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บทคัดยอ 
 

 ในประเทศไทยการใหความสําคัญในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคเกี่ยวกับพืชผักและ
ผลไมมีระดับการควบคุมไมเทากับสิทธิของผูบริโภคในตางประเทศซ่ึงเห็นไดจากการท่ีรัฐกําหนด
มาตรการตางๆตอพืชผักและผลไมท่ีจะสงไปจําหนายยังตางประเทศกับมาตรการในประเทศไทย 
ท้ังยังขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายถึงการศึกษาถึง สภาพ
ปญหา มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับพืชผักและผลไม รวมท้ังการมี   
สวนรวมของภาคประชาชน รวมทั้งความรับผิดของผูประกอบธุรกิจพืชผักและผลไมอันพึงมีตอ
ผูบริโภคและสังคม โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมพืชผัก
และผลไมในตางประเทศ 
 จากการศึกษา พบวามาตรการในการควบคุมพืชผักและผลไมในประเทศไทยอยูภายใต
กฎหมายหลายฉบับซ่ึงลวนแลวแตเปนมาตรการสมัครใจ อันสงผลใหการควบคุมพืชผักและผลไม
ไมมีประสิทธิภาพและยังมีชองวางในการควบคุมอยูหลายประการ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมพืชผักและผลไมในตางประเทศแลวกลับเปนมาตรการบังคับ ท้ังยัง
ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐโดย
ไมสามารถตรวจสอบขอมูล และแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดความโปรงใส และทําใหหนวยงาน
รัฐไดรับขอมูลอยางรอบดาน นอกจากนี้ในสวนของมาตรการลงโทษทางอาญานั้นยังไมสามารถ
ยับยั้งผูท่ีจะกระทําความผิดมิใหกระทําความผิดตอไปได ทั้งเปนการลงโทษท่ีไมกอประโยชนตอ
สังคม ผูเขียนจึงขอเสนอใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมพืชผักและผลไมเปนมาตรการบังคับ
ตามแตละกรณี เสนอใหมีมาตรการทางกฎหมายในการใหมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพืชผักและผลไม โดยใหรัฐเรงผลักดันใหมีพระราชบัญญัติองคการอิสระ
เพื่อการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ... ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 61 วรรค 2 เพื่อใหตัวแทนผูบริโภคท่ีเปนคณะกรรมการองคการอิสระ 
ผูบริโภคทําหนาท่ีใหความเห็นในการตรากฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
และใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการคุมครองผูบริโภค รวมท้ังมีการปรับปรุงแกไข
มาตรการลงโทษทางอาญาโดยนําหลักนิติเศรษฐศาสตรมาใชเพื่อกอประโยชนใหแกสังคมสูงสุด 
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ABSTRACT 
 

 In Thailand, the significance of the protection of the consumer’s right about the fruits 
and vegetable is not the same level as abroad, which will be seen from the legal measure as to 
enforce to the exported fruits and vegetables, comparing with the legal measure in Thailand, 
regardless of the public participation. The thesis has the purpose to study the problem of the legal 
measures in protecting the consumer’s right about fruits and vegetables such as the public 
participation, the hability of the enterprise about fruits and vegetables to the consumers and the 
society. The study is done by means of comparing the legal measure in foreign countries. 
 The thesis finds that the measure to control the fruits and vegetables in Thailand is 
comprised of many acts, all of which are voluntary measures and thus effects in the inefficiency 
in controlling the fruits and vegetables and has many loopholes.When compared to the foreign 
laws in controlling the fruits and vegetables, these are compulsory measures. The Thai law lacks 
of the public participation in reviewing the function of the state’s affair; which, under Thai law, it 
is impossible to check and express the ideas as to lead to transparency and the completion of data 
of the state organ. Besides, the legal sanction by punishment cannot deter the offender and is not 
contribute to the society. The  author offer that the legal measure to control fruits and vegetables 
must be compulsory, and that the appropriate legal measure to encourage the public participation 
in important steps concerning fruits and vegetables are needed. Such can be done by enacting the 
law to establish the independent organ to protect the consumers B.E. …, by claiming the section 
61 para 2 in the Thai Constitution B.E. 2550,as to let the agent of the consumers that is an 
independent commission to give opinion in the legislating the law and regulations for protection 
of the consumer’s right, and to give opinion concerning the policy of the state to protect the 
consumers, including the amendment of the economic-legal aspects to law as to give the society 
the most benefit.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม การเกษตรเปนผลิตกรรมท่ีเกิดจากวิวัฒนาการของ
ธรรมชาติ การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมจึงเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาประเทศและไดรับ
ความสําคัญอยางสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ การพัฒนาประเทศใน
ชวงเวลาที่ผานมา ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้ง
ในมิติของการผลิตท่ีสามารถพึ่งพาตนเองดานอาหารและเปนแหลงสรางรายไดใหแกครัวเรือนภาค
เกษตร และเปนฐานการผลิตท่ีสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการคาและการสงออกสําหรับภาค
การผลิตและบริการอ่ืนๆ รวมถึงในมิติการพัฒนาสูแหลงการผลิตพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของ
ประเทศเนื่องจากภาคเกษตรเปนฐานการผลิตที่เขมแข็งดวยมีท่ีตั้งทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ
เหมาะสม มีภูมิปญญาดานการผลิต การประยุกตดัดแปลง และวัฒนธรรมอาหารที่เขมแข็งและ
หลากหลาย รวมท้ังเปนประเทศผูผลิตอาหารสงออกท่ีสําคัญรายใหญของโลก1 จึงไมแปลกเลยท่ีจะ
กลาววาครัวไทยเปนครัวของโลก หนวยงานภาครัฐก็ไดมีการสนับสนุนภาคการเกษตรตลอดมาดัง
จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ังในฉบับปจจุบันและฉบับท่ีผานมาจะมีการ
กําหนดเรื่องการเกษตรไว แตการท่ีจะบรรลุเปาหมายใหประเทศไทยเปนครัวของโลกตอไปน้ัน
ไมใชแตเพียงที่มีการผลิตไดจํานวนมากเทานั้น เพราะในตลาดโลกน้ันยังมีมาตรการกีดกันทาง
การคาอยู กลาวคือ การต้ังกําแพงภาษี การจํากัดโควตา แมตอมามาตรการดังกลาวจะถูกลดการ
นํามาใชเพราะผลจากการพยายามใหมีการเปดการคาเสรีสินคาเกษตร โดยองคการการคาโลกไดนํา
ขอตกลง GATT มาใชบังคับกับบรรดาประเทศสมาชิกโดยตองการใหสินคาเกษตรมีการแขงขันกัน
ตามอุปสงค และอุปทานตามตลาดโลก แตปจจุบันมาตรการกีดกันทางการคาสินคาเกษตรท่ีทุก
ประเทศท่ัวโลกนิยมใชกัน คือ มาตรการสุขอนามัย ดวยเหตุผลท่ีวาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของ
ผูบริโภคของประเทศผูนําเขานั้นๆ ทําใหเกษตรกรผูสงออกตองหันมาปรับตัวตอมาตรการดังกลาว 
โดยทํากระบวนผลิต และผลิตผลมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานสูงข้ึนตามมาตรฐานของประเทศ
ผูนําเขากําหนดไว 

                                                            
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2559). 
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 ถึงแมวาสารเคมีทางการเกษตรจะมีประโยชนในการผลิตสินคาเกษตร แตในขณะ 
เดียวกันก็กอใหเกิดปญหาหลายประการตามมา เชน เกิดการตกคางในสินคาเกษตรทําใหเกิดผล
กระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะพบวาผูบริโภคสวนใหญไดรับสารเคมี
ตางๆ เหลานี้ไปโดยตรงจากการบริโภคผลิตผลทางการเกษตร 
 สารเคมีตางๆ ท่ีถูกนํามาใชในการเกษตรกรรม สวนใหญอยูในสภาพท่ีอาจเปนพิษได
ท้ังส้ิน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณ และวิธีการที่ถูกนํามาใช การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีท่ีผานมาเปนการ
พัฒนาท่ีไมมีแผนรองรับท่ีดี เปนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมตามภาวะเศรษฐกิจและการ
ลงทุนมากกวาจะเปนการวางแผนการเติบโตอยางระมัดระวังและคํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัยท่ีจะเปนผลตามมาอยางจริงจัง จึงกอปญหาดานอนามัยและความปลอดภัยตามมา
อยางกวางขวาง เชน ปญหากากสารเคมีท่ีเปนพิษ ปญหาอุบัติภัยสารเคมี ปญหาชีวอนามัย ปญหา
ส่ิงแวดลอม และปญหาการใชสารเคมีในทางท่ีผิด 
 นอกจากนั้นยังมีปญหาของการปนเปอนของจุลินทรียในพืชผักและผลไมอันมีสาเหตุ
มาจากหลายประการ เชน ส่ิงแวดลอม และส่ิงท่ีเขามาสัมผัสกับอาหารท้ังกอนและหลังการผลิตท้ัง
โดยต้ังใจและไมตั้งใจ ส่ิงแวดลอมดังกลาว เชน อากาศ ดิน และน้ํา สวนส่ิงท่ีปนเปอนเนื่องจากการ
สัมผัสกับอาหารนั้นสวนใหญเกิดจากมนุษย ผูผลิต การใชภาชนะท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและการ
ขนสงซ่ึงการปนเปอนของจุลินทรียนั้นนอกจากกอใหเกิดปญหาสุขภาพตอผูบริโภคในประเทศแลว
ยังถือเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีประเทศคูคาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคาโดยอางมาตรการสุขอนามัย
กับสินคาพืชผักและผลไมของไทย 
 ดวยสภาพปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนทําใหการผลิตสินคาเกษตรในปจจุบันตองหันมาให
ความสําคัญกับการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค มาตรการตางๆ ในการปองกันและ
ควบคุมสารพิษตกคางในผลิตภัณฑสินคาเกษตรไดเกิดข้ึนอยางมากมาย เชน โครงการรับรองการ
ผลิตตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โครงการผลิตและบริโภค
ผักปลอดสารพิษ เปนตน 
 แตเม่ือไดพิจารณาถึงขอมูลเกี่ยวกับการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย
พบวามีการนําเขาเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงการประกอบธุรกิจจําหนายสารเคมีทางการเกษตรก็มีการ
แขงขันสูง ซ่ึงเปนขอบงช้ีวาเกษตรกรหันมาใชสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือเพิ่มผลผลิตโดยการลด
ความเสียหายของผลผลิตจากศัตรูพืช ซ่ึงเปนวิธีการท่ีสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตนทุนตํ่า
เม่ือเทียบกับการใชแรงงาน และสามารถใชกับศัตรูพืชไดอยางกวางขวาง แตผลเสียของการใช
สารเคมีทางเกษตร คือ พิษตกคางตอสภาพแวดลอมท่ีสามารถถายทอดผานหวงโซอาหารมาสูคน
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หรือสัตวใหญได ท้ังเกิดผลกระทบตอแมลงศัตรูธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม 
โดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงตอเกษตรผูใชและผูบริโภค 
 สินคาเกษตรท่ีใชสารเคมีดังกลาวเมื่อนําไปจําหนาย ตอมาเกิดอันตรายตอผูซ้ือหรือ
ผูบริโภค ผูขายหรือตัวเกษตรกรเองก็ตองรับผิดตอผูบริโภคเพราะเปนผูประกอบธุรกิจโดยอาจถูก
ฟองรอง ซ่ึงจะทําใหส้ินเปลืองท้ังเวลาและคาใชจายเปนจาํนวนมากดวยกันท้ังสองฝาย และในความ
เปนจริงแลวเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรรายยอยนั้นมีฐานะท่ีคอนขางยากจน การบังคับคดีใหรับผิด
ในคาสินไหมทดแทนแกผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายนั้นแทบจะเปนไปไมไดเลย แมในปจจุบัน
ไดมีกฎกระทรวงกําหนดผลิตผลเกษตรกรรมเปนสินคาท่ีไดรับยกเวนตามกฎหมายวาดวยความรับ
ผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2553 ออกมา ทําใหผลิตผลเกษตรกรรม
ของเกษตรกรท่ีมีแหลงกําเนิดในประเทศไทยเปนสินคาท่ีไดรับยกเวนตามบทนิยามคําวา “สินคา” 
ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 
2551 ทําใหสินคาเกษตรดังกลาวไมตกอยูในหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใช แตก็ยังมีสินคา
เกษตรบางชนิดท่ีไมรับการยกเวนตามกฎกระทรวงน้ี เชน สินคาเกษตรท่ีผานการแปรรูป และ
ผลิตผลสินเกษตรกรรมของเกษตรกรรายยอยท่ีมีแหลงกําเนิดในประเทศไทยดังกลาวก็ยังตกอยูใน
หลักความรับผิดท่ัวไปอยูดี 
 ถึงแมจะมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับผูบริโภคแฝงอยูในกฏหมายตางๆ และมีหนวยงานตางๆ
รับผิดชอบตามกฎหมายน้ัน แตก็ไมอาจดูแลผูบริโภคใหท่ัวถึง ดังนั้น บุคคลท่ีจะไดรับผลกระทบ
ดังกลาวนั่นก็คือผูบริโภคควรจะไดรูถึงสิทธิของตนดวย โดยรัฐควรทําการปลูกฝงวาการคุมครอง
ผูบริโภคนั้นไมใชเปนเพียงหนาท่ีของรัฐแตฝายเดียวแตควรไดรับความรวมมือจากผูบริโภคดวย
 เม่ือมีการพัฒนาสินคาเกษตรสงออกใหมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงข้ึนแลว สินคา
เกษตรในประเทศก็ควรที่จะมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะผูบริโภคในประเทศก็ตองการความปลอดภัย
ของสินคาไมตางจากผูบริโภคในตางประเทศเชนกัน ภาครัฐควรเขามามีบทบาทในเร่ืองนี้ดวยโดย
คํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีควรปฏิบัติกับทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ
เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง 
 ดวยสภาพปญหาดังกลาว จึงเห็นวามีความจําเปนท่ีตองมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหา
และมาตรการกฎหมาย รวมถึงอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการควบคุมการ
พืชผักและผลไม และใหผูประกอบการไดมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายเพื่อ
นําไปสูแนวทางในการแกปญหาใหสัมฤทธ์ิผลอยางเปนรูปธรรม ท้ังเปนการยกมาตรฐานสินคา
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เกษตรภายในประเทศ และใหตัวผูบริโภครูจักการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัวเองรวม
ไปถึงการรักษาสิทธิของตนท่ีมีอยูตามกฎหมายดวย 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาเกษตร
ประเภทพืชผัก และผลไมของไทยและของตางประเทศ 
 3. เพ่ือศึกษาปญหาและวิเคราะหถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย อํานาจ
หนาท่ีของหนวยงาน บทบาทขององคกรเอกชน และมาตรการลงโทษ 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาในทางกฎหมายท่ีเหมาะสม โดยกําหนดมาตรการใน
การควบคุมพืชผักและผลไมใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ตลอดจนความรับผิดของผูประกอบ
กิจการซ่ึงเกิดจากพืชผักและผลไม 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 สินคาเกษตรประเภทพืชผัก และผลไมมีลักษณะตางจากสินคาท่ัวไป สวนใหญผูผลิต
เองก็เปนผูไมมีความรูทางดานเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร และมีฐานะยากจน ประกอบกับผูบริโภค
สินคาชนิดนี้ก็มีท่ัวไปทั้งในและตางประเทศ มาตรการในการควบคุมดูแล พืชผักและผลไมซ่ึง
จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาเกษตรโดยใน
สวนท่ีเกี่ยวกับหนวยงาน อํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีควบคุม บทบาทขององคการเอกชนในการ
คุมครองผูบริโภค และมาตรการในการลงโทษ เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรท้ังในประเทศและตางประเทศ  
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนวิจัยขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงใชวิธีศึกษา
คนควาจากกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ หนังสือตําราวิชาการ วารสาร บทความ รายงาน การ
สัมมนางานวิจัยวิทยานิพนธ พระราชบัญญัติ และกฎหมายตางๆ เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภาษาไทยและตางประเทศ รวมท้ังขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงความหมาย แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายในการคุมครองผูบริโภค
เกี่ยวกับพืชผักและผลไม 
 2. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับพืชผักและ
ผลไมของไทยและของตางประเทศ 
 3. ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมพืชผักและผลไม อํานาจหนาท่ีของ
หนวยงาน บทบาทขององคการเอกชน และมาตรการในการลงโทษ 
 4. ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกปญหาการควบคุมพืชผักและผลไม อํานาจหนาท่ีของ
หนวยงาน บทบาทขององคการเอกชน และมาตรการในการลงโทษ 
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บทที่ 2 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการทําธุรกิจและการคุมครองผูบริโภค

พืชผักและผลไม 
  
 เร่ืองของผูบริโภคนั้นเปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบถึงสาธารณะ ไมใชเร่ืองเฉพาะระหวาง
คูสัญญาทําสัญญาตอกันเทานั้น การที่รัฐใหความคุมครองผูบริโภคกลุมใดกลุมหนึ่งดวยวิธีการใด 
รัฐก็ตองใชวิธีการนั้นกับผูบริโภคกลุมอ่ืนดวย ในเบ้ืองตนจึงควรทําการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฏี
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวาทําไมรัฐถึงตองเขามาใหความคุมครองผูบริโภคโดยเสมอภาคกัน 
สวนการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฏีทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคนั้นก็มีความสําคัญเชนกัน 
เพราะจะทําใหรูถึงท่ีมาในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง ตลอดจนการจัดการของรัฐวา หลักการ
คุมครองผูบริโภคมีแนวคิดและทฤษฎีอะไรมารองรับ โดยในบทนี้จะศึกษาถึง ความหมาย แนวคิด 
ทฤษฎี ท่ีมา และพัฒนาการกฎหมายคุมครองผูบริโภค และทฤษฎีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของรัฐ รวมถึงความหมายและประวัติความเปนมาของวิธีการควบคุมพืชผักและ
ผลไมใหมีความปลอดภัย 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถือเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่งในการที่รัฐจะใหความคุมครอง  
ดังจะเห็นไดวาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 4 
ไดบัญญัติใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไว ในหัวขอนี้จึงทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อท่ีจะทําใหเห็นบทบาทของรัฐท่ีมีตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใน
การเขามาคุมครองผูบริโภค 
 2.1.1 ความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
    กอนอ่ืนเราจะตองมาทําความรูจักกับความหมายของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
เสียกอนวาคืออะไร เพ่ือใหเขาใจวาอะไรคือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยอาจศึกษาดวยวิธีแยกศัพท
ออกเปนสองสวนคือ “ความเปนมนุษย” คําหนึ่ง และ “ศักดิ์ศรี” คําหนึ่ง แลวจึงศึกษาความหมาย
โดยรวมดังนี้ 
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     2.1.1.1 นิยามความหมายของคําวา “ความเปนมนุษย” 
 จากสถานภาพของมนุษยอาจมีนิยามไดหลายแงหลายมุม อาทิเชน ในแงชีวภาพมนุษย
คือสมาชิกของส่ิงมีชีวิตประเภทหนึ่งท่ีรวมกันแลวเรียกวาสัตว หากแตมนุษยเปนสัตวท่ีมี
ความสามารถพิเศษตางๆ มากมายเทานั้น แตในทางปรัชญาดูจะแตกตางไปจากพื้นฐานของศาสตร
อ่ืน กลาวคือ ส่ิงท่ีปรัชญาสนใจไมใชปรากฏการณแกภายนอกท่ีอาจสัมผัสไดดวย “อายตนะ” 
เกี่ยวกับมนุษย หากแตปรัชญาสนใจลึกเขาไปภายในธรรมชาติของมนุษยวาเบ้ืองหลังภาพท่ีปรากฏ
แกสายตาเปนตนนี้ มีความจริงมีอะไรแอบแฝงอยู1 สวนในแงจิตวิทยาน้ัน มนุษยถูกสรางมาให
ประกอบดวยกลไกทางจิท่ีทํางานอยางเปนระบบเหมือนเคร่ืองจักร พฤติกรรมของมนุษยถูกผลัก
ดวยสภาพจิตใจของเขาเอง และมนุษยยังมีความหมายวา “สัตวท่ีภายในใจของเขามีธรรมชาติท่ี
ขัดแยงกันสองสวนอยูภายในคือกิเลสกับคุณธรรม”2 สวนในแงมนุษยนิยมกลับเนนทัศนะใดๆท่ีถือ
มนุษยกับประโยชนสุขของมนุษยเปนเร่ืองงสําคัญท่ีสุด3 เปนตน นอกจากนั้นนิยามความเปนมนุษย
ยังมีมุมมองท่ีหลากหลายออกไป ไดแก 
 1) ความเปนมนุษยกับจารีตประเพณี ซ่ึงเช่ือกันวาสมัยหนึ่งมนุษยไมตางอะไรจากสัตว 
แตตอมามนุษยก็ไดอาศัยสติปญญาสรางสรรคส่ิงตางๆ ท่ีเปนอารยธรรมและความกาวหนาข้ึน ใน
บรรดาสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนนั้นมีส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญก็คือจารีตประเพณี ท่ีเกิดข้ึนเพราะมนุษย ไมไดเกิด
ลอยๆ อยางไรจุดหมาย ซ่ึงจารีตประเพณีจะหลอมคนท่ีแตกตางกันในดานพื้นเพ ชาติกําเนิด 
ความคิด ความเช่ือ การศึกษา เปนตน ใหเปนความเอกภาพท่ีเกิดข้ึนนี้จะชวยใหมนุษยมีชีวิตรวมกัน
อยางเปนสุข4 
 2) ความเปนมนุษยกับสภาวะความรูและการพัฒนา จากทัศนะนี้มนุษยยอมมีอยูเคียงคู
กับความรูหรือองคความรู เพราะถือวารากฐานของปญหาทั้งมวลอันเกิดข้ึนตอมนุษย สังคม และ
ธรรมชาติท่ีเรากําลังเผชิญกันอยูนี้ ลวนมีสมุฏฐานมาจากตัวองคความรูของมนุษยเราแทบท้ังส้ิน5 
กระบวนการความคิดเปล่ียนแปลงสังคมจากยุคเกาสูยุคใหม การพัฒนาคนจึงเปนแกนบูรณาการใน
ระบบการพัฒนาท่ีเปนองครวม โดยจะตองเปนการพัฒนาที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ อัน
เปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท้ังหลาย ซ่ึงการดํารงอยูดวยความดีของมนุษยเปนอยู
อยางมีอิสรภาพและสันติสุขในโลกท่ีเกื้อกูล ทําใหการดํารงอยูกันดวยดีของมนุษยนั้นจะตองอาศัย

                                                            
1  สมภาร พรมทา.  (2538).  มนุษยกับการแสวงหา ความจริงและความหมายของชีวิต.  หนา 30. 
2   แหลงเดิม.  หนา 74. 
3   สิทธิ์ บุตรอินทร.  (2523).  ปรัชญาการเมืองเบื้องตน.  หนา 135. 
4   สมภาร พรมทา.  เรื่องเดิม.  หนา 99. 
5   สนห จามริก.  (2541).  ฐานคิดสูทางเลือกใหมของสังคมไทย.  หนา 124. 
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ความเปนไปอยางประสานและเกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธแหงองครวมคือตัวมนุษย สังคม 
และธรรมชาติเปนองคประกอบสําคัญ6 นอกจากนั้นแลวองคประกอบของการพัฒนามนุษยทางดาน
การดําเนินชีวิต ไดแก พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ซ่ึงมีความสัมพันธอาศัยกันสงผลตอกันเปน
ปจจัยแกกันตอการพัฒนาใหเปนการพัฒนาเต็มท้ังคน7 จึงจะเปนการพัฒนาความเปนมนุษยไดอยาง
มีศักดิ์ศรีใหเปนในทางเดียวกันและเกื้อกูลกัน โดยทางเลือกท่ีเห็นไดชัดและจําเปนเพื่อความอยูรอด
หนึ่งของมวลมนุษชาติ ตองมาจากการพัฒนาที่เปนธรรมและยั่งยืนซ่ึงก็รวมถึงเร่ืองของสังคมไทย
เราดวยนั้น8 คือ วิถีทางแหงความรูอันเปนอิสระเพ่ือการพัฒนาตนเอง “จากภายในจิตสํานึกเรียนรู” 
ของมนุษย เพื่อรับผิดชอบตอตนเองและสังคมใหสมศักดิ์ศรีท่ีตนจะไดรับจากคนอ่ืนในสังคมดวย 
 3) ความเปนมนุษยกับสังคมการเมือง เปนแนวคิดท่ีมองวาความเปนมนุษยนั้นรวม
ความลงตัวเกี่ยวเนื่องกับกฎวาดวยเหตุกับผล (The Law of Causality) ผสมกับแนวความคิดของฝาย
สัมพันธนิยม (Relativism) ฉะนั้นมนุษยธรรมจึงเปนรากฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยสอน
วามนุษยตองเร่ิมตนและเสริมความสัมพันธกันทางสังคมดวยการประพฤติแบบเอาใจเขามาใสใจเรา 
และเอาใจเราไปใสใจเขา9 ก็จะอยูรวมกันไดอยางสันติสุขนั่นเอง 
 4) ความเปนมนุษยกับสัตว จากคําวา “มนุษย” (Human species) แบงแยกตัวเองและ
สรางความแตกตางออกจากสัตวอ่ืนๆ ไดดวยยิ่งท่ีเขาเรียกวา “ความเปนมนุษย” (Humanity) หรือ 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” (Human dignity) ของตัวมนุษยเอง ซ่ึงมนุษยถือวาพวกเขาเปนประเภท
หรือชนิดของส่ิงมีชีวิตท่ีแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ (Mankind) ก็ดวยเหตุผลท่ีวาพวกเขาคือ “มนุษย” จะ
วาไปแลวสัตวอ่ืนๆ ก็เปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีประเภทหรือชนิด (Species) ท่ีแตกตางจากมนุษย และเห็นได
ชัดวามนุษยทําใหตัวพวกเขาเองแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ดวยการที่พวกเขาใสคําวา “Human” ลงหนา
คําวา “Species” ในฐานะเปนคุณศัพทเพื่อขยายใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของคําวา “Species” ความ
เปนมนุษยไมวาจะเปนคําคุณศัพทอยาง “Human” หรือคํานามอยาง “Mankind”  หรือ “Humanity” 
นั้นมีความสําคัญยิ่งท่ีชวยใหส่ิงมีชีวิตอยางเราแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ และท่ีสําคัญคือมนุษยสรางคํา
เหลานี้มาเพ่ือแบงแยกตัวเองออกจากสิ่งอ่ืนๆ10อีกท้ังมนุษยนั้นดูเหมือนวาไมใชส่ิงท่ีมีธรรมชาติ
หรือตัตวะ (Ontobeing) ท่ีแนนอน แตมนุษยนั้นเปนส่ิงท่ีอยูในสภาวะพลวัตรของการเปล่ียนแปลง

                                                            
6   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต).  (2542).  การพัฒนาที่ยั่งยืน.  หนา 237. 
7  แหลงเดิม.  หนา 243-244. 
8   เสนห จามริก.  เลมเดิม.  หนา 190. 
9   สิทธิ์ บุตรอินทร.  เลมเดิม.  หนา 151. 
10 ไชยันต ไชยพร.  (2541).  “ชีวิตและความตายของปรัชญาการเมืองในยุควิทยาศาสตร ตอนที่หน่ึง” 

วารสารรัฐศาสตรสาร 20. หนา 4. 
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อยูเสมอ (Becoming always in transition)11 ดังนั้นความเปนมนุษยจึงมิใชเปนส่ิงท่ีมีตัวตนแนนอน
ตายตัวปราศจากการเปลี่ยนแปลง หากแตความเปนมนุษยนั้นเปนส่ิงท่ีกําลังจะเปน (becoming) 
อะไรบางอยางหรืออะไรก็ไดตามความเหมาะสมเพ่ือความอยูรอดอยูตลอดเวลา 
 2.1.1.2 นิยามความหมายของคําวา “ศักดิ์ศรี”                  
  ตั้งแตแรกเร่ิมชาวโรมันไดใหความหมายคําวา “ศักดิ์ศรี” หมายถึงเกียรติในทางสวน
บุคคลท่ีปรากฏตอสาธารณะ ซ่ึงสังเกตเห็นวาศักดิ์ศรีของชาวโรมันมิใชเร่ืองของบุคคลทุกคน 
หากแตหมายเฉพาะบุคคลท่ีไดรับเกียรติจากสาธารณะเทานั้น12แต “ศักดิ์ศรี” ในความเขาใจของ
ศาสนาคริสตกลับหมายถึงความเมตตาของพระเจาซ่ึงเกี่ยวกับขอเท็จจริงในทางศาสนาคริสตท่ีวา 
มนุษยถูกสรางข้ึนตามความประสงคของพระผูเปนเจา ดังนั้นศักดิ์ศรีของมนุษยมิอาจถูกทําลายหรือ
ถูกพรากไปไดโดยการกระทําของบุคคลอ่ืน หากแตถูกทําลายโดยบาปของตนเอง อันแสดงใหเห็น
ถึงศักดิ์ศรีอีกแงมุมหนึ่งท่ีมีความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระผูเปนเจา และตอมาทัศนะของนัก
ปรัชญาบางคนเร่ิมมองวา ศักดิ์ศรีนั้นหมายถึงความเปนอิสรภาพของมนุษยบนพื้นฐานของมนุษย 
ซ่ึงมิไดมีวัตถุประสงคหลักอยูท่ีตัวมนุษย หากแตมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อนมนุษยดวยกัน ท่ีจะรวม
บรรลุสูคุณคาแหงความดีงามได 
  อยางไรก็ตามหากวิเคราะหจากตัวอักษรตามพจนานุกรมไทยฉบับบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2525 คําวา “ศักดิ์ศรี” เปนคํานาม แปลวา เกียรติศักดิ์ ซ่ึงหากพยายามถอดความหมาย 
โดยการแยกคําออกจากกนัไดดังนี้ คําวา “ศักดิ์” หมายถึงฐานะ สวนคําวา “ศรี” หมายถึง สิริ ม่ิงขวัญ 
ผูเปนท่ีรักหรือเคารพนับถือ สวนคําวา “เกียรติ” หมายถึงการยกยองนับถือ ดังนั้นเม่ือพิจารณาคํา
ท้ังหลายขางตนโดยรวมแลว นาจะไดคําตอบวา “ศักดิ์ศรี” หมายถึงการยอมรับนับถือสถานภาพของ
บุคคล13 ท่ีเปรียบเสมือนเกราะปองกันความเปนมนุษย แมไมอาจพิสูจนใหประจักษชัดเจนในความ
เทาเทียมกันภายนอกได แตก็อาจรับรูและสัมผัสไดดวยเหตุผลภายในจิตสํานึกจากความรูสึกผิด
ชอบของมนุษยผูมีปญญาไดอยางเทาเทียมกันอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เนื่องจากมนุษยทุกคน
นั้นมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในตัวเอง ไมวาจะมีความแตกตางกันในดานสังคม วัฒนธรรม ชุมชน
ประเพณีนิยมหรืออ่ืนไดก็ตาม แตศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยูท่ีทุกคนเพราะเปนมนุษย อัน
จะตองไดรับการยอมรับและเคารพโดยเพื่อนมนุษยดวยกันนั่นเอง 

                                                            
11 แหลงเดิม. 
12 Albert Bleckmann, Staatsrecht II-Die Grundrecher, 1997.  p. 542. อางถึงใน บรรเจิด  สิงคะเนติ.  

(2552). หลักพ้ืนฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย. หนา 84. 
13 นพนิธิ สุริยะ.  (2543). “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย: มองจากบริบทของไทย” วารสารนิติศาสตร 30, 3  

หนา 507. 
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 2.1.1.3 นิยามความหมายตามแนวคิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
  จากฐานรากของสิทธิมนุษยชนอันโยงไปสูธรรมชาติของมนุษยเพื่อจะชวยอธิบายแกน
แหงความเปนมาของความหมายเก่ียวกับเร่ืองนี้ ในทรรศนะของ Jack Donnelly ไดแสดงความเห็น
ไววา14 แหลงท่ีมาของสิทธิมนุษยชนคือธรรมชาติเชิงศีลธรรมของมนุษย (Man’s moral nature) 
สิทธิมนุษยชนเปนส่ิงจําเปนมิใชเพียงเพื่อการมีชีวิตอยู แตเพื่อการดํารงชีวิตท่ีมีศักดิ์ศรี กลาวคือ 
เพื่อชีวิตท่ีมีคุณคาสมกับความเปนมนุษย (life worthy of a human being) สิทธิมนุษยชนจึงเกิดข้ึน
จากศักดิ์ศรีอันมีมาโดยกําเนิดของบุคคล อันเกี่ยวโยงไปถึงจินตภาพทางศีลธรรมแหงศักยภาพของ
มนุษย (Moral vision of  human potentiality) แมอาจเปนส่ิงท่ียากตอการพิสูจนเชิงประจักษ แต
จริงๆแลวส่ิงนี้ ก็ดูเหมือนเปนการสืบเนื่องมาจากความพยายามของ “คณะกรรมการวาดวยรากฐาน
ทางทฤษฎีสิทธิมนุษยชน” (A Committee on the Theoretical Bases of Human Rights) ขององคการ
ดานการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)  ตั้งแตป ค.ศ. 1947 ท่ี
มุงม่ันแสวงหาหลักการรวม (Common Principles) โดยการมีหนังสือสอบถามความเห็นในปญหา
ทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปยังนักวิชาการปญญาชนคนสําคัญๆของโลกไดแก มหาตม 
คานธี (Gandhi) ฮัคลีย (Aldous Huxley) มาริแตง (Jacques Maritain) และลาสกี้ (Harold J. Laski) 
ตางมีจดหมายตอบกลับมา คือการเนนย้ํารากฐานทางทฤษฎีสิทธิมนุษยชนท่ีมีความศรัทธาเช่ือม่ัน
ในความเปนมนุษย ในศักดิ์ศรีอันติดมาแตกําเนิดของชายและหญิงเหมือนกัน พรอมๆกับท่ีศรัทธา
รากฐานรวมกันของสหประชาชาติอันมีตอเสรีภาพและประชาธิปไตย ซ่ึงในความเช่ือม่ันนี้ตอสิทธิ
มนุษยชนกอใหเกิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในป ค.ศ. 1948 นั้นเอง 
 ตามท่ีกลาวมายอมสะทอนความศรัทธาตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันหมายถึงความ
เช่ือม่ันในคุณคาของมนุษย ในความมีมโนธรรม ในศักยภาพที่จะเปล่ียนแปลงสูความเปนมนุษยอัน
สมบูรณ ตราบเทาท่ียังมีลมหายใจอยู มนุษยทุกคนยอมมีความเปนไปไดท่ีจะเปล่ียนแปลงพัฒนาตัว
เขาเองจากสภาพท่ีเปนอยู การท่ีเรายืนหยัดวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีไมอาจถูกใชเพ่ือเปนเครื่องมือ
เพื่อส่ิงใดๆ มิใชเพราะเราเช่ือวามนุษยเปนส่ิงสมบูรณ แตเพราะความศรัทธาเช่ือม่ันวามนุษย
สามารถเปล่ียนแปลงได (Ability of Becoming) ตางหากท่ีทําใหเราตองเคารพตอความเปนมนุษย
ของเขา หรือหลักเร่ืองศักดิ์ศรีของบุคคล (The Principle of the Dignity of the Person) ซ่ึงเนนการ
เคารพในคุณคาของมนุษยโดยปฏิบัติตอมนุษยดวยการยอมรับตอการตัดสินใจ ความตั้งใจ รวมถึง
การแสดงออกท่ีเปนไปโดยความสมัครใจของมนุษยดวยกัน อีกท้ังการท่ีจะสงเสริมสิทธิมนุษยชน
จะตองมีภารกิจอยางหน่ึงของธรรมชาติมนุษยก็คือการตอสูกับธรรมชาติท่ีเปนอยูจริง (A Task of 
                                                            

14 จรัญ โฆษณานันท.  (2544). รัฐธรรมนูญ 2540:  จากศักด์ิศรีความเปนมนุษย สูธัมมิคสิทธิมนุษยชน.  
หนา 65-66. 
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human nature against nature) ซ่ึงหากไมมองโลกอยางส้ินหวังมากนัก ตราบเทาท่ีจุดมุงหมายเชิง
คุณคาเหลานี้เปนส่ิงท่ีมนุษยชาติไมอาจปฏิเสธได ฉันใดศรัทธาในความเปนมนุษยก็ยอมกลายเปน
ส่ิงท่ีเรายากจะปฏิเสธไดฉันนั้น15 และจุดสําคัญท่ีสุดก็คือเปาหมายเพ่ือผลลัพธแหงศรัทธาท่ีโยงใย
ไปสูการบรรลุซ่ึงอิสรภาพ ภราดรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพ ตามคําปรารภในปฏิญญาสากล 
ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญท้ังในคําปรารภและเนื้อความท้ัง 30 มาตรา ไดดังตอไปนี้ 
 สําหรับมาตรา 1 กําหนดปรัชญาท่ีวา “มนุษยท้ังหลายเกิดมามีอิสรเสรีและเสมอภาคเทา
เทียมกันในเกียรติศักดิ์ (ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย) และสิทธิของบุคคล ตางมีเหตุผลและมโนธรรม 
และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ” และในมาตรา 2 กําหนดวางแนวหลัก การ
พื้นฐานท่ีวา “มนุษยมีความเทาเทียมกัน และไมแบงแยกในการไดมาซ่ึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ข้ันพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไมมีความแตกตางกันในเร่ือง เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืนๆ เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ
อ่ืนใด” เหลานี้เปนตัวอยางท่ีตองการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย นอกจากนั้นในปฏิญญาสากล
ฉบับนี้ยังจําแนกแบงออกไดดังนี้ มาตรา 3 ถือวาเปนเสาหลักแหงสิทธิตนแรกในปฏิญญา อีกท้ัง
หากพิจารณาจากขอ 4 ถึงมาตรา 21 จะพบวาไดครอบคลุมนัยแหงสิทธิตางๆ ในแงของสิทธิทาง
แพงและทางการเมือง สวนมาตรา 28-30 นั้นเปนบทสรุปท่ีจะไดรับประโยชนจากระเบียบสังคม
และระหวางประเทศ โดยไดกลาวปรามมิใหรัฐ กลุมชน หรือบุคคลใด อางสิทธิและกระทําการใดๆ 
อันมุงตอการทําลายสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใดๆที่ระบุไวในปฏิญญาน้ี16 
 จากท่ีไดกลาวมาขางตนคําวา “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) นั้นหมายถึงสิทธิ
ท้ังหลายซ่ึงเปนท่ียอมรับกันในประเทศที่มีอารยธรรมวา เปนสิทธิพื้นฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรีของมนุษย และในการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยนั้น ถือเปนสิทธิท่ีมีการคุมครอง
ปองกันในทางกฎหมายเปนพิเศษสมกับความสําคัญของสิทธิดังกลาว17 ซ่ึงคํานี้เปนศัพทท่ีพึ่งจะใช
กันเม่ือศตวรรษที่ 20 นี้เอง18 จึงมีมโนทัศนสมัยใหมปรากฏอยูในรูปของคําอ่ืนท่ีมีปริมณฑลเชน 
เดียวกับสิทธิมนุษยชนไดแกคําวา “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) เสรีภาพพลเมือง (Civil Liberties) 
และสิทธิข้ันพื้นฐาน (Fundamental Rights) ท่ีตางยืนยันในมูลฐานของเกียรติภูมิและคุณคาของ
ความเปนมนุษย อันแอบแฝงเต็มเปยมไปดวยความมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้นการคํานึงถึงคํา

                                                            
15 แหลงเดิม. 
16 นพนิธิ  สุริยะ.  (2537). สิทธิมนุษยชน.  หนา 54-55. 
17 วีระ  โลจายะ.  (2538).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  หนา 54-55. 
18 Even Luard.  (1967). The Origins of International Concern Over Human Rights.  New York: F.A. 

Praeger.  p. 7. 
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วา “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) จึงมีความเกี่ยวพันกับคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” (Human 
Dignity) ไมโดยทางตรงก็โดยทางออม เพราะเปนคําท่ีปรากฎอยูเสมอในเอกสารเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชน แตอยางใดก็ตามยังมีบางทัศนะท่ีสะทอนนิยามของคําวาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย ใหความเขาใจท่ีแตกตางกัน โดยความหมายของแนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น ถา
มองจากแนวคิดทางสังคมและการเมืองการปกครองจะแสดงถึงความเขาใจเกี่ยวกับจิตใจตาม
ธรรมชาติท่ีมีคุณคาของมนุษยตามนัยความสัมพันธของมนุษยกับสังคม สวนในทางตรงกันขาม
ความหมายของสิทธิมนุษยชนกลับเนนสิทธิท่ีมนุษยทุกคนมีอยางเทาเทียมกันและไมสามารถถาย
โอนสิทธิใหแกกันได โดยสิทธิมนุษยชนนี้เปนสิทธิท่ีมนุษยทุกคนพึงมีในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษย 
ทําใหสิทธิมนุษยชนกลายเปนแนวคิดท่ีเนนเชิงปฏิบัติโดยมุงหมายที่จะแยกแยะแนวคิดทางเนื้อหา
ออกจากแนวคิดของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และแนวคิดท่ีหลากหลายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ี
ไดรับความแพรหลายอยางรวดเร็วนี้เอง สวนใหญไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาคและความ
อิสระท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจึงทําใหระบบการเมืองการปกครองของแตละสังคมไดมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองปฏิเสธแนวคิดในการปฏิบัติของสิทธิมนุษยชน19 แทจริงแลวศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยไมใชเร่ืองสวนบุคคลไมใชเร่ืองของความเปนอิสระเทานั้น หากแตเปนเร่ืองของมหาชนและ
กลุมบุคคลสวนรวมซ่ึงสวนหนึ่งของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอาจประกอบดวยความจํายอมในการ
ยอมรับส่ิงท่ีเปนประกาศของสิทธิมนุษยชนใหอะไรแกสังคม20 
 2.1.2 สารัตถะอันเปนรากฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย21 
 “ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น เปนการกลาวถึง 
“คุณคา” ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาท่ีไมข้ึนอยูกับเวลา สถานท่ี และจะตองทําใหคุณคา
ดังกลาวนั้นมีผลในทางกฎหมาย ตามท่ี Guenter Duerig ไดอธิบายคําวา “ศักดิ์ศรี” วามนุษยทุกคน
เปนมนุษยโดยอํานาจแหงจิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจากความเปนอยูในสภาวะ
ธรรมชาติท่ีปราศจากความเปนสวนบุคคล และการทําใหบรรลุเปาหมายภายในขอบเขตสวนบุคคล
นั้น ยอมข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง ในอันท่ีจะกําหนดตนเองและในการสราง
สภาพแวดลอมของตนเอง จากแนวความคิดดังกลาวนี้ประกอบดวยรากฐานอันเปนสาระสําคัญ 2 
ประการ ท่ีไมอาจแยกออกจากกันได คือ สิทธิในชีวิตรางกายและสิทธิในท่ีจะไดรับความเสมอภาค 

                                                            
19 Rhoda E. Howard and Jack Donnelly.  (1989). Human Dignity, Human Rights and Political 

Regimes.  London: Cornell University Press.  pp. 66-67 
20 Rhoda E. Howard. Dignity.  (1992). Community and Human Rights.  USA: Philadelphia. pp.84 
21 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2543).  หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. หนา 87-89. 
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  “สิทธิในชีวิตและรางกาย” (Recht auf Leben) เปนสิทธิท่ีติดตัวปจเจกบุคคลมาต้ังแต
เกิด เปนสิทธิของปจเจกบุคคลท่ีมีอยูในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตและรางกายจึงไมอาจจะถูก
พรากไปจากบุคคลไดแตในทางตรงกันขามอาจทําใหไดรับหลักประกันมากข้ึนโดยบัญญัติกฎหมาย 
ของรัฐไว สิทธิในชีวิตและรางกายเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงอยู
ของมนุษย และเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีแสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระท่ีจะกําหนดตนเองไดตาม
เจตจํานงท่ีตนประสงค จากการท่ีมนุษยมีเจตจํานงโดยอิสระในอันจะสรางสภาพแวดลอมของ
ตนเองหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนี้เองท่ีทําใหมนุษยแตกตางจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ดังนั้นเพื่อ
เปนการเคารพในสิทธิในชีวิตและรางกายของปจเจกบุคคล บุคคลแตละคนจึงตองเคารพในขอบเขต
ปริมณฑลสวนบุคคลของแตละคน และดวยเหตุนี้ สิทธิในชีวิตและรางกายจึงเปนรากฐานอันสําคัญ
ของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
  “สิทธิในความเสมอภาค” สิทธิในความเสมอภาคเปนการแสดงวามนุษยทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน ในขณะท่ีสิทธิในชีวิตและรางกายเปนการแสดงถึงความสัมพันธของ
ปจเจกบุคคล แตในขณะท่ี “สิทธิในความเสมอภาค” เปนการแสดงถึงความสัมพันธของปจเจก
บุคคลและตอสังคม ดังนั้น ถึงแมมนุษยจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายของตนตามแตหากขาด
หลักประกันในเร่ืองหลักความเสมอภาคแลว บุคคลนั้นอาจไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกับ
บุคคลอ่ืนๆ ในสังคม หรืออาจถูกเลือกปฏิบัติจากผูใชอํานาจรัฐ ดวยเหตุนี้ เพื่อใหมนุษยสามารถ
ดํารงตนอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีอยางแทจริง นอกจากปจเจกบุคคลจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายแลว 
ปจเจกบุคคลยังจะตองมีหลักประกันในเร่ืองหลักความเสมอภาคดวย หลักความเสมอภาคจึงเปน
รากฐานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
 อยางไรก็ตาม ในทางความเขาใจถึงคุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูในเสรีภาพของมนุษย
นั้นจะตองเขาใจวา เสรีภาพในการกําหนดตนเองของมนุษยในทางความคิดนั้นถือวา มนุษยทุกคนมี
ความเทาเทียมกันในเสรีภาพในทางนามธรรมเทานั้น ดังนั้น คุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของ “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย” นี้ แทจริงแลวไมอาจจะทําใหเทาเทียมกันไดสําหรับมนุษยทุกคน แตอยางนอย
ท่ีสุด มีความเปนไปไดในทางนามธรรม ท่ีบุคคลแตละบุคคลอาจจะทําใหบรรลุเปาหมายของตน
ในทางกฎหมายไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
 1) คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น จะตองเขาใจวายังดํารงอยู 
ถึงแมวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไมมีความสามารถที่จะกําหนดตนเองไดโดยอิสระต้ังแตเร่ิมตนอัน
เนื่องมาจากความมีจิตบกพรอง จิตผิดปกติ หรือจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีนี้ยังตองถือวาในทาง
กฎหมายแลวบุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะกําหนดตนเองได และบุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะใชเสรีภาพ
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นั้นอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงยอมมีผลวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังดํารงอยูกับบุคคลนั้นอยางสมบูรณ 
ท้ังนี้ โดยไมจําตองพิจารณาความจริงวาบุคคลนั้นสามารถใชเสรีภาพนั้นไดหรือไม 
 2) คุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังดํารงอยูถึงแมบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะสรางความเส่ือมเสียใหแกตนเอง เชน อาชญากรไดใชเสรีภาพไปในทางท่ีผิดกอใหเกิดความ
อับอายสรางความเส่ือมเสียใหแกตนเองเชนนั้น ยอมเปนเคร่ืองพิสูจนวามนุษยนั้นมีศักดิ์ศรีของ
ตนเอง มีศักดิ์ศรีท่ีจะกําหนดตนเองไดอยางอิสระ หากแตบุคคลนั้นไดใชเสรีภาพนั้นไปในทิศทางท่ี
ไมถูกตองหรือเปนการใชเสรีภาพไปในทางท่ีผิด 
 3) คุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นมิไดข้ึนอยูกับการทําให
บรรลุเปาหมายท่ีเปนจริงในทางปฏิบัติของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดังนั้น การแทรกแซงของรัฐอาจ
เปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได แมวาบุคคลนั้นไดตัดสินใจอยางอิสระยินยอมใหรัฐทํา
การแทรกแซงดังกลาวได ท้ังนี้ เพราะจากบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหเปนภาระหนาท่ีของ
รัฐท่ีจะตองใหความคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น จากบทบัญญัติดังกลาวรัฐยอมไมมี
อํานาจที่จะไปขอความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อการแทรกแซงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
หากแตตองปกปองมิใหมีการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 4) เพราะคุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมไดข้ึนอยูกับการทําให
เปนจริงของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดังน้ัน กรณีจึงอาจเปนการแทรกแซงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได 
แมวาบุคคลนั้นจะยังไมถือกําเนิดหรือบุคคลนั้นไดตายไปแลวก็ตาม ดังนั้น ในกรณีนั้นจึงไมอาจจะ
อาศัยหลักสิทธิเรียกรองในทางแพงมาเปนเกณฑในการพิจารณาเร่ืองดังกลาวได โดยมีขอพิจารณา
ดังนี้ 
   (1) เด็กในครรภมารดายอมไดรับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกัน ถึงแมชีวิต
มนุษยจะเร่ิมตนเม่ือมีการใหกําเนิด การใหกําเนิดนั้นกอใหเกิดชีวิตใหมและบุคลิกภาพสวนบุคคล
ใหมข้ึน ดังนั้น การทําแทงเด็กในครรภมารดาที่มิไดเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือการที่รัฐ
มิไดเขาไปปกปองตอชีวิตของเด็กในครรภมารดาดังกลาว กรณียอมเปนการขัดกับมาตรา 1 (ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย) ของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน ไดวินิจฉัยวากฎหมาย
อาญาท่ีอนุญาตใหทําแทงไดนั้นเปนโมฆะ โดยไดใหเหตุผลวา ชีวิตท่ีไดรับการพัฒนาอยูในครรภ
มารดานั้นถือวาเปนชีวิตอีกชีวิตหนึ่งซ่ึงอยูภายใตความคุมครองของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตามมาตรา 2 (2) 
“บุคคลมีสิทธิในชีวิตและรางกาย” และความมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นไมอาจ 
จะถูกลวงละเมิดได ดังนั้น จึงเปนภาระหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองใหความเคารพและใหความคุมครอง 
หนาท่ีในการใหความคุมครองของรัฐนั้น มิไดหมายเฉพาะการหามการแทรกแซงโดยตรงของรัฐตอ
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ชีวิตท่ีเติบโตในครรภของมารดาเทานั้น หากแตรัฐยังจําตองใหความคุมครองและปกปองชีวิต
ดังกลาวดวย 
   (2) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นอาจใหความคุมครองไปถึงบุคคลท่ีเสียชีวิตแลว เชน
การใชประโยชนจากศพของมนุษยในทางการวิจัยเพื่อการอุตสาหกรรมน้ัน อาจเปนการละเมิดใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แตอยางไรก็ตามหากผูตายไดตัดสินใจดวยตนเองการท่ีจะอุทิศรางกายของ
ตนเพื่อการศึกษาวิจัยในทางการแพทยอันเปนประโยชนในการศึกษาคนควาเพื่อการรักษาเยียวยาผู
ท่ียังมีชีวิตอยู ในกรณีเชนนี้ยอมไมเปนการขัดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
  2.1.3 สถานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย22 
 ในการพิจารณาถึงสภานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะแบงการพิจารณาถึงสถานะ
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยออกเปน 3 ประการคือ 1 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะท่ีเปนคุณคา  
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ 2 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะท่ีเปนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ 
และ 3 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสิทธิประเภทหน่ึง 
     2.1.3.1 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” นั้นถือวามีคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หรือท่ีกลาวกันวา 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระทําของรัฐท้ังหลายจึงตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกลาว เพราะมนุษยนั้นเปนเปาหมาย
การดําเนินการของรัฐ มนุษยมิใชเปนเพียงเคร่ืองมือในการดําเนินการของรัฐและการดํารงอยูของรัฐ
นั้นก็ดํารงอยูเพ่ือมนุษย มิใชมนุษยดํารงอยูเพ่ือรัฐ ดวยเหตุนี้ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จึงถือวา
เปนพื้นฐานสําหรับการวางรากฐานของหลักเสรีภาพของบุคคล และหลักความเสมอภาค ดังท่ีทราบ
กันโดยท่ัวไปวา สิทธิและเสรีภาพนั้นเปนสิทธิท่ีไมอาจจําหนายจายโอนได และเปนสิทธิท่ีไมอาจ
ลวงละเมิดได ท้ังนี้ เพื่อใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมีผลเปนจริงในทาง
ปฏิบัติ ซ่ึงยอมหมายความวา สิทธิ และเสรีภาพท้ังหลายท่ีบัญญัติไว โดยสาระสําคัญของสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาวนั้นเปนการแสดงถึงผลอันมีพื้นฐานมาจากศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงกอใหเกิดผล
สําคัญ 2 ประการ ประการแรก การตีความเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพท้ังหลายจะตองถือวาเนื้อหา
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนพื้นฐานท่ีจะตองนํามาใชประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพ
อ่ืนๆ ดวย ประการท่ีสอง อาจกลาวไดวาเนื้อหาในทางหลักการท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ท้ังหลาย รวมท้ังความหมายของการแทรกแซงในขอบเขตที่ไดรับการคุมครองของสิทธิและ
เสรีภาพทุกประเภทนั้นไดรับการพัฒนามาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

                                                            
22 แหลงเดิม. 
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 ความสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงถือวาเปนบทบัญญัติท่ีอยูในลําดับช้ันสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญนั้น อาจแสดงใหเห็นไดในเร่ืองดังตอไปนี้ 
 1) การกําหนดทิศทางของรัฐ เร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น มีผลในการกําหนด
กฎเกณฑท่ีจะตองทําใหบรรลุเปาหมายตอคุณคาดังกลาวสําหรับการกระทําของรัฐท้ังหลายเพราะ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนตัวกําหนดและเปนตัวจํากัดวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของรัฐ 
นอกจากนี้ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังเปนตัวกําหนดและจํากัดความชอบธรรมของรัฐ และของ
กฎหมายที่มีตอคุณคาในทางสวนบุคคล ซ่ึงจากพื้นฐานดังกลาวนี้เอง ยอมมีความหมายตอการใช
สิทธิและเสรีภาพอื่น ๆ ดังนี้ 
   (1)  เร่ืองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในความสัมพันธระหวางรัฐกับปจเจกบุคคล
นั้น ไดกอใหเกิดบทสันนิษฐานท่ีเปนคุณตอปจเจกบุคคลในกรณีท่ีสัมพันธกับอํานาจรัฐ 
  (2) ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยนั้นถือวา เปนสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพซ่ึงภาพ
ในขอบเขตดังกลาวนั้นรัฐไมอาจเขาไปแทรกแซงไดในกรณีท่ีสัมพันธกับอํานาจรัฐ 
 2) การบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวในรัฐธรรมนูญนั้น ไมเพียงแตกอให 
เกิดสิทธิในทางมหาชนท่ีมุงหมายตอการกระทําของรัฐเทานั้น หากแตยังบังคับใหรัฐตองกําหนดเปน
หลักกฎหมายท่ัวไป (โดยเฉพาะอยางยิ่งตามกฎหมายแพง) วา อํานาจอ่ืนๆ นอกเหนือจากอํานาจรัฐ
ก็ไมอาจท่ีจะละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได ถึงแมจะไมกอใหเกิดสิทธิในทางมหาชนในการ
เรียกรองใหบัญญัติกฎหมายเพื่อการคุมครองดังกลาวก็ตาม แตจากบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีอยูจะตอง
ตีความใหสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย นอกจากนี้รัฐยังจะตองปกปองคุมครองเพื่อมิ
ใหมีการละเมิดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในการทําใหบรรลุเปาหมายตอหนาท่ีของรัฐในการ
คุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นไดกอใหเกิดคําถามวา ในกฎหมายแพงนั้นจะตองคํานึงถึง
ระบบคุณคาในทางรัฐธรรมนูญ เชน หลักอันละเมิดมิไดของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือไมเพียงใด 
ซ่ึงในทางตําราของเยอรมัน ตางยอมรับตรงกันวา หลักดังกลาวนั้นมีอิทธิพลตอกฎหมายแพงดวย 
     2.1.3.2 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ 
 ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไทย นอกเหนือจากท่ีไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพไวอยาง
หลากหลายแลว ยังไดกําหนดใหมีหลักประกันของสิทธิและเสรีภาพ เชน ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 
29 วรรคสอง หลักหามมิใหตรากฎหมายจํากดัสิทธิและเสรีภาพอันมีผลเพ่ือใชบังคับแกกรณีใดกรณี
หนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง หลักการอางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจ 
ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพและหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพมิได จากหลักประกันดังกลาวนี้เอง กอใหเกิดคําถามข้ึนวา อะไรคือสาระ 
สําคัญแหงสิทธิและเสรีแตละประเภท และมีขอบเขตแคไหนเพียงใดซ่ึงในเร่ืองนี้นับวาเปนปญหาท่ี
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มีความยุงยากซับซอนในการกําหนดขอบเขตสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ในปญหาดังกลาว 
แมในทางตํารากฎหมายของเยอรมันเองจนถึงปจจุบันนี้ก็ยังไมสามารถท่ีจะกําหนดกฎเกณฑออกมา
เปนหลักท่ัวไปไดวา อะไรคือสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ แตอยางไรก็ตาม ไดมีความพยายาม
ในการนําเกณฑของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Wuerde des Menschen) มาเปนหลักเกณฑในการ
พิจารณาสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ ดวยเหตุนี้การแทรกแซงใดท่ีเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย กรณียอมถือวาเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ 
ดังนั้น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะท่ีเปนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ัน ถือวาศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยเปนสารัตถะอันเปนแกน ของสิทธิและเสรีภาพแตละประเภท ซ่ึงภายในขอบเขต
ดังกลาวรัฐมิอาจลวงละเมิดได ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะท่ีเปนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพ จึงมีความมุงหมายท่ีจะปกปอง คุมครองการแทรกแซงของรัฐ มิใหกระทบตอสารัตถะแหง
สิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล 
     2.1.3.3 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะสิทธิประเภทหน่ึง 
   ในประเด็นนี้มีขอถกเถียงในทางวิชาการวาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยนั้นเปนเพียง
หลักการกวางๆ ท่ีคลอบคลุมสิทธิและเสรีภาพท้ังหลายหรือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นถือวาเปน
สิทธิท่ีมีลักษณะเฉพาะตนสิทธิหนึ่ง ตอกรณีปญหาดังกลาวในทางวิชาการของเยอรมันนั้น มี
ความเห็นเปน 2 ฝาย ฝายแรก เห็นวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมถือวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานสิทธิหนึ่ง 
เพราะการบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามมาตรา 1 วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะ
เปนการประกาศหลักการของสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนื่องจากในมาตรา 1 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ไดบัญญัติใหสิทธิข้ันพื้นฐานในมาตราตอๆ มา ผูกพันอํานาจรัฐท้ังหมด แตไมหมายความรวมถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย นอกจากนี้ ขอบเขตในการพิจารณาถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นขาด
ความแนนอนชัดเจนวามีขอบเขตแคไหน เพียงใด ดังนั้นตามความเห็นฝายแรกจึงเห็นวา ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญ ไมถือวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน 
สิทธิหนึ่ง อีกฝายหน่ึง เห็นวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นถือวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานสิทธิหนึ่ง ท้ังนี้
โดยพิจารณาจากการจัดระบบในเร่ืองสิทธิข้ันพื้นฐานและพัฒนาการในทางประวัติศาสตรของ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลว ถือไดวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิทธิข้ันพื้นฐานสิทธิหนึ่ง โดยฝาย
นี้ไดโตแยงความเห็นฝายแรกท่ีกลาววาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีลักษณะเปนการประกาศหลักการ
และขาดความแนนอนชัดเจนนั้น ซ่ึงฝายนี้เห็นวาลักษณะดังกลาวนั้นปรากฏอยูในสิทธิข้ันพื้นฐาน
อ่ืนๆ ดวย ซ่ึงปญหาในเร่ืองดังกลาว ตอมาศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมันไดวินิจฉัยยอมรับวา 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิทธิข้ันพื้นฐานสิทธิหนึ่ง และตอมาไดวินิจฉัยวา ถึงแมศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยมิไดเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีไดรับการบัญญัติไวในมาตราท่ีระบุใหผูกพันอํานาจรัฐท้ังหมด
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ก็ตาม แตอํานาจรัฐท้ังหลายก็ยังตองผูกพันกับหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ(ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย) ดวย 
 ซ่ึงจากลักษณะน้ีเอง Zippelius ไดกลาววาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนั้นมีความมุงหมาย 2 ประการ ประการแรกถือวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานซ่ึงมีลักษณะเปน
สิทธิ ๆ หนึ่ง สวนความมุงหมายอีกประการหนึ่ง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทําหนาท่ีในการวินิจฉัย
ในทางคุณคาอันแสดงถึงทิศทางของการกระทํา โดยเรียกรองใหสิทธิข้ันพื้นฐานตางๆ นั้นสามารถ
บรรลุเปาหมายไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได นอกเหนือจากการใหหลักประกันท่ีจะไมลวงละเมิด
ตอสิทธิข้ันพื้นฐาน 
 2.1.4 ขอบเขตในการคุมครองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย23 
 การกําหนดขอบเขตของการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนเร่ืองยาก เพราะ
นิยามของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในปจจุบันนั้นยังไมมีนิยามท่ีไดรับการยอมรับเปนการ
ท่ัวไป การกลาวถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมักจะมีความสัมพันธกับเวลาและสถานการณ ภายใต
สภาพการณใดท่ีถือวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นไมอาจจะกําหนดไวเปนการท่ัวไป
ได หากแตตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนรายๆ ไป สภาพการณโดยรวมทางสังคม วัฒนธรรมของ
สังคมหนึ่งๆ จึงเปนเง่ือนไขในการพิจารณาท่ีแตกตางกันออกไป นอกจากนี้ ยังมีปญหาวา ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยนั้นรวมอยูในสิทธิข้ันพื้นฐานใดบางนอกเหนือจากสิทธิในชีวิต รางกายและสิทธิใน
ความเสมอภาคอันถือวาเปนหลักประกันพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 ปญหาเร่ืองขอบเขตการคุมครองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นสามารถกําหนดได
หรือไมอยางไรนั้น มีแนวความคิด 2 แนว แนวความคิดแรก เห็นวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น
สามารถกําหนดเปน “คุณคา” ได โดยถือวามีคุณคาท่ีเปนอิสระมีลักษณะเปนของตนเองอันเปนคุณ
คาท่ีเปนธรรมชาติของความเปนมนุษย แนวความคิดนี้เปนแนวความคิดทางปรัชญาของ Kant และ
แนวความคิดทางทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ สวนอีกแนวความคิดหนึ่งเห็นวาลักษณะอันเปนสาระ  
สําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นข้ึนอยูกับความสามารถท่ีมนุษยสามารถท่ีจะกําหนดตนเองได 
แนวความคิดท่ีสองเปนแนวความคิดท่ีพิจารณาความสามารถของมนุษยในทางขอเท็จจริง 
 แนวความคิดท้ังสองแนวน้ันลวนแตไปกระทบกับสาระสําคัญของปญหาของคํานิยาม
วา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” นั้นมีความหมายเชนใด ซ่ึงจากนิยามดังกลาวนี้เองจึงสามารถจะ
กําหนดขอบเขตไดวาภายในขอบเขตดังกลาวนี้เองเปนส่ิงซ่ึงไมอาจลวงละเมิดได แตอยางไรก็ตาม 
ตามความเห็นของฝายท่ีสองนั้น ยังไมอาจอธิบายไดวาในกรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเปนผูไร
ความสามารถอันไมสามารถจะดําเนินการใดๆ ตามเจตจํานงของตนได ในกรณีนี้ตามแนวคิดท่ีสอง
                                                            

23 แหลงเดิม. 
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จะอธิบายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลเลานี้ไดอยางไร ซ่ึงในกรณีของบุคคลเหลานี้ก็ตองให
ความเคารพวา บุคคลเหลานี้เปนมนุษยคนหนึ่งในสังคมท่ีพึงจะไดรับการปฏิบัติและไดรับความ
เคารพเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงหากถือตามแนวความคิดแรกน้ัน ถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น
ไมไดข้ึนอยูกับเจตจํานงของปจเจกบุคคลแตละคน หากแตเปนคุณคาท่ีเปนอิสระจากความเปน
มนุษยแตละคน 
 สิทธิเรียกรองเพื่อใหความเคารพและคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น ในดาน
หนึ่งเปนการปองกันการแทรกแซงจากรัฐ แตในอีกดานหนึ่งนั้น หากพิจารณาอยางสมเหตุผลสิทธิ
เรียกรองท่ีจะไดรับความเคารพจากรัฐ หมายรวมถึงสิทธิเรียกรองจากรัฐ เพื่อใหรัฐกระทําการอยาง
ใดอยางหนึ่งเพื่อเปนการปกปองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เฉพาะในกรณีของสิทธิท่ีจะไดรับ
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น สิทธิดังกลาวมิไดผูกพันเฉพาะรัฐเทานั้นหากยัง
หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีไมใชรัฐดวย เชน ปจเจกบุคคล หรือกลุมสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือรัฐ
ตางประเทศ หนาท่ีในการใหความคุมครองของรัฐตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนการรับรองวา
สิทธิความเปนมนุษยนั้นเปนสิทธิเรียกรองท่ีสมบูรณ ซ่ึงหมายความวา สิทธิเรียกรองท่ีจะไดรับ
ความเคารพน้ันมีจุดมุงหมายเพื่อปกปองตอการแทรกแซงท้ังหลาย โดยมิตองคํานึงถึงวาการกระทํา
ท่ีเปนการแทรกแซงน้ันเปนการกระทําของรัฐหรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาบุคคลทุกคนยอมมี
หนาท่ีท่ีจะตองใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลอ่ืน สําหรับในกรณีของอํานาจ
รัฐท่ีมีตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีภาระหนาท่ีอยู 2 ประการ คือ ประการแรก การใหความเคารพ
และการใหความคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นหมายความวา อํานาจรัฐนั้นเองจะไมกระทํา
การใด ๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในกรณีนี้ถือวาเปนหนาท่ีของการ
คุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงในกรณีนี้รัฐจะตองกระทําการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อเปนการ
ปกปองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมิใหถูกละเมิด และประการท่ีสอง การปองปดขัดขวาง
ความทุกขยากทรมานของมนุษยยอมถือวาเปนหนาท่ีในการใหความคุมครองของรัฐดวย  
 
2.2 แนวคิด ทฤษฎี และประวัติความเปนมาในการทําธุรกิจ 
 ในการทําสัญญาระหวางคูสัญญาท่ีตางก็เปนเอกชนดวยกันนั้น โดยหลักแลวความ
ผูกพันของคูสัญญาก็เปนไปตามท่ีไดแสดงเจตนาตอกัน แตถาเปนเร่ืองของผูบริโภคนั้น แมคูสัญญา
แตละฝายตางก็เปนเอกชนดวยกัน แตฝายหน่ึงเปนผูประกอบธุรกิจยอมมีอํานาจตอรองมากกวา ท้ัง
ความเสียหายท่ีจะไดรับก็จะมีผลกระทบเปนวงกวาง หลักการและทฤษฎีท่ีใชในเร่ืองผูบริโภคจึง
ตางกับหลักในการทําสัญญาทางแพงท่ัวไป ในหัวขอนี้เราจึงจะมาศึกษาถึงหลักการ ทฤษฎี และ
พัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
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 2.2.1 แนวคิด ทฤษฎี หลักเสรีภาพและการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เปนระบบที่เปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจไดแขงขันกันอยาง
เต็มท่ี โดยท่ีรัฐจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพราะถือวาเปนเร่ืองของปจเจกชน เปน
เร่ืองของเอกชนตอเอกชน รัฐไมควรเขามาแทรกแซง เวนแตการวางกฎหรือระเบียบเพื่อประโยชน
ในการดํารงไวซ่ึงความปลอดภัยแหงรัฐ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไดรับอิทธิพลมาจากแนวความคิด
ของลัทธิปจเจกนิยม (Individaulism) กลาวคือ ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการปกครอง อัน
เปนแนวความคิดท่ีมุงเนนความเทาเทียมกันแหงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ท้ังนี้ระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีจะกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมไดก็ตอเม่ือผูประกอบธุรกิจการคาและ
ผูบริโภคตางมีฐานะ อํานาจ และความเขมแข็งเทากัน จากแนวความคิดดังกลาวจึงกอใหเกิดทฤษฎี
กฎหมายท่ีสําคัญซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีวา รัฐจะไมเขาไปแทรกแซงเสรีภาพในการตกลงกันของ
เอกชน  
 2.2.1.1 ทฤษฎีกฎหมายท่ีสําคัญในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มีดังนี้ 
 ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น รัฐจะเขาไปยุงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของเอกชน 
เวนแตธุรกิจนั้นจะมีผลกระทบตอสาธารณ ในหัวขอนี้หลักกฎหมายตางๆ ท่ีประเทศในระบบ
เศรษฐกิจนี้ยึดถือปฏิบัติ 
 1)  หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) 
 ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญานี้วางหลักไววา เสรีภาพของเอกชนเปนส่ิงท่ีมีความ 
สําคัญอยางยิ่ง ความเปนอิสระของเอกชนจะถูกจํากัดไดก็โดยความสมัครใจของตนเองเทานั้น 
เสรีภาพของเอกชนในการทําสัญญาจึงเปนบอเกิดความยุติธรรม โดยแนวความคิดทฤษฎีดังกลาวนี้
ปรากฏอยูในมาตรา 1134 แหงประมวลกฎหมายฝรั่งเศส หรือท่ีนิยมเรียกกันวา “ประมวลกฎหมาย 
นโปเลียนของฝร่ังเศส (Code Napoleon)” โดยมีหลักวา ความตกลงท่ีทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย 
ยอมมีผลใชบังคับแกผูท่ีทําความตกลงกันนั้น24 สําหรับหลักเสรีภาพในการทําสัญญาน้ัน Wilson25 
ไดใหความหมายของเสรีภาพในการทําสัญญาไว 2 ความหมาย คือ 
  (1) เสรีภาพในการทําสัญญา หมายถึง เสรีภาพในการกอใหเกิดสัญญา (Formation of 
Contract) นอกจากนั้นศาสตราจารย Tamburrino26 ไดใหความหมายท่ีเพิ่มเติมวา เสรีภาพในการทํา
สัญญา หมายถึง เสรีภาพในการกอใหเกิดข้ึน ดําเนินตอไป หรือระงับกระบวนการในการกอให เกิด
สัญญา กลาวคือ ความเปนไปไดท่ีจะบอกถอนคําเสนอหรือคําสนอง ในกรณีท่ีสัญญายังไมเกิดเปน

                                                            
24 วิชา  มหาคุณ.  (2517).  “ทฤษฎีกฎหมาย.”  วารสารกฎหมาย, 1, 3.  หนา 75. 
25 Wilson N.S.  (1965). Freedom of Contract and Adhesion Contract.  p. 172 
26 จําป  โสตถิพันธุ.  (2548). หลักความรับผิดกอนสัญญา.   หนา 179. 
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เสรีภาพท่ีปราศจากบทลงโทษโดยตรง เพราะความไมสุจริตในการเจรจาหรือการคุมครองความไว
เนื้อเช่ือใจของอีกฝายหนึ่ง 
  (2) เสรีภาพในการทําสัญญา หมายถึง เสรีภาพท่ีจะไมถูกแทรกแซงภายหลังจากท่ี
สัญญาเกิดแลว สําหรับเสรีภาพในความหมายน้ี หมายถึง เสรีภาพท่ีจะไมถูกแทรกแซงจากรัฐตาม
ทฤษฎีปจเจกชนนิยม ท้ังนี้เปนเพราะรัฐไดรับรองเสรีภาพท่ีปจเจกชนหรือเอกชนต้ังแตข้ันตอนกอน
เกิดสัญญาแลว ดังนั้นเม่ือสัญญาเกิดข้ึนรัฐจะเขาไปแทรกแซงเพ่ือใหส่ิงท่ีคูสัญญาไดกําหนดตกลง
กันไวโดยเสรีภาพใหเปล่ียนไปเปนประการอื่นไมได เพราะหากปลอยใหทําเชนนั้นไดก็เทากับ
เสรีภาพในการทําสัญญาของปจเจกชนถูกทําลาย ซ่ึงหลักเสรีภาพในการทําสัญญานั้นถือเปน
หลักการพื้นฐานท่ีสําคัญของกฎหมายลักษณะสัญญาโดยเฉพาะในประเทศที่ใชระบบ Civil Law 
 2) ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด (Liability of Fault) 
 ทฤษฎีนี้มีหลักอยูวา บุคคลจะตองรับผิดตอเม่ือเขากระทําความผิดทางศีลธรรมหรือทํา
ช่ัว ถามิไดทําช่ัวก็ไมตองรับผิด ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อท่ีจะ
เยียวยาเอกชนท่ีไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูฐานะเดิมหรือกลับคืนใกลเคียงกับฐานะเดิมใหมาก
ท่ีสุด และเพื่อใหทราบวาใครเปนผูกระทําละเมิดและตองรับผิด ซ่ึงความรับผิดในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนนั้นยังแบงออกเปน ความรับผิดในทางละเมิดและความรับผิดในทางสัญญา โดยความรับผิด
ในทางละเมิดจะมุงเนนใหรับผิดในความเสียหายตอสิทธิตามกฎหมายซ่ึงไดแก สิทธิในชีวิต รางกาย 
เสรีภาพ อนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใด ซ่ึงถือเปนสิทธิเด็ดขาด (Absolute Right)
สวนความรับผิดในทางสัญญานั้นเปนบุคคลสิทธิ กลาวคือ เปนสิทธิท่ีใชกันไดเพียงระหวาง
คูสัญญาเทานั้น ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดนี้ตั้งต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักทฤษฎีดังตอไปน้ี 
 (1)  ทฤษฎีความผิด (Fault) ทฤษฎีนี้มีหลักวา บุคคลจะตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนตอเม่ือไดกระทําความผิด (Fault) ถามิไดกระทําความผิดก็ไมตองรับผิด และความ
รับผิดชอบนั้นตองรับผิดเพื่อตนเอง 
  (2)  ทฤษฎีรับภัย หรือทฤษฎีเส่ียงภัย (Risk) ทฤษฎีนี้มีหลักวา ผูท่ีกระทําใหเกิดความ
เสียหายจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน โดยสันนิษฐานวาตองรับผิดตอความเส่ียงภัยท่ีตนเอง
เปนผูกอข้ึน 
 3) ทฤษฎีความศักดิ์สิทธ์ิของทรัพยสินสวนบุคคล 
 ทฤษฎีนี้มาจากแนวความคิดของจอหน ลอค นักคิดชาวอังกฤษท่ีวา ทรัพยสินสวน
บุคคลชวยทําใหบุคคลน้ันมีศักดิ์ศรีและมีเสรีภาพมากข้ึน ความคิดนี้ไดมีการรับรองและประกาศ
เปนปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝร่ังเศส โดยกลาววา “สิทธิในทาง
ทรัพยสินนั้นเปนสิทธิท่ีจะพรากไปจากบุคคลไมได” และ “กรรมสิทธ์ิเปนสิทธิตามธรรมชาติของ
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มนุษยและไมอาจจํากัดโดยอายุความ” นอกจากนี้ในมาตรา 17 ของปฏิญญาฉบับนี้ยังไดบัญญัติ
ตอไปอีกวา “กรรมสิทธ์ิเปนสิทธิท่ีละเมิดไมไดและศักดิ์สิทธ์ิ”27 
 4) การไมใหความสําคัญกับหลักความศักดิ์สิทธ์ิในการแสดงเจตนา28 
 เนื่องจากหลัก “ผูซ้ือตองระวัง” นั้นเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีฐานะของคูสัญญาท้ัง
สองฝายมีอํานาจในการเจรจาตอรองท่ีเทาเทียมกัน ตอมาเม่ือกระบวนการผลิตสินคาของผูประกอบ
ธุรกิจมีความสลับซับซอนมากข้ึน จนบางคร้ังการผลิตสินคาอาจใชวัตถุดิบในการผลิตท่ีทันสมัย
เกินกวาความรูธรรมดาของผูใชหรือผูบริโภคจะตามไดทัน อีกท้ัง ผูผลิตตางก็หาวิถีทางที่จะลด
คาใชจายในการผลิตและเพิ่มผลกําไรใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได จนทําใหบางคร้ังการขยายกําลังการ
ผลิตอยางรวดเร็วทําใหคุณภาพของวัตถุดิบหยอนลง ประกอบกับการขยายตัวทางการคาพาณิชย
ขยายออกไปจากระดับหมูบาน เมือง ไปสูระดับระหวางประเทศทําใหสินคาในตลาดมีการแพร 
กระจายและเพิ่มประเภทหรือชนิดมากยิ่งข้ึนกวาแตกอน จากหลักท่ีเคยถือวา “ผูซ้ือตองระวัง” จึง
ขาดความยุติธรรมในแงท่ีวา ผู ซ้ือในฐานะผูบริโภคไมอาจปรับตัวใหทันกับความเจริญทาง
เทคโนโลยีตางๆ ได อีกท้ัง ความระมัดระวังในระดับธรรมดาไมอาจชวยใหผูซ้ือหรือผูบริโภคไดรับ
ผลตอบแทนคุมคากับเงินท่ีเสียไป ซํ้ารายยังอาจทําใหเกิดอันตรายจากการบริโภคสินคาท่ีซ้ือมาโดย
คาดไมถึงดวย รัฐจึงจําเปนตองเขามาแทรกแซงเพื่อกํากับดูแลในเร่ืองของการทําสัญญาหรือการ
แสดงเจตนาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจไมใหผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบเนื่องจาก
ผลของการทําสัญญานั้นเปนเร่ืองท่ีกระทบตอผูบริโภคสวนรวม หากรัฐยอมรับหลักในเร่ืองของ
เสรีภาพในการทําสัญญาระหวางคูสัญญา (Freedom of Contract) หรือความรับผิดเฉพาะคูกรณีใน
สัญญา (Privity of Contract) ท่ีเปนผลสืบเนื่องจากการมีเสรีภาพในการทําสัญญานั้น หลักดังกลาว
ยอมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในกรณีท่ีคูสัญญามีความสามารถในการตอรองเทาเทียมกัน มากกวา
สภาพความเปนจริงในปจจุบันท่ีผูบริโภคอยูในฐานะท่ีดอยกวา ฉะนั้น หลักเกณฑหรือทฤษฎีความ
รับผิดในความเสียหายที่วาตองอาศัยความผูกพันทางสัญญาที่กฎหมายรับรองจึงเปนอุปสรรคใหญ
หลวงในการคุมครองผูบริโภคท่ีมิใชคูกรณีในสัญญา ทฤษฎีกฎหมายท่ีกอต้ังสิทธิในการไดรับการ
เยียวยาชดใชเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการบริโภคจึงไมคํานึงถึงหลักความสัมพันธทางสัญญา 
(Privity Rule) แตอยางใด 
 
 
 
                                                            

27 อุกฤษ  มงคลนาวิน.  (2515).  “กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายฝรั่งเศส.”  บทบัณฑิตย, 2515, 29.  หนา 579. 
28 สุษม  ศุภนิตย.  (2552).  คําอธิบายกฎหมายผูบริโภค.  หนา 10-11. 
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    2.2.1.2  เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
 เสรีภาพ หมายถึง สภาพการหรือสภาวะของบุคคลที่มีอิสระในการกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งหรือไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึง โดยความประสงคของตนเองและไมอยูภายใตความ
ครอบงําหรือแทรกแซงของบุคคลอ่ืน กลาวคือ เสรีภาพเปนอิสระในการกําหนดตนเอง 
 เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อํานาจท่ีรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติ
ใหการรับรองและคุมครองแกบุคคลในการกําหนดตนเองโดยอิสระท่ีจะกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึงดวยตนเอง โดยไมตองใหรัฐหรือบุคคลอ่ืนดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อสงเสริมหรือเอ้ืออํานวยใหการใชเสรีภาพของตนบรรลุผลหรือสะดวกข้ึน รัฐ
หรือบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีเพียงวาตองไมเขาไปรบกวนการใชเสรีภาพของบุคคลเทานั้น 
 ตัวอยางเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในทาง
วิชาการ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ และเสรีภาพในการชุมนุม เปนตน 
 เสรีภาพ เปนอํานาจท่ีบุคคลมีอยูโดยอิสระในการตัดสินใจกระการอยางใดอยางหน่ึง
หรือไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึงไดดวยตนเอง กลาวคือ บุคคลมีอิสระในการกําหนดตัวตนของ
ตนเอง สิทธิกอใหเกิดหนาท่ี เสรีภาพก็กอใหเกิดหนาท่ีเชนเดียวกัน กลาวคือ รัฐและบุคคลอ่ืนมี
หนาท่ีท่ีตองไมไปรบกวนการใชเสรีภาพของบุคคล แตบุคคลผูทรงเสรีภาพไมมีอํานาจตาม
กฎหมายเรียกรองใหรัฐหรือบุคคลอ่ืนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้น เสรีภาพจึงไมกอใหเกิด
สิทธิเรียกรองข้ึนมา ตัวอยางเชน เสรีภาพในการชุมนุม กอใหเกิดหนาท่ีแกรัฐหรือบุคคลอ่ืนท่ีจะ 
ตองไมเขาไปรบกวนการใชเสรีภาพของบุคคล แตบุคคลไมอาจเรียกรองรัฐหรือบุคคลอ่ืนให
ดําเนินการสงเสริมหรือเอ้ืออํานวยใหการใชเสรีภาพในการชุมนุมของตนบรรลุผล 
 สิทธิและเสรีภาพนั้นมักไปในทางเดียวกันเสมอ และบางทีอาจแตกตางกัน สิทธิเสรีภาพนั้นถือวา
จัดอยูในขอบขายของคําวา สิทธิมนุษยชน (Human Right) ซ่ึงถือเปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของ
ความเปนมนุษยท่ีบุคคลอื่นๆ นั้นตองคุมครองและไมละเมิดในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยทุกคน 
เพราะมนุษยทุกคนมีอิสระในการกระทําการ การแสดงความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบปราศจาก
อาวุธ ตราบเทาท่ีไมขัดตอกฎหมาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงคํากลาวของ John Stuart Mill (1806-1873) 
นักเศรษฐศาสตรและปรัชญาชาวอังกฤษ ซ่ึงปรากฏในหนังสือช่ือ ความเรียงวาดวยเสรีภาพ29 (On 
Liberty) ซ่ึงถือวาอมตะในแงปรัชญา โดย Mill ไดกลาวในขอความตอนหน่ึงถึงเร่ืองเสรีภาพ “...ไม
มีสังคมใดเลยท่ีเสรีภาพเหลานั้นไมไดรับการยกยองจะเปนสังคมเสรีได ไมวารูปแบบรัฐบาลของ
สังคมน้ันจะเปนอะไรก็ตาม และไมมีสังคมใดเลยที่จะเปนเสรีอยางส้ินเชิง ถาเสรีภาพเหลานี้มิได
ดํารงอยูอยางโดดเดนและปราศจากเง่ือนไขในสังคมน้ัน เสรีภาพเพียงประการเดียวท่ีสมนามของ
                                                            

29  ภัทรพร  สิริกาญจน.  (2530).  ความเรียงวาเสรีภาพ.  หนา 13-14. 
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สังคมก็คือ เสรีภาพในการเดินตามคุณความดีของเราเองดวยวิธีของเราเอง ตราบเทาท่ีเราไมได
พยายามฉกชิงเสรีภาพไปจากผูอ่ืน หรือขัดขวางความพยายามของผูอ่ืนท่ีจะไดรับเสรีภาพ คนแตละ
คนยอมเปนผูคุมกันสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสมไมวาในทางรางกายและในทางจิตใจ และ
วิญญาณก็ตาม มนุษยชาติยอมเปนผูไดประโยชนจากการทรมานซ่ึงกันและกันใหมีชีวิตอยูตามท่ี
เห็นวาดีสําหรับมนุษยชาติเองมากกวาเปนผูไดประโยชนจากการบังคับคนแตละคนใหมีชีวิตอยู
ตามท่ีเห็นวาดีสําหรับคนสวนใหญท่ีเหลืออยู จากขอความขางตนซ่ึง Mill แสดงใหเห็นถึงเสรีภาพ
โดยบริสุทธ์ิ แตในสังคมปจจุบันนั้นเสรีภาพมักตองคํานึงกฎเกณฑของสังคมดวย ซ่ึงมักเปน
กฎหมายท่ีบัญญัติวามีเสรีภาพประการใดบางโดยแทจริงแลวไมจําเปนตองบัญญัติก็ไดเพราะ
มนุษยชาติมีเสรีภาพแตกําเนิด ถาไมขัดกับความสงบเรียบรองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เม่ือ
มองอีกดานหนึ่งการทําใหเสรีภาพเปนรูปธรรมโดยบัญญัติไวในกฎหมายน้ันเปนส่ิงท่ีดีตอ
ประชาชนอยางแนนอน เพราะทําใหประชาชนไดรูวาเขามีสิทธิเสรีภาพใดบาง และการท่ีรัฐจะ
กระทําการหรือตรากฎหมายใดนั้นตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวเปนรูปธรรมเสมอ 
 แนวคิดวาดวยสิทธิเสรีภาพของประชาชนมักปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญเสมอ ไมวาจะ
เปนรัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตย หรือไมเปนประชาธิปไตย เพียงแตในรัฐธรรมนูญท่ีไมเปน
ประชาธิปไตยนั้น สิทธิเสรีภาพของประชาชนอาจมีอยูอยางจํากัดและเปนไปตามท่ีรัฐกําหนด 
 การบัญญัติเร่ืองของสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญมี 2 รูปแบบคือ 
 (1) บัญญัติในอารัมภบทหรือคําปรารภ เพราะถือวาเปนสิทธิท่ีมีอยูตามธรรมชาติและ
เปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของมนุษย (fundamental rights of human person) ท่ีทุกคนตองเคารพ
และยอมรับอยูแลว ไมจําเปนตองบัญญัติไวเปนอีกหมวดหนึ่งตางหาก เพียงแตเขียนไวใน
อารัมภบทก็เพียงพอแลว เชน ปรากฏในคําปรารภของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส 
 (2) บัญญัติเปนหมวดหนึ่งตางหาก เพราะตองการบัญญัติไวชัดแจงเปนรูปธรรมวามี
เร่ืองใดบางท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองคุมครองให เชน บทบัญญัติเร่ืองสิทธิเสรีภาพของชนชาว
ไทยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
 การบัญญัติสิทธิเสรีภาพในอารัมภบทหรือคําปรารภ ทําใหสิทธิเสรีภาพยืดหยุนทันสมัย
เปดโอกาสใหผูใชตีความรัฐธรรมนูญใหเปนพลวัตกับสังคม เม่ือจําเปนตองคุมครองสิทธิเสรีภาพท่ี
เกิดข้ึนใหม ก็ไมจําเปนตองบัญญัติหรือแกไขรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ดี การบัญญัติเชนนี้อาจทําให
สิทธิเสรีภาพไมมีความชัดเจนแนนอน ประชาชนไมอาจทราบไดวาสิทธิเสรีภาพของตนมีอยูอยางไร  
ในทางกลับกัน การบัญญัติสิทธิเสรีภาพเปนหมวดหมูทําใหสิทธิเสรีภาพมีความชัดเจนแนนอน แต
ขาดความยืดหยุนและไมเปนพลวัตกับสังคม 
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 สิทธิและเสรีภาพนั้น ไมวาบัญญัติไวสวนใดของรัฐธรรมนูญก็ตามมีจุดมุงหมายหรือ
เจตนารมณในแนวทางเดียวกันคือ ตองการแสดงความเปนรูปธรรมของสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ในกฎหมายท่ีมีศักดิ์ (Hierarchy) สูงสุดของประเทศท่ีบัญญัติไวแตกตางในเร่ืองแบบนั้นก็เปนเพียง
ความแตกตางเร่ืองอุดมการณประชาธิปไตยและภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชาติ30 
 รัฐธรรมนูญกําหนดใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม (มาตรา 43 วรรคหนึ่ง) การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การ
คุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน (มาตรา 43 วรรค
สอง) 
 ตัวอยางกฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ เชน 
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 
2552 เปนตน 
 เม่ือยังไมมีกฎหมายจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ แมจะมีแนวโนมวาจะมีการตรา
กฎหมายข้ึนมาเพื่อควบคุมหรือจํากัดการประกอบอาชีพใด แตตราบเทาท่ีกฎหมายน้ันยังไม
ประกาศใช บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพดังกลาว รัฐจะอางไมดําเนินการจดทะเบียน
ตั้งบริษัท เพราะเหตุท่ีจะรอใหมีการประกาศใชกฎหมายเสียกอนยอมเปนการไมชอบดวยกฎหมาย31 
 ในการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการนั้น กฎหมายของแตละประเทศกําหนด
ขอบเขตไวกวางขวางหรือแคบอยางไรสุดแลวแตลัทธิทางการเมืองท่ีประเทศนั้นๆ ยอมรับนับถือ 
ตัวอยางประเทศคายเสรีประชาธิปไตยท่ีใหเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากไดแก สหรัฐอเมริกาจะไมมี
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการคาท่ีดําเนินโดยรัฐบาลไมวาจะเปนรถไฟ เคร่ืองบิน ไฟฟา โทรศัพท หรือ
กิจการปโตรเลียม ยกเวนรถเมลของเทศบาลเมืองเล็กๆ บางเทศบาลที่เอกชนไมไดดําเนินการเพราะ
มีผูโดยสารนอย ทําใหไมมีกําไรและเทศบาลเห็นวามีความจําเปนตองมี สวนประเทศคายเสรี
ประชาธิปไตยท่ีใหเสรีภาพทางเศรษฐกิจนอยกวา เชน ฟลิปปนสหรือประเทศไทย เปนตนนั้น 

                                                            
30  เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน.  (2555).  หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน.  หนา 175-177. 
31  มานิตย จุมปา.  (2555).  คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550).  หนา 276. 
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ประเทศไทยเราเองมีการปโตรเลียม มีกิจการเดินอากาศ โทรศัพท และไฟฟา เปนตน ท่ีดําเนินการ
โดยรัฐ32 
       2.2.2  กฎหมายคุมครองผูบริโภคกับการประกอบธุรกิจ 
 การประกอบธุรกิจตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบัญญัติไวเพื่อควบคุมกํากับใหเกิดความ
เปนธรรมทางการคาและความปลอดภัยในการบริโภคนอกเหนือจากกฎหมายที่ผูประกอบธุรกิจ
จะตองปฏิบัติตาม เชน การจัดต้ังองคการธุรกิจ การหาแหลงลงทุน การบริหารงานบุคคล การรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม ยังมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจตองคํานึงถึง
ตั้งแตกระบวนการผลิต สินคาหรือบริการบางชนิด บางประเภทก็อาจตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
การกําหนดราคาอาจมีกฎหมายจํากัดเสรีภาพในการกําหนดราคา การจัดจําหนายอาจถูกกํากับโดย
ตองขออนุญาตและในทายท่ีสุด การโฆษณาสินคาหรือการมีกฎหมายควบคุมกํากับการใชขอความ 
วิธีการโฆษณา หรือจํากัดเวลาที่อนุญาตใหโฆษณา รวมตลอดถึงการอนุญาตกอนทําเปนงาน
โฆษณาในสินคาบางชนิด 
 ในทายท่ีสุด เม่ือมีการจําหนายสินคาหรือบริการไปแลวเกิดความเสียหายจากการ
บริโภคสินคาหรือบริการนั้น ผูประกอบธุรกิจไมวาในฐานะผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก อาจตองรับผิด
ตามหลักเร่ืองความรับผิดในผลิตภัณฑ เวนแตจะพิสูจนไดวาผูบริโภคใชสินคาหรือบริการนั้นโดย
ผิดวิธี 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในกรณีขางตนลวนเปนกฎหมายท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือการคุมครองผูบริโภคท้ังส้ิน ดังนั้นในการประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจจึงตอง
คํานึงถึงกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังถึงมือผูบริโภค ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมาย และไมมีการกระทําท่ีตองถูกยับยั้งหามปรามโดยเจาหนาท่ีของรัฐ ในคณะวิชาท่ีมีการ
สอนวิชาการตลาดจําเปนตองมีหลักสูตรกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกิจตั้งแตผลิต กําหนดราคา 
จัดจําหนาย และโฆษณาเพื่อใหนักวางแผนการผลิต และการตลาดไดมีความรู ความเขาใจใน
ประเด็นกฎหมายเหลานี้ ในการใชกฎหมายเหลานี้เปนกรอบดําเนินการทางธุรกิจท่ีชอบธรรม 
 ในปจจุบันเวทีการคากลายเปนเวทีระดับโลก เม่ือสถานการณเปล่ียนไปสงคราม
การเมืองกลายสภาพเปนสงครามทางเศรษฐกิจ การแขงขันทางการคามีความเขมขน การกีดกันทาง
การคาเปนอาวุธท่ีแตละประเทศใชเพื่อปกปองผลประโยชนของตน ในท่ีสุดความพยายามท่ีจะลด

                                                            
32  มานิตย  จุมปา.  (2549). คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 2549) พรอมขอเสนอสําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย 
(พ.ศ. 2550). หนา 202. 
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สภาวะการปกปองผลประโยชนก็เกิดข้ึนจากความตกลงใหมีองคการการคาโลก (World Trade 
Organization) หรือเรียกช่ือยอวา “WTO” เพื่อใหประเทศสมาชิกไดกําหนดแนวทางท่ีเปนธรรมทาง
การคารวมกัน อันเปนผลใหกฎเกณฑทางการคาท่ีกําหนดข้ึนภายใตองคการการคาโลก WTO นี้เปน
เกณฑสากลท่ีใชรวมกันมากข้ึน ดังนั้น การประกอบธุรกิจก็จะมีโอกาสขยายอาณาเขตมากข้ึน
ภายใตหลักการคาเสรีมากข้ึนและเทาเทียมกัน การทําธุรกิจท้ังภายในประเทศและธุรกิจสงออกตาง
ตองปรับสภาพและแผนการดําเนินการ ตองเรียนรูกฎเกณฑสากลและปฏิบัติตามกฎเกณฑสากล
มากข้ึน เฉพาะอยางยิ่ง กฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมีมาตรฐานในการผลิต คุณภาพ การ
รับรองคุณภาพ เชน มาตรฐาน ISO 9000-9004 หรือการดําเนินการผลิตท่ีคุมครองพิทักษสภาวะ
แวดลอมท่ีดี ISO 1400 เปนตน กฎเกณฑเหลานี้เปนเร่ืองท่ีมีข้ึนเพื่อประโยชนของผูบริโภคท้ังมวล
ไมจํากัดเช้ือชาติ สัญชาติและเปนมิติใหมท่ีผูประกอบธุรกิจตองระมัดระวังและรับรู แลวนํามา
ปฏิบัติเพื่อใหดํารงอยูในธุรกิจในโลกยุคไรพรมแดนได 
 จึงอาจสรุปไดวา กฎหมายคุมครองผูบริโภคมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจมากข้ึน
ในมิติใหมยุคการคาเสรีในเวทีโลก การวางแผนทางธุรกิจหากปราศจากการคํานึงถึงกฎหมาย
คุมครองผูบริโภค ธุรกิจจะประสบอุปสรรคในอนาคต การเรียนรูและเขาใจกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคจึงจําเปนตอการประกอบธุรกิจอยางยิ่ง ไมวาจะเปนธุรกิจภายในประเทศหรือธุรกิจ
สงออก33 
 2.2.3 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีมา และพัฒนาการกฎหมายคุมครองผูบริโภค34 
 ในอดีตกอนยุคสังคมอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตสินคาตางๆ นั้นจะผลิตข้ึนโดย
วิธีการทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนเคร่ืองนุงหมหรืออาหาร หรือแมแตยารักษาโรคก็จะเปนยา
สมุนไพร เปนตน แตปจจุบันการผลิตสินคาและบริการกับการบริโภคสินคาและบริการได
เปล่ียนแปลงไปจากอดีตมากท้ังเทคนิคการผลิต การจําหนาย และการไดมาซ่ึงสินคาและบริการเพ่ือ
บริโภคก็เปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะระบบการผลิตเปนแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน มีการโฆษณา
สินคาเพ่ือจูงใจในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค ดังนั้นจึงตองแนวคิด ทฤษฎี ท่ีมา และ
พัฒนาการกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
 2.2.3.1 แนวคิด ทฤษฎี และท่ีมาของกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
  สมัยเม่ือการคาและเศรษฐกิจของโลกยังอยูในลักษณะจํากัดเฉพาะวงแคบๆ ในทองถ่ิน
หนึ่งหรือในเมืองหน่ึงนั้น สภาพของสินคาและบริการยังไมมีความสลับซับซอนมากนัก เพราะ
กระบวนการผลิตยังเปนแบบงายๆ ตลาดยังเปนลักษณะแลกเปล่ียนสินคาซ่ึงกันและกัน (Barter) ไม
                                                            

33 สุษม  ศุภนิตย.  (2552).  คําอธิบายกฎหมายผูบริโภค.  หนา 18. 
34 แหลงเดิม. 
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มีความจําเปนท่ีรัฐตองจัดหาเคร่ืองมือหรือมาตรการทางกฎหมายเปนพิเศษ เพื่อคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับความปลอดภัยและเปนธรรม ท้ังนี้เพราะอิทธิพลของแนวคิดในระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยต้ังอยูบนความมีอิสระและเสรีภาพของบุคคลในการดํารงชีวิตไดเทาเทียมกัน ความ
เทาเทียมหรือความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตยนั้น ยังผลใหระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-
Faire) เกิดข้ึนดวย โดยสมมติฐานท่ีวามนุษยทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจในการเลือก
บริโภคสินคาหรือบริการเทากัน รัฐจะไมเขาแทรกแซงเสรีภาพในการตกลงของเอกชน หลัก
กฎหมายที่เกี่ยวดวยการคาหลักหนึ่งจึงเกิดข้ึนนั่นก็คือ ในการซ้ึอขายนั้น “ผูซ้ือตองระวัง” กลาวคือ 
หากมีความเสียหายใดๆ ในทรัพยท่ีซ้ือขายกันนั้น ความเสียนั้นตกเปนของผูซ้ือเอง หลักนี้เรียกกัน
ตามภาษาโรมันวา  “Caveat Emptor” หรือ  “Let the buyer beware” “ ผู ซ้ือตองระวัง  (Caveat 
Emptor)” เปนหลักกฎหมายโรมัน กลาวคือ ผูขายอาจไมตองรับผิดในบางกรณี ถาผูซ้ือไดลวงรู
ความชํารุดบกพรองหรือควรจะรูหากใชความระมัดระวังบางตามสมควร ดูรายละเอียดในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของไทย มาตรา 472-475 ซ่ึงไมไดบัญญัติโดยถือหลักนี้เสียทีเดียว แตมี
ขอยกเวนเฉพาะบางกรณีเทานั้น 
 ในสมัยปจจุบันเม่ือโลกเจริญมากข้ึนท้ังในดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ทําให
ระบบเศรษฐกิจ การคาขายหรือบริการตางๆ เปล่ียนแปลงไปมีกระบวนการผลิตท่ีสลับซับซอนมาก
ข้ึน การผลิตสินคาใชวัตถุดิบในการผลิตท่ีทันสมัยเกินกวาความรูธรรมดาของผูใชหรือผูบริโภคจะ
ตามไดทัน ผูผลิตตางก็หาวิถีทางทุกวิถีทางท่ีจะลดคาใชจายในการผลิตและเพ่ิมผลกําไรใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได ในบางกรณีการขยายกําลังการผลิตทําใหความละเอียดรอบคอบและคุณภาพของ
สินคาหยอนลง ประกอบกับการขยายตัวแหงการคาพาณิชยกวางออกไปจากระดับหมูบาน เมือง 
ไปสูระดับระหวางประเทศ ทําใหสินคาในตลาดมีการแพรกระจายและเพิ่มประเภทหรือชนิดมาก
ยิ่งข้ึนกวาแตกอน หลักท่ีเคยถือวาผูซ้ือจะตองระวังจึงขาดความยุติธรรมในแงท่ีวา ผูซ้ือในฐานะ
ผูบริโภคไมอาจปรับตัวใหทันกับความเจริญทางเทคโนโลยีตางๆ ได ความระมัดระวังในระดับ
ธรรมดาไมอาจชวยใหผูซ้ือหรือผูบริโภคไดรับผลตอบแทนคุมคากับเงินท่ีเสียไป ซํ้ารายยังอาจทํา
ใหเกิดอันตรายจากการบริโภคสินคาท่ีซ้ือมาไดโดยคาดไมถึงดวย ทําใหประเทศตางๆ หันมา
พิจารณาถึงสิทธิของผูบริโภคในอันท่ีจะไดรับความคุมครองและปกปกษรักษาผลประโยชนเปน
การเฉพาะนอกเหนือจากสิทธิท่ีจะไดรับคาเสียหายตามสัญญา หรือสิทธิฟองเรียกคาเสียหายในคดี
ละเมิดตามกฎหมายเดิม ดังนั้นประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลียจึงไดมีการออก
กฎหมายคุมครองผูบริโภค ซ่ึงเปล่ียนแปลงหลักกฎหมายท่ีเคยมีอยูเดิมท้ังในแงความรับผิดในทาง
สัญญาหรือละเมิดใหเอ้ืออํานวยตอการเยียวยาชดใชความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคใหมากข้ึน 
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ท้ังนี้โดยเนนท้ังดานการควบคุมกํากับกิจรรมทางการผลิตโดยรัฐเพ่ือปองกันความเสียหายและการ
ฟองรองดําเนินคดีเพื่อผูบริโภค (ในบางประเทศ) 
 2.2.3.2 ทฤษฎีกฎหมายท่ีนํามาใชเพื่อการคุมครองผูบริโภค 
 การไมใหความสําคัญกับความศักดิ์สิทธิของเจตนา (Freedom of Will) หรือเสรีภาพใน
การทําสัญญา ดวยเหตุท่ีแนวคิดทฤษฎีดังกลาวเหมาะสมในสภาพสังคมที่เทาเทียมกันในอํานาจ
ตอรองและมีระบบการคาท่ีแขงขันกันคอนขางสมบูรณ ทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคูกรณีในสัญญา 
(Privity of Contract) ท่ีเปนผลสืบเนื่องจากการมีเสรีภาพในการทําสัญญานั้น ก็เหมาะสมกับกรณีท่ี
คูสัญญามีความสามารถในการตอรองเทาๆ กัน แตในการคุมครองผูบริโภคนั้น โดยเหตุท่ีผูบริโภค
ไมจําตองบริโภคสินคาหรือบริการโดยอาศัยความสัมพันธในทางสัญญาเสมอไป เนื่องจากการ
บริโภคเปนปรากฏการณธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงมิไดข้ึนอยูกับเง่ือนไขในสถานะทางสังคม (Status 
Quo) ความสามารถของบุคคล (Capability) หรือขอตกลงในทางนิติกรรมสัญญา เพราะฉะน้ัน
หลักเกณฑหรือทฤษฎีความรับผิดในความเสียหายท่ีตองอาศัยความผูกพันทางสัญญาท่ีกฎหมาย
รับรองจึงเปนอุปสรรคใหญหลวงในการคุมครองผูบริโภคท่ีมิใชคูกรณีในสัญญา ทฤษฎีกฎหมายท่ี
กอต้ังสิทธิในการไดรับการเยียวยาชดใชเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการบริโภคจึงไมคํานึงถึง
หลักความสัมพันธทางสัญญา (Privity Rule) แตอยางใด 
 ดังนั้น การกําหนดวา ผูบริโภคคือใคร จึงไมกําหนดโดยอาศัยหลักความสัมพันธทาง
สัญญา  แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคจึงกอใหเกิดการปฏิเสธทฤษฎีเสรีภาพในการทํา
สัญญา และหลักความรับผิดเฉพาะคูกรณีโดยส้ินเชิง การกําหนดกฎหมายคุมครองผูบริโภคจึง
ออกมาในรูปของการขยายความรับผิดของผูขายไปสูบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมิใชผูซ้ือ เชน ใหรับผิดในความ
ชํารุดบกพรองของสินคาท่ีเกิดอันตรายตอบุคคลในครอบครัวของผูซ้ือ เปนตน 
 2.2.3.3 ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดซ่ึงใชบทสันนิษฐานความผิด (Presumption of 
Fault) 
  หลักความรับผิดในทางละเมิดนั้น มีทฤษฎีความรับผิดท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป
อยู 2 หลัก คือ มีความรับผิดเม่ือมีความผิด กลาวคือ ผูกระทําละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเลอ
กอใหเกิดความเสียหาย และหลักความรับผิดโดยกฎหมายสันนิษฐานวามีความผิดแมมิไดมีการจง
ใจ หรือประมาทเลินเลอ บางกรณีก็เปนการสันนิษฐานเด็ดขาดไมมีขอยกเวนในการนําสืบหักลาง 
(Absolute Liability) หรือ No Fault Liability บางกรณีก็มีขอยกเวนใหมีการนําสืบหักลางบท
สันนิษฐานท่ีกฎหมายบัญญัติไวได หลักความรับผิดชอบแบบที่สองนี้เรียกโดยท่ัวไปวา “ความรับ
ผิดเด็ดขาด (Strict Liability)” หลักความรับผิดเด็ดขาดไดรับการยอมรับมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑซ่ึงมีความสลับซับซอนในการผลิต ผูใชไดรับความ
เสียหายไมอาจพิสูจนถึงเหตุแหงความเสียหายไดวาเปนความผิดพลาดของผูใด 
 เหตุผลของการนําเอาทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดในทางละเมิดมาปรับใชกับคดีท่ีฟองให
ชดใชความเสียหาย ท่ีเกิดจากการบริโภคก็เพราะวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคน้ันเปน
เร่ืองท่ียากจะพิสูจนไดวาเกิดข้ึนจากความผิดของฝายใด ยิ่งกระบวนการในการบริโภคอันประกอบ 
ดวย ผูผลิต ผูขายสง ผูขายปลีก และผูบริโภค เปนกระบวนการท่ีกวาง ยิ่งยากแกการเร่ิมพิสูจนวา
ความบกพรองจะเกิดข้ึนในชวงใด และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูบริโภคคนสุดทายซ่ึงบริโภค
ผลิตภัณฑนั้นเกิดเนื่องจากเหตุแหงความบกพรองในขณะใด ในกรณีการผลิตท่ีมีเทคนิคสลับ 
ซับซอน การพิสูจนวามีความบกพรองในการผลิตยังไมอยูในวิสัยท่ีผูบริโภคจะพิสูจนไดงายวา
ผูผลิตสินคากระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมีความชํารุดบกพรองในผลิตภัณฑ การ
กําหนดใหผูผลิตหรือผูขาย (ในบางกรณี) ตองรับผิดโดยปราศจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ จึงเปนการเหมาะสม ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขวา ผูผลิตหรือผูซ่ึงกฎหมายกําหนดใหตองรับผิดนี้
อาจพิสูจนเพื่อพนความรับผิดได เชน 
 ก.  พิสูจนวา ผูบริโภคใชสินคานั้นโดยไมถูกวิธีในกรณีท่ีมีคําอธิบายวิธีใช หรือคําเตือน
ไวแลว 
 ข. พิสูจนวาความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูบริโภคเอง 
 ค. ความชํารุดบกพรองมิไดมีอยูในขณะท่ีผูบริโภคซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น หากแต
เกิดความชํารุดบกพรองข้ึนเพาะการกระทําของบุคคลอ่ืนซ่ึงผูผลิตหาจําตองรับผิดดวยไม 
 4)  การพัฒนากฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
อาจกลาวไดวาความเปนมาหรือวิวัฒนาการในดานกฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคในตางประเทศ (โดยเฉพาะประเทศท่ีมีระบบกฎหมายจารีตประเพณี) นั้นเร่ิมตนจากคดีท่ี
เรียกรองในทางละเมิดใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการใชสินคา
หรือผลิตภัณฑซ่ึงมีความชํารุดบกพรอง และจําเลย (ผูผลิต) มีหนาท่ีปองกันความเสียหายเพาะอยูใน
ฐานะท่ีจะควบคุมตรวจสอไดดีท่ีสุด เพื่อมิใหสินคานั้นกออันตรายแกผูใชได 
 ตัวอยางเชน ในป ค.ศ. 1916 ในสหรัฐอเมริกา ศาลไดวินิจฉัยในคดีระหวาง Macpher-
son กับ Buick Mortor35 ซ่ึงโจทกฟองวา จําเลยเปนผูผลิตรถยนตจําหนายแกพอคาขายปลีก และ
โจทกซ้ือรถดังกลาวจากพอคาขายปลีก ลอรถชํารุดเปนเหตุใหรถพลิกคว่ําและโจทกไดรับบาดเจ็บ 
จําเลยตอสูวาลอรถนี้จําเลยซ้ือมาจากผูผลิตอ่ืนและโจทกไมมีสิทธิฟองจําเลยเพราะระหวางโจทก
และจําเลยไมมีขอผูกพันใหตองรับผิดตอกัน ท้ังโดยสภาพแลวรถยนตมิใชทรัพยอันตราย อันจะทํา
                                                            

35 Prosser. Law of Torts. 4th ed.,p. 642-643. 

DPU



31 

ใหจําเลยอยูในฐานะท่ีตองรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากทรัพยนั้น (ท้ังนี้เพราะ
ทรัพยอันตรายจํากัดเฉพาะท่ีเปนอันตรายโดยสภาพท่ีชัดแจง เชน น้ํามันเช้ือเพลิง วัตถุระเบิด ยาพิษ 
เปนตน) 
 ศาลอุทธรณแหงนครนิวยอรกวินิจฉัยวา จําเลยตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจาก
ความชํารุดบกพรองเปนเหตุใหโจทกไดรับอันตรายแมวาโจทกมิไดมีความสัมพันธตามสัญญากับ
จําเลยก็ตาม ไมเฉพาะแตกรณีทรัพยอันตรายโดยสภาพเทานั้น แตความรับผิดเชนนี้ หมายรวมถึง
ทรัพยซ่ึงสามารถทําใหชีวิตและรางกายอาจเปนอันตรายไดถาหากมีการประมาทเลินเลอในการผลิต
ของผูผลิต และทรัพยนั้นเปนท่ีคาดหมายไดวายอมมีการบริโภคไดกวางขวาง ไมวาจะโดยผูซ้ือเอง
หรือผูอ่ืนนอกจากผูซ้ือศาลเห็นวาผูผลิตมีหนาท่ีตองผลิตข้ึนดวยความระมัดระวัง 
  ในป ค.ศ. 1932 ในประเทศอังกฤษ คดีระหวาง Donoghue กับ Stevenson36 ซ่ึงโจทก
ฟองใหจําเลยซ่ึงเปนบริษัทผลิตน้ําขิง (Ginger-beer) รับผิดในกรณีท่ีมีซากหอย (Snail) เนาเปอยอยู
ในขวดน้ําขิงท่ีโจทกซ้ือจากรานคาเพ่ือบริโภค เปนเหตุใหโจทกเกิดอาการคล่ืนเหียนอาเจียน 
และปวย 
 ศาลสูงของอังกฤษตัดสินโดยเสียงสวนใหญวา จําเลยตองรับผิดแมไมมีนิติสัมพันธใดๆ 
กับโจทกก็ตาม เพราะเปนหนาท่ีโดยทั่วไปของจําเลยในอันท่ีจะตองดูแลรับผิดชอบตอผูบริโภค
สินคา (Ultimate consumer) ซ่ึงไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาท่ีจําเลยเปนผูผลิต 
 Lord Atkin ผูพิพากษาศาลอังกฤษอธิบายวา 
 “ผูผลิตสินคาประเภทซ่ึงจําหนายในลักษณะท่ีผูบริโภคไมอาจจะตรวจตราดูความ
บกพรองไดหรือไม (อาจคาดหมายไดวาสินคานั้นจะมีความบกพรองอยูในขณะบริโภค) ยอมตองมี
หนาท่ีท่ีจะตองรับผิดชอบในการระมัดระวังกระบวนการผลิตสินคาชนิดนั้น หากบกพรองในหนาท่ี
ระมัดระวังดังกลาวเปนเหตุใหมีความบกพรองจนเกิดความเสียหายแกชีวิตทรัพยสินของผูบริโภค 
ผูผลิตตองรับผิด37 
           ควรสังเกตวา ในคดีท่ียกมาท้ังสองคดีนี้โจทกฟองโดยอางวาจําเลยประมาทเลินเลอและ
ขอใหศาลพิจารณาวา จําเลยตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหโจทกในทางละเมิด ศาลวินิจฉัย
โดยวางหลักวาจําเลยบกพรองในหนาท่ีจึงถือวาเปนประมาทเลินเลอ หนาท่ีของจําเลยฐานะผูผลิต
นั้น ศาลขยายหรือกําหนดข้ึนโดยมีเหตุผลเฉพาะเร่ืองเปนคดีๆ ไป ท้ังนี้เพราะเหตุวากฎหมายใน
ระบบจารีตประเพณี (Common Law System) นั้นมิไดบัญญัติวา การกระทําอยางไรเปนละเมิด 

                                                            
36 Borrie Gordon and Diamond L. Aubrey.  (1973). “The consumer Society and The Law” 3rd ed.  

Penguin Book London. p. 30-33. 
37 Ibid. 
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เชนเดียวกับท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 ของไทย ดังนั้นอยางไรจะ
เปนละเมิดนั้นสุดแทแตขอเท็จจริงเปนคดีๆ ไป 
 หลังจากคําพิพากษาคดีดังกลาวมานี้นับวาเปนกาวใหมแหงการวิวัฒนาการของ
กฎหมายคุมครองผูบริโภค ตั้งแต ค.ศ. 1916 เปนตนมา ในแงความรับผิดนอกเหนือจากหนาท่ีตาม
สัญญา นับเปนจุดเร่ิมตนแหงการตื่นตัวในเร่ืองความรับผิดของผูผลิตหรือผูขาย ซ่ึงแตกตางจาก
หลักกฎหมายเดิมท่ีใหผูซ้ือรับผิดชอบในการระมัดระวัง (Caveat Emptor) ในการซ้ือสินคา นอก 
จากนั้นยังกอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายลายลักษณอักษรอีกหลายฉบับเปนตนวา 
บัญญัติใหผูขายรับผิดตอผูเสียหายท่ีมิใชผูซ้ือโดยไมตองอาศัยหลักนิติสัมพันธ (Privity Rule) เชน 
Uniform Commercial Code วาดวยซ้ือขายของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน Professor W. Fried-
mann ไดใหขอคิดเห็นไวในแงความเปล่ียนแปลงหรือการปรับกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพสังคม 
โดยเขียนไวใน หนังสือ Law in a Changing Society วาหลักกฎหมาย Common Law (หรือกฎหมาย
ท่ีเกิดจากการพิพากษาคดีกอนๆ) ไมอาจจะยืนยงอยูไดตลอดไป เม่ือสังคมมีลักษณะหรือสภาพ
แตกตางไปจากเดิม 
 ดังนั้น จึงเห็นไดวาแนวคิดในการคุมครองผูบริโภคนั้น หากพิจารณาในดานของความ
รับผิดในทางสัญญาก็จะเห็นวา การยึดถือหลักกฎหมายแพงท่ีกําหนดวาคูสัญญาซ่ึงมีสิทธิและ
หนาท่ีตอกันเทานั้นท่ีมีสิทธิเรียกรองใหชดใชเยียวยาความเสียหายจากกันและกันได ก็จะเปนเร่ืองท่ี
แคบเกินไปและไมสามารถแกปญหาท่ีเกิดจากการบริโภคที่มีสภาพเปล่ียนไปจากสังคมยุคกอนๆ 
อยางมากมายได จึงจําเปนท่ีจะตองวางหลักในเร่ืองความรับผิดนอกเหนือจากสัญญามาใช ท้ังนี้
เพราะในสภาวะการผลิตปจจุบันผูผลิตอยูในฐานะท่ีจะปองกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากการ
บริโภคสินคาไดดีท่ีสุด การถือหลักในเร่ืองความมีนิติสัมพันธและสิทธิเรียกคาเสียหายหรือความรับ
ผิดตามสัญญา (Privity Rule) ซ่ึงจํากัดเฉพาะคูกรณีในสัญญาเทานั้นท่ีอาจจะเรียกรองกันไดอยาง
เหนียวแนนเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงในการใชบังคับเพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรมในสังคมการ
บริโภคในปจจุบัน กลาวคือ ผูเสียหายซ่ึงมิใชคูกรณีในสัญญาจะไมมีสิทธิเรียกรองใหผูขายสินคา
หรือขายบริการรับผิดตอตนได และจะมีทางเลือกอยูเพียงอยางเดียว คือ การฟองคดีละเมิด ซ่ึงในแง
ของความรับผิดทางละเมิดนั้นตามปกติผูเสียหายตองพิสูจนความจงใจหรือประมาทเลินเลอของ
ผูขายหรือผูประกอบธุรกิจ อันเปนประเด็นท่ีแทบจะพิสูจนไมไดเลยในกรณีท่ีสินคาหรือบริการนั้น
มีความสลับซับซอนในแงเทคนิคการผลิต ซ่ึงผูประกอบธุรกิจเทานั้นท่ีจะรูถึงข้ันตอนการผลิต 
ดังนั้นจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงหลักความรับผิดในทางละเมิดใหเหมาะสมยิ่งข้ึน นั่นคือ
การใชหลักความรับผิดเด็ดขาดในความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภค 
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 ในปจจุบันหลักความรับผิดเด็ดขาดในทางละเมิดนี้ไดถูกนําไปใชเปนแนวกําหนดความ
รับผิดในกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในประเทศตางๆ ท้ังในกฎหมายเฉพาะและกฎหมาย
ละเมิดท่ีมีการแกใขเพ่ิมเติม ท้ังนี้สุดแทแตระบบกฎหมายและสภาพการณของประเทศนั้นๆ จะพึงมี
ในหมูประเทศท่ีมีระบบกฎหมายจารีตประเพณี เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศออสเตรเลีย เหลานี้กฎหมายคุมครองผูบริโภคก็ไดการพัฒนาอยูเสมอ ในบรรดาประเทศใน
ระบบกฎหมายจารีตประเพณีนีส้หรัฐอเมริกาคอนขางจะพัฒนากฎหมายดานนีไ้ปไกลที่สุด กลาวคือ 
มีท้ังการบัญญัติกฎหมายของสหพันธรัฐเกี่ยวกับหลักเกณฑและมาตรการในการคุมครองผูบริโภค 
ยกตัวอยาง กฎหมายสหพันธรัฐ เชน The Consumer Product Safety Act 1972 หรือ The Uniform 
Commercial Code ในสวนท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย (Sale) หรือกฎหมายลักษณะละเมิด The Restate-
ment of Torts Section 402 (A) The Maguson Moss Warranty FTC Improvement Act 1975 หรือ
กฎหมายของมลรัฐ Knasas ในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน The Kansas Consumer Protection Act 
1975  เหลานี้ เปนตน ในประเทศอังกฤษก็มีการปรับปรุงกฎหมาย The Supply of Goods (Implied 
Terms) Act 1973 แกใขกฎหมายลักษณะซ้ือขาย The Sale of Goods Act 1893 หรือการคุมครอง
ผูบริโภคในดานการตกลงทําสัญญา Unfair Contract Terms Act 1977 เปนตน สวนในประเทศท่ีใช
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) วิวัฒนาการในดานนี้ก็มีอยูเชนกัน ยกตัวอยางเชน 
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product Liability) ในประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส เปนตน 
วิวัฒนาการของกฎหมายในประเทศตางๆ ท่ีกลาวนี้ เปนผลของการท่ีพิจารณาเห็นวาหลักเกณฑตาม
กฎหมายท่ัวไปท่ีมีอยู เชน กฎหมายแพงหรือกฎหมายอาญาไมสามารถจะนํามาปรับไดกับการให
ความคุมครองผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
 โดยสรุปอาจกลาวไดวา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเปนท่ีมาของการบัญญัติกฎหมายเพื่อ
คุมครองผูบริโภค ประกอบดวย การขยายหลักความรับผิดในทางสัญญาใหกวางออกไป ไมถือหลัก
คูกรณีในสัญญาเทานั้นท่ีจะมีสิทธิเรียกรองตอกัน (Privity of Contract) กลาวโดยยอก็คือ ไมถือวา
สัญญาผูกพันเฉพาะคูสัญญา กับการนําเอาหลักขอสันนิษฐานความผิดในกฎหมายละเมิดท่ีใหถือวา
ผูประกอบธุรกิจ อาจตองรับผิดโดยไมจําเปนตองมีความจงใจหรือประมาทเลินเลอ (Strict 
Liability) เวนแตตนจะพิสูจนหักลางไดตามท่ีกฎหมายกําหนดขอยกเวนไวมาใชในคดีท่ีเกิดความ
เสียหายข้ึนเนื่องจากการบริโภคสินคาหรือบริการ38 
 
 
 
                                                            

38 สุษม  ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา 13-18. 
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2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทภาครัฐในการควบคุมการประกอบธุรกิจ 
 แมในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เอกชนสามารถประกอบธุรกิจอยางใดๆ ก็ไดตาม
เสรีภาพท่ีตนมี โดยปลอยใหเปนไปตามกลไกของตลาด ซ่ึงรัฐจะไมเขาไปยุงเกี่ยวเพราะเปนเร่ือง
ระหวางเอกชนดวยกัน แตถาการประกอบธุรกิจดังกลาวมีผลกระทบตอคนหมูมากแลว รัฐก็
สามารถเขาแทรกแซงจํากัดเสรีภาพบางอยางได ในหัวขอนี้จะมาศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ี
สนับสนุนใหรัฐใชอํานาจในการจัดสิทธิและเสรีภาพได 
 2.3.1 แนวคิดการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช 2550) มีบทบัญญัติวา
กําหนดใหการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงรัฐธรรมนูญรับรองไวแลวนั้นจะกระทํามิได เวน
แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ี
จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง) 
กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย (มาตรา 29 วรรคสอง) บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองให
นํามาใชบังคับกับกฎหมายท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 
(มาตรา 29 วรรคสาม) 
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังคงหลักการในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพียงแตหลักเกณฑในเร่ืองการตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ัน ใชบังคับเฉพาะกับกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติและกฎเทานั้น ไมรวมไปถึงขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 
 หลักการสําคัญในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ไดแก 
 1) หลัก คือ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํา
มิได 
 2) ขอยกเวน คือ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาท่ี
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
 3) กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น ตองมีผลเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีหนึ่ง  หรือแกบุคคลบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงและตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย 
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 คําวา “กฎหมาย” ท่ีจะสามารถจํากัดสิทธิและเสรีภาพไดนี้ คือ กฎหมายในความหมาย
ของรัฐธรรมนูญ อันหมายถึง กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติหรือเทียบเทา 
ไดแก กฎหมายท่ีตราข้ึนในรูปแบบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราช
กําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีมีศักดิ์ของกฎหมายในระดับเดียวกัน (เชน ประกาศคณะปฏิวัติ) กฎหมาย
ท่ีไมใชกฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญไมอาจตราข้ึนมาเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลท่ีรับรองไวโดยรัฐธรรมนูญได เชน ไมอาจออกระเบียบโดยคณะกรรมการเลือกต้ังตัดสิทธิ
ของบุคคลท่ีไมไปทําหนาท่ีเลือกตั้งได เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 68 กําหนดใหผูไม
ไปทําหนาท่ีเลือกต้ังตองเสียสิทธิตามท่ี “กฎหมาย” กําหนด “กฎหมาย” ในท่ีนี้ คือ กฎหมายใน
ความหมายของรัฐธรรมนูญ แตระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมใช “กฎหมาย” ใน
ความหมายของรัฐธรรมนูญ จึงไมอาจออกระเบียบมาตัดสิทธิของผูไมไปทําหนาท่ีเลือกตั้ง 
(คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 15/2541)39 
      2.3.2 รูปแบบของกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ตามบทบัญญัติมาตรา 29 แสดงใหเห็นถึงปรัชญาของกฎหมายเอกชนและของกฎหมาย
มหาชนอยูในตัว โดยหลักแลวทุกคนเกิดมามีเสรีภาพ มีสิทธิท่ีจะกระทําอะไรก็ไดถากฎหมายไมได
หามไวหรือบังคับใหตองกระทํา ซ่ึงหลักการดังกลาวตรงกับปรัชญาของกฎหมายเอกชนท่ีวา “เม่ือ
ไมมีกฎหมายหาม ก็สามารถกระทําการใดๆ ก็ได” แตในขณะเดียวกันกฎหมายท่ีหามหรือบังคับให
ตองกระทํานั้นตองตราโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีใหจํากัดสิทธิเสรีภาพได
ซ่ึงก็หมายความวาการท่ีรัฐจะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ัน รัฐตองไดรับมอบอํานาจจาก
รัฐธรรมนูญในการท่ีจะตรากฎหมายดังกลาวออกมาไดซ่ึงแสดงใหเห็นวาตรงกับปรัชญากฎหมาย
มหาชนท่ีวา “ถากฎหมายไมไดใหอํานาจไว ก็ไมสามารถกระทําได” ดังนั้นการกระทําของเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีจะไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ัน เจาหนาท่ีของรัฐจะตองมีอํานาจตามกฎหมาย 
 มาตรา 29 ไมเพียงแตช้ีใหเห็นถึงรากฐานทางความคิดของหลักนิติรัฐเทานั้นแตยังเปน
มาตราท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะตองนํามาใชในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมาย
หรือกฎหมายอีกดวยซ่ึงมีผูตั้งขอสังเกตวา บทบัญญัติในมาตรานี้มีลักษณะท่ีเปนการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล เนื่องจากมีขอยกเวนใหรัฐกระทําได ซ่ึงคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญได
ช้ีแจงวาบทบัญญัติแหงมาตรานี้เปนการวางหลักคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กรณีท่ีรัฐจะจํากัด
สิทธิเปนเพียงขอยกเวนท่ีจํากัดยิ่งเทานั้น โดยจะตองเปนกรณีท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดและเพียงเทาท่ี
จําเปน อันมีลักษณะเปนการวางขอบเขตการใชอํานาจรัฐยิ่งกวาการใหอํานาจ การจํากัดสิทธิและ

                                                            
39 มานิตย  จุมปา.  เลมเดิม.  หนา 123-125. 
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เสรีภาพของบุคคลและการที่ รัฐใชขอยกเวนตามมาตรานี้ เกินความจําเปนก็จะเปนการขัด
รัฐธรรมนูญ40 รัฐธรรมนูญไดวางรูปแบบอันเปนหลักประกันในการจํากัดสิทธิเสรีภาพ ดังตอไปนี้ 
 1) การจํากัดสิทธิเสรีภาพตองมีผลเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง บทบัญญัติดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อท่ีจะควบคุม
ไมใหฝายนิติบัญญัติใชอํานาจตามอําเภอใจในการออกกฎหมายท่ีเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและมิใหเกิดเอกสิทธ์ิและการเลือกปฏิบัติโดยการตรากฎหมายเฉพาะกรณีข้ึนใชบังคับ 
 2) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหง
สิทธิและเสรีภาพมิได หลักนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปนการใหหลักประกันในการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพวาฝายนิติบัญญัติไมอาจตรากฎหมายใหกระทบกระเทือนตอแกนหรือสาระสําคัญของสิทธิ
เสรีภาพได ในการที่ไมอาจตรากฎหมายใหกระทบกระเทือนตอแกนหรือสาระสําคัญของสิทธิ
เสรีภาพไดนั้นมีความเห็นแยกเปนสองฝายดังนี้ 
 ฝายแรกเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวมิไดหมายความวา  รัฐธรรมนูญมุงคุมครอง
สาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพอยางสัมบูรณแตเปนการมุงการคุมครองอยางสัมพัทธซ่ึงหมายความวา
ไมมีส่ิงใดไดรับการคุมครองอยางสัมบูรณ ถามีกรณีท่ีมีเหตุความจําเปนท่ีเหนือกวาซ่ึงก็หมายความ
วาฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายโดยอาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญใหไวเพื่อมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนน้ันจะตองพอสมควรแกเหตุ ไดสัดสวนกับความเปนจริงท่ีจะตองจํากัดสิทธิเสรีภาพ ถา
ไมไดสัดสวนแลว ถือวากฎหมายฉบับนั้นไปทําใหไมมีเสรีภาพอยูเลยและเปนการกระทบตอ
สาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพ กฎหมายฉบับน้ันขัดตอรัฐธรรมนูญ 
 ฝายท่ีสองเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวเปนการมุงคุมครอง “แกน” ของสิทธิเสรีภาพแตละ
ชนิดซ่ึงการคุมครองนั้นเปนการคุมครองโดยสัมบูรณ ไมมุมประสงคใหข้ึนกับขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ
ไป ดังนั้นการพิจารณาวากฎหมายใดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพจะนําหลัก 
  3) การจํากัดสิทธิเสรีภาพตองกระทําเทาท่ีจําเปนหรือหลักมิใหกระทําเกินกวาเหตุ 
หลักพอสมควรแกเหตุ หลักความไดสัดสวน ไมวาจะเรียกช่ืออยางไรก็ตาม หลักการขอนี้มีข้ึนเพื่อ
จํากัดการใชอํานาจรัฐไมใหทําการตามอําเภอใจ ในประเทศฝร่ังเศสเรียกหลักความไดสัดสวนซ่ึงถือ
เปนหลักการข้ันพื้นฐานของความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจกับผูท่ีตกอยูภายใตอํานาจ บังคับให

                                                            
40  ภัสวรรณ  อุชุพงศอมร.  (2545).  การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาตรา 29 : ศึกษาเฉพาะกรณีการระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ.  หนา 96. 
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ผูใชอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูตกอยูภายใตอํานาจของตนอยางพอเหมาะพอประมาณซ่ึง
ประกอบดวยหลักการยอยๆ อยูสามประการ41 
  (1) หลักแหงความเหมาะสมหรือหลักแหงความสัมฤทธ์ิผล (Principle of Suitability) 
หลักนี้บังคับไววาในบรรดามาตรการตางๆ ท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปดชองใหองคกรตางๆ ของ
รัฐสามารถใชอํานาจกําหนดเพื่อไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได องคกรท้ังหลายของรัฐ
จะตองเลือกมาตรการที่สามารถดําเนินการใหเจตนารมณของกฎหมายฉบับนั้นสําเร็จลุลวงไปได
เทานั้น โดยหากกฎหมายมีเจตนารมณคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของผูอ่ืน เชน ปองกันการผูกขาด
ตัดตอนในทางเศรษฐกิจ มาตรการน้ันก็ตองอยูในวิสัยท่ีจะขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขันได
จริงๆ หรือในกรณีหากกฎหมายมีเจตนารมณจะตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชนใน
ดานใดดานหนึ่ง เชน รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาตรการน้ันก็ตอง
อยูในวิสัยท่ีจะปองกันมิใหเกิดจลาจล สงครามการเมือง หรือความเส่ือมทางจิตใจของประชาชนได
จริงๆ เปนตน โดยหากกฎหมายใดที่กําหนดมาตรการท่ีไมสามารถทําใหจุดประสงคท่ีตั้งไวปรากฏ
เปนจริงข้ึนมาไดโดยแนแท หรือทําใหสถานการณเลวรายลงกวาเดิม ยอมเปนกฎหมายท่ีไม
เหมาะสมและเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวาหลักแหงความเหมาะสมเรียกรองความ 
สัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางมาตรการที่ฝายบริหารออกมาใชบังคับกับส่ิงท่ีกฎหมายฉบับท่ีให
อํานาจประสงคจะใหเกิดข้ึนเปนผล ดังนั้นหลักแหงความเหมาะสมจึงเปนส่ิงเดียวกันกับสามัญ
สํานึก 
  (2) หลักแหงความจําเปน หมายความวา ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซ่ึงลวน
แตสามารถทําใหเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายฉบับท่ีใหอํานาจสําเร็จลุลวงไปได แต
ทวาแตละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของราษฎรมากนอยแตกตางกันฝาย
บริหารตองตัดสินใจเลือกออกมาตรการที่มีความรุนแรงนอยท่ีสุด ความคิดท่ีเปนรากฐานของ
หลักการนี้มีอยูวา “ในระหวางส่ิงท่ีเลวรายสองส่ิงท่ีจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายเทานั้น การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแหงความ
จําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายเปนส่ิงท่ีไมชอบธรรม 
  (3) หลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ เปนหลักการท่ีเรียกรองใหเกิด
ดุลยภาพข้ึนระหวางความเสียหายอันจะเกิดข้ึนกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชนอัน
มหาชนจะพึงไดรับจากการปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการหน่ึงมาตรการใดขององคกรของ 
รัฐหรือกลาวคือในบรรดามาตรการตางๆ ท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปดชองใหองคกรของรัฐ
                                                            

41  วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2543).  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.   
หนา 85-94. 
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สามารถใชอํานาจไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากมาตรการอยางหนึ่งอยางใดเม่ือได
ลงมือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการนั้นแลวจะยังผลใหเกิดประโยชนกับมหาชนนอยมากไมคุมกับ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีจะบังเกิดความเสียหายแลว ในกรณีเชนนี้ องคกรของรัฐจะตอง
ไมใชมาตรการนั้นไปบังคับใชกับประชาชน 
  (4) การจํากัดสิทธิเสรีภาพตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิ เหตุท่ีตองการใหฝายนิติบัญญัติตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในการ
จํากัดสิทธิเพราะรัฐธรรมนูญตองการใหฝายนิติบัญญัติไดตรวจดูวาฝายนิติบัญญัติมีอํานาจตาม
มาตราใดในรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายออกไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนซ่ึง
เปนไปตามหลักกฎหมายมหาชนท่ีวา “ถาไมมีกฎหมายใหอํานาจไว ไมสามารถกระทําได” 
 หลักการดังกลาวในกฎหมายเยอรมันเรียกวา หลัก Zitiergebot มีความมุงหมายเพื่อทํา
หนาท่ีในการเตือนและทําหนาท่ีในการใหเหตุผลและทําหนาท่ีขัดขวางฝายนิติบัญญัติไมใหเขาไป
แทรกแซงในขอบเขตของสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีไดรับความคุมครองโดยไมตั้งใจและโดยปราศจากการ
ไตรตรองช่ังน้ําหนักระหวางผลดีและผลเสียของการแทรกแซงดังกลาวกับผลท่ีจะไดจากการ
แทรกแซงดังกลาว หลักการนี้จึงเปนหลักการเพ่ือใหเกิดการไตรตรองของฝายนิติบัญญัติ ดังนั้น 
ฝายนิติบัญญัติควรจะไตรตรองอยางรอบคอบและจะตองตรวจสอบอยางละเอียดถึงผลดังกลาวเม่ือ
ฝายนิติบัญญัติไดลวงลํ้าเขาไปในขอบเขตของสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ 
 นอกจากนี้การระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญยังทําใหการใชและการตีความกฎหมาย
เกิดความชัดเจนข้ึน และยังทําใหประชาชนอาจตรวจสอบไดวาการตรากฎหมายจํากัดสิทธิดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ และการจํากัดนั้นเปนไปตามเง่ือนไขท่ี
รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวหรือไมเพียงใด42 ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 43 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การ
คุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไม
เปนธรรมในการแขงขัน” 

                                                            
42 บรรเจิด  สิงคเนติ.  เลมเดิม.  หนา 177. 
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 ดังนั้น ถาฝายนิติบัญญัติตองการจะตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรก็ตองพิจารณาจากมาตรา 43 ดังกลาว โดยในการตรากฎหมายวิชาชีพวิศวกรตองกลาวอาง
ดวยวากฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 
วรรคสอง บัญญัติใหกระทําไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ถาไมมีการกลาวอางดังกลาวไว 
กฎหมายดังกลาวใชบังคับไมไดเลยท้ังฉบับเพราะถือวาเปนการกระทําผิดในรูปแบบในสาระสําคัญ 
 ปญหาก็คือ การท่ีกฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพไมระบุบทบัญญัติท่ีรัฐธรรมนูญใหอํานาจ
ไวในการจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้น จะมีผลเปนโมฆะท้ังฉบับต้ังแตเม่ือไหร ในประเด็นนี้มีสอง
ความเห็น ความเห็นแรกกลาววา กฎหมายฉบับนั้นใชไมไดท้ังฉบับต้ังแตเร่ิมตนโดยไมมีผลในทาง
กฎหมายใดๆ เลย แตอีกความเห็นหนึ่งเห็นวา กฎหมายฉบับน้ันมีผลเปนโมฆะนับจากปจจุบัน 
 ปญหาตอมาก็คือกฎหมายท่ีตราออกมากอนท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2550) ใช
บังคับแลวไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะมีผลเปนอยางไร มีผูใหความเห็นในกรณีนี้
วาควรท่ีจะใชการตีความบทบัญญัติในมาตรา 29 วรรค 2 ตอนทายอยางแคบ43 กลาวคือบทบัญญัติ
ในมาตรานี้ไมใชบังคับกับกฎหมายท่ีลวงลํ้าแดนแหงสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงตราข้ึนกอนที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ เหตุผลสําหรับการจํากัดการใชบังคับบทบัญญัติมาตรานี้เฉพาะ
กับกฎหมายท่ีไดรับการตราข้ึนภายหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลใชบังคับแลวยอมปรากฏ
ชัดอยูในตัว ท้ังนี้เพราะเหตุวากอนหนาท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใชบังคับ องคกรท่ีตรากฎหมายยังไม
ทราบวาตนมีหนาท่ีท่ีจะตองอางอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจตนตรากฎหมายจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพ ถาหากไมจํากัดการตีความการใชบทบัญญัติมาตรานี้แลว ยอมกอใหเกิดความปนปวน
ทางกฎหมายตามมา การไมอางอิงบทบัญญัติท่ีรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะขัดกับรัฐธรรมนูญทันที 
 อยางไรก็ดี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เคยแกไขปญหานี้ 
โดยไดมีการบัญญัติบทเฉพาะการไวในมาตรา 335 วา “ในวาระเร่ิมแรก มิใหนําบทบัญญัติ
ดังตอไปนี้ มาใชบังคับกับกรณีตางๆ ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 (1) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับกฎหมายท่ีมี
ผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หรือท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ แตเม่ือมีการตรากฎหมายในเร่ืองดังกลาวข้ึนใหม หรือมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายดังกลาว การดําเนินการนั้นตองเปนไปตามมาตรา 29 ท้ังนี้ ใหนําไปใชบังคับกับกฎหรือ
ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดวย โดยอนุโลม...” 

                                                            
43 วรเจตน  ภาคีรัตน.  เลมเดิม.  หนา 193. 
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 ดังนั้น ในกรณีของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามกฎหมายแมบท หากยังไมมีการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายแมบทเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ก็ไม
ตองมีการระบุบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายลําดับรอง
จะตองอยูในกรอบของพระราชบัญญัติท่ีเปนกฎหมายแมบทเทานั้น จึงไมอาจอางบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญเปนเอกเทศโดยท่ีพระราชบัญญัติยังมิไดบัญญัติไวได44 
      2.3.3 หลักการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
 ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดใหคําอธิบายไวในเร่ืองนี้ไว45 พอสรุปไดดังนี้ 
ในกฎหมายเอกชนถือวา เอกชนตางฝายตางมุงประโยชนสวนตัวของตน กฎหมายจึงตองถือวา
เอกชนเสมอภาคและเทาเทียมกันตามกฎหมาย นิติสัมพันธท่ีจะเกิดข้ึนจึงตองอาศัยความสมัครใจ
เขากอนิติสัมพันธระหวางกัน ดังนั้น สัญญาจึงเปนท่ีมาของนิติสัมพันธสวนใหญในระหวางเอกชน
ดวยกัน นอกจากนั้น หากมีการโตแยงสิทธิหรือหนาท่ีหรือไมปฏิบัติตามท่ีตกลงกันไว เอกชนก็จะ
บังคับกันเองไมได แตจะตองนําคดีข้ึนสูศาลใหบังคับให 
 แตกฎหมายมหาชน มีการคิดคน “รัฐ” ข้ึนมาเปนผูดูแลรักษาประโยชนสวนรวมของคน
จํานวนมาก ในกรณีท่ีประโยชนสวนตัวของปจเจกชนไมสอดคลองกับประโยชนสวนรวมของคน
หมูมากในสังคมหรือท่ีเรียกวา “ประโยชนสาธารณะ” จะตองใหประโยชนสาธารณะมากอนหรืออยู
เหนือประโยชนสวนตัวของปจเจกชน ซ่ึงถาปจเจกชนไมสมัครใจหรือไมยินยอมท่ีจะสละ
ประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสาธารณะ ก็จะตองใหรัฐโดยองคกรของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
เปนผูดูแลรักษาประโยชนสาธารณะแทนและในนามของคนหมูมากในสังคมได โดยใหองคกรของ
รัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐสามารถใชอํานาจหนาท่ีบังคับปจเจกชนเพ่ือประโยชนสาธารณะได 
 ดังนั้น ประโยชนสาธารณะหรือความตองการของคนหมูมากในสังคมจึงเปนหัวใจของ
กิจการของรัฐและเปนวัตถุประสงคของการดําเนินการทุกอยางขององคกรหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
 เม่ือมีหลักวาองคกรของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐในฐานะผูแทนของรัฐตองการทําเพื่อ
ประโยชนสาธารณะเทานั้น ซ่ึงตางจากปจเจกชนท่ีทําการเพ่ือประโยชนสวนตัว ผลทางกฎหมาย
มหาชนท่ีตามมาก็คือรัฐ องคกรของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองมีฐานะเหนือกวาเอกชน 

                                                            
44 บันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการรางกฎหมาย คณะพิเศษ) เรื่องการวางแบบกฎหมายให

สอดคลองกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมญนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ครั้งที่หน่ึง)  อางถึงใน “การจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29 : ศึกษาเฉพาะกรณีการระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ” โดย ภัสวรรณ อุชุพงษอมร.  หนา 111. 

45 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ.  (2538).  กฎหมายมหาชน เลม 3 : ที่มาและนิติวิธี.  หนา. 298-301. 

DPU



41 

 กิจกรรมของรัฐซ่ึงดําเนินไปเพื่อประโยชนสาธารณะน้ันแยกไดเปน 2 ลักษณะคือ การ
ใชอํานาจควบคุมโดยการออกกฎเกณฑหรือคําส่ังใหคนในสังคมปฏิบัติตามเพ่ือปองกันไมใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอยข้ึนในบานเมือง และการใหบริการสนองตอบความตองการดานตางๆ ของ
คนในสังคม46 
 “ประโยชนสาธารณะ” เปนองคประกอบประการสําคัญท่ีองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครอง
ตองคํานึงถึงเสมอในการดําเนินกิจกรรมทางปกครอง หลักการในทางกฎหมายปกครองท่ีเรียกรอง
ใหการกระทําท้ังหลายท้ังปวงขององคกรฝายปกครองตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะน้ัน เปน
หลักการท่ีอธิบายไดจากการยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงปรากฏเปนอุดมการณ
พื้นฐานของรัฐไทยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในระบอบประชาธิปไตย การกระทํา
ท้ังหลายขององคกรของรัฐยอมจะตองเปนไปเพื่อประชาชนท้ังปวง เพื่อสันติสุขและความดีงาม
รวมกัน หลักการคุมครองประโยชนสาธารณะยอมเปนหลักการสําคัญในการใชกฎหมายและการ
ตีความกฎหมาย ดังนั้น หากองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองออกคําส่ังใหมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หากปรากฏชัดวาการเวนคืนดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหเจาของอสังหาริมทรัพยคนใดคนหน่ึงไดประโยชน ไมปรากฏวาสาธารณ
จะไดประโยชนใดๆ ท้ังส้ินคําส่ังเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้นยอมเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
 อยางไรก็ตาม มีขอพึงระวังวาการกระทําทางปกครองท่ีมุงประโยชนสาธารณะน้ัน 
อาจจะเปนการกระทําท่ีใหประโยชนแกปจเจกชนคนใดคนหนึ่งพรอมกันไปดวยได เชน การท่ีรัฐ
ใหทุนการศึกษา หรือใหเงินอุดหนุนเกษตรกร กรณีดังกลาวยอมถือวาองคกรฝายปกครองมีดุลพินิจ
คอนขางกวางขวางในการดําเนินการกอต้ังเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกนิติสัมพันธทางปกครองตางๆ 
เง่ือนไขในการดําเนินการดังกลาวก็คือองคกรรฝายปกครองจะตองอธิบายไดอยางสมเหตุสมผลตาม
สมควรวาการกระทําของตนนั้นมีผลเปนการกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะอยางไร เชน กรณีของ
การตัดสินใจใหเงินอุดหนุนเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา เพ่ือกําหนดทิศทางเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศ ยอมถือวาองคกรฝายปกครองกระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะ หาก นาย ก. ไดรับเงิน
อุดหนุนตามหลักเกณฑท่ีไดประกาศไวกรณียอมไมทําใหการใหเงินอุดหนุนเกษตรกรกลายเปนการ
กระทําเพื่อประโยชนสวนบุคคลแตอยางใด47 
 

                                                            
46 ชาญชัย  แสวงศักด์ิ.  (2553).  คําอธิบายกฎหมายปกครอง.  หนา 72. 
47 วรเจตน  ภาคีรัตน.  (2546).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของ

กฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง.  หนา 44-45. 
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2.4  ความหมาย ประวัติความเปนมาของเกษตรอินทรีย การควบคุมปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 
และการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุ 
 การท่ีจะทําใหผูบริโภคไดบริโภคพืชผักแผละผลไมอยางปลอดภัยนั้น สามารถดําเนิน
วิธีการตางๆ ไดหลายวิธี เชน เพาะปลูกโดยไมใชสารเคมี หรือใชสารเคมีแตมีปริมาณท่ีไมมี
ผลกระทบตอรางกายมนุษย และการปฏิบัติตอผลิตผลเหลานั้นหลังการเก็บเกี่ยวมิใหปนเปอน
สารเคมีหรือจุลินทรีย ซ่ึงการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรอินทรีย การควบคุมปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด และการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุมีความหมายและประวัติความเปนมาดังนี้ 
 2.4.1 เกษตรอินทรีย48 
 เกษตรอินทรียเปนวิธีการควบคุมพืชผักและผลไมท่ีปลอดภัยท่ีสุดเนื่องจากเปนการ
ควบคุมตั้งแตตนน้ําของการผลิตโดยไมใชสารพิษใดๆ และมุงเนนการเพาะปลูกโดยวิธีธรรมชาติ
เทานั้น 
 2.4.1.1 ความหมาย 
 เกษตรอินทรียคืออะไร เปนคําถามท่ีไมแนใจวาผูคนจะรูซ้ึงถึงคําๆ นี้มากนอยเพียงใด 
บางก็วาคือการทําการเกษตรโดยการใชปุยอินทรีย บางก็วาคือการทําการเกษตรที่ใชปุยชีวภาพและ
สมุนไพรในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงถือวาถูกตองสวนหน่ึงแตไมใชท้ังหมด อยางท่ีได
กลาวไวแลววาเกษตรอินทรียเกิดข้ึนในยุโรป ดังนั้นนิยามของคําวาเกษตรอินทรียจะแตกตางกันไป
ตามขอกําหนดของหนวยงานรับรอมาตรฐานเกษตรอินทรียของแตละประเทศ ซ่ึงมีความหมาย
แตกตางจากผักไรสารพิษ ผักปลอดภัยจากสารพิษและผักอนามัยดังนี้ 
 เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) คือระบบการผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมรักษา
สมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคลายคลึง
กับธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนตางๆ ตลอดจนไมใชพืชท่ีเกิดจาก
การตัดตอทางพันธุกรรมท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม เนนการใชอินทรียวัตถุ เชน ปุย
คอก ปุยหมัก ปุยพืชสดและปุยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณเพื่อใหตนพืช
มีความแข็งแรงสามารถตานทานโรคและแมลงไดดวยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบาน
มาใชประโยชนดวย ผลผลิตท่ีไดจะปลอดภัยท้ังตอตัวผูผลิต ผูบริโภคและไมทําใหสภาพแวดลอม
เส่ือมโทรมลงอีกดวย (กรมวิชาการเกษตร) 
 อาหารอินทรีย (Organic Food) คืออาหารที่ไดจากผลิตผลและ/หรือผลิตภัณฑทางการ 
เกษตรท่ีผลิตจากระบบการเกษตรโดยใชวัสดุธรรมชาติ แตไมใชพืชท่ีมีการตัดตอสารพันธุกรรม 
ท้ังนี้ เนนการปฏิบัติท่ีไมเพิ่มมลพิษแกภาวะแวดลอม 
                                                            

48 อภิชาติ  ศรีสอาด.  (2549).  เกษตรอินทรีย ชุดอาหารปลอดภัย.  หนา 10-14. 
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 ผักไรสารพิษ คือผักท่ีระบบการผลิตไมมีการใชสารเคมีใดๆ ท้ังส้ินไมวาจะเปนสารเคมี
เพื่อปองกันและปราบศัตรูพืช หรือปุยเคมีทุกชนิด แตจะใชปุยอินทรียท้ังหมดผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยว
แลวตองไมมีสารพิษใดๆ ท้ังส้ิน 
 ผักปลอดภัยจากสารพิษ (Safe – Vegetable)  คือผักท่ีระบบการผลิตมีการใชสารเคมีใน
การปองกันและปราบศัตรูพืช รวมท้ัง ปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวไดยังมีสารพิษ
ตกคางไมเกินปริมาณท่ีกําหนดไวเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 163 พ.ศ. 2538 
 ผักอนามัย (Hygienic Vegetable) คือผักท่ีระบบการผลิตมีการใชสารเคมีในการปองกัน
และปราบศัตรูพืช รวมท้ังปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวไดยังมีสารพิษตกคางไมเกิน
ปริมาณท่ีกําหนดไวเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคและมีความสะอาดผานกรรมวิธีการปฏิบัติกอน
และหลังการเก็บเกี่ยวตลอดจนการขนสงและบรรจุหีบหอไดคุณลักษณะตามาตรฐาน 
 2.4.1.2 ประวัติความเปนมา 
 ในภาวะปจจุบันกระแสความต่ืนตัวดานเกษตรอินทรียไดแพรหลายอยางรวดเร็วใน
หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีมีความเจริญแลว ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากไดเห็นพิษภัยของ
สารเคมีตางๆ ไมวาจะเปนสารเคมีท่ีใชทางการเกษตร หรือกิจการอ่ืนๆ ไดสงผลกระทบตอดิน 
แหลงน้ําและสภาพแวดลอมและเกิดพิษภัยอันตรายตอชีวิตมนุษย ดวยเหตุนี้เองจึงมีคณะบุคคลกลุม
หนึ่งในยุโรปไดดําเนินการผลิตพืช เพื่อบริโภคเอง ตลอดจนขายในหมูผูบริโภคท่ีรักชีวิตของตนเอง
และตองการอาหารท่ีสดสะอาดและปลอดภัยจากสารพิษเปนสําคัญ 
 การเกษตรอินทรียของโลกคร้ังแรกเกิดข้ึนในทวีปยุโรปและตอมาไดแพรหลายและ
กระจายเขาไปในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ในขณะท่ีประเทศแถบเอเชียเรานิยมชมชอบ
กับการทําการเกษตรแบบธรรมชาติโดยยึดแนวทางจากประเทศญ่ีปุน และเกาหลีใตเปนหลัก 
ประเทศไทยเองต้ังแตดั้งเดิมก็มีการทําการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษมาชานานแลว และเรียก
ขานกันในหลายๆรูปแบบ เชน เกษตรไรสารพิษ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
เกษตรธรรมชาติ เกษตรยั่งยืน เปนตน 
 การใชทรัพยากรดินโดยไมคํานึงถึงผลเสียของปุยเคมีสังเคราะหกอใหเกิดความไม
สมดุลในแรธาตุ และกายภาพของดิน ทําใหส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชนในดินนั้นสูญหายและไร
สมรรถภาพความไมสมดุลนี้เปนอันตรายยิ่ง กระบวนการนี้เม่ือเกิดข้ึนแลวจะกอใหเกิดความ
เสียหายอยางตอเนื่อง ผืนดินท่ีถูกผลาญไปนั้นไดสูญเสียความสามารถในการดูดซับแรธาตุทําให
ผลิตผลมีแรธาตุ วิตามินและพลังชีวิตตํ่า เปนผลใหเกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองในพืช พืชจะ
ออนแอขาดภูมิตานทานโรค และทําใหการคุกคามของแมลงและเช้ือโรคเกิดข้ึนไดงายซ่ึงจะนําไปสู
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การใชสารเคมีฆาแมลงและเช้ือราเพิ่มข้ึน ดินท่ีเส่ือมคุณภาพนั้นจะเรงการเจริญเติบโตของวัชพืชให
แขงกับพืชเกษตร และนําไปสูการใชสารเคมีสังเคราะหกําจัดวัชพืช ขอบกพรองเชนนี้กอใหเกิด
วิกฤติในหวงโซอาหาร และระบบการเกษตรของเรา ซ่ึงทําให เกิดปญหาทางสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
อยางยิ่งในโลกปจจุบัน 
 จากรายงานการสํารวจขององคกรอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติเม่ือป พ.ศ. 2543 
พบวาประเทศไทยมีเนื้อท่ีทําการเกษตรอันดับท่ี 48 ของโลกแตใชยาฆาแมลงอันดับ 5 ของโลก ใช
ยาฆาหญาอันดับ 4 ของโลก ใชฮอรโมนอันดับท่ี 4 ของโลก ประเทศไทยนําเขาสารเคมีสังเคราะห
ทางการเกษตรเปนเงินปละกวา 3 หม่ืนลานบาทเกษตรกรตองซ้ือปจจัยการผลิตท่ีเปนสารเคมี
สังเคราะห ในการเพาะปลูกทําใหการลงทุนสูงและเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะท่ีราคาผลผลิตในรอบ
ยี่สิบปไมไดสูงข้ึนตามสัดสวนของตนทุนท่ีสูงข้ึนนั้นมีผลทําใหเกษตรกรขาดทุนมีหนี้สินลนพนตัว 
การเกษตรอินทรียจะเปนหนทางของการแกปญหาเหลานั้นได49 
 ในโลกของเราใบน้ีมีสารเคมีท่ีมนุษยเราผลิตข้ึนประมาณ 600,000 ชนิด ประมาณ 10 
เปอรเซ็นต หรือ 60,000 ชนิดใชในชีวิตประจําวันและมีสารเคมีท่ีเกิดใหมปละ 1,000 ชนิด สารเคมี
ท่ีใชทางการเกษตรพบวาเปนยาฆาเช้ือรา มากวา 250 ชนิด ยาฆาหญามากกวา 150 ชนิด องคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดสํารวจพบวามีคนปวยเนื่องจากสารเคมีปละ 750,000 คน
และเสียชีวิตปละประมาณ 50,000 คน  
 สําหรับสถานการณการใชสารเคมีการเกษตรในประเทศไทยเปนดังนี้ 
 ป พ.ศ. 2489 มีการกอต้ังองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ FAO เกิด
การปฏิวัติเขียวเพื่อใหมีอาหารท่ีเพียงพอตอการบริโภคอันเนื่องจากเกิดภาวะอาหารขาดแคลน
เพราะสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
 ป พ.ศ. 2517 ปาไมของไทยถูกทําลายมากท่ีสุดเพื่อใชพื้นที่ในการทําการเกษตร 
 ป พ.ศ. 2526 เกิดปลาเปนโรคระบาดกระจายกันท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
 ป พ.ศ. 2530 สํารวจพบวาประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากการใชสารเคมีทางการเกษตร 
9,738 ราย 
 ป พ.ศ. 2531 – 2533 สํารวจพบวาผักรอยละ 6 และผลไมรอยละ 13 มีสารเคมีตกคาง
เกินคามาตรฐานความปลอดภัย 
 ป พ.ศ. 2536 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเก็บตัวอยาง
ผักคะนาท่ีจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค สุพรรณบุรี เพชรบูรณและปราจีนบุรี จํานวน 86 ตัวอยาง 
พบสารเคมีตกคางเกินคามาตรฐานความปลอดภัยรอยละ 13 ขณะท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
                                                            

49 แหลงเดิม. 
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สํารวจพบวา ผลไมท่ีคนไทยนิยมบริโภคไดแก องุน ชมพู พุทราและละมุด 97 ตัวอยาง พบสารเคมี
ตกคางถึง 77 ตัวอยาง โดยเฉพาะองุนและชมพู พบสารเคมีตกคางเกินคามาตรฐานความปลอดภัย
รอยละ 71 
 ผลเสียท่ีเกิดจากการใชสารเคมีคือทําใหภูมิตานทานลดลงอันเปนสาเหตุกอใหเกิด
โรคมะเร็ง ในปพ.ศ. 2546 – 2547 พบวาคนไทยเสียชีวิตดวยสาเหตุจากโรคมะเร็งมาเปนอันดับหนึ่ง
สองปติดตอกัน ปละประมาณ 45,000 ราย โดยสาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากการรับประทานอาหารท่ี
ผิดๆ และมีสารพิษปนเปอน นอกจากสารเคมีหลายชนิดเปนสารกอมะเร็งแลว ยังมีพิษตอระบบ
ประสาทและการทํางานองกลามเนื้อดวย 
 2.4.2 การควบคุมปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด50 
 การควบคุมปริมาณสารพิษตกคาสูงสุดนั้นเปนมาตรการกําหนดปริมาณสารพิษท่ีจะ
สามารถใชพืชผักและผลไมโดยไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 
 2.4.2.1 ความหมาย 
 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) หมายถึง ปริมาณ
สารพิษตกคางสูงสุดท่ีมีไดในสินคา กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย มีหนวยเปนมิลลิกรัมสารพิษตกคางตอ
กิโลกรัมสินคา51 
 2.4.2.2  ประวัติความเปนมา 
 ในการตรวจสอบสารพิษตกคางในอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรมีคามาตรฐานคา
หนึ่งท่ีถูกใชเปนเกณฑ คือ คา MRL – Maximum Residue Limits หรือ ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 
ซ่ึงคา MRL ท่ีใชในแตละประเทศก็จะมีความแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับการกําหนดคาของ
ตนเองจากการเทียบเคียงกับคามาตรฐาน MRL ของโคเด็กซ (Codex) และประเทศอื่นๆประกอบกัน 
 ขอมูลจากเร่ืองผลการตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในผัก 7 ชนิดในกรุงเทพ  
มหานคร แสดงใหเห็นวา คา MRL ท่ีมีการประกาศใชในประเทศไทย มีความแตกตางจากของ
สหภาพยุโรปคอนขางมาก เชน ใน ถ่ัวฝกยาว พบวา MRL ของไทย กําหนดใหมีปริมาณคารโบฟู
ราน และเมโทมิล ตกคางไดไมเกิน 0.1 และ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ในขณะท่ี MRL ของ

                                                            
50 ฝายขอมูลเครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช.  การกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด.  สืบคน

เมื่อ 12 กุมภาพันธ 2556, จาก  http://www.thaipan.org/sites/default/files/conference2555/ conference2555_ 
0_07.pdf 

51 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ : สารพิษตกคาง : ปรมิาณสารพิษตกคางสูงสุด พ.ศ. 2551 
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สหภาพยุโรป กําหนดใหสารท้ังสองชนิดตกคางไดไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความแตกตาง
ของ MRL ทีมากถึง 5 และ 50 เทา ทําใหเกิดคําถามถึงสาเหตุของความแตกตางรวมไปถึงข้ันตอนใน
การกําหนดคา MRL ของไทย สหภาพยุโรป และโคเด็กซ 
 ในการพิจารณาคา MRL ของไทยนั้น จะใชคามาตรฐานของโคเด็กซ มาเปนเกณฑหลัก
ในการกําหนดรวมกับขอมูล ADI (Acceptable Daily Intake) และ ARfd (Acute Reference Dose) 
เพื่อประเมินความปลอดภัยทั้งในระยะยาว และแบบเฉียบพลัน ประกอบกับพิจารณา GAP, 
Supervised Trial และมาตรฐาน MRL ของสหภาพยุโรป และอาเซียน เพื่อกําหนดเปนคา MRL ของ
ไทยตอไป 
 ในการนําคา MRL จากโคเด็กซมาใชในประเทศไทย พบขอจํากัดหลายประการ 
เนื่องมาจากชนิดของพืชผัก ท่ีมีการผลิตในประเทศไทยหลายชนิด ไมไดมีการกําหนดคาไวในโค
เด็กซ และสําหรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิด โคเด็กซมีการกําหนดคา MRL ไวคอนขางสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับคา MRL ของประเทศคูคาของไทยบางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศกลุม
สหภาพยุโรป 
 ระยะเวลา 2-3 ปท่ีผานมา ผัก ผลไมจากประเทศไทยท่ีสงไปขายในสหภาพยุโรปถูกตี
กลับหลายคร้ังจากการตรวจพบสารเคมีตกคางในผลผลิตเกินคามาตรฐาน โดยเฉพาะในป 2553 
สหภาพยุโรปมีการตีกลับสินคาไทยรวมท้ังส้ินเปนจํานวน 55 คร้ัง52 ซ่ึงกระทบตอช่ือเสียง 
ภาพลักษณของประเทศไทย และสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจไปเปนจํานวนมาก 
 เม่ือพิจารณาถึงคา MRL ท่ีมีใชในประเทศไทย เปรียบเทียบกับคา MRL ท่ีกําหนดโดย
โคเด็กซและสหภาพยุโรป จะพบวา คา MRL ของสหภาพยุโรป53 โดยสวนใหญกําหนดไวคอนขาง
ต่ํา ซ่ึงการกําหนดคา MRL ของยุโรป54นั้น จะยึดหลักสําคัญก็คือ ปริมาณของสารเคมีตกคาท่ีพบใน
อาหารตองปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และจะตองเปนระดับนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ซ่ึงหาก
สารเคมี หรือสินคาเกษตรชนิดนั้นๆ ไมไดมีการระบุคา MRL ไว ใหใชคา 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
เปนมาตรฐาน 
 

                                                            
52  มูลนิธิชีววิถี.  แฉบริษัทด้ินนําเขา 4 เคมีเกษตรอันตราย จองแกกฎไมใชหนังสือรับรองการผลิต.  

สืบคนเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2556, จาก  http://www.biothai.net/news/12302 
53  ในไทยปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด ใชคําวา  Maximum Residue Limits สวนของ EU จะใชคําวา 

Maximum Residue Levels 
54   Pesticides.  Retrieved March 4, 2013  from  http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_ 

products/index_en.htm 
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 การกําหนดคา MRL ของสหภาพยุโรป จะมีการใชขอมูลจากสวนตางๆ ดังนี้ 
 1) การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผลผลิต เชน ขอมูลดานปริมาณ  ความถ่ี การ
เจริญเติบโตของพืช (Good Agricultural Practice – GAP) 
 2) ขอมูลการทดลองเร่ืองสารตกคางท่ีคาดวาจะมี เม่ือใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตาม
แนวทาง GAP 
 3) ขอมูลอางอิงดานพิษวิทยาสําหรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คา ADI และ ARFD 
 โดยองคกรอาหารปลอดภัยแหงยุโรป หรือ EFSA (European Feed Safety Authority) 
จะตรวจสอบและยืนยันสารตกคางท่ีปลอดภัยสําหรับผูบริโภคชาวยุโรปทุกกลุม รวมถึงกลุมท่ีมี
ความเปราะบาง เชน เด็กทารก เด็ก และผูรับประทานมังสวิรัติ หากพบวามีความเส่ียงตอผูบริโภค
กลุมใดกลุมหนึ่ง การพิจารณาคา MRL จะถูกปฏิเสธ และไมสามารถใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิด
นั้นกับผลผลิตได  จากน้ัน  EFSA จะสงขอคิดเห็นใหกับคณะกรรมาธิการยุโรป  (European 
Commission) เพื่อประกาศใชในสหภาพยุโรปตอไป 
 เม่ือเปรียบเทียบคา MRL ในผัก ผลไมท่ีเปนท่ีนิยมบริโภคของคนไทย ประกอบดวย 
ขาว คะนา กะหลํ่าปลี ถ่ัวฝกยาว ผักชี พริก แครอท แตงโม สับปะรด พบวา คา MRL ของสหภาพ
ยุโรปท่ีมีการกําหนดไวสวนใหญแลวจะมีคา MRL ต่ํากวา ของโคเด็กซและไทย และยังพบวามีการ
กําหนดชนิดของสารพิษตกคางไวจํานวนมากกวาของโคเด็กซและของไทยเปนจํานวนมาก 
ยกตัวอยางเชน ถ่ัวฝกยาว ท่ีมาตรฐานโคเด็กซไมไดมีการกําหนดคา MRL ไว ของไทยมีการ
กําหนดคาสารพิษตกคางไว 9 ชนิด และมาตรฐานของสหภาพยุโรป กําหนดคาสารพิษตกคางไวถึง 
450 ชนิด 
 จะเห็นไดวา ในการกําหนดคา MRL ของสหภาพยุโรป ส่ิงสําคัญท่ีกําหนดไวเปน
หลักเกณฑในการพิจารณา คือเร่ืองความปลอดภัยของผูบริโภค ทําใหคา MRL ท่ีกําหนดจะเปนคาท่ี
ต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได แตในขณะเดียวกัน การกําหนดคา MRL ของไทย และของโคเด็กซ นั้น
มาจากมุมมองในเร่ืองของการกําหนดเพ่ือการคาเปนหลัก55 ซ่ึงคา MRL ท่ีกําหนดออกมา จึงเปน
คาท่ีสูงท่ีสุดเทาท่ีจะยอมรับได เม่ือตรวจแลวพบวาไมเกินจากคามาตรฐานท่ีกําหนดไว ก็ยอมรับได
วาผลผลิตการเกษตรดังกลาวมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
 เม่ือพิจารณาถึงโครงสรางคณะกรรมการ และการไดมาซ่ึงคา MRL ของประเทศไทย 
สังเกตไดชัดเจนวา เปนไปเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคในดานการคา มากกวาความปลอดภัยของ

                                                            
55 สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ.  Codex Thailand.  สืบคนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555, จาก http://www.acfs.go.th/codex/ 
index.php 
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ผูบริโภค คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณารางมาตรฐานสารพิษตกคาง ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการกําหนดคา MRL ของประเทศ
ไทย มาจากผูแทนของหนวยงานภาครัฐเปนหลัก รองลงมาคือผูแทนจากผูประกอบการ และสมาคม
ผูประกอบการ สัดสวนของภาคประชาชนหรือผูทรงคุณวุฒิ แทบไมปรากฏในคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ หรือหากจะมีก็มีสัดสวนอยูท่ีประมาณรอยละ 10 จากคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท้ังหมด ซ่ึงแทจริงแลวมุมมองผูบริโภคหรือภาคประชาชนนั้น ควรจะเปน
องคประกอบหลักในการรวมพิจารณาคามาตรฐานท่ีจะสงผลกระทบตอความปลอดภัยของชีวิต
ผูบริโภคโดยตรง และกระบวนการข้ันตอนในการกําหนดคา MRL ก็ยังไมมีความชัดเจนในการ
สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ เพื่อแสดงขอคิดเห็นหรือขอมูลประกอบกอนท่ีจะประกาศ 
ใชคา MRL เหลานั้น 
 นอกจากนี้ การกําหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีไดมีการแบงมาตรฐานสินคา
เกษตร56 ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินคาเกษตร ออกเปน 2 ประเภท คือมาตรฐานบังคับท่ีมีการออก
กฎกระทรวงเพื่อกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐาน และมาตรฐานท่ัวไป ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีมีประกาศ
กําหนด เปนการกระทําสมัครใจ เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน มาตรฐาน MRL เปน
มาตรฐานท่ีอยูในกลุมของมาตรฐานท่ัวไป จึงไมมีหนวยงาน หรือผูรับผิดชอบท่ีจะเขามาดูแล
ตรวจสอบอยางจริงจังถึงคุณภาพองผลผลิตและปริมาณสารพิษตกคางท่ีผูบริโภคจะไดรับ นอกจาก
ผลผลิตการเกษตรนั้นเปนสินคาสงออกไปยังประเทศอ่ืนๆ และมีความจําเปนตองควบคุมมาตรฐาน
ใหสอดคลองกับขอกําหนดของประเทศนั้นๆ 
 2.4.3 การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุ 
 ในการควบคุมพืชผักและผลไมนั้น นอกจากจะสามารถควบคุมไดท้ังตนน้ําและปลาย
น้ํา ในสวนข้ันตอนระหวางนั้นก็มีความสําคัญไมแพกันโดยสามารถจัดการโดยวิธีการปฏิบัติท่ีดี
สําหรับโรงคัดบรรจุ 
 2.4.3.1 ความหมาย57 
 หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในการผลิตสินคาเกษตรดานพืช เพื่อใชควบคุมการผลิต
สินคาเกษตรดานพืชใหมีคุณภาพและปลอดภัยไมเกิดการปนเปอนจากทางชีวภาพ เคมีและกายภาพ

                                                            
56  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551.  สืบคนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555, จาก

http://www.acfs.go.th/news/docs/standard.pdf 
57 สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และสํานักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินคาพืช.  (2554).  การจัดการพืชผักและผลไมเพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรป.  หนา 59. 
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ในอาหารที่เปนอันตรายตอผูบริโภค และใหหมายความรวมถึงระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤต
ท่ีตองควบคุมสําหรับโรงงานผลิตสินคาเกษตรดวย 
 2.4.3.2 ประวัติความเปนมา 
 หลักเกณฑวิธีการที่ดีสําหรับการผลิต(Good Manufacturing Practices: GMP) เปนการ
จัดการสภาวะแวดลอมข้ันพื้นฐานของกระบวนการผลิต เชน การควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล 
การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การออกแบบโครงสรางอาคารผลิต รวมถึงเคร่ืองจักรอุปกรณท่ี
ใชในการผลิต เปนตน ซ่ึงเนนการปองกันมากกวาการแกไข เปนระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหารข้ันพื้นฐาน (Food Safety Management System) คือการจัดการเพื่อไมใหอาหารกอผล 
กระทบทางลบตอผูบริโภค เม่ืออาหารนั้นถูกเตรียมหรือบริโภค ระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหารจะสมบูรณ เม่ือจัดทําระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard 
Analysis and Critical Control Point: HACCP) ซ่ึงเปนการจัดการดานการควบคุมกระบวนการผลิต 
โดยจะทําการวิเคราะหและประเมินอันตรายในข้ันตอนการผลิตท้ังหมด ตั้งแตตรวจรับวัตถุดิบ จน
กระท้ังเปนผลิตภัณฑสูผูบริโภค วาจุดใดหรือข้ันตอนใดมีความเส่ียงตองควบคุม ถาปราศจากการ
ควบคุมท่ีจุดนั้นจะทําใหผลิตภัณฑอาหารไมปลอดภัยตอผูบริโภค เรียกจุดหรือข้ันตอนนั้นๆ วา จุด
วิกฤตท่ีตองควบคุม (Critical Control Point: CCP) จากน้ันหามาตรการควบจุดวิกฤต เพื่อใหอาหาร
ปลอดภัยตอผูบริโภค กลาวไดวา GMP เปนพื้นฐานท่ีสําคัญของ HACCP ใครควรทํา GMP & 
HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร หวงโซอาหารเร่ิมตนจากเกษตรกรรม เชนการเพาะปลูกพืช จาก 
นั้นจะไดเปนผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงตองมีการจัดเตรียมเพ่ือเปนวัตถุดิบ ปอนเขาสูกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอาหาร หลังจากนั้นผลิตภัณฑอาหารที่ไดก็จะถูกขนสงไปที่รานคา กอนจะถึงมือ
ผูบริโภค จะสังเกตไดวาในหวงโซอาหารมีข้ันตอนหลายข้ันตอนกวาท่ีอาหารจะถึงมือผูบริโภค จึง
มีโอกาสทําใหอาหารไมปลอดภัยได 
 1) การเพาะปลูก ผลผลิตท่ีเปนพืช ตองควบคุมใหผลผลิตมากท่ีสุดเสียหายนอยท่ีสุด 
เกษตรกรจึงสรรหาวิธีการมาจัดการซ่ึงบางคร้ังเปนวิธีการที่ไมถูกตอง เชน การใชยาฆาแมลง จึง
ควรนําหลัก GMP หรือ GAP58 มาจัดการ ซ่ึงจะทําใหผลผลิตสูงโดยไมตองใชหรือลดปริมาณการใช
สารเคมี ยาฆาแมลง ท่ีเปนอันตราย และสามารถเลือกใชโดยไมทําใหพืช ผัก และผลไมเหลานั้นเปน
อันตรายตอผูบริโภค 
 2) ผูสงมอบวัตถุดิบ คือผูท่ีทําการเตรียมผลผลิตทางเกษตรเปนวัตถุดิบกอนจะสงเขา
กระบวนการผลิตในโรงงานอาหาร เชน ผูเก็บเกี่ยวและดูแลพืชผัก และผลไม เนื่องจาก ผลผลิตทาง
เกษตรเปนวัตถุท่ีสามารถเส่ือมสภาพและเนาเสียได ถาไมมีการจัดการท่ีดี ผูสงมอบวัตถุดิบบางราย
                                                            

58 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice) 
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จึงใชวิธีการท่ีไมถูกตอง เพ่ือใหวัตถุดิบเหลานั้นคงสภาพได เชน ใชสารเคมีบางอยางเพ่ือคงสภาพ 
ดังนั้นผูสงมอบวัตถุดิบเหลานี้ควรทํา GMP เพื่อใหมีวิธีการจัดการท่ีดีอยางถูกตองและไดวัตถุดิบท่ี
ปลอดภัยตอผูบริโภค ผูสงมอบวัตถุดิบยังหมายรวมถึง ผูสงมอบบรรจุภัณฑท่ีใชสัมผัสอาหาร
โดยตรงดวย 
 3) โรงงานผลิตอาหาร เปนผูทําหนาท่ีแปรรูปอาหารใหผูบริโภค ซ่ึงกระบวนการผลิตมี
หลายข้ันตอน และทุกข้ันตอนสามารถทําใหอาหารเกิดความไมปลอดภัยตอผูบริโภคได เชน 
กระบวนการใหความรอนที่ไมมีหลักเกณฑ และวิธีการควบคุมท่ีถูกตองก็จะทําใหผูบริโภคเกิด
อาหารเปนพิษได 
 4) การกระจายสินคา ผลิตภัณฑอาหารมีหลายประเภท แตละประเภทมีสภาวะการ
จัดเก็บ และขนสงท่ีแตกตางกัน เชน การขนสงท่ีอุณหภูมิหอง อุณหภูมิแชเย็น อุณหภูมิแชแข็ง และ
บรรจุภัณฑท่ีเปนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด ก็มีโอกาสเสียหายไดงาย ถาไมมีการ
จัดการที่ดีก็จะทําใหอาหารน้ันไมปลอดภัยได เชน อาหารประเภทท่ีตองแชเย็น แตรถขนสงหรือ
หองจัดเก็บมีอุณหภูมิหองจะทําใหเช้ือจุลิทรียเจริญเติบโต เกิดอาหารเปนพิษตอผูบริโภคไดหรือ
ระหวางขนสงภาชนะบรรจุร่ัวโดยไมเห็น ทําใหเช้ือจุลินทรียมีโอกาสปนเปอนได 
 5) สถานท่ีจําหนายหรือเตรียมผลิตภัณฑอาหาร ไดแก ซุปเปอรมาเก็ต รานอาหาร 
ภัตตาคาร โรงแรม เปนตน ผูใหบริการในสถานท่ีเหลานี้ควรจะมีการจัดการ GMP ในเร่ืองความ
สะอาด อุณภูมิสภาวะการจัดเก็บ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑเพ่ือบริโภคอยางถูกสุขลักษณะ กลาวโดย
สรุปคือ ในหวงโซอาหารทุกข้ันตอนควรทํา GMP 
 ความสําคัญของ GMP เร่ิมตนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงไดกําหนดเปนกฎหมาย
หลักเกณฑวาดวย สุขลักษณะท่ัวไปในการผลิตอาหารทุกประเภท จากนั้นก็มีกฎหมาย GMP 
สําหรับการผลิตอาหารประเภทตางๆ ตามมา ในป ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) ไดประกาศกฎหมาย 
GMP สําหรับการผลิตอาหารกระปองท่ีมีความเปนกรดตํ่า (Low Acid Canned Foods ; LACF) 
เนื่องจากอาหารประเภทนี้มีความเส่ียงตอการปนเปอนของสารพิษท่ีสรางโดยเช้ือ Clostridium 
Botulinum หากวิธีการผลิตไมเหมาะสม แนวคิดการประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร
โดยใช GMP ไดมีการผลักดันเขาสูโครงการมาตรฐานอาหารของ FAO/WHO ซ่ึงรับผิดชอบการ
จัดทํามาตรฐานอาหารระหวางประเทศ ท่ีเรียกวา Codex Alimentarius ซ่ึงเปนภาษาละติน แปลวา 
“Food Code” หรือ “Food Law” Codex ไดอางอิง GMP วาดวยสุขลักษณะท่ัวไปของสหรัฐอเมริกา 
และรวบรวมขอคิดเห็นจากประเทศสมาชิก จัดทําเปนขอแนะนําระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับ 
หลักการทั่วไปวาดวยสุขลักษณะอาหาร (Recommended International Code of Practice : General 
Principles of Food Hygiene) และยังไดกําหนดวิธีปฏิบัติดานสุขลักษณะ (Code of Hygienic 
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Practice) เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑอาหารประเภทตางๆไวดวย นอกจากนี้ Codex ยังไดจัดทํา
ขอแนะนํา การใชระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (Hazard Analysis and 
Critical Control Point; HACCP) เปนภาคผนวก หรือ Annex ใน General Principles of Food 
Hygiene และผานการรับรองจากคณะกรรมาธิการของ Codex (CAC) เม่ือเดือนมิถุนายน 1997 
(พ.ศ. 2540) Codex ไดแนะนําไวอยางชัดเจนวาการจัดทําระบบ HACCP ใหไดผลดี จําเปนตองมี
การควบคุมสุขลักษณะท่ีดี และมีประสิทธิภาพ และขอใหใชขอแนะนําการใชระบบ HACCP ควบคู
กับหลักการท่ัวไปวาดวยสุขลักษณะอาหารของ Codex ดวย  
 องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเม่ือ เมษายน 1994 
(พ.ศ. 2537) ไดมีการประชุมเกี่ยวกับการคาเสรีของผลิตภัณฑทางการเกษตรกับประเทศสมาชิก 
คณะกรรมการ Codex ไดมีขอเสนอความตกลงวาดวยการประยุกตใชมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Agreement on the Technical Barriers to Trade: TBT) ขอตกลง SPS มีวัตถุประสงค
เพื่อใหความคุมคอรงแกชีวิต และสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช และปองกันไมใหมีการกีดกัน
ทางการคาระหวางประเทศท่ีไมเปนธรรม สวนขอตกลง TBT มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการนํา
ขอกําหนดทางเทคนิคระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค หรือมาตรฐานท่ัวไปมาเปนขอกีดกันทางการคา
อยางไมเปนธรรม ซ่ึงขอตกลง TBT นี้ครอบคลุมมาตรฐานทุกชนิดรวมท้ังขอกําหนดทางดาน
สุขอนามัยของอาหาร จากขอตกลง SPS และ TBT ทําใหมาตรฐาน Codex ถูกอางอิง และใชเปน
เกณฑในดานความปลอดภัยของอาหารตอผูผลิตและผูบริโภค และสามารถใชอางอิงกรณีเกิดขอขัด
แบงทางการคาระหวางประเทศ ทําใหมาตรฐาน Codex มีความสําคัญตอการคา ผลิตผลทางการ 
เกษตร และผลิตภัณฑอาหาร การจัดการดานความปลอดภัยของอาหารโดยดําเนินการตามหลักการ
ท่ัวไปวาดวยสุขลักษณะอาหารและขอแนะนาํการใชระบบ HACCP ของ Codex จึงมีความสําคัญตอ
การคาระหวางประเทศเปนอยางยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศแรกท่ีประกาศให HACCP 
เปนกฎหมายบังคับ ลาสุด USFDA (องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) ประกาศใหใช 
HACCP ในการควบคุมการผลิตน้ําผัก และนํ้าผลไมมีผลบังคับใชวันท่ี 22 มกราคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 
2545) โดยขณะน้ีมีขอกําหนดบังคับกับน้ําผักและผลไมท่ีไมผานกระบวนการพาสเจอรไรซหรือ
กระบวนการท่ีใกลเคียงกันตองระบุคําเตือนอยางชัดเจนท่ีฉลากวา “เปนผลิตภัณฑท่ีไมผาน
กระบวนการพาสเจอรไรซ ดังนั้นอาจมีเช้ือจุลินทรียกอโรค (Pathogen) แกเด็ก คนชราและ 
ผูท่ีมีภูมิตานทานตํ่า” คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป หรือ EU ไดระบุใหมีการใชระบบ HACCP 
ในหัวขอเร่ือง Hygiene on Food Stuff ใน Council Directive เม่ือ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2539 กําหนดให
ผูผลิตอาหารทุกชนิดในทุกระดับของตลาดต้ังแตฟารมจนถึงระดับขายปลีกในสหภาพยุโรป
จําเปนตองผลิตภายใตการควบคุมดวยระบบ HACCP สําหรับผลิตภัณฑท่ีนําเขาสูประเทศสมาชิก 
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จะใหเปนความรับผิดชอบของผูนําเขาท่ีจะตองดูแลสินคาท่ีนําเขาใหมีความปลอดภัยตอการบริโภค 
อยางไรก็ตาม ในกลุมสหภาพยุโรปก็ยังเกิดปญหาตางๆ เชน พบสารไดออกซินในผลิตภัณฑนม ทํา
ให EU ประชุมรวมกันและกําหนดนโยบายสมุดปกขาว (White Paper) วาดวยเรื่องเกี่ยวกับความ
ปลอดของผลิตผลทางการเกษตรและ ผลิตภัณฑอาหาร โดยแนะนําใหนําระบบ HACCP ไปใช
ควบคุมการผลิตต้ังแตท่ีฟารมจนถึงตะอาหารของผูบริโภค (From Farm to Table) 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มักเร่ิมตนมาจากการผลิตขนาดเล็ก บาง
รายก็ขยายกิจการข้ึนมาจนเปนโรงงาน ดังนั้นจึงอาจจะตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ GMP และ HACCP ของทีมงาน เชน สงเสริมการฝกอบรม รวม
พิจารณาแกไขปญหา และในฐานะผูนําองคกรควรผลักดันใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑตอผูบริโภค ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ใหมีศักยภาพแขงขันกับตลาดโลกได และถึงแมจะไมไดสงออก ก็เปนการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตเพื่อลดการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ โดยสรุปแลว GMP เปนการจัดการดานสุขลักษณะ
ข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP องคกรจึงควรมีการจัดทํา GMP กอน โดยอาจจะ
จัดทําเอกสารมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแตละองคกรในเร่ืองตางๆ 
ดังนี้ 
 1)  การควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล (Personal Hygiene) 
 2)  การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค (Pest Control) 
 3)  การควบคุมระบบน้ําใช น้ําแข็ง และไอน้ํา 
 4)  การควบคุมความสะอาดของอุปกรณและสถานท่ีการผลิต 
 5)  การควบคุมแกวและพลาสติกแข็ง 
 6)  การควบคุมสารเคมี 
 7)  การชี้บงและสอบกลับผลิตภัณฑ 
 8)  การกักและปลอยผลิตภัณฑ 
 9)  การเรียกผลิตภัณฑคืน 
 10) การสอบเทียบอุปกรณและเคร่ืองมือวัด 
 11)  การควบคุมการขนสง 
 12)  การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
 13)  การกําจัดขยะ 
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 14)  การจัดเก็บบันทึก เปนตน59 
 จึงเห็นไดวามาตรฐานโรงงานผลิตสินคาพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติท่ีดี หรือ GMP 
เปนมาตรฐานท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับ โดยจะเห็นไดจากการสงออกพืชผักและผลไมออกไปยัง
ตางประเทศ กรมวิชาการเกษตรไดออกประกาศ60 วาพืชผักและผลไมท่ีจะสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศนั้นจะตองผานมาตรฐาน GMP กอนเสมอ 
 

                                                            
59 Food Network Solution.  GMP ความหมายและความสําคัญ.  สืบคนเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2556, จาก

httpp://intranet.dip.go.th/boc/download/Data-Support/Other/GMP.doc อางถึงใน  http://www. Foodnetwork 
solution. com/news_and_articles/article/0115/gmp-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0% B8%B2% E0%B8% 
A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E
0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8
%B1%E0%B8%8D 

60 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การจดทะเบียนผูสงออกผักและ
ผลไม พ.ศ. 2553. 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสินคาเกษตร กรณีพืชผักและผลไม 

  
 สินคาเกษตรจําพวกพืชผักและผลไมท่ีบริโภคกันนั้น สวนใหญเปนสินคาท่ีผลิตไดใน
ประเทศท้ังยังมีการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ โดยแตละประเทศเองตางก็มีบทบัญญัติของ
กฎหมายในการควบคุมสินคาเกษตรจําพวกพืชผักและผลไมเพื่อเปนการปองกันและคุมครองดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศนั้นๆ ในบทนี้จึงจะทําการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย
ในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจจําหนายสินคาเกษตรจําพวกพืชผักและผลไม
ของประเทศไทย เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ 
 
3.1 ความตกลงเกี่ยวกับอาหารและเกษตรของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารของ CODEX 
(CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION)1 
 CODEX คือ โครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศทําหนาท่ีในการกําหนด
มาตรฐานอาหาร (Codex Standard) ใหประเทศสมาชิกนําไปใชเปนเกณฑปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยาง
เดียวกันโดยเนนในดานความปลอดภัย สุขอนามัยของผูบริโภคโดยมีประเทศตางๆ เปนสมาชิกอยู
ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย ในหัวขอนี้จึงทําการศึกษาในรายละเอียดของ Codex 
 3.1.1 ความหมาย 
   Codex เปนช่ือใชเรียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO2/WHO3 (Codex 
Alimentarius Commisson-CAC) มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานอาหารใหเปนมาตรฐานสากล นอกจาก 
นี้คําวา “Codex” เปนคําท่ีใชเรียก “Codex Alimentarius” ซ่ึงมาจากภาษาละติน หมายถึง “Food 
Code” ดวย 
 

                                                            
1 สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ.  Codex Thailand. สืบคนเมื่อ  18 พฤศจิกายน 2555, จาก htpp:// www.acfs.go.th/ codex/ 
index.php 

2 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations). 

3 องคการอนามัยโลก (World Health Organization). 
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 3.1.2 ความเปนมา 
             พ.ศ. 2443 มีการรวมกลุมของสมาคมท่ีคาขายสินคาอาหารท่ีอํานวยความสะดวกใน
การคาอาหารระหวางประเทศ โดยใชชองทางของการใชมาตรฐานท่ีปรับเขาหากัน เพื่อลดการกีด
กันทางการคา อันเนื่องมาจากกฎ ระเบียบ และมาตรฐานท่ีแตกตางกัน 
              พ.ศ. 2504 องคกร FAO และ WHO และองคการระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ เสนอใหมี
การจัดต้ังองคการระหวางประเทศ โดยมี FAO และ WHO เปนผูรับผิดชอบ 
 พ.ศ. 2505 ท่ีประชุม Joint FAO/WHO Food Standards Conference เสนอใหตั้ง Codex 
Alimentarius Commission เพื่อทําหนาท่ีบริหารโครงการ Joint FAO/WHO Food Standards และ
กําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ 
 พ.ศ. 2506 ท่ีประชุม World Health Assembly เห็นชอบโครงการ Joint FAO/WHO 
Food Standards และต้ัง Codex Alimentarius commission อยางเปนทางการ 
 3.1.3 วัตถุประสงค 
 Codex มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศใหเปนมาตรฐานสากล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปกปองคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภคและเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในดาน
การคาระหวางประเทศ 
 3.1.4 อํานาจหนาท่ี 
 1)  พิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ อันจะไดใชเปน
เหตุผลในการโตแยง หรือยอมรับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศ 
 2)  พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการที่รัฐบาลจะยอมรับหรือไมยอมรับ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ รวมท้ังเสนอความเห็นเพื่อท่ีจะใหหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานอาหารดังกลาว  และติดตามผลงานนั้น 
 3)  กําหนดแผนงานท่ีจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับงานของโครงการมาตรฐานอาหาร 
FAO/WHO และติดตอประสานงาน รวมทั้งจัดสงผูแทนประเทศไทยไปรวมประชุมในคณะ 
กรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร  FAO/WHO คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
วิชาการสาขาตางๆ 
 4)  พิจารณาดําเนินการ ติดตอ รวมมือ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศท่ีทํางานเกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร 
 5)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการสาขาตางๆ เพื่อชวยเหลือกิจการหรือพิจารณาเร่ืองตางๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 6) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
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 3.1.5 ความสําคัญของมาตรฐาน Codex 
 มาตรฐาน Codex เปนมาตรฐานท่ีองคการการคาโลก (World Trade Organization-  
WTO) ใหการยอมรับ ตามความตกลงวาดวยอุปสรรคเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical 
Barrier to Trade; TBT) และความตกลงวาดวยการบังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure; SPS) ท่ีใหความสําคัญกับ
การเขารวมกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ และแนะนําใหประเทศใชมาตรฐานระหวางประเทศ
เพื่อการกําหนดมาตรการของประเทศ และจะใชเปนมาตรการท่ีจะเปนขอตัดสินในกรณีท่ีเกิดขอ
พิพาททางการคาระหวางประเทศ 
 การดําเนินงานกําหนดมาตรฐานของ Codex มีหลักการความสอดคลอง (Harmoniza-
tion) ความเทาเทียม (Equivalence) การประเมินความเส่ียงและตรวจสอบระดับของความคุมครอง
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและหลักการความโปรงใส (Transparency) มาตรฐาน Codex จึงเปน
มาตรการท่ีเหมาะสมทางดานความปลอดภัยอาหารในการปกปองความปลอดภัยของผูบริโภคและ
อํานวยความสะดวกตอการคา 
 1)   เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน Codex (Codex Contract Point) 
 2)  พิจารณารางมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ โดยประสานความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อหาขอสรุป เหตุผลในการโตแยง หรือยอมรับ
มาตรฐานน้ัน เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศ 
 3) พิจารณา ผลักดัน และสงเสริมใหการกําหนดมาตรฐานของ Codex สอดคลองตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 
 4) กําหนดแผนงานท่ีตองปฏิบัติใหสอดคลองกับงานของ Codex และติดตอประสาน 
รวมท้ังจัดสงผูแทนประเทศไทยไปรวมประชุมในคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการสาขาตางๆ และ
คณะกรรมการประสานงานกลุมภูมิภาค 
 5) พิจารณาดําเนินการ ติดตอ รวมมือ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศในดานมาตรฐานอาหาร 
 6) พิจารณาเสนอการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจสาขาตางๆ เพื่อพิจารณางานท่ี
เกี่ยวของกับ Codex 
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3.2 กฎหมายคุมครองผูบริโภคท่ีเก่ียวกับพืชผักและผลไม 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีลักษณะการคาเสรี ประชากรสวนใหญของประเทศ
ประกอบอาชีพกสิกรรมรายไดหลักของประเทศจึงมาจากสินคาเกษตรและสินคาเกษตรท่ีเปนพวก
พืชผักและผลไม ถาหากไมมีความปลอดภัยแลว ก็จะสงผลกระทบตอประชาชนผูบริโภคในระยะ
ยาว ดังนั้นเราควรศึกษาถึงบทบาทของผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจสินคาเกษตรจําพวกพืชผักและผลไม 
ไมวาจะเปนในสวนของตัวผูบริโภคเอง หรือหนวยของรัฐท่ีรับผิดชอบดูแลธุรกิจประเภทนี้ รวมถึง
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคอันเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้ดวย 
 3.2.1 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมพืชผักและผลไม 
 3.2.1.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีใชควบคุมเกี่ยวกับการใชสาร 
เคมีซ่ึงเปนวัตถุอันตราย ปจจุบันมีหนวยงานรับผิดชอบ 6 หนวยงานแบงหนาท่ีรับผิดชอบของ
หนวยงานตามวัตถุประสงคของการนําไปใช โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รับผิดชอบวัตถุอันตรายท่ีนําไปใชในทางการเกษตร ยกเวนผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
  วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือควบคุมดูแลมิใหนําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการ
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยและส่ิงแวดลอมและกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายไว พรอมกับจัดระบบบริหารการประสานงานระหวางหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมดูแลไวดวย ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นปญหา
การควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรและการตรวจคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง 
(Maximum Residue Limit : MRL) 
 สาระสําคัญของกฎหมายคือ ควบคุมวัตถุอันตรายไดทุกชนิด เปนกฎหมายกลางท่ี
หนวยงานตางๆ สามารถนําสวนท่ีเกี่ยวของในกฎหมายน้ีไปใชได พระราชบัญญัตินี้ไดแบงชนิด
ของวัตถุอันตรายไว 4 ชนิดคือ วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ถึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 แบงการควบคุมออก 
เปน 3 ลักษณะ คือ ควบคุมโดยการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ควบคุมโดยการอนุญาต ผูท่ีไดรับใบ 
สําคัญการข้ึนทะเบียนแลวตองขออนุญาตในการนําเขา สงออก ผลิต และมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 3 และการควบคุมหลังการข้ึนทะเบียนและอนุญาต 
 กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติใหมี “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ซ่ึงประกอบดวย 
 1)  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ  
 2)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 3)  อธิบดีกรมการขนสงทางบก 
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 4) อธิบดีกรมการคาภายใน 
 5) อธิบดีกรมการแพทย 
 6) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
 7) อธิบดีกรมสงเสริมเกษตร 
 8) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 9) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 10)  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 11)  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 12)  เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 13)  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 14)  ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
 15)  ผูแทนกระทรวงคมนาคม 
 16)  ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินสิบคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน ผูแทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักคณะกรรมการอาหารและยาและผูแทน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเปนผูชวยเลขานุการ  
 คณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
 1)  กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกํากับดูแลวัตถุอันตรายเม่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
 2)  ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตาม
มาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
 3)  ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา 20 มาตรา 20/1 
มาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 47(5) 
 4)  ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาท่ีในการรับข้ึนทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุ
อันตราย 
 5)  ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาท่ีในเร่ืองใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
 6)  พิจารณาเร่ืองรองเรียนจากผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 
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 7)  แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบในการน้ีจะระบุ
ช่ือของวัตถุอันตรายหรือช่ือของผูประกอบการท่ีเกี่ยวของดวยก็ได 
 8)  สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ีสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตางๆ ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาทีท่ี
กฎหมายกําหนด 
 9)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย
เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆของรัฐ 
 10)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 3.2.1.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ วาดวยการควบคุมอาหารที่ไมปลอดภัย สาระสําคัญคือ กําหนด 
ใหมีการประกาศใหอาหารใดเปนอาหารควบคุมเฉพาะ กําหนดใหมีการขออนุญาตเพ่ือผลิต 
จําหนาย หรือเพื่อนําเขาเพื่อจําหนายอาหาร มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมความปลอดภัย
ของพืชผักและผลไมโดยหามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายซ่ึงอาหารไมบริสุทธ์ิ 
และไดใหคํานิยามของคําวาอาหารไมบริสุทธ์ิ คือ อาหารท่ีมีส่ิงท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ 
เจือปนอยูดวย อาหารท่ีมีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราท่ีอาจเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารน้ัน
ลดลง เปนตน 
 กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอาหาร”  
ซ่ึงประกอบไปดวย 
 1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ 
 2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 3) อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน 
 4) อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน  
 5) อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอหรือผูแทน 
 6) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน 
 7) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการหรือผูแทน 
 8) อธิบดีกรมการคาภายในหรือผูแทน 
 9) อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน 
 10)  ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
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 11)  ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 12)  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินเกาคนและใหรองเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกอง กอง
ควบคุมอาหารเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีใหคําแนะนํา ความเห็นแกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาต แลวแต
กรณี ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
 1) การออกประกาศตามมาตรา 6 
 2) การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 19 
 3) การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 39 
 4) การปฏิบัติการตามมาตรา 44 
 5) การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46 
 3.2.1.3  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551  
 ประเทศไทยกําลังเรงรัดพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานโดยท่ีในปจจุบันสินคา
เกษตรหลายชนิดท้ังท่ีผลิตข้ึนในประเทศและนําเขาจากตางประเทศยังไมมีมาตรฐานใชบังคับเปน
เหตุใหสินคาเกษตรดอยคุณภาพและไมปลอดภัยตอผูบริโภคประชาชนขาดความเช่ือถือ และสงผล
กระทบตอการประกอบกิจการคาสินคาเกษตรของไทย ทําใหไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได อัน
กอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงมีการตรากฎหมายฉบับนี้ข้ึนเพื่อเปน
กลไกในการกําหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร สงเสริมสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชน
หรือแกกิจการคาสินคาเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกรณี
ระหวางประเทศ 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความเกี่ยวของโดยตรงกับผูบริโภคในการบริโภคพืชผักและ
ผลไม เพราะเปนการกําหนดมาตรฐานของสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัย โดยแบงมาตรฐานเปน
สองประเภท คือมาตรฐานบังคับกับมาตรฐานท่ัวไป ท้ังไดมีการใหความหมายของคําวา “สินคา
เกษตร” ไวดวย และไดกําหนดหลักเกณฑของผูท่ีจะเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานอันจะ
เปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐ 
 ในบทบัญญัติมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการมาตรฐาน
สินคาเกษตร”อันประกอบไปดวย 
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 1)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ 
 2)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ 
 3)  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 4)  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 5)  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 6)  อธิบดีกรมการขาว 
 7)  อธิบดีกรมประมง 
 8)  อธิบดีกรมปศุสัตว 
 9)  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 10)  อธิบดีกรมศุลกากร 
 11)  ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 12)  ผูแทนกระทรวงพาณิชย 
 13)  ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
 14)  ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทยหรือผูแทน 
 15)  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทน 
 และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินสามคน  เปนกรรมการและใหผู 
อํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
 มีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1) กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมและดําเนินการ
มาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร 
 2)  พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 3)  พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราช 
บัญญัตินี้ 
 4)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 18 
 5) พิจารณาอุทธรณคําส่ังของสํานักงานตามมาตรา 57 
 6)  ออกประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 7)  พิจารณาขอมูลทางวิชาการดานวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี หรือขอมูลอ่ืนท่ี
เกี่ยวกับมาตรฐาน 
 8)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการ 
 3.2.2 ความหมายของ “พืชผักและผลไม” 
 จากการศึกษาพบวา ความหมายของคําวา “พืชผักและผลไม” อาจแบงไดตามความหมาย 
ตามพจนานุกรมและกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใหอํานาจดังตอไปนี้ 
 ความหมายของคําวา “พืช” นั้น พจนานุกรม ใหคํานิยามวา “พืช” หมายถึง เมล็ดพันธุ
ไมส่ิงท่ีจะเปนพันธุตอไป พรรณไมท่ีงอกอยูตามท่ีตาง4 
 ความหมายของคําวา “ผัก” นั้น พจนานุกรม ใหคํานิยามวา “ผัก” หมายถึง พืชท่ีใชเปน
อาหาร ใชเปนคํานําหนาช่ือพืชบางจําพวก เชน ผักกาด ผักกูด ผักปลาบ ผักหนอก5 
 ความหมายของคําวา “ผลไม” นั้น พจนานุกรม ใหคํานิยามวา “ผลไม” หมายถึง ลูกไม, 
ผลของตนไม6 
 ความหมายของคําวา “ผักและผลไม” ตามประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การสงสินคา
ผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ใหคํานิยามวา “ผักและผลไม” หมายความถึง ผัก
และผลไมทุกชนิดท้ังท่ีไดจากพืชบก พืชน้ํา และพืชประเภทอ่ืน รวมท้ังสวนหนึ่งสวนใดของพืช 
เชน ตน ตา ตอ แขนง กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล และเมล็ด รวมท้ังเช้ือและสปอรของเห็ด7 
 ความหมายของคําวา “ผักและผลไมสด” ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เ ร่ือง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียนผูสงออกผักและผลไมสด ไปสหภาพยุโรป “ผักและ
ผลไมสด” หมายความวา สวนหน่ึงสวนใด หรือท้ังหมดของพืชประเภทผักและผลไมท่ีสงออกใน
สภาพสด8 
 
 
 

                                                            
4 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 
5   แหลงเดิม. 
6   แหลงเดิม. 
7   ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546. 
8   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียนผูสงออกผักและ

ผลไมสด ไปสหภาพยุโรป.  
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    3.2.3 ผูบริโภค 
 กลาวไดวาผูบริโภคเปนผูท่ีไดรับผลกระทบกลุมแรก และไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจาก
สินคาท่ีออกจําหนายยังทองตลาด การใหความคุมครองของรัฐอาจไมเพียงพอ ดังนั้น การรวมกลุม
เพื่อสรางความเขมแข็งแกตัวผูบริโภคเองจึงมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูบริโภคเชนกัน 
 3.2.3.1  ภายในประเทศ 
      1) สํานักงานคณะกรรมการผูบริโภค9 
    เม่ือป พ.ศ. 2521 ไดมีเจาหนาของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ ซ่ึง
เปนองคการอิสระท่ีไมเกี่ยวของกับการเมือง จัดต้ังโดยสมาคมผูบริโภคของประเทศตางๆ รวมตัว
กันมีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ไดเขามาชักชวนองคการเอกชนในประเทศ
ไทยใหมีการจัดต้ังสมาคมผูบริโภคข้ึนเชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ แตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจาก
องคการเอกชนของประเทศไทยในขณะน้ันยังไมพรอมท่ีจะดําเนินงาน 
 อยางไรก็ตาม สหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศก็มิไดยอทอ ไดสงเจาหนาท่ี
เขามาชักชวนอีกหลายคร้ัง จนกระท้ังในครั้งท่ี 3 องคการเอกชนของประเทศไทยท่ีไดรับการ
ชักชวนไดจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาปญหาของผูบริโภค มีช่ือวา “กรรมการศึกษาและสงเสริม
ผูบริโภค” ในป พ.ศ. 2514 และไดมีวิวัฒนาการเร่ือยมาในภาคเอกชน รวมทั้งไดประสานงานกับ
ภาครัฐบาล จนกระท่ังในป พ.ศ. 2519 รัฐบาลสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีได
จัดต้ังคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคข้ึนคณะหนึ่งโดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลตรี ประมาณ อดิเรก
สารเปนประธานกรรมการ แตคณะกรรมการชุดดังกลาวไดสลายตัวไปพรอมกับรัฐบาลในยุคนั้น
ตามวิถีทางการเมือง 
 รัฐบาลสมัยตอมาซ่ึงมี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดเล็งเห็น
ความสําคัญและความจําเปนของการคุมครองผูบริโภค จึงไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคข้ึนอีกคร้ังโดยมีรองนายรัฐมนตรีนายสมภพ โหตระกิตย เปนประธานกรรมการปฏิบัติงาน
โดยอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรี และศึกษาหามาตรการถาวรในการคุมครองผูบริโภค ท้ังใน
หลักทางสาระบัญญัติ และการจัดองคกรของรัฐเพื่อคุมครองผูบริโภค จึงไดพิจารณายกรางกฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูบริโภคและรัฐบาลไดนําเสนอตอรัฐสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหเปน
กฎหมายได รัฐบาลจึงไดนํารางข้ึนกราบบังคมทูล ซ่ึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด
กระหมอม ใหตราเปนพระราชบัญญัติไดตั้งแตวนัทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2522 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี 96 ตอนท่ี 72 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2522 มีผลใช
บังคับต้ังแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2522 เปนตนมา โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
                                                            

9 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2552).  สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค.  หนา 1. 
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ฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการเสนอขายสินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมาก
ข้ึน ผูประกอบธุรกิจการคาและผูท่ีประกอบธุรกิจ โฆษณา ไดนําวิชาการในทางการตลาดและทาง 
การโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตก
อยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะท่ีทราบภาวะตลาดและความจริงท่ีเกี่ยวกับ
คุณภาพและราคาของสินคาและบริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากน้ัน ในบางกรณีแม
จะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภค โดยการกําหนดคุณภาพและราคาของ สินคาหรือ
บริการอยูแลวก็ตาม แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคา
หรือผูประกอบธุรกิจโฆษณา เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคยอมจะเสียเวลาและคาใชจาย เปน
การไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะท่ีจะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนิน 
คดีไดและในบางกรณีก็ไมอาจจะระงับหรือยับยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคได
ทันทวงที สมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการท่ัวไป โดยกําหนดหนาท่ี
ของผูประกอบธุรกิจการคา และผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพื่อใหความเปนธรรมตาม
สมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพ่ือตรวจตรา ดูแล และประสานงาน 
การปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปน ตองตราพระราช 
บัญญัตินี้ข้ึน 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐในการให
ความคุมครองแกผูบริโภค ไดแก คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และคณะกรรมการ เฉพาะเร่ือง
ซ่ึงไดแก คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาและคณะกรรมการวาดวยฉลาก รวมท้ังไดบัญญัติใหมี
การจัดต้ังหนวยงานเพื่อปฏิบัติงานและใหผูบริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิการใชบริการ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยใหสังกัดอยูในสํานัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและคําส่ังของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึง
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 
 ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดรับการยกฐานะเปนหนวยงาน 
ระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระกฤษฎีกา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 40 ก วันท่ี 20 พฤษภาคม 2542) ตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 2542 
  (1) อํานาจและหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานซ่ึงมีฐานะเทียบเทากรมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
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พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ตามพระราชบัญญัตินั้นมีอยู 7 ประการ ซ่ึงไดปฏิบัติการเพื่อ
ชวยเหลือผูบริโภค ดังนี้ 
 ก. รับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องมา 
จากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณา
ดําเนินการตอไป ผูบริโภคทุกทานท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไดรับอันตรายจากสินคา หรือบริการ
ใดสามารถรองเรียนไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือการชวยกันสอดสองและ
แจงมายังสํานักงานฯนั้น เปนสิทธิท่ีผูบริโภคพึงกระทําได นอกจากนั้น ยังเปนการกระตุนเตือน ให
ผูประกอบธุรกิจไดสํานึกและบรรเทาการเอารัดเอาเปรียบตอผูบริโภคไดบาง และประการสําคัญก็
คือ เปนการชวยใหสํานักงานฯ ทราบปญหาของผูบริโภคและดําเนินการชวยเหลือใหเต็มท่ี ซ่ึงใน
การชวยเหลือผูบริโภคในดานนี้ สํานักงานฯ มีสายงานท่ีรับผิดชอบ อยูโดยตรง คือ กองคุมครอง
ผูบริโภคดานโฆษณา กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก และกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา 
 ข. ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจซ่ึงกระทําการใดๆ อันมี
ลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของ ผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคา หรือบริการ
ใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร และจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค ท้ังนี้ เพราะในปจจุบันมีการเสนอ
ขายสินคาหรือบริการตางๆ ตอผูบริโภคเปนจํานวนมาก และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยใชวิธีการและ
เทคนิคใหมๆ ในทางการตลาด และทางการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย โดยท่ัวไปผูบริโภคไมอาจ
ทราบภาวะตลาดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ และราคาของสินคา หรือบริการนั้นๆ ไดอยาง
ถูกตอง สํานักงานฯ จึงตองมีบทบาทในการ ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ 
และดําเนินงานทดสอบหรือพิสูจนในบางคร้ัง เปนการชวยเหลือผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม
ตามสมควร 
 ค. สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น เพ่ือท่ีจะไดดําเนินการชวยเหลือผูบริโภคไดตรงกับปญหาและ
ความตองการ ตัวอยางในการดําเนินการในขอนี้ท่ีผานมาไดแก การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชยา
ปราบศัตรูพืชและการสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค เปนตน 
 ง. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอันตรายท่ีอาจไดรับจากสินคาหรือบริการ ผูบริโภคควรจะไดเรียนรูและเขาใจ
ปญหา ตลอดจนวิธีการปองกันหรือหลีกเล่ียง เพื่อจะไดสามารถคุมครองตนเองในเบ้ืองตนกอน 
นอกเหนือจากความชวยเหลือจากรัฐบาลการสงเสริมและการสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภค
ในทุกระดับ จึงเปนหนาทีท่ีสําคัญอันหนึ่งของสํานักงานฯ 
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 จ. ดําเนินการเผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภค เพื่อสรางนิสัย
ในการบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชน
มากท่ีสุด โดยสํานักงานฯ มีสายงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานน้ีโดยตรง คือกองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธดําเนินการเผยแพรความรูทางวิชาการในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค ท้ัง
ทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนอยูเปนประจํา นอกจากนั้นยังมีเอกสาร บทความ ขาวสาร จาก
สํานักงานฯ แกผูสนใจดวย เปนการสงเสริมใหผูบริโภคมีความรูพื้นฐานในดานตางๆ อยางกวางๆ 
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเผยแพรความรูของสํานักงานฯ นั้น สวนใหญจะเสนอสารประโยชน 
ดวยถอยคํ้าและภาษาท่ีเขาใจงายแตแฝงความรูทางวิชาการไว 
 ฉ. ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการ
ควบคุมสงเสริมหรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภท
อุปโภคบริโภค สํานักงานฯ มีสายงานรับผิดชอบในดานนี้ คือ กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา 
กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก และกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา ทํางานประสานงานกับสวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืนในการคุมครอง ผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยและเปนธรรมจากการ
ซ้ือสินคาหรือบริการ เชน สินคาท่ีเปนอันตรายเปนตนวา อาหารผสมสียอมผา อาหารไมบริสุทธ์ิ 
หรือ สินคาท่ีไมปลอดภัย เปนตนวา พืชผลไมซ่ึงมียาปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางอยูจะประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงและดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
 ช. ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย ท่ี
สําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งคือ การแจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียแกสิทธิของผูบริโภค โดยอาจระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือ
ช่ือของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได นอกจากนั้นยังมีการประสานงานเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ีสวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด หรือ
กลาวงายๆ คือ เปนตัวแทนของผูบริโภคคอยประสานงานเรงรัดใหหนวยงาน ซ่ึงรับผิดชอบในเร่ือง
นั้นๆ ดําเนินการเพ่ือคุมครองประโยชนสุขของบผูบริโภค ประการสุดทายท่ีสําคัญ คือ สํานักงานฯ 
ยังมีกองนิติการซ่ึงรับผิดชอบในดานกฎหมาย สามารถจะดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทํา
การละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาลตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและฟองเรียกทรัพยสินหรือ
คาเสียหายใหแกผูบริโภคท่ีรองขอไดดวย 
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 (2) มูลนิธิเพื่อคุมครองผูบริโภค10 
 มูลนิธิเพื่อคุมครองผูบริโภค เปนองคกรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชนโดยเร่ิมจาก
การทํางานต้ังแต  ป  พ.ศ. 2526 ในนาม คณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข 
มูลฐาน (คปอส.) ซ่ึงมีบทบาทตอการพัฒนาสาธารณสุขท้ัง ผลักดันนโยบายหามผสมสารคาเฟอีน
ในยาแกปวดลดไข การรณรงคใหช่ือสามัญทางยาในฉลากเอกสารกํากับยา การรณรงคใหมีนโยบาย
ลดใชสารเคมีในการเกษตร ฯลฯ 
 จากบทเรียนจากการทํางานในนาม คปอส. ทําใหเกิดความตระหนักถึงสุขภาพแบบองค
รวมวา ตองดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผูบริโภคอยางรอบดาน ถึงจะนํามาสูการมีสุขภาวะ
ท่ีดีได จึงจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อผูบริโภคข้ึนในป พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ 
สงเสริมใหผูบริโภคไดรับการคุมครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได สนับสนุนและสงเสริมใหผูบริโภค 
และองคกรผูบริโภคตางๆ ไดมีสวนในการคุมครองผูบริโภค และวัตถุประสงคสําคัญอีกประการ
หนึ่งก็คือ สงเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพรความรูท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค เพราะการ
คุมครองผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดก็คือ การท่ีผูบริโภคคุมครอง ดูแลตัวเองได ดังนั้น ขอมูล 
ความรูตางๆ ท่ีจะชวยใหผูบริโภคฉลาดและเทาทันตอสถานการณปญหาในสังคมบริโภคนิยมจึง
จําเปนอยางยิ่งตอการคุมครองผูบริโภค 
 ก. กิจกรรมสําคัญของมูลนิธิเพื่อผูบริโภค 
 ดานการเผยแพรความรูสูผูบริโภค 
 จัดพิมพนิตยสารฉลาดซ้ึอ วารสารเพื่อการคุมครองผูบริโภค วารสารรายเดือน ตีพิมพ
มาแลว 18 ป และจัดทําเว็บไซต www.consumerthai.org ดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2545 โดยทํา
การนําเสนอขอมูลเตือนภัยใหกับผูบริโภครวมท้ังนําเสนอขอมูลเพื่อการคุมครองผูบริโภค เปดใหมี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปรึกษาปญหา และรวมกลุมผูบริโภค เชน ชมรมหน้ีบัตรเครดิตและ
สินเช่ือสวนบุคคล 
 ดานการพิทักษสิทธิประโยชนของผูบริโภค 
 ศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค รับเร่ืองราวรองทุกขและแกปญหาการละเมิดสิทธิผูบริโภค 
 จัดเวที “สภาผูบริโภค” เพื่อแกไขปญหาตางๆ ท่ีมีผลกระทบกับผูบริโภคในวงกวาง 
 สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของผูบริโภคเพ่ือการแกปญหา และถวงดุลกับฝาย
ผูประกอบการ ปจจุบันมีกลุมตางๆ เกิดข้ึนเพื่อแกไขปญหาเชน เครือขายผูเสียหายทางการแพทย 

                                                            
10 มูลนิธิคุมครองผูบริโภค.  แนะนําองคกร.  สืบคนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2555, จาก

http://www.consumerthai.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=26:2008-12-25-04-26-
26&catid=20:2008-12-15-07-09-10&Itemid=9 
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เครือขายบานไมสมหวัง เครือขายคนคอนโดย เครือขายหน้ีนอกระบบ เครือขายผูเดือดรอนจากการ
เคหะแหงชาติ เครือขายมาตรฐานรถยนต ซ่ึงอาจจะยังไมเขมแข็งมากนักในปจจุบัน 
 จัดกิจกรรมรณรงคดานนโยบายท่ีเปนประโยชนกับผูบริโภค เชน กิจกรรมรณรงคและ
สงเสริมดานสิทธิ กิจกรรมรณรงคดานอาหาร กิจกรรมรณรงคดานยา และ กิจกรรมรณรงคดาน
พลังงาน 
 3.2.3.2 ภายนอกประเทศ 
   1) ประเทศญ่ีปุน 
 สหภาพผูบริโภคแหงญ่ีปุน(CUJ)11 เปนองคกรท่ีไมใชรัฐโดยมีอิสระทางการเงินและไม
ข้ึนกับการเมือง สหภาพผูบริโภคแหงญ่ีปุนกอต้ังข้ึนโดยคาธรรมเนียมสมาชิก การขายส่ือส่ิงพิมพ 
และการบริจาค สหภาพนี้ถูกกอต้ังในเดือนเมษายน ค.ศ. 1969 ในฐานะท่ีเปนองคกรผูบริโภคราก
หญาท่ัวประเทศแหงแรกของญ่ีปุน องคกรนี้ไดรับการรับรองอยางเปนทางการในฐานะท่ีเปน
องคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไรในวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 โดยการออกกฎหมายใหมวาดวย
องคกรไมแสวงหากําไรแหงญ่ีปุน 
 หนังสือพิมพ Japan Resources เร่ิมตนโดยสหภาพผูบริโภคแหงญ่ีปุนในป ค.ศ. 1980 
ในรูปแบบจดหมายแจงขาวแบบทํามือใหกับสมาชิก เนื้อหาโดยสวนใหญประกอบดวยบทความ
เกี่ยวกับผูบริโภคที่มาจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีตีพิมพในญ่ีปุน รวมถึงคํารองทุกขและการ
รณรงคการใชวัตถุดิบในการผลิตโดยสหภาพผูบริโภคแหงญ่ีปุน ระหวางเวลาท่ีแลวมามันพัฒนา 
ข้ึนมาจากรูปแบบจากการเปนตัวกลางของเสียงผูบริโภคชาวญ่ีปุนไปสูผูอานในตางประเทศ 
 ภารกิจของสหภาพผูบริโภคแหงญ่ีปุน จะเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ
ทางเคมี สิทธิในทางแพง การรวมกันรับผิด พลังงาน อาหาร การจัดทําหนังสือพิมพ ในดานอาหาร
นั้นก็จะมีการแยกเปนสวนท่ีเกี่ยวกับ ยาฆาแมลง เทคโนโลยีชีวภาพ สวนประกอบของอาหาร และ
ความปลอดภัยของอาหาร 
   2) ระหวางประเทศ 
 Consumers international (CI)12 เปนสหพันธแหงผูบริโภคระดับโลกที่ทํางานรวมกัน
โดยสมาชิกของกลุมปฏิบัติหนาท่ีเปนกระบอกเสียงของผูบริโภคทั่วโลก มีความเปนอิสระและ

                                                            
11  Consumers Union of Japan.  Retrieved November 7, 2012 from 

http://www.nishoren.org/en/?page_id=82 
 

12  Consumers International.  Retrieved November 7, 2012 from 
http://www.consumersinternational.org/ 
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เช่ือถือได มีสถานะเปนบริษัทจํากัดท่ีไมแสวงหากําไรโดยการรับประกันและจดทะเบียนใน
ประเทศอังกฤษ และจดทะเบียนเปนองคกรการกุศลดวย 
 ดวยสมาชิกกวา 220 องคกรใน 115 ประเทศ สหพันธฯกําลังสรางการขับเคล่ือน
ระหวางประเทศท่ีมีพลังท่ีจะชวยปกปองและเพิ่มความเขมแข็งใหกับผูบริโภคทุกๆท่ี สหพันธนี้ได
กอต้ังในป ค.ศ. 1960 กําลังตอสูเพื่อความยุติธรรมและความปลอดภัยและอนาคตท่ียั่งยืนสําหรับ
ผูบริโภคทุกคนในตลาดสินคาท่ัวโลกท่ีถูกครอบงําเพิ่มข้ึนเร่ือยๆโดยบริษัทระหวางประเทศ  
  (1) วิสัยทัศน 
 สหพันธฯกําลังทํางานเพื่อทําใหผูบริโภคมีสิทธิในการตัดสินใจ วิสัยทัศนคือ โลกท่ี
ทุกๆ คนเขาถึงความปลอดภัยและความยั่งยืนของสินคา และบริการ และท่ีๆผูบริโภคมีสามารถใน
การเลือกอยางเขมแข็งเพื่อส่ิงท่ีดีสําหรับผูบริโภคท่ัวโลก 
 (2) หลักการ 
 มีสิทธิพื้นฐาน 8 ประการของผูบริโภคท่ีถูกจํากัดความและระบุโดยสหพันธนี้ คือ 
 สิทธิท่ีจะพึงพอใจในส่ิงจําเปนพื้นฐาน 
 สิทธิท่ีจะมีความปลอดภัย 
 สิทธิท่ีจะไดรับการบอกกลาวแจงเตือน 
 สิทธิท่ีจะเลือก 
 สิทธิท่ีจะถูกรับฟง 
 สิทธิท่ีจะไดรับการชดเชยแกไข 
 สิทธิท่ีผูบริโภคจะไดความรู 
 สิทธิท่ีจะอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี 
 (3)  ภารกิจของ Consumers International 
 สหพันธฯรณรงคในประเด็นระหวางประเทศท่ีเปนเร่ืองสําคัญกับผูบริโภคทุกท่ี วิธีการ
ท่ีจะบรรลุผลไดเปนการเปล่ียนแปลงท่ีแทจริงในนโยบายของรัฐบาล และมีพฤติกรรมรวมกัน ใน
ขณะเดียวกันก็มีการกระตุนการแจงเตือนผูบริโภค และความรับผิดชอบ สหพันธฯ กําลังดําเนินการ
จัดต้ังบริษัทท่ีจะพิจารณาและเรียกรองตอการกระทําของรัฐบาลในการใหความสําคัญกับผูบริโภค
เปนลําดับแรก 
 สหพันธฯใหคําสัญญาวาจะทําหนาท่ีดังเชนสุนัขเฝาบาน รณรงคตอตานพฤติกรรมใดก็
ตามท่ีคุกคาม ละเลย ทําผิดกับหลักการคุมครองผูบริโภค โดยปฏิบัติดังนี้ 
 ทํางานรวมกับองคกรสมาชิกระหวางประเทศที่มีอิทธิพลกับรัฐบาล ใหความสําคัญกับ
การใชตลาดสินคาท่ีผิด และยกระดับการใหความสนับสนุนพวกรากหญา 
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 ใหความหวงใยผูบริโภคผานการเปนตัวแทนอยางเปนทางการในเวทีโลก เชน UN, 
WHO,International Oganization of Standardization (ISO) and the Food and Agriculture Organi-
zation (FAO) 
 ยกระดับทางเลือกในการซ้ือโดยการส่ือสารท่ีชัดเจน นาสนใจ และเขาใจงาย 
 สหพันธฯ ใหคําม่ันสัญญาท่ีจะพัฒนาสิทธิของผูบริโภคโดยการสรางองคกรผูบริโภคท่ี
ข้ึนท่ัวโลก ทําการขยายโครงการท่ัวโลก โดยชวยองคกรเหลานั้นพัฒนาทักษะ ความรู งานของ
สหพันธโดยหลักนั้นเกี่ยวกับการจัดทํากิจกรรมท่ัวโลก การใหบริการทางการเงิน ความเปล่ียน 
แปลงของสภาพอากาศ ความรับผิดชอบทางสังคม การพัฒนาท่ียั่งยืน พลังงาน อาหาร การ
ติดตอส่ือสาร การปองกันผูบริโภคและกฎหมาย การสรางองคกรท่ีดี เปนตน 
 สหพันธฯถูกใชเปนตัวแทนของผูบริโภคดวยสถานะอยางเปนทางการในเวที World 
Health Organisation และ Codex Alimentarius (the international food standard body) และมีการ
ติดตอในระดับภาคพื้นผานองคกรท่ีเปนสมาชิกระดับชาติ 
 3.2.4 หนวยงานควบคุมดูแลธุรกิจสินคาเกษตร 
 ในประเทศไทยมีหนวยงานของรัฐในการควบคุมดูแลพืชผักและผลไมหลายหนวยงาน 
โดยแตละหนวยงานก็มีขอบอํานาจและหนาท่ีแตกตางกันตามความรับผิดชอบ ในหัวขอนี้จึง
ทําการศึกษาอํานาจและหนาท่ีของหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของดังกลาว 
 3.2.4.1 การใหความรูเกี่ยวกับการเกษตร 
 กรมสงเสริมการเกษตร13 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่ม
ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการ
และแนวทางในการสงเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกร เพื่อสรางรายไดและความม่ันคงในการผลิตและการ
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1) สงเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองคกรการเกษตร 
 2) ฝกอาชีพเกษตรกร และใหบริการทางการเกษตร 
 3) พัฒนา สงเสริม และประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลิต การ
ควบคุมการใชสารเคมีแกเกษตรกร 
 4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมสงเสริมการ 
เกษตร หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

                                                            
13  กฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545. 
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 5)  ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังหนวยงานอ่ืนดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
 6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 กรมสงเสริมการเกษตรนั้นโดยรวมแลวเปนหนวยงานที่มีหนาท่ีในการพัฒนาศักยภาพ
สินคาเกษตร ซ่ึงรวมถึงการควบคุมการใชสารเคมีและการสงเสริมใหเกษตรหรือผูผลิตงดการใช
สารเคมีในการเพิ่มผลผลิต หรือกําจัดศัตรูพืช แตดวยขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังกลาวนั้น ยอมไม
ครอบคลุมไปถึงการสรางหรือปลูกฝงคานิยมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเกษตรท่ีปลอด
สารพิษ ทําใหการทําหนาท่ีในการพัฒนาหรือสงเสริมศักยภาพของเกษตรไมไดผลเน่ืองจากการผลิต
สินคาทางการเกษตรไมสอดคลองกับความตองการหรือคานิยมของตลาดหรือผูบริโภคสวนใหญ 
เชน คานิยมของผูบริโบริโภคสวนใหญ เชน คานิยมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผักใบสวย มากกวา
การเลือกซ้ือผักท่ีปราศจากสารเคมี ท้ังนี้ดวยสาเหตุตางๆ เชน ราคา ปริมาณ และความสะดวก เม่ือ
ความตองการของตลาดสวนทางกับการสงเสริมเกษตรกรใหงดใชสารเคมีในการเกษตรกรรม จึง
เปนปญหาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานหนึ่งท่ีเกี่ยวของจะตองพิจารณาและ
ดําเนินการแกไขในการสรางจิตสํานึกใหแกเกษตรกรหรือผูผลิต รวมถึงการสรางหรือปลูกฝก
คานิยมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเกษตรท่ีปราศจากสารพิษ โดยรวมมือกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของอ่ืน เชน กรมอนามัย เปนตน 
 3.2.4.2 การควบคุมความปลอดภัยของอาหาร 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา14 เปนหนวยงานของประเทศไทยมีหนาท่ีในการ
ปกปองและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ 
รวมถึงสินคาดานการเกษตรกรรม ซ่ึงผลิตภัณฑหรือสินคาเหลานั้นตองมีคุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภัย โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 
 1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยเคร่ือง 
สําอาง กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสารท กฎหมาย
วาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยเคร่ืองมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสาร
ระเหย และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 
                                                            

14 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  (2551).  แนะนําสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  
สืบคนเมื่อ 16 ตุลาคม 2555,  จาก  http://www.fda.moph.go.th/www_fda/FdaIntro/FDAIntro.pdf 
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 3)  เฝาระวังกํากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ 
และการโฆษณา รวมท้ังผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามเฝาระวังขอมูล
ขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5) สงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ี
ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังเพ่ือใหผูบริโภคน้ันมีการรองเรียน เพ่ือปกปองสิทธิ
ของตนได 
 6) พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ โดยการมีสวน
รวมของภาครัฐ 
 7) พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยการมี
สวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ 
 8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยาหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 จากอํานาจหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายจํานวน 8 ฉบับ และอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ อีกจํานวน 4 
ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และแกไขเพิ่มเติมฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2518) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2522) ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2528) และฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2530) พระราช 
บัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออก
ฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) 
และฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2543) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2528) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2530) และฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2543) พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย พ.ศ. 
2531 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2543) 
 อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ The Single Convention on Narcotic Drug 
1961 The Convention on Psychotropic Substance 1971 The International Code of  Marketing of 
Breast-milk Substitute 1981 The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances 1988 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ภายใตกฎหมายท้ัง 8 ฉบับนี้ คณะกรรมการดังกลาว ซ่ึงไดแก คณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการ
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ยา, คณะกรรมการเคร่ืองสําอาง คณะกรรมการวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหโทษ คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย 
 นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียังไดแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดนโยบายสนับสนุน 
สงเสริมการพัฒนาดานยา อาหารและเคมีวัตถุ เปนกลไกประสานงานกับหนวยงานอ่ืน คณะ   
กรรมการดังกลาว ไดแก คณะกรรมการแหงชาติทางดานยา คณะกรรมการแหงชาติดานอาหาร 
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางดานเคมีวัตถุ การดําเนินงานควบคุมทางดานตางๆ 
จะตองดําเนินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ และมติของคณะกรรมการตามกฎหมายดังกลาวขางตน 
และเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ เจาหนาท่ีของกองท่ีเกี่ยวของ เจาหนาท่ีในสวนภูมิภาค ไดแก ผูวา
ราชการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข รวมทั้งเจาหนาท่ีของ กทม. ท่ี อย. ไดมอบใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีในการดําเนินการ
คุมครองผูบริโภคดานอาหารตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อสามารถตรวจสอบดูแลคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารท่ีจําหนายในทองตลาด และทําหนาท่ีเปน
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการดังกลาวขางตน 
 3.2.4.3  การควบคุมมาตรฐานสินคา 
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ15 กระทรวงเกษตรและสหกรณมี
ภารกิจเปนหนวยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูปและอาหารของ
ประเทศ โดยการกําหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐาน สินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูป และ
อาหาร ตั้งแตระดับไรนาจนถึงผูบริโภค การเจรจาเพ่ือแกไขปญหาทางการคาเชิงเทคนิค เพื่อ
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารของไทยใหสินคาเกษตรและอาหารของไทย
มีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถแขงขันไดในเวทีโลกโดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1)  กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูป และอาหาร 
 2)  กํากับ ดูแล และเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 
 3)  ออกใบอนุญาตและรับรองผูรับรองมาตรฐานและผูประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐาน
และฉลากคุณภาพสินคา สินคาเกษตรแปรรูปและอาหาร 
 4)  ประสานงานและรวมเจรจาแกไขปญหาดานเทคนิค มาตรการท่ีมิใชภาษีและการ
กําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ 
 5) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูป
และอาหาร 
                                                            

15 กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ พ.ศ. 2545. 
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 6) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปร
รูปและอาหาร 
 7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเปนหนวยงาน มีบทบาทและ
หนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานสินคาทางการเกษตร แมดวยนโยบายของ
ภาครัฐในการจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรของไทยไปสูนานาชาติหรือ
เพื่อการสงออก มากกวาจะเขาควบคุมดูแลสินคาทางการเกษตรภายในประเทศ แตในปจจุบัน
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดมีบทบาทและหนาท่ีเกี่ยวกับสินคาเกษตร
ภายในประเทศเทศมากข้ึนโดยจะเห็นไดจากสินคาเกษตรที่มีเคร่ืองหมาย “Q“ สีเขียวบนบรรจุภัณฑ 
และมีการกําหนดมาตรฐานของสินคาเปน 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานบังคับ และมาตรฐานท่ัวไป 
 3.2.4.4 การรับรองมาตรฐานระดับสากล 
 กรมวิชาการเกษตร16 เปนองคกรนําดานการวิจัยและพัฒนาพืช เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
และเปนศูนยบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรในระดับสากล มีภารกิจเกี่ยวกับพืช 
โดยการศึกษาวิจัย และพัฒนาพืช ใหไดพืชพันธุดี เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสูกลุม 
เปาหมายท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช เพื่อใหบริการการ
สงออกสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ 
 อํานาจหนาท่ี 
 1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการกักพืช กฎหมายวาดวยปุย กฎหมายวาดวยพันธุ
พืช กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยการควบคุมยาง กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธ
พืช และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 2) ศึกษา คนควา วิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตรดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับพืช 
 3) ใหบริการดานการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช และ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองดินน้ําปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑพืช การบริการ
สงออกสินคาเกษตรและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
 4) ใหบริการวิชาการ ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแกเจาหนาท่ี สวน
ราชการ เกษตรกร และเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
                                                            

16  กรมวิชาการเกษตร.  รูจักกรม.  สืบคนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555, จาก
http://www.doa.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=74 
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 5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ี
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 สําหรับปญหาของกรมวิชาการเกษตรในการปองกันหรือควบคุมสารพิษตกคางและ
จุลินทรียในสินคาเกษตรนั้น กรมวิชากรเกษตรเปนเพียงหนวยงานช้ันตนท่ีจะเปนผูกําหนดระเบียบ
ตางๆใหแกเกษตรกร หรือผูผลิต พืชผักผลไมตางๆ แตท้ังนี้เปนไปในรูปแบบของความสมัครใจ 
อํานาจในการดําเนินการทางกฎหมายในกลางทางหรือข้ันตอนการผลิต รวมถึงปลายทางหรือ
ข้ันตอนการสูตลาดหรือสูมือของผูบริโภคนั้น มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีจะตองเขามาทําหนาท่ี
ควบคุมดูแลและใชมาตรการบังคับตามกฎหมายเพื่อใหเกษตรกร หรือผูผลิตตองดําเนินการและ
ปฏิบัติ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะตองเขามามีสวนรวมแบบ
บูรณาการในทุกข้ันตอนเพ่ือนําไปสูผลการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 3.2.5 มาตรการควบคุมพืชผักและผลไม 
 ในการควบคุมพืชผักและผลไมใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภคนั้น ก็จะมีข้ันตอนใน
การควบคุมออกเปนหลายชวงจนกวาพืชผักและผลไมจะไปถึงมือผูบริโภค ซ่ึงในหัวขอนี้เราจะ
ทําการศึกษาถึงมาตรตางๆท่ีใชในการควบคุมพืชผักและผลไมของไทย 
 3.2.5.1 การติดฉลากเกษตรอินทรีย 
    1) กฎหมายเกี่ยวกับฉลากอินทรีย 
    กฎหมายเก่ียวกับฉลากอินทรียคือประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนาย
ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 โดย 
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนดใหการแสดงฉลากสินคาเกษตรอินทรียเปนมาตรฐาน
ท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มีรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากดังนี้ 
  การแสดงฉลากหรือกลาวอางวาเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียหรือเกษตรอินทรีย 
หรือออรแกนิก หรือ organic จะทําไดตอเม่ือ 
  (1)  ผลิตผลตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 
 (2)  สวนประกอบท้ังหมดของผลิตภัณฑท่ีมาจากการเกษตร (agricultural origin) ตอง
ไดมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ตามหลักการของเกษตรอินทรีย ขอกําหนดวิธีการผลิต
พืชอินทรีย 
  (3) สวนประกอบของผลิตภัณฑท่ีไมใชมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) ให
ใชไดเฉพาะรายการที่ระบุไวในภาคผนวก ก. ตารางท่ี ก.5 
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  (4) ในผลิตภัณฑหนึ่งตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันท่ีมาจากท้ังการผลิตแบบ
อินทรียและไมใชแบบอินทรียรวมกัน 
 (5) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑมีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือนําเขาโดยผูประกอบการท่ีตอง
ไดรับการตรวจระบบเปนประจําตามขอกําหนดในขอ 10 ของมาตรฐานนี้ 
 (6) ไดรับการรับรองจากหนวยรับรองโดยมีการแสดงฉลากระบุช่ือ และ/หรือ รหัสของ
หนวยรับรอง 
 เนื่องดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนดใหการแสดงฉลากสินคาเกษตร
อินทรียเปนมาตรฐานท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 จึงเปนเพียง
มาตรการสมัครใจท่ีผูผลิตสินคาเกษตรจะปฏิบัติตามหรือไมก็ได และทําใหผูผลิตขาดการกระตุน
เตือนและไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาการผลิต เนื่องจากหลักเกณฑเปนมาตรการโดยความ
สมัครใจ ถาปฏิบัติตามก็จะสามารถแสดงฉลากหรือกลาวอางวาสินคานั้นเปนสินคาเกษตรอินทรีย
ไดโดยตองมีการระบุช่ือ และ/หรือ รหัสองหนวยรับรองดวย แตถาไมปฏิบัติตามก็อาจจะกลาวอาง
ลอยๆวาสินคาของตนเปนสินคาเกษตรอินทรียไดเชนกัน โดยนําคําวา “อินทรีย” ไปประกอบกับช่ือ
สินคาของตน การท่ีผูผลิตสามารถใชคําวา “อินทรีย” บนสินคาของตนโดยไมมีการตรวจสอบนั้น
ไมเปนธรรมตอผูบริโภค เพราะสินคานั้นอาจไมไดมาจากการผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรีย
จริงๆ ก็ได 
 2)  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  (1) กรมวิชาการเกษตร ไดออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียใหแกเกษตร 
และผูผลิต ตั้งแตป 2545 ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2544) โดยเกษตรกรหรือผูผลิตจะตองยื่นใบสมัครขอใบรับรองการ
ผลิตพืชอินทรียท่ี โครงการเกษตรอินทรีย ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
หรือหนวยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค โดยเฉพาะท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 1 – 8 
 หลังจากนั้น ผูตรวจประเมิน (Inspector) ท่ีไดรับมอบหมายจะออกไปตรวจสอบพื้นท่ี
การผลิต แลวรายงานใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิต และ
ผลิตพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาอนุมัติออกใบรับรองเปนประกาศนียบัตร ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถารองขอ) พรอมกับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ Organic Thailand 
พิมพบน บรรจุภัณฑ เพื่อแสดงวาเปนผลิตภัณฑอินทรีย ใบรับรองมีอายุเพียง 1 ป ดังนั้น จึงตองยื่น

DPU



77 

ใบสมัครขอตออายุทุกป ในขณะน้ีการขอรับรองการผลิตพืชอินทรีย จากกรมวิชาการเกษตรไมมี
การเรียกเก็บคาใชจายหรือคาธรรมเนียมใดๆ ท้ังส้ิน17 
   (2) สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียเปนผูออกใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรีย
ในนามของภาคเอกชน โดยใหการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียตามขอบขายและระบบ
ตางๆ การตรวจประเมินเบ้ืองตน เพื่อประเมินความพรอมของระบบการจัดการฟารมและการ
ประกอบการ กอนท่ีจะสมัครขอการตรวจรับรองเกษตรอินทรียจริง ตรวจรับรองแบบกลุม สําหรับ
กลุมเกษตรกร หรือผูประกอบการท่ีไดจัดทําขอตกลงในการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร18 
 3.2.5.2 การควบคุมปริมาณสารพิษตกคาง (Maximum Residue Limit - MRL) 
    1) กฎหมายเกี่ยวกับสารพิษตกคาง (MRL) 
      (1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร และอาหารแหงชาติ เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคาสูงสุด พ.ศ. 
2551 โดยกําหนดใหเปนมาตรฐานท่ัวไป 
      (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารที่มีสารพิษตกคาง กฎหมาย
ฉบับนี้เปนการควบคุมพืชผักและผลไมท่ีปลายน้ํา โดยคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการเคล่ือนท่ี (Mobile Unit : MU) สํานักอาหารลงพื้นท่ี เพื่อดําเนินการเฝาระวังตรวจสอบ
คุณภาพพืชผักและผลไมท่ีจําหนายในทองตลาดไมใหมีสารพิษตกคางเกินกําหนด 
 ในกรณีท่ีตรวจพบสารพิษชนิดอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว กฎหมายท้ัง 2 ฉบับก็ได
กําหนดใหระดับปริมาณสารพิษตกคางในอาหารมีปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดไมเกินท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยู
เอชโอ (Codex Alimentarius Commission,Joint FAO/WHO Food Standards Programme ; Codex) 
 2)  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ19 
      (1) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  หรือ มกอช .เปน
หนวยงานท่ีผูรับผิดชอบหลักในการกําหนดคา MRL เพื่อใชในประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการ

                                                            
17 ไทยออรแกนิค.  สัญลักษณผลิตภัณฑอินทรีย.  สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก  http://www.thai-

organic.com/standards.html 
18  สํานักมาตรฐานเกษตรอินทรีย.  บริการของเรา.  สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก

http://www.actorganic-cert.or.th/services 
19  ฝายขอมูลเครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช.  การกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด.  สืบคน

เมื่อ 12 กุมภาพันธ 2556, จาก http://www.thaipan.org/sites/ default/files/conference2555/ conference2555_ 
0_07.pdf 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (แตงต้ังโดยคณะรัฐมนตรี) เปนผูทําหนาท่ีในการ
พิจารณาคา MRL ท่ีมีความเหมาะสมเพื่อใชกับผลผลิตทางการเกษตรชนิดตางๆ ในประเทศไทย 
   (2) คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยเม่ือคณะกรรมการมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติไดมีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารางมาตรฐานสารพิษ
ตกคาง ซ่ึงคณะอนุกรรมการชุดนี้ประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ 
สมาคมผูประกอบการ และมีการกําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิและเกษตรกร (จํานวนรวมกันไมเกิน 3 
คน) เปนสวนหนึ่งของคณะอนุกรรมการดวย โดยคณะอนุกรรมการฯ จะมีหนาท่ีในการพิจารณา
จัดทําและทบทวนมาตรฐานสินคาเกษตร และอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการฯ รวมถึงใหขอคิดเห็นในเร่ืองของการกําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ 
จากน้ันคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารจะเปนผูพิจารณา และออกประกาศ ใน
ขณะเดียวกันขอมูลดังกลาว จะมีการสงไปยังคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อออกประกาศ
กระทรวง และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาตอไป 
 3.2.5.3 การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุ (Good Manufacturing Practices - GMP) 
 1)  กฎหมายเกี่ยวกับ GMP 
   (1) ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินคา
พืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติท่ีดีในการผลิตสินคาเกษตรดานพืช พ.ศ. 2553 โดยผูผลิตท่ีประสงคจะ
ขอรับการรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินคาพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติท่ีดีในการผลิตสินคา
เกษตรดานพืชตองยื่นคําขอหนังสือรับรองโรงงาน 
   (2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : 
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 
2551 โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง การปฏิบัติท่ีดี
สําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสดเปนมาตรฐานท่ัวไป 
 เห็นไดวากฎหมายท้ังสองฉบับเปนเพียงมาตรการสมัครใจของผูผลิตสินคาท่ีจะปฏิบัติ
ตามหรือไมก็ได จึงทําใหขาดหนวยงานท่ีรับผิดชอบเขาไปดูแลควบคุมอยางจริงจัง และทําใหผูผลิต
ขาดการกระตุนเตือนและไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาการผลิต วามาตรฐานโรงงานผลิตสินคา
พืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติท่ีดี หรือ GMP เปนมาตรฐานท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับ โดยจะเห็นได
จากการสงออกพืชผักและผลไมออกไปยังตางประเทศ กรมวิชาการเกษตรไดออกประกาศ20วา
พืชผักและผลไมท่ีจะสงออกไปจําหนายยังตางประเทศนั้นจะตองผานมาตรฐาน GMP กอนเสมอ 
                                                            

20  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การจดทะเบียนผูสงออกผักและ
ผลไม พ.ศ. 2553. 
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 (2) หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ผูท่ีประสงคจะใหสินคาของตนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP สามารถขอรับรองได
ท่ีกรมวิชาการเกษตร ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช หรือ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1-8 เม่ือไดรับคําขอแลว เจาหนาท่ีจะตรวจสอบคําขอและคุณสมบัติของผู
ขอ หากเห็นวาถูกตองครอบถวน ก็จะแจงใหผูขอทราบและสงคําขอใหผูตรวจประเมิน เพื่อ
ดําเนินการตรวจประเมินตามมาตรฐานหลักปฏิบัติท่ีดีในการผลิตสินคาเกษตรดานพืช 
 3.2.6 มาตรการลงโทษ 
 โทษ คือ ผลรายท่ีใชตอบแทนการกระทําความผิด ตอบแทนการเสียประโยชนของ
สังคม เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข และเปนการตอบโตการกระทําท่ีผิด ในหัวขอนี้จะศึกษาถึง
โทษตามกฎหมายเก่ียวกับผูบริโภคในสินคาท่ีเกี่ยวพืชผักและผลไม มีท้ังโทษทางปกครอง โทษทาง
แพงและโทษทางอาญา ซ่ึงวัตถุประสงคในการลงโทษนั้นยอมแตกตางกัน และจะทําการศึกษาถึง
ระดับอัตราโทษ วิธีการลงโทษ และผูมีอํานาจส่ังลงโทษ 
 3.2.6.1 ทางปกครอง 
 เปนการท่ีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐสามารถดําเนินการไดโดยไมตองผาน
กระบวนการทางศาล ซ่ึงตางจากกรณีของโทษทางอาญาและโทษทางแพง 
 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ตางก็ไดกําหนดใหมีมาตรการลงโทษทางปกครอง
โดยใหเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัตินั้นๆ สามารถดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอผูท่ีฝาฝน
บทบัญญัตินั้นได ไมวาจะเปนการออกคําส่ังอยางใดๆอันมีผลกระทบตอผูไดรับคําส่ัง ยึดหรืออายัด
วัตถุหรือส่ิงของท่ีตองหามตามพระราชบัญญัตินั้น 
 3.2.6.2 ทางแพง 
 โทษทางแพงเปนการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูไดรับความเสียหายจากการ
กระทําละเมิด โดยปกติผูท่ีไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพหรืออนามัย ยอมใชสิทธิ
เรียกรองเอาคาเสียหายจากผูทําละเมิดไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตถาขอพิพาทนั้น
เปนคดีผูบริโภค การเรียกรองคาเสียหายก็สามารถใชสิทธิไดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 และมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไดเปล่ียนแปลงหลักการท่ีมีอยูเดมิ 
โดยกําหนดใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจตองจายคาเสียหายเพิ่มข้ึนอีกประเภทหนึ่งท่ีเรียก 
วา “คาเสียหายเพื่อการลงโทษ” โดยหลักเกณฑในการใหคาเสียหายเพื่อการลงโทษดังนี้21 
                                                            

21 ชาญณรงค  ปราณีจิตต.  (2551).  คําอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551.  หนา 
131-133. 
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 1)  การกระทําท่ีถูกฟองรองเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดย 
   (1) เจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรม 
  (2) จงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย 
   (3) ประมาทเลินเลอยางรายแรงไมนําพาตอความเสียหายท่ีจะเกิดแกผูบริโภค 
  (4) ฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนท่ีไววางใจ
ของประชาชน 
 2) ศาลตองมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจชดใชคาเสียหายท่ีแทจริงแกผูบริโภค 
 3) การกําหนดจํานวนคาเสียหายเพื่อการลงโทษ ศาลมีอํานาจกําหนดไดตามท่ีเห็น 
สมควรโดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน 
   (1) ความเสียท่ีผูบริโภคไดรับ 
   (2) ผลประโยชนท่ีผูประกอบธุรกิจไดรับ 
   (3) สถานะทางการเงินของผูประกอบธุรกิจ 
   (4) การท่ีผูประกอบธุรกิจไดบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
   (5) ผูบริโภคมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใด 
 4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษน้ัน ศาลมีอํานาจกําหนดไดตามที่เห็นสมควร แตตองไม
เกินสองเทาของคาเสียหายท่ีแทจริง และถาคาเสียหายท่ีแทจริงนั้นมีจํานวนไมเกินหาหม่ืนบาท ศาล
มีอํานาจกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายท่ีแทจริง 
 โดยเหตุผลท่ีตองนําหลักการเร่ืองคาเสียหายเพื่อการลงโทษมาใชในพระราชบัญญัตินี้ก็
เนื่องจากการดําเนินกิจการของผูประกอบธุรกิจไมวาจะเปนการผลิตและขายสินคาหรือการ
ใหบริการ ยอมมีผลตอผูบริโภคในวงกวาง หากผูประกอบธุรกิจกระทําการอันมีลักษณะเปนการเอา
รัดเอาเปรียบผูบริโภคยอมสงผลกระทบตอผูบริโภคจํานวนมากซ่ึงอาจนําไปสูความไมสงบ
เรียบรอยในสังคม จึงจําเปนตองนําหลักการนี้มาใชเพื่อใหผูประกอบธุรกิจตระหนักถึงความ
รับผิดชอบท่ีมีตอผูบริโภคโดยรวม 
 3.2.6.3 ทางอาญา 
  วัตถุประสงคของโทษทางอาญาคือ แกแคนทดแทน ขมขูยับยั้ง และแกไขฟนฟู และ
ลงโทษผูกระทําความผิดใหรูจักเข็ดหลาบไมใหกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกโทษทางอาญาตาม
กฎหมายแตละฉบับท่ีเกี่ยวกับสินคาเกษตรไดมีการกําหนดเพดานข้ันสูงไวโดยเฉพาะในสวนของ
โทษปรับซ่ึงสามารถจําแนกตามกฎหมายแตละฉบับไดดังนี้ 
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 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติโทษทางอาญาไวตั้งแต มาตรา 70 ถึง 
มาตรา 88 มีท้ังโทษริบ ปรับ และจําคุก โทษปรับท่ีสูงท่ีสุดคือ 1,000,000 บาท และโทษจําคุกสูง
ท่ีสุดคือ 10 ป  
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติโทษทางอาญาไวตั้งแต 
มาตรา 58 ถึง มาตรา 77 โดยโทษปรับสูงสุดคือ 500,000 บาท และโทษจําคุกสูงสุดคือ 5 ป 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติโทษทางอาญาไวตั้งแตมาตรา 47 ถึงมาตรา 
74 โดยโทษปรับสูงสุดคือ 100,000 บาท และโทษจําคุกสูงสุดคือ 10 ป 
 โทษทางอาญาท้ังโทษปรับและโทษจําคุกของกฎหมายท้ังสามฉบับนับแตท่ีไดมีการ
ประกาศใชยังไมปรากฏวาไดมีการแกไขแตอยางใด เชน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีการ
ประกาศใชตั้งแตพุทธศักราช 2522 จนถึงปจจุบันก็เปนเวลากวาสามสิบปแลว ท้ังท่ีความเปนจริง
สภาพของสังคมในปจจุบันก็เปล่ียนแปลงไปอยางมาก เชน ในเร่ืองของคาเงินซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
ไปอยางมาก โทษดังกลาวจึงไมกอประโยชนใหสังคมและไมสามารถยับยั้งการกระทําผิดได 
 
3.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานสินคาเกษตรในตางประเทศ 
 ในการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมสินคาเกษตรประเภทพืชผักและผลไมตาม
กฎหมายตางประเทศน้ัน ในท่ีนี้ไดแก ประเทศญ่ีปุน สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา จะ
ทําการศึกษาถึงการควบคุมการนําเขาสินคาประเภทนี้จากตางประเทศ เพ่ือจะนํามาเปรียบเทียบกับ
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 3.3.1 ประเทศญ่ีปุน 
 ผูบริโภคชาวญ่ีปุนใหความสําคัญตอสุขภาพ โดยเนนดานคุณภาพ ความสะอาด และ
ความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะผักสด และผลไมสด ในปจจุบันชาวญ่ีปุน
นิยมบริโภคผักสดและผลไมสดมาก เพราะเช่ือวามีคุณคาทางโภชนาการเปนประโยชนตอสุขภาพ 
ทําใหผิวพรรณดี ชวยควบคุมน้ําหนัก และลดไขมันได และถึงแมผักและผลไมท่ีจําหนายในญ่ีปุน
จะมีราคาแพง แตชาวญ่ีปุนก็มีรายไดสูงพอท่ีจะนิยมบริโภคผักและผลไมตามฤดูกาล เพราะช่ืนชอบ
ความสด22 
 ประเทศญ่ีปุนควบคุมผลิตภัณฑประเภทผัก และผลไม โดยใชกฎหมายหลักอยู ฉบับ 2 
ไดแก 
 
                                                            

22 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ.  การสงออกผักและผลไมไปญี่ปุน.  สืบคนจาก 
5 ตุลาคม 2555, จาก  http://regulation.acfs.go.th/japan_reg1.php 
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 1) กฎหมายการปองกันพืช (Plant Protection Law) 
 2) กฎหมายความสะอาดและอนามัยของอาหาร (Food Sanitation Law) 
 ในการวางจําหนายผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยังมีกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของไดแก  
กฎหมาย JAS23 (Japanese Agricultural Standard) 
 กฎหมาย JAS เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการติดฉลากแสดงคุณภาพและการกําหนด
มาตรฐานของสินคาเกษตรและปาไม โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบคือกระทรวงเกษตร ปาไมและ
ประมง มีขอบขายการใชบังคับกับอาหารสดทุกชนิด อาหารแปรรูปทุกชนิด ขาวกลอง ขาวขาว เพื่อ
กําหนดมาตรฐานของฉลากแสดงคุณภาพ ในการนําไปคัดแยกสินคาตามคุณภาพ 
 กฎหมาย JAS ไดกําหนดมาตรฐานพิเศษ JAS สําหรับสินคาเกษตรอินทรียและสินคา
เกษตรอินทรียแปรรูปข้ึน(เปนมาตรฐานท่ีมุงเนนไปท่ีกระบวนการทางการเกษตร วิธีการผลิตท่ี
พิเศษ หรือใชวัตถุดิบชนิดพิเศษ) ซ่ึงใหความชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐานของคําจํากัดความ กระบวน 
การทางการเกษตร และวิธีการติดฉลาก สินคาอาหารท่ีผานการรับรองมาตรฐานแลวเทานั้นจึงจะ
ไดรับการติดฉลาก “Organic JAS Mark” และสามารถใชคําท่ีระบุวาเปนอาหารอินทรีย สินคา
อินทรีย ฯลฯ ได 
 เงื่อนไขของการเปน “สินคาเกษตรอินทรีย” นั้น ตามหลักแลวจะตองเปนผลิตผลท่ี
เพาะปลูกในแปลงท่ีไมมีการใชสารเคมีทางการเกษตรหรือปุยเคมีเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ปกอน
การเก็บเกี่ยว และตองไมมีการใช เมล็ด ตนกลา ผล หรือส่ิงท่ีเก็บเกี่ยวท่ีไดจากสายพันธุท่ีมีการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม 
     เง่ือนไขของการเปน “สินคาเกษตรอินทรียแปรรูป” นั้น ตามหลักแลวจะตองประกอบ 
ดวยสินคาเกษตรอินทรียและสินคาเกษตรอินทรียแปรรูปไมนอยกวา 95 เปอรเซ็นต (ไมรวมสวน
ของนํ้าและเกลือ) โดยจะตองใชวิธีการแปรรูปทางฟสิกสหรือทางชีวภาพ เชน การหมัก การรมควัน 
ฯลฯ และมีการจํากัดปริมาณการใชสารปรุงแตงอาหารใหนอยท่ีสุด 
 กรณีท่ีมีการนําเขาสินคาเกษตรอินทรียและสินคาเกษตรอินทรียแปรรูปท่ีผลิตใน
ตางประเทศ และตองการใชคําท่ีระบุวา “(ช่ืออาหาร) อินทรีย” จะตองขอรับการรับรองมาตรฐาน
ตามวิธีการดังตอไปนี้ และติดฉลาก “Oganic JAS Mark” เสียกอน 
 (1) ผานการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานรับรองในตางประเทศที่ข้ึนทะเบียนไวกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ปาไมและประมงของญ่ีปุน โดยสามารถนําเขาและจําหนายสินคาท่ี
มีเคร่ืองหมาย “JAS Mark” 
                                                            

23 เจโทร.  การนําเขาสินคาอาหารในประเทศญี่ปุน. สืบคนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555, จาก
http://www.jetro.go.jp/thailand/thai/thailand/t_survey/fqtpfoodimport.html 
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  (2)  ผูผลิตในตางประเทศ หรือ ผูดูแลกระบวนการผลิต (เกษตรกรผูผลิต) และผูแบง
จําหนายขอติดฉลากเองโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรับรองในตางประเทศท่ีไดข้ึน
ทะเบียนไวแลว โดยสามารถนําเขาและจําหนายสินคาท่ีมีเคร่ืองหมาย “JAS Mark” 
  (3) หากผูนําเขาไดรับการรับรองจากหนวยงานจดทะเบียนในญ่ีปุน จะสามารถติด
เคร่ืองหมาย “JAS Mark” ลงบนเอกสารรับรองหรือสําเนาท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐบาลในตาง 
ประเทศ และจําหนายสินคานั้นได อยางไรก็ตาม ประเทศท่ีมีหนวยงานท่ีสามารถทําการตัดเกรด
และออกใบรับรองไดนั้น จะตองเปนประเทศท่ีมีระบบเทียบเทาระบบ JAS ของญ่ีปุน 
 3.3.2 สหภาพยุโรป24 
 กฎหมายและระเบียบท่ีกําหนดข้ึนโดยประเทศผูนําและสงออกเพื่อควบคุมคุณภาพของ
สินคาและคุมครองสุขภาพของผูบริโภคตลอดจนการรักษาส่ิงแวดลอม โดยกฎระเบียบของแตละ
ประเทศจะแตกตางกันบางประเทศอางอิงมาตรฐานสากล ในขณะท่ีบางประเทศไดพัฒนากฎ 
ระเบียบข้ึนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา ผูผลิตและ
ผูสงออกสินคาเกษตรดานพืชไปสหภาพยุโรปจําเปนตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสหภาพ
ยุโรปกําหนด ในขณะเดียวกันจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยดวย รวมถึงตองปฏิบัติ
ตามขอตกลงของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 สหภาพยุโรป (European-EU) กอตั้งเม่ือ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ภายใตสนธิสัญญา
มาสทริชต (Maastricht Treaty)เพื่อแทนท่ีประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community 
EEC) ทําใหสหภาพยุโรปมีอิทธิพลสูงในเวทีโลกทุกๆ ดาน เนื่องดวยมีประชากรมากกวา 500 ลาน
คน และมีผลิตภัณฑมวลรวมมากกวา 30% ของโลกมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีกรุงบรัสเซลล ประเทศ
เบลเยี่ยม ดําเนินงานโดยสภายุโรป (The European Parliament) คณะมนตรียุโรป (The Council of 
the European Union) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และศาลยุติธรรมแหงสหภาพ
ยุโรป (The European Court of Justice) โดยคณะกรรมาธิการยุโรป มีภารกิจหลักในการรางกฎหมาย  
เพื่อใหคณะมนตรียุโรปพิจารณาตัดสินใจโดยมีศาลยุติธรรมฯ ตีความกฎหมายและบังคับใชสหภาพ
ยุโรปประกอบดวยสมาชิก 27 ประเทศ คือ Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovania, Slovakia, Spain, Sweden, The Nether- 
lands และ United Kingdom (England, Northern Ireland, Scotland และ Wales) 

                                                            
24 สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และสํานักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  (2554).  การจัดการผักผลไมสด
เพ่ือสงออกไปสหภาพยุโรป.  หนา  9-11. 

DPU



84 

 สหภาพยุโรปใชกฎหมายอาหารทั่วไป (General Food Law) ในการควบคุมสินคาใหมี
ความปลอดภัย โดยในกฎหมายอาหารทั่วไป มาตรา 11 กําหนดใหสินคาท่ีนําเขาเพื่อจําหนายใน
สหภาพยุโรปตองเปนไปตามกฎระเบียบ หรือเทียบเทาตามเกณฑของสหภาพยุโรป และหากมีการ
แจงเตือนปญหาดานสุขอนามัยท่ีมีความสําคัญติดตอกัน อาจขอเขาตรวจประเมินระบบควบคุม
รับรองสินคาสงออก โดยคณะผูตรวจประเมิน Food and Veterinary Office (FVO) เพื่อประเมิน
ระบบของประเทศคูคา โดยมีการตรวจสถานประกอบการเพ่ือทวนสอบระบบของรัฐโดยรวม 
 การสงออกสินคาดานพืชมีกฎระเบียบพื้นฐานกําหนดใหสินคาท่ีจําหนายมีความ
ปลอดภัยผลิตตามหลักเกณฑ Good Practice และผูประกอบการดานอาหาร (Food Business 
Operator) ตองจดทะเบียนไดรับรองมาตรฐาน GMP25 และนําระบบ HACCP มาประยุกตใช 
สามารถตามสอบแหลงท่ีมาของสินคาได เม่ือมีการตรวจพบปญหาดานสุขอนามัยจะมีมาตรการ
ตรวจสอบสินคานั้นในอีก 5 รุนติดตอกัน จากผูสงออกรายน้ันโดยมีการจัดลําดับความสําคัญปญหา
เพื่อตรวจสอบ ณ ดานนําเขา หรือสุมตรวจสอบในทองตลาด สหภาพยุโรปจะแจงเวียนรายการ
สินคาท่ีมีปญหาท่ีประเทศสมาชิกตองตรวจติดตาม (ระดับสหภาพยุโรป) นอกจากนี้แตละประเทศ
จะมีโปรแกรมตรวจติดตามสินคาท่ีนําเขาและมีปญหาระดับประเทศโดยการสงออกสินคาผักและ
ผลไมสดของไทยไปยังสหภาพยุโรปจะเกี่ยวของกับกฎระเบียบหลัก 3 ฉบับ แตในสวนท่ีเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติสําหรับโรงคัดบรรจุ หรือ GMP คือ 
 Regulation 852/2004 กําหนดเร่ืองระเบียบสุขอนามัยอาหารและอาหารสัตว โดย
กําหนดใหมีการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจอาหาร การดําเนินการตามหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการ
ผลิต เชน ข้ันตอนในฟารมการไดรับรอง GMP โดยตองประยุกต ใชหลักการ HACCP 
 นอกจากกฎระเบียบพื้นฐานดานความปลอดภัยอาหารดังกลาวแลวยังมีขอกําหนด
เฉพาะดานเชน ขอกําหนดเร่ืองชนิดสารเคมีเกษตรที่อนุญาตใหใช ปริมาณสารเคมีเกษตรตกคางใน
สินคาอาหาร โดยสหภาพยุโรปไดมีการทบทวนชนิดสารเคมีเกษตร คาปริมาณสารเคมีตกคาง และ
กําหนดคาสารเคมีตกคางกลางของสหภาพยุโรป ซ่ึงกฎระเบียบครอบคลุมตั้งแตการอนุญาตชนิด
สารเคมีท่ีวางจําหนายในตลาดสหภาพยุโรป (Directive 91/414/EC) การควบคุมการใชสารเคมีใน
การผลิต (Good Plant Protection Practice) และกฎระเบียบควบคุมปริมาณสารเคมีตกคางในสินคา

                                                            
25 หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุในการผลิตสินคาเกษตรดานพืช (Good Manufacturing Practice - 

GMP) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในการผลิตสินคาเกษตรดานพืช เพ่ือใชควบคุมการผลิตสินคาเกษตรดานพืช
ใหมีคุณภาพและปลอดภัยไมเกิดการปนเปอนจากทางชีวภาพ เคมีและกายภาพในอาหารที่เปนอันตรายตอผู 
บริโภค และใหหมายความรวมถึงระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมสําหรับโรงงานผลิตสินคา
เกษตรดวย 
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อาหาร (Regulation 396/2005/EC) ดังรายละเอียดของแตละกฎระเบียบ ท่ีมีผลกระทบตอการผลิต
และสงออกพืชผักผลไมของไทย เฉพาะในสวนตนน้ําและปลายน้ํา คือ  
 Regulation 396/2005/EC กําหนดรายการสินคา และปริมาณสารเคมีตกคางในสินคา
อาหาร ซ่ึงกฎระเบียบมีวัตถุประสงคในการกําหนดคาปริมาณสารเคมีตกคางกลางของสหภาพยุโรป 
จากเดิมท่ีแตละประเทศมีการกําหนดคาปริมาณสารเคมีตกคางแตกตางกันสงผลใหเกิดความยุงยาก
สําหรับการสงออกสินคาไปจําหนายในประเทศตางๆ กฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใชเต็มท่ีตั้งแต
เดือนกันยายน 2551 เปนตนมา โดยมีการกําหนดชนิดและปริมาณสารเคมีตกคางในแตละชนิด
อาหารไวอยางชัดเจน สารใดก็ตามท่ีไมมีการกําหนดคาปริมาณไว ใหถือวาใชคาบังคับท่ี 0.01 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ppm) 
 ท้ังนี้สารเคมีท่ีถูกถอดถอนไปน้ันสหภาพยุโรปกําหนดใหคงคาสารเคมีตกคางสูงสุด 
(Maximum Residue Limits – MRL) เดิมไวเปนระยะเวลาสูงสุด 18 เดือน กอนกําหนดใหเปนระดับ
คาสารเคมีตกคางท่ี 0.01 ppm ในท่ีสุด โดยจะมีการแจงเวียนขอมูล (SPS Notification) ผาน WTO 
แตหากสารเคมีนั้นมีการกําหนดคาโดย Codex หรือมีการยื่นเร่ืองโดยผูมีสวนเกี่ยวของผานชองทาง 
การขอ Import Tolerance หนวยงานความปลอดภัยอาหารแหงสหภาพยุโรป (EFSA) จะดําเนินการ
ประเมินความเส่ียงตามคํารองและขอมูลท่ียื่นอีกคร้ัง หากผลจากการประเมินพบวาไมปลอดภัยก็จะ
คงคาสารเคมีตกคางท่ี 0.01 ppm ไว แตหากผลการประเมินแสดงวาปลอดภัยตอผูบริโภคอาจมีการ
เปล่ียนแปลงคา MRL 
 3.3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา26 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาหนวยงานในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชคือ หนวย
ปฏิบัติการของสํานักงานใหญวาดวยการปองกันสารปองกันจํากัดศัตรูพืช และสารพิษ ซ่ึงอยูภายใต
องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) โดยรับผิดชอบในการประเมินและควบคุมกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสารพิษ และบริหารจัดการแผนงานท่ีเกี่ยวของภายใต
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสารพิษ (pesticides and toxic substances) คือ 
พระราชบัญญัติวาดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช แมลง เช้ือรา และหนู (The Federal Isecticide, 
Fungicide and Rodenticide Act : FIFRRA) และพระราชบัญญัติวาดวยอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง 
(The Federal Food, Drug and Cosmetic Act : FFDCA) 
 
 
                                                            

26 สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข.  (2550).  สรุปผลการศึกษาเรื่อง
การศึกษาระบบการควบคุมการใชสารเคมี กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย.  หนา 5-11. 
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 ภารกิจท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับสารปองกันจํากัดศัตรูพืช ไดแก 
    (1) การกําหนดระดับสารตกคางในอาหาร 
 (2) การขึ้นทะเบียนสารตัวใหม (Registration) และการทบทวนและอนุญาตใหข้ึน
ทะเบียนสารตัวเกา (Registration) 
 (3) การตรวจสอบทบทวนสารท่ีสงสัยวาจะเปนอันตรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
 (4) การติดตามตรวจสอบระดับสารตกคางในอาหาร มนุษย และสัตวปา และปลาท่ี
ไมใชเปาหมายของการใชสาร 
 (5) การกําหนดแนวปฏิบัติการข้ึนทะเบียนสาร และการพัฒนามาตรฐานปฏิบัติข้ึน
ทะเบียนการขึ้นทะเบียนและการทบทวนการข้ึนทะเบียน 
 (6) กําหนดนโยบายแผนงานในการฝกอบรมดานเทคนิคและบุคลากร 
 (7) กําหนดความจําเปนในการศึกษาวิจัย หลักเกณฑในการติดตามแผนงานดานสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 (8) ทบทวน รายงานผลกระทบของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 (9) ปฏิบัติงานระหวางประเทศอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 องคกรคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) มีหนาท่ีกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมายทางดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงรวมถึงการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยจะมีกระบวนการ
ศึกษาวิจัย (Research) และเสนอ (Proposal) เปนรางระเบียบบังคับใชซ่ึงในรางขอเสนอ (Proposal) 
จะตองนําไปประกาศในสํานักทะเบียนกลาง (Federal Register) เพื่อใหสาธารณชนไดมีสวนรวมใน
การพิจารณาและเสนอขอคิดเห็นหรือประเด็นโตแยงไปยังหนวยงานท่ีเสนอรางกฎระเบียบดังกลาว 
จนไดเปนกฎระเบียบฉบับสุดทาย (Final Rule) ท่ีจะนํามาบังคับใชซ่ึงในแตละข้ันตอนดังกลาว
องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะตองแจงในสํานักทะเบียนกลางซ่ึงข้ันตอนตางๆ
ประกอบดวย 
 รางขอเสนอกฎระเบียบฉบับแรก 
 แจงใหสาธารณชนเสนอขอคิดเห็น 
 แจงเร่ืองการจัดเวทีรับแจงรับฟงความคิดเห็น 
 แจงสาระกฎระเบียบฉบับสุดทาย 
 และเม่ือกฎระเบียบฉบับสุดทายประกาศในสํานักทะเบียนกลางแลวจะนําไปกําหนด
หมายเลขกํากับเพื่อพิมพลงในกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง (Code of  Federal Regulations-CER) 
 การควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในสหรัฐอเมริกามีกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน (Public Participation Process) ในเร่ืองการทบทวนระดับสารตกคาง และการข้ึนทะเบียน
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ใหมของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช (Pesticide Tolerance Reassessmentand Reregistration)27 ซ่ึง
หนวยงานส่ิงแวดลอม (EPA) และกระทรวงเกษตร (USDA) ไดรวมมือกันพิจารณากระบวนการมี
สวนรวมของภาคประชาชน เพื่อเปนการเพ่ิมระดับความโปรงในและระดับการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียในการประเมินความเส่ียง (risk assessments) และการตัดสินใจเพ่ือลดความเส่ียง ซ่ึง
กระบวนการดังกลาวมาจากการท่ีคณะกรรมการที่ปรึกษาการทบทวนประเมินระดับสารตกคาง 
(The Tolerance Reassessment Advisory Committee-TRAC) ไดเสนอรางกระบวนการและแจง
ประกาศในสํานักงานทะเบียนกลางเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อใหภาค
ประชาชนไดเสนอขอคิดเห็น (Comments) ซ่ึงจากขอคิดเห็นท่ีไดรับรวมท้ังประสบการณท่ีไดจาก
การทดลองแผนงานในเร่ืองท่ีผานมาจึงไดขอสรุปเปน “กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน” ซ่ึง
มีจุดหมายท่ีสําคัญคือ 
  (1) เพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ และอยู
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
  (2) เพื่อใหการทบทวนมีความสอดคลองกับระดับความเส่ียงขอบเขตการใชประโยชน 
ความซับซอนของเร่ืองท่ีประเมิน และขอกังวลของสาธารณะในสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละ
ชนิด 
  (3) เพื่อใหการดําเนินนโยบายของกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใชมีความเที่ยง
ธรรมตอส่ิงแวดลอม ใหประชาคมทุกภาคสวนไดมีสวนรวมอยางเทาเทียมโดยไมจํากัดสภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคมหรือชาติพันธุ 
 จึงกลาวโดยสรุปไดวากระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชนเปนกระบวนการท่ี 
มุงหมายเปดโอกาสใหองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) ไดรับขอมูลโดยรอบดานเพ่ือชวย
ในการทบทวนระดับสารตกคางและการข้ึนทะเบียน รวมท้ังมีความเท่ียงธรรมตอส่ิงแวดลอม 
 ข้ันตอนการมีสวนรวมของสาธารณชนในการควบคุมสารปองกันจํากัดศัตรูพืช 
 ในกระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชน องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) 
ไดแบงออก 3 ระบบตามปจจัยความเส่ียงและความซับซอนของเร่ืองดังท่ีปรากฏขางตน ไดแก 
  (1) กระบวนการมีสวนรวมเต็มรูปแบบ (Full Participation) 
  (2) กระบวนการมีสวนรวมแบบลดข้ันตอน (Modified Process) 
  (3) กระบวนการมีสวนรวมแบบเรงรัด (Low Risk Process) 

                                                            
27 อานัติ  วิเศษรจนา.  (2547).  เอกสารวิชาการวิเคราะหแนวทางการควบคุม อนุญาต จดทะเบียนยกเลิก

สารเคมีการเกษตร: กรณีศึกษา USERA และประเทศไทย.  หนา 7-15. 
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 1) กระบวนการมีสวนรวมเต็มรูปแบบในการขึ้นทะเบียนหรือทบทวนสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช (Full Participation) 
  กระบวนการนี้ประกอบดวย 6 ข้ันตอน โดยแตละข้ันตอนจะมีระยะเวลากําหนดไวเพื่อ
เปดโอกาสใหสาธารณชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม ท้ังนี้กอนเร่ิมกระบวนการ องคการ
คุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะแจงสาธารชนใหทราบลวงหนาถึงแผนกําหนดการเร่ิมตน
กระบวนการมีสวนรวม และเจาของทะเบียนสารเคมีท่ีจะตองถูกประเมินจะตองแจงความกาวหนา
เร่ืองผลการศึกษาวิเคราะหประเมินความเส่ียงท่ีดําเนินอยูใหองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ 
(EPA) ไดทราบสถานะ ซ่ึงจะนําไปกําหนดระยะเวลาใหเจาของทะเบียนเตรียมนําเสนอขอมูลผล
การศึกษาทราบเปนการลวงหนา ซ่ึงการเตรียมการขององคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) 
ดังกลาวจะทําใหท้ังสองฝายคือสาธารณชน และเจาของทะเบียนไดนําเสนอขอมูลเพื่อใหองคการ
องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) ไดนําไปพิจารณาตอไป ข้ันตอนตางๆมีดังน้ี 
  (1) ข้ันเตรียมการ (Pre-Phase 1) เปนข้ันตอนท่ีผูมีสวนไดเสียและหนวยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวของไดเตรียมขอมูลการใชสารเคมี และขอมูลท่ีเปนประโยชนอ่ืนๆ โดยในข้ันตอนนี้มีหลักการ
สําคัญ คือ การแจงเตรียมใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเตรียมการลวงหนาในเร่ืองขอมูลท่ีจะนํามาใชใน
การประเมินความเส่ียง ไดแก การใชตามท่ีระบุในฉลาก การปฏิบัติจริง และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กัน สภาพการปฏิบัติจริงซ่ึงมีสวนสําคัญในการท่ีจะประเมินสภาพการบริโภคอาหาร การไดรับ
สัมผัสในแหลงท่ีพักคนงาน และสภาพนิเวศน และการประเมินความเส่ียง (risk assessment) โดย
ปกติในข้ันตอนเตรียมการนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 1 ป องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) 
จะแจงขอมูลท่ีมีอยูเกี่ยวของกับสารเคมีท่ีจะถูกประเมินและประสานขอมูลกับหนวยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ ไดแกกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยงานรัฐบาลกลางท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 
หนวยงานรัฐ และทองถ่ิน และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญโดยเฉพาะประชาคมการใชสารเคมีเพ่ือ
สาธารณสุขแลว จากน้ันองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะนําขอมูลท่ีไดเผยแพรใน 
Internet เพื่อใหสาธารณไดมีโอกาสตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็จะประเมิน
ขอมูลความเส่ียงท่ีมีอยู รวมท้ังการหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมประชากรท่ีมีถ่ินท่ีอยู พฤติกรรมและ
วัฒนธรรมหรือประเพณีอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงสูงกวาประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ีองคการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) อาจรวมมือกับกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยงาน
รัฐบาลกลางท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ จัดประชุมกับผูมีสวนไดเสียท่ีมีการเสนอขอมูลแตกตางเปนพิเศษเกี่ยว
สารเคมี โดยหลังการประชุมองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะมีการสรุปขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการประเมินความเส่ียง รวมท้ังสอบถามขอมูลท่ีผูมีสวนไดสวนเสียเสนอมาเพื่อ
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นําเสนอแกสาธารณชนผานทาง Internet อีกคร้ังเพื่อนําไปสูการอภิปรายตอไป และในระหวางนี้จะ
ยังคงมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวของท่ีไดรับเพิ่มเติมตลอดเวลา 
  (2) ข้ันท่ี 1 ทบทวนขอมูลประเมินความเส่ียง (Phase 1-Assessment Registrant Error- 
only Review)-ภายใน 30 วัน ในข้ันตอนนี้องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะนําผลสรุป
การศึกษาวิเคราะหประเมินความเส่ียงท้ังในดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมแจงไปยังเจาของทะเบียน
สารเคมีท่ีถูกประเมินเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดภายในระยะเวลา 30 วัน ซ่ึงจะตรวจสอบเฉพาะ
ขอผิดพลาดทางตัวเลขหรืออ่ืนๆ ในขอมูลประเมินความเส่ียง ในขณะเดียวกัน องคการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) ก็สงขอมูลใหกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของอ่ืนๆ ไดตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็นดวย 
  (3) ข้ันท่ี 2 การพิจารณาขอผิดพลาดของ EPA (Phase 2-Agency Considers registrant 
error comments) ในข้ันตอนนี้หลังจากท่ีองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) ไดรับพิจารณา
จากเจาของทะเบียนสารเคมีเพื่อแกไขขอผิดพลาด รวมท้ังขอคิดเห็นจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ 
อเมริกา (USDA) และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อสรุปปรับปรุงผลประเมินความเส่ียงแลว ก็จะ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวขอไดพิจารณาตอไป ซ่ึงการหารือในเร่ืองขอมูลประเมินความเส่ียงกับหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของจะมีอยางตอเนื่องตลอดกระบวนการการมีสวนรวมทุกข้ันตอน เม่ือส้ินสุดข้ันตอนนี้ก็จะ
นําขอมูลประเมินความเส่ียงเผยแพรสูสาธารณะเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอไป 
  (4) ข้ันที่ 3 การมีสวนของสาธารณชนการพิจารณาขอมูลความเส่ียง (Public Partici-
pation Period: Comment on Risk Characterization) - ภายใน 60-90 วัน ในข้ันตอนนี้จะเปดโอกาส
ใหท้ังสาธารณชนและเจาของทะเบียนไดมีโอกาสในการพิจารณา และเสนอขอคิดเห็นตอผลการ
ประเมินความเส่ียงโดยองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะสงรายงานและเอกสารท่ี
เกี่ยวของท้ังหมดเผยแพรผานสํานักทะเบียนกลาง (Notice to the Federal Register) ภายในระยะเวลา 
60-90 วัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเนื้อหาความเส่ียงโดยเฉพาะลักษณะความเส่ียงจากการใช
สารเคมีแตละเร่ือง นอกจากองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA)แลว หนวยงานรัฐบาลกลาง
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของก็สามารถจัดเวทีหารือรวมกับผูมีสวนไดเสียในผลประเมินความเส่ียงดังกลาวดวย 
ซ่ึงการมีสวนรวมของสาธารณชน ประชาชนกลุมตางๆ ผูมีสวนไดเสียจะดําเนินตอไปจนถึงข้ันตอน
ท่ี 5 
  (5) ข้ันท่ี 4 การทบทวนผลประเมินความเส่ียงของ EPA และแนวทางเบ้ืองตนในการจัด
ความเสี่ยง (EPA revises risk assessment) – ภายใน 90 วัน ในข้ันนี้หลังจากองคการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) ไดรับขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของท้ังหมดแลวก็จะนํามา
พิจารณาทบทวนผลการประเมินความเส่ียง และทางเลือกตางๆ ซ่ึงถามาตรการจัดการความเส่ียงมี
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ผลกระทบตอการใชประโยชนสารเคมี องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) อาจเตรียม
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการใชประโยชนเฉพาะดานของสารเคมี และถาการใชประโยชนใน
ดานเกษตรไดรับผลกระทบ องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA)  จะมีการหารือกับกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ท่ีไดเสนอ
ขอคิดเห็นไวในข้ันตอนท่ี 3 องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) อาจตองจัดเวทีเสนอขอมูล
แกหนวยงานรัฐบาลกลางตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังหนวยงานของรัฐและรัฐบาลทองถ่ิน หรืออาจมี
การเรียกประชุมกับกับผูมีสวนไดเสีย และหนวยควบคุมกฎระเบียบตางๆ เพื่อพิจารณาขอมูลความ
เส่ียง รวมท้ังแนวทางที่เสนอจัดการความเส่ียง ซ่ึงขอมูลการประชุมดังกลาวจะมีการเผยแพรสู
สาธารณะใหประชาชนรับรู จะเห็นไดวาองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) กระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยงานรัฐบาลกลางอ่ืนๆ จะตองทํางานรวมกันเพื่อพิจารณา
ขอคิดเห็นท้ังหมด รวมท้ังอาจตองหารือรวมกับผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพื่อพิจารณาความเห็นท่ีไดจาก
สาธารณชนในเรื่องการทบทวนขอมูลประเมินความเส่ียงและการเร่ิมพิจารณาแนวทางจัดการลด
ความเสี่ยง (ซ่ึงในกระบวนการนี้จะตองดําเนินตอไปจนถึงข้ันท่ี 6) ซ่ึงหากมีการดําเนินการใน
ข้ันตอนนี้แลวสามารถแกไขปญหาไดโดยไมจําเปนตองเปดรับฟงความคิดเห็นอีกเปนคร้ังท่ี 2 ก็อาจ
มีการขามข้ันตอนท่ี 6 ไดเลย 
  (6) ข้ันท่ี 5 การมีสวนรวมของสาธารณชน เร่ืองแนวทางจัดการความเส่ียง (Public 
participation period: Comment on risk reduction) – ภายใน 60 วัน ในข้ันตอนนี้องคการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะเผยแพรขอมูลในสํานักทะเบียนกลางในเร่ืองการทบทวนขอมูล
ประเมินความเส่ียงและขอคิดเห็นของสาธารณะ และขอมูลแนวทางจัดการความเส่ียงเบื้องตน 
ผลกระทบจากมาตรการลดความเส่ียง หรือการประเมินประโยชนท่ีไดรับในเบ้ืองตน ซ่ึงจะมีระยะ
เผยแพร 60 วัน หรืออาจมากกวาถามีความจําเปน ซ่ึงสาธารณชนจะสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอ (Proposal) แนวทางจัดการความเส่ียง 
 (7) ข้ันท่ี 6 กําหนดมาตรการจัดการความเส่ียงสุดทาย (Final risk management)–ภาย 
ใน 60 วัน ขอมูลท่ีไดจากข้ันท่ี 5 หรือจากข้ันท่ี 3-5 ท้ังหมด องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ 
(EPA) จะนํามาสรุปทบทวนและพิจารณาขอคิดเห็นท้ังหมด นอกจากนั้นยังสามารถเชิญชวนให
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยงานรัฐบาลกลางอ่ืนๆ รวมถึงผูมีสวนไดเสียให
ขอมูลเบ้ืองตนเพื่อนไปกําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง และทบทวนขอมูลในดานผลกระทบและ
ประโยชนแลวเผยแพรขอมูลใหสาธารณชนไดพิจารณา 
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 สวนกระบวนการท่ีมีสวนรวมแบบลดข้ันตอนจะเปนกระบวนการท่ีลดระยะเวลาลง
ตามปจจัยความเส่ียงและความซับซอนของเร่ือง สวนในกระบวนการมีสวนรวมแบบเรงรัดจะใช
เม่ือมีการตรวจสอบสารเคมีแลวพบวามีการใชนอยมาก และมีผูมีสวนไดเสียมีจํานวนไมมากท่ี
ไดรับผลกระทบ มีความเส่ียงตํ่า ซ่ึงจะใชมาตรการลดความเส่ียงเพียงเล็กนอยหรือไมตองใชเลยก็ได 
ดังนั้นกระบวนการเต็มรูปแบบหรือลดข้ันตอนจึงไมมีความจําเปน องคการคุมครองส่ิงแวดลอม
สหรัฐ (EPA) จึงอาจตัดสินใจสรุปกระบวนการประเมินไดเลย แตอยางไรก็ตามกระบวนการ
ประเมิน และขอมูลท้ังหมดในการประเมินความเส่ียงจะตองเผยแพรสูสาธารณะเพื่อเปดโอกาสให
สาธารณชนมีการตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็นเชนเดียวกับกระบวนการมีสวนรวมเต็มรูปแบบ 
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บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสินคาเกษตร  

กรณีพืชผักและผลไม 
  
 จากการศึกษาที่ผานมาในขางตนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับอาหารท่ีตองการใหครัว
ไทยสูครัวโลก ทําใหมาตรฐานของสินคาพืชผักและผลไมของไทยที่จะสงออกไปตางประเทศ
สูงข้ึนเนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการของประเทศคูคา แตมาตรฐานสินคาพืชผักและผลไมท่ีจะ
จําหนายภายในประเทศ รัฐก็ตองยกระดับมาตรฐานสินคานั้นควบคูกันไปดวย เพราะสุขภาพของ
ประชาชนในประเทศก็มีความสําคัญเชนกัน แมรัฐบาลจะใหความสนใจดังกลาว แตก็ยังไมชัดเจน
และเปนรูปธรรมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีควบคุมสินคาท่ีสงออกไปตางประเทศ 
 นอกจากนี้ประเทศไทยยังแมจะมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมความ
ปลอดภัยของสินคาพืชผักและผลไม แตก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นในบทนี้จึงจะ
ทําการศึกษาถึง 4.1 ความหมายของพืชผักและผลไม 4.2 ปญหาการใชกฎหมายควบคุมพืชผักและ
ผลไม 4.3 ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน 4.4 มาตรการลงโทษ 
 
4.1 ปญหาเก่ียวกับความหมายของพืชผักและผลไม 
 จากท่ีไดศึกษามาแลวในบทท่ี 3 กฎหมายไดใหคํานิยามของคําววา “ผักและผลไม” ไว 
โดยประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การจดทะเบียนผูสงออกผัก
และผลไม พ.ศ. 2553 ใหความหมายวา สวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของพืชประเภทผักและผลไม
ท่ีสงออก และประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ืองการสงสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2546 ใหความหมายวา ผักและผลไมทุกชนิดท้ังท่ีไดจากพืชบก พืชน้ํา และพืชประเภทอ่ืน 
รวมท้ังสวนหน่ึงสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผลและเมล็ด 
รวมท้ังเช้ือและสปอรของเห็ด จะเห็นไดวาคํานิยามดังกลาวไดใหความหมายโดยรวมวา ท้ังหมด
หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชผักผลไมซ่ึงเปนความหมายท่ีกวางเกินไป ไมชัดเจนเพียงพอจนอาจทํา
ใหเกิดปญหาในการใชการตีความได และมีความครอบคลุมขนาดไหน 
 ถาหากพืชผักและผลไมไดผานกระบวนการดังตอไปนี้ เชน การสี ฝด หรือขัด การรอน
หรือลางพืช การตัด บด ปนพืช การกระเทาะเมล็ด หรือเปลือกของพืช ดังนี้แลวจะยังครอบคลุมถึง
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ความหมายดังกลาวหรือไมและหากเปนพืชจําพวก กลวยไม ยางพารา ฝาย ปอ ปาน จะยังอยูใน
ความหมายดังกลาวหรือไม 
 ผูเขียนจึงเห็นวาควรปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข การจดทะเบียนผูสงออกผักและผลไม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การ
สงสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 โดยใหนิยามความหมายใหม ท้ังนี้ การ
ควบคุม พืชผักและผลไมมุงเนนความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภคโดยการรับประทานเขาสู
รางกายเปนสําคัญ จึงควรมีความหมายท่ีบงถึงการบริโภคเปนสําคัญไมวาพืชผักและผลไมจะผาน
กระบวนการดังกลาวขางตนอยางไร ถามิไดถูกแปรรูปเปนสวนประกอบกับอาหารประเภทอ่ืน ก็ยัง
มีความหมายวาเปนพืชผักและผลไม และความหมายน้ีไมใชกับพืชผักและผลไมท่ีไมใชอาหาร เชน 
ใชเพื่อประดับตกแตง หรือเพื่ออุตสาหกรรม และนําความหมายนี้ไปใชกับกฎหมายท่ีออกมา
ควบคุมพืชผักและผลไมฉบับอ่ืนดวย 
 
4.2 ปญหาการใชกฎหมายควบคุมพืชผักและผลไม 
 กฎหมายควบคุมพืชผักและผลไมท่ีจําหนายในประเทศกับกฎหมายหมายควบคุมพืชผัก
และผลไมท่ีสงไปจําหนายยังตางประเทศมีระดับการควบคุมท่ีแตกตางกันโดยเปนหนาท่ีโดยตรง
ของกรมวิชาการเกษตรที่จะเขาไปควบคุมตรวจสอบพืชผักและผลไมท่ีจะสงไปจําหนายยัง
ตางประเทศ โดยเร่ิมตั้งแตการยื่นคําขอจดทะเบียนเปนผูสงออก และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ
ของกฎหมาย ผูสงออกจึงจะสามารถสงพืชผักและผลไมไปจําหนายยังตางประเทศได ท้ังนี้ก็
เพื่อท่ีจะใหสินคาพืชผักและผลไมนั้นไมถูกกีดกันโดยกฎหมายของประเทศผูนําเขานั้นๆ ผูเขียนจึง
ขอนําเอากฎหมาย ระเบียบขอบังคับ มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศเพื่อหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงสินคาพืชผักและผลไมภายในประเทศใหมีความเทาเท่ียมกับ
สินคาท่ีสงออกจําหนายยังตางประเทศ 
       4.2.1 การแสดงฉลากสินคาเกษตรอินทรีย 
 การแสดงฉลากสินคาเกษตรจําพวกพืชผักและผลไมในประเทศไทยวาผลิตผลและ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียมีกฎหมายควบคุมการแสดงฉลากอยูฉบับหนึ่งคือ ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เร่ืองกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป 
แสดงฉลากและจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา
เกษตร พ.ศ. 2551 โดย คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนดใหการแสดงฉลากสินคาเกษตร
อินทรียเปนมาตรฐานท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มีรายละเอียด
เกี่ยวกับฉลากดังนี้ 
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 1) การแสดงฉลากหรือกลาวอางวาเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียหรือ เกษตร
อินทรีย หรือออรแกนิก หรือ organic จะทําไดตอเม่ือ 
   (1) ผลิตผลตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอกําหนดของ
มาตรฐานน้ี 
  (2)  สวนประกอบท้ังหมดของผลิตภัณฑท่ีมาจากการเกษตร (agricultural origin) 
ตองไดมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ตามหลักการของเกษตรอินทรีย ขอกําหนดวิธีการ
ผลิตพืชอินทรีย 
  (3) สวนประกอบของผลิตภัณฑท่ีไมใชมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) 
ใหใชไดเฉพาะรายการที่ระบุไวในภาคผนวก ก. ตารางท่ี ก.5 
  (4) ในผลิตภัณฑหนึ่งตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันท่ีมาจากท้ังการผลิตแบบ
อินทรียและไมใชแบบอินทรียรวมกัน 
  (5) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑมีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือนําเขาโดยผูประกอบการท่ี
ตองไดรับการตรวจระบบเปนประจําตามขอกําหนดในขอ 10 ของมาตรฐานนี้ 
  (6) ไดรับการรับรองจากหนวยรับรองโดยมีการแสดงฉลากระบุช่ือ และ/หรือ รหัส
ของหนวยรับรอง 
     ซ่ึงการแสดงฉลากสินคาเกษตรอินทรียตามกฎหมายฉบับนี้เปนเพียงมาตรการสมัคร
ใจท่ีตัวเกษตรกรผูผลิตจะปฏิบัติตามหรือไมก็ได ถาปฏิบัติตามก็จะสามารถแสดงฉลากหรือกลาว
อางวาสินคานั้นเปนสินคาเกษตรอินทรียไดโดยตองมีการระบุช่ือ และ/หรือ รหัสของหนวยรับรอง
ดวย แตถาไมปฏิบัติตามก็อาจจะกลาวอางลอยๆ วาสินคาของตนเปนสินคาเกษตรอินทรียไดเชนกัน 
โดยนําคําวา “อินทรีย” ไปประกอบกับช่ือสินคาของตน ผูเขียนเห็นวาการท่ีผูผลิตสามารถใชคําวา 
“อินทรีย” บนสินคาของตนโดยไมมีการตรวจสอบน้ันไมเปนธรรมตอผูบริโภค เพราะสินคานั้นอาจ
ไมไดมาจากการผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรียจริงๆก็ได ซ่ึงตางจากกฎหมาย JAS (Japanese 
Agricultural Standards Law) ของประเทศญ่ีปุน ท่ีกําหนดวา การจะใชคําวา “(ช่ืออาหาร) อินทรีย” 
บนสินคาเกษตร ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน Organic JAS Standard และตองแสดงตรา Organic 
JAS ท่ีสินคาดวย ผูเขียนจึงเห็นสมควรแกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ใหสอดคลอง
กับกฎหมาย JAS โดยกําหนดใหผูผลิตท่ีตองการใชคําวา “อินทรีย” บนฉลากสินคาของตนจะตอง
ไดรับการตรวจรับรองจากหนวยงานท่ีมีอํานาจ และแกไขจากการเปนมาตรฐานท่ัวไปเปนมาตรฐาน 
บังคับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อความปลอดภัยและเปนการสราง
ความม่ันใจใหแกผูบริโภค 
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 4.2.2 การกําหนดปริมาณสารพิษตกคางในอาหาร 
 การควบคุมสารพิษในอาหารจะทําโดยวิธีกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีมีไดใน
สินคา มีหนวยเปนมิลลิกรัมสารพิษตกคางตอกิโลกรัมของสินคานั้น ตามชนิดของสารพิษกับชนิด
ของพืชผักและผลไม ซ่ึงแตละประเทศก็กําหนดระดับปริมาณสารพิษตกคางในอาหาร (Maximum 
Residue Limits – MRL)ไมเทากัน ซ่ึงประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปริมาณ
สารพิษตกคางสูงสุดในพืชผักและผลไม 2 ฉบับคือ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร 
และอาหารแหงชาติ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : สารพิษตกคาง : 
ปริมาณสารพิษตกคาสูงสุด พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษ
ตกคาง ในกรณีท่ีตรวจพบสารพิษชนิดอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว กฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ก็ไดกําหนดให
ระดับปริมาณสารพิษตกคางในอาหารมีปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดไมเกินท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ ดับเบิล
ยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme; Codex) 
 สหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบ Regulation 396/2005/EC กําหนดรายการสินคาและ
ปริมาณสารเคมีตกคางในสินคาอาหาร ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการกําหนดคาปริมาณสารเคมีตกคาง
กลางของสหภาพยุโรป จากเดิมท่ีแตละประเทศมีการกําหนด คาปริมาณสารเคมีตกคางแตกตางกัน
สงผลใหเกิดความยุงยากสําหรับการสงออกสินคาไปจําหนายในประเทศตางๆ กฎระเบียบฉบับนี้มี
ผลบังคับใชเต็มท่ีตั้งแตเดือนกันยายน 2551 เปนตนมา โดยมีการกําหนดชนิดและปริมาณสารเคมี
ตกคางในแตละชนิดอาหารไวอยางชัดเจน โดยสารใดก็ตามท่ีไมมีการกําหนดคาปริมาณไวใหถือวา
ใชคาบังคับท่ี 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 จากการเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับของสหภาพยุโรปแลว กฎหมายของ
ประเทศไทยยังมีชองวางท่ีนากังวลอยู กลาวคือ ถาเปนสารพิษชนิดอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับขางตนแลวนั้น ก็ใหตรวจพบไดไมเกินปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ 
ดับเบ้ิลยูเอชโอ ปญหาคือถาคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการ
มาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ ดับเบ้ิลยูเอชโอไมไดกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดของสารพิษ
ชนิดนั้นไวเลย หรือกําหนดไวแตไมไดกําหนดไวกับพืชผักและผลไมบางชนิดไว หนวยงานท่ี
ควบคุมพืชผักและผลไมจะใชระดับปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีเทาใดเปนคาบังคับกับพืชผักและ
ผลไมนั้น ซ่ึงอาจเปนชองทางใหผูผลิตใชสารพิษชนิดนั้นในปริมาณมากเทาใดก็ไดเพื่อใหสินคา
ของตนมีความสวยงามแตมีอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค ซ่ึงตางจากกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปท่ีกําหนดใหสารใดก็ตามท่ีไมมีการกําหนดคาปริมาณไวใหถือวาใชบังคับท่ี 0.01 
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มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ผูเขียนเห็นวา เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคภายในประเทศสมควรแกไข
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร และอาหารแหงชาติ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ : สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคาสูงสุด พ.ศ. 2551 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง โดยกําหนดใหสารใดก็ตามท่ีไมมีการกําหนด 
คาปริมาณไวตามกฎหมายท้ัง 2 ฉบับก็ใหใชคาบังคับท่ี 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมเชนเดียวกับ
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 
 4.2.3 การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุ 
 ในการควบคุมพืชผักและผลไมใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภคน้ัน มีหลายข้ันตอนกวา
จะไปถึงมือผูบริโภคโดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการผลิตอันไดแกการเพาะปลูกโดยไมใชสารพิษ หรือ
ใชแตใชในปริมาณท่ีไมมากพอท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือชีวิตของมนุษย หรือในชวงของ
ปลายน้ําคือการวางจําหนายโดยตรวจสอบปริมาณสารพิษท่ีตกคางอยูในพืชผักและผลไมนั้น แตใน
ข้ันตอนระหวางชวงตนน้ํากับปลายน้ําอันไดแกข้ันตอนของการคัดบรรจุก็ยังมีความสําคัญไมแพกัน 
มาตรการท่ีสามารถควบคุมความปลอดภัยของพืชผักและผลไมในชวงนี้ก็คือการปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
โรงคัดบรรจุ 
 ในประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุคือประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัด
บรรจุผักและผลไมสด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ซ่ึงคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตร กําหนดใหการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสดเปนมาตร
ท่ัวไปตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 กฎหมายนี้จึงเปนเพียงแนวทางในการ
ปฏิบัติ ผูผลิตจะปฏิบัติตามหรือไมก็ไดแลวแตความสมัครใจ และระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวย
การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินคาพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติท่ีดีในการผลิตสินคา
เกษตรดานพืช พ.ศ. 2553 โดยผูผลิตท่ีตองการไดรับการรับรองหลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัด
บรรจุก็จะตองยื่นคําขอตามหลักเกณฑของกฎหมายน้ี ซ่ึงก็เปนเพียงการสมัครใจเชนเดียวกัน 
 หลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุหรือ GMP เปนการกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับโรง
คัดบรรจุตั้งแตการรับวัตถุดิบ จัดเตรียม คัดเลือก ตัดแตง บรรจุ เก็บรักษา และขนสง เพื่อใหได
สินคาท่ีปลอดภัยจากการปนเปอนทางเคมีหรือชีวภาพ เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหผูบริโภคม่ันใจ
ไดวาสินคานั้นมีคุณภาพมีความปลอดภัย สหภาพยุโรปไดมีกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ GMP คือ 
Regulation 852/2004 กําหนดเร่ืองระเบียบสุขอนามัยอาหารและอาหารสัตวโดยกําหนดใหมีการจด
ทะเบียนผูประกอบธุรกิจอาหาร การดําเนินการตามหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการผลิต เชน ไดรับ
รับรอง GMP แตในประเทศไทยถาผูผลิตสินคาตองการใหพืชผักและผลไมไดรับการรับมาตรฐาน 
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GMP ก็จะตองไปยื่นคําขอตอกรมวิชาการเกษตรใหตรวจสอบสอบรับรองโรงคัดบรรจุของตน ซ่ึง
เปนเพียงมาตรการสมัครใจของผูผลิตแตละรายเทานั้น ผูเขียนเห็นวาถาพืชผักและผลไมท่ีจําหนาย
ภายในประเทศนั้นผานการคัดบรรจุจากโรงงานท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุหรือ 
GMP แลว ดังเชนมาตรการบังคับของกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ผูบริโภคภายในประเทศ เพราะจะทําใหผูบริโภคไดบริโภคพืชผักและผลไมท่ีปลอดภัยมีคุณภาพอัน
เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศดวย 
 
4.3 ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
 การควบคุมสินคาพืชผักและผลไมในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของดวยกันหลาย
ฉบับตามท่ีไดศึกษามาแลวในบทท่ี 3 ซ่ึงกฎหมายเหลานั้นตางก็กําหนดใหมีคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินั้นทุกฉบับ เชน คณะกรรมการวัตถุอันตรายตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการอาหารตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 
2551 ซ่ึงบุคคลที่เปนคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับตางๆนั้น ตางก็เปนเจาหนาท่ีระดับสูงของ
หนวยงานของรัฐเทานั้น ท้ังเจาหนาท่ีระดับสูงบางตําแหนงยังเปนกรรมการในคณะกรรมการตาม
กฎหมายหลายฉบับ ไมมีกรรมการท่ีมาจากตัวแทนผูบริโภคซ่ึงเปนภาคประชาชนเลย เปนเร่ืองท่ีนา
พิจารณาวาบุคคลเหลานี้จะสามารถทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีตามท่ีไดรับแตงต้ังตามกฎหมายหรือไม 
ท้ังยังอาจกลาวไดวาการดําเนินงานของคณะกรรมการตางๆ เหลานั้นไมเปดชองใหตรวจสอบเพ่ือ
ความโปรงใส โดยประชาชนทุกภาคสวนไมมีโอกาสในการเสนอขอมูล ขอคิดเห็นท่ีจะสนับสนุน
หรือคัดคานกระบวนการพิจารณา และตัดสินใจในกระบวนการตางๆที่กฎหมายแตละฉบับไดให
อํานาจไว  รวมถึงการตรวจสอบทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาแลว ท้ังท่ีความเปนจริงแลวกฎหมาย 
เกี่ยวกับผูบริโภค ผูท่ีจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดก็คือตัวผูบริโภค เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาแลวจะพบวามีระบบกฎหมายที่ใหสาธารณชนมีสวนรวม เชน กฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคุมสารเคมีทางการเกษตร โดยมีสํานักงานคุมครองส่ิงแวดลอม (EPA) ทําหนาท่ีควบคุม
สารเคมีโดยเฉพาะ มีหนาท่ีกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายทางดานส่ิงแวดลอม ซ่ึง
รวมถึงการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยจะมีกระบวนการศึกษาวิจัย และเสนอเปนราง
ระเบียบบังคับใชซ่ึงในรางขอเสนอจะตองนําไปประกาศในสํานักทะเบียนกลาง เพื่อใหสาธารณชน
ไดมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอขอคิดเห็นหรือประเด็นโตแยงไปยังหนวยงานท่ีเสนอราง
กฎระเบียบดังกลาว จนไดเปนกฎระเบียบฉบับสุดทายท่ีจะนํามาบังคับใชซ่ึงในแตละข้ันตอน
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ดังกลาวองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะตองแจงในสํานักทะเบียนกลางซ่ึงข้ันตอน
ตางๆ 

 การควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในสหรัฐอเมริกามีกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ในเร่ืองการทบทวนระดับสารตกคาง และการข้ึนทะเบียนใหมของสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ซ่ึงหนวยงานส่ิงแวดลอม (EPA) และกระทรวงเกษตร (USDA) ไดรวมมือกันพิจารณา
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อเปนการเพิ่มระดับความโปรงในและระดับการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการประเมินความเส่ียง และการตัดสินใจเพ่ือลดความเส่ียง จึงกลาว
ไดวากระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชนเปนกระบวนการท่ีมุงหมายเปดโอกาสใหองคการ
คุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) ไดรับขอมูลโดยรอบดานเพ่ือชวยในการทบทวนระดับสาร
ตกคางและการข้ึนทะเบียน รวมท้ังมีความเท่ียงธรรมตอส่ิงแวดลอม  

 เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคของไทยกับประเทศสหรัฐ
แลวจะพบวากฎหมายของไทยยังมิไดมีการกําหนดใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการคุมครอง
ผูบริโภค แมในประเทศไทยจะมีมูลนิธิเพื่อผูบริโภค อันเปนองคกรหลักท่ีมาจากภาคประชาชนโดย
แท แตบทบาทของมูลนิธิเพื่อผูบริโภคนั้นก็เปนไปในทางเผยแพรความรูแกประชาชน และกิจกรรม
ในการรณรงคและสงเสริมดานสิทธิเปนหลัก ไมไดมีอํานาจหนาท่ีในการเขารวมกับองคกรของรัฐ
ในการพิจารณาเร่ืองตางๆ อันเกี่ยวกับผูบริโภคเลย ท้ังดานงบประมาณก็ไมไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐดวย ผู เขียนเห็นวาควรแกไขกฎหมายผูบริโภคเกี่ยวกับพืชผักและผลไมขางตน โดย
กําหนดใหมีคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน ซ่ึงตัวแทนของประชาชนผูเขียนเสนอใหจัดต้ัง
องคการอิสระคุมครองผูบริโภคข้ึนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 61 โดยเปนองคกรท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการบริหารดานบุคคลและงบประมาณไดดวยตนเองปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ และ
รัฐจะตองสนับสนุนงบประมาณอยางเต็มท่ี โดยบทบาทหลักขององคการอิสระคุมครองผูบริโภคจะ
เปนดังนี้ 
 1)  เสนอความเห็นในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศตางๆ  
 2)  ตรวจสอบทบทวนการใชอํานาจรัฐ  
 3)  สนับสนุนใหความรูแกประชาชน  
 4)  ไกลเกล่ียกอนคดีข้ึนสูศาล  
 แตการใชอํานาจขององคการอิสระคุมครองผูบริโภคตองไมมีการใชอํานาจรัฐแก
ประชาชน ไมวาจะเปนกฎหรือคําส่ังทางปกครองอันเปนอํานาจเฉพาะของหนวยงานของรัฐเทานั้น 
 การท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนอันมีอํานาจหนาท่ีดังกลาว
ขางตนยังสอดคลองกับสิทธิพื้นฐาน 8 ประการของผูบริโภคท่ีสหพันธผูบริโภคนานาชาติไดใหไว 

DPU



99 

อันไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการบอกกลาวแจงเตือน สิทธิท่ีจะถูกรับฟง สิทธิท่ีผูบริโภคจะไดความรู 
เปนตน 
 ระบบกฎหมายของไทยท่ีกําหนดใหรัฐเปนผูมีอํานาจหนาท่ีแตผูเดียวในการปองกัน
และแกไขปญหาท่ีเกิดแกประชาชนอันเห็นไดจากพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีไดศึกษามาแลวขางตนท่ี
กําหนดใหคณะกรรมการมาจากเจาหนาท่ีระดับสูงของรัฐแตเพียงอยางเดียวทําใหการแกปญหา 
ไมครอบคลุม การควบคุมสินคาและคุมครองดูแลผูบริโภคอาจไมท่ัวถึง จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
ท่ีจะมีตัวแทนจากภาคประชาชนมาแบงเบาภาระของรัฐ เพื่อใหระบบการคุมครองผูบริโภคมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
4.4 ปญหาเก่ียวกับมาตรการลงโทษทางอาญา 
  ในบรรดากฎหมายคุมครองผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับพืชผักและผลไมก็จะมีมาตรการลงโทษ
ทางแพง เชน การกําหนดใหใชคาสินไหมทดแทน มาตรการลงโทษทางปกครอง เชน การยึดหรือ
อายัดส่ิงของ การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต และมาตรการลงโทษทางอาญา เชน การปรับและ
จําคุก เปนตน 
 ในสวนมาตรการลงโทษทางอาญาน้ัน แนวคิดการลงโทษทางอาญาคือ แกแคนทดแทน 
ขมขูยับยั้ง และแกไขฟนฟู ซ่ึงแนวคิดนิติเศรษฐศาสตรในการลงโทษทางอาญาน้ันก็ไดมีแนวคิด
ของการลงโทษเพื่อเปนการยับยั้งไมใหมีการกระทําความผิด (deterrence) โดย Becker ไดนํา
แนวคิดนี้มาอธิบายในเชิงคณิตศาสตร Becker ไดเสนอแนวคิดเร่ือง “รูปแบบทางเศรษฐศาสตรของ
อาชญากรรม” โดยเสนอวา อาชญากรทุกคนลวนแตมีเหตุผลในการกระทําความผิดโดยการ
ตัดสินใจกระทําความผิดของอาชญากรนั้นข้ึนอยูท่ีวา “ผลประโยชนคาดหมาย” ท่ีอาชญากร
คาดหมายวาจะไดรับมีความสัมพันธอยางไรกับ “การลงโทษคาดหมาย” ท่ีอาชญากรคาดหมายจะ
ไดรับ กลาวคือหากผลประโยชนท่ีอาชญากรจะไดรับมีปริมาณมากกวาการลงโทษท่ีอาชญากรจะ
ไดรับ อาชญากรนั้นจะประกอบอาชญากรรมข้ึน ในทํานองตรงกันขาม ถาผลประโยชนท่ีคาดหมาย
มีปริมาณนอยกวาโทษท่ีอาชญากรจะไดรับ อาชญากรก็จะถูกยับยั้งโดยกฎหมายและจะไมประกอบ
อาชญากรรมนั้น ดังนั้น ผลจากแนวคิดดังกลาว หากรัฐไมตองการใหมีอาชญากรรมเกิดข้ึนในสังคม 
รัฐสามารถทําไดสองประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง รัฐตองเพ่ิมตนทุนของอาชญากรในการประกอบ
อาชญากรรม เชน เพิ่มโทษใหสูงข้ึน ประการท่ีสอง รัฐตองลดผลประโยชนท่ีอาชญากรจะไดรับ 
เชน ตัดโอกาสในการที่อาชญากรไดรับประโยชนจากการประกอบอาชญากรรม เปนตน1 
                                                            

1  ปกปอง ศรีสนิท.  (2553).  การวิเคราะหโทษอาญาดวยหลักนิติเศรษฐศาสตร.  วารสารนิติศาสตร
ธรรมศาสตร, ปที่ 39, ฉบับที่ 3. หนา 514. 
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 ผูเขียนเห็นวามาตรการลงโทษทางอาญาของกฎหมายควบคุมพืชผักและผลไมนั้นท่ีมี
ท้ังโทษปรับและจําคุก ถาตองการยับยั้งไมใหอาชญากรกระทําความผิดก็ควรทําโดยการเพิ่มตนทุน
ในการประกอบอาชญากรรม กลาวคือเพิ่มโทษใหสูงข้ึนโดยการเพิ่มโทษปรับและควรแกไขยกเลิก
โทษจําคุกเสียท้ังหมดควรคงไวแตโทษปรับ เพราะโทษปรับเปนโทษท่ีไมกอใหเกิดตนทุนแกสังคม
ไมวาจะเปนคาอาหาร คายารักษาโรคของนักโทษ อันสอดคลองกับแนวคิดของ Becker ในการ
ลงโทษคือ “โทษปรับควรนํามาใชกับผูกระทําความผิดเพราะเปนโทษท่ีไมกอใหเกิดตนทุนทาง
สังคม เนื่องจากเปนเพียงการโอนทรัพยสินจากบุคคลสูรัฐ แตโทษจําคุกเปนโทษท่ีสรางตนทุนกับ
สังคมอยางมาก เชน รัฐตองเสียคาใชจายในการสรางเรือนจํา คาใชจายในการเล้ียงดูนักโทษ 
คาใชจายในการจางผูดูแลนักโทษ” ดังนั้นหากโทษปรับสามารถยับยั้งอาชญากรรมไดแลว รัฐควร
กําหนดโทษปรับเปนอันดับแรก2 ท้ังยังแกปญหานักโทษลนคุกท่ีรัฐกําลังประสบในปจจุบันและตัว
ผูกระทําความผิดยังสามารถกลับมาประกอบอาชีพใชความรูความสามารถมาพัฒนาสังคมไดดวย  
 เม่ือพิจารณาโทษปรับตามกฎหมายแตละฉบับแลวกลาวคือ พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตรายไดบัญญัติโทษทางอาญาไวตั้งแต มาตรา 70 ถึง มาตรา 88 โทษปรับท่ีสูงท่ีสุดคือ 1,000,000 
บาท พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551ไดบัญญัติโทษทางอาญาไวตั้งแต มาตรา 58 
ถึง มาตรา 77 โดยโทษปรับสูงสุดคือ 500,000 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติโทษ
ทางอาญาไวตั้งแตมาตรา 47 ถึงมาตรา 74 โดยโทษปรับสูงสุดคือ 100,000 บาท จึงเห็นไดวาโทษ
ปรับของกฎหมายแตละฉบับจะมีเพดานจํากัดอัตราคาปรับไว และเปนอัตราท่ีต่ํามากเม่ือ
เปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทําใหไมมีความทันสมัยและไมสามารถยับยั้ง
การกระทําความผิดได เนื่องดวยความผิดบางฐานมีผลประโยชนสูงทําใหผูกระทําความผิดไมมี
ความเกรงกลัวที่จะเสียคาปรับ การปรับจึงควรคํานึงถึงประโยชนจากการกระทําความผิดโดย
กําหนดคาปรับเปนจํานวนเทากับผลประโยชนท่ีผูกระทําผิดไดรับ ซ่ึงวิธีการนี้สามารถแกปญหาได
ท้ังความไมทันสมัย ความเหล่ือมลํ้า และยับยั้งการกระทําความผิดไดดวย3 สวนเงินคาปรับท่ีไดนั้นก็
จะนํามาจัดต้ังกองทุนเยียวยาผูบริโภคจากความเสียหายท่ีไดรับ และนําไปเปนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานขององคการอิสระคุมครองผูบริโภค 
 

                                                            
2 Gary S. Becker.  (1974).  “Crime and Punishment : An Economic Approach.” in Essays in the 

Economics of Crime and Punishment. p. 24 at www.nber.org/chapters/c3625.pdf 
3 ปกปอง ศรีสนิท.  บันทึกคําบรรยายวิชากฎหมายอาญาช้ันสูง. ระดับช้ันปริญญาโท คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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บทที่ 5 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 ปจจุบันการควบคุมพืชผักและผลไมอยูภายใต พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 รวมท้ัง
กฎหมายลูกไมวาจะเปนประกาศหรือกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติ
ขางตน แตกฎหมายหรือมาตรการที่ใชบังคับนั้นไมมีประสิทธิภาพ ขาดการควบคุมดูแลจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางจริงจัง ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายตางประเทศซ่ึงมีมาตรการทางกฎหมาย
และระบบการควบคุมพืชผักและผลไมท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 ระดับในการควบคุมพืชผักและผลไมของรัฐท่ีจําหนายภายในประเทศกับท่ีสงไป
จําหนายยังตางประเทศมีความเขมงวดตางกัน โดยมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพืชผักและ
ผลไมท่ีสงไปจําหนายยังตางประเทศกลับมีมาตรฐานท่ีสูงกวา เปนเร่ืองนาคิดวารัฐไมไดให
ความสําคัญกับความปลอดภัยของสุขภาพหรือชีวิตของผูบริโภคภายในประเทศ ท้ังท่ีคุณภาพชีวิต
ของประชาชนภายในประเทศเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ท้ังเม่ือคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยแลว รัฐตองปฏิบัติตอบุคคลทุกคนทุกกลุมโดยเทาเทียมกัน แมการประกอบธุรกิจ
ของเอกชน รัฐไมควรเขาไปแทรกแซงควรปลอยใหเปนไปตามกลไกของตลาด แตปจจุบันกระบวน 
การผลิตสินคามีเทคโนโลยีท่ีสูงและซับซอนข้ึน การปลอยใหผูบริโภคดูแลตนเองเปนการไม
เพียงพอ ท้ังปญหาดานสุขภาพของประชาชนก็ถือเปนเร่ืองประโยชนสาธารณะ รัฐสามารถเขาไป
แทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชนได 
 ความหมายของพืชผักและผลไม แมจะมีกฎหมายไดใหความหมายไวบางแลว ไดแก 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การจดทะเบียนผูสงออกผักและ
ผลไม พ.ศ. 2553 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ืองการสงสินคาผักและผลไมออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 แตความหมายตามกฎหมายดังกลาวนั้นกวางเกินไป คลุมเครือไมชัดเจน
เพียงพอ จนอาจทําใหเกิดปญหาในการใชการตีความได  และมีปญหาวาความหมายน้ันจะครอบคลุม 
ขนาดไหน 
 การแสดงฉลากสินคาเกษตรจําพวกพืชผักและผลไมในประเทศไทยวาผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียมีกฎหมายควบคุมการแสดงฉลากอยูฉบับหนึ่งคือ ประกาศกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ เร่ืองกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป 
แสดงฉลากและจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา
เกษตร พ.ศ. 2551 โดย คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนดใหการแสดงฉลากสินคาเกษตร
อินทรียเปนมาตรฐานท่ัวไป ซ่ึงการแสดงฉลากสินคาเกษตรอินทรียตามกฎหมายฉบับนี้เปนเพียง
มาตรการสมัครใจท่ีตัวเกษตรกรผูผลิตจะปฏิบัติตามหรือไมก็ได ถาไมปฏิบัติตามก็อาจจะกลาวอาง
ลอยๆวาสินคาของตนเปนสินคาเกษตรอินทรียไดเชนกันซ่ึงตางจากกฎหมาย JAS (Japanese 
Agricultural Standards Law) ของประเทศญ่ีปุน ท่ีกําหนดวา การจะใชคําวา “(ช่ืออาหาร) อินทรีย” 
บนสินคาเกษตร ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน Organic JAS Standard และตองแสดงตรา Organic 
JAS ท่ีสินคาดวย 
 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดในพืชผัก
และผลไม 2 ฉบับคือ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร และอาหารแหงชาติ เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคาสูงสุด 
พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ในกรณีท่ีตรวจพบ
สารพิษชนิดอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว กฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ก็ไดกําหนดใหระดับปริมาณสารพิษ
ตกคางในอาหารมีปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดไมเกินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐาน
อาหารระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimen-
tarius Commission,Joint FAO/WHO Food Standards Programme ; Codex) ตางจากกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปท่ีกําหนดวาสารใดก็ตามท่ีไมมีการกําหนดคาปริมาณไวใหถือวาใชคาบังคับท่ี 0.01 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 สวนการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุ มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 2 ฉบับคือ ระเบียบกรม
วิชาการเกษตรวาดวยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินคาพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติท่ีดี
ในการผลิตสินคาเกษตรดานพืช พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ซ่ึงท้ัง 2 ฉบับตางก็เปนมาตรการสมัครใจของผูผลิต ซ่ึงตางจาก
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปท่ีกําหนดใหเปนมาตรการบังคับโดยกําหนดใหมีการดําเนินการตาม
หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการผลิต เชน ไดรับรับรอง GMP 
 การท่ีกําหนดใหจํานวนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ซ่ึงมี
บทบาทในการวางนโยบายและกําหนดมาตรการตางๆ ในการควบคุมพืชผักและผลไม เปนผูแทน
จากภาครัฐโดยไมมีผูแทนจากภาคประชาชนซ่ึงเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงนั้น จะสงผลใหการ
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พิจารณากําหนดนโยบายตางๆยังไมชัดเจน และไมสามารถสะทอนปญหาท่ีแทจริงได กรณีดังกลาว
จะตางกับประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีระบบใหสาธารณชนรวมแสดงความคิดเห็น และรวมตรวจสอบ
ประเมินสารเคมีทางการเกษตรกอนท่ีจะไดรับอนุญาตใหใชในทุกข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 สําหรับมาตรการลงโทษทางอาญาตางก็ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
โดยมีท้ังโทษปรับและโทษจําคุก แตโทษจําคุกเปนโทษท่ีสรางตนทุนกับสังคมอยางมาก เชน รัฐ
ตองเสียคาใชจายในการสรางเรือนจํา คาใชจายในการเล้ียงดูนักโทษ คาใชจายในการจางผูดูแล
นักโทษ และโทษปรับของกฎหมายแตละฉบับจะมีเพดานจํากัดอัตราคาปรับไปไว และเปนอัตราท่ี
ต่ํามากเม่ือเปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทําใหไมมีความทันสมัยและไม
สามารถยับยั้งการกระทําความผิดได เนื่องดวยความผิดบางฐานมีผลประโยชนสูงทําใหผูกระทํา
ความผิดไมมีความเกรงกลัวท่ีจะเสียคาปรับ 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษากฎหมายตางๆท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมพืชผักและผลไม ดังท่ีไดกลาว
มาแลวขางตน ทําใหเห็นวาประเทศไทยยังมีปญหาทางกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การควบคุมพืชผักและผลไม ตั้งแต ความหมายของพืชผักและผลไม การติดฉลากสินคาเกษตร
อินทรีย การกําหนดปริมาณสารพิษตกคางในพืชผักและผลไม การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุไม
เปนไปตามมาตรฐานสากล การขาดการมีสวนรวมของประชาชน และมาตรการลงโทษทางอาญาท่ี
ไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูเขียนเห็นวาควรทําการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การควบคุมจัดการพืชผักและผลไมดังตอไปนี้ 
 5.2.1 เห็นควรแกไขเพิ่มเติมคําวาผักและผลไมตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เ ร่ือง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การจดทะเบียนผูสงออกผักและผลไม พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย เร่ืองการสงสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 เปนพืชผัก
และผลไม และใหความหมายวา พืชผักและผลไมทุกชนิด รวมทั้งสวนหน่ึงสวนใดของพืชผักและ
ผลไมนั้น ซ่ึงใชเปนอาหาร ไมวาจะผานการสี ฝด หรือขัด การรอนหรือลางพืช การตัด บด ปน การ
กระเทาะเมล็ดหรือเปลือกของพืชหรือวิธีการอ่ืนใดทํานองเดียวกัน  
 5.2.2 เห็นควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตร : การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ. 2551 โดยนําความหมายของคําวาพืชผักและผลไมขางตนมาบัญญัติไวใน
กฎหมายฉบับนี้ดวย 
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 5.2.3 เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองกําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายผลิตผล
และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 จากมาตรฐาน
ท่ัวไปเปนมาตรฐานบังคับ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย JAS Law ของญ่ีปุน โดยใหการแสดง
ฉลากท่ีมีคําวา “อินทรีย” ประกอบดวย จะตองผานกระบวนการที่มาจากการผลิตตามวิธีการของ
หลักเกษตรอินทรียอยางแทจริง โดยตองไดรับการประเมินและตรวจสอบจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
จึงจะแสดงฉลากท่ีมีคําวา “อินทรีย” ไดโดยใชบังคับเฉพาะในสวนของตลาดกลาง 
 5.2.4  เห็นควรใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร และอาหาร
แหงชาติ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษ
ตกคางสูงสุด พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ให
สอดคลองกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยกําหนดใหในกรณีตรวจพบสารพิษชนิดอ่ืน
นอกจากท่ีกําหนดไวในกฎหมายท้ังสองฉบับ ใหถือวาใชคาบังคับท่ี 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 5.2.5 เห็นควรใหมีการแกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตร : การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ. 2551 จากมาตรฐานท่ัวไปเปนมาตรฐานบังคับเพื่อใหสอดคลองกับกฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป โดยโรงคัดบรรจุพืชผักและผลไมตองปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรง
คัดบรรจุ เพ่ือใหสินคามีความปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย ท้ังนี้การกําหนดใหเปนมาตรฐาน
บังคับนั้นใชบังคับเฉพาะการจําหนายพืชผักและผลไมในตลาดกลาง เพราะตลาดกลางคาสงนั้นแต
ละแหงท่ีมีบทบาทอยางมากในการกระจายสินคาสูผูบริโภคท่ัวประเทศและยังสามารถควบคุม
สินคาในเร่ืองคุณภาพได โดยเฉพาะผักสดและผลไมสด นอกจากนี้ในแตละภาคของประเทศไทยยัง
มีตลาดกลางคาสงท่ีสําคัญหลายแหงเปนแหลงรวบรวมและกระจายสินคาไปยังภูมิภาคตาง ๆ  
 5.2.6  เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.  2535 พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 โดยมีการกําหนดใหมี
ตัวแทนภาคประชาชนเปนหนึ่งในคณะกรรมการตามกฎหมายท้ังสามฉบับนี้ดวยโดยใหสิทธิใน 
การรับรูและมีอํานาจดังนี้  1) เสนอความเห็นในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศตางๆ 2) 
ตรวจสอบทบทวนการใชอํานาจรัฐ  3) สนับสนุนใหความรูแกประชาชน  4) ไกลเกล่ียกอนคดีข้ึนสู
ศาล 
 5.2.7 เห็นควรใหหนวยงานของรัฐเรงผลักดันใหมีพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ...เพ่ือใหมีตัวแทนผูบริโภคท่ีเปนคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคเปน
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คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
 5.2.8 เห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ในสวนท่ีเกี่ยวกับโทษทาง
อาญา โดยยกเลิกโทษจําคุกเสียท้ังหมด และคงไวแตโทษปรับ โดยโทษปรับนั้นตองไมมีการ
กําหนดเพดานข้ันสูงไว แตใหปรับเทากับผลประโยชนท่ีผูกระทําผิดไดรับ เพื่อเปนการแกปญหา
ความลาสมัยของโทษและเพ่ิมประสิทธิภาพในการยับยั้งไมใหมีการกระทําผิดไดดวย 
 ตามที่ไดมีการวิเคราะหปญหาดังกลาว จึงเห็นควรแกไขประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การจดทะเบียนผูสงออกผักและผลไม พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย เร่ืองการสงสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 โดยแกไขคํา
วาผักและผลไม และใหความหมายใหมเพื่อความชัดเจน และงายตอการบังคับใชและนําคําวาพืชผัก
และผลไมนี้ไปบัญญัติไวในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตร : การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา
เกษตร พ.ศ. 2551 ดวย แกไขเพิ่มเติมแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนาย
ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 จาก
มาตรฐานท่ัวไปเปนมาตรฐานบังคับ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย JAS Law ของญ่ีปุน แกไข
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร และอาหารแหงชาติ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ : สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด พ.ศ. 2551 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารที่มีสารพิษตกคาง ใหสอดคลองกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 
แกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติท่ีดี
สําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 จาก
มาตรฐานท่ัวไปเปนมาตรฐานบังคับเพื่อใหสอดคลองกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยเปน
มาตรฐานบังคับเฉพาะในสวนของตลาดกลาง อีกท้ังใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551 โดยมีการกําหนดใหมีตัวแทนภาคประชาชนเปนหนึ่งในคณะกรรมการตามกฎหมายท้ัง
สามฉบับ ในการนี้ใหรัฐเรงผลักดันใหมีพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ... และใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ในสวนท่ีเกี่ยวกับโทษทางอาญา 
โดยยกเลิกโทษจําคุกเสียท้ังหมด และคงไวแตโทษปรับ 
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