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ในปจจุบันผูบริโภคมีกําลังการซื้อสูงกวาในอดีต  และหันมาใสใจรูปรางกันมากขึ้น     
ธุรกิจสถานบริการลดน้ําหนักจึงไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วมีการแขงขันทางธุรกิจสูง  การ
โฆษณาตามสื่อประชาสัมพันธตางๆ  อาทิเชน  ส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุกระจายเสียง  ส่ือโฆษณา
ประเภทสิ่งพิมพไมวาจะเปน  หนังสือพิมพ  ส่ือนิตยสาร  ปายโฆษณาหรือแมกระทั่งใบปลิวจึงเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจเขารับบริการในสถานบริการนั้นๆ  แตการโฆษณา
ดังกลาวมักจะเปนการโฆษณาในลักษณะที่เกินกวาความเปนจริงทําใหผูบริโภคไมไดรับความเปน
ธรรม  ถูกริดรอนสิทธิอันพึงจะมีตามกฏหมายซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความเสียหายแก
ผูบริโภคเปนอยางมาก 

จากการศึกษาหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค  ไดแก  สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  กองการประกอบโรค
ศิลปะ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย  และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   กระทรวง
สาธารณสุข  พบวา  หนวยงานเหลานี้ไมมีอํานาจหนาที่ทางกฏหมายในการตรวจสอบหรือควบคุม
คุณภาพการใหบริการของสถานบริการลดน้ําหนักเหลานี้ไดอยางครอบคลุม  กระบวนการขอ
อนุญาตเปดสถานบริการก็แตกตางกันไปตามลักษณะของสถานบริการ  กลาวคือสถานบริการที่เปน
คลินิกแพทยจะตองขออนุญาตจากกองการประกอบโรคศิลปะ  กระทรวงสาธารณสุข  โดยไมตอง
ระบุวาจะใหบริการลดน้ําหนักโดยวิธีใด  และสถานบริการลดน้ําหนักในลักษณะของศูนยบริการ
ทางสุขภาพที่เปนนิติบุคคลจะตองขออนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  โดย
ไมตองระบุรายละเอียดวาจะใหบริการลดน้ําหนักโดยวิธีใดเชนกัน  ดังนั้นจะเห็นไดวาผูบริโภค
จะตองเปนผูหาขอมูลและพิจารณาดวยตนเองในการเขารับบริการลดน้ําหนัก  จึงอาจเสี่ยงตอการรับ
บริการที่ไมเปนไปตามเปาหมายหรือไมเปนไปตามที่โฆษณา เกิดอันตรายตอสุขภาพ  เสียคาใชจาย
มากเกินความจําเปน ในขณะที่ไมมีกฏหมายควบคุมใหเกิดความปลอดภัยและยุติธรรมตอผูบริโภค   
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ยิ่งไปกวานั้นหากเกิดความเสียหายขึ้นผูบริโภคก็ทําไดแตเพียงมารองเรียนที่สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และทางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะดําเนินการ
ไกลเกลี่ยเปนขั้นตอนแรกหากไกลเกลี่ยไมสําเร็จจึงทําการฟองรองดําเนินคดีกันตอไปซึ่ง 
ไมสามารถเยียวยาความเสียหายไดอยางทันทวงทีและยังขาดประสิทธิภาพกอใหเกิดความเดือดรอน
แกประชาชนผูบริโภคเปนอยางมาก ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายจะมีเพียงการสั่งแกไขโฆษณาให
เปนไปตามกฎหมายแตไมมีบทบัญญัติเรื่องการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสถาน
บริการลดน้ําหนักแตอยางใด 

การศึกษาในครั้งนี้ ไดเสนอขอเสนอแนะบางประการเพื่อแกปญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นและ
ลงโทษแกผูที่ทําการฝาฝน และจากการศึกษาจึงไดมีขอเสนอแนะวา  รัฐควรจัดตั้งหนวยงานขึ้นมา
ควบคุมดูแลสถานบริการลดน้ําหนักโดยเฉพาะโดยควบคุมดูแลตั้งแตการขออนุญาตจัดตั้ง  การ 
จดทะเบียน  การตรวจสอบ  การตอใบอนุญาต  และมีมาตรการลงโทษอยางเด็ดขาดสําหรับผูฝาฝน  
โดยมีการพักใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งใหมีโทษจําคุก  เพื่อใหเกิดความหลาบจํา 
ไมกระทําความผิดนั้นอีกตอไปและเพื่อเปนตัวอยางแกผูที่คิดจะกระทําความผิดไมใหกระทํา
ความผิดนั้นเชนเดียวกันดวย 

เรื่องของการควบคุมการโฆษณา  รัฐควรมีสวนในการที่จะตองวางมาตรการในการ
ควบคุมการโฆษณาใหอยูในขอบเขตของความถูกตอง  โดยอาจเพิ่มเติมความรูความเขาใจในการที่
จะเลือกเขารับบริการใหแกผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเขารับบริการไดอยางถูกตอง
ตรงตามเจตนารมณไมหลงเชื่อตามคําโฆษณาที่มีลักษณะเกินกวาความเปนจริง และเผยแพรให
ประชาชนไดรับรูถึงผลดีผลเสียกอนที่จะตัดสินใจเขารับบริการถือวาเปนการปองกันผูบริโภคไดใน
เบื้องตน 
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ABSTRACT 

 
To the present date, the consumer has higher buying power and has increasingly paid 

attention to how their shape looks like. Sliming center business has therefore rapidly expanded 
with actively high business competitiveness witnessed by overwhelming advertisement via 
different media channels such as TV media, radio media, printed media; either newspaper or 
magazine, commercial board or flyer. This has materially drawn attention from the consumer to 
be interested to those facilities. Such advertisement is, however, often exaggerated and unfair to 
the consumer where their basic rights according to the relevant laws have been likely violated. 
This situation is seen as one of major factors severely causing damage to the consumer. 

Upon reviewing the role of agencies responsible for consumer protection such as the 
Office of the Consumer Protection Board, the Department of Business Development Ministry of 
Commerce, the Medical Registration Division, the Medical Device Control Division and the Thai 
-Food and Drug Administration Ministry of Public Health, it is found that these agencies do not 
actually have legal authoritative power to adequately inspect or control quality of service 
provided by such sliming centers. The process for granting permit is also varied as to the nature of 
such facilities, that is, if is a medical clinic, submission for approval will be made to the Medical 
Registration Division, Ministry of Public Health without the need for identifying which kinds of 
method will be used for losing weight and if such sliming center is carried out in the form of 
juristic person as a health service center, permission has to be sought from the Department of 
Business Development Ministry of Commerce, again, without the need for identifying method 
used for losing weight. Therefore, the consumer has to search for information and to decide by 
his/herself on whether to receive service for losing weight which is likely to be exposed to the  
risk of getting unsuccessful service or service not as the same as in the commercial advertisement 
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or danger to health or unnecessary expenses while there has no legislation related to control such 
facilities to provide safe and fair service for the consumer. Moreover, if damage has really 
occurred to the consumer, one of limited options for them is to launch a complain to the Office of 
the Consumer Protection Board where its traditional step to be taken first is to hold conciliation 
and then, if failed, to litigate the case which is not able to remedy such damage promptly and 
efficiently. Legal measure is a mere order for editing commercial advertisement without any 
specific provision for remedying the consumer suffering damage caused by sliming center. 

This study has proposed some recommendations to deal with the above mentioned 
problems and to sanction those violators. Primarily, the government should consider establishing 
specific agency responsible for supervising sliming center ranging from submission for permit, 
registration, inspection, renewing permit and strictly enforcing sanction measures against the 
infringers by, for instances, suspending or revoking of permit. Imprisonment should also be 
considered for preventing recurrence and deterring the others. 

Regarding advertisement control, the government should play the role in implementing 
necessary measures for controlling validity of advertisement and in disseminating knowledge for 
the consumer to enable them to choose wisely in accordance with their intention and not to be 
deluded into such exaggerated advertisement and to furnish the public with information about 
advantages/disadvantages before making decision for receiving service for losing weight. 
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ที่เปนประโยชนตอการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ 

และขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอสินชัย  ศรีชู  และ คุณแมสุวรรณา  ศรีชู  ที่เปน
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มหาบัณฑิต และขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาทุกทาน  รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ รุน48 ที่เปน
กําลังใจและใหความชวยเหลือมอบสิ่งดีๆ ตลอดมา  และขอขอบคุณสุทธิพงษ  ภาคพิบูลย  ที่ให 
ความชวยเหลือ และคอยใหกําลังใจเสมอมา ในระหวางการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

และขอขอบคุณแหลงขอมูลตางๆ  ที่ไดกรุณาใหขอมูลเพื่อนํามาเรียบเรียงลงใน
วิทยานิพนธฉบับนี้  อาทิเชน  สํานักงานกฎหมายและคดีและกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา  
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, กองควบคุมเครื่องมือแพทย  กระทรวงสาธารณสุข, 
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัยและ  กองประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

อนึ่ง  หากวิทยานิพนธนี้มีคุณคาและมีประโยชนตอการศึกษาและคนควาของผูสนใจ      
ผูเขียนขอมอบความดีใหทุกทานที่กลาวมาดวย  สวนความผิดพลาดและขอบกพรองใดๆ ผูเขียน   
ขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบัน  ผูบริโภคมีอํานาจในการซื้อบริการสูงกวาในอดีตทําใหธุรกิจสถานเสริม
ความงามเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วซ่ึงการใหบริการของสถานเสริมความงามนั้นก็มีตั้งแต  รักษาสิว  
ฝา  กระ  จุดดางดํา  โดยเฉพาะการลดน้ําหนักไมวาจะดวยวิธีการใชยาลดความอวนหรือใช
เครื่องมือที่ทันสมัยตางเขามาชวย  แตก็มีหลายวิธีไมไดผลตามที่โฆษณา  เชนการใชเข็มขัดความ
รอน  การใชเครื่องอิเล็คทรอนิกสสลายไขมัน  หรือการนวดสลายไขมันและมีอีกหลายวิธีที่สามารถ
ลดน้ําหนักไดผลเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ผูบริโภคตองเสียคาใชจายสูงไมคุมคากับผลที่
ไดรับ  เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันที่เรงรีบผูบริโภคจึงตองการเห็นผลอยางรวดเร็วในการเขา
ไปใชบริการแตละครั้ง  ดังนั้น  การโฆษณาวาสามารถลดน้ําหนักไดอยางรวดเร็วโดยไมตองอด
อาหาร ก็เปนจุดขายหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจไดเปนอยางมาก  ปจจุบันสถานบริการลดน้ําหนักสวน
ใหญไมไดมีการควบคุมตรวจสอบอยางครอบคลุมและจริงจังโดยเฉพาะขอความที่ใชในการ
โฆษณาที่ทําใหผูบริโภคหลงเชื่อเปนจํานวนมากและอาจมีผลขางเคียงหรือมีอันตรายตอสุขภาพ   

สําหรับประเทศไทย  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 ไดให
ความสําคัญของการคุมครองผูบริโภค  โดยบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคไวในมาตรา 61  “สิทธิของ
บุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลที่เปนความจริง  และมีสิทธิ
รองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย  รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของ
ผูบริโภค” 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2541 ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองตามกฏหมาย 5 ประการดังนี้ 

1)  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและ
ปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค  รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
อยางถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิด  ในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 

2)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ  ไดแก  สิทธิที่จะเลือกซื้อสินคา
หรือรับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค  และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 
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3)  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับ
สินคาหรือบริการที่ปลอดภัย  มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใชไมกอใหเกิด
อันตรายตอชีวิตรางกายหรือทรัพยสิน  ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของ
สินคาหรือบริการนั้นแลว 

4)  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับขอสัญญา
โดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ 

5)   สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับการ
คุมครองและชดใชคาเสียหาย  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

ในวันที่  15  มีนาคม  ของทุกป  ถือวาเปนวันสิทธิผูบริโภคสากล  ซ่ึงริเร่ิมครั้งแรกเมื่อ
วันที่  15  มีนาคม  2526  และไดกลายเปนโอกาสสําคัญขององคกรผูบริโภค  องคกรประชาชน  
ประชาคม  จากทั่วโลกไดมีโอกาสรณรงครวมกันภายใตเครือขายของสหพันธผูบริโภคสากล  โดย
ใหความสําคัญกับสิทธิที่จะมีสวนรวมในฐานะตัวแทนผูบริโภคในการดําเนินการดานตางๆ  
(Consumer  Representation)  สิทธิที่สําคัญของผูบริโภคที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลและ
รับรองโดยองคการสหประชาชาติ  ไดแก 

1)   สิทธิที่จะไดรับความจําเปนขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตที่ดี  (Rights  to  Satisfaction   
to  Basic  Needs)     

2)   สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย  (Rights  to  Safety) 
3)   สิทธิที่จะไดรับขอมูลขาวสาร  (Rights  to  be  Informed) 
4)   สิทธิที่จะเลือกบริโภค  (Right  to  Choose) 
5)   สิทธิที่มีตัวแทนผูบริโภคในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค   

(Right  to  Representation) 
6)   สิทธิที่จะไดรับการชดเชยความเสียหาย  (Rights  to  Redress) 
7)  สิทธิที่จะไดรับทักษะที่จําเปนในการเปนผูบริโภคที่ดี  (Rights  to  Consumer   

Education) 
8) สิทธิที่จะไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  (Rights to a Healthy and Sustainable  

Environment) 
อยางไรก็ตามการขยายตัวดานธุรกิจการคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดปญหาผูบริโภค

ถูกเอาเปรียบไดรับความไมเปนธรรมซึ่งจะเห็นไดจากการขายสินคาและการใหบริการที่เปนขาวอยู
ในปจจุบันเชนการใหบริการทางการแพทย  การใหบริการเสริมความงามหรือในการขายสินคาเชน  
บาน  รถยนต  หรือแมแตวัตถุมงคลตาง  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูบริโภค  กระทรวงยุติธรรมจึงเสนอใหมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ขึ้นโดย
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มีหลักการและเหตุผลเพ่ือใหมีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรองของผูบริโภค
เพื่อใหผูบริโภคที่ได รับความเสียหายไดรับการเยียวยาดวยความรวดเร็ว  ประหยัด  และมี
ประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค ขณะเดียวกันเปนการสงเสริมใหผูประกอบ
ธุรกิจหันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้นอันเปนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่ง   

โดยแรกเริ่มประเทศไทยไมเคยมีสถานบริการประเภทลดน้ําหนักโดยตรงมากอน  
จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2511  “สถานบริหารรางกายโจแอนดรู” 1 ไดเขามาเปดบริการในประเทศไทย
เปนแหงแรกหลังจากนั้นอีกราว 8 ปตอมา  “สถานบริหารรางกายเวิลดคลับ” 2 ไดถือกําเนิดขึ้นมา  
สถานบริหารรางกายทั้งสองแหงไดรับการตอบรับจากผูรักสุขภาพและรูปรางเปนอยางดี  จึงทําใหมี
การดําเนินกิจการดานนี้เกิดขึ้นมาอีกหลายแหง  จากที่มีการเปดบริการสถานบริหารรางกายขึ้นเปน
จํานวนมากทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น  แตเดิมสถานบริหารรางกายขนาดใหญๆ  จะมี
บริการครบวงจร  ตั้งแตการออกกําลังกาย  อาบน้ํา  นวด  อบ  หรือแมแตการเสริมความงามหลัง
ออกกําลังกาย  ทุกอยางจะรวมอยูในสถานบริการนั้นๆ  แตในระยะหลังไดกลายมาเปนสถานเสริม
ความงามอยางเดียว  และไมไดเนนการออกกําลังกาย  บางแหงเนนการเสริมความงาม   
การศัลยกรรมตกแตง  หรือการใชเครื่องมือแพทยเขารวมดวย 

ซ่ึงสถานเสริมความงามที่ใหบริการบริการลดน้ําหนัก  มีรูปแบบการใหบริการแบงออก
ไดเปน 3 รูปแบบ 

รูปแบบแรก   คือการใหบริการลดน้ําหนักโดยผูที่มีความรูในวิชาชีพดานสุขภาพใน
ลักษณะของคลินิกแพทย  สวนใหญพบวาจะเนนใหบริการลดน้ําหนักโดยใชยา  โดยแพทยจะใหยา
แกผูรับบริการไปรับประทานเองและใหคําแนะนําแตไมไดมีการตรวจรางกายหรือควบคุมดูแล
อยางใกลชิด  ผูรับบริการเพียงแตเขาไปขอซื้อยาลดน้ําหนักเทานั้น  ยาที่ใชมักเปนยาที่กระตุนการ
เผาผลาญของรางกาย  คาใชจายในการลดน้ําหนักนี้คอนขางต่ํา  คือ  ประมาณ  100-150  บาทตอยา
ที่ใชรับประทาน  1  สัปดาห 

รูปแบบที่สอง   คือการใหบริการลดน้ําหนักในลักษณะของการใหบริการรวมกับการ
เสริมความงามที่เรียกวาศูนยบริการทางสุขภาพ  โดยผูที่ไมมีความรูในวิชาชีพดานสุขภาพ  โดยจะ
เนนใหบริการลดน้ําหนักโดยใชครีมนวดละลายไขมัน  การใชอุปกรณหรือเครื่องอิเลคทรอนิกสส่ัน
เพื่อละลายไขมัน  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถควบคุมสถานบริการลดน้ําหนัก
ไดเฉพาะสถานบริการที่ใชเครื่องมือแพทยเทานั้น  การใชอาหารที่มีเสนใยสูง  หรือการฝงเข็ม  การ

                                                           
1  กองบรรณาธิการ.  “สถานบริการลดความอวนลดไดจริงหรือ.” ฉลาดซื้อ, ปท่ี2, ฉบับที่ 8.  หนา 18. 
2  แหลงเดิม. 

DPU



 4 

ใหบริการในลักษณะนี้มีการใหขอมูลมากแตจะเนนในเรื่องของความงามโดยไมไดใหขอมูล
เกี่ยวกับผลตอสุขภาพ  ไมมีการตรวจรางกายกอนใหบริการ  ทั้งไมอยูภายใตการควบคุมของแพทย  
คาใชจายในการใหบริการจะมีความแตกตางกันมากในแตละวิธี  เร่ิมตั้งแตหลักรอยจนถึงหลักหมื่น 

รูปแบบที่สาม   คือการใหบริการลดน้ําหนักในลักษณะของศูนยออกกําลังกาย (Fitness 
Center) จะเนนการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค  หรือใชอุปกรณตางๆซึ่งเปนการลดน้ําหนัก
ที่เนนผลตอสุขภาพ  ผูรับบริการจะมาลดน้ําหนักโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสุขภาพเปนสําคัญ  คาใชจาย
ของการลดน้ําหนักในลักษณะนี้จะคอนขางสูงตั้งแตหลักพันจนถึงหลักหมื่น  จากการศึกษาขางตน
อาจกลาวไดวาการบริการลดน้ําหนักมีรูปแบบหลากหลายคาใชจายในการลดน้ําหนักบางวิธียังแพง
มาก  และบางรูปแบบอาจเกิดผลเสียตอสุขภาพ3 

จากการศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค    ไดแก  สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  กองการประกอบโรค
ศิลปะ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย  และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   กระทรวง
สาธารณสุข  พบวา  หนวยงานเหลานี้ไมมีอํานาจหนาที่ทางกฏหมายในการตรวจสอบหรือควบคุม
คุณภาพการใหบริการของสถานบริการลดน้ําหนักเหลานี้ไดอยางครอบคลุม  กระบวนการขอ
อนุญาตเปดสถานบริการก็แตกตางกันไปตามลักษณะของสถานบริการ  กลาวคือสถานบริการที่เปน
คลินิกแพทยจะตองขออนุญาตจากกองการประกอบโรคศิลปะ  กระทรวงสาธารณสุข  โดยไมตอง
ระบุวาจะใหบริการลดน้ําหนักโดยวิธีใด  และสถานบริการลดน้ําหนักในลักษณะของศูนยบริการ
ทางสุขภาพที่เปนนิติบุคคลจะตองขออนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  โดย
ไมตองระบุรายละเอียดวาจะใหบริการลดน้ําหนักโดยวิธีใดเชนกัน  ดังนั้นจะเห็นไดวาผูบริโภค
จะตองเปนผูหาขอมูลและพิจารณาดวยตนเองในการเขารับบริการลดน้ําหนัก  จึงอาจเสี่ยงตอการรับ
บริการที่ไมเปนไปตามเปาหมายหรือไมเปนไปตามที่โฆษณา เกิดอันตรายตอสุขภาพ  เสียคาใชจาย
มากเกินความจําเปน ในขณะที่ไมมีกฏหมายควบคุมใหเกิดความปลอดภัยและยุติธรรมตอผูบริโภค  
ยิ่ งไปกวานั้นหากเกิดความเสียหายขึ้นผูบริโภคก็ทําไดแต เพียงมารองเรียนที่ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และทางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะดําเนินการ
ไกลเกลี่ยเปนขั้นตอนแรกหากไกลเกลี่ยไมสําเร็จจึงทําการฟองรองดําเนินคดีกันตอไป 

 นอกจากนี้สถานบริการลดน้ําหนัก  นิยมอวดอางสรรพคุณกันเกินกวาความเปนจริง  
ซ่ึงขอความเหลานี้สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเล็งเห็นความสําคัญของขอความ
โฆษณาแลวจึงไดออกประกาศคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  เรื่อง “การโฆษณาสินคาหรือ

                                                           
3  ปยธิดา  จุลละปย.  (2541).  การศึกษาการใหบริการของสถานบริการลดน้ําหนักในกรุงเทพมหานคร. 

หนา 2.  
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บริการโดยใชขอความโฆษณาที่มีลักษณะเปนการยืนยันขอเท็จจริงอันยากแกการพิสูจน”4  หรือ
ขอความโฆษณาที่อาจทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดและทําใหผูบริโภคเกิดความไมชัดเจนใน
ขอความโฆษณานั้นๆ โดยมีขอความบางอยางไมเปนไปตามที่โฆษณาไวเนื่องจากผูใหบริการไมได
ใหขอมูลที่เพียงพอ  และรายละเอียดที่จะทําใหผูบริโภคเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการนั้นอยาง
ถูกตอง  

หลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมสัญญาของไทยยึดหลักความศักดิ์สิทธิ์
แหงการแสดงเจตนา  และหลักเสรีภาพแหงสัญญาอยางเครงครัด  กลาวคือ  เมื่อคูกรณีไดแสดง
เจตนาทํานิติกรรมสัญญากันโดยชอบดวยกฏหมายและโดยสมัครใจแลวคูกรณีจักตองถูกผูกพนัธให
ตองปฎิบัติตามที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัดถึงแมผลของการทํานิติกรรมสัญญานั้นจะทําใหฝาย
หนึ่งไดเปรียบอีกฝายหนึ่งอยางมากมายเพียงไรก็ตาม 

การคุมครองผูบริโภคดานสัญญาทางธุรกิจในปจจุบันนอกเหนือจากพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ. 2540 แลวยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25415 ไดมีการบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภคดานสัญญาทางธุรกิจไวในหลายเรื่องที่สําคัญ  ไดแก  ในมาตรา  35  ทวิ  ที่ได
บัญญัติใหอํานาจแกคณะกรรมการวาดวยสัญญาเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนด  และประกาศใหการ
ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการบางประเภทเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได  ซ่ึงเปนผลให 
ผูประกอบธุรกิจในธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญาตามประกาศนั้นจะตองใชขอสัญญา  ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่กําหนดหรือตามแบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการฯกําหนดขึ้นเทานั้นการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศฯจะมีสภาพบังคับทั้งทางแพงและทางอาญา   

ประเทศตางๆ  มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริงแตกตางกัน
ไป  ซ่ึงขึ้นอยูกับระบบกฎหมายสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ  เชน  The Act against 
Unjustifiable Premiums and Misleading Representations  ซ่ึงเปนกฏหมายที่ควบคุมการโฆษณาที่
แสดงขอความเกินความจริงของประเทศญี่ปุน  และ The  Trade  Practices  Act  (Cth)  1974  เปน

                                                           
4  ประกาศคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา เรื่อง “การโฆษณาสินคา หรือโฆษณาโดยใชขอความ

โฆษณาที่มีลักษณะเปนการยืนยันขอเท็จจริงอันยากแกการพิสูจน”  พ.ศ.2526  เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  ครั้งที่  8/2547. 

5  พระราชบัญญัติ  คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ยังไมไดมีการบัญญัติเรื่องการคุมครองผูบริโภคใน
สวนที่เกี่ยวกับสัญญาไว  ดังนั้น พระราชบัญญัติ  คุมครองผูบริโภค แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  จึงไดมี
การบัญญัติเพิ่มเติมในสวนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาไว  ในหลายมาตรา  ไดแก มาตรา 3 คําจํากัด
ความ “สัญญา”  มาตรา 4 (3 ทวิ) เรื่อง สิทธิของผูบริโภคในการไดรับความคุมครองดานสัญญา  มาตรา 14 (3) 
เรื่องใหมีคณะกรรมการวาดวยสัญญา  มาตรา 35 ทวิ  35 ตรี นว เรื่องการใหอํานาจแกคณะกรรมการวาดวยสัญญา  

DPU



 6 

กฏหมายที่ควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริงของประเทศออสเตรเลีย  อาจเปน
เพราะธุรกิจสถานเสริมความงามเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็วเมื่อไมนานมานี้  จึงตองใชกฏหมายที่มีอยู
เดิมเทาที่สามารถนํามาใชบังคับไดมาใชบังคับแตผลที่เกิดขึ้นก็ยังไมเปนที่นาพอใจนักเพราะ
กฏหมายยังไมคลอบคลุมชัดเจน  จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาวา  แนวคิด  ทฤษฏีและ
กฏหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริงของประเทศญี่ปุน  ประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศไทยวาเปนอยางไร  มีปญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใน
เร่ืองของสถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงหรือไม  อยางไร  และมาตรการทางกฏหมาย
ในการคุมครองผูบริโภคในเรื่องของสถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงของประเทศไทย
ที่มีอยูในปจจุบันเปนอยางไร  รวมถึงมาตรการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสถาน
บริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงวาควรมีการดําเนินการอยางไรใหรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1   เพื่อศึกษาความเปนมาแนวความคิดและหลักทั่วไปของการคุมครองผูบริโภค 
 1.2.2   เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคจากสถานบริการลดน้ําหนัก
โฆษณาเกินความจริง 
 1.2.3   เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑหรือกฎหมายในการกํากับดูแลการประกอบกิจการสถานบริการ
ลดน้ําหนักรวมถึงการกํากับดูแลสื่อโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริงของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ   
  1.2.4  เพื่อศึกษาถึงมาตรการที่ เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มเติม
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักของประเทศไทย 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

การคุมครองผูบริโภคในกรณีสถานบริการลดน้ําหนักของประเทศไทยมีกฎหมายที่
เกี่ยวของหลายฉบับ  แตก็ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในกรณีสถานบริการลด
น้ําหนักโดยเฉพาะ  ซ่ึงธุรกิจประเภทนี้นี้เติบโตอยางรวดเร็วและมีผูบริโภคไดรับความเสียหายเปน
จํานวนมาก  และเนื่องจากในปจจุบันสถานบริการลดน้ําหนักมีการโฆษณาที่เกินความจริงเกี่ยวกับ
การลดน้ําหนัก  ทําใหผูบริโภคตองสูญเสียเงินไปเปนจํานวนมากแตก็ไมสามารถลดน้ําหนักได
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากไดมีการปรับปรุงแกไขกฏหมายที่เกี่ยวของและมีการบัญญัติใหมีความ
รัดกุมครอบคลุมเหมาะกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป  อาจจะทําใหปญหาการคุมครองผูบริโภค
ในกรณีสถานบริการลดน้ําหนัก  ไดรับการแกไขปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคตอไป 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
วิทยานิพนธฉบับนี้  จะทําการศึกษากฎหมายคุมครองผูบริโภค  ในประเด็นเกี่ยวกับการ

โฆษณาเกินความจริงในสถานบริการลดน้ําหนัก  รวมทั้งกฎหมายและและมาตรการในการกํากับ
ดูแลสถานบริการลดน้ําหนักในประเทศไทยวามีอยางไรและเพียงพอหรือไมเพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหและปรับปรุงหลักเกณฑที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ควบคุมอยูในปจจุบัน  ซ่ึงกฎหมายที่กํากับ
ดูแลและควบคุมสถานบริการลดความอวนของประเทศไทยไดแก  พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค  พ.ศ. 2522และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค(ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 , พระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  
พ.ศ.  2551, พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 

  ตลอดจนเพิ่มเติมหลักเกณฑที่มีอยูใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนศึกษา
เปรียบเทียบกับกฏหมายของประเทศญี่ปุน  และประเทศออสเตรเลีย  เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
สามารถนํามาปรับใชในทางปฏิบัติ  เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันใหมากที่สุด  และ
เพื่อเอ้ือประโยชนสูงสุดตอสาธารณชน 

 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้  จะทําการศึกษาคนควาและวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research)  โดยการวิจัยจากกฏหมายตางๆที่เกี่ยวของรวมถึงหนังสือ  บทความ  รายงานวิจัย  
คําพิพากษาฎีกาและวิทยานิพนธ   จากหองสมุดสถาบันตางๆ  ทั้ งที่ เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  ตลอดจนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data) ในเว็บไซดตางๆ  ที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในประเด็นเกี่ยวกับ  สถานบริการลดน้ําหนัก รวมท้ังการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research)  ดวยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ (Indepth Interview) เพื่อนํามา
วิเคราะหวิจัยใหไดมาซึ่งขอสรุป  และแนะแนวทางในการแกไขปญหา  โดยวิธีการเขียนและใชวิธี
พรรณนาวิเคราะห(Descriptive and Analytical Method)   

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1   ทําใหทราบถึงความเปนมา  แนวคิด  ทฤษฎี  และกฏหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภค  โดยเฉพาะในสวนของสถานบริการลดน้ําหนัก  ของประเทศไทยและตางประเทศ 

1.6.2   ทําใหทราบถึงประเด็นปญหาและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานบริการลด
น้ําหนักของประเทศไทย   
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1.6.3  ทําใหทราบถึงหลักเกณฑและมาตรการทางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลสื่อโฆษณาตางๆ ที่
แสดงขอความที่ทําใหสําคัญผิด  และการโฆษณาที่เกินความจริงที่มีอยูในประเทศไทย  วามีความ
เหมาะสมเพียงพอหรือไม  อยางไร 

1.6.4  ทําใหทราบถึงมาตรการที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง  และเพิ่มเติม
มาตรการทางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลสถานบริการลดน้ําหนัก  โดยปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
แกผูบริโภคตอไปในอนาคต DPU



 
บทที่ 2 

ความเปนมาและแนวความคิดที่เกีย่วกับการคุมครองผูบริโภคและการทําธุรกิจ 
    

เรื่องของผูบริโภคนั้นเปนเรื่องที่สงผลกระทบถึงบุคคลในวงกวางไมใชเรื่องเฉพาะ
ระหวางคูสัญญากันเทานั้นในเบื้องตนจึงควรทําการศึกษาถึงวิวัฒนาการความเปนมาในการคุมครอง
ผูบริโภคใหเขาใจถึงหลักการพื้นฐานเสียกอนวาทําไมรัฐจึงตองเขามาใหความคุมครองผูบริโภค  
สวนการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคนั้นก็มีความสําคัญเชนกัน
เพราะจะทําใหรูถึงที่มาในการกําหนดหลักเกณฑแนวทางตลอดจนการจัดการของแตละรัฐ 

 
2.1 ความเปนมาและแนวคิดท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  

เดิมการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย มิไดเริ่มตนดวยการวางระบบงาน แตเปน
เรื่องที่รัฐบาลแกปญหาเฉพาะหนาในการที่จะตองคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการผลิต
และการซื้อขายสินคา  หรือบริการ  หลักกฎหมายที่วา  ผูซ้ือตองระวัง (Caveat  Emptor) ไมสามารถ
จะใชไดอีกตอไป จะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายแกปญหาตางๆ เปนกรณีๆ ไป   
และในสวนราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องแตละเรื่องเปนผูรับผิดชอบ โดยยังไมไดคิดที่จะวางให 
มีการรับรองสิทธิทั่วไปของผูบริโภค (General Right of  the Consumer)  และจัดตั้งองคกรกลาง  
(Central Agency)  ขึ้นมาพิทักษสิทธิดังกลาว  กฎหมายที่ไดมีการบัญญัติขึ้นเหลานั้น  ลวนมี
ลักษณะเปนกฎหมายมหาชนที่มีความมุงหมายเพื่อคุมครองประชาชนใหไดรับความปลอดภัย 
เชน พระราชบัญญัติหางน้ํานม  พ .ศ. 2470  พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา  พ.ศ. 2479  
พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2484  พระราชบัญญติควบคุมอาหาร  พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติ
ยา  พ.ศ. 2510  พระราชบัญญัติเครื่องสําอางค  พ.ศ. 2517  พระราชบัญญัติยา  พ.ศ. 2522  เปนตน  
กฎหมายเหลานี้มีลักษณะกําหนดอํานาจหนาที่รัฐในการควบคุม  กํากับผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับเครื่องอุปโภคบริโภคของประชาชน ใหตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดไว  แตยังไมมีการ
บัญญัติถึงการเยียวยาชดใชหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริโภคลักษณะของกฎหมาย  
และวิธีบังคับการตามกฎหมายตางๆ  ดังกลาวมิไดบัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภคโดยตรง6 

                                                 
6  รองพล เจริญพันธ.  (10, มีนาคม).  “การใชโทษปรับเปนมาตรการคุมครองผูบริโภคในเรื่องคําพรรณา

คุณภาพสินคาหรือการโฆษณาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค.” วารสารนิติศาสตร 
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จากคําประกาศสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค (Consumer Bill of Rights) โดย
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  จอหน  เอฟ  เคเนดี้ (John F. Kennedy) ในป 1962 ซ่ึงถือวาเปนการ
เร่ิมตนอยางเปนทางการของการคุมครองผูบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาและไดกลายเปน
พื้นฐานของธุรกิจตลอดจนองคกรตางๆ ของรัฐนํามาใชในการกําหนดนโยบาย  สิทธิพื้นฐานของ
ผูบริโภคดังกลาวเปนการคุมครองผูบริโภค 4 ประการ  คือ7 

1) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย (The Right to Safety)  เปนสิทธิประการสําคัญที่ 
สืบเนืองมาจากสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยในฐานะที่ผูบริโภคเปนมนุษยคนหนึ่งกลาวคือ  ผูบริโภค
มีสิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยรางกาย  ชีวิต  และทรัพยสินที่บุคคลอื่นจะมาลวงละเมิด  หรือทําให
เสียหายมิได  ดังนั้น  สินคาหรือบริการควรจะมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเหมาะสมแก
ผูบริโภค  ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย  ชีวิต  และทรัพยสินของผูบริโภค  และสิทธิที่
ผูบริโภคไดรับการคุมครองนี้ครอบคลุมถึงอันตรายทั้งหมดที่เกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการ
โดยตรงหรือทางออม 

2) สิทธิที่จะไดรับขาวสาร  (The Right to be Informed)  สิทธิขอนี้กลาวถึงหลักการที่วา
ผูบริโภคตองมีสิทธิที่พอเพียงในการรับทราบขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการเพื่อเปนขอมูลใน
การตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้นๆ  โดยมิใหผูประกอบกิจการหลอกลวงผูบริโภค  ทั้งผูบริโภค
จะไดสินคาหรือบริการที่ถูกตองตรงตามความตองการ  ซ่ึงสิทธิประเภทนี้จะมีผลกระทบตอสิทธิที่
จะไดรับความปลอดภัยดังกลาวขางตนดวย  กลาวคือ ในกรณีที่เจาของสินคาที่จะขายสินคาใหแก
ผูบริโภคไมไดใหขาวสารคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคานั้นแลว  ผูบริโภค
ซ่ึงไดซ้ือสินคานั้นมาอาจไดรับอันตรายตอรางกาย  ชีวิต  หรือทรัพยได  ฉะนั้นสิทธิของผูบริโภคที่
จะไดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคานั้น  จึงเปนสิทธิที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริโภค 

3) สิทธิที่จะเลือกสินคาหรือบริการ  (The Right to Choose)  ซ่ึงสิทธิประเภทนี้มุง
คุมครองความเปนอิสระในการแสดงเจตนาที่จะซื้อสินคาหรือไดรับบริการของผูบริโภคซึ่งเปน
สวนหนึ่งของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่จะมีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจกระทําการสิ่งใดที่ผูอ่ืน
จะมาควบคุม  บังคับ  ขมขู  หรือชักจูงโดยไมเปนธรรมไมไดเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบจากผู
ประกอบธุรกิจ 

4) สิทธิที่จะไดรับการรับฟง (The Right to be Heard) สิทธิขอนี้กลาวถึงการที่ผูบริโภค
ที่ถูกละเมิดสิทธิดังกลาวมาแลวขางตน  สามารถเรียกรองสิทธิของตนรวมทั้งการใหผูประกอบ
ธุรกิจชดเชยความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

                                                 
7  ทัศนีย  วีระกันต.  (2541).  การดําเนินการคุมครองผูบริโภค: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยรับเร่ืองราวรอง

ทุกขมูลนิธิเพื่อผูบริโภค.  หนา 10-11. 
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สืบเนื่องจากคําปราศรัยดังกลาว  ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศไดออกกฏหมายวา
ดวยการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Law)   เพื่อรับรองสิทธิของผูบริโภค ในหลายๆ
ประเทศไดรวมตัวกันจัดตั้งสหพันธคุมครองผูบริโภคสากล (Consumer International) หรือช่ือเดิมที่
เปนที่รูจักกันทั่วไปในนาม International Organnization of Consumer Unions (IOCU) สหพันธได
ผลักดันสิทธิของผูบริโภคสากลจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไป  ขอบเขตของสิทธิของผูบริโภคสากล
ของ  IOCU  มีสาระสําคัญดังนี้8   

1) สิทธิที่จะไดรับสินคาและบริการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  อันไดแก  อาหาร    
เครื่องนุงหม ที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา  และสุขาภิบาล 

2) สิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการโฆษณาสินคาหรือบริการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 
และชีวิต 

3) สิทธิที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงและขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจอยางชาญฉลาด 
4) สิทธิที่จะเลือกซื้อสินคาและบริการที่พอใจในราคาทแขงขันและมีการประกัน

คุณภาพ 
5) สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผูบริโภคเพื่อไดรับผลประโยชนที่พึงได 

ในการตั้งกฏเกณฑและการบริการจัดการตามนโยบายของรัฐ 
6) สิทธิที่จะไดรับคาชดเชยในกรณีที่ถูกหลอกลวงใหไดรับสินคาหรือบริการที่ไมมี

คุณภาพ 
7) สิทธิที่จะไดมาซึ่งความรูและไหวพริบอันจําเปนตอการเปนผูบริโภคที่รอบรู 
8) สิทธิที่จะดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีและสามารถดํารงชีวิต

อยูไดอยางปลอดภัย 
ในประเทศไทยขอบเขตของสิทธิผูบริโภค  ไดยึดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

วา ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังนี้ 
(1)   สิทธิที่จะไดรับขาวสาร รวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ

สินคาหรือบริการ 
(2)   สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
(3)   สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
(4)    สิทธิที่จะรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
(5)    สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

                                                 
8  ทัศนีย  วีระกันต.  เลมเดิม.  หนา 11 
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มีขอสังเกตวา สิทธิ 4 ขอแรก เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค สวนสิทธิที่จะไดรับ
ความเปนธรรมในการทําสัญญา สิทธิของผูบริโภคประการนี้มีพื้นฐานมาจากการที่ผูบริโภคจะ
บริโภคสินคาหรือบริการใด จะตองเขาไปตกลงทําสัญญากับผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาเพื่อ
กอใหเกิดนิติสัมพันธระหวางคูสัญญาแตละฝาย โดยจะยึดถือตามหลักอิสระในการแสดงเจตนาของ
แตละฝายที่เทาเทียมกัน ผูผลิตหรือผูจําหนายจะไมสามารถทําสัญญาในลักษณะที่เอารัดเอาเปรียบ
กับผูบริโภค โดยใชขอตกลงการทําสัญญาเพราะโดยหลักของการทําสัญญาแลว คูกรณีจะตอง
ผูกพันธ และปฎิบัติตามขอสัญญาที่ไดตกลงกันอยางเครงครัด หากผูผลิตหรือผูจําหนายซึ่งเปน
ผูขายกําหนดขอสัญญาในลักษณะที่เอาเปรียบกับผูบริโภคซึ่งเปนผูซ้ือแลวก็เปนการไมถูกตองและ
ไมเปนธรรมแกผูบริโภค 
  
2.2  แนวความคิดท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา 

ในปจจุบันการประกอบธุรกิจอยูในภาวะที่จะตองมีการแขงขันกับธุรกิจอ่ืนเปนอยาง
มากนั้น  ดังนั้นแลวจึงตองมีการเตรียมการหรือจะตองมีการวางแผนในการประกอบธุรกิจ  เพื่อให
บรรลุซ่ึงเปาหมายที่สําคัญในการประกอบธุรกิจก็คือผลกําไรซึ่งในการเตรียมการหรือวางแผนใน
การประกอบธุรกิจนี้  ในทางวิชาการก็เรียกไดวาตองมีการวางแผนในทางการตลาดใหกับธุรกิจ
นั้นๆ  ซ่ึงในการที่จะดําเนินการในกิจกรรมทางการตลาดใหกับธุรกิจใดๆ  นั้น  ก็จะตองมีการ
พยายามหาวิธีการหรือแนวทางในการที่จะทําใหธุรกิจของตนเปนที่รับรูและเปนที่ยอมรับของ
ประชาชนที่เปนผูบริโภค  ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายสําหรับการดําเนินธุรกิจตางๆ  และการที่จะทําให
ธุรกิจของตนเปนที่รับรูและยอมรับไดนั้น  ก็จะตองมีการแสดงออกใหเห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑซ่ึงอยูในรูปของสินคาหรือบริการของธุรกิจนั้นๆ  และการแสดงออกดังกลาวนี้ก็คือ
ลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ  โดยการโฆษณาใหเห็นถึงคุณสมบัติที่ดีและคุณภาพของ
สินคาหรือบริการนั้นๆ  นั่นเอง 
 2.2.1 ความหมายของโฆษณา 

ประชาชนทั่วไปในฐานะผูบริโภค  มักจะนึกถึงความหมายของการโฆษณาในแงของ
ความมุงหวังทางธุรกิจ  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  โดยมุงหวังใหเกิดการ
บริโภคสินคาหรือบริการนั้น 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ไดใหความหมายคําวา  “โฆษณา”  วา 
“โฆษณา  หมายความวา  เผยแพรหนังสือออกไปยังสาธารณชน  ปาวรอง  ปาวประกาศ  

หรือกระทําการไมวาโดยวิธีการใด ๆ  ใหประชาชนเห็นหรือรับทราบขอความ” 
ตามมาตรา 3  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ไดใหคํานิยามของ 

คําวา  “โฆษณา”  ไวดังนี้ 

DPU



 13 

“โฆษณา  หมายความรวมถึง  กระทําการไมวาดวยวิธีใดๆ  ใหประชาชนเห็นหรือทราบ
ขอความเพื่อประโยชนในทางการคา” 

ใน  Black’s  Law  Dictionary  ซ่ึงเปนพจนานุกรมทางกฎหมายที่ไดรับการยอมรับโดย
แพรหลาย  ใหความหมายของคําวา  “โฆษณา”  (Advertise)  ไววา 

“Advertise. To advice, announce, command, give notice of, inform, make known,  
publish on call to public attention by any means whatsoever. Any oral, written, or graphic  
statement made by the seller in any manner in connection with solicitation of business and  
includes, without limitation because of enumeration, statements and representations made in  
newspaper of other publication or on radio or television or contained in any notice, handbill,  
sign, catalog, or letter, or printed on or contained in any tag or label attached to or accompanying  
any  merchandise” 9 

จากความหมายของการโฆษณาที่กลาวมาอาจสรุปไดวา 
การโฆษณาเปนการกระจายขาวสารขอมูลโดยทั่วไปไมวาโดยวิธีการใดเกี่ยวกับสินคา

หรือบริการ  หรือองคกร  หนวยงาน  หรือการกระทําอยางใดๆ  เพื่อจูงใจใหเกิดการกระทําตาม
ความประสงคของผูทําโฆษณา 
 2.2.2 วัตถุประสงคของการโฆษณา 

วัตถุประสงคของการโฆษณามีความหมายเพื่อบอกใหผูบริโภคทราบวามีสินคาหรือ
บริการนั้นในตลาด  โดยบอกถึงวิธีใช  คุณประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนลักษณะเดนของสินคา
และบริการนั้น  โดยการใชส่ือโฆษณาเปนสื่อสนับสนุนในชวงการออกโฆษณาและการสงเสริม
การขาย 
  2.2.2.1 การโฆษณาเพื่อใหความรูความเขาใจ  (Comprehensive  Advertising)  มุงหวัง
ใหผูบริโภคเกิดความเขาใจในสินคา  และบริการเปนการสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของการซื้อและ
ขายสินคา  เปนการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา  ทําใหเขาใจถึงกรรมวิธีการ
ผลิต  และเปนการสรางความคุนเคย  และกระตุนใหเกิดการซื้อสินคาและบริการทั้งทางตรงและ
ทางออม 
   ในการใหความรูความเขาใจกระทําไดหลายประการคือ  การใหความรู  ความ
เขาใจเกี่ยวกับประเภท  ความสําคัญประโยชนของสินคาและบริการ  แนวความคิดใหมของการ
โฆษณา  กระบวนการผลิตสินคา  วิธีการใชสินคา 

                                                 
9  Henry Campbell Black  Black’s Law Dictionary.  (1990).  (Minn : St.Paul).  p.  50  
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  2.2.2.2  การโฆษณาเพื่อใหขาวสาร  เปนการโฆษณาซึ่งแจงใหผูบริโภคทราบวา  สินคา
ที่โฆษณาไปนั้น  มีขายที่ไหนบาง  สินคาชนิดนั้นมีคุณสมบัติอยางไร  ราคาเทาไร  มีประโยชน
อยางไร  ซ่ึงจะเปนประโยชนแกทั้งผูบริโภคและผูผลิต  เพราะการโฆษณาทําใหผูบริโภคมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับตลาดกวางขึ้น  และมีโอกาสเลือกสินคาเพิ่มขึ้น  สวนผูผลิตมีโอกาสขายสินคา
ของตนเองมากขึ้น 
  2.2.2.3 การโฆษณาเพื่อชักจูงใจ  เปนการโฆษณาที่มุงไปยังผูบริโภคที่ทราบขาวสาร
และขอมูลของสินคาแลว  แตยังไมไดตัดสินใจซื้อสินคาดวยเหตุผลใดก็ตาม  การโฆษณาเพื่อชักจูง
ใจจะกระทําไดสําเร็จ  หากสามารถชักจูงใจใหผูบริโภคเปลี่ยนรสนิยม  คานิยม  หรือความเชื่อ  แลว
หันมาบริโภคสินคาที่ทําการโฆษณานั้น10 
 2.2.3 อิทธิพลของการโฆษณาตอผูบริโภค 

การโฆษณาทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคาและบริการ  และตัดสินใจหรือมี
พฤติกรรมในการซื้อสินคา  การโฆษณามีลักษณะจูงใจใหคลอยตามพฤติกรรมของผูบริโภคก็จะมี
ลักษณะคลายกันหรือมีคานิยมรวมกัน  ดั้งนั้น  การโฆษณาสินคาก็จะเปนการตอบสนองทางดาน
จิตวิทยาสวนบุคคล  และจิตวิทยาสังคม  จึงอาจกลาวไดวาอิทธิพลของการโฆษณานั้น  มีอิทธิพล
ใน 2  ระดับ  คือ11 

1)  อิทธิพลตอตัวบุคคล 
 (1) การโฆษณามี อิทธิตอบุคคลในการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ   และคานิยม  

โดยเฉพาะถาสาระโฆษณามีลักษณะที่ตรงกับความใจของตนก็จะเกิดความมั่นใจในคุณภาพของ
สินคามากขึ้น  การโฆษณาชวยใหเกิดความรูใหมๆ  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

 (2)   การโฆษณามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  นักจิตวิทยาพบวา  สาร
จากสื่อมวลชนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับสารหลายๆ  ดาน 

2) อิทธิพลตอสังคม 
 (1)   การโฆษณากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโฆษณาทางสื่อตางๆ  

โดยเฉพาะโทรทัศน  มุงเนนเปาหมายไปที่เด็ก  และเยาวชนเปนสวนใหญ  ซ่ึงเปนกลุมที่จูงใจไดงาย
และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงไดเร็ว  การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  ทัศนคติ  และวิถีชีวิตของคนใน
สังคมยอมมีผลกระทบตอวัฒนธรรมของชาติดวย 

                                                 
10  ไมตรี อึ้งภากรณ.  (2539, สิงหาคม).   “การโฆษณาเปนการสูญเปลาหรือไม.”  นิเทศสาร ,5.            

หนา 45-48. 
11  สุมน อยูสิน.  (2529).  อิทธิพลของการโฆษณาตอสังคม.  หนา 48 
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 (2) การโฆษณามีอิทธิพลตอเศรษฐกิจ  การโฆษณาชวยสรางอํานาจทางการตลาด  
ทําใหสินคาเขาสูตลาดไดเร็ว  และมียอดขายเพิ่มขึ้น  เปนการกีดกันตัวอ่ืนที่ไมไดโฆษณา และ
สินคาใหมๆ  ที่จะเขาสูตลาด 

  ในการโฆษณาสินคานั้น  ผูโฆษณามักหยิบเฉพาะจุดเดนหรือขอดีของสินคามา
เปนเปาในการโฆษณา  โดยปดบังขอเสีย  จุดออนของสินคาไวไมใหผูบริโภคทราบ  เมื่อผูบริโภค
ตองเสียเงินซื้อสินคานั้นมาแลว  จึงรูวาสินคาบางตัวโฆษณาเกินความจริง  เพราะมีขอเสียมากกวา
ขอดี  ไมคุมกับเงินที่เสียไป 
 2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและความรับผิดชอบในการโฆษณา 

ในสวนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการโฆษณานั้น  เปนที่ยอมรับและรับรองไวในกฎหมาย
แมบทของประเทศตางๆ  การจํากัดเสรีภาพในการโฆษณาโดยกฎหมายก็เพื่อประโยชนสวนรวม  
เพราะถามีการใชเสรีภาพในการโฆษณาโดยไมมีขอบเขต  ยอมกอใหเกิดความไมสงบ  และเกิด
ความไมเปนธรรมในทางเศรษฐกิจไดอยางไรก็ตาม  ก็เปนที่ถกเถียงในประเด็นที่สําคัญ  และหาขอ
ยุติลงไดยากในการใชกฎเกณฑ ตามกฎหมายเพื่อควบคุม  หรือวาตองตัดทอนเสรีภาพในการ
โฆษณาวาควรมีขอจํากัดหรือขอบเขตเพียงใด  มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู 2  แนว  คือ12 

1) แนวคิดที่วารัฐควรมีบทบาทเขาแทรกแซง  (State Intervention)  โดยการจํากัด
เสรีภาพในการโฆษณา 

2) แนวคิดที่สนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจโฆษณามีการควบคุมกันเอง   (Self-
Regulation)  เพื่อมิใหมีการโฆษณาที่สรางความเสียหายแกสาธารณชน 

 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับการตลาดและพฤติกรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจบริการ13 

การใหบริการอาจกลาวไดวาเปนหนาที่หลักสําคัญในการบริหารงานโดยเฉพาะใน
ลักษณะงานที่ตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรงมีนักวิชาการใหแนวความคิดเกี่ยวกับ
การบริการดังนี้คือ 

วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน14  ไดมีนักบริหารงานบริการสรรหาคําที่มีความหมายดีๆ  
จํานวนหนึ่งมารวมกัน  โดยเอาอักษรตัวหนามาตอกัน  เพื่อใหจําไดงายอานไดวา  SERVICE  มี
ความหมายเปนคุณลักษณะ 7  ประการแหงการบริการที่ดี 
                                                 

12  ดวงฤดี รัตนโอฬาร.  (2535).  บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการ
ควบคุมดูแลการโฆษณาการสื่อมวลชน.  หนา11. 

13  อาภาณัฎฐ  สุวรรณอัฑฒ .  (2543).  ความพอใจของผูประกันตนตอการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาลเอกชน.  หนา33-45.   

14   วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน.  (2539).  “คุณภาพในงานบริการ.”  รายงานสํานักงานประกันสังคม. 
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S = Smiling & Jympathy 
 ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา  เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยาก 

E = Early Response 
 ตอบสนองตอความประสงคจากลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ 

R = Respectful 
 แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติลูกคา 

V = Voluntariness Manner 
 ลักษณะการใหบริการเปนแบบสมัครใจและเต็มใจทํา 

I = Image Enhancing 
 แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของใหบริการและเสริมภาพพจนขององคกรดวย 

C = Courtesy 
 กิริยาอาการออนโยน  สุภาพ  และมีมารยาทที่ดี  ออนโยนถอมตน 

E = Enthnoiam 
 มีความกระฉับกระเฉง  และกระตือรือรนขณะบริการและใหบริการมากกวาที่
คาดหวัง 

กุลธน  ธนาพงศธร15  ไดกลาวถึงหลักการใหบริการที่สําคัญวามี 5  ประการคือ 
1)  หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญกลาวคือ  ประโยชน

และบริการที่องคการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ  มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิด
ประโยชนสูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงาน 
นั้นๆ  ดวย 

2) หลักความสม่ําเสมอกลาวคือ  การใหบริการนั้น ๆ  ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ  มิใชทําๆ  หยุดๆ  ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน 

3) หลักความเสมอภาค  บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอ
หนาและเทาเทียมกันไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมหนึ่งในลักษณะตางจาก
กลุมอ่ืนๆ  อยางเห็นไดชัด 

4) หลักความประหยัด  คาใชจายที่ตองใชในบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะ
ไดรับ 

                                                 
15  กุลธน  ธนาพงศธร.  (2528).  ประโยชนและบริการในการบริหารงานบุคคล.  หนา 303-304. 
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5) หลักความสะดวก  บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติได
งาย  สะดวกสบาย  ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมาก  ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูให
บริการหรือผูใชบริการมากเกินไป 

Maxwell16  ไดวางหลักเกณฑของการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 6  ประการ 
1) ตอบสนองตอความตองการ  (Relevance  to  Need) 
2) มีความเปนธรรม  (Equity) 
3)  การเขาถึง  (Accessibility) 
4)  มีประสิทธิผล  (Effectiveness) 
5) ความยอมรับ  (Acceptability) 
6) มีประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
รพี  แกวเจริญ  และ  ทิตยา  สุวรรณชฎ17  ไดกลาวไววาประสิทธิภาพของงานดานธุรกิจ

และดานรัฐกิจนั้น  จุดใหญอยูที่กําไรกับความพึงพอใจของประชาชน 
Prasuman ,  Zeithal  และ Barry18  กลาวไววา  การบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง

ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตางๆ  เหลานี้คือ 
1)  ความเชื่อถือได  (Reliability)  ประกอบดวย 
 (1)  ความสม่ําเสมอ  (Consistency) 
 (2)  ความพึ่งพาได  (Dependability) 
2)  การตอบสนอง  (Responsive)  ประกอบดวย 
 (1)  ความเต็มใจที่จะใหบริการ 
 (2)  ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา 
 (3)  มีการติดตออยางตอเนื่อง 
 (4)  ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 
 
 
 

                                                 
16  Maxwell, R.J.  (1984, October).  “Quality as Sessment in Health.” British Medical Journal., 5.  

p.  288. 
17  รพีแกว  แกวเจริญ  และฑิตยา  สุวรรณชฎ.  (2510).   การแบงเวลาปฎิบัติราชการของขาราชการ

พลเรือนระดับนักบริหารอวุโส. หนา 5. 
18  Prasuman ,  Zeithal , V.A. and Barry, L.  ( 1977).  “A Conceptual Model Of Service Quality and its 

Implications for Reserch.”  Journal Of Market, 49.  p.  77-78. 
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3)  ความสามารถ  (Competence)  ประกอบดวย 
 (1)  ความสามารถในการใหบริการ 
 (2)  ความสามารถในการสื่อสาร 
 (3) ความสามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 
4) การเขาถึงบริการ  (Access)  ประกอบดวย 
 (1) ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวกระเบียบขั้นตอนตางๆ ไมควรมากมาย

ซับซอนเกินไป 
 (2) ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย  
 (3)  เวลาที่ใหบริการเปนเวลาที่สะดวกสําหรับผูใชบริการ 
 (4)  อยูในสถานที่ๆ  ผูใชบริการติดตอไดสะดวก 
5)  ความสุภาพออนโยน  (Courtesy)  ประกอบดวย 
 (1)  การแสดงความสภุาพตอผูใชบริการ 
 (2)  ใหความตอนรับที่เหมาะสม 
 (3)  ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี 
6) การสื่อสาร  (Communication)  ประกอบดวย 
 (1)  มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
 (2)  มีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ 
7)  ความซื่อสัตย  (Credibility) 
 (1) คุณภาพของงานบริการ  มีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ 
8)  ความมั่นคง  (Security)  ประกอบดวย  
 (1)  ความปลอดภัยทางกายภาพ  เชน  เครื่องมือ  อุปกรณ 
9)  ความเขาใจ  (Understanding)  ประกอบดวย 
 (1)   การเรียนรูผูใชบริการ 
 (2)  การใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ 
 (3)  การใหความสนใจตอผูใชบริการ 
10) การสรางสิ่งที่จับตองได  (Tangibility)  ประกอบดวย 
 (1) การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  ใหพรอมสําหรับใหบริการ 
 (2)  ความพรอมของอุปกรณ  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
 (3)  การจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม  สะอาด 
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การจัดประเภทของธุรกิจบริการ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ19  ไดจัดประเภทของธุรกิจบริการไว 4  ลักษณะคือ 
1)   ผูซ้ือเปนเจาของสินคาและนําสินคาไปขอรับบริการจากผูขาย  เชน  บริการซอม

รถยนต 
2)   ผูขายเปนเจาของสินคาและขายบริการใหกับผูซ้ือ  เชน  บริการเครื่องถายเอกสาร  

บริการใช เครื่องคอมพิวเตอร 
3)   เปนการซื้อบริการและมีสินคาควบมาดวย  เชน  รานอาหาร โรงแรม 
4)   เปนการซื้อบริการโดยไมมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ  เชน  สถาบันลดน้ําหนัก  

สถานนวดแผนโบราณ  รานทําฟน  จิตแพทย  ธนาคาร 
การจัดประเภทธุรกิจการใหบริการตามเกณฑการใชเครื่องมือและใชแรงงานคน 

เปนหลัก 
ลักษณะของธุรกิจ 
การบริการมีลักษณะบางประการซึ่งเปนลักษณะเฉพาะแตกตางจากสินคาโดยทั่วไป

สงผลใหการกําหนดแผนการตลาดของบริการแตกตางไปจากแผนการตลาดของสินคา  
ลักษณะที่สําคัญดังกลาวมี 4  ประการคือ 
1) ไมสามารถจับตองได  (Intangibility) 
 บริการเปนเรื่องของสิ่งจับตองได  ไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนการ

ซ้ือเหมือนกับสินคา  ตัวอยางเชน  คนไขไปพบจิตแพทยไมสามารถบอกไดวาตนจะไดรับบริการใน
รูปแบบใดเปนการลวงหนา  ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยงของผูซ้ือ  ผูซ้ือจะตองพยายามวาง
กฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนจากบริการที่จะไดรับ  เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซื้อใน
แงของสถานที่  ตัวบุคคล  เครื่องมือ  วัสดุที่ใชในการติดตอส่ือสาร  สัญลักษณะ  และราคา  ส่ิง
เหลานี้เปนสิ่งที่ผูขายบริการจะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซ้ือสามารถทําการตัดสินใจซื้อได
เร็วขึ้น 

 (1) สถานที่  (Place)  ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหเกิดกับ 
ผูมาติดตอ 

 (2) บุคคล  (People)  พนักงานที่ขายบริการตองมีการแตงตัวที่เหมาะสม  บุคลิกดี  
หนาตายิ้มแยมแจมใส  พูดจาดี  เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ  และเกิดความเชื่อมั่นวาบริการ 
ที่จะซื้อดีดวย 

                                                 
19  ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  (2538).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  หนา 142. 
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 (3) เครื่องมือ (Equipment)  อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัยมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการที่รวดเร็วและใหลูกคาพอใจ 

 (4) วัสดุส่ือสาร  (Communication  Material)  ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณา
ตางๆ  จะตองสอดคลองกับลักษณะบริการที่เสนอขาย  และลักษณะของลูกคา 

 (5) สัญลักษณ  (Symbols)  คือ  ช่ือตราสินคาหรือเครื่องหมายตราสินคาที่ใชในการ
ใหบริการ  เพื่อใหผูบริโภคเรียกชื่อไดถูกควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย  

 (6) ราคา (Price)  การกําหนดราคาใหบริการ  ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการ  
ชัดเจน  และงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน 

2)  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ  (Inseparability) 
 การใหบริการเปนการผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกันกลาวคือ  ผูขายหนึ่งราย

สามารถใหบริการลูกคาในขณะนั้นไดหนึ่งรายเนื่องจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัว 
ไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนไดเพราะตองผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกันทําใหการขาย
บริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 

3)  ไมแนนอน  (Variability)  
 ลักษณะของบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูบริการเปนใคร  จะใหบริการเมื่อไหร 

ที่ไหนและอยางไร  เชน  อาจารยผูสอนในชั่วโมงที่อารมณดีมีการเตรียมตัวสอนจะดี  ในชั่วโมงที่
อารมณไมปกติและขาดการเตรียมตัว  คุณภาพในการสอนจะต่ํา  ดังนั้น  ผูซ้ือบริการจะตองรูถึง
ความไมแนนอนในบริการและสอบถามผูอ่ืนกอนที่จะเลือกรับบริการ 

 ในแงผูขายบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพทําได 2  ขั้นตอนคือ 
 (1) ตรวจสอบคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการรวมทั้งมนุษยสัมพันธของ

พนักงานที่ใหบริการ  เชน  ธุรกิจสายกรบิน  โรงแรม  และธนาคาร  ตองเนนในดานการฝก อบรม
ในการบริการที่ดี 

 (2) ตองสรางความพอใจให ลูกคาโดยเนนการใชการรับฟงคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะของลูกคา  การสํารวจขอมูลลูกคาและการเปรียบเทียบทําใหไดรับขอมูลเพื่อการแกไข
ปรับปรุงบริการใหดีขึ้น 

4) ไมสามารถเก็บไวได  (Perish ability) 
 บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคาอื่นถาความตองการมีสม่ําเสมอการ

ใหบริการก็จะไมมีปญหา  แตถาลักษณะความตองการไมแนนอนจะทําใหเกิดปญหาคือ  บริการ 
ไมทันหรือไมมีลูกคา  เชน  รถเมลชวงเวลาเรงดวนคนจะแนนตองใชรถจํานวนมากในการ
ใหบริการ 
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องคประกอบของงานบริการ 
Gothberh   ไดใหความเห็นวางานบริการตองประกอบดวยคุณลักษณะ 3  ประการคือ 
1) คุณภาพของทรัพยากรตองเลือกสรรแลววาสอดคลองกับความตองการของผูใชและ

มีคุณภาพดี 
2) คุณภาพของบุคคลากรผูใหบริการ  ผูใหบริการตองมีความรอบรูในงานบริการนั้น

เปนอยางดี 
3) การสื่อสาร  เชน  การสื่อสารระหวางผูใชบริการการใชภาษาสัญญาลักษณตอง

สามารถสื่อสารความหมายใหเขาใจกันไดเปนอยางดี 
การนําสวนประสมทางการตลาดมาใชกับธุรกิจบริการ 
จากการที่ธุรกิจบริการมีลักษณะพิเศษแตกตางจากลักษณะของสินคาอยูในบางประการ

ทําใหการพิจารณาสวนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mix)  ของธุรกิจบริการอาจแตกตางไป
จากเรื่องของสินคาบาง 

1) การวิจัยและการวางแผนตลาด  (Marketing  Analysis  and  Marketing  Planning)   
 ตามหลักการจัดการไมวาจะเปนการลดของสินคาหรือบริการ  มักจะเริ่มตนดวยการ

วิจัยตลาดเพื่อคนหาโอกาสทางการตลาด  เพื่อนําไปใชในการวางแผนเพื่อเปนแนวดําเนินงานตอไป  
ในสวนของการบริการนักการตลาดควรจะเนนความใจไปที่องคประกอบที่เกี่ยวกับเรื่องประชากร
กลุมเปาหมายและรายไดซ่ึงเปนเครื่องกําหนดความตองการบริการ  นอกจากนั้นก็ตองมีการวิจัย
เจาะลึกลงไปโดยแยกกลุมลูกคาที่อาจจะมีหตุจูงใจในการซื้อแตกตางกันหรือรายละเอียดอื่น ๆ  ลึก
ลงไปกลาวไดวา  การวิจัยตลาดเปนเครื่องมือที่จะนําไปใหผูบริหารพิจารณาเลือกตลาด  (Marketing  
Selection)  ที่เชื่อวาจะใหประโยชนมากที่สุด 

2) การวางแผนและพัฒนาบริการ  (Planning  and  Developing  the  Service) 
 บริการมีลักษณะเหมือนสินคาในขอที่วาจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบใหอยู

ในความตองการของผูซ้ือเสมอ  ส่ิงใดที่ไมตรงกับความตองการของยุคสมัยก็ตองเปลี่ยนใหม
ของเดิมที่ใหผลไมคุมคาก็ตองเลิกไป  เมื่อการแขงขันเขมขนขึ้นก็ตองปรับปรุงบริการที่เปนอยูให
ดีกวาเหนือกวาคูแขง  อาจมีการวางแผนพัฒนาในแงการรวบรวมบริการหลาย ๆ  อยางมาไวในที่
แหงเดียวกัน  บริการบางอยางอาจจะรวมกับบริการของผูอ่ืนเปนตน 

3) การกําหนดราคาบริการ 
 การกําหนดราคาบริการเปนเรื่องที่ตองใชความคิดริเริ่มและความสันทัดของ 

ผูบริหารงานเปนพิเศษ  ดวยเหตุผลที่วาบริการเปนสิ่งที่เก็บรักษาไวรอการจําหนายไมได  เสียเปลา
ถาไมมีการนําไปใชประโยชนและความตองการใชบริการก็เปล่ียนแปลงไดงาย  ลูกคาอาจจะเลื่อน
การซื้อออกไปหรืออาจจะทํางานบริการนั้นดวยตนเองหากตองการซื้อบริการในราคาสูง 
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4) การจัดจําหนาย 
 การขายบริการสวนใหญเปนการขายตรงจากผูผลิต  (ผูขาย)  บริการไปยังผูบริโภค

หรือผูใชบริการจะไมมีการใชคนกลางเมื่อการใหบริการเปนเรื่องที่ผูขายตองทํางานเอง  หรือเมื่อ
ตองการสรางบริการและขายไปดวยกัน 

5)  การสงเสริมตลาด 
 การบริการเปนสิ่งที่มองเห็น  ไมไดเปนตัวตนเหมือนกับสินคา  ดังนั้น  การสงเสริม

การตลาดที่จะใชสําหรับบริการจึงเปนเรื่องที่คอนขางยากสําหรับผูบริหารการสงเสริมการตลาดของ
บริการจึงตองใชวิธีการทางออมและใชพนักงานขายและการโฆษณาเปนหลัก 

พฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer  Behavior) 
Leavit 20 ไดกลาววากอนที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาจะมี

มูลเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสมอซึ่งมูลเหตุดังกลาวจะเปนตัวกระตุนเรงเราจิตใจใหเกิดความ
ตองการและจากความตองการจะทําใหเกิดแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมในที่สุดซึ่งมีลักษณะเปน
ขั้นตอนหรือเปนกระบวนการเรียกวา  “กระบวนการของพฤติกรรม”  (Process  of Behavior)   

กระบวนการพฤติกรรมของมนุษยจึงมีลักาณะคลายกัน 3  ประการดังนี้คือ 
1)  พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาหตุที่ทําใหเกิด  (Behavior is caused) 
 หมายความวา  การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมานั้นจะตองมี

สาเหตุที่ทําใหเกิดและสิ่งที่เปนสาเหตุก็คือ  ความตองการที่เกิดขึ้นในตัวคนนั่นเอง 
2)  พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน  (Behavior is Motivated) 
 หมายความวา  เมื่อคนเรามีความตองการเกิดขึ้นแลวคนก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึง

ความตองการนั้น จนกลายเปนแรงกระตุนหรือแรงจูงใจ  ใหแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการที่เกิดขึ้นนั้น 

       3) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมมุงไปสูเปาหมาย  (Behavior is Goal-Direct)   
 หมายความวา  การที่คนแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้นมิไดกระทําอยางเล่ือนลอย

โดยปราศจากจุดมุงหมายหรือไรทิศทางตรงกันขามกลับมุงไปสูเปาหมายที่แนนอนเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จแหงความตองการของตน 

 อยางไรก็ตาม  แมวากระบวนการพฤติกรรมของคนจะมีลักษณะคลาย ๆ  กัน  แต
รูปแบบพฤติกรรมของคนที่แสดงออกในสถานการณตาง ๆ  ที่เผชิญมีลักษณะแตกตางกัน  ทั้งนี้เกิด
จากสาเหตุหลายปจจัยทั้งปจจัยภายในอันเกิดจากตัวบุคคลเองในแงของจิตวิทยา  และปจจัย
ภายนอกซึ่งไดแก  ส่ิงแวดลอมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของหรือผูกพันอยูกับตัวเขาเอง  เชน  สังคมและ

                                                 
20  พิบูล  ทีปะปาล.  (2535).  การบริหารการตลาด.  หนา 128. 
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วัฒนธรรม  เปนตน  ปจจัยตางๆ  เหลานี้จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของบุคคล  ทําใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมาตางๆ  กัน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ

ของผูบริโภคทางดานตางๆ  และเพื่อท่ีจะจัดสิ่งกระตุนอื่นๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ
ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขายไมอาจคาดคะเนได  งานของผูขายและนักการตลาดก็คือ  คนหาวา
ลักษณะของผูซ้ือและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลใดบาง  การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ือที่เปน
เปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาดคือทราบความตองการและลักษณะของลูกคาเพื่อท่ีจะ
จัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ  ใหกระตุนและใหสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือที่
เปนเปาหมายใหถูกตอง 

นักจิตวิทยาสังคมและนักสังคมวิทยาไดพิจารณาพฤติกรรมเปนตัวตอบสนอง  ทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลอื่น  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกในครอบครัวช้ันสังคม  และกลุมอางอิง21  
ดังนี้ 

1) อิทธิพลจากสมาชิกภายในครอบครัว  การที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งจะมีสวนสําคัญใน
การตัดสินใจนั้นไมสามารถจะกําหนดลงไปอยางแนนอนไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางคือ 

 (1) ความเขมขนของความชอบพอในตัวสามีภรรยา 
 (2)  ความมีอํานาจในครอบครัว 
 (3)  ผูที่หารายไดใหกับครอบครัว 
 (4)  ความรักที่ใหกับบุคคลหนึ่ง 
 (5) การตอบสนองแกสมาชิก 
 (6) ความเหมาะสมกับสินคา 
2) อิทธิพลจากช้ันของสังคม (Social Class Influence)  ในสังคมสามารถที่จะแบงเปน

ช้ันตางๆ  โดยใชรายไดเปนหลักในการแบง  การแบงชั้นทางสังคมจะเปนประโยชนตอนักการ
ตลาดที่จะมุงหาเปาหมายของตลาดกิจการ 

3) อิทธิพลจากกลุมอางอิง  (Reference Group Influence)  กลุมอางอิงประกอบไปดวย
บุคคลแตละคนที่มีความคิดเห็นทัศนคติและความเชื่ออยางเดียวกันบุคคลหนึ่งจะเกี่ยวของกับกลุม
อางอิงหลายกลุมได  บุคคลที่อยูในกลุมอางอิงจะซื้อสินคาตามที่กลุมอางอิงยอมรับ  เชน การแตง
ชุดใหเหมือนกับนักกีฬาระดับแชมปโลกเปนตน 

                                                 
21  อุไรวรรณ แยมนิยม.  (2532).  การสงเสริมการตลาด.  หนา 142-146. 

DPU



 24 

4) อิทธิพลจากวัฒนธรรม (Cultural Influence) วัฒนธรรมนับวามีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อของผูบริโภคจะตองอยูรวมกันเปนสังคม  ดังนั้นจึงกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมที่จะเปนตัวเชื่อม
ระหวางคนกับสังคม 

 
2.4 ความหมายของคําวาธุรกิจและประเภทของธุรกิจ 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนและมีความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานบริการ
ลดน้ําหนัก  จึงจําเปนตองกลาวถึงความหมายและประเภทของธุรกิจเพื่อเปนพื้นฐานดังนี้ 

ความหมายของคําวา  “ธุรกิจ” 
เมื่อไดศึกษาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวไมพบคําจํากัดความ

ของคําวา  “ธุรกิจ”  แตอยางใด  เนื่องจากคําวา  “ธุรกิจ”  และ  “การประกอบธุรกิจ”  เปนคําที่มี
ความหมายกวางขวางและครอบคลุมถึงการกระทําตางๆ  มากกวาในอดีต  จึงจําเปนตองทําความ
เขาใจวามีความหมายและขอบเขตเพียงใด  โดยอาศัยการเทียบเคียงจากความหมายทั่วไปและ
ความหมายในทางกฎหมายดังนี้ 

2.4.1 ความหมายทั่วไป 
ประมวลกฎหมายแพงละพาณิชยก็ไมเคยมีการใชคําวา  “ธุรกิจ”  มากอน  เพื่อที่จะ

ทราบความหมายที่แทจริง  จึงสมควรที่จะพิจารณาจากถอยคําที่ใชอยูโดยแยกพิจารณาไดดังนี้ 
1) ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ไดใหความหมาย

ของคําวา  “ธุรกิจ”  ไววา  ธุรกิจหมายถึง  การงานประจําเกี่ยวกับอาชีพคาขาย  หรือกิจการอยางอื่น
ที่สําคัญและที่ไมใชราชการ22  และคําวา  “คาขาย”  หมายถึงทํามาหากินในทางซื้อขาย23  ดังนั้นจึง
กลาวไดวาธุรกิจหมายถึง งานประจําใดๆก็ตามที่ไมใชงานราชการ 

2) ความหมายในทางตํารา  มีผูแตงตําราไดใหความหมายของธุรกิจ  (Business)  ไว
แตกตางกันดังนี้ 

“ธุรกิจ หมายถึงกิจกรรมใดๆ  ก็ตามที่ทําใหเกิดมีสินคาหรือบริการขึ้น  แลวมีการ
แลกเปลี่ยนซ้ือขายกันและมีวัตถุประสงคจะไดประโยชนจากการกระทํากิจกรรมนั้น”24 

“ธุรกิจ  หมายถึงกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการพาณิชย  ที่มีเปาหมายทางดานกําไร
ในการจัดหาสินคาและบริการ  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค”25 

                                                 
22  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2525.  เลมเดิม.  หนา 418 
23  แหลงเดิม.  หนา 181. 
24  วันทนีย ภูมิภัทราและคณะ.  (2537).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ.  หนา 2. 
25  สมยศ นาวีการ .  (2525).  การบริหารธุรกิจ.  หนา 4. 
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“ธุรกิจ  หมายถึงกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของมนุษยที่เกี่ยวของเกี่ยวของ
กับการผลิต  การแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งสินคาและบริการ โดยมีจุดมุงหมายที่จะแสวงหากําไรจาก
การประกอบธุรกิจนั้นๆ”26 

“การประกอบธุรกิจ  หมายถึงการกระทํากิจกรรมของมนุษยที่กระทําขึ้นเพื่อการผลิต
หรือการไดมาซึ่งทรัพยหรือบริการ  และการนําสินคาหรือบริการนั้นไปขายหรือจําหนายใหแก
ผูบริโภคเพื่อแสวงหากําไร”27 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา  ธุรกิจและการประกอบธุรกิจหมายถึง  กิจกรรมอยางตอเนื่องของ
มนุษยที่เกี่ยวของกับการผลิต  การจําหนายสินคาและบริการโดยมุงหาผลกําไรจากการกระทํา
กิจกรรมนั้น  ซ่ึงกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคมุงหาผลกําไรนั้นจะมีขึ้นไดก็โดยอาศัยการลงทุนนั้นเอง  
จึงกลาวไดวาการลงทุนที่เกี่ยวของกับการผลิตหรือจําหนายสินคาและบริการก็คือการประกอบ
ธุรกิจนั่นเอง 

2.4.2  ความหมายในทางกฏหมาย 
เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดใหคําจํากัดความคําวา  “ธุรกิจ”  และ  

“การคา”  เอาไว  จึงตองอาศัยการเทียบเคียงจากกฏหมายอื่นซึ่งไดใหคําจํากัดความของคําดังกลาว
ไวดังนี้ 

1) ในประมวลรัษฎากร  เคยใหคําจํากัดความคําวา  “การคา”  ไวในมาตรา  77  โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  พ.ศ. 2504  ซ่ึงไดถูกยกเลิกไปแลวในปจจุบัน  โดย
ใหคําจํากัดความไววา  การคา  หมายถึง  การประกอบธุรกิจทางพาณิชย  การอุตสาหกรรม  
การเกษตร  การผลิต  การนําเขา  การสงออกหรือการใหบริการใดๆเพื่อประโยชนอันมีมูลคา 

2) ในประกาศคณะปฎิวัติ  ฉบับที่ 281  เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว  พ.ศ. 2515  ไดใหคําจํากัดความคําวา  “ธุรกิจ”  ไวในขอ 3 วาธุรกิจหมายถึง  การ
ประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  พาณิชยกรรม  การบริการหรือ
กิจกรรมอยางอื่นเปนการคา 

แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะมิไดใหคําจํากัดความ  คําวา  “ธุรกิจ”  และ
คําวา  “การคา”  ไวก็ตาม  แตคําจํากัดความคําวา  “ธุรกิจ”  ก็มีปรากฏอยูในประกาศคณะปฎิวัติ  
ฉบับที่ 281  และคําจํากัดความคําวา  “การคา”  ก็มีปรากฏอยูในประมวลรัษฏากร  มาตรา  77  จึง
ตองนําคําจํากัดความคําวา  “ธุรกิจ”  ในประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 281  และคําจํากัดความคําวา  
“การคา”  ในประมวลรัษฎากรมาใชบังคับกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวยในฐานะที่เปน

                                                 
26   สมคิด บางโม.  (2539).  การประกอบธุรกิจ.  หนา  14. 
27   นงเยาว ชัยศรี .  (2511).  ธุรกิจเบื้องตน.  หนา  1.  
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กฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งตามมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  
ธุรกิจหมายถึง  การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  พาณิชยกรรม  
การบริการหรือกิจการอยางอื่นเปนการคา  และการคา  หมายถึงการประกอบธุรกิจทางพาณิชย  การ
อุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต  การนําเขา  การสงออกหรือการใหบริการใดๆ  เพื่อประโยชน
อันมีมูลคา 

2.4.3 ประเภทของธรุกิจ 
ธุรกิจในปจจบุันนี้มีมากมายหลายประเภท  ซ่ึงจําแนกตามความหมายในทางกฎหมาย

ไดดังนี ้
1) เกษตรกรรม  (Agriculture)  หมายถึงการทํานา  ทําไร  ทําสวน  เล้ียงสัตว  เล้ียง

สัตวน้ํา  เล้ียงผ้ึง  เล้ียงไหม  เล้ียงครั่ง เพาะเห็ด  และการอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และรวมถึงการประมงดวย 

2) อุตสาหกรรม  (Manufacturing)  หมายถึงการผลิต  การแปรรูปและการหลอหลอม
วัตถุดิบใหเปนสินคาตางๆ  อาจเปนสินคาสําเร็จรูปสามารถนําไปใชอุปดภคบริโภคไดทันทีเชน  
โทรทัศน  อาหารกระปอง  ยาเปนตน  หรือเปนสินคาวัตถุดิบเพื่อการผลิตเชน  เหมืองแร   
ปาไมเปนตน  หรือสินคากึ่งสําเร็จรูปเชน  เหล็กเสนเปนตน 

3) หัตถกรรม  (Handicraft)  หมายถึงการทําดวยฝมือ  เชนการทอผาไหม  การทํารม  
เครื่องปนดินเผาเปนตน 

4) พาณิชยกรรม  (Commercial)  หมายถึงการคาขาย  เปนการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาหรือบริการเชน  การคาปลีก  คาสง  เปนตน 

5) บริการ (Service) หมายถึงธุรกิจที่ทําหนาที่ใหบริการ  เพื่อใหเกิดความสะดวก 
สบาย  รวดเร็ว  ปลอดภัยหรือความสนุกสนานบันเทิงแกผูบริโภคเชน  การขนสง การทองเที่ยว  
โรงแรม  โทรคมนาคม  สวนสนุก  การธนาคาร  ประกันภัย  โรงพยาบาลรวมถึงสถานบริการตางๆ
เปนตน  ธุรกิจประเภทนี้นับวันจะมีความสําคัญมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางดานธุรกิจอื่นๆ  
และความตองการทางดานนี้ของผูบริโภคมีมากขึ้นดวย 

6) ธุรกิจอื่นๆ  เปนการคา  เชน  ธุรกิจกอสราง  เปนตน  
2.4.4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจของเอกชน  

ในการประกอบธุรกิจนั้น  ผูเปนเจาของธุรกิจหรือผูลงทุนตองตัดสินใจวาจะเลือก
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบใด  ทั้งนี้เพราะการประกอบธุรกิจแตละรูปแบบนั้นมีลักษณะความเปน
เจาของความรับผิด ผลตอบแทนของการลงทุนและอํานาจควบคุมดูแลแตกตางกันไป  ดังนั้น 
ผูประกอบธุรกิจจึงตองเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับความตองการของตน  ซ่ึงรูปแบบของการ
ประกอบธุรกิจเทาที่มีอยูในประเทศไทยพอจะแยกกวางๆไดเปน  3  รูปแบบดังนี้ 
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1) กิจการเจาของคนเดียว  (Sole  Proprietorship) 
 หมายถึงกิจการที่เจาของเปนผูลงทุนแตเพียงผูเดียว  และมีอํานาจสิทธิขาดในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนั้นแตเพยีงผูเดียว  การประกอบธุรกจิในรูปแบบกจิการเจาของ
คนเดียวนี้อยูภายใตบทบัญญตัิแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องนิติกรรมสัญญาและ
เอกเทศสัญญา  แตในการดําเนินธุรกิจนัน้เจาของอาจจางใหบุคคลอื่นเขาชวยหรือรวมในการดําเนิน
กิจการ  โดยเจาของมีฐานะเปนการหรือนายจางแลวแตขอตกลง  ซ่ึงอํานาจในการมอบหมายให
ทํางานยอมขึ้นอยูกับตวันายจางหรือตัวการซึ่งเปนเจาของกิจการนัน้  เมือ่กิจการไดกําไร  เจาของ
ยอมไดกําไรแตเพียงผูเดยีว  หากกจิการขาดทุน  เจาของก็ตองรับเอาการขาดทุนนั้นแตเพียงผูเดยีว
เชนกัน  ทั้งเจาของยังตองรับผิดในบรรดาหนี้สินตางๆทีเ่กิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจทั้งส้ินโดยไม
จํากัดจาํนวน 

2) หางหุนสวน  (Partnership) 
 หมายถึงกิจการซึ่งบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงรวมทุนกัน  โดยนําเงินสด

ทรัพยสินอยางอื่นหรือแรงงานมาลงทุนรวมกัน  ดวยวัตถุประสงคที่จะแบงปนกําไรอันจะพึงไดจาก
กิจการที่กระทํารวมกันนั้น  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดแบงหางหุนสวนออกเปน  2  
ประเภทดังนี้ 

 (1) หางหุนสวนสามัญ  (Ordinary Partnership)  หมายถึง  หางหุนสวนซึ่งผูเปน
หุนสวนทุกคนตองรวมกันรับผิดเพื่อหนี้สินทั้งปวงของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน  หาง
หุนสวนสามัญมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

  ก. ผูเปนหุนสวนตองรวมกันรับผิดเพื่อหนี้สินทั้งปวงของหางหุนสวนโดยไมมี
จํากัดจํานวน 

   เมื่อหุนสวนผูจัดการไดทํากิจการไปในทางธรรมดาการคาขายของหาง
หุนสวนแลว  กิจการนั้นยอมมีผลผูกพันผูเปนหุนสวนทุกคนและตองรวมกันรับผิดเพื่อหนี้สินโดย
ไมมีจํากัดจํานวน  ซ่ึงลักษณะของความรับผิดโดยไมจํากัดจํานวนนี้  ผูเปนหุนสวนอาจตองรับผิด
เกินกวาจํานวนหุนซ่ึงตนลงในขณะจัดตั้งหางหุนสวน  ความรับผิดนี้เขาลักษณะลูกหนี้รวม  ความ
รับผิดของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญนี้เหมือนกับความรับผิดของผูประกอบกิจการแบบ
เจาของคนเดียว  

  ข.  คุณสมบัติของผูเปนหุนสวนเปนสาระสําคัญ 
   ดวยเหตุที่ผูเปนหุนสวนตองรวมกันรับผิดเพื่อหนี้ทั้งปวงของหางหุนสวน

โดยไมจํากัดจํานวนดังไดกลาวแลว  การรวมตัวเขาเปนหางหุนสวนสามัญจึงจําเปนตองคัดเลือกผูที่
จะเขาเปนหางหุนสวนใหไดบุคคลซึ่งไววางใจซึ่งกันและกันได  เพราะเมื่อหางหุนสวนผูจัดการได
ทํากิจการตามวัตถุประสงคของหางหุนสวนแลว  กิจการนั้นยอมมีผลผูกพันผูเปนหุนสวนทุกคน  
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หากยอมใหบุคคลอื่นเขามาเปนหุนสวนไดเสมอแลวอาจทําใหผูเปนหุนสวนอ่ืนไดรับความเสียหาย
ได  ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติที่วา  หางหุนสวนสามัญเปนอันเลิกกันหากผูเปนหุนสวนตาย  
ลมละลาย  หรือตกเปนผูไรความสามารถ  ดังนั้นคุณสมบัติของผูเปนหุนสวนจึงเปนสาระสําคัญ 

   สําหรับการจัดการหางหุนสวนสามัญนั้น  หากไมไดตกลงกันไววาใหผูเปน
หุนสวนคนใดเปนหุนสวนผูจัดการ  ผูเปนหุนสวนทุกคนยอมเปนหุนสวนผูจัดการมีอํานาจจัดการ
งานของหางหุนสวนสามัญไดโดยลําพังโดยไมตองไกรับความยินยอมของผูเปนหุนสวนอ่ืน  แตจะ
ทําสัญญาซึ่งผูเปนหุนสวนคนหนึ่งทักทวงไมได  เวนแตจะตกลงกันใหใชเสียงขางมากในการ
จัดการงานของหางหุนสวนสามัญ  ใหผูเปนหุนสวนทุกคนมีเสียงเปนหนึ่งคะแนนโดยไมคํานึงถึง
จํานวนที่ลงหุน  สําหรับกรณีที่ไดตกลงกันไววาใหผูเปนหุนสวนคนใดเปนหุนสวนผูจัดการ  
หุนสวนผูจัดการยอมมีสิทธิจัดการงานของหางหุนสวนไดในทางที่เปนธรรมดาการคาขายของหาง
หุนสวน  สําหรับผูเปนหางหุนสวนคนอื่นซ่ึงไมใชหุนสวนผูจัดการไมมีสิทธิเขาไปจัดการงานของ
หางหุนสวนได  คงมีสิทธิแตเพียงดูแลครอบงําการจัดการของหุนสวนผูจัดการโดยมีสิทธิเขาไปไต
ถามถึงการงานของหางหุนสวนได  และตรวจตราคัดสําเนาสมุดบัญชีเอกสารของหางหุนสวน
เทานั้น 

 (2) หางหุนสวนจํากัด  (Limited  Partnership)  หมายถึงหางหุนสวนซึ่งมีผูเปน
หุนสวน  2  ประเภท  ดังนี้ 

  ก. ผูเปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด  ซ่ึงรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวน
เงินที่ตนรับจะลงหุนในหางหุนสวนจํากัดนั้น  ไมวาหางหุนสวนจํากัดนั้นจะมีหนี้สินมากมาย
เพียงใด  ความรับผิดของหุนสวนประเภทนี้เหมือนกับความรับผิดของผูถือหุนในบริษัทจํากัด 

  ข. ผูเปนหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด  ซ่ึงตองรวมกันรับผิดในบรรดา
หนี้สินของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน  ความรับผิดของหุนสวนประเภทนี้เหมือนกับหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญ 

  สําหรับการจัดการหางหุนสวนจํากัด  กฎหมายกําหนดใหผูเปนหุนสวนประเภท
ไมจํากัดความรับผิดเทานั้นเปนผูมีสิทธิจัดการงานของหางหุนสวนจํากัด  เพราะหุนสวนประเภทนี้
ตองรวมกันรับผิดโดยไมจํากัดจํานวน  จึงเปนผูมีสวนไดเสียในความเปนอยูและการดําเนินกิจการ
ของหางหุนสวน  หากใหหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดเปนผูมีสิทธิจัดการงานของหางหุนสวน
ไดแลวอาจทําใหเกิดความเสียหายแกหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดและบุคคลอื่นได  
หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดนี้หากสอดเขาไปจัดการงานของหางหุนสวนจํากัดแลวตอง
รวมกันรับผิดในหนี้สินของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน 

  คุณสมบัติของหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดเปนสาระสําคัญหากหุนสวน
ประเภทนี้ตาย  ลมละลายหรือตกเปนผูไรความสามารถหางหุนสวนจํากัดตองเลิกแต  คุณสมบัติ

DPU



 29 

ของหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดไมเปนสาระสําคัญ  แมหุนสวนประเภทนี้ตาย  ลมละลาย
หรือตกเปนผูไรความสามารถไมทําใหหางหุนสวนจํากัดตองเลิกกันแตอยางใด 

 (3) บริษัทจํากัด  (Limited  Company) 
  บริษัทจํากัดแบงออกเปน  2  ประเภทคือ  บริษัทเอกชนจํากัดซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 

ก.   บริษัทเอกชนจํากัด  (Private Company) 
 หมายถึงบริษทัที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงไดให

คําจํากัดความของบริษัทจํากดัไววา  บริษัทจํากัดหมายถึง  บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยแบงทุนเปน
หุนมีมูลคาเทาๆกัน  หุนนั้นตองมีมูลคาอยางนอยหุนละหาบาท  โดยมผูีถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใช  ไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ  บริษัทเอกชนจํากัดมีลักษณะที่สําคัญ
ดังนี ้

 - เปนกิจการที่มกีารลงทุนรวมกัน  เพื่อวัตถุประสงคจะแบงปนกําไรอันจะ
พึงไดจากกิจกรรมที่ทํารวมกัน 

 -  เปนกิจการซึ่งตั้งขึ้นดวยแบงทุนเปนหุน  แตละหุนมีมูลคาเทาๆกัน 
 - มีคูสัญญาอยางนอยตั้งแต  3  คนขึ้นไปเรียกวา  “ผูเริ่มกอการ”  

(Promotors)  ซ่ึงผูเริ่มกอการนี้ตองถือหุนหนึ่งหุนเปนอยางนอย 
 - ผูถือหุนรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ 

ตนถือ 
 - คุณสมบัติของผูถือหุนไมเปนขอสาระสําคัญเนื่องจากผูถือหุนรับผิดอยาง

จํากัดและผูถือหุนไมมีสิทธิเขาไปจัดการงานของบริษัทหรือกอหนี้สินผูกพันผูถือหุนคนอื่นใหตอง
รับผิดรวมกัน  ดังนั้นผูถือหุนจะมีคณุสมบตัิอยางไรยอมไมใชสาระสําคัญ 

 -  ตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเสมอ 
  สําหรับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเอกชนจํากัดนั้น  เร่ิมตนโดยตองมีผูเร่ิม

กอการตั้งแต  3  คนขึ้นไปเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิแลวนําหนังสือบริคณหสนธินั้นไป 
จดทะเบียน  และผูเร่ิมกอการตองจัดใหมีผูเขาชื่อจองซื้อหุนจนครบแลวนัดประชุมจัดตั้งบริษัทโดย
ไมชักชาเพื่อจัดทําขอบังคับของบริษัท  ใหสัตยาบันแกสัญญาที่ผูเร่ิมกอการไดกระทําไปในการ
จัดตั้งบริษัทรวมทั้งคาใชจายที่ไดมีการจายไปในการนั้นและเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท 
ผูเร่ิมกอการตองมอบหมายการงานทั้งปวงใหแกกรรมการบริษัทรับไปดําเนินการตอไป  กรรมการ
เรียกใหผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อจองซื้อหุนชําระคาหุนครั้งแรกอยางนอยรอนละ  25  และตองไปขอ
จดทะเบียนตั้งบริษัทภายใน  3  เดือนนับแตวันที่ประชุมตั้งบริษัท 
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ข. บริษัทมหาชนจํากัด  (Public Limited Company) 
 ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายของ

บริษัทมหาชนจํากัดไววา คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอ
ประชาชน กฎและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการขายหุนตอประชาชนจะถูกกําหนดตามพระราช 
บัญญัติตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยคอยกํากับดูแล 

 การจัดตั้งบริษัทมหาชน ตองประกอบดวยผูเร่ิมกอการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
อยางนอยสิบหาคนขึ้นไป ทั้งนี้ ผูเริ่มจัดตั้งตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ  

 (1) บรรลุนิติภาวะแลว  
 (2) มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน 

ผูเริ่มจัดตั้ง ทั้งหมด  
 (3) จองหุนและหุนที่จองทั้งหมดนั้น ตองเปนหุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงิน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของทุนจดทะเบียน  
 (4) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปน

หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย และ  
 (5) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกในความผิด

เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต  
ผูเร่ิมกอการของบริษัทมหาชนตองมีจํานวนไมนอยกวา 15 คน หุนของบริษัท

มหาชนตองมีมูลคาเทากัน การเรียกใหผูจองหุนชําระคาหุน สําหรับบริษัทนั้น กรรมการเรียกใหผู
จองหุนชําระคาหุนเพียงรอยละ 25 ได แตในบริษัทมหาชนนั้น กรรมการตองเรียกใหผูจองหุนชําระ
เงินคาหุนเต็ม 100 เปอรเซ็นต ใบหุนของบริษัทมหาชนตองมีการระบุช่ือผูถือ สําหรับใบหุนของ
บริษัทอาจไมระบุช่ือผูถือก็ได ใบหุนที่ไมระบุช่ือนั้น การโอนหุนยอมทําได โดยการสงมอบใบหุน 
เมื่อใบหุนในบริษัทมหาชนตองเปนใบหุนที่ระบุช่ือ การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลัง
ใบหุน โดยระบุช่ือผูโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน 
หากผูรับโอนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัท โดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของ
ผูรับโอน และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือ พรอมทั้งเวนคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท 
และการโอนจะใชยันแกบุคคลภายนอกไดตอเมื่อจดแจงการโอนลงในทะเบียนผูถือหุน กรรมการ
ของบริษัทมหาชน กฎหมายกําหนดวาจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท แตสําหรับบริษัทนั้นผูที่เปน
กรรมการนั้น กฎหมายไมไดกําหนดวาจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท กรรมการในบริษัทจะเปนใคร
ก็ได ทั้งนี้ เปนไปตามที่ประชุมใหญของผูถือหุน นอกจากนี้ ในบริษัทไมไดมีการกําหนดจํานวน
กรรมการ กรรมการของบริษัทจึงมีเพียงหนึ่งคนได กรรมการของบริษัทมหาชน นอกจากที่
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กฎหมายจะกําหนดไววา ตองเปนผูถือหุนของบริษัท กฎหมายยังกําหนดวาตองมีกรรมการไมนอย
กวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งจะตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  

บริษัทมหาชนยอมเลิกกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหเลิกดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน บริษัทมหาชนลมละลาย ศาลมีคําสั่งใหเลิกบริษัท เมื่อผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่ไดจําหนายทั้งหมดไดรองขอใหศาลเลิกบริษัท ในกรณีที่ผูเร่ิม
จัดตั้งบริษัทฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมจัดตั้งบริษัท หรือการจัดทํา
รายงานการจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ชําระเงินคาหุน การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแกบริษัท
เพื่อชําระคาหุน การจัดทําบัญชีรายชื่อผูถือหุนหรือการจดทะเบียนบริษัท หรือจํานวนผูถือหุนลด
นอยลงจนเหลือไมถึงสิบหาคน หรือกิจการของบริษัทดําเนินไปก็มีแตจะขาดทุน และไมมีหวังที่จะ
ดําเนินกิจการใหดีขึ้น  

บริษัทมหาชนเปนรูปแบบหนึ่งของการระดมทุนจากประชาชน ประชาชน
สามารถรวมลงทุนกับบริษัทมหาชนนั้นได โดยการซื้อหุน และจะไดรับผลประโยชนตอบแทนใน
รูปของเงินปนผล 
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บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักของไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ 

 
ในปจจุบันความตองการลดน้ําหนักของคนในสังคมเมืองมีเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากมีการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมทําใหคนมีการศึกษาสูงขึ้น  มีการไดรับขอมูลเร่ืองผลเสียของภาวะ
น้ําหนักเกินวาเปนอันตรายตอสุขภาพโดยทําใหเกิดโรครายแรง  เชน  โรคหัวใจและหลอดเลือด  
โรคความดันโลหิตโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  เปนตน  นอกจากนี้การมีภาวะน้ําหนักเกินยังทําลาย
บุคลิกภาพอีกดวย  และในปจจุบันคนมีอํานาจการซื้อบริการสูงกวาในอดีต  จากสาเหตุตางๆ เหลานี้
ทําใหเราเห็นธุรกิจการลดน้ําหนักเกิดขึ้นอยางแพรหลาย  อยางไรก็ตามการใหบริการลดน้ําหนัก
บางวิธีทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เชน การขาดสารอาหาร  การสูญเสียน้ําและเกลือแร และ 
บริการลดน้ําหนักหลายวิธีไมไดผลตามที่โฆษณา  เชน  การใชเข็มขัดความรอน  การใชเครื่อง
อิเลคทรอนิคสสลายไขมัน  หรือการนวดละลายไขมัน  และมีอีกหลายวิธีที่สามารถลดน้ําหนัก
ไดผลเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ตองเสียคาใชจายสูงไมคุมคากับผลที่ไดรับ  เชน  การใชเข็ม
ขัดความรอน  การพันรอน  และการรับประทานยาลดน้ําหนัก  ปจจุบันการใหบริการลดน้ําหนัก
ไมไดมีการตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอยางรอบคอบและจริงจังเพื่อคุมครองสิทธิของ
ผูรับบริการ  ดังนั้นสถานบริการลดน้ําหนักที่เปดบริการอยางมากมายจึงอาจมีทั้งบริการที่ไดผลใน
การลดน้ําหนัก  และอาจมีผลขางเคียงหรือมีอันตรายตอสุขภาพ  ในขณะที่ผูรับบริการจะไดรับ
ขอมูลส่ือโฆษณาตางๆ ซ่ึงมักระบุวาการบริการจะไดผลสมบูรณและไมมีปญหาทางสุขภาพทั้งส้ิน 

เนื่องดวยปจจุบันการแขงขันกันทางธุรกิจในการลดน้ําหนักมีสูงผูประกอบธุรกิจจึงมี
ความจําเปนที่จะอาศัยการโฆษณาเพื่อใหผูบริโภคหันมาใหความสนใจในบริการของตนใหมาก
ที่สุดจึงตองพยายามหาวิธีการในการที่จะดึงดูดความสนใจของผูบริโภค  การโฆษณาในลักษณะ 
ที่เกินกวาความเปนจริงจึงเปนวิธีการโฆษณาในการที่จะดึงดูดความสนใจเพื่อใหผูบริโภคหันมาให
ความสนใจในบริการของตนได 
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3.1 ความเปนมาของสถานบริการลดน้ําหนักในประเทศไทย 
แรกเริ่มเดิมทีประเทศไทยไมเคยมีบริการประเภทลดน้ําหนักโดยตรงมากอน  สถาน

บริหารรางกายเปนบริการรูปแบบแรกสําหรับคนอยากมีรูปรางสวยที่นําอุปกรณการออกกําลังกาย
มาจากเมืองฝรั่ง  ป  พ.ศ.  2511  “สถานบริหารรางกายโจแอนดรู”  ไดเปนธุรกิจขายรูปรางเจาแรกที่
เขามาเปดบริการ  หลังจากที่ไปเปดบริการยานเอเชียมาแลวถึง  17 แหง หลังจากนั้นอีกราว  8  ป
ตอมา  “สถานบริหารรางกายเวิลดคลับ”  ก็ไดถือกําเนิดขึ้นมา  สถานบริหารรางกายทั้ง  2  แหง
ไดรับการตอบรับจากผูรักษาสุขภาพและรูปรางเปนอยางดี  จึงทําใหมีการดําเนินกิจการดานนี้ขึ้นอีก
หลายแหง 

ชวงป  2527  ไดมีการสํารวจพบวา  เปนปที่มีสถานบริหารรางกายเกิดใหมมากที่สุด  
เหตุผลหนึ่งเนื่องจากดาราภาพยนตรชาวอเมริกับชื่อ  เจน  ฟอนดา  ไดนําเอาการบริหารรางกายแบบ
แอโรบิคพรอมดนตรีประกอบเขามาใชในการบริหารรางกาย  ซ่ึงเรียกการบริหารรางกายดังกลาววา  
“แอโรบิค  ดานซ”  (Aerobic  Dance)  ทําใหคนไทยในชวงหลังนิยมเตนแอโรบิคกันมาก28 

จากที่มีการเปดบริการขึ้นมาเปนจํานวนมากนี้เองทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น  
แตเดิมสถานบริหารรางกายขนาดใหญๆ  จะมีบริการครบวงจร  ตั้งแตการออกกําลังกาย  อาบน้ํา  
นวด  อบ  หรือแมแตการเสริมความงามหลังการออกกําลังกายแลว  ทุกอยางจะรวมอยูในสถาน
บริการนั้นๆตอมามีสถานบริหารรางกายขนาดเล็กมากขึ้นและไมไดเนนหนักการออกกําลังกายแต
เพียงอยางเดียว  บางแหงเนนการเสริมความงาม  การศัลยกรรมตกแตง  การออกกําลังกายประเภท
อ่ืนๆ  ในสวนผูที่ตองการลดน้ําหนักโดยเฉพาะนั้น  สถานบริการลดน้ําหนักและคลินิกลดความ
อวนจึงไดรับเงินจํานวนมากจากลูกคาทําใหธุรกิจเล็กๆเหลานี้สามารถอยูรอดและเติบใหญไดเปน
จํานวนมาก 

เนื่องจากการลดความอวนในยุคที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและตองการความรวดเร็วใน
ประสิทธิผลสามารถทําไดหลายวิธีเทาที่ทราบยังไมมีรายงานจากหนวยงานราชการใดที่บอกได
อยางแนชัดวามีสถานบริการที่เกี่ยวของกับการลดความอวนในประเทศไทยทั้งหมดกี่แหง  ปญหา
หนึ่งคือ  การใชกฎหมายหลายฉบับเขาไปดูแล  นพ.บรรเทา  อ้ือสกุล  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาไดใหขอมูลกับ  “วีคเอนด” วา  อย.  สามารถควบคุมสถานบริการลดความอวนได
เฉพาะสถานบริการที่ใช เครื่องมือแพทย   เชน   เครื่องนวดไฟฟา   เครื่องรีดไขมัน   ตามที่
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยกําหนดไววาหามโฆษณา29 

                                                 
28  กองบรรณาธิการ.  “สถานบริการลดความอวนลดไดจริงหรือ.”  ฉลาดซื้อ, ปท่ี2, ฉบับที่8, หนา 18. 
29  แหลงเดิม . 
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สําหรับสถานบริการที่โฆษณาวามีแพทยประจําอยูก็เขาขายเปนคลินิก  ซ่ึงอยูในความ
ดูแลของกองประกอบโรคศิลปะ  กระทรวงสาธารณสุข  สวนสถานบริการลดความอวนที่ใชระบบ
อ่ืน  เชน  ควบคุมอาหาร  ออกกําลังกายหรืออบไอน้ํา  สถานบริการเหลานี้จะตองไปขออนุญาตกับ
กระทรวงมหาดไทย 

จากการศึกษาและสอบถามเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค  
ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  กอง
การประกอบโรคศิลปะ  และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  พบวา  หนวยงานเหลานี้ไมมี
อํานาจหนาที่ทางกฎหมายในการตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพการใหบริการลดน้ําหนักเหลานี้ได
อยางครอบคลุม  กระบวนการขออนุญาตเปดสถานบริการลดน้ําหนักจะแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของสถานบริการ  กลาวคือแหลงบริการที่เปนคลินิกแพทยจะตองขออนุญาตจากกองประกอบโรค
โรคศิลปะ  กระทรวงสาธารณสุข  โดยไมตองระบุวาจะใหบริการลดน้ําหนักหรือใหบริการลด
น้ําหนักโดยวิธีใด  สถานบริการลดน้ําหนักที่เปดรวมกับการใหบริการเสริมความงาม  และสถาน
บริการลดน้ําหนักในลักษณะของศูนยออกกําลังกายที่เปนนิติบุคคลจะตองขออนุญาตจากกรมธุรกิจ
การคา  กระทรวงพาณิชย  โดยไมตองระบุรายละเอียดวาจะใหบริการลดน้ําหนักโดยใชวิธีการใด
เชนกัน  ดังนั้นจึงเห็นไดวาผูรับบริการจะตองเปนผูหาขอมูลและพิจารณาดวยตนเองในการเขารับ
บริการสถานลดน้ําหนัก  จึงอาจเสี่ยงตอการไดรับบริการที่ไมเปนไปตามเปาหมายหรือไมเปนไป
ตามที่โฆษณา  เกิดอันตรายตอสุขภาพ  เสียคาใชจายมากเกินกวาความเปนจริง  ในขณะที่
ภาครัฐบาลไมไดมีการควบคุมใหเกิดความปลอดภัยและยุติธรรมตอผูรับบริการ 

สถานเสริมความงามในประเทศไทยมีมากมายหลายประเภททั้งที่เปนโรงพยาบาล
เอกชน  คลินิกและศูนยบริการทางสุขภาพโดยเฉพาะศูนยบริการทางสุขภาพรวมถึงสปาที่มีการ
ใหบริการลดน้ําหนักดวยเครื่องมือตางๆ มีปญหาเกิดขึ้นมากมาย  อันเนื่องมาจากการขออนุญาต
จัดตั้งที่ไมมีความรัดกุมขาดการตรวจสอบเปนระบบ   อีกทั้งคุณสมบัติของผูใหบริการใน
ศูนยบริการทางสุขภาพยังไมไดระบุวาจะตองมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปแต
อยางใด  ซ่ึงทั้งหมดนี้ทําใหเห็นไดวากฏหมายที่ใชควบคุมยังไมครอบคลุมทําใหการบังคับใช
กฏหมายขาดประสิทธิภาพทําใหผูบริโภคเกิดความเสียเปรียบไดรับความเดือดรอนอันเกิดจาก
กฏหมายที่ขาดประสิทธิภาพนั้น  ทั้งการเยียวยาจากหนวยงานภาครัฐยังลาชาและบทลงโทษก็ยังไม
รุนแรง   

นอกจากนี้ในเรื่องของสัญญา หลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมสัญญาของ
ไทยยึดหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา  และหลักเสรีภาพแหงสัญญาอยางเครงครัด  
กลาวคือ  เมื่อคูกรณีไดแสดงเจตนาทํานิติกรรมสัญญากันโดยชอบดวยกฏหมายและโดยสมัครใจ
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แลวคูกรณีจักตองถูกผูกพันธใหตองปฎิบัติตามที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัดถึงแมผลของการทํา
นิติกรรมสัญญานั้นจะทําใหฝายหนึ่งไดเปรียบอีกฝายหนึ่งอยางมากมายเพียงไรก็ตาม 

การคุมครองผูบริโภคดานสัญญาทางธุรกิจในปจจุบันนอกเหนือจากพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ.  2540 แลวยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254130 ไดมีการบัญญัติเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาทางธุรกิจไวในหลายเรื่องที่สําคัญ  ไดแก  ในมาตรา  35  
ทวิ  ที่ไดบัญญัติใหอํานาจแกคณะกรรมการวาดวยสัญญาเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนด  และ
ประกาศใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการบางประเภทเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได 
ซ่ึงเปนผลใหผูประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาไดซ่ึงเปนผลใหผูประกอบธุรกิจในธุรกิจที่ถูกควบคุม
สัญญาตามประกาศนั้นจะตองใชขอสัญญา  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดหรือตามแบบ
สัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการฯกําหนดขึ้นเทานั้นการฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามประกาศฯจะมี
สภาพบังคับทั้งทางแพงและทางอาญา   

 3.1.1 ประเภทของธุรกิจสถานบริการ 
สถานบริการลดน้ําหนักไมถูกควบคุมโดยกฎหมายใดโดยเฉพาะเพียงแตจดทะเบียน 

นิติบุคคลและขออนุญาตจากทองถ่ินที่จัดตั้งสถานประกอบการก็จัดตั้งสถานประกอบการไดและ
หากมีเครื่องมือแพทยก็ขออนุญาตกองควบคุมเครื่องมือแพทย  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา  อีกทั้งสถานบริการลดความอวนที่มีอยูในปจจุบันยังมีประเด็นปญหาในเรื่องการโฆษณา
เกินความจริง  ทําใหผูบริโภคเปนจํานวนมากหลงเชื่อและเสียเงินไปเปนจํานวนมากมาย 

กิจการสปาที่มีการนําเครื่องมือแพทยมาใชในการลดน้ําหนัก   ถูกควบคุมโดย  
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดสถานที่ เพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ 
ผูใหบริการ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับ
สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.  2509 และประกาศ

                                                 
30  พระราชบัญญัติ  คุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  ยังไมไดมีการบัญญัติเรื่องการคุมครองผูบริโภคใน

สวนที่เกี่ยวกับสัญญาไว  ดังนั้น  พระราชบัญญัติ  คุมครองผูบริโภค แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  จึงไดมี
การบัญญัติเพิ่มเติมในสวนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาไว  ในหลายมาตรา  ไดแก มาตรา 3 คําจํากัด
ความ “สัญญา”  มาตรา 4 (3 ทวิ) เรื่อง สิทธิของผูบริโภคในการไดรับความคุมครองดานสัญญา  มาตรา 14 (3) 
เรื่องใหมีคณะกรรมการวาดวยสัญญา  มาตรา 35 ทวิ  35 ตรี นว เรื่องการใหอํานาจแกคณะกรรมการวาดวยสัญญา  
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กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ  (ฉบับที่4) 

3.1.2 กฎหมายและหนวยงานที่รับผิดชอบในการขออนุญาต ควบคุมและการตอใบอนุญาตในการ
ดําเนินกิจการ 

สถานบริการลดน้ําหนักที่มีอยูมากมายในปจจุบัน  มักจะมีการใหบริการโดยผูที่ไมมี
ความรูในวิชาชีพดานสุขภาพ  โดยจะเนนใหบริการลดน้ําหนักโดยใชครีมนวดละลายไขมัน  การใช
อุปกรณหรือเครื่องอิเลคทรอนิกสส่ันเพื่อละลายไขมัน  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สามารถควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักไดเฉพาะสถานบริการที่ใชเครื่องมือแพทยเทานั้น  การใช
อาหารที่มีเสนใยสูง  หรือการฝงเข็ม  การใหบริการในลักษณะนี้มีการใหขอมูลมากแตจะเนนใน
เร่ืองของความงามโดยไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับผลตอสุขภาพจึงตองมีการกํากับดูแลอยางเปนระบบ   

 3.1.2.1 การขออนุญาตประกอบกิจการสถานบริการลดน้ําหนัก 
เนื่องจากการประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เปนกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 จึงตองดําเนินการดังนี้ 

1) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ31 
 หลักฐานที่ตองนํามา 
 (1) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ 

(ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
 (2)  บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
 (3)  สําเนาทะเบียนบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 
 (4) กรณีเปนนิติบุคคล  ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  
 (5) สําเนา  ใบ  รง.4  
 (6) กรณีเจาของกิจการไมสามารถมายื่นคํารองไดดวยตนเอง ใหผูรับมอบ

อํานาจนําหนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผูมอบ และผูรับมอบอํานาจมาแสดง  

                                                 

31  ตําบลปริก.  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ. สืบคนเมื่อ 16 สิงหาคม 
2551, จาก  http://tambonprik.com/paper/143 
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 (7)  ใบรับรองแพทย ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแตงผม 
เสริมสวย  

 (8) ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีขอตอใบอนุญาต)  
 (9) อ่ืนๆ ตามความจําเปนแลวแตกรณี 
2) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต  
 (1) ยื่นคํารองพรอมสําเนาเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล  
 (2) เจาพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนําการปฏิบัติใหถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล 3.  พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นตอเจาพนักงานทองถ่ินในการออก
ใบอนุญาต 4.  เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาต 

3) ระยะเวลาการยื่นคํารองขอมีใบอนุญาต 
 (1) ยื่นคํารองขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน  15  วัน กอนเปด

ดําเนินกิจการ  
 (2) ในกรณีขอตอใบอนุญาต ใหยื่นคํารองขอตอใบอนุญาตภายใน 15 วัน 

กอนใบอนุญาตหมดอายุ  
 (3) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงใหมาชําระคาธรรมเนียมประจําป 

ภายใน 15 วัน กอนวันที่ไดรับหนังสือรับรองแจงในปถัดไปทุกป 
 (4) การตอใบอนุญาตประจําป ตองมายื่นคํารองภายใน 15 วัน กอน

ใบอนุญาตหมดอายุ 
 3.1.2.2  กฎหมายที่ควบคุมสถานบริการลดน้ําหนัก 
  สถานบริการลดน้ําหนักไมถูกควบคุมโดยกฎหมายใดโดยเฉพาะเพียงแต 

จดทะเบียนนิติบุคคลและขออนุญาตจัดตั้งจากทองถ่ินที่ตั้งสถานประกอบการก็จัดตั้งสถาน
ประกอบการไดโดยปฎิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปเพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใชดําเนินการและปฎิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพ  และหากมีเครื่องมือ
แพทยก็ขออนุญาตกองควบคุมเครื่องมือแพทย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อีกทั้งสถาน
บริการลดความอวนที่มีอยูในปจจุบันยังมีประเด็นปญหาในเรื่องการโฆษณาเกินความจริง  ทําให
ผูบริโภคเปนจํานวนมากหลงเชื่อและเสียเงินไปเปนจํานวนมากมาย  
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  กฎหมายที่เขามาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักไดแก  
1)   พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 

บัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2541 
 การดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2541 

  เปนการใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคท่ีจะไดรับการพิจารณาและ
ชดเชยความเสียหายจากการใชสินคาหรือบริการ  โดยกําหนดใหมีองคกรที่มีอํานาจดําเนินคดีแพง
และอาญาแกผูกระทําละเมิดสิทธิของผูบริโภค 2 องคกรคือ32 

 (1)   คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 (2)   สมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง 
  ก. คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  

พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติ
ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประกอบดวย 

   1)  นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
   2)  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
   3)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
   4)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรรมการ 
   5)  ปลัดกระทรวงพาณิชย กรรมการ 
   6)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
   7)  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
   8)  ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
   9)  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
   10) ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 8 คน  
        ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการ 
   11) เลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง   

        ผูบริโภค กรรมการและ                                        
                                                                                                            เลขานุการ 

                                                 
32  สมชาย อติกรจุฑาศิริ.  (2542).  ปญหาในการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522.  หนา 71. 
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  ข. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
   -   พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน

หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
  - ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่เปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา 36 
  - แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภคในการนี้จะระบุช่ือสินคาหรือบริการ  
หรือช่ือผูประกอบธุรกิจดวยก็ได 

  - ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

  - วางระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองและคณะอนุกรรมการ 

  - สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐใหปฎิบัติตามอํานาจและหนาที่ที่กฏหมายกําหนดตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ให
ดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

  - ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรหรือมีผูรองขอตามมาตรา 39 

  - รับรองสมาคมตามมาตรา 40 
  - เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ

ในการคุมครองผูบริโภคและพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ  ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

  - ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการในการปฎิบัติหนาที่ตามมาตรานี้  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฎิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปได 

  ค. หลักเกณฑและแนวทางปฎิบัติในการดําเนินคดีของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค   

   1)  หลักเกณฑในการดําเนินคดีของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค  มีดังนี้ 

    (1) เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภค  หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภค 
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    (2)  คณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชน
แกผูบริโภคเปนสวนรวม 

    (3) คณะกรรมการตองแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความ
เห็นชอบของอัยการสูงสุด  หรือขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร  เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดี
แพงและคดีอาญาแกผูกระทําละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล 

    (4) เมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจง
ใหศาลทราบแลวใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ได 

    (5) เจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน
หรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอได 

    (6) คดีดังกลาวไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
  ง. แนวทางปฎิบัติสําหรับการดําเนินคดีของคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค  มีดังนี้ 
   1) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค   ซ่ึงเปนสวน

ราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งขึ้นโดยมาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ.  2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541  รับเรื่อง
รองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบ
ธุรกิจ 

   2) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีหนาที่ติดตาม
สอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจซึ่งกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ  ตามที่เห็นสมควรและจําเปน
เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  โดยอาศัยอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่    ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 ดําเนินการดังนี้ 

    (1) นับ ช่ัง ตวง วัด ตรวจสินคา  และเก็บหรือนําสินคาใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทําการตรวจสอบ  โดยไมตองชําระราคาสินคานั้น  ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

    (2) คน  ยึดหรืออายัดสินคา  ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสินคา  
ฉลากหรือเอกสารอื่น  ที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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    (3) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ  เพื่อตรวจสอบการ
ผลิตสินคา  การขนสินคาหรือบริการ  รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณที่เกี่ยวของ
ของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

    (4) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสาร
หรือหลักฐานที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ 

   3) มีหนังสือแจงใหบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกรองทุกขวากระทํา
การละเมิดสิทธิของผูบริโภคกับผูบริโภคมาเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาทที่มีตอกัน 

   4) ในกรณีที่ไมสามารถเจรจาไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทกันได  
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมนําเสนอ
คณะอนุกรรมการ  พิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  ในกรณีที่คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคพิจารณาใหความเห็นในเบื้องตนวา  กรณีตามที่ผูบริโภครองทุกขนั้นเปนการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภคหรือไมและการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม
หรือไม เพื่อเสนอความเห็นดังกลาวตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาใชอํานาจตาม
มาตรา 39 ตอไป 

   5) เมื่อคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดพิจารณาความเห็น
เบื้องตนของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคแลวเห็นวา  กรณีที่
ผูบริโภครองทุกขเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภคและการดําเนินคดีจะเปนประโยชนแกผูบริโภค
เปนสวนรวม  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะอาศัยอํานาจตามมาตรา 39 มอบหมายใหเจาหนาที่
คุมครองผูบริโภค  ดําเนินคดีแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาลตอไป  

2) พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย  พ.ศ. 2551  ซ่ึงไดยกเลิกพระราชบัญญัติ
เคร่ืองมือแพทย  พ.ศ. 2531  ดังนี้ 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 ไดมีการใชบังคับมาเปน
เวลานานกวา 19 ปแลว ในขณะที่ระบบการควบคุมเครื่องมือแพทยของสากลไดปรับเปลี่ยนอยาง
มาก ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยมีความซับซอน หลากหลายของประเภท และเทคโนโลยี 
ที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาเครื่องมือแพทยที่สามารถนําไปใชไดดวยตนเองใน
บานเรือน (Home Use) รวมทั้งมีการแขงขันทางดานการตลาดสูง มีรูปแบบการประกอบธุรกิจ 
ที่หลากหลายยากที่จะควบคุมไดตามกฎหมายปจจุบัน เชน เปดสถานที่จําหนายใหบริการหรือ
ทดลองใชโดยยายสถานที่ไปเรื่อย ๆ การขายตรง การขายทางอินเตอรเน็ต การชักชวนเปนสมาชิก
โดยใหหุนและใหชักชวนผูอ่ืนตอ มีการโฆษณาโออวดเปนเท็จ เกินจริง (ตัวอยางผลิตภัณฑกลุมนี้ 
เชน อุปกรณแมเหล็ก เกาอี้นวด ไฟฟา อุปกรณบําบัดดวยกระแสไฟฟาสถิตย เครื่องสั่นเทา เข็มขัด
ไฟฟา อุปกรณลดความอวน อุปกรณดานความสวยงาม เปนตน) กอใหเกิดกระแสบริโภคเครื่องมือ
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แพทยอยางไมถูกตอง ไมเหมาะสม ฟุมเฟอยเกินความจริง อาจมีผลใหสูญเสียโอกาสในการรักษา 
เนื่องจากละเลยการบําบัดรักษาโรคอยางถูกตองดวยวิธีทางการแพทย และอาจเกิดอันตรายตอ
รางกายได 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย 
พ.ศ. 2531 โดยการยกรางใหม ซ่ึงแกไขประเด็นที่เปนจุดออนของกฎหมายปจจุบัน และเพิ่ม
มาตรการใหมที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการกํากับดูแลเครื่องมือแพทยใหสามารถใชกับ
สถานการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และทัดเทียมสากล รวมทั้ง สงเสริมพัฒนาขีด
ความสามารถการแขงขันทางการคา และการสงออกเครื่องมือแพทยของไทย และแกไขปญหาการ
ใชเครื่องมือแพทยผิดวัตถุประสงคโดยผูประกอบการวิชาชีพทางการแพทย ซ่ึงกอใหเกิดอันตราย
ตอผูบริโภค ดังที่ปรากฏเปนขาวในปจจุบัน 

ประเด็นสําคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  
1)  ปรับปรุงนิยามเครื่องมือแพทยใหมีความชัดเจน ครอบคลุม ตามหลัก

สากล และสอด คลองกับสถานการณของไทย  
2)  เพิ่มมาตรการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตและนําเขาเครื่องมือ

แพทย ทําใหมี ฐานขอมูลในการวางแผน ควบคุมกํากับติดตามเฝาระวังใหความปลอดภัยแก
ผูบริโภคไดทันสถานการณ และเปนประโยชนในการวางแผนและบริหารจัดการระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย  

3)  เพิ่มมาตรการคุมครองความปลอดภัยและพิทักษสิทธิผูบริโภค ไดแก 
ขอกําหนดเรื่องระบบคุณภาพการผลิต นําเขา ขาย เครื่องมือแพทย มาตรการควบคุมการจําหนาย
เครื่องมือแพทยใหสอดคลองกับความเสี่ยง เชน กําหนดประเภทเครื่องมือแพทยที่ตองขายโดยมี
ใบสั่งแพทยหรือขายใหสถานพยาบาลเทานั้น เครื่องมือแพทยที่หามขายตรง บทบัญญัติเร่ืองความ
รับผิดทางแพง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการศึกษาวิจัยทางคลินิก ขอกําหนดใหเครื่องมือแพทยบาง
ประเภทตองมีการประเมินเทคโนโลยีหรือจดทะเบียนผูปวย และขอกําหนดใหมีดานตรวจสอบการ
นําเขาเครื่องมือแพทย  

4)  ปรับปรุงบทบัญญัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองผูบริโภค 
ไดแก ขอบังคับดานมาตรฐานเครื่องมือแพทย การแสดงฉลาก การโฆษณา การรายงานอาการไมพึง
ประสงคจากการใชเครื่องมือแพทย เกณฑการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต บทบาทของภาครัฐใน
การปองกันหรือระงับอันตรายในการใชเครื่องมือแพทย เชน เรียกเก็บคืนสินคาไมปลอดภัย  

5) ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อหรือสงเสริมการสงออก และเพิ่มโอกาสให
องคกรผูเช่ียวชาญหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
กํากับดูแลมากขึ้น 
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ประโยชนที่จะไดรับจากการแกไขกฎหมายใหม 
1)  ผูบริโภคไดรับความคุมครองอยางครอบคลุม ทั่วถึง ทุกระดับ ในคุณภาพมาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครื่องมือแพทยที่จําหนายในประเทศไทย 
2)  ผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเปนธรรมมากขึ้น ทั้งจากขอมูลที่ปรากฏ

บนฉลากและการโฆษณา  
3)  ผูบริโภคไดรับความเปนธรรมและพิทักษสิทธิจากบทบัญญัติความรับผิดทางแพง 
4)  ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองมือแพทยของไทยในการพัฒนาระบบคุณภาพการ

ผลิต และขีดความสามารถในการแขงขันสงออกสินคาในตลาดโลก  
5) ยกระดับคุณภาพการประกอบธุรกิจการนําเขาและขายเครื่องมือแพทยในประเทศ

ไทย 
มาตรา  433  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องมือแพทย”  หมายความวา 
(1) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุที่ใชใสเขาไปในรางกายมนุษยหรือสัตว น้ํายาที่

ใชตรวจในหองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผูผลิตมุงหมายเฉพาะสําหรับใช
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมวาจะใชโดยลําพัง ใชรวมกันหรือใชประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 

 (ก)  ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามกฎหมายวาดวยการนั้นหรือประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 (ข) วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษยหรือสัตว 
  (ค) วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษยหรือสัตว 
 (ง) ตรวจสอบ ทดแทน แกไข ดัดแปลง พยุง ค้ํา หรือจุนดานกายวิภาคหรือ

กระบวนการทางสรีระของรางกายมนุษยหรือสัตว 
 (จ) ประคับประคองหรือชวยชีวิตมนุษยหรือสัตว 
 (ฉ) คุมกําเนิด หรือชวยการเจริญพันธุของมนุษยหรือสัตว 
 (ช) ชวยเหลือหรือชวยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษยหรือสัตว 
 (ซ) ใหขอมูลจากการตรวจสิ่งสงตรวจจากรางกายมนุษยหรือสัตว เพื่อ

วัตถุประสงคทางการแพทยหรือการวินิจฉัย 
 (ฌ) ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย 

                                                 
33  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.  2551 มาตรา 4.  
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(2) อุปกรณ หรือสวนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุ
ตาม (1) 

(3) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวา
เปนเครื่องมือแพทย 

ผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายของสิ่งที่กลาวถึงตาม (1) ซ่ึงเกิดขึ้นในรางกายมนุษยหรือ
สัตวตองไมเกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุมกันหรือปฏิกิริยาเผาผลาญใหเกิด
พลังงานเปนหลัก 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2551  ไดมีการเพิ่มคํานิยามของคําวาโฆษณา
โฆษณา  “การกระทําไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น ไดยิน หรือทราบขอความ เพื่อประโยชน
ในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการสงเสริมการขายดวย” 

การสงเสริมการขาย  “การใหขอมูล  การชักชวน  การกระทําดวยวิธีการใดๆ เพื่อชักนํา
ใหเกิดการขาย” 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 ไดมีการเพิ่ม Pre-advertising control   
สําหรับการโฆษณาเพื่อประโยชนในทางการคา  โรคที่หามโฆษณา  ควบคุมการสงเสริมการขาย  
ซ่ึงในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2531  ไดบัญญัติเร่ือง  Pre-advertising control  สําหรับ
การโฆษณาเพื่อประโยชนในทางการคาเทานั้น 

การโฆษณา“มาตรา 59 การโฆษณาเครื่องมือแพทย ตอง 
(1)  ไมแสดงคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน สวนประกอบหรือแหลงกําเนิด

ของเครื่องมือแพทยอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 
(2) ไมแสดงการรับรองหรือยกยองคุณประโยชนของเครื่องมือแพทย โดยบุคคลหนึ่ง

บุคคลใด 
(3) ไมจัดใหมีรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ 
(4)  ไมแสดงคุณประโยชนวาสามารถปองกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของ

โรคที่หามโฆษณาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(5) ไมแสดงขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องมือ

แพทย” 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551ไดมีการเพิ่ม (1) ไมแสดงคุณประโยชน 

คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน สวนประกอบหรือแหลงกําเนิดของเครื่องมือแพทยอันเปนเท็จหรือเกิน
ความจริง  ซ่ึงในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2531 ไมไดบัญญัติในเรื่องของสวนประกอบ
หรือแหลงกําเนิดของเครื่องมือแพทยอันเปนเท็จหรือเกินความจริง เอาไว 
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 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 ไดมีการเพิ่ม 
 (1) ไมแสดงการรับรองหรือยกยองคุณประโยชนของเครื่องมือแพทย โดยบุคคล

หนึ่งบุคคลใด 
 (2) ไมจัดใหมีรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ 
 (3) ไมแสดงขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องมือ

แพทยซ่ึงในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2531 ไมมีบัญญัติไว 
 “มาตรา 6034 ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา 57 หรือมาตรา 

59 ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 (1) แกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
 (2)  หามการใชขอความหรือวิธีการบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
 (3)  ระงับการโฆษณานั้นคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะสั่งใหโฆษณาเผยแพร

ขอมูลที่ถูกตองดวยก็ได” 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551  นอกจากจะมีอํานาจสั่งระงับการ

โฆษณาแลวยังมีอํานาจสั่งแกไขขอความหรือวิธีการโฆษณา  และมีอํานาจสั่งหามใชขอความหรือ
วิธีการในการโฆษณา  และยังมีอํานาจสั่งใหโฆษณาเผยแพรขอมูลที่ถูกตองอีกดวย 

3. พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาท่ีไมปลอดภัย   
พ.ศ. 2551 

 จากที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคา 
ไมปลอดภัยตามกฎหมายไทย นั้น พบวากฎหมายที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถคุมครองสิทธิ
ประโยชนของผูบริโภคไดอยางแทจริง  อยางไรก็ดีปจจุบันนี้ประเทศไทยมีการนําแนวคิดในเรื่อง
ของ ความรับผิดเกี่ยวกับสินคา มาเขียนไวในกฎหมายความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551 

 หลักการที่สําคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ หลักความรับผิดโดยเครงครัด 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ ไมปลอดภัยและสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิด
จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ ยังกําหนด
เหตุหลุดพนความรับผิดของ ผูประกอบการไวดวยในหลายประการ 

                                                 
34  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.  2551 มาตรา 60. 
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 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติอาจแบงออกได 3 ประการสําคัญ ตามสิ่งที่
ถ ือวาเปนสาระของพระราชบัญญัติ ไดแก สินคา  ผู ประกอบการ  และผูเสียหายและความ   
เสียหายที่ไดรับความคุมครองตามลําดับ 

 1) สินคา 
  มาตรา 435 ไดใหคํานิยามของคําวาสินคาไววา หมายความวา ทรัพยสิน

ทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย และใหหมายความรวมถึง 
  (1)  ผลิตผลเกษตรกรรม แตไมรวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
  (2)  กระแสไฟฟา  
   มาตรา  4 ไดใหคํานิยามของ “สินคาไมปลอดภัย” หมายความวา 

กรณีที่สินคาที่อาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการ
ผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือนหรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา 
หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร  ทั ้งนี ้โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา 
รวมทั้งลักษณะการใชงาน และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได 

   เพื่อพิจารณาจากบทนิยามดังกลาวแลวพบวาพระราชบัญญัตินี้มุงที่
จะคุมครองประโยชนของผูบริโภคทุกชนิด นั่นหมายถึงยอมมีผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน 
และเขามาเปนผูฟองคดีตามพระราชบัญญัตินี้เปนจํานวนมาก และยอมอาจเกิดปญหาคดีลนศาล
ตามมา 

 2) ผูประกอบการ 
  ในสวนนี้อาจแบงขอพิจารณาออกได 3 ประการ ตามลําดับ คือ  
  (1) ผู ประกอบการที ่อาจมีความร ับผิดตามพระราชบัญญัต ินี ้โดย

หลักการแลว  ผู ประกอบการที ่ต องมีความรับผิดคือ  ผู ผลิตสินคา  เนื ่องจากเปนผู ที ่ทราบ
ขอเท็จจริงเกี ่ยวกับกระบวนการผลิตสินคานั ้นแตเพียงผูเดียว แตอยางไรก็ตาม ในบางกรณี 
ผู ผลิตสินคาเปนผู ประกอบการในตางประเทศ  และในบางกรณีการกําหนดตัวผู ผลิตอาจ 
ไมสามารถกระทําได ดังนั้น ผูประกอบการที่อาจมีความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีขอบเขต
กวางขวางมากขึ้น มิใชเพียงแคผูผลิตสินคาเทานั้น แตยังหมายความรวมถึงผูวาจางใหผลิต ผูนํา
เขา ผูซึ่งใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย ขอความ หรือแสดงดวยวิธีใดๆ อันมี
ลักษณะที่ทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนบุคคลดังกลาวดวย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูขายสินคาไม
สามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือ ผูนําเขาสินคาได ผูขายสินคานั้นก็จะตองมีความรับ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวยเชนกัน 

                                                 
35  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.  2551 มาตรา 4. 
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  อยางไรก็ตาม เมื ่อพิจารณาขอบเขตของผูประกอบการที่อยู ภายใต
บังคับของ    พระราชบัญญัตินี ้ประกอบกับบทนิยามคําวา “ขาย” แลว จะเห็นไดวา กรณีผู
ประกอบธุรกิจใหเชา  ใหเชาซื้อ  จัดหา  ตลอดจนเสนอ  ชักชวน  หรือนําออกแสดงเพื่อการขาย
ก็ถือเปนผูประกอบการที่อาจมีความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

  (2)   ความรับผิดของผูประกอบการในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดของ
ผูประกอบการ อาจแบงขอพิจารณาออกได 2 ประการสําคัญ คือ 

   ก)  ลักษณะของความรับผิด36  
    ผูประกอบการตองรวมรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยและสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิด
จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม ซึ่งเปนไปตาม 
“หลักความรับผิดโดยเครงครัด”  

   ข) ขอบเขตของความรับผิดของผูประกอบการ 
    นอกจากความรับผิดในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ

รางกายหรือทรัพยสินตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว  พระราชบัญญัตินี ้ย ังได
กําหนดคาเสียหายเพิ ่มเต ิมอีก  2 ประการ  ซึ ่งผู ประกอบการอาจตองรับผิดชดใชด วย  คือ 
คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ และคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ ซึ่งจะไดกลาว
ในรายละเอียด ตอไปในสวนของความเสียหายที่ไดรับความคุมครอง 

  (3) เหตุหลุดพนความรับผิดของผูประกอบการ37 
   ความรับผิดของผูประกอบการตามพระราชบัญญัตินี้เปนความรับ

ผิดโดยเครงครัด  มิใชความรับผิดโดยเด็ดขาด กฎหมายจึงยังคงเปดชองใหผู ประกอบการ
สามารถนําส ืบห ักล างได  ซึ ่งพระราชบ ัญญัต ินี ้ได กําหนดเหต ุหล ุดพ นความร ับผ ิดของ
ผูประกอบการไวใน 3 กรณี คือ สินคานั้นมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือผูเสียหายไดรูอยูแลว
วาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย  หรือความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชหรือการเก็บรักษา
สินคาไมถูกตองตามวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคานั้น  

   อยางไรก็ดี  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัยไดตัดเหตุหลุดพนความรับผิดของผูประกอบการในสองกรณีออกคือ 
เหตุหลุดพนความรับผิดกรณีผูประกอบการไมสามารถรูถึงความไมปลอดภัยที่มีอยูในตัวสินคา  
เนื่องจากสถานะของความรูทางวิทยาศาสตรในขณะสงมอบสินคานั้นยังไมสามารถทําใหตรวจ

                                                 
36  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.  2551 มาตรา 5. 
37  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.  2551 มาตรา 37. 
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พบความไมปลอดภัยของสินคา เนื่องจากประเทศไทยจะนําเขาอุตสาหกรรมจากตางประเทศ
เปนจํานวนมาก หากกําหนดเหตุใหหลุดพนจากความรับผิดยอมเปนชองทางใหผูประกอบการ
สงสินคาที่ใชวิทยาการใหมๆ มาจําหนายในไทยเปนจํานวนมาก และผูนําเขาหรือผูประกอบการ
ก็ไมตองรับผิด เหตุหลุดพนอีกเหตุหนึ่งคือ กรณีที่สินคาไดผลิตตามขอกําหนดหรือมาตรฐาน 
ที่หนวยงานของรัฐตรวจสอบควบคุม เนื่องจากการที่ผูประกอบการไดผลิตสินคาตามขอกําหนด
หรือ      มาตรฐานของหนวยงานของรัฐที่ตรวจสอบควบคุมอยูนั้น มิไดเปนการรับประกันวา
สินคานั้นจะเปนคาที่ปลอดภัยเสมอไป นอกจากนี้ การตรวจสอบควบคุมของหนวยงานของรัฐใน
ประเทศไทยก็เปนการตรวจสอบโดยวิธีสุมตัวอยางเทานั้น ยอมมีความเปนไปไดสูงที่สินคาที่ไม
ปลอดภัยจะไมถูกตรวจสอบ หากกําหนดเหตุดังกลาวเปนเหตุหลุดพนความรับผิด จะทําให
ผูประกอบการหลุดพนความรับผิดโดยสิ้นเชิง ซ่ึงจะไมเปนการคุมครองผูบริโภคตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัตินี้ 

   ผูเสียหายและความเสียหายที่ไดรับความคุมครอง 
   1) ผูเสียหายที่ไดรับความคุมครองผูที่ไดรับความเสียหายจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยถือวาเปนผูเสียหายที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาบุคคล
นั้นจะเปนผูซ้ือหรือใชสินคานั้นหรือไมก็ตาม 

   2) ความเสียหายที่ไดรับความคุมครอง 
    ก. คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ38 (Non-material 

damages) ความเสียหายทางจิตใจ (mental distress) เปนความเสียหายโดยพฤตินัยประเภทหนึ่ง
อันเปนผลมาจากการกระทําละเมิดซึ่งไดรับการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับในตางประเทศ  สําหรับ
ประเทศไทย  แมจะมีบทบัญญัติในประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 438 ใหศาลเปน 
ผูกําหนดคาสินไหมทดแทนไดตามควรแกพฤติการณ  และความรายแรงของละเมิด  แตเมื่อได
พิจารณาบทบัญญัติในเรื่องคาสินไหมทดแทนเปนการเฉพาะ  เชน กรณีละเมิดตอชีวิต  ตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 443  หรือกรณีละเมิดตอรางกาย อนามัยและเสรีภาพ  
ตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 446 ซึ่งกําหนดใหผูเสียหายเรียกรองคาเสียหาย
อันมิใชเปนตัวเงินได  แตในทางปฏิบัติ ศาลคดีแพงไมเคยพิพากษาใหคาเสียหายสําหรับความ
เสียหายตอจิตใจตามคําขอของผูเสียหายแตอยางใด โดยกลาวอางวาไมมีกฎหมายใหอํานาจเรียก
คาเสียหายดังกลาวไวและทําใหมาตรานี้ขาดความศักดิ์สิทธิ์ในทางปฏิบัติไปอยางมาก จึงบัญญัติ
ใหชัดเจนในพระราชบัญญัตินี ้ว าใหศาลสามารถกําหนดคาสินไหมทดแทนสําหรับความ  
เสียหายตอจิตใจได นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหบุคคลอื่นคือ สามี ภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดาน

                                                 
38  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.  2551 มาตรา 11. 
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ของผู เสียหาย  อาจเรียกรองคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจของตนไดในกรณีที่
ผูเสียหายถึงแกความตายได 

     คาเส ียหายทางจ ิตใจเป นคา เส ียหายที ่เพิ ่มขึ ้นจากคา
สินไหมทดแทนโดยทั่วไป ในปจจุบันไดขยายวงกวางขึ้น  เกิดจากแนวคิดผสมผสานระหวาง
คาเสียหายแบบทดแทน (Compensatory Damages) กับคาเสียหายแบบเยี่ยงอยาง (Exemplary 
Damages) หรือคาเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) เปนการเยียวยาความเสียหายทางแพง  
มีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาการบาดเจ็บทางจิตใจของผูที ่ถูกลวงละเมิดใหไดรับการทดแทนที่
เหมาะสมพอเพียง   

    ข.  คาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ(Punitive Damage)
เพื่อปองกันไมใหผูประกอบการนั้นกระทําความผิดอีกหรือ มิใหผูประกอบการอื่นกระทําตาม 
จึงเห็นสมควรกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษไวโดยกําหนดเฉพาะกรณีที่ปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูประกอบการไดผลิต นําเขาหรือขายสินคาโดยรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาที่ไม
ปลอดภัย หรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเมื่อรูเชนนั้นภายหลังการผลิต 
นําเขา หรือขายสินคานั้นแลว ไมดําเนินการใดๆ ตามสมควรเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
    ลักษณะสําคัญของคาเสียหายเชิงลงโทษ  มีดังนี้39 

    1) เปนคาเสียหายที่กําหนดลงโทษตอบแทนผูกระทําละเมิด
เพื่อปราบมิใหทํามิชอบเชนนั้นอีก  และขณะเดียวกันยังเปนเยี่ยงอยางกระทําตามดวย 

    2) ฝายโจทกไมตองพิสูจนจํานวนคาเสียหายสวนนี้เพราะ
ศาลจะพิจารณากําหนดเองตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงมีลักษณะความรายแรงแหงละเมิด
สภาพและปริมาณความเสียหายที่โจทยไดรับตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของจําเลย 

    3) เปนคาเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้น  นอกเหนือจากคาเสียหายที่
ชดใชทดแทนความเสียหายจริงๆ  (ถามี)  แตในบางคดีอาจไมปรากฏความเสียหายจริงที ่จะ
ทดแทนศาลก็จะกําหนดคาเสียหายแบบเปนโทษนี้ใหอยางเดียว 

    4) ศาลจะกําหนดใหเฉพาะกรณีละเมิดที่พฤติการณรุนแรง  
มีลักษณะการกระทําเชนเดียวกับในคดีอาญา  เชน  การใชกําลังทําราย  ขมขูหลอกลวง  ฉอฉล  
ซึ่งผู ละเมิดมุ งหมายใหเกิดความกระทบกระเทือนตอจิตใจของผู เสียหาย  หรือมุ งหมายให
ผูเสียหายอับอายหรือถูกเหยียดหยาม 

   ตามแนวความคิดขั ้นพื้นฐานถือไดวาคาเสียหายในเชิงลงโทษ
เปนการลงโทษอยางหนึ่งในทางแพงไมใชเปนคาสินไหมทดแทนคาเสียหายที่ไดรับ  แตอยางไร

                                                 
39  คัมภีร  แกวเจริญ.  ( 2529 ).  คาเสียหายในคดีละเมิด.  30-31.  
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ก็ตามในบางกรณีอาจมีลักษณะเปนทั้งการลงโทษและการทดแทน  ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนด
คาเสียหายในเชิงลงโทษ  คือคาเสียหายในเชิงลงโทษเปนการลงโทษทางแพงอยางหนึ่งและ
กําหนดขึ ้นเพื ่อเปนการปองกันการกระทําที ่คลายคลึงงกันอันจะเกิดขึ ้นในอนาคต   ภายใต
แนวคิดนี้เอง คาเสียหายดังกลาวจึงตองขึ้นอยูบนพื้นฐานของนโยบายสาธารณะ (Public Policy)  
และประโยชนของสังคมและสาธารณะ (The Interest of Society and for the Public Benefit)  
ไมใชเพียงเพื ่อเปน คาสินไหมทดแทนความเสียหายที ่ผู เสียหายไดรับเทานั ้น  กลาวคือเปน
แนวความคิดในทางอาญามากกวาเปนการกําหนดคาสินไหมทดแทนในทางแพง   ดังนั ้น
คาเสียหายในเชิงลงโทษอาจจะถูกกําหนดใหเปนคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่ไม
อาจเปนตัวเงินได  เชน  ความทุกขทรมานทางจิตใจ (Mental Distress) และความเดือดรอน
รําคาญ (Vexation)  หรือความเสียหายตอความรูสึก  อยางไรก็ตามคาเสียหายในเชิงลงโทษนี้
ไมไดถูกกําหนดขึ้นในแนวความคิดของการลงโทษทางอาญา40  แตดูเหมือนจะเปนคาเสียหายที่
ขยายสวนเพิ่มขึ้นสําหรับการกระทําผิดทางแพง 

    3) ภาระการพิสูจน41 
    ผูเสียหายมีหนาที่นําสืบพิสูจนขอเท็จจริงแตเพียงวาผูเสียหาย

ไดรับความเสียหายจากสินคาของผูประกอบการ และการใชหรือการเก็บรักษาสินคานั้นเปนไป
ตามปกติธรรมดา ทั้งนี้ ผูเสียหายไมตองพิสูจนถึงความไมปลอดภัยของสินคา ซึ่งเปนหนาที่ของ
ผูประกอบการที่จะตองนําสืบหักลาง เนื่องจากกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนอยูในความรับรู
ของผูประกอบการแตผูเดียว ผูประกอบการยอมอยูในฐานะที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปนผูนําสืบ
พิสูจนใหเห็นวาสินคามีความไมปลอดภัยอยางไร 

   4) การฟองคดีและอายุความ 
    (1) การฟองคดี42นอกจากตัวผูเสียหายที่สามารถฟองคดีตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยแลว ยังกําหนดให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สมาคม  และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง
ตามกฏหมายคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีแทนไดอีกดวย 

    (2) อายุความ43 สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากสินคาไม
ปลอดภัยตาม พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสินคาที ่ไมปลอดภัย 
 
                                                 

40  กฤษณา  พิษณุโกศล.  (2531).  คาเสียหายในเชิงลงโทษ.  หนา 17-18. 
41  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.  2551 มาตรา 6. 
42  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.  2551 มาตรา 10. 
43  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.  2551 มาตรา 12. 
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นี้มีการเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับอายุความในการใชสิทธิเรียกรองกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นโดย
ผลของสารที่สะสมอยูในรางกายหรือกรณีที ่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ โดยกําหนดให 
ผูเสียหายตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการ
ที่ตองรับผิด แตไมเกิน สิบปนับแตวันที่รู ถึงความเสียหาย แมวาอายุความดังกลาวจะมีระยะ
เวลานานกวาอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตเห็นวาการกําหนดอายุความ
เชนนั ้นสอดคลองกับหลักการตามกฎหมายตางประเทศและมีความเหมาะสมที่จะคุ มครอง
ผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น 

4. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 
 เนื่องจากหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคเปนเรื่องใหมสําหรับ

ประเทศไทย ดังนั้น เพื่อใหผูใชกฎหมายมีความเขาใจและตีความหลักเกณฑไปในทางเดียวกัน 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 จึงกําหนดนิยามไวในมาตรา 344 วา “ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 “คดีผูบริโภค” หมายความวา 
 (1)  คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 

19 หรือตามกฎหมายอื่น กับผูประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย 
อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ”  

  ผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 หมายถึงใหอํานาจ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภคได และให
สมาคมผูบริโภคฟองแทนผูบริโภคไดหากผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายเปนสมาชิกของสมาคมนี้ 

 (2)  คดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย”  

 อยางไรก็ดีหากพิจารณาตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 พบวาไดมีการใหคํานิยามในสวนที่เกี่ยวของกับ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 อยูดวย กลาวคือ 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผู เสียหาย” หมายความวา  ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคา

ที่ไมปลอดภัย 
 “สินคา”  หมายความวา สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย 

รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรมและกระแสไฟฟา 

                                                 
44  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.  2551 มาตรา 3.  
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 “ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย
ไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ทั้งนี้ไมรวมถึงความ
เสียหายตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยนั้น 

 “สินคาที่ไมปลอดภัย” หมายความวา สินคาที่กอหรืออาจกอใหเกิดความ
เสียหายขึ้นไดไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมได
กําหนดวิธีใช  วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไม
ชัดเจนตามสมควร  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษา
ตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได 

 การกําหนดใหผูบริโภคฟองคดีผูบริโภคไดเองนั้น จะทําใหเกิดความรวดเรว็
ในการเยียวยาผูบริโภค เพราะตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคนั้น กําหนดใหสมาคมฟองแทน
ผูบริโภคเทานั้นที่ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาในการฟองคดีผูบริโภค 
เพราะคดีตางๆ จะตองผานขั้นตอนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแลว
วาเปนคดีผูบริโภคกับตองมีความเห็นของอัยการสูงสุดจึงจะมีการฟองคดีผูบริโภคได จึงเกิดความ
ลาชาไมสามารถเยียวยาแกผูบริโภคไดอยางแทจริง 

 มาตรา 445  ใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดี
ผูบริโภค  ตามที่ศาลมอบหมาย ดังตอไปนี้ 

 (1)  ไกลเกลี่ยคดีผูบริโภค 
 (2)  ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 
 (3)  บันทึกคําพยาน 
 (4)  ดําเนินการใหมีการคุมครองสิทธิของคูความทั้งกอนและระหวางการ

พิจารณา 
 (5)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามขอกําหนดของประธาน

ศาลฎีกา  ในการทําหนาที่ชวยเหลือนั้น 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให เจ าพนักงานคดี เปน 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให
ขอมูลหรือใหจัดสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหนาที่ 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา” 

                                                 
45  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 4. 
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 กําหนดใหมีเจาพนักงานคดีชวยเหลือศาลในการดําเนินคดีผูบริโภค มีหนาที่
ในการเขาตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน กับชวยบันทึกรายละเอียดแหงคําฟองของโจทก
ในกรณีที่โจทกประสงคจะฟองคดีดวยวาจา ตามมาตรา 20 กับมีบทบาทในการไกลเกลี่ยคดี
ผูบริโภค ซ่ึงกฎหมายใหเครื่องมือในการทําหนาที่ คือ มีอํานาจเรียกบุคคลมาใหขอมูลซ่ึงจะทําให
การคุมครองผูบริโภคสามารถจะกระทําไดอยางเต็มที่นั่นเอง 

 มาตรา 1346 “ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือ
อนามัยโดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายของผูบริโภคหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดง
อาการ ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รู
ถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบธุรกิจที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย” 

 เปนการเพิ่มอายุความฟองรองในคดีละเมิด ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
จากสารพิษที่ไมปรากฏผลขึ้นในขณะนั้น เพราะการแสดงอาการของกรณีที่ไดรับสารพิษนั้นอาจจะ
ตองรอผลในการแสดงอาการ 

 “มาตรา 1847  ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย การยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ใน
คดีผูบริโภคซึ่งดําเนินการโดยผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคใหไดรับยกเวนคาฤชา
ธรรมเนียมทั้งปวง แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

 ถาความปรากฏแกศาลวาผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค 
นําคดีมาฟองโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เรียกรองคาเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไมเรียบรอย 
ดําเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือที่ไมจําเปน หรือมีพฤติการณอื่นที่
ศาลเห็นสมควรศาลอาจมีคําสั่งใหบุคคลนั้นชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนทั้งหมดหรือ
แตบางสวนตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได หากไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีอํานาจ
ส่ังจําหนายคดีออก จากสารบบความ 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่ง
จะตองเปนผูรับผิดเสียคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนของคูความทั้งสองฝาย ใหศาล
พิพากษาในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมโดยส่ังใหคูความอีกฝายหนึ่งนั้นชําระตอศาลในนามของ
ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคซึ่งคาฤชาธรรมเนียมที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดี
แทนผูบริโภคนั้นไดรับยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่ศาลเห็นสมควร” 

                                                 
46  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 13. 
47  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 18. 
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 บทบัญญัติในมาตรานี้ ในวรรคแรก ไดบัญญัติถึงเงื่อนไขในการไดรับการ
ยกเวนคาธรรมเนียม คือตองเปนผูเสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย ไมวาผูบริโภคเองหรือผูมี
อํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค จึงจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมซึ่งเพิ่มเติมจากกฎหมายเกาซ่ึงให
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเทานั้นที่ฟองคดีผูบริโภคโดยไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียม ในสวนของวรรคสองนั้นเปนบทลงโทษแกผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทน
ผูบริโภคเพื่อปองกันการใชสิทธิโดยไมสุจริต ผูบริโภคหรือผูฟองคดีแทนที่ไดรับสิทธิยกเวน
คาธรรมเนียม จะถูกลงโทษโดยจะตองเสียคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตวาศาลจะ
กําหนดตามพฤติการณเปนกรณีไป  และเนื่องจากผูบริโภคและผูฟองคดีแทนไมตองเสีย
คาธรรมเนียมหากคดีถึงที่สุด ศาลจึงตองสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งชําระแทนในนามผูบริโภคนั่นเอง 

 “มาตรา  1948  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่คณะ 
กรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองและ
ดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภคได โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและการดําเนินคดีแทน
ตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 การฟองคดีตามวรรคหนึ่งใหระบุช่ือและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน ใน
กรณีที่สมาคมเปนผูฟองและมีการเรียกคาเสียหาย ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภค
ที่เปนสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะยื่นฟองเทานั้น 

 การถอนฟองหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ ่ง
จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูบริโภคที่เกี่ยวของมาแสดงตอศาล และในกรณีขอถอน
ฟองศาลจะมีคําสั่งอนุญาตไดตอเมื่อเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภค
เปนสวนรวม 

 ถาภายหลังที่ไดมีการยื่นฟองตอศาลแลว สมาคมผูยื่นฟองถูกเพิกถอนการ
รับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ใหผูบริโภคที่เกี่ยวของเขาดําเนินคดีตอไป ถาศาล
เห็นวาผูบริโภคนั้นอาจไมทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองดังกลาว ศาลจะมีคําส่ังใหแจงบุคคล
ดังกลาวทราบโดยกําหนดระยะเวลาที่ตองเขามาในคดีไปพรอมดวยก็ได บรรดากระบวนพิจารณาที่
ไดทําไปกอนเขามาในคดีใหมีผลผูกพันผูบริโภคนั้นดวย และหากบุคคลดังกลาวไมเขามาภายใน
เวลาที่กําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดีสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น” 

 ตามปกติแลวคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมผูบริโภคจะฟอง
คดีแทนผูบริโภคไดอยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541  แตไดเพิ่มหลักการถอนฟองหรือ

                                                 
48  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.  2551 มาตรา 19. 
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ประนีประนอมยอมความโดยตองไมทําใหเกิดผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคสวนรวมและเพิ่ม
หลักการในกรณีที่สมาคมถูกเพิกถอนในขณะฟองคดีผูบริโภค ใหผูบริโภคมีสิทธิที่จะเขามาแทนที่
สมาคมได 

 “มาตรา 2549  ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลวให 
เจาพนักงานคดีหรือบุคคลที่ศาลกําหนดหรือที่คูความตกลงกันทําการไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกัน
หรือประนีประนอมยอมความกันกอน ในการไกลเกลี่ย ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือ 
ผูไกลเกลี่ยเห็นสมควร ผูไกลเกลี่ยจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือ
ฝายใดฝายหนึ่งก็ได 

 หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการไกลเกลี่ย ใหเปนไปตามขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกา” 

 กฎหมายบังคับใหโจทกและจําเลยตองทําการไกลเกล่ียกอนพิจารณาซึ่งเปน
หลักการเดียวกันกับคดีมโนสาเร ทั้งนี้เพื่อใหคูความมีการเจรจากันกอนการพิจารณา ซ่ึงหากมีการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาโดยมีการสืบพยานไปบางสวนแลว ยอมเปนการยากที่ฝายที่ไดเปรียบใน
เชิงคดีจะยอมเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย การประนีประนอมนั้นเปนที่นิยมมากในตางประเทศ
เพราะลดคาใชจายและยังทําใหระยะเวลาในการพิจารณาสั้นลงทําใหผูบริโภคไดรับการเยียวยาโดย
รวดเร็ว 

 “มาตรา 2950  ประเด็นขอพิพาทขอใดจําเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงที่
เกี่ยวกับการผลิต การประกอบ การออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา การใหบริการ หรือการ
ดําเนินการใดๆ ซ่ึงศาลเห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวอยูในความรูเห็นโดยเฉพาะของคูความฝายที่เปน 
ผูประกอบธุรกิจ ใหภาระการพิสูจนในประเด็นดังกลาวตกอยูแกคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจ
นั้น” 

 เปนการกําหนดภาระการพิสูจนใหแกผูผลิต เพราะเปนขอเท็จจริงที่อยูใน
การครอบครองของผูผลิตเทานั้นเปนการยากที่ผูบริโภคจะนําสืบ ดังนั้นจึงกําหนดใหผูผลิตเปนผูนํา
สืบแกหากศาลเห็นวาเขาเงื่อนไขตามมาตรานี้ 

 “มาตรา 4251  ถาการกระทําที่ถูกฟองรองเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจ
กระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย 
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงไมนําพาตอความเสียหายที่จะเกิดแกผูบริโภคหรือกระทําการ

                                                 
49  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 25. 
50  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 29. 
51  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 42. 
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อันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน 
เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค ใหศาลมีอํานาจสั่งให 
ผูประกอบธุรกิจจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาล 
กําหนดไดตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน  ความเสียหายที่ผูบริโภค
ไดรับ ผลประโยชนที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ สถานะทางการเงินของผูประกอบธุรกิจ การที่ 
ผูประกอบธุรกิจไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผูบริโภคมีสวนในการกอใหเกิด
ความเสียหายดวย 

 การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลมีอํานาจ
กําหนดไดไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาล
กําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกิน
หาเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด” 

 เปนการเพิ่มคาเสียหายในเชิงลงโทษ นอกเหนือจากคาเสียหายในทางละเมิด 
ทั้งนี้เพราะจะเปนประโยชนแกผูบริโภคสวนมากและเปนการลงโทษผูผลิตที่ไมคํานึงถึงความ
ปลอดภัยแกผูบริโภคสวนรวม เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูบริโภคสวนรวมอีกดวย 

5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติใหการประกอบ

กิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่5/2538  เร่ืองกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  โดยกําหนดใหสถานบริการลดน้ําหนัก
ปฎิบัติตามดังนี้ 

 มาตรา 3152 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 มาตรา 3253 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศ
ตามมาตรา 31 ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 

 (1)  กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให
เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินนั้น 

 (2)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม 
(1)ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการ
ปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

                                                 
52   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31. 
53   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32. 
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 มาตรา 3354 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตาม
มาตรา 32 (1) ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถ่ิน
กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 56ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงาน
ทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของ
สาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา 32 (2) ก็ได 

 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับ
สถานที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ(ฉบับที่4) ตาม        
พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  มาตรา 31  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  แต
ปญหาของกฏหมายสาธารณสุขอยูที่เมื่อสาธารณสุขออกประกาศแลวยังไมมีผลบังคับจนกวา
ทองถ่ินจะไปออกเปนขอกําหนดของทองถ่ิน  ตามมาตรา 32 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตร 31 ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน 
เชน กรุงเทพมหานคร ตองไปออกขอกําหนดใหกิจการควบคุมน้ําหนักเปนกิจการที่ตองควบคุมใน
ทองถ่ินคือบุคคลใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจแบบนี้  และมาตรา 33  กําหนดตอวา  เมื่อพนกําหนดเกา
สิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา 32 (1) ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินการตาม
กิจการประเภทที่มีขอกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เปน
การคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หมายความวาในเขตกรุงเทพมหานคร
บุคคลใดก็ตามที่ทําธุรกิจบริการประเภทนี้ตองมาขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครกอน  ในมาตรา 
32 (2)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (1)  ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

6. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
 สถานประกอบธุรกิจสปาที่มีการนําเครื่องมือมาใชในการลดน้ําหนักกระชับ

สัดสวนเพื่อความสวยงามเทานั้นไมเกี่ยวกับการรักษาโรคไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตจัดตั้ง
สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  ถาหากสถานประกอบกิจการนั้นไดรับใบรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  และใบประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพแลว 
ก็สามารถเปดสถานบริการสปาได  โดยไมตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการอีก 

 

                                                 
54  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 33. 
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 ธุรกิจประเภทสถานบริการ  เปนธุรกิจที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ  พ.ศ.  2509  โดยกฎหมายไดบัญญัติหามมิใหผูใดจัดตั้งสถานบริการ  เวนแตไดรับ
อนุญาตจากเจาหนาที่55  หากฝาฝนแลวยอมมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้  สําหรับสถานบริการ 
ที่จะตองขออนุญาตนั้น  กฎหมายไดบัญญัติไววา  หมายถึง  สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวัง
ประโยชนในการคาดังตอไปนี้56 

 สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไมมี
คูบริการ 

 1) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ 
โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 

 2) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซ่ึงมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต 
  (ก)  สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 
หรือไดรับยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย
แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

  (ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะตองมีลักษณะของ
สถานที่ การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานนั้นดวยก็ได หรือ 

  (ค) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 3) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายหรือใหบริการ 

โดยมีรูปแบบอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (ก)  มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและ

ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา 
  (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัด

ใหมีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา 

                                                 
55  พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  2509 มาตรา 4. 
56  พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  2509 มาตรา 5. 
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  (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน 
การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม 

  (ง)  มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอ่ืนใด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 4)   สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการ
แสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซ่ึงปดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 

 5)   สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 จะเห็นไดวา  กฎหมายจําแนกสถานบริการไว 6 ประเภท ซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อให

บริการโดยหวังประโยชนในการคา  ดังนั้นสถานบริการใดที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการ  แตมิไดหวัง
ประโยชนในการคา  เชน  ในสมาคมใดสมาคมหนึ่งซ่ึงจัดตั้งตามวัตถุประสงคของสมาคม  เพื่อ
ใหบริการแกสมาชิกของสมาคมในการบํารุงรักษาสุขภาพ  โดยการเก็บคาบริการในรูปของ
คาธรรมเนียมสมาชิก  แมจะมีหญิงบริการแบบหมอนวดแตมิไดหวังกําไรในเชิงการคา  ขอสําคัญจะ
เห็นไดวาสถานบริการแบบนี้มิไดเปดใหบริการแกประชาชนทั่วไป  จึงมิใช  “สถานบริการ”  ที่
จะตองขออนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้ 

 ตามมาตรา 3 ไดจําแนกสถานบริการไว 6 ประเภทนั้น  แตเมื่อจะจําแนกตาม
ความหมายก็ไดเพียง 4 ประเภท คือ 

 1) สถานที่เตนรํา  กฎหมายอธิบายไว 3 อยางคือ (1) เตนรํา (2) รําวง (3) 
รองเง็ง สถานที่เตนรําก็คือ บารหรือไนตคลับตามที่เห็นไดในเมืองใหญๆ มีการจําหนายสุราอาหาร
เปนหลักมีฟลอรใหนักทองเที่ยวหรือแขกออกไปเตนรํา  โดยจะเตนกับคูขาที่มาดวยกันหรือกับ
หญิงพารตเนอรที่สถานบริการจัดไวใหก็ได  ตามปกติจะมีดนตรีขับกลอมแขกใหแขกออกไป
เตนรําดวย 

 มาตรา 3 (1)  วาดวยสถานที่เตนจะมีหรือไมมีหญิงพารตเนอรบริการก็ไดแต
กรณีของสถานเตนรําประเภทบารหรือไนทคลับ  มักจะมีหญิงพารตเนอรบริการแขกเปนปกติอยู
แลว  เพราะนั่นคือ  องคประกอบของบารหรือไนตคลับ 

 สําหรับประเภทที่ไมหญิงพารตเนอรบริการ  อาจเปนไดในสถานรําวงหรือ
สถานรองเง็ง  แตโรงรําวงใหบริการแขก  ซ่ึงกฎหมายเรียกวาหญิงพารตเนอรก็ไดทั้งนี้เพราะชื่อ
พารตเนอรเปนของฝรั่งดวยเหมือนกัน  แตคําวาสาวรําวงเปนของไทยและจัดเปนองคประกอบของ
โรงรําวงดวย 

 สวนรองเง็งนั้น  เปนประเพณีของชาวมุสลิมภาคใตเหมือนคําวารําวงแตมี
การรองรําไมเหมือนกัน  ที่กฎหมายตองเขาควบคุมสถานที่เตนรําวง 
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 2) สถานจําหนายอาหาร  สุรา  น้ําชาหรือเครื่องดื่มอยางอื่นเปนกรณีตาม
มาตรา 3 (2) , (4) และ (5)  

 ซ่ึงเงื่อนไขในการตองไดรับอนุญาตตามมาตรา 3 (2) คือ  เปนสถานที่ที่เปน
อาหาร  สุรา  น้ําชาหรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและมีบริการอยางใดอยางหนึ่ง 

 3) สถานที่อาบน้ํา  นวด  หรืออบตัว  ซ่ึงมีบริการใหแกลูกคาก็เปนสถาน
บริการตามมาตรา 3 (3) ตองไดรับอนุญาตแตมีขอยกเวนตามมาตรา 3 (3) (ก) และ (ข) กลาวคือ 
“หากเปนสถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผน
ไทยประเภทนวดตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล  หรือสถานที่เพื่อสุขภาพ  หรือเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็ไดรับยกเวนไมตองขอนุญาต” 

 ขอแตกตางคือ  ตามมาตรา 3 (3) มีบริการอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัว  อยาง
หนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดตองแจงตอเจาพนักงานเพื่อตั้งเปนสถานบริการ  แตตามมาตรา 3 (3)  (ก) 
และ (ข)  ไมตองขออนุญาตตั้งสถานบริการ  เพราะไดรับอนุญาตโดยกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึง 
ผูใหบริการไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  หรือได
ประกาศกําหนดสถานที่บริการใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 ขอที่เหมือนกันคือ  ทั้งมาตรา 3 (3)  และมาตรา 3 (3) (ก) และ (ข) อาจจะมี
บริการอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัวเหมือนกันเชนเดียวกับสปาเพียงแตวาสถานบริการสปาไดรับการ
ยกเวนดังกลาวมาแลวขางตน 

 สถานบริการลดน้ําหนักก็ เชนเดียวกันเพียงแตมีหนังสือรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขและขออนุญาตกับทองถ่ินก็สามารถเปดกิจการโดยไมตองถูกควบคุมตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509 
  3.1.2.3 กฎหมายที่ควบคุมการทําธุรกิจสปาที่มีการนําเอาเครื่องมือแพทยมาใชในการลด
น้ําหนัก 
   การทําธุรกิจสปาไดมีการการประยุกตเอาเรื่องการอาบน้ํา อบสมุนไพร อบไอน้ํา 
การนวด และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการสงเสริมสุขภาพ มาประกอบกันในการใหบริการ หรือบางแหง 
ก็นําเอารูปแบบการบริการสปาจากตางประเทศมาใหบริการ  และนอกจากนี้ยังมีการนําเอาเครื่องมือ
แพทยมาใหบริการลดน้ําหนักอีกดวย และเนื่องจากลักษณะของกิจการมีลักษณะเปนสถาน อาบ อบ 
นวด ที่มีผูใหบริการแกลูกคา จึงเปนกิจการที่เขาขายเปนสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถาน
บริการ  พ.ศ. 2509 และเขาขายเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงตองดูแลดานสุขาภิบาล 
ไดแก เรื่องความสะอาดและสุขลักษณะ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานสุขาภิบาล ไดแก 
เร่ือง ความสะอาดและสุขลักษณะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ดังนั้น การประกอบกิจการ 
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สปาเพื่อสุขภาพจึงถูกควบคุมและดูแลโดยกฎหมายหลักทั้ง 2 ฉบับ ดังกลาวขอบเขตและลักษณะ
ของกิจการสปาเพื่อสุขภาพตามกฎหมายที่มีในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข) และตามพระราช-
บัญญัติสถานบริการ  พ .ศ .  2509 (กฎหมายวาดวยสถานบริการ )  ซ่ึงแกไขเพิ่ม เติม  โดย
พระราชบัญญัติสถานบริการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 57 
   สปา (Spa)58 หมายถึง  สถานบริการเพื่อสุขภาพสําหรับบุคคลทั่วไป  โดยใช
ศาสตรการนวด  ศาสตรการดูแลสุขภาพดวยน้ําและศาสตรการใชอุณหภูมิในการดูแลสุขภาพเปน
บริการหลัก  นอกจากนี้สปายังเปนการบําบัดสุขภาพจิตใจและสุขภาพรางกายในแนวทางอายุรเวช
หรือเวชศาสตร  เปนการบําบัดเพื่อการผอนคลายทําใหเกิดความสุขทั้งกายและจิตใจ  การทําความ
สะอาดและเสริมอาหารบํารุงใหลึกถึงผิวช้ันใน โดยวิธีการตางๆไมวาจะเปนการนวด  การบําบัด
ดวยน้ํา  หรือการใชกระแสไฟฟา ซ่ึงสวนมากแลวการทําสปาเพียงครั้งเดียวจะไมคอยเห็นผลอยาง
ชัดเจน  จึงจําเปนที่จะตองทําอยางตอเนื่องเปนประจํา  ซ่ึงในการทําสปาแตละครั้งนั้น  ก็เปรียบ
เหมือนมอบการพักผอนที่ดีที่สุดใหผิวพรรณ  เพราะนอกจากสิ่งสกปรกที่อุดตันจะถูกกําจัดออกจน
หมดแลวผิวยังไดรับสารอาหาร  เพื่อไปบํารุงลึกถึงชั้นในอีกดวยแนนอนวาหลังจากทําบริการสปา
แลวทุกคนสวนใหญจะสัมผัสไดถึงความสบายของผิวพรรณที่แตกตางจากการพักผอนทั่วไป 
   รูปแบบของสปาแบงตามกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
ได 3 แบบ  ดังนี้59 

1.  ไทยสัปปายะ  สปาที่นําเอาวิธีการดํารงชีวิตความเปนอยูแบบไทย  วัฒนธรรม
ไทย  ภูมิปญญาไทยมาใชในการใหบริการ 

2.  สปาแบบตะวันตก  สปาที่ตองใชเครื่องมือที่มีราคาแพงและมักจะตองนําเขา
ผูใหบริการจะตองเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือใหถูกตองและใหคําแนะนําที่ถูกตองแกผูรับบริการ 

3.  ไทยสปา  การผสมผสานระหวางสปาแบบตะวันตก ซ่ึงเปนการประยุกตใช
เครื่องมือเขากับภูมิปญญาไทย 

 
 

                                                 
57  ประกาศสาธารณสุขเรื่อง กําหนดสถานที่เพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผูใหบริการ 

หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบเพื่อรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริม
สวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 

58  มนัสชนก  เกื้อกูล.  (2549).  วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจบริการสปาขนาด
ใหญ.  หนา 23. 

59  แหลงเดิม. 
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3.1.3 ลักษณะการใหบริการของสถานบริการลดน้ําหนัก 
ในปจจุบันสถานบริการลดน้ําหนักไดกอใหเกิดความเชื่อถือวาสามารถลดสัดสวนเพื่อ

ความสวย ความงามไดโดยอางอิงผูเช่ียวชาญ หรือสถาบันในระดับตางๆ พรอมกับเสนอวิธีการลด
ความอวนที่ไมตองอดอาหาร ไมตองออกกําลังกาย แตสามารถลดความอวนไดภายในไมกี่สัปดาห 
การจูงใจที่นาเชื่อถือ มักประกอบดวยภาพถายของผูแสดงที่มีรูปรางหนาตาดี หนาตาสดใส สวยงาม 
โดยกลาวอางวาบุคคลดังกลาวเคยรับบริการแลว สามารถที่จะลดสัดสวนตางๆ ไดโดยรางกายไม
ตองเสียเวลามากนักไดผลรวดเร็ว เพียงเสียคาใชจาย เพื่อลดระดับเซลลไขมันโดยการผาตัดไขมัน 
หรือพันสวนตางๆของรางกายดวยผลิตภัณฑของสถาบันนั้นๆ  

 3.1.3.1 รูปแบบการใหบริการ 

  สถานบริการลดน้ําหนักที่มีอยูในปจจุบันมีมากมายหลายแหงแตละแหงก็มี
ลักษณะการใหบริการที่แตกตางกันไปเริ่มตั้งแตใชวิธีการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิคโดย
เนนใหออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอควบคูกับการควบคุมอาหารและเลือกรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการที่ทางศูนยไดกําหนดไว  บางแหงใชอาหารเสริมมีหลายแบบ ทั้งแบบเม็ดและผงมี
รสชาติใหเลือกมากมาย หรือเปนยาที่เปนสารสกัดจากพืชโดยมีนักโภชนาการคอยแนะนํา  การ
กําหนดระยะเวลาและคาใชจายขึ้นอยูกับโครงสรางของรางกายและลักษณะของไขมันบางแหงใช
วิธีการผาตัดลดความอวนเนื่องจากไดผลเร็วทันใจลูกคาแตก็มีขอเสียตรงที่บาดแผลหายชาและมี
คาใชจายสูง  ซ่ึงการผาตัดลดความอวน (Bariatric  Surgery)  วิธีการผาตัดสวนใหญทําอยู 3 วิธี60 

  1) Roux-en-Ygastricbypass 
   ปกติเมื่อคนเรากลืนอาหารลงทอง อาหารจะผานจาก กระเพาะ ไปสูลําไส

เล็กสวนตน ลําไสเล็กสวนปลาย และลําไสใหญตามลําดับโดยรางกายจะดึงพลังงานจากอาหารได
ตลอดลําไสเล็ก พลังงานที่ดึงออกมา จะนําไปใชขับเคลื่อนรางกายหรือเปลี่ยนเปนไขมันสะสมหาก
รับประทานมากกวาที่รางกายตองการ 

   การผาตัดวิธีนี้ เปนการทําทางลัดพิเศษ ใหอาหารผานจากกระเพาะ ลัดไปสู
ลําไสเล็กสวนปลายโดยตรง จุดประสงคของวิธีการนี้ เพื่อลดโอกาสที่รางกายจะดึงพลังงานจาก
อาหาร จึงไดพลังงานนอยลง 

 
 
 

                                                 

60  การผาตัดลดความอวน  (Bariatric Surgery).  สืบคนเม่ือ 17 กุมภาพันธ 2550, จาก http://www.on-
diet.com/bariatric.asp 
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  2) Vertical banded gastroplasty 
   จุดประสงคเพื่อใหกระเพาะบรรจุอาหารไดนอยลง จึงทําใหรูสึกอิ่มเร็วข้ึน 

การผาตัดวิธีนี้ เปนการผาตัดเย็บกระเพาะใหเล็กลง โดยในบางรายอาจตองตัดกระเพาะทิ้งบางสวน
กอนเย็บ 

  3) Adjustable gastric banding 
   จุดประสงคเพื่อใหกระเพาะบรรจุอาหารไดนอยลงเชนเดียวกับวิธี Vertical 

banded gastroplasty แตการผาตัดวิธีนี้ จะทําผานกลองที่เจาะเขาทางหนาทอง แลวใสสายรัด
กระเพาะที่ถูกออกแบบมาพิเศษ จะไมตัดกระเพาะสวนใดทิ้งและเปนการผาตัดที่แผลเล็กกวา 

   ขั้นตอนการปฏิบัติ   โดยท่ีแพทยจะเริ่มดวยการตรวจโรคประจําตัว 
ตรวจสอบประวัติการรักษา แลวจึงทําการผาตัดดวยกลอง การผาตัดใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง โดย
การสอดเครื่องมือที่จะใชในการรัดกระเพาะลงไปในผิวหนัง ผานบริเวณทองชองเล็กๆ ที่แพทยได
เจาะไว ตัว SAG BAND จะถูกวางตําแหนงบริเวณดานบนของกระเพาะ เพื่อรัดกระเพาะใหมีขนาด
เล็กลง อาหารที่รับประทานเขาไปก็จะเต็มกระเพาะไดเร็วขึ้น และผูปวยก็จะรูสึกอ่ิมเร็ว เมื่อทาน
อาหารไดนอยลง น้ําหนักของรางกายก็จะลดลงตามปริมาณอาหารที่ไดทานนอยลง 

   คาใชจายและระยะการพักฟน  ในการผาตัดโดยใชกลองสอด SAG-BAND 
เพื่อการรัดกระเพาะ 280,000 บาท พัก ร.พ. 2 วัน 

   แตที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายคือการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสเขามา
ชวยในการลดน้ําหนักซึ่งมีหลายรูปแบบคือ61 

   1) เครื่องประมวลผลดิจิตัลอัฉริยะ 
    เปนโปรเกรมคอมพิวเตอร  ซ่ึงตองเช็คกอนวาในรางกายบริเวณตนแขน 

ตนขา หนาทอง สะโพก มีไขมันสวนเกินมากนอยแคไหนกี่เปอรเซ็นต เปนกลามเนื้อกี่เปอรเซ็นต 
เปนน้ํากี่เปอรเซ็นต เครื่องจะเช็คภาวะในรางกายกอนซึ่งเครื่องตัวนี้จะบอกวา อายุเทานี้ สวนสูง
เทานี้ ควรจะมีน้ําหนักตัว รอบเอว รอบสะโพก อยูที่ประมาณเทาไหร 

   2) โปรแกรมละอองไอน้ําอินฟาเรด 
    เปนตูอบไอน้ําและมีแสงสีแดงออกมาคือแสงอินฟาเรด จะไมมีอันตราย

ตอรางกายชวยสลายเซลลูไลท พวกผิวฟองน้ํา ผิวเปลือกสม ตามตนขา พอใชเสร็จตัวจะลื่นๆ เปน
เมือกๆนั่นคือเหงื่อและไขมันออกมาทางรูขุมขนพวกสารพิษที่เราไมเคยไดในเรื่องของการดีท็อกซ
ของเสียใชตัวนี้ก็จะไดดวย 

 

                                                 
61  เจาหนาที่สลิมอัพ เซ็นเตอร  สาขารัตนาธิเบศน.  30 มกราคม 2551. 
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   3) โปรแกรมดีท็อกซของเสียและสลายเซลลูไลท 
    ใชระบบเดียวกับการดีท็อกซตามโรงพยาบาลแตตางกันตรงที่วา ไมมี

การเจาะไมมีการสวนลักษณะการทํางานของเครื่องจะเปนแบบระบบสูญญากาศ เปนแรงอัดแลว 
ก็ปลอย บีบคลายๆ เพื่อใหตอมน้ําเหลืองทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลูกคาบางทานมีปญหา
ในเรื่องตอมน้ําเหลืองไมดี ขับถายไมตรงเวลา มาทําตัวนี้บอยๆ ระบบขับถายก็จะดีขึ้น 

   4) โปรแกรมสลายอณูไขมัน และเพิ่มมวลกลามเนื้อ 
    เครื่องนี้ถาลูกคามีปญหาทั้งตัวก็แปะไดทั้งตัว แตถามีปญหาเฉพาะจุดก็

โฟกัสไดตัวนี้ก็จะกระตุนการทํางานของกลามเนื้อผสานกับการทํางานอินฟาเรดก็จะไดผลดีขึ้น 
    อีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชคือลดความอวนดวยการดูดไขมัน   ในยุคปจจุบันที่

ความสวยความงามเปนเรื่องสําคัญของผูหญิงทุกคนดังนั้นสถานเสริมความงามจึงมีการพัฒนา
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อนํามาสนองรับความตองการของลูกคาอยูยางตอเนื่อง  

   หลักการของการดูดไขมัน62 
   การดูดไขมันหลักการงาย ๆ ก็คือ โดยที่แพทยจะเจาะรูเล็ก ๆ บริเวณที่มี

ไขมันสวนเกิน ทุกสวนของรางกาย แลวสอดทอเขาไปแลวก็อาศัยเครื่องดูดที่มีกําลังแรงดูดเอา
ไขมันออกมา ซ่ึงตอนทําก็จะใชยาชาเฉพาะที่ หรือบางรายอาจวางยาสลบโดยแพทยดมยา
ผูเช่ียวชาญใหคนไขหลับไปกอน คุณหมอจึงจะทําการรักษา โดยปกติไขมันแบงออกเปน 2 สวน 
คือสวนที่เปนโครงสรางติดกับผิวหนังและสวนที่อยูใกลกับกลามเนื้อ โดยคุณหมอจะเปดแผลที่
ผิวหนังเล็กนอยในตําแหนงที่ซอนแผล จากนั้นจึงสอดทอเล็กๆ สําหรับดูดไขมันเขาไปใตผิวหนัง 
จากนั้นคุณหมอจะฉีดยาเขาไปเพื่อทําใหไขมันออนตัวลง และใหไขมันละลายกลายเปนของเหลว
เพื่อดูดออกมาไดงายขึ้น หลังจากดูดไขมันคุณหมอจะพันแผลดวยผายืดเพื่อไมใหเลือดออกและลด
อาการบวมช้ํา 

   โดยทั่วๆ ไปแลวอันตรายหรือผลขางเคียงก็มีไดเชนเดียวกับศัลยกรรมความ
งามชนิดอื่น ๆ เชน แผลอักเสบ, ปวด, บวม, ชํ้า ซ่ึงถาไดรับการทําที่ถูกตองดูแลรักษาแผล ปฏิบัติตัว
ตามคําแนะนําของแพทย ปญหาพวกนี้ก็ไมเกิด หรือเกิดนอยมาก สําหรับคนที่มีปญหาในการดูด
ไขมันที่คุณๆ อาจจะไดยินทางสื่อตางๆ หรือเพื่อนฝูง เชน ดูดแลวไมเรียบ เปนคลื่น เปนรอยบุม 
อันนี้ก็ขึ้นกับประสบการณความชํานาญของคุณหมอ ดังนั้นถาคุณคิดจะทําก็ควรปรึกษาศัลยแพทย
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณจริงๆ 

 

                                                 
62  ผองพรรณ ขอเหล็กกลาง, พรพิมล เอี่ยมวิไล.  (2548).  ลดความอวน. สืบคนเมื่อ 3 สิงหาคม 2549, 

จาก http://seashore.buu.ac.th/~48020550/%BA%B7%B7%D5%E84.doc 
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   ปญหาของการดูดไขมัน 
   การดูดไขมันออกจากรางกายบางจุดนั้น ปญหาที่พบก็คือเซลลไขมันบริเวณ

นั้นจะพรองหายไป ทําใหผิวยุบตัวลง อาจเกิดปญหาผิวเปนไตแข็ง ผิวไมเรียบ ผิวหนังยุบลงบางจุด 
ถึงวันหนึ่งหากเกิดการสะสมไขมันรอบๆ บริเวณนั้นอีก อาจเกิดปญหาการสะสมไขมัน 
ไมสม่ําเสมอจนกระทั่งเกิดปญหาพื้นผิวเปนคล่ืนตะปุมตะปา ตองไปดูดไขมันออกกันอยูบอยๆ 
เร่ืองเล็กกลายเปนเรื่องใหญไดในที่สุดการดูดไขมันไมใชวิธีการแทนการลดน้ําหนัก รวมทั้งการ
รักษาผิวที่ไมเรียบ (cellulite) ถึงแมวา การดูดไขมันจะมีสวนลดการเกิด cellulite ไดประมาณ 10% 
หลังการผาตัด แพทยที่ศูนยศัลยกรรมความงาม นีโอ จะสงทานไปรับการรักษาเพิ่มเติมดวยวิธีอ่ืนๆ 
เพื่อชวยลด cellulite ใหนอยลงยิ่งขึ้น 

 3.1.3.2  เคร่ืองมือและผลิตภัณฑท่ีใชในสถานบริการลดน้ําหนัก 
  ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยมีความซับซอนหลากหลายประเภท  และเทคโนโลยี 

ที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  รวมทั้งมีการแขงขันทางดานการตลาดสูง  มีรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจที่หลากหลายยากที่จะควบคุมไดตามกฎหมาย  ปจจุบันมีการโฆษณาโออวดเกินความจริง  
กอใหเกิดกระแสบริโภคเครื่องมือแพทยอยางไมถูกตอง  ฟุมเฟอยเกินความจริงและอาจเกิดอันตราย
ตอรางกายผูบริโภคหากผูใหบริการไมมีความรูหรือไมไดรับการอบรมอยางเพียงพอ 

  เครื่องมือที่นิยมนํามาใชในสถานบริการลดน้ําหนัก  ไดแก 
  1) เครื่องนวด (Massagers)63 
   มีทั้งรูปแบบที่อาศัยการสั่นสะเทือนหรือการนวดโดยใชไฟฟา ใชระบบ

คล่ืนอัลตราซาวน (Ultrasound)  รวมทั้งเครื่องนวดที่ใชพลังงานในรูปแบอื่นๆ  เชน พลังงานความ
รอนและพลังงานกล  เชนถวยสูญญากาศหลักการของเครื่องนวดพวกนี้คือเพิ่มการไหลเวียนโลหิต  
และชวยใหกลามเนื้อผอนคลายเฉพาะบริเวณที่นวด  โดยอาศัยผลของการกระตุนที่ทําตอบริเวณที่
นวดทั้งการใชไฟฟา  หรือการใชเครื่องอัลตราซาวนดหรือโดยระบบอื่น  ผลท่ีเกิดขึ้นเปนการ
ช่ัวคราวไมถาวร  เครื่องสวนใหญที่ออกมาเพื่อใชในสถานเสริมความงามมักจะใหผลเพียงบริเวณ
ผิวตื้นๆ  เทานั้น  อาจเกิดความรูสึกรอนบริเวณผิวหนังที่กระทําในขณะที่ใชเครื่อง  ซ่ึงผลที่เกิดขึ้น
เพียงเล็กนอยมักจะถูกนําไปใชอางวาสามารถละลายหรือกระจายไขมันบริเวณที่นวด หรือชวยให
กลามเนื้อบริเวณหนาอกเตงตึง  มีน้ํามีนวลขึ้นซึ่งในทางวิชาการแลวไมสามารถใหผลดังกลาวได
บางครั้งอาจมีการแนะนําใหใชรวมกับครีมหรือสารบางอยางเพิ่มผลทางดานความนาเชื่อถือ 

 

                                                 
63  กองบรรณาธิการ .  “เรื่องคาดไมถึงของเข็มขัดกระชับหุน.”  ฉลาดซื้อ, ปท่ี 12, ฉบับที่ 67.  หนา  

28-29. 
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  2) เครื่องกระตุนไฟฟา (Electrical stimulators)   
   คุณสมบัติของเครื่องจะใชเพื่อกระตุนกลามเนื้อและบริเวณเสนประสาทที่

ผิวหนังเพื่อใหเกิดการตอบสนอง  เชน  เกิดการกระตุกของกลามเนื้อ จึงเกิดความรูสึกสั่นกระตุกถ่ีๆ
บริเวณที่ถูกกระตุน  การตอบสนองและความรูสึกดังกลาว  จึงถูกนํามาอวดอางวาสามารถทําให
กลามเนื้อที่เหี่ยวยนหรือหยอนยาน  กลับตื่นตัวและเตงตึงขึ้นได  แตเครื่องในกลุมนี้แทบจะไมมีผล
ตามที่อวดอาง  อาจเปนความรูสึกในชวงสั้นๆ เทานั้นวากลามเนื้อบริเวณที่ถูกกระตุนกระชับขึ้น
เล็กนอย 

   เครื่องในกลุมนี้มีขอควรระวังและมีอันตรายคอนขางมาก  เนื่องจากเปนการ
ใชไฟฟามากระตุนที่กลามเนื้อและเสนประสาทใตผิวหนังโดยตรง  ดังนั้นหากมีการรั่วของ
กระแสไฟฟาหรือมีการใชกระแสไฟฟาที่สูงเกินไปทั้งที่เกิดจากตัวเครื่องเองหรือจากการใชโดยผูที่
ไมมีความรูก็ตาม  อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงแกชีวิตได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระตุน
ที่บริเวณใกลกับหัวใจเพราะอาจเกิดการกระตุนอยางรุนแรงจนทําใหกลามเนื้อหัวใจหยุดเตน
หรือช็อคได 

  3) เครื่องใหรังสีอินฟาเรด 
   ที่ผานมามีการใชในสถานเสริมความงามไมมากนัก  เนื่องจากเครื่องมีราคา

แพง  ตัวเครื่องจะใหคล่ืนความรอนออกมา  ชวยใหบริเวณผิวหนังหรือกลามเนื้อมีโลหิตไหลเวียนดี
ขึ้นมักจะนํามาใชในลักษณะตูอบหรืออบเฉพาะรางการสวนตางๆบางเครื่องไมเปนตูแตจะเปน
ลักษณะของตะแกรงหรือโคมใหความรอน  มักจะใชรวมกับการใชเครื่องสําอางคโดยเนนในเรื่อง
ชวยใหผิวพรรณสดใสเปลงปลั่ง  โดยคาบริการจะสูงมากเพราะเปนเครื่องที่ตองสั่งนําเขามาจาก
ตางประเทศ 

  4) การกําจัดเซลลูไลท  ลดสัดสวนดวยกาซคารบอนไดออกไซด  (คาบ็อกซ่ี 
กําจัดเซลลูไลท  Carboxtherapy)64  เปนนวัตรกรรมลาสุดที่วงการแพทยนิยมนํามาใชขณะนี้ เปน
การลดปญหาเซลลูไลท  สลายไขมันเฉพาะจุด  ขจัดผิวสม  ไมวาจะเปน  นอง  ทองแขน  ตนขา  
สะโพก  หรือหนาทอง  โดยการสงกาซคารบอนไดออกไซด  เขาไปทําลายสลายไขมันใหแตกออก  
เพิ่มระบบไหลเวียนเลือดและน้ําเหลืองเรงการขับออกของไขมันสวนเกินเสริมสรางเนื้อเยื่อ 
ใหแข็งแรงและยอยสลายไขมันสวนเกินผิวจะเรียบเนียนและกระชับขึ้นอยางรูสึกได รวมทั้ง 
สาวแกมปองเพราะกองไขมันที่สะสมอยูใตผิวหนังก็แกไขไดดวยวิธีนี้เชนกันอีกทั้งรอยแตกลาย 

                                                 
64  Holistic Beauty Concept.  คาบ็อกซี่ กําจัดเซลลูไลท  Carboxtherapy.  สืบคนเมื่อ 4 กันยายน 2551,  

จากhttp://www.cocktailfromherb.com/template/a37/show_article.php?shopid=779&qid=12348 
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ที่หนาทอง  หรือโคนขาจากการคลอดบุตรหรือผิวหนังขยายจากการที่เคยอวนมากอนก็สามารถทํา
ใหรองรอยจางหายและลดขนาดลงไดดวย 

   วิธีนี้ทําไดงายมากไมตองฉีดยาไมตองพักฟนแตละสวนจะมีการตั้งอัตรา
การปลอยกาซตอนาทีจากเครื่องและปริมาณกาซรวมที่จะปลอยออกไปโดยใหกระจายในแตละ
สวนไมเทากันมีตั้งแต 50-500  ซีซี  ขึ้นอยูกับตําแหนงที่ทํา  เชนใตคาง  50 ซีซี  หนาทอง  100-300 
ซีซี  เปนตน  เมื่อทําความสะอาดผิวแลวก็จะใชเข็มขนาดเล็กมากเพียง  0.3  มิลลิเมตร  ผานเขาไป
ในชั้นผิวหนัง  แลวปลอยกาซเขาไปในปริมาณที่เหมาะสมขณะทําอาจรูสึกอุนๆบริเวณที่ทําเล็กนอย
มีเสียงเหมือนมีกาซอยูใตผิว(cracking) และควรนวดเบาๆหลังการฉีดดวยเพ่ือใหกาซกระจายอยาง
สม่ําเสมอและทําใหกระบวนการสลายตัวของเซลลไขมันดีขึ้น  การทําตอคร้ังใชเวลาประมาณ   
15-30 นาที  ประมาณ  5-10 ครั้งจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อทําติดตอกัน  3-5 คร้ัง 

   เร่ืองความปลอดภัย  เนื่องจากกาซที่ใชเปนกาซบริสุทธิ์  ในวงการแพทยก็มี
ใชอยูแลวในการฉีดเขาชองทองในขณะสองกลองตรวจอวัยวะภายใน  ไมมีอันตรายเพราะสลายใน
น้ําไดดีและสลายในน้ําไดอยางรวดเร็ว  ขณะฉีดอาจรูสึกตึงและคลําไดยินเสียงใตผิวจะหายไปใน
เวลา 1 ช่ัวโมง 

   อาจพบรอยช้ําได 30%  ขอควรระวังคือไมควรใชกับผูปวยทางจิต  ผูเปน
โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ โรคเลือด หรือผูที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจเพราะอาจทําให
อาการบางอยางแยลง 

   ตามปกติเซลลไขมันที่อยูใตผิวหนังจะถูกประคองดวยเซลลรางแหบางๆ
(คลายตาขาย)ที่เรียกวาเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทําหนาที่ยึดระหวางผิวหนังกับกลามเนื้อกั้นกลุมไขมันไว
เปนชองๆแตเมื่อเกิดเซลลูไลทเซลูไลทไขมันในชองพวกนี้จะขยายขึ้นในขณะที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันไม
ขยายตามทําใหเบียดทั้งทางเดินน้ําเหลืองและระบบไหลเวียนหลอดเลือดเล็กๆใตผิวหนังจากการ
ไหลเวียนของระบบเลือดบริเวณนั้นลดประสิทธิภาพลงเกิดการคั่งของน้ําเหลืองเปนพังผืดดึงผิว
ดานบนใหยนลงมาเปนรอยบุมเปนชวงๆ จึงเรียกเซลลูลวา “ผิวเปลือกสม” 

 3.1.4  บทบาทในการลงโทษการโฆษณาเพื่อแกไขขอความที่อาจทําใหผูบริโภคเขาใจผิด65 
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการโฆษณาเพื่อ

แกไขความเขาใจผิดของผูบริโภค  อันเกิดจากขอความโฆษณา  กรณีที่เมื่อผูประกอบธุรกิจไดรับ
คําสั่งตามมาตรา 27  (4)  แลว  หากคําสั่งนั้นไมมีหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดไวใหผูประกอบ
ธุรกิจปฏิบัติเปนอยางอื่น  ใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติ  ดังนี้ 

                                                 
65  ศรีสุภางค  แจงสวาง.  (2540).  บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการกํากับ

ดูแลดานการโฆษณาสินคาหรือบริการ.  หนา 78-83. 
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1)  ระงับ  ขอความโฆษณาเฉพาะสวนที่ไดกอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภคนั้นโดย
พลัน 

2)  ดําเนินการโฆษณาแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลว  จากขอความ
โฆษณาของตนภายในกําหนดระยะเวลา 10  วัน  นับแตไดรับคําส่ัง 

3)  การโฆษณาแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภค  ใหกระทําทางสื่อโฆษณาที่ตนไดใช
ในการโฆษณา  ขอความโฆษณานั้นและใหกระทําตอเนื่องกันเปนเวลาไมนอยกวา 3  วัน 

 เวนแตคําสั่งของคณะกรรมการฯ  จะระบุใหกระทําเปนอยางอื่น  ขอความในคํา
โฆษณาแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคอยางนอย  ตองมีขอความดังตอไปนี้ใหชัดแจง 

 (1)   สาระสําคัญของขอความโฆษณาที่ไดกระทําการโฆษณาไปแลว และไดรับคําสั่ง  
ตามมาตรา 27  (4)  ใหโฆษณาแกไขความผิด 

 (2)   ขอความชี้แจงใหผูบริโภคเขาใจถึงความถูกตองของขอความโฆษณาหรือความ
มุงหมายอันแทจริงของผูประกอบธุรกิจที่มีอยูสําหรับขอความโฆษณานั้น 

ทั้งนี้  ใหผูประกอบธุรกิจนําขอความโฆษณาแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคมาให
คณะกรรมการฯ  ตรวจและอนุมัติใหขอความนั้น  ภายในกําหนดเวลา 3  วัน  นับแตวันไดรับคําสั่ง  
สําหรับคาใชจายในการดําเนินการโฆษณาแกไขความเขาใจผิดใหผูประกอบธุรกิจ  และเจาของสื่อ
โฆษณาผูไดคําส่ังเปนผูเสียเองทั้งส้ิน 

แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยขอความโฆษณาของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  
อาจสรุปได  ดังนี้ 

1) ตองพิจารณากอนเสมอวา  ขอความโฆษณาที่พิจารณานั้นเปนกรณีอันมีกฎหมายอื่น
กําหนดการควบคุมการโฆษณาไวโดยเฉพาะแลวหรือไม  ถาเปนสินคา  ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการ
โฆษณาไวโดยเฉพาะแลว  ก็ตองบังคับไปตามกฎหมายนั้น  จะนํากฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภคในหมวด 2  อันวาดวยการคุมครองผูบริโภคไปใชบังคับไดเฉพาะแตเทาที่ไมขัด  หรือซํ้า
กับกฎหมายเฉพาะเรื่องเทานั้น 

ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใด  ไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะ  แลวใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น  และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาที่ไมซํ้า
หรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว 

บทบัญญัติในมาตรา 21  นี้  ไดกําหนดขึ้นก็โดยมีจุดประสงคจะมิใหมีการปฏิบัติ
ราชการที่ซํ้าซอนกัน  ดังนั้น  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาก็จะสงขอความ
โฆษณานั้น  ไปใหหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามหนาที่ตอไป 

2) ในกรณีที่เปนขอความโฆษณาสินคาอันอยูในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา
ได  คณะกรรมการฯ  ตองใหโอกาสแกผูกระทําการโฆษณา  ช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําของตนกอน  ซ่ึงคณะกรรมการไดกําหนดแนวทางในการพิสูจนเพื่อ
แสดงความจริงและการพิจารณาขอความโฆษณา  ดังนี้ 

 (1) ในการพิสูจนขอความโฆษณาผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณาตอง
กระทําการภายในกําหนดเวลา 30  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหใชสิทธิในการพิสูจน เวน
แตกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณพิเศษไมอาจหลีกเลี่ยงได  คณะกรรมการฯ  อาจพิจารณาให
เล่ือนระยะเวลาในการพิสูจนไดตามที่เห็นสมควร 

 (2) ขอความโฆษณาที่อางอิงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถิติตัวเลขรายงานทางวิชาการหรือ
รางวัลใดๆ  ที่มีอยูแลว  ผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณาตองมีหลักฐานเหลานั้นและพรอม
ที่จะแสดงยืนยันไดทันที  เมื่อคณะกรรมการฯ  เรียกใหมาพิสูจน  ผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการ
โฆษณาจะขอเลื่อนระยะเวลาในการพิสูจน  โดยอางเหตุผลในการแสวงหาหรือรวบรวมเอกสาร
หรือขอมูลตางๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาไมได  หากผูกระทําการโฆษณาไมสามารถแสดง
เอกสารหลักฐานหรือขอมูลตางๆ  ตอคณะกรรมการฯ  ไดภายในกําหนดเวลาตาม ขอ 1 คณะ
กรรมการฯ  จะถือวาผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณาสละสิทธิ์ที่จะพิสูจนเพื่อแสดงความ
จริงเกี่ยวกับขอความโฆษณานั้น 

 (3)  ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  หรือระหวางการพิสูจนของ 
ผูประกอบธุรกิจ  และผูกระทําการโฆษณาคณะกรรมการฯ  อาจใชอํานาจออกคําสั่งตาม ตามมาตรา 
27  หรือกําหนดวิธีการชั่วคราว  ตามมาตรา 18  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. 2522  ใหผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อมิให
ผูบริโภคไดรับความเสียหาย 

 (4) ขอความโฆษณาที่มีลักษณะเปนความผิดชัดแจง  เชน  ขอความโฆษณาที่ระบุ
รายละเอียดครบถวนตามกฎหมาย  ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2526)  กฎกระทรวง  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2528)  
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2534)  และกฎหมายกระทรวง  ฉบับที่ 7  ออกตามความในพระราช 
บัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  หรือขอความโฆษณาที่มีลักษณะเปนการยืนยันขอเท็จจริงอัน
ยากแกการพิสูจน  คณะกรรมการฯ  จะมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทํา
หนังสือแจงความผิดใหผูประกอบธุรกิจ  และผูกระทําการโฆษณาทราบและชี้แจงขอเท็จจริง
ความผิดใหผูประกอบธุรกิจ  และผูกระทําการโฆษณาทราบและชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร
หลักฐานเพื่อพิสูจนความจริงตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคภายในเวลาที่กําหนด  
ซ่ึงหากผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณาไมช้ีแจง  หรือสงเอกสารหลักฐานภายในเวลาที่
กําหนดจะถือวาผูประกอบธุรกิจ  และผูกระทําการโฆษณาสละสิทธิ์ที่จะพิสูจน  และใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครวบรวมเสนอความจริงตอคณะกรรมการฯ  เพื่อพิจารณามีมติ
ตอไป    
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 3.1.5 บทบาทในการปองกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก 
  ผูบริโภค66 

การดําเนินการปองกันหรือระงับยับยั้ง  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 
2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541    มีดังนี้ 

มาตรา 24  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตราย
แกผูบริโภค  และคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคาเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา 30  ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี้ 

1) กําหนดใหมีการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับ
วิธีใช   หรืออันตราย   ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด   ทั้งนี้โดย
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชส่ือ
โฆษณาตางกันได 

2) จํากัดการใชส่ือโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
3) หามการโฆษณาสินคานนั้น 
ความใน  2)  และ 3) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวยการ

โฆษณาเห็นวาการใชประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคม  วัฒนธรรม  หรือวัฒนธรรม
ของชาติดวย 

มาตรา 25  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการใด
ผูบริโภคจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพฐานะและรายละเอียดอยางอื่นเกี่ยวกับผูประกอบ
ธุรกิจดวย  คณะกรรมการดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือบริการนั้น  
ตองใหใชเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดไว 

ขั้นตอนหนึ่งของการใหความคุมครองผูบริโภค  รวมทั้งการคุมครองผูบริโภคดาน
โฆษณาคือ  การดําเนินคดีโดยจะพิจารณาจากการรองเรียนของผูบริโภคที่มีความประสงคจะให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจ  และการดําเนินคดีนั้นเปนประโชน
แกผูบริโภคโดยสวนรวม 

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 39 ในกรณีที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้น  จะเปนประโยชนแกผูบริโภค
เปนสวนรวม  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรม
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อัยการหรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพง
และคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล  และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยัง
กระทรวงยุติธรรม  เพื่อแจงใหศาลทราบแลว  ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดี
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ในการดําเนินคดีในศาล  ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินหรือ
คาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย  และในการนี้ใหไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียม 
ทั้งปวง 

3.1.6 การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึง 
 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2541 

ในสภาพความจริงของสังคมในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา  บุคคลไมมี
ความเสมอภาคกัน  บุคคลไมมีความเทาเทียมกัน  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  การศึกษา  สติปญญา
โดยเฉพาะอยายิ่งบุคคลที่อยูในฐานะของผูบริโภคยอมไมอยูในฐานะที่มีความเสมอภาคและเทา
เทียมผูประกอบธุรกิจไมมีอํานาจตอรองกับผูประกอบธุรกิจ  ดังนั้น  เพื่อเปนการแกไขปญหาและ
ปองกันมิใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจ  พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2541  กําหนดสิทธิในดานสัญญาขึ้นโดยบัญญัติไวในมาตรา  35 ทวิถึงมาตรา 35 นว  ดังนี้ 

1) ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา (มาตรา 35 ทวิ)  การประกอบธุรกิจ
ขายสินคาหรือใหบริการใด  ถาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฏหมายกําหนดใหตองทํา
เปนหนังสือ  หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือ  คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจ
กําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการนั้นเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได 

 ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภค
จะตองมีลักษณะดังนี้ 

 (1) ใชขอสัญญาที่จําเปนซ่ึงหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น  จะทําใหผูบริโภค
เสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

 (2) หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑเงื่อนไข  และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด

เพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม  คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทํา
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 

 ปจจุบันคณะกรรมการวาดวยสัญญา  ไดจัดทําพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา  พ.ศ. 2542 เพื่อให
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คณะกรรมการวาดวยสัญญาถือปฎิบัติในการที่จะพิจารณากําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคา
หรือบริการใดเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  และการกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา
ที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภค  สาระสําคัญในพระราชกฤษฎีกา ในมาตรา 3 กําหนดใหธุรกิจ 
ที่ควบคุมสัญญาจะตองเขาลักษณะดังตอไปนี้ 

1)   เปนธุรกิจที่มีการใชขอตกลงที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
2)   เปนธุรกิจที่มีการใชสัญญาสําเร็จรูปอยางแพรหลาย 
3)   เปนธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจมีอํานาจตอรองเหนือกวาผูบริโภค  ทั้งนี้โดย

พิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรู  ความเขาใจ 
และในมาตรา 4 เปนการกําหนดลักษณะของสัญญาตองเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
1)   ทําใหผูบริโภคทราบสิทธิและหนาที่ของตนตลอดจนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

สินคาหรือบริการ โดยชัดเจนตามควรแกกรณี 
2)   ไมเปนการจํากัดหรือยกเวนความรับผิดของผูประกอบธุรกิจในสวนที่เปน

สาระสําคัญโดยไมมีเหตุผลที่สมควรเพียงพอ 
3)   ตองคํานึงถึงความสุจริตในการประกอบธุรกิจ 
4)   ใหเยียวยาความเสียหายในเวลาอันสมควรในกรณีที่มีการฝาฝนสัญญา 
5)   จัดใหมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของผูประกอบธุรกิจในเรื่อง

ที่เปนสาระสําคัญตอการคุมครองผูบริโภค 
คณะกรรมการวาดวยสัญญา  เปนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคตั้งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน  แตไมเกิน  13 คน มีวาระ
การดํารงตําแหนงไดคราวละ 2 ปทั้งนี้  กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยสัญญาในสวนของการคุมครองผูบริโภค
ดานสัญญาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  มีดังนี้ 

1)  มีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใดที่สัญญาซื้อ
ขายหรือสัญญาใหบริการนั้น  มีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ  หรือที่ตามปกติประเพณี
เปนหนังสือ เปน  “ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา”  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข และรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญาสําหรับธุรกิจที่ควบคุมสัญญาดังกลาวดวย 

นอกจากนี้  เพื่อประโยชนของผูบริโภคโดยสวนรวม  คณะกรรมการวาดวยสัญญา
ยังมีอํานาจกําหนดแบบสัญญาของธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  และใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตาม
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แบบดังกลาวได (การกําหนดหลักเกณฑตามขอ 1 นี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
โดยกฤษฎีกา) 

2) มีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคา  หรือบริการอยางใดอยาง
หนึ่งเปน  “ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน”  และกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  
ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหลักฐานการรับเงิน  สําหรับธุรกิจที่ควบคุมรายการใน
หลักฐานการรับเงินดังกลาวดวย (การกําหนดหลักเกณฑตามขอ 2  นี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดโดยกฤษฎีกา) 

3) มีอํานาจกําหนดระยะเวลาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูประกอบ
ธุรกิจสงมอบสัญญาของ  “ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา”  หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินของ “ธุรกิจที่
ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน”  ที่ถูกตอง 

4) ใหความเห็นเกี่ยวกับ “แบบสัญญา”  หรือ  “แบบหลักฐานการรับเงิน”  ที่ผู
ประกอบธุรกิจรองขอ 

5) ดูแลใหผูประกอบธุรกิจที่ขายสินคา  หรือใหบริการโดยใหคํามั่นวาจะทํา  
“สัญญารับประกัน”  ใหไวแกผูบริโภคนั้น  ตองทําสัญญาดังกลาวโดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือ
ของผูประกอบธุรกิจหรือผูแทน  และตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคา
หรือใหบริการ67 
 
3.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริงของสถาน

บริการลดน้ําหนักของประเทศไทย 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริงของ

สถานบริการลดน้ําหนักของประเทศไทย  โดยทั่วไปสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะมี
มาตรการที่เปนอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  ซ่ึงมีอํานาจตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งใหผูประกอบการมา
พิสูจน  ช้ีแจงใหความเห็นและหากปรากฏวาไมสามารถพิสูจนไดวาขอความนั้นเปนความจริงก็ตอง
ถือวา  ผูประกอบการนั้นรูหรือควรรูวาขอความที่ตนเองไดโฆษณานั้นเปนเท็จหรือเกินความจริงมา 
 

                                                 
67  พิทยา  วิทยาไพโรจน.  (2549).  ปญหาทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาไมเปนธรรม  

ศึกษากรณีสัญญาประกันวินาศภัย.  หนา 35.   
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แตแรก  ซ่ึงตรงนี้มาตรา 28 วรรค 268  ระบุใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาสามารถออกคําสั่ง
ตามมาตรา 2769  เชน ออกคําสั่งหามไมใหใชขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิด  ที่เปนเท็จหรือเกิน
ความจริงที่ผูประกอบการไมสามารถพิสูจนได  หามโฆษณาในทุกสื่อโฆษณาเปนอํานาจของ
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามมาตรา 27 ซ่ึงในขณะเดียวกัน การโฆษณาของผูประกอบการ
นี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา 4770  กลาวคือผูที่กระทําการโฆษณามีเจตนาที่จะทําใหผูบริโภคเกิด
ความเขาใจผิดในสาระสําคัญของการใหบริการ โดยมีการใชขอความโฆษณาที่เปนเท็จหรือเกิน
ความจริงซึ่งเปนโทษทางอาญาทั้งจําคุกและปรับ  กลาวคือ  จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 
50,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  ซ่ึงความผิดทางอาญาตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค  มาตรา 5971  
ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  กรรมการหรือผูจัดการหรือผูที่เกี่ยวของกับการกระทําของ 
นิติบุคคลนั้นตองรับโทษดวยเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนไมมีสวนเกี่ยวของในการ
กระทําของนิติบุคคล  ในสวนของความผิดนี้ไดใหอํานาจไวใน มาตรา 6272 เปนอํานาจของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในอันที่จะมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดเมื่อเปนความผิดที่มีโทษ
ทางอาญาตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค  ถาคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดใชอํานาจใน 
การเปรียบเทียบความผิดนั้นแลวก็จะทําใหความผิดนั้นเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  อีกทั้งมาตรา 3973 การดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  ซ่ึง
คณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม  และในการนี้
ผูบริโภคไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง74 
 

                                                 
68  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  มาตรา  28 วรรค 2. 
69  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  มาตรา  27. 
70  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  มาตรา  47. 
71  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  มาตรา  59. 
72  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  มาตรา  62. 
73  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  มาตรา  39. 
74  ธีรวัฒน  จันทรสมบูรณ.  ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและคดี.  15  กรกฎาคม 2551. 
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การดําเนินงานใหการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณานั้น  ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541  มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคือ  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  ดําเนินการโดยมี
อํานาจหนาที่ดังนี้ 

หนาที่โดยทั่วไปในการกํากับดูแลการโฆษณาสินคาหรือบริการที่ยังมิไดถูกควบคุมการ
โฆษณาโดยกฎหมายอื่น  ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดลักษณะของขอความที่จะใชในการโฆษณาไวดังนี้ 

1) การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความ
ที่อาจกอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมเปนสวนรวม  ทั้งนี้ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความที่
เกี่ยวกับแหลงกําเนิด  สภาพ  คุณภาพ  หรือลักษณะของสินคา  หรือบริการ  ตลอดจนการสงมอบ  
การจัดหาการใชสินคา  หรือบริการ 

ขอความตอไปนี้ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปนขอความ
ที่อาจกอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมเปนสวนรวม 

(1)   ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
(2)   ขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  ไมวา             

การกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ  สถิติ  หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งอันไมปนความจริงหรือ
เกิดความจริงหรือไมก็ตาม 

(3)   ขอความที่เปนการสนันสนุนโดยตรงหรือโดยออม  ใหมีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม  หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(4)   ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 
(5)   ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปน

ความจริงไดโดยแนแท  ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณา  และไดกําหนดลักษณะเกี่ยวกับ 
“วิธีการ”   ที่ใชในการโฆษณาไววาการโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตราย 
ตอสุขภาพรางกาย หรือจิตใจหรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค  ทั้งนี้ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

2) หนาที่ในการปองกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก
ผูบริโภค  เนื่องจากการโฆษณาสินคาหรือบริการบางประการเปนการลวงหนา  โดยกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับการโฆษณาสินคาหรือบริการนั้น 

3) หนาที่ในการตรวจขอความโฆษณาที่ผูประกอบธุรกิจขอใหพิจารณาใหความเห็น
กอนทําการโฆษณา  
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คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการโฆษณาเพื่อ
แกไขความเขาใจผิดของผูบริโภค  อันเกิดจากขอความโฆษณา  กรณีที่เมื่อผูประกอบธุรกิจไดรับ
คําสั่งตามมาตรา 27  (4)  แลว  หากคําสั่งนั้นไมมีหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดไวใหผูประกอบ
ธุรกิจปฏิบัติเปนอยางอื่น  ใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติ  ดังนี้ 

1) ระงับ  ขอความโฆษณาเฉพาะสวนที่ไดกอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภคนั้นโดย
พลัน 

2)  ดําเนินการโฆษณาแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลว  จากขอความ
โฆษณาของตนภายในกําหนดระยะเวลา 10  วัน  นับแตไดรับคําส่ัง 

3)  การโฆษณาแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภค  ใหกระทําทางสื่อโฆษณาที่ตนไดใช
ในการโฆษณา  ขอความโฆษณานั้นและใหกระทําตอเนื่องกันเปนเวลาไมนอยกวา 3  วัน 

 เวนแตคําสั่งของคณะกรรมการฯ  จะระบุใหกระทําเปนอยางอื่น  ขอความในคํา
โฆษณาแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคอยางนอย  ตองมีขอความดังตอไปนี้ใหชัดแจง 

 (1) สาระสําคัญของขอความโฆษณาที่ไดกระทําการโฆษณาไปแลว  และไดรับ
คําส่ัง  ตามมาตรา 27  (4)  ใหโฆษณาแกไขความผิด 

 (2) ขอความชี้แจงใหผูบริโภคเขาใจถึงความถูกตองของขอความโฆษณาหรือความ
มุงหมายอันแทจริงของผูประกอบธุรกิจที่มีอยูสําหรับขอความโฆษณานั้น 

ทั้งนี้  ใหผูประกอบธุรกิจนําขอความโฆษณาแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคมาให
คณะกรรมการฯ  ตรวจและอนุมัติใหขอความนั้น  ภายในกําหนดเวลา 3 วัน นับแตวันไดรับคําสั่ง  
สําหรับคาใชจายในการดําเนินการโฆษณาแกไขความเขาใจผิดใหผูประกอบธุรกิจ  และเจาของสื่อ
โฆษณาผูไดคําส่ังเปนผูเสียเองทั้งส้ิน 

แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยขอความโฆษณาของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  
อาจสรุปได  ดังนี้ 

1) ตองพิจารณากอนเสมอวา  ขอความโฆษณาที่พิจารณานั้นเปนกรณีอันมีกฎหมายอื่น
กําหนดการควบคุมการโฆษณาไวโดยเฉพาะแลวหรือไม  ถาเปนสินคา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการ
โฆษณาไวโดยเฉพาะแลว  ก็ตองบังคับไปตามกฎหมายนั้น  จะนํากฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภคในหมวด 2  อันวาดวยการคุมครองผูบริโภคไปใชบังคับไดเฉพาะแตเทาที่ไมขัด หรือซํ้า
กับกฎหมายเฉพาะเรื่องเทานั้น 

ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใด  ไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะ  แลวใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น  และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาที่ 
ไมซํ้าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว 
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บทบัญญัติในมาตรา 21  นี้  ไดกําหนดขึ้นก็โดยมีจุดประสงคจะมิใหมีการปฏิบัติ
ราชการที่ซํ้าซอนกัน  ดังนั้น  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาก็จะสงขอความ
โฆษณานั้น  ไปใหหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามหนาที่ตอไป 

2) ในกรณีที่เปนขอความโฆษณาสินคาอันอยูในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา
ได  คณะกรรมการฯ  ตองใหโอกาสแกผูกระทําการโฆษณา  ช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการกรทําของตนกอน  ซ่ึงคณะกรรมการไดกําหนดแนวทางในการพิสูจนเพื่อ
แสดงควาจริงและการพิจารณาขอความโฆษณา  ดังนี้ 

 (1) ในการพิสูจนขอความโฆษณาผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณาตอง
กระทําการภายในกําหนดเวลา 30  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหใชสิทธิในการพิสูจน  
เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณพิเศษไมอาจหลีกเลี่ยงได  คณะกรรมการฯ  อาจพิจารณาให
เล่ือนระยะเวลาในการพิสูจนไดตามที่เห็นสมควร 

 (2) ขอความโฆษณาที่อางอิงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถิติตัวเลขรายงานทางวิชาการหรือ
รางวัลใด ๆ  ที่มีอยูแลว  ผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณาตองมีหลักฐานเหลานั้นและ
พรอมที่จะแสดงยืนยันไดทันที  เมื่อคณะกรรมการฯ  เรียกใหมาพิสูจน  ผูประกอบธุรกิจและ
ผูกระทําการโฆษณาจะขอเลื่อนระยะเวลาในการพิสูจน  โดยอางเหตุผลในการแสวงหาหรือ
รวบรวมเอกสารหรือขอมูลตาง ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาไมได  หากผูกระทําการโฆษณาไม
สามารถแสดงเอกสารหลักฐานหรือขอมูลตาง ๆ  ตอคณะกรรมการฯ  ไดภายในกําหนดเวลาตาม 
ขอ 1  คณะกรรมการฯ  จะถือวาผูประกอบธุรกิจแลผูกระทําการโฆษณาสละสิทธิ์ที่จะพิสูจนเพื่อ
แสดงความจริงเกี่ยวกับขอความโฆษณานั้น 

 (3) ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ   หรือระหวางการพิสูจนของ 
ผูประกอบธุรกิจ  และผูกระทําการโฆษณาคณะกรรมการฯ  อาจใชอํานาจออกคําสั่งตาม  ตามมาตร 
27  หรือกําหนดวิธีการชั่วคราว  ตามมาตรา 18  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. 2522  ใหผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อมิให
ผูบริโภคไดรับความเสียหาย 

 (4) ขอความโฆษณาที่มีลักษณะเปนความผิดชัดแจง  เชน  ขอความโฆษณาที่ระบุ
รายละเอียดครบถวนตามกฎหมาย  ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2526)  กฎกระทรวง  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2528)  
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2534)  และกฎหมายกระทรวง  ฉบับที่ 7  ออกตามความในพระราช 
บัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  หรือขอความโฆษณาที่มีลักษณะเปนการยืนยันขอเท็จจริง 
อันยากแกการพิสูจน  คณะกรรมการฯ  จะมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ทําหนังสือแจงความผิดใหผูประกอบธุรกิจ  และผูกระทําการโฆษณาทราบและชี้แจงขอเท็จจริง
ความผิดใหผูประกอบธุรกิจ  และผูกระทําการโฆษณาทราบและชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร
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หลักฐานเพื่อพิสูจนความจริงตอสํานักงานคณะกรรมการคุมผูบริโภคภายในเวลาที่กําหนด  ซ่ึงหาก
ผูประกอบธุรกิจและผูกระทําการโฆษณาไมช้ีแจง  หรือสงเอกสารหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด 
จะถือวาผูประกอบธุรกิจ  และผูกระทําการโฆษณาสละสิทธิ์ที่จะพิสูจน  และใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครวบรวมเสนอความจริงตอคณะกรรมการฯ  เพื่อพิจารณามีมติ
ตอไป    

การดําเนินการปองกันหรือระงับยับยั้ง  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 
2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541    มีดังนี้ 

มาตรา 24  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตราย
แกผูบริโภค  และคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคาเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา 30  ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี้ 

1) กําหนดใหมีการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับ
วิธีใช   หรืออันตราย   ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด   ทั้งนี้โดย 
คณะ กรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชส่ือ
โฆษณาตางกันได 

2) จํากัดการใชส่ือโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
3) หามการโฆษณาสินคานนั้น 
ความใน  2)  และ 3)  ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวยการ

โฆษณาเห็นวาการใชประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคม  วัฒนธรรม  หรือวัฒนธรรม
ของชาติดวย 

มาตรา 25  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการใด
ผูบริโภคจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพฐานะและรายละเอียดอยางอื่นเกี่ยวกับผูประกอบ
ธุรกิจดวย  คณะกรรมการดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือบริการนั้น  
ตองใหใชเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดไว 

ขั้นตอนหนึ่งของการใหความคุมครองผูบริโภค  รวมทั้งการคุมครองผูบริโภคดาน
โฆษณาคือ  การดําเนินคดีโดยจะพิจารณาจากการรองเรียนของผูบริโภคที่มีความประสงคจะให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจ  และการดําเนินคดีนั้นเปนประโชน
แกผูบริโภคโดยสวนรวม 

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 39 ในกรณีที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้น  จะเปนประโยชนแกผูบริโภค
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เปนสวนรวม  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรม
อัยการหรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพง
และคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล  และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยัง
กระทรวงยุติธรรม  เพื่อแจงใหศาลทราบแลว  ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดี
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ในการดําเนินคดีในศาล  ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินหรือ
คาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย  และในการนี้ใหไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียม 
ทั้งปวง  

 
3.3 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคและควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกิด

ความจริงในสถานบริการลดน้ําหนักของตางประเทศ   
ผูบริโภค (Consumer) หมายถึงผูที่บริโภคสินคา (Goods) หรือบริการ (Services) ตาง ๆ 

ในการดํารงชีวิตประจําวันภายในครัวเรือน (Household use) คนทุกคนในสังคมไมวาจะยากดีมีจน
อยางไรจึงนับเปนผูบริโภคทั้งส้ิน ดังนั้น ผูบริโภคจึงเปนกลุมคนที่มีขนาดใหญที่สุดของสังคม 

แนวคิดในการใหความคุมครองแกผูบริโภคนี้ ไดเร่ิมพัฒนาขึ้นอยางชาๆ ภายหลังการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยศตวรรษที่ 18 เนื่องจากกอนหนานี้สินคาตางๆ ที่มีขายกันในทองตลาด
ลวนเปนสินคาที่ผลิตขึ้นอยางงายๆ ไมซับซอน เชน มีด ขวาน จาน ชาม ชอน โอง ไห เส้ือผา ฯลฯ 
ผูซ้ือซ่ึงเปนผูบริโภคสินคาพวกนี้จึงสามารถที่จะตรวจสอบความชํารุดบกพรองของสินคาไดงายๆ 
ดวยตนเอง 

วิธีปฏิบัติเชนนี้ไดกลายมาเปนหลักประการหนึ่งของกฎหมายวาดวยการซื้อขาย นั่นคือ
หลัก “ผูซ้ือตองระวัง” (Caveat emptor) โดยหากผูซ้ือไมตรวจสอบสินคาที่จะซื้อขายใหดี หรือเห็น
ไดชัดเจนวาสินคามีความชํารุดบกพรองแตก็ยังซ้ือสินคานั้นไป ถือวาผูซ้ือนั้นขาดความระมัดระวัง
เอง ผูขายไมตองรับผิด หลักกฎหมายดังกลาวปรากฏอยูในมาตรา 473 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสินคาตางๆ เร่ิมมีความซับซอนมาก
ขึ้น และมีการนําเทคโนโลยีที่ซับซอนมาใชในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่มี
การนําเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) เขามาใชในกระบวนการผลิตอยางแพรหลาย ซ่ึงทําให
ผูบริโภคไมสามารถทราบไดเลยวาสินคานั้นมีความชํารุดบกพรองหรืออาจไมปลอดภัยในขณะที่
ซ้ือมาหรือไม โดยความชํารุดบกพรองหรือความไมปลอดภัยของสินคาเหลานี้อาจเกิดขึ้นจาก
วัตถุดิบที่ใชไมไดคุณภาพ หรือความบกพรองในกระบวนการผลิตเอง หรือวิทยาการในขณะที่ผลิต
สินคานั้นไมสามารถคาดการณไดวาความชํารุดบกพรองนั้นจะเกิดขึ้น (State of the art) ซ่ึงมีทั้ง
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ตัวอยางที่เกิดขึ้นแลว เชน กรณียาทาลิโดมายดที่ทําใหเกิดความผิดปกติในทารก กรณีผลกระทบ
จากการทิ้งแบตเตอรี่รถยนตเกาในญี่ปุน เปนตน และกรณีที่ยังไมทราบวาจะเกิดผลกระทบขึ้น
หรือไม เชน ผลกระทบจากการใชโทรศัพทมือถือเปนระยะเวลานานๆ  เปนตน  

นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนการผลิตเพื่อประหยัดตนทุนการผลิต (Economic of Scale) 
และการขยายตัวอยางรวดเร็วของตลาด (Market) โดยไมมีพรมแดน ทําใหสินคาหลากหลายชนิด
กระจายไปยังผูบริโภคอยางรวดเร็ว ซ่ึงในจํานวนนี้มีสินคาที่ชํารุดบกพรองและไมปลอดภัยอยูดวย
เปนจํานวนมาก ผูบริโภคจึงอยูในฐานะที่เสียเปรียบ 

ปญหาดังกลาวทําใหเกิดขอคิดวาหลักกฎหมายดั้งเดิม คือ หลักผูซ้ือตองระวังนั้น 
ไมอาจใหความคุมครองแกประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผูบริโภคได จึงมีการเรียกรองใหรัฐเขามา
แทรกแซงโดยใหการคุมครองผูบริโภคมากขึ้น 

สําหรับแนวคิดหลักในการออกกฎหมายคุมครองผูบริโภคมี 2 แนวคิด แนวคิดแรกเหน็
วาการคุมครองผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของการคาที่ไมเปนธรรม (Unfair Trade Practices) จึงถือวา
การคุมครองผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของกฎหมายที่กํากับการแขงขันทางการคา เชน ออสเตรเลีย 
เปนตน แตอีกแนวคิดหนึ่งเห็นวาการคุมครองผูบริโภคตองใชมาตรการเฉพาะ จึงแยกออกมาเปน
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งตางหาก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ไทย เปนตน 

อยางไรก็ดี ไมวากฎหมายคุมครองผูบริโภคตามแนวคิดใด การใหความคุมครอง
ผูบริโภคของทุกประเทศจะมีลักษณะสําคัญรวมกัน 2 ประการ คือ 

(1)  การผลักภาระการพิสูจน (Onus of Proof) ในเรื่องทางเทคนิคใหแกผูผลิตหรือ
ผูขายสินคา โดยผูบริโภคมีหนาที่พิสูจนเพียงวาตนไดรับความเสียหายจากสินคาที่ชํารุดบกพรอง
หรือที่ไมปลอดภัยอยางไรเทานั้น 

(2)  การใหรัฐมีอํานาจดําเนินคดีแทนผูบริโภค 

3.3.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคของประเทศญี่ปุน 
กฎหมายคุมครองผูบริโภคพื้นฐาน (The Basic Law of Consumer Protection หรือ The 

Consumer Protection Fundamental Law) ไดกําหนดใหรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ิน ธุรกิจและ
ผูบริโภค มีหนาที่ในการคุมครองผูบริโภค โดยเนนใชมาตรการทางกฎหมายมหาชนฝายบริหารเปน
หลัก กลาวคือ ใหรัฐบาลกลางออกกฎหมายสําคัญๆ เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค จํานวน 9 กรณี 
ดังนี้75 

 

                                                 
75  สุษม ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา 12-13. 
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1) การปองกันอันตรายจากการบริโภค กําหนดไวในมาตรา 7  แหงกฎหมายพื้นฐาน
ดานการคุมครองผูบริโภค 

2) มาตรการดานความเที่ยงตรงในเรื่องน้ําหนักและการวัด กําหนดไวในมาตรา 8 แหง
กฎหมายพื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 

3) การมีมาตรฐานที่เหมาะสม มาตรา 9 แหงกฎหมายพื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 
4) ฉลากสินคา มาตรา 10 แหงกฎหมายพื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 
5) ประกันความเปนธรรมและการแขงขันเสรีทางการคา มาตรา 11 แหงกฎหมาย

พื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 
6) สงเสริมการพัฒนาองคความรูและการศึกษาของผูบริโภค มาตรา 12 แหงกฎหมาย

พื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 
7) เปดโอกาสใหผูบริโภคไดแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ มาตรา 13 แหงกฎหมาย

พื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 
8) วางรากฐานเกี่ยวกับเครื่องอํานวยความสะดวกในการทดสอบและตรวจสอบสินคา

และบริการ มาตรา 14 แหงกฎหมายพื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 
9) กอตั้งระบบการรองเรียนใหผูบริโภคไดมีชองทางในการเรียกรองเมื่อมีความเสียหาย

เกิดขึ้น มาตรา 15 แหงกฎหมายพื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 
ทั้งภายใตกฎหมายดังกลาว กฎหมายการปกครองสวนทองถ่ินในประเทศญี่ปุนจึงได

ปรับปรุงใหสอดคลองกับกฎหมายหลักดวย 
นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายดังกลาวแลว มาตรา 18 แหงกฎหมายพื้นฐานดาน

การคุมครองผูบริโภค ยังไดกําหนดใหมีสภาคุมครองผูบริโภค หรือ Consumer Protection Council 
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ซ่ึงสภาจะมีการ
ประชุมนโยบายดานการคุมครองผูบริโภคปละ 1 ครั้ง โดยมีสภานโยบายสังคม หรือ Social Policy 
Council ซ่ึงกําหนดใหทําหนาที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ตาม
มาตรา 20 แหงกฎหมายพื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค มีสวนในการเสนอแนะกฎหมายที่สําคัญ
ในดานการคุมครองผูบริโภคตอรัฐสภา 

เมื่อแนวคิดและนโยบายในประเทศญี่ปุนดังกลาวไดกําหนดใหรัฐเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการคุมครองผูบริโภค โดยใชมาตรการทางกฎหมายผานระบบบริหาร และใชโทษทางอาญาเปน
เครื่องมือในการกํากับการใหเปนไปตามกฎหมาย ระบบการคุมครองผูบริโภคในประเทศญี่ปุนจึง
เปนระบบการคุมครองที่ใชกฎหมายกําหนดขึ้นตามกรอบเปนแมบทหลัก และออกกฎหมายตาม
กรอบแมบทดังกลาวเพื่อใชบังคับในการคุมครองผูบริโภค 
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3.3.1.1  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโฆษณาในประเทศญี่ปุน 
การจัดระเบียบการควบคุมกิจการโฆษณาสวนใหญเปนการควบคุมโดยทาง

ราชการ   อาศัยอํานาจตามกฎหมายหนวยงานที่ สําคัญในการควบคุมกิจการโฆษณาคือ
คณะกรรมการเพื่อความเปนธรรมทางการคา (Fair Trade Commission) มีสํานักงานใหญที่
กรุงโตเกียว  และมีสาขาอยูตามเมืองใหญๆ  มีอํานาจตรวจสอบติดตามเกี่ยวกับความผิดทางการคา
และการโฆษณามีอํานาจที่จะจัดการกับโฆษณาที่หลอกลวงและโฆษณาที่ผิดกฎหมายสั่งระงับการ
โฆษณาไดทันที  และแจงใหกรมอัยการดําเนินคดีกับผูโฆษณาที่ละเมิดกฎหมายได  ซ่ึงการควบคุม
โฆษณาทางดานกฎหมายในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคของญี่ปุนมีแนวคิดมาจากกฎหมาย  Law  
Against  Unfair  Competition  of  1990   หรือกฎหมาย  UWG  ของประเทศเยอรมันเปนสวนใหญ   
กฎหมายที่ใชบังคับ ไดแก Unfair Competition Prevention Law, 1934 Law for Preventing  
Unjustifiable lagniappes and Misleading Representation,1972 กฎหมายทั้งสองฉบับเปนบทบัญญัติ 
ที่ใชในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคควบคูกันไป  และ  Pharmaceutical  Law,  1963 , 1996 

1) Unfair  Competition Prevention Law,  193476   เปนบทบัญญัติที่ใชในการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคกําหนดขอบเขตการกระทําที่มีการแขวงขันกันอยางไมเปนธรรมในทาง
ธุรกิจโดยในสวนของการโฆษณาที่ถือวาเปนความผิด   ไดแก 

 (1) การโฆษณาดวยขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
 (2) การโฆษณาดวยขอความที่กอใหเกิดการเขาใจผิดในสาระสําคัญ

เกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งที่ไมเปนความจริงหรือเกินความจริง 

 (3) โฆษณาโดยกอใหเกิดการเขาใจผิดในแหลงกําเนิด  สภาพ  คุณภาพ  
ปริมาณ  หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  ไมวาจะเปนของตนเองหรือ
ผูอ่ืน  โฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จหรือเกินความจริง  หรือขอความที่รูอยูแลววา
กอใหเกิดการเขาใจผิดเชนวานั้น 

 (4) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยทางตรงหรือทางออม  ใหมีการกระทํา
ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม  หรือความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

 (5) ขอความที่ทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน 

 

                                                 
76  Unfair Competition Prevention Law.  (1934).  ESH Law Bulletin Series 6  
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 (6) ขอความที่ทําใหบุคคลอื่นเขาใจผิดในฐานะ การเงิน กิจการ เอกสาร  
การบัญชี  สิทธิในชื่อเสียงทางธุรกิจโดยเปนเท็จหรือเกินความจริง 

 (7) ขอความที่เปนความเท็จเพื่อใหเสียความเชื่อถือในสถานที่การคาสินคา  
อุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมของผูหนึ่งผูใด  โดยมุงประโยชนแกการคาของตน 

2) Law for Preventing Unjustifiable lagniappes and Misleading Represen- 
tation, 197277  มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสิทธิของผูบริโภค  จากการกระทําที่เปนการผูกขาดทาง
การคาและปองกันการเอาเปรียบในทางเศรษฐกิจ  โดยผูบริโภคตองเสียประโยชนในทางทรัพยสิน 
เชน  อาจตองซื้อส่ิงของอุปโภคบริโภคในราคาที่ไมยุติธรรม เชน  แพงกวาที่ควรจะเปน  หรือถึงแม
ราคาถูกแตคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้นไมเหมาะสมกับราคา  ทั้งยังเปนการปองกันความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการอุปโภคบริโภคสินคาบริการนั้นๆ หรือกลาวไดวาเปนการคุมครอง
ผูบริโภคอันเนื่องมาจากการถูกเอาเปรียบในประโยชนทางทรัพยสินที่สามารถคิดคํานวณเปนเงินได  
ซ่ึงมีคณะกรรมการ  Fair  Trade  Commission  เปนผูทําหนาที่ใหความคุมครอง รวมทั้งเปนองคกร
ควบคุมการโฆษณา  โดยมีมาตรการควบคุม 

 (1)   กําหนดราคาขั้นต่ําของสินคาหรือบริการที่จําเปน 
 (2)   การโฆษณาตองไมใชขอความเปนเท็จหรือเกินความจริง  ขอความจะ

กอใหเกิดการเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวาจะกระทําโดย  หรืออางอิง
รายงานทางวิชาการ  หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไมเปนความจริงหรือเกินความจริง  และขอความอื่นตามที่
คณะกรรมการ  Fair Trade Commission  

คณะกรรมการ  Fair Trade Commission  มีอํานาจเยียวยาแกไขความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาไดดังนี้ 

(1)  ส่ังใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(2)  หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
(3)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
(4)  ใหโฆษณาเพื่อแกไขขอความเขาใจผิดของผูบริโภค  ที่อาจเกิดขึ้นแลว

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและในการออกคําส่ังใหคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการโดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภค  ประกอบกับความสุจริตใจในการ
กระทําการของผูโฆษณา 

                                                 
77 Law for preventing Unjustifiable Lagniappes and Misleading Representation. (1972). EHS Law 

Bulletin Series 6  : 1-9 
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3) Pharmaceutical  Law,  1963 , 199678 
 กฎหมายควบคุมกิจการเภสัชกรรม  เปนกฎหมายที่ควบคุมยา เครื่องสําอาง

และเวชภัณฑตางๆ  คําวา  “ยา”  ตามกฎหมายนี้  หมายถึงยาแทๆ  ที่ใชรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ  
รวมทั้งยาที่ไมไดรักษาโรค  เชน  ยาฆาแมลง  ยาฆาหนู  ยาฆาหนู  มด  ปลวก  ยุง  ยากําจัดกลิ่นตัว  
ยาบํารุงถัน  ยาปลูกผม  ปลูกหนวด  ยาทําใหขนรวง  ฯลฯ 

3.3.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริง
ของประเทศญี่ปุน 

The Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations
กฎหมายการใหรางวัลและการแสดงสรรพคุณที่ไมเปนธรรมทําใหผูบริโภคสามารถเลือกสินคาได
อยางไรขอกังวลได  ผูบริโภคทุกคนตางก็ตองการไดสินคาและการบริการที่ดี  ซ่ึงหากมีการอวดอาง
สรรพคุณเกินจริงหรือมีการขายสินคาโดยมอบของแถมหรือรางวัลเกินควร  ก็จะทําใหผูบริโภคถูก
หลอกลออาจไมสามารถเลือกสินคาที่ตองการอยางแทจริงได  ถาเปนเชนนี้แลวจะขัดขวางการ
แขงขันที่เปนธรรมซึ่งในความเปนจริงนั้นจะเนนที่คุณภาพและราคาของสินคามากกวา “กฎหมาย
การใหรางวัลและการแสดงสรรพคุณที่ไมเปนธรรม  (กฎหมายวาดวยการปองกันใหรางวัลท่ีไมเปน
ธรรมและการแสดงสรรพคุณเกินจริง)”   นั้นเปนกฎหมายรองของกฎหมายวาดวยการตอตานการ
ผูกขาด  ภายในไดจํากัดการแสดงขอมูลเท็จดานคุณภาพ  เนื้อหา  ราคาของสินคาและบริการ  
รวมถึง   การจํากัดยอดมูลคารางวัลเพื่อปองกันการเสนอสิ่งของเกินควร  ซ่ึงเนื้อหาทั้งหมดของ
กฎหมายนั้นก็เพื่อใหการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคปราศจากแรงกดดันใดๆ เนื้อความโดยสังเขป
ของกฎหมายการใหรางวัลและการแสดงสรรพคุณที่ไมเปนธรรม 

วัตถุประสงคของกฎหมาย 
1)   การรักษาผลประโยชนของผูบริโภค 
2)   การรักษาการแขงขันที่เปนธรรม 
3)   การหามการจูงใจลูกคาที่ไมเปนธรรม 
4)   หามการแสดงที่ไมเปนธรรม 
5)    การเขาใจผิดที่ดีเลิศ 
6)    การเขาใจผิดที่จะไดประโยชน 
7)    การแสดงตางๆ  ซ่ึงทําใหเกิดการเขาใจผิด 

                                                 
78 Japan International Corporation of Welfare Srevices (JICWELS). (2002). Textbook for the 13th 

Study Programme on manufacturing Control of Essential Drugh-GMP COURSE – Vol.1.n.p: General Affaires 
Division Pharmaceutical and Food safety Bureau. 
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การแสดงคือการโฆษณาและการแสดงทั้งหมดซึ่งผูประกอบการประกาศให
ผูบริโภครูเงื่อนไขการคา  ไดแก  ราคาและลักษณะตาง ๆ  ของสินคาหรือการบริการเพื่อจูงใจ
ผูบริโภคใหซ้ือ 

การแสดงที่ไมเปนธรรมมี  3  ประเภท 
(1) การทําใหเขาใจผิดที่ดี เลิศกวาความจริงการแสดงที่ไมเปนธรรมดาน

รายละเอียดของสินคาและบริการ  เชน  คุณภาพ  มาตรฐาน  เปนตน 
(2)  การทําใหเขาใจผิดที่จะไดประโยชนการแสดงที่ไมเปนธรรมดานเงื่อนไขใน

การคา  เชน  ราคา  เปนตน 
(3) การแสดงอื่นซึ่งทําให เกิดการเขาใจผิดคณะกรรมการใชมาตรการ 

แกพฤติกรรมฝาฝนเมื่อสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายการใหรางวัลและการแสดงสรรพคุณที่ 
ไมเปนธรรม  คณะกรรมการการคาที่เปนธรรมจะเรียกบุคคลเกี่ยวของมาใหถอยคํา  เก็บขอมูล
เอกสารและสอบสวนสืบสวน  และกอนที่จะออกคําสั่งใหหยุดจะใหผูสงสัยมีโอกาสอธิบายทาง
เอกสารและยื่นหลักฐาน  แลวถาถือเปนการฝาฝนจะสั่งใหยกเลิกการแสดงซึ่งทําใหเกิดการเขาใจผดิ 
ใชมาตรการในการปองกันการฝาฝนอีกครั้งและหยุดการกระทํานั้นแตละจังหวัดสามารถบังคับใช
กฎหมายการใหรางวัลและการแสดงสรรพคุณที่ไมเปนธรรมไดเพื่อลดการฝาฝนอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  ผูวาราชการจังหวัดสามารถบังคับใชกฎหมายการใหรางวัลและการแสดงสรรพคุณ 
ที่ไมเปนธรรม 

3.3.1.3   มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาของประเทศญี่ปุน 
เนื่องดวยประเทศญี่ปุนเนนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Process  Economy  เพื่อให

สามารถไลกวดทางเศรษฐกิจใหทันประเทศอุตสาหกรรมใหเร็วที่สุด  กระทรวงการคาและ
อุตสาหกรรมของญี่ปุน (MITI)  จึงมีนโยบายและกฎหมายตางๆ  กอนป  1944  จึงเปนนโยบายและ
กฎหมายที่ออกมาเพื่อคุมครองและปกปองผลประโยชนของผูผลิต  ตอมาจึงมีการรองเรียนสิทธิ 
ของผูบริโภคทําใหเร่ิมมีการออกกฎหมายมาคุมครองผูบริโภคมากขึ้น 

1) กฎหมายวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน  (The  Product 
Liability Law : PL Law)  กฎหมาย PL ไดระบุชัดเจนวาผูนําเขาจะตองรับผิดในความบกพรองของ
สินคาที่นําเขาโยเฉพาะสินคาประเภทอาหาร  ซ่ึงมีการบังคับใชกฎหมาย  ในป 1995  ซ่ึงเนนการ
คุมครองผูบริโภค  กฎหมาย PL   จึงเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของการเคลื่อนไหว
เพื่อเรียกรองสิทธิของกลุมผูบริโภค  กฎหมาย PL จึงเปนกฎหมายที่เนนการคุมครองผูบริโภคโดย
อาศัยอํานาจดานตุลาการผานทางการใชสิทธิฟองรองทางศาลมากขึ้นคือการเปลี่ยนเรื่องภาระการ
พิสูจนความชํารุดบกพรองของสินคาแทน  ซ่ึงทําใหภาระการพิสูจนของผูบริโภคเบาลงและมี
โอกาสชนะคดี  และกฎหมาย PL ไดเปลี่ยนระบบการคุมครองผูบริโภคใหม  ผูผลิตที่ผลิตสินคาได
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ถูกตองตามมาตรฐานของทางการและไดรับการรับรองแลวก็ตาม  ก็ยังคงตองรับผิดในความชํารุด
บกพรองของผลิตภัณฑของตนอยูดี 

2) กฎหมายเพื่อควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางยุติธรรมและปองกันการผูกขาด
ในภาคเอกชน (Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of fair Trade:  
The Anti-Monopoly Act 1947)  หรือ  AMA  คือกฎหมายที่ออกมาเพื่อทําลายการรวมตัวของกลุม
ธุรกิจขนาดใหญ  โดยลมเลิกมาตรการทั้งหลายอันเปนการสนับสนุนใหเกิดการผูกขาดและสราง
กฎเกณฑเพื่อการแขงขันโดยเสรี  โดยมุงเนนที่จะสรางโครงสรางเชิงสถาบันซึ่งภาคะเอกชนจะมี
โอกาสที่จะแขงขันกันไดอยางเทาเทียมกันภายใตการคาแบบเสรีอันนํามาซึ่งการประกาศใช
กฎหมายปองกันการผูกขาด The Anti-Monopoly Act 1947 : AMA ในป 1947 และไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการการคาโดยธรรม The Fair Trade Commission : JFTC ขึ้นมาในปเดียวกันเพื่อใหการ
บังคับใชกฎหมายเกิดผล  ในป ค.ศ. 1977 ไดมีการแกไขกฎหมายปองกันการผูกขาด  ใหเขมงวด
มากขึ้นและคณะกรรมการการคาโดยธรรมของญี่ปุน  The Fair Trade Commission : JFTC  เร่ิมการ
บังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาดอยางจริงจัง  นอกจากกฎหมายปองกันการผูกขาดจะใหอํานาจ 
JFTC ในการคุมครองและรักษาการแบงปนที่เปนธรรมและเสรีโดยการหามมิใหผูประกอบธุรกิจมี
พฤติกรรมที่เปนการตานการแขงขัน  กฎหมายดังกลาวยังใหอํานาจกึ่งนิติบัญญัติ  แก  JFTC ในการ
กําหนดวาวิธีการดําเนินธุรกิจแบบใดที่ไมเปนธรรม (Unfair Trade Practice) โดย JFTC  ไดระบุ
วิธีการดําเนินธุรกิจถึง  16  ประเภทวาเปนวิธีการดําเนินธุรกิจที่ไมเปนธรรม  โดยรวมถึงการ
โฆษณาโดยขอความเท็จ  หรือหลอกลวง  ตลอดจนการใชอํานาจทางเศรษฐกิจที่เหนือกวาเอา
เปรียบคูสัญญาใหตองทําสัญญาที่เสียเปรียบและจํากัดเสรีภาพของตนเอง  โดย  AMA ไดบัญญัติให
การกระทําดังตอไปนี้เปนความผิดหลักคือการผูกขาดโดยเอกชน  การจํากัดทางการคาโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร  และ  การปฎิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรม 

3)  พระราชบัญญัติสัญญาผูบริโภคในป  ค.ศ. 2001 ญี่ปุนไดทําการออกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคดานสัญญาโดยตรง  โดยมีเหตุผลคือ  เนื่องจากหลักการทําสัญญาโดยความสมัคร
ใจลมเหลวในลักษณะที่คูสัญญามีอํานาจตอรองเหนือกวา  เนื่องจากจัดทําสัญญาสําเร็จรูปขึ้นฝาย
เดียว  ผูบริโภคชาวญี่ปุนก็ไมมีใครอยากเซนชื่อลงนามดวยเนื่องจากไมมีอํานาจตอรอง  สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจรัฐบาลจึงหาแนวทางแกไข  โดยการออกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อรักษา
ผลประโยชนของผูบริโภค  และสนับสนุนเสถียรภาพของประชาชนสูการพัฒนาเศรษฐศาสตร
แหงชาติ  โดยการยอมรับหลักการแทรกแซงในการทําสัญญาระหวางเอกชนกับเอชนโดยออก
กฎหมายควบคุมเพื่อสรางความเชื่อถือสําหรับความเสียหายตางๆอันเกิดจากสัญญาที่ไมเปนธรรม
โดยมีเงื่อนไขในการบังคับใชกับสัญญาทุกประเภท  ยกเวนสัญญาแรงงาน  และมีผลใชบังคับตั้งแต  
วันที่ 1 เมษายน 2001  โดยมีการกําหนดขอความที่เปนการไดเปรียบผูบริโภคฝายเดียวเกี่ยวกับความ
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รับผิดตามสัญญา  ไมวาจะเปนขอยกเวนความรับผิด  และการกําหนดจํานวนคาเสียหาย  ที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลเปนโมฆะ  โดยมีหนวยงานรับผิดชอบคือ  หนวยงานผูบริโภคญี่ปุน  
(Japan consumer Information Center)    

3.3.2   มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคของประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียเคยเปนหนึ่งในประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย 

จึงไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายอังกฤษและรับเอาแนวคิดทฤษฎีกฎหมายมาจากอังกฤษ ซ่ึงเปน
ประเทศที่มีระบบกฎหมายในกลุม common law ทําใหประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่มีระบบ
กฎหมายเชนเดียวกับประเทศอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพอังกฤษประเทศอื่น 

เนื่องจากเปนประเทศที่มีระบบตลาดเปนแบบตลาดเดี่ยวในอุตสาหกรรมการผลิตหรือ
นําเขาสินคาและบริการ ผูบริโภคจะไดรับสินคาและบริการเปนอยางเดียวกันจากผูขาย หรือผูผลิต
ไมวาสินคาหรือบริการนั้นจะมาจากมลรัฐใด ดวยเหตุนี้ ระบบตลาดเดี่ยวจึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทํา
ใหออสเตรเลียตองมีนโยบายที่จะตองสรางกฎหมายที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
คุมครองผูบริโภคโดยรวมทั้งประเทศ และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้จะทําใหผูบริโภคสามารถ
ทราบถึงสิทธิของตนไดโดยงายและยังเปนการทําใหผูประกอบธุรกิจทราบถึงหนาที่ของตนและ
เปนการสรางมาตรฐานในการคุมครองผูบริโภคเปนอยางเดียวกันทั้งประเทศ 

ป 1992 ออสเตรเลียไดยอมรับแนวทางของสหภาพยุโรป European Community 
Product Liability Directive 1985 เกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ โดยไดปรับปรุงกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง Trade Practices Legislation Amendment Act 1992 ไดกําหนดใหผูเสียหายตองพิสูจน
ถึงความเสียหาย ความไมปลอดภัยของสินคา และความสัมพันธระหวางความไมปลอดภัยของ
สินคาและความเสียหายนั้น ทั้งนี้ ผูเสียหายไมตองนําสืบถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของ 
ผูประกอบธุรกิจ 

เมื่อผูประกอบธุรกิจฝาฝนบทบัญญัติตามกฎหมาย ผูเสียหายอาจยื่นฟองคดีตอศาลของ
มลรัฐและอาจยื่นฟองเปนคดีมโนสาเรหรือคดีแพงสามัญก็ได79 โดยในคดีมโนสาเรนั้นจะตองมีทุน
ทรัพยไมเกินตามที่กฎหมายของรัฐนั้นกําหนด ซ่ึงสวนใหญแลวจะอยูในชวง 2,000-10,000 เหรียญ 
สวนผูมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อเยียวยาความเสียหายหรือเพื่อใหผูประกอบธุรกิจไดรับโทษตาม
กฎหมาย ไดแก ผูบริโภค และคณะกรรมการวาดวยการแขงขันและผูบริโภคแหงออสเตรเลีย 
(Australian Competition and Consumer Commission - ACCC) 

                                                 
79 Ministerial Council on Consumer Affairs. MCCA Direct Marketing Model Code of Practice 

[Online].AvailableURL:http://www.consumer.gov.auhtml/direct_marketing/html/Code/7Appendix.html.2006 
(September,25) 
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ในการดําเนินคดีผูบริโภคที่ประเทศออสเตรเลีย กรณีที่ผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือผิด
สัญญา ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายหรือ ACCC อาจดําเนินการยื่นคํารองตอศาลแยกตางหากจาก
กันได แตกรณีในคดีที่มีผู เสียหายจํานวนมาก และเปนคดีมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายเปน 
อยางเดียวกัน ผูบริโภคและ ACCC สามารถขอดําเนินคดีแบบกลุมได ซ่ึงการดําเนินคดีดังกลาวมี
บัญญัติไวในกฎหมาย The Federal Court of Australia Act 1976 วาดวยการดําเนินคดีโดยผูแทน 
(Representative Proceeding) 

3.3.2.1   มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโฆษณาในประเทศออสเตรเลีย 
ในประเทศออสเตรเลีย  กฎเกณฑวาดวยการโฆษณาเปนการผสมผสานระหวาง 

กฎหมายที่ตราโดยฝายนิติบัญญัติและกฎระเบียบที่ออกโดยฝายบริหาร80  กฎหมายหลักวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคทางดานการโฆษณา  ไดแก  กฎหมายแหงสหพันธรัฐวาดวยการปฏิบัติทางการคา  
ค.ศ. 1974 (The Trade Practices Act 1974 (Commonwealth)) สวนเครื่องมือท่ีฝายบริหารใชในการ
บริหารจัดการเพื่อการคุมครองผูบริโภคทางดานการโฆษณา  ไดแก  ประมวลกฏหมายวาดวย
จริยธรรมในการประกอบการของสมาคมผูโฆษณาแหงชาติออสเตรเลีย (The Code of Ethic of the 
Australian Association of National Advertisers (ANNA) 

การคุมครองผูบริโภคทางดานการโฆษณาภายใตพระราชบัญญัติการปฏิบัติทาง
การคา ป ค.ศ. 1974  ซ่ึงเปนกฎหมายของสหพันธรัฐ (The Trade Practics act 1974 (Cth)  หรือเรียก
ส้ันๆวา “TPA” ) นั้น ถือเปนการคุมครองผูบริโภคภายใตกฏหมายคุมครองผูบริโภคที่อาจนับไดวา
มีประสิทธิภาพมากอีกประเทศหนึ่งเพราะภายใตหมวด 5 ของ พ.ร.บ. ดังกลาว การคุมครอง
ผูบริโภคสามารถแบงยอยออกเปน 6  สวน ไดแก  สวนที่ 1 วาดวยการกระทําที่ไมเปนธรรม 
(Unfair Practices) สวนที่ 1AA วาดวยการสําแดงแหลงกําเนิดของประเทศ (Country of Origin 
Representations) สวนที่ 1A วาดวยขอมูลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product Safety and 
Product Information) สวนที่ 2 วาดวยเงื่อนไขและคํารับรองตางๆ ในธุรกรรมของผูบริโภค 
(Conditions and Warranties in consumer Transactions) สวนที่ 2A วาดวยขอตอสูซ่ึงมีตอผูผลิตและ 
 

                                                 
80  อาจกลาวไดเชนกันวา  พรบ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนการผสมผสานระหวางบทบัญญัติ

เฉพาะที่หามกระทําการบางอยางและกฏระเบียบที่ออกโดยฝายบริหาร  กฎระเบียบที่ออกโดยฝายบริหารที่
เกี่ยวกับการโฆษณา  ไดแก  ระเบียบคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาและประกาศคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณา  ทั้งนี้  ภายใตมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภคฯ คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีหนาที่ในการ
กํากับดูแลและคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการโฆษณา  ในทางปฏิบัติ  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีหนาที่ใน
การกํากับดูแลและคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการโฆษณา  เพื่อดําเนินการตามระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณา  (โปรดดูตามมาตรา 15) 
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ผูนําเขาสินคา (Actions Against Manufacturers and Importers of goods) สวนที่ 
3 วาดวยเบ็ดเตล็ด  ทั้งนี้  บทบัญัติที่เกี่ยวของกับการโฆษณาที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดแก
ผูบริโภค (Misleading Conduct in Advertising) ไดแก  มาตรา 52, 53, 53A, 55, 55A, 56 และ 59 
โดยมาตรา 52 ถือเปนหลักในเรื่องขอความโฆษณาที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด  สวนมาตราอื่นๆ  
เปนบทกําหนดความผิดเฉพาะกรณี81 

3.3.2.2  มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริง
ของประเทศออสเตรเลีย  

กฎหมายคุมครองผูบริโภคในการควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความ
จริงของประเทศออสเตรเลีย บัญญัติไวในสวนที่ 5  ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติทางการคา พ.ศ. 
1974  (The  Trade  Practices  Act  (Cth)  1974)82 ซ่ึงแบงออกเปน 5  หมวดยอย  ไดแก  หมวด 1 วา
ดวยการกระทําที่ไมเปนธรรม  (Unfair  Practices)  หมวด 1A   วาดวยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  
(Product  Safety  and  Product  Information)  หมวด 2  วาดวยเงื่อนไขและคํารับรองตางๆ เกี่ยวกับ
ธุรกรรมของผูบริโภค  (Conditions  and  Warranties  in  Consumer  Transactions)  หมวด 2A  วา
ดวยขอตอสูซ่ึงมีตอผูผลิตและผูนําเขาสินคา  (Actions  Against  Manufacturers  and  Importers of  
Goods) และหมวด 3 วาดวยเบ็ดเตล็ด  ทั้งนี้  บทบัญญัติที่ เกี่ยวของกับขอความโฆษณาที่จะ
กอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภคนี้  ไดแก  มาตรา 52, 53 , 53A, 55 , 55A, 56  และมาตรา 59  
ปญหาเกี่ยวกับขอความโฆษณาที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด (Misleading  Conduct  in Advertising)   
 

                                                 
 

81  จุมพล นันทศิริพล.  (2547, มิถุนายน).  “การโฆษณาที่กอใหเกิดความเขาใจผิดภายใตกฏหมาย
คุมครองผูบริโภคของประเทศออสเตรเลีย.”  วารสารกฏหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 16,1. หนา 17-18.  

82  โดยขอจํากัดภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ  พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา  ค.ศ. 1974  ฉบับนี้  จึง
มิไดใชบังคับกับบุคคล  (รวมถึงนิติบุคคล)  ทุกคนที่อยูในประเทศออสเตรเลีย  กลาวคือ  รัฐแตละรัฐตางมีอาจใน
การออกกฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางการคาใชบังคับกับบุคคลภายในรัฐของตน ซึ่งรวมถึงบรรดากิจการตางๆ  
ซึ่งมิไดอยูในบังคับของ  พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคาฯ  ทั้งนี้  โดยถือตามแบบอยางของ พ.ร.บ.การปฏิบัติทาง
การคาฯ  ของสหรัฐเปนหลักเกณฑในการรางกฎหมายภายในรัฐ  เชน รัฐ Australian Capital Territory มี The  
Fair Trading Act 1992  (Act) รัฐ New  South  Wales มี The Fair Trading Act 1987 (NSW) รัฐ Northern  
Territory มี The Consumer Affairs  and  Fair  Trading  Act 1990  (NT) และรัฐ  Queensland  มี The Fair Trading  
Act 1989 (Qld)  เปนตน  ทั้งนี้  บทบัญญัติตางๆ  ภายใต  พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา ค.ศ. 1974 ซึ่งกลาวถึงใน
บทความนี้เปนเหมือนกระจกสะทอนมาตราตางๆ ของกฎหมายในแตละรัฐหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ธุรกรรมของ
ผูบริโภคซึ่งกําหนดไวใน พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา  ค.ศ. 1974  ก็จะถูกบัญญัติไวในทํานองเดียวกันภายใต
กฎหมายภายในของแตละรัฐตามที่กลาวมาขางตน 
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เปนประเด็นปญหาสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง  ที่กลาวถึงมากพอสมควร  มาตราที่
เปนหลักสําคัญของเรื่องขอความโฆษณาที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดนี้คือ  มาตรา 52  ซ่ึงมีความวา  
“ผูประกอบการจะตองไมดําเนินการในทางการคาการพาณิชยซ่ึงกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือ
หลอกลวง  หรือซ่ึงอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือหลอกลวง (A corporation  shall  not,  in  trade  
or commerce, engage in conduct in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead  
or  deceive)”  สวนมาตรอื่นๆ  ดังกลาวขางตนถือเปนบทกําหนดความผิดเฉพาะกรณี 

มาตรา 52  แหง  พ.ร.บ. การปฏิบัติทางการคา  ค.ศ. 1974  (The  Trade  Practices  
Act  (Cth)  1974)มีขอสังเกตเกี่ยวกับขอความโฆษณาที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด  ดังนี้ 

(1) มาตรา 52 แหง  พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา  ค.ศ. 1974  เองก็มิไดนิยาม
ศัพทคําวา “Misleading or Deceptive Conduct”  ตามความที่ปรากฏในมาตรานี้แตอยางใด 
ขอโตเถียงเกี่ยวกับความหมายที่แทจริงของคําตางๆ  เหลานี้จึงมีอยูอยางกวางขวาง  อยางไรก็ดี
จนกระทั่งป  ค.ศ. 1979 ในคดี Puxy  Pty  ltd  v  Parldale  Custom  Built  Furniture  Pty Ltd 83 ศาล
ออสเตรเลียวินิจฉัยวา  ความหมายที่เหมาะสมอยางที่สุดของคําวา  “หลอกลวง” (deceive) คือ ทําให
เชื่อวาเปนจริง  ทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกบสาระสําคัญของขอเท็จจริง  หรือชักจูงใหไปสูความ
เขาใจผิดพลาด  สวนคําวา “ทําใหเขาใจผิด”  (mislead)  หมายถึง  ชักจูงใหเบี่ยงเบนซึ่งเหตุการณ  
หรือการกระทํา  ชักจูงใหไปสูความเขาใจผิดพลาด  หรือกอใหเกิดความผิดพลาดบกพรอง  ตอมาป  
ค.ศ. 1988  ในคดี  Henjo  Investment  Pty Ltd  v  Collins  Marriclville  Pty Ltd84  ศาลสหพันธรัฐ
ไดกลาวในคดีนี้วา  “ทําใหเขาใจผิด”  หมายถึง  ชักจูงใจเบี่ยงเบนซึ่งเหตุการณหรือการกระทําชักจูง
ใหไปสูความเขาใจผิดพลาด  หรือกอใหเกิดความผิดพลาดบกพรอง   สวนคําวา  “หลอกลวง”  
หมายถึง ฉอฉล  โกง  ครอบงํา  เอาไปซึ่งประโยชนโดยการใชกลอุบายลอลวงหรือหลอกลวงไปสู
การกระทําที่กอใหเกิดอันตรายหรือความลําบาก จากคําพิพากษาของศาลทั้งสองคดีนี้  สังเกตไดวา
ศาลตีความคําวา  “ทําใหเขาใจผิด”  และ  “หลอกลวง”  โดยใหความหมายซึ่งเขาใจกันโดยธรรมดา
ทั่วไป  หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนความหมายที่ใชกันในชีวิตประจําวันนั่นเอง 

(2) การนิ่งเงียบไมเปดเผยขอความจริงที่ปรากฏในขอความโฆษณา  อาจเปน
การกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคาและบริการไดเชนกัน  หากวาผูโฆษณามี
หนาที่ตองเปดเผยขอความจริง เชนวานั้น  หลักการนี้มาจากหลักพื้นฐานแนวความคิดเรื่องการ
คุมครองผูบริโภคที่วา ผูผลิตสินคาหรือผูใหบริการจะตองรับผิดชอบอยางเครงครัด (Strict  
Liability)  เพราะความชํารุดบกพรองตางๆ ของสินคาหรือบริการที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ถือวาอยูใน

                                                 
83  (1979)  ATPR 40-135 
84  (1988)  ATPR 40-850 
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ความดูแลรับผิดชอบของผูผลิตหรือผูใหบริการ  เพราะผูผลิตหรือผูใหบริการเปนผูที่มีความรูใน
สินคาหรือบริการของตนมากกวาผูบริโภค  ดังนั้น  ตนจึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอความจริงเกี่ยวกับ
สินคาหรือ บริการใหครบถวนสมบูรณเพื่อมิใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดพลาดในสินคาหรือ
บริการนั้นๆ85  ในคดี  Elconnex  Pty Ltd86  ศาลออสเตรเลียวินิจฉัยวาบริษัทผูผลิตอาจมีความผิด
ตามมาตรา 52  แหง  พ.ร.บ.การปฏิบัติทาการคา  ค.ศ. 1974  ได  หากวาบริษัทไดแสดงตอผูบริโภค
วาผลิตภัณฑของตนเปนผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาที่มีคุณภาพ  แตไมเปดเผยความจริงวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวไมไดมาตรฐานตามที่กําหนดโดยสมาคมมาตรฐานของออสเตรเลีย  และภายใตกฎหมาย
แหงรัฐ  New  South  Wales 

นอกจากแนวคิดเรื่องการคุมครองผูบริโภคโดยผูผลิตหรือผูใหบริการจะตอง
รับผิดชอบอยางเครงครัดแลว  ประเทศออสเตรเลียยังมีหลักการเรื่องการคุมครองผูบริโภคอีก
หลักการหนึ่งที่สําคัญคือ  “หลักกฎหมายทั่วไปไมอาจใชกับมาตรา 52 นี้ได”87 กลาวคือ “หลักผูซ้ือ
ตองระวัง  (Caveat  Emptor)  จะถูกปฏิเสธโดยศาลอยางสิ้นเชิง88  โดยเหตุผลที่วาผูซ้ือไมอยูใน
ฐานะที่จะตรวจสอบสินคาหรือบริการไดดีไปกวาผูผลิตสินคาหรือผูใหบริการเอง 

(3)  การใหความเห็นหรือคาดการณโดยปราศจากความเชื่อที่สุจริตวาสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะเปนจริงหรือไม  ก็อาจผิดตามมาตรา 52  แหง  พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา 
ค.ศ. 1974  หากวาในทายที่สุดความเห็นหรือคําพยากรณนั้นๆ ไมเปนความจริง บอยครั้งที่ผูโฆษณา
อาจพัวพันกับการกระทําความผิดตามมาตรา 52 หากวาความเห็นหรือการคาดการณที่ปรากฏใน
ขอความโฆษณาพิสูจนไดวาไมเปนความจริง  ยกตัวอยางเชน  ขอความโฆษณาที่วา “ถาคุณชอบ
ยี่หอ A  คุณจะรักผลิตภัณฑของเรา” หรือ “เราภูมิใจในบริการของเราวาดีเทียบเทาบริการของ 
 

                                                 
85  ความจริงประเทศไทยก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการเปดเผยขอความจริงเกี่ยวกับสินคาและบริการเชนกัน  

ทั้งนี้  หลักการดังกลาวนี้ไดถูกบัญญัติไวในมาตรา 4  (1)  แหง  พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  กลาวคือ  
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิที่จะไดรับขาวสาร  ทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ
เกี่ยวกันสินคาและบริการ   

86  (1992)  ATPR  (Digest)  46-083 
87  Ray  Steinwall, ‘Part V-Consumer  Protection’, Annotated  Trade  Practices  Act 197 (2001) ed.  

(Sydney:Butterworths)  p.  211. 
88  หลักผูซื้อตองระวัง หรือ Let  the  buyer beware  น  ยังใชไดกับสัญญาซื้อขายภายใตพระราชบัญญัติ

การซื้อขายสินคา (The  Sale  of  Goods Act)  ของแตละรัฐในประเทศออสเตรเลีย  นั่นหมายถึงวาผูซื้อสามารถ
ฟองรองผูขายไดสองทางในกรณีที่สินคาชํารุดบกพรองคือ  ฟองตามสิทธิในฐานะผูซื้อสินคาตามความในมาตรา
แหง  พ.ร.บ.การซื้อขายสินคาและฟองตามสิทธิในฐานะผูบริโภคภายใต  พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา  ค.ศ. 1974 
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บริษัท B”  เปนตน ในคดี Tobacco Institute  v  AFCO89  สวนหนึ่งของขอความ
โฆษณาอานวา  “ซ่ึงนั่นมีหลักฐานที่นอยมากและไมมีอะไรซึ่งพิสูจนไดทางวิทยาศาสตรวาควัน
บุหร่ีกอใหเกิดโรคตอผูไมสูบบุหร่ี”  คดีนี้สถาบัน  Tobacco  อางวาขอความโฆษณานี้เปน
ขอเท็จจริงที่มิไดมีผลกระทบตอหลักฐานทางวิทยาศาสตรซ่ึงมีปรากฏอยูทุกวันนี้  ดังนั้น  ขอความ
ที่โฆษณาจึงไมทําใหสาธารณชนมีความเชื่อตามขอความโฆษณาไปดวย  แตศาลออสเตรเลียวนิจิฉยั
วาขอความโฆษณาเปนขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิด  เพราะขอความโฆษณาดังกลาวเองเปน
ความเห็นที่ยังไมสามารถพิสูจนความจริงในทางวิทยาศาสตรไดเชนกัน 

(4)  แมผูโฆษณาจะมิไดมีเจตนาจะกอใหผูบริโภคเขาใจผิดในขอความโฆษณาก็
ตามผูโฆษณาก็อาจผิดมาตรา 52  แหง  พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา  ค.ศ. 1974 ได  เนื่องจากไมมี
องคประกอบทางดานจิตใจเกี่ยวของกับการกระทําผิดตามมาตรา 52 นี้90  ผลก็คือ  ผูโฆษณา
ขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภค91  ทั้งนี้  มีเหตุผลที่วามาตรา 52  มีขอบขายในการ
ตีความที่กวาง  แมแตศาลเองยังตองวินิจฉัยความหมายที่แทจริงของคําวา  “กอใหเกิดความเขาใจ
ผิด”  (Mislead)  หรือ  “หลอกลวง”  (Deceive)  นอกจากนี้  การกระทําความผิดตามมาตรา 52   
ผูกระทําผิดเพียงรับโทษทางแพงเทานั้น  ดังนั้น  การพิจารณาวาผูกระทําจะผิดตามมาตรา 52  นี้
หรือไม  เจตนาภายในจิตใจจึงมิใชองคประกอบสําคัญ  ศาลจึงคอนขางตีความอยางกวางเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูบริโภคใหมากที่สุด  อยางไรก็ตาม  พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา  ค.ศ. 1974  
ยังเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับขอความโฆษณาที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด  และขอความโฆษณาที่เปน
เท็จอีกหลายมาตราดวยกัน  ที่สําคัญและเปนหลักในการอุดชองวางกฎหมายเพื่อใหผูกระทําผิด
สมควรไดรับโทษทางอาญาดวย  ไดแก  มาตรา 53  ซ่ึงเปนบทบัญญัติกําหนดความผิดอาญา  สวน
มาตรา 52 เปนบทบัญญัติกําหนดความผิดทางแพง  ฉะนั้น  หากการกระทําใดเขาขายความผิดตาม
มาตรา 53  ซ่ึงเปนบทความผิดเฉพาะแลว  ผูกระทําตองรับโทษทางอาญา92 

                                                 
89  1993)  ATPR  41-199 
90  หลักเหตุผลนี้มาจากคดีที่มีความสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่ององคประกอบของเจตนาของผูกระทําผิด

ภายใตมาตรา 52  แหง  พ.ร.บ. การปฏิบัติทางการคา ค.ศ. 1974 คือ คดี Hornsby  Building  Information Centre v  
Sydney  Building  Information  Centre  (1978)  18  ALR  639 

91  Russell  V  Miller, ‘Part V-Consumer  Protection, ‘Millers’s  Annotated  Traed  Practices Act, 22 
nd ed. (Sydeny:LBC Information  Services, 2001)  p. 374 และดูดี Parldale  Built  Pty  v  Puxo  Pty  Ltd (1982) 
149 CLR 191 

92  ตามมาตรา 79  และมาตรา 79A  แหง  พ.ร.บ.การปฎิบัติทางการคา  ค.ศ. 1974  โทษอาญาไดแก โทษ
ปรับ  และโทษจําคุก  ในกรณีบุคคลธรรมดาปรับไมเกิน 40,000 ดอลลาร  และในกรณีนิติบุคคลปรับไมเกิน 
200,000 ดอลลาร 
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(5) ขอความโฆษณากึ่งจริงกึ่งเท็จ  (Half  Truth)  และขอความโฆษณาเกินความ
จริง  (Pufery)  อาจเปนขอความโฆษณาที่กอใหเกิดความเขาใจผิดไดเชนกัน  พ.ร.บ.การปฏิบัติทาง
การคา  ค.ศ. 1974  เองก็ไมไดมีบทบัญญัติใดใหคํานิยามความหมายของคําวา  “กึ่งจริงกึ่งเท็จ”  และ  
“เกินความจริง”  แตขอความโฆษณาทั้งสองประเภทดังกลาวนี้มีบทบาทสําคัญอยางมากโดยเฉพาะ
ในการโฆษณาเปรียบเทียบระหวางสิ่งของสองสิ่ง (Comparative  Advertising)93  ซ่ึงมีขอเท็จจริง
บางอยางซอนเรนอยู   ผูโฆษณาเปรียบเทียบอาจผิดตามมาตรา 52  นี้ไดหากวาตนโฆษณา
เปรียบเทียบโดยไมเปนธรรมตอคูแขงทางการคาของตน  ยกตัวอยางเชน  บริษัท A  โฆษณาวา
ถานไฟฉายยี่หอ A  ของตนสามารถใชไดทนทานกวาถานไฟฉายยี่หอ B  ของบริษัท B  ถึง 6 เทา  
แตความเปนจริงบริษัท A  มิไดบอกไวในโฆษณานั้นวาถานไฟฉายยี่หอ A  กับยี่หอ B  นั้นเปนคน
ละรุนกัน  อีกทั้งสวนประกอบและราคาก็แตกตางกันดวย  โดยถานไฟฉายของบริษัท A  ใช
สวนประกอบที่มีคุณสมบัติดีกวาจึงมีราคาแพงกวา  ดังนี้  การโฆษณาของบริษัท A  ดังกลาวอาจทํา
ใหผูบริโภคเขาใจไปไดวาถายไฟฉายของบริษัท A  มีคุณสมบัติดีกวาของบริษัท B  จริง (โดย
จําหนายในราคาเดียวกัน)  ทั้งที่การเปรียบเทียบถายไฟฉายของสองบริษัทนี้มิไดอยูบนพื้นฐานของ
ส่ิงของที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน  ในประเทศออสเตรเลียถือวาขอความโฆษณาดังกลาวเปน
ขอความโฆษณากึ่งจริงกึ่งเท็จและถือเปนขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภค 

(6)  ขอความโฆษณาที่กอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภคนั้น  อาจเปนขอความ
ที่เกี่ยวของกับมาตรา 53  ซ่ึงเปนบทกําหนดฐานความผิดเฉพาะกรณี  ทั้งนี้มาตรา 53 แหง  พ.ร.บ. 
การปฏิบัติทางการคา  ค.ศ. 2974  ไดแกบทบัญญัติซ่ึงกําหนดความผิดเฉพาะเกี่ยวกับขอความ
โฆษณาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน  คุณภาพ  สวนประกอบ  แบบ  แหลงกําเนิดและการรับรองสินคาและ
บริการ94  ดังที่กลาวมาแตตอนตนแลววาขอความโฆษณาอาจเขาขายความผิดตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 53  ซ่ึงเมื่อความผิดใดสามารถปรับเขากับมาตรา 53  ซ่ึงเปนบทความผิดเฉพาะและเปนโทษ
ทางอาญา  ศาลก็ไมจําตองปรับกรณีเขากับบททั่วไปตาม มาตรา 52  ซ่ึงเปนโทษทางแพงอีก  มาตรา 
53  กําหนดมีใจความวา  ผูประกอบการตองไมดําเนินการใดในทางการคา  การพาณิชย  ซ่ึง 
 

                                                 
93  การโฆษณาเปรียบเทียบตองเปนการเปรียบเทียบระหวางสิ่งของสองสิ่งโดยสิ่งหนึ่งมีลักษณะเหมือน

หรือตางจากสิ่งของอีกสิ่งหนึ่งอยางไร (‘like’  with  ‘like’)  ดูเชิงอรรถ 10  เพิ่มเติม 
94  มาตรา 53  แหง พ.ร.บ.การปฏิบัติทางการคา ค.ศ. 1974 นี้ มีทั้งสิ้น 11 อนุมาตรายอย แตละอนุมาตรา

จะกําหนดองคประกอบความผิดเฉพาะกรณี  ผูเขียนคงไมสามารถนําเสนอเนื้อหาของมาตรานี้ไดอยางละเอียด
ทั้งหมด  ในที่นี้จะกลาวเพียงบางอนุมาตราที่สําคัญและมีสวนเกี่ยวของกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. 2522 
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เกี่ยวของกับการจัดหา  หรือความเปนไปไดในการจัดหาสินคา หรือบริการหรือซ่ึงเกี่ยวของกับการ
สนับสนุนการจัดหานั้นไมวาโดยวิธีการใดๆ โดยแสดงขอความเท็จ  หรือขอความที่จะกอใหเกิด
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการหลายกรณีดวยกัน  เชน  มาตรา 53  (a)  แสดงขอความเท็จ
เกี่ยวกับสินคาในเรื่องมาตรฐาน คุณภาพ  คุณคา  เกรด  สวนประกอบ  รูปแบบ  แปลน  หรือภูมิ
หลังเฉพาะของสินคา  สวนมาตรา 53 (aa) กําหนดคลายกับ (a) แตเพียงเกี่ยวกับบริการ  นอกจากนี้
มาตรา 53 (c)  กําหนดหามแสดงชื่อสินคาหรือบริการวามีผูสนับสนุนหรือผูรับรอง  ซ่ึงแทที่จริง
แลวไมมีผูสนับสนุนหรือผูรับรองแตอยางใด และมาตรา 53 (ed)  กําหนดหามแสดงขอความเท็จ  
หรือขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของสินคา  เปนตน 

3.3.2.3 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาของประเทศ
ออสเตรเลีย 

หลักความรับผิดตามสัญญาเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายเปนคูสัญญากับผูผลิตหรือ
ผูจําหนาย  หรืออาศัยความรับผิดทางละเมิด แตทั้งนี้หลักในเรื่องสัญญาก็มีจุดบกพรอง ในเรื่อง
ขอจํากัดสิทธิของผูเสียหาย  ซ่ึงตองมีความสัมพันธทางสัญญา privity  of  contract  ในเรื่องสัญญา  
ทําใหผูเสียหายที่มิใชคูกรณีในสัญญา  จะหมดโอกาสเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย  ตอมาไดมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย  Sales  of  Goods  Act  ในมลรัฐตางๆ  เชน  Law  Reform  (misrepresentation)  
Act  1977  ใน  Australian  Capital  territory  (act)  ซ่ึงกําหนดวาผูขายไมอาจทําขอตกลงเพื่อยกเวน
ความรับผิด  ในสัญญาที่เปนการซื้อขายทรัพยสินที่เปนทรัพยเพื่อการบริโภค  นอกจากนี้กฎหมาย  
Consumer Transactions Act (1972) ของรัฐ South Australia, Sales of Goods Amendment Act  
(1974) ของรัฐ New South Wales, Consumer Affairs and Fair Trading Act 1990 ของรัฐ Northern  
Territory, The Trade Practices  Act  1974  ของรัฐบาลกลาง  กฎหมายหามขอยกเวนความรับผิด
และหามกําหนดเงื่อนไขในคํารับประกัน  ในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวกับสินคาอุปโภคบริโภค 

ในบรรดากฎหมายที่ปรับปรุงใหมขางตน  The  Trade  Practices  Act  1974  
เปนกฎหมายที่มีบทบาทสําคัญในการทําธุรกิจอยางยิ่ง ทั้งในแงการกําหนดพฤติกรรมที่ถือวาเปน
การกระทําทางการคาที่ตองหามตามกฎหมาย  รวมตลอดถึงกรณีความรับผิดทางแพงของผูประกอบ
ธุรกิจ  ที่มีความบกพรองในสินคาหรือผลิตภัณฑตอผูบริโภคที่ไมใชคูสัญญากับผูผลิต  เพราะไมได
เปนผูซ้ือกับผูผลิตโดยตรง  กฎหมายฉบับนี้กําหนดวาความรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคา   
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ควรเปนความรับผิดของผูผลิตมากกวาผูขายปลีก  เนื่องจากระบบการผลิต  การแสดงฉลาก การ
กระจายสินคาและสงเสริมการขายเปนการกระทําของผูผลิต95  ผูผลิตอาจหมายความรวมถึงผูนําเขา
ไดดวยหากปรากฏวาผูผลิตไมมีภูมิลําเนาอยูในประเทศ  ผูเสียหายสามารถฟองรองใหผูนําเขารับผิด
เสมือนหนึ่งเปนผูผลิตได  ทั้งนี้  ขอแกตัวของผูผลิตในการตอสูเพื่อใหหลุดพนความรับผิดอาจมีได  
หากผูผลิตพิสูจนไดวาผูบริโภคไดทราบเงื่อนไขที่ผูผลิตไดแจงใหทราบแลวกอนวาไมมีบริการเรื่อง
การซอมเซมสินคาหรือช้ินสวนที่ชํารุดบกพรอง 

                                                 
95  The Trade Practices Act 1974 .  Part 5 Diversion 24 section 74.  อางใน สุษม ศุภนิตย, เลมเดิม. 

หนา 36. 
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสถานบริการลดน้ําหนัก 
ของประเทศไทย 

       
ในปจจุบันความตองการลดน้ําหนักของคนในสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมทําใหมีอํานาจซื้อบริการสูงกวาในอดีตจากสาเหตุดังกลาวทําใหเรา
เห็นธุรกิจบริการลดน้ําหนักเกิดขึ้นอยางแพรหลาย  แตการใหบริการลดน้ําหนักหลายวิธีไมไดผล
ตามที่โฆษณาและราคาคอนขางสูงไมเปนธรรมกับผูบริโภค  อีกทั้งสถานบริการลดน้ําหนัก
เหลานั้นไมมีการตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอยางละเอียดและจริงจังเพื่อคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภค  ดังนั้นสถานบริการลดน้ําหนักที่เปดใหบริการอยางมากมายจึงอาจมีทั้งบริการที่ไดผลและ
ไมไดผลในการลดน้ําหนัก  และอาจมีผลขางเคียงหรืออาจมีอันตรายตอสุขภาพ ในขณะที่ผูบริโภค
จะไดรับขอมูลจากสื่อโฆษณาตางๆ ไมวาจะทาง โทรทัศน  นิตยสาร ส่ิงพิมพ หรือปายโฆษณา ซ่ึง
มักระบุวาในการเขารับบริการทานจะไดรับบริการโดยเครื่องมือที่ทันสมัย สงตรงมาจากเมืองนอก
ไมมผลขางเคียงและไมมีปญหาทางสุขภาพใดๆ ทั้งส้ิน 
 
4.1 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะในการบังคับใชกับธุรกิจสถานบริการลดน้ําหนัก 

ในปจจุบัน   มีการขยายตัวดานธุรกิจบริการลดน้ําหนักเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอัน
เนื่องมาจากการหันมาใสใจดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นและมีความตองการลดน้ําหนักไดอยางรวดเร็ว
ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย อีกทั้งผูบริโภคมีศักยภาพสูงขึ้นกวาในอดีตทําใหเกิดปญหาผูบริโภคถูกเอา
เปรียบไดรับความไมเปนธรรมพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะเห็นไดจากการใหบริการที่ไมปลอดภัยและไมมี
ประสิทธิภาพตามที่ไดโฆษณา ซ่ึงมีกรณีที่ตกเปนขาวอยูในหนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับการใหบริการ
ทางการแพทย  การใหบริการเสริมความงาม  เชน “สาวสปาฟองรพ.ดูดไขมัน-ทําสะดือหาย 
มีแผลเปนรอบเอวเรียกรองคาชดเชย 4.6 ลาน”  และ “คดีรีดไขมัน ม.5 ตาย หมอชาลีไมพนคุก ศาล
อุทธรณพิพากษายืน  แถมเพิ่มโทษอีก 3 เดือน” ฯลฯ 

นอกจากนี้มีเร่ืองรองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอีกหลายเรื่อง
อาทิเชน  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับหนังสือรองเรียนจากผูรองวา  ผูรองเขา
ไปใชบริการสถานบริการ  สลิมอัพ  เซ็นเตอร  เนื่องจากมีปญหาเรื่องกลามเนื้อที่ตนขามีนอย  และ
ออนแรง  สถานบริการไดแจงกับผูรองวานอกจากจะไดสรางมวลกลามเนื้อเพื่อเสริมสรางความ
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แข็งแรงแลว  ยังไดสุขภาพและรูปรางที่ดีอีกดวย  ผูรองจึงตัดสินใจเขารับบริการและจายคาบริการ
เปนเงินทั้งส้ิน  50,000 บาท โดยใชบริการเปนเวลา  2 เดือน  เร่ิมตั้งแต  วันที่1 มีนาคม -                  
1 พฤษภาคม  2551 แตเมื่อไดใชบริการไปแลวผูรองเห็นวารางกายไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

อีกกรณี  ผูรองไดเขาไปใชบริการลดน้ําหนักที่  สถานบริการสลิมอัพเซ็นเตอร  สาขา
เซ็นทรัลบางนา โดยผูรองตัดสินใจซื้อ 20  ทรีทเมนท แถม 4 ทรีทเมนท เปนเงิน 58,500 บาท และ
เร่ิมเขาใชบริการทันทีจนกระทั่งวันที่ 13  กันยายน  2550  ช่ังน้ําหนักได 55.9  กิโลกรัม ซ่ึงจากเดิม  
55.2 กิโลกรัม  และใกลจะหมดระยะเวลาการทําทรีทเมนทแลว ผูรองจึงตัดสินใจลงเพิ่มอีก 20 
ทรีทเมนท แถม 4  ทรีทเมนท  เปนเงิน  50,000  บาท  ซ่ึงผูรองยังคงใชบริการเปนประจําแตน้ําหนัก
กลับเพิ่มขึ้นเปน  58 กิโลกรัม  ผูรองไดไปพบแพทยเพื่อตรวจการทํางานของตอมธัยรอยด ซ่ึง
แพทยระบุวาตอมธัยรอยดปกติดี  ผูรองก็ยังคงใชบริการอยูเสมอแตน้ําหนักก็ยังไมลง 

อีกกรณี  ผูรองไดเขาไปใชบริการเพื่อลดสัดสวนจากสถานบริการ  สลิมอัพ  เซ็นเตอร  
ของ บริษัท ซาวนา อิตาเลีย (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริษัทฯ ไดโฆษณาไววา  หากเขาไปใชบริการ
ตามโปรแกรมที่กําหนดไว 6 เดือนแลวไมไดผล บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให ซ่ึงผูรองไดเขาไปใชบริการ
นานถึง 8 เดือน  และไดชําระเงินไปแลวจํานวนประมาณ 498,000 บาท  (ส่ีแสนเกาหมื่นหาพันบาท
ถวน)  แตปรากฏวา  ไมสามารถลดน้ําหนักและสัดสวนไดภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนดไว แต
กลับมีน้ําหนักตัวและมีอาการบวมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผูรองไดปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัทฯ 
ทุกประการ  

จากความเสียหายที่เกิดขึ้นเห็นไดวามีผูบริโภคตกเปนเหยื่อสถานเสริมความงามเปน
จํานวนมากและยังมีผูเสียหายอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมกลารองเรียนอาจเปนเพราะความกลัวหรือ
ความอับอาย  ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวาควรที่จะมีกฎหมายเฉพาะเพื่อที่จะดูแลควบคุมสถานเสริม
ความงามเหลานี้ซ่ึงในปจจุบันสถานบริการลดน้ําหนักในลักษณะของศูนยบริการทางสุขภาพที่เปน
นิติบุคคลตองขออนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  โดยไมตองระบุรายละเอยีด
วาจะใหบริการลดน้ําหนักโดยวิธีใด โดยจะเนนใหบริการลดน้ําหนักโดยใชครีมนวดละลายไขมัน  
การใชอุปกรณหรือเครื่องนวด (Massagers)  เครื่องกระตุนไฟฟา (Electrical stimulators)  เครื่องให
รังสีอินฟาเรด ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักได
เฉพาะสถานบริการที่ใชเครื่องมือแพทยเทานั้น ผูบริโภคจะตองเปนผูหาขอมูลและพิจารณาดวย
ตนเองในการเขารับบริการลดน้ําหนัก  จึงอาจเสี่ยงตอการรับบริการที่ไมเปนไปตามเปาหมาย
หรือไมเปนไปตามที่โฆษณา  เกิดอันตรายตอสุขภาพ  เสียคาใชจายมากเกินความจําเปน ในขณะที่
ไมมีกฏหมายควบคุมใหเกิดความปลอดภัยและยุติธรรมตอผูบริโภค  ยิ่งไปกวานั้นหากเกิดความ
เสียหายขึ้นผูบริโภคก็ทําไดแตเพียงมารองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และ
ทางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะดําเนินการไกลเกลี่ยเปนขั้นตอนแรกหากไกล
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เกลี่ยไมสําเร็จจึงทําการฟองรองดําเนินคดีกันตอไป ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ
และไมสามารถเยียวยาความเสียหายไดอยางทันทวงทีกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
ผูบริโภคเปนอยางมาก 

 
4.2 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับหนวยงานที่ควบคุมและกํากับดูแล 

  จากการศึกษาหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค ไดแก  สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  กองการประกอบโรค
ศิลปะ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย  และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  พบวา  หนวยงาน
เหลานี้ไมมีอํานาจหนาที่ทางกฏหมายในการตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพการใหบริการของสถาน
บริการเหลานี้ไดอยางครอบคลุม  กระบวนการขออนุญาตเปดสถานบริการก็แตกตางกันไปตาม
ลักษณะของสถานบริการ  กลาวคือสถานบริการที่เปนคลินิกแพทยจะตองขออนุญาตจากกองการ
ประกอบโรคศิลปะ  กระทรวงสาธารณสุข  โดยไมตองระบุวาจะใหบริการลดน้ําหนักโดยวิธีใด 
และสถานเสริมความงามในลักษณะของศูนยบริการทางสุขภาพที่เปนนิติบุคคลจะตองขออนุญาต
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  โดยไมตองระบุรายละเอียดวาจะใหบริการลด
น้ําหนักโดยวิธีใดเชนกัน   

อีกทั้งสถานประกอบกิจการสปาที่มีการนําเอาเครื่องมือแพทยมาใชในการลดน้ําหนัก
กระชับสัดสวนเพื่อความสวยงามเทานั้นไมเกี่ยวกับการรักษาโรค  แมจะมีการกํากับดูโดย 
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ.2551  แตก็ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตจัดตั้งสถาน
บริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  หากสถานประกอบกิจการสปานั้นไดรับ
ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  และใบประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ
แลวก็สามารถเปดสถานบริการสปาได  ซ่ึงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง  กําหนดสถานที่
เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยมาตรฐานของสถานที่การบริการ  ผูใชบริการ  หลักเกณฑ  และ
วิธีการตรวจสอบเพื่อรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเสริมสวย  ตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509  ผูเขียนเห็นวายังไมมีความชัดเจนในประกาศดังกลาว  ไม
มีมาตรการควบคุมหรือคุมครองผูใชบริการ  เนื่องจากไมมีการบัญญัติโทษหรือความรับผิดชอบของ
ผูประกอบกิจการ  กลาวคือมิไดมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝนประกาศฉบับดังกลาว  
ดังนั้นการออกประกาศฉบับนี้จึงไมกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

ดังนั้นจึงเห็นไดวายังไมมีหนวยงานใดที่มีอํานาจหนาที่ทางกฏหมายในการตรวจสอบ
หรือควบคุมคุณภาพการใหบริการของสถานเสริมความงามดังกลาว  ผูเขียนมีความเห็นวา สมควรที่
จะรวมสถานบริการลดน้ําหนักในลักษณะของศูนยบริการทางสุขภาพใหมาอยูในมาตรฐานเดียวกัน
กับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกที่ถูกควบคุมโดย  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
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2547 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526  
และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2551 จะทําใหการกํากับดูแลสถานบริการลดน้ําหนักเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
4.3 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูใหบริการในสถานบริการลดน้ําหนัก 

การใหบริการลดน้ําหนักในลักษณะของการใหบริการรวมกับการเสริมความงาม 
ที่เรียกวาศูนยบริการทางสุขภาพ  โดยผูที่ไมมีความรูในวิชาชีพดานสุขภาพ โดยจะเนนใหบริการลด
น้ําหนักโดยใชครีมนวดละลายไขมัน  การใชอุปกรณหรือเครื่องอิเลคทรอนิกสตางๆ ซ่ึงอย.สามารถ
ควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักไดเฉพาะสถานบริการที่ใชเครื่องมือแพทยเทานั้นการใชอาหารที่มี
เสนใยสูง  หรือการฝงเข็ม  การใหบริการในลักษณะนี้มีการใหขอมูลมากแตจะเนนในเรื่องของ
ความงามโดยไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับผลตอสุขภาพ  ไมมีการตรวจรางกายกอนใหบริการ  ทั้งไมอยู
ภายใตการควบคุมของแพทย  คาใชจายในการใหบริการจะมีความแตกตางกันมากในแตละวิธี  เร่ิม
ตั้งแตหลักรอยจนถึงหลักหมื่น 

แตอยางไรก็ตาม  หากผูที่ใชเครื่องมิใชบุคคลากรที่มีความรูโดยเฉพาะหรือไดรับการ
ฝกอบรมมาอยางดีแลวอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูมารับบริการไดซ่ึงไดมีการยกตัวอยางเครื่อง
อิเลคทรอนิกสที่นิยมใชในสถานเสริมความงามโดยจะกลาวถึงระบบการการทํางานของเครื่อง
รวมถึงอันตรายและผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น  ดังนี้ 

เครื่องนวด (Massagers) 
เครื่องมือลักษณะนี้มีการใชกระแสไฟฟา  หรือสนามแมเหล็กหรือคล่ืนอัลตราซาวนด

ในการทํางาน  ดังนั้น  อันตรายหรืออาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการใชเครื่องนวดจึงเกิด
จากตัวเครื่องเอง  เชน  การร่ัวของไฟฟา  การแผรังสีสนามแมเหล็กที่มากเกินไป  หรือการสั่นของ
คล่ืนอัลตราซาวนดที่ใชนานเกินไปผลที่เกิดอาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตอาจเกิดการไหมพอง
ของผิวหนังบริเวณที่ใชจากการเกิดความรอนสะสม  จนถึงการทําลายเนื้อเยื่อในสวนใตผิวหนังลง
ไป  เชน  เสนประสาทกลามเนื้อ  หลอดเลือดเปนตน  นอกจากนั้น  หากผูที่ใชเครื่องมิใชบุคคลากร
ที่มีความรูโดยเฉพาะหรือไดรับการฝกอบรมมาอยางดีแลวอาจกอใหเกิดอันตรายมากขึ้นไปอีก 

เครื่องกระตุนไฟฟา(Electrical stimulators) 
เครื่องในกลุมนี้มีขอควรระวังและมีอันตรายคอนขางมาก  เนื่องจากเปนการใชไฟฟามา

กระตุนที่กลามเนื้อและเสนประสาทใตผิวหนังโดยตรง  ดังนั้นหากมีการรั่วของกระแสไฟฟาหรือมี
การใชกระแสไฟฟาที่สูงเกินไปทั้งที่เกิดจากตัวเครื่องเองหรือจากการใชโดยผูที่ไมมีความรูก็ตาม  
อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงแกชีวิตได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระตุนที่บริเวณใกลกับ
หัวใจเพราะอาจเกิดการกระตุนอยางรุนแรงจนทําใหกลามเนื้อหัวใจหยุดเตนหรือช็อคได 
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ที่ผานมามีการนํามาใชและโฆษณากันมากตามสถานเสริมความงามโดยคาบริการจะสูง
มาก  และมักจะมีการใชรวมกับครีมหรือสารบางอยางที่อางวาชวยใหกลามเนื้อกระชับหรือเตงตึง
ยิ่งขึ้นเครื่องกระตุนดวยไฟฟาที่ออกแบบมาใชกับสถานเสริมความงามโดยเฉพาะนั้น มักจะหวังผล
ทางดานจิตวิทยามากกวาการใหเกิดผลทางดานคลินิก  เนื่องจากไฟฟาที่ใชอยูในระดับต่ํามาก 
(ไมโครแอมป) จนไมสามารถกอใหเกิดผลใดๆ ทางคลินิก  เปนเพียงความรูสึกกระตุกเล็กนอยที่
ผิวหนังและกลามเนื้อบางสวนเทานั้น  ไมกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางรางกายใดๆในระยะยาว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมสมประโยชนหรือความคุมคากับคาบริการที่สูงมาก 

เครื่องใหรังสีอินฟาเรด 
ที่ผานมามีการใชในสถานเสริมความงามไมมากนัก  เนื่องจากเครื่องมีราคาแพง  

ตัวเครื่องจะใหคล่ืนความรอนออกมา  ชวยใหบริเวณผิวหนังหรือกลามเนื้อมีโลหิตไหลเวียนดีขึ้น
โดยคาบริการจะสูงมากเพราะเปนเครื่องที่ตองส่ังนําเขามาจากตางประเทศ  อันตรายที่เกิดขึ้น  
มักจะเกิดจากความรอนที่สูงเกินไปหรือใชนานเกินไปผิวหนังเกิดการไหมพอง  ตลอดจน
ผลขางเคียงที่มีตออวัยวะสวนอ่ืนที่ไดรับคล่ืนความรอน  เชนการเกิดตาตอ  การลุกลามของโรค
ผิวหนังบางอยาง  ความดันโลหิตสูง  และที่สําคัญ  คือ  อันตรายจากการรั่วของกระแสไฟฟาที่อาจ
ถึงแกชีวิตได96 

 
4.4 วิเคราะหปญหากรณีการยกระดับเคร่ืองมือแพทยท่ัวไปใหเปนเคร่ืองมอืแพทยระดับท่ีตองแจง

รายการละเอียด 
ปจจุบันเครื่องมือแพทยในประเทศไทย แบงการกํากับดแูลออกเปน 3 กลุม ดังนี้97 
1) เครื่องมือแพทยที่ตองมีใบอนุญาต ไดแก ถุงยางอนามัย ถุงมือยางสําหรับการตรวจ

โรค ถุงมือยางสําหรับการศัลยกรรม กระบอกฉีดยาผานผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชคร้ังเดียว 
กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใชคร้ังเดียว ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อวินิจฉัยโรค 

2) เครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายการละเอียด ไดแก เครื่องใชหรือผลิตภัณฑที่ใชเพื่อ
กายภาพบําบัด ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณ
แอลกอฮอลในรางกาย เตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย 

 

                                                 
96  กองบรรณาธิการ.  “เรื่องคาดไมถึงของเข็มขัดกระชับหุน.”  ฉลาดซื้อ, ปท่ี12, ฉบับที่67,  หนา 28-29. 
97  กองควบคุมเครื่องมือแพทย   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข. สืบคน

เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551, จาก  http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/mdcd/thai/attach01_1.asp 
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3) เครื่องมือแพทยทั่วไป ไดแก เครื่องมือแพทยที่ไมใชกลุมที่ตองมีใบอนุญาตและ 
ที่ตองแจงรายการละเอียด 

ดังนั้นเครื่องมือแพทยที่ใชในสถานบริการลดน้ําหนักสวนใหญจะเปนเครื่องมือแพทย
ทั่วไปจึงไมตองมีการตรวจสอบในรายละเอียดมากทําใหการดูแลตรวจสอบเครื่องมือแพทยไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  หรืออาจเกิดอันตรายแกผูบริโภคที่เขาไปใชบริการไดเชน 

เครื่องละอองไอน้ําอินฟาเรด 
เครื่องนี้สถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาวาเปนตูอบไอน้ําที่สามารถขับไขมันและของ

เสียออกมาทางรูขุมขน  ชวยสลายเซลลูไลท เครื่องนี้จะปลอยแสงอินฟาเรดออกมาโดยไมทํา
อันตรายตอรางกาย 

เครื่องดีท็อกซของเสียและสลายเซลลูไลท 
เครื่องนี้สถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาวาใชระบบเดียวกับการดีท็อกซตาม

โรงพยาบาลแตตางกันตรงที่วา ไมมีการเจาะไมมีการสวนลักษณะการทํางานของเครื่องจะเปนแบบ
ระบบศูนยญากาศ เปนแรงอัดแลวก็ปลอย  บีบคลายๆ  เพื่อใหตอมน้ําเหลืองทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

เครื่องสลายอณูไขมัน และเพิ่มมวลกลามเนื้อ 
เครื่องนี้สถานบริการโฆษณาวาจะกระตุนการทํางานของกลามเนื้อผสานกับการทํางาน

อินฟาเรดก็จะไดผลดีขึ้นในการสลายไขมันและกระชับสัดสวน 
ตามที่ไดไปสอบถามกองควบคุมเครื่องมือแพทย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา  กระทรวงสาธารณสุขแลวเครื่องมือที่ใชในสถานบริการลดน้ําหนักดังที่กลาวมาขางตนขอ
อนุญาตในกลุมของเครื่องมือแพทยทั่วไปดังนั้นการตรวจสอบก็จะไมละเอียดมากเทากับเครื่องมือ
แพทยที่ตองแจงรายการละเอียด  ตรงนี้ผูเขียนเห็นวาเปนชองวางที่ทําใหผูประกอบการหลีกเลี่ยง
การตรวจสอบอยางละเอียดจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ  และเครื่องมือเหลานั้นอาจทํา
อันตรายกับผูบริโภคไดหากขาดการดูแลตรวจสอบอยางรัดกุม 
 
4.5 วิเคราะหปญหากรณีมาตฐานในการออกขอกําหนดทองถิ่นเพื่อควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกั 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ไดมีการกําหนดใหการประกอบกิจการ
ใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การ
บริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดเวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฏหมายวาดวย
สถานพยาบาล  เปนกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยผูดําเนินกิจการจะตองปฎิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปเพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินการและ
ตองปฎิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพ  โดยในกรุงเทพมหานครไดตราขอบัญญัติ
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กรุงเทพมหานคร  เร่ืองกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2544 ซ่ึงไดกําหนดใหกิจการลด
น้ําหนักเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 มีผลให
ผูประกอบการตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยมีอายุใบอนุญาต 1 ปตอคร้ังและ
อาจมีกําหนดเงื่อนไขการตอใบอนุญาตโดยเฉพาะขึ้นเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพเพิ่มเติมจาก 
ที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครไดและเจาพนักงานสามารถพักใชใบอนุญาตหรือ 
เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายได  แตจะเห็นไดวาในการออกขอกําหนดทองถ่ินของแตละ
ทองถ่ินมีมาตรฐานตางกันบางทองถ่ินที่ไมมีการออกขอกําหนด  กิจการลดน้ําหนักซ่ึงเปนกิจการ 
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพก็ไมตองถูกควบคุมใหเปนไปตามหลักเกณฑจึงเกิดความลักล่ันกันของ 
แตละทองถ่ิน 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุป 

 
ในขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่จะมาควบคุมคุณภาพการใหบริการของสถาน

บริการลดน้ําหนักโดยตรงทําใหผูบริโภคอาจไมไดรับความเปนธรรม  การโฆษณาตามสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ที่ผูคนใหความสนใจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหสถานบริการประเภทนี้เติบโตขึ้น
อยางรวดเร็วโดยการที่สถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาวาสามารถลดน้ําหนักไดอยางรวดเร็วโดย 
ไมตองอดอาหารก็เปนจุดขายหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคสนใจไปใชบริการกัน  ซ่ึงในประเด็นที่สถาน
บริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงก็ทําใหผูบริโภคสูญเสียเงินไปเปนจํานวนมากโดยผล 
ที่ไดรับกลับมาไมเปนอยางที่โฆษณา  ในประเด็นนี้ไดมี เ ร่ืองราวรองเรียนไปที่ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหลายรายที่เกี่ยวกับการโฆษณาเกินความจริง ผูเขียนเห็นวาถึงเวลา
แลวที่รัฐจะเขามาควบคุมการโฆษณาของสถานบริการลดน้ําหนักอยางเขมงวดเพื่อผูบริโภคจะได
ไมหลงเชื่อและเสียเงินไปเปนจํานวนมากแตไมไดรับผลตามที่ตองการเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ตอง
สูญเสียไป  และการใหบริการดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคเพราะเครื่องมือตางๆ 
ที่นํามาใชในสถานบริการลดน้ําหนักอาจมีอันตรายหากไมไดอยูในความควบคุมดูแลของแพทย
หรือผูมีใบประกอบวิชาชีพ  และความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยใน
ปจจุบันยังไมสามารถคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  ไดบัญญัติรับรองเสรีภาพ
ของบุคคลในการโฆษณา  การกลาวหรือเผยแพรขอมูลตอสาธารณชน  สิทธิในการไดรับขอมูล
ขาวสารที่ประชาชนพึงไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอสําหรับสินคาและบริการ  และ
เสรีภาพทางการคาในการประกอบธุรกิจ  การแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม  ตามหลัก
แหงการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  และเปนการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไวในกฏหมายแมบทของประเทศเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพเชนวานั้นหรือ
เปนการกระทําเพื่อประโยชนของสาธารณะ  โดยจะไมถูกลบลางโดยการกระทําที่มิชอบของรัฐบาล  
องคกร  หนวยงานของรัฐตางๆ  หรือจากการกระทําละเมิดจากบุคคลอื่น  อีกทั้งการตรากฎหมาย
ใดๆ อันเปนการลมลางสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ไดรับรองไวจะกระทํามิได  เวนแตเปน
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การกระทําโดยชอบธรรมที่กฎหมายใหอํานาจไว  ดวยระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสวนมาก
ธุรกิจเอกชนมักจะดําเนินการไดโดยเสรีตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ซ่ึงรัฐยอมให
ธุรกิจของเอกชนลงทุนประกอบกิจการไดตามความพอใจ ภายใตกฎระเบียบและนโยบายที่รัฐได
กําหนดไว  ดังนั้นรัฐยอมจะตองเปนผูพิทักษประโยชนของประชาชนผูบริโภคไมใหผูบริโภคถกูเอา
รัดเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ 

มาตรการบังคับทางสังคม (Social Sanction)  ในเรื่องโฆษณาเกินความจริงเกี่ยวกับ
สถานบริการลดน้ําหนัก  ผูเขียนเห็นวารัฐควรกําหนดเกี่ยวกับหนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามที่กําหนดตามกฎหมายใหชัดเจน  วาควรอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด  ซ่ึงที่
ผานมาจะเห็นไดวาการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนั้น  ทําหนาที่
รับผิดชอบงานทุกดานที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงไมมีหนวยงานอื่นมีอํานาจและหนาที่  
และตองขอความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานอื่น  ในเรื่องที่กฎหมายคุมครองผูบริโภค
ไมไดบัญญัติไวการคุมครองผูบริโภคจึงเปนงานที่มีลักษณะงานราชการประจํา  ที่ตามแกปญหาเมื่อ
เกิดปญหามากกวาการปองกันหรือรูเทาทันปญหา  และหากกรรมการกําหนดนโยบายไมมีความ
รวดเร็วตอปญหาไมมีนโยบายที่สกัดกั้นปญหาได  การทํางานดานการคุมครองผูบริโภคภายใต
ระบบปจจุบันของไทยก็ไมมีประโยชนอะไร  อีกทั้งงานคุมครองผูบริโภคถือวาเปนงานที่มีภาระ
หนักมากหนวยงานภาครัฐจึงควรเนนใหผูบริโภคมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการคุมครองตนเอง
มากขึ้น 

การคุมครองผูบริโภคนั้นไมควรเปนหนาที่ของรัฐแตลําพัง ผูเขียนเห็นวา รัฐและ
หนวยงานภาครัฐควรพิจารณาภาพรวมของระบบการคุมครองผูบริโภค วาควรมีองคกรของรัฐที่มี
องคประกอบทั้งจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และตัวแทนผูบริโภค  ทําหนาที่กําหนดนโยบายดานการ
คุมครองผูบริโภคเพียงองคกรเดียว  และเพื่อแกปญหาไดคลองตัวมากขึ้นควรที่จะมีการสนับสนุน
องคกรเอกชนที่มีผลงานดานการคุมครองผูบริโภคใหมีความเขมแข็ง  และเปดโอกาสใหตัวแทน
ขององคกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  ที่สําคัญคือ  ควรใหองคกรดังกลาวเปนเอกเทศไมอยู
ภายใตการกํากับของระบบการเมืองหรือระบบราชการมากเกินไป  เพราะจะกอใหเกิดความไมเที่ยง
ธรรมและไมคลองตัวในการดําเนินงาน  โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐและมี
บทบาทในการกําหนดนโยบายดานการคุมครองผูบริโภครวมกับภาครัฐ  จะเห็นไดวา  องคกร
เอกชนที่ทําหนาที่คูขนานไปกับองคกรของรัฐนั้น   ชวยทําใหงานดานคุมครองผูบริโภคมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แมวาโทษทางกฎหมายสําหรับการควบคุมดานโฆษณา  ไดมีการแกไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2551  “เร่ืองการหามโฆษณาที่กอใหเกิดความเขาใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย  ซ่ึงในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531  นั้นไมมี
บัญญัติไว”  และ “พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยฉบับใหมนี้มีอํานาจสั่งใหโฆษณาเผยแพร 
ขอมูลที่ถูกตองและมีอํานาจสั่งใหแกไขหรือหามใชขอความหรือวิธีการในการโฆษณาซึ่งใน
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยฉบับเดิมใหอํานาจเพียงสั่งระงับโฆษณาเทานั้น”  และในเรื่องของ
โทษปรับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยฉบับเดิมปรับไมเกิน 10,000 บาท  แตพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทยฉบับใหมเพิ่มโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท แมวา
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 จะออกมาแกไขในเรื่องดังกลาวแตการที่สถานบริการลด
น้ําหนักเหลานั้นไดทําการโฆษณาไปแลวชวงหนึ่งและมีผูบริโภคหลงเชื่อไปเปนจํานวนมากและ
สูญเสียเงินไปเปนจํานวนมาก  ซ่ึงปญหาตรงนี้ยังไมไดรับการแกไขอันเปนการกระทบตอสิทธิของ
ผูบริโภคเปนอยางมาก   

อยางไรก็ดีปจจุบันประเทศไทยมีการนําแนวคิดในเรื่องของ ความรับผิดเกี่ยวกับสินคา  
(Product  Liability)  มาเขียนไวในพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551  หลักการที่สําคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในเรื่องหลักความรับผิด
โดยเครงครัดกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยและสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความ
เสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม  
และผูเสียหายที่ไดรับความคุมครอง  คือผูที่ไดรับความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยถือวาเปน
ผูเสียหายที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาบุคคลนั้นจะเปนผูซ้ือหรือใชสินคานั้น
หรือไมก็ตาม  สวนความเสียหายที่ไดรับความคุมครอง  ไดแก 
 5.1.1 คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ  (Non - material damages)  

แมวามาตรา 446 แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะไดกําหนดวาในกรณี 
ที่ทําใหบุคคลเสียหายตอรางกายหรืออนามัย ผูเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยก็ได ซึ่งนาจะครอบคลุมความเสียหายตอจิตใจดวย 
แตในทางปฏิบัติ ศาลคดีแพงไมเคยพิพากษาใหคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจตาม 
คําขอของผูเสียหายแตอยางใด โดยกลาวอางวาไมมีกฎหมายใหอํานาจเรียกคาเสียหายดังกลาวไว
และทําใหมาตรานี ้ขาดความศักดิ ์ส ิทธิ ์ในทางปฏิบัติไปอยางมาก  จึงบัญญัติใหช ัดเจนใน
พระราชบัญญัตินี้วาใหศาลสามารถกําหนดคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายตอจิตใจได 
นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหบุคคลอื่นคือ สามี ภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานของผูเสียหาย อาจ
เรียกรองคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจของตนไดในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตายได 
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 5.1.2   คาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ  (punitive damage) 
เพื่อปองกันไมใหผูประกอบการนั้นกระทําความผิดอีกหรือ มิใหผูประกอบการอื่น

กระทําตาม  จึงเห็นสมควรกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษไวโดยกําหนดเฉพาะกรณี 
ที่ปรากฏขอเท็จจริงวาผูประกอบการไดผลิต นําเขาหรือขายสินคาโดยรูอยูแลววาสินคานั้นเปน
สินคาที ่ไมปลอดภัย หรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเมื ่อรูเชนนั ้น
ภายหลังการผลิต นําเขา หรือขายสินคานั้นแลว ไมดําเนินการใดๆ ตามสมควรเพื่อปองกันไมให
เกิดความเสียหาย 

ในประเทศตางๆ  มีกฏหมายควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริงแตกตาง
กันไป  ซ่ึงขึ้นอยูกับระบบกฏหมายสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินของแตละประเทศ  เชน ในประเทศ
ญี่ปุนมีกฏหมายที่ควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกินความจริง คือ The Act against 
Unjustifiable Premiums and Misleading Representations หรือกฎหมายการใหรางวัลและการแสดง
สรรพคุณที่ไมเปนธรรม  เพื่อลดการฝาฝนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผูวาราชการจังหวัดของ
แตละจังหวัดมีอํานาจบังคับใชกม.ไดโดย  มีอํานาจชี้แนะใหหยุดการกระทําและประกาศแกไข
ขอความแกผูฝาฝนไดหากผูฝาฝนไมทําตามคําชี้แนะสามารถใชมาตรการตอคณะกรรมการการคา 
ที่ไมเปนธรรมได  และยังสามารถออกหมายเรียกเอกสารที่เปนหลักฐานแกผูตองสงสัยและ
ตรวจสอบสถานประกอบธุรกิจของผูตองสงสัยไดเอง และยังตองระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 
เยนอีกดวย 

นอกจากนี้ในประเทศออสเตรเลียมีกฏหมายที่ควบคุมการโฆษณาที่แสดงขอความเกิน
ความจริง คือ The Trade Practices Act (Cth) 1974 หรือ พรบ.การปฏิบัติทางการคา โดยทั่วไป
บทลงโทษทางกฎหมายในกรณีที่การโฆษณากอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภค ไดแก ศาลมี
อํานาจออกคําสั่งหามชั่วคราวไปยังผูประกอบการที่โฆษณาโดยกอใหเกิดความเขาใจผิดตอ
ผูบริโภค  และผูเสียหายอันเนื่องมาจากการโฆษณาอาจไดรับการชดใชความเสียหายหากพิสูจนได
วาผูประกอบการฝาฝนกฎหมายกอใหเกิดความเสียหายและตนไดรับความเสียหายดังกลาว และศาล
อาจมีคําสั่งเพิ่มเติมอ่ืนๆ  เชน  ประกาศใหขอความโฆษณาเปนโมฆะนับแตวันที่ขอความโฆษณามี
ผลบังคับใช  หรือส่ังใหมีการคืนเงิน หรือจัดหาบริการ  เปนตน และในการเรียกรองใหแกไข
ขอความโฆษณา  ซ่ึงขอเรียกรองดังกลาวรวมถึงการยินยอมชดใชเงินคืนแกผูบริโภค  หรือการ
ประกาศแกไขขอความโฆษณาตอสาธารณชนดวย  และโทษปรับสูงสุดในกรณีบุคคลธรรมดา 
ไมเกิน  40,000 ดอลลารออสเตรเลีย  และในกรณีนิติบุคคลไมเกิน  200,000 ดอลลารออสเตรเลีย 
ซ่ึงถือวากฏหมายทั้งสองฉบับเปนกฏหมายที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใชเนื่องจากมีความรวดเรว็
ในการปฎิบัติและสามารถเยียวยาผูเสียหายไดอยางทันทวงที 
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แตในประเทศไทยอาจเปนเพราะธุรกิจสถานเสริมความงามเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็ว
เมื่อไมนานมานี้  จึงตองใชกฏหมายที่มีอยูเดิมเทาที่สามารถนํามาใชบังคับไดมาใชบังคับแตผลที่
เกิดขึ้นก็ยังไมเปนที่นาพอใจนักเพราะกฏหมายยังไมมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติไดอยางรวดเร็ว
เยียวยาผูเสียหายไดอยางทันทวงที  อีกทั้งกฏหมายที่มีอยูในปจจุบันยังไมมีความรัดกุมเทาที่ควร 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 รัฐควรจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาควบคุมดูแลสถานบริการลดน้ําหนักโดยเฉพาะโดย
ควบคุมดูแลตั้งแตการขออนุญาตจัดตั้ง  การจดทะเบียน  การตรวจสอบ  การตอใบอนุญาต  และใน
การตรวจสอบเพื่อที่จะตอใบอนุญาตก็ตองมีมาตรฐานในการตรวจสอบอยางชัดเจน  อีกทั้งในเรื่อง
เครื่องมือแพทยที่นํามาใชในสถานบริการลดน้ําหนักควรมีการยกระดับใหเปนเครื่องมือแพทย 
ที่ตองแจงรายการละเอียดเพราะจากการที่ไดสอบถามไปยังกองควบคุมเครื่องมือแพทย  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแลวไดรับการอธิบายวาเครื่องมือแพทยที่นํามาใชในสถานบริการ 
ลดน้ําหนักสวนใหญจะจดทะเบียนเปนเครื่องมือแพทยทั่วไปซึ่งเครื่องมือแพทยทั่วไป นั้นเปน
เครื่องมือแพทยที่ไมใชกลุมที่ตองมีใบอนุญาตและที่ตองแจงรายการละเอียดทําใหไมตองไดรับการ
ตรวจสอบอยางละเอียดเทาที่ควร  และในเรื่องของการออกขอกําหนดทองถ่ินควรมีหลักเกณฑ 
ที่แนนอนของแตละทองถ่ินวาหากมีการจัดตั้งสถานบริการลดน้ําหนักขึ้นในทองถ่ินใดทองถ่ินนั้น 
ก็จะตองออกขอกําหนดทองถ่ินเพื่อที่จะไปควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน 

5.2.2 ควรที่จะรวมสถานบริการลดน้ําหนักในลักษณะของศูนยบริการทางสุขภาพใหมาอยู 
ในมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกที่ ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราช 
บัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2526  และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2551  จะทําใหการ
กํากับดูแลสถานบริการลดน้ําหนักเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.2.3 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คือคณะกรรมการ
วาดวยการโฆษณาไว  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยปญหาตางๆที่เกิดขึ้นวา  โฆษณาใดชอบดวยกฏหมาย
หรือไมซ่ึงตรงนี้จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  ใหอํานาจแกคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาไวมาก  ผูเขียนเห็นวาควรจัดใหมีองคกรในการรวมตรวจสอบการทํางาน  หรือการพิจารณา
ตางๆ โดยใหมีองคประกอบทั้งฝายผูโฆษณา  ผูบริโภค  และคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปน
องคคณะในการรวมพิจารณาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณามากขึ้น 
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5.2.4 การควบคุมการโฆษณาโดยกฎหมาย  ยังมีขอท่ีเปนปญหาคอนขางละเอียดออน กลาวคือ
การบังคับใชกฎหมายตองการความรวมมือรวมใจ  ความเขาใจเจตนารมณของกฎหมายมากกวาการ
บังคับใชโดยอาศัยการลงโทษ  การใชบทลงโทษแตเพียงอยางเดียวยอมไมเกิดผล ผูประกอบธุรกิจ
ตองใชโฆษณาอยาถูกตองตามหลักของการโฆษณาที่ดี  ดังนั้นเพื่อใหผูบริโภคไดรับความคุมครอง  
และเปนธรรม  รัฐจึงควรมีสวนในการที่จะตองวางมาตรการในการควบคุมการโฆษณาใหอยูใน
ขอบเขตของความถูกตอง  โดยอาจเพิ่มเติมความรูความเขาใจในการที่จะเลือกเขารับบริการใหแก
ผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเขารับบริการไดอยางถูกตองตรงตามเจตนารมณ 
ไมหลงเช่ือตามคําโฆษณาที่มีลักษณะเกินกวาความเปนจริง และเผยแพรใหประชาชนไดรับรูถึง
ผลดีผลเสียกอนที่จะตัดสินใจเขารับบริการ 

5.2.5 การสั่งใหโฆษณาแกไขความเขาใจผิด  ในปจจุบันมีเพียงโทษปรับกับจําคุกเทานั้น แต
จากผลที่ไดรับที่ผานมาสงผลใหผูประกอบธุรกิจที่ถูกลงโทษไมเกิดความหลาบจําและยังคงกระทํา
ผิดเชนเดิมอยูอีก  ผูเขียนจึงเห็นวาควรเพิ่มมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดดวยการสั่งใหงดการ
ประกอบกิจการเปนการชั่วคราวเพื่อใหผูกระทําผิดแกไขโฆษณาที่ผิดนั้นใหถูกตอง  หรือหากยังคง
กระทําผิดเชนเดิมอยูอีก  ผูเขียนเห็นวาควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาด  เชน การสั่งปดกิจการเปนการ
ถาวร  จะทําใหผูกระทําผิดเกิดความหลาบจํา  เกิดความกลัวและไมกลากระทําความผิดซ้ําอีก 

5.2.6 การประกอบกิจการสปาที่มีการนําเอาเครื่องมือแพทยมาใชในการลดน้ําหนักมาตรฐาน
ของผูใหบริการ  หรือผูเชี่ยวชาญอยูในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงมีการควบคุมดูแล
ตามประกาศกระทรวงอยูแลว  แตประกาศกระทรวงหรือพระราชบัญญัติสาธารณสุขมิไดมีการ
กําหนดโทษเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพใหเปนไปอยางสุจริตตามหลักวิชาชีพ  ดังนั้นควรมีการ
เพิ่มบทลงโทษในพระราชบัญญัตินี้  อาทิเชน  พักใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต  จําคุกหรือ
ปรับ  เพื่อลงโทษผูใหบริการหรือผูเชียวชาญที่กระทําความผิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของ
ตนเอง 

5.2.7 การควบคุมราคาในปจจุบันก็ยังไมมีการกําหนด  ซ่ึงผูเขียนเห็นวาควรใหคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเปนผูกําหนดราคากลางและราคาสูงสุด
ของราคาสินคาและบริการนั้นๆ  เพื่อผูบริโภคจะไดรับการคุมครองอันจะทําใหเกิดประโยชนสูงใน
การบังคับใชกฎหมายตอไป 
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บทสัมภาษณผูบริหารระดบัสูงของสํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรจะมีมาตรการใดบางที่จะควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักที่

โฆษณาเกินความจริง 
ผูใหสัมภาษณ       ลักษณะของการประกอบธุรกิจก็แลวแต ถาเปนธุรกิจที่อยูในความดูแลของกอง

ประกอบโรคศิลปะก็ตองใชของกฎหมายนั้น แตถาเปนเรื่องที่มีการใชเครื่องมือ
แพทยในสวนที่เกี่ยวกับการใหบริการกองควบคุมเครื่องมือแพทยก็จะรับผิดชอบ 
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 แตทั้งนี้ทั้งนั้นถาไมเขาทั้ง 2 กรณี 
ก็ตองเปนไปตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคซึ่งถือวาเปนกฎหมายใหญ เพราะที่นี่
เปนเรื่องของการใหบริการทั่วๆไปที่ไมมีกฎหมายวาไวโดยเฉพาะเพราะถามี
กฎหมายวาไวโดยเฉพาะก็ใชกฎหมายนั้นๆ 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักเอาเปรียบผูบริโภคหรือไม และควรมีอยูตอไป
หรือไม 

ผูใหสัมภาษณ      ถามีขอเท็จจริงที่มีลักษณะหลอกลวงและไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง
ตามที่โฆษณา อยางนี้ถือวาเปนผูประกอบกิจการที่กอใหเกิดความเสียหายกับผูมา
ใชบริการเพราะการที่คุณโฆษณาไปแลวไมสามารถทําไดตามที่โฆษณาก็ทําให
ผูบริโภคถูกเอาเปรียบถูกละเมิดสิทธิ ผูบริโภคก็มีสามารถที่จะรองเรียนขอความ
เปนธรรมได  สวนที่ถามวาควรมีอยูตอไปมั้ย ถามองในแงที่เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพก็ยังมีความจําเปนที่จะตองมีอยูเพราะบางคนอวนเกินมาตรฐาน เกินกวาที่
จะลดในเรื่องของโภชนาการไดสถานบริการเหลานั้นก็อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่ง 

 ผูสัมภาษณ         ทานคิดวารัฐจะมีมาตรการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการที่สถาน
บริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงอยางไร 

ผูใหสัมภาษณ      ถาเปนการใชขอความโฆษณาที่เกินความจริงหรือเปนเท็จก็ตองถือวาผูใหบริการ
นั้นใชขอความโฆษณาที่ไม เปนธรรม  ก็ตองดูกฎหมายที่ เกี่ยวของ  ไดแก 
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ .ศ .  2542 มีมาตรการอยางไรกับ
ผูประกอบการที่ใชขอความโฆษณาที่เปนเท็จหรือเกินความจริง และพระราช 
บัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 โดยสวนใหญก็จะมีมาตรการsocial sanction คอื 
มาตรการบังคับทางสังคม เชน ถากฎหมายใหอํานาจผูมีอํานาจก็จะออกคําส่ังหาม
โฆษณาหรือใหมีการแกไขขอความบางขอในโฆษณา อันนี้ก็เปนมาตรการ 
ที่เกี่ยวกับมาตรการทางปกครอง ในกรณีที่ใชกฎหมายทั่วไปของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะมีมาตรการที่เปนอํานาจของคณะกรรมการ
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โฆษณาซึ่งมีอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541)  มาตรา 28 ในกรณีที่คณะกรรมการมีอํานาจออก
คําส่ังใหผูประกอบการมาพิสูจน ช้ีแจง ใหความเห็น และถาปรากฏวาไมสามารถ
พิสูจนไดวาขอความนั้นเปนความจริงก็ตองถือวาผูประกอบการนั้นรูหรือควรรูวา
ขอความที่ตนเองไดโฆษณานั้นเปนเท็จหรือเกินความจริงมาแตแรก ซ่ึงตรงนี้
มาตรา28 วรรค2 ก็ระบุใหคณะกรรมการโฆษณาสามารถออกคําสั่งตามมาตรา 27 
เชนออกคําส่ังหามไมใหใชขอความที่ทําใหเกิดความเขาใจผิด ที่เปนเท็จหรือเกิน
ความจริงที่ผูประกอบการไมสามารถพิสูจนได หามโฆษณาในทุกสื่อโฆษณาเปน
อํานาจของคณะกรรมการโฆษณาตามมาตรา 27 ซ่ึงขณะเดียวกัน การโฆษณาของ
ผูประกอบการนี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา 47 กลาวคือผูที่กระทําการโฆษณามี
เจตนาที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของการใหบริการโดย
มีการใชขอความโฆษณาที่เปนเท็จหรือเกินความจริงซึ่งเปนโทษทางอาญาทั้ง
จําคุกและปรับ กลาวคือ จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ ซ่ึงความผิดทางอาญาตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค มาตรา 59 ถา
ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูที่เกี่ยวของกับการ
กระทําของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษดวยเวนแตวาบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตน
ไมมีสวนเกี่ยวของในการกระทําของนิติบุคคล ในสวนของความผิดนี้ไดใหอํานาจ
ไวในมาตรา 62 เปนอํานาจของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในอันที่จะมี
อํานาจเปรียบเทียบความผิดเมื่อเปนความผิดที่มีโทษทางอาญาตามกฎหมาย
คุมครองผูบริโภค ถาคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดใชอํานาจในการ
เปรียบเทียบความผิดนั้นแลวก็จะทําใหคดีความผิดนั้นเปนอันเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ผูสัมภาษณ           ทานคิดวามาตรการของรัฐในการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสถาน
บริการลดน้ําหนักในปจจุบันมีประสิทธิภาพแคไหนเพียงใด 

ผูใหสัมภาษณ      ในปจจุบันมีทั้งผูประกอบการที่ดีและไมดีเพราะฉะนั้นถาการใหบริการของ
ผูประกอบการรายใดก็แลวแตหากพบวาไมดีและเขาลักษณะเปนความผิดตาม
กฎหมายเฉพาะผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายก็จะมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยา 
โดยการแจงเบาะแส รองเรียน ขอใหมีการพิจารณาชดเชยความเสียหายจาก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน ในกรณีที่ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตให
ประกอบการโรคศิลปะดวยและพบวาไดกระทําการที่กอใหเกิดความเสียหายไมวา
จะเปนโฆษณาเท็จหรือเกินความจริง ซ่ึงผูบริโภคไดรับความเสียหาย โดยหลัก
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นอกเหนือจากที่เรียกรองแลวผูบริโภคตองแจงใหหนวยงานของรัฐชวยเหลือ
เยียวยาความเสียหายในขณะเดียวกันก็ใหหนวยงานรัฐเขาไปดําเนินการกับ
ผูประกอบการรายนั้นดวย แตถาเปนกรณีที่การบริการของสถานบริการไมเขา
กฎหมายใดเลยก็ใชกฎหมายคุมครองผูบริโภคซึ่งเปนกฎหมายทั่วไปเยียวยาความ
เสียหายได  ขณะนี้มีกฎหมายใหมซ่ึงผูบริโภคจะไดรับสิทธิเพิ่มขึ้นจากที่เคยไดรับ
ในปจจุบันคือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคก็ไดเพิ่มสิทธิของผูบริโภค ในกรณี
ที่ตนเองเปนผูเสียหายจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจและไมสามารถเจรจาตก
ลงไกลเกล่ียกันไดและมีการฟองรองที่ศาล ผูบริโภคหรือผูเสียหายมีสิทธิที่จะ เขา
ไปพบเจาพนักงานคดีโดยการใหเจาพนักงานคดีชวยเหลือทางดานเอกสาร การ
เขียนคําฟอง จนกระทั่งรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงเรื่องการเจรจาไกลเกล่ีย
เพื่อหลีกเลี่ยงไมตองฟองรองกัน ในขณะเดียวกันถาผูบริโภคประสงคจะฟองคดี
เองก็สามารถไปตามที่ศาลนัดและแถลงดวยวาจาตอศาลในวันนัดเพื่อฟองดวย
วาจาโดยการแถลงใหศาลทราบวา ตนคือใคร เดือดรอนเรื่องอะไร และประสงคจะ
ใหศาลบังคับกับผูประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบอยางไร   

  ในสวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจาการรับบริการของผูบริโภค กฎหมาย
ใหมไดเขียนไววาในเรื่องของการใหบริการและทําใหผูรับบริการไดรับความ
เสียหายตอจิตใจ เชนไดรับความเจ็บปวด ทุกขทรมาน ตรงนี้ก็ใหสิทธิเพิ่มแก
ผูบริโภคที่จะตองเรียกรองความเสียหายทางจิตใจ ตอผูประกอบการไดดวย 
ขณะเดียวกัน ในเรื่องที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายถาไดความชัดเจนวาใน
การใหบริการนั้น ผูประกอบการมีเจตนาจงใจที่จะใหบริการในลักษณะไม
ปลอดภัยหรือใหบริการในลักษณะประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหผูรับบริการ
ไมไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการ ซ่ึงกรณีดังกลาวทางผูเสียหายก็สามารถ
รองขอใหศาลใชดุลพินิจในการวินิจฉัยมีคําสั่งลงโทษผูประกอบการในลักษณะที่
เปนคาเสียหายเพื่อการลงโทษได ไมเกิน 2 เทาของความเสียหายที่แทจริง ตรงนี้ถา
มองในแงของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค ไดเขียนเพิ่มเติมไววาถา
ความเสียหายที่แทจริงไมเกิน 50,000 บาท ศาลก็มีอํานาจสั่งเพิ่มโทษในความ
เสียหายไดไมเกิน 5 เทาของความเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดได ซ่ึงตรงนี้ก็จะมี
ความคุมครองมากขึ้น  นอกจากนั้น  กรณีที่มี ผูบริโภคหลายคนไดรับความ
เดือดรอน ไดรับความเสียหายจากการเขารับบริการของสถานบริการทํานองนี้แลว
ก็มีการทยอยฟองผูประกอบการจนกระทั่งในคดีที่ฟองเปนคดีกอนไดยุติโดย
ผูบริโภคเปนฝายชนะคดี และคดีถึงที่สุด กรณีอยางนี้ ขอเท็จจริงที่ฟงไวในคดี
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กอนอาจจะเปนขอเท็จจริงที่ใชเปนประโยชนสําหรับคดีหลัง ก็หมายความวา
ผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนจากการใชบริการอีกหลายคนที่ยังไมไดฟอง ก็นํา
เร่ืองฟองตอศาลแตถาศาลตรวจสอบขอเท็จจริงในสํานวนแลวพบวาจําเลยซึ่งเปน
ผูประกอบการรายเดียวกันและไดความวาผูประกอบการรายเดียวกันนั้นมี
ขอเท็จจริงที่พิพาทเหมือนกับคดีเดิมเชน ใหบริการในลักษณะที่วาใชขอความ
โฆษณาเกินความจริงหรือเปนเท็จและผูบริโภครายตอๆไปก็มาเรียกรองความ
เสียหาย อยางนี้ พอศาลพิจารณาคดีหลังแลวฟงวาขอเท็จจริงในคดีกอนนั้นจําเลย
คนเดียวกันและขอเท็จจริงเปนเรื่องเดียวกันศาลก็จะงดสืบพยานและพิพากษา
ทันทีโดยไมตองสืบพยาน อันนี้ก็เปนมาตรการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความ
เสียหายเพิ่มขึ้นจากเดิม และสําหรับในเรื่องของอายุความ หากพบวาเปนเรื่องการ
บริการที่มีขอบกพรองและเปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
จิตใจ และอนามัยหรือทรัพยสินก็ตาม ซ่ึงไมรวมถึงกรณีสินคาที่ไมปลอดภัย กรณี
นี้ทางศาลก็มีอํานาจที่จะเยียวยาความเสียหายใหผูบริโภคมากยิ่งขึ้น(อายุความจะ
มากขึ้น) แตถาเปนเรื่องการฟองคดีตามสัญญาก็จะมีอายุความกําหนด 10 ป 

ผูสัมภาษณ          ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนัก  หรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ      ขณะนี้กําลังจะมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ..... (ฉบับที่3) ตอนนี้อยูที่

กฤษฎีกาใหอํานาจคณะกรรมการยับยั้งการใหบริการที่อาจเปนอันตรายแก
ผูบริโภคไดเลย อันนี้เปนเรื่องเพิ่มอํานาจของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคให
มากขึ้นและผูบริโภคเองก็ไดรับความคุมครองมากขึ้นดวย 

ผูสัมภาษณ           ทานคิดวากฎหมายที่กําลังจะออกมาสามารถปองกันและเยียวยาผูบริโภคไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไมคะ 

ผูใหสัมภาษณ      เรามีมาตรการดําเนินการกับผูประกอบการที่พบวาการบริการของเคาจะเปน
อันตรายตอผูบริโภคก็ไดเพิ่มอํานาจใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจ
ในการที่จะใหผูประกอบการมาพิสูจนวาการใหบริการมีความปลอดภัยไมเปน
บริการที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค ผูประกอบการมีภาระในการพิสูจนถาพิสูจน
ไมไดและการที่จะใหความคุมครองในเรื่องของการใหขอมูลนั้นก็ไมสามารถทํา
ใหผูที่มาใชบริการไดรับความปลอดภัย ศาลมีอํานาจในการสั่งหามการบริการที่
อาจเปนอันตรายตอผูบริโภคไดเพราะบางครั้งก็มีความรุนแรงพอๆ กับการไดรับ
สินคาที่ไมปลอดภัย เชน ศัลยกรรมความงามเหลานี้ทําไปแลวก็ไมสามารถที่จะ
แกไขใหเหมือนปกติได สืบเนื่องจากวิธีการใหบริการของตนเอง ซ่ึงเปนบริการที่
ยังไมมีการรับรองจากสมาคมศัลยแพทยของโลกหรือ สมาคมศัลยแพทยของ

DPU



 120 

ประเทศไทยยังไมมีผลการวิจัยแตคุณก็เอาทําอยางนี้คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคก็มีอํานาจออกคําสั่งหามการใหบริการซึ่งปจจุบันยังไมมี  ปจจุบันจะตอง
ฟองศาลแลวใหศาลออกคําส่ังบังคับมา  ผมคิดวากฎหมายนี้นาจะเยียวยาผูบริโภค
ไดอยางมีประสิทธิภาพนาจะไดผลระดับหนึ่ง 

 
บทสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 
ผูสัมภาษณ        ทานคิดวารัฐควรจะมีมาตรการใดบางที่จะควบคุมสถานบริการลดน้ําหนัก 

ที่โฆษณาเกินความจริง 
ผูใหสัมภาษณ มาตรการที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะเปนเรื่อง

ของการควบคุมเรื่องโฆษณาซึ่งมีอํานาจหนาที่ 2  เร่ือง คือ 
         1.   ถาผูบริโภคไปใชบริการแลวไมไดผลตามที่โฆษณาก็จะมารองเรียนกับเรา ถา

ผูบริโภคจะไดรับการชดเชยความเสียหายหรือเรียกเงินคืนเราก็จะเรียกมาเจรา 
ไกลเกลี่ยกัน แตถาเจรจาไกลเกลี่ยไมไดและคิดวากรณีนั้นเปนเรื่องผิดสัญญา
หรือเปนการเอาเปรียบผูบริโภคเปนการละเมิดเราก็จะเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคเพื่อฟองคดีใหถาผูบริโภค
รองขอกรณีนี้เร่ืองดําเนินการทางแพงเปนเรื่องของการชดเชยความเสียหายถา
ผูบริโภคตองการ 

         2.   เปนอํานาจรัฐโดยตรงที่กฎหมายเขียนไวในการควบคุมการโฆษณาตามมาตรา 
22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคไมใหโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความ
จริงกอใหเกิดความเขาใจผิดดูไดตามขอกฎหมายเราก็จะดําเนินการตาม
มาตรการของรัฐ 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักเอาเปรียบผูบริโภคหรือไมและควรมีอยูตอไป  
หรือไม 

ผูใหสัมภาษณ ในเรื่องของการลดน้ําหนักเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสรีระของคนหรือปฏิกิริยาหรือความ
พึงพอใจของบุคคลดวยหรือบางทีใชเวลานานไมทันใจเพราะฉะนั้นกระบวนการ
ลดน้ําหนักถาเปนกระบวนการที่ปลอดภัยแลวมันตองคอยเปนคอยไป  เห็นวาใน
เร่ืองของการเสริมความงามเปนการคาเสรีในการประกอบธุรกิจก็นาจะยังคงมีอยู
ตอไปไดจะไปหามเคาคงไมได  แตที่เคาโฆษณาวา 3 เดือนลดได 30 กิโลกรัมแลว
มีผูบริโภคมารองเรียนคือวาเคาโฆษณาเปนเท็จ  ถาคณะกรรมการดูแลววาเขา
มาตรา 22  คณะกรรมการมีอํานาจตามมาตรา 27 ที่จะสั่งหามใชขอความโฆษณา  
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แกไขขอความโฆษณาบางสวนหรือแกไขความเขาใจผิด ที่หนักที่สุดคือแกไข
ความเขาใจผิดคือคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑใหบอกความจริงไปวาไมสามารถทําไดเปนเรื่องของการลงโทษ
เหมือนกับใหเคาประจานตัวเอง   

  ในกรณีที่มารองเรียน  อยางกรณีนี้บอกวาใชบริการไปได 2 เดือนและ
ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผูบริโภคก็ไมแนใจแลววาจะไดผลหรือไม ธุรกิจ
พวกนี้แยกเปน 2 สวนคือ 

  1.   ธุรกิจลดความอวนที่ถูกตองตามกฎหมายมีการโฆษณาเปดเผยอยาง
ชัดเจน 

  2.  ธุรกิจลดความอวนที่โฆษณาแบบใบปลิวที่แปะไวตามเสาไฟฟา  
หองน้ํา  แบบนั้นอาจเปนความตองการของผูมีรายไดต่ําหรือปานกลางซึ่งธุรกิจ
พวกนี้เราเขาไปคุมไมถึงแตเทาที่ผานมาคนที่เขาครอสลดน้ําหนักตามสถาน
บริการดังๆ ก็จะเปนพวกมีรายไดสูง  แตถาสถานบริการลดน้ําหนักพวกนี้กอให 
เกิดอันตรายตอ ชีวิต รางกาย หรือจิตใจรัฐก็ตองเขาไปควบคุม 

ผูสัมภาษณ      ทานคิดวารัฐจะมีมาตรการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการที่สถาน
บริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงอยางไร 

ผูใหสัมภาษณ   ถาผูบริโภคไดรับความเสียหายก็มาที่ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
เราก็จะดําเนินคดีแพงให แตกระบวนการของเราคือเราจะลดคดีที่ไปสูศาล เมื่อมา
ที่เราก็จะเจรจาไกลเกลี่ยกอน ถาไกลเกล่ียแลวตกลงกันไดยอมชดเชยคาเสียหาย 
ก็จบเรื่องไป แตถาไมจบก็จะเขาไปที่อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราว
พิจารณาวาบริษัททําละเมิดใหผูบริโภคไดรับความเสียหายหรือเปลา 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวามาตรการของรัฐในการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสถาน
บริการลดน้ําหนักในปจจุบันมีประสิทธิภาพแคไหนเพียงใด 

ผูใหสัมภาษณ  คิดวามาตรการที่มีอยูก็ชดเชยความเสียหายแกผูบริโภคได  เพียงแตวาไมสม
ประโยชนหรือไมเปนที่พอใจของผูบริโภคเทานั้น แตมาตรการนี้ก็ยังใชไดอยู 
นอกจากวาผลจะเกิดในภายหลังหรือมีการนําเครื่องมาใชบริการและเกิดอันตราย
โดยฉับพลันเปนอํานาจของกองควบคุมเครื่องมือแพทยจะเขาไปดูแล 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ กฎหมายควรใชในกรณีที่มีความจําเปนจริงๆเทานั้นเพราะถาออกฎหมายมาแลว

ไมสามารถไมสามารถบังคับใชไดก็ไมเกิดประโยชน คือจริงๆสังคมของเรามันอยู
ในกรอบของศีลธรรม วัฒนธรรม ที่จะควบคุมดูแลได ปจจุบันสถานบริการลด
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น้ําหนักก็เปนการซื้อขายบริการธรรมดาๆ กฎหมายแพงก็สามารถควบคุมดูแลได 
ก็ยังไมจําเปนตองออกกฎหมายมาควบคุมโดยเฉพาะ ซ่ึงเราเห็นวาในปจจุบัน
วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรมันกาวหนาไปมากแตธุรกิจพวกนี้ใชหลักวิชาการ
ธรรมดาๆ ฉะนั้นกฎหมายที่มีอยูก็สามารถควบคุมดูแลไดแตเมื่อมีการพัฒนา
วิวัฒนาการนําเครื่องมือหรือเทคโนโลยีช้ันสูงมาใชกับรางกายคน  ณ  เวลานั้นรัฐก็
ตองเขามาควบคุมดูแล 

 
บทสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรจะมีมาตรการใดบางที่จะควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักที่

โฆษณาเกินความจริง 
ผูใหสัมภาษณ  ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเราก็จะคุมเรื่องของการโฆษณา

เครื่องมือแพทย กอนอ่ืนตองดูวาอะไรเขาขายเปนเครื่องมือแพทยกอน อยางเครื่อง
อินฟาเรดที่ไปโฆษณาวาสลายไขมันได สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ไมไดอนุญาตใหมีการโฆษณาแบบนี้เลย ถาจะโฆษณาแบบนั้นจะตองมีหลักฐาน
ขอมูลทางวิทยาศาสตรสนับสนุน ในปจจุบันทางกองควบคุมเครื่องมือแพทยยังไม
มีการอนุญาตใหใครเอาสรรพคุณนั้นไปโฆษณา ตาม พระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย  พ.ศ. 2551 เครื่องอะไรก็ตามที่มีผลตอสรีระวิทยา เชนเครื่องที่หากใชแลว
ทําปฎิกริยากับเซลลใตผิวหนังมีการทําลายเซลลผิวหนัง อันนี้จัดเปนเครื่องมือ
แพทยก็เขาขาย   อยางตัวนี้(โปรแกรมสลายอณูไขมัน SLIM UP MUET อยูในโบ
ชัวรของสลิมอัพเซนเตอร) ใชหลักเหมือนการออกกําลังกายใชพลังงานจากอิน
ฟาเรดเขมเขน อันนี้แนนอนจัดเปนเครื่องมือแพทย กอนโฆษณาตองมาขออนุญาต
กับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน และโทษตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทยฉบับใหมหนักกวาเดิมนะคะ กม.เดิมผิดฐานโฆษณาโดยไมไดขอ
อนุญาตสูงสุดปรับไมเกิน 10,000 บาท สวนกฎหมายใหมจําคุกไมเกิน 6 เดือน 
ปรับไมเกิน 50,000 บาทหรือท้ังจําทั้งปรับ พอมีโทษจําคุกขึ้นมาอยางนี้ก็จะทําให
การคุมครองประชาชนงายขึ้น ผูประกอบการก็อาจจะยอมเสียคาปรับ  มาตรการ
กฎหมายใหมนอกจากจะมีเร่ืองโฆษณาแลวก็ยังมีมาตรการสั่งใหผูโฆษณาแกไข
ขอความโฆษณาหรือในกรณีที่ออกโทรทัศนเพราะมีผลกระทบในวงกวาง  ถา
โฆษณาแกไขในทีวีอยางนี้ good will เคาจะเสีย 
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ผูสัมภาษณ    ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักเอาเปรียบผูบริโภคหรือไมและควรมีอยูตอไป
หรือไม 

ผูใหสัมภาษณ ก็ตองดูวาเคาโฆษณาเกินจริงรึเปลาถาโฆษณาเกินจริงก็เอาเปรียบเกิน 100% อยู
แลวและถาเปนกรณีที่เครื่องที่ใชในการใหบริการปลอมหรือไมไดมาตรฐานก็จะมี
อันตรายแกผูบริโภค  ถามวาควรมีอยูตอไปหรือไม  สถานบริการพวกนี้ก็มีอยูได
นะแตเคาก็ตองใหความจริงแกประชาชน บางกรณีผิดแนนอนเชนบอกวาลดความ
อวนไดโดยไมตองจํากัดอาหารมันเปนไปไมได 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐจะมีมาตรการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการที่สถาน    
บริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงอยางไร 

ผูใหสัมภาษณ มาตรการเยียวยาผูบริโภคก็ตองใหความรูแกประชาชนเพราะเห็นวาจะเปน
มาตรการที่สําคัญที่สุดจะเปนมาตรการที่ทําใหประชาชนมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น 
ไมใชแกปญหาเฉพาะหนาและก็มีมาตรการทางกฎหมายคือ ใหมีโทษสูงขึ้นและ
ส่ังใหโฆษณาแกไขสิ่งที่ผิด  อีกอยางเราอาจใชมาตรการทางสังคมมาเยียวยา
ปญหาตรงนี้ และในความเห็นสวนตัวเราก็อาจจะยกระดับเหมือนอยางรานยา
คุณภาพอาจมีการใหทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาไปตรวจแลว 
ก็มีการออก certificate เครื่องมือแพทยก็มีการการันตี และราคาก็ตองสมเหตุสมผล
ดวย 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวามาตรการของรัฐในการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสถาน
บริการลดน้ําหนักในปจจุบันมีประสิทธิภาพแคไหนเพียงใด 

ผูใหสัมภาษณ  ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 57 การโฆษณาเครื่องมอื
แพทยตองไดรับอนุญาต และตามมาตรา59 การโฆษณาเครื่องมือแพทยตองไม
แสดงขอความที่ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย 
กฎหมายใหมใหอํานาจมากกวากฎหมายเดิมนอกจากในเรื่องของโทษจะเพิ่มขึ้น 
ก็จะมีในเรื่องส่ังใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขหรือวิธีการในการโฆษณาหรือ
ระงับการโฆษณา  และยังมีกรณีหลอกลวงคือหลอกวานําเขาจากตางประเทศแต
ความจริงไมใชทําฉลากใหเหมือนเปนเครื่องมือแพทยปลอมพอเช็คไปทาง
ตางประเทศตามที่ฉลากระบุก็พบวาไมมีสินคานี้    

   ในเรื่องของการเสริมความงามเรื่องที่หวงคือนอกจากไมคุมกับเงินที่
เสียไปแลวยังมีเรื่องของความปลอดภัย เชน แสงตางๆ ถาไปโดนตาอาจทําให 
ตาบอดได กฎหมายใหมมีจุดแข็งที่จะแกจุดออนไดเยอะที่ผานมาบริษัทตางๆ 
เคาก็จะกลัวเรื่อง good will กันมากตอไปถาคาปรับสูงขึ้นมากรายเล็กรายนอยก็จะ
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กลัวแตรายใหญก็คงไมกระทบเทาไหรแตเคาจะกลัวเรื่อง good will มากกวา 
อีกเรื่องคือเรื่องอายุความกฎหมายเดิม1ป แตกฎหมายใหมมีอายุความ 5 ป เราก็ยัง
มีเวลาหาหลักฐานเพื่อเอาผิดไดเพราะกวาจะสงจากแพทยสภามาใหทางสํานักงาน
คณะกรรมอาหารและยา  อยางนี้บางทีขาดอายุความไปแลวเพราะฉะนั้นก็นาจะ
เปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยปองปรามไมใหคนกระทําความผิดไดในสวนของ
ผูบริโภคก็ตองเลือกรานที่จะเขาไปใชบริการวานาจะมีความปลอดภัยดูในสวน
ของเครื่องมือวาผานการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือยัง  

  ในสวนของเครื่องมือทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็มีการ
ควบคุมหลายระดับสวนมากก็จะเปนเครื่องมือแพทยทั่วไป (เปนหลัก 100,000
รายการ), เครื่องมือแพทยระดับที่ตองแจงรายการละเอียดและเครื่องมือแพทยที่
จะตองมีใบอนุญาตก็จะมีการควบคุม3 ระดับ ณ. ขณะนี้80% ก็จะเปนเครื่องมือ
แพทยทั่วไปที่ไมไดควบคุมเรื่องของสเปคเรื่องการประเมินขอมูลทางวิชาการวา
ปลอดภัยหรือไมคือประเทศที่นําเขามาคือประเทศผูผลิตตองยอมใหคนของเคา 
ใชเมื่อเราไปตรวจสอบเคาไมยอมใหคนของเคาใชคือ Export only เราจะไมออก
หนังสือรับรองใหนําเขามาอันนี้จะเปนกลุมที่ 1 คนที่จะใชบริการก็ตองมาขอดู
หนังสือรับรองวาเคาเอามาจากไหนตองมีหลักแหลงแนนอน  และเครื่องมือแพทย
ระดับที่จะตองแจงรายการละเอียดหรือเครื่องมือแพทยที่ตองมีใบอนุญาตทางเราก็
จะชวยประมวลขอมูลทางวิชาการให 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ  โดยสรุปก็ควรเลือกสถานบริการที่มีความเหมาะสมถูกตองตามกฎหมายและเปน

เครื่องมือแพทยที่ถูกตองตามกฎหมายจึงจะปลอดภัยกวา  บางกรณีไดมีการเขียน
แอบอางวาไดผาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยและอเมริกา
แลวแตความจริงยังไมไดผานการตรวจสอบเลย  อยางนี้หากผูบริโภคพบโฆษณา 
ที่ตองสงสัยก็แจงใหทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเพื่อที่จะได
ไปดําเนินการ ที่มีปญหาเรื่องรานเสริมความงาม ทางสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาสามารถควบคุมการขายไดเชน เครื่องนี้นักกายภาพบําบัดเทานั้นที่จะ
ทําการขายไดเพราะเคาจะเปนผูที่รูขอมูลและแจงคําเตือนขอควรระวังใหแกลูกคา
ไดเปนอยางดี จะเห็นวากฎหมายใหมชวยไดมากเพียงแตวาเราตองออกเปน
กฎหมายลูก ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีกฎหมายลูก 70 กวา
ฉบับที่ตองออกและก็ยังกําหนดสเปคไดอีก หรืออาจมีการยายระดับการควบคมุคอื
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อยางพวกเครื่องมือแพทยที่อาจเปนอันตรายที่เปนเครื่องมือแพทยทั่วไปก็อาจจะ
ยกระดับมาเปนเครื่องมือแพทยที่ตองขอใบอนุญาต เครื่องมือแพทยทั่วไปเราไมได
ดูผลทางวิทยาศาสตร ถาเรายกระดับเปนเครื่องมือแพทยที่ตองขออนุญาตเราก็ตอง
ดูได  เพราะฉะนั้นกฎหมายใหมในหลายๆมาตราถาอานดีๆสามารถนํามาแกไข
ปญหาสังคมไดคอนขางสูงและเราก็ตองใหความรูแกผูบริโภคไมใหหลงเชื่อ
โฆษณาที่เกินกวาความเปนจริง 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวากฎหมายที่รัฐกําลังจะออกมาสามารถปองกันและเยียวยาผูบริโภคไดแค   
ไหนเพียงใด 

ผูใหสัมภาษณ กฎหมายที่กําลังจะออกมาก็ชวยเจาหนาที่รัฐในตางจังหวัด เจาหนาที่เองก็จะไดมี
การติดตามตรวจสอบและกํากับดูแลไดงายขึ้น ในการเยียวยาก็คือจะมีมาตรฐาน
ในการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อปองกันไมใหสินคาไมดีไปสูประชาชนได 

 
บทสัมภาษณผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข 
 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรจะมีมาตรการใดบางที่จะควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักที่

โฆษณาเกินความจริง 
ผูใหสัมภาษณ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ 4) 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให
กิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  แตปญหาของกฏหมายสาธารณสุข
อยูตรงที่เมื่อสาธารณสุขออกประกาศเหลานี้ไปแลวจะยังไมมีผลบังคับจนกวา
ทองถ่ินจะไปออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน ตามมาตรา 32  เพื่อประโยชนในการ
กํากับดูแลการประกอบประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตร 31 ใหราชการสวน
ทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน  อยางเชน กทม. ก็ตองไปออกวา
กําหนดใหกิจการควบคุมน้ําหนักเปนกิจการที่ตองควบคุมในทองถ่ินคือใครก็
ตามที่ประกอบธุรกิจแบบนี้  และมาตรา 33  ก็จะกําหนดตอวา  เมื่อพนกําหนด 
เกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา 32(1) ใชบังคับ  หามมิให
ผูใดดําเนินการตามประเภทที่มีขอกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตาม
มาตรา 32(1) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ก็หมายความวาในเขตกรุงเทพมหานครใครก็ตามที่ทําธุรกิจบริการแบบนี้
ตองมาขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครกอน ในมาตรา 32 (2)  กําหนดหลักเกณฑ
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และเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกัน
อันตรายตอสุขภาพ  ในสวนนี้ก็จะเขาในเรื่องฟสเนสแตฟสเนสก็จะไมรวมธุรกิจ
แบบนี้ก็ตองมีการ  ประกาศเพิ่มเติมซึ่งเคาได เสนอเขาที่ประชุมกรรมการ
สาธารณสุขแลวแตที่ประชุมเห็นวาเรายังไมมีขอมูลพื้นฐานที่ชัดเจนในประเทศ
ไทยมากนัก  มีแตขอมูลตางประเทศยังคงตองมีการศึกษาขอมูลมากกวานี้ และถา
จําตองประกาศก็ตองประกาศในภายหลังพรบ .นี้ยังไมควบคุม แตถามีการ
ใหบริการลดหรือควบคุมน้ําหนัก  แตมีฟสเนสเปนสวนหนึ่งอยางนี้ก็อยูในขาย
ของการควบคุมกิจการก็ขึ้นอยูกับวากทม.จะไปใชกฏเกณฑ มาตรา 32(2) ไป
กําหนดกฏเกณฑวาดวยการควบคุมหรือปองกันอันตรายอยางไรบาง  ซ่ึงกฏเกณฑ
นี้ก็มีผลใหผูประกอบการตามมาตรา 32 ตองขออนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
อันนี้ก็เปนขอกฎหมายก็คือวากิจการที่มีลักษณะเปนการควบคุมน้ําหนักแลว
ทองถ่ินตางๆ จะตองมีการออกขอกําหนดทองถ่ินใหเปนกิจการที่ตองควบคมุจงึจะ
มีผลบังคับใชแตถายังไมออกก็ยังเปนกิจการทั่วไปที่ยังไมมีกฎหมายไปควบคุม  
สวนเมื่อมีผูใชบริการแลวเกิดผลกระทบตอสุขภาพก็จะเปนการเรียกรองสิทธิทาง
ละเมิดตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชย  ในเรื่องโฆษณาเกินความจริงรัฐก็ควร
จะมีมาตรการที่จะควบคุมดูแลสถานบริการเหลานั้นไมใหโฆษณาเกินความจริงอยู
แลว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ  เพราะผูบริโภคเหลานั้นก็อาจไมรูขอมูล 
ที่แทจริง 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักเอาเปรียบผูบริโภคหรือไมและควรมีอยูตอไป
หรือไม 

ผูใหสัมภาษณ ผมคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักที่โฆษณาเกินความจริงเอาเปรียบผูบริโภคมาก  
แตถาถามวาในประเทศไทยไมควรใหมีสถานบริการแบบนั้นเลยผมคิดวาคงไมถึง
ขนาดนั้นแตควรออกกฎหมายไปควบคุมไมใหเกิดการเอาเปรียบผูบริโภคมากกวา 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐจะมีมาตรการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการที่สถาน
บริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงอยางไร 

ผูใหสัมภาษณ  ผมคิดวารัฐตองเขาไปคุมครองควบคุมสถานบริการที่โฆษณาเกินความจริงเพราะ
ถือเปนการเอาเปรียบผูบริโภคเปนหลักมากกวา  สวนผูบริโภคเองก็ตองตระหนัก
ไมไปหลงเชื่อโฆษณาเหลานั้น  แตถาผูบริโภคจะเรียกรองเรื่องสิทธิกฎหมายก็มี
ครรลองของมันอยูแลว 
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ผูสัมภาษณ ทานคิดวามาตรการของรัฐในการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสถาน
บริการลดน้ําหนักในปจจุบันมีประสิทธิภาพแคไหนเพียงใด 

ผูใหสัมภาษณ ผมคิดวาเรื่องนี้ยังเปนเรื่องใหมสถานบริการพวกนี้ก็เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อไมนานมานี้
และก็อยูในชุมชนเมืองเราเองก็เพิ่งเรียนรูถึงปญหา  และในเรื่องของการควบคุม
กลไกของกฎหมายสาธารณสุขก็อาจจะมีขอจํากัดอยูบางสวน 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ  ก็เปนไปไดนะแตตองใชเวลาในการศึกษาขอมูล 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวากฎหมายที่รัฐกําลังจะออกมาสามารถปองกันและเยียวยาผูบริโภคไดแค

ไหนเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ แนนอนครับก็อยูที่ขอมูลในปจจุบันมันมีครบถวนหรือไม  การออกกฎหมายไม

คอยมีปญหา  กฎหมายออกมาดีทั้งนั้นแตมันอยูที่การบังคับใชบุคคลกรที่มีอยูยัง
ถือวานอย 

 
บทสัมภาษณผูบริหารของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรจะมีมาตรการใดบางที่จะควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักที่

โฆษณาเกินความจริง 
ผูใหสัมภาษณ เร่ืองโฆษณามีกฎหมายอยูแลว เกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับขึ้นอยูกับวาหนวยงาน

นั้นดําเนินการตามกฎหมายฉบับไหนอยู  ในสวนของกองการประกอบโรคศิลปะ
ดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติอยู
แลววาไมใหโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริง 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักเอาเปรียบผูบริโภคหรือไมและควรมีอยูตอไป
หรือไม 

ผูใหสัมภาษณ ถาโฆษณาแลวไมไดผลตามที่โฆษณาไวก็เรียกวาเอาเปรียบแตถาโฆษณาแลวและ
ไดผลตามที่โฆษณาและราคาเปนไปตามที่ตกลงกันพอใจทั้งสองฝายก็ไมเอา
เปรียบ  เพราะฉะนั้นขึ้นอยูกับผลลัพธที่ไดวาเปนไปตามที่โฆษณาหรือไม ถาไม
ไดผลตามที่โฆษณาผูบริโภคก็ตองไปรองเรียน  กรณีถามวาสถานบริการนั้นควรมี
อยูตอไปหรือไม ถาเคาทําถูก กฎหมายก็มีไดนะ 
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ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐจะมีมาตรการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการที่สถาน
บริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินความจริงอยางไร  และสมควรที่จะนําสถานบริการ
เหลานั้นมาจดทะเบียนกับกองการประกอบโรคศิลปะหรือไม 

ผูใหสัมภาษณ ขึ้นอยูกับวาสถานบริการนั้นอยูภายใตกฎหมายฉบับไหนและที่ถามวาจะใหจด
ทะเบียนกับกองการประกอบโรคศิลปะหรือไม ก็จะอธิบายวาถาเคาใหบริการทาง
การแพทย หรือสาธารณสุข หรือกองการประกอบโรคศิลปะ ก็ตองอยูภายใต 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล แตถาไมไดใหบริการประเภทนี้ก็ไมไดอยูในความ
ดูแลของกองการประกอบโรคศิลปะ  ถาเปนสถานพยาบาล เจาหนาที่ที่ทํางานอยู
ในนั้นจะตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ  แตถาไมเปนสถานพยาบาล
ทางกองการประกอบโรคศิลปะก็ไมมีอํานาจดูแล อยางพวกสถานบริการลด
น้ําหนักที่ใชเครื่องตางๆเชนเครื่องอินฟาเรดก็เปนบริการทางการแพทยชนิดหนึ่งก็
ตองไปดูวาเคาจดทะเบียนหรือเปลาถาไมจดทะเบียนก็ผิดเพราะกฎหมายบังคับให
จดทะเบียนเปนสถานพยาบาล แตถาไมใชบริการทางการแพทยแตไปเกี่ยวกับ
กฎหมายฉบับอื่นเพราะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสปาก็ตองไปดูวา
เขาขายกฎหมายฉบับนั้นหรือไมถาเขากฎหมายฉบับใดก็ตองไปขออนุญาต
หนวยงานนั้น กรณีของสถานบริการลดน้ําหนักที่กลาวถึงอาจไมไดขออนุญาต
เปนสถานพยาบาล 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวามาตรการของรัฐในการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสถาน
บริการลดน้ําหนักในปจจุบันมีประสิทธิภาพแคไหนเพียงใด 

ผูใหสัมภาษณ ทางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเคาก็มีมาตรการเยียวยาอยูแลว และ
ของหนวยงานอื่นก็มีมาตรการไกลเกลี่ยกอนฟองคดี 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ ขึ้นอยูกับวาสถานบริการพวกนั้นดําเนินการภายใตกฎหมายฉบับใด อยางคลินิก

หรือโรงพยาบาลก็ตองมาขึ้นทะเบียนมาขอใบอนุญาตจากกองการประกอบโรค
ศิลปะ กองการประกอบโรคศิลปะ ก็มีกฎหมายหามไมใหโฆษณาเปนเท็จหรือ 
โออวดเกินความจริงคือถาเคามาจดทะเบียนกับที่กองการประกอบโรคศิลปะคือจด
ทะเบียนเปนสถานพยาบาลหรือคลินิกเราก็จะมีอํานาจดูแลแตถาไมไดจดทะเบียน
แลวประกอบโรคศิลปะหรือบริการทางการแพทยจะมีความผิดทางกฎหมายฐาน
เปนสถานพยาบาลโดยมิไดรับอนุญาต  สวนเรื่องเครื่องมือแพทยก็ตองดูตาม
กฎหมายเครื่องมือแพทยของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การนําเขา 
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ก็ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2551 วาบุคลากรประเภทไหนจะใชเครื่องมือแบบไหนได 

 
บทสัมภาษณผูบริโภค  อาชพี นักศึกษาปรญิญาโท 
 
ผูสัมภาษณ ทานใชบริการสถานบริการลดน้ําหนักบอยแคไหนเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ ก็คอนขางบอยนะคะไปมาหลายที่แลวแตตอนนี้กย็ังลดน้าํหนักไมคอยไดเลย 
ผูสัมภาษณ เครื่องมือหรืออุปกรณที่สถานบริการลดน้ําหนักใชในการบริการทานมีอะไรบาง 
ผูใหสัมภาษณ ก็มีหลายอยางนะคะ มพีันรอน  พันโคลน นวดสลายไขมัน แลวก็มีการใชเครื่อง

อินฟาเรด 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาเครือ่งมือหรืออุปกรณของสถานบริการมีประสิทธิภาพและมีผลตอทาน

มากนอยแคไหนเพยีงใด 
ผูใหสัมภาษณ ก็คิดวามีประสิทธิภาพนะคะเพราะตอนทีใ่ชบริการก็รูสึกวามันไดผลแตก็ตอง

ขึ้นอยูกับตวัเองวาคุมการกนิอาหารไดแคไหนคือสรุปวาตองขึ้นอยูกับตัวเองเปน
หลักมากกวา 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินจริงหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ โฆษณาเกนิความจริงคะมนัไมไดลดเหมือนที่พรีเซ็นเตอรโฆษณาขนาดนั้นแตอาจ

ลดไดประมาณอาทิตยละกโิลคงตองหลายครอสกวาจะไดรูปรางแบบพรีเซ็นเตอร
ครอสเดียวคงลดไมไดขนาดนั้น 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักไดจริงหรือไมเพราะอะไร 
ผูใหสัมภาษณ ตอนที่ไปใชบริการก็ลดไดแตก็ไมมากหลักๆเราก็ตองควบคุมตัวเองควบคุมการ

รับประทานอาหารของตัวเองใหได 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาผลที่ไดรับจากสถานบริการลดน้ําหนกัเปนอยางไรพึงพอใจหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ ก็ไมคอยพึงพอใจเพราะใชบริการหมดครอสแลวน้ําหนักยังไมลงเลย 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาจะมาใชบริการสถานบริการลดน้าํหนักนี้ในครัง้ตอไปหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ คงไมใชแลวเพราะไปมาหลายที่แลวก็ไมไดผลสุดทายกต็องขึ้นอยูกับตัวเองตอง

ควบคุมอาหารและออกกําลังกาย 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกัหรือไมอยางไร 
ผูสัมภาษณ รัฐออกกฎหมายมาควบคุมกด็ีนะคะทําใหผูบริโภคอุนใจวาไดรับความปลอดภัย

มากขึ้น 
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บทสัมภาษณผูบริโภค  อาชพี นักศึกษาศึกษาปริญญาโท  
 
ผูสัมภาษณ ทานใชบริการสถานบริการลดน้ําหนักบอยแคไหนเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ ไมบอยเพราะถาไมคลอดลูกแลวน้ําหนักขึน้มา 20 กวากโิลกรัมก็คงจะไมใช

บริการเพราะปกติเปนคนทีอ่อกกําลังกายอยูแลวเพียงแตหลังคลอดน้ําหนักขึ้นมา
เยอะมากแลวก็เจ็บแผลดวยเลยออกกําลังกายไมได 

ผูสัมภาษณ เครื่องมือหรืออุปกรณที่สถานบริการลดน้ําหนักใชในการบริการทานมีอะไรบาง 
ผูใหสัมภาษณ ก็จําไมคอยไดมันเยอะเหมือนกัน กม็ีพอกโคลน พันแรบ็ นวดสลายไขมัน 

เครื่องอบ เครื่องอินฟาเรด 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาเครือ่งมือหรืออุปกรณของสถานบริการมีประสิทธิภาพและมีผลตอทาน

มากนอยแคไหนเพยีงใด 
ผูใหสัมภาษณ เครื่องมือหรืออุปกรณของสถานบริการนี้กค็ิดวามีประสิทธิภาพนะคะแตก็ไม

ถึงกับที่เคาโฆษณามันตองขึ้นอยูกับตวัเองวาพอหลังจากไปใชบริการแลวกลับมา
ก็ตองควบคุมตัวเองควบคุมอาหารและออกกําลังกาย ที่โฆษณาวาผอมไดโดยไม
ตองอดอาหารไมจริงเลย 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินจริงหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ โฆษณาเกนิจรงิมั้ย เรียกวาบดิเบือนแลวกนั ที่ใชบริการก็ไดผลนะแตไมถึงกับที่

โฆษณาเพราะที่ตัวเองไปใชบริการก็ลดได 2-3 กโิลกรัมใชระยะเวลาเดอืนกวา แต
ถาทําครอสเดียวก็ไมไดผลตองทําตอเนื่องกันหลายครอสถึงจะไดหุนแบบพรีเซ็น
เตอรทําครอสเดียวอาจจะลดได1-2 กิโลกรัม 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักไดจริงหรือไมเพราะอะไร 
ผูใหสัมภาษณ ก็ลดไดนะแตยังไงก็ตองขึน้อยูกับตวัเอง วธีิการลดน้ําหนักของสถานบริการพวกนี้

จะคอยเปนคอยไปตองใชเวลานานและตองตอเนื่องกันหลายครอสซึ่งตองใชเงิน
เปนจํานวนมาก 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาผลที่ไดรับจากสถานบริการลดน้ําหนกัเปนอยางไรพึงพอใจหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ ก็รูสึกพึงพอใจนะมนัเปนทางลัดชวยเราในการลดน้ําหนักแตยังไงก็ตองควบคุม

การกินอาหารของตัวเองและออกกําลังกายอยาสม่ําเสมอ 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาจะมาใชบริการสถานบริการลดน้าํหนักนี้ในครัง้ตอไปหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ คงไมแลวเพราะแพงมากแลวตองทําหลายครอสถึงจาเห็นผลไดชัดแคครอสเดยีว

มันไมไดผลขนาดที่โฆษณา 
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ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกัหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ คิดวารัฐควรออกฎหมายมาควบคุมเจาหนาที่ที่ใหบริการนะเพราะกรณทีี่มีการฉีด

ยาอยางนอยผูที่ฉีดยาไดก็ตองมีใบประกอบวิชาชีพ ถาไมมีอะไรการันตีเลยผูที่มา
ใชบริการก็อาจไมไดรับความปลอดภัยไมคุมกับการที่ไดเสียเงินไปแพงๆ 

 
บทสัมภาษณผูบริโภค  อาชพีขาราชการบาํนาญ 
 
ผูสัมภาษณ ทานใชบริการสถานบริการลดน้ําหนักบอยแคไหนเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ เคยไปใชบริการเพียงครอสเดียว 
ผูสัมภาษณ เครื่องมือหรืออุปกรณที่สถานบริการลดน้ําหนักใชในการบริการทานมีอะไรบาง 
ผูใหสัมภาษณ มีพันรอน  นวดสลายไขมัน แลวก็มกีารใชเครื่องอินฟาเรด 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาเครือ่งมือหรืออุปกรณของสถานบริการมีประสิทธิภาพและมีผลตอทาน
  มากนอยแคไหนเพยีงใด 
ผูใหสัมภาษณ กับตัวเองคดิวาใชไมคอยไดผลนะน้ําหนกัไมลดเลยแตมนัรูสึกเฟริ์มขึ้นนึดนึง  
  ไมรูวาเกีย่วกบัอายุมากดวยรึเปลา 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินจริงหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ แนนอนเพราะเห็นพรีเซ็นเตอรที่โฆษณาแลวเมื่อเปรียบเทียบกับตวัเองแลวผล 
  ตางกันมาก 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักลดไดจรงิหรือไมเพราะอะไร 
ผูใหสัมภาษณ สําหรับตัวเองนะคิดวาไมไดเพราะทําหมดครอสแลวน้ําหนักก็ไมลดเลย  ไมรูวา 
  เกี่ยวกับอายุมากดวยรึเปลาการเผาผลาญนอยลง 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาผลที่ไดรับจากสถานบริการลดน้ําหนกัเปนอยางไรพึงพอใจหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ ไมคอยพอใจนะคิดวามันไมคุมกับเงินที่เสียไปนะเพราะน้ําหนักก็ไมลงเลยเสียเงิน 
  ไปตั้งแพง 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาจะมาใชบริการสถานบริการลดน้าํหนักนี้ในครัง้ตอไปหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ ไมคะ 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกัหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ เห็นดวยอยางยิ่ง  นาจะมีการควบคุมเรื่องราคาดวยเพราะราคาสูงมากแตที่ลองเขา

ไปใชบริการเพราะเคาโฆษณานาสนใจแตพอใชบริการไปแลวกไ็มไดผล 
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บทสัมภาษณผูบริโภค  อาชพีพนักงานธนาคาร 
 
ผูสัมภาษณ ทานใชบริการสถานบริการลดน้ําหนักบอยแคไหนเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ ลองสมัครดู 1 ครอส ก็มาใชบริการตามที่เจาหนาที่เคาแนะนํานะคะ 
ผูสัมภาษณ เครื่องมือหรืออุปกรณที่สถานบริการลดน้ําหนักใชในการบริการทานมีอะไรบาง 
ผูใหสัมภาษณ ก็ไดใชทกุเครือ่งตามใบโบรชัวร 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาเครือ่งมือหรืออุปกรณของสถานบริการมีประสิทธิภาพและมีผลตอทาน

มากนอยแคไหนเพยีงใด 
ผูใหสัมภาษณ ตอนที่ใชก็รูสึกวาตวัเบาดแีตพอมาชั่งน้ําหนัก  น้ําหนกัลดไป 1 กิโลเอง 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินจริงหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ โฆษณาเกนิจรงิคะเพราะหมดครอสแลวกไ็มเห็นเปนเหมือนที่โฆษณาเลย

พนักงานแนะนําวาใหลงตออีกครอสจะไดตอเนื่องสามารถลดน้ําหนักไดแนนอน
แตก็ไมเอาแลวเพราะราคาแพงแลวกไ็มรูวาน้ําหนกัจะลงหรือเปลา 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักลดไดจรงิหรือไมเพราะอะไร 
ผูใหสัมภาษณ ก็คงลดไดแตคงไมถึงกับที่โฆษณาไวเพราะเคามีการควบคุมอาหารแลวก็ใชเครื่อง 
                           ชวยเหงื่อออกเยอะมากเลย 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาผลที่ไดรับจากสถานบริการลดน้ําหนกัเปนอยางไรพึงพอใจหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ ไมคอยพอใจเลยคะ  เพราะน้ําหนกัลงแค1 กิโลเองไมเปนไปตามที่โฆษณาเลย 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาจะมาใชบริการสถานบริการลดน้าํหนักนี้ในครัง้ตอไปหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ คงไมแลวเพราะราคาก็แพงมาก  ควบคุมอาหารเองและออกกําลังกายน้ําหนกัก็ลง 
                            เหมือนกนั 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกัหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ คิดวาควรมกีฎหมายมาควบคุมนะคะเพราะใชแลวไมไดผลตามที่โฆษณาถาจะไป

รองเรียนก็ไมอยากมีเร่ืองมนัเสียเวลา 
 
บทสัมภาษณผูบริโภค  อาชพีรับราชการ 
 
ผูสัมภาษณ ทานใชบริการสถานบริการลดน้ําหนักบอยแคไหนเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ เพิ่งเคยมาใชบริการนะคะ  สมัครไปครอสนึง 
ผูสัมภาษณ เครื่องมือหรืออุปกรณที่สถานบริการลดน้ําหนักใชในการบริการทานมีอะไรบาง 
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ผูใหสัมภาษณ ก็มีหลายตวั  มเีครื่องนวด  เครื่องอินฟาเรด  พันรอน 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาเครือ่งมือหรืออุปกรณของสถานบริการมีประสิทธิภาพและมีผลตอทาน    

มากนอยแคไหนเพยีงใด 
ผูใหสัมภาษณ ยังไมเห็นผลเลยใชบริการจะหมดครอสแลว 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักโฆษณาเกินจริงหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ คิดวาเกนิจริงนะเพราะจะหมดครอสแลวยังไมเห็นวาน้าํหนักจะลงเลย 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาสถานบริการลดน้ําหนักลดไดจรงิหรือไมเพราะอะไร 
ผูใหสัมภาษณ ไมคะ  ถาลดไดก็คงตองใชบริการหลายครอสแตดิฉันคงไมไหวเพราะแพงมาก 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาผลที่ไดรับจากสถานบริการลดน้ําหนกัเปนอยางไรพึงพอใจหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ ไมพึงพอใจเลย  เหมือนเสียเงินฟรีเสียเวลาดวยน้ําหนักกไ็มลด 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวาจะมาใชบริการสถานบริการลดน้าํหนักนี้ในครัง้ตอไปหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ ไมคะ 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกัหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ ควรอยางมากเลยคะ  เพราะผูบริโภคเสียเปรียบใชบริการแลวไมไดผลตามที่

โฆษณาไวคาใชจายก็สูง 
 
บทสัมภาษณผูประกอบธุรกิจสถานบริการลดน้ําหนัก 
 
ผูสัมภาษณ ในการประกอบธุรกิจสถานบริการลดน้ําหนักทานคิดวาโฆษณามผีลตอการมาใช

บริการมากนอยแคไหนเพยีงใด 
ผูใหสัมภาษณ โฆษณามีผลมาก เพราะลูกคารูจักรานก็เพราะโฆษณา  แตจะลงในนิตยาสารไมได

ลงในอินเตอรเน็ททําใหลูกคาเกิดความสนใจแลวก็มาที่รานตามโฆษณา อาจเปน
เพราะวาลูกคาเคาอาจจะเห็นกรรมวิธีของทางรานวาเปนอยางไร ทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นมากขึ้น 

ผูสัมภาษณ กรณีที่มีผูมาใชบริการและไมไดผลตามที่โฆษณาทางสถานบริการจะมีวิธีการและ
จะมีทางแกไขอยางไรหรือไม 

 
 
 
 

DPU



 134 

ผูใหสัมภาษณ ลูกคาสวนใหญที่มาใชบริการก็จะไดผลนะคะ ทางรานจะจัดเปนโปรแกรมลด
น้ําหนกั จัดตารางอาหารโดยนักโภชนาการ ครอสของทางรานจะเนนการสลาย
ไขมันเกา ลดเฉพาะสัดสวน ทําใหเฟริ์มขึ้นแตก็ตองขึ้นอยูกับการปฏิบตัิตัวของ
ลูกคาถาลูกคามาใชบริการแลวกลับไปรับประทานเหมือนเดิมไมควบคมุอาหาร 
ตามใจปาก ถาอยางนี้กไ็มไดผลแตถาทําตามโปรแกรมที่ทางรานจัดไวให 
รับประทานอาหารตามที่นักโภชนาการกําหนด สวนใหญก็จะไดผล 

ผูสัมภาษณ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในสถานบริการทานคิดวามปีระสิทธิภาพเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ รับรองคะวาเครื่องของทางรานเรา มีประสิทธิภาพ 70-80% โดยเครื่องมอืที่ทาง

รานเราใชก็จะมี เครื่องสลายไขมัน  เครื่องกระชับไขมัน เปนแผนแปะตามรางกาย
ชวยผอนคลาย 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในผลที่ไดรับมากนอยเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ ผูมาใชบริการคอนขางพอใจนะคะเพราะเราจะตามใจลูกคาคือจัดบริการตามความ

ตองการของลูกคาวาลูกคามปีญหาตองการลดสวนไหน แตสวนใหญคนที่มาใช
บริการก็จะบอกตอๆกันไปแนะนํากันเปนทอดๆ 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกัหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ เห็นดวยอยางยิ่งคะ รัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมเพราะเครื่องมือเหลานั้นมีความ

อันตรายหากผูใชไมมีความชาํนาญ ถารัฐออกกฎหมายมาควบคุมก็จะทาํใหผูมาใช
บริการเกิดความมั่นใจวาบริการนั้นปลอดภยั 

 
บทสัมภาษณผูประกอบธุรกิจสถานบริการลดน้ําหนัก 
 
ผูสัมภาษณ ในการประกอบธุรกิจสถานบริการลดน้ําหนักทานคิดวาโฆษณามีผลตอการมาใช

บริการมากนอยแคไหนเพยีงใด 
ผูใหสัมภาษณ มีผลมาก  เนื่องจากทําใหลูกคารูจักสถานบริการของเรามากขึ้นและเปนการดึงดูด

ลูกคาใหสนใจเขามาใชบริการ 
ผูสัมภาษณ กรณีที่มีผูมาใชบริการและไมไดผลตามที่โฆษณาทางสถานบริการจะมีวิธีการและ

จะมีทางแกไขอยางไรหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ มีคะ  ทางแกคอืเราจะเพิ่มครอสใหลูกคาและจะแนะนําหลักโภชนาการใหถาลูกคา

ปฎิบัติตัวตามนี้ก็จะลดน้ําหนักไดอยางแนนอน 
 ผูสัมภาษณ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในสถานบริการทานคิดวามปีระสิทธิภาพเพียงใด 
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ผูใหสัมภาษณ มีประสิทธิภาพสูงคะเพราะทุกตัวมกีารนําเขามาจากตางประเทศ  และทรีทเมนท
ของเราไดมีการพัฒนาสูตรใหเหมาะกับลูกคาทุกคน 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในผลที่ไดรับมากนอยเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ ก็คิดวาพอใจนะคะ 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกัหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ มีกฎหมายออกมาควบคุมกด็ี  ผูบริโภคจะไดมีความมัน่ใจมากขึ้น 
 
บทสัมภาษณผูประกอบธุรกิจสถานบริการลดน้ําหนัก 
 
ผูสัมภาษณ ในการประกอบธุรกิจสถานบริการลดน้ําหนักทานคิดวาโฆษณามีผลตอการมาใช

บริการมากนอยแคไหนเพยีงใด 
ผูใหสัมภาษณ มีผลมากคะ  เพราะการโฆษณาเปนสื่อแรกที่จะทําใหมลูีกคาสนใจเขาใชบริการ

มากขึ้น 
ผูสัมภาษณ กรณีที่มีผูมาใชบริการและไมไดผลตามที่โฆษณาทางสถานบริการจะมีวิธีการและ

จะมีทางแกไขอยางไรหรือไม 
ผูใหสัมภาษณ ทางแกไขถาลูกคามาใชบริการแลวไมไดผลตามที่โฆษณาไว  ก็ตองดูตามปญหา

ของลูกคาซ่ึงสวนใหญแลวทางบริษัทมิไดมีการโฆษณาเกินจริง  กอนลูกคาจะซื้อ
บริการตองอธิบายถึงความเปนไปไดกอน 

 ผูสัมภาษณ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในสถานบริการทานคิดวามปีระสิทธิภาพเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ เครื่องมือและอุปกรณของเรามีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง-สูง  เพราะ

อุปกรณสวนใหญจะเปนเครือ่งมือที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่ใชในระดบั
สากล 

ผูสัมภาษณ ทานคิดวาผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในผลที่ไดรับมากนอยเพียงใด 
ผูใหสัมภาษณ คิดวาลูกคาที่มาใชบริการมีความพึงพอใจปานกลาง-มาก  ตองขึ้นอยูกับปญหาของ

ลูกคาที่มารับบริการ 
ผูสัมภาษณ ทานคิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนกัหรือไมอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ คิดวารัฐควรออกกฎหมายมาควบคุมสถานบริการลดน้ําหนักนะคะ เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจใหกับผูมาใชบริการดวยวาจะไดรับความปลอดภยั 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล  พรชนิตว   ศรีชู 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา  2545 
ประวัติการทํางาน สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม   

ตั้งแตป พ.ศ. 2548  จนกระทัง่ปจจุบัน DPU
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