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บทคัดยอ 
 
 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เปนเทคโนโลยีหนึ่งท่ีผูประกอบการนํามาใชใน
การผลิตหรือเปนสวนประกอบของสินคา นาโนเปนวัตถุซ่ึงมีขนาดท่ีเล็กมากๆ มีขนาด 10-9 เมตร 
ซ่ึงไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรมาชวยในการทําใหเห็น
อนุภาคเหลานั้น ดังนั้นผูบริโภคจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรับความไมปลอดภัยและถูกเอาเปรียบจาก
การใชผลิตภัณฑนาโนปลอม สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับการรองเรียนถึง 
ความเสียหายท่ีเกิดจากผลิตภัณฑนาโนปลอมเน่ืองจากประชาชนไดหลงเช่ือในคําโฆษณาและ 
ไดมีการซ้ือสินคาท่ีอางวามีนาโนเปนสวนประกอบ แตปรากฏวาสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นมิไดมี
สรรพคุณหรือคุณสมบัติดังท่ีโฆษณาไวแตประการใด สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคได
รวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยดําเนินการ
ตรวจพิสูจนถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน โดยการสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนท่ีวางจําหนายตาม
ทองตลาด ผลการทดสอบพบวาผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนท่ีสุมเก็บมาทดสอบจํานวนหนึ่งอาจเปนของ
ปลอม จากการสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope; 
SEM) พบวาขนาดของเสนใยส่ิงทอสวนใหญอยูในระดับหนวยไมโครเมตรเทานั้น ซ่ึงผลิตภัณฑส่ิง
ทอนาโนท่ีอางถึงคุณสมบัติการฆาเช้ือแบคทีเรีย หากเปนนาโนปลอมอาจมีผลทําใหเกิดการสะสม
ของแบคทีเรีย เกิดผดผ่ืน หรืออาการแพของผิวหนัง   
 จากการศึกษาพบวา สินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยียังไมไดประกาศให
เปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก ซ่ึงการกําหนดฉลากจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการท่ีจะทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคานั้น ขณะท่ีสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยียังไมถูกประกาศ
ใหเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดรวมกับศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติจัดทําฉลากผลิตภัณฑนาโนคิว (NanoQ) เพื่อรับรองผลิตภัณฑวามีสวน 
ประกอบของวัสดุนาโนและมีคุณสมบัติตามท่ีกลาวอางถึง ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมท่ีตองการฉลาก
ดังกลาวท่ีออกโดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยน้ีตองนําผลิตภัณฑเขารับการทดสอบ
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ตามเง่ือนไขท่ีสมาคมกําหนด โดยหองปฏิบัติการวิเคราะหระดับนาโนของศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติเปนหองปฏิบัติการแหงแรกในประเทศไทยท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สําหรับฉลากผลิตภัณฑนาโนคิว (NanoQ) นั้นไมมีผลบังคับ
ในทางกฎหมาย  เปนเพียงฉลากท่ีผูประกอบการตองการใหสินคาของตนเองดูนาเช่ือถือ  ท้ังนี้ไม
เหมือนกับสินคาท่ีประกาศใหมีการควบคุมฉลาก  หากผูใดฝาฝนก็จะมีโทษตามกฎหมาย     
 จากการศึกษาถึงปญหาดังกลาวจึงไดมีขอเสนอแนะวา ควรใหศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติซ่ึงเปนองคกรของรัฐ มีหนาท่ีในการควบคุมการผลิตสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยี  นอกจากนี้ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติควรมีบทบาทใหมากข้ึนในการเผยแพรให
ความรูดานนาโนเทคโนโลยีแกประชาชน ควรเพิ่มโทษของการโฆษณาหลอกลวงขายสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีใหสูงข้ึน และใหคณะกรรมการวาดวยฉลากตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2541 ประกาศใหสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากโดยเร็ว  
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ABSTRACT 
 
 Nanotechnology is one of the technologies which are applied by entrepreneurs in the 
production or as components of merchandises. Nano items are very small: their sizes are 10-9 
meter and cannot be seen with the naked eye. To see those particles, scientific equipments are 
needed. Therefore, consumers are at risk of using unsafe products and being exploited from fake 
Nano products. The Office of the Consumer Protection Board received complaints about damages 
caused by fake Nano products since some people fell for the advertisement and bought 
merchandises which claimed to have Nano components. However, in reality, such merchandises 
or products did not have the properties or qualities as described in the ads. The Office of the 
Consumer Protection Board, together with the National Nanotechnology Center and the 
Nanotechnology Association of Thailand, investigated the case by sampling Nano products that 
were sold in the market. The result of the testing showed that some Nano textile products which 
had been randomly selected for the testing might be fake. The experiment was conducted using 
Scanning Electron Microscope (SEM). It was found out that the sizes of most textile products 
were only at micro level. In this case, if the Nano textile products which claim to have the 
property to kill bacteria are fake, they may cause the accumulation of bacteria which can bring 
about rash or skin allergy. 
 According to the study, it was discovered that merchandises with Nano components 
have not yet been declared labeled products. Product labeling is useful for consumers as it allows 
them to know the facts about such products. While merchandises with Nano components have not 
been labeled products, the Nanotechnology Association of Thailand cooperates with the National 
Nanotechnology Center to introduce NanoQ label which guarantees products that really have 
Nano components and their properties as claimed. The industrial segments which require this 
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label must have their products tested according to the Nanotechnology Association’s conditions. 
The laboratory for the analysis of Nano level at the National Nanotechnology Center is the first 
one in Thailand which has its standard guaranteed by the Thai Industrial Standards Institute. 
Regarding NanoQ label, it has no effect in law enforcement as it is only for entrepreneurs who 
want to make their products look reliable. Therefore, it is unlike products which are declared to 
have their labels controlled. In the latter case, those who disobey will be legally punished.     
 According to the study of such a problem, there is a recommendation that the 
National Nanotechnology Center which is a public organization should be responsible for the 
control of the production of merchandises with Nano components. Additionally, the National 
Nanotechnology Center should play a greater role in the distribution of knowledge regarding 
nanotechnology to people. Also, the punishment for false advertisement which aims to sell 
merchandises with Nano components should be strengthened. Finally, the Committee on Labels 
under the Consumer Protection Act B.E. 2522 which has been edited by the Consumer Protection 
Act (2nd Issue) B.E. 2541 should declare merchandises with Nano components to be labeled 
products very soon.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 โดยเหตุท่ีสังคมในปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันดาน
การคา และเพ่ือใหไดมาซ่ึงตลาดหรือกลุมผูบริโภคจําเปนอยางยิ่งท่ีผูประกอบการจะตองใช          
กลยุทธตางๆ ในการสรางตลาด ซ่ึงหนึ่งในกลยุทธท่ีมักใชกันในปจจุบัน คือการนําเทคโนโลยี     
ใหมๆ มาใชในการผลิตหรือเปนองคประกอบของสินคา เพื่อใหสินคามีคุณภาพหรือประสิทธิภาพท่ี
เหนือคูแขง    
 ท้ังนี้ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เปนเทคโนโลยีหนึ่งท่ีท้ังผูประกอบการ และ
ผูบริโภคเร่ิมมีความเกี่ยวของมากข้ึน แตในความเปนจริงแลว คนสวนใหญยังมีความเขาใจกับคําวา
นาโน (Nano) นอยมาก  เนื่องจากนักวิชาการดานนาโนเทคโนโลยีมักจะอธิบายถึงนาโนเปนวัตถุซ่ึง
มีขนาดท่ีเล็กมากๆ กลาวคือ 10-9 เมตร ซ่ึงไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองใชเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตรมาชวยในการทําใหเห็นอนุภาคเหลานั้นได พรอมกับการกลาวถึงขอดีและประโยชน
ของนาโนอีกมากมาย 
 ในปจจุบันผูประกอบการไดมีการนําเอาอนุภาคนาโนเขามาใชเปนสวนประกอบใน
สินคาหลายประเภท  กลาวคือ1 
 กลุมท่ี 1 นาโนในคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส 
 กลุมท่ี 2 นาโนในการกอสราง 
 กลุมท่ี 3 นาโนในเคร่ืองสําอาง 
 กลุมท่ี 4 นาโนในดานพลังงาน 
 กลุมท่ี 5 นาโนในดานส่ิงแวดลอม 
 กลุมท่ี 6 นาโนในอาหาร 
 กลุมท่ี 7 นาโนในดานการแพทย 
 กลุมท่ี 8 นาโนในบรรจุภัณฑ 
 กลุมท่ี 9 นาโนในสีและสารเคลือบผิว 
                                                 

1  สุพิณ  แสงสุข.  (2553, 18 ตุลาคม).  รูทันผลิตภัณฑนาโน.  สืบคนเมื่อ 25 สิงหาคม 2555, จาก 
http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=5&ID=11.  
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 กลุมท่ี 10 นาโนในการกีฬาและนันทนาการ 
 กลุมท่ี 11 นาโนในส่ิงทอและเส้ือผา 
 อยางไรก็ตาม  การรับขอมูลของผูบริโภคสวนใหญจึงเปนไปเพียงตามคําโฆษณาของ
สินคา ประเภทน้ันๆ เชน ซิลเวอรนาโน คือ ใชโลหะเงินขนาดนาโน หรือไทเทเนียมนาโน คือ
ไทเทเนียมไดออกไซดขนาดนาโน โดยประชาชนสวนใหญยังไมคอยไดรับขอมูลอีกดานหนึ่งของ
นาโนเทคโนโลยีคือ ดานความเปนพิษ (Poisonous) เนื่องจากขอมูลดังกลาวสวนใหญอยูในรายงาน
วิจัยเฉพาะทาง ในขณะเดียวกันสินคาท่ีใชนาโนเทคโนโลยีกลับมีเพิ่มข้ึนทุกวัน 
 นอกจากนี้  ปญหาการจัดการเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคมี ในการจัดการกับสินคา   
นาโนจะเปนไปไดอยางไรในเม่ือนาโนเทคโนโลยียังเปนเร่ืองใหม และยังขาดมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเปนระบบในการควบคุมกํากับผูประกอบการที่ตองการนําเขา ผลิต หรือจําหนายสินคาท่ี
ใชนาโนเทคโนโลยีหรือมีวัสดุนาโนเปนองคประกอบ เพื่อใหองคกรของรัฐทราบถึงปริมาณการใช
สินคานาโน ตลอดจนเสนทางการแพรกระจายสูผูบริโภคจนส้ินสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ 
แตละชนิด และเพื่อใหองคกรของรัฐสามารถประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดจากการใชผลิตภัณฑ     
นาโนได   
 ในปจจุบันจึงมีสินคาและผลิตภัณฑท่ีกลาวอางถึงการใชนาโนเทคโนโลยีออกวาง
จําหนายตามทองตลาดอยูอยางมากมาย อาทิ  เส้ือนาโนท่ีสามารถปองกันเช้ือแบคทีเรีย การดนาโน
ท่ีสามารถใชบรรเทารักษาโรคตางๆ หรืออุปกรณท่ีเปล่ียนน้ําธรรมดาใหกลายเปนน้ําดื่มท่ีสามารถ
ปองกันรักษาโรคได ดวยความนิยมท่ีมีมากข้ึน สินคาและผลิตภัณฑนาโนท่ีผลิตออกมาจึงมีท้ังท่ี
เปนของจริงและของปลอมซ่ึงลวนแลวแตมีราคาคอนขางสูง ดังเชน ประเด็นตัวอยางการพบ 
“ผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนปลอม” 
 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับการรองเรียนถึงความเสียหายท่ีเกิดจาก
ผลิตภัณฑนาโนปลอมเน่ืองจากประชาชนไดหลงเช่ือในคําโฆษณาและไดมีการซ้ือสินคาท่ีอางวามี
นาโนเปนสวนประกอบ แตปรากฏวาสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นมิไดมีสรรพคุณหรือคุณสมบัติดัง     
ท่ีโฆษณาไวแตประการใด ดังกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรวมกับศูนย          
นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยดําเนินการตรวจพิสูจน    
ถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน โดยการสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนที่วางจําหนายตามทองตลาด
รายยอยและหางสรรพสินคาช้ันนํา เชน ผาเช็ดผม ผาเช็ดทําความสะอาดอเนกประสงค ผลการ
ทดสอบพบวาผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนท่ีสุมเก็บมาทดสอบจํานวนหน่ึงอาจเปนของปลอมหรือมีความ
เขาใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑนาโน “จากการสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด (Scanning Electron Microscope; SEM) พบวาขนาดของเสนใยส่ิงทอสวนใหญอยูในระดับ
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หนวยไมโครเมตรเทานั้น ดังนั้นผูบริโภคจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรับความไมปลอดภัยและถูกเอา
เปรียบจากการใชผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนปลอม  เชน อางถึงคุณสมบัติการฆาเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงหาก
เปนนาโนปลอมอาจมีผลทําใหเกิดการสะสมของแบคทีเรีย เกิดผดผ่ืน หรืออาการแพของผิวหนัง2 
 ในการแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับสินคาท่ีมีนาโนเทคโนโลยีเปนสวนประกอบ ไดมี
การกําหนดใหผูประกอบการหรือผูผลิตตองมีการขอรับรองและจัดทําฉลากใหกับผลิตภัณฑนาโน
ท่ีผูประกอบการหรือผูผลิตมีการผลิตข้ึนมา โดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดจัดทํา
ฉลากผลิตภัณฑนาโนคิว (NanoQ) เพื่อรับรองผลิตภัณฑวามีสวนประกอบของวัสดุนาโนและมี
คุณสมบัติตามท่ีกลาวอางถึง  เชน มีคุณสมบัติในการฆาเช้ือแบคทีเรีย การปองกันน้ํา และกันเปอน 
เปนตน ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมท่ีตองการฉลากดังกลาวท่ีออกโดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทยน้ีตองนําผลิตภัณฑเขารับการทดสอบ 2 ประการ กลาวคือ การทดสอบวามีวัสดุนาโน
เปนสวนประกอบหรือไมและมีคุณสมบัติตามท่ีกลาวอางหรือไม 
 นอกจากนี้ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติในฐานะท่ีเปนองคกรของรัฐท่ีมีหนาท่ีโดย 
ตรงเกี่ยวกับการสงเสริมการนําเอาวิทยาการนาโนเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคาและการจัดต้ัง
หองแล็บเพื่อทดสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบนาโนวิเคราะหระดับนาโน โดยสามารถตรวจสอบได
วามีอนุภาคนาโนจริงหรือไม และฆาเช้ือไดหรือไม ดังท่ีไดโฆษณา 

 ดังจะเห็นไดวาการกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมกํากับสินคาหรือผลิตภัณฑของ
หนวยงานราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและกระทรวงอุตสาหกรรม
รวมท้ังศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติยังไมมีความชัดเจนเพียงพอในหลายประการ กลาวคือ 
 ประการแรก  มาตรการในการตรวจสอบสินคาและผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบนาโน
อยางเปนระบบกอนท่ีจะอนุญาตใหมีการออกจําหนายแกผูบริโภค 
 ประการท่ีสอง มาตรการในการควบคุมโฆษณาสินคาท่ีมีมีสวนประกอบนาโน 
 ประการท่ีสาม มาตรการในการเยียวยาผูบริโภคท่ีบริโภคสินคาหรือผลิตภัณฑมี
สวนประกอบนาโนแลวเกิดเปนภัยตอสุขภาพ 
 ดังนั้นวิทยานิพนธเลมนี้จึงมุงเนนเพื่อศึกษาหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
กํากับดูแลสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบนาโนเทคโนโลยีอยางเปนระบบ โดยศึกษา
เทียบเคียงกับกฎหมายตางประเทศ  อาทิ เชน กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุน เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา

                                                 
2  สคบ. เตือนผูบริโภคระวังซื้อสิ่งทอนาโนปลอม.  (2554, 21 กุมภาพันธ).  ผูจัดการ.  สืบคนเมื่อ 25 

สิงหาคม 2555, จาก http://www2.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000022902 
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กฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบนาโนเทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสมและเปนธรรมกับผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑดังกลาวตอไปในอนาคต 
  
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความหมาย ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทําธุรกิจและบทบาทของ
รัฐในการคุมครองผูบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 

2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคท่ี
ใชสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกํากับการผลิต การโฆษณา ฉลาก
สินคา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การเยียวยา และมาตรการในการลงโทษ เกี่ยวกับสินคาท่ีมีสวน 
ประกอบของนาโนเทคโนโลยี 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายคุมครองผูบริโภคในสวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมกํากับ
ดูแลสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี          
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

สินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีเปนสินคาประเภทใหมท่ีมีประโยชนตอ
ผูบริโภคอยางมาก และราคาคอนขางแพง ปจจุบันยังมีการหลอกลวงทําใหผูบริโภคไดรับความ
เสียหายทั้งทางทรัพยสินและจิตใจ ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายคุมครองผูบริโภคใน
สวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การโฆษณา ฉลากสินคา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การเยียวยา  
และมาตรการในการลงโทษ ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝายยิ่งข้ึน 

  
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดทําการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
สิทธิของประชาชน อันพึงไดรับความคุมครองตามกฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบัน อาทิเชน  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พุทธศักราช  
2522 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พุทธศักราช  
2551 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พุทธศักราช 2551 และบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และญ่ีปุน ตลอดจนศึกษาถึงคําวินิจฉัยและคําพิพากษาของศาลท่ี
เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับ
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สินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี เพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน  
และกอใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้  จะทําการศึกษาคนควาและวิจัยแบบการวิจัย เ ชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความ ขาวสาร และตัวบท
กฎหมายของไทย และของตางประเทศ รวมท้ังส่ือประเภทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงความหมาย ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทําธุรกิจและบทบาท
ของรัฐในการคุมครองผูบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
 2. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคท่ีใชสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
 3. ทําใหทราบถึงปญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การโฆษณา ฉลาก หนวยงาน ท่ี
รับผิดชอบ การเยียวยา และมาตรการในการลงโทษ เกี่ยวกับสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยี 
 4. ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขกฎหมายคุมครองผูบริโภคในสวนท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมกํากับดูแลสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี         
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บทท่ี 2 
แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวการทําธุรกิจและบทบาทของรัฐในการคุมครอง

ผูบริโภคสินคาที่มีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลย ี
 

 ในบทน้ีจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความเปนมาของนาโนเทคโนโลยี  
ผลดีและผลเสียของการนําเอานาโนเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคา ทฤษฎีเกี่ยวกับการทําธุรกิจ
ในการผลิตและขายสินคาท่ีมีนาโนเทคโนโลยีเปนสวนประกอบ บทบาทของรัฐในการคุมครอง
ผูบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษทาง
อาญา ซ่ึงรายละเอียดจะไดนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

 
2.1 ความหมายและความเปนมาของนาโนเทคโนโลยี 
 2.1.1 ความหมายของนาโนเทคโนโลยี 
  โดยท่ีในปจจุบันยังมิไดมีกฎหมายในการควบคุมกํากับเกี่ยวกับสินคาท่ีมีสวนประกอบ
ของนาโนเทคโนโลยี ผูศึกษาจึงไดศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยีจากวิทยาการทางวัสดุ
ศาสตรซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ ตามคํานิยามของโครงการริเร่ิมนาโนเทคโนโลยีแหงชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. National Nanotechnology Initiative: NNI) ระบุวา เทคโนโลยีท่ี
จะจํากัดความวาเปนนาโนเทคโนโลยีจะเกี่ยวของกับส่ิงเหลานี้ คือ1 
  ประการแรก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางท่ีมีอยางนอย 1 มิติ 
(Dimension) อยูในชวง 1 ถึง 100 นาโนเมตร (1 นาโนเมตร = 1x10-9 เมตร) โดยมากเปนความ
แมนยําในระดับอะตอมหรือโมเลกุล 
  ประการท่ีสอง การสรางและการใชประโยชนจากโครงสราง อุปกรณ และระบบตางๆ 
ท่ีมีลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติ และการใชงานอันเนื่องมาจากการมีมิติในระดับนาโนสเกล 
(Nanascale Dimensions) ของส่ิงนั้นๆ 
  ประการท่ีสาม ความสามารถในการควบคุมหรือจัดการในระดับอะตอมไดอยางถูกตอง
และแมนยํา 

                                                 
1 นาโนเทคโนโลยี คืออะไร.  (ม.ป.ป.).  สืบคนเมื่อ 2  ธันวาคม 2555,  จาก

www.kunkroo.com/nano.html. 
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 ในเอกสารความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ไดใหคําจํากัดความ
ของนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) วาเปนวิทยาการประยุกตท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ
จัดการการสราง การควบคุม การสังเคราะหวัสดุหรือผลิตภัณฑ ซ่ึงมีหนวยยอยขนาดเล็กในชวง     
1-100 นาโนเมตร (1 นาโนเมตร เทากับหนึ่งในพันลานสวนของ 1 เมตร) ซ่ึงเทียบเทากับระดับ
อนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม  ตัวอยางเปรียบเทียบ เชน เสนผม จะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ  50,000  นาโนเมตร และส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเราสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา จะมีขนาด
ประมาณ 10,000 นาโนเมตร โดยการจัดการใหโครงสรางของวัสดุหรือผลิตภัณฑนั้นอยูในระดับ   
นาโน (Nanostructure)  สงผลใหเกิดคุณสมบัติพิเศษบางอยางข้ึน ไมวาทางดานกายภาพ เคมี หรือ
ชีวภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตามจุดประสงคท่ีตองการได หรือทําใหเกิดความถูกตอง
แมนยํายิ่งข้ึน2 
 ดังนั้น ความหมายโดยรวมของนาโนเทคโนโลยี ก็คือ “เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการจัดการ การควบคุม การสราง การสังเคราะหวัสดุ อุปกรณ และระบบตางๆ ท่ีมีขนาด
เล็กมากๆ ในระดับนาโนเมตร (อยูในชวง 1 ถึง 100 นาโนเมตร) ดวยความถูกตองแมนยํา ซ่ึงจะ
สงผลใหโครงสรางของวัสดุหรืออุปกรณตางๆ มีคุณสมบัติพิเศษข้ึนมาไมวาทางดานกายภาพ เคมี 
หรือชีวภาพ ทําใหเกิดประโยชนตอผูใชสอยและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจได” 
 2.1.2 ความเปนมาของนาโนเทคโนโลยี3  
 คําวา “นาโน (Nano)” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “Nanos” แปลวา “แคระ” และมัก
เรียกกันในอีกช่ือหนึ่งวา “ตัวแคระ” ดังนั้น นาโน จึงเปนส่ิงของท่ีเล็กมาก ตัวอยาง เชน ส่ิงของท่ีมี
ขนาด 1 นาโนเมตร ก็หมายถึงมีขนาด 1 ในพันลานเมตร (อักษรยอ น.ม. - nm) หรือเทากับ 
1/1,000,000,000 เมตร (หนึ่งในพันลานสวนของเมตร) โดยปกติแลวใชเปนคําอุปสรรค (prefix) ซ่ึง
มีคาเทากับหนึ่งในพันลานสวน เม่ือนําคําวา “นาโน” ไปใชในหนวยใดก็ตาม จะหมายถึงพันลาน
สวนของหนวยนั้น เชน 1 นาโนเมตรมีขนาดประมาณ 1 ใน 50,000 สวนของเสนผมของคนเรา หรือ
เสนผมมีขนาดประมาณ 50,000 นาโนเมตร หรือน้ํา 1 นาโนลิตร จะเทากับน้ํา 1 แกวท่ีไดจากการนํา
น้ํา 1 ลิตรมาตวงแบงออกเปนพันลานแกวเล็กๆ หรือระยะเวลา 1 นาโนวินาที แปลวาเปนชวงเวลาที่
ส้ันมาก แคเพียง 1 สวนในพันลานวินาทีหรือเซลลแบคทีเรียมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมกี่รอยนาโน
เมตรหรือส่ิงเล็กจิ๋วท่ีสุดท่ีมนุษยสามารถมองเห็นไดโดยไมตองมีเคร่ืองชวยมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 10,000 นาโนเมตร 

                                                 
2  วิสันติ  เลาหอุดมโชค.  (ม.ป.ป.).  ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี.  หนา 1-2. 
3  สมศักด์ิ  ปญญาแกว.  (2547,13 มกราคม).  “นาโนเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศไทย.”  วารสาร

เพ่ือความกาวหนาทางวิศวะกรรม,  2(13).  หนา 5-10.  
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 นาโนเทคโนโลยี เปนการสรางเทคโนโลยีจากอะตอม และโมเลกุลของส่ิงตางๆ ท่ีไมมี
ชีวิตขนาด 1 ในพันลานสวน มาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด โดยเฉพาะการชวย
ใหประชาชนมีสุขภาพดี และสามารถรักษาโรค ซ่ึงเร่ืองนี้กําลังเปนท่ีแพรหลายในวงการแพทยของ
ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา เพราะสามารถสรางเคร่ืองมือขนาดจ๋ิวรักษาโรคในระดับเซลล หรือโมเลกุล
ในรางกายได อยางเชนโรคมะเร็ง 
 นาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ สราง การสังเคราะห
วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑซ่ึงมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เทียบเทากับระดับ
อนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม รวมถึงการออกแบบหรือการใชเคร่ืองมือสรางวัสดุท่ีอยูในระดับท่ี
เล็กมาก หรือการเรียงอะตอมและโมเลกุลในตําแหนงท่ีตองการ ไดอยางแมนยํา และถูกตอง ทําให
โครงสรางของวัสดุหรือสสารมีคุณสมบัติพิเศษ ไมวาทางดานฟสิกส เคมี หรือชีวภาพ ทําใหเห็นวา
นาโนเทคโนโลยีมีผลประโยชนตอผูใชสอยเชนกัน 
 นาโนเทคโนโลยี เปนเทคโนโลยีประยุกตท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสสาร (Matter) ใน
ระดับนาโนเมตร เพื่อท่ีจะผลิตโครงสราง วัสดุ และอุปกรณใหมๆ ข้ึนมา โดยไมเพียงแตจะนําเสนอ
ลักษณะความเปนไปไดของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยางท่ีไมเคยมีมากอน แตยังรวมถึง
ศักยภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพของสินคาเคร่ืองอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมี
อยูเดิมไดอยางนาท่ึง และยังสามารถท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ข้ึนมาในหลายๆ ภาคสวน 
  ในสวนของผูบริโภคเอง ก็อาจเส่ียงตอการสัมผัสวัสดุนาโนอยางไมรูเนื้อรูตัว เพราะ
ผูผลิตไมไดติดฉลากบอกไววาเปนผลิตภัณฑท่ีมีวัสดุนาโนเปนสวนประกอบ และไมมีการแจงถึง
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากนี้วัสดุนาโนยังถูกกําจัดท้ิงและปลอยสูส่ิงแวดลอม โดยท่ียังไม
ทราบถึงผลกระทบอยางแนชัด อีกท้ังยังไมมีเคร่ืองมือท่ีจะสามารถตรวจจับ ติดตาม หรือนําขยะ
เหลานั้นออกจากส่ิงแวดลอมอีกดวย ซํ้ารายทางภาครัฐและนักพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับ             
นาโนเทคโนโลยีเอง ก็เปดโอกาสใหสาธารณชนนอยมากในการเขาไปมีสวนรวมในการถกปญหา
และตัดสินใจในเร่ืองความหวงใยตอผลกระทบ และการดําเนินการตางๆ ของนาโนเทคโนโลยี4 
 การใหความสนใจในการปฏิรูประเบียบขอบังคับ (Regulatory Reform) สําหรับชวง 
เวลานี้ โดยมากแลวจะเปนไปในแนวทางที่วา จะสามารถหลบเล่ียงโครงสรางของระเบียบขอบังคับ
ท่ีมีอยูกันอยางไร มากกวาความพยายามท่ีจะพัฒนาระเบียบขอบังคับนั้น เราตองยอมรับความจริง
กันวา  ระบบระเบียบขอบังคับ  (Regulatory System) ที่ ถูกออกแบบมาเพ่ือใชดําเนินการกับ
                                                 

4
  ไทยแลนดอินดัสตรี้ดอทคอม.  (2554,  7 พฤศจิกายน).  นาโนเทคโนโลยี…ปลอดภัย ไรกังวล จริง

หรือ (ตอนจบ).  สืบคนเมื่อ 25  ธันวาคม  2555, จาก 
 http://www.thailandindustry.com/ guru/view.php?id= 15771&section=9  
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เทคโนโลยีในแตละชวงอายุของอุตสาหกรรม (Industrial Age) ยอมสามารถท่ีจะเกิดปญหาเกี่ยวกับ
ชองวางระหวางความสามารถของระบบระเบียบขอบังคับกับคุณลักษณะอะไรบางอยางท่ีเรียกกนัวา
“เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมรุนตอไป” และชองวางท่ีวานี้ก็มีแนวโนมวาจะกวางมากยิ่งข้ึนตามการ
พัฒนาอยางไมหยุดยั้งของเทคโนโลยีใหมๆ 
 การควบคุมดูแลจะประกอบไปดวย การไดรับขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียงและวิธีการที่จะ
ปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับสุขภาพและส่ิงแวดลอม ซ่ึงการควบคุมดูแลสําหรับนาโน 
เทคโนโลยีท่ีเพียงพอน้ัน มีความจําเปนไมเพียงแคการปองกันความเสียหายเทานั้น แตยังรวมไปถึง
การสนับสนุนในการพัฒนาของเทคโนโลยีดวย ซ่ึงทางประเทศสหรัฐอเมริกา และฝงยุโรปได
เรียนรูวา การควบคุมดูแลและระเบียบขอบังคับมีความจําเปนสําหรับรูปแบบดําเนินการท่ีเหมาะสม
ของตลาดการคา และการยอมรับของสาธารณชนท่ีมีตอเทคโนโลยีใหมนั้นดวย 
 “ขอกําหนด (Requirements)” สําหรับระบบควบคุมดูแลท่ีเพียงพอนั้น อยางนอยๆ ตอง
สามารถที่จะประเมินความเส่ียงท่ีเปนไปไดจากเทคโนโลยี โดยลดโอกาสท่ีความเส่ียงนั้นจะเกิดข้ึน 
และรักษาไวซ่ึงการติดตามเฝาระวังเพื่อช้ีบงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยจุดเร่ิมตนของระบบ
ควบคุมดูแลใดๆ ก็คือความสามารถที่จะช้ีบงความเส่ียงท่ีเทคโนโลยีนั้นๆ อาจกอใหเกิดข้ึน และการ
ประเมินความเปนไปไดและขอบเขตของความเส่ียงนั้น  
 ท้ังนี้ในการประเมินจะตองใชท้ังความรูทางวิทยาศาสตรท่ัวไป และขอมูลเฉพาะทาง     
แตละเทคโนโลยีและผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยขอกําหนดในการควบคุมดูแลเหลานี้ ควรที่
จะประยุกตใชดวยความตระหนักถึงความจําเปนในการกระตุน สงเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะท่ีบางสวนมองวาระเบียบขอบังคับ (Regulations) จะเปน
สวนท่ีขัดแยงกับตลาดการคาเสรี แตตลาดการคาท่ีมีคุณภาพในการผลิตไดนั้นตองมีระเบียบ
ขอบังคับท่ีมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี กลไกควบคุมดูแลยังตองพึ่งพาผูผลิตเปนอยางมากในการ
ประเมินและควบคุมความเส่ียง ในขณะเดียวกัน การควบคุมดูแลจะตองสรางข้ึนเพื่อรับประกันได
วาผูผลิตเหลานั้นจะทราบถึงขอมูลท่ีจําเปน และมีวิธีการเก็บขอมูลท่ีเช่ือถือได รวมถึงไมปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ 
           ระบบการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอตองสามารถท่ีจะกอใหเกิดขอกําหนด เพื่อปองกัน
ผลกระทบท่ีเลวรายจากส่ิงท่ีเกิดข้ึน หรืออยางนอยก็ตองลดความเส่ียงจากผลิตภัณฑใหม ซ่ึง
สามารถกระทําไดในหลายๆ หนทาง เชน การใชวิธีจํากัด (Restrictions) อาจจะใชกับผลิตภัณฑท่ี 
ดูเหมือนเปนเง่ือนไขสําหรับการอนุญาตทําตลาด สวนมาตรฐาน (Standards) อาจจะถูกจัดต้ังข้ึน
เพ่ือปองกันผูปฏิบัติงานหรือการสัมผัสกับส่ิงแวดลอมในระหวางท่ีผลิตภัณฑกําลังดําเนินการผลิต 
การขนสง จัดเก็บ ใช และกําจัด โดยการจํากัดหรือขอกําหนด (Requirements) อาจจะเกิดข้ึนกับ
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ผลิตภัณฑหลังจากออกสูตลาด หรือการท่ีผูผลิตอาจตองเพิกถอนสินคาออกจากตลาด นอกจากนี้ยัง
สามารถที่จะใชการกระตุน สงเสริมการออกแบบสะอาด (Green Design) และการปองกันมลพิษอีก
ทางหนึ่งดวย 
           โดยทั่วไปแลว การควบคุมดูแลนาโนเทคโนโลยีจะเกี่ยวของกับ 3 หมวด ดวยกัน คือ 
“สาร (Substances) ผลิตภัณฑ (Products) และขยะของเสีย (Wastes)” ซ่ึงแตละหมวดก็กอใหเกิด
ชนิดของปญหาเฉพาะท่ีแตกตางกันไป สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีระเบียบขอบังคับท่ีใช
กับวัสดุนาโนหรือสารท่ีออกเปนรัฐบัญญัติควบคุมสารพิษ (Toxic Substances Control Act: TSCA)
ของสหรัฐอเมริกา  
 ในขณะท่ีฝงยุโรปมีระเบียบขอบังคับท่ีใชกับวัสดุนาโนท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการข้ึน
ทะเบียน (Registration) การประเมิน (Evaluation) การไดรับอนุญาต (Authorization) และการจํากัด
สารเคมี (Restriction of Chemicals) โดยรวมเรียกวา “REACH” โดยที่สหรัฐอเมริกา จะใชคําวา 
“สาร (Substance)” ในตัวบทกฎหมาย สวนฝงยุโรปจะใชคําวา “สารเคมี (Chemicals)” แทน 
           สําหรับจุดออนของรัฐบัญญัติควบคุมสารพิษ (TSCA) นั้น มีการวิพากษวิจารณกันวา 
ไมสามารถท่ีจะออกระเบียบขอบังคับกับสารท่ีมีอยูไดท้ังหมด ซ่ึงทางองคกรพิทักษส่ิงแวดลอม 
(Environmental Protection Agency: EPA) ของสหรัฐอเมริกา ไดปฏิเสธอยางชัดเจนในการท่ีจะ
พิจารณาวาวัสดุนาโนเปนสารใหม แมวาจะมีโครงสรางโมเลกุลท่ีไมเคยมีมากอนก็ตาม  

ดังนั้นวัสดุนาโนโดยมากแลวจึงยังไมมีระเบียบขอบังคับ จึงมีหลายๆ ฝายมองวา การ
ควบคุมดูแลนาโนเทคโนโลยีนาท่ีจะใหความสนใจไปท่ีตัวผลิตภัณฑ (Products) มากกวาสาร 
(Substances)  เพราะวาสารตัวเดียวกันนั้นสามารถมีความแตกตางของผลกระทบไดอยางกวางขวาง 
ข้ึนอยูกับวาผลิตภัณฑนั้นจะถูกใชไปในทางใด เชน ทอนาโนคารบอน (Carbon Nanotubes) (เปน
ผลิตภัณฑแรก) สามารถท่ีจะนําไปรวมกับพลาสติกในฐานะของสารประกอบหน่ึงท่ีจะถูกใชสําหรับ 
ตัวถังรถ (เปนผลิตภัณฑลําดับท่ีสอง) และสารประกอบน้ีก็จะถูกนําไปรวมเขากับยานยนตท่ี
สําเร็จรูปแลว (เปนผลิตภัณฑลําดับท่ีสาม)  
 และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ การคาดการณผลกระทบอันเลวรายท่ีอาจเกิดข้ึน มักจะ
อาศัยการพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ แตความยุงยากพื้นฐานเม่ือมองจากภาพ
ของการควบคุมดูแล คือจํานวนผลิตภัณฑท่ีมีอยูอยางทวมทนและผลิตออกสูตลาดเปนจํานวนมาก
ไมเวนแตละวันยิ่งไปกวานั้นผลิตภัณฑโดยมากแลวไมไดกอใหเกิดความเส่ียงท่ีรายแรงตอสุขภาพ
หรือส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน ดังนั้นจึงเปนเร่ืองท่ีหนักหนาพอดูในการที่จะออกระเบียบขอบังคับมา
ใชกับผลิตภัณฑเหลานั้นท้ังหมด แมวาจะเปนไปได แตเม่ือมีจํานวนและความแตกตางของผลิตภัณฑ 
ในอนาคตเพิ่มมากข้ึนก็จะเกิดปญหาแบบเดิมๆ อีก   
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 อยางไรก็ตาม อยางนอยๆ ก็มีอยู 2 หลักการท่ีควรจะเปนพื้นฐานของการควบคุมดูแล
ผลิตภัณฑ อยางแรกก็คือ การควบคุมดูแลควรท่ีจะครอบคลุมวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle 
of Product) ไมวาจะเปนการผลิต การขนสง การใชและการกําจัด รวมถึงการนํากลับมาใชใหมดวย 
สวนอยางท่ีสองคือ ระดับของการควบคุมดูแล (Degree of Oversight) เชน ความเขมงวดของ
ขอกําหนดในระเบียบขอบังคับ ควรที่จะเช่ือมโยงสัมพันธกับอันตรายท่ีคาดการณวาอาจเกิดข้ึนจาก
ตัวผลิตภัณฑนั้นๆ ซ่ึงก็คือรูปแบบของความรุนแรงของอันตรายท่ีคาดการณไวและความอาจเปนไป
ไดท่ีอันตรายน้ันๆ จะเกิดข้ึน 
           โดยมากแลวรัฐบาลมักจะไมมีรายละเอียดและขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  เชน 
สวนประกอบ จุดประสงคในการใช หรือผลกระทบท่ีคาดการณไว จะมีเพียงผูผลิตเทานั้นท่ีสามารถ
จะทราบและรูเร่ืองดีท่ีสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น และเปนเร่ืองยากท่ีหนวยงานของรัฐบาลจะสามารถ
ตรวจสอบผลิตภัณฑไดท้ังหมด  
 ดังนั้นจึงหลีกไมพนท่ีจะตองผลักภาระหรือฝากความไววางใจกับผูผลิตในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ และการรายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางถูกตองแมนยําไปยังหนวยงานของรัฐบาล แตก็มี
บางคราวท่ีภาคอุตสาหกรรมมีการโตแยงวาภาระน้ีควรที่จะตกอยูกับรัฐบาล เพราะวาเปนไปไมไดท่ี
พวกเขาจะเปนคนพิสูจนรับรองความปลอดภัยเอง สวนการบิดเบือน ปดบัง หรือลมเหลวในการให
ขอมูล ก็ตองมีการขจัดพฤติกรรมท่ีวานี้โดยการออกบทลงโทษอยางเพียงพอ แตในการทดสอบ
ผลิตภัณฑชนิดใหมๆ สามารถท่ีจะกอใหเกิดปญหาได เชน มักจะไมรูวาจุดสุดทายอยูตรงไหน (เชน 
มะเร็ง หอบหืด ทําใหปลาตาย) หรือไมมีความเขาใจวาคุณลักษณะใดของวัสดุท่ีเช่ือมโยงกับ
ผลกระทบท่ีเลวราย  
 ซ่ึงบทสรุปเกี่ยวกับขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑหรือวัสดุ จึงมักจะอยูบนพื้นฐาน
ของความคาดการณหรือเทียบเคียงเปนสวนใหญ เพราะจะวาไปแลว เปนไปไมไดเลยท่ีจะพิสูจนได
อยางแนชัดถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑในเม่ือยังไมสามารถท่ีจะพิสูจนไดอยางแนชัดถึงความ
เส่ียงท่ีมี และแมแตคําจํากัดความท้ังความเส่ียงและความปลอดภัยท่ีจะสามารถระบุไดอยางชัดเจน
ดวย 
 สวนขอมูลท่ีไดรับจากผูผลิตควรท่ีจะนําไปบรรจุอยูใน “แผนงานท่ียั่งยืน (Sustainability  
Plan: SP)” ท่ีถูกรวบรวมโดยผูผลิตเหลานั้น โดยแผนงานน้ีควรใชกับแตละผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบ
ไปดวยขอมูลสรุปท่ีทราบเก่ียวกับสวนประกอบของผลิตภัณฑ ผลกระทบท่ีเลวรายของผลิตภัณฑ 
การวิเคราะหวงจรชีวิตของผลิตภัณฑท่ีอธิบายถึงการใชงานและวิธีการกําจัด และอธิบายไดวาทําไม
ผลิตภัณฑจึงไมไดกอใหเกิดความเส่ียงท่ีมากเกินไป     
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 สวนรัฐบาลเองก็ควรที่จะมีการแบงประเภทหมวดหมูผลิตภัณฑและจํากัดความอยาง
ถูกตองแมนยําใหไดมากท่ีสุดวา ขอมูลอะไรคือส่ิงท่ีตองการและความเส่ียงใดท่ีมีมากเกินไป  
 ดังนั้น จึงกลาวไดวา นาโนเทคโนโลยีไมเพียงแตมีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีมีอยูเดิมเทานั้น แตยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชงานในลักษณะใหมๆ ไดอยางนา
ประหลาดตาประหลาดใจอีกดวยสําหรับการพัฒนาของนาโนเทคโนโลยีนั้น มีการคาดการณของ
ผูเช่ียวชาญดานการวิเคราะหเทคโนโลยีวา นาจะมีอยู 4 ชวง ซ่ึงแตละชวงอาจคาบเกี่ยวกัน กลาวคือ5 
 1) ชวงท่ีหนึ่ง เรียกวา โครงสรางนาโนท่ีเฉ่ือย (Passive Nanostructures) ซ่ึงการใชงาน
นาโนในปจจุบันเกือบท้ังหมดจะอยูในชวงนี ้จะเกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางของวัสดุนาโนท่ีมี
สภาพเฉ่ือย โดยมากจะเกี่ยวของกับการเพ่ิมวัสดุนาโนเขากับวัสดุท่ีมีอยูเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือมูลคาของผลิตภัณฑ โดยจะมุงความสนใจไปท่ีรูปแบบทางกายภาพและทางเคมีของตัววัสดุ    
นาโนมากกวาการตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีอยูของวัสดุนาโนนั้น เชน การเพิ่มทอนาโน
คารบอน (Carbon Nanotubes: CNTs) เขาไปในยาง (Rubber) ซ่ึงจะสามารถเพิ่มความเหนียวได
อยางมากโดยไมไปลดความยืดหยุนท่ีมีอยูเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชประโยชนจากอนุภาค 
ซิลเวอรนาโน (Silver Nanoparticles) และวัสดุนาโนท่ีมีรูพรุน (Porous Nanomaterials) ดวย 
 2) ชวงท่ีสอง เรียกวา โครงสรางนาโนท่ีตอบสนอง (Active Nanostructures) จะเกี่ยวของ 
กับการพัฒนาวัสดุท่ีมีโครงสรางในระดับนาโนสเกลที่สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปได โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้อาจเปนผลมาจาก
แรงกล สนามแมเหล็ก การสัมผัสกับแสงสวาง โมเลกุลทางชีวภาพ หรือปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ในท่ีซ่ึง
จะสามารถเปล่ียนแปลงขนาด รูปราง การนําไฟฟา หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ในระหวางการใชงานได  
เชน อนุภาคนําตัวยา (Drug-delivery Particles) ท่ีสามารถปลอยโมเลกุลยารักษาโรคเขาไปในรางกาย 
มนุษย เม่ือถึงเนื้อเยื่อเปาหมายท่ีเปนโรคเทานั้น หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน ทรานซิสเตอรและ
แอมปลิฟายเออร จะถูกดัดแปลงฟงกช่ันใหสามารถลดรูปเหลือเพียงแคหนึ่งเดียวดวยโมเลกุลท่ีมี
ความสลับซับซอน 
 3) ชวงท่ีสาม เรียกวา  ระบบของนาโน (System of Nanosystems) จะครอบคลุมระบบ
ตางๆ ของระบบนาโนท่ีมี 3 มิติ โดยการใชเทคนิคการสังเคราะห (Synthesis) และการประกอบ 
(Assembly) เชน การประกอบทางชีวภาพ หรือหุนยนตท่ีสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมไดเอง 
กลาวคือ ในชวงนี้จะพุงตรงไปท่ีสวนประกอบจํานวนมากท่ีพัวพันกันและมีความสลับซับซอน ซ่ึง

                                                 
5  ไทยแลนดอินดัสตรี้ดอทคอม.  (2554, 7 พฤศจิกายน).  นาโนเทคโนโลยี…ปลอดภัย ไรกังวล จริงหรือ 

(ตอนที่ 1).  สืบคนเมื่อ 25  ธันวาคม  2555, จาก   
http://www.thailandindustry.com/guru/ view.php?id= 15525& section=9&rcount=Y    
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จะถูกรวมเขาเปนส่ิงท่ีมีลักษณะเฉพาะในทายสุด โดยหนึ่งในการใชงานน้ันจะเกี่ยวของกับการ
ประกอบตัวเองได (Self-assembly) ของช้ินสวนนาโนอิเล็กทรอนิกสท่ีไดกําหนดวิธีไวใหแลวเพื่อ
ประกอบกันเองเปนวงจรแบบ 3 มิติ และรวมกันข้ึนเปนอุปกรณท้ังหมด หรือการประมวลผลขอมูล
โดยใชโฟตอน (Photon) หรือในกรณีทางการแพทย ก็สามารถท่ีจะใชระบบเชนท่ีวานี้สําหรับการ
พัฒนาการเขากันได (Compatibility) ของเนื้อเยื่อท่ีปลูกถาย หรือใชเปนนั่งรานสําหรับการกอกําเนิด
ใหมของเนื้อเยื่อ หรือบางทีก็อาจรวมถึงการสรางอวัยะเทียมข้ึนมา 
 4)  ชวงท่ีส่ี เรียกวา ระบบนาโนเชิงโมเลกุล (Molecular Nanosystems) จะเปนไปใน
ลักษณะโครงขายผสมผสานกัน ซ่ึงโมเลกุลและโครงสรางท่ีมีอณูมาก (Supramolecules) จะใชเปน
อุปกรณท่ีมีความโดดเดนเปนพิเศษ ซ่ึงโปรตีนท่ีอยูในเซลลจะทํางานรวมกันในลักษณะเชนนี้ สวน
คอมพิวเตอรและหุนยนตสามารถที่จะลดขนาดใหเล็กลงอยางมาก และการใชงานทางการแพทยนั้น
อาจจะมีเปาหมายคอนขางสูง โดยจะเปนการรักษาโรคแบบใหมท่ีเกี่ยวกับพันธุศาสตรและการชะลอ
ความแกชรา รวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการสื่อสารแบบใหม อันเนื่องจากเทคโนโลยี 
รวมท่ีเช่ือมโยงกันระหวางมนุษยกับอิเล็กทรอนิกส 
 ท้ังนี้ การประยุกตใชงานของการวิจัยในปจจุบัน (Applications of Current Research)
อาจจะกลาวไดวา เกือบจะทุกๆ สวนของกิจกรรมท่ีมนุษยกระทํา จะไดรับผลกระทบจากการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีในอนาคต ไมวาจะเปนการแพทย อาหาร เส้ือผา ระบบความม่ันคงของประเทศ 
การทําความสะอาดส่ิงแวดลอม การกอกําเนิดพลังงาน อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และการ
กอสราง เปนตน 

 
2.2  ผลดีและผลเสียของนาโนเทคโนโลยี 
 หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และองคกรธุรกิจท่ัวโลก 
ตางก็ประชันขันแขงกันเพื่อเปนผูนําดานนาโนเทคโนโลยี และเข็นสินคาอุปโภค บริโภค ท้ังท่ีมี
สวนผสมของวัสดุนาโนและใชนาโนเทคโนโลยีในการผลิต ออกสูตลาดกันไมเวนแตละวัน 
 ในขณะเดียวกัน หลักฐานท่ีอาจบงช้ีไดวาวัสดุท่ีเปนนวัตกรรมใหมเหลานี้ มีโอกาสท่ี
จะกอใหเกิดอันตรายดานความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ ก็เพิ่มมากข้ึน
เปนเงาตามตัวเหมือนจะทาทายตอสังคม เศรษฐกิจ และจริยธรรมของมวลมนุษยชาติ วาเราจะเลือก
หนทางใด เก็บเกี่ยวผลกําไรสูงสุดเพื่อสรางความม่ังค่ังในระยะส้ัน และเพิกเฉยตอผลกระทบใน
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ระยะยาวของลูกหลาน หรือจะเลือกหนทางสายกลาง เก็บเกี่ยวผลประโยชนแตพอควร เพื่อความ
ยั่งยืนของเผาพันธุมนุษยและส่ิงแวดลอม6 
 แตเปนท่ีนาประหลาดใจท่ีแมจะมีการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในเชิงพาณิชยกันอยาง
กวางขวาง แตกลับปรากฏวา มีผลงานวิจัยนอยมากท่ีจะสามารถสรางความกระจางชัดในเร่ือง
ระเบียบวิ ธีในการลดความเส่ียง  และมาตรการหรือกลไกในการควบคุมดูแล  (Oversight 
Mechanisms) ซ่ึงจะเปนแหลงขอมูลสําคัญในการอางอิง เพื่อออกระเบียบขอบังคับ มาตรการ หรือ
กฎหมาย ท่ีจะใชกํากับดูแลนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนอยางไดผล เพื่อหลีกเล่ียงการเกิด
ขอผิดพลาดซํ้ารอยกับวัสดุหรือเทคโนโลยีอันนาท่ึงท่ีผานๆ มานั่นเอง 
 ท้ังนี้ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยีมีครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในอนาคต จึงอาจพิจารณา
ผลดีและผลเสียของนาโนเทคโนโลยีดังนี้7 
 2.2.1 ผลดีของนาโนเทคโนโลยี 
    2.2.1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมอุตสาหกรรมสารก่ึงตัวนํา (Semiconductor 
Industry Association: SIA) ไดพัฒนาแผนการสงเสริมอยางตอเนื่องในการผลิตช้ินสวนขนาดเล็ก
เพื่อเพิ่มอัตราเร็วและลดการใชพลังงานของอุปกรณประมวลผลขอมูลตัวรับรูสําหรับการวัด
สัญญาณ อุปกรณตรรกะสําหรับการประมวลผล หนวยความจําและจอภาพประมาณป 2010 
โครงสรางของอุปกรณจะมีขนาด 100 nm ซ่ึงจะสงผลตอเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ เชน 
  1)  การปรับปรุงการจัดขนาดในไมโครโปรเซสเซอร-ทรานซิสเตอรโครงสรางนาโนจะ
มีแนวโนมท่ีราคาตอตัวตํ่าลง ใชพลังงานนอยลงทําใหสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอรไดดีกวาเดิมถึง 1,000,000 เทา 
  2)  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารดวยความถ่ีสูง (อัตราเร็วสูง) มีชวงกวางมากกวา 
10  เทา                   
  3)  ขยายอุปกรณเก็บขอมูลขาวสารขนาดเล็กใหมีความจุมากกวาปจจุบัน กวา 100  เทา 
  4)  ระบบตัวรับรูรวม ทําหนาท่ีเก็บขอมูลโดยใชพลังงาน เนื้อท่ี และมีน้ําหนักนอยท่ีสุด 
  5)  สามารถจัดใหมีสถานีท่ีมีสภาพการแทจริง เพื่อจัดการชวยสอนแตละบุคคลหรือเพื่อ
ความบันเทิง 
                                                 

6  ณัฐพันธุ  ศุภกา.  (2548, มกราคม).  “วัสดุนาโนเก่ียวของกับวัสดุฉลาดอยางไร.”   วารสารนาโน   
เทคอินโฟ, 1(1).  หนา 5. 

7  ธีรเกียรต์ิ  เกิดเจริญ.  (2545, ตุลาคม-ธันวาคม).  “นาโนเทคโนโลยี ความเปนไปไดและทิศทางใน
อนาคต.”  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ.  หนา 2-5. 
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  6)  มีความสามารถในการคํานวณเพียงพอ เพ่ือควบคุมยานสูรบท่ีไมมีคนขับและยาน
ขนสงในเมืองใหญ 
  7)  ความสามารถในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงลดการเดินทางในการติดตอธุรกิจ (รวมถึงการ
ติดตอไปยังท่ีทํางาน) ในยุคท่ีเชื้อเพลิงสําหรับการเดินทางมีราคาแพง 
   2.2.1.2 การแพทยและสาธารณสุข จากการศึกษาวิจัยพบวาพฤติกรรมระดับโมเลกุล ท่ี
สเกลนาโนเมตรเปนตัวควบคุมระบบของส่ิงมีชีวิต นักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาชีววทิยา เคมี ฟสิกส 
และคอมพิวเตอรไดรวมกันคนควาวิจัย ทําใหเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน (Nanobiotechnology) 
มีความกาวหนาแบบกาวกระโดด ความสําเร็จทางดานการแพทยและสาธารณสุขมีมากกวา 10 ปท่ี
ผานมา มีการสรางหุนยนตนาโนจากโปรตีนท่ีสามารถติดตามอาการผิดปกติของเซลล และใช
เครื่องมือดังกลาวในการรักษาโรคในระดับเซลลหรือโมเลกุล การใชหุนยนตนาโนในการปองกัน
เช้ือโรค ซอมแซมผนังเซลล รักษาอาการไขมันอุดตันในเสนเลือดหรือการสรางหุนยนตนาโนท่ี
สามารถเคล่ือนท่ีในกระแสเลือดเพื่อเขาทําลายเช้ือโรคหรือเซลลมะเร็งในรางกายโดยท่ีไมตองมีการ
ผาตัดท่ีเส่ียงอันตราย นอกจากนั้นยังสามารถสรางอวัยวะข้ึนมาทดแทนไดงายข้ึน 
  นอกเหนือจากการรักษาโรคแลว นาโนเทคโนโลยียังมีการพัฒนา ดีเอ็นเอชิป (DNA 
chip) ซ่ึงเปนไมโครชิปชนิดหนึ่งท่ีใชคนหายีนของส่ิงมีชีวิต สรางข้ึนมาโดยใชกระบวนการที่
ใกลเคียงกับการสรางไมโครชิปคอมพิวเตอร บนผิวของ ดีเอ็นเอชิป แตละแผนจะฉาบดวยดีเอ็นเอ
สังเคราะหท่ีเปนสายเดียวและมีลักษณะเหมือนกับ ดีเอ็นเอ สภาพปกติ ดีเอ็นเอชิปนี้ใชสําหรับ
วิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรม ทําใหสามารถทํานายการเกิดโรคของบุคคลกอนท่ีอาการของโรคจะ
ปรากฏ นอกจากนั้นยังใชเพื่อหาการตอบสนองตอยาของผูปวย เพ่ือคนหายีนท่ีอาจกอ ใหเกิดโรค
ในอนาคต 
 ความกาวหนาทางนาโนเทคโนโลยีจะทําใหมีผลตอการแพทยและสาธารณะสุขในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
 1)  การรักษาโรคทําไดรวดเร็วข้ึน โดยประสิทธิภาพของ ดีเอ็นเอชิป 
 2)  รูปแบบการใหยาแบบใหมจะเพิ่มศักยภาพในการรักษา โดยการใหยาในรูปแบบ
ใหม สามารถสงยาเขาไปในรางกายไปในบริเวณท่ีในปจจุบันยังไมสามารถเขาถึงได 
 3)  มีการพัฒนาอวัยวะประดิษฐจากวัสดุที่สามารถอยูรวมกับเนื้อเยื่อไดทําใหมีความ
ทนทานและไมถูกปฏิเสธหรือตอตานจากรางกาย 
 4)  ระบบการรับรูจะมีการตรวจจับเช้ือโรคท่ีปรากฏขึ้นในรางกายส่ิงมีชีวิต และเปล่ียน
จากการรักษาเยียวยามาเปนการตรวจพบและปองกันต้ังแตเร่ิมตน 
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  2.2.1.3 วัสดุและการผลิตนาโนเทคโนโลยีเปนรากฐานท่ีแทจริงของการเปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิตของวัสดุและอุปกรณในอนาคต รวมท้ังเซรามิก โลหะ พอลิเมอร และวัสดุผสม 
ความสามารถในการสังเคราะหบล็อกวัสดุในระดับนาโนเมตรดวยการควบคุมขนาดไดอยาง
เท่ียงตรงแลวนํามาประกอบเปนโครงสรางท่ีใหญกวาพรอมกับสมบัติและฟงกชันพิเศษจะปฏิวัติ
อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ เชน เบากวา แข็งแรงกวา วัสดุสามารถพัฒนาเพื่อใหไดราคาถูก ชวงอายุ
การใชงานยาวข้ึน และอัตราการเสียหายนอยกวาอุปกรณใหมๆ มีพื้นฐานอยูบนสถาปตยกรรมและ
หลักการใหม และใชการผลิตเชิงโมเลกุลหรือเปนกอน การผลิตเชิงโมเลกุลมีความไดเปรียบในดาน
การประกอบท่ีระดับนาโนสเกล  
  2.2.1.4 พลังงานและส่ิงแวดลอม นาโนเทคโนโลยีมีศักยภาพที่สงผลกระทบท่ีสําคัญตอ
ประสิทธิภาพ การเก็บสะสม และการผลิตพลังงาน และนาโนเทคโนโลยียังสามารถใชเพ่ือคอย
ตรวจและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม เชน ปรับปรุงการควบคุมการปลอยอากาศพิษจากแหลงตางๆ ได 
และพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนสะอาดข้ึนใหม ซ่ึงจะลดการเกิดผลิตผลพลอยไดท่ีไมตองการ 
ผลกระทบตอการควบคุมอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตจะออกมาในรูปของการประหยัด
พลังงาน และผลผลิตท่ีออกมาจะไมเปนปญหาตอส่ิงแวดลอม รวมถึงการใชหุนยนตนาโนและ
ระบบอัจฉริยะสําหรับการจัดการกากนิวเคลียรและส่ิงแวดลอม  
 2.2.2 ผลเสียของนาโนเทคโนโลยี 
   สถานการณการใชผลิตภัณฑนาโนมีแนวโนมสูงข้ึนเปนลําดับ จึงทําใหเกิดผลกระทบ
ดังนี้8  
  2.2.2.1 ปริมาณขยะนาโนมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน การกําจัดขยะชนิดนี้ ควรมีวิธีการกําจัด
โดยเฉพาะหรือไม เชน เส้ือผาท่ีเคลือบดวยสารซิลเวอรนาโนท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย ถา
นําไปกําจัดดวยวิธีการฝงกลบ ระยะเวลาการยอยสลายจะนานข้ึนหรือไม และอาจสงผลตอ
กระบวนการยอยสลายในหลุมฝงกลบหรือไม และถานําไปกําจัดดวยวิธีการเผาสารซิลเวอรนาโนจะ
เปล่ียนองคประกอบไปเปนมลพิษหรือไม  
  2.2.2.2 จากการเปดการคาเสรีกับกลุมประเทศอาเซียน สินคาไมไดคุณภาพท่ีมีราคาถูก 
และใชสารนาโนจะไหลเขาประเทศจํานวนมาก ควรศึกษาหามาตรการรับมือหรือไมและ  
 

                                                 
8 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จากนาโนเทคโนโลยีในอนาคต.  (ม.ป.ป.).  สืบคนเมื่อ 10 สิงหาคม 2555, 

จาก  http://kui.most.go.th/~pitak/wornkkuiscicenter/%C7%D2%CA%D2%C3%BB%D5%B7%D5%E82% 
A9%BA%D1%BA%B7%D5%E84/%B9%D2%E2%B9.pdf. 
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  2.2.2.3 ผลิตภัณฑนาโน ท่ีขายในทองตลาดไดคุณภาพตามท่ีโฆษณาหรือไมปจจุบันมี
การนํานาโนเทคโนโลยีไปใชกับอุตสาหกรรมอาหารมากข้ึน เชน อยูในรูปแบบของ“แคปซูลนา
โน” ท่ีชวยเก็บสารอาหารหรือวิตามินสําหรับผสมลงในเคร่ืองดื่ม เชน วิตามินบางชนิดท่ีละลายใน
น้ํามัน เม่ือนําไปผสมลงเคร่ืองดื่มโดยตรง ก็จะไดเคร่ืองดื่มท่ีขุนดูไมนาบริโภค  
 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการทําธุรกิจในการผลิตและขายสินคาท่ีมีนาโนเทคโนโลยีเปนสวนประกอบ 
 นักการตลาดบางสวนไดเร่ิมประเมินผลกระทบในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม อันเกิดมา
จากการพัฒนาและประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีในทางธุรกิจกันบางแลว และแทบไมนาเช่ือวา       
นาโนเทคโนโลยีท่ีใชในการสรางผลิตภัณฑซูเปอรจิ๋วนี้จะทรงอิทธิพลมหาศาล กลาวคือ9 
 ประการแรก การที่นาโนเทคโนโลยีเปนสวนสําคัญในการสรางผลิตภัณฑซูเปอรจิ๋ว 
นั่นทําใหผูผลิตมีโอกาสและความสามารถเพ่ิมข้ึนในการสรางสินคาไดมหาศาลและมากมาย โดย
ไมตองกังวลเร่ืองเนื้อท่ีเก็บรักษาสตอกสินคาเหมือนเม่ือกอน 
 ประการท่ีสอง ความตองการนํานาโนเทคโนโลยีไปใชในเชิงพาณิชยท่ีเพิ่มข้ึนอยาง 
ไมมีทาทีวาจะหมดส้ินนี้ จะทําใหนาโนเทคโนโลยีกลายมาเปนปจจัยสําคัญในการเปล่ียนความ
ศิวิไลซและอารยธรรมบางสวนของมนุษยชาติในอีกไมนอยกวา 25 ปขางหนา และมหาศาลกวาท่ี
เคยเปนในศตวรรษท่ี 20 ท่ีผานมาทั้งศตวรรษดวยซํ้า 
 ประการท่ีสาม นาโนเทคโนโลยีไมไดมุงท่ีการสรางผลิตภัณฑขนาดจิ๋วมากๆ เทานั้น 
หากแตยังกอใหเกิดสินคาท่ีแตกตางออกไปจากรูปลักษณแบบเดิมท่ีเราคุนเคยกันดวย เพราะดวย
เทคโนโลยีดังกลาว ธุรกิจจะสามารถสรางเพชรในรูปแบบใหมข้ึนมาใชในวงการอุตสาหกรรม ทํา
ใหโฉมหนาของอุตสาหกรรมและธุรกิจตางๆ หลายอยางในวันนี้เปล่ียนแปลงไปอยางนึกไมถึงมา
กอน เพราะเพชรยุคใหมขนาด 2 กะรัตมีราคาถูกเพียง 100 ดอลลารเทานั้นจากการปรับเปล่ียน
อะตอมและโมเลกุลของสสาร 
 ในประเทศไทยไดมีการกําหนดกลุมผลิตภัณฑเปาหมายท่ีประเทศไทยมีศักยภาพใน
การแขงขัน 7 กลุมผลิตภัณฑ ดังนี้คือ10 
 1) ผลิตภัณฑเซนเซอรและไบโอเซนเซอร ตัวอยางเชน อุปกรณตรวจจับหรือตรวจวัด
กาซในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและส่ิงแวดลอม พอลิเมอรอิเล็กโตรไลต อุปกรณตรวจ
วินิจฉัยโรค และวัสดุตรวจจับสารเคมีท่ีผลิตจากเสนใยเซรามิกสนาโนกึ่งตัวนํา เปนตน 

                                                 
9  ธีรยุส  วัฒนาศุภโชค.  (2552, 19 พฤษภาคม).   โอกาสในธุรกิจนาโน.  กรุงเทพธุรกิจ.  หนา 9. 
10 กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564). 
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 2) กลุมอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกสตัวอยางเชน อุปกรณอินทรียอิเล็กทรอนิกส         
อุปกรณแสดงผลฟลมบางอินทรียเปลงแสง เซลลแสงอาทิตย อุปกรณเปล่ียนแสงเปนพลังงานไฟฟา
โดยใชฟลมบางอินทรีย เปนตน  
 3)  กลุมผลิตภัณฑในระบบนําสงยา สมุนไพรตัวอยางเชน พาหนะนําสงยา (Drug 
Delivery Vehicle) ยารักษาโรคเฉพาะจุด (Targeting Drug) สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใชในอาหาร
เสริม เปนตน  
 4)  กลุมเวชสําอาง ตัวอยางเชน สารสกัดประกอบสําหรับเคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ
ดูแลผิว เปนตน 

5)  ตัวเรงปฏิกิริยาและวัสดุดูดซับกรอง ตัวอยางเชน ตัวเรงปฏิกิริยานาโนซีโอไลตแผน
กรองโมเลกุล แผนโพลิเมอรนําไฟฟา เปนตน 

6)  กลุมวัสดุเคลือบนาโน ตัวอยางเชน วัสดุเคลือบผิวฉนวน สะทอนความรอน วัสดุ
เคลือบผิวนาโนลดความฝด กระจกไรคราบสกปรกและวัสดุเคลือบส่ิงทอกันน้ําและกันเปอน      
เปนตน  

7) กลุมวัสดุสารประกอบแตง ตัวอยางเชน วัสดุเสริมแรงดวยทอคารบอนนาโน  
เสนลวดเซรามิกสนาโน เปนตน 
 2.3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับกําไรเปนคาตอบแทน  
 เราสามารถจัดกลุมทฤษฎีกําไรตางๆ ออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ กลุมทฤษฎีท่ีถือวา
กําไรเปนคาตอบแทน กลุมทฤษฎีท่ีถือวากําไรเกิดจากอํานาจการผูกขาด และกลุมทฤษฎีท่ีถือวา
กําไรเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี11 
            2.3.1.1 ทฤษฎีท่ีถือวากําไรเปนคาตอบแทน 
     แนวคิดของทฤษฎีกลุมนี้ถือวากําไรเปนคาตอบแทนจากการทําหนาท่ี (Compensatory  
or Functional Theories) ของผูประกอบการในการวางแผนและรวบรวมปจจัยการผลิตตางๆ มาใช
ผลิตสินคาในสวนประกอบที่เหมาะสมท่ีสุด และทําหนาท่ีเส่ียงภัยในการประกอบธุรกิจ  ดังนั้น 
กําไร (ทางเศรษฐศาสตร)  จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนในการเปนคาตอบแทนใหผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จในการทําหนาท่ีในการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม แนวคิดของทฤษฎีกลุมนี้อาจไม
สามารถนํามาใชไดในปจจุบัน เพราะรูปแบบขององคกรธุรกิจไดเปล่ียนจากองคกรธุรกิจท่ีบุคคล
คนเดียวเปนเจาของมาเปนองคกรธุรกิจในรูปของบริษัท ซ่ึงไดมีการแยกความเปนเจาของออกจาก
การบริหารและการจัดการ ดังนั้น ผูท่ีไดรับจัดสรรกําไรคือเจาของบริษัท ซ่ึงไดแกผูถือหุนสวน 
 
                                                 

11 รัตนา  สายคณิต.  (2551).  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ.  หนา 198-200. 
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ผูประกอบการซ่ึงไดแก ผูทําหนาท่ีบริหารและจัดการจะไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีของเขา
ในรูปของเงินเดือน ทฤษฎีท่ีถือวากําไรเปนคาตอบแทนของการทําหนาท่ีในการประกอบการจึง
สามารถนํามาใชไดเฉพาะกับองคกรธุรกิจขนาดเล็กท่ีบุคคลคนเดียวเปนเจาของและรับผิดชอบ
บริหารงานเอง 
  2.3.1.2 ทฤษฎีท่ีถือวากําไรเกิดจากอํานาจการผูกขาด 
   ตามแนวคิดของทฤษฎีท่ีถือวากําไรเกิดจากอํานาจการผูกขาด (Monopoly Theories) ใน
การประกอบธุรกิจ เชน องคกรธุรกิจท่ีไดรับสัมปทาน สิทธิบัตร หรือไดรับสิทธิพิเศษจากรัฐใหเปน
ผูผลิตสินคาชนิดนั้นแตเพียงผูเดียวเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหองคกรธุรกิจนั้นสามารถประกอบ
ธุรกิจไดรับกําไรสูงเกินกวาปกติ อํานาจการผูกขาดอาจจะไดมาจากปจจัยอ่ืนๆ ก็ได เชน การเปน
องคกรธุรกิจขนาดใหญทําใหไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาด หรือทําใหสามารถใช
เทคนิคการผลิตแบบใชทุนมาก และเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย หรือเปนองคกรธุรกิจท่ีเปนเจาของ
ปจจัยการผลิตบางอยางท่ีจําเปนตอการผลิตและเปนของหายาก เชน แหลงแรหินออนและนํ้ามัน  
เปนตน หรือเปนองคกรธุรกิจท่ีสามารถคิดคนพัฒนาสินคาชนิดใหมและไดจดทะเบียนสิทธิบัตรไว
ตามกฎหมาย องคกรธุรกิจท่ีมีอํานาจการผูกขาดเชนนี้จะสามารถแสวงหากําไรจากการประกอบ
ธุรกิจของตนได ตราบใดท่ีผูอ่ืนยังไมกลาหรือไมสามารถเขามาทําการผลิตแขงขันในตลาด 
  บางทฤษฎีในกลุมนี้ถือวากําไรอาจจะเกิดข้ึนไดโดยไมคาดฝน (Friction Theories)  
เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงในบางส่ิงบางอยางท่ีไมไดคาดคะเนไวลวงหนาเกิดข้ึน ทําใหเกิดผล
กระทบตออุปสงคหรือตนทุนการผลิตในทิศทางท่ีทําใหเกิดกําไรเพิ่มพูนข้ึนอยางมากแตเปนเพียง
ช่ัวคร้ังช่ัวคราวเทานั้น ตัวอยางเชน บริษัทผลิตผาไหมไดมียอดขายสูงมากอยางผิดปกติในปท่ี
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหเปนปแหงการทองเท่ียว ทําใหมีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศหล่ังไหล
เขามาทองเท่ียวในประเทศมากผิดปกติ และไดจับจายใชสอยซ้ือผาไหมไทยและของท่ีระลึกตางๆ  
ยอดขายและยอดกําไรปนั้นจึงสูงข้ึนอยางมาก ตอเม่ือส้ินสุดปแหงการทองเท่ียว นักทองเท่ียวลดลง
เทากับปกติ ยอดขายและยอดกําไรจึงลดลงมาอยูในระดับปกติตามเดิม 
  2.3.1.3 ทฤษฎีท่ีถือวากําไรเกิดจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาการ 
   ทฤษฎีกลุมนี้เปนการขยายความจากกลุมทฤษฎีในหัวขอ 2.3.1.2 โดยถือวากําไรเกิดจาก
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาการ (technology and innovation theories) นักเศรษฐศาสตร 
ท่ีมีแนวคิดตามทฤษฎีนี้ถือวา การคิดคนส่ิงใหมๆ หรือการประดิษฐส่ิงใหมๆ (inventions) เกิดจาก
ความพยายามของนักวิชาการ  และส่ิงประดิษฐใหมๆ หรือความรูใหมๆ นั้น ถามิไดมีการนํามาใช
ใหเกิดประโยชนในทางธุรกิจแลว  ส่ิงเหลานั้นก็จะไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ การนํามาใชใหเกิด
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ประโยชนทางดานธุรกิจ (innovations) จึงมีผลทําใหส่ิงประดิษฐใหมๆ หรือความรูใหมนั้นมีคุณคา
ทางเศรษฐกิจและกระตุนใหมีการพัฒนาความรูใหมตอไปเร่ือยๆ  
  องคกรธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จในการนําส่ิงใหมๆ มาใชในทางธุรกิจจะไดรับกําไร
สูงกวาปกติ จนกวาจะมีผูอ่ืนสามารถผลิตแขงขัน หรือมีการประดิษฐส่ิงใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง
กวาหรือมีคุณภาพดีกวาเขามาขายแขงขันในทองตลาด ดวยเหตุนี้เพื่อเปนการคุมครองใหผูประดิษฐ
ส่ิงใหมๆ หรือผูบุกเบิกนํามาใชในทางธุรกิจไดรับผลประโยชนจากความรูใหมๆ หรือส่ิงประดิษฐ
ใหมๆ ท่ีตนคิดคนข้ึนหรือนํามาใช จึงไดมีการใหจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือลิขสิทธ์ิทรัพยสินทาง
ปญญาเหลานั้น  เพื่อปองกันมิใหผูอ่ืนมาลอกเลียนแบบไปผลิตไดโดยงาย 
  การจดทะเบียนสิทธิบัตรจะมีผลทําใหองคกรธุรกิจที่เปนเจาของสิทธิบัตรไดรับผล
กําไรสูงเปนระยะเวลายาวนาน แตในอุตสาหกรรมบางอยางท่ีมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
รุดหนาอยางรวดเร็ว  องคกรธุรกิจอาจจะไดรับผลกําไรสูงในระยะเวลาอันส้ัน เพราะจะมีสินคาท่ีมี
คุณภาพสูงกวาออกมาขายแขงขันอยางรวดเร็ว เชน อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร ดังนั้น  
เพื่อท่ีจะดํารงรักษาอัตราผลกําไรใหคงสูงอยูได องคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ันๆ จึงตองพัฒนา
ความรูทางดานเทคโนโลยีและนํามาใชใหเกิดประโยชนทางดานธุรกิจอยางตอเน่ืองตลอดเวลา  
 
2.4 บทบาทของรัฐในการคุมครองผูบริโภค สินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี  
 ในปจจุบันนี้การคุมครองสิทธิของผูบริโภคในประเทศไทยดีข้ึนมาก มีการออกกฎหมาย 
ปกปองผลประโยชนของเราไวอยางครอบคลุม เพ่ือใหผูบริโภคไดรับขอมูลตรงตามความเปนจริง
ประกอบการตัดสินใจกอนซ้ือ เชน กรณีการทําสัญญาเชาซ้ือรถก็จะตองมีขอกําหนดตางๆ ระบุไว
อยางครบถวนในหนังสือสัญญาวาหากจะมีการเลิกสัญญา เพราะผิดนัดจะตองแจงเตือนกอน 
นอกจากนี้หากสัญญาท่ีผูขายทํามาไมเปนธรรมหรือมีขอความท่ีใหสิทธิผูบริโภคนอยกวาหรือเปน
โทษ ขอสัญญาแบบนี้ก็ใชบังคับไมได ผูซ้ือสามารถเรียกรองใหผูขายใชขอความท่ีเปนธรรมซ่ึงระบุ
ในแบบของสัญญาท่ีสํานักงานคุมครองผูบริโภคกําหนดไวได หรืออยางกรณีครีมทาหนาขาว 
ปจจุบันมีการออกกฎหมายหามไมใหมีการโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริง การเขียนคําโฆษณา
อยางนี้จึงผิดกฎหมาย นอกจากนี้การโฆษณายังตองระบุขอมูลตามความเปนจริงดวย เชน ระบุวา
เปนผลจากการทดสอบกับผูหญิงเทานั้นเทานี้คน จํานวนกี่คนท่ีใชแลวพอใจ เปนตน ดังนั้นหาก
สังเกตใหดีมักจะเห็นตัวอักษรเล็กๆ อยูดานลางของโฆษณาหรือฉลากผลิตภัณฑเพื่อใหเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค ซ่ึงวันนี้กฎหมายไมเพียงคุมครองแคหามโฆษณาเกินจริงเทานัน้ 
หากคุณใชครีมทาหนาขาวแลวหนาพังเสียโฉม เพราะสวนผสมของครีม เดิมอาจเรียกคาเสียหายได
เฉพาะคารักษาซ่ึงเปนคาเสียหายอันเกิดแกรางกายเทานั้น แตกฎหมายในปจจุบันคุณสามารถเรียก
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คาเสียหายทางจิตใจเพิ่มเติมไดอีกดวยท่ีเรียกวา “สิทธิท่ีจะไดรับคาเสียหายทางจิตใจ” เชน ใชครีม
แลวหนาพังทําใหอับอายผูคน กระทบกระเทือนตอจิตใจ แตคาความเสียหายจะเปนเทาใดน้ันข้ึนกับ
ศาลทานจะเปนผูกําหนดซ่ึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับหนาตากอนเกิดความเสียหายดวย อยางไร 
ก็ตามเม่ือเรารู “สิทธิผูบริโภค” มากข้ึนก็จะไมเสียเปรียบคนขายสินคา หรืออยางนอยก็รูจักระมัดระวัง 
ตัวมากข้ึน12  
 ท้ังนี้มีการแขงขันกันในเชิงธุรกิจมาก ทําใหผูผลิตแขงกันผลิตและบริการ เพื่อตอบสนอง 
ตอความตองการของผูบริโภค แตพบวา มีผูผลิตจํานวนไมนอย ท่ีไมคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูบริโภค ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงตองทําหนาท่ีดูแลและกํากับแกไข โดยมีจุดมุงหมายในการคุมครอง
ผูบริโภค  ดังนี้ 
 1)  เพื่อคุมครองผูบริโภค ไมใหเสียเปรียบผูผลิต 
 2)  เพื่อคุมครองผูบริโภค ไมใหตกเปนเหยื่อของการโฆษณา 
 3)  เพื่อควบคุมสินคาท่ีไมไดมาตรฐาน ไมปลอดภัย หรือเปนอันตรายตอผูบริโภค 
 4)  เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ระหวางผูซ้ือ และผูขาย  
 ท้ังนี้ ในสมัยศตวรรษท่ี 18 สินคาตางๆ ท่ีมีขายกันในทองตลาดลวนเปนสินคาท่ีผลิต
ข้ึนอยางงายๆ ไมซับซอน เชน มีด ขวาน จาน ชาม ชอน โอง ไห เส้ือผา ผูซ้ือซ่ึงเปนผูบริโภคสินคา
พวกนี้จึงสามารถท่ีจะตรวจสอบความชํารุดบกพรองของสินคาไดงายๆ ดวยตนเอง วิธีปฏิบัติเชนนี้
ไดกลายมาเปนหลักประการหนึ่งของกฎหมายวาดวยการซื้อขาย นั่นคือหลัก “ผูซ้ือตองระวัง  
(Caveat Emptor)” โดยหากผูซ้ือไมตรวจสอบสินคาท่ีจะซ้ือขายใหดี หรือเห็นไดชัดเจนวาสินคามี
ความชํารุดบกพรองแตก็ยังซ้ือสินคานั้นไป ถือวาผูซ้ือนั้นขาดความระมัดระวังเอง ผูขายไมตองรับ
ผิด หลักกฎหมายดังกลาวปรากฏอยูในมาตรา 473 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสินคาตางๆ เร่ิมมีความซับซอนมาก
ข้ึน และมีการนําเทคโนโลยีท่ีซับซอนมาใชในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันท่ีมี
การนําเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology)  เขามาใชในกระบวนการผลิตอยางแพรหลาย ซ่ึงทําให
ผูบริโภคไมสามารถทราบไดเลยวาสินคานั้นมีความชํารุดบกพรองหรืออาจไมปลอดภัยในขณะที่
ซ้ือมาหรือไม โดยความชํารุดบกพรองหรือความไมปลอดภัยของสินคาเหลานี้อาจเกิดข้ึนจาก
วัตถุดิบท่ีใชไมไดคุณภาพ หรือความบกพรองในกระบวนการผลิตเองหรือวิทยาการในขณะท่ีผลิต
สินคานั้นไมสามารถคาดการณไดวาความชํารุดบกพรองนั้นจะเกิดข้ึน (State Of The Art) ซ่ึงมีท้ัง 
 
                                                 

12  วิชาการดอทคอม.   (2555, 8 มิถุนายน).  ไมเสียเปรียบเมื่อรูสิทธขิองผูบริโภค.  สืบคนเมื่อ 10  
สิงหาคม 2555, จาก  http://vcharkarn.com/varticle/43824 
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ตัวอยางท่ีเกิดข้ึนแลว เชน กรณียาทาลิโดมายดท่ีทําใหเกิดความผิดปกติในทารก กรณีผลกระทบ
จากการท้ิงแบตเตอร่ีรถยนตเกาในญ่ีปุน เปนตน และกรณีท่ียังไมทราบวาจะเกิดผลกระทบข้ึน
หรือไม เชน ผลกระทบจากการใชโทรศัพทมือถือเปนระยะเวลานานๆ เปนตน 
 นอกจากนี้ การเพ่ิมจํานวนการผลิตเพื่อประหยัดตนทุนการผลิต (Economic Of Scale) 
และการขยายตัวอยางรวดเร็วของตลาด (Market) โดยไมมีพรมแดน ทําใหสินคาหลากหลายชนิด
กระจายไปยังผูบริโภคอยางรวดเร็ว ซ่ึงในจํานวนนี้มีสินคาท่ีชํารุดบกพรองและไมปลอดภัยอยูดวย
เปนจํานวนมาก ผูบริโภคจึงอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ 
 ปญหาดังกลาวทําใหเกิดขอคิดวาหลักกฎหมายดั้งเดิม คือ หลักผูซ้ือตองระวัง นั้นไม
อาจใหความคุมครองแกประชาชนท่ัวไปซ่ึงเปนผูบริโภคได จึงมีการเรียกรองใหรัฐเขามาแทรกแซง
โดยใหการคุมครองผูบริโภคมากข้ึน 
 มาตรการการคุมครองผูบริโภคแบงออกได 2 มาตรการ คือ มาตรการกอนท่ีสินคาจะเขา
สูตลาด (Pre-market Control Measure) กับมาตรการหลังจากท่ีสินคาเขาสูตลาดแลว (Post-Market 
Control Measure) 
 ประการแรก สําหรับมาตรการกอนท่ีสินคาจะเขาสูตลาด (Pre-Market Control Measure)  
นั้น ไดแก การกําหนดมาตรฐานจริยธรรม (Code Of Conduct) ของผูประกอบการ และการกําหนด
มาตรฐาน (Standard) ของกระบวนการผลิตและมาตรฐานของสินคาท่ีจะผลิตข้ึน ซ่ึงบังคับใหผูผลิต
จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดเทานั้น 
 เทคนิคในการกําหนดมาตรฐานสินคานั้นแบงออกไดเปน 2 เทคนิค คือ 
 1)  การกําหนดมาตรฐานสินคาตามประเภทของสินคา (By Item) และ 
 2)  การกําหนดมาตรฐานสินคากลาง (General Standard) 
 สําหรับการกําหนดมาตรฐานสินคาตามประเภทของสินคาจะทําใหรัฐหรือหนวยงาน
กําหนดมาตรฐานเอกชนตองทํางานตลอดเวลาเน่ืองจากสินคานั้นมีจํานวนมาก และเปนการ
ดําเนินงานในลักษณะกําหนดมาตรฐานหลังจากท่ีมีการผลิตสินคานั้นข้ึนแลว แตการกําหนด
มาตรฐานสินคากลางจะลดภาระดังกลาวไดมาก ท้ังยังกระตุนใหผูผลิตพัฒนากระบวนการผลิต
สินคาไปในตัว ตัวอยางของมาตรฐานกลางท่ีใชกันอยู เชน EU Directive On Product Safety (1995) 
ท่ีกําหนดวาสินคาท่ีจะวางจําหนายในทองตลาดไดตองเปนสินคาท่ีปลอดภัยเทานั้น (Only 
safeproduct can be placed on the market) เปนตน 
 ประการท่ีสอง สวนมาตรการหลังจากท่ีสินคาเขาสูตลาดแลว (Post-market Control 
Measure) นั้น แยกเปนการควบคุมระบบการจัดจําหนาย (Supply Chain) การตรวจสอบคุณภาพของ
สินคา (Product Quality Control) การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยางถูกตองและพอเพียง (Product 

DPU



 23 

Information, Labeling) การควบคุมการโฆษณา การคุมครองอิสระในการตัดสินใจซ้ือสินคาของ
ผูบริโภค การเรียกคาเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรองของสินคา (Compensation) และการ
เรียกคืนสินคาท่ีไมปลอดภัยคืนจากผูบริโภค (Product Recall Measure)13 
 จะเห็นวากฎหมายไดใหสิทธิแกผูบริโภคอยางกวางขวาง ประชาชนจึงควรใชสิทธิใน
การบริโภคใหเต็มท่ี เชน เม่ือจะซ้ือสินคา หรือใชบริการ หากมีส่ิงใดท่ีผิดหรือมีเจตนาใหผูซ้ือเขาใจ
ผิดจากความเปนจริงก็ถือวาทําผิดกฎหมาย  เม่ือผูบริโภคซักถามและพิจารณาแลวหากไมพอใจซ้ือก็
มีสิทธิท่ีจะไมซ้ือ  หรือเลือกซ้ือของรานอ่ืนได  ผูขายหรือแมคาท่ีแสดงมารยาทไมเหมาะสม กลาว
คําหยาบคายเม่ือผูบริโภคไมซ้ือสินคาของตน หรือเม่ือถูกตอรองราคา หรือซักถามคุณภาพสินคา จึง
เปนผูกระทําผิดกฎหมายเชนกัน และหากสินคาหรือบริการที่ขายไปเปนเหตุใหผูซ้ือเกิดอันตราย ก็
เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย  ซ่ึงผูซ้ือหรือผูบริโภคมีสิทธิท่ีจะรียกรองใหผูขายชดใชคาเสียหายได
ตามกฎหมาย ท้ังนี้โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอง และเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาและบริการการคุมครองผูบริโภค14    
 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับสินคาท่ีผูบริโภคควรไดรับมีดังน้ี   
  1.1 ราคา หมายถึง ราคาตอหนวยของสินคา ซ่ึงราคาผูบริโภคไมสามารถรูวา
ผลิตภัณฑช้ินไหนดีหรือไมดี เพราะสินคานั้นๆ จะแตกตางท่ีการบรรจุหีบหอ ปริมาณ ขนาดและมี
สินคาบางชนิดไมระบุราคา จึงทําใหผูบริโภคไมสามารถทราบไดวาสินคานั้นดีหรือไม และประหยัด 
ท่ีสุดหรือไม 
  1.2 ปายโภชนาการ หมายถึง การใหขาวสารขอมูลของสินคาวาเปนอะไร บริโภค
อยางไร ใชอยางไรเพ่ือผูบริโภคจะไดเขาใจรายละเอียดโดยปดอยูท่ีบรรจุภัณฑของสินคานั้นๆ 
  1.3 รายละเอียดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับอายุการ
ใชงานของผลิตภัณฑซ่ึงประกอบดวย วัน เดือน ป ท่ีผลิต อายุการใชงาน และวันหมดอายุของ 
ผลิตภัณฑ โดยจะช้ีแจงบนหีบหอของผลิตภัณฑ 
  1.4 ความจริงเกี่ยวกับสินคาท่ีชวยสนับสนุน หมายถึง ส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงรายละเอียด 
ไดชัดเจน เพื่อเพิ่มความรูใหแกผูบริโภค ผูบริโภคจะตองแยกขอมูลท่ีไดออกมา และทําความเขาใจ  
เพื่อใชในการตัดสินใจ 

                                                 
13  การพัฒนามาตรการคุมครองผูบริโภค.  (ม.ป.ป.).  สืบคนเมื่อ 10 สิงหาคม 2555, จาก http://www. 

nidambe11.net/ekonomiz/2005q1/article2005february10p8.htm 
14 สิทธิของผู บริโภคที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการ.  (ม.ป.ป.).  สืบคนเมื่อ 3  

มกราคม  2556, จาก  http://www.ocpb.go.th/main_previlege.asp  
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  1.5 รายละเอียดของสินคา ผูผลิตมีการกําหนดจํานวนของรายละเอียดของสินคา    
นั้นๆ ใหเหมาะสมโดยผูบริโภคจะใชรายละเอียดของสินคานั้น เปรียบเทียบกับสินคาอ่ืนๆ เพื่อจะ
สามารถเลือกตัวเลือกที่ดีท่ีสุด ไดประโยชนมากท่ีสุด 
 2.  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกสินคา และบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือ ควรมีองคประกอบดังนี้15 
  2.1 ใหความรูเกี่ยวกับเกณฑท่ีจะใชประเมินในตัวสินคา และบริการที่ตองใช
เทคโนโลยียุงยากซับซอน และใหเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้ใหมีทักษะในการบริหารและ
การตัดสินใจ ในระดับน้ีสามารถเทียบกับการศึกษาท่ีใหกับมืออาชีพ 
  2.2  ใหความรูเกี่ยวกับองคการธุรกิจตางๆ รัฐบาลและการใหความรูทางดาน
การตลาดเพิ่มข้ึน 
  2.3 โดยการพิจารณาใหขาวสารขอมูล และความรูแกผูบริโภคเกี่ยวกับตัวสินคา
และบริการ ผูบริโภคจะนํามาใชประเมินใหตรงกับความตองการและความถูกตองเหมาะสมท่ีจะ
เลือกซ้ือสินคาไดตอไป 
 3. สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
 เปนสิทธิท่ีจะเนนในเร่ืองการไดรับความสะอาด ความปลอดภัย จากผลิตภัณฑและ
สภาวะแวดลอมตางๆ ซ่ึงเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยเปนปญหาสําคัญของผูบริโภค จึงมีการ
ออกกฎหมายคุมครองผูบริโภคและตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อปองกันไมใหผูบริโภค
ไดรับอันตรายจากสินคาและบริการองคการท่ีจัดต้ังเพื่อปองกันสิทธิดานความปลอดภัยของ
ผูบริโภคท่ีสําคัญมี 2 องคการ  คือ 
  3.1 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
  3.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 4. สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
 เพื่อแกปญหาและปองกันมิใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการทําสัญญากับผู
ประกอบธุรกิจ จึงกําหนดสิทธิของผูบริโภคเพิ่มข้ึนคือ “สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทํา
สัญญา” ซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทําสัญญา ควรมีองคประกอบดังนี้ 
 
 

                                                 
15 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.  (2555, 15 มีนาคม).  สิทธิที่ผูบริโภคจะไดรับการ

คุมครอง.   สืบคนเมื่อ 20 สิงหาคม 2555, จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/27405.                      
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  4.1 ผูประกอบธุรกิจท่ีขายสินคาหรือใหบริการที่เปนคูสัญญา ตองมีช่ือและท่ีอยูท่ี
ชัดเจน 
  4.2 ความสามารถของคูสัญญา เชน ผูรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจตองมี
หนังสือมอบอํานาจผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง ถามีคูสมรสก็ตองใหความยินยอม
ดวย 
  4.3 วัตถุประสงคของสัญญา ซ่ึงระบุวาเปนสัญญาอะไร คูสัญญามีกี่ฝายผูใดบาง 
พรอมท่ีอยูและสถานท่ีติดตอ 
  4.4 แบบของสัญญา ตองถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน จะซ้ือจะขายท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูกสรางตองทําตามแบบท่ีกรมท่ีดินกําหนด 
  4.5 การลงลายมือช่ือของคูสัญญาและพยาน ควรลงช่ือตอหนากันทุกฝาย 
 5. สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดใชความเสียหาย 
 สิทธิท่ีผูบริโภคจะไดรับการพิจารณาและชดใชความเสียหาย ทําได 3 วิธี คือ 
  5.1 การปองกัน โดยภาครัฐและเอกชนมีการออกกฎหมายพิทักษผูบริโภค ซ่ึงจะ
เปนกลไกในการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภคควบคูไปดวย 
  5.2 การเอากลับคืนมา การแกไขส่ิงท่ีผิดพลาดใหดีดังเดิม ทําไดหลายวิธี เชน แกไข
ท่ีตัวสินคา เม่ือเกิดการผิดพลาดภายหลังจากท่ีสินคานั้นออกสูตลาด โดยการนําเอากลับมาแกไข วิธี
นี้จะใชกันมากในการแกไขภาพพจนของตัวสินคา 
  5.3 การกําหนดบทลงโทษ กําหนดตัวบทกฎหมาย ใชเปนบทลงโทษตอผูผลิต โดย
จะมีท้ังการปรับ ท้ังจําคุก 
 6. หนาท่ีของผูบริโภคกับการคุมครองผูบริโภค 
 โดยท่ีหนาท่ีกอนซ้ือผลิตภัณฑก็เปนหนาท่ีของผูบริโภคจะตองรับผิดชอบตนเองซ่ึงเปน
ส่ิงจําเปน เพราะกอนการบริโภคผลิตภัณฑใดๆ จึงตองมีการหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  6.1 การใชความระมัดระวังในการซ้ือผลิตภัณฑ เชน การตรวจสอบการแสดงฉลาก 
ปริมาณ และราคาวามีความยุติธรรมหรือไม ผูบริโภคไมควรเช่ือขอความการโฆษณาโดยไมไดทํา
การพิจารณาอยางรอบคอบ 
  6.2 การทําสัญญาโดยการลงลายมือช่ือ หรือผูบริโภคควรจะตรวจสอบความชัดเจน
ของภาษาท่ีใชวารัดกุมและใหสิทธิแกผูบริโภคครบถวนตามท่ีไดตกลงกันไว และสัญญา เง่ือนไข
ขอใดบางท่ี ไมเปนธรรมแกผูบริโภค 
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 7. หนาท่ีหลังทําสัญญา 
  7.1 การเก็บรักษาพยานหลักฐานตางๆ ท่ีแสดงถึงการละเมิดสิทธิของผูบริโภคไว
เพื่อทําการเรียกรองกรรมสิทธ์ิของตน ควรจดจําสภาพที่ซ้ือผลิตภัณฑนั้นไวเพื่อประกอบการ
เรียกรองดวย 
  7.2 ในกรณีท่ีมีการทําสัญญาแลว ตองเก็บเอกสารสัญญาตางๆ รวมท้ังเอกสารภาพ
โฆษณา และ ใบเสร็จรับเงินไวดวย 
  7.3 เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ผูบริโภคมีหนาท่ีดําเนินการรองเรียนตาม
สิทธิของตน 
 8. วิธีการคุมครองผูบริโภค 
 ในการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณาหนาท่ีโดยทั่วไปในการควบคุมดูแลการ
โฆษณาสินคาหรือบริการซ่ึงมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
  8.1 ขอความท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือกอใหเกิดผลเสียตอสังคมตองมีการ
ตรวจสอบในขอความเท็จหรือเกินความจริงและ ขอความท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือ ขอความท่ี
สนับสนุนใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมท่ีทําใหเกิดความแตกแยกในหมูประชาชน 
  8.2 ผูบริโภคมีหนาท่ีในการปองกันความเสียหายเนื่องจากการโฆษณาสินคาเปน
การลวงหนารวมท้ังตรวจขอความโฆษณาท่ีผูประกอบธุรกิจขอใหพิจารณาใหความเห็นกอนทําการ
โฆษณาท้ังการดําเนินการ เม่ือพิจารณาขอความและเห็นวาขอความโฆษณานั้นมีลักษณะฝาฝนตอ
กฎหมายคุมครองผูบริโภค  
  8.3 ผูประกอบการจะตองมีการแกไขขอความหรือวิธีในการโฆษณารวมท้ังหาม
การใชขอความ หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา และใหโฆษณาเพื่อแกไข
ความเขาใจผิดของผูบริโภค 
 9. การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 
 ท้ังนี้หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูประกอบธุรกิจที่จะตองใหขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาเพื่อใหผูบริโภคทราบขอมูลขาวสารโดยมีการดําเนินงานดังตอไปนี้                
  9.1 การติดรูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทําใหปรากฏขอความเกี่ยวกับ
สินคาซ่ึงแสดงไวท่ีสินคา หรือภาชนะบรรจุของสินคาท่ีผลิตเพื่อขายโดยโรงงานและสินคาท่ีส่ัง
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก 
  9.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวาดวยฉลากจะตองมีการกําหนดสินคาตอไปนี้
เปนสินคาท่ีควบคุมฉลากและสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพรางกายหรือจิตใจรวมท้ัง 
สินคาท่ีประชาชนท่ัวไปใชเปนประจํา ท้ังมีการกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขการจัดทําฉลากสินคาท่ี

DPU



 27 

ควบคุมฉลาก ช่ือและสถานท่ีประกอบการหรือเคร่ืองหมายการคา ช่ือสินคา ประเทศท่ีผลิต ราคา 
ปริมาณ วิธีใช คําแนะนํา คําเตือน วันเดือนปท่ีผลิต วันเดือนปท่ีหมดอายุ ใหชัดเจน 
  9.3 มีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจแกไขฉลากท่ีไมถูกตองหรือเลิกใชฉลากท่ีไม
เปนไปตามหลักเกณฑโดยทําการพิจารณาใหความเห็นวาฉลากใดๆ มีลักษณะเปนการฝาฝนหรือไม
รวมท้ังใหมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายและมีอํานาจออกคําส่ังเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค เม่ือไมมีกฎหมายบัญญัติไว
โดยเฉพาะ ท้ังนี้โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
 1) การระบุฉลากสินคา 
  (1) ช่ือ ประเภท ชนิดของสินคา ถาส่ังเขามาใหระบุช่ือประเทศท่ีผลิต 
  (2)  ช่ือ หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยของผูผลิต 
  (3)  ช่ือ หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยของผูส่ังหรือนําเขามา
เพื่อขาย 
  (4)  สถานท่ีตั้งของผูผลิต หรือ ผูส่ังนําเขา 
  (5)  ปริมาณ ขนาด ปริมาตร น้ําหนัก 
  (6)  แสดงวิธีใช เชน ใชทําความสะอาดพื้นไม 
  (7)  ขอแนะนําในการใชหรือหามใช เชนหามใชของมีคมแซะนํ้าแข็งในตูเย็น 
  (8)  คําเตือน (ถามี)   
  (9) วันเดือนปท่ีผลิต หรือวันเดือนปท่ีหมดอายุการใช หรือวันเดือนปท่ีควรใชกอน 
  (10)  ราคา โดยระบุเปนบาท และจะระบุเปนเงินสกุลอ่ืนดวยก็ได 
  2) ขอยกเวนไมตองติดฉลาก  สินคาท่ีควบคุมฉลากดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนไมตอง
ติดฉลาก อาทิ  เชน 

(1) สินคาท่ีผลิตข้ึนเพื่อการสงออกและไมขายในประเทศไทย 
(2)  สินคาท่ีขายสงแกผูประกอบการใชในโรงงานหรือสถานประกอบการ 

  (3)  สินคาประเภทเคร่ืองจักรกล หรืออุปกรณ หรืออะไหลของสินคาประเภท
เคร่ืองจักรกล หรือรถยนต หรือรถไถหรือรถอ่ืนๆ หรือเคร่ืองใชไฟฟา หรือเคร่ืองสูบน้ํา และสินคา
ประเภทวัสดุกอสราง โดยใหแสดงฉลากราคาและขอความอ่ืนไวในคูมือนั้นเอง  
  (4) สินคาประเภทผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน น้ํามัน แกสธรรมชาติ เปนตน 
 ท้ังนี้จะเห็นไดวาตามหลักการคาระหวางประเทศ มาตรการคุมครองผูบริโภคมีผลอยาง
สําคัญตอความเช่ือถือของผูบริโภคในภาวะท่ีโลกไรพรมแดนเชนในปจจุบัน เพราะหากมาตรฐาน
การคุมครองผูบริโภคของประเทศเปนท่ียอมรับในระดับโลก ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศยอม
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ม่ันใจในคุณภาพของสินคาท่ีผลิตข้ึน อันเปนผลดีตอภาคการผลิตและศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศโดยตรง บางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ถึงกับหามการสงสินคาท่ีไมไดมาตรฐานหรือท่ีไม
ปลอดภัยออกไปขายตางประเทศดวยซ่ึงเปนการยกระดับสินคาของออสเตรเลียในตลาดโลกใน
ทางออม นอกจากนี้ มาตรการคุมครองผูบริโภคท่ีเขมแข็งยังชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของผูบริโภค
ในประเทศชวยสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในทางออม
รวมท้ังเร่ืองของเศรษฐกิจของประเทศก็มีสวนสําคัญนั้นเอง16 
 
2.5  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการลงโทษทางอาญา 
 เนื่องจากความผิดเปนปรากฏการณอยางหน่ึงของสังคม ฉะนั้นสังคมซ่ึงเกิดจากการ
รวมตัวกันของสมาชิกหรือปจเจกชน จําเปนตองมีมาตรการควบคุมความประพฤติของสมาชิกใน
สังคม เพ่ือใหสังคมมีความปกติสุขและความสงบเรียบรอย ซ่ึงแตเดิมในสังคมยุคแรกๆ นั้น การ
ลงโทษตอผูกระทําความผิดมีลักษณะเปนการแกแคนสวนตัว เชน การกระทําเพื่อทดแทนความ
โกรธแคนของผูถูกทําราย โทษท่ีลงแกผูกระทําผิดก็เปนโทษท่ีรุนแรง เชน ฆาผูกระทําความผิดหรือ
ขับไลออกจากชุมชน ถาเปนการทํารายคนในชุมชนอ่ืน การแกแคนก็อาจเปนการตอสูระหวางชุมชน  
ฝายท่ีแพตองเสียเบ้ียปรับ (Penalty) ซ่ึงเปนความคิดพื้นฐานในเร่ืองโทษอยางหนึ่ง และในสมัย
ตอมาเม่ือมีการปกครองชุมชนเปนระเบียบชัดเจนข้ึนและอํานาจปกครองเปนของหัวหนาชุมชนเดน
ชัดเจนข้ึน การแกแคนเปนสวนตัวก็ลดลงกลายมาเปนการลงโทษโดยหัวหนาและวิวัฒนาการมา
เปนระบบการแกแคนโดยชุมชน จนในท่ีสุดก็กลายมาเปนระบบการลงโทษโดยรัฐในปจจุบันโดย
ใชกฎหมายบังคับแกสมาชิกในสังคม หากมีการละเมิดกฎหมายซ่ึงถือวาเปนความผิด ก็จะตองมีการ
ลงโทษ การลงโทษจึงเปนเคร่ืองสงเสริมประสิทธิภาพของกฎหมายอยางหน่ึง และเปนการใช
อํานาจบังคับ (Sanction) โดยรัฐเปนผูกระทําตอบโตผูกระทําความผิด17  
 ท้ังนี้เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาระบบกฎหมายในโลกท่ีมีอิทธิพลในหลายประเทศ  
ปจจุบันมีอยู 2 ระบบ ใหญ คือ18 
 1) ระบบประมวลกฎหมายหรือซิวิลลอว (Civil Law) ไดแก ระบบประมวลกฎหมาย 
ซ่ึงประเทศไทยก็รับมาใช ระบบนี้เกิดจากประเทศในยุโรปซ่ึงมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมัน คําวา 

                                                 
16  ปกรณ  นิลประพันธ.  (2548, กุมภาพันธ).  การพัฒนามาตรการคุมครองผูบริโภค.  สืบคนเมื่อ 20  

สิงหาคม 2555, จาก http://www.lawreform.go.th. 
17  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2551).  โครงการพัฒนายึดทรัพยสินใชคาปรับและ

มาตรการกักขังแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา.  หนา 5. 
18  หยุด  แสงอุทัย.  (2538).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา 10. 
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Civil Law มาจากคําลาติน “Jus Civile” Jus Civile นี้ใชแกคนพื้นเมืองโรมัน (Cives) ซ่ึงไดรับ 
เอกสิทธท่ีจะอยูใตบังคับแหงกฎหมายนี้ สวนบุคคลอ่ืนนั้นตองอยูใตกฎหมายอีกกฎหมายหนึ่ง 
เรียกวากฎหมายของโลกคือ “Jus Gentium”  กฎหมาย Civil ของชาวโรมันนี้ โดยคําพิพากษาของ
ศาลบาง การตีความของนักปราชญบาง ไดเจริญข้ึนจนเปนระบบท่ีดีโดยเฉพาะอยางยิ่งพระเจา
จักรพรรดิจัสติเนียน (Justinian)ไดรวบรวมนักกฎหมายท่ีสําคัญ ๆ ในสมัยของพระองคแตงชุมนุม
กฎหมายแพงข้ึน ซ่ึงประเทศในภาคพื้นยุโรปไดนํามาใชเปนกฎหมายของตน และภายหลังไดนําเอา
ระบบกฎหมายนั้นมาประมวลเปนประมวลกฎหมายแพง และไดพัฒนาจนกลายมาเปนระบบ
กฎหมายซิวิลลอวในทุกวันนี้  ประเทศท่ีใชระบบซิวิลลอวปจจุบัน เชน ฝร่ังเศส สเปน และเยอรมัน 
เปนตน 
 2)  ระบบจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอว (Common Law) ไดแกระบบท่ีไมใชลาย
ลักษณอักษร คําพิพากษาของศาลถือเปนกฎหมายและบรรทัดฐานสําหรับคําพิพากษาตอๆ มา 
กฎหมายคอมมอนลอวนี้มีแหลงกําเนิดและวิวัฒนาการในประเทศอังกฤษเปนประเทศแรก ท้ังนี้
เนื่องจากมีประวัติศาสตรในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนรากเหงาของกฎหมายมา
จากลัทธิศักดินา (Feudalism) และเหตุการณดังกลาว เนื่องจากลัทธิดังกลาว การพิจารณาขอพิพาท
ไดกระทําในระดับทองถ่ิน ทองถ่ินแตละทองถ่ินตางพิพากษาอรรถคดีโดยไมทราบวาทองถ่ินอ่ืน
พิพากษาวาอยางไร สิทธิและหนาท่ีของบุคคลจะมีมากนอยเพียงใด จึงอยูท่ีสถานะของบุคคลตาม
ทองถ่ิน แตตอมาพระมหากษัตริยไดพยายามกอตั้งอํานาจท่ีศูนยกลางข้ึน จึงทําใหเกิดขัดแยงกับ
ทองถ่ินอยางรุนแรง แตพระมหากษัตริยในฐานะเปนผูพิพากษาสูงสุดและเปนท่ีมาแหงความ
ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบในอันท่ีจะรักษาความสงบก็ไดจัดต้ังศาลของพระองคข้ึนเอง และ
สงผูพิพากษาเดินทางหมุนเวียนไปพิพากษาคดีท่ัวราชอาณาจักร และผูพิพากษานี้เองท่ีไดกอตั้ง
ขอบังคับท่ีมีรูปลักษณะเดียวกันเปนคร้ังแรก และไดวางรากฐานความเปนรูปลักษณะเดียว          
ของกฎหมายโดยกอต้ังหลักเกณฑท่ัวไปขึ้น ซ่ึงเปนสามัญ (Common) สําหรับทุกสวนของ
ราชอาณาจักร จึงเรียกกฎหมายนี้วาคอมมอนลอว จนถึงทุกวันนี้ ประเทศท่ีใชระบบนี้ ไดแก อังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา เปนตน 
 การลงโทษจึงหมายความถึงการท่ีรัฐกําหนดภาวะอยางหนึ่งอยางใดแกบุคคลซ่ึงภาวะ
นั้นโดยปกติธรรมดาแลวถือเปนส่ิงไมพึงปรารถนา ในอันท่ีจะตอบโตเนื่องจากการที่บุคคลนั้นได
กระทําความผิด หรือกออาชญากรรมข้ึน 
 การลงโทษอาญานั้นเปนการลงโทษท่ีรุนแรงและกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของผูกระทําความผิด จึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาโทษอาญาควรใชกับ
การกระทําท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
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เทานั้น ศาสตราจารย Herbert L. Packer แหงมหาลัยแสตนฟอรด เสนอหลักเกณฑในการกําหนด
โทษอาญาซ่ึงเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางไวดังนี้19 
 (1) คนสวนใหญในสังคมเห็นวาการกระทํานั้นคุกคามหรือเปนอันตรายรายแรงตอการ
อยูรวมกันของคนในสังคม โดยมีลักษณะเปนอาชญากรรมรายแรงท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัย
ของบุคคลและสังคม เชน การฆาผูอ่ืน การขมขืน การใชกําลังการประทุษราย การชิงทรัพย เปนตน 
 (2) การลงโทษทางอาญาตองทําใหกระทําผิดนั้นๆ ลดนอยลง 
 (3) การลงโทษอาญาตองไมทําใหพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของสังคมตองลดนอยลง 
 (4) หากเปนความผิดอาญาแลว จะสามารถบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเทา
เทียมกัน ท้ังนี้โดยตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการสืบหาและจับกุมผูกระทําความผิดเปนสําคัญ 
 (5) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองมีประสิทธิภาพในการพิสูจนความผิดและ
ลงโทษผูกระทําความผิด โดยไมกอใหเกิดภาระแกการดําเนินกระบวนการจนเกินขอบเขตท้ัง ดาน
คุณภาพและปริมาณ 
 (6) ไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาการลงโทษทางอาญา 
 แนวคิดในการกําหนดโทษและความผิดท่ีมีโทษทางอาญา อาจคลายคลึงหรือแตกตาง
กันตามแตสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม โดยสากล
ความผิดตางๆ ตามกฎหมายไมวาจะเปนประเทศใดสามารถแบงออกไดเปน 2 ไดแก Mala In Se 
และ Mala Prohibita โดยความผิดท้ังสองประเภทมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 ประการแรก Mala In Se คือ การกระทําท่ีเปนความผิดในตัวของมันเอง ไมวาจะกระทํา
ลงในสถานท่ีใด ยุคสมัยใด เวลาใด และโดยผูกระทําผูใดก็ตาม โดยท่ีในเบ้ืองตนเม่ือมนุษยมาอยู
รวมกันเปนสังคมและคอยๆ พัฒนากฎเกณฑในการอยูรวมกันในหลายรูปแบบ ตั้งแตศาสนา
ศีลธรรม จารีตประเพณี  จนกระท่ังปรากฏอยูในรูปแบบของกฎหมาย  ดังนั้นกฎเกณฑตางๆ เหลานี้
จึงมีสวนท่ีเกี่ยวของหรือเหมือนกันอยู พึงสังเกตไดวา ความผิดประเภทที่เปน Mala In Se มักจะเปน
การกระทําท่ีเปนขอหามในทางศาสนา หรือทางศีลธรรมหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงปฏิบัติในทางจารีต
ประเพณีอยูดวย เชน ความผิดฐานฆาผูอ่ืน ทํารายรางกาย ลักทรัพย หรือหม่ินประมาท เปนตน และ
ในบางกรณีอาจนําเอาขอหามในทางจารีตประเพณีมากําหนดเปนบทบัญญัติอันเปนเง่ือนไขในการ
ท่ีผูกระทําจะตองรับโทษสูงข้ึน เชน กรณีบุตรฆาบิดาหรือมารดา หรืออาจนํามาเปนเหตุบรรเทา
โทษ เชน กรณีบุตรท่ีใหท่ีพักพิงแกบิดามารดาท่ีเปนผูกระทําความผิดและหลบหนีการจับกุม 
กฎหมายกําหนดใหศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได 

                                                 
19  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  เลมเดิม.  หนา 6. 
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 ประการท่ีสอง Mala Prohibita คือ การกระทําท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิด ซ่ึง
อาจจะแตกตางกันออกไปตามเง่ือนไขตางๆ กลาวคือ การกระทําหนึ่งอาจเปนความผิดในประเทศ
หนึ่งหรือชวงระยะเวลาหนึ่ง แตอาจไมเปนความผิดในอีกประเทศหรือในระยะเวลาอ่ืน เชน ในชวง
เวลาหน่ึงศาลฎีกาของไทยเคยมีคําพิพากษาวาการทําท่ีเรียกวาการ “ฮั้วประมูล” เปนความผิดตาม
กฎหมายอาญา ตอมามีคําพิพากษาศาลฎีกาในอีกสมัยหนึ่งกลับหลักเดิม วาการกระทําดังกลาวเปน
วิถีทางที่พึงกระทําไดในทางการคาพาณิชย ดังนั้นจึงไมผิดกฎหมายและในปจจุบันศาลฎีกาก็ได
กลับไปใชหลักเดิมแตแรกเร่ิมที่ถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิด โดยลักษณะของ Mala 
Probihita จะตรงกันขามกับ Mala In Se ท่ีไดกลาวไปกอนหนานี้ ความผิดท่ีเปน Mala Probihita 
มักจะเปนความผิดท่ีไมผิดตอกฎเกณฑอ่ืนของสังคม 
 แตรัฐกําหนดเอาวาเปนความผิดอาญาเพ่ือประโยชนของรัฐเอง เชน รัฐออกกฎหมาย
กําหนดราคาสูงสุดท่ีบุคคลจะขายทรัพยของเขาได เปนตน และเอาโทษทางอาญาแกผูท่ีขายของเกิน
ราคาสูงสุดท่ีรัฐกําหนดไวนั้น ซ่ึงการขายของนี้ความจริงไมผิดศีลธรรม หรือมีขอหามทางศาสนา
หรือจารีตประเพณีเลย นอกจากนี้ ยังมีความผิดในลักษณะนี้อีกมากมาย เชน ความผิดเกี่ยวกับ
ลิขสิทธ์ิ ความผิดประเภทนี้ท่ีไมใชความผิดช่ัวรายในตัวของมันเองอยาง Mala In Se แตเปนความผิด 
เพราะกฎหมายหาม ซ่ึงเรียกกันวาเปน “ความผิดในทางเทคนิค” หรือ Technical Offence ท้ังนี้ ก็จะ
มีแนวคิดในเร่ืองของกฎหมายอาญาแบงลักษณะของการกระทําความผิดไว 3 ประเภทคือ ความผิด
โดยการกระทํา  ความผิดโดยการงดเวนการกระทํา  ความผิดโดยการละเวนการกระทํา ซ่ึงในแตละ
ประเทศจะมีวิธีลงโทษอาญาท่ีแตกตางกันตามหลักกฎหมาย ประเทศทางตะวันออกกลางยังมีโทษ
ประหารชีวิตดวยการแขวนคอ เฆ่ียนโบย ตัดอวัยวะบางสวนเชน นิ้ว แขน ขา เปนตน การขวางกอน
หินใสนักโทษจนตาย การเดินประจานความผิด บางประเทศในเอเชียยังมีโทษเฆ่ียนตีโบย จําคุก 
ประหารชีวิต กักขัง วิธีลงโทษมาจากความเช่ือในทองถ่ินหรือศาสนาของแตละประเทศนั้นเอง 
 สําหรับประเทศไทยนั้นประมวลกฎหมายอาญากําหนดการลงโทษทางอาญาแกจําเลย
ไวชัดเจนวามี 5 แบบ เทานั้น คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน การส่ังลงโทษ
รูปแบบอ่ืนเปนส่ิงท่ีกระทําไมได ผูกระทํานอกกฎหมายจักถูกลงโทษหนัก การเฆ่ียนโบย ตัดอวัยวะ
ของรางกาย เคยเปนการลงโทษในไทยเม่ืออดีตกาล ความเจริญของบานเมืองและความรูของ
ประชาชนมีเพิ่มข้ึน จึงเกิดการพัฒนาวิธีลงโทษใหเปนสากล โดยเฉพาะการประหารชีวิตนั้น
เม่ือกอนไทยจะใชวิธีตัดคอ ยิงเปา ตามลําดับ ปจจุบันนี้เลือกวิธีฉีดยาพิษแกนักโทษดังท่ีใชกันท่ัว
โลก นอกจากนั้นยังกําหนดวิธีประหารชีวิตใหชัดเจนในกฎหมายอาญาเพ่ือปองกันเจาหนาท่ีรัฐ
บิดเบือนหรือกระทําตามอําเภอใจดวย หลายปท่ีผานมามีการรณรงคใหเลิกโทษประหารชีวิตดวย
ความหวั่นเกรงการทํางานดานคดีท่ีไมยุติธรรมและความผิดพลาดท่ีอาจฆาคนบริสุทธ์ิได แตแนวคิด
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เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตท่ีมีสวนยับยั้งหรือลดการกระทําผิดในสังคมไดยังเหนียวแนนอยู แมแต
ในสหรัฐหรือบางประเทศในยุโรปซ่ึงเขมงวดกับสิทธิมนุษยชนอยางมากยังไมอาจเลิกโทษประหาร
ชีวิตได สิงคโปร มาเลเซีย หรือประเทศตะวันออกกลางยังมีโทษเฆ่ียนโบย ตัดอวัยวะของรางกาย
เปนเร่ืองเหลือเชื่อสําหรับโลกยุคไซเบอรท่ียังมีการลงโทษแบบนี้อยูแทนท่ีจะใชโทษจําคุกหรือ
กักขัง นักสิทธิมนุษยชนท้ังหลายยังไมอาจเปล่ียนแนวคิดการลงโทษแบบนี้ได ทุกคนตองไมลืมวา
ผูกระทําความผิดตองรับการลงโทษทางอาญาซ่ึงเปนการลดสิทธิดานมนุษยชนของเขาลงดวยการ
จําคุก กักขัง ปรับ หรือโทษประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงจุดประสงคคือความปลอดภัยของสังคมสวนรวม การ
ส่ังสอน การชดใชตอผูเสียหายหรือครอบครัวของผูสูญเสียโดยรัฐควบคุมไว มิฉะนั้น สัญชาตญาณ
ของมนุษยในการตอบโตท่ีรุนแรงจะสรางความวุนวายแกสังคมโดยรวมอยางมาก  ดังคํากลาวท่ีวา 
ตาตอตา ฟนตอฟน รัฐจําตองเขาไปเปนตัวกลางในการลงโทษผูกระทําผิดแทนผูเสียหายตามกติกา
ของสังคม โทษอาญาจะใชบังคับกับผูกระทําความผิดท่ีผานกระบวนพิจารณาทางศาลแลว หากไม
ตองการรับโทษท้ังหา เชน โทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน คนไทยตองรูและ
เคารพกฎหมายอยางเครงครัด ส่ิงท่ีตองจดจําไวคือ กฎหมายสันนิษฐานวาทุกคนรูกฎหมายทุกฉบับ
แลว แตความเปนจริงทุกคนไมรูกฎหมายสักฉบับ คนไทยจึงตองปรับตัวใหรอบรูกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมากข้ึน มิฉะนั้น อาจตองรับโทษอาญาอยางไมเต็มใจ สงผลใหมีการนํา
ทฤษฎีตางท่ีสามารถนํามาปรับใชในการลงโทษผูกระทําความผิด ตัวอยาง เชน20 
 2.5.1 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนแกผูกระทําความผิด  
 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทน  (Retributive Theory) ทฤษฎีนี้ เปนผลสืบ
เนื่องมาจากระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา และระบบสังคมในสมัยอดีตท่ีผูมีอํานาจปกครอง 
จะใชวิธีการลงโทษเพ่ือการตอบแทนผูกระทําผิดใหไดรับโทษ ในลักษณะตาตอตาฟนตอฟน มีการ
ใชวิธีการท่ีรุนแรง ท้ังการประหารชีวิต การลงทัณฑทรมานดวยรูปแบบตางๆ เพ่ือใหสาสมกับ
ความผิดท่ีผูนั้นไดกระทําลงไป และเพื่อใหผูกระทําผิดสารภาพและเพ่ือทําใหรูสานึกถึงความผิดใน
การกระทําของตนทฤษฎีนี้มีแนวคิดในการลงโทษวาผูกระทําผิดมีเจตจํานงเสรี (Free Will) ในการ
ท่ีจะคิด ตัดสินใจ และกระทําการดวยตนเอง ประกอบกับมนุษยมีความสามารถในการใชเหตุผล 
เม่ือตัดสินใจทําส่ิงใดลงไปจึงตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนอยางเต็มท่ี เม่ือกระทําผิดจึงตอง
รับผิดชอบตอความผิดและสมควรไดรับการลงโทษซ่ึงมีเหตุผลดังนี้ 
 1)  เปนการถูกตองท่ีจะตองไดรับโทษ นาตําหนิ 
 2)  เขาไดกระทําผิด 
 
                                                 

20  ณัฐฐวัฒน  สุทธิโยธิน. ( 2553). ทฤษฎีอาชญาวิทยา.  หนา 12-15. 
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 3)  ลงโทษเขาดั่งเชนท่ีเขาไดกระทําตอผูเสียหาย 
 4)  โทษตองกอใหเกิดความทุกขทรมานแกเขาพอ ๆ กับท่ีเขาสรางความทุกขทรมานแก
ผูเสียหาย                     
 5)  มีความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผิดของเขากับความทุกขทรมานของโทษท่ีเขา
ตองไดรับ  ซ่ึงในการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน ไมตองสนใจตออนาคตของผูท่ีถูกลงโทษ หรือ
สังคม มองแตเพียงวาพฤติกรรมในอดีตเขาเปนอยางไร ไมมองถึงความรายแรงของการกระทํา 
หากแตผูกระทําทุกคนตองไดรับโทษ 
 2.5.2 ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชนสูงสุด 
   มองการลงโทษตองกอประโยชนตอสังคมในดานลดอาชญากรรม และสงเสริมใหคน
เคารพตอกฎหมายบานเมือง การลงโทษตองกระทําอยางรวดเร็ว แนนอน เสมอภาคกัน มีความ
รุนแรงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหก็เพื่อปองกันอาชญากรรม เชน การปองกันถาวร โดยการประหาร
ชีวิต  ปองกันช่ัวคราวโดยการจําคุก ขัง ไวในสถานท่ีท่ีเปนเรือนจํา ตามระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวจะไมมีวิธีการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด เนนการทําใหขาดอิสรภาพเทานั้นและก็เพื่อยับยั้ง
อาชญากรรม แนวคิดของการลงโทษตามทฤษฎีอรรถประโยชน ไดมีการพัฒนาเร่ือยมาถึงปจจุบัน 
การลงโทษท่ีดีตามแนวคิดนี้ ตองประกอบดวยหลักการดังนี้ 
 1) การลงโทษผูกระทําความผิด มิไดมุงถึงการลงโทษส่ิงผิดท่ีผูนั้นกระทํามาแลวใน
อดีตแตเปนการลงโทษเพ่ือปองกันการท่ีผูนั้น หรือบุคคลอ่ืนในสังคมจะกระทําความผิดข้ึนมาใหม 
 2) กลาวอีกนัยหนึ่ง การลงโทษการกระทําท่ีเปนความผิด จะมีความชอบธรรม ถาได
กระทําเพื่อเปนการปองกันการกระทําผิดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 3)  วิธีการลงโทษอันจะมีผลเปนการปองกันนี้ คือ การลงโทษเพ่ือเตือนใหผูกระทําผิด 
และผูอ่ืนตระหนักถึงผลการฝาฝนกฎหมาย ดังนั้น ผูบัญญัติกฎหมายจึงตองคํานึงถึงผลของวิธีการ
ลงโทษผูกระทําผิดวา จะตองสามารถปองกันการกระทําผิดอันมีลักษณะท่ัวไปดวย มิใชแตเพียงการ
ท่ียับยั้งผูกระทําผิดเทานั้น 
 4)   การลงโทษผูกระทําผิดจะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีเขาควรจะไดรับจากรัฐ
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น ผูกระทําผิดจะตองไดรับการเยียวยารักษา การที่เขามีการกระทําอัน
เปนการตอตานสังคมปจจุบัน เพื่อใหเขาสามารถมีชีวิตอยางเปนสุขไดกับคนสวนใหญของสังคม 
 5) ความชอบธรรมของระบบการลงโทษจึงมิใชการลงโทษท่ีรุนแรงดังเชนในอดีต แต
เปนวิธีการท่ีอยูบนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรม 
 หากเปรียบเทียบทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชนกับทฤษฎีการลงโทษเพ่ือ
ทดแทน จะพบวามีหลักเกณฑแตกตางกัน คือ ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชนมองวา การ
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ลงโทษควรจะมองไปในอนาคต มากกวามองยอนหลังไปในอดีต สวนทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ทดแทน จะมองแตเฉพาะในอดีตเทานั้น ในสวนจุดมุงหมายการลงโทษ ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือ
ทดแทน เห็นวา โทษท่ีจะลงตองเหมาะสม และไดสัดสวนกับความผิด ในขณะท่ีทฤษฎีการลงโทษ
แบบอรรถประโยชน มีหลักเกณฑวา จะตองลงโทษเพื่อปองกันสังคม และจํานวนโทษตองมาก
พอท่ีจะปองกันสังคมได แตปริมาณโทษตองไมมากเกินไปกวาท่ีจําเปนในการบรรลุผลในการ
ปองกันดวย โดยจะกําหนดโทษใหสูงตามความพอใจไมได ตองพิจารณาใหเหมาะสมไมมาก หรือ
นอยเกินไป 
 ท้ังนี้ทฤษฎีอรรถประโยชนถือวา การลงโทษกอใหเกิดผลดีอันเกิดจากการลงโทษ
เพราะทําใหอาชญากรรมลดลงอยางหนึ่งอยางใดใน 3 ประการ คือ  
 ประการแรก การลงโทษจะมีผลยับยั้ง (Deterrence) มิใหกระทําผิดอาญาโดยจะมีผล
เปนการยับยั้งท้ังแกตัวผูกระทําผิด และแกบุคคลท่ัวไป  
 ประการท่ีสอง การลงโทษจะมีผลเปนการแกไข (Reformative Effect) และผลเปนการ
ฟนฟู(Rehabilitative Effect) ผูกระทําผิดโดยทําใหผูกระทําผิดเปล่ียนทัศนคติ และคานิยมท่ีจะเชื่อ
ฟง และไมฝาฝนกฎหมาย  
 ประการท่ีสาม การลงโทษจะมีผลเปนการตัดโอกาสมิใหผูนั้นกระทําผิดข้ึนอีก 
(Incapacitive effect) โดยการลงโทษจําคุกเปนการแยกผูกระทําผิดออกไปจากสังคม  ผูกระทําผิดจึง
ไมมีโอกาสกออาชญากรรมข้ึนอีกในสังคม 
  2.5.3 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไขปรับปรุงฟนฟูผูกระทําความผิด 
 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟู (Rehabilitative Theory) มีแนวคิดวา การลงโทษควร
มีเพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ใหกลับตัวเปนคนดี เพื่อไมใหผูกระทําผิดกลับมากระทําผิดซํ้าอีก 
รวมท้ังพยายามที่จะชวยใหผูกระทําผิดกลับคืนสูสังคมไดตามปกติ จึงตองมีการใหการเรียนรู การ
อบรม การฝกอาชีพ ใหเพียงพอท่ีเขาจะใชในการดําเนินชีวิตได รวมท้ังการพยายามชวยใหผูกระทํา
ผิดไมรูสึกมีปมดอยจากการท่ีไดรับการลงโทษไปแลว สําหรับหลักการลงโทษตามทฤษฎีการ
ลงโทษเพื่อแกไขฟนฟู ประกอบดวย (1) หลีกเล่ียงไมใหผูกระทําผิดตองประสบกับส่ิงท่ีทําลาย
คุณลักษณะประจําตัวของเขาโดยใหใชวิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจําคุกระยะส้ัน (2) การลงโทษตอง
เหมาะสมกับการกระทําผิดเปนรายบุคคล (3) เม่ือผูกระทําไดแกไขดีดังเดิมแลวใหหยุดการลงโทษ 
และใหมีการปรับปรุงการลงโทษระหวางท่ีมีการคุมขังตัวอยาง เชน  
 1) การลงโทษตองเหมาะสมกับบุคคล 
 2)  เนนการวิเคราะหหาสาเหตุของการกระทําผิด 
 3) เนนการแกไขท่ีสาเหตุ 
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 4) แกไขถูกตองผูกระทําจะไมกลับมากระทําความผิดอีกอันสงผลแกตัวผูกระทํา
ความผิดนั้นเอง 
 5) เนนแกไขผูกระทํากลับเปนคนดี 
 2.5.4 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปกปองคุมครองสังคม (Social Protection Theory) 
 ปจจุบันนักอาชญาวิทยาของสํานักปองกันสังคมใหความสนใจในส่ิงสําคัญ คือ 
บุคลิกภาพของผูกระทําผิด กฎหมายอาญา และการควบคุมส่ิงแวดลอม เพื่อทําใหสังคมดีข้ึนและ
เพื่อปองกันอาชญากรรม ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้ไดพัฒนาเปนแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อปกปองคุมครองสังคม โดยมีหลักการท่ีสําคัญคือ 
 1)  ควรจะมีการมองวิธีดําเนินการกับผูกระทําความผิดอยางเปนระบบ โดยมุงคุมครอง
สังคมจากอาชญากรรมมากกวาการลงโทษผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล 
 2)  การลงโทษผูกระทําผิด ไมอาจใชหลักกฎหมายเพียงอยางเดียวได จําเปนจะตอง
ศึกษาพฤติกรรมของผูกระทําผิดเปนรายบุคคล และสถานการณของอาชญากรรม เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณารวมกันดวย 
 กลาวโดยสรุป ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันสังคมมีวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือ
คุมครองสังคมใหปลอดภัย โดยวิธีแยกผูกระทําผิดออกจากสังคมเพ่ือตัดโอกาสไมใหผูกระทําผิดได
กระทําผิดข้ึนอีก สําหรับการลงโทษเพื่อคุมครองสังคมนั้น มีหลักการสําคัญคือ การแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิด และอบรมบมนิสัย มากกวาการลงโทษ โดยเนนการคุมครองสังคมใหปลอดภัยจาก
อาชญากรรม สวนการลงโทษจะเนนใหเหมาะสมกับผูกระทําผิดเปนรายบุคคล เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหเปนคนดี โดยบัญญัติหลักเกณฑในการปองกันควบคุม และการ
ปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดไวในกฎหมายอาญาดวย เชน หลักเกณฑการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัย
มาใชกับผูกระทําผิด เปนตน วัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือคุมครองสังคมจึงเปนมาตรการเสริมท่ี
สําคัญ อันจะนํามาใชในการแกไขปรับปรุงผูกระทําผิดท่ีกลับตัวเปนคนดียาก ซ่ึงมาตรการเสริม
ดังกลาว อาจนํามาใชในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดอัตราโทษไวนอยไปไมเพียงพอตอการปรับปรุง
แกไขผูกระทําผิดบางประเภท จึงตองนํามาตรการเสริมมาผนวกใชดวย เชน การนําวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยมาใชกับผูกระทําความผิดซํ้า เปนตน 
 ท้ังนี้อาจสรุปไดวา การโทษทางกฎหมาย คือ เปนมาตรการอยางหนึ่งท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายอาญาเพื่อใชบังคับกับผูกระทําความผิด และโทษยังเปนมาตรการบังคับทางอาญาดั้งเดิม
ท่ีสุดและจนบัดนี้ยังไมมีส่ิงอ่ืนมาทดแทนโทษ โทษจะมีลักษณะรุนแรงมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ลักษณะของการกระทําความผิดวามีความรายแรงและเกิดความเสียหายหรือรัฐมากนอยเพียงใด  
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 บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 

ที่ใชสินคาที่มีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
 
 ในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศ
ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และญ่ีปุน ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคท่ีใชสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะห
ปญหาในการคุมครองผูบริโภคตอไป 
 
3.1 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคท่ีใชสินคาท่ีมีสวน 
ประกอบของนาโนเทคโนโลยี  
  3.1.1 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีในดานการโฆษณา และฉลากสินคา 
  3.1.2 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 
เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีใน
ดานการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย 
 3.1.3 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีในดานการเยียวยาความเสียหาย
เชนเดียวกับพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551  
 ประเทศไทยมีกฎหมายการคุมครองผูบริโภคขึ้นในป พ.ศ. 2522 คือ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนกฎหมายกลางในการดําเนินการคุมครอง
สิทธิแกผูบริโภคท่ัวไป เนื่องจากการออกกฎหมายเปนรายประเภทสินคาไมอาจแกปญหาหรือ
คุมครองสิทธิแกผูบริโภคไดทันตอเหตุการณ จึงจําเปนตองมีกฎหมายกลางเพ่ืออุดชองวางกฎหมาย
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับ
ควบคุมงานคุมครองผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพโดยมีบทบัญญัติกลางเก่ียวกับฉลาก โฆษณา สัญญา 
สินคาไมปลอดภัย และการชวยเหลือเยียวยาสิทธิของผูบริโภค เพื่อใหความคุมครองผูบริโภคได
อยางเพียงพอ นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ยังมีบทบัญญัติยอมรับการมีอยูของกฎหมายตางๆ ซ่ึงมี
วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตาม
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กฎหมายตางๆ ดวย1 และยังมีพัฒนาการทางกฎหมายวาดวยสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีปลอดภัย (Safety 
Products) ข้ึนหลายฉบับ ไดแกพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
อาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 จนถึงเปนการคุมครองเกี่ยวกับสถานะของคูความท่ีไมเทาเทียมกันตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และจนกระท่ังมาถึงพระราชบัญญัติความรับผิด
ตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภยั พ.ศ. 2551 หรือท่ีเรียกวา “กฎหมายความรับผิดใน
สินคาท่ีไมปลอดภัย” (Product Liability Law : PL Law) ซ่ึงผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาท่ีมีสวนประกอบ
ของนาโนเทคโนโลยีมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูขาย เนื่องจากสินคาดังกลาวจะมีราคาแพงกวา
สินคาปกติโดยทั่วไป แตเม่ือผูบริโภคซ้ือสินคาดังกลาวไปแลว ปรากฏวาไมสรรพคุณหรือคุณสมบัติ 
ตามท่ีผูขายกลาวอางหรือเปนของปลอม ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคได ท้ังนี้ยังไมมี
กฎหมายในการควบคุมสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีโดยตรง คงอาศัยกฎหมาย
ใกลเคียงตามท่ีกลาวขางตนในการคุมครองผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาดังกลาว  
 3.1.4 ประเภทสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี  
    การพัฒนาทางอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษท่ีผานมา รวมท้ังภาวะทาง
เศรษฐกิจและการแขงขัน สงผลใหนาโนเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน โดยถูกประยุกตใชหรือ
เกี่ยวของในกระบวนการผลิตสินคาหลายประเภท ดังนี้ 
    1)   สินคาประเภทอิเลคทรอนิกสและคอมพิวเตอร มีการใชวัสดุระดับนาโนเปนองคประกอบ 
ของสารกึ่งตัวนําในการผลิตชิป แผงวงจร หนวยความจําขนาดนาโน ทําใหผลิตภัณฑ มีขนาดเล็กลง 
แตสามารถบรรจุขอมูลไดจํานวนมหาศาล ท้ังยังประหยัดไฟมากข้ึนและมีประสิทธิภาพโดยรวม
เพิ่มข้ึน 
   2) สินคาประเภทส่ิงทอ (ส่ิงทอนาโน) มีการใชอนุภาคนาโนเคลือบเสนใยผา ทําให
สวมใสสบายข้ึนเนื่องจากตัวอนุภาคจะชวยดูดความชื้น ปองกันรังสี UV และความรอนทําลาย
แบคทีเรีย ระงับกล่ินเหง่ือ และยังอาจมีการเสริมวิตามินอีชวยบํารุงผิวอีกดวย 
 3) สินคาประเภทเคร่ืองสําอาง เชน ผลิตภัณฑแปงทาหนา ซ่ึงเปนอนุภาคระดับนาโน 
ทําใหแปงมีคุณสมบัติไมสะทอนแสง ทําใหใบหนาไมขาววอกและดูออนเยาวข้ึน ผลิตภัณฑครีม
บํารุงผิวท่ีเปนอนุภาคนาโนจะชวยใหการดูดซึมเขาสูผิวหนังดีข้ึน ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ครีม 

                                                  
1  ศุภฤกษ  ชลวีระวงศ.  (2550).  ความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย: ศึกษา

กรณีของผูใหแฟรนไชสที่ไมไดผลิตหรือขายหรือนําเขาสินคา.  หนา 150. 
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 4) สินคาประเภทยา ซ่ึงยาท่ีมีองคประกอบเปนอนุภาคระดับนาโน ทําใหถูกดูดซึมเขาสู
รางกายไดดีและออกฤทธ์ิไดเร็วข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรคมะเร็งและ
ระบบนําสงยาท่ีมีขนาดเล็กระดับนาโน เพื่อใหใชปริมาณยาท่ีมีขนาดนอยลง และไปถึงเปาหมาย
เฉพาะท่ี โดยไมสงผลขางเคียงตอเซลลหรือเนื้อเยื่ออ่ืนท่ีไมตองการใหไดรับผลกระทบจากการออก
ฤทธ์ิของยา 
 5)  สินคาประเภทอุตสาหกรรมการแพทย โดยการผาตัดแบบดั้งเดิม อาจเปล่ียนไปเปน
การผาตัดระดับนาโน(Nanosurgeons) โดยการควบคุมหุนยนตนาโน (Nanorobots) เขาไปตรวจจับ
และทําลายเซลมะเร็ง หรือไวรัสท่ีตองการโดยไมเปนอันตรายตอเซลลอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีการผลิต
ตัวเซนเซอรทางการแพทย อวัยวะเทียมกระดูกเทียมท่ีมีอนุภาคในระดับ    นาโนสําหรับผูพิการ 
 6) สินคาประเภทสารเคลือบผิว นอกเหนือจากการใชสารเคลือบผิวท่ีมีสวนผสมของ
อนุภาคนาโนกับผลิตภัณฑส่ิงทอ ยังมีการใชกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน เคลือบผิวโลหะภายใน
เคร่ืองยนต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหลอล่ืนและปองกันการสึกหรอ เคลือบผิวฟลมติดกระจก
รถยนตหรือแวนตา เพื่อปองกันรังสี UV และความรอน เคลือบผิวภาชนะบรรจุภัณฑเพื่อปองกัน
ความช้ืน เปนตน 
 7) สินคาประเภทอุตสาหกรรมโลหะและวัสดุกอสราง เชน เหล็ก สามารถนําอนุภาค
นาโนไปใชเสริมทําใหเหล็กมีคุณสมบัติในการยืดหยุนตัวสูงข้ึนและมีความเหนียวมากข้ึน คอนกรีต 
มีการใชอนุภาคเสนใยนาโนเขาไปเปนสวนประกอบ ทําใหคอนกรีตมีความละเอียดมากข้ึน สงผล
ใหการยึดเกาะดีข้ึน เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ท้ังเกิดคุณสมบัติในการทําความสะอาดตัวเองได 
 3.1.5 องคกรท่ีเกี่ยวของกับสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
  นาโนเทคโนโลยีจะเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการ การสรางหรือการวิเคราะห วัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑท่ีมีขนาดเล็กมากๆ รวมถึงการออกแบบหรือการประดิษฐ
เคร่ืองมือเพื่อใชสรางหรือวิเคราะหวัสดุในระดับท่ีเล็กมากๆ เชน การจัดอะตอมและโมเลกุลใน
ตําแหนงท่ีตองการไดอยางถูกตองแมนยํา ซ่ึงสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี จําเปน 
ตองใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการตรวจสอบ องคกรที่ เกี่ยวของกับสินคาดังกลาว นอกจากสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเปนองคกรภาครัฐแลว ยังมีองคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชน
ท่ีเกี่ยวของกับสินคาดังกลาว ดังนี้2 
 

                                                  
2  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  สืบคนเมื่อ 20 มีนาคม 2556, จาก

http://www.nanotec.or.th/th/?page_id=182. 
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  3.1.5.1 องคกรภาครัฐ 
 หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และองคกรธุรกิจท่ัวโลก 
ตางก็ประชันขันแขงกันเพื่อเปนผูนําดานนาโนเทคโนโลยี และเข็นสินคาอุปโภค บริโภค ท้ังท่ีมี
สวนผสมของวัสดุนาโนและใชนาโนเทคโนโลยีในการผลิต ออกสูตลาดกันไมเวนแตละวัน ท้ังนี้
ในขณะเดียวกัน หลักฐานท่ีอาจบงช้ีไดวาวัสดุท่ีเปนนวัตกรรมใหมเหลานี้ มีโอกาสที่จะกอใหเกิด
อันตรายดานความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ ก็เพิ่มมากข้ึนเปนเงาตามตัว
เหมือนจะทาทายตอสังคม เศรษฐกิจ และจริยธรรมของมวลมนุษยชาติดวย 
 1) ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ   
 นาโนเทคโนโลยีเปนกระแสใหมของการพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
เกี่ยวของกับกระบวนการสราง สังเคราะห ควบคุม และใชประโยชนจากวัสดุหรือโครงสรางท่ีมี
ขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร นาโนเทคโนโลยีจะทําใหวัสดุมีสมบัติพิเศษท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชน เปนประตูสูนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกแขนง ซ่ึงจะชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนไทย ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกให
ทัดเทียมอารยประเทศ ท้ังนี้ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) เปนองคกรในกํากับของรัฐ 
ภายใตสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2546 มีภารกิจหลักท่ีตองรับผิดชอบในการสราง 
สนับสนุน และสงเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพรความรูใหกับสังคมถายทอด 
เทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม และสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจใหกับประชาชนใน
ประเทศใหมีความพรอมในการรับขาวสารขอมูลนาโน เทคโนโลยีท้ังในปจจุบันและอนาคต ท้ังนี้
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับปจจุบัน 
 2) อํานาจหนาท่ีและพันธะกิจ  
 ดําเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และประยุกตนาโนเทคโนโลยี เพื่อให
เกิดความเปนเลิศและสามารถถายทอดสูการใชประโยชนใหกับภาคการผลิต อันจะนําไปสูการ
ยกระดับผลิตภัณฑท่ีเปนฐานสําคัญของประเทศไทย สงผลตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใตความตระหนักในการรักษาและดูแลใสใจ
ตอสังคมและส่ิงแวดลอมท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไวเชนกันนั้นเอง 
 (1) ความสําคัญของระดับชาติ (National Importance) ทํางานในเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอ
ประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เกิดการพัฒนาภาค อุตสาหกรรม 
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และเกษตรกรรม รวมท้ังเปนฐานและทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและสราง
นักนาโนเทคโนโลยีใหกับประเทศไทยอยางยั่งยืน  
 (2)  ความเปนเลิศนานาชาติ (International Excellence) ดําเนินการวิจัย บริการ และ
สนับสนุน อยางมีคุณภาพในระดับสากล โดยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเทียบกันไดกับองคกร
ช้ันเยี่ยมในระดับนานาชาติ  
 (3)  ทัศนะวิสัยท่ีชัดเจน (Global Visibility) ทําใหผลงานเปนท่ีประจักษ  รับรู และ
ไดรับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 (4)  วิจัยพัฒนาเพื่อสรางองคความรูดานนาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยีในระดับ
นานาชาติควบคูไปกับการรักษาและใสใจตอสังคมและส่ิงแวดลอม  
 (5)  ผลักดันนโยบาย และกลยุทธดานนาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยีของประเทศ
ใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางยั่งยืน  
 (6)  ใหบริการและถายทอดองคความรูดานนาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยีสูภาคการ
ผลิตรวมท้ังสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองกับสาธารณะชน  
 (7)  ผลิตและผลักดันการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพเพื่อการพัฒนานาโน
ศาสตรและนาโนเทคโนโลยี  
 (8)  พัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเอ้ือประโยชนในการ
พัฒนานาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยีของประเทศ  
  3.1.5.2 องคกรภาคเอกชน 
   ปจจุบันนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสหวิทยาการประยุกตใชหรือสังเคราะหวัสดุ หรือ
อนุภาคในระดับนาโน กําลังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย ในการนํามาประยุกตใชกับผลิตภัณฑชนิด
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใหมีคุณลักษณะพิเศษในการใชงานท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑไดอีกทางหนึ่ง3 
   การมุงสงเสริมงานวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีในระดับหองปฏิบัติการ ตลอดจน
การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประยุกตใชในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ 
ทางดานนาโนเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น จําเปนจะตองมีศูนยกลางความเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนองคความรูระหวางภาครัฐ และเอกชน ดังนั้น การจัดต้ังสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหนวยงานอิสระท่ีจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการเช่ือมโยง 

                                                  
3 สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  สืบคนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556, จาก 

http://www.nanoassociation.or.th/th/?status=aboutus 
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แลกเปล่ียนองคความรูทางวิชาการจากองคกรภาครัฐ ตลอดจนมหาวิทยาลัยใหไปสูภาค อุตสาหกรรม 
ท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือถายทอดความรูและเทคโนโลยีให
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง ท้ังยังเปนศูนยกลางประสานงานและใหบริการแกปญหา 
พัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึงจะกอใหเกิดการเช่ือมโยงของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมในวงการ
นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม และกวางขวางยิ่งข้ึน 
 1) สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
 สมาคมนี้มีช่ือวา  “สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย” ใชอักษรยอวา “สนทท”  
มี ช่ือเปนภาษาอังกฤษวา  “Nanotechnology Association of Thailand” ใช อักษรยอวา  “NAT”  
เคร่ืองหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูป Bucky ball ท่ีถูกโอบลอมดวยธงชาติไทย โดยมีอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขอความวา “สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย Nanotechnology 
Association of Thailand” มีสํานักงานของสมาคม (ช่ัวคราว) ตั้งอยู ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ เลขท่ี 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
มีความมุงม่ันท่ีจะมีสวนในการชวยผลักดันนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย ใหมีความเจริญ 
กาวหนา ทัดเทียมนานาชาติ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ใหสามารถแขงขันในเวทีโลกไดอยางเต็มภาคภูมิ อันจะนํามาซ่ึงความม่ันคงและม่ังค่ัง ความ
อุดมสมบูรณ และการกินดีอยูดีของประชาชนชาวไทย ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคของสมาคมนาโน
เทคโนโลยีแหงประเทศไทยคือ 
 (1) เพื่อเปนสมาคมทางวิชาการ ไมเกี่ยวกับการคาและการเมือง 
 (2) เพื่อพัฒนาการศึกษาทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา รวมท้ังสงเสริมสรางเจตคติท่ีดี
ตอการศึกษาวิชานี้ 
 (3) เพื่อสนับสนุนสงเสริมการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา 
 (4) เพื่อสงเสริมใหบริการและเผยแพรความรูทางนาโนเทคโนโลยีแกประชาชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของชีวิต 
 (5)  เพื่อเปนศูนยประสานงานเผยแพรและแลกเปล่ียนความรูทางนาโนเทคโนโลยี
ระหวางสมาชิก และผูท่ีสนใจทางนาโนเทคโนโลยีท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 2) อํานาจหนาท่ี ในการดําเนินงาน  
 สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมการประกอบ
กิจการในการผลิตสินคาท่ีเกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี โดยมีการดําเนินการ ท้ังนี้สมาคมมี
วัตถุประสงคท่ีจะเผยแพรความรูวิชาการและความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับประโยชนและโทษของ
นาโนเทคโนโลยีใหแกสาธารณะ ท้ังนี้จะเร่ิมตนดวย 2 กิจกรรม คือ การเปนเจาภาพจัดการประชุม
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วิชาการนานาชาตินาโนไทยแลนด 2010 ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยท่ีผานมาแลวนั้น และ
อีกกิจกรรมท่ีดําเนินการอยูคือการจัดทําฉลากผลิตภัณฑนาโนคิว (NanoQ) เพื่อรับรองผลิตภัณฑวา
มีสวนประกอบของวัสดุนาโนและมีคุณสมบัติตามท่ีกลาวอางหรือไม4 โดยเฉพาะในปจจุบันสมาคม 
มีการจัดทําโครงการมอบสัญลักษณท่ีเปน “นาโนคิว” ฉลากรับรองผลิตภัณฑนาโน เชน ผูผลิตสาร
เคลือบรถพยาบาล นับเปนผูผลิตรายแรกท่ีไดรับเคร่ืองหมายรับรอง ช้ีระยะแรกยังไมกําหนดเปน
ขอบังคับตามกฎหมายโดยชัดเจนเพ่ือใหมีการบังคับใช แตเปนการรับรองคุณภาพของสินคา
เทานั้น สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยมอบเคร่ืองหมายรับรองตราสัญลักษณฉลากนาโน 
(NanoQ) แกบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพหลายบริษัท โดยเปนผูผลิตสินคานาโนรายแรก ๆ ของ
ประเทศไทยท่ีไดรับเคร่ืองหมายรับรองตราสัญลักษณฉลากนาโน(NanoQ) แกผลิตภัณฑสูตรสาร
เคลือบรถพยาบาลในกลุมผลิตภัณฑสีและสารเคลือบผิว 
 ท้ังนี้โครงการฉลากนาโน กลาววา การมอบฉลากนาโนแกผลิตภัณฑนั้นเพื่อเปนการ
รับรองวาผลิตภัณฑมีการใชวัสดุนาโนเปนสวนประกอบหรือใชนาโนเทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงทําใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยสามารถระบุคุณสมบัติท่ีเปล่ียนแปลง
ไปไดอยางชัดเจน สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ระบุวา กระบวนการพิจารณาใหการ
รับรองฉลากนาโนแกผลิตภัณฑนั้นไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบในมหาวิทยาลัยตางๆ ในการตรวจวิเคราะหและศึกษา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานผลิตภัณฑนาโนใหเปนท่ียอมรับและ
เช่ือถือไดจากผูบริโภค โดยผลิตภัณฑท่ีสามารถขอรับการรับรองฉลากนาโนไดนั้นมี 4 กลุม ไดแก 
(1) กลุมผลิตภัณฑส่ิงทอ ท่ีรวมถึงเครื่องนุงหม (2) กลุมผลิตภัณฑสีและสารเคลือบผิว (3) กลุม
ผลิตภัณฑเซรามิก และ (4) กลุมผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติก สําหรับใชในครัวเรือน ซ่ึงการ
รับรองฉลากนาโนน้ีจะมีอายุการรับรอง 2  ป โดยผูผลิตสามารถขอตออายุการใชฉลากได 
 ซ่ึงในสวนของฉลากนาโนจะชวยกําหนดมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑและสรางความ
ม่ันใจใหกับผูบริโภคทําใหผูบริโภครับรูถึงขอมูลและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑนั้น ๆ ได  ซ่ึง
สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กลาววา นาโนเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทอยางมากใน
ชีวิตประจําวันของคนเรา มีผลิตภัณฑหลายประเภทท่ีนํานาโนเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ ในขณะท่ีหนวยงานภาครัฐก็มีการทุมงบประมาณในการศึกษาวิจัยและพัฒนา

                                                  
4  เปดตัวสมาคมนาโนประเดิมทําฉลาก  “นาโนคิว”  รองรับผลิตภัณฑนาโน.  (2553, 8 ตุลาคม).  

ผูจัดการ.  สืบคนเมื่อ 20  มีนาคม 2556, จาก  
http://www.manager.co.th/science/ViewNews.aspx?NewsID =9530000141426&TabID=3& 
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วัสดุนาโนหรือกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถเพ่ิมมูลคาหรือสรางประโยชนแก
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการ
สรางหรือกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑนาโน ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล จึงไดจัดทําโครงการ
ฉลากนาโนข้ึน เพื่อใหการรับรองแกผลิตภัณฑนาโนที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดและเง่ือนไข 
สรางความม่ันใจผลิตภัณฑนาโนตอผูบริโภค ปองกันการแอบอางหรือโฆษณาเกินจริง โดยใน
ระยะแรกนี้ยังไมไดกําหนดในขอบังคับ แตผูผลิตท่ีสมัครใจสามารถขอรับฉลากนาโนได    
 3.1.6 ผูเกี่ยวของกับธุรกิจสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
  สําหรับผูเกี่ยวของกับธุรกิจสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีประกอบดวย
บุคคลตางๆ ดังนี้ 
  3.1.6.1 ผูผลิต ไดแก ผูประกอบการที่เปนผูผลิตสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยี      
  3.1.6.2 ผูจําหนาย  ไดแก  ผูประกอบการท่ีเปนผู รับเอาสินคาจากผูผลิตสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีรวมท้ังผูท่ีนําเขาสินคามีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศเขามาจําหนาย   
  3.1.6.3 ผูบริโภค  ไดแก  ผู ซ้ือสินคาจากผูขายสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยี   
 3.1.7 การคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการใชสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
   แมวาในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการตรากฎหมายในการใหความคุมครองผูบริโภค
เกี่ยวกับสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี แตก็สามารถพิจารณากฎหมายท่ีใหความ
คุมครองผูบริโภคในการเกี่ยวของกับสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีดังนี้ 
  3.1.7.1 การคุมครองในดานการผลิตสินคา 
   เนื่องจากการผลิตสินคา ท่ี มีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี เกี่ ยวของกับ
กระบวนการดังตอไปนี้5  
   1)  การเปดภาชนะบรรจุ รวมท้ังการจัดเก็บวัตถุดิบ ซ่ึงถาเปนฝุนผง อาจเกิดการฟุง
กระจายหรือเกิดการสัมผัสโดยตรงกรณีเปนของเหลว  
 2) การสังเคราะหโดยวิธีการตางๆ รวมท้ังการบด ซ่ึงมีโอกาสกอใหเกิดการฟุงกระจาย
ในอากาศ  
 3) การชั่ง ตวง วัด เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต  

                                                  
5  วิสันติ  เลาหอุดมโชค.  เลมเดิม.  หนา  4. 
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 4) การผสม การเตรียมการผสม ถือเปนข้ันตอนสําคัญในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
วัสดุนาโน ท่ีมักกอใหเกิดการฟุงกระจายและการสัมผัสเขาสูรางกาย  
 5) การฉีดพน หรือทําใหกระจายตัวลงบนช้ินงาน ซ่ึงผูปฏิบัติงานมีโอกาสสูงท่ีจะ
สัมผัสหรือไดรับอนุภาคนาโนเขาสูรางกาย หากกระบวนการดังกลาวไมไดทําใหระบบปดหรือมี
มาตรการควบคุมปองกันท่ีดีพอ  
 6) การขึ้นรูป ตัดแตงดวยเคร่ืองจักร ซ่ึงวัสดุนาโนท่ีฝงตัวอยูในช้ินงานน้ันๆ อาจหลุด
ออกมาและฟุงกระจายในอากาศได  
 7) การบรรจุหีบหอ อาจเกิดการร่ัวไหลของวัสดุนาโน และผูปฏิบัติมีโอกาสสัมผัสหรือ
ไดรับเขาสูรางกายไดเชนกัน  
 8) การทําความสะอาดเคร่ืองจักร บริเวณการทํางาน ซ่ึงอาจมีการตกคางของวัสดุนาโน
ตามสวนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเปนผงฝุน ซ่ึงสามารถเกิดการฟุงกระจายได  
 9) การจัดการของเสียท่ีเปนวัสดุนาโน อาจเกิดการร่ัวไหล การฟุงกระจาย หรือสัมผัส
ผิวหนังได เปนตน 
 ท้ังนี้ ในการผลิตสินคาจะมีอันตรายจากการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวัสดุนาโน กลาวคือ
ประการแรก อันตรายตอสุขภาพ ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากอนุภาคนาโนชนิดตางๆ ตอรางกาย
มนุษยยังมีอยูจํากัดโดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบในระยะยาว อยางไรก็ตาม จากรายงานการศึกษา 
วิจัย พบวาการสัมผัสอนุภาคนาโน อาจกอใหเกิดการอักเสบ ระคายเคือง หรือภูมิแพ นอกจากนี้ยัง
อาจทําใหเกิดมะเร็ง เปนพิษตอสารพันธุกรรม เซลล อวัยวะตางๆ ซ่ึงมีอันตรายจากการติดไฟและ
การระเบิด เนื่องจากอนุภาคนาโนมีพื้นท่ีผิวตอน้ําหนักมาก ทําใหมีความเปนไปไดของการระเบิด
มากข้ึนเม่ือมีความเขมขนในอากาศสูงพอ ซ่ึงปจจุบันยังไมมีกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับความปลอดภัยดานนาโนเทคโนโลยี ท่ีมีผลบังคับใชในประเทศไทย อยางไรก็ตาม 
กฎหมายท่ีมีอยูและอาจตองมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ไดแก6   
 (1) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 ควรตองมีการเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ในสถานประกอบ
กิจการท่ีมีการใชวัสดุนาโน  
 (2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ควรตองมีการปรับปรุงโดยเพ่ิมวัสดุนาโน
เปนหนึ่งในวัตถุอันตราย  

                                                  
6  แหลงเดิม. 
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 (3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ควรตอง
มีการเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการปลดปลอยมลพิษนาโน และบทลงโทษ  
 3.1.7.2 การคุมครองในดานการโฆษณา 
 ในการควบคุมการโฆษณาของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนการใชอํานาจทาง
ปกครอง  เพื่อใหอํานาจในการออกคําส่ังดําเนินการกับโฆษณาท่ีใชขอความท่ีไมเปนธรรมตอ
ผูบริโภคหรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ตามบทบัญญัติในมาตรา 22  
ถึงมาตรา  29 และมาตรา 36  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ท่ีไดมีการกําหนด
หลักเกณฑทางกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาสินคาและบริการ 
 วิธีการควบคุมการโฆษณา เม่ือคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา หรือสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับการรองเรียนหรือตรวจพบวาโฆษณาใด อาจเปนการฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณา  
จะเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตน  กอนนําเสนอคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเพื่อมีคําส่ังตอไป  ใน
การวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณานั้น มีขอพิจารณาดังนี้ 
 1)  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณาจะวินิจฉัยเปนเบ้ืองตนวา การโฆษณานั้นเปน
โฆษณาตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 หรือไม ซ่ึงกฎหมายได
บัญญัติคํานิยามคําวา “โฆษณา” หมายถึง กระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบ
ขอความเพื่อประโยชนทางการคา7 จากคํานิยามดังกลาว ขอความที่จะถือวาเปนการโฆษณาจึงตอง
เปนขอความท่ีไดเผยแพรตอสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงคใหสาธารณชนไดทราบถึงสินคาหรือ
บริการ  เพื่อเชิญชวนใหสาธารณชนไดเลือกซ้ือสินคาหรือบริการของตนน่ันเอง  ดังนั้น การโฆษณา
จึงมีองคประกอบ 2 สวน คือ การเผยแพรขอความตอสาธารณชนและเพ่ือประโยชนในทางการคา 
 2)  เม่ือเปนโฆษณา ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
แลว คณะอนุกรรมการวินิจฉัยโฆษณาจะพิจารณาตอไปวา โฆษณาดังกลาวเปนโฆษณาท่ีตองหาม
ตามกฎหมายหรือไม กลาวคือ เปนโฆษณาท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือเปนขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมโดยสวนรวม ขอความในโฆษณาท่ีมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ดังกลาวขางตน  จะมีลักษณะดังนี้ 
  (1) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง บางทานเรียกวา โฆษณาลวง หมายถึง  
โฆษณาซ่ึงแสดงขอความแตกตางจากความจริง และผลแหงการแสดงเชนนั้น  ทําใหพฤติกรรมการ
บริโภคหันเหไปในทางท่ีขอความนั้นมุงหมาย ขอความท่ีแสดงน้ันอาจเปนเท็จหรือลวงอยูในตัวเอง

                                                  
7  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 3.  
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หรือแมไมมีส่ิงแสดงวานาจะเท็จ แตความหมายที่ผูรับรูขอความนั้นเขาใจอาจเปนเท็จ ก็ถือวาเปน
การลวงได 
 นอกจากการใชขอความท่ีไมเปนจริงดังกลาวขางตนแลว การโฆษณาท่ีเปนการอวดอาง
ความเปนยอดในคุณภาพ สรรพคุณ โดยใชถอยคําท่ีแสดงถึงระดับแหงคุณภาพ เชน ท่ีสุด ดีกวา 
แหงแรกแหงเดียว หรือการโฆษณาเปรียบเทียบ หากผูโฆษณาไมอาจพิสูจนไดวามีสรรพคุณหรือ
คุณสมบัติตามขอความโฆษณา หรือไมอาจพิสูจนไดวาสินคาตนดีกวาของผูอ่ืน ก็ถือวาเปนการใช
ขอความอันเปนเท็จดวย8 
   (2) ขอความท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
ไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไมเปนความจริง  
หรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม ลักษณะของขอความท่ีตองหาม ตามอนุมาตรา (2) หมายถึง  
ขอความในโฆษณาน้ัน จะทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ การใช
ขอความโฆษณาในลักษณะเชนนี้ ผูโฆษณาอาจใชวิธีอางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิง
หนึ่งท่ีไมเปนความจริง หรือเกินความจริง อยางไรก็ดี ขอความท่ีตองหามในลักษณะนี้ ยังไมถึง
ขนาดเปนขอความอันเปนเท็จ หากผูโฆษณาไดทําการโฆษณาขอความในลักษณะนี้ กฎหมาย
กําหนดใหผูโฆษณามีโอกาสพิสูจนวา เปนความจริงใหปรากฏแกคณะกรรมการวาดวยโฆษณาได  
หากพิสูจนไมไดคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาอาจใชอํานาจตามมาตรา 27 ในการดําเนินการกับ
ขอความดังกลาว 
  (3) ขอความท่ีเปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออม ใหมีการกระทําผิดกฎหมาย  
หรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ การวินิจฉัยวาขอความใดเปน
ขอความท่ีตองหามตามอนุมาตรา (3) นี้ คอนขางจะวินิจฉัยไดยาก ในสวนท่ีเปนขอความท่ี
สนับสนุนใหมีการกระทําผิดกฎหมาย อาจเห็นไดชัดเจน เพราะอยูในการรูเห็นของบุคคลท่ัวไป แต
ขอความท่ีเปนการผิดศีลธรรมหรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมนั้น คงจะตองพิจารณาถึง
ระดับความรูสึกของวิญูชนท่ัวๆ ไป วาสอไปในทางเปนการทําลายศีลธรรมหรือวัฒนธรรม
หรือไม นอกจากนี้ ขอความในการโฆษณาท่ีเปนการแสดงถึงการขายบริการทางเพศ หรือสอไปใน
ทางการขายบริการทางเพศ ก็เขาขายตองหามตามอนุมาตราน้ีดวย 
  (4)  ขอความท่ีจะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน ขณะนี้ยังไมปรากฏขอความโฆษณาท่ีมีลักษณะเชนนี้ 

                                                  
8  สุษม ศุภนิตย ก (2548). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา  165-167. 
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  (5)  ขอความอยางอ่ืน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ปจจุบันไดมีกฎกระทรวงท่ี
กําหนดขอความท่ีเขาลักษณะตองหามตามมาตรา 22(5) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.
2522 รวม 3 ฉบับคือ กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2526 ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2523  
กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2534 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซ่ึงกําหนดขอความท่ีมีลักษณะตองหาม ไดแก  
ขอความโฆษณาท่ีรวมอยูกับขอความถวายพระพร ขอความโฆษณาท่ีประกาศวา จะจัดใหมีการแถม
พกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคใหของแถม ขอความโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดทางส่ือตางๆ  
ขอความโฆษณาขายท่ีดิน เปนตน 
 3)  เม่ือปรากฏวา ขอความที่โฆษณามีลักษณะตองหามตามกฎหมายคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาจะอาศัยอํานาจตามมาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
ออกคําส่ังทางปกครองใหผูทําการโฆษณาปฏิบัติตามหรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถให
ผูกระทําการโฆษณาพิสูจนแสดงความจริงได  หลังจากที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีคําส่ังเกี่ยวกับ
โฆษณานั้นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางแลว หากผูไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังนั้น สามารถ
อุทธรณตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคภายใน 10 วันนับต้ังแตวันท่ีผูอุทธรณไดรับทราบคําส่ัง
ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
 ท้ังนี้การที่กฎหมายบัญญัติใหผูไดรับคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สามารถ
อุทธรณตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดนั้น เปนการใหมีการตรวจการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอีกคร้ังหนึ่งวาไดใชดุลพินิจในการออกคําส่ังทางปกครองเหมาะสมตาม
ควรแกกรณีหรือไม   
 3.1.7.3 การคุมครองในดานฉลาก9  
  สินคาท่ีผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสินคาท่ีส่ังหรือนําเขา
มาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก 
 ในกรณีท่ีปรากฏวามีสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ เนื่อง
ในการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้น หรือมีสินคาท่ีประชาชนทั่วไปใชเปนประจํา ซ่ึงการ
กําหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการท่ีจะทราบขอเท็จจริงในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินคานั้น แตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากใหคณะกรรมการวาดวยฉลากมี
อํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                  
9 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก.  (2546).  การจําหนายอาหารท่ีฉลากไมแสดงเลขสารบบ

อาหาร.  หนา 1-2. 
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 ฉลากของสินคาท่ีควบคุมฉลากจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) ใชขอความท่ีตรงตอความจริงและไมมีขอความท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา   
   (2) ตองระบุขอความดังตอไปนี้   
   ก.  ช่ือหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพื่อขายแลวแตกรณี   
  ข.  สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเขา แลวแตกรณี   
  ค.  ระบุขอความท่ีแสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีท่ีเปนสินคานําเขา
ใหระบุช่ือประเทศท่ีผลิตดวย 
 (3) ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา คําเตือน วัน 
เดือน ป  ท่ีหมดอายุในกรณีเปนสินคาท่ีหมดอายุได หรือกรณีอ่ืน เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค    
 (4) ใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูส่ังหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร
เพื่อขายซ่ึงสินคาท่ีควบคุมฉลาก แลวแตกรณี เปนผูจัดทําฉลากกอนขายและฉลากนั้นตองมีขอความ
ดังกลาวขางตน   
 (5) การกําหนดขอความของฉลากตองไมเปนการบังคับใหผูประกอบธุรกิจตองเปดเผย
ความลับทางการผลิต เวนแตขอความดังกลาวจะเปนส่ิงจําเปนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูบริโภค    
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวา  ฉลากใดไม เปนไปตามท่ีกําหนด
คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการแกไข
ฉลากน้ันใหถูกตอง ขณะเดียวกันหากผูประกอบธุรกิจสงสัยวาฉลากของตนเปนการฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมาย สามารถรองขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณากอนได ในการน้ี
รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหผูประกอบธุรกิจ จัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพ่ือ
ตรวจสอบในภายหลังได 
 3.1.7.4 การคุมครองในดานการเยียวยา 
 แมวาประเทศไทยยังมิไดมีการตรากฎหมายในการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาท่ีมี
นาโนเทคโนโลยีเปนสวนประกอบก็ตาม แตหากปรากฏวาผูบริโภคไดรับความเสียหายจากสินคา
ดังกลาวยอมมีสิทธิท่ีจะฟองรองและเรียกคาเสียหายจากผูประกอบการตามกฎหมายตอไปนี้ 
  1) พระราชบัญญัติความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551  
 เหตุผลท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไม
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดย เร่ิมบังคับใชในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไปน้ัน คือ สินคาใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนผลิตภัณฑภายในประเทศหรือนําเขา ซ่ึงมีกระบวนการในการผลิตท่ีใชความรู
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ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีช้ันสูงข้ึน การที่ผูบริโภคจะตรวจพบวาสินคานั้นๆ ไมปลอดภัย
เปนเร่ืองท่ียากอยางยิ่ง เม่ือผูบริโภคนําสินคาท่ีปลอดภัยไปใชอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต 
รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูบริโภค หรือบุคคลอ่ืน แตการฟองรองคดี
เรียกรองคาเสียหายมีความยุงยากอยางยิ่ง จึงมีกฎหมายวาดวยความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจาก
สินคาท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงกฎหมายมีสาระสําคัญดังนี้ 
 (1) คําจํากัดความท่ีสําคัญ10 
 “ผลิต” หมายความวา ทําผสมปรุง แตง ประกอบ ประดิษฐ แปรสภาพ เปล่ียนรูป 
ดัดแปลง คัดเลือก แบงบรรจุ แชเยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระทําใดๆ ท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน 
  “ผูเสียหาย” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย 
 “ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย ไมวาจะเปน
ความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ท้ังนี้ไมรวมถึงความเสียหายตอ
ตัวสินคาท่ีไมปลอดภัยนั้น 
 “ความเสียหายตอจิตใจ” หมายความวา ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความหวาดกลัว  
ความวิตกกังวล ความเศรา โศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน 
 “สินคาท่ีไมปลอดภัย” หมายความวา สินคาท่ีกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนได  
ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธี
เก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลท่ีเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตาม
สมควร ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมท้ังลักษณะการใชงาน และการเก็บรักษาตามปกติ
ธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได 
 “ขาย”  หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปล่ียนเพื่อประโยชนทางการคา และ
ใหความหมายรวมถึงใหเชา ใหเชาซ้ือ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือนําออกแสดงเพื่อการ
ดังกลาว 
 “นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังสินคาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
 “ผูประกอบการ” หมายความวา 
 (1) ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต 
 (2) ผูนําเขา 

                                                  
10

 พระราชบัญญัติความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551, มาตรา 4. 
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  (3) ผูขายสินคาท่ีไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาได 
  (4)  ผูซ่ึงใชช่ือ ช่ือทางการคา เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมาย ขอความหรือแสดง
ดวยวิธีใดๆ อันมีลักษณะท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขา 
 (2) หนาท่ีและความรับผิดของผูประกอบการ 
 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 
ไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดของผูประกอบการไวดังนี้ 
  ก. ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบผูเสียหายในความเสียหายท่ีเกิดจาก
สินคาท่ีไมปลอดภัย และสินคานั้นไดมีการขายใหกับผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิด
จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม 
  ข.  ผูประกอบการไมตองรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย 
หากพิสูจนไดวา 
  ก)  สินคานั้นมิไดเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย 
  ข)  ผูเสียหายไดรูอยูแลววา สินคานั้นเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย หรือ 
  ค)  ความเสียหายเกิดข้ึนจากการใชหรือเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใช วิธีเก็บ
รักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาท่ีผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตอง และชัดเจนตาม
สมควรแลว 
  ง)  ผูผลิตตามคําส่ังของผูวาจางใหผลิตไมตองรับผิด หากพิสูจนไดวาความไม
ปลอดภัยของสินคาเกิดจากการออกแบบของผูวาจางใหผลิต หรือจากการปฏิบัติตามคําส่ังของผู
วาจางใหผลิต ท้ังผูผลิตไมไดคาดเห็น และไมควรจะไดคาดเห็นถึงความไมปลอดภัย 
 ผูผลิตสวนประกอบของสินคาไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวา ความไมปลอดภัยของ
สินคาเกิดจากการออกแบบหรือประกอบหรือการกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือการให
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาของผูผลิตสินคานั้น11 
 (3) การฟองรองดําเนินคดี 
 ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีเพื่อใหผูประกอบการตองรับผิดตามมาตรา 5 จะตอง
พิสูจนวาผูเสียหายไดรับความเสียหายจากสินคาของผูประกอบการและการใชหรือเก็บรักษาสินคา
นั้นเปนไปตามปกติธรรมดา แตไมตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของผูประกอบการ

                                                  
11  พระราชบัญญัติความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551, มาตรา 5-7. 
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ผูใด12 ท้ังนี้ นอกจากคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย13 
  ก. คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ อันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอ
รางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี 
หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้น ชอบท่ีจะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ 
  ข. หากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูประกอบการไดผลิต นําเขา หรือขายสินคาโดยรูอยู
แลววา สินคานั้นเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย หรือมิไดรูเพราะประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเม่ือรู
วาสินคาไมปลอดภัย ภายหลังจากการผลิต นําเขา หรือขายสินคานั้นแลวไมดําเนินการใดๆ ตาม
สมควรเพ่ือมิใหเกิดความเสียหาย ใหศาลส่ังใหมีการดําเนินการผูประกอบการจายคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษเพ่ิมข้ึน จากจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีแทจริงท่ีศาลกําหนดตามท่ีศาล
เห็นสมควร  แตไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนท่ีแทจริงนั้น 
  2) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 2551 
  “คดีผูบริโภค”   ไดกําหนดคํานิยามไวในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.
2551 หมายถึงคดีดังตอไปนี้14 
   (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 
   (2) คดีแพงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ี
ไมปลอดภัย (พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 
2551) 
   (3) คดีแพงท่ีเกี่ยวพันกับคดีตาม 1 หรือ 2 
   (4) คดีแพงท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามกฎหมายนี้ 
  ตามคํานิยามขางตนจะเห็นวาคดีท่ีพิพาทระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการไมวาจะ
เปนคดีท่ีผูบริโภคฟองผูประกอบการ หรือผูประกอบการฟองผูบริโภค หากเปนขอพิพาทท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการใชสินคาหรือบริการแลวถือเปนคดีผูบริโภคท้ังส้ิน เชน ผูซ้ือบาน ซ้ือรถยนต หรือ
สินคาฟองผูผลิตหรือจําหนายในสินคาท่ีไมไดคุณภาพหรือเสียหาย หรือผูประกอบการฟอง
ผูบริโภค  เชน ธนาคารฟองลูกหนี้บัตรเครดิต หรือลูกหนี้เงินกูท่ีไมชําระหนี้ หรือบริษัทผูใหเชาซ้ือ

                                                  
12  พระราชบัญญัติความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551, มาตรา 6. 
13  พระราชบัญญัติความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551, มาตรา 11. 
14  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 3. 
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ฟองผูเชาซ้ือท่ีไมชําระคางวด เปนตน คดีเหลานี้ถือเปนคดีผูบริโภค ตองใชวิธีพิจารณาพิเศษตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ท้ังส้ิน 
 วิธีพิจารณาพิเศษตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มีหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
 1) การฟองคดี 
   มาตรา 17 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภคเปนคดีผูบริโภค และผู
ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคําฟองตอศาลท่ีผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลอ่ืนได
ดวย  ใหผูประกอบธุรกิจเสนอคําฟองตอศาลท่ีผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว” 
 ปกติแลวคําฟองกฎหมายใหเสนอตอศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือตอศาลท่ี
มูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลก็ได  แลวแตคูความผูเสนอฟองจะสะดวก  (ตาม      ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 4)  แตถาเปนคดีผูบริโภค กฎหมายจํากัด ผูประกอบการไมใหแกลงฟอง
ยังศาลท่ีอยูนอกภูมิลําเนาของผูบริโภค เพราะจะเปนการเพ่ิมภาระคาใชจายในการเดินทางมาตอสู
คดีของผูบริโภค ซ่ึงมีฐานะท่ีต่ํากวานั่นเอง 
 2) คําฟองและคําใหการ 
 มาตรา 20 บัญญัติวา “การฟองคดีผูบริโภค โจทกจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือ 
ก็ได  ในกรณีท่ีโจทกประสงคจะฟองดวยวาจา ใหเจาพนักงานคดีจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดแหง
คําฟอง แลวใหโจทกลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 คําฟองตองมีขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดี รวมท้ังคําขอบังคับชัดเจนพอท่ีจะทํา
ใหเขาใจได  หากศาลเห็นวาคําฟองนั้นไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเร่ือง ศาลอาจมีคําส่ังให
โจทกแกไขคําฟองในสวนนั้นใหถูกตองหรือชัดเจนข้ึนก็ได” 
 มาตรา 26 บัญญัติวา “ถาคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความ
กันได และจําเลยยังไมไดยื่นคําใหการ ใหศาลจัดใหมีการสอบถามคําใหการของจําเลย โดยจําเลยจะ
ยื่นคําใหการเปนหนังสือหรือจะใหการดวยวาจาก็ได ในกรณีท่ียื่นคําใหการเปนหนังสือ หากศาล
เห็นวาคําใหการดังกลาวไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเร่ือง ศาลอาจมีคําส่ังใหจําเลยแกไข
คําใหการในสวนนั้นใหถูกตองหรือชัดเจนข้ึนก็ได ในกรณีใหการดวยวาจา ใหศาลจัดใหมีการ
บันทึกคําใหการนั้น และใหจําเลยลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 ถาจําเลยไมใหการตามวรรคหน่ึง และไมไดรับอนุญาตจากศาลใหขยายระยะเวลาย่ืน
คําใหการ ใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ” 
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 3) ผูบริโภคไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณา 
 มาตรา 18 บัญญัติวา “การยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดี
ผูบริโภค  ซ่ึงดําเนินการโดยผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค  ใหไดรับยกเวนคาฤชา
ธรรมเนียมท้ังปวง แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในช้ันท่ีสุด 
 ถาความปรากฏแกศาลวาผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนําคดีมาฟองโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร เรียกรองคาเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไมเรียบรอย ดําเนินกระบวน
พิจารณาอันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือท่ีไมจําเปน หรือมีพฤติการณอ่ืนท่ีศาลเห็นสมควร ศาล
อาจมีคําส่ังใหบุคคลนั้นชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนท้ังหมด หรือแตบางสวนตอศาล
ภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได  หากไมปฏิบัติตาม  ใหศาลมีอํานาจส่ังจําหนายคดี
ออกจากสาระบบความ” 
 4) ภาระการพิสูจนตกอยูแกผูประกอบการ 
 มาตรา  29 บัญญัติวา “ประเด็นขอพิพาทขอใดจําเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับ
การผลิต การประกอบ การออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา การใหบริการ หรือการดําเนินการ
ใดๆ ซ่ึงศาลเห็นวา  ขอเท็จจริงดังกลาวอยูในความรูเห็น โดยเฉพาะของคูความฝายท่ีเปนผูประกอบ
ธุรกิจ ใหภาระการพิสูจนในประเด็นดังกลาวตกอยูแกคูความฝายท่ีเปนผูประกอบธุรกิจนั้น” 
 การพิสูจนขอกลาวอางในคดีปกติยึดหลัก “ผูใดกลาวอาง ผูนั้นมีหนาท่ีนําสืบ” ซ่ึงจะ
เปนธรรมหากคูความอยูในฐานะท่ีเทาเทียมกัน แตคดีผูบริโภค ฐานะของผูบริโภคและผูประกอบการ 
ตางกัน หากใหผูบริโภคตองมีภาระในการหาพยานหลักฐานทางเทคนิค ซ่ึงไมไดอยูในความรูเห็น
ของตนเพื่อมาสนับสนุนขออางท่ีวาสินคาไมไดคุณภาพก็ยอมเปนขอเสียเปรียบในการตอสูคดี  
ดังนั้นกฎหมายพิเศษจึงบัญญัติยกเวนหลักดังกลาวไวในมาตรานี้ 
 5) ศาลมีอํานาจพิพากษากําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษ หรือเรียกผูถือหุนของ 
นิติบุคคลใหรวมรับผิดในหนี้ของนิติบุคคลได 
 มาตรา 42 บัญญัติวา “ถาการกระทําท่ีถูกฟองรองเกิดจากการท่ีผูประกอบธุรกิจกระทํา
โดยเจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรม หรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย หรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมนําพาตอความเสียหายท่ีจะเกิดแกผูบริโภค หรือกระทําการอันเปน
การฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนท่ีไววางใจของประชาชน เม่ือ
ศาลมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค  ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูประกอบ
ธุรกิจจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจํานวนคาเสียหายท่ีแทจริงท่ีศาลกําหนดไดตามท่ี
เห็นสมควร ฯลฯ โดยกําหนดไดไมเกินสองเทาของคาเสียหายท่ีแทจริงท่ีศาลกําหนด แตถา
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คาเสียหายท่ีแทจริงท่ีศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหาย
เพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายท่ีแทจริงท่ีศาลกําหนด” 
 มาตรา 44 บัญญัติวา “ในคดีท่ีผูประกอบธุรกิจซ่ึงถูกฟองเปนนิติบุคคล หากขอเท็จจริง
ปรากฏวานิติบุคคลดังกลาวถูกจัดต้ังข้ึนหรือดําเนินการโดยไมสุจริต หรือมีพฤติการณฉอฉล
หลอกลวงผูบริโภค หรือมีการยักยายถายเททรัพยสินของนิติบุคคลไปเปนประโยชนของบุคคลใด
บุคคลหน่ึง และทรัพยสินของนิติบุคคลมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามฟอง เม่ือคูความรองขอ
หรือศาลเห็นสมควร ใหศาลมีอํานาจเรียกหุนสวน ผูถือหุนหรือบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมการ
ดําเนินงานของนิติบุคคล หรือผูรับมอบทรัพยสินจากนิติบุคคลดังกลาวเขามาเปนจําเลยรวม และให
มีอํานาจพิพากษาใหบุคคลเชนวานั้นรวมรับผิดชอบในหนี้ท่ีนิติบุคคลมีตอผูบริโภคไดดวย เวนแตผู
นั้นจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว หรือในกรณีของผูรับมอบทรัพยสิน
นั้นจากนิติบุคคลจะตองพิสูจนไดวาตนไดรับทรัพยสินมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน” 
 ดังท่ีกลาวขางตนจะเห็นวาเนื้อหาสาระหลักของคดีผูบริโภคมุงเนนใหความสําคัญแก
ผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรมจากการใชสินคาหรือบริการสามารถเขาถึงความยุติธรรมได
โดยงาย ซ่ึงมีวิธีพิจารณาท่ีแตกตางจากคดีปกติ โดยมุงเนนท่ีความงายในการดําเนินคดีใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรม ตั้งแตการฟองรองหรือตอสูคดีสามารถทําเปนหนังสือหรือ
ดวยวาจาก็ได  การดําเนินคดีโดยไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม อีกท้ังยังมีเจาพนักงานประจําศาล 
(เจาพนักงานคดี) คอยชวยเหลือในการรางจัดทําคําคูความโดยไมตองเสียคาใชจายหรือเสียเงินจาง
ทนายวาความ อันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค และขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมให
ผูประกอบการหันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดี
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางม่ันคง 
 3.1.8 หนวยงานท่ีควบคุมกํากับดูแลสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี  
  เนื่องจากสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีมีอยูในหลายกลุมผลิตภัณฑ 
ไมวาจะเปนอาหาร เคร่ืองสําอาง เส้ือผาเคร่ืองนุงหม ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยผูท่ีมีความรู
ความชํานาญในแตละสาขา เพื่อใหการกํากับดูแลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
  3.1.8.1 ควบคุมในดานการผลิตสินคา 
  เปนอํานาจของกรมโรงงาน ถามีการผลิตในโรงงาน อยูในการควบคุมของกระทรวง
อุตสาหกรรมในการกําหนดมาตรฐานการควบคุมกํากับโรงงานอุตสาหกรรม ถาเปนผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางหรือมีสวนประกอบตองอยูในการควบคุมดานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑและการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท้ังนี้มี
แนวคิดแนวทางการรับมือดานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศ วาความเขมงวดในการ
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กํากับดูแลจะพิจารณาตามระดับความเส่ียงของผลิตภัณฑ หากมีความเสี่ยงสูงตองไดรับอนุญาต 
ข้ึนทะเบียนกอนวางตลาด ปจจุบันใชหลักเกณฑการพิจารณาประกอบการแจงรายละเอียด
เคร่ืองสําอางควบคุม หากสารท่ีใชเปนสวนผสมในเคร่ืองสําอางไมอยูในรายการสารที่ใหใชเปน
สวนผสมในเคร่ืองสําอาง ผูจดแจงจะตองยื่น “เอกสารความปลอดภัยการใชเคร่ืองสําอาง” โดย
ผลิตภัณฑสวนใหญยังไมมีแนวทางหรือหลักเกณฑเฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑนาโน อยางไร    
แตเปนท่ีนาสังเกตวายังไมมีกฎหมายในการควบคุมโรงงานท่ีผลิตสินคานาโนเปนสวนประกอบโดยตรง 
 ท้ังนี้จากรายงานความเปนพิษของวัสดุนาโนทําใหตองมีการกําหนดทิศทางของนาโน
เทคโนโลยีใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัดการใหเกิดความปลอดภัย ซ่ึงไทยเปน
หนึ่งในเพียงไมกี่ประเทศของโลกท่ีมีแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัย นาโนเทคโนโลยี ซ่ึงแม
จะไมมีกฎหมายคุมครองความปลอดภัยโดยตรง แตการมีกฎหมายตางๆ อาทิ พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็สามารถใหการคุมครองความปลอดภัยไดในระดับ
หนึ่ง ปจจุบันมีการยกประเด็นความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีเปนประเด็นนโยบายท่ีกําหนดไว
ในยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีระหวางประเทศ ในสวนของประเทศไทยทางศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติไดรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดทําแผนยุทธศาสตรดานความ
ปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอม และความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับแผนกลยุทธนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  
ภายใตวิสัยทัศน “นาโนปลอดภัย พัฒนาไทย กาวไกลอยางยั่งยืน” เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
สุขภาพ ส่ิงแวดลอม และความม่ันคงของประเทศดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา ผลิต จําหนาย
และใชนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนอยางมีจริยธรรมเหมาะสม ยั่งยืนและมีสวนรวม 
รวมท้ังยุทธศาสตรภายใตกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-
2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศนในการใชนาโนเทคโนโลยีสรางขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน15  
 3.1.8.2 ควบคุมในดานการโฆษณา  
  เปนอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซ่ึงไดแก16 

                                                  
15  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  (2555, 1 ธนัวาคม).  สกว.แนะศึกษาคุณโทษของนาโน

เทคโนโลยีกอนใช.  สืบคนเมื่อ 20 มีนาคม 2555, จาก  http://pr.trf.or.th/index.php? 
16 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ข (2546).  สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค.  หนา 15. 
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  1) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  หนาท่ีดําเนินการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม ความปลอดภัย ไมถูกเอารัด
เอาเปรียบ รวมท้ังดําเนินคดีเรียกรองคาเสียหายแทนผูบริโภค การเผยแพรวิชาการและใหความรูแก
ผูบริโภค   
   (1) รับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่อง 
มาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
   (2) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงกระทําการใดๆ อันมี
ลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
   (3) ดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภค เพื่อสราง
นิสัยสงเสริมพลานามัยประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากท่ีสุด 
   (4) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ
การควบคุม สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 
 2) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบดวย 
   (1) คณะกรรมการอาหาร มีหนาท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร ควบคุม
เฉพาะตามช่ือ ประเภทชนิด หรือลักษณะของอาหารนั้น และกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการ
ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อการจําหนาย หรือการจําหนาย 
   (2) คณะกรรมการยา มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การผลิตยา การขายยาการนําเขาหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตัวอยางเพ่ือการ
ตรวจ การตรวจสอบสถานท่ีผลิตยาสถานท่ีขายยา และสถานท่ีเก็บยา 
 3.1.8.3 ควบคุมในดานฉลาก 
 เปนอํานาจของคณะกรรมการวาดวยฉลากในคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และหาก
เปนฉลากของอาหารและยาเปนอํานาจของคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยู
ในการควบคุมกํากับของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้น จะไมใชขอบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เนื่องจากมีขอกําหนดไวใน พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 21 ไววา “ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการใดได
บัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับกฎหมายตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และ
ใหนําบทบัญญัติในหมวดน้ีไปใชไดเทาท่ีไมซํ้าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว”  
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 3.1.9 มาตรการในการลงโทษผูประกอบการสินคาท่ีมีนาโนเทคโนโลยีเปนสวนประกอบ  
  3.1.9.1 มาตรการทางอาญา 
  การกําหนดความผิดซ่ึงเปนโทษทางอาญา ไดแก โทษจําคุก ปรับ และริบทรัพยสิน  
ตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดแก มาตรา 30 ซ่ึงการกําหนดฉลาก
ของสินคาจะเปนประโยชนแกผูบริโภค ในการที่จะทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาท่ีชัดเจนข้ึน เชน 
ทราบช่ือสินคา ประเภท ผูผลิต วิธีใช คําแนะนํา คําเตือน ราคา และวันเดือนปท่ีผลิต เปนตน แตหาก
สินคาดังกลาวไมเปนสินคาควบคุมฉลากใหคณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจกําหนดใหสินคา
นั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก ซ่ึงไดมีการเรงรัดใหออกประกาศใหผลิตภัณฑนาโนเปนสินคา
ควบคุมฉลากในเร็วๆ นี้ ในขณะนี้ยังไมมีผลบังคับตามกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการลงโทษวา หาก
ยังมีการฝาฝน ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาเพื่อขายในราชอาณาจักร จะมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 
ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ขณะเดียวกัน ผูจําหนายสินคาท่ีควบคุมฉลาก แตไมจัด
ใหมีฉลากหรือมีฉลากท่ีไมถูกตอง มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ  ซ่ึงเปนโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 52 อีก
ท้ังการโฆษณาขายสินคาท้ังท่ีฉลากของผลิตภัณฑไมไดระบุคุณสมบัตินาโนตามท่ีผูจําหนายกลาว
อาง หลอกใหผูบริโภคหลงเชื่อ เขาขายการหลอกลวงผูบริโภคใหหลงเช่ือในแหลงกําเนิด สภาพ 
คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานฉอโกง  ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 271 
  3.1.9.2 มาตรการทางแพง  
   เปนกรณีท่ีผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาท่ีมีนาโนเทคโนโลยีเปน
สวนประกอบ  ยอมสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายไดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 
พ.ศ. 2551 
   หลักการของ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 หลักการท่ีสําคัญใน
สวนของการฟองคดี กระบวนการพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี ตอไป คือ  
   1)  กําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือสมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภครับรอง มีอํานาจฟองและดําเนินคดีแทนผูบริโภคได 
   2) ผูบริโภคสามารถฟองผูประกอบธุรกิจเปนคดีผูบริโภค โดยยื่นฟองดวยวาจาหรือ
เปนหนังสือก็ได และในทางกลับกันหากผูบริโภคถูกผูประกอบธุรกิจฟองเปนคดีผูบริโภค ผูบริโภค
สามารถยื่นคําใหการเปนหนังสือหรือจะใหการดวยวาจาก็ได 
   3) การฟองคดีของผูบริโภค ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม 
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   4) เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีผูบริโภคเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว
และเท่ียงธรรม จึงใหเจาพนักงานคดีใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือแกผูบริโภคตามสมควรใน
การยื่นคําฟอง โดยเฉพาะการตรวจสอบสถานะความเปนนิติบุคคลและภูมิลําเนาของผูประกอบ
ธุรกิจ  การตรวจหาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงจําเปนแกการฟองคดี 
   5)  มีวิธีการดําเนินคดีท่ีรวดเร็ว จะเห็นไดจากท่ีกําหนดใหศาลนัดพิจารณาโดยเร็วและ
ออกหมายเรียกผูประกอบธุรกิจใหมาศาลเพื่อกําหนดนัดเพ่ือการไกลเกล่ีย ใหการ และสืบพยานใน
วันเดียวกัน โดยใหพิจารณาติดตอกันไมเล่ือนคดี เวนแตจะมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได แตให
เล่ือนไดคร้ังละไมเกิน 15 วัน และสุดทายกําหนดใหการพิจารณาคดีผูบริโภคเปนท่ีสุดในช้ัน
อุทธรณ 
   6)   กระบวนการดําเนินคดี จะไมเครงครัดมากนัก เชน จะมุงเนนใหมีการไกลเกล่ีย และ
ศาลมีอํานาจส่ังใหคูความทําการแกไขขอผิดระเบียบหรือผิดหลงไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่
ศาลเห็นสมควรได   
   7)  ในกรณีท่ีตองมีการพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิต การออกแบบ หรือการ
ประกอบสินคา หรือการใหบริการ ซ่ึงศาลเห็นวาอยูในความรูเห็นของผูประกอบธุรกิจแตเพียงฝาย
เดียว กําหนดใหภาระการพิสูจนในประเด็นนั้นตกอยูแกคูความฝายผูประกอบธุรกิจนั้น 
   8)   นอกจากนั้น ในการทําคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลในคดีนี้นั้น ศาลจะมีอํานาจ
ดังนี้ 
   (1)  ใหศาลมีอํานาจพิพากษาคดีเกินคําขอของโจทกท่ีเปนผูบริโภคได หากปรากฏ
วาจํานวนคาเสียหายท่ีโจทกเรียกรองไมถูกตองหรือวิธีการบังคับตามคําขอของโจทกไมเพียงพอตอ
การเยียวยาความเสียหาย  
   (2)  สงวนสิทธิในการแกไขคําพิพากษาในภายหลังได ถาเปนกรณีท่ีเกี่ยวกับความ
เสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัย ท่ียากท่ีศาลจะทราบจํานวนความเสียหายท่ีแทจริงในขณะ
ทําการพิพากษาคดีได ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
   (3) มีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนแกผูบริโภค
ได เชน ในกรณีท่ีผูบริโภคฟองผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับความชํารุดบกพรองของสินคาและศาลเช่ือ
วาความชํารุดบกพรองนั้นปรากฏอยูในขณะสงมอบสินคานั้น และไมอาจแกไขปญหานั้น หรืออาจ
เกิดอันตรายแกผูบริโภคที่นําสินคานั้นไปใชได ศาลมีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจเปล่ียนสินคา
ใหมใหแกผูบริโภคแทนการซอมแซมสินคานั้นได  
  9) และเม่ือศาลไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีผูบริโภคคดีหนึ่งแลว หากภายหลังมีการ
ฟองผูประกอบธุรกิจรายเดียวกันเปนคดีผูบริโภคอีก โดยมีขอเท็จจริงท่ีพิพาทกันเปนอยางเดียวกับ
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ในคดีกอนท่ีศาลไดวินิจฉัยไวแลวในคดีกอนนั้น ศาลในคดีผูบริโภคคดีหลังอาจมีคําส่ังใหถือตาม
ขอเท็จจริงในคดีกอนนั้น โดยไมตองสืบพยานหลักฐานใดๆ ก็ได 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาปจจุบันกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภค โดยใหมีการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดสะดวก งายและรวดเร็วกวาแตกอนมาก ผูบริโภคทั้งหลายจึงควรใช
ประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้ใหสมตามเจตนารมณท่ีไดวางไวแตตน รวมท้ังผูประกอบธุรกิจก็ควร
ใหความสําคัญแกผูบริโภคมากยิ่งข้ึนดวย เพื่อหลีกเล่ียงมิใหมีการนําคดีข้ึนสูศาล 
 3.1.9.3 มาตรการทางปกครอง 
  “โทษทางปกครอง” หมายถึง โทษท่ีกฎหมายกําหนดใหฝายปกครองลงแกผูกระทําการ
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บริการสาธารณะสามารถดําเนินการตอไปได17 โทษทางปกครองจึงมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังนี้  
  (1) กฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครองท่ีจะมีคําส่ังลงโทษผูกระทําการอันเปนการฝาฝน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังทางปกครองอยางชัดแจง ซ่ึงฝายปกครองนี้นอกจาก
หมายถึงหนวยงานของรัฐแลว ยังหมายรวมถึงองคกรเอกชนท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจมหาชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย เชน องคกรวิชาชีพ เปนตน 
  (2) ฝายปกครองมีอํานาจส่ังลงโทษไดเองโดยไมตองฟองศาล 
  (3) การลงโทษทางปกครองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการสาธารณะท่ีฝายปกครองดูแล
รับผิดชอบสามารถดําเนินการตอไปได 
 โทษทางปกครองมีขอดีกวาโทษทางอาญาหลายประการดังนี้ 
 (1) โทษทางปกครองมีกระบวนการขั้นตอนท่ีเรียบงาย รวดเร็วกวากระบวนการลงโทษ
ทางอาญาท่ีตองใชเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดียาวนาน อีกท้ังโทษทางปกครองยังมีผลใชบังคับ
ทันที   เวนแตจะมีการส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง 
 (2) โทษทางปกครองมีความเหมาะสมสําหรับการปราบปรามการกระทําความผิดท่ี
แพรหลายในวงกวาง (délinquance de masse) เชน การกระทําผิดเกี่ยวกับภาษีอากร การกระทําผิด
กฎจราจร เปนตน เนื่องจากการฟองคดีจํานวนมากจะเปนภาระตอศาล ทําใหศาลตองใชเวลาในการ
พิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดลาชาเกินสมควร ซ่ึงจะมีผลทําใหการปองกันและปราบปราม
การกระทําผิดไมบรรลุวัตถุประสงคในท่ีสุด 

                                                  
17 Sarot (M.J.), Rapport general.  (n.d.). Collogue des jurisdictions administratives europeenne de 

๑๙๗๒ sur la sanction administrative.  Retrieved  December 5, 2012, from 
http://๑๙๓.๑๙๑.๒๑๗.๒๑/colloguia/๑๙๗๒/gen_report_๒_fr.pdf 
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  (3) โทษทางปกครองไมกอผลรายทางสังคมแกผูถูกลงโทษ เนื่องจากโทษทางปกครอง
ไมมีลักษณะเปนการประณามใหเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติยศ หรือทําใหเสียประวัติ ดังท่ีเกิดข้ึนกับ 
ผูถูกลงโทษทางอาญา 
  (4) เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจลงโทษทางปกครองจะมีประสบการณ  
ความเช่ียวชาญ และความรูเกี่ยวกับสภาพปญหาในเร่ืองท่ีจะลงโทษอยางแทจริง ทําใหสามารถ
พิจารณาเลือกใชโทษทางปกครองใหเหมาะสมไดสัดสวนกับการกระทําผิดในแตละกรณี 
  ท้ังนี้จะเห็นวามาตรการทางปกครองเกี่ยวกับสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยีนั้น จะเกี่ยวของกับการโฆษณาขอความท่ีมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย  ซ่ึง
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะอาศัยอํานาจตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ออกคําส่ังทางปกครองใหผูทําการโฆษณาปฏิบัติตาม หรือในกรณีท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยก็สามารถใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนแสดงความจริงได หลังจากท่ีคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองมีคําส่ังเกี่ยวกับโฆษณานั้นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางแลว หากผูไดรับคําส่ังไม
พอใจคําส่ังนั้น สามารถอุทธรณตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคภายใน 10 วัน นับต้ังแตวันท่ี     
ผูอุทธรณไดรับทราบคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

 
3.2 มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคท่ีใชสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี  
  การท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะการปกครองแบบสหพันธรัฐ ซ่ึงจะทําใหมีรัฐบาล
ท่ีเปนรัฐบาลกลางท่ีมีอํานาจปกครองมลรัฐทุกรัฐ แตจะไมเขาไปแทรกแซงกิจการภายในของแตละ
รัฐ แตละรัฐออกกฎหมายเพ่ือบังคับใชภายในรัฐ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวจะตองไมขัดกับกฎหมายของ
สหพันธรัฐ สหรัฐอเมริกาจึงมีกฎหมายท่ีใชบังคับกับประชาชน 2 ระดับ ระบบการคุมครองผูบริโภค 
ของสหรัฐจึงมีท้ังในระบบที่เปนภาพรวมของประเทศและระบบของมลรัฐแตละรัฐ18 
 3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
   สหรัฐอเมริกามีกฎหมายและกฎระเบียบคุมครองผูบริโภคในสินคาหลายๆ ประเภท
โดยเฉพาะสินคาเกษตรและอาหารที่มีปริมาณการนําเขาและสงออกสูงมาก ทําใหสหรัฐอเมริกาตอง
จัดต้ังองคกรขนาดใหญท่ีมีประสิทธิภาพทําหนาท่ีกํากับดูแลต้ังแตการผลิตจนกระท่ังสงออกไป

                                                  
18  มัณฑนา  พรรณพงาพันธุ.  (2550).  ปญหาการฟองคดีใหผูประกอบธุรกิจรับผิดตอผูบริโภค.  หนา 
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จําหนาย โดยเม่ือกลาวถึงมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารจะเปนการควบคุมในเร่ืองของความ
ปลอดภัยและการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและไมหลอกลวงตอผูบริโภค 
  3.2.1.1 มาตรการในการคุมครอง 
   อาจกลาวไดวา ในระบบการคุมครองผูบริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา  คณะกรรมาธิการ 
คุมครองทางการคาแหงสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission (FTC)) มีบทบาทสําคัญในระดับ 
ชาติในเร่ืองการคุมครองผูบริโภคนอกเหนือจากเร่ืองความปลอดภัยในเร่ืองอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง 
และสินคาบริโภคอ่ืน ซ่ึงอยูภายใต FDA สวนในระดับ มลรัฐตองพิจารณากฎหมายท่ีใชภายในรัฐ
นั้นๆ วา กําหนดรายละเอียดในเร่ืองการคุมครองผูบริโภคไวอยางใด เชน อาจมีหนวยงานของรัฐดูแล 
รับเร่ืองราวรองทุกขหรือฟองคดีให อาจเปนอัยการของมลรัฐ (State Attorney General)  เปนตน 
 กรณีความปลอดภัยเกี่ยวกับสินคา มีกฎหมายเฉพาะซ่ึงครอบคลุมสินคาทุกชนิด 
ทุกประเภทเพื่อความปลอดภัย โดยมีคณะกรรมาธิการวาดวยความปลอดภัยในผลิตภัณฑ คือ The 
Consumer Product Safety Commission (CPSC) เปนผูกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ ท่ี
จําหนายในตลาดท่ัวประเทศ  เวนแตผลิตภัณฑท่ีอยูในการกํากับขององคกรของรัฐท่ีมีกฎหมายให
อํานาจไวเปนการเฉพาะ เชน FDA หรือ FAA ซ่ึงดูแลเรืออากาศยาน 
 กรรมาธิการวาดวยความปลอดภัยในผลิตภัณฑ (CPSC) เปนผูกําหนดนโยบายมาตรฐาน  
และตรวจติดตามใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายกําหนดอํานาจใน
การส่ังหามจําหนายส่ังใหเรียกเก็บจากตลาด และมีโทษทางอาญาเปนบทบังคับ ผูบริโภคมีสิทธิฟอง
คดีเรียกวาเสียหายไดตามมาตรา 23 แหงกฎหมายน้ี 
 โดยภาพรวมแลว ระบบการคุมครองผูบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น กฎหมาย
ของสหพันธรัฐ (Federal Law) มีบทบาทมากในการควบคุมสภาวะตลาดใหมีการแขงขันท่ีแทจริง
และเปนธรรม ตลาดของสหรัฐอเมริกาเปนตลาดมหึมา คูแขงในตลาดมีมากหลายรายการ ซ่ึงในการ
ดูแลใหสภาวะตลาดเปนปกติเปนไปตามกลไกลของตลาดตามธรรมชาติ ทําใหผูบริโภคไดรับการ
คุมครองโดยอัตโนมัติ องคกรของรัฐทําหนาท่ีกํากับดูแล ติดตาม และออกกฎเกณฑ บังคับใช และ
เปนโจทกและจําเลยในศาล หากมีการโตแยงมติหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการ ท้ังนี้ เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการกระทําท่ีกระทบถึงตลาดการแขงขัน และผูบริโภค แตระบบการฟองรองคดีเพื่อ
เรียกคาเสียหายนั้นเปนเร่ืองของผูบริโภคจะใชสิทธิของตนโดยผานหนวยงานภาครัฐโดยอาศัยหลัก
กฎหมายลักษณะละเมิดตามแนว Common Law หรือระบบกฎหมายท่ีพัฒนาการข้ึน เชน กฎหมาย
ความรับผิดในผลิตภัณฑ (Product Liabillity) และการฟองคดีเปนกลุมเพื่อประหยัดเวลา คาใชจาย 
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เม่ือความเสียหายเปนอยางเดียวกันและเกิดจากเหตุเดียวกันท่ีเรียกวา Class Action ซ่ึงมีอยูในระบบ
ของสหรัฐอเมริกา19 
  1) มาตรการในการคุมครองในดานการผลิตสินคา 
 ดังไดกลาวแลววา ระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาเปนแบบสหพันธรัฐ ดังนั้น 
ระบบการคุมครองผูบริโภคโดยใชมาตรการทางกฎหมายจึงมีท้ังในระดับสหพันธรัฐและระดับมล
รัฐหรือการปกครองทองถ่ิน 
 กฎหมายคุมครองผูบริโภคระดับมลรัฐยอมมีรายละเอียดในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคในมลรัฐนั้นๆ เปนการเฉพาะแตกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคท่ีใชเพื่อผูบริโภค
ทุกคนในประเทศน้ันจะมีลักษณะกวางกวา เราจะไมพบรัฐบัญญัติระดับสหพันธรัฐท่ีมีช่ือวา
กฎหมายคุมครองผูบริโภคของสหรัฐอเมริกา (Federal Consumer Protection Act) แตจะพบวามี
กฎหมายท่ีกํากับดูแลกิจการพาณิชยของประเทศเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ช่ือ “The Federal Trade 
Act” และรัฐบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ ช่ือ The Consumer Product Safety Act  
รวมท้ังรัฐบัญญัติเกี่ยวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑความงาม (The Federal Food, Drug and 
Cosmetic Act) เปนตน กฎหมายเหลานี้ลวนเปนกฎหมายคุมครองผูบริโภคในดานอ่ืนๆ ท่ีใชบังคับ
ท่ัวประเทศ เชน กฎหมายการบรรจุผลิตภัณฑท่ีเปนธรรม (The Fair Packaging and Labeling Act)  
กฎหมายวาดวยการเรียกเก็บหนี้สินอยางยุติธรรม (The Fair Debt Collection Practices Act)  
กฎหมายลิสซ่ิงของผูบริโภค (The Consumer Leasing Act) และกฎหมายเปดเผยความจริงในการให
กูยืม (Federal Truth in Lending Law  Federal Cool-Off Rule) ซ่ึงบังคับใชกับการทําธุรกิจแบบขาย
ตรง  เปนตน20 
 อนึ่ง  กฎหมายวาดวยการปรับปรุงความปลอดภัยทางดานอาหาร  (Food Safety 
Modernization Act) มีช่ือเรียกส้ันๆ วา “Food Safety Bill” ถูกจัดทําข้ึนเพื่อเปนการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ในสวนท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยของอุปทาน
อาหารของสหรัฐอเมริกา   
 มาตรา 103 ของ Food Safety Bill บังคับใหเจาของผูดําเนินการ หรือตัวแทนที่รับผิดชอบ
โรงงานผลิตสินคา แตละคน ให (1) ประเมินความเส่ียงที่อาจจะสงผลกระทบตออาหาร (2) ระบุ
และจัดต้ังการควบคุมท่ีจะเปนการปองกัน (3) สอดสองควบคุมปฏิบัติการของการควบคุมเหลานี้ 
                                                  

19  สุษม ศุภนิตย ข (2545).  เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เลมที่ 7 เรื่อง 
รางพระราชบัญญัติกฎหมายคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ... กรณีศึกษากฎหมายคุมครองผูบริโภคของประเทศญี่ปุน
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอังกฤษ.  หนา 70-72.  

20 แหลงเดิม. 
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และ (4) เก็บรักษาบันทึกของการสอดสองควบคุมเหลานี้ไว โรงงานผลิตท่ีถูกกําหนดวาจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีระบุในมาตราน้ี 
กําหนดให FDA ออกประกาศกฎระเบียบตางๆ ท่ีเปนการจัดต้ังมาตรฐานระดับต่ําสุดท่ีเปนไปตาม
หลักการทางวิทยาศาสตรสําหรับจัดทําการวิเคราะหวิจัยความเส่ียง การจดบันทึกความเส่ียง การ
จัดต้ังการควบคุมท่ีเปนการปองกัน และการทําบันทึกการจัดต้ังดังกลาว หามการดําเนินงานของ
โรงงานผลิตท่ีทําการผลิต จัดการ บรรจุภัณฑ หรือเก็บสินคาสําหรับขายในสหรัฐฯ ถาเจาของ
โรงงาน ผูดําเนินการ หรือตัวแทนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโรงงานนั้นๆ ไมกระทําตามกฎระเบียบท่ี
ระบุไวในมาตรานี้ การจัดทํากฎระเบียบตางๆ ในตอนนี้สําหรับธุรกิจขนาดเล็กใหยืดเวลาออกไป
กอน   
 ท้ังนี้ใหอํานาจ FDA ในการเพิกถอนการลงทะเบียนของโรงงานอาหาร ถาหากเชื่อวา
สินคาของโรงงานจะกอผลเสียหายตอสุขภาคผูบริโภคในสหรัฐอเมริกา รวมท้ังใหอํานาจ FDA ใน
การเรียกคืนสินคาอาหารและการออกระเบียบในเร่ืองเอกสารรับรอง (Certificate) สินคาอาหาร
นําเขาท่ีผลิตจากโรงงานท่ีมีความเส่ียงสูงดานความปลอดภัย และอํานาจในการหามนําเขาสินคา
หากไมมีใบรับรองความปลอดภัย         
 2) มาตรการคุมครองในดานการโฆษณา 
 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีกิจการโฆษณาเจริญมากท่ีสุดในโลกปจจุบัน การควบคุม
กิจการโฆษณาคอนขางละเอียด ซับซอน เนื่องจากมีการควบคุมกันทุกระดับ ท้ังในระดับเอกชน
และรัฐบาล ซ่ึงแตเดิมสหรัฐอเมริกาตรากฎหมายใชบังคับข้ึนฉบับหนึ่งเรียกวา Printer’s Ink 
Statuate, 1911 ใชบังคับในมลรัฐตางๆ โดยบัญญัติโทษทางอาญาแกการโฆษณาโดยหลอกลวงหรือ
เปนเท็จ หรือชักจูงใหหลงผิด  แตการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ  
เนื่องจากขาดมาตรการในทางปฏิบัติท่ีจะควบคุมการโฆษณาใหเปนไปตามตัวบท ในป ค.ศ. 1914  
เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาประสบผลสําเร็จกวาท่ีเปนอยู รัฐสภาสหรัฐอเมริกาจึงได
ตรากฎหมายข้ึนฉบับหนึ่ง เรียกวา Federal Trade Commission Act, 1914 โดยเร่ิมแรกมีวัตถุประสงค 
เพื่อทําหนาท่ีพิทักษการแขงขันทางการคาระหวางเอกชนใหเกิดความเปนธรรม มีคณะกรรมาธิการ
การคา หรือเรียกวา FTC ควบคุมดูแล ตอมาภายหลังไดเร่ิมขยายงานเขามาควบคุมการโฆษณา อาจ
กลาวไดวาการควบคุมการโฆษณาในระยะเร่ิมแรกเปนไปในลักษณะท่ีถือวา การโฆษณาเปนสวน
หนึ่งของการแขงขันทางการคา และไดแกไขป ค.ศ. 1938 Wheeles Lea Amendment ใหอํานาจ 
FTC เพิ่มข้ึน โดยคลุมท้ัง “วิธีการแขงขันในทางการคาอันไมเปนธรรม หรือการกระทําหรือวิธี
ปฏิบัติในทางการคาท่ีไมเปนธรรม หรือเปนการหลอกลวง” เปนการใหอํานาจควบคุมการโฆษณา
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เพื่อประโยชนแกผูบริโภคโดยตรง การควบคุมโฆษณาในสหรัฐอเมริกา แบงเปนสองสวน ไดแก 
ภาครัฐ และเอกชน รวมกันดําเนินการ21 
  (1) การควบคุมโฆษณาโดยรัฐ 
 ในการควบคุมโฆษณาสินคาในสวนของภาครัฐดําเนินการโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถ่ินหรือมลรัฐ โดยในรัฐบาลกลาง หนวยงานที่สําคัญๆ ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม
กิจการโฆษณา ไดแก 1) Federal Trade Commission (คณะกรรมาธิการคาแหงสหรัฐ) 2) Federal 
Communications Commission (คณะกรรมาธิการคมนาคมแหงสหรัฐ) 3) Post Office Department 
(กรมไปรษณียโทรเลข)  4) Alcohol Tax Unit (หนวยภาษีแอลกอฮอล)  5)  Food And Drug 
Administration (สํานักงานอาหารและยา) 
 สวนการควบคุมโดยรัฐบาลทองถ่ินในแตละมลรัฐตางก็มีกฎหมาย หลักเกณฑ และ
วิธีการควบคุมการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูบริโภคจากการโฆษณาหลอกลวงของ
ผูผลิตและผูคาสินคาและบริการตางๆ ในทํานองเดียวกัน เชน The Tenessee Consumer Protection 
Act 1977 The Uniform Consumer Sales Practices Act of 1971 ซ่ึงใชบังคับในหลายมลรัฐ ไดแก   
Kansas, Ohio, Oklahoma, Utah เปนตน โดยมีองคกรรัฐ Stste Attorney General ซ่ึงเปนผูบังคับใช
กฎหมาย  มีอํานาจดําเนินการกับการละเมิดกฎหมายของมลรัฐ และมีหนาท่ีดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม ซ่ึงศาลถือวา State Attorney General มีอํานาจตามระบบกฎหมาย Common 
Law 
  (2) การควบคุมการโฆษณาโดยองคกรเอกชน 
 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีสงเสริมแนวคิดการกํากับดูแลการโฆษณาใหผูประกอบ
ธุรกิจควบคุมกันเอง (Self- Regulation) โดยมีการจัดต้ังสมาคมหรือองคกรข้ึนทุกระดับ คือ ผูใช
โฆษณา นักโฆษณา ส่ือการโฆษณาและผูบริโภค ท้ัง 4 กลุมนี้ตางก็วางระเบียบ ขอบังคับ และ
มารยาทในการโฆษณา (Code of  Practices) ของตนไว    
 แมวาภาคเอกชนจะมีบทบาทในการควบคุมกันเองในระดับหนึ่ง เชน ในเร่ืองการ
โฆษณา สมาคมนักโฆษณาและสมาคมธุรกิจโฆษณา หรือ The Association of National Aavertisers  
หรือ The American Association of Advertising Agencies สองสมาคมนี้รวมกันจัดต้ังกรรมการ
ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาในโฆษณาที่เรียกวา Committee for The Improvement of Advertising 
Content ซ่ึงการตรวจสอบมีผลใหผูโฆษณาปรับแกหรืองดเวนการใชเนื้อหาท่ีไมถูกตอง หากผู

                                                  
21 เดือนเพ็ญ  ภิญโญนิธิเกษม.  (2546).  มาตรการควบคุมกํากับและการบังคับใชกฎหมายดานการ

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ.  หนา 59-64 
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โฆษณายอมรับปฏิบัติ แตผลบังคับดังกลาวไมใชกฎหมาย จึงมีความแตกตางจากการกํากับของ 
FTC  อยางไรก็ดี  ก็ถือไดวาเปนตัวอยางของการมีสวนรวมคุมครองผูบริโภคโดยภาคเอกชนได
ระดับหนึ่ง22 
 3) มาตรการคุมครองในดานฉลาก  
 หนวยงานหรือองคกรท่ีควบคุมกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีองคกรอิสระท่ี
เรียกวา The Federal Trade Commissions หรือ FTC เปนองคกรของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการ
คุมครองผูบริโภคดําเนินการเกี่ยวกับการคาท่ีไมเปนธรรม มีอํานาจวินิจฉัยส่ังการในทางปกครอง
ท่ัวไป โดยจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย Federal Trade Commissions ACT 1914  
 FTC ประกอบดวยคณะกรรมาธิการการคาแหงสหพันธรัฐ จํานวน 5 คน ซ่ึงแตงต้ังข้ึน
โดยประธานาธิบดีโดยคําแนะนําของสภาสูง และคณะกรรมาธิการไมต่ํากวา 3 คน จากสมาชิกพรรค
การเมือง โดยคณะกรรมาธิการจะมีวาระในการดํารงตําแหนงไมเกิน 7 ป  ท้ังนี้คณะกรรมาธิการ 
อาจเลือกประธานกรรมการจากองคคณะคนหนึ่งใหเปนประธาน ซ่ึงกรรมการผูไดรับการคัดเลือก
นั้นจะเปนผูประกอบธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ หรือลูกจางรับจางงานใดๆ ไมได  
 อํานาจหนาท่ีหลักๆ ของ FTC คือ การควบคุมและดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ผูกขาดทางการคา และการปฏิบัติทางการคาอันไมเปนธรรม ซ่ึงครอบคลุมถึงการโฆษณาหลอกลวง
ในกรณีอ่ืนๆ อันมีผลโดยตรงตอผูบริโภคตลอดจนผูประกอบธุรกิจดวยกัน 
 คณะกรรมาธิการการคาแหงสหพันธัฐ (The Federal Trade Commission หรือ F.T.C) มี
สํานักงานใหญอยู ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีอํานาจปฏิบัติตามกฎหมาย The 
Federal Trade Commissions ACT, 1914  
 นอกเหนือจากองคกร F.T.C. ในแตละมลรัฐยังมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแหง
มลรัฐ  ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของมลรัฐนั้นๆ โดยมีจุดประสงคมุงเนนในการใหความรู การ
เจรจาตอรองในเร่ืองการชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมทางการคาอีก
หนวยงานหนึ่ง ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลในดานสินคาอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ไดแก  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drugs Administration: FDA  
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแล กํากับ และออกกฎหมายการนําเขาสินคาอาหารและยาสูสหรัฐอเมริกา  
กฎระเบียบท่ีทาง FDA กําหนด ใหผูนําเขาตองปฏิบัติตาม ไดแก การจดทะเบียนสถานประกอบการ  

                                                  
22  สุษม ศุภนิตย ข เลมเดิม.  หนา 70. 
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การติดฉลากแสดงผลิตภัณฑ การติดฉลากแสดงคุณคาทางโภชนาการ เปนตน นอกจากนี้ FDA ยัง
ทําหนาท่ีตรวจสอบสุขภาพอนามัยและการปนเปอนในสินคาอาหาร23  
 FDA ไดปฏิเสธคํารองขอท่ีมีข้ึนในป พ.ศ. 2549 จากกลุมผูสนับสนุนการบริโภคที่
ตองการให FDA บังคับใหมีการทดสอบความปลอดภัยและทําการติดฉลากผลิตภัณฑอาหารและ
เคร่ืองสําอางท่ีมีวัสดุนาโนเปนองคประกอบกอนทําการวางขายในทองตลาด เชน อาหารบรรจุ
กลอง และครีมกันแดด แตทาง FDA กลับเลือกใชแนวทางตามความสมัครใจของทางภาค 
อุตสาหกรรม24 
 FDA ไดออกรางแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงเปนวันเดียวกับท่ีมีการปฏิเสธคํารอง แนวทาง
ปฏิบัติดังกลาวสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมทําตามแนวทางท่ี FDA กําหนด  โดยขอรับคําปรึกษา
จาก FDA กอนท่ีจะนําผลิตภัณฑท่ีมีวัสดุนาโนเปนสวนประกอบไปวางขายในทองตลาด แตทาง
ผูผลิตไมตองการที่จะทําเชนนั้น ดังนั้น FDA จึงแนะนําวาการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาจ
ตองมีการดัดแปลงเพื่อกําหนดปจจัยตางๆ ท่ีใชในการทดสอบปจจัยตางๆ วาควรทําอยางไร เชน  
ขนาดอนุภาค พื้นท่ีผิว การรวมตัวกันและรูปรางท่ีมีผลตอการดูดซับ การแพรกระจาย การเผาผลาญ 
และการขับถาย สําหรับเคร่ืองสําอาง ไมใชเพียงแคการพิจารณาถึงความปลอดภัยจากการสัมผัสทาง
ผิวหนังเทานั้น ทาง FDA ยังไดแนะนําวาควรพิจารณาถึงการสูดดม และการนําเขาทางปากจากการ
สัมผัสอีกดวย 
 ขณะนี้ไดมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึนจากทาง FDA ท่ีแจงตอภาคอุตสาหกรรม
เพื่อใหผูผลิตใชเปนแนวทางในการตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของวัสดุนาโนท่ีม่ันใจได
วาผลิตภัณฑนั้นมีความปลอดภัยตอผูบริโภค แตสําหรับกลุมผูบริโภคกลับรูสึกผิดหวังกับการ
ตัดสินใจของ FDA  ท่ีไมบังคับใหภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตามแนวทางท่ีไดวางไว ท้ังๆ ท่ี FDA ก็
ออกมายอมรับวาวัสดุนาโนมีผลกระทบเฉพาะตัว การที่ไมบังคับใหบริษัทตางๆ ระบุวา มีการใช
วัสดุนาโนอยูในผลิตภัณฑ กําลังจะนําประเทศสหรัฐอเมริกาไปสูความขัดแยงกับประเทศคูคา เชน 
ทาง EU ท่ีไดบังคับใหมีการติดฉลากเกี่ยวกับวัสดุนาโน เคร่ืองสําอาง และอาหารท่ัวไป        
   

                                                  
23  พิชญาภา  สันติธรารักษ.  (2552).  ปญหาทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย

จากการซื้อสินคาตามคําพรรณนา: ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาและฉลากตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522. หนา 94-95. 

24  สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี.  (2555, มิถุนายน).  “วัสดุนาโนในอาหารและเครื่องสําอาง.”  รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก 
วอชิงตัน ดี.ซี., 2555, 6. หนา 3.  
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 4) มาตรการคุมครองในดานการเยียวยา 
 กฎหมายคุมครองผูบริโภคระดับมลรัฐยอมมีรายละเอียดในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคในมลรัฐนั้นๆ เปนการเฉพาะ รัฐบัญญัติระดับสหพันธรัฐ พบวามีกฎหมายท่ีกํากับดูแล
กิจการพาณิชยของประเทศเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ช่ือกฎหมายการผูกขาดทางดานการคา (The 
Federal Trade Commission Act) และรัฐบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ ช่ือกฎหมาย
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑตอผูบริโภค (The Consumer Product Safety Act) รวมท้ังกฎหมาย
อาหารยาและเครื่องสําอางของรัฐบาลกลาง (The Federal Food, Drug and Cosmetic Act) ซ่ึงรัฐ
บัญญัติท่ีประกาศบังคับใชในระดับสหพันธรัฐสวนใหญเปนรัฐบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการวาดวย
การคาแหงสหพันธรัฐหรือ Federal Trade Commission (FTC) เปนผูบังคับใช โดยมีสํานักคุมครอง
ผูบริโภค (Bureau of Consumer Protection)  ซ่ึงเปนหนวยงานภายใต FTC ดูแลรับผิดชอบเร่ืองการ
โฆษณาและการกระทําทางการคาท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงมีรัฐบัญญัติเฉพาะคือกฎหมายความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑตอผูบริโภค (The Consumer product Safety Act) ซ่ึงมีคณะกรรมาธิการคุมครอง
ความปลอดภัยของผูบริโภค (Consumer Product Safety Commission (SPSC)) เปนผูกํากับดูแลและ
เร่ืองอาหารและอยูภายใตการกับของ FDA25 
 คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ FDA มีอํานาจตามท่ีกฎหมายวาดวย
อาหาร ยา และเคร่ืองสําอางกําหนดไว เชน การตรวจสอบโรงงานและผลิตภัณฑเปนระยะๆ โดยไม
แจงลวงหนา วิเคราะหตัวอยาง ใหการศึกษา และดําเนินการตามกฎหมายเม่ือพบการละเมิด เจาของ
กิจการท่ีทําการคาผลิตภัณฑอาหารระหวางรัฐมีหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวา
องคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตจะเปนไปตามกฎหมายวาดวยอาหาร ยา และ
เคร่ืองสําอาง กฎหมายวาดวยการบรรจุหีบหอ  และการแสดงฉลากท่ีเปนธรรม รวมถึงกฎระเบียบ
ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผลิตภัณฑอาหารมีความปลอดภัย สะอาด และบริสุทธ์ิและแสดง
ขอมูลท่ีเพียงพอในฉลากผลิตภัณฑ 
 ขอบเขตอํานาจของ FDA มีอยูเหนือสินคาท่ีถูกสงไปคาขายท่ัวสหรัฐอเมริกา สวน
สินคาท่ีถูกผลิต ขนสงและทําการซ้ือขายในมลรัฐ (State) FDA จะไมเขาไปเกี่ยวของดวย โดยจะ
เปนอํานาจหนาท่ีของรัฐเองท่ีจะเขามาควบคุม โดยแตละรัฐจะมีกฎหมายของตน เชน มลรัฐ
แคลิฟอรเนียกําหนดกฎระเบียบประจํารัฐ (California Proposition 6525) ควบคุมการใชสารเคมี
ตองหามท่ีเช่ือวาเปนอันตรายอาจกอใหเกิดโรคมะเร็ง ความผิดปกติในเด็กแรกเกิดและอันตราย 
อ่ืนๆ ตอการเจริญพันธุของมนุษย รวมถึงสีสําหรับยอมผา (Dyes) ตัวทําละลาย (Solvents) ยาฆา

                                                  
25 สุษม  ศุภนิตย ข  เลมเดิม.  หนา 68-70. 
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แมลง (Pesticides) ยา (Drugs) Food Additives สารเคมีอันตรายอาจกอโรคมะเร็ง ยาปฏิชีวนะ
ประเภท Chloramphenicol  และ By-products ดังนั้นผูบริโภคท่ีมีปญหาหรือขอรองเรียนในสินคา
ซ่ึงไมเกี่ยวของในการคาขายระหวางรัฐแลวจะตองติดตอกับหนวยงานของรัฐนั้นๆ เอง แตในหลาย
กรณี รัฐนั้นๆ จะนําเอากฎระเบียบและแนวปฏิบัติของ FDA มาเปนแนวทางหรือมาปรับใชบังคับ
ดวย 
 ท้ังนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาในเร่ืองการเรียกใหผูขายรับผิดอันเนื่องมาจากการผิดคํา
รับรอง ผูซ้ือมีหนาท่ีพิสูจนแตเพียงวาทรัพยสินท่ีผูขายสงมอบใหแกตนนั้นไมมีลักษณะหรือ
คุณภาพตามท่ีผูขายไดรับรองหรือไดพรรณนา หรือไดโฆษณาไว โดยผูซ้ือไมจําเปนตองพิสูจนวา
ทรัพยนั้นมีความชํารุดบกพรองอยางไรบาง แตหากมีขอสัญญากําหนดหนาท่ีใหผูซ้ือตองกระทํา
การอยางใดอยางหน่ึงกอนท่ีจะเรียกรองใหผูขายตองรับผิดจากการผิดคํารับรองโดยชัดแจงแลว   
ผูซ้ือก็จะตองกระทําการดังกลาวเสียกอนเชน ผูซ้ือจะตองบอกกลาวใหผูขายทราบถึงความบกพรอง
ของสินคานั้นภายในเวลาท่ีกําหนด เปนตน เนื่องจากในบางกรณีศาลถือวาเปนหนาท่ีของผูซ้ือ
ดังกลาวเปนเง่ือนไขในการเรียกรองใหผูขายตองรับผิด อยางไรก็ตาม หากหนาท่ีท่ีกําหนดไวนั้น
เปนการสรางภาระท่ีเกินความจําเปนใหแกผูซ้ือ ศาลก็อาจถือวาไมมีขอกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีผูซ้ือ
จะตองดําเนินการกอนการเรียกรองใหผูขายตองรับผิดก็ได แตเดิมนั้นการท่ีผูซ้ือจะเรียกรองให
ผูขายรับผิดเนื่องจากการสงมอบสินคาไมตรงตามสัญญาหรือคํารับรองของผูขาย ผูซ้ือจะตองพิสูจน 
เสียกอนวาตนไดเขาทําสัญญาซ้ือขายโดยเช่ือในคํารับรองท่ีผูขายไดแสดงไว แตอยางไรก็ตาม  เม่ือ
มีการแกไขกฎหมาย UCC ผูซ้ือก็ไมจําเปนตองพิสูจนความเช่ือม่ันดังกลาวอีก เนื่องจากกฎหมายได
บัญญัติขอสันนิษฐานใหเปนคุณแกผูซ้ือวา  หากการรับรองโดยชัดแจงเปนสวนหนึ่งของการเจรจา
ตอรองในการทําสัญญาซ้ือขายแลวก็ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูซ้ือไดเขาทําสัญญาซ้ือขายเพราะเช่ือ
ในคํารับรองโดยชัดแจงของผูขาย  เนื่องจากขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวยอมแสดงอยูในตัวแลววาผู
ซ้ือไดเช่ือม่ันในการรับรองคุณภาพสินคคาของผูขายแลว ดังนั้นหากผูขายสงมอบสินคาท่ีไมมี
คุณภาพตรงคํารับรองของตนแลว ผูขายตองรับผิด แมวาในความเปนจริงจะปรากฏวาผูซ้ือ ไมทราบ
วามีการรับรองโดยชัดแจงเกิดข้ึนแลวก็ตาม ท้ังนี้เนื่องจากกฎหมายใหความสําคัญกับลักษณะการ
กระทําท่ีกอใหเกิดการรับรองโดยชัดแจงมากกวาความเช่ือมั่นหรือความรูของผูซ้ือในคํารับรอง
ดังกลาว อยางไรก็ตาม หากปรากฏขอเท็จจริงโดยชัดเจนวาผูซ้ือทราบวาการรับรองของผูขายเปน
เท็จ หรือการรับรองดังกลาวไมไดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินของผูซ้ือแลว ผูขายก็ไมตองรับ
ผิดในกรณีท่ีสินคานั้นไมเปนไมตามการรับรอง เนื่องจากในกรณีเชนนี้กฎหมายไมถือวามีการ
รับรองโดยชัดแจงเกิดข้ึน สําหรับผลของการผิดการรับรองโดยชัดแจงจะเกิดข้ึนเม่ือมีการสงมอบ
สินคาท่ีซ้ือขายจากผูขายไปยังผูซ้ือ เวนแตเปนการรับรองประเภท Warranty of future performance  
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ซ่ึงการคนพบความบกพรองของสินคาจะเกิดข้ึนตอเม่ือมีการใชสินคาแลวเทานั้น ดังนั้น การรับรอง 
ในกรณีนี้จึงมีผลตอเม่ือผูซ้ือคนพบหรือควรจะคนพบถึงความบกพรองท่ีอยูในสินคา โดยตองมีการ
กําหนดการรับรองประเภท Warranty of future performance ไวในสัญญาอยางชัดเจน และควร
กําหนดระยะเวลาท่ีการรับรองดังกลาวจะมีผลใชบังคับดวย26 

 3.2.1.2 องคกรบังคับใชกฎหมาย 
 องคกรคุมครองผูบริโภคท่ีมีลักษณะเปนสมาคมหรือสมาพันธระดับชาติตางมีสวนใน
การคุมครองผูบริโภค และมีอยูท่ัวประเทศในทุกมลรัฐ แตไมมีวัตถุประสงคในการฟองคดีเพื่อ
ผูบริโภค  เพราะคดีเหลานี้หากไมฟองโดยผูเสียหายก็อาจให Attorney General หรืออัยการของรัฐ
หรือสหพันธรัฐฟองรองใหได  กิจกรรมหลักขององคกรผูบริโภคจึงเปนเร่ืองการเผยแพรขอมูลผาน
ส่ือชนิดตางๆ การนําเสนอแนวทางตอพรรคการเมืองหรือรัฐสภา เพื่อออกฎหมายและการเปนศูนย
รวมของผูบริโภคเพื่อเรียกรองสิทธิเทานั้น27 
 คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเปนหนวยงานภายใตกระทรวง
สาธารณสุข (Department of Health and Human Service: DHHS) และ The Public Health Service 
(PHS) โดย FDA เปนหนวยงานทําหนาท่ีควบคุมและกํากับดูแลเร่ืองอาหารทุกชนิด ไมวาจะเปน
อาหารที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาหรืออาหารท่ีนําเขามาจากตางประเทศ  
 สหรัฐอเมริกามีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสินคาเกษตรและอาหารหลายหนวยงาน ซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกัน โดย FDA ประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้  
 1)  ศูนยความปลอดภัยอาหารและโภชนาการประยุกต (Center for Food Safety and 
Applied Nutrition (CFSAN) 
 2)  ศูนยการพัฒนาอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Center for Drug Evaluation and 
Research) (CDER) 
 3)  ศูนยสําหรับอุปกรณและรังสีสุขภาพ (Center for Devices and Radiological Health) 
(CDRH) 
 4)   ศูนยชีวประเมินผลและวิจัย  (Center for Biologics Evaluation and Research) (CBER) 
 5)  ศูนยดําเนินงานดานสัตวแพทยศาสตร (Center for Veterinary Medicine) (CVM) 
 6)  สํานักงานการกํากับดูแลกิจการ (Office of Regulatory Affairs) 

                                                  
26  พลอย  เจริญสม.  (2551).  การขายตามคําพรรณนา.  หนา 112-113 
27 สุษม  ศุภนิตย ข เลมเดิม.  หนา 72 
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 7)  ศูนยแห งชา ติ เพื่ อการวิ จั ยทางพิษวิทยา  ( National Center for Toxicological 
Research) 
 สวนในระดับมลรัฐตองพิจารณากฎหมายท่ีใชภายในรัฐนั้นๆ วากําหนดรายละเอียดใน
เร่ืองการคุมครองผูบริโภคไวอยางใด เชน อาจมีหนวยงานของรัฐดูแลรับเร่ืองราวรองทุกขหรือฟอง
คดีให อาจเปนอัยการของมลรัฐ State Attorney General เปนตน กรณีความปลอดภัยเกี่ยวกับสินคา
มีกฎหมายเฉพาะซ่ึงครอบคลุมสินคาทุกชนิดทุกประเภทเพื่อความปลอดภัย โดยมีคณะกรรมาธิการ
วาดวยความปลอดภัยในผลิตภัณฑ คือ The Consumer Product Safety Commission: (CPSC) เปนผู
กําหนดนโยบายมาตรฐานและตรวจติดตามใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย 
กฎหมายกําหนดอํานาจในการส่ังหามจําหนายส่ังใหเรียกเก็บจากตลาด และมีโทษทางอาญา เปน
บทบังคับ ผูบริโภคมีสิทธิฟองคดีเรียกคาเสียหายไดตามมาตรา 23 แหงกฎหมายน้ี28 
 แตระบบการฟองคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายนั้นเปนเร่ืองของผูบริโภคจะใชสิทธิของตน
โดยผานหนวยงานภาครัฐโดยอาศัยหลักกฎหมายลักษณะละเมิดตามแนว Common Law หรือระบบ
กฎหมายท่ีพัฒนามากข้ึน เชน กฎหมายรับผิดสินคาไมปลอดภัย Product Liability และการฟองคดี
เปนกลุมเพื่อประหยัดเวลาคาใชจายเม่ือความเสียหายเปนอยางเดียวกันและเกิดเหตุเดียวกันท่ีเรียกวา 
Class Action ซ่ึงมีอยูในระบบสหรัฐอเมริกา สวนองคกรคุมครองผูบริโภคที่มีลักษณะเปนสมาคม
หรือสมาพันธระดับชาติ ตางมีสวนในการคุมครองผูบริโภค และมีอยูท่ัวประเทศในทุกมลรัฐ แตไม
มีวัตถุประสงคฟองคดีเพื่อผูบริโภค เพราะคดีเหลาหากไมฟองโดยผูเสียหายก็อาจให Attorney 
General  หรืออัยการของรัฐหรือสหพันธรัฐฟองรองใหได   
 องคกรพิ ทักษ ส่ิงแวดลอม  (Environmental Protection Agency: EPA) ของสหรัฐ 
อเมริกาไดออกกฏเกณฑขอบังคับในป พ.ศ. 2550 เพื่อควบคุมผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของ
อนุภาคนาโนของเงินโลหะ โดยกําหนดคํานิยามคําวา “สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช” (Pesticide) 
ตามกฎหมาย Federral Insecticide, Fungicide, Rodenticide Act (FIFRA) ใหครอบคลุมผลิตภัณฑท่ี
มีการปลดปลอยไอออน (เชน เงินหรือทองแดง) เพ่ือวัตถุประสงคในการปองกัน กําจัด ขับไลหรือ
ลดแบคทีเรียหรือเช้ือรา สงผลใหบริษัทผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีอางคุณสมบัติในการฆา
ทําลายเช้ือโรคดวยการปลดปลอยอนุภาคนาโนของโลหะเงินจะตองข้ึนทะเบียนและเสนอหลักฐาน

                                                  
28  แหลงเดิม. 
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ขอมูลทางวิทยาศาสตรให EPA พิจารณาและประเมินผลความเส่ียงตอส่ิงแวดลอมกอนวางจําหนาย
ในทองตลาด29 
 3.2.2 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดเคยนําเอาการคุมครองผูบริโภคทางดานการ
โฆษณาและมาตรการเยียวยาแกไขความเสียหายซ่ึงเกิดจากการโฆษณาท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงได
กระทํากันอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1890 มาใชในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
แตไมสามารถนําการคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาท่ีใชในประเทศสหรัฐอเมริกามาใชในประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหไดผล ท้ังนี้เพราะมีอุปสรรคทางดานระบบกฎหมายท่ีใชกันอยูใน
ประเทศท้ังสองซ่ึงแตกตางกันโดยส้ินเชิง เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี เชนเดียวกับประเทศอังกฤษ หาไดใชระบบกฎหมายในรูปลายลักษณอักษรไม แตใน
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษรในรูปของประมวลกฎหมาย  
ความแตกตางกันในระบบกฎหมายท่ีใชในประเทศทั้งสองนี้เองท่ีทําใหการคุมครองผูบริโภคของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไมอาจนํามาใชคุมครองผูบริโภคในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีได  
นอกจากสาเหตุดังกลาวท่ีเปนอุปสรรคท่ีสําคัญแลวยังมีสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการคุมครองผูบริโภคใน
สหรัฐอเมริกานํามาใชในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมไดผลมากยิ่งข้ึนก็คือ ศาลยุติธรรม
ของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีความเห็นวา บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการท่ีจะพูด 
เขียน คิด นอกจากสิทธิข้ันมูลฐาน บุคคลยังมีสิทธิเสรีภาพในอันท่ีจะประกอบธุรกิจการคาอีกดวย  
ซ่ึงในการประกอบกิจการคานั้นยอมตองมีการโฆษณาเขามาเกี่ยวของเพื่อใหสินคาของตนขายได 
ดังนั้นศาลของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงมีความเห็นวาสถาบันฝายตุลาการจึงไมควร
เขาไปสอดแทรกกับเสรีภาพในการประกอบธุรกิจการคาของเอกชน เปนความเสรีของสถาบันตุลา
การในขณะนั้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหการคุมครองผูบริโภคในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไม
ประสบผลสําเร็จ  
 แตประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ยังคงมีแนวความคิดท่ีคุมครองผูบริโภคดังนั้น
ตอมาในป ค.ศ. 1896 จึงไดยอมรับหลักการใหรัฐเขามาแทรกแซงการประกอบธุรกิจท่ีไมชอบดวย
กฎหมายได เพราะเยอรมันไดตรากฎหมายเพื่อปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมในทางการคา

                                                  
29  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ค (2553).  ความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑนาโน.   

หนา 46.   
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ฉบับหนึ่งเรียกวา “Law Againts Unfair Competition of 1906 “หรือ“ Gestez Gegen Den Unlanterm 
Wettbewerb” เรียกโดยยอวา “UWG” ซ่ึงมีหลักการท่ัวไปดังนี้30 
 1)  ควบคุมการแขงขันทางการคาอันไมเปนธรรมในลักษณะท่ัวๆ ไป 
 2)  ควบคุมการกระทําท่ีอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค เชน การโฆษณา อันเปนเท็จหรือ
เกินความจริง 
 3)  ควบคุมการเปดเผยความลับในทางธุรกิจอันเกี่ยวกับการผลิต หรืออาจกลาวอีกนัย
หนึ่งวา กฎหมาย UWG มีวัตถุประสงคที่ตองการสรางมาตรฐานทางการผลิตและจําหนายสินคา 
ตลอดจนมาตรฐานทางการโฆษณาและจรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจในการแขงขันกันประกอบ
ธุรกิจ ตอมาในภายหลังเนื่องจากความกาวหนาในการประกอบธุรกิจการคา การผลิต และเทคนิคใน
การโฆษณาไดเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว จนทําใหมีบางกรณีท่ีกฎหมาย UWG ไมสามารถท่ีจะเขาไป
ควบคุมได ดังนั้นตอมาในภายหลังจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย UWG ใหทันสมัยข้ึน  
 เนื่องจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนประเทศในประชาคมยุโรปซ่ึงไดมี
การออกแนวทาง หรือท่ีเรียกวา Directives ซ่ึงเกี่ยวของและสัมพันธกับผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบ
นาโนเทคโนโลยี ไดแก Council Directive 67/548 EEC วาดวยเร่ืองการจําแนกประเภทความเปน
อันตราย ภาชนะบรรจุ และฉลากสําหรับสารอันตราย Council Directive 76/769 EEC วาดวยเร่ือง
การจําหนายและการใชสารอันตรายและเคมีภัณฑอันตราย Council Directive 88/379 EEC วาดวย
เร่ืองการจําแนกความเปนอันตราย ภาชนะบรรจุและฉลากสําหรับเคมีภัณฑอันตราย ซ่ึงภายหลังได
มีประกาศแกไขดวย Directive 1999/45 EEC และ Council Regulation 93/793 EEC วาดวยเร่ืองการ
ประเมินและการควบคุมความเส่ียงของสารท่ีมีจําหนายในตลาดของสหภาพยุโรปกอนเดือน
กันยายน 2524 (Existing chemicals) ทําใหสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตองนําเอากฎระเบียบเลานี้
ไปปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ความรับผิดชอบของผูเสียหาย หรือท่ีเรียกวาผูเสียหายมีสวนประมาทเปนขอ
แกตัวของจําเลยผูผลิต ไดทําใหผูซ้ือหรือผูบริโภคยังคงมีความเส่ียงในการฟองคดี กรณีความ
เสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑอยู อาจจะกลาวไดวา ความรับผิดทางแพงของผูผลิตและผูจําหนาย
สินคาตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลอันเกิดจากสินคาท่ีขาด
ความปลอดภัยท่ีตนผลิตหรือจําหนายออกไปในเยอรมัน ยังคงกําหนดใหผูเสียหายมีภาระการพิสูจน
ถึงความเสียหายท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ 
 

                                                  
30  วิชช  จีระแพทย.  (2523).  กฎหมายคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา.  หนา 90-95. 

DPU



 73 

 3.2.2.1 มาตรการในการคุมครอง 
 นโยบายหลักของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี คือ การประกอบธุรกิจการคา
และการใหบริการท่ีมีความเปนอิสระสามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางเสรี แตท้ังนี้ จะตองไมขัดกับ
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ และใหความคุมครองผูบริโภค โดยรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีมีขอบเขตการคุมครองอยางกวางขวาง โดยเฉพาะดานสุขอนามัย การบริโภคและอุปโภค
สินคาท่ีเปนอาหารและท่ีไมใชอาหาร รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะสอดสองดูแล ปกปอง 
ใหคําแนะนํา เสริมสรางความโปรงใส ความรู ความเขาใจ ตลอดไปจนถึง ความสามารถในการ
ตัดสินใจ การมีความรับผิดชอบ เพื่อการพิทักษผลประโยชนของตนเองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
เชน 
 1) มาตรการในการคุมครองในดานการผลิตสินคา 
 ตามระเบียบของประชาคมยุโรปไดกําหนดใหบุคคลตอไปนี้ตองปฏิบัติตาม กลาวคือ  
 ผูผลิตสารเคมี  (Manufacturers) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีถ่ินพํานักอยูใน
สหภาพยุโรปท่ีผลิตสารเคมีในสหภาพยุโรป 
 ผูนําเขา (Importers) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีถ่ินพํานักอยูในสหภาพยุโรป ท่ี
เปนผูนําเขาสินคาเขามาจําหนายในสหภาพยุโรป 
 ผูใชสารเคมีผลิตสินคา (Downstream Users, DUs) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีถ่ิน
พํานักอยูในสหภาพยุโรป และเปนผูท่ีใชสารเคมีหรือเคมีภัณฑในการประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม 
ท้ังนี้ใหนับรวมถึงผูนําเขาสินคาท่ีผลิตจากสารเคมีท่ีผลิตในสหภาพยุโรป (Re-importers) ดวย  แต
ไมรวมผูบริโภค (Customers) 
 ผูจําหนาย (Distributors) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีถ่ินพํานักอยูในสหภาพยุโรป
ท่ีเปนผูเก็บรักษาและจําหนายสารเคมีและเคมีภัณฑในตลาดสหภาพยุโรปรวมท้ังผูคาปลีก 
(Retailers) 
 ผูผลิตผลิตภัณฑ (Article producers) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเปนผูใชสารเคมี
ผลิตสินคาท่ีนําเขาไปจําหนายในตลาดของสหภาพยุโรป 
 โดยกําหนดใหสารท่ีตองขออนุญาตกอนผลิตหรือใชเปนสารท่ีตองระมัดระวังอันตราย
ในการใชและการสัมผัสเปนอยางมาก (High concerned substances) สารกลุมนี้มีประมาณ 2,000 
รายการ ไดแก สารกลุม CMR รวมท้ังสารท่ีมีพิษตกคางยาวนาน (Persistent Organic Pollutants, 
POPs) ผูขออนุญาตตองพิสูจนใหคณะกรรมาธิการ ซ่ึงประกอบดวยผูเช่ียวชาญท่ีไดรับการแตงต้ัง
เปนกรณีๆ ไป  เห็นไดวาสามารถใชสารเคมีรายการนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะไดอยางปลอดภัย 
การอนุญาตนอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินความเส่ียงและมาตรการในการปองกันอันตราย
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แลวยังคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจดวยการอนุญาตจะเปนการอนุญาตใหใชเฉพาะ
สารนั้นๆ ตามวิธีและเง่ือนไขท่ีกําหนดเทานั้น (Authorization for a Specific Use) โดยหนวยงาน
ของประเทศสมาชิกมีอํานาจในการอนุญาตใหใชสารเฉพาะในประเทศของตนเทานั้น สวนองคกร
กลางเปนผูพิจารณาการอนุญาตใชสารเคมีในสหภาพยุโรปท้ังหมด 
 นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2552 สหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบใหมสําหรับกฎหมาย
ควบคุมเคร่ืองสําอางโดยกําหนดใหผูผลิตเคร่ืองสําอางท่ีวางจําหนายในยุโรปจะตองแสดงคําวา “นา
โน” ในวงเล็บ (Nano) ในฉลากแสดงสวนประกอบของเคร่ืองสําอาง และในป พ.ศ. 2553 สภายุโรป
ไดมีมติใหสวนประกอบของอาหารท่ีมีวัสดุนาโนจะตองแสดงคําวา “นาโน”ในวงเล็บ (Nano) ตอ
จากสวนประกอบนั้นและอาหารท่ีมีสวนประกอบของวัสดุนาโนจะถูกหามวางจําหนายในตลาด
จนกวาจะมีวิธีการทดสอบความปลอดภัย31 
 2) มาตรการคุมครองในดานการโฆษณา 
 สาระสําคัญในการควบคุมโฆษณาตามกฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมทาง
การคา (UWG) ของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  มีดังนี้32 
 ในสวนท่ี 1 กําหนดหลักการพ้ืนฐานในการควบคุมการโฆษณาท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  
ซ่ึงไดแกการโฆษณาท่ีเปนเท็จหรือหลอกลวง หรือเกินความจริง บัญญัติบังคับใหผูประกอบธุรกิจ
ตองทําการโฆษณาดวยความสุจริต (Gute Sitten) ซ่ึงหลักการกระทําการโดยสุจริตนั้นควรเปน
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจทุกคน แตปญหาวาการกระทําอยางใด และ
แคไหน เพียงใด จึงจะถือวาเปนการกระทําโดยสุจริตนั้น ไดกําหนดใหศาลเทานั้นเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาด 
 ในสวนท่ี 3 กลาวถึงมาตรการในการเยียวยาแกไขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูบริโภคอัน
เนื่องมาจากการโฆษณาในการประกอบธุรกิจการโฆษณาท่ีถือวาไมชอบดวยกฎหมายและมี
ความผิด  ไดแก  การโฆษณาท่ีมีลักษณะเปนการกลาวยืนยันขอความอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกลาวยืนยันอันเปนเท็จท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีแหลงกําเนิด ลักษณะ คุณภาพ หรือ
ปริมาณสินคาหรือบริการ 

                                                  
31  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ค เลมเดิม.  หนา 45-46.    
32  เดือนเพ็ญ  ภิญโญนิธิเกษม.  (2546). มาตรการควบคุมกํากับและการบังคับใชกฎหมายดานการ

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ.  หนา  72-75. 
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 ในสวนท่ี 4 เปนบทกําหนดโทษทางอาญาแกผูกระทําการโฆษณาท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย เชน ความผิดฐานโฆษณาดวยขอความอันเปนเท็จหรือหลอกลวงหรือเกินความจริง ซ่ึง
โทษจําคุกและปรับตามแตศาลจะเห็นสมควร 
 ในสวนท่ี 13 ไดปรับปรุงแกไขใหมเม่ือป ค.ศ. 1965 เพื่อใหการคุมครองผูบริโภค
ประสบผลสําเร็จและทันทวงที เปนบทบัญญัติวาดวยการปลดเปล้ืองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก
ผูบริโภค  และการจัดต้ังองคการเอกชนข้ึนเพื่อคุมครองผูบริโภคโดยไดกําหนดใหผูบริโภคท่ีไดรับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิผูบริโภคมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาแกไขความ
เสียหาย และในกรณีท่ีจําเปนเรงดวน และมีเหตุท่ีนาเช่ือวาสินคาอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูบริโภค กฎหมาย UWG ใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีในการส่ังหามการขายสินคาเปนการ
ช่ัวคราวจนกวาจะไดมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้น 
 การโฆษณาท่ีไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมาย UWG นั้นไดแก 
 1)  การโฆษณาท่ีเปนเท็จ (False Advertising) อันเปนถอยคํากวางๆ เพื่อใหศาลไดใช
ดุลพินิจตีความไดตามความเหมาะสมของสภาพสังคม และเศรษฐกิจในขณะท่ีมีการดําเนินคดี 
 2) การโฆษณาท่ีไมเปนธรรม (Unfair Advertising) ไดแก การโฆษณาเปรียบเทียบ
สินคาโดยหลอกลวงและการโฆษณาที่ไมเปดเผยขอเท็จจริงท่ีตองเปดเผย 
 นอกจากกฎหมาย UWG ซ่ึงเปนกฎหมายกลางท่ีควบคุมการโฆษณาในกิจการทุก
ประเภทของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแลว  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียังมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ควบคุมการโฆษณาในกิจการเฉพาะอยางอีกหลายฉบับ  ซ่ึงมุงท่ีจะควบคุมการโฆษณาในสินคาอัน
สําคัญท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของผูบริโภคโดยตรง เชน กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวย
เคร่ืองสําอาง กฎหมายวาดวยอาหาร นอกจากกฎหมายดังกลาวจะควบคุมการโฆษณามิใหโฆษณา
ขอความอันเปนเท็จเกินความจริงแลว กฎหมายยังไดหามมิใหใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จหรือ
เกินความจริงปดลงท่ีภาชนะบรรจุยา เคร่ืองสําอาง หรืออาหารอีกดวย และเน่ืองจากสินคาเหลานี้
เปนสินคาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของผูบริโภคโดยตรง ดังนั้นกฎหมายเหลานี้จึงไดกําหนดโทษทาง
อาญากับผูฝาฝนโดยไดกําหนดโทษจําคุกและปรับไวดวย เพ่ือใหการคุมครองผูบริโภคไดผลอยาง
จริงจัง นอกจากนี้ยังมีกฎหมายทางหลวง (Federal High Way Law) ซ่ึงเปนกฎหมายกลางประเภท
หนึ่งไดหามมิใหปดปายโฆษณาภายในระยะ 40 เมตร นับจากขอบทางหลวงจะตองไดรับการ
ตรวจสอบและไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีกอน ท้ังนี้เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางรถยนตท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดเนื่องจากแผนปายโฆษณานั้นๆ และยังมีกฎหมายในระดับทองถ่ินท่ีควบคุมการโฆษณาท่ี
ไดกระทําในทองถ่ินนั้นๆ อีกดวย เชน การกําหนดแบบอยางในการโฆษณาทางโทรทัศน การ
กําหนดระยะเวลาในการโฆษณาทางโทรทัศน เปนตน ซ่ึงการกระทําอยางนี้ก็มุงหมายท่ีจะไดความ
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คุมครองแกผูบริโภคอยางเต็มท่ี แทนท่ีจะคิดถึงแตประโยชนในทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว ซ่ึง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคงมากอยูแลว  จึงใหความสําคัญในอันท่ีจะ
คุมครองผูบริโภคเปนหลักสําคัญ 
 สําหรับหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุมการโฆษณาคือ The Federal 
Cartel Office (Zhbunderkartellamt) ทําหนาท่ีแตเพียงใหคําปรึกษาและควบคุมการโฆษณาใหอยูใน
กรอบระเบียบท่ีวางไวเทานั้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูบริโภคอันเนื่องมาจากการโฆษณาท่ี
ไมชอบดวยกฎหมายแลว The Federal Cartel Office ไมมีอํานาจท่ีจะมีคําส่ังใหแกไขหรือระงับการ
โฆษณานั้นได  สวนใหญใหองคกรเอกชนควบคุมกันเอง โดยที่ The Federal Cartel Office เปน
องคกรที่แยกตางหากจากกฎหมาย UWG ซ่ึงลักษณะการใชอํานาจของหนวยงานรัฐนี้แตกตางกับ  
Federal Trade Commission (FTC) ของสหรัฐอเมริกา กลาวคือ FTC มีอํานาจโดยตรงในอันท่ีจะ
ดําเนินการแกไขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจาการละเมิดของผูบริโภคทางการโฆษณาไดทันที  
 3) มาตรการคุมครองในดานฉลาก  
 ในการคุมครองผูบริโภคผูประกอบการตองติดฉลากสินคาผลิตภัณฑตรวจสอบสินคา
ตามกฎระเบียบดานมาตรฐานการบรรจุภัณฑผลิตภัณฑอาหาร สินคาจะตองมีภาชนะบรรจุภัณฑท่ี
ทันสมัย สะอาดปลอดภัยแกผูบริโภคโดยการตรวจสอบฉลากสินคา ใหเปนไปตามกฎระเบียบเร่ือง
การบังคับการติดฉลาก ซ่ึงจะตองแจงเปนภาษาเยอรมัน สรุปรายละเอียดตามท่ีสํานักงานคุมครอง
ผูบริโภคของเยอรมันกําหนด ในการตรวจสอบเร่ืองภาชนะบรรจุภัณฑ การติดฉลากบนสินคา
อาหาร ความสะอาด สุขอนามัย (Food Hygiene)  เชน33 

 1) ตรวจสอบสินคาตามกฎระเบียบดานมาตรฐานการบรรจุภัณฑ  ผลิตภัณฑอาหาร 
สินคาจะตองมีภาชนะบรรจุภัณฑท่ีทันสมัย สะอาด ปลอดภัยแกผูบริโภค 
 2) การตรวจสอบฉลากสินคา ใหเปนไปตามกฎระเบียบเร่ืองการบังคับการติดฉลาก ซ่ึง
จะตองแจงเปนภาษาเยอรมัน สรุปรายละเอียดท่ีตองแจงบนฉลากสินคาอาหารตางๆ ไดดังน้ี 
  (1) รายช่ือของสวนผสม (List of Ingredients) การแจงสวนผสมของอาหาร 
  (2)  จํานวนสวนผสมหรือประเภทสวนผสม (Quantity of Ingredients or Categories 
of Ingredients) การแจงปริมาณสวนผสม และสารอาหารตาง โดยสามารถแจงเปนอัตราสวนรอยละ  
  (3)  ปริมาณสุทธิ (Net Quantity) การแจงปริมาตรสุทธิของผลิตภัณฑ  

                                                  
33  กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ.  (2555, 23 มิถุนายน).  กฎระเบียบการคาและภาวะตลาดสินคา

ขาวในประเทศเยอรมนี.  สืบคนเมื่อ  7 ธันวาคม 2555, จาก http://www.ditp.go.th/// attachments/article/ doc/55/ 
55001832.pdf 
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  (4)  วันหมดอายุ (Date of Minimum Durability) วันท่ีสินคาจะหมดอายุ Special 
storage conditions or conditions of use การแจงวิธีเก็บรักษาสินคาหรือวิธีการบริโภคสินคาและ
ผลิตภัณฑเหลานั้น          
  (5)  ช่ือของผูประกอบการ (name or business name and address of the manufacturer 
or packager, or of a seller) การแจงรายละเอียดบริษัทผูผลิตสินคา บริษัทบรรจุภัณฑ หรือตัวแทน
จําหนายสินคา Place of origin การแจงแหลงท่ีมาหรือแหลงผลิตสินคา 
  ท้ังนี้ การบรรจุหีบหอดวยพลาสติกจะตองไมทําใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคและมีความ
สะอาด ถูกสุขอนามัย เปนไปตามกฎระเบียบ เร่ืองการบรรจุภัณฑพลาสติกท่ีสัมผัสกับอาหาร การ
ติดตรารับรองคุณภาพสินคาตางๆ เชน ตรารับรองคุณภาพของสินคาเกษตรอินทรีย Bio ตรา
สัญลักษณ Fair trade สัญลักษณการคาเพื่อความเปนธรรม ตราสัญลักษณ Sustainable Product ก็จะ
ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายมากข้ึน 
 4) มาตรการคุมครองในดานการเยียวยา34 
 การเยียวยาในทางกฎหมายและผลในทางกฎหมายมี 2 ประการ คือ 
 (1) ผลในการชะลอสภาพเด็ดขาดของกฎหมายการเยียวยาความเสียหาย  (Im 
Suspensiveffekt) กลาวคือ การเยียวยาทางกฎหมายท่ียื่นภายในกําหนดถูกรูปแบบและไดรับอนุญาต
ใหยื่นไดนั้น จะเปนการชะลอสภาพเด็ดขาดของกฎหมายในทางรูปแบบ 
 (2) ผลในการใหกระบวนพิจารณา เข า สู ก ารวินิ จ ฉัยของศาลที่ สู งกว า  (Im 
Devolutiveffekt) สําหรับรูปแบบของการเยียวยาทางกฎหมายเยอรมันมี 3 รูปแบบดวยกันคือการ
อุทธรณ (Berufung) การฎีกา (Revision) การคัดคานคําส่ังศาล (Beschwerde) อาทิ เชน 
  (1) การอุทธรณ (Berufung) 
  การอุทธรณท้ังในดีแพงและคดีอาญาโดยหลักแลว จะเปนการอุทธรณคัดคานคํา
พิพากษาของศาลช้ันแรก ซ่ึงหากเปนคดีแพงจะเปนไปตามมาตรา 511 แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ZPO) สวนคดีอาญาจะเปนไปตามมาตรา 312 แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (StPO)  ซ่ึงหลักในการอุทธรณจะแตกตางจากการฎีกาในแงท่ีวาการอุทธรณ
เปนการวินิจฉัยเกี่ยวกับขอเท็จจริงอีกคร้ังหนึ่งในคดีแพงเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีอยาง
รวดเร็ว 

                                                  
34 สุภัทร  แสงประดับ.  (2551).  ปญหากฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย. 

หนา 73-75. 
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 สําหรับวิธีการอุทธรณโดยหลักแลว จะอุทธรณไดตอเม่ือเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
กําหนด กลาวคือ เปนกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหอุทธรณได ทําตามรูปแบบท่ีกฎหมายกําหนด 
(มาตรา 518 ZPO, 312 StPO) และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมท้ังคําพิพากษาดังกลาว
จะตองเปนผลรายแกผูยื่นอุทธรณดวย (Beschwer) ในคดีแพงผู ท่ีจะโตแยงหรือไมพอใจใน 
คําพิพากษาของศาลช้ันตนจะตองอุทธรณ 1 เดือนนับแตวันท่ีไดสงคําพิพากษา (516 ZPO) 
นอกจากนี้ การอุทธรณในคดีแพงไดนั้นตองมีจํานวนทุนทรัพยมากกวา 600 ยูโร ซ่ึงถือวามีการ
กําหนดวิธีการอุทธรณในลักษณะเชนเดียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั่นเอง 
นอกจากนี้ การอุทธรณในคดีแพงตองมีการใหเหตุผลดวย ซ่ึงถือ เปนเง่ือนไขท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึง
ในการอุทธรณ โดยตองใหเหตุผลเปนหนังสือ (มาตรา 519 ZPO) 
  (2) การฎีกา (Revision) 
 สําหรับในการฎีกา (Revision) ในคดีแพง ตามกฎหมายเยอรมันนั้น จะฎีกาไดเฉพาะแต
ปญหาขอกฎหมายเทานั้น (eine Rechtsverletzung) นอกจากนี้ การฎีกา (Revision) ในคดีแพงนั้นถือ
เปนการฎีกาคัดคานคําพิพากษาท่ีอุทธรณมาจากศาลสูงสุดแหง มลรัฐ (มาตรา 545 ZPO) และการ
ฎีกาจะทําไดก็ตอเม่ือเปนไปตามเง่ือนไขของการฎีกา กลาวคือ 
 ก. จํานวนทุนทรัพยตองมากกวา 60,000 DM ข้ึนไป (มาตรา 546(1) ZPO) หรือทุน
ทรัพยไม เกิน  60,000 DM แตได รับอนุญาตจากศาลใหฎีกา  โดยศาลตองระบุเหตุผลไวใน 
คําพิพากษาศาลอุทธรณ และตองปรากฏวา เม่ือฎีกาแลว จะทําใหผลของคําพิพากษาท่ีศาลฎีกาได
วางแนวไวตางไปจากเดิม หรือฎีกาดังกลาวเปนขอกฎหมายท่ีสําคัญ (มาตรา 546 ZPO) 
 ข. คําพิพากษาศาลอุทธรณเปนผลรายตอผูยื่นฎีกา และการไดฎีกาภายในระยะเวลาและ
รูปแบบท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังไดใหเหตุผลในการฎีกาตามกฎหมายกําหนดไว  กลาวคือ การให
เหตุผลในการฎีกา จะตองระบุไวในคําฟองฎีกา โดยตองบรรยายใหเห็นวาคําพิพากษาศาลอุทธรณ
ไมชอบอยางไร และขอใหยกคําพิพากษาศาลอุทธรณ รวมท้ังตองบรรยายใหเห็นวาขอกฎหมาย 
ขอใดท่ีศาลอุทธรณตัดสินผิด ซ่ึงขอกฎหมายดังกลาวศาลอุทธรณไดนํามาใชในการตัดสินคดี 
อยางไรก็ตาม ศาลฎีกามีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองตรวจสอบขอผิดพลาดของขอกฎหมายอ่ืนๆ 
ดวยท่ีอยูในขอบเขตของฎีกา 
 ค. ศาลฎีกาอาจปฏิเสธไดหากเปนฎีกาในขอกฎหมายท่ีไมเปนสาระสําคัญและเปนฎีกา
ท่ีไมมีโอกาสที่จะชนะ (มาตรา 554b ZPO) 
 ง. หากทุนทรัพยไมถึงตองไดรับอนุญาตใหฎีกา เชน ในคดีแพง คําอนุญาตใหฎีกา 
และศาลฎีกาจะตองถูกผูกมัดตามคําอนุญาตใหฎีกาดังกลาว ซ่ึงปจจุบันการฎีกาโดยใชทุนทรัพยเปน
เกณฑในการวินิจฉัยนั้นไดยกเลิกแลวตามมาตรา 543 ZPO ท่ีแกไขใหม (ธันวาคม 2001) 
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  (3) การคัดคานคําส่ังของศาล (Beschwerde) การคัดคานคําส่ังของศาลจะเปนกรณี
ท่ีมีกฎหมายบัญญัติเอาไวในทุกๆ สาขาของกฎหมาย ซ่ึงโดยหลักแลว จะเปนกรณีท่ีศาลในลําดับ
ช้ันท่ีสูงข้ึนไปจะทําการตรวจสอบคําวินิจฉัยของศาลท่ีถูกคัดคาน โดยมีหลักการท่ีสําคัญคือ การ
คัดคานคําส่ังของศาลจะเปนกรณีท่ีเปนการคัดคานคําส่ังของศาล เฉพาะท่ีเปนขอยกเวนเทานั้นท่ี
เปนการคัดคานคําพิพากษาของศาล (มาตรา 567 (1) ZPO) 
         3.2.2.2 องคกรบังคับใชกฎหมาย 
  ในสวนของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนประเทศที่ประกอบดวยแควน 
ตางๆ รวม 16 แควน ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีรัฐบาลของประเทศจะเปนผูออกระเบียบ กฎหมาย
และขอบังคับตางๆ เพ่ือใหทุกแควนถือปฏิบัติ  ขณะเดียวกันแตละแควนยังสามารถออกกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ไดตามความเหมาะสมเพ่ือใชบังคับในแควนของตนเอง แตท้ังนี้ จะตองไมขัดกับ
กฎระเบียบ รัฐธรรมนูญกลางของประเทศ หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของจึงแบงออกเปนหนวยงาน
ของประเทศ และหนวยงานของแตละแควน คือ35 
  1) ภาครัฐบาล มีหนาท่ีคือ 
   (1)  กระทรวงคุมครองผูบริโภค โภชนาการและเกษตร จะเปนผูกําหนดนโยบาย
และมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 
   (2)  กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เปนผูกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ และการคา 
   (3)  กระทรวงสาธารณสุข เปนผูกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขอนามัย 
สุขภาพของประเทศ 
  2) ภาคเอกชน มีองคกรในการคุมครองผูบริโภคคือ 
   (1)  สํานักงานคุมครองผูบริโภค (Verbraucherzentrale) มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีกรุง
เบอรลินและสํานักงานสาขาในแควนตางๆ ท้ัง 16 แควน ใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ แกไขปญหา
ตางๆ ในเบ้ืองตนใหกับผูบริโภคท่ัวไป ผูบริโภคท่ีมีปญหาสามารถรองเรียน ขอใหหนวยงานเหลานี้
ยื่นมือใหความชวยเหลือได 
   (2) สมาคม เปนการรวมตัวกันของผูประกอบการสาขาเดียวกัน จัดต้ังข้ึนเปน
สมาคมการคา สมาคมผูประกอบการ ตามสาขาของธุรกิจประเภทตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทน
ของกิจการของบริษัทตางๆ ท่ีเปนสมาชิกของสมาคม ในการติดตอประสานงาน รวมมือกับ

                                                  
 35 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ.  (2555, 19 พฤศจิกายน).  ขอมูลเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค

ในเยอรมนี.  สืบคนเมื่อ  5  ธันวาคม  2555, จาก  http://www.ditp.go.th//attachments/article/71873/web_เว็ป
คุมครองผูบริโภค 2555.pdf   

DPU



 80 

หนวยงานหรือสมาคมอ่ืนๆ รวมท้ังการเจรจากับหนวยงานของรัฐ นอกจากน้ี สมาคมเหลานี้จะ
รวบรวมขอมูล กฎ ระเบียบตางๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกิจการของตน นํามาวิเคราะห และ
จัดทําเปนขอเสนอแนะ คําแนะนําตางๆ ใหกับกิจการท่ีเปนสมาชิก ปจจุบันมีสมาคมตางๆ ท่ี
สําคัญๆ ในเยอรมนีกวา 15,000 สมาคม ไดแก สภาหอการคาและอุตสาหกรรม สมาคมนายจาง 
สมาคมชางฝมือ สมาคมผูผลิต ผูประกอบการสินคาในแขนงอุตสาหกรรม และธุรกิจตางๆ เปนตน 
   (3) มูลนิธิทดสอบสินคา (Stiftung Warentest) ดําเนินกิจการเพื่อปกปอง คุมครอง
ผูบริโภค กอต้ังในป 2505 โดยไดรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงคุมครองผูบริโภคกิจการสําคัญของ
มูลนิธิ คือ การนําสินคาตางๆ ท่ีวางจําหนายตามทองตลาดมาทดสอบคุณภาพ ความเหมาะ และดาน
มาตรฐาน เปนตน และทําเปนบทความ รายงาน ลงพิมพในนิตยสาร test วางจําหนายและแจกจาย
ใหสมาชิก นอกจากนี้มีการตรวจสอบการใหบริการตางๆ ดวย เชน การทองเที่ยว สถานท่ีทองเท่ียว  
สถาบันการเงินประกันภัย เปนตน นิตยสาร test พิมพเปนรายเดือนจํานวน 700,000 ฉบับ  การ
ใหบริการทางอินเตอรเน็ตปจจุบันมีผูเขาชมประจําโดยเฉล่ียกวาเดือนละสองลานคน 
 3) หนวยงานดูแลดานการประกอบธุรกิจการคา การประกอบธุรกิจการคาและบริการ
ตางๆ ในเยอรมนี จะเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับสินคา
และบริการประเภทนั้นๆ โดยระเบียบและขอบังคับเหลานี้จะมีพื้นฐานเปนไปตามกฎหมายท่ี
สําคัญๆ เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวยระเบียบท่ัวๆ ไปของ
ผูประกอบการ เปนตน ผูประกอบการและผูบริโภคสามารถนําขอกําหนดตางๆ ในระเบียบกฎหมาย 
มาอางอิง เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของตนเองได แตโดยท่ัวไปแลว กิจการตางๆ จะมีการ
จัดทําระเบียบขอบังคับท่ัวๆ ไปเพื่อใชกับกิจการของตนเองโดยเฉพาะเงื่อนไขทางธุรกิจ หรือ 
(Allgemeine Geschaeftbedingung) ถึงแมวาระเบียบตางๆ จะตองไมขัดกับท่ีระบุไวในระเบียบหรือ
กฎหมายทางการคาก็ตาม  แตสวนใหญแลวผูบริโภคมักจะเปนฝายเสียเปรียบหากไมศึกษาพิจารณา
ขอกฎหมายตางๆ ในระเบียบบังคับท่ีประกาศใชโดยท่ัวๆ ของแตละกิจการนั้นๆ   
 จะเห็นวาหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีดูแลการปฏิบัติตามรางกฎหมายตางๆ  ของ
ผูประกอบการ คือ Ordnungsamt (Regulatory agency) เปนหนวยงานของเมือง หรือเทศบาลของแต
ละทองท่ีในเยอรมนี กอตั้งข้ึนตามกฎหมายการพาณิชย เพื่อทําหนาท่ีสอดสอง ดูแลการประกอบ
ธุรกิจ การใหบริการของผูประกอบการในเยอรมนี ใหดําเนินไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ตาม
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ท่ีระบุไวสําหรับกิจการประเภทน้ันๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีอาจจะขอ
ความรวมมือ ชวยเหลือจากหนวยงานอื่นๆ เชน ตํารวจ กรมแรงงาน หรือกรมเยาวชน เปนตน 
ความผิดตางๆ จะถือเปนความแพง ผูกระทําผิดจะตองปรับปรุงแกไขใหถูกตองเรียบรอย หากฝาฝน 
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ไมดําเนินการใดๆ มีโทษปรับ หรือถูกส่ังใหหยุดพัก หรือปดกิจการได สําหรับความผิดท่ีกอใหเกิด
อันตรายกับสุขภาพรางกายของผูบริโภค จะมีโทษเปนความผิดทางอาญาเพิ่มเติม 
 4) การใหการคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน ไดมีการใชส่ือทางอินเตอรเน็ตอยางแพรหลาย  
ระบบปองกันท่ีสําคัญระบบหนึ่ง ดําเนินการโดยสหภาพยุโรป ไดแก Rapid- alert สําหรับสินคา
อาหาร (http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm) และ Rapex- alert สําหรับสินคาท่ี
มิใชอาหาร (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm) เปนการตรวจสอบสินคาท่ี
ดานนําเขาของแตละประเทศท่ีเปนสมาชิกสหภาพยุโรป หากพบความไมถูกตองตามกฎ ระเบียบ 
มาตรการตางๆ ท่ีกําหนดไว จะไมอนุญาตใหนําสินคานั้นๆ เขาสูตลาด มีการส่ังใหสงคืนประเทศ
ตนทาง หรือทําลายท่ีดานตรวจทันที  เม่ือพบวาเปนสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายดานสุขภาพของ
ผูบริโภค หรือจะสรางความเสียหายตอส่ิงแวดลอม การตรวจพบความไมถูกตองตางๆ จะถูกนํา
ข้ึนเว็ปไซตของสหภาพยุโรปและมีการแจงเวียนขอมูลไปยังประเทศสมาชิกทุกประเทศทันที ขอมูล
สําคัญท่ีบรรจุในเว็ปไซต จะประกอบดวยช่ือสินคา แหลงท่ีมาของสินคา และสาเหตุของการหาม
นําเขา แตไมมีรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับช่ือท่ีอยูของผูมีสวนเกี่ยวของ สินคาท่ีเกี่ยวของตามระบบนี้
จะเปนสินคาท่ีมีแหลงการผลิตในตางประเทศ ประเทศอ่ืนๆ นอกสหภาพยุโรป 
 5)  สําหรับประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สินคาท่ีผลิตภายในประเทศ หรือนําเขา
จากประเทศอ่ืนท่ีเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป เพ่ือการคุมครองผูบริโภคท่ีรัดกุมยิ่งข้ึน ทางการ
เยอรมนีไดจัดทําเว็ปไซตทํานองเดียวกันกับระบบ Rapidallert แตมีความเขมงวดกวา กลาวคือ 
นอกจากจะมีขอมูลการทําผิดกฎ ระเบียบ แลวจะมีการแจงช่ือท่ีอยูของผูกระทําความผิดดวยเว็ป
ไซต www.lebensmittelwarnung.de โดยอาศัยมาตรา 40 กฎหมายอาหารสําหรับมนุษยและสัตวเล้ียง 
(LFGB) สาธารณชนควรไดทราบเกี่ยวกับอาหารท่ีไมปลอดภัย นารังเกียจ หรือดวยเหตุผลอ่ืนใด  
ท่ีไมอนุญาตใหนําเขาสูตลาด หรือไปถึงมือผูบริโภค รวมท้ังอาหารตางๆ ท่ีมีแนวโนมทําให
ผูบริโภคเขาใจผิด หรือเปนการหลอกลวงผูบริโภค ในทํานองเดียวกัน หากมีเหตุอันควรสงสัยวา 
เคร่ืองสําอาง หรือผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของอาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษย   
 ดังนั้น สํานักงานคุมครองผูบริโภคแหงสหพันธเปนหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีบังคับใช
กฎหมายคุมครองผูบริโภค ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีหนวยงานคุมครองผูบริโภค 
(Verbraucherzentrale) และหนวยงานตรวจสอบคุณภาพสินค า ท่ี เ รียกว า  (Lebenmittelüber 
wachungsbehörde) ซ่ึงคอยทําหนาท่ีสุมตัวอยางสินคาจากช้ันวางขาย และนําไปทดสอบ หากพบ
สินคาไมไดมาตรฐาน ก็จะดําเนินการตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายตอไป ซ่ึงผูนําเขาเยอรมัน
จะเกรงกลัวตอหนวยงานเหลานี้ เพราะหากพบวา ในกรณีท่ีมีการนําเขาสินคาท่ีปนเปอนสารเคมี
ตกคาง มีสารพิษและเช้ือโรคผสมอยู นอกจากการที่สินคาเหลานั้นจะถูกปลดออกจากช้ันวางขาย
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แลว ผูนําเขาอาจจะตองถูกปรับเงินเปนคาความเสียหาย หรือการจําคุก (ระยะเวลาไมเกิน 2 ป) หรือ
อาจถูกปรับเงินและจําคุก รวมถึงการยึดใบอนุญาตการนําเขาสินคาอีกดวย ท้ังนี้จะพิจารณาจาก
ความผิด ตามความหนักเบาของขอหา ซ่ึงตามปกติแลวจะมีโทษเปนการปรับเงินคาความเสียหาย
เปนสวนใหญ โดยมีคาปรับต้ังแต 500 ยูโร จนถึงเงินคาปรับจํานวนมากกวา 1 ลานยูโร เปนตน  
นอกจากนี้ หากมีขาวเร่ืองโรคระบาดในพืชหรือสัตว การตรวจพบสารตกคาง หรือตรวจพบเช้ือโรค
ในผลิตภัณฑอาหาร ชาวเยอรมนีจะใหความสนใจตอขาวและจะหยุดซ้ือสินคาดังกลาวทันที ซ่ึงจะตอง
ใชชวงระยะเวลานานสําหรับการเรียกความเช่ือม่ันใหกลับคืนมาได36 
 3.2.3 ประเทศญ่ีปุน  
 ประเทศญ่ีปุนมีแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคท่ีเนนการใชมาตรการดาน
กฎหมายของรัฐเปนหลัก บังคับใชกฎหมายเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคสินคาและบริการ
ของประชาชน ดังจะเห็นไดจากการมีกฎหมายพื้นฐานเพื่อคุมครองผูบริโภคท่ีเรียกวา “The 
Consumer Protection Fundamental Law” ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1968 หรือ 
พ.ศ. 2511 ในกฎหมายฉบับนี้ กําหนดชัดเจนวารัฐมีหนาท่ีหลักหลายประการในการคุมครอง
ผูบริโภค โดยไมระบุวาสิทธิของผูบริโภคมีอยูอยางไร กอนหนานั้นประเทศญ่ีปุนก็มีกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึง เชน หลังสงครามโลกมี
ปญหาเร่ืองความปลอดภัยในอาหาร รัฐบาลเสนอกฎหมายความปลอดภัยในอาหารหรือ Food 
Sanitation Law ออกใชบังคับ การเปล่ียนแปลงแนวคิดมาสูระบบการคุมครองผูบริโภคโดยมี
กฎหมายพื้นฐานดังกลาวขางตนเร่ิมข้ึนในป ค.ศ. 1961 เม่ือมีการกอต้ังสหภาพท่ีเรียกวา สภากลยุทธ
การปรับปรุงนโยบายสังคม (Council for Social Policy Improvement Strategies) เพื่อทําหนาท่ีให
คําปรึกษาตอเลขาธิการขององคกรดานการวางแผนทางเศรษฐกิจ ท่ีเรียกวา “Economic Planning 
Agency” สภาดังกลาวนี้ตอมาในป ค.ศ. 1965 ไดเปล่ียนช่ือเรียกเปนสภานโยบายสังคม หรือ Social 
Policy Council ไดมีบทบาทในการเสนอแนวนโยบายในการคุมครองผูบริโภค37   
 3.2.3.1 มาตรการในการคุมครอง 
  การคุมครองผูบริโภคของประเทศญ่ีปุน กําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐบาลกลางและรัฐ
ทองถ่ินเปนผูออกกฎหมาย บังคับใชกฎหมาย เพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคสินคาและ
บริการของประชาชน ดังจะเห็นไดจากการมีกฎหมายพื้นฐานเพื่อคุมครองผูบริโภค เชน  

                                                  
36  เยอรมันคุมเขมสินคาเกษตร.  (2555, 20 เมษายน).  อารวายทีไนน ขาวออนไลน.  สืบคนเมื่อ  10 

ธันวาคม 2555, จาก http://www.ryt9.com/s/expd/1387097   
37  สุษม  ศุภนิตย ข  เลมเดิม.  หนา 10-12 
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  1) มาตรการในการคุมครองในดานการผลิตสินคา 
 ปญหาเกี่ยวกับผูบริโภคไดเร่ิมเปนประเด็นท่ีสําคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมในชวงป 
ค.ศ. 1950 ถึง 1960 เปนตนมา ท้ังนี้ เนื่องจากการเจริญเติบโตอยางมากในทางเศรษฐกิจ การผลิต
สินคามีความซับซอนมากข้ึน ผูบริโภคไมไดรับขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ตองรับภาระเส่ียงภัย
เองในการท่ีจะเลือกซ้ือสินคา ความสามารถในเชิงธุรกิจหรือทักษะในเชิงการตลาดของผูประกอบ
กิจการ รวมทั้งธุรกิจบางรายมีการผูกขาดทําใหผูบริโภคขาดอํานาจตอรอง จึงกอใหเกิดการตรา
กฎหมายคุมครองผูบริโภคข้ึนในป ค.ศ. 1968 คือ The Consumer Protection Fundamental Act, 
1968 ซ่ึงมีหลักการและเหตุผลเพื่อสนับสนุนมาตรการตางๆ ในการคุมครองสิทธิและผลประโยชน
ผูบริโภค โดยไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ิน ผูประกอบธุรกิจ 
และบทบาทของผูบริโภค จนกระท่ังใน ป ค.ศ. 1968 สภา Die ผานกฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุมครอง
ผูบริโภค หรือ The Consumer Protection Fundamental Law กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลทองถ่ิน ธุรกิจ และผูบริโภค มีหนาท่ีในการคุมครองผูบริโภค โดยเนนการใชมาตรการทาง
กฎหมายมหาชนของฝายบริหารเปนหลัก กลาวคือ ใหรัฐบาลกลางออกกฎหมายสําคัญๆ เกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภค จํานวน 9 กรณี  ดังตอไปนี้38 
 1)  การปองกันอันตรายจากการบริโภค กําหนดไวในมาตรา 7 แหงกฎหมายพื้นฐาน
ดานการคุมครองผูบริโภค 
 2)  มาตรการดานความเท่ียงตรงในเร่ืองน้ําหนักและการวัดกําหนดไวในมาตรา 8 
 3)  การมีมาตรฐานท่ีเหมาะสม มาตรา 9    
 4)  ฉลากสินคา มาตรา 10    
 5)  ประกันความเปนธรรมและการแขงขันเสรีทางการคามาตรา 11  
 6) สงเสริมการพัฒนาองคความรูและการศึกษาของผูบริโภคมาตรา 12 
 7)  การเปดโอกาสใหผูบริโภคไดแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะมาตรา 13      
 8)  วางรากฐานเกี่ยวกับเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทดสอบและตรวจสอบสินคา
และบริการ มาตรา 14     
 9)  กอตั้งระบบการรองเรียนใหผูบริโภคไดมีชองทางในการเรียกรองเมื่อมีความ
เสียหายเกิดข้ึน มาตรา 15 
 ระบบการคุมครองผูบริโภคในประเทศญ่ีปุนจึงเปนระบบท่ีใชกฎหมายท่ีกําหนดข้ึน
ตามกรอบแมบทเปนหลัก และมีกฎหมายท่ีออกใชบังคับตามกรอบท่ีกําหนดไวในกฎหมายพื้นฐาน 

                                                  
38  แหลงเดิม 
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(Fundamental Law) ท่ีกลาวมาแลวมากมาย ตัวอยางเชน กฎหมายท่ีเกิดข้ึนเพื่อความปลอดภัย ตาม
กรอบมาตรา 7 แหง Fundamental Law กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑยาและ
เคมีภัณฑ ตลอดจนผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือน เคร่ืองใชไฟฟา แกสหุงตม รถยนตบรรทุก มาตรฐาน 
อาคารส่ิงปลูกสราง   
 ในป ค.ศ. 1973 สภาไดผานกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยในการ
บริโภค ช่ือ “Consumer Product Safety Law” ในป ค.ศ. 1994 สภาผานกฎหมายวาดวยความรับผิด
ในผลิตภัณฑ (Product Liability Law) ซ่ึงผานการถกเถียงทางวิชาการและผานการเรียกรองของ
ผูบริโภคและองคการตางๆ มายาวนานกวา 20 ป กฎหมายฉบับนี้นับไดวาเปนกฎหมายท่ีกําหนด
สิทธิและบทบาทของผูบริโภคในการคุมครองตน เม่ือประสบความเสียหายจากการบริโภคสินคา
หรือบริการ กลาวคือใหผูบริโภคไดมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดโดยไมจําเปนตองนําสืบถึงความจง
ใจหรือประมาทเลินเลอ เพียงแตนําสืบวามีความบกพรองในผลิตภัณฑ และความเสียหายเกิดข้ึน
จากความบกพรองนี้ นับไดวาเปนการเปดโอกาสใหผูเสียหายสามารถฟองคดีแพงเพื่อชดใชเยียวยา
ได โดยวิธีการนําสืบแตกตางจากคดีละเมิดท่ัวไป นักกฎหมายญ่ีปุนบางฝายเห็นวา การนําสืบ
ประเด็นดังกลาวไมจําตองชัดเจนจนปราศจากสงสัย ขอเพียงสืบใหเห็นวาความบกพรองนั้นเปนที่
ประจักษวาไมควรเกิดข้ึนตามความคาดหมายธรรมดาของผูบริโภค ก็นาจะถือไดวาสืบถึงความ
บกพรองแลว  ท้ังนี้ระบบการระงับขอพิพาทนอกศาลจัดใหมีระบบการรองเรียนท่ีทําใหผูบริโภค
สามารถเขาถึงการเยียวยา ชดใชความเสียหาย ปจจุบันมีองคกรภาครัฐซ่ึงทําหนาท่ีดังกลาวท้ังใน
ระดับประเทศและในระดับทองถ่ิน ไดแก ศูนยขอมูลผูบริโภคญี่ปุน (The Japan Consumer 
Information Center (JCIC))” ซ่ึงตอมาเรียกช่ือใหมวา  ศูนยแหงชาติสําหรับกิจการผูบริโภค 
(National center for Consumer Affairs (NCCA)) จะทําหนาท่ีกระจายขอมูลในระบบ Net-work ท่ี
เรียกวา “(Pio–Net)” หรือการกระจายขอมูลทางเครือขายหรือ “Practical Living Information Online 
Network” อันเปนขอมูลท่ีประกอบดวยสาระสําคัญท่ีควรรูและขอรองเรียนของผูบริโภคท่ัวประเทศ
ไปยังเครือขายเพื่อผูบริโภคในทองถ่ินตางๆ อันชวยทําใหเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของ
ท้ังภาครัฐ ทองถ่ิน และเอกชน ในการแกปญหาเกี่ยวกับผูบริโภคไดอยางถูกตองมากข้ึนนอกเหนือ 
จากระบบระงับขอพิพาทและการใหขอมูลแกผูบริโภคแลว ปจจุบันมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ซ่ึงทําใหผูบริโภคท่ีเปนผูเสียหายสามารถอาศัยขอมูลท่ีผูประกอบธุรกิจซ่ึงถูก
กําหนดใหตองจัดการใหมีขอมูลรายละเอียดตางๆ เพื่อการดําเนินธุรกิจของตนใหละเอียดมากข้ึน  
เพื่อทําใหผูบริโภคมีโอกาสไดเขาถึงขอมูลเหลานั้นและใชในการตอสูคดีไดงายข้ึนกวาเดิม  
นอกจากนี้การแกไขใหมีวิธีพิจารณาคดีเล็กนอย (Small claim court) ดวย 
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  2) มาตรการคุมครองในดานการโฆษณา39 
  การคุมครองผูบริโภคในประเทศญ่ีปุนสวนใหญมีท่ีมาจากกฎหมาย UWG ของเยอรมัน 
โดยมีกฎหมายหลักท่ีใชในการคุมครองผูบริโภคอยูดวยกัน 2 ฉบับ คือ กฎหมายปองกันการแขงขัน
ท่ีไมเปนธรรม (Unfair Competition Prevention Law 1934) และกฎหมายปองกันการกระทําท่ีเปน
การผูกขาดทางการคาและปองกันการเอาเปรียบในทางเศรษฐกิจ (Law for Preventing Unjustifiable 
lagniappes and Misleading Representation 1972) กฎหมายท้ังสองฉบับนี้เปนบทบัญญัติท่ีใชในการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคควบคูกันไป  
  หนวยงานหรือองคกรที่ควบคุมกํากับดูแลผูบริโภคในดานโฆษณาน้ัน สวนใหญนั้น
เปนการควบคุมโดยทางราชการ หนวยงานสําคัญในการควบคุมกิจการโฆษณาคือ คณะกรรมการ
เพื่อความเปนธรรมทางการคา (Fair Trade Commission) มีสํานักงานใหญท่ีกรุงโตเกียว และมีสาขา
อยูตามเมืองใหญ ๆ มีอํานาจหนาท่ีหลัก คือ การตรวจสอบและติดตามเกี่ยวกับความผิดทางการคา
และทางโฆษณา โดยมีอํานาจตามกฎหมายในการจัดการกับโฆษณาท่ีหลอกลวงและโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย ส่ังระงับการโฆษณาไดทันที โดยจะทําการแจงตอกรมอัยการซ่ึงจะทําหนาท่ีในการ
ดําเนินคดีกับผูโฆษณาที่ละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมายตอไป  
  มาตรการในการควบคุมโฆษณาประเทศญ่ีปุนนั้น มีกฎหมายท่ีใชในการคุมครอง
ผูบริโภคอยู 2 ฉบับดวยกัน คือ กฎหมายปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรม (Unfair Competition 
Prevention Law 1934) และกฎหมายปองกันการกระทําท่ีเปนการผูกขาดทางการคาและปองกันการ
เอาเปรียบในทางเศรษฐกิจ (Law for Preventing Unjustifiable lagniappes and Misleading Repre-
sentation 1972) สามารถสรุปถึงสาระสําคัญได ดังตอไปนี้   
  ก. Unfair Competition Prevention Law, 1934 เปนบทบัญญัติท่ีใชในการคุมครองสิทธิ
ของผูบริโภค กําหนดขอบเขตการกระทําท่ีมีการแขงขันกันอยางไมเปนธรรมในทางธุรกิจ โดยใน
สวนของการโฆษณาท่ีถือวาเปนความผิด ไดแก 
   1. การโฆษณาดวยขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง 
   2. การโฆษณาดวยขอความท่ีกอใหเกิดการเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการ ไมวาจะกระทําโดยใชหรือางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีไมเปน
ความจริงหรือเกินความจริง 
   3. โฆษณาโดยกอใหเกิดการเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืนโฆษณาหรือ

                                                  
39  พิชญาภา  สันติธรารักษ.  เลมเดิม.  หนา  92-94. 
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ใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จหรือเกินความจริง หรือขอความท่ีรูอยูแลววากอใหเกิดการเขาใจผิด
เชนวานั้น 
   4. ขอความท่ีเปนการสนับสนุนโดยทางตรงหรือทางออม ใหมีการกระทําผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
   5. ขอความที่ทําใหเกิดความแตกแยกหรือความเส่ียมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน 
   6. ขอความที่ทําใหบุคคลอื่นเขาใจผิดในฐานะ การเงิน กิจการ เอกสารการบัญชี  
สิทธิในช่ือเสียงทางธุรกิจโดยเปนเท็จหรือเกินความจริง 
   7. ขอความท่ีเปนความเท็จเพื่อใหเสียความเช่ือถือในสถานที่การคา  สินคา 
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของผูหนึ่งผูใด โดยมุงประโยชนแกการคาของตน 
  ข. Law for Preventing Unjustifiable lagniappes and Misleading Representation, 1972  
มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสิทธิของผูบริโภคจากการกระทําท่ีเปนการผูกขาดทางการคาและปองกัน
การเอาเปรียบในทางเศรษฐกิจ โดยผูบริโภคตองเสียประโยชนในทางทรัพยสินท่ีสามารถคิด
คํานวณเปนเงินได ซ่ึงมีคณะกรรมาธิการการคายุติธรรม (Fair Trade Commission) เปนผูทําหนาท่ี
ใหความคุมครอง รวบท้ังเปนองคกรในการควบคุมการโฆษณา โดยมีมาตรการควบคุม 
   1. กําหนดราคาข้ันตํ่าของสินคาและบริการท่ีจําเปน 
   2. การโฆษณาตองไมใชขอความเปนเท็จหรือเกินความจริง ขอความจะกอใหเกิด
การเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวาจะกระทําโดย หรืออางอิงรายงานทาง
วิชาการ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีไมเปนความจริงหรือเกินความจริง และขอความอ่ืนตามท่ีคณะกรรมาธิการ 
การคายุติธรรม (Fair Trade Commission)  กําหนด 
  ในการควบคุมการโฆษณาท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายในประเทศญ่ีปุน ได
กําหนดใหอํานาจหนาท่ีคณะกรรมาธิการการคายุติธรรม (Fair Trade Commission) ไว เพื่อใชใน
การเยียวยาแกไขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอผูบริโภคจากการโฆษณาท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ โดย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการสั่งใหผูกระทําการโฆษณาตองปฏิบัติดังตอไปนี้40 
  (1)  ส่ังใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
  (2)  หามการใชขอความบางอยางท่ีปรากฏในการโฆษณา 
  (3)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 

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

Bulletin Series 6.  p. 1-9.  
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  (4) ใหโฆษณาเพ่ือแกไขขอความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดข้ึนแลวตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและในการออกคําส่ังใหคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูบริโภค ประกอบกับความสุจริตในการ
กระทําการของผูโฆษณา 
 บทกําหนดโทษการกระทําท่ีเปนการฝาฝนหลักเกณฑดังกลาว ผูกระทําการฝาฝนตอง
ไดรับโทษในทางอาญา ซ่ึงมีอัตราโทษสูงสุด คือ จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 เยน 
โดยไมกําหนดอัตราข้ันตํ่าเอาไว ในกรณีท่ีผูกระทําการฝาฝนหลักเกณฑขางตนนั้นเปนนิติบุคคล  
กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามท่ีกฎหมาย
กําหนดสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําผิดของนิติบุคคล
นั้น 
 ในป ค.ศ. 1994 ประเทศญ่ีปุนมีกฎหมายวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑออกใชบังคับมี
เนื้อหาสาระคลายกับหลักเกณฑความรับผิดในผลิตภัณฑท่ีใชอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
เยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายเฉพาะการบริโภคผลิตภัณฑ เพื่อใหผูผลิตมีความรับผิดชอบใน
ความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน อันเกิดข้ึนเนื่องจากความบกพรองในผลิตภัณฑ และเพื่อให
เกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชนและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 กฎหมายฉบับนี้มีบทกําหนดความหมายของผลิตภัณฑไววา หมายถึง ทรัพยท่ีเคล่ือนท่ี
ได ซ่ึงผานกระบวนการผลิต หรือประกอบแลว สวนความผิดปกติหรือบกพรองของผลิตภัณฑ
กําหนดใหหมายถึง ผลิตภัณฑนั้นขาดความปลอดภัยตามปกติธรรมดาท่ีควรจะเปน โดยพิจารณาถึง
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ การคาดหมายตามธรรมดาในการบริโภคผลิตภัณฑ สถานการณเม่ือผูผลิต
สงมอบผลิตภัณฑ และเหตุการณอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ 
 ท้ังนี้ ไดกําหนดความหมายของผูผลิตท่ีตองรับผิดไว โดยเนนท่ีผูผลิต ผูประกอบการ 
ผูนําเขา โดยปกติทางการคา และใหหมายรวมถึงผูซ่ึงใชช่ือทางการคา เคร่ืองหมายการคา หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนใดบนผลิตภัณฑอันมีลักษณะทําใหเขาใจวาเปนผูผลิต หรืออาจหมายถึงผูซ่ึงใชช่ือ
แสดงบนสินคาหรือผลิตภัณฑเพื่อใหเขาใจวาเปนผูเกี่ยวของกับการผลิต ประกอบ นําเขา หรือกรณี
อ่ืนใดท่ีแทจริง 
 กําหนดใหผูท่ีเปนผูผลิตหรือบุคคลท่ีอาจหมายถึงผูผลิตตามกฎหมายฉบับนี้ ตองรับผิด
ในความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของผูใด ซึ่งความเสียหายดังกลาวเกิดจากความบกพรอง
ในผลิตภัณฑท่ีเขาเปนผูผลิต ประกอบ นําเขา หรือใชช่ือในนามผูผลิต แตผูผลิตไมตองรับผิดชอบ
ตอความเสียหายท่ีเกิดกับผลิตภัณฑนั้นเอง ท้ังนี้ก็ไดกําหนดขอยกเวนความรับผิดชอบของผูผลิตใน
กรณีท่ีผูผลิตพิสูจนไดวา 
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 1) ในขณะผลิต ขณะวางจําหนาย ความรูและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรยังไมสามารถ
คนพบไดถึงขอบกพรองของผลิตภัณฑ หรือ 
 2) ในกรณีท่ีผลิตภัณฑถูกใชเปนสวนประกอบหรือวัตถุดิบของผลิตภัณฑอ่ืนและ
ขอบกพรองนั้นเกิดข้ึนเนื่องมาจากขอกําหนดหรือวิธีการซ่ึงกําหนดโดยผูผลิตภัณฑอ่ืนดังกลาวแลว
และผูผลิตคนแรกมิไดประมาท หรือเปนตนเหตุใหเกิดขอบกพรอง ท้ังนี้กําหนดระยะเวลาใชสิทธิ
เรียกรองของผูเสียหายไว 2 กรณี ไดแก 
  (1)  กําหนด 3 ป นับแตเวลาท่ีผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูตองรับผิดหรือ 
10 ปนับแตมีการสงมอบผลิตภัณฑ 
  (2) ระยะเวลาในขอ 1 อาจคํานวณไดจากเวลาเม่ือความเสียหายเร่ิมปรากฏชัดข้ึนใน
กรณีท่ีความเสียหายเกิดจากวัตถุท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษย หากมีอยูในรางกายหรือสะสมอยู
ในรางกายเม่ือปรากฏอาการแหงความเปนอันตรายหลังจากระยะเวลาหนึ่งเวลาใด ในเร่ืองของความ
เสียหายนั้น พระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑ ค.ศ. 1994 (The Product Liability Act 
1994) ไดกําหนดวาความเสียหายท่ีไดรับการเยียวยาตามความในกฎหมายฉบับนี้คือ ความเสียหาย
ตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคล เวนแตความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีชํารุดบกพรอง
เอง แตก็ไมไดกําหนดขอบเขตของคาสินไหมทดแทนเอาไววาจําเลยจะตองรับผิดชอบมากนอย
เพียงใด ดังนั้น การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจึงเปนไปตามกฎหมายแพงในเร่ืองคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการละเมิด 
 เปนท่ีนาสังเกตวา กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางไวชัดเจนมากข้ึน ท้ังในดาน 
ผูตองรับผิดชอบ ขอยกเวนความรับผิดชอบ แมจะบัญญัติไวเพียงไมกี่มาตรา แตแสดงใหเห็นวาเปน
การแกปญหาหลายประการท่ีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเคยประสบมากอน ตัวอยางเชน 
การกําหนดตัวผูตองรับผิด โดยถือวาผูผลิตเปนตัวยืนท่ีตองรับผิดเสมอ ในกรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนแสดง
ตนดุจดังเปนผูผลิต บุคคลเหลานี้ก็ถูกถือเสมือนหนึ่งเปนผูผลิตดวย ไมวาจะเปนการแสดงดวยช่ือ
ทางการคา หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด แตไมไดกําหนดวา ผูคาสง ผูคาปลีก เปนผูท่ีตองรับผิดใน
กฎหมายฉบับนี้41 
 อยางไรก็ดี จากขอเท็จจริงท่ีเห็นในปจจุบันหลังจากที่กฎหมายวาดวยความรับผิดใน
ผลิตภัณฑมีผลบังคับใชนั้นมีประเด็นท่ีเกิดข้ึนคือ 

                                                  
41 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ.  (ม.ป.ป.).  การติดฉลากสินคาอาหารเพ่ือคุมครองผูบริโภคใน

ญี่ปุน.  สืบคนเมื่อ 7 ธันวาคม 2555, จาก http://www.ditp.go.th///attachments/article/doc/53/53000576.pdf 
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 1) ยังไมประสบความสําเร็จในการชวยเหลือเยียวยาความเสียหายใหรวดเร็วและ
เหมาะสมใหแกผูบริโภคท่ีเสียหายไดจริง 
 2) รัฐมิไดเห็นความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยของผูบริโภค ไมมีกําลังอยางเพียง
พอท่ีจะสามารถหยุดยั้งบริษัทท่ีเล็งเห็นแตผลประโยชนของบริษัทตนเปนหลัก 
 ดังนั้น ส่ิงท่ีจําเปนพื้นฐานการรับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑโดยกําหนดใหฝาย
ผูผลิตมีมาตรการรองรับท่ีเหมาะสม ซ่ึงเนนทางดานความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑเปนหลักโดย
ภาครัฐควรจะตอง 
 1)  เสริมกําลังและเตรียมพรอมในดานระบบการช้ีแนะและควบคุมดูแลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสินคา 
 2) นําขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุในผลิตภัณฑหรือท่ีเกี่ยวกับการรองเรียนใน 
ตัวผลิตภัณฑตองสามารถออกเผยแพรในลักษณะท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพื่อเปนพื้นฐานใหกฎหมายมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใชจริง และสามารถปองกันลวงหนามิใหเกิดหรือการแพรขยายความ
เสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑตอไป 
 สําหรับเหตุผลท่ีกฎหมายวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑไมเปนประโยชนตอผูบริโภค
มากนักและไมสามารถกระตุนใหทางฝายผูผลิตมีพฤติกรรมในการรับรองดานความปลอดภัยในตัว
ผลิตภัณฑนั้นไดแก 
 1) ความยากในการนําสืบความสัมพันธระหวางเหตุผลหรือความชํารุดบกพรอง
เนื่องจากองคประกอบเง่ือนไขของการเก็บรักษาหลักฐานหรือคําส่ังบังคับใหสงเอกสารตามหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมีความเขมงวด ประกอบกับเปนการยากท่ีจะใหผูบริโภคสามารถ
คนหาเอกสารหรือหลักฐานท่ีสําคัญในการนําสืบเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเหตุผลหรือความ
ชํารุดบกพรอง อีกท้ังระบบการพิพากษาตัดสินก็ยังไมมีความสมบูรณเพียงพอ ดังนั้น ภาระในการ
นําสืบโดยผูบริโภคผูซ่ึงไมมีความรูเฉพาะทางจึงมีมากเปนพิเศษ 
 2) มิไดกําหนดในเร่ืองการเรียกรองคาเสียหายในลักษณะท่ีเปนการลงโทษและเงินคา
เรียกรองคาเสียหายนั้นอยูในระดับต่ํา ดังนั้น จึงไมมีแรงจูงใจตอผูผลิตในการรับรองดานความ
ปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑโดยการใชเงินลงทุนจํานวนมากเพื่อหลีกเล่ียงในเร่ืองการเรียกรอง
คาเสียหาย  ซ่ึงในประเทศญ่ีปุนเองก็มีการเสนอแนะใหมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายนี้ตอไป  ซ่ึง
สําหรับประเด็นที่สมควรไดรับการแกไขมีดังน้ี 
  (1) การเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการสันนิษฐานความสัมพันธระหวางเหตุและผล
หรือความชํารุดบกพรองตามกฎหมายวาดวยความรับผิดชอบในผลิตภัณฑและบทบัญญัติวาดวย
การเรียกรองความเสียหายในเชิงลงโทษ 
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  (2) การนําระบบการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) มาใชในกระบวนวิธี
พิจารณาความแพง 
  (3)  แกไขและเตรียมความพรอมในดานระบบการพิพากษาตัดสินเพื่อใหสามารถใช
บริการไดโดยมีคาใชจายท่ีต่ํา  และการพิจารณาเลือกผูท่ีจะทําหนาท่ีพิจารณาพิพากษาตัดสินท่ีมี
ความเหมาะสม 
  (4)  เพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยการประกาศเผยแพรหลักฐาน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุในผลิตภัณฑและขอมูลขาวสารในการรองเรียน โดยบังคับใหผูผลิตมีหนาท่ีในการประกาศ 
เปดเผยใหกับหนวยงานภาครัฐท่ีดูแลรับผิดชอบ เชน การแจงตอผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑหนึ่งๆ 
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารอุบัติเหตุและแนวโนมของความเสียหาย ซ่ึงเกิดข้ึนในผลิตภัณฑดังกลาว 
 จะเห็นไดวาในสวนของประเภทของความเสียหายรวมทั้งมาตรการคุมครองในดานการ
โฆษณาของประเทศญ่ีปุน ท่ีจะไดรับการเยียวยาและขอบเขตของความรับผิด เชน 
 1) ความเสียหายแกชีวิตรางกาย และจิตใจ 
 กฎหมายวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑ ขอ 3 (Product Liability Law, Article 3) ของ
ประเทศญ่ีปุนนั้นบัญญัติวา ความเสียหายท่ีจะไดรับการเยียวยาตามความในกฎหมายฉบับนี้ คือ
ความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลยกเวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกสินคาท่ีชํารุด
บกพรองนั้นเอง แตกฎหมายวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑ (Product Liability Law) ก็ไมได
กําหนดขอบเขตของคาสินไหมทดแทนเอาไววาจําเลยจะตองรับผิดชอบมากนอยเพียงใด ดังนั้นการ
กําหนดคาสินไหมทดแทนจึงเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงของญ่ีปุนในเร่ืองคาสินไหมทดแทน
เพื่อการทําละเมิด และแมประเทศญ่ีปุนจะนํากฎหมายที่เปนแนวทาง (EC Directive) มาใชเปน
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายของตน แตก็ไมไดนําแนวคิดในการกําหนดคาเสียหายข้ันตํ่าและข้ัน
สูงมาบัญญัติไว เพราะเห็นวาไมเหมาะสมกับระบบกฎหมายของประเทศญ่ีปุนในเร่ืองของความ
เสียหายทางจิตใจนั้นกฎหมายญ่ีปุนจะยอมใหเรียกไดก็ตอเม่ือมีความเสียหายทางรางกายเกิดข้ึนแก
ผูเสียหายดวย 
  2)  ความเสียหายแกทรัพยสิน 
 กฎหมายวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑ ขอ 3 (Product Liability Law, Article 3) ของ
ประเทศญ่ีปุน บัญญัติไวแตเพียงวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองเองนั้น ไมอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้ แตกฎหมายญ่ีปุนก็ไมไดกําหนดเปนเง่ือนไขวาทรัพยชนิดใดท่ีจะ
ไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑ (Product Liability Law) ดังนั้น
แมเปนทรัพยท่ีมีไวเพื่อการคาก็ไดรับความคุมครอง ซ่ึงกรณีนี้จะแตกตางจาก EC Directive นั้นเอง 
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 3) มาตรการในการคุมครองทางดานฉลาก 
 ประเทศญ่ีปุนมีการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 
รวมถึงเพื่อใหขอมูลแกผูบริโภคอยางเหมาะสมเพื่อประกอบการเลือกซ้ือสินคาของชาวญ่ีปุน 
ซ่ึงผูผลิตอาหารในประเทศตางใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอบังคับเปนอยางดี แตสําหรับ
สินคาอาหารท่ีนําเขามาภายใตกระแสความนิยมอาหารตางชาติท่ีเพิ่มข้ึนในปจจุบัน โดยเฉพาะจาก
แถบเอเชีย พบวาสินคาท่ีนําเขามาจํานวนมากไมไดติดฉลากท่ีเหมาะสมตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
มาตรฐานและการติดฉลากท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑเกษตรและปาไม (The Law Concerning 
Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forestry Products) (JAS Law) และไมมี
คําอธิบายถึงสวนประกอบของอาหารเปนภาษาญี่ปุน เนื่องจากผูประกอบการเห็นวาเปนการเพิ่ม
ภาระและตนทุนการผลิต 
 จากการตรวจสอบของสํานักกิจการคุมครองผูบริโภค (Consumer Affairs Agency) พบ
การไมติดฉลากท่ีเหมาะสมตามกฎหมายมาตรฐานเกษตรญ่ีปุน (Japanese Agricultural Standard)  
JAS Law และไมมีคําอธิบายเปนภาษาญ่ีปุนในสินคานําเขาหลายรายการ โดยตัวอยางสินคาจาก
สาธารณรัฐเกาหลีท่ีตรวจพบ เชน Binchosan (น้ําสมสายชู เขมขนจากสาธารณรัฐเกาหลีท่ีมี Acetic 
Acid กวารอยละ 99 เปนสวนประกอบ ซ่ึงเกินสัดสวนท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานของทางการญ่ีปุน
ถึง 20 เทา) รวมถึงบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปและสาหรายซองชนิดตางๆ นอกจากนี้ ยังพบวามีซุปกอนปรุง
รสตมยํากุงจากไทยไมติดฉลากภาษาญ่ีปุนดวยเชนกัน ท้ังนี้ ในกรณีของ Binchosan ไดทําให
ผูบริโภคญ่ีปุนซ่ึงรูเทาไมถึงการณเกิดอาการทองเสียและระคายเคืองในลําคอ เพราะไมไดนํา
ผลิตภัณฑไปผสมน้ําใหเจือจางลงกอนการรับประทาน สํานักกิจการคุมครองผูบริโภคเห็นวา 
การศึกษาและปฏิบัติตามขอบังคับภายใต JAS Law จะเปนประโยชนตอผูผลิตและผูสงออกสินคา
อาหารไทยที่สนใจสงออกสินคามายังตลาดญ่ีปุน เนื่องจากแมวาญ่ีปุนจําตองนําเขาผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆ เปนจํานวนมากถึงรอยละ 60 ของการบริโภคในแตละป  เพราะผลผลิตในประเทศไมเพียงพอ
ตอการบริโภค แตหนวยงานท่ีเกี่ยวของของญี่ปุนก็มิไดละเลยความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
ของประชาชนแตอยางใด ในทางกลับกัน ญี่ปุนไดคุมครองความปลอดภัยของประชาชนอยาง
เขมงวดจนถึงขนาดสามารถตรวจสอบยอนกลับ (Tracibility) ไปไดจนถึงแหลงผลิต วิธีการผลิต 
และสวนประกอบของผลิตภัณฑ เนื่องจาก JAS Law ซ่ึงออกโดยกระทรวงเกษตรปาไมและประมง 
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)ไดกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองผูบริโภคไวหลาย
ประการ ประกอบดวย42 

                                                  
42  แหลงเดิม. 
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 1) ใหมีการติดฉลากสินคาอาหาร (Food Labeling) ในสินคาทุกรายการอยางเหมาะสม 
ดังนี้ อาหารสด เชน พืชผัก ตองระบุ ช่ือ แหลงเพาะปลูก สวนประกอบทางอาหาร และผูจัดจําหนาย
และท่ีอยู สัตวน้ํา ตองระบุช่ือ แหลงเพาะเล้ียง การผานกระบวนการหลังการแชแข็ง (Thawed) การ
เพาะเล้ียง (Cultured)  สวนประกอบทางอาหาร และผูจัดจําหนายและท่ีอยู สัตวบก ตองระบุ ช่ือ 
แหลงเพาะเล้ียง สวนประกอบทางอาหาร ผูจัดจําหนายและท่ีอยู ขาว (ท้ังท่ีสีแลวและยังไมไดผาน
การสี) ตองระบุ ช่ือ แหลงผลิต ปท่ีเพาะปลูก สัดสวนของขาวสวนประกอบทางอาหาร วันท่ีสีขาว 
(เฉพาะขาวท่ีสีแลว) และผูจัดจําหนายและท่ีอยู อาหารแปรรูปซ่ึงทุกชนิด ตองระบุ ช่ือ วัตถุดิบ 
แหลงผลิตวัตถุดิบ สวนประกอบทางอาหาร วันหมดอายุ วิธีถนอมอาหารประเทศท่ีผลิต และผูจัด
จําหนายและท่ีอยู 
 2) กําหนดใหมีการตรวจสอบโดย Food Label G-men ท่ีไดรับการมอบหมายโดย
ทางการนับแตป 2008 รวมถึงเปดโอกาสใหผูบริโภครองเรียนไดทางหมายเลขฉุกเฉินฉลากอาหาร
โทร  110 (Food Labeling Emergency Call 110) รวมถึงเปนรหัสสินคาอาหาร  (Food Product 
Watchers) ไดอีกดวย 
 3)  จัดทําเคร่ืองหมายการคา (Logo Mark) เพ่ือสรางความมั่นใจแกผูบริโภคในความ
ปลอดภัยของอาหาร ดังนี้ อาทิ เชน JAS Mark สําหรับสินคาอาหารท่ีไดมาตรฐานท่ัวไปของ JAS 
ในดานคุณภาพ (รวมถึงสี กล่ินวัตถุดิบ และสวนประกอบ) Specific JAS Mark สําหรับสินคาอาหาร
ท่ีไดมาตรฐานพิเศษของ JAS เชน แหลงผลิตและการแปรรูปอาหารท่ีพิเศษ รวมถึงคุณภาพท่ีสูงกวา
สินคาชนิดเดียวกันท่ัวไปรวมท้ังเครื่องหมายการคาท่ีเปนอินทรีย (Organic JAS Mark) สําหรับ
สินคาอาหารท่ีไดมาตรฐาน Organic JAS  เชน การเพาะปลูกโดยไมใชยาฆาแมลงและปุยเคมีและ
ขอมูลการผลิตเปดเผย (Production Information Disclosed JAS Mark) สําหรับสินคาเนื้อวัว หมู 
และอ่ืนๆ ท่ีขอมูลการผลิต เชน ช่ือและท่ีอยูของผูเพาะเล้ียง ท่ีตั้งของฟารม อาหารสัตวท่ีใช และการ
ใชยากับสัตวท่ีเล้ียง ไดรับการเปดเผย 
 4) มาตรการคุมครองในดานการเยียวยา 
 วิธีพิจารณาคดีเล็กนอยหรือการชดใชเยียวยาคาเสียหาย หรือ Small Claim Court ของ
ประเทศญ่ีปุน มีรูปแบบการพิจารณาคดีแบบรวบรัด ซ่ึงจะเปนคดีประเภทการเรียกคืนสินคา การ
เรียกคืนเงินประกันจากการเชาอสังหาริมทรัพย การไมจายคาลวงเวลา การเรียกรองคาเสียหายใน
การซอมรถในกรณีอุบัติเหตุทางรถยนต ซ่ึงมีระบบการพิจารณาคดีโดยมีกระบวนการที่ไมมีความ
ยุงยาก ซํ้าซอน ความรวดเร็ว และเสียคาใชจายนอย และท่ีสําคัญคือ สามารถดําเนินการใหเสร็จส้ิน
ภายในวันเดียวได โดยมีทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เชน โจทก จําเลย ทนายความของท้ังสองฝายและ
พยานหลักฐานตางๆ มาอยูพรอมหนากัน จึงทําใหมีการเรียกวิธีการพิจารณาคดีแบบนี้วา “ศาลโตะกลม  
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(Round Table Court)” ซ่ึงอยูภายใตกฎหมายช่ือกฎหมายการเรียกรองคาเสียหาย “Japanese Small 
Claims Procedure” โดยมีการประกาศใชเม่ือวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1998 ซ่ึงไดนํารูปแบบมาจากวิธี
พิจารณาคดีเล็กนอยของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนท่ีมี
คดีความเล็กนอยไดมีโอกาสใชสิทธิทางศาลเพ่ือแกไขเยียวยา ความเสียหาย โดยการทําใหประชาชน 
รูสึกวา “เปนศาลของประชาชน” เปนท่ีพึ่งของประชาชนเม่ือเกิดคดีความ   
 วิธีพิจารณาคดีเล็กนอย หรือ Small Claim Court ของประเทศญ่ีปุนดังกลาวมีหลักการ 3 
ประการ กลาวคือ43 
 1)  เจาหนี้ท่ีจะใชสิทธิผานกระบวนการนี้ ตองมีจํานวนหนี้ไมเกินกวา 600,000 เยน44 
ถึงแมศาลพิจารณาคดีรวบรัดตามปกติ จะมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีมูลคาสูงถึง 
1,400,000 เยน ก็ตาม ท้ังนี้ ตามมาตรา 368(1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศ
ญ่ีปุน 
 2) โจทกมีหนาท่ีตองจัดทําคําฟองเพื่อขอใหมีการพิจารณาคดี เม่ือไดมีการยื่นคําฟอง
ใหพิจารณาคดีแบบเล็กนอย ท้ังนี้ ตามมาตรา 368(2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงรายละเอียดของคําฟองตองมีขอความดังนี้ “ขาพเจาขอใหมีการพิจารณาคดีนี้
โดยการใชกระบวนการพิจารณาคดีเล็กนอย ขาพเจาในฐานะโจทกไดขอใชกระบวนการพิจารณา
คดีแบบรวบรัดในปนี้เปนจํานวน 2 คร้ังแลว”  และการนําคดีข้ึนสูวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยนั้น มี
ความสะดวกรวดเร็ว หรือมีการพิจารณาคดีแบบรวบรัด (Summary Court) กฎหมายจึงกําหนด
จํานวนคดีท่ีโจทกจะขอใหศาลพิจารณาคดีหรือนําคดีข้ึนสูศาลได ไมเกินกวา 10 คร้ังตอป ท้ังนี้ เพื่อ
สรางความเทาเทียมใหกับประชาชน 
 3) โจทกมีสิทธิยื่นคําฟองตอศาลเพื่อขอใหมีวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยไดไมเกินจํานวน 
10 คร้ังตอป และโจทกมีหนาท่ีตองเปดเผยจํานวนคดีท่ีไดยื่นฟองตอศาลพิจารณาคดีรวบรัด ทั้งนี้ 
ตามมาตรา 368(3) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศญ่ีปุนจะเห็นไดวา  
ขอพิพาทหลักของการใชวิธีพิจารณาคดีเล็กนอย คือ การจํากัดสิทธิเรียกรองท่ีเปนจํานวนเงินท่ีเปน
คดีความตองไมเกิน 600,000 เยน หรือในกรณีของสิทธิเรียกรองท่ีอยูในรูปแบบอ่ืน แตมีมูลคา
เทียบเทาเปนตัวเงินไมเกินท่ีกําหนดไว ยกเวนกรณีการสงมอบสินคาหรือการเปล่ียนแปลง
กรรมสิทธ์ิ ถึงแมจํานวนมูลคาสิทธิเรียกรองจะอยูภายใตจํานวนดังกลาวก็ไมสามารถมาดําเนิน

                                                  
43 สุภัทร  แสงประดับ.  เลมเดิม.  หนา 78-80. 
44 1 เยน = 0.311340931 บาท เทียบอัตราแลกเปล่ียนวันที่ 30 มีนาคม 2556 จากธนาคารแหงประเทศ

ไทย. 
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กระบวนพิจารณาแบบคดีเล็กนอยได วิธีพิจารณาคดีเล็กนอยสามารถดําเนินการไดท้ังในกรณีของ 
Objective Joint Claims45 หรือ Subjective Claims46 ท้ังนี้ตามมาตรา 373(3) (iv) แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงนั้นก็เปนบทบัญญัติของกฎหมายประเทศญ่ีปุน
ท่ีไดใหความคุมครองตามกฎหมายดังกลาวขางตนนั้นเอง  
 นอกจากน้ี จะเห็นไดวา การนําคดีข้ึนสูวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยนั้น มีความสะดวก
รวดเร็ว หรือมีการพิจารณาคดีแบบรวบรัด (Summary Court) กฎหมายจึงกําหนดจํานวนคดีท่ีโจทก
จะขอใหศาลพิจารณาคดีหรือนําคดีข้ึนสูศาลได ไมเกินกวา 10 คร้ังตอป ท้ังนี้ เพื่อสรางความเทา
เทียมใหกับประชาชน และไมใหสถาบันการเงินใชวิธีพิจารณาคดีแบบนี้ ในการติดตามทวงหนี้
ลูกหนี้ท่ีมีจํานวนหนี้เล็กนอยท่ีสามารถเขาสูวิธีพิจารณาคดีแบบนี้ได แตเม่ือศึกษากฎหมายวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภคของไทยแลว กฎหมายไมไดกําหนดไวอยางเชนของประเทศญ่ีปุนแตอยางใด 
ซ่ึงคดีเกี่ยวกับลูกหนี้กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน แลวผิดนัดไมชําระหนี้ ก็จะมีผลท่ีผูประกอบธุรกิจ
อาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคของไทยเปนเคร่ืองมือได เพราะกฎหมายฉบับนี้ เม่ือพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 แลว ถือวาคดีท่ีผูบริโภคผิดนัดไมชําระหนี้
แกผูประกอบธุรกิจกับตามสัญญากูยืมเงินแลว ก็ยอมถือเปนคดีผูบริโภคจึงเปนปญหาท่ีกฎหมาย
ฉบับนี้มีผลใชบังคับในวงกวางอยางมาก ซ่ึง Objective Joint Claims หมายถึง การท่ีโจทกยื่นฟอง
จําเลยเรียกรองหน้ีเงินยืมจํานวน 200,000 เยน ในขณะเดียวกันก็ยื่นคําขอใหลูกหนี้ชําระหนี้เงินอีก 
300,000 เยน จะเห็นวามูลคาท่ีกําหนดไวในการเขาสูกระบวนวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยของคดีนี้มี
จํานวนไมเกิน 600,000 เยน ดังนั้น วิธีพิจารณาคดีเล็กนอย หรือ Small Claim Court ในประเทศ
ญ่ีปุนมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ 
 1) มีความรวดเร็วในการทําคําพิพากษา กลาวคือ โดยหลักแลวจะตองมีการสงมอบคํา
พิพากษาทันทีหลังจากท่ีศาลเสร็จกระบวนการแถลงดวยวาจาตอศาลแลว แตวิธีพิจารณาคดีประเภท
นี้ การสงมอบคําพิพากษาไมจําเปนตองอยูในรูปของเอกสารตนฉบับท่ีผูพิพากษาไดทําข้ึนเทานั้น 

                                                  
45  Objective Joint Claims หมายถึง การท่ีโจทกยื่นฟองจําเลยเรียกรองหน้ีเงินยืมจํานวน 200,000 เยน ใน

ขณะเดียวกันก็ยื่นคําขอใหลูกหน้ีชําระหน้ีเงินอีก 300,000 เยน จะเห็นวามูลคาที่กําหนดไวในการเขาสูกระบวนวิธี
พิจารณาคดีเล็กนอยของคดีน้ีมีจํานวนไมเกิน 600,000 เยน. 

46 Subjective หมายถึง การท่ีโจทกยื่นฟองจําเลย A ตอศาลเรียกรองหน้ีเงินยืมจํานวน 100,000 เยน ใน
ขณะเดียวกันเจาหน้ีคนดังกลาวก็ยื่นฟองจําเลย B ในอีกคดีหน่ึงในฐานะผูค้ําประกันหน้ีเงิน กรณีน้ีจะเห็นวาถึงแม
การฟองตอศาลของทั้งสองกรณีจะเปนการฟองรองที่เปนหน้ีจํานวนเงินทั้งคู แตกรณีหลังไมสามารถดําเนินการ
ผานวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยได. 
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ธุรการศาลอาจสงมอบเน้ือหาของคําพิพากษาโดยการอัดเทปและสงเทปเหลาใหคูกรณีก็ได หรือ
อาจมีการนัดเพื่อสงคําพิพากษาในอีกวันถัดมาก็ได 
 2) คําส่ังใหมีการพิทักษทรัพยช่ัวคราว กลาวคือ เม่ือผูพิพากษารับคําฟองของโจทกไม
วาจะรับท้ังหมดหรือเพียงบางสวน คําพิพากษาที่ออกมาจะตองมีคําส่ังในเร่ืองการพิทักษทรัพย
ช่ัวคราว 
 3) มีแบบฟอรมคําขอเขาสูกระบวนวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยไดโดยงาย โดยใหประชาชน 
สามารถกรอกขอมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนดใหไวจะมีบริการอยูท่ีเคานเตอรบริการดานหนาศาล
พิจารณาคดีแบบรวบรัด    
 4)  การฟองรองคดีโดยวาจาได แทนลายลักษณอักษร (ตามมาตรา 271) และตองมีความ
ชัดแจงแหงขอหา (ตามมาตรา 272)  
 5)  คาธรรมเนียมสําหรับคดีเล็กนอยมีราคาถูก ซ่ึงปกติจะอยูระหวางรอยละ 1 และรอย
ละ 2 ของจํานวนที่จะไดรับการจายชดเชย ถือวาอยูในเกณฑท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงหลักเกณฑการคิด
คาธรรมเนียม เปนดังน้ี 
  (1) จํานวนเงินท่ีขอใหชดเชย นอยกวา 100,000 เยน คาธรรมเนียม 1,000 เยน  
  (2) จํานวนเงินท่ีขอใหชดเชย นอยกวา 100,001-200,000 เยน คาธรรมเนียม 2,000 
เยน  
  (3) จํานวนเงินท่ีขอใหชดเชย นอยกวา 200,001-300,000 เยน คาธรรมเนียม 3,000 
เยน  
  (4) จํานวนเงินท่ีขอใหชดเชย นอยกวา 300,001-400,000 เยน คาธรรมเนียม 4,000 
เยน  
  (5) จํานวนเงินท่ีขอใหชดเชย นอยกวา 400,001-500,000 เยน คาธรรมเนียม 5,000 
เยน  
  (6) จํานวนเงินท่ีขอใหชดเชย นอยกวา 500,001-600,000 เยน คาธรรมเนียม 6,000 
เยน  
 3.2.3.2 องคกรบังคับใชกฎหมาย 
  ในปจจุบันมีองคกรภาครัฐซ่ึงทําหนาท่ีดังกลาวท้ังในระดับประเทศและในระดับ
ทองถ่ิน ไดแก ศูนยคุมครองผูบริโภคแหงประเทศญ่ีปุน (The Japan Consumer Information Center 
(JCIC)) ซ่ึงตอมาเรียกช่ือใหมวา “National Center For Consumer Affairs (NCCA)” โดย NCCA จะ
ทําหนาท่ีกระจายขอมูลในระบบ Net-work ท่ีเรียกวา “(Pio–Net)” หรือเรียกวา  เครือขายสารสนเทศ
ออนไลนปฏิบัติ (Practical Living Information Online Network) อันเปนขอมูลท่ีประกอบดวย
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สาระสําคัญท่ีควรรูและขอรองเรียนของผูบริโภคท่ัวประเทศไปยังเครือขายเพ่ือผูบริโภคในทองถ่ิน
ตางๆ อันชวยทําใหเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของท้ังภาครัฐ ทองถ่ิน และเอกชน  
นอกเหนือจากระบบระงับขอพิพาทและการใหขอมูลแกผูบริโภคแลว ปจจุบันมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงทําใหผูบริโภคท่ีเปนผูเสียหายสามารถอาศัยขอมูลท่ีผูประกอบ
ธุรกิจซ่ึงถูกกําหนดใหตองจัดการใหมีขอมูลรายละเอียดตางๆ เพื่อการดําเนินดีตามกฎหมาย 
 นอกจากนั้นพนักงานบังคับคดีมีสถานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ (Public Officer) แตไมมี
สถานะเปนขาราชการและไมไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน แตถือวาเปนเจาพนักงาน
ของศาลแขวงประจําทองถ่ิน  สําหรับคาธรรมเนียมใหเรียกเก็บตามท่ีกําหนดโดยขอกําหนดของ
ศาลฎีกา   
 ท้ังนี้องคกรตางๆ ในภาครัฐท่ีเกี่ยวกับผูบริโภคไดกอต้ังข้ึนในชวงป ค.ศ. 1960-1969 
ไดแก  สํานักนโยบายสังคม (Social Policy Bureau) แหงสํานักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic 
Planning Agency (EPA)) กรมตางๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ  และ
กระทรวงกระเกษตรและปาไม  และตามพระราชบัญญัติพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค ค.ศ. 1968 
(The Consumer Protection Fundamental Act, 1968) ไดวางนโยบายไวใหแกรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลทองถ่ินเกี่ยวกับการดําเนินงานและการพัฒนาดานการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงองคกรที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค มีดังนี้47 
 1) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (The Consumer Protection Council) และกระทรวง/ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทําหนาท่ี
วางแผนและกําหนดทิศทางดานนโยบายและมาตรการการคุมครองผูบริโภคของรัฐบาล คณะกรรมการ 
คุมครองผูบริโภคประกอบดวยรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 15 คน อนึ่ง จะมีการประชุมรวมกันระหวาง
กระทรวงระดับผูอํานวยการ (Director) หลายคร้ังตอป ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประสานงาน
และติดตามผลเกี่ยวกับมาตรการตามมติท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาแลว 
 2) คณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Quality of Life Bureau) คณะกรรมการ 
นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจัดเปนองคกรดานการใหคําแนะนําปรึกษาตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงถูก
ตั้งข้ึนและอยูภายใต EPA คณะกรรมการประกอบดวยผูเช่ียวชาญตางๆ ในสาขาการคุมครอง
ผูบริโภค ไดแก นักวิชาการ ตัวแทนองคกรผูบริโภค และตัวแทนดานอุตสาหกรรมหลักตางๆ 

                                                  
47 อัครพงษ  เวชยานนท.  (ม.ป.ป.).  การคุมครองผูบริโภคในประเทศญ่ีปุน.  สืบคนเมื่อ 20 ธันวาคม 

2555, จาก  http://www.gotoknow.org/posts/144700 
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 3) สํานักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) และกระทรวงกับองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  
กระทรวงตางๆ จะมีหนาท่ีเกี่ยวของกับผูบริโภคในขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย สําหรับ
สํานักงานคณะรัฐมนตรีนั้น (เดิมคือ EPA) ทําหนาท่ีประสานมาตรการหรือนโยบายท่ีเกี่ยวของกับ
ผูบริโภคในกระทรวงตางๆ และทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขาธิการใหแกคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคและคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  
 4) รัฐบาลทองถ่ินตามพระราชบัญญัติพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค (The Consumer 
Protection Fundamental Act) รัฐบาลทองถ่ินตองวางแผนและนําแผนไปปฏิบัติตามนโยบายของ
ตนเอง  ท้ังนี้ ตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ รัฐบาลทองถ่ินจะทําหนาท่ีออก
ขอบัญญัติของตนเองในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับผูบริโภคและจะตองยุติปญหาระหวางผูบริโภคและ
ผูประกอบการใหได 
  5) ศูนยกิจการเกี่ยวกับผูบริโภคแหงชาติ (NCAC) และในระดับทองถ่ิน NCAC เปน
องคการของรัฐบาลซ่ึงกอต้ังข้ึนตามกฎหมาย หนาท่ีสําคัญหลัก คือ เปนศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข
เพื่อรับทราบสภาพปญหาของผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาและบริการแลวนําขอมูลจากคํารองดังกลาวมา
รวบรวมเก็บเปนสถิติเพื่อการวิเคราะหเปนขอมูลในเชิงบริหารใหแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
และทิศทางการคุมครองผูบริโภค ใหขอมูลขาวสารแกผูบริโภคดวยการใหการศึกษา จัดการเกี่ยวกับ
การรองทุกขของผูบริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ เปนศูนยเครือขายคอมพิวเตอรของศูนยในระดับ
ทองถ่ิน   
 ขอบเขตการบริหารงานเกี่ยวกับผูบริโภคของประเทศญ่ีปุน เชน 
  1)  มาตรการหลักในกิจการดานการคุมครองผูบริโภคผลการประชุมคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 2000 มีประเด็น ดังนี้ 
  (1.1) การคุมครองผูบริโภคดานการสนับสนุนการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศ           
  (1.2)  การพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคล            
  (1.3)  สนับสนุนเร่ืองสัญญาท่ีเปนธรรมระหวางผูบริโภคกับผูประกอบกิจการ                         
  (1.4)  มาตรการความปลอดภัยดานอาหาร            
  (1.5)  สนับสนุนการแขงขันท่ีเปนธรรม                
  (1.6)  สนับสนุนกระบวนการรองทุกขท่ีเรียบงายในระดับทองถ่ิน 
 2) ปรับปรุงเร่ืองสัญญาตาง  ๆ ของผูบริโภค การบังคับใชพระราชบัญญัติสัญญาผูบริโภค 
ค.ศ. 2000 (The Consumer Contract Act, 2000) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2001 สํานักงานคณะ 
รัฐมนตรี ไดใหการศึกษาแกผูบริโภคเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวผานส่ือตางๆ ตั้งแตป ค.ศ. 2003 
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 3) สนับสนุนมาตรการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ 
 การบังคับใชกฎหมายวาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑ (Product Liability, 1994) เม่ือ
วันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1995 สํานักงานคณะรัฐมนตรี ไดปรับปรุงมาตรการอ่ืนๆ ระงับขอพิพาท
นอกเหนือจากการดําเนินการทางศาล (Alternative Dispute Resolution : ADR) เปนตน 
 4) ใหขอมูลขาวสารและการศึกษาแกผูบริโภค 
  (4.1)  กอต้ังสถาบันการใหการศึกษาแกผูบริโภคแหงชาติภายใตการดูแลของ EPA 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
  (4.2) จัดต้ังโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับผูบริโภค เชน มติ คณะรัฐมนตรี ใหถือวาเดือน
พฤษภาคม ของทุกป เปนเดือนแหงผูบริโภค เปนตน 
 5) การรวมมือระหวางประเทศ 
  (5.1) สํานักงานคณะรัฐมนตรีไดมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตมาตรการดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในมิติของการคุมครองผูบริโภค ใหสอดคลองกับแนวทางของ OECD 
  (5.2) รวมกิจกรรมกับประเทศตางๆ ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 
 อนึ่ง มีขอสังเกตวาคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคของประเทศญ่ีปุนนั้นมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธานตามพระราชบัญญัติพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค ค.ศ. 1968 (The Consumer 
Protection Fundamental Act, 1968) เหมือนของประเทศไทย แตละกระทรวงท่ีเกี่ยวของจะมีงาน
คุมครองผูบริโภคในขอบเขตของกฎหมาย งานคุมครองผูบริโภคเชิงนโยบายอยูในอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงานคณะรัฐมนตรี  และนอกจากนี้พระราชบัญญัติพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค ค.ศ.
1968 มีลักษณะเปนธรรมนูญแหงการคุมครองผูบริโภค ดังนั้น การคุมครองผูบริโภคในประเทศ
ไทยไมอาจเลียนแบบญี่ปุนไดในภาพรวม ท้ังนี้ เนื่องจากมีความเปนมาทางสังคม เศรษฐกิจ และ
บรรยากาศการเมืองท่ีตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมของผูบริโภคเอง นับต้ังแตไดมีการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค ค.ศ. 1968 การรองทุกขสวนใหญจะเปนเร่ือง
เกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร อยางไรก็ตาม ในระยะหลังจนถึงปจจุบัน สถานการณไดเร่ิม
เปล่ียนแปลงไป อัตราสวนภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น การรอง
ทุกขดานบริการก็จะมีเพิ่มมากข้ึน โครงสรางของพระราชบัญญัติพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค 
ค.ศ. 1968 เปนกฎหมายท่ีไดวางหลักท่ัวไปไวเทานั้น ไมมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติ ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ี
ท่ีจะนําเจตนารมณแหงกฎหมายน้ีไปใชบังคับอยูท่ีกระทรวงตางๆ ท่ีเกี่ยวของและทองถ่ินซ่ึงจะ 
ไปกําหนดกฎขอบังคับอีกคร้ังหนึ่ง ขณะเดียวกันรัฐบาลไดนํานโยบายหรือเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค ค.ศ. 1968 โดยเนนวาการคุมครองผูบริโภคมิใชให
ภาครัฐดูแลท้ังหมด ซ่ึงผูบริโภคจะตองคุมครองตนเองเปนสําคัญ โดยภาครัฐจะเปนผูใหความรู
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ความเขาใจแกประชาชนใหรูถึงสิทธิของตนเองเพื่อใหมีความพรอมในการดูแลตนเองมากท่ีสุด 
และรัฐบาลก็จะตองมีหนาท่ีเตรียมความพรอมและกลไกของประเทศในทุกดานคูขนานไปดวย เพื่อ
เปนการสนับสนุนใหผูบริโภคไดพึ่งพาตนเองใหมากท่ีสุดอนึ่ง สําหรับอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
คณะรัฐมนตรีนั้นมีหนาท่ีประสานดูแล กํากับเร่ืองนโยบายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคเทานั้น 
ไมไดควบคุมโดยตรง (รัฐธรรมนูญญ่ีปุนไมไดระบุถึงสิทธิผูบริโภคไว) 
 
 
 DPU



บทท่ี  4 
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายไทยเกี่ยวของกับ                    

การคุมครองผูบริโภค ที่ใชสินคาที่มีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
 

 ในปจจุบันผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีในเวลานี้ยังไมมีความปลอดภัยซ่ึง
ผูบริโภคเองตองระวังไวกอน จนกวาจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรยืนยันวาปลอดภัย ในฐานะ
ผูบริโภคตองหม่ันติดตามขอมูลขาว อานฉลากผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีนาโนอยางละเอียด และ
อยาหลงเช่ือคําโฆษณาท่ีโออวดเกินไป โดยเฉพาะสารนาโนบางตัวเม่ือเขาสูรางกายแลว ไมสามารถ
ขับถายออกมาได เม่ือเขาไปสะสมในปริมาณมาก อาจกอใหเกิดความเปนพิษ และสงผลเสียตอ
สุขภาพได 
 
4.1 ปญหาเก่ียวกับการควบคุมการผลิตสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี  
 ปจจุบันประเทศไทยยังมิไดมีการตรากฎหมายคุมครองผูบริโภคท่ีใชสินคานาโน
เทคโนโลยีโดยตรงคงมีแตพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เทานั้น ซ่ึงยังไมปรากฏวามี
การประกาศวาสินคานาโนเปนสินคาควบคุมฉลากแตประการใด สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคจึงไดรวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
ตรวจพิสูจนขอเท็จจริง โดยเก็บตัวอยางผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนท่ีวางจําหนายตามทองตลาดรายยอย
และหางสรรพสินคาช้ันนํา เชน ผาเช็ดผม ผาเช็ดทําความสะอาดอเนกประสงค ผลการทดสอบ
พบวา ผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนท่ีสุมเก็บมาทดสอบจํานวนหน่ึงอาจเปนของปลอมหรือมีความเขาใจ
คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑนาโน โดยการสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
(Scanning Electron Microscope; SEM) พบวา ขนาดของเสนใยส่ิงทอสวนใหญอยูในระดับหนวย
ไมโครเมตรเทานั้น ดังนั้น ผูบริโภคจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรับความไมปลอดภัยและถูกเอาเปรียบ
จากการใชผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนปลอม เชน อางถึงคุณสมบัติการฆาเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงหากเปนนาโน
ปลอม อาจมีผลทําใหเกิดการสะสมของแบคทีเรีย เกิดผดผ่ืน หรืออาการแพของผิวหนัง 
 จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวาสํานักงานคุมครองผูบริโภคไดรวมกับศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ตรวจพิสูจนขอเท็จจริง โดยเก็บ
ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีผลิตไมวาจะเปนส่ิงทอนาโนที่วางจําหนายตามทองตลาดรายยอยและ
หางสรรพสินคาช้ันนํา เชน ผาเช็ดผม ผาเช็ดทําความสะอาดเอนกประสงค ผลการทดสอบ พบวา 
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ผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนท่ีสุมเก็บมาทดสอบจํานวนหนึ่งเปนของปลอม และบางสวนพอคาแมคามี
ความเขาใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกับผลิตภัณฑนาโนโดยข้ึนปายจําหนายวาเปนนาโน ท้ังท่ีไมใชสินคา
นาโน ผูบริโภคจึงมีความเส่ียงที่จะไดรับความไมปลอดภัยและถูกเอาเปรียบจากการใชผลิตภัณฑ
ส่ิงทอนาโนปลอม เชน อางถึงคุณสมบัติการฆาเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงหากเปนนาโนปลอม อาจมีผลทํา
ใหเกิดการสะสมของแบคทีเรีย เกิดผดผ่ืน หรืออาการแพของผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยี ซ่ึงกรณีสินคาท่ีเปนอันตรายแกผูบริโภค คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอาจส่ังใหผู
ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏ
วาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคและกรณีไมอาจปองกันอันตรายท่ีจะเกิดจากสินคานั้น  
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจส่ังหามขายสินคานั้น และในกรณีจําเปนและเรงดวน ถา
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีเหตุท่ีนาเช่ือวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค ให
คณะกรรมการมีอํานาจส่ังหามขายสินคานั้นเปนการช่ัวคราวจนกวาจะไดมีการทดสอบหรือพิสูจน
สินคาโดยใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชเปนกฎหมายท่ีสมบูรณได1 
 ท้ังนี้ในสวนการฟองรองทางแพงเกี่ยวกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคานาโนนั้น  
สามารถท่ีจะดําเนินการฟองรองไดตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และยังสามารถดําเนินการเรียกรองเพ่ือใหมีการเยียวยาความเสียหาย
จากหนวยงานรัฐไดอีกดวย ถามีหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของเปนผูมีอํานาจควบคุมดูแล เชน กรม
โรงงานอุตสาหกรรมมีหนาท่ีดูแลตรวจสอบวัตถุอันตรายท่ีใชผลิตสินคา รวมท้ังหนวยงานรัฐจึงมี
อํานาจหนาท่ี ตองควบคุมดูแล ใหเอกชนผูท่ีนําสารเคมีหรือวัตถุอันตรายไวในครอบครองมาผลิต
สินคาตองดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีกฎหมายบัญญัติไว หากหนวยงาน
รัฐผูมีอํานาจควบคุมดูแล ปลอยปละละเลย ไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จนสงผลใหเกิด
ความเสียหายใดๆ เกิดข้ึน หนวยงานรัฐยอมมีความผิดฐานละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรือตองรับผิด
ในทางละเมิด โดยผูเสียหายสามารถเรียกรองใหหนวยงานรัฐชดใชคาเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนได
เทานั้น 
 นอกจากนั้น ผูศึกษาเห็นวาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงเปนกฎหมาย 
กลางในการดําเนินการคุมครองผูบริโภค ยังไมมีบทบัญญัติในการควบคุมการผลิตสินคาท่ีเปน
อันตราย มีเพียงการควบคุมสินคาท่ีผลิตออกมาแลวและอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค ก็ให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ท้ังนี้แมประเทศไทยจะมี
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  แตก็ยังขาดแคลนผูรูอยางแทจริง ซ่ึงกระแสของเทคโนโลยีดังกลาว

                                                        
1  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 36.  
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เขามาสูชีวิตประจําวันของคนในประเทศอยางมาก และดวยความสําคัญนี้แมรัฐบาลไดมีมติจัดต้ัง
ศูนยนาโนแหงชาติท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศทางดาน 
นาโนเทคโนโลยีใหพรอมรับกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม โดยไดกําหนดแผน 
กลยุทธศาสตรในการพัฒนา ซ่ึงในมาตรการท่ี 1 ของแผนกลยุทธนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 
2550-2556 “เรงสรางบุคลากรที่เนนการพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีระยะเร่ิมตน ตองการ
บุคลากรความรูระดับสูง” แตยังไมมีจํานวนท่ีเพียงพอที่ใชในการพัฒนาประเทศไดมากนัก ซ่ึง
บุคคลเหลานี้จะอยูในอาชีพท่ีสามารถสรางคนเพิ่มข้ึนมาในลักษณะทวีคูณ ซ่ึงโดยปกติก็คืออาจารย
ในมหาวิทยาลัย และจําเปนตองเรงดําเนินการอยางรวดเร็ว ไมเชนนั้นจะมีผลตอความลาชาไมทัน
การตอการสรางกําลังคนในระยะตอไป ประกอบมาตรการสงเสริมการเรียนการสอนดานนาโน
เทคโนโลยีท่ีเนนการพัฒนากําลังคนท่ีมีความยั่งยืน และเพื่อใหประเทศไทยอยูในระดับแกนนํา
ทางการศึกษาทางดานนาโนเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังไมมีการพัฒนามาก ท้ังๆ ท่ี
จําเปนตองสรางขีดความสามารถภายในประเทศ เพื่อใหไดบุคลากรท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศอยางแทจริง และยังไมมีการเผยแพรความรูในเร่ืองดังกลาวดวยการถายทอดความรูสู
ชุมชนหรือผูท่ีสนใจ ท้ังๆ ท่ีเปนหนาท่ีหนึ่งของหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีในการถายทอดความรูอาจจะ
อยูในรูปของการใหบริการขอมูลหรือการออกสูชุมชนเพื่อการถายทอดโดยตรง ซ่ึงยังไมมีมากพอ
ตอความตองการของผูบริโภค แตการพัฒนาเทคโนโลยีมีการพัฒนาในเร่ืองดังกลาวไปกอนหนา
แลว และปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานนาโนเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจําวันมาก
ข้ึน ประชาชนโดยท่ัวไปยังไมมีความรูดานน้ีมากนัก ซ่ึงการจัดต้ังหนวยองคความรูเปนจุดเร่ิมตนสู
การใหบริการวิชาการดานนาโนเทคโนโลยีสูชุมชุนได แตประเทศไทยในเร่ืององคความรูในเรื่อง
นาโนเทคโนโลยีในปจจุบันยังอยูในข้ันเร่ิมตนเทานั้น แตก็เปนท่ีนาดีใจท่ีประเทศพัฒนาแลวสวน
ใหญ รวมท้ังประเทศอุตสาหกรรมใหมอยางไตหวัน และเกาหลีใตไดใหความสําคัญตอเทคโนโลยี
นี้มาก จึงทําใหสาขาน้ีไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วแตประเทศไทยยังตองมีการพัฒนาในเร่ือง
ดังกลาวอีกมาก 
  
4.2 ปญหาเก่ียวกับการควบคุมการโฆษณาสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลย ี                               
 สําหรับการควบคุมการโฆษณา ท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดใหความหมายวา 
ขอความท่ีเปนเท็จเกินจริง มาตรา 22 (1) คือโฆษณาท่ีนําเสนอขอความท่ีเปนเท็จเกินจริง และทําให
ผูบริโภคเกิดพฤติกรรมความเช่ือตอสินคาหรือบริการนั้นกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินคาและบริการ มาตรา 22 (2) คือ ขอความกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ โดยอางอิงรายงานวิชาการ สถิติ หรือ โดยวิธีใดๆ เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือ
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โดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
มาตรา 22 (3) ขอความตามอนุมาตรานี้เปนเร่ืองยากแกการพิจารณาและวินิจฉัยโดยคณะกรรมการ
วาดวยการโฆษณาเฉพาะอยางยิ่งประเด็นท่ีถือวา เปนการโฆษณาท่ีนําไปสูความเส่ือมเสียใน
วัฒนธรรมของชาติทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียสามัคคีในหมูประชาชน มาตรา 22 (4) 
โดยเนื้อหาของขอความโฆษณาสินคาและบริการ การใชขอความโฆษณาอันกอใหเกิดความ
แตกแยกหรือเส่ือมเสียสามัคคีในหมูประชาชนเปนกฎหมายท่ีเขียนไวเพื่อใหสามารถแกไขกฎหมาย
ไดตามเหตุการณปจจุบัน และเปนการกําหนดไวเพื่ออนาคต  หากมีความจําเปนท่ีจะตองควบคุมการ
ใชขอความโฆษณาบางประเภท คณะกรรมการดานการโฆษณาก็มีทางท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวง
ไดเปนกรณีๆ ไป ซ่ึงก็สามารถนํามาปรับใชกับการควบคุมการโฆษณาสินคาท่ีมีสวนประกอบของ
นาโนเทคโนโลยีได 
 แตปญหาการควบคุมการโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑสินคาท่ีเปนนาโนเทคโนโลยี 
นั้น การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาเปนมาตรการหน่ึงของ “การคุมครองผูบริโภค” ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 กําหนดวาผูบริโภคมีสิทธิท่ีจะรับทราบการคุมครองแกผูบริโภคเกี่ยวกับการ
ไดรับขอมูลขาวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอง และเพียงพอเก่ียวกับสินคาหรือบริการ 
ดังนั้น การโฆษณาเพ่ือจําหนายสินคาหรือใหบริการตางๆ จึงตองมีการใชถอยคํา หรือขอความท่ีไม
มีลักษณะไมเปนจริงหรือเปนเท็จ เขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ อาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอสังคมเปนการสวนรวม กอใหเกิดการสนับสนุนไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมที่ทําใหมี
การกระทําความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  หรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ   
กอใหเกิดความแตกแยกหรือความสามัคคีในหมูประชาชน และอยางอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด ไมวาจะ
เกิดจากการที่ผูโฆษณาจะใชวิธีการ หรือการดําเนินการไมวาจะเปนการอางอิงรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม 
 นอกจากนั้นตามเน้ือหาในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหมี
การจัดต้ังคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินคา
หรือบริการ และมีอํานาจในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนเพื่อดําเนินการพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามอบหมายก็ได 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดมีการนิยามเพื่อใหความหมายเกี่ยวกับ
การโฆษณาไว ดังนี้ 
 (1) โฆษณา หมายความรวมถึง การกระทําการไมวาโดยวิธีการใดๆ ใหประชาชนเห็น
หรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา 
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 (2) ส่ือโฆษณา หมายความวา ส่ิงท่ีใชเปนส่ือในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท หรือปาย 
 ท้ังนี้การควบคุมการโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑสินคาท่ีเปนนาโนเทคโนโลยีดังกลาว
ในปจจุบันนั้น  การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
ไดกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไวในมาตรา 22 มีลักษณะท่ีเปนการใชขอความโฆษณาท่ีไมเปน
ธรรมกับผูบริโภค กลาวคือ การใชขอความโฆษณาท่ีเปนเท็จหรือเกินความเปนจริง หรือขอความ
โฆษณาท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่มีการโฆษณา 
ไมวาการโฆษณาดังกลาวจะมีการอางอิงรายงานทางวิชาการ การศึกษาวิจัย สถิติ หรือส่ิงอ่ืนใด 
ก็ตามท่ีไมเปนความจริงหรือเกินกวาความเปนจริง  แตไมรวมถึงการใชขอความโฆษณา วิธีการ
โฆษณาท่ีบุคคลท่ัวๆ ไป เห็นแลวสามารถรับรู หรือเขาใจไดวา “ไมอาจเปนความจริงไดอยาง
แนนอน” ลักษณะท่ี 2 เปนการใชขอความโฆษณาท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
กลาวคือ การใชขอความท่ีเปนการสนับสนุน สงเสริมไมวาจะเปนทางตรง หรือทางออม ใหมีการ
กระทําความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนําไปสูความเส่ือมเสียตอวัฒนธรรม
ของชาติ ตลอดจนทําใหเกิดความแตกแยกความสามัคคีของประชาชน  
 ในปจจุบันนี้จะเห็นวาถาใครอยากโฆษณาสินคาของตัวเองใหดูดีมีระดับ ตองมีคําวา 
“นาโน” ตอทาย ไลไปต้ังแตครีมกันแดดนาโน โลช่ันบํารุงผิวนาโน ยารักษาโรคนาโน สีทาบาน    
นาโน กระจกแบบนาโน เส้ือผานาโน  ถุงเทานาโน  ผงซักฟอกนาโน  เคร่ืองซักผานาโน โรลออน
ทารักแรนาโน แปงทาตัวนาโน ไมเทนนิสนาโน ลูกกอลฟนาโน เคร่ืองกรองน้ํานาโน จักรยาน     
นาโน วัสดุกอสรางนาโน เปนตน และปจจุบันมีสินคาจํานวนมากแอบอางวาเปนสินคานาโนและ
ขายในราคาสูงเม่ือเทียบกับสินคาโดยท่ัวๆ ไป ปจจุบันผูบริโภคหันมาสนใจสินคาท่ีผลิตดวย
กระบวนการนาโนเทคโนโลยีมากข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทส่ิงทอเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษ 
อาทิ การปองกันเช้ือแบคทีเรีย การปองกันน้ํา และการกันเปอน ทําใหมีผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนท่ี
ออกวางจําหนายตามทองตลาดอยางมากมาย เชน เส้ือนาโน ถุงเทานาโน ชุดช้ันในนาโน ถุงมือ     
นาโน ผาเช็ดผมนาโน ผาเช็ดรถนาโน เปนตน  ซ่ึงมีการแอบอางถึงความเปน “นาโนเทคโนโลยี”  
พรอมท้ังต้ังราคาขายไวคอนขางสูงกวาราคาผลิตภัณฑส่ิงทอปกติ 2-3 เทา ท้ังนี้ ปจจุบันยังไมมี
กฎหมายหรือมาตรฐานในการควบคุมดูแลผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนอยางชัดเจน จึงทําใหผูบริโภคเกิด
ความสับสนเขาใจผิดและเกิดความไมเช่ือม่ันในการใชผลิตภัณฑส่ิงทอท่ีไมใชผลิตภัณฑนาโนโดย
มีคําโฆษณาท่ีเนนในเร่ืองการใชรูปลักษณะของผลิตภัณฑท่ีเปนเทคโนโลยีเขามาใชในการโฆษณา
สินคาดังกลาวขางตน ซ่ึงปจจุบันมีปญหามากในการควบคุมในเร่ืองของการโฆษณา ท้ังนี้ใน
ประเทศไทยผูโฆษณาเองก็ยังไมมีความรูในเร่ืองดังกลาวมาก และผูบริโภคก็ไมมีความรูแต
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ผูบริโภคเองเพียงใชความรูท่ีมีอยูอยางจํากัดประเมินเปนความรูเองและตัดสินใจใชผลิตภัณฑ
ดังกลาวเองเม่ือใชแลวกลับไมเปนไปตามคําโฆษณาแตอยางใดและการโฆษณาสินคาดังกลาวก็เปน
การโฆษณาที่ตองการสรางแรงจูงใจอันเกี่ยวกับการจัดใหมีการลด แจก แถมของรางวัลของ            
ผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงผูศึกษามองวาสาเหตุในปจจุบันยังไมสามารถควบคุมในเรื่องของการโฆษณา
ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีได  อีกเร่ืองนั้นก็คือการบังคับใชในบทลงโทษใน
เร่ืองการโฆษณา ตามการคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522 มาตรา 47 “ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ 
หรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน โฆษณา
หรือใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความท่ีรูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกระทําผิดซํ้าอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”    
 ซ่ึงถามีการโฆษณาเกินความจริงโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด 
สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของ
ตนเองหรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความท่ีรูหรือควรรูอยูแลววา
อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้นก็มีบทลงโทษเพียงตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับและถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซํ้าอีก 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึง
เปนโทษท่ีไมสูงมากเม่ือเทียบกับรายไดในการขายสินคาและประโยชนอ่ืนใดอันเกิดจากการ
โฆษณาผลิตภัณฑสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีซ่ึงมีมากกวา และตัวผูบริโภคเองก็
ยังมีความนิยมในการบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี    

 
4.3 ปญหาเก่ียวกับการควบคุมฉลากสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
 ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ในสวนการคุมครองผูบริโภค 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 “ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทํา
ใหปรากฏขอความเกี่ยวกับสินคาซ่ึงแสดงไวท่ีสินคา หรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือ
สอดแทรกหรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุสินคา และหมายความรวมถึง
เอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายท่ีติดต้ังหรือแสดงไวท่ีสินคาหรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอบรรจุสินคานั้น  
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 โดยเนื้อหาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30 ซ่ึงการกําหนด
ฉลากของสินคาจะเปนประโยชนแกผูบริโภค ในการที่จะทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาท่ีชัดเจน
ข้ึน เชน ทราบช่ือสินคา ประเภท ผูผลิต วิธีใช คําแนะนํา คําเตือน ราคา และวันเดือนปท่ีผลิต 
เปนตน แตหากสินคาดังกลาวไมเปนสินคาควบคุมฉลากใหคณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจ
กําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก ซ่ึงไดเรงรัดใหมีการออกประกาศใหผลิตภัณฑ 
นาโนเปนสินคาควบคุมฉลากในเร็วๆ นี้ และหากยังมีการฝาฝน ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามา
เพื่อขายในราชอาณาจักรจะมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
ขณะเดียวกัน ผูจําหนายสินคาท่ีควบคุมฉลาก แตไมจัดใหมีฉลากหรือมีฉลากท่ีไมถูกตอง มีโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ2  อีกท้ังการโฆษณาขายสินคา ท้ังท่ี
ฉลากของผลิตภัณฑไมไดระบุคุณสมบัตินาโนตามท่ีผูจําหนายกลาวอาง หลอกใหผูบริโภคหลงเช่ือ 
เขาขายการหลอกลวงผูบริโภคใหหลงเช่ือในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้น 
ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 6,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ3    
 ท้ังนี้เปนหลักการคุมครองผูบริโภควาดวยสินคาท่ีมีฉลาก  ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกับการ
ควบคุมสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีได โดยการควบคุมสินคาท่ีมีสวนประกอบของ
นาโนเทคโนโลยีตามขอบังคับของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (Nanotec) สมาคมนาโน
เทคโนโลยีแหงประเทศ ไดกําหนดฉลาก NanoQ หรือ Nano Quality คือ ฉลากท่ีใชในการรับรอง
ผลิตภัณฑท่ีมีวัสดุนาโนเปนสวนผสม หรือเปนองคประกอบของผลิตภัณฑ และทําใหผลิตภัณฑนั้น
มีคุณสมบัติเปล่ียนไปจากผลิตภัณฑอ่ืนท่ัวไป เชน เส้ือนาโน (เคลือบดวยอนุภาคนาโน silver หรือ 
TiO2 เพ่ือใหมีคุณสมบัติฆาเช้ือแบคทีเรีย) สีนาโน (ผสมดวยอนุภาคนาโนท่ีทําใหเกิดคุณสมบัติ 
anti-UV, anti-bacteria, หรือ dirt repellent) ตลอดจนไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพมนุษย และ
ส่ิงแวดลอม ใหผูประกอบการสามารถขอข้ึนทะเบียนโดยใหผูประกอบการสามารถขอฉลาก  
NanoQ โดยผลดีของฉลากดังกลาวผูบริโภคเกิดความม่ันใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีดีมีคุณภาพ 
เปนการสรางความแตกตางระหวางผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองคุณภาพกับผลิตภัณฑท่ีกลาวอางคํา
โฆษณา  สรางความตระหนักดานนาโนเทคโนโลยีท่ีถูกตองแกสาธารณชน และผูใชผลิตภัณฑ  
สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอผูผลิตสินคานาโน สรางความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีมี

                                                        
2  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 52. 
3  ประมวลกฎหมายอาญา,  มาตรา 271. 
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ศักยภาพในการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑนาโนและมีการกําหนดมาตรฐานการทดสอบรวมกัน แต
ไมมีผลบังคับทางกฎหมายใหปฏิบัติตามถาไมปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามกฎหมายแตอยางไร 
 นอกจากนั้นฉลากเปนส่ือสําคัญ ซ่ึงบริษัทผูผลิตใชในการใหรายละเอียดตางๆ ซ่ึงผูใช
ผลิตภัณฑนาโนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบถึงท่ีมาท่ีไปของผลิตภัณฑนั้นๆ ผลิตภัณฑหรือสินคา
ท่ีประกาศใหเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากจะทําใหผูบริโภคทราบถึงประโยชน วิธีใช และขอควรระวัง
ตางๆ สงผลใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จุดมุงหมายเพื่อเปนขอมูลแกผูใช และ
ผูเกี่ยวของไดทราบวาผลิตภัณฑนั้นมีประโยชนในการใชอยางไร ควรใชในอัตราเทาใด และมี
วิธีการใชอยางไร จะตองเก็บรักษาผลิตภัณฑอยางไร จึงจะมีคุณภาพ จะมีวิธีการปองกันอันตรายตอ
ผูใช ผูเกี่ยวของ และส่ิงแวดลอมอยางไร ควรปองกันระมัดระวังอันตรายขณะใชอยางไรบาง  
จะตองปฏิบัติตัวอยางไร 
 ซ่ึงโดยหลักแลวพฤติการณของผูประกอบธุรกิจหรือผูผลิตมักจะกระทําการใดๆ  
อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค การจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการ
ใดๆ เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภคจึงมีความจําเปน ท้ังนี้เพราะในปจจุบันผูผลิตผลิตภัณฑท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีมีการเสนอสินคาหรือบริการตางๆ ตอผูบริโภคเปนจํานวนมาก
และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ การใชผลิตภัณฑท่ีมีฉลากมากมาย กอใหเกิดการสับสนแกผูบริโภคหรือ
ประชาชน การใชวิธีการและเทคนิคใหมๆ ในทางการตลาดและทางการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย 
โดยท่ัวไปผูบริโภคไมอาจทราบภาวะตลาดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาหรือ
บริการนั้นๆ ไดอยางถูกตอง เพราะมีฉลากผลิตภัณฑในสภาวะการปจจุบันมากมาย ซ่ึงปญหาใน
เร่ืองดังกลาวยอมสงผลเสียหายเชนกัน แมจะมีการกําหนดกฎเกณฑการติดฉลากสินคา เชน ได
กําหนดฉลาก NanoQ หรือ Nano Quality แลวก็ตาม แตปรากฏวายังมีสินคาอีกมากท่ีไมมีการติด
ฉลาก หรือติดฉลากไมถูกตอง เนื่องจากการไมติดฉลากดังกลาวไมมีผลบังคับในทางกฎหมาย และ
เจาหนาท่ีไมสามารถตรวจสอบดูแลไดอยางท่ัวถึง ผูบริโภคจึงเกิดการสับสน ผูบริโภคเองก็มีความ
จําเปนท่ีจะตองรูจักใชและรักษาสิทธิของตนเอง   
 ดังนั้น ปญหาการกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคหรือประชาชนท่ีใชผลิตภัณฑนาโน ซ่ึง
ยังไมเปนสินคาควบคุมฉลาก เปนการปลอยใหทําการตลาดโดยปราศจากการควบคุม ถือเปนผลราย
ตอสังคมโดยรวม นอกจากนี้ยังมีปญหาจํานวนเจาหนาท่ีท่ีไมเพียงพอ และขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีอยางแทจริงของเจาพนักงานสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 
 จะทําใหเห็นวา นอกจากผูบริโภคตองระมัดระวังในการบริโภคแลว ควรคํานึงถึง
อันตรายท่ีจะเกิดกับมนุษยและส่ิงแวดลอมในระยะยาว โดยเปรียบเทียบประโยชนและอันตราย ท่ี
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จะไดรับในภายหลัง จึงจําเปนตองศึกษาพิษอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนใหดี และรูจักหลีกเล่ียงอันตราย 
เหลานั้น โดยปฏิบัติตามคําแนะนําวิธีใชบนฉลากโดยเครงครัด อีกท้ังมีการควบคุมการใชสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีอยางรัดกุม ก็จะชวยใหไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีและเกือบ 
จะไมมีอันตรายเหลืออยูเลย  
 ดังนั้นจะเห็นไดวา  การกําหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการ
ท่ีจะทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคานั้น ซ่ึงในปจจุบันสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี
ยังไมไดกําหนดใหเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก  ทําใหผูบริโภคไมทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคานั้น  
นอกจากนี้การโฆษณาเกี่ยวกับสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี ก็มีอิทธิพลตอผูบริโภค  
ทําใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาดังกลาว แตผูบริโภคไมสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของขอความโฆษณาไดกอนตัดสินใจซ้ือสินคาวาขอความนั้นมีความเช่ือถือไดเพียงใด  
เม่ือปรากฏวาสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีนั้นกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย 
หรือจิตใจ อันเนื่องมาจากการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้นเอง ทําใหไมสามารถท่ีจะหาตัว
ผูกระทําความผิดได อันจะสงผลไปยังสวนท่ีสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตอไป   
 
4.4 ปญหาเก่ียวกับหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการตรวจสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน 
เทคโนโลยี  
 ในปจจุ บันยั ง มีปญหาในเ ร่ืองของหนวยงานท่ี มีหน า ท่ีตรวจสอบสินค า ท่ี มี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี กลาวคือ เนื่องจากการตรวจสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบนาโน
เทคโนโลยีจะตองใชเทคโนโลยีในระดับสูงและใชหองแล็บในการตรวจพิสูจน ซ่ึงมีอยูตามคณะ
วัสดุศาสตรของมหาวิทยาลัยของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมมีหองแล็บท่ีใช
ในการตรวจสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี จึงไดรวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยดําเนินการตรวจพิสูจนถึงขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนเกี่ยวกับสินคานาโนปลอมตามท่ีประชาชนไดรองเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ท้ังนี้การคุมครองผูบริโภคตามอํานาจและหนาท่ีของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2541 กําหนดใหคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายคุมครองเพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยในการ
ใชสินคาและการรับบริการ เชน กฎหมายคุมครองผูบริโภคโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดแก
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 กฎหมายคุมครองผูบริโภคโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก
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พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 
 เม่ือผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากผูประกอบธุรกิจเนื่องจาก
การใชสินคาหรือบริการ ถึงแมผูบริโภคไดรับความคุมครองตามกฎหมายโดยผูบริโภคสามารถ
รองเรียนไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ ซ่ึงเม่ือ 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับแจงเร่ืองรองเรียนแลว จะเรียกใหคูกรณีมาเจรจา
ไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาทและชดใชคาเสียหาย ซ่ึงหากไมสามารถเจรจาไกลเกล่ียตกลงกันได
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็มีอํานาจในการดําเนินคดีแทนผูบริโภค ซ่ึงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2541 ไดใหอํานาจอํานาจในการดําเนินคดีแทนผูบริโภค เพ่ือฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหาย
ใหแกผูบริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิจากการใชสินคาและการรับบริการ โดยผูบริโภคไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ ในการดําเนินคดีก็ไมสามารถเยียวยาซ่ึงความเสียหายไดอยางเต็มท่ี 
 นอกจากนี้หนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการตรวจสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบ 
ของนาโนเทคโนโลยี เชน ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติในฐานะท่ีเปนองคกรของรัฐท่ีมีหนาท่ี
โดยตรงเกี่ยวกับการสงเสริมการนําเอาวิทยาการนาโนเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคาและการ
จัดต้ังหองแล็บเพื่อทดสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบนาโน วิเคราะหระดับนาโน โดยสามารถ
ตรวจสอบไดวามีอนุภาคนาโนจริงหรือไมและฆาเช้ือไดหรือไมดังท่ีไดโฆษณา ท้ังนี้หองปฏิบัติการ
วิเคราะหระดับนาโนของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ เปนหองปฏิบัติการแหงแรกในประเทศไทย
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ทําใหผูประกอบการหรือผูผลิตสินคานําสินคาเขามาทดสอบเปนจํานวนมาก จึงอาจกอใหเกิดความ
ลาชาในการทดสอบสินคาข้ึนได    
 จะเห็นไดวาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังไมมีบุคลากรที่มีความรู
เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี  จําเปนตองพ่ึงพาศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติในการรวมกันตรวจสอบ
สินคานาโนปลอมตามท่ีไดรับการรองเรียนจากประชาชน   
 ท้ังนี้ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดจัดทําฉลากผลิตภัณฑนาโนคิว 
(NanoQ) เพื่อรับรองผลิตภัณฑวามีสวนประกอบของวัสดุนาโนและมีคุณสมบัติตามท่ีกลาวอางถึง
เชน มีคุณสมบัติในการฆาเช้ือแบคทีเรีย การปองกันน้ํา และกันเปอน เปนตน ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมท่ี
ตองการฉลากดังกลาวท่ีออกโดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยนี้ตองนําผลิตภัณฑเขา
รับการทดสอบ 2 ประการกลาวคือการทดสอบวามีวัสดุนาโนเปนสวนประกอบหรือไมและมี
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คุณสมบัติตามท่ีกลาวอางหรือไม ซ่ึงการจัดทําฉลากผลิตภัณฑนาโนคิว (NanoQ) ไมมีผลบังคับทาง
กฎหมายแตเปนการรับรองในเร่ืองคุณภาพเทานั้น  
 เพื่อใหผูบริโภคไดรับความคุมครองเกี่ยวกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีท่ีผูบริโภคซ้ือมานั้น ผูบริโภคเองสามารถรองเรียนไดท่ี
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยกฎหมายไดใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคทําการฟองเรียกคาเสียหายแทนผูบริโภคได  ถาประชาชนผูบริโภคไมไดรับความ
เปนธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับการซ้ือสินคาหรือการใชบริการ ทั้งนี้เปนเร่ืองรัฐ
สวัสดิการอยางหนึ่ง และเปนเพียงการอํานวยความสะดวกแกผูบริโภคท้ังในแงการทําคําฟองและ
การยกเวนคาฤชาธรรมเนียม แตปญหาอยูท่ีวาการรองเรียนเพื่อดําเนินการฟองรองเพ่ือเรียกรองใน
คาเสียหายดังกลาวอาจจะเปนภาระในการพิสูจนของผูบริโภคเอง เชน ตองมีคาใชจายในการพิสูจน
ความเสียหายในตัวสินคา รวมท้ังมีการใชระยะเวลาในการพิสูจนและสงผลทําใหความเสียหาย
ปรากฏมากข้ึนมากกวาความตองการในการการเยียวยาของผูบริโภค ซ่ึงยังไมมีหนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีท่ีมีเคร่ืองมือทําการ
ตรวจสอบท่ีทันสมัยได แมศูนยนาโนเทคโนโลยีเองก็ยังมีขอจํากัดในการตรวจสอบเก่ียวกับ
กระบวนการในการพิสูจนหาความเขมขนของสารนาโน  
 ท้ังนี้เปนผลมาจากหนวยงานของรัฐขาดเงินทุนในการศึกษาและขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ แตทางกลับกันกลับมีเพียงการสงเสริมใหมีการศึกษาในเร่ืองดังกลาวเพียงในมหาวิทยาลัย
เพื่อใชประกอบการศึกษาการเรียนการสอนเทานั้น แตไมมีการทําวิจัยเพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลใน
เร่ืองดังกลาวใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปเพื่อใหไดเรียนรูเพื่อเปนประโยชน ท้ังนี้ถึงแมจะมี
กฎหมายคุมครองผูบริโภคโดยใหอํานาจรัฐฟองคดีแทนเพ่ือประโยชนของผูบริโภค ซ่ึงมีอยูหลาย
ประเทศ แตอาจแตกตางกันในเร่ืองเนื้อหาและระบบ เชน ในยุโรป อาจเปนการฟองคดีใหยุติการ
กระทําท่ีละเมิดสิทธิของผูบริโภค รวมท้ังใหชดใชคาเสียหาย หรือในสหรัฐอเมริกา หนวยงานระดบั
มลรัฐหรือระดับสหพันธรัฐ เชน กระทรวงยุติธรรมในแผนกคุมครองสิทธิของประชาชนทําหนาท่ี
ดําเนินคดีเพ่ือคุมครองผูบริโภค โดยเฉพาะของไทยมีองคกรของรัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตยังขาดการมีสวนรวมในการคุมครอง
ผูบริโภคของภาคประชาชนตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 
61 โดยยังไมไดมีการจัดต้ังองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึง
ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาท่ีใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐ
ในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ  และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อ
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คุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการ
คุมครองผูบริโภค ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากตอประชาชนผูบริโภค 
 
4.5 ปญหาเก่ียวกับการเยียวยาผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบ 
ของนาโนเทคโนโลยี  
 เนื่องจากปจจุบันสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยียังไมไดกําหนดใหเปน
สินคาท่ีควบคุมฉลาก บางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคไดและอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสภาพส่ิงแวดลอมก็มี ซ่ึงสงผลกระทบไปยังประชาชนผูบริโภคโดยตรง นอกจากนี้ฉลากของ
สินคายังมีความสําคัญในแงเกี่ยวกับการฟองรองดําเนินคดีเรียกคาเสียหายกับผูท่ีผลิตสินคานั้น
ข้ึนมา เนื่องจากฉลากของสินคาท่ีควบคุมฉลาก ตองระบุขอความเกี่ยวกับช่ือหรือเคร่ืองหมายการคา
ของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพ่ือขาย แลวแตกรณี สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเขา 
แลวแตกรณี และในกรณีท่ีเปนสินคานําเขาใหระบุช่ือประเทศท่ีผลิตดวย4 ดานการเยียวยาผูบริโภค
ท่ีได รับความเสียหายจากสินคา ท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีนั้น  เ บ้ืองตนตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใหอํานาจคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคส่ังให 
ผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได หากมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใดอาจ
เปนอันตรายแกผูบริโภค ถาผลการทดสอบปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคและ
กรณีไมอาจปองกันอันตรายท่ีจะเกิดจากสินคานั้นได ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังหามขายสินคา
นั้น และถาเห็นสมควรจะส่ังใหผูประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงสินคานั้นภายใตเงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการกําหนดก็ได5    
 นอกจากนี้หากผูบริโภคไดรับความเสียหายจากสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยีสามารถฟองเรียกคาเสียหายในทางละเมิดไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
หรือตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551       
ซ่ึงผูบริโภคมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานคุมครองผูบริโภคฟองผูประกอบการ
เอง หรือผูเสียหายสามารถฟองรองโดยตรงเองในทางแพง หากผูเสียหายเลือกฟองเรียกคาเสียหาย
ในทางละเมิดตาม มาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี เสรีภาพ
ก็ดี ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองชดใชคาสินไหมทดแทน 

                                                        
4 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 31.  
5 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 36.  
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เพื่อการน้ัน” ระยะเวลาในการเรียกรองในความรับผิดตามหลักละเมิด ในการพิสูจนความผิดของผูท่ี
ทําใหเกิดความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดกําหนดหลักในการนําสืบตอ
ศาลไววา “ผูใดกลาวอาง ผูนั้นตองพิสูจน” ซ่ึงการพิสูจนวาจําเลยมีความรับผิดตามกฎหมายลักษณะ
ละเมิด จึงมีประเด็นท่ีผูเสียหายหรือโจทกตองนําสืบตอศาลหรือพิสูจนใหเปนท่ีประจักษแกศาล   
ยอมแสดงใหเห็นวาภาระการพิสูจนจึงตกแกผูเสียหายหรือผูบริโภค และตองเรียกรองภายใน
ระยะเวลา 1 ปนับแตผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนหรือเม่ือพน 
10 ป นับแตการทําละเมิดเทานั้น ซ่ึงนั่นอาจจะสงผลใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการใชสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีไมสามารถใชสิทธ์ิในสวนของการเรียกรองคาเสียหายในสวน
ละเมิดตาม มาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดทันและเต็มท่ีเทาท่ีควรแตกลับมี
ผลเสียเพ่ิมมากข้ึนเพียงเพื่อรอการพิสูจนเทานั้น  
 แตหากผูบริโภคฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของ
นาโนเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ.
2551 ผูบริโภคก็ไมตองพิสูจนถึงความจงใจและประมาทเลินเลอของจําเลย  กับท้ังไมตองพิสูจนถึง
ความไมปลอดภัยของสินคา  ซ่ึงในพระราชบัญญัตินี้6 
 “สินคา” หมายความวา สังหาริมทรัพย ทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย   

“ผูเสียหาย” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย 
“ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย ไมวาจะเปน

ความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ท้ังนี้ ไมรวมถึงความเสียหายตอ
ตัวสินคาท่ีไมปลอดภัยนั้น 

“ความเสียหายตอจิตใจ” หมายความวา ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความ
หวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอ่ืนท่ี
มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
 ตามกฎหมายน้ีไดกําหนดใหผูผลิต ผูจําหนายสินคา ตองรับผิดหากมีความเสียหาย
เกิดข้ึนจากการใชหรือบริโภคสินคานั้นโดยไมตองคํานึงวาเกิดจากการกระทําโดยเจตนาหรือ
ประมาทเลินเลอหรือไม ท้ังนี้ก็เปนหนทางท่ีผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช
ผลิตภัณฑนาโนทุกชนิดสามารถดําเนินการฟองรองไปยังผูตองรับผิดไดกวางข้ึนนั้นก็คือ
ผูประกอบการทุกคนซ่ึงไดแก ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาในกรณีเปนสินคานําเขา 
ผูขายสินคาท่ีไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขาได หรือผูใชช่ือทางการคา 

                                                        
6  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551, มาตรา 4. 
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เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมาย หรือขอความอันมีลักษณะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวา
จางใหผลิตหรือผูนําเขา โดยตองรวมกันรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย และสินคา
นั้นไดมีการขายใหผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอของผูประกอบการดังกลาวหรือไมก็ตาม และการฟองรองตามกฎหมายน้ีถือเปนคดีผูบริโภค
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 การฟองคดีรวมท้ังเขตอํานาจศาล และ
วิธีการพิจารณาคดี เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงไมยุงยากและ
สะดวกรวดเร็วกวาการฟองคดีแพงตามปกติมาก โดยไมเสียคาธรรมเนียมศาลและสามารถฟองได
ดวยตัวเอง โดยไมเสียใชจาย แตปญหาอยูท่ีวาถาผูเสียหายใชสิทธิฟองรองในสวนของการละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 420 ผูเสียหายหรือผูท่ีไดรับผลกระทบอาจจะเสีย
คาธรรมเนียมในการดําเนินการฟองรองก็ได  ซ่ึงเปนการสรางภาระแกผูเสียหายอีกทางน่ันเอง 
 ภาระการพิสูจน ในการฟองเรียกคาเสียหาย ผูเสียหายหรือผูฟองคดีแทนมีหนาท่ีพิสูจน
วาไดรับความเสียหายจากสินคาของผูประกอบการ และการใชหรือ เก็บรักษาสินคานั้นเปนไป
ตามปกติธรรมดา โดยไมตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของผูประกอบการใด แต
สําหรับผูประกอบการหรือผูท่ีกอใหเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการใชผลิตภัณฑดังกลาวมีเพียง
หนาท่ีหากจะปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัยตองเปนฝายพิสูจน
ใหไดวา สินคานั้นมิไดเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย หรือผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาท่ี
ไมปลอดภัย หรือความเสียหายเกิดข้ึนจากการใชหรือเก็บรักษาสินคาไมถูกตอง ตามวิธีใช หรือ    
คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาท่ีผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตามสมควร
แลว ขอตกลงท่ีทําไวลวงหนา หรือประกาศหรือแจงความยกเวนหรือจํากัดความรับผิด นํามาใช
ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดไมได ซ่ึงก็ทําใหเห็นวา ภาระในการพิสูจนก็ยอมตกแกผูประกอบการ
หรือผูท่ีกอใหเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการใช การบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยีนั้นเอง  ซ่ึงนั้นก็ยอมเปนทางท่ีผูท่ีไดรับความเสียหายมีโอกาสท่ีจะไดรับชดใชเยียวยา
คาเสียหายนี้  คาเสียหายนอกจากจะเรียกคาสินไหมทดแทนทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยแลว ศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายตอจิตใจ อันเปนผลมาจากความเสียหายตอรางกาย 
สุขภาพ อนามัยของผูเสียหายดวย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือ
ผูสืบสันดานของบุคคลนั้น มีสิทธิไดรับคาเสียหายตอจิตใจ นอกจากนี้ ศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายในเชิงลงโทษเพ่ิมเติมไดไมเกินสองเทาของคาสินไหมท่ีแทจริง หากผูประกอบการหรือ   
ผูท่ีกอใหเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการใชการบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยีซ่ึงไดผลิต นําเขา หรือขายสินคา โดยรูอยูวาเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย หรือไมรูเพราะ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือรูแลวไมดําเนินการแกไขปองกันไมใหเกิดความเสียหาย  ภาระ
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การพิสูจนตกแกฝายผูประกอบหรือผูท่ีกอใหเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการใชการบริโภคสินคา
ท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงตองพิสูจนใหศาลเห็นวาความเสียหายนั้นมิไดเกิดจาก
สินคาท่ีเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย หรือวาผูเสียหายรูอยูแลววาสินคานี้เปนสินคาท่ีไมปลอดภัย หรือ
เกิดจากการเก็บรักษาท่ีไมถูกตอง ตามท่ีไดระบุไว ก็ไมตองรับผิด  และระยะเวลาของอายุความตาม
กฎหมายน้ี มีกําหนดสามป นับแตวันท่ีผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตอง 
รับผิด หรือภายในสิบปนับแตวันขายสินคา กรณีความเสียหายเกิดข้ึนตอ ชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือ
อนามัย โดยผลของสารที่สะสมในรางกายของผูเสียหายหรือเปนกรณีท่ีตองใชเวลาในการแสดง
อาการ ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันท่ีรูถึงความ
เสียหาย และรูตัวผูประกอบการท่ีตองรับผิด และหากมีการเจรจาเรื่องความเสียหายใหอายุความ
สะดุดหยุดอยูระหวางการเจรจา  ทําใหเห็นวาการใชสิทธิในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตาม
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ไดให
สิทธิอยางมากแกฝายผูท่ีไดรับความเสียหาย ซ่ึงก็ไมยุงยากและสะดวกรวดเร็วกวาการฟองคดีแพง
ตามปกติ โดยไมเสียคาธรรมเนียมศาลและสามารถฟองไดดวยตัวเอง ไมเปนการสรางภาระแก
ผูเสียหายและเปนการลดภาระคาใชจายอีกทางหนึ่ง  
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บทท่ี  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 ปจจุบันมีผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีออกวางจําหนาย
ตามทองตลาดเปนจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับการรองเรียนถึง
ความเสียหายท่ีเกิดจากผลิตภัณฑนาโนปลอมเนื่องจากประชาชนไดหลงเช่ือในคําโฆษณาและไดมี
การซ้ือสินคาท่ีอางวามีนาโนเปนสวนประกอบ  แตปรากฏวาสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีประชาชนซ้ือ
ไปนั้นมิไดมีสรรพคุณหรือคุณสมบัติดังท่ีโฆษณาไวแตประการใด สํานักงานคุมครองผูบริโภคจึง
ไดรวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ทําการ
ตรวจพิสูจนขอเท็จจริง โดยพบวา ผลิตภัณฑส่ิงทอนาโนท่ีสุมเก็บมาทดสอบจํานวนหน่ึงเปนของ
ปลอม และบางสวนพอคาแมคามีความเขาใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑนาโนโดยข้ึนปาย
จําหนายวาเปนสินคานาโน  ท้ังท่ีไมใชสินคานาโน ทําใหผูบริโภคมีความเส่ียงท่ีจะไดรับความไม
ปลอดภัย  เชน อางถึงคุณสมบัติการฆาเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงหากเปนนาโนปลอมอาจมีผลทําใหเกิดการ
สะสมของแบคทีเรีย เกิดผดผ่ืน หรืออาการแพของผิวหนัง  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 36 ให
อํานาจคณะกรรมการส่ังใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได เม่ือมีเหตุ 
อันควรสงสัยวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค   
 การควบคุมการโฆษณาสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคไดใหความคุมครองขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2541 ในมาตรา 22 โดยการโฆษณาท่ีนําเสนอขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง และทําให
ผูบริโภคเกิดพฤติกรรมความเช่ือตอสินคาหรือบริการนั้น กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินคาและบริการ ท้ังนี้การควบคุมการโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑสินคาท่ีมีสวนประกอบ
ของนาโนเทคโนโลยีดังกลาว เปนมาตรการหนึ่งของการคุมครองผูบริโภค ในอันท่ีจะทําให
ผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสาร รวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอง และเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการ   
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 ในสวนการควบคุมฉลากสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติ 
คุมครองผูบริโภค 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541  
มาตรา 30 การกําหนดฉลากของสินคาจะเปนประโยชนแกผูบริโภค ในการที่จะทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสินคาท่ีชัดเจนข้ึน เชน ทราบช่ือสินคา ประเภท ผูผลิต วิธีใช คําแนะนํา  คําเตือน ราคา และ
วันเดือนปท่ีผลิต เปนตน สําหรับสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีนั้น ยังไมได
กําหนดใหเปนสินคาควบคุมฉลาก สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยจึงไดจัดทําฉลาก 
NanoQ หรือ Nano Quality คือ ฉลากท่ีใชในการรับรองผลิตภัณฑท่ีมีวัสดุนาโนเปนสวนผสม หรือ
เปนองคประกอบของผลิตภัณฑ และทําใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณสมบัติพิเศษแตกตางจากผลิตภัณฑ
อ่ืนท่ัวไป  
 ปจจุบันผูผลิตผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีมีการเสนอสินคาหรือ
บริการตางๆ ตอผูบริโภคเปนจํานวนมากและเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ การใชผลิตภัณฑท่ีมีฉลากมากมาย  
กอใหเกิดการสับสนแกผูบริโภคหรือประชาชน  รวมทั้งมีการใชวิธีการและเทคนิคใหมๆ ในทาง
การตลาดและทางการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย  ซ่ึงโดยทั่วไปผูบริโภคไมอาจทราบภาวะตลาด
และขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาหรือบริการนั้นๆ ไดอยางถูกตอง เพราะมีฉลาก
ผลิตภัณฑในสภาวะการปจจุบันมากมาย ซ่ึงปญหาในเร่ืองดังกลาวยอมสงผลเสียหายตอผูบริโภค  
แมจะมีการกําหนดกฎเกณฑการติดฉลากสินคา เชน ไดกําหนดฉลาก NanoQ หรือ Nano Quality 
แลวก็ตาม ซ่ึงฉลากดังกลาวเปนฉลากท่ีไมมีผลบังคับในทางกฎหมายหรือท่ีเรียกวาเปนฉลาก   
สมัครใจ ผูจําหนายหรือผูผลิตสินคาท่ีมีนาโนเทคโนโลยีหากตองการใหสินคาของตนดูนาเช่ือถือ 
ก็ติดตอขอรับฉลากดังกลาวไดท่ีสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ซ่ึงจะมีข้ันตอนในการ
ตรวจสอบสินคากอนที่จะไดรับฉลากดังกลาวไป แตปรากฏวายังมีสินคาอีกมากท่ียังไมมีการติด
ฉลาก หรือติดฉลากไมถูกตอง และเจาหนาท่ีไมสามารถตรวจสอบดูแลไดอยางท่ัวถึง ผูบริโภคจึง
เกิดการสับสน ดังนั้นผูบริโภคเองจําเปนท่ีจะตองรูจักใชและรักษาสิทธิของตนเอง โดยนอกจากจะ
สังเกตฉลาก Nano Q  ดังกลาวแลว ฉลากบังคับซ่ึงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป เชน เคร่ืองหมาย มอก. จาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เคร่ืองหมาย อย. จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผูบริโภคเองก็ตองอาศัยในการเลือกซ้ือสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีดวย 
 สําหรับการตรวจสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี จําเปนตองใช
เทคโนโลยีในระดับสูงและใชหองแล็บในการตรวจพิสูจน ซ่ึงสถานท่ีท่ีใชตรวจพิสูจนสินคาหรือ
ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี ไดแก ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ซ่ึงเปน
องคกรในกํากับของรัฐ  เปนหนวยงานภายใตสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอต้ังเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2546 มีภารกิจหลักท่ี
ตองรับผิดชอบในการสราง สนับสนุน และสงเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจน
เผยแพรความรูใหกับสังคม ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม และสรางความตระหนัก  
ความรู ความเขาใจใหกับประชาชนในประเทศใหมีความพรอมในการรับขาวสารขอมูลนาโน
เทคโนโลยี ท้ังในปจจุ บันและในอนาคต หองปฏิบัติการวิ เคราะหระดับนาโนของศูนยนาโนเทค 
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนไปตามระบบท่ีนานาชาติยอมรับ เชน ISO ซ่ึงการท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.) ใหการรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. ทําใหหองปฏิบัติการของศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติเปนหองปฏิบัติการแหงแรกในไทยที่ไดรับการรับรองในขอบขายท่ีเกี่ยวกับการ
วัดขนาดในระดับนาโนเมตร ซ่ึงหากเอกชนนําสินคามาตรวจท่ีหองปฏิบัติการของนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ จะไดรับการรับรองวาผานการตรวจจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 
โดยมีเลขมาตรฐานสากลกํากับ ซ่ึงจะมีระยะเวลาในการตรวจสอบและมีคาใชจายสําหรับการตรวจ
ในแตละคร้ัง  
  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ไดใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการ
ดําเนินคดีแทนผูบริโภคในการฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ
จากการใชสินคาและการรับบริการ โดยผูบริโภคไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในการดําเนินคดี   
นอกเหนือจากการคุมครองผูบริโภคโดยการดําเนินคดีแทนดังกลาวแลว ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือการมี
สวนรวมในการคุมครองผูบริโภคของภาคประชาชนตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พ.ศ. 2550 มาตรา 61 โดยขณะนี้ยังไมไดมีการจัดต้ังองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปน
อิสระจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาท่ีใหความเห็นเพื่อประกอบ  
การพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นใน
การกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือ
ละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงหากมีการดําเนินการดังกลาวแลว จะเปน
ประโยชนตอประชาชนผูบริโภคเปนอยางมาก   
 การเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการใช การบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโน
เทคโนโลยีนั้น  สามารถฟองรองเรียกคาเสียหายไดตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายไดกําหนดใหเปนความรับผิดอยางส้ินเชิง ซ่ึง
ผูผลิต ผูจําหนายสินคา ตองรับผิดหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการใชหรือบริโภคสินคานั้นโดย 
ไมตองคํานึงวาเกิดจากการกระทําโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอหรือไม ท้ังนี้ก็เปนหนทางท่ี
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ผูเสียหายท่ีไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใชผลิตภัณฑนาโนทุกชนิดใหสามารถดําเนินการ
ฟองรองไปยังผูตองรับผิดไดกวางข้ึน นั้นก็คือผูประกอบการทุกคนซ่ึงไดแก ผูผลิต หรือผูวาจางให
ผลิต หรือผูนําเขาในกรณีเปนสินคานําเขา ผูขายสินคาท่ีไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต
หรือผูนําเขาได หรือผูใชช่ือทางการคา เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมาย หรือขอความอันมีลักษณะ
ทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา โดยตองรวมกันรับผิดตอความเสียหาย
ท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย และสินคานั้นไดมีการขายใหผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะ
เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการดังกลาวหรือไมก็ตามโดยให
สิทธิฟองรองและถือเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 การ
ฟองคดี รวมท้ังเขตอํานาจศาล และวิธีการพิจารณาคดี เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงไมยุงยากและสะดวกรวดเร็วกวาการฟองคดีแพงตามปกติมาก โดยไมเสีย
คาธรรมเนียมศาลและสามารถฟองไดดวยตัวเองโดยไมเสียใชจายในการฟองคดี และเขตอํานาจศาล 
และวิธีการพิจารณาคดีก็เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงก็เปนการ
ท่ีกฎหมายไดใหสิทธิอยางมากแกฝายผูท่ีไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชผลิตภัณฑนาโน
ทุกชนิด และไมเปนการสรางภาระแกผูเสียหายและเปนการลดภาระคาใชจายอีกทางหน่ึง แตถาเปน
การใชสิทธิฟองรองในสวนของการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 420 
ผูเสียหายหรือผูท่ีไดรับผลกระทบอาจจะเสียคาธรรมเนียมในการดําเนินการฟองรองก็ได ซ่ึงเปนการ
สรางภาระแกผูเสียหาย 
  
5.2  ขอเสนอแนะ 
 จากการท่ีผูศึกษาไดทําวิทยานิพนธในเร่ืองเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสินคาท่ี
มีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1) เนื่องจากสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีนั้นเปนท่ีสินคาท่ีเปนท่ีนิยม
ในปจจุบัน และมีหลากหลายผลิตภัณฑ การที่จะบอกวาสินคาเหลานี้มีนาโนเทคโนโลยีจริงหรือไม 
จะตองมีการทดสอบในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ซ่ึงขณะน้ีมีเพียงหองปฏิบัติการวิเคราะห
ระดับนาโนของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติเทานั้นซ่ึงเปนแหงเดียวในประเทศไทยที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อันเปนไป
ตามระบบท่ีนานาชาติยอมรับ เชน ISO จะเห็นไดวาในการควบคุมการผลิตสินคาท่ีมีสวนประกอบ
ของนาโนเทคโนโลยีนั้นจําเปนจะตองมีการทดสอบสินคาวามีนาโนเทคโนโลยีหรือไม ดังนั้นควร
ใหศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมการผลิตสินคาท่ีมีสวนประกอบ
ของนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงจะสงผลตอมาตรฐานของสินคาและในเร่ืองของฉลากสินคาดวย เนื่องจาก
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สินคาท่ีผานการควบคุมการผลิตแลว ก็สามารถท่ีจะติดฉลากสินคาไดโดยไมตองนําสินคาไป
ทดสอบอีก กอใหเกิดความเปนธรรมตอผูท่ีบริโภคสินคาดังกลาว     
 2) การโฆษณาสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีนั้นกอใหเกิดรายไดตอ
ผูประกอบการเปนอยางมาก เนื่องจากสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีจะมีราคาแพง
กวาสินคาปกติธรรมดาท่ัวไป หากประชาชนผูบริโภคหลงเช่ือตามคําโฆษณาแลวซ้ือสินคาไป
ปรากฏวาสินคาท่ีซ้ือไปไมมีคุณสมบัติหรือสรรพคุณตามท่ีกลาวอาง ก็ทําใหประชาชนผูบริโภค
ไดรับความเสียหายในทางทรัพยสินหรือทางรางกาย ซ่ึงการโฆษณาสินคาอันเปนเท็จตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 47 วรรคหนึ่งนั้น ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือนหรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในสวนวรรคสองของมาตรา 47 ถาผูกระทํา
ผิดซํ้าอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ จะ
เห็นวาการโฆษณาสินคาอันเปนเท็จ ตามมาตรา 47 วรรคหน่ึงมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ
ไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สวนวรรคสองมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ดังนั้นเพื่อใหผูกระทําผิดเกิดความเกรงกลัวแมจะเปนการกระทํา
ผิดคร้ังแรกก็ตาม เห็นควรใหเพิ่มโทษมาตรา 47 วรรคหน่ึงใหเทากับวรรคสอง คือจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และเพิ่มโทษตามวรรคสองใหมากข้ึนอีก  คือ 
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ    

3) ขณะนี้สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดจัดทําฉลากนาโนคิว (NanoQ) 
คือ ฉลากท่ีใชในการรับรองผลิตภัณฑท่ีมีวัสดุนาโนเปนสวนผสม หรือเปนองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ และทําใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณสมบัติพิเศษแตกตางไปจากผลิตภัณฑอ่ืนท่ัวไป โดย
ผูประกอบการหรือผูขายสินคาท่ีตองการใหสินคาตนเองดูนาเช่ือถือยิ่งข้ึน สามารถนําสินคามายื่น
ตรวจสอบไดตามเง่ือนไขท่ีสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดกําหนดไว โดยผลดีของ
ฉลากดังกลาวประชาชนผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีดีมีคุณภาพ เปนการ
สรางความแตกตางระหวางผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองคุณภาพกับผลิตภัณฑท่ีกลาวอางคําโฆษณา  
สรางความตระหนักดานนาโนเทคโนโลยี (ท่ีถูกตอง) แกสาธารณะชน และผูใชผลิตภัณฑ สราง
จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอผูผลิตสินคานาโน สรางความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีมี
ศักยภาพในการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑนาโนและมีการกําหนดมาตรฐานการทดสอบรวมกัน ซ่ึง
ฉลากนาโนคิว (NanoQ) ดังกลาว ไมมีผลบังคับในทางกฎหมาย แลวแตความสมัครใจของ
ผูประกอบการหรือผูขายสินคาท่ีตองการใหสินคาของตนดูนาเช่ือถือ ดังนั้นเพื่อใหสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีมีมาตรฐานเหมือนกัน และเพื่อมิใหประชาชนผูบริโภคถูกเอารัด
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เอาเปรียบจากผูขายสินคาดังกลาว เห็นควรใหคณะกรรมการวาดวยฉลาก ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2541 ประกาศใหสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก ท้ังนี้
ประชาชนผูบริโภคจะไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาท่ีชัดเจนข้ึน เชน ทราบช่ือสินคา ประเภท 
ผูผลิต วิธีใช คําแนะนํา คําเตือน ราคา และวันเดือนปท่ีผลิต เปนตน ซ่ึงการมีฉลากดังกลาวยังสงผล
ตอการฟองรองเรียกคาเสียหายของประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ผูบริโภคเองก็มี
ความจําเปนท่ีจะตองรูจักใชและรักษาสิทธิของตนเอง เนื่องจากยังมีสินคาอีกมากท่ีไมมีการติด
ฉลาก หรือติดฉลากไมถูกตอง และเจาหนาท่ีไมสามารถตรวจสอบดูแลไดอยางท่ัวถึง ในเบ้ืองตน
ผูบริโภคควรสังเกตจากฉลากท่ีมีกฏหมายบังคับ เชน มอก. จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือเคร่ืองหมาย อย. จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข   
 4)  ผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายจากสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี
สามารถฟองเรียกคาเสียหายในทางละเมิดไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 แตหาก
ผูบริโภคฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 
ผูบริโภคก็ไมตองพิสูจนถึงความจงใจและประมาทเลินเลอของจําเลย กับท้ังไมตองพิสูจนถึงความ
ไมปลอดภัยของสินคา การฟองคดีรวมท้ังเขตอํานาจศาลและวิธีการพิจารณาคดีเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงไมยุงยากและสะดวกรวดเร็วกวาการฟองคดี
แพงตามปกติมาก โดยไมเสียคาธรรมเนียมศาลและสามารถฟองไดดวยตัวเองโดยไมเสียใชจาย แต
ปญหาอยูท่ีวาถาผูเสียหายใชสิทธิฟองรองในสวนของการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ตามมาตรา 420 ผูเสียหายหรือผูท่ีไดรับผลกระทบอาจจะเสียคาธรรมเนียมในการดําเนินการ
ฟองรองก็ได ซ่ึงเปนการสรางภาระแกผูเสียหาย ดังนั้นผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายจากสินคาท่ีมี
สวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีควรเลือกฟองเรียกคาเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 จะเปนประโยชนตอผูบริโภคมากกวา   
 5)  การตรวจสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีนั้นจะตองใชเทคโนโลยี
ระดับสูงในการตรวจสอบ ซ่ึงขณะนี้มีเพียงหองปฏิบัติการวิเคราะหระดับนาโนของศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติเทานั้นท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรง
ในการคุมครองสิทธิผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมและปลอดภัยจากการซ้ือหรือใชสินคาหรือ
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บริการนั้น ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือในการตรวจสอบสินคาท่ี
มีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยี จําเปนตองอาศัยหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรวมกัน
ตรวจสอบ ซ่ึงก็คือ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ควรมีการดําเนินการแบบ ONE START AND STOP SERVICE คือ การเร่ิมตนและใหบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยจัดใหมีหองปฏิบัติการในการทดสอบสินคาท่ีไดมาตรฐานเชนเดียวกับ
หองปฏิบัติการของศูนยนาโนเทคโนโลยี อบรมเจาหนาท่ีใหมีความรูเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ท้ังนี้
เพื่อรองรับตอสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีท่ีอาจมีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต หากเพียง
พึ่งพาศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงเดียวในการทดสอบสินคา ก็จะทําใหเกิดความลาชา สงผลกระทบ
ตอประชาชนผูบริโภคโดยตรง  ดังน้ันควรนํางานท่ีใหบริการท้ังหมดท่ีเกี่ยวของมารวมใหบริการอยู
ในสถานท่ีเดียวกัน ไมวาจะเปนในเร่ืองการรองเรียน การตรวจสอบสินคาท่ีมีสวนประกอบของนา
โนเทคโนโลยี รวมท้ังการฟองรองแทนผูเสียหายหรือผูบริโภคซึ่งมีในลักษณะท่ีสงตองานระหวาง
กันทันทีหรือเสร็จในข้ันตอนหรือในจุดใหบริการเดียว โดยมีจุดประสงคเพื่อใหการบริการมีความ
รวดเร็วข้ึน และนอกจากน้ีผูศึกษาเห็นวาการมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคของภาคประชาชน
ตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรตองรีบ
ดําเนินการ  เนื่องจากประชาชนผูบริโภคเปนผูท่ีไดรับความเสียหายโดยตรงจะทําใหไดรับทราบ
ขอมูลอันเปนประโยชนในการคุมครองผูบริโภคตอไป   
 6) แมศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติมีภารกิจหลักท่ีตองรับผิดชอบในการสราง 
สนับสนุน และสงเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพรความรูใหกับประชาชนใน
ประเทศใหมีความพรอมในการรับขาวสารขอมูลนาโนเทคโนโลยีท้ังในปจจุบันและอนาคตก็ตาม  
แตประชาชนสวนใหญยังไมมีความรูเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเทาท่ีควร ดังนั้นเห็นควรใหศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ เร งเผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหความรู เกี่ ยวกับนาโนเทคโนโลยีแกประชาชน 
ใหมากข้ึน ไมวาจะเปนส่ือทางวิทยุ โทรทัศน หรือหนังสือพิมพก็ตาม นอกจากนั้นอาจจัดทํา
หนังสือ หรือเอกสารเผยแพรจัดวางตามแหลงท่ีมีประชาชนสัญจรไปมาก็ได ซ่ึงอาจจะเปน
ประโยชนตอประชาชนในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีมีสวนประกอบของนาโนเทคโนโลยีไดดี
ยิ่งข้ึนตอไป  
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