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บทคัดย่อ 
 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน น ้าแข็งจึงเป็นที่นิยมในการบริโภค
ของประชาชนเป็นอย่างมาก  แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ เข้ามาควบคุมธุรกิจ                
การผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค จึงยังคงพบปัญหาของน ้าแข็งส้าหรับบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
จ้าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ์ 
การขนส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ การเยียวยา และมาตรการในการลงโทษ ซึ่งจะก่อให้เกิด              
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและมีความปลอดภัยในการบริโภคน ้าแข็ง 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค
ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติที่ก้าหนดให้ผู้ผลิตต้องด้าเนินการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังคงพบปัญหาคุณภาพและความสะอาดของน ้าแข็งซึ่งท้าให้เกิด
ความเสียหายและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในสังคม ทั งนี ผู้เขียนได้ท้าการศึกษากฎหมายไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศว่าด้วยเร่ืองอาหารที่เกี่ยวข้องกับน ้าแข็งเพื่อการบริโภค             
ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับน ้าแข็ง
ส้าหรับบริโภค ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ผู้ผลิตและหน่วยงานที่เข้ามาก้ากับดูแล 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเร่ือง                 
การควบคุมธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค ให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ นในปัจจุบัน และยังผลให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

จากการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภคดังต่อไปนี  (1) เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยน้ามาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (Good Manufacturing 
Practice, G.M.P.) มาใช้ปรับปรุงในเร่ืองอาคารสถานที่ในการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์            
ในการผลิต มาตรฐานน ้าที่ใช้ในการผลิต รวมถึงสุขลักษณะผู้ปฏิบัติ (2) ควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขในเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
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เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งโดยบังคับให้จัดเก็บน ้าแข็งในภาชนะ           
ที่เป็นตู้จัดเก็บน ้าแข็งหรือมีข้อจ้ากัดของพื นที่ทุกรายรวมทั งขอให้แยกพื นที่ที่ท้าการขนส่งเป็น
สัดส่วน และท้าความสะอาดฆ่าเชื อพื นอย่างสม่้าเสมอ (3) ควรก้าหนดหลักเกณฑ์เพื่อการควบคุม
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์น ้าแข็งเป็นการเฉพาะโดยแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข              
ฉบับที่ 295 เร่ืองก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติก เช่น กรณีน ้าแข็ง
หลอดห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุน ้าแข็งที่เคยผ่านการบรรจุอาหารทุกประเภทหรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพเพื่อน้ากลับมาเป็นภาชนะบรรจุน ้าแข็ง  หรือกรณีน ้าแข็งซองหรือน ้าแข็งก้อน 
ควรมีการท้าบรรจุภัณฑ์ส้าหรับบรรจุหรือห่อหุ้มน ้าแข็งโดยท้าเป็นขนาดบรรจุ  1 ก้อนส้าหรับ         
ขายปลีก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มีดหรือขวานที่ เป็นสนิมมาใช้ตัดหรือสัมผัสน ้าแข็ง  เป็นต้น                
(4) ควรเพิ่มความถี่ในการด้าเนินการสุ่มการตรวจสารโลหะหนักที่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ             
ของส้านักงานสาธารสุขในเขตท้องที่ของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมในด้านคุณภาพ
การผลิตสินค้า รวมทั งควรออกกฎหมายให้มีการก้าหนดราคากลางอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม    
ต่อผู้บริโภคเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติก้าหนดราคาสินค้าและป้องกันการ
ผูกขาด พ.ศ. 2522 เพื่อการควบคุมคุณภาพจ้าหน่าย (5) ควรเพิ่มบทลงโทษเช่นโทษปรับตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ . 2522 ในเ ร่ืองการผลิต  น้า เข้า เพื่อจ้าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์                        
อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน อาหารอ่ืนที่รัฐมนตรีก้าหนด โดยการค้านวณโทษปรับให้น้า
ระบบอัตราค้านวณจากรายได้ หรือมีการปรับโดยก้าหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) ประกอบ
กับรายได้แต่ละวันของผู้ประกอบการเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ประกอบการมิให้กล้ากระท้าผิดซ ้า  
หรือกรณีผู้ผลิตและผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าหรือบริการเดียวกันหลายรายที่มีส่วนจ้าหน่ายสินค้า            
หรือบริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคควรน้าหลักส่วนแบ่งความรับผิดไปตามส่วน
แบ่งการตลาด (Market Share) มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 
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ABSTRACT 
 

Since Thailand is a country with hot climate, ice is widely and popularly consumed 
by its people. However, since there are currently no laws that specifically control the business of 
consumable ice production, problems of unsanitary consumable ice have been found frequently.   
It is important and necessary to amend existing laws regarding control on production, packaging, 
and transporting processes of consumable ice. For this purpose, the study have examined 
responsible organizations, remedy acts, and relevant punishment measures. The study results are 
expected to lead to justice of all stakeholders, and bring safety to people when they consume ice.  

From studying some laws regarding control on the consumable ice production 
industry at present, it was found that there are some regulations specifying that the manufacturers 
must produce ice by following the laws concerning consumer protection. However, we still 
frequently hear about problems regarding quality and cleanness of ice, which can be harmful to 
health of consumers in Thai society. In order to provide some guidelines for improving Thai laws 
regarding consumable ice production, the author conducted this study by comparing food laws, 
with an emphasis on consumable ice, of Thailand and other countries namely Japan and 
Singapore. In addition, interviews were conducted with persons relevant to consumable ice such 
as consumers, retail shop owners, wholesale show owners, ice producers, and authorities in 
charge. The findings are expected to be useful for guiding amendment of consumer protection 
laws regarding consumable ice production businesses, so that the laws are more efficient and 
more appropriate to the current situation. Moreover, such amendment of the laws should ensure 
justice to all relevant parties.   
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From studying the problems with the afore-mentioned approach, the author would 
like to make recommendations for solving problems regarding control of consumable ice 
production as follow. (1) There should be an amendment on the Ministry of Public Health (MOPH)’s 
announcement by adopting the standards of Good Manufacturing Practice (G.M.P.), so that ice 
manufacturers follow the standards in controlling their buildings, tools, machines, and 
equipments used for producing consumable ice. Quality of water for ice production and sanitary 
of workers must also be controlled with such these standards. (2) There should be an amendment 
on the MOPH’s Announcement on Production methods, Production equipment, and Food 
preservation regarding measures for preventing contamination during transportation by specifying 
that ice must be kept in containers designed specifically for keeping ice within a separate area for 
ice storage on the transport truck. Additionally, the floor must be disinfected regularly. (3) There 
should be special regulations for controlling quality of ice containers by revising the MOPH’s 
Announcement No. 295 entitling “Specifications of Quality and Standards of Plastic Containers”. 
Such revision may include a prohibition on reuse of containers used for storing other kinds of 
food or poisonous materials for storing ice cubes. In case of ice blocks to be sold at retail shops, 
each block shall be packaged in order to prevent the seller from using dirty or rusty knives for 
cutting it. ( 4 )  Local Public Health officers should randomly check harmful heavy metals 
contaminating ice of entrepreneurs more frequently in order to control quality of their production. 
A law specifying a systematic approach for determining a middle price that is fair for consumers 
should also be issued. This will correspond to intention of the Price Fixing and Anti-Monopoly 
Act B.E. 2522 regarding quality control of goods. (5) More punishments should be added, such as 
fines according to the Food Act B.E. 2522 regarding production and importation of contaminated, 
fake, and nonstandard food. Fines should be calculated as Day Fines, which are based on daily 
income of entrepreneurs. This approach will be effective in warning entrepreneurs not to commit 
that illegal action again. Another approach to be considered in calculating a fine is to rely on the 
damage cost occurring to customers as caused by the manufacture and distributors of a same 
product. Fines for the damage cost should be determined by sharing responsibility of the 
stakeholders based on their market shares.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทั้งหมด เกิดจากความเมตตากรุณาสนับสนุน             
องค์ความรู้และค าแนะน าทางวิชาการจากอาจารย์ทุกท่าน โดยขอกล่าวนามเพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ซึ่งได้ให้ความกรุณารับเป็นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ซึ่งได้ให้ความกรุณาร่วมแนะน าให้ค าปรึกษา
เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหาวิทยานิพนธ์นี้  ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน         
ณ โอกาสนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี และรองศาสตราจารย์             
ดร.กัลยา ตัณศิริ ที่ท่านให้ความเมตตาและกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยท่าน        
ได้เอาใจใส่และกรุณาสละเวลาชี้แนะ สอบถาม ให้แนวคิดต่างๆ ส าหรับการศึกษาวิทยานิพนธ์ 
อย่างใกล้ชิด ท าให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณมารดาและครอบครัว ซึ่งได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือใน
ทุก ๆ ด้าน รวมทั้งให้ก าลังใจผู้เขียนตลอดมาจนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์  

สุดท้ายนี้  ผู้ เขียนขอขอบพระคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทรุ่น 52 และ 53 รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ ที่อนุเคราะห์ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถให้ความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาหรือ
ภาคปฏิบัติ ขอมอบความดีเหล่านี้ด้วยความระลึกถึงแด่พระคุณครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้แต่ง
ต ารา หนังสือ และข้อมูลจากทุกท่านที่ผู้เขียนได้ใช้ อ้างอิงในวิทยานิพนธ์นี้  รวมทั้งผู้มีพระคุณ           
ของผู้เขียนทุกท่าน แต่หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับ
ไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 
 

ณัฐฐาวีรวรรณ  สิงห์ทอง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้น  เศรษฐกิจและสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปท าให้วิถีชีวิตของประชาชนผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปจากเดิม การบริโภคในสมัยก่อน
มักจะเป็นการพึ่งพาตนเองเป็นการหากินท าอยู่ด้วยตนเองประชาชนมีการปรับเปลี่ยนไปตาม             
ยุคสมัย การพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดมีมากขึ้น  ประกอบกับประเทศไทย                     
เป็นประเทศที่มีอากาศร้อน ท าให้เคร่ืองดื่มเป็นสิ่งส าคัญเพื่อช่วยดับกระหายให้กับผู้บริโภคได้              
เป็นอย่างดีเมือ่บริโภคเคร่ืองดื่ม น้ าแข็งจึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องใส่ในเคร่ืองดื่มเพื่อให้เกิดความเย็น              
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ าแข็งก็เป็นอาหารอีกประเภทที่มีความส าคัญส าหรับผู้บริโภค น้ าแข็งที่บริโภคกัน
โดยส่วนใหญ่ผลิตมาจากโรงงานผลิตน้ าแข็งและน้ าแข็งที่ผลิตจากเคร่ืองท าน้ าแข็งอัตโนมัติ รวมทั้ง
ที่แช่ท าเองในตู้เย็นตามบ้านเรือน ซึ่งน้ าแข็งที่ว่านี้ส่วนใหญ่ที่เราควรระมัดระวังกันก็คือ เชื้อโรค
หรือจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคที่ปะปนมาจากการผลิตและการขนส่งซึ่งเป็นภัยร้ายที่มองไม่เห็น 
หากเคยติดตามข่าวสารของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข อาจเคยได้พบกับการตรวจพบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในน้ าแข็งมีเกินมาตรฐาน เช่น 
กรณีการพบโรงงานน้ าแข็งหลอดย่านบางเขน ซึ่งปรับที่พักเป็นโรงงานผลิต เมื่อ อย. เข้าตรวจและ
น าตัวอย่างส่งตรวจ พบการปนเปื้อนเชื้อโรคเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ อี.โค.ไล. จุลินทรีย์                   
ซาลโมเนลล่า ตัวการโรคท้องร่วง ผู้ประกอบการบางรายละเลยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค              
ขาดความรับผิดชอบ มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีสารเคมีหรือเชื้อโรค
ปนเปื้อน ท าให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน                  
ได้ก าหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องด าเนินการเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่าและสม
ประโยชน์ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเป็นจริงรวมทั้งได้รับความเป็นธรรม  
 ทั้งนี้ “น้ าแข็ง” จึงเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของทุกคน 
เพราะน้ าแข็งจะช่วยบรรเทาให้คลายร้อนจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะน าน้ าแข็งมา
รับประทานโดยตรงแล้ว ยังมีการน าน้ าแข็งมาใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น ผสมเคร่ืองดื่ม ใส่ใน
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ขนมหวานบางชนิดใช้แช่อาหารสดเพื่อถนอมอาหาร รักษาสภาพของอาหาร และใช้ใน
อุตสาหกรรมประมง เป็นต้น หากน้ าแข็งที่ใช้รับประทานโดยตรงไม่สะอาดพอก็อาจท าให้เกิด
อันตรายได้ น้ าแข็งที่เราควรระวังมากที่สุด คือ น้ าแข็งโม่ หรือน้ าแข็งบดโดยเฉพาะน้ าแข็งที่ผลิต
จากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ในน้ าแข็งพวกนี้พบว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคตั้งแต่แหล่งน้ าที่ใช้
ในการผลิตน้ าแข็ง กระบวนการตัดก้อนน้ าแข็งให้มีขนาดเล็กลงจากการใช้ใบมีดที่เป็นเหล็กและ             
มีสนมิ ที่พบเห็นอยู่เป็นประจ า คือพนักงานไม่สวมเสื้อท างาน ใส่เพียงกางเกงขาสั้น และรองเท้าบูท 
เดินบนลานน้ าแข็ง ส่วนบรรจุภัณฑ์ก็มักใช้เป็นกระสอบเก่าใบสีขาว ที่เคยใส่อาหารประเภทอ่ืน
หรืออาจมีการเอากระสอบสารเคมีมาใช้  มีกระบวนการในการล้างท าความสะอาดกระสอบที่เวียน
กลับมาใช้ที่ไม่เพียงพอ โดยมีสิ่งเจือปนเช่นจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคปนเปื้อนอยู่ ก็อาจเป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดอาการป่วยจากโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
น้ าแข็ง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงควบคุมการผลิตโดยการก าหนดคุณภาพมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) เร่ืองน้ าแข็ง 
เพื่อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้น้ าในการผลิต สถานที่เก็บรักษาน้ าแข็ง 
การใช้ภาชนะบรรจุน้ าแข็ง ตลอดจนการแสดงฉลาก 
 ปัญหาในเร่ืองการผลิตน้ าแข็งให้สะอาดปลอดภัย ผู้ผลิตต้องค านึงถึงการปนเปื้อน           
จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ซึ่งปัญหาที่น ามาศึกษาเกี่ยวกับการ
ผลิตน้ าแข็งคือ โรงงานผลิตน้ าแข็งเพื่อการบริโภค รวมทั้งปัญหาความสะอาดของน้ า เคร่ืองจักร         
ในการผลิต การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ อันอาจส่งผลกระทบท าให้น้ าแข็งที่ผลิต เกิดความไม่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งตามข้อก าหนดสุขลักษณะทั่วไป โดยผู้ประกอบอาหารส าเร็จรูปเองควรตระหนัก
ถึงหลักการน้ีด้วยเช่นกัน ตั้งแต่กระบวนการเลือกเหมาวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้  ส าหรับการวัด
คุณภาพน้ าแข็งที่สถาบันวิจัยโภชนาการท าวิจัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่า ผู้ผลิตน้ าแข็งยังมีความเชื่อว่าถ้าท าให้เย็นแล้วเชื้อโรคจะตายไปเอง ดังนั้น                 
จึงใช้น้ าที่คุณภาพต่ าหรือไม่ได้คุณภาพมาผลิตเป็นน้ าแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปลี่ยนมา
รับประทานน้ าแข็งหลอดแทนและส่วนผู้บริโภคควรเลือกบริโภคน้ าแข็งจากแหล่งที่มีเลขสาระบบ
อาหารจาก อย. หรือมีฉลากเพื่อความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)  
พ.ศ. 2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) 
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่  204/2550 เร่ืองการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหารได้ก าหนดไว้ 6 หัวข้อ ที่ควรปฏิบัติ ดังนี ้

DPU



 3 

 1)  สถานที่ตั้งและอาคารผลิต สภาพภายในและภายนอกอาณาเขตสถานที่ผลิตสะอาด 
 2)  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม            
ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน รอยต่อเรียบ ท าความสะอาดง่าย และติดตั้งเป็นไปตามสายงาน             
การผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด 
 3)  การควบคุมกระบวนการผลิต น้ าที่ใช้เป็นวัตถุดิบต้องมีการคัดเลือกและปรับสภาพ
อย่างเหมาะสม ภาชนะบรรจุสะอาดเพียงพอ น้ าแข็งมีการจัดเก็บและขนส่งอย่างเหมาะสมและ           
ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศ เร่ืองน้ าแข็ง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้งมีบันทึกแสดง
ชนิดและปริมาณการผลิตประจ าวัน 
 4)  การสุขาภิบาล สถานที่ผลิตควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและมาตรการเพื่อให้
ด าเนินงานได้ตามหลักสุขาภิบาลที่ดี  
 5)  การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาดอุปกรณ์การผลิต  
 6)  ผู้ประกอบการต้องอบรมให้ความรู้ และควบคุมบุคลากรที่มีหน้าที่สัมผัสอาหาร              
ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล  
 ดังจะเห็นได้ว่าปัญหาการก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมก ากับดูแลการผลิตน้ าแข็ง            
ของหน่วยงานราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงอุตสาหกรรม    
ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในหลายประการ กล่าวคือ 

1)  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตน้ าแข็ง 
2)  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่งน้ าแข็ง 
3)  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมบรรจุภัณฑ์น้ าแข็ง 

   4)  ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน้ าแข็ง 
  5)  ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษและชดเชยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย  
 ในขณะที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์                         
มีมาตรการในการควบคุมก ากับดูแลการผลิตอาหารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ       
โดยกฎหมายห้ามมีสิ่ง เจือปนในอาหารหรือรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์  เพื่อให้มีคุณภาพและ                   
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของไทยและต่างประเทศ  
ในเร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน้ าแข็งเพื่อการบริโภค จะท าให้ได้แนวทาง            
ในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่ให้มีสารเจือปน 
เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้รับประทานน้ าแข็งให้ปลอดภัยที่สุด 
 

DPU



 4 

 1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่ อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีปัญหาเกี่ ยวกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน้ าแข็ ง                        

เพื่อการบริโภค  
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการผลิต

น้ าแข็งเพื่อการบริโภค  
3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิ เคราะห์ปัญหาเกี่ ยวกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน้ าแข็ ง                     

เพื่อการบริโภค   
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตน้ าแข็ง            

การขนส่งน้ าแข็ง บรรจุภัณฑ์น้ าแข็ง หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน้ าแข็ง 
และมาตรการลงโทษและชดเชยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย  

 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

ในปัจจุบันน้ าแข็งเป็นที่นิยมในการบริโภคของประชาชนเป็นอย่างมากแต่ยังไม่มีการ
ควบคุมธุรกิจการผลิตน้ าแข็งเพื่อการบริโภค ซึ่งท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายทั้งทางร่างกาย 
ทรัพย์สินและจิตใจ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิต 
การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ การเยียวยา และมาตรการในการลงโทษ                
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและปลอดภัยในการบริโภคน้ าแข็ง 

  
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน้ าแข็ง เพื่อการบริโภค               
ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน อันพึงได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดย
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศว่าด้วยอาหารที่เกี่ยวข้องกับน้ าแข็งส าหรับ
บริโภคได้แก่ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตลอดจนศึกษาถึงค าวินิจฉัยและ              
ค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริโภคผู้ผลิตและหน่วยงานที่เข้ามาก ากับดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย              
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมธุรกิจการผลิตน้ าแข็งเพื่อการบริโภค 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย             
ที่เกี่ยวข้อง 
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1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะท าการศึกษาค้นคว้าและวิจัยแบบการวิจัย เชิง เอกสาร 
(Documentary Research) โดยค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ ข่าวสารและตัวบท
กฎหมายของไทยและของต่างประเทศ รวมทั้งสื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ท าการวิจัย
ภาคสนามด้วยการท าการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ผลิต ผู้บริโภค และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตน้ าแข็ง และน ามาวิเคราะห์ร่วมกับการวิจัยเอกสารข้างต้น 

 
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

1. ท าให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน้ าแข็ง                 
เพื่อการบริโภค  

2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับ               
การควบคุมธุรกิจการผลิตน้ าแข็งเพื่อการบริโภค 

3. ท าให้ทราบถึงปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิ จการผลิตน้ าแข็ง             
เพื่อการบริโภค   

4. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตน้ าแข็ง           
การขนส่งน้ าแข็ง บรรจุภัณฑ์น้ าแข็ง หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน้ าแข็ง 
และมาตรการลงโทษและชดเชยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย  
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บทที ่2 
ความหมาย ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุม 

ธุรกิจการผลิตน ้าแข็ง 
 

 ภัยที่น่ากลัวจากน้้าแข็งนี้มาจากกระบวนการผลิตและการขนส่งของโรงงานที่ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มีจิตส้านึกที่ดีในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย ตั้งแต่มาตรฐานน้้าท่ีจะน้ามาผลิตน้้าแข็ง
เพื่อการบริโภค ก็ควรต้องเป็นน้้ามาตรฐานส้าหรับบริโภค และผู้เขียนเองมั่นใจว่าโรงงานน้้าแข็ง           
ที่ผลิตภายใต้สุขลักษณะที่ดีและผ่านการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินโรงงานตามกระทรวง
สาธารณสุขนั้นมีน้อยมาก ผู้เขียนจึงได้ท้าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 
2.1  ความหมายและความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพการควบคุมการผลติน ้าแข็ง 
  ในบททบทวนวรรณกรรมนี้ จะท้าการศึกษาความหมายและความเป็นมาที่เกี่ยวข้อง   
กับการควบคุมคุณภาพการควบคุมการผลิตน้้าแข็ง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการท้าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการควบคุมการผลิตน้้าแข็ง ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

2.1.1  ความเป็นมาและความหมายของน้้าแข็ง  
  ชาวจีนชื่อ ไซซิง เปิด เผยเรื่ องราวของการท้าความเย็นว่ ามีมาตั้ งแต่  1000 ปี              
ก่อนคริสต์ศักราชและได้กล่าวถึงการเก็บน้้าแข็งไว้ในห้อง ชาวกรีกและชาวโรมันได้รู้จักการน้า
หิมะมาอัดให้แน่นและหุ้มฉนวนที่ท้าจากหญ้า ดิน และมูลสัตว์ ไพนี่และเอลเดอร์ ยังได้พูดถึง            
การเจ็บป่วยเมื่อได้ดื่มน้้าเย็นและจักรพรรดิ์อิเนโรได้กล่าวถึงการท้าเครื่องดื่มแช่เย็น ชาวอียิปต์ และ
เอสโทเนียนส์รู้จักการท้าน้้าแข็ง โดยใช้น้้าใส่ภาชนะแล้วน้าไปวางไว้กลางแจ้งในคืนที่อากาศเย็น
และท้องฟ้าแจ่มใส น้้าในภาชนะจะคายความร้อนโดยการแผ่รังสีไปยังบริเวณรอบ ๆ จนอุณหภูมิ   
น้้าต่้าลงถึงจุดเยือกแข็ง1 
 คริสต์ศักราช 1806 ชาวอเมริกันชื่อ เฟรอเดอริกทรูดอร์ (Frederik Trudeau) ได้มีการ
บรรทุกน้้าแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติลงเรือจ้านวน 130 ตันเพื่อส่งขายยังหมู่เกาะอินเดียตะวันตก 
แต่น้้าแข็งได้ละลายเป็นจ้านวนมาก เพราะว่าไม่รู้จักวิธีการเก็บน้้าแข็ง  เมื่อไปถึงหมู่บ้านที่            
                                                

1  ความเป็นมาของน้้าแข็ง. (2550, 15 มกราคม). สืบค้นเม่ือ 10 เมษายน 2556, จาก
http://mte.kmutt.ac.th/mte_learning/Refrigeration/Website/unit1_1.htm 
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เกาะอินเดียตะวันตก ทรูดอร์ได้ท้าไอศกรีมขาย ท้าให้เป็นที่แตกตื่นกันมาก แต่ว่าทรูดอร์ก็ประสบ
กับการขาดทุนไปเป็นจ้านวนมากเพราะว่าเขายังไม่รู้จักการเก็บน้้าแข็งนั่นเอง 
 ต่อมาคริสต์ศักราช 1849 ทรูดอร์ได้ขยายอุตสาหกรรมการผลิตน้้าแข็ง โดยส่งน้้าแข็ง
ออกขายยังหลายประเทศ เช่น อเมริกาใต้ เปอร์เชีย หมู่เกาะอินเดีย เป็นต้น เขาได้สร้างที่เก็บน้้าแข็ง
โดยขี้เล่ือยของต้นสนหุ้มท่อไม่ให้น้้าแข็งละลาย ท้าให้เขามีก้าไรเป็นจ้านวนมาก เขาส่งน้้าแข็ง            
ขายถึง 150,000 ตัน และปี ค.ศ. 1864 เขาได้ส่งน้้าแข็งไปขายรวมทั้งส้ิน 53 ประเทศ เขาได้ล้มเลิก
กิจการไปเมื่อมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้้าแข็งขึ้น 
 ค.ศ. 1790 โทมัส ฮาริส (Thomas Harris)  และจอห์น ลอง (John Long)ได้มีการ           
จดทะเบียนเครื่องท้าความเย็นเป็นเครื่องแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษและอีก 3 ปีต่อมา                 
จอคอม เปอร์กิ้น ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์เครื่องท้าความเย็นชนิดอัดไอเป็นเครื่องแรกโดยที่
ตัวเครื่องอัด (Compressor) ใช้มือโยก ใช้น้้าหล่อเย็นที่เครื่องควบแน่น และใช้ล้ินแบบถ่วงน้้าหนัก
เป็นตัวควบคุมการไหลของสารท้าความเย็น และใช้สารท้าความเย็นชนิดอีเทอร์ 
 ค.ศ. 1851 ดร.จอห์น กอรี่ (John Gorrie) ได้มีการจดทะเบียนเครื่องท้าน้้าแข็งโดยมีการ
ใช้อากาศเป็นสารท้าความเย็น แต่ก็ประสบปัญหามากมายและที่อุณหภูมิสูงยังได้เกิดระเบิดอีกด้วย 
ศาสตราจารย์ เอซี ทวินนิ่ง (Prof. AC Twinning) ชาวอเมริกันได้มีการปรับปรุงโดยใช้ซัลฟูริก
อีเทอร์และประสบความส้าเร็จเมื่อ ค.ศ. 1853 โดย ดร. เจม ฮาริสัน (Jame Harrison) ชาวออสเตรเลีย
เมื่อป ี1860 ได้ติดตั้งเครื่องท้าความเย็นขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเครื่องแรกของโลก 
 น้้าแข็ง หมายถึงสภาวะของแข็งของน้้าซ่ึงมักอยู่ในรูปของผลึกของน้้า ซ่ึงโดยปกติจะมี
ลักษณะใสหรือมีสีฟ้าขาวใสปนอยู่ด้วย ขึ้นอยู่กับการมีส่ิงเจือปนในน้้าแข็งนั้น โดยสภาวะปกติ
น้้าแข็งจะเกิดขึ้นเม่ือน้้าในรูปของเหลวมีอุณหภูมิต่้ากว่า 0 องศาเซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 
273.15 เคลวิน) ที่ความดันปกติและสามารถแข็งตัวจากสถานะก๊าซ โดยไม่ผ่านสถานะของเหลวเลย
ก็ได้ เช่น ปรากฏการณ์น้้าค้างแข็ง หรือแม่คะนิ้ง น้้าแข็งในธรรมชาติอยู่ในแหล่งต่าง  ๆ เช่น                 
เกล็ดหิมะ ลูกเห็บ น้้าแข็งย้อย ธารน้้าแข็ง ภูเขาน้้าแข็ง และน้้าแข็งขั้วโลก ซ่ึงน้้าแข็งเป็นส่วนส้าคัญ
ของสมดุลภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะวัฏจักรของน้้า นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ต่าง ๆ อีกด้วย ตั้งแต่การใส่น้้าแข็งในน้้าดื่ม กีฬาฤดูหนาว จนไปถึงประติมากรรมน้้าแข็ง2 
 คุณลักษณะในฐานะเป็นธรรมชาติที่ เกิด ขึ้นเป็นผลึกอนินทรีย์ที่ เป็นของแข็ง                        
ที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ น้้าแข็งถือเป็นแร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วย โครงสร้างผลึก ซ่ึงปกติขึ้นอยู่
กับโมเลกุลของน้้า ซ่ึงประกอบด้วยอะตอมออกซิเจนอะตอมเดียวที่ถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยพันธะโควา
เลนซ์ถึงสองอะตอมไฮโดรเจน หรือ H-O-H อย่างไรก็ตามคุณสมบัติทางกายภาพหลายอย่างของน้้า
                                                

2  แหล่งเดิม. 
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และน้้าแข็งจะถูกควบคุมโดยการก่อตัวของพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมออกซิเจนและอะตอม
ไฮโดรเจนที่อยู่ติดกัน เป็นพันธะที่อ่อนแอแต่เป็นส่ิงส้าคัญในการควบคุมโครงสร้างของทั้งน้้าและ
น้้าแข็ง คุณสมบัติที่ผิดปกติของน้้าแข็งแช่แข็งท่ีความดันบรรยากาศที่เป็นของแข็งจะอยู่ที่ประมาณ 
9% ที่ความหนาแน่นน้อยกว่าน้า้ ความหนาแน่นของน้้าแข็งคือ 0.9167 g / cm³ ที ่0 ° C ในขณะที่น้้า
มีความหนาแน่นที่ 0.9998 g / cm³ ที่อุณหภูมิเดียวกัน 
 น้้าเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่นมากที่สุดเป็นหลักคือ 1.00 g / cm³, ที่ 4 C และจะ
กลายเป็นความหนาแน่นน้อยก็ต่อเมื่อโมเลกุลของน้้ าเริ่มกลายเป็นผลึกรูปทรงหกเหล่ียม               
ของน้้าแข็งเมื่อถึงจุดเยือกแข็ง ทั้งนี้เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนมีอ้านาจเหนือกว่าแรงระหว่าง
โมเลกุล ซ่ึงส่งผลให้มีการบรรจุของโมเลกุลขนาดกะทัดรัดกว่าไว้ในของแข็ง ความหนาแน่น            
ของน้้าแข็งจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยการลดอุณหภูมิลงและมีค่า  0.9340 ³ g / cm ที่ -180 C (93 K)              
ผลของการขยายตัวระหว่างการแช่แข็งสามารถท้าให้เกิดส่ิงอันน่าทึ่งและเป็นสาเหตุพื้นฐานของ
การแข็งตัว-ละลาย (Freeze - Thaw) ของการผุกร่อนของหินในธรรมชาติ 
 2.1.2  การควบคุมคุณภาพการผลิตน้้าแข็ง  
  ในการผลิตน้้าแข็งไม่ว่าจะเป็นน้้าแข็งซองหรือน้้าแข็งหลอดจ้าเป็นต้องเริ่มต้นจาก
สถานที่การผลิตที่ถูกสุขลักษณะ การควบคุมการผลิตที่ถูกต้อง รวมท้ังการควบคุมสุขลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วิ ธีการที่ดีในการผลิต  หรือ จี .เ อ็ม .พี . (GMP: Good 
Manufacturing Practice) ซ่ึงส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก้าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต          
และการเก็บรักษาอาหารรวมทั้งการควบคุมคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วย
สุขลักษณะทั่วไปของการผลิตน้้าแข็งซองและน้้าแข็งหลอดประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้3 
  1) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้า เป็นกระบวนการปรับปรุงน้้าดิบ ให้มีคุณภาพ
เทียบเท่าน้้าบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 
(พ.ศ. 2534) เรื่องน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
  2) กระบวนการแช่แข็งน้้า มี 2 ลักษณะ คือ 
   (1) น้้าแข็งซอง เป็นกระบวนการแช่น้้าให้แข็งในบ่อน้้าเกลือซ่ึงมีสารท้าความเย็น
หล่อน้้าเกลือให้เย็นและกระจายความเย็นไปยังซองน้้าแข็ง ท้าให้น้้าในซองแข็งตัวจนเต็มทั้งซอง     
จึงยกขึ้นถอดซองน้้าแข็งออก 

                                                
3  จาก คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตน ้าแข็งตาม หลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป, โดย ส้านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา,กองควบคุมอาหาร, 2546, กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย. 
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   (2) น้้าแข็งหลอด เป็นกระบวนการท้าให้น้้าเป็นน้้าแข็งภายในเครื่องผลิตน้้าแข็ง
หลอดระบบปิด 
  3) กระบวนการบรรจุและขนส่ง 
   (1) น้้าแข็งซอง ไม่มีการบรรจุ เพียงฉีดน้้าล้างท้าความสะอาดภายนอก ตัดเปน็ก้อน
แล้วน้าขึ้นรถขนส่ง บางครั้งจะมีการบด บรรจุกระสอบแล้วน้าขึ้นรถขนส่ง 
   (2) น้้าแข็งหลอด มีการบรรจุในถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 1.4-1.5 กิโลกรัม และ
บรรจุในกระสอบ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม หลังจากนั้นจัดเก็บแล้วน้าขึ้นรถขนส่งเพื่อจ้าหน่าย
ต่อไป 
  นอกจากนั้นการผลิตน้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้รับประทานนั้นจะต้อง
ใช้น้้าสะอาดและได้มาตรฐานตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  78             
(พ.ศ. 2527) และฉบับที ่137 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้้าแข็ง ดังต่อไปนี้ 
  1) คุณสมบัติทางฟิสิกส์ น้้าที่น้ามาผลิตน้้าแข็งจะต้องไม่มีสี ไม่มีกล่ิน แต่จะไม่รวมถึง
กล่ินคลอรีน ความขุ่นจะต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล และค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 
ถึง 8.5 
  2) คุณสมบัติทางเคมี น้้าที่น้ามาผลิตน้้าแข็งจะต้องมีคุณสมบัติทางเคมี เช่น ปริมาณ
สารทั้งหมด (Total Solid) ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรัมต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร ความกระด้างทั้งหมด           
โดยค้านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตไม่เกิน 100.0 มิลลิกรัมต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร แคดเมียมไม่เกิน 
0.005 มิลลิกรัมต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร และเหล็กไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร เป็นต้น 
  3) คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ น้้าที่น้ามาผลิตน้้าแข็งจะต้องไม่มีบักเตรีชนิด อี.โค.ไล. 
(Escherichia Coli) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรคและตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 
ต่อน้้าสะอาด 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม.พี.เอ็น. (Most Probable Number) 
  ในการจ้าหน่ายน้้าแข็ง จ้าเป็นต้องมีวิธีเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษาและภาชนะบรรจุ     
ที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคน้้าแข็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ในการเก็บรักษาน้้าแข็ง ห้ามมิให้ใช้แกลบ ขี้เล่ือย กระสอบ กาบมะพร้าว เส่ือหรือ
วัสดุอย่างอ่ืนในท้านองเดียวกันปกคลุมหรือห่อหุ้มน้้าแข็ง 
  2) สถานที่ เก็บรักษาน้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายหรือที่จ้าหน่ายน้้าแข็งที่มีวัตถุประสงค์              
ใช้รับประทานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) สะอาดและมีระดับสูงกว่าทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้้าแข็ง 
   (2) ท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื้นผิวเรียบ รักษาความสะอาดได้ง่าย 
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   (3) มีลักษณะที่ง่ายต่อการท้าความสะอาดและมีลักษณะปกปิดที่ป้องกันมิให้ส่ิง
หนึ่งส่ิงใดจากภายนอกปนเปื้อนน้้าแข็งได้ 
  3) ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุน้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายหรือที่จ้าหน่ายน้้าแข็งที่มีวัตถุประสงค์
ใชร้ับประทานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) ภาชนะต้องสะอาด ไม่มีโลหะหนัก หรือสารอ่ืนออกมาปนเปื้อนกับน้้าแข็ง             
ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (2) ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค และไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร 
    ก. ต้องไม่เคยใช้บรรจุหรือหุ้มห่อปุ๋ย วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย          
ต่อสุขภาพ 
    ข. ต้องท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาด          
ได้ง่าย 
    ค. ต้องง่ายต่อการท้าความสะอาด และมีลักษณะปกปิดป้องกันมิให้ส่ิงหนึ่ง            
ส่ิงใดจากภายนอกมาปนเปื้อนน้้าแข็งได้ 
    ง. ต้องไม่เคยบรรจุผลิตภัณฑ์อ่ืนนอกจากน้้าแข็งและไม่มีรูปรอยประดิษฐ์หรือ
ข้อความใดที่แสดงว่าเป็นภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุส่ิงของอ่ืน 
    จ.  ภาชนะบรรจุพลาสติกที่เป็นแผ่นหรือถุงจะต้องไม่มีสีหรือไม่ท้าขึ้นจาก
พลาสติกที่ใช้แล้ว ยกเว้นกรณีพลาสติกลามิเนต (Laminate) เฉพาะช้ันที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร 
  ทั้งนี้เพื่อให้น้้าแข็งที่จ้าหน่ายหรือบริโภคสะอาดปลอดภัยไม่มีส่ิงปนเปื้อนโดยเฉพาะ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ผู้ผลิต ผู้จ้าหน่าย ผู้ขนส่ง และผู้บริโภคควรจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  1) ผู้ผลิต ผู้จ้าหน่าย และผู้ขนส่ง วิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้           
คือ ขณะท้าการขนส่งน้้าแข็งควรมีภาชนะรองรับ ไม่วางกับพ้ืนโดยตรง หากจ้าเป็นหรือมีข้อจ้ากัด
ของพื้นทีข่อให้แยกพื้นที่ท่ีท้าการขนส่งเป็นสัดส่วน และท้าความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นอย่างสม่้าเสมอ 
โดยเฉพาะก่อนท้าการขนส่ง นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณขนส่งควรแต่งกายด้วยเส้ือผ้า             
ที่สะอาด ล้างมือทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน สวมรองเท้าที่สะอาด และควรเป็นรองเท้าคนละคู่                 
กับรองเท้าที่ปนเป้ือนจากนอกบริเวณขนส่ง ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่น่ารังเกียจขณะท้า
การขนส่งและที่ส้าคัญห้ามใช้เท้าสัมผัสน้้าแข็ง ในส่วนของรถขนส่งนั้นต้องเป็นรถที่สะอาด 
โดยเฉพาะพื้นรถที่วางน้้าแข็งต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนท้าการขนส่ง และมีมาตรการควบคุม
อุณหภูมิน้้าแข็งให้สม่้าเสมอ 
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  2) ผู้บริโภคก่อนจะซ้ือน้้าแข็งควรจะต้องเลือกซ้ืออย่างระมัดระวัง  ส้าหรับน้้าแข็ง
หลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย         
แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้4 
   (1) ชื่ออาหาร (ถ้ามี) 
   (2) เลขสารบบอาหาร ในเครื่องหมาย อย. เช่น ข้อความว่า “น้้าแข็งใช้รับประทาน
ได้” ด้วยตัวอักษรสีน้้าเงิน 
   (3) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต 
   (4) น้้าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 
  นอกจากนี้น้้าแข็งหลอดที่ตักแบ่งจ้าหน่ายตามร้านค้าท่ัวไป หรือตามร้านอาหารจะเป็น
น้้าแข็งที่จ้าหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคน้้าแข็งดังกล่าว 
ผู้บริโภคควรสังเกตน้้าแข็ง  สถานที่ เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน             
หากเป็นน้้าแข็งซองควรซ้ือมาบริโภคทั้งก้อน  โดยน้ามาล้างน้้าให้สะอาดก่อนทุบหรือบด            
และเมื่อทุบหรือบดแล้วก็ควรใส่ไว้ในภาชนะบรรจุที่สะอาดด้วย 
  จะเห็นได้ว่าการผลิตน้้าแข็งบริโภคนั้น จะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างกว่าจะถึงมือ
ผู้บริโภค ถ้าหากผู้ผลิตไม่มีความระมัดระวังตั้งแต่ต้น เริ่มจากคุณภาพของน้้าที่น้ามาผลิต การเก็บ 
การขนส่ง รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุน้้าแข็ง หากไม่สะอาดพอก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนมี
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ ดังนั้น ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ควบคุมผู้ผลิต
น้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ต้องมีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ          
ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  
หรือ จี.เอ็ม.พี. เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าวหากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 
10,000 บาท ส่วนในด้านผู้บริโภค ก่อนที่จะซ้ือน้้าแข็งก็ควรจะระมัดระวังในการเลือกซ้ือมาบริโภค 
โดยการสังเกตฉลากน้้าแข็ง สถานที่เก็บรักษา และภาชนะบรรจุต้องสะอาดเพื่อความปลอดภัย         
ในการบริโภคด้วย 
 

                                                
4  จาก อย.แนะ ผู้ผลิตน ้าแข็งระบบขนส่งที่ ดีช่วยให้อาหารปลอดภัย  (โรเนียว), โดย ส้านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค, 2546, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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2.2 แนวคิดและขั นตอนการวางกฎเกณฑ์การควบคุมการผลิตน ้าแข็ง5 
  การตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ประเภทน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้้าแข็ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตอาหาร มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 การควบคุมคุณภาพโดยรัฐ  
  วิธีการที่ดีในการผลิตน้้าแข็ง การผลิตน้้าแข็งให้สะอาดปลอดภัย ผู้ผลิตต้องค้านึงถึง    
การปนเปื้อนจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต อันอาจส่งผลกระทบท้าให้
น้้าแข็งที่ผลิต เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ ซ่ึงตามข้อก้าหนด GMP สุขลักษณะทั่วไป        
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 (ฉบับที ่2) และค้าส่ังส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่ 204/2550 เรื่องการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารได้ก้าหนดไว้ 6 หัวข้อที่ควรปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  1) สถานที่ตั้งและอาคารผลิต สภาพภายในและภายนอกอาณาเขตสถานที่ผลิตสะอาด 
ได้แก่ 
   (1) บริเวณภายนอกรอบอาคารผลิตไม่สะสมส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว และพื้นไม่มีน้้าขัง  
   (2) แยกบริเวณผลิตออกเป็นสัดส่วนและเป็นไปตามสายการผลิต 
   (3) พื้น ผนัง เพดาน คงทน เรียบ ท้าความสะอาดง่าย  
   (4) มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์และแมลง  
  2) เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ได้แก่ 
   (1) ท้าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน รอยต่อเรียบ 
ท้าความสะอาดง่าย และติดตั้งเป็นไปตามสายงานการผลิต 
   (2) การติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการปรับคุณภาพน้้าในการผลิตอาจพิจารณา         
ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงคุณภาพแหล่งน้้าดิบเป็นส้าคัญ  ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องมี
ประสิทธิภาพเพียงพอส้าหรับการก้าจัดส่ิงปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ ให้อยู่ในระดับที่
ปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด 
   (3) พื้นผิว หรือโต๊ะปฏิบัติงานที่สัมผัสอาหารเช่นกรณี เป็นโต๊ะปฏิบัติงานสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. กรณียกพื้นสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 20 ซม. 

                                                
5  คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ. (2555). กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย. 

สืบค้นเม่ือ 15 ธันวาคม 2556, จากhttp://newsser.fda.moph.go.th/TNFC/ 
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  3) การควบคุมกระบวนการผลิต น้้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบต้องมีการคัดเลือกและปรับสภาพ
อย่างเหมาะสม ภาชนะบรรจุสะอาดเพียงพอ น้้าแข็งมีการจัดเก็บและขนส่งอย่างเหมาะสมและ      
ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศ เรื่องน้้าแข็ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีบันทึกแสดง
ชนิดและปริมาณการผลิตประจ้าวัน 
  4) การสุขาภิบาล สถานที่ผลิตควรจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกและมาตรการเพื่อให้
ด้าเนินงานได้ตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ได้แก่ 
   (1) น้้าที่ใช้ภายในอาคารเป็นน้้าท่ีสะอาด  
   (2) มีภาชนะส้าหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิดและตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม  
   (3) มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือยาฆ่าเชื้อโรค ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  
   (4) ห้องส้วมแยกจากบริเวณการผลิต มีอ่างล้างมือหน้าห้องส้วมพร้อมสบู่และ
อุปกรณ์ท้าให้มือแห้ง 
   (5) มีมาตรการป้องกันและก้าจัด สัตว์หรือแมลงมิให้เข้าสู่บริเวณการผลิต 
  5) การบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาด ได้แก่ 
   (1) อาคารผลิตมีการท้าความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ และเครื่องมือ เครื่องจักรมีการ
ท้าความสะอาดก่อนและหลังการผลิต  
   (2) เก็บอุปกรณ์ที่ท้าความสะอาดแล้วให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสม 
   (3) มีการตรวจสภาพเครื่องท้าความเย็นเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้้ายา/สารเคมี  
   (4) เครื่องบด/เครื่องตัดน้้าแข็ง มีการตรวจสอบไม่ให้มีสนิม  
  6) ผู้ประกอบการต้องอบรมให้ความรู้ และควบคุมบุคคลากรที่มีหน้าที่สัมผัสอาหาร
ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล เช่น  
   (1) ไม่มีบาดแผลและไม่เป็นโรคหรือพาหะน้าโรค เช่น โรคผิวหนัง โรคเท้าช้าง 
หรือเป็นหวัด ไอ จาม 
   (2) สวมหมวก สวมเส้ือคลุมหรือผ้ากันเป้ือนที่สะอาด 
   (3) ไม่สวมเครื่องประดับ  
   (4) มือและเล็บต้องสะอาด และล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มงาน 
   (5) มีมาตรการจัดการรองเท้าที่ใช้ในบริเวณอย่างเหมาะสม เช่น คนท้างานบนลาน
น้้าแข็งและท้าการบรรจุต้องมีรองเท้าอีกคู่หนึ่ง ควรเป็นรองเท้าบูทที่มีการล้างฆ่าเชื้อแล้วก่อนไปท้า
การบรรจุ เป็นต้น 
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 2.2.2 การควบคุมคุณภาพโดยเอกชน  
  ในชุมชนที่มีความเจริญ และมีประชากรหนาแน่นมากขึ้น ซ่ึงมักเรียกว่า “ชุมชนเมือง” 
สภาวะทางเศรษฐกิจก็จะเจริญตามไปด้วย ธุรกิจพาณิชย์ และการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ        
ก็จะงอกเงยตามมาด้วย ในเขตชุมชนเมืองนั้น เขตองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) โดยทั่วไปคง
เป็นที่ยอมรับกันว่ายังคงมีลักษณะชุมชนชนบทเป็นส่วนใหญ่จะมีบ้างที่อยู่ในเขตเมืองหรือ          
เป็น อบต. ชั้น 1 (ซ่ึงต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านต่อปี) ก็จะมีสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ 
มากกว่าท่ีอ่ืน ๆ และในบางเขต อบต. ที่อยู่ในพื้นที่การอุตสาหกรรม ก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรม           
ทั้งขนาดเล็ก ปานกลาง และขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต. มากเช่นกัน 
  สถานประกอบกิจการที่ผลิตน้้าแข็งหรือโรงงานต่าง ๆ โดยทั่วไป ล้วนแต่เป็นกิจการ           
ที่ท้าการผลิต ประกอบ ประดิษฐ์ ตกแต่ง ให้เป็นส่ิงของหรือสินค้า ซ่ึงเป็นปัจจัยส่ีที่จ้าเป็นต่อการ
ด้ารงชีวิตของประชาชน เช่น โรงงานผลิตที่ผลิตน้้าแข็ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องดื่ม เป็นต้น 
ซ่ึงล้วนแต่เป็นกิจการเพื่อส่งเสริมความสะดวกสบาย ส้าหรับการด้ารงชีวิตของประชาชนนั่นเอง 
  แต่เนื่องจากในกระบวนการผลิตหรือให้บริการของกิจการต่าง ๆ นั้นจ้าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่เป็นวัตถุดิบ (Raw Material) ในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็น หิน ดิน 
ทราย น้้า ป่าไม้ อากาศ เชื้อเพลิง และอ่ืน ๆ และในขั้นตอนการผลิตก็ต้องใช้กรรมวิธี (Process)          
ซ่ึงจะสลับซับซ้อนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงในกระบวนการผลิตทุก
ประเภท นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือสินค้าท่ีเป็นประโยชน์แล้ว ยังมีส่ิงท่ีท้าให้เกิดโรค
หรือมลพิษ (Pollutant) ซ่ึงเป็นผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วยเสมอ ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนโดยตรง 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีหลักว่า “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม           
การจ้ากัดเสรีภาพ จะกระท้ามิได้ เว้นแต่ โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ            
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชน      
ในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ส่ิงแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรม        
ในการแข่งขัน 
  ดังนั้นประชาชนโดยทั่วไปจึงมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่ประโยชน์และการคุ้มครองประชาชนและสาธารณะนั่นเอง 
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  ด้วยเหตุนี้ สถานประกอบกิจการหรือโรงงานที่ผลิตน้้าแข็งท่ีมีอยู่ในชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงที่
จ้าเป็นส้าหรับชุมชนแต่ก็จ้าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลให้มีการใช้กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด           
(Clean Technology) และใช้เทคโนโลยีที่จะป้องกัน หรือควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิต          
หรือการประกอบกิจการอย่างเพียงพอเพื่อมิให้ประชาชนในเขตชุมชนนั้นต้องได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยและการด้ารงชีพโดยปกติสุข จากการประกอบกิจการดังกล่าวหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 
การประกอบกิจการใด ๆ จ้าเป็นต้องด้าเนินกิจการให้ต้องด้วยลักษณะหรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อมและมิให้เกิด    
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนั่นเอง 
  การควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่ผลิตน้้าแข็งในเขตท้องถ่ิน  ตามบทบัญญัติ         
แห่งกฎหมาย จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ราชการส่วนท้องถ่ินจ้าเป็นต้องดา้เนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด้าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ         
ในการควบคุมด้วยมาตรการ การอนุญาตแล้ว กฎหมายยังให้อ้านาจแก่ อบต. ในการก้าหนด
หลักเกณฑ์  และเงื่อนไขทั่ วไปให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตาม                    
เพื่อการก้ากับดูแลมิให้ผู้ประกอบกิจการด้าเนินกิจการโดยไม่ต้องด้วยสุขลักษณะ อันอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือเหตุเดือดร้อนร้าคาญแก่ชุมชนข้างเคียงได้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปนี้ อาจแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
  1)  การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด้าเนินกิจการ  ซ่ึงหมายถึง 
สภาวการณ์สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ ทั้งในด้านการดูแลรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบของโครงสร้างอาคาร การรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ
ระบายอากาศ ระบบการก้าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
  2) มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพซ่ึงหมายถึง ระบบการป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัย 
ระบบการก้าจัดน้้าเสีย ระบบการป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมท้ังระบบการป้องกัน
ตนเองของผู้ปฏิบัติในสถานประกอบการนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาด้านมลพิษ ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ชุมชนข้างเคียงและประชาชนทั่วไป 
  ทั้งนี้การก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ราชการส่วนท้องถ่ินจ้าเป็น
จะต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิชาการของนักวิชาการสาข าสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข          
สาขาอนามัยส่ิงแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และอ่ืน ๆ เพื่อร่วมกันก้าหนดโดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสภาวะทางสังคมของสังคมไทย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ อบต. ด้าเนินการ
เรื่องนี้โดยการจัดตั้งเป็นคณะท้างานร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถ่ินกับส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ศูนย์อนามัยส่ิงแวดล้อมเขต กองวิชาการที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และควรจะ
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เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือให้ความเห็นด้วย 
เป็นต้น 
 2.2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบด้าเนินการ  
  ในการบริหารงานของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนมีเรื่องต้อง
บริหารมากมายอาทิ เช่น  การบริหารบุคลากร งบประมาณ ลูกค้า  ผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
สภาพแวดล้อมโครงสร้าง ความรับผิดชอบ การกระจายอ้านาจการบริหารงานโครงการ เป็นต้น 
และต่างก็ตระหนักดีว่าทุกกระบวนการของการบริหารงานย่อมมีความเส่ียงแฝงอยู่มากบ้างน้อย  
บ้างแล้วแต่ลักษณะของงานและการบริหารความเส่ียงในองค์กร โดยที่ผลกระทบของความเส่ียง
ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส้าคัญ
กับการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงการบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบซ่ึงไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจสอบจากภายในหรือภายนอก ล้วนแต่เป็นเครื่องมือหรือกลไกช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร การตรวจสอบการด้าเนินการเป็นทางเลือกหนึ่งในการวางแผนการตรวจสอบประจ้าปี
ของผู้ตรวจสอบ เนื่องจากในการบริหารงานขององค์กรประกอบด้วยปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ 
มากมาย ย่อมอาจเกิดความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการบริหารงานขึ้นได้โดยที่ไม่เจตนา           
ดังนั้นการใช้กลไกทางการตรวจสอบจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรพบข้อบกพร่องต่าง ๆ เหล่านั้น
ก่อนและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที6 
  ทั้งนี้แนวคิดการตรวจสอบด้าเนินการเป็นการตรวจสอบการงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร 
ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง  ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม         
และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมท้ังเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก้ากับดูแล
ที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส 
และยังกล่าวได้อีกว่าการตรวจสอบการบริหารเป็นการตรวจสอบระบบการควบคุมด้านการบริหาร 
(Management Control) รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ          
การวางแผน การบริหารงบประมาณ การก้ากับดูแล การสอบทาน และการควบคุมงาน โดยอาจถือ
ได้ว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินฝ่ายบริหารในการหาข้อสรุปหรือวัดผลการบริหารงาน          
และการตัดสินใจทางการบริหารของผู้บริหาร 

                                                
6  ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์. (2547). โครงการการวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา 

(รายงานผลการวิจัย). สืบค้นเม่ือ5ธันวาคม 2556, จาก
www.http://library.vu.ac.th/km/?p=640#sthash.FCJ1E3Kp.dpuf 
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  ซ่ึงการตรวจสอบที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน
ภายในองค์กรของตน นอกเหนือจากการตรวจสอบในด้านการเงินหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แล้วทั้งนี้การตรวจสอบการบริหารจะเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของ
กิจการได้ทราบในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถท้าก้าไร หรือเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้         
จุดที่ไม่สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มผลผลิต (ผลงาน) แล้วปัญหาที่อาจน้าไปสู่การเสียขวัญก้าลังใจ 
อันจะน้าไปสู่การลาออกจากงานที่สูงขึ้น การเสริมสร้างความสามารถในการท้าก้าไรหรือผลผลิต
ให้กับองค์กรข้อมูลที่จ้าเป็นแก่ฝ่ายบริหารขององค์กรตามความต้องการและตามล้าดับความส้าคัญ 
เป็นต้น 
  นอกจากนี้จะเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานภายใต้
การประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของการควบคุมภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน
การด้าเนินงานและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการตรวจสอบการบริหารก็คือการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบ (Cause and Effect Analysis) ที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน อันจะท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการด้าเนินงาน 
ในองค์กร แต่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือการตรวจสอบ
การบริหารก็ตาม ผู้ตรวจสอบจะต้องค้านึงถึงพื้นฐานของการตรวจสอบ 4 ประการ คือ 
  1)  การตรวจสอบต้องตอบสนองความต้องการขององค์กร 
  2)  การตรวจสอบต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
  3)  การตรวจสอบต้องวัดผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามที่ได้มีการ 
ตกลงไว้ในองค์กร 
  4)  การตรวจสอบต้องมีพื้นฐานจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
  ดังนั้น การตรวจสอบด้าเนินการจึงสามารถช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมของแผนงาน
และแนวทางการด้าเนินงานต่าง ๆ ในองค์กรหากเกิดความไม่เหมาะสมผู้ตรวจสอบจะต้องให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงที่ดีขึ้น ทั้งนี้หากไม่มีการด้าเนินการ
พัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะก็อาจจะเกดิผลเสียต่อองค์กร ซ่ึงการตรวจสอบ
การบริหารจะท้าให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเริ่มมองเห็นว่าการตรวจสอบจะเป็นส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาหรือการปรับปรุง และผู้ตรวจสอบก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 
และท้าให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2.3  แนวคิดการท้าธุรกิจ7 
  ธุรกิจเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคน ส่งผลท้าให้มาตรฐานของชีวิตดีขึ้น              
มีโอกาสได้ใช้สินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภคก็ตาม การด้าเนินงาน
ของผลธุรกิจส่งผลดีต่อทั้งประชาชน อุตสาหกรรม และประชาชาติท้าให้ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศนั้น ๆ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านการด้าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันอยู่ใน
สภาวการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในประเทศ 
หรือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสาร           
ที่รวดเร็ว พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ การแข่งขัน
ที่รุนแรงมากขึ้น ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด้าเนินงานของธุรกิจที่จะต้องมีการปรับตั ว
เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นผู้บริหารของธุรกิจจ้าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กิจการมีความสามารถทางด้านการแข่งขัน        
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกิจการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถด้าเนินงานเกิดการ
เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3.1  ความหมายของธุรกิจ (Business Meaning) 
  นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของธุรกิจ (Business) ไว้ดังนี้ 
  ริกกี้ ดับเบิ้ลยู กริฟฟริ้น และโรนัลด์ เจ เอ็บเบิร์ด (Ricky W. Griffin & Ronald J. Ebert) 
ได้ให้ความหมายของธุรกิจไว้ว่ากิจการที่ท้าการผลิตสินค้าขึ้นมามีการจ้าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
โดยหวังผลก้าไร 
  โจเซฟ ที สตรับ และเรมอนด์  เอฟ แอ็ตเนอร์  (Joseph T. Straub and Raymond F. 
Attnet) ได้ให้ความหมายของธุรกิจไว้ว่า องค์การที่ด้าเนินงานในการผลิตสินค้าและให้บริการโดย
หวังผลก้าไร 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ธุรกิจ  หมายถึงกระบวนการของธุรกิจนับตั้ งแต่การผลิต                       
การจ้าหน่ายสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับก้าไรเป็นผลตอบแทน            
จากความหมายดังกล่าวธุรกิจ จึงมีส่วนประกอบส้าคัญ ดังนี้ 

                                                
7  จาก คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ -ธุรกิจบริการ (น.  4-5), โดย ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการ                  

ร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2550 
(20 สิงหาคม), กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

DPU



 19 

  1) การผลิต (Productions) หมายถึง การด้าเนินกิจกรรมการผลิตวัตถุดิบและสินค้า
ส้าเร็จรูป ซ่ึงรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิด เช่น พืชไร่ ป่าไม ้เหมืองแร่ เป็นต้น 
  2) การจัดจ้าหน่าย (Distributions) หมายถึง การด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขายสินค้า 
ทั้งสินค้าส้าเร็จรูปจากผู้ผลิตให้ผู้บริโภค หรือสินค้ากึ่งส้าเร็จรูปให้แก่ธุรกิจที่ท้าการผลิตสินค้า
ส้าเร็จรูป  
  3) การบริการ (Services) หมายถึง การด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ เช่นธุรกิจ
โรงแรม กิจการขนส่ง หรือการประกันภัย เป็นต้น 
  4) ก้าไร (Profit) หมายถึง ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการจะได้รับการด้าเนินงานเป็นผล
แตกต่างระหว่างรายได้ของธุรกิจและค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นปัจจัยจูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจด้าเนินธุรกิจ 
แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการย่อมต้องยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนด้วย 
  ส่วนการประกอบธุรกิจนั้น หมายถึง การด้าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
สินค้าและบริการ ตลอดจนการน้าสินค้าและบริการนั้น ๆ จัดจ้าหน่ายให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ให้ได้อย่างท่ัวถึง 
 2.3.2 เป้าหมายของธุรกิจ (Business Goal) 
  ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการด้าเนินธุรกิจมีการใช้ฐานข้อมูลในการด้าเนินงาน 
ผู้ประกอบการธุรกิจมีวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญพอสรุปได้ คือ 
  1) เพื่อมุ่งหวังผลก้าไร ก้าไรจะเป็นผลตอบแทนกลับคืนให้กับเจ้าของกิจการที่ได้
ลงทุนในการด้าเนินธุรกิจในการผลิตสินค้า และบริการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 
  2) เพื่อมุ่งหวังที่จะท้าให้กิจการอยู่รอด  เจ้าของกิจการเมื่อได้ลงทุนด้าเนินการ            
ต่างมุ่งหวังให้กิจการด้าเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก หรือปิดกิจการ แต่สามารถผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 
  3) เพื่อมุ่งหวังความเจริญเติบโต นอกเหนือจากการบริหารงานให้กิจการอยู่รอดแล้ว 
ยังต้องการความเจริญก้าวหนา้ มีการเพิ่มขยายขอบเขตการด้าเนินงาน มีการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่
ตลาด ขยายสาขา เพิ่มการลงทุนในธุรกิจใหม่ ท้าให้กิจการมีฐานะและสินทรัพย์ของกิจการมีจ้านวน
เพิ่มมากขึ้น 
  4) เพื่อมุ่งหวังสนองความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบธุรกิจผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอกกิจการ  เช่น มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ แหล่งชุมชน ฯลฯ ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
หรือสร้างปัญหาให้กับสังคมดังกล่าว 
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  กล่าวโดยสรุป ในการด้าเนินงานของธุรกิจนั้นมุ่งหวังที่จะจ้าหน่ายสินค้าและบริการ           
แก่ผู้บริโภคโดยมีผลก้าไรอยู่ในระดับที่พึงพอใจ และสามารถท้าให้กิจการอยู่รอดและมีความ
เจริญเติบโต โดยมีการค้านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
 2.3.3 ประเภทของธุรกิจ (Types of Business)8 
  ประเภทของธุรกิจ สามารถจัดแบ่งได้ตามลักษณะของการด้าเนินงานได้ 3 รูปแบบใหม่ ๆ 
คือ 
  1) การพาณิชย์ (Commerce) หมายถึง การด้าเนินการด้านการซ้ือขายแลกเปล่ียน 
รวมทั้งกิจการขายปลีก (Retail) การขายส่ง (Wholesale) กิจการคลังสินค้า (Warehousing) ขนส่ง 
(Transporting) การประกันภัย (Insurancing) การธนาคาร (Banking)  
  2) การอุตสาหกรรม (Industry) หมายถึง การด้าเนินการผลิตสินค้า  (Goods and 
Service) สินค้าและบริการที่ดีมีการผลิตขึ้นได้แก่  สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer’s Goods)          
คือ สินค้าท่ีผู้น้าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ทันที สินค้าอีกรูปแบบหนึ่ง คือสินค้ากึ่งส้าเร็จรูป  
คือ สินค้าท่ีจะน้าไปอุปโภคทันทียังไม่ได้ แต่จะต้องถูกน้าไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการชนิด
อ่ืนทั้งนี้การด้าเนินธุรกิจการอุตสาหกรรม อาจแบ่งแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ คือ 
   (1) Genetic Industry หมายถึงธุรกิจประกอบการเกษตร การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์ 
   (2) Extratic Industry หมายถึงธุรกิจที่น้าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ เช่น การท้า
เหมืองแร่ การประมง การป่าไม้ 
   (3) Manufacturing Industry หมายถึง ธุรกิจที่น้าเอาวัตถุดิบต่าง ๆ (Raw Material) 
มาประกอบกันเป็นสินค้าส้าเร็จรูป (Finished Goods) 
   (4) Construction Industry หมายถึง ธุรกิจที่ด้าเนินการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 
ถนน 
   (5) Analytical Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่น้าเอาวัตถุอย่างเดียวมาใช้เพื่อผลิต
สินค้าหลายประเภท ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมกล่ันน้้ามัน 
   (6) Synthetic Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบและ
วัสดุหลาย ๆ อย่างมาใช้ประกอบกัน เช่น อุตสาหกรรมทอผ้า 
  3) การบริการ (Service) หมายถึง การด้าเนินการด้านการให้บริการแก่ผู้ซ้ือได้แก่ 
กิจการโรงแรม โรงภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ธนาคาร การขนส่ง เป็นต้น 
 

                                                
8  แหล่งเดิม. 
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2.4  แนวคิดเร่ืองสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการท้าธุรกิจ9 
  ประชาชนชาวไทยทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาคและมีสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ที่ถือได้ว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงของประชาชนซ่ึงไม่อาจถูกล่วงละเมิด อาทิ สิทธิและ
เสรีภาพส่วนบุคคลในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาและสิทธิ
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
  อย่างไรก็ดีการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีตนมีอยู่นั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายก้าหนด 
คือมีสิทธิใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  จากหลักการที่ว่าสิทธิและเสรีภาพถือเป็นหลักประกันความมั่นคงของประชาชนภายใต้
รัฐธรรมนูญ การจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพจึงไม่อาจกระท้าได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก้าหนดไว้และเท่าที่จ้าเป็น และจะกระทบกระเทือนต่อ
สาระส้าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 
  ทั้งนี้การตรากฎหมายนั้นต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ้านาจในการ           
ตรากฎหมายและมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง             
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเป็นการเจาะจงสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซ่ึงก็เป็นหนึ่ง
ในสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ได้รับรองไว้               
โดยสอดคล้องกับหลักสากลที่รัฐธรรมนูญที่ใช้ในประเทศในระบอบเศรษฐกิจเสรีนิยมยึดถือเป็น
หลักส้าคัญ ตามหลักการในรัฐธรรมนูญนั้น บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมการจ้ากัดเสรีภาพจะกระท้ามิได้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค            
การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือ           
เพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 
  จากบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าประชาชนมีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ตราบใดที่เป็นการ
ประกอบอาชีพโดยสุจริตและไม่ขัดต่อประโยชน์มหาชนโดยรวม การบังคับใช้กฎหมาย              
                                                

9  จาก หลักพื นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญใหม่ (น. 40), โดย 
บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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โดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการจ้ากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน          
ของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท้าได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ก้าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญให้กระท้าได้เท่านั้นและต้องกระท้าเท่าที่จ้าเป็นไม่ให้กระทบกระเทือน              
ต่อสาระส้าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน ในขณะเดียวกันระหว่าง
เอกชนด้วยกันเอง นอกจากความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วยังมีบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับ                           
การคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานปรากฏในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ              
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ที่ก้าหนดให้ข้อตกลงจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพการงานหรือการท้านิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซ่ึงไม่
เป็นโมฆะ แต่มีผลท้าให้ผู้ถูกจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้
ตามปกติ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น เช่นสัญญาจ้างแรงงาน 
มีข้อตกลงว่าถ้าลูกจ้างออกจากงานแล้วจะไปท้างานลักษณะเดียวกับนายจ้างไม่ไดภ้ายใน 5 ปีนับแต่
ออกจากงาน เป็นต้น 
  ดังนั้น สิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานของประชาชน จึงเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานที่ได้รับการรับรองตามหลักสากลในประเทศที่ใช้ระบอบเศรษฐกิจเสรีนิยม และได้มีการ
บัญญัติคุ้มครองไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ การจ้ากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานจะกระท้าได้ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยต้อง
สอดคล้องกับสภาพการณ์ตลอดจนวิถีการด้าเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน  ศาลจึงมีบทบาท
ส้าคัญในการตรวจสอบการจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว เป็นต้น 
 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษผู้ประกอบการโรงงานผลิตน ้าแข็ง10  
  โดยหลักผู้ผลิตหรือด้าเนินการประกอบธุรกิจการผลิตน้้าแข็ง  ซ่ึงเป็นอาหารที่ต้องมี
ความปลอดภัย ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบใน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ได้ด้าเนินการตรวจสอบและผลักดันสถานที่ผลิตอาหารทั้งที่เข้า
ข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  จี .เ อ็ม.พี มาอย่างต่อเนื่อง                  
ตั้งแต่กฎหมาย จี.เอ็ม.พี. มีผลบังคับใช้เมื่อ 24 กรกฎาคม 2546 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย. 
มุ่งเน้นตรวจสถานที่ผลิตน้้าแข็งซ่ึงเป็นอาหารกลุ่มที่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ให้

                                                
10  จาก บทวิเคราะห์ธุรกิจผู้ผลิตน ้าแข็ง ปี 2553 (โครงการกิจกรรมเผยแพร่ผลวิเคราะห์ระบบเตือนภัย

และระบบฐานข้อมูลแก่สาธารณะ) (น. 9-35), โดย ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ส้านักงานพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจัดด้าเนินการ, 2553, 
ธันวาคม, กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น). 
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พัฒนาการผลิตน้้าแข็งตามหลักเกณฑ์ จี.เอ็ม.พี. (Good Manufacturing Practice: GMP) เพื่อให้ได้
น้้าแข็งที่สะอาด ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค ซ่ึงช่วงหน้าร้อนจะมีผู้นิยมบริโภคน้้าแข็ง
เป็นจ้านวนมาก ทั้งนี้จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางร ะบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุข                          
มักพบปัญหาโรคอุจจาระร่วงในฤดูร้อน การเกิดโรคอุจจาระร่วงอาจมีสาเหตุประการหนึ่งจากการ
บริโภคน้้าแข็งที่ไม่สะอาด มีปัญหาความรุนแรงของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้้าแข็งกับ                 
โรคอุจจาระร่วง และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ผลิตน้้าแข็งตามเกณฑ์ จี.เอ็ม.พี. สุขลักษณะทั่วไป 
โดยเน้นถึงขั้นตอนการผลิตที่ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ ได้แก่ ขั้นตอนการปรับคุณภาพน้้า การบรรจุ 
ตลอดจนการขนส่งถึงจุดจ้าหน่ายสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีคนงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตน้้าแข็งต้องให้ความระมัดระวังด้านความสะอาดเป็นพิเศษ ณ จุดด้าเนินการนั้น ๆ 
เพื่อมิให้เชื้อโรคต่าง ๆ ปนเปื้อนได้ นอกจากนี้แม้ว่าหลักเกณฑ์ จี.เอ็ม.พี. ยังไม่ครอบคลุมถึงเรื่อง
ของการขนส่งและการจ้าหน่าย แต่หากตรวจพบมีการปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง หรือการ
จ้าหน่าย ณ แหล่งใดก็ตาม ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในส่วนของผู้ผลิตตามกฎหมายก้าหนดนั้น ในกรณีที่เข้าข่ายโรงงาน คือมีเครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า
ขึ้นไปหรือคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป จะต้องมีใบอนุญาตผลิตอาหาร ใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนต้ารับ
อาหาร แต่ถ้าเป็นร้านค้าไม่เข้าข่ายโรงงานจะต้องขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร  โดยผู้ผลิตน้้าแข็ง                 
ทุกรายจะต้องมาขออนุญาตผลิตอาหาร หรือใช้ฉลากอาหาร กับทางส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) หรือส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในท้องที่ของผู้ผลิตก่อน หากฝ่าฝืนขายอาหาร
ควบคุมเฉพาะโดยไม่มีฉลากอาหารจะมีโทษ หรือถ้าน้้าแข็งที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายไม่มีคุณภาพ
มาตรฐานเพียงพอ ก็จะจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ผู้ผลิตจะต้องได้รับโทษถูกปรับ11 
  ทั้งนี้ผู้ประกอบการน้้าแข็งทุกรายควรรักษามาตรฐานการผลิต  และระมัดระวังใน             
ทุกขั้นตอนการผลิต เพือ่มิให้เชื้อโรคปนเปื้อนลงไปในผลิตภัณฑ์น้้าแข็ง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้บริโภคได้ ส้าหรับผู้บริโภคควรเอาใจใส่ในเรื่องอาหารการกินให้มากขึ้น หากเลือกซ้ือน้้าแข็ง
หลอดที่บรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น เครื่องหมาย อย. พร้อมเลข                
13 หลัก ข้อความว่า “น้้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้้าเงิน ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตเป็นต้น 
นอกจากนี้น้้าแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายตามร้านค้า ร้านอาหารทั่วไปจะเป็นน้้าแข็งที่จ้าหน่ายโดยไม่
ต้องมีฉลาก ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน้้าแข็งต้องถูกสุขลักษณะไม่มีการ
ใส่น้้าแข็งปนกับอาหารสดประเภทอ่ืน ในส่วนของก้อนน้้าแข็งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้องมีความใส 
สะอาด ปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อน หากเป็นน้้าแข็งซองควรซ้ือมาบริโภคทั้งก้อนโดยน้ามา
ล้างน้้าก่อนทุบหรือบด แล้วน้าใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาดเพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคเป็นต้น 
                                                

11  แหล่งเดิม. 
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2.6  แนวคิดการลงโทษเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคม 
  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคม (Social Protection Theory)  
  ปัจจุบันนักอาชญาวิทยาของส้านักป้องกันสังคมให้ความสนใจในส่ิงส้าคัญคือ 
บุคลิกภาพของผู้กระท้าผิด กฎหมายอาญาและการควบคุมส่ิงแวดล้อมเพื่อท้าให้สังคมดีขึ้นและ         
เพื่อป้องกันอาชญากรรม ซ่ึงหลักการดังกล่าวนี้ได้พัฒนาเป็นแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อปกป้องคุ้มครองสังคมโดยมีหลักการที่ส้าคัญคือ12 
  1) ควรจะมีการมองวิธีด้าเนินการกับผู้กระท้าความผิดอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งคุ้มครอง
สังคมจากอาชญากรรมมากกว่าการลงโทษผู้กระท้าความผิดเป็นรายบุคคล 
  2) การลงโทษผู้กระท้าผิดไม่อาจใช้หลักกฎหมายเพียงอย่างเดียวได้  จ้าเป็นจะต้อง
ศึกษาพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคลและสถานการณ์ของอาชญากรรมเพื่อน้ามา
ประกอบการพิจารณาร่วมกันด้วย 
  ทั้งนี้ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคม (Social Protection Theory) คุ้มครอง
สังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมโดยการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระท้าความผิดและอบรมบ่มนิสัยมากกว่า
การลงโทษ มุ่งคุ้มครองมากกว่าลงโทษ มุ่งเป็นรายบุคคล มุ่งคุ้มครองสิทธิผู้ถูกลงโทษหรือศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ แยกผู้กระท้าผิดออกจากสังคม หรือให้การศึกษาใหม่ เน้นการฟื้นฟู อบรมบ่มนิสัย 
หรือการแก้ไขใหม่ น้าไปสู่การคุ้มครองสังคมเป็นหลัก ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการลงโทษ                  
ทางอาญาเน้นการให้โอกาสต่อผู้กระท้าความผิดเป็นส้าคัญ เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมและ
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความจ้าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาวะขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว 
นอกจากเรื่องการไกล่เกล่ียเชิงสมานฉันท์  การบรรเทาโทษ การลดโทษ และการรอการลงโทษ     
หรือรอก้าหนดโทษแล้ว อัตราโทษทางอาญาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรค้านึงถึงให้บุคลากร                 
ที่ขาดแคลนได้มีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เร็วขึ้น  
  กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันสังคมมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษ              
เพื่อคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย โดยวิธีแยกผู้กระท้าผิดออกจากสังคมเพื่อตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท้า
ผิดได้กระท้าผิดขึ้นอีก ส้าหรับการลงโทษเพื่อคุ้มครองสังคมนั้น มีหลักการส้าคัญคือ การแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท้าผิดและอบรมบ่มนิสัยมากกว่าการลงโทษ โดยเน้นการคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ส่วนการลงโทษจะเน้นให้เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดให้เป็นคนดี โดยบัญญัติหลักเกณฑ์ในการป้องกันควบคุมและ             
                                                

 12  จาก กฎหมายอาญา 1 ภาคบทบัญญัติทั่วไป (น. 509-511), โดย สุพจน์ สุโรจน์ และคณะ, 2535,   
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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การปรับปรุงแก้ไขผู้กระท้าผิดไว้ในกฎหมายอาญาด้วย เช่น หลักเกณฑ์การน้าวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยมาใช้กับผู้กระท้าผิดเป็นต้น วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อคุ้มครองสังคมจึงเป็น
มาตรการเสริมท่ีส้าคัญ อันจะน้ามาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงผู้กระท้าผิดให้กลับตัวเป็นคนดี เป็นต้น  
 
2.7  ทฤษฎีบทบาทและอ้านาจของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค13  
  ในส่วนผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้
กระบวนการทางกฎหมาย กล่าวคือบทบาทและอ้านาจของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการ
ด้าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายอาทิ เช่น การฟ้องทางคดีอาญา เมื่อผลที่เกิดขึ้นท้าให้เกิด
ความเสียหายถึงชีวิต หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจอันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสุขภาพ หรือถูกหลอกลวง ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน (ต้ารวจ) และต้ารวจจะส่งฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญาหากองค์ประกอบความผิด
ครบถ้วน โดยเฉพาะการมีเจตนาเล็งเห็นผลหรือประสงค์ต่อผลให้เป็นอย่างนั้น  หรือประมาทผู้ที่
กระท้าผิดจะต้องได้รับโทษทางอาญา และผู้เสียหายสามารถน้าผลจากการพิจารณาคดีอาญาไปฟ้อง
ต่อในทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อไป หรือการฟ้องทางคดีแพ่งในกรณีที่ผลที่เกิดขึ้นท้าให้
ผู้บริโภคเกิดความเสียหายกับชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน เข้าข่ายการละเมิด หรือการกระท้าที่เข้า
ข่ายการผิดสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทาง
แพ่งได้ ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคและพระราชบัญญัติความรับผิด
ต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย สามารถช่วยผู้บริโภคฟ้องคดีทางแพ่งได้มากเพราะสร้างสมดุลระหว่าง             
2 ฝ่าย 
  ปัญหาคือกระบวนการเข้าถึงความยุติธรรมนั้นยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีอาญาซ่ึงใช้
ระบบกล่าวหา ผู้กล่าวหาต้องแสดงหลักฐานให้ครบมีภาระในการพิสูจน์ต่อศาลโดยปราศจาก            
ข้อสงสัยส้านวนคดีต้องสมบูรณ์ ต่างจากระบบไต่สวนที่ให้ศาลสามารถสืบความเองได้ ศาลจะช่วย
แก้ไขข้อที่ไม่ถูกต้องได้ เช่น ศาลคดีผู้บริโภคหรือศาลแรงงาน ส่วนในกรณีของคดีทางแพ่ง 
ผู้บริโภคก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานหรือข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้ในการพิทักษ์สิทธ์ิ อย่างไร           
ก็ดีผู้บริโภคสามารถขอความช่วยเหลือจากส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือ
องค์กรผู้บริโภค เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อช่วยด้าเนินการให้เกิดความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นได้  

                                                
13  ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักนายกรัฐมนตรี. (2554, 10 กันยายน). สคบ.กับการ

คุ้มครองผู้บริโภค. สืบค้นเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2556, จาก www.ocpb.go.th.2004. 
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  นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้กระท้าผิดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้ เสียหายสามารถร้องต่อ                 
สภาวิชาชีพเพื่อให้ลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้อีกทาง ซ่ึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                  
ที่หน่วยงานภาครัฐที่ท้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภครับผิดชอบในการบังคับใช้เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าและบริการ ซ่ึงผู้ผลิตสินค้าและ
บริการทีฝ่่าฝืนกฎหมายจะได้รับโทษทางอาญาหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติ
อาหาร ฯลฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตามกฎหมาย
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่รับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์  รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 8 ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ที่ส้าคัญม ี3 ด้านคือ 
  1)  องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย  หน่วยงานหลักคือ ส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์           
ในส่วนภูมิภาคคือ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  2)  องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเป็นธรรม ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
ยุติธรรม 
  3)  หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์พิทักษ์ สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวมได้แก่ 
ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (คคบ) จังหวัดและท้องถ่ิน คณะท้างานการสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุ้มครองผู้บริโภค (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เป็นต้น 
 2.7.1  การคุ้มครองคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  โดยหลักรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมหลายประการตั้งแต่การรับรองสิทธิของประชาชนในท้องถ่ิน โดยถือเป็นหน้าที่และ
แนวนโยบายของรัฐในอันที่จะต้องจัดการให้ประชาชนและชุมชนได้เข้าถึงและใช้สิทธิเสรีภาพ        
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ สิทธิการมี          
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมโดยการท้าประชาพิจารณ์  ตลอดจนสิทธิในการ
ฟ้ อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ที่ ละ เ ลย ต่ อ ก า ร ป ฏิบั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ด้ า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้จ้าเป็นที่จะต้องมีการจัดท้าหรือปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายล้าดับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการให้เป็นไปตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้
โดยในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการรับรองสิทธิในกฎหมายภายในประเทศ ซ่ึงหมายถึงการให้การรับรอง
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สิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ ซ่ึงเป็นผลให้สิทธิดังกล่าวถูกยกฐานะขึ้นเป็นสิทธิตามกฎหมาย 
ได้แก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงโดยทั่วไปมักกระท้าโดยการก้าหนดให้มี
บทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้โดยเฉพาะเจาะจง  ดังเช่นที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย ทั้งนี้ในระบบของสังคมไทยก็ยังไม่ได้มีการวางหลักปรัชญาสิทธิของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน
แนวคิดดังกล่าวเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคได้เริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง “กรรมการศึกษาและ
ส่งเสริมผู้บริโภค” ขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2514 และยกร่างกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคขึ้น หลังจากนั้นก็มีการบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ซ่ึงก็มีการบัญญัติถึงการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภคและได้รับความส้าคัญมากขึ้น            
โดยได้ก้าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และยังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความส้าคัญ              
ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้โดยก้าหนดหลักเกณฑ์ของสิทธิบุคคล
ซ่ึงเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและปรากฏตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้ระบุสิทธิของผู้บริโภคที่จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไว้ด้วย หลังจากนั้นก็ปรากฏในเนื้อหาตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ 
มากมายและสิทธิผู้บริโภคยังได้ถูกให้ความส้าคัญอีกครั้ง โดยได้รับการบัญญัติสาระเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคลงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ล่าสุดของประเทศไทยไว้อย่างชัดเจนว่า “สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง
ในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย 
รวมทั้งมี สิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค” ทั้งนี้ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และนอกจากนี้ในสิทธิของผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง 
ดังนี้คือ14 
  1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค้าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ ได้แก่สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและ
ปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
อย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซ้ือสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 
  2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่สิทธิที่จะเลือกซ้ือสินค้า
หรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม  

                                                

 14  จาก “สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ ตามรัฐธรรมนูญ” พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522              
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) (น. 15-18), โดย ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,  2545, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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  3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่สิทธิที่จะได้รับ
สินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค้าแนะน้าหรือระมัดระวังตามสภาพ              
ของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 
  4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท้าสัญญา ได้แก่สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดย
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ  
  5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
  สิทธิของบุคคลในการที่จะด้ารงชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพและมีส่วนร่วม        
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมคุณภาพชีวิตของประชากร  หมายถึงมาตรฐานการ
ด้ารงชีวิตอันเหมาะสมของประชากรในสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการท้าให้มนุษย์              
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในด้านการท้างานเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือจัดการท้องถ่ินหรือบ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ
จิตใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินสถานการณ์ปัญหา ตลอดจน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตซ่ึงจ้าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองดังนี้  
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก้าหนดให้มีการคุ้มครอง
ทางด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยหลักเพื่อมุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ            
ข อ ง ชุ ม ช น แ ละ ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ ส่ิง แ ว ด ล้อ ม แ ล ะ จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทุกพื้นที่ในประเทศ มีระบบการปกป้องและคุ้มครองสิทธิชุมชน 
รวมท้ังระบบการป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการที่อาจส่งผลกระทบ
รุนแรง เหล่านี้ยังคงมีปัญหาท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายประการ จนน้ามาสู่ความไม่ไว้วางใจกัน
ในสังคมท่ีรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงจ้าเป็นต้องมีกลไกเพิ่มขึ้นในกระบวนการตัดสินใจของรัฐโดยเป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐและผลประโยชน์ของ
เอกชน ส้าหรับให้ความเห็นประกอบในโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง ทั้งความจ้าเป็นของ
โครงการ การป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และทางเลือกทางออกในการตัดสินใจ            
ในโครงการบนฐานผลประโยชน์ส่วนรวม ก่อนที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐจะตัดสินใจอนุญาต
หรือไม่อนุญาตโครงการ ทัง้นี้เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นเอง 
  มาตรา 67 “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ้ารุงรักษา 
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ด้ารงชีวิตได้อย่างปกติในส่ิงแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ
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เหมาะสม การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง               
ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระ             
ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา          
ที่จัดการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด้าเนินการดังกล่าว 
  ส่ิงที่ส้าคัญในหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550            
ในมาตรา 67 วรรคแรกเป็นการให้สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลโดยทั่วไปในอันที่จะด้ารงชีวิตอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมท้ังสิทธิในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและรัฐในการ
บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและพิทักษ์สิทธิดังกล่าวนี้ สิทธิในมาตรานี้มีพัฒนาการมาจากแนวความคิด
ในเรื่องสิทธิในคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ว่ามนุษย์นั้นมีสิทธิพื้นฐานในธรรมชาติที่ได้คุณภาพ                
ในแสงแดดแม่น้้าและอากาศที่บริสุทธ์ิในธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามและหลากหลายซ่ึงสิทธิใน
คุณภาพส่ิงแวดล้อมนี้จึงมีความหมายจ้ากัดในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติเท่านั้นไม่รวมถึง
ส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ อาทิ ส่ิงแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม ฯลฯ สิทธิของปัจเจกชนในการที่จะมี
ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามมาตรานี้แบ่งออกได้                 
3 ประการ ดังนี้ 
  (1) สิทธิในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพในส่ิงแวดล้อมรวมทั้งการจัดการ
สภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมในการด้ารงชีวิต 
  (2) สิทธิในการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด 
  (3) สิทธิในการบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
  นอกจากจะได้ให้การรับรองสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้วมาตรานี้ยังให้หลักประกันว่า
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีนั้นจะไม่ถูกท้าลายลงอันเป็นผลมาจากโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมหรือการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยได้
ก้าหนดให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อส่ิงแวดล้อมมี
หน้าที่ท่ีจะต้องท้าการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมนั้น
เสียก่อน และโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องผ่านการพิจารณาและให้ความคิดเห็นประกอบ 
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โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจนมีข้อยุติเสียก่อน  จึงจะสามารถด้าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นได้ บทบัญญัติในมาตรา 67 วรรค 2 ได้ระบุถึงขั้นตอนก่อนการ
ด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อส่ิงแวดล้อมไว้ ดังนี้ 
  (1) ท้าการศึกษาและประเมินผลกระทบโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของส่ิงแวดล้อม 
  (2) ให้องค์กรอิสระ ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนด้านส่ิงแวดล้อมให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ในมาตรา 67 วรรค 3 ยังให้สิทธิแก่ชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง                 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามิได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 1 และวรรค 2 ซ่ึงได้แก่ หน่วยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้ สิทธิในการฟ้องหน่วยงานราชการเป็นคดีความนี้มีพัฒนาการมาจากแนวความคิดที่ว่า
คุณภาพส่ิงแวดล้อมเป็นสมบัติร่วมกันของชุมชนและประชาชนที่ได้มอบหมายให้รัฐเป็นผู้ดูแล     
หากรัฐปฏิเสธหรือไม่สามารถกระท้าหน้าที่ดังกล่าวนั้น ชุมชนหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ส่ิงแวดล้อมนั้นย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อให้รัฐท้าหน้าที่ดังกล่าวให้ถูกต้องได้  อาทิการฟ้องเทศบาล
เพื่อขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ขัดต่อกฎหมายซ่ึงก่อให้เกิด มลพิษในบริเวณที่
ก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร หรือการฟ้องหน่วยราชการที่ปฏิเสธสิทธิของประชาชน           
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น สิทธิในการฟ้องคดีตามมาตรานี้เป็นสิทธิของชุมชนที่ได้รับความ
เสียหายจากปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องร้องที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความเสียหายท่ีตนได้รับจากปัญหาของคุณภาพส่ิงแวดล้อมดังกล่าวนั้น 
  2) สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ15 
  มาตรา  56 บุคคลย่อมมี สิทธิได้รับทราบและเข้ าถึงข้อมูลหรือข่าวสาธารณะ                    
ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถ่ิน                                
เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือ 
ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
  ในหลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา 57 การยอมรับสิทธิของประชาชนทั่วไปในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นสาธารณะมิได้จ้ากัดเพียงผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นกรณีของสิทธิในประเภทอ่ืน ๆ สิทธิดังกล่าวมีวิวัฒนาการมาจาก
แนวความคิดที่ว่าประโยชน์สาธารณะเป็นของประชาชนทั่วไป รัฐเป็นเพียงผู้ได้รับมอบหมายให้
                                                

 15  จาก บทบาทของกฎหมายในการควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม  (เอกสารการสอนชุดวิชา
กฎหมายสิ่งแวดล้อม) (น. 20), โดย พิเชษฐ เมาลานนท์, 2528, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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เป็นผู้ดูแลประโยชน์นั้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของยังมีสิทธิที่จะรับรู้และตรวจสอบได้เสมอ สิทธิที่ว่า
นี้ได้แก่ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ สิทธิตามมาตรานี้  หมายถึง สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะเท่านั้น ไม่รวมถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นการภายในของหน่วยงาน
ราชการหรือของรัฐ ในการจ้าแนกข้อมูลโดยทั่วไปอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลภายใน
และข้อมูลสาธารณะ ดังนั้นข้อมูลใดหากมิใช่ข้อมูลภายในของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วย่อม
จะต้องถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะได้ทั้งส้ิน จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่จะถือว่าเป็นข้อมูลภายในนั้น หมายถึงข้อมูลที่เป็นเรื่อง
เฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงานรวมท้ังขอ้มูลที่ยังอยู่ในกระบวนการวินิจฉัยส่ังการของหน่วยงาน
นั้น ๆ ส่วนผลของค้าวินิจฉัยส่ังการ แนวนโยบาย บันทึก และสรุปส้านวนการสอบสวนซ่ึงผ่าน
กระบวนการวินิจฉัยส่ังการดังกล่าวไปแล้วนั้น  ข้อมูลเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ                
ซ่ึงประชาชนโดยทั่วไปมีสิทธิเข้าถึงได้ทั้งส้ิน ตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีว่านี้ ได้แก่ แผนการสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทาน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม แผนการก้าหนดเขตนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งรายงานการควบคุมมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้จัดท้าขึ้นเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวโดยมี
วัตถุประสงค์และหลักการที่ส้าคัญ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อให้ประชาชน
และชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนทั่วไปโดยให้สิทธิทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและชุมชนได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและ
ชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1 2 3 และ 4 ดังกล่าวส้าหรับการ
คุ้มครองของผู้บริโภคอย่างจริงจังคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้
ความส้าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนการให้สิทธิเสรีภาพในการให้ความคุ้ มครอง          
แก่ผู้บริโภคอันเกิดความเสียหายในภาวะปัจจุบัน โดยให้สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับ
ความคุ้มครองท้ังนี้ตามที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้ 
 2.7.2  แนวคิดการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคห16 
  จากการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยท้าให้ประชาชนในปัจจุบันมีการปรับเปล่ียน
วิถีชีวิตของตนเองและบุคคลภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวจะต้องต่อสู้กับชีวิตและความเป็นอยู่
ภายในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่บางครอบครัวอาจขาดการดูแลเอาใจใส่ตนเองและบุคคล
                                                

16  จาก มาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกันในการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีความรับผิดในผลิตภัณฑ์                 
(น. 25-29), โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555, นนทบุรี: ผู้แต่ง. 
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ภายในครอบครัว เพราะเนื่องจากต้องออกหางานท้างานแข่งกับเวลา เพื่อหาเงินมาเล้ียงบุคคลภายใน
ครอบครัว ท้าให้ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง ท้าให้ตนเองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร              
ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารส้าเร็จรูป การบริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริโภคอาหาร        
มากเกินไปและไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา  ท้าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง  ๆ เช่น                
โรคกระเพาะอาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง เป็นต้น 

 เดิมนั้นก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความช้ารุดบกพร่องต้องอาศัย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายพิเศษบางฉบับที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย ซ่ึงอาจฟ้องร้องให้รับผิดตามสัญญาหรือตามกฎหมายลักษณะ
ละเมิด17 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันได้มีการคุม้ครองผู้บริโภคมากขึ้นโดยมีการก้าหนดกฎหมายเกี่ยวกับ
ความรับผิดในผลิตภัณฑ์โดยให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่                            
ไม่ปลอดภัยและสินค้านั้นได้มีการขายให้ผู้บริโภคไปแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการ
กระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม เมื่อต้องมีการด้าเนินคดีตาม
กฎหมายก้าหนดให้ภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย
ตกแก่ผู้ประกอบการเป็นผู้มีภาระการพสูิจน์ หากผู้ประกอบการพิสูจน์ได้ว่าสินค้านัน้มิได้เป็นสินคา้
ที่ไม่ปลอดภัย ผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการใช้ หรือเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค้าเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ที่ผู้ประกอบการก้าหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว ผู้ประกอบการจะไม่ต้องรับผิด
ต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ซ่ึงภาระการพิสูจน์ดังกล่าวนี้เรียกว่า “Exclusive 
Knowledge” หมายความว่า ถ้าสินค้าใดอยู่ในความรู้เห็นของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่าย
เดียว คู่ความฝ่ายนั้นจะต้องมีภาระการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว  โดยไม่ต้องค้านึงว่าฝ่ายใด           
เป็นผู้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงนั้น เนื่องจากจะให้คู่ความฝ่ายอ่ืนน้าสืบถึงข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็น
ของอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะย่อมเป็นการยากเพราะพยานหลักฐานที่จะใช้ในการพิสูจน์มักจะอยู่ใน
ความครอบครองของคู่ความฝ่ายที่รู้ เห็นข้อเท็จจริงนั้น  หลักเกณฑ์นี้ เพิ่งเป็นที่ยอมรับและ              
ถูกน้ามาใช้กับการน้าสืบถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่น่าจะอยู่ในความรู้เห็น
ของผู้ประกอบธุรกิจ เพียงฝ่ าย เดี ยวกัน  ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อใ ห้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริ โภ ค                         

                                                

 17  จาก กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย (น. 89), โดย 
อนันต์ จันทรโอภากร, 2547, กรุงเทพฯ: โครงการต้าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์.  

DPU



 33 

เพราะพยานหลักฐานที่จะใช้ในการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครอง
ของผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงได้18 
  อาหารที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนั้นเป็นส่ิงที่ผู้บริโภคทุก
คนต้องการ ถึงแม้ระบบการบริโภคศึกษาของคนไทยได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว                   
ในยุคใหม่ซ่ึงเป็นยุคของสารสนเทศไร้พรมแดน ท้าให้การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนความรู้
เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีความถูกต้อง
น่าเช่ือถือมากขึ้น แต่ส่ิงท่ียังคงเป็นปัญหาและต้องมีการปรับปรุงพัฒนา คือ พฤติกรรมการบริโภคที่
ยังไม่ถูกต้อง เช่น ขาดการเอาใจใส่ วิถีชีวิตที่รีบเร่ง การพึ่งพาอาหารนอกบ้านมากขึ้น เช่นอาหาร
พร้อมปรุง อาหารพร้อมบริโภค บรรจุในภาชนะต่าง ๆ  เช่น กระป๋อง ถุงพลาสติก กล่องโฟม การซ้ือ
อาหารที่ผลิตจากโรงงานที่วางจ้าหน่ายในร้านค้าจึงควรพิจารณาดูฉลากอาหารทุกครั้ง  บ่อยครั้งที่
ผู้บริโภคต้องเส่ียงกับโรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากกระบวนการเตรียม การปรุง การเก็บรักษาไม่ถูก
สุขลักษณะของผู้ประกอบการ ร้านค้า รถเร่ แผงลอย หรือตามบาทวิถี มีโอกาสการปนเปื้อนส่ิงที่
เป็นอันตราย (Hazards) ซ่ึงตามความหมายของค้าว่า อาหาร หมายถึง ของกินหรือเครื่องค้้าจุน              
ชีวิตซ่ึง ได้แก่ 
  1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน้าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา หรือวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  2) วัตถุที่มุ่งหมายส้าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ                  
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกล่ินรส 
  ทั้งนี้ในเรื่องของอาหารแบ่งออกตามลักษณะการควบคุมได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
  1) อาหารควบคุมเฉพาะ เป็นอาหารที่เราใช้กันบ่อยในชีวิตประจ้าวัน จึงมีความเส่ียง
ต่อสุขภาพ หากผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพ อาหารประเภทนี้จึงต้องมีเลขทะเบียน อย. เช่น น้้าดื่ม
บรรจุขวด น้้ามันและไขมัน น้้าแข็ง เป็นต้น 
  2) อาหารที่ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ต้องมีเลขทะเบียนเช่นกัน เช่น ช็อกโกแลต 
ไข่เยี่ยวม้า ข้าวเสริมวิตามิน เป็นต้น 
  3) อาหารที่ก้าหนดให้แสดงฉลาก โดยก้าหนดข้อความรายละเอียดที่ต้องแจ้งบนฉลาก 
เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือมี 2 กลุ่ม ได้แก่ 

                                                

 18  จาก ค้าอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 (น. 104), โดย ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์, 
2551, กรุงเทพฯ: ส้านักงานศาลยุติธรรม.  
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   (1) กลุ่มแรก อาหารที่ต้องส่งมอบฉลากให้ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาอนุญาตก่อนน้าไปใช้ ต้องมีเลขทะเบียน อย. เช่น วุ้นส้าเร็จรูปและขนมเยลลี น้้าเกลือปรุง
อาหาร หมากฝรั่งและลูกอม 
   (2) กลุ่มที่สอง อาหารที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาพิจารณา แต่ต้องแสดงข้อความตามท่ี อย.ก้าหนด มี 3 ชนิด คือ 
    ก. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (ได้แก่ ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง) 
    ข. อาหารส้าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที 
    ค. อาหารพร้อมปรุง 
  ดังนั้นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความส้าคัญของการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ว่า  สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย            
5 ประการ ดังนี้ 
  1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค้าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง            
และปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
อย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซ้ือสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 
  2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซ้ือสินค้า
หรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 
  3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับ
สินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน  ในกรณีใช้ตามค้าแนะน้าหรือระมัดระวังตามสภาพ           
ของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 
  4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท้าสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญา
โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 
  5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1 2 3 และ 4 ดังกล่าว 

DPU



 35 

  นอกจากนั้นการคุ้มครองผู้บริโภค “Consumer Protection” ยังเป็นการป้องกัน ปกป้อง 
ระวัง ดูแล พิทักษ์รักษา ให้อารักขา กันไว้ไม่ให้ผู้ท่ีซ้ือของมาใช้ ผู้กิน ผู้เสพ ผู้ใช้สอย ผู้น้ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย 
  ในปัจจุบันค้าว่า “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข” ครอบคลุมถึง 
  1) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสาธารณสุข 
  2) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสาธารณสุขโดยการป้องกัน 
ปกป้อง ระวัง ดูแล พิทักษ์รักษา ให้อารักขา กันไว้ไม่ให้ ผู้ที่ซ้ือของมาใช้ ผู้กิน ผู้เสพ ผู้ใช้สอย           
ผู้น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย ในด้านสุขภาพ 
อนามัยร่างกายและจิตใจของประชาชนทั่วไป ในการใช้บริการสาธารณสุข ซ่ึงได้แก่ บริการในด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น 
 2.7.3  การคุ้มครองคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกฎหมายอาญา  
  หลักเกณฑ์การก้าหนดความผิดซ่ึงเป็นโทษทางอาญา ได้แก่ โทษจ้าคุก ปรับและ               
ริบทรัพย์สิน ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ให้ความคุ้มครอง
ทางด้านอาญาเพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอันเกิดจากการบริโภคสินค้าตามกฎหมายกล่าวคือ เมื่อ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการอาจส่ังให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจด้าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้นได้  ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ด้าเนินการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้าหรือด้าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการพิสูจน์
โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายกไ็ด้และในกรณีจา้เป็นและเร่งด่วน ถ้าคณะกรรมการมีเหตุที่
น่าเชื่อว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้คณะกรรมการมีอ้านาจส่ังห้ามขายสินค้านั้น            
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 
  ทั้งนี้อาจจะมีความผิดตามกฎหมายซ่ึงเป็นโทษทางอาญาเช่น ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด                      
ขายสินค้าท่ีคณะกรรมการส่ังห้ามขายเพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 36 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือเป็นผู้ส่ังหรือน้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย ผู้กระท้าต้องระวาง
โทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ เป็นต้น 
  นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ส้านักงานสาธารณสุขจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ท้าการตรวจสอบสถานที่ผลิตน้้าดื่มและน้้าแข็ง โดยใช้หลักเกณฑ์ 
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (G.M.P) และเก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์โดยให้เป็นไปตามการ
ตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตน้้าดื่มและน้้าแข็งให้ได้มาตรฐาน ซ่ึงจะได้ด้าเนินการตามขั้นตอน
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ต่อไปตามกฎหมายและมีค้าแนะน้าให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซ้ือน้้าดื่มและน้้าแข็ง โดยดูที่ภาชนะ
บรรจุต้องสะอาด ไม่มีรอยแกะหรือฉีกขาด สี กล่ิน รสชาติ หากมีความผิดปกติ น้้ามีตะกอนขุ่น           
สีไม่ใส ก็ไม่ควรจะซ้ือไปบริโภค ถ้าผู้ประกอบการไม่ด้าเนินการเพื่อให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว
จะท้าให้หน่วยงานที่มีอ้านาจด้าเนินการตามกฎหมาย เช่นกฎหมายอาญาหรือด้าเนินการตามที่มี
กฎหมายให้อ้านาจไว้นั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น การคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นการคุ้มครองตามกฎหมาย
อาญาถ้าผู้บริโภคบริโภคน้้าแข็งเกิดการปนเปื้อนสารพิษหรือท้าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 236 ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภค
บริโภคอ่ืนใด เพื่อบุคคลอ่ืนเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย                 
แก่สุขภาพ หรือจ้าหน่าย หรือเสนอขาย ส่ิงเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ ต้องระวางโทษจ้าคุก              
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ เป็นต้น 
 2.7.4  การคุ้มครองคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกฎหมายปกครอง 
  โดยหลัก “โทษทางปกครอง” หมายถึง โทษที่กฎหมายก้าหนดให้ฝ่ายปกครองลง                      
แก่ผู้กระท้าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าส่ังทางปกครอง                
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะสามารถด้าเนินการต่อไปได้  โทษทางปกครองจึงมี
ลักษณะส้าคัญ 3 ประการ ดังนี้19  
  1) กฎหมายให้อ้านาจแก่ฝ่ายปกครองท่ีจะมีค้าส่ังลงโทษผู้กระท้าการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าส่ังทางปกครองอย่างชัดแจ้ง ซ่ึงฝ่ายปกครองนี้นอกจาก
หมายถึงหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังหมายรวมถึงองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ้านาจมหาชน
ในการจัดท้าบริการสาธารณะด้วย เช่น องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น 
  2) ฝ่ายปกครองมีอ้านาจส่ังลงโทษได้เองโดยไม่ต้องฟ้องศาล 
  3) การลงโทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองดูแล
รับผิดชอบสามารถด้าเนินการต่อไปได้ 
  โทษทางปกครองมีข้อดีกว่าโทษทางอาญาหลายประการดังนี้ 
  1) โทษทางปกครองมีกระบวนการขัน้ตอนที่เรียบง่าย รวดเร็วกว่ากระบวนการลงโทษ
ทางอาญาท่ีต้องใช้เวลาในการพิจารณาพิพากษาคดียาวนาน อีกทั้งโทษทางปกครองยังมีผลใช้บังคับ
ทันท ีเว้นแต่จะมีการส่ังทุเลาการบังคับตามค้าส่ังทางปกครอง 
  2) โทษทางปกครองมีความเหมาะสมส้าหรับการปราบปรามการกระท้าความผิด          
ที่แพร่หลายในวงกว้าง (Delinquance de Masse) เช่น การกระท้าผิดเกี่ยวกับภาษีอากร การกระท้า
                                                

19  จาก ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพื นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท้า
ทางปกครอง (น. 18), โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ก, 2549, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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ผิดกฎจราจร เป็นต้น เนื่องจากการฟ้องคดีจ้านวนมากจะเป็นภาระต่อศาล ท้าให้ศาลต้องใช้เวลาใน
การพิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระท้าผิดล่าช้าเกินสมควร  ซ่ึงจะมีผลท้าให้การป้องกันและ
ปราบปรามการกระท้าผิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในที่สุด 
  3) โทษทางปกครองไม่ก่อผลร้ายทางสังคมแก่ผู้ถูกลงโทษ เนื่องจากโทษทางปกครอง
ไม่มีลักษณะเป็นการประณามให้เส่ือมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ หรือท้าให้เสียประวัติ ดังที่เกิดขึ้นกับ              
ผู้ถูกลงโทษทางอาญา 
  4) เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่มี อ้านาจลงโทษทางปกครองจะมีประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญ และความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาในเรื่องที่จะลงโทษอย่างแท้จริง  ท้าให้สามารถ
พิจารณาเลือกใช้โทษทางปกครองให้เหมาะสมได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดในแต่ละกรณี  ทั้งนี้จะ
เห็นได้ว่าการที่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะใช้วิธีการใช้โทษทาง
ปกครอง เช่นการด้าเนินการออกค้าส่ังทางปกครองตรวจสอบจะเกิดจากสารแอมโมเนียของโรงงาน
น้้าแข็ง 2 แห่งรั่วไหล20 ลงแม่น้้าล้าตะคองขณะซ่อมแซมเครื่องผลิต ส่วนที่มีการรั่วของน้้ามันผสม
กับสารเคมีแอมโมเนียลงไปยังรางระบายน้้าเสียลงสู่ล้าน้้าล้าตะคอง ท้าให้น้้าเน่าเสียหรืออาจท้าให้
ปลาตายโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบมีอ้านาจออกค้าส่ังทางปกครอง  ได้ส่ังการห้ามปล่อยน้้าเสีย            
ลงรางระบายน้้าอย่างเด็ดขาดแล้ว พร้อมส่ังให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จจึงค่อยเปิดด้าเนินการ ทั้งนี้เป็น
การด้าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
 
2.8 ทฤษฎีการคุ้มครองในคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม  
  แนวความคิดเรื่อง “สิทธิในส่ิงแวดล้อม” ได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับพัฒนาการด้านสิทธิ
มนุษยชนซ่ึงมีวิวัฒนาการเมื่อไม่นานมานี้  อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลของมนุษยชาติต่อ              
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมว่าอาจจะต้องเส่ือมสลายลงไปเนื่องจากการกระท้าของมนุษย์
ประกอบกับการที่โลกได้รับผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงได้สร้าง
ความเสียหายให้กับมนุษย์และส่ิงแวดล้อมอย่างใหญ่หลวงประกอบกับแนวความคิดที่ว่า  
“ส่ิงแวดล้อมถือเป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ” (Common Heritage of Mankind) ดังนั้นจึงถือ
เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมนี้ไว้ให้ด้ารงอยู่กับมนุษย์ตลอดไป เพื่อที่มนุษย์
จะได้สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสมท้ังในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
รัฐธรรมนูญของไทยได้มีบทบัญญัติรับรอง “สิทธิในส่ิงแวดล้อม” ของประชาชนไว้โดยได้มีการน้า
หลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ฉบับป ีพ.ศ. 2517 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
                                                

20  สปริงนิวส์. (2555, 17 กรกฎาคม). เจอต้นเหตุปลาตาย พบสารแอมโมเนียรั่วจากโรงน ้าแข็งรั่วลงน ้า. 
สืบค้นเม่ือ 1 ธันวาคม 2556, จาก http://www.springnewstv.tv 
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รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีบทบัญญัติให้การรับรอง “สิทธิในส่ิงแวดล้อม” ไว้เช่นกัน นอกจากนี้
ยังมีบทบัญญัติอีกหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมโดยมีหลักการ        
ใหม ่ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างบทบาทของประชาชนและชุมชนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยได้ก้าหนดเป็นแนวนโยบายพื้นฐาน               
ของรัฐไว้ว่า ให้รัฐมีหน้าที่สนับสนุนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                
บนหลักการขั้นพื้นฐานดังนี้คือ การสงวน รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ    
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การควบคุมและขจัดภาวะมลพิษส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิตของมนุษย์  โดยทั้งสองประการให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม            
ของประชาชนและชุมชนท้องถ่ินรวมท้ังก้าหนดหน้าที่ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้แก่ ชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การพัฒนาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและประชาชนทั่วไป ซ่ึงถือเป็นวิวัฒนาการใหม่ในสังคมไทย 
เป็นที่มาของการจัดท้ากฎหมายในระดับนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส้าคัญในเวลาต่อมา21  
  ปัญหาและอุปสรรคที่ส้าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ผ่านมา
ในอดีต ได้แก่ แนวความคิดในเรื่องส่ิงแวดล้อมที่ไม่ตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ซ่ึงได้แก่ รัฐ ประชาชน และชุมชนท้องถ่ิน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพของปัญหาที่แตกต่างกัน
ของแต่ละพื้นที่ และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่           
เท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงได้มีการจัดท้ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ขึ้นเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าว โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อควบคุมและแก้ไข
ภาวะมลพิษของส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
ประการที่สอง เพื่อเป็นการสงวน ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในประการสุดท้าย เพื่อให้ประชาชนและ
ชุมชนท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับรัฐ              
ซ่ึงได้แก่ รัฐ องค์กรปกครองท้องถ่ิน ชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม องค์การพัฒนาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยให้สิทธิทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและชุมชน รวมทั้ง
ท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรดังกล่าวผ่านกระบวนการรับรู้และตัดสินใจของประชาชน            
หรือการท้าประชาพิจารณ์ และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อ ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
สาธารณะเพื่อตรวจสอบการท้างานของรัฐในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังก้าหนดให้
                                                

21  บทบาทของกฎหมายในการควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม  (เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย
สิ่งแวดล้อม) (น. 406). เล่มเดิม. 
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เป็นหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองท้องถ่ินในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการใช้ประโยชน์และบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมทั้งให้สิทธิ
แก่ประชาชนในการฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ด้าเนินการตามหน้าที่ในการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม หากปรากฏว่ามิได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวข้างต้น  
 
2.9 ทฤษฎีการเรียกร้องค่าเสียหาย 
  หลักการส้าคัญของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ 
หลังจากที่ผู้บริโภคต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าและบริการมาตลอด
ระยะเวลาอย่างยาวนาน ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกระบวนการทางศาลสามารถ
เรียกร้องเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคตาม พระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 นอกจากค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อละเมิดตามที่ก้าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ศาลมีอ้านาจก้าหนด                
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  1) ค่าเสียหายส้าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อ
ร่างกาย สุขภาพหรืออนามัยของผู้ เสียหายหากผู้ เสียหายถึงแก่ความตาย  สามีภริยา บุพการี                           
หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบท่ีจะได้รับค่าเสียหายส้าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 
  2) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต น้าเข้า หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้ว
ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเมื่อรู้
ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต  น้าเข้า หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ด้าเนินการใด ๆ                                                               
ตามสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอ้านาจส่ังให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่ศาลกา้หนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร 
แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น 
  ทั้งนี้โดยค้านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายท่ีผู้เสียหายได้รับ
การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า  ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความ                           
ไม่ปลอดภัยของสินค้า การด้าเนินการของผู้ประกอบการเมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่                       
ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบการ                                     
การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ตลอดจนการที่ผู้ เสียหายมีส่วนในการ
ก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 
  นอกจากศาลจะส่ังให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย              
ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดแล้ว กฎหมายฉบับนี้
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ศาลอาจจะก้าหนดค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพิ่มเติมให้มากขึ้นให้กับผู้บริโภคที่เสียหาย          
ได้อีก หากความเสียหายนั้นเป็นความเสียหายต่อจิตใจ อันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายทางด้าน
ร่างกาย สุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับจิตใจของผู้บริโภคนั้นไม่ว่าจะ
เป็นความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ               
ความอับอายหรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืน ที่มีลักษณะท้านองเดียวกัน ความเสียหายทางจิตใจ
นี้ยังไม่เคยมีกฎหมายฉบับใดในอดีตที่จะก้าหนดความเสียหายประเภทนี้โดยตรงเท่ากับกฎหมาย
ฉบับนี้ เพราะผู้บัญญัติกฎหมายในอดีตอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะใช้มาตรวัดใดมาก้าหนดความ
เสียหายประเภทนี้ได้เพราะเป็นเรื่องของมโนคติหรือนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ เมื่อกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ก้าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นเหตุที่จะท้าให้ศาลต้องเร่งก้าหนดมาตรฐาน           
ความเสียหายทางจิตใจโดยพลันต่อไป อีกไม่นานเราคงจะได้ข่าวการตัดสินเรื่องของการจ่าย
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ เกี่ยวกับค่าเสียหายทางจิตใจจากการที่ใช้สินค้าที่                       
ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค  
  ในส่วนระยะเวลาการเรียกร้องค่าเสียหาย22 การพิจารณาถึงหลักกฎหมายในประเด็น
ความเสียหายและการเยียวยา ความเสียหายในข้อพิพาท ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการละเมิดอันเกิดจาก
มลพิษเป็นผลสืบเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสียหายท่ีผู้บริโภคได้รับความเสียหายที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล นับว่าเป็นประเด็นที่มีความส้าคัญอย่างมาก  เนื่องจากลักษณะของความเสียหาย                        
ในคดีมลพิษ มีลักษณะและผลบางประการที่แตกต่างไปจากความเสียหายในคดีละเมิดทั่วไป 
กล่าวคือ ผลของความเสียหายจากคดีละเมิดทั่วไป มักปรากฏลักษณะหรือร่องรอยของความเสียหาย
อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างการขับรถยนต์ชนผู้อ่ืน การท้าร้ายผู้อ่ืน จนได้รับบาดเจ็บต้องไปรักษาตัว              
กับแพทย์ ฯลฯ การพิจารณาถึงความเสียหายจึงสามารถท้าได้โดยไม่ล้าบาก แต่ส้าหรับความเสียหาย
จากมลพิษจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป กล่าวคือแม้ว่าส่วนหนึ่งของมลพิษอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การสัมผัสหรือได้รับสารเคมี ท้าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย
หรือชีวิตโดยเฉียบพลัน แต่ยังมีผลกระทบบางประการที่อาจปรากฏขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับสารเคมีหรือ
วัตถุอันตรายแต่ยังไม่ถึงระดับซ่ึงจะแสดงผลออกมาอย่างชัดเจนหรืออาจต้องใช้ระยะเวลาท่ียาวนาน
จึงจะปรากฏผลกระทบด้านสุขภาพที่ชัดเจน ดังเช่นบุคคลที่ได้สัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสี             
ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เป็นโรคมะเร็ง เพียงแต่อาการของโรคยังไม่ปรากฏออกมาในเวลาปัจจุบัน              

                                                

 22  จาก โครงการทบทวนองค์ความรู้ระบบชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ นจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม                 
(น. 30-37), โดย สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, 2546, กรุงเทพฯ: สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มสช. 
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ซ่ึงขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ ความแข็งแรงของบุคคลผู้สัมผัสกับรังสีและโรคมะเร็งอาจต้องการ
ระยะเวลาเพื่อฟักตัว ฯลฯ 
  กรณีเช่นนี้จึงเป็นปัญหาท่ียากต่อการพิจารณาว่าการกระท้าของผู้ก่อมลพิษเป็นสาเหตุ
ของความเสียหายในลักษณะใดบ้าง เพราะนอกจากผลกระทบจากการสัมผัสหรือได้รับมลพิษเข้าสู่
ร่างกายจะไม่มีความแน่นอนชัดเจนแล้ว  ในระหว่างที่ยังไม่ปรากฏโรคอันเป็นผลโดยตรง                   
จากการสัมผัสหรือรับมลพิษดังกล่าว อาจสร้างความวิตกกังวลต่อผู้ได้รับผลกระทบว่าตนอาจเป็น
โรคร้ายแรงในอนาคต เช่น เกิดความหวาดกลัวว่าตนจะเป็นโรคมะเร็ง ก็เป็นสภาพการณ์ที่สร้าง
ความยุ่งยากให้เพิ่มมากขึ้นว่าจะสามารถนับเอาความรู้สึกหวาดวิตกกังวลของผู้ได้รับผลกระทบ       
เป็นความเสียหายอย่างหนึ่งได้หรือไม่ หรือควรถูกพิจารณาว่าเป็นผลที่ไกลจากเหตุ  และไม่อาจ
นับเป็นความเสียหายได้ ความยุ่งยากในการพิจารณาถึงลักษณะความเสียหายดังที่ยกตัวอย่างข้างต้น 
มีผลสืบเนื่องต่อมาถึงการเยียวยาความเสียหาย ที่ศาลจะก้าหนดให้เพราะหากผลกระทบลักษณะ  
ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นกับผู้ได้สัมผัสมลพิษไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นความเสียหายก็ไม่จ้าเป็นที่จะต้องมี
การเยียวยาแต่อย่างใด ในการพิจารณาถึงความเสียหายและการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษ ตามระบบกฎหมายไทย กฎหมายลักษณะละเมิดจะเป็นกฎหมายพื้นฐานที่
น้ามาปรับใช้กับกรณีดังกล่าวทั้งในเรื่องภาระการพิสูจน์  ความเสียหายและการพิจารณาถึง                
การเยียวยาแม้ว่าจะมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม            
พ.ศ. 2535 ที่ให้สิทธิในการเรียกร้องทางแพ่ง ตามมาตรา 96 แหล่งก้าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือ
เป็นแหล่งก้าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของรัฐเสียหายด้วยประการ
ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท้า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก 
  1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
  2) การกระท้าตามค้าส่ังของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
  3) การกระท้าหรือละเว้นการกระท้าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือ
ของบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของ
มลพิษนั้น ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซ่ึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษ           
มีหน้าที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่าย
จริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย แต่กฎหมายฉบับนี้ก็มิได้มีบทบัญญัติที่แตกต่างไปจาก
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กฎหมายลักษณะละเมิดในประเด็นความเสียหายและการเยียวยา คงมีเพียงการน้าหลักความรับผิด
โดยเคร่งครัดมาบังคับใช้ที่ท้าให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่จ้าเป็นต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของผู้กระท้าละเมิดเท่านั้น23 
  การก้าหนดหลักการเกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีที่ความ เสียหาย
เกิดขึ้นโดยผลของการสะสมอยู่ในร่างกาย หรือต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ นอกจากการน้าหลัก
ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาใช้บังคับซ่ึงแตกต่างจากกระบวนการทางศาลแพ่ง 
อาญาท่ัวไป กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้สินค้าท่ีไม่ปลอดภัยเกดิขึน้ 
มาตรา 12 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัตนิี้ เป็นอันขาด
อายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด 
หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้นในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลา
ในการแสดงอาการ ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา 10 ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน
สามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้
ถึงความเสียหาย ด้านอายุความที่ผู้บริโภคจะใช้สิทธิฟ้องร้องได้นั้น  ปกติการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายทางคดีแพ่งมักจะมีอายุความเพียง 1 ปี ซ่ึงในการด้าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก              
ผู้ก่อมลพิษ กฎหมายพื้นฐานที่ใช้เป็นหลักในการด้าเนินคดีได้แก่  หลักละเมิดตามมาตรา 420             
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงบัญญัติว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท้าต่อบุคคลอ่ืน
โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท้าละเมิดจ้าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น  กฎหมายลักษณะ
ละเมิดนี้มุ่งคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกล่วงสิทธิผิดหน้าที่จากการกระท้าของบุคคลอ่ืน ความรับผิดตาม
หลักละเมิดมีพื้นฐานอยู่บนความผิดที่ เกิดจากความชั่วร้ายในใจ  (Liability Based on Fault)              
ของผู้กระท้า ไม่ว่าจะกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ได้ก้าหนดหลักในการน้าสืบต่อศาลไว้ว่า  “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องพิสูจน์” ดังนั้น           

                                                

 23  จาก ความรับผิดทางแพ่งของผู้ก่อมลพิษในคดีสิ่งแวดล้อม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 50-
55), โดย ปัญจพร โกศลกิติวงศ์, 2541, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ้างถึงใน โครงการทบทวนองค์
ความรู้ระบบชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ นจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม (น. 30-35). เล่มเดิม. 
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การพิสูจน์ว่าจ้าเลยมีความรับผิด ตามกฎหมายลักษณะละเมิด จึงมีประเด็นที่ผู้เสียหายหรือโจทก์
ต้องน้าสืบต่อศาลหรือพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ศาล คือ24 
  1) จ้าเลยได้กระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ 
  2) การกระท้าของจ้าเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ 
  3) ความเสียหายท่ีโจทก์ได้รับมีมากเพียงใด 
  4) โจทก์ควรได้รับค่าเสียหายเพียงใด 
  หากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นตามที่ตนกล่าวอ้างขึ้นมา  ก็จะอยู่ในฐานะ          
ของผู้แพ้คดี ซ่ึงหมายความว่าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ 
  ทั้งนี้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
พ.ศ. 2551 ก้าหนดอายุความไว้ถึง 3 ปี นับแต่วันที่ผู้บริโภครู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง       
แต่ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบต่อสินค้านั้นด้วย หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีการ
ขายสินค้านั้น แต่หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย โดยผลของ
สารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหาย หรือเป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแสดงอาการ 
ผู้เสียหายหรือผู้แทนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่รู้
ถึงความเสียหายต่อตนเองและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่รู้ถึง
ความเสียหายที่ปรากฏแก่ตนเอง ซ่ึงท้าให้เห็นว่าในการฟ้องร้องในระยะเวลาดังกล่าวย่อมมี
ระยะเวลาที่ยาวนานเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อปรากฏผลความเสียหายที่จ้าเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนาน            
ในการแสดงผลแห่งความเสียหายที่ เกิดขึ้น ประเด็นที่น่าพิจารณาประการหนึ่งก็คือจ้านวน
ค่าเสียหายที่ศาลจะก้าหนดเพื่อเยียวยาความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน  การก้าหนดค่าเสียหายยังไม่
ปรากฏหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพียงพอจึงท้าให้จ้านวนค่าเสียหายอาจไม่มีความแน่นอน และหากเทียบ
กับผลกระทบท่ีผู้เสียหายได้รับแล้วอาจมองได้ว่ายังไม่เหมาะสมกับความเสียหายที่ได้รับ  
  อย่างไรก็ตามหลักกฎหมายไทยโดยทั่วไปตั้งอยู่บนหลักการก้าหนดค่าเสียหายตาม                        
ที่เสียหายจริง (Compensatory Damages) กล่าวคือ ได้รับความเสียหายเท่าใดก็จะได้รับการเยียวยา
เท่านั้น อย่างไรก็ดียังมีหลักการก้าหนดค่าเสียหายอีกลักษณะหนึ่ง คือค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ 
(Punitive Damages) ซ่ึงในระบบกฎหมายไทยได้มีการน้ามาใช้บ้างแล้วในคดีบางลักษณะ อาทิ         
คดีผู้บริโภคและคดีเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability) แต่ในหลาย ๆ ประเทศได้น้า
ระบบค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้ในคดีส่ิงแวดล้อมด้วย เพื่อเป็นมาตรการลงโทษผู้ที่ก่อให้เกิด

                                                
24  จาก ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชด์                

ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือน้าเข้าสินค้า (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 15-20), โดย ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์, 
2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ความเสียหายและป้องปรามการกระท้าความผิดในอนาคต (Deterrent Effect) ซ่ึงมักน้ามาใช้กับการ
จงใจก่อให้เกิดความเสียหายหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยค่าเสียหายท่ีก้าหนดให้นี้อาจ
สูงกว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่จะมากน้อยเพียงใดอาจมีการก้าหนดไว้ในกฎหมายหรือให้เป็น
ดุลพินิจของศาลจะก้าหนดตามความเหมาะสม มาตรการนี้ท้าให้ผู้ที่มีสถานะทางการเงินดี
จนกระทั่งไม่ให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการด้วยความระมัดระวังจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อ่ืนให้ได้รับการลงโทษจ่ายค่าเสียหายในอัตราท่ีสูงกว่าปกติ อันจะช่วยยับยั้งมิให้มีการก่อให้เกิด
ความเสียหายเช่นนั้นอีกในอนาคตเป็นต้น 
 DPU



บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน ้าแข็ง              

เพ่ือการบริโภคของไทยเปรียบเทยีบกับต่างประเทศ 
 

  กระบวนการผลิตน ้าแข็งจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคน ้าแข็ง  มุ่งเน้นการผลิตน ้าแข็งที่ลดการปนเปื้อน 
ตลอดจนป้องกันและลดปัญหาการเกิดโรค รวมทั งตระหนักถึงความส้าคัญในการผลิตน ้าแข็ง         
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ดังนั นผู้เขียนจึงได้ท้าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี  
 
3.1 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตน ้าแข็ง 
  ตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตน ้าแข็ง เป็นการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมความปลอดภัยที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติตาม โดยจะต้องด้าเนินการ
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในโรงงานผลิต การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล หลักสุขอนามัย
และความสะอาดทั งในกระบวนการผลิต และบุคลากรในสายงานผลิตด้วย โดยให้ตระหนักถึงความ
สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเป็นส้าคัญ วิธีการผลิตอาหาร
จะต้องมีการก้าหนดวิธีการผลิต  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร                   
ซึ่งการด้าเนินการต้องค้านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี    
 3.1.1  ประเภทของน ้าแข็ง 
  การด้าเนินธุรกิจการผลิต จ้าหน่าย และบริการจัดส่งน ้าแข็งที่เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สินค้าและการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน มีแนวคิดนโยบายที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐานสากล โดยการจะน้าเอามาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีใน
การผลิต (Good Manufacturing Pratice: G.M.P.) มาใช้ในโรงงาน ทั งนี มีน ้าแข็งที่สามารถแบ่งแยก
ได้ดังนี 1 

                                                                        
1  จาก น ้ำแข็ง แหล่งของจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทำงเดินอำหำร  (น. 1), โดย อนุเทพ ภาสุระ, 2546 

(ตุลาคม), ชลบุรี: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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  3.1.1.1 น ้าแข็งบริโภค 
  น ้าแข็งใช้รับประทานได้  จะต้องใช้น ้าที่ผ่านขั นตอนการปรับคุณภาพแล้วน้าไป             
ผลิตเป็นน ้าแข็งก้อนใหญ่ จะมีขั นตอนการเป่าลมเพื่อให้น ้าแข็งทั งก้อนใสนอกจากนี น ้าแข็งหลอด  
ที่ตักแบ่งจ้าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ตามร้านอาหารจะเป็นน ้าแข็งที่จ้าหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก 
ดังนั น เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคน ้าแข็งดังกล่าว ผู้บริโภคควรสังเกตน ้าแข็ง สถานที่เก็บ
รักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็นน ้าแข็งซองควรซื อมาบริโภคทั งก้อน 
โดยน้ามาล้างน ้าให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และเมื่อทุบหรือบดแล้วก็ควรใส่ไว้ในภาชนะบรรจุที่
สะอาดด้วย จะเห็นได้ว่าการผลิตน ้าแข็งบริโภคนั น จะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างกว่าจะถึงมือ
ผู้บริโภค ถ้าหากผู้ผลิตไม่มีความระมัดระวังตั งแต่ต้น เร่ิมจากคุณภาพของน ้าที่น้ามาผลิต การเก็บ 
การขนส่ง รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุน ้าแข็ง หากมีความสะอาดไม่เพียงพอก็อาจก่อให้เกิดปัญหา            
การปนเปื้อนของเชื อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ ดังนั น ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา          
จึงได้ควบคุมผู้ผลิตน ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายในเร่ืองของคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ต้องมีวิธีการผลิต            
ที่ถูกสุขลักษณะ ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ            
ที่ดีในการผลิต หรือ จี.เอ็ม.พี. เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าว เป็นต้น 
  3.1.1.2 น ้าแข็งอุตสาหกรรม 
  น ้าแข็งใช้รับประทานไม่ได้นิยมใช้ในทางการประมงเพื่อแช่อาหารทะเล กรรมวิธี
เช่นเดียวกับน ้าแข็งที่ใช้รับประทานได้เพียงแต่ไม่มีขั นตอนการเป่าลม ท้าให้กึ่งกลางก้อนน ้าแข็ง          
ไม่ใส มีสีขาวขุ่น ทั งนี มีการน้าไปใช้ในการท้าอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้เคร่ือง
ท้าความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง จึงจะท้าให้คุณภาพของอาหารแช่แข็งมีมากที่สุด ขณะนี อาหาร            
แช่แข็งที่ท้าเป็นอุตสาหกรรมและส่งขายต่างประเทศในแต่ละปี น้ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ           
เข้าเป็นจ้านวนมาก คือ กุ้งเยือกแข็ง และไก่สดเยือกแข็งโดยใช้ความเย็นของน ้าแข็งที่ใช้ในการ             
แช่อาหารจะท้าให้อุณหภูมิของอาหารลดลงได้เร็วและถ้ามีปริมาณเพียงพอ จะท้าให้อาหารนั น         
เย็นลง จนมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ 0 องศาเซลเซียส เหมาะส้าหรับการเก็บรักษาสัตว์น ้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปลาสด ซึ่งจะสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ เป็นต้น 
 3.1.2 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคุณภาพน ้าแข็ง2 
  ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน ้าแข็ง
เพื่อการบริโภค จึงมีองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก้ากับดูแลในด้านต่าง  ๆ เช่น 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส้านักงานคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นต้น 
                                                                        

2  จาก อย. คุมเข้มผู้ผลิตน ้ำแข็ง ต้องพัฒนำสถำนที่ผลิตตำมเกณฑ์จีเอ็มพี  (น. 1-2), โดย ส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค, (2547, 20 กุมภาพันธ์), กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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  3.1.2.1 องค์กรภาครัฐ 
1)  ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานที่ให้การควบคุมก้ากับ 

การผลิต ผู้ผลิตจะต้องมาขอขึ นทะเบียนต้ารับอาหารกับทางส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เสียก่อนจึงจะผลิตและจ้าหน่ายได้ การผลิตน ้าแข็งส้าหรับบริโภคถ้าหากผู้ผลิตไม่ระมัดระวังความ
สะอาดของน ้าที่น้ามาผลิต หรือการเก็บ การขนส่ง รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุหากไม่สะอาด                   
ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ อีกทั งน ้าแข็งจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ มีการก้าหนด
คุณภาพ หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการผลิต มาตรฐานของภาชนะบรรจุ รวมทั งการใช้ 
วิธีเก็บรักษา และต้องมีฉลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง น ้าแข็ง ทั งนี การผลิต
น ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้รับประทานต้องใช้น ้าสะอาดที่มีมาตรฐาน อาทิ ต้องไม่มี
จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรคเจือปน ไม่ว่าจะเป็นโรคท้องร่วง โรคอหิวาตกโรค โดยกรรมวิธีการผลิต     
ในการท้าน ้าให้สะอาดต้องมีขั นตอนการขจัดสิ่งเจือปนอย่างถูกต้องและเหมาะสม สถานที่ผลิตและ
วิธีการผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี  ตลอดจนมีการบ้ารุงและรักษาท้าความ
สะอาดอุปกรณ์เคร่ืองมืออย่างสม่้าเสมอในส่วนของผู้ผลิตตามกฎหมายก้าหนดนั น ในกรณีที่เข้าข่าย
โรงงาน คือมีเคร่ืองจักรตั งแต ่5 แรงม้าขึ นไปหรือคนงานตั งแต ่7 คนขึ นไป จะต้องมีใบอนุญาตผลิต
อาหาร ใบส้าคัญการขึ นทะเบียนต้ารับอาหาร แต่ถ้าเป็นร้านค้าไม่เข้าข่ายโรงงานจะต้องขออนุญาต
ใช้ฉลากอาหาร โดยผู้ผลิตน ้าแข็งทุกรายจะต้องมาขออนุญาตผลิตอาหารหรือใช้ฉลากอาหาร               
กับทางส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในท้องที่
ของผู้ผลิตก่อน หากฝ่าฝืนขายอาหารควบคุมเฉพาะโดยไม่มีฉลากอาหารจะมีโทษปรับไม่เกิน            
สามหมื่นบาทหรือถ้าน ้าแข็งที่ผลิตเพื่อจ้าหน่าย ไม่มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอ ก็จะจัดเป็นอาหาร
ผิดมาตรฐาน ผู้ผลิตจะต้องได้รับโทษถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท เป็นต้น 

2)  ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ท้าหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจการค้า การโฆษณา ผลิตภัณฑ์สินค้า
และการให้บริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่เป็นองค์กรกลางคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล 
สคบ.ได้ด้าเนินงานทั งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การพัฒนานโยบายและกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคอยู่ เสมอให้ทันต่อสถานการณ์  การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายผู้บริโภค                     
พร้อมทั งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง โดยที่เห็นได้อย่างเป็น
รูปธรรม คือ การมอบตราสัญลักษณ์ สคบ. ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง ธุรกิจทองรูปพรรณ 
และธุรกิจกวดวิชา หรือการควบคุมข้าวสารที่บรรจุถุง ทั งนี มีการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ในการ
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เป็นช่องทางการร้องเรียนให้กับประชาชน มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ซึ่งมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี 3 

 (1)  สิทธิที่ จะได้ รับข่ าวสารรวมทั งค้ าพรรณนาคุณภาพที่ ถู กต้อง                        
และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

 (2)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
 (3)  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
 (4)  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

  ทั งนี  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี บัญญัติไว้ส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (มาตรา 4) 
  ทั งนี การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอ่ืน เมื่อมี เหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใด               
อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เช่นการบริโภคข้าวสารบรรจุถุงที่ไม่ปลอดภัยเป็นต้น คณะกรรมการ
อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั นได้  ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ                      
ไม่ด้า เนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือด้าเนินการล่าช้าโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการจะจัดให้มีการพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายถ้าผลจากการทดสอบ
หรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และกรณีไม่อาจป้องกันอันตราย            
ที่ จะ เกิ ดจากสินค้ านั นได้ โดยการก้ าหนดฉลากตามมาตรา  30  ห รือตามกฎหมาย อ่ืน                          
ให้คณะกรรมการมีอ้านาจสั่งห้ามขายสินค้านั นและถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงสินค้านั นภายใต้เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการก้าหนดก็ได้ในกรณีที่สินค้านั น                       
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสิน  ค้านั นไว้เพื่อขายต่อไป 
คณะกรรมการมีอ้านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจท้าลายหรือจะจัดให้มีการท้าลายโดยผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ (มาตรา 36) 
  3.1.2.2  องค์กรภาคเอกชน 
  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ โดยเร่ิมจากการท้างาน
ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2526 ในนาม คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน 
(คปอส.) ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาสาธารณสุข ทั งผลักดันนโยบายห้ามผสมสารคาเฟอีนในยาแก้
ปวดลดไข้ การรณรงค์ให้ชื่อสามัญทางยาในฉลากเอกสารก้ากับยา การรณรงค์ให้มีนโยบายลดใช้
สารเคมีในการเกษตร ฯลฯ บทเรียนจากการท้างานของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคท้าให้เกิดความ

                                                                        
3  จาก แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร เรื่องกำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (น. 15), โดย ส้านักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค และส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน, 2547, กรุงเทพฯ: อรณุการพิมพ์.  
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ตระหนักถึงสุขภาพแบบองค์รวม ว่าต้องดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผู้บริโภคอย่าง             
รอบด้าน ถึงจะน้ามาสู่การมีสุขภาวะที่ดีได้  จึงจดทะเบียนจัดตั งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขึ นในปี                
พ.ศ. 2539 ทั งนี เพื่อให้ผู้บริโภคมีความฉลาดและเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาในสังคมบริโภคนิยม 
จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองผู้บริโภค4 
  การด้าเนินการจดทะเบียนจัดตั งมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภคขึ นในปี  พ.ศ.  2539 โดยมี
วัตถุประสงค์การส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้  สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคต่าง ๆ ได้มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค และวัตถุประสงค์
ส้าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพราะการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ การที่ผู้บริโภคคุ้มครองดูแลตัวเอง
ได้ ดังนั นข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้บริโภค “ฉลาดและเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหา               
ในสังคมบริโภคนิยม” จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทั งนี ในเร่ืองการด้าเนินการ                
ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีการด้าเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ออกประกาศแจ้งเตือน เร่ืองการป้องกัน
โรคที่เกิดในฤดูร้อน โดยระบุการแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการ ผลิตและจ้าหน่ายน ้าแข็ง น ้าดื่ม                 
ควรระมัดระวังน้าน ้าที่ปราศจากเชื อโรคมาผลิตรวมทั งการขนย้าย เพื่อจ้าหน่ายต้องด้าเนินการให้ถูก
หลักสุขาภิบาลอาหารและน ้า ในการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน ้า อาทิ โรคอุจจาระร่วง   
โรคอาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค นอกจากนี ผู้ประกอบการบางราย ใช้น ้าประปาไม่ผ่านการ
กรองที่ดีมาท้าเป็นน ้าแข็งขาย ขณะที่เคร่ืองมือที่ใช้ก็ไม่มีมาตรฐานเน้นราคาถูก ส่วนการเคลื่อนย้าย
สินค้าก็มีความส้าคัญ คนงานบางคนเป็นโรคผิวหนัง ไม่ใส่ถุงมือท้างานมาจับน ้าแข็ง บางรายใช้              
ถุงปุ๋ยเก่ามาใส่สินค้า คนงานบางคนใช้เท้าถีบเพื่อเคลื่อนย้ายน ้าแข็ง ทั งนี การแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นต้น 
 3.1.3  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท้าธุรกิจการผลิตน ้าแข็ง 
  ในการผลิตน ้าแข็ง มีบุคคลหลายฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวไม่ว่าจะ
เป็นผู้ผลิต ผู้จ้ าหน่าย  ผู้บริโภค ผู้ขนส่ง  ซึ่ งถือว่ามีบทบาทและความส้าคัญเท่า เทียมกัน                   
ในการขับเคลื่อนธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 
  3.1.3.1  ผู้ผลิต  
  ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ที่ท้าหน้าที่น้าทรัพยากรมาท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผลิตสินค้าและบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในการผลิตน ้าแข็งไม่ว่าจะเป็นน ้าแข็งซองหรือน ้าแข็ง
หลอดจ้าเป็นต้องเร่ิมต้นจากสถานที่การผลิตที่ถูกสุขลักษณะ การควบคุมการผลิตที่ถูกต้องรวมทั ง

                                                                        
4  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, จาก http://www.consumerthai.org 
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การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  หรือ 
มาตรฐาน จี.เอ็ม.พี. (GMP : Good Manufacturing Practice) โดยประกอบกับพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ผลิต หมายความว่า ท้า ผสม ปรุงแต่งและหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุด้วย 
กล่าวคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 “ผลิต” หมายความว่า ท้า ผสม ปรุง ประกอบ 
ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือกหรือ         
การแบ่งบรรจุ” นอกจากนี กระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 285) พ.ศ. 2547 เร่ือง น ้าแข็ง (ฉบับที่ 4) ตามเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป 
กล่าวคือ”ข้อ 2 ให้น ้าแข็งเป็นอาหารที่ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน” โดยก้าหนดไว้ตาม ข้อ 2   
“ให้ผู้ผลิตหรือน้าเข้าน ้าแข็งที่ได้รับใบส้าคัญการขึ นทะเบียนต้ารับอาหารหรือใบส้าคัญการใช้ฉลาก
อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2527 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) เร่ืองน ้าแข็ง (ฉบับที่ 2)              
ลงวันที่  23 เมษายน พ .ศ. 2534 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  254) พ .ศ. 2545              
เร่ือง น ้าแข็ง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี ใช้บังคับ
ใช้เลขสารบบอาหารดังกล่าวต่อไปได้ โดยถือว่าได้จดทะเบียนรายละเอียดของอาหารตามประกาศ
ฉบับนี แล้ว 
  3.1.3.2  ผู้จ้าหน่าย 
  ผู้จ้าหน่าย คือ ผู้ที่จะสามารถส่งสินค้าและบริการที่ผลิตให้ถึงมือผู้บริโภค เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ใช้ เป็นผู้ที่ถือว่าช่วยงานผู้บริหารการตลาด ผู้จัดจ้าหน่าย
คือผู้ที่ซื อสินค้ามาเพื่อขายต่อ จัดการเกี่ยวกับการบริการ การซ่อมแซม การส่งคืนสินค้า การเก็บ
รักษาสินค้า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า 
ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือน้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า            
หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย และ “ขาย” หมายความ
รวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย 
  3.1.3.3  ผู้บริโภค    
  ตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ .ศ . 2522 แก้ไขเพิ่มเติม               
พ. ศ. 2541 มาตรา 3 “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือ               
ผู้ซึ่งได้ รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื อสินค้าหรือรับบริการ                               
และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสีย
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ค่าตอบแทน ทั งนี ผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอ้านาจหน้าที่รวมทั งสิทธิของผู้บริโภค
โดยตรง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ตามมาตรา 45 ได้ก้าหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการดังนี  
  1)  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั งค้าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ 
  2) สิทธิที่จะได้อิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
  3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
  4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท้าสัญญา 
  5) สิทธิที่จะได้การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
  ทั งนี เป็นไปตามหลักทั่วไปของการบังคับใช้กฎหมาย  คือ เมื่อมีกฎหมายฉบับใด               
ให้อ้านาจในการคุ้มครองผู้บริโภคไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ต้องบังคับตามกฎหมายฉบับนั น  
ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับเร่ืองอาหาร ผู้บริโภคสามารถไปร้องเรียน           
ที่ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเร่ืองสินค้าอาหารเท่านั น เป็นต้น  
  3.1.3.4  ผู้ขนส่ง  
  ผู้ขนส่ง หมายถึง การขนและการส่ง หรือการน้าไปและน้ามา ได้แก่ การขนส่งสิ่งของ
หรือสัตว์ที่ไม่สามารถจะเคลื่อนตัวเองได้  จากจุดหนึ่งเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ 
ในขณะที่การน้าไปและน้ามา คือน้าคน มนุษย์หรือผู้โดยสารที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ตาม
เคร่ืองหมาย สากล ไปยังจุดหมายปลายทางได้  การขนส่งที่ เราจะศึกษาต่อไปจะหมายถึง                       
การเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและส่งของเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการเปลี่ยนสถานที่องค์ประกอบ           
ที่ส้าคัญของการขนส่ง ได้แก่ 
  1)  เส้นทาง (Way) หมายถึงปัจจัยพื นฐานที่จะรองรับพาหนะในการเคลื่อนที่ จาก                  
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แบ่งออกเป็น 
   (1)  ทางธรรมชาติ เกิดขึ นเอง ได้แก่ ล้าน ้า ทางเดินในป่า เขา ท้องฟ้า 
   (2)  ทางธรรมชาติ ที่ได้รับการปรับปรุง ได้แก่ ล้าน ้าธรรมชาติ ที่ต้องขุดลอก
เน่ืองจากเรือไม่สามารถจะผ่านไปได้ 

                                                                        
5  พระราชบัญญัติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 4. 
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   (3)  ทางมนุษย์สร้างขึ น ได้แก่ ถนนลอยฟ้า ถนนใต้ดิน หรือการขุดอุโมงค์ผ่านภูเขา
หรือใต้ช่องแคบ เพื่อให้รถหรือรถไฟผ่านไปมาได้ 
  2)  สถานี (Terminal)  
  โดยหลักของผู้ขนส่งมีหน้าที่  เนื่องจากการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารโดยพาหนะ
ประเภทต่าง ๆ ไม่สามารถวิ่งไปโดยไม่มีจุดหมายได้ เช่น 
  (1) ให้บริการแก่พาหนะต่าง ๆ ตามความต้องการเฉพาะด้าน เช่น เติมน ้ามันเชื อเพลิง 
เปลี่ยนสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ในพาหนะ เช่น ของใช้ในห้องสุขา จัดเสบียงอาหารที่จะต้อง
ใช้ตลอดเส้นทางการเดินทาง ตลอดจนการตรวจสภาพของพาหนะและเครื่องขับเคลื่อน 
  (2) ให้มีการเปลี่ยนพาหนะตามเส้นทาง และเปลี่ยนชนิดของพาหนะ เช่น การเปลี่ยน
รถเมล์ในกรุงเทพมหานคร ไปใช้รถบริษัทขนส่งจ้ากัด (บขส.) เพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดหรือ
เคร่ืองบินระหว่างประเทศ เป็นเคร่ืองบินภายในประเทศ หรือเปลี่ยนจากเคร่ืองบินมาเป็นรถเมล์
หรือรถแท็กซี่ 
  (3) อ้านวยความสะดวกแก่การจราจรทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดที่จอดรถ เคร่ืองบิน เรือ 
เพื่อให้รับบริการอันพึงมี แล้วจัดระบบการรับส่ง ผู้โดยสารและสินค้า เพื่อให้เกิดกระแสไหลของ
พาหนะได้สะดวกรวดเร็วและปลอดจากภัย 
  3) พาหนะ (Carrying Unit) 
  โดยหลักการขนส่งทางพาหนะจะมีการขนส่งดังนี  
 (1) รถโดยสาร รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเคร่ือง รถเมล์สองแถว รถเมล์เล็ก 
รถเมล์ ขสมก./บขส. รถแวนส์ รถแท็กซี่ รถตู้ รถยนต์ รถเมล์เลขทะเบียน 10 หรือ 30 ฯลฯ ยานพาหนะ
ทางบกนี  ต่างออกแบบเพื่อใช้กับระยะทาง ปริมาณขนส่ง และความสะดวกสบายต่าง ๆ กัน 
 (2) รถบรรทุกสินค้า ได้แก่ รถกระบะ รถสิบล้อ รถสิบล้อพ่วง รถกึ่งพ่วง รถบรรทุก
ของเหลวต่าง ๆ รถบรรทุกปูนผสม ฯลฯ ต่างได้รับการออกแบบให้เหมาะกับสภาพถนนและ
น ้าหนักบรรทุก ในสภาพจราจรปัจจุบันรถบรรทุกสินค้าเหล่านี ต้องเผชิญกับเวลาวิ่งเฉพาะบาง
ช่วงเวลาเท่านั น 
 (3) รถประเภทล้อเลื่อนอ่ืน ๆ ได้แก่  รถเข็นอาหาร น ้า  และรถสามล้อถีบที่ใช้              
ในการบรรทุกทั งสินค้าและผู้โดยสาร 
  4) เคร่ืองขับเคลื่อน (Motive Power) 
  ผู้ขนส่งมีการขนส่งอาหารโดยการด้าเนินการทางยานพาหนะทางอากาศ เคร่ืองบินเป็น
ตัวอย่างหนึ่งของอากาศยาน นอกจากนี ยังมีเฮลิคอปเตอร์ ฯลฯ เคร่ืองบินมีข้อได้เปรียบกว่ายานพาหนะ
อ่ืน ๆ คือ บินได้เร็ว ท้าให้เวลาในการเดินทางลดลง สามารถบินผ่านสถานที่ทุรกันดารที่ เ รือ             
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และรถเดินทางไปไม่ได้ และเนื่องจากท้องฟ้ามีอาณาเขตกว้างไกล ท้าให้ความถี่ของเที่ยวบินสูง            
ท้าให้มีโอกาสเลือกเวลาเดินทางได้ และในปัจจุบันต้นทุนต่อหน่วยผลิตลดลงมาก เมื่อขนาดบรรจุ
เพิ่มสูงขึ น เช่น 500 คน ต่อล้า นอกจากนี เคร่ืองบินยังเป็นพาหนะที่ปลอดภัยที่สุดและไว้ใจได้มาก
ที่สุดด้วย เป็นต้น 
 3.1.4 หลักการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตน ้าแข็ง  
  การก้าหนดมาตรการและวิธีการควบคุมการผลิตน ้าแข็งเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคน ้าแข็งที่มีความสะอาดและปลอดภัย  ทั งยังเป็นหลักเกณฑ์
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 
  3.1.4.1 การควบคุมคุณภาพการผลิต6 

แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ผู้ผลิตน ้ าแข็ งอย่ างชัดเจน แต่ก็สามารถพิจารณากฎหมายที่ ให้ความคุ้มครองผู้บ ริโภค                    
ในการเกี่ยวข้องกับการผลิตน ้าแข็งก่อนจะถึงมือผู้บริโภค  ให้มีความสะอาด ปลอดภัยและ            
ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นทีเ่ชื่อมั่นของประชาชนผู้บริโภค ทั งนี จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) เร่ืองน ้าแข็ง (ฉบับที่ 2) เช่น 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“(จ) แคดเมียม ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร” 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคา พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี แทน 

(ฌ)  เหล็ก ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
(ญ)  ตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี เป็น (ธ) (น) และ (บ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 
(ธ)  อะลูมิเนียม ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
(น)  เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 

(บ) ไซยาไนด์ ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร  

                                                                        
6  จาก กำรประยุกต์ใช้หลักกำรระบบวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนกำรผลิต

น ้ำแข็งหลอด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 82), โดย พรรณกร พิทักษ์สันตโยธิน, 2551, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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ทั งนี ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่มีสารโลหะหนักตามที่ กฎหมายบัญญัติ              
ไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) เร่ือง น ้าแข็ง (ฉบับที่ 2) ที่กล่าวมา
ข้างต้น การผลิตน ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้รับประทานนั น จะต้องใช้น ้าสะอาดและ
ได้มาตรฐานตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ืองน ้าแข็ง 
ดังต่อไปนี  

ข้อ 2  น ้าแข็งต้องเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 
ข้อ 3  การผลิตน ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้รับประทาน ต้องใช้น ้าสะอาด

ที่มีมาตรฐาน ดังต่อไปนี  
(1)  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ น ้าที่น้ามาผลิตน ้าแข็งจะต้องไม่มีสี ไม่มีกลิ่นแต่จะไม่รวมถึง

กลิ่นคลอรีน ความขุ่นจะต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล และค่าความเป็นกรดด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 
ถึง 8.5 

(2)  คุณสมบัติทางเคมี น ้าที่น้ามาผลิตน ้าแข็งจะต้องมีคุณสมบัติทางเคมี เช่น ปริมาณ
สาร ทั งหมด (Total Solid) ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรัมต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร ความกระด้างทั งหมด            
โดยค้านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตไม่เกิน 100.0 มิลลิกรัมต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร แคดเมียมไม่เกิน 
0.005 มิลลิกรัมต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร และเหล็กไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร เป็นต้น 

(3)  คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ น ้าที่น้ามาผลิตน ้าแข็งจะต้องไม่มีบักเตรีชนิด อี.โค.ไล 
(Escherichia Coli) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค และตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 
ต่อน ้าสะอาด 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม.พี.เอ็น. (Most Probable Number) 

ข้อ 4 น ้าแข็งตามข้อ 3 ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามมาตรฐานของน ้าสะอาด 
และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปนเปื้อนอยู่ในน ้าแข็งนั น 

ข้อ 5 กรรมวิธีการผลิตน ้าแข็งตามข้อ 3 ให้ใช้วิธีท่ีจะป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่
ภายนอกเข้าไปปนเปื้อนกับน ้าสะอาดที่ใช้ในระหว่างที่ท้าการผลิต 

ข้อ 6 ท่อส่งน ้า ซองน ้าแข็ง และเคร่ืองใช้ในการผลิตที่สัมผัสกับน ้าสะอาดหรือน ้าแข็ง 
จะต้องท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ทนทาน และมีลักษณะที่ง่ายต่อการท้าความสะอาด 

ข้อ 7 พื นผิวของท่อส่งน ้า ซองน ้าแข็ง และเครื่องใช้ในการผลิตที่สัมผัสกับน ้า
สะอาดหรือน ้าแข็งต้องสะอาด และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปนเปื้อนอยู่ในระหว่างที่ท้าการผลิต 

ข้อ 8 การผลิตน ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากให้ใช้
รับประทาน ต้องใช้น ้าสะอาดที่มีมาตรฐานตามข้อ 3 และจะเติมสารอ่ืนที่ส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเห็นชอบด้วยก็ได้ 

DPU



55 

การผลิตน ้าแข็งตามวรรคหนึ่ง  จะท้าตามกรรมวิธีการผลิตน ้าแข็งท่ีก้าหนดไว้              
ในข้อ 5 หรือท้าตามกรรมวิธีการผลิตอ่ืนก็ได้  แต่ท่อส่งน ้า ซองน ้าแข็ง และเคร่ืองใช้ในการผลิต           
ที่สัมผัสกับน ้าสะอาดหรือน ้าแข็ง ต้องเป็นไปตามข้อ 6 และข้อ 7 

ข้อ 9  น ้าที่ใช้ในการท้าความสะอาดท่อส่งน ้า  ซองน ้าแข็ง เครื่องใช้ในการผลิต              
ที่สัมผัสกับน ้าสะอาดหรือน ้าแข็ง และภาชนะบรรจุต้องใช้น ้าที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับน ้าที่ใช้ผลิต
น ้าแข็ง การถอดน ้าแข็งออกจากซองน ้าแข็งนั นต้องใช้น ้าที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับน ้าที่ใช้ผลิต
น ้าแข็ง 

ข้อ 10 ในการเก็บรักษาน ้าแข็งห้ามมิให้ใช้แกลบ ขี เลื่อย กระสอบ กาบมะพร้าว             
เสื่อ หรือวัสดุอย่างอื่นในท้านองเดียวกันปกคลุมหรือห่อหุ้มน ้าแข็ง 

ข้อ 11 สถานที่เก็บรักษาน ้าแข็งตามข้อ 3 เพื่อจ้าหน่ายหรือที่จ้าหน่าย ต้อง 
(1)  สะอาดและมีระดับสูงกว่าทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน ้าแข็ง 
(2)  ท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื นผิวเรียบรักษาความสะอาดได้ง่าย 
(3)  มีลักษณะที่ง่ายต่อการท้าความสะอาด และมีลักษณะปกปิดที่ป้องกันให้ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน ้าแข็งได้ 
ข้อ 12  ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุน ้าแข็งตามข้อ 3 เพื่อจ้าหน่าย หรือที่จ้าหน่าย ต้อง 
(1)  สะอาดและไม่มีสารออกมาปนเปื้อนกับน ้าแข็งในปริมาณที่อาจเป็นอันตราย            

ต่อสุขภาพ 
(2)  ท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื นผิวเรียบรักษาความสะอาดได้ง่าย 
(3)  มีลักษณะที่ง่ายต่อการท้าความสะอาดและมีลักษณะปกปิดที่ป้องกันมิให้สิ่งหนึ่ง

สิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน ้าแข็งได้ 
(4)  ไม่เคยใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากน ้าแข็ง  และไม่มีรูปรอยประดิษฐ์            

หรือข้อความใดที่แสดงว่าเป็นภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น 
ในกรณีที่ใช้ยานพาหนะในลักษณะเป็นภาชนะบรรจุด้วย ยานพาหนะที่ใช้เป็นภาชนะ

บรรจุนั นจะต้องเป็นไปตาม (1) (2) และ (3) 
ข้อ 13 น ้าแข็ง ตามข้อ 3 และข้อ 8 ที่ผลิตเพื่อจ้าหน่าย หรือที่จ้าหน่าย ต้องมีฉลากเป็น

ภาษาไทย อ่านได้ชัดเจน ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 5 มิลลิเมตร แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุและ
อย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี  

(1)  ชื่อ ที่ตั ง ของโรงงานผลิตน ้าแข็ง 
(2)  “น ้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน ้าเงิน หรือ “น ้าแข็งใช้รับประทาน

ไม่ได”้ ด้วยตัวอักษรสีแดง แล้วแต่กรณี 
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ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ภาชนะบรรจุที่ใช้ใส่น ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายโดยตรง    
แก่ผู้บริโภค 

นอกจากนั นต้องปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 
เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ้าหน่าย ตามข้อ 2 ให้อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายเป็นอาหารที่ก้าหนด
วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

ข้อ 3  ผู้ผลิตอาหารเพื่อจ้าหน่ายตามข้อ 2 ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายที่ก้าหนดไว้ หรือไม่ต่้า
กว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ดังกล่าว 

ข้อ 4  ผู้น้าเข้าอาหารเพื่อจ้าหน่ายตามข้อ 2 ต้องจัดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายที่ก้าหนดไว้  
หรือไม่ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ดังกล่าว 

ข้อ 5  ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือได้รับ
ใบอนุญาต น้าเข้าอาหาร ส้าหรับอาหารตามข้อ 2 แล้วแต่กรณี อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี ใช้บังคับ 
บรรดาที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 3 และ ข้อ 4 ท้าการปรับปรุง แก้ไข หรือจัดให้มีใบรับรอง               
แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องตามประกาศนี  ภายในสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี ใช้บังคับ เป็นต้น 

ในการควบคุมสถานที่ผลิตต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) 
พ.ศ. 2543 ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  193) พ.ศ. 2543             
เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป การผลิตอาหารจะต้องมีการก้าหนดวิธีการผลิต 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวนั นจะต้อง
ค้านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี  

1)  สถานที่ตั งและอาคารผลิต ข้อ 1.1-1.2.6 ซึ่งกฎหมายบังคับให้สถานที่การผลิตต้อง
อยู่ในที่ที่ไม่ท้าให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ สถานที่ตั งต้องไม่ปล่อยให้มีการสะสมสิ่งที่ไม่
ใช้แล้ว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลง รวมทั งเชื อโรคต่าง ๆ อยู่ห่างจาก
บริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติ ไม่อยู่ใกล้กับสถานที่น่ารังเกียจ บริเวณพื นที่ตั งตัวอาคาร              
ไม่มีน ้าขังแฉะและสกปรก และมีท่อระบายน ้าเพื่อให้ไหลลงสู่ทางระบายน ้าสาธารณะ ในกรณีที่
สถานที่ตั งตัวอาคาร ซึ่งใช้ผลิตอาหารอยู่ติดกับบริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม ต้องมีกรรมวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน และก้าจัดแมลงและสัตว์น้าโรค ตลอดจนฝุ่นผงและสาเหตุ               
ของการปนเปื้อนอ่ืน ๆ นอกจากนี อาคารผลิตต้องมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้าง            
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ในลักษณะที่สะดวกต่อการซ่อมบ้ารุงและรักษาความสะอาด รวมทั งสะดวกในการปฏิบัติงาน             
โดยพื น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท้าความ
สะอาด และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน           
ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์ และแมลงไม่ให้เข้าในบริเวณอาคารผลิต มีพื นที่
เพียงพอที่จะติดตั งเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และแบ่งแยกพื นที่การผลิตเป็นสัดส่วน 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอส้าหรับ             
การปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต 

2)  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการผลิตข้อที่  2.1-2.4 ได้ก้าหนดให้พื น
ผิวสัมผัสกับอาหารต้องท้าจากวัสดุที่ไม่ท้าปฏิกิริยากับอาหาร อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค               
ท้าความสะอาดง่าย โดยมีความสูงเหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน การออกแบบติดตั ง
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ ใช้ เหมาะสม และค้านึงถึงการปนเปื้ อนที่อาจเกิดขึ น                    
รวมทั งสามารถท้าความสะอาดตัวเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร และบริเวณที่ติดตั งได้ง่ายและทั่วถึง 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3)  การควบคุมกระบวนการข้อ 3.1 - 3.1.6 การจะต้องมีการควบคุมด้าเนินงานทุก
ขั นตอนตามหลักสุขาภิบาลที่ดีตั งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ  และส่วนผสมในการผลิตอาหาร                
การขนย้าย การจัดเตรียมการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาอาหารและการขนส่ง วัตถุดิบและ
ส่วนผสมในการผลิตอาหาร ต้องมีการคัดเลือกให้อยู่ในสภาพที่สะอาด มีคุณภาพดี เหมาะส้าหรับ
ใช้ในการผลิตอาหารส้าหรับบริโภค ต้องล้างหรือท้าความสะอาดตามความจ้าเป็นเพื่อขจัด           
สิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจติดหรือปนมากับวัตถุนั น ๆ และต้องเก็บรักษาวัตถุดิบภายใต้
สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อน มีการหมุนเวียนสต็อกของวัตถุดิบและส่วนผสมอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาชนะบรรจุอาหาร และภาชนะที่ใช้ในการขนถ่ายวัตถุดิบ และส่วนผสมในการผลิต
อาหาร น ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ด้าเนินการควบคุมกระบวนการผลิตทั งหมดให้อยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม จดท้าบันทึกและ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ และวันเดือนปีที่
ผลิต โดยเก็บบันทึกและรายงานไว้อย่างน้อย 2 ปี 

4)  การสุขาภิบาล ข้อ 4.1 - 4.6 ก้าหนดให้น ้าที่ใช้ภายในโรงงานต้องเป็นน ้าสะอาด 
และจัดให้มีการปรับคุณภาพน ้าตามความจ้าเป็น จัดให้มีห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วมให้
เพียงพอส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน และถูกต้องตามสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ในการล้างมืออย่างครบถ้วน และ
ต้องแยกต่างหากจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณผลิต
ให้เพียงพอ และมีอุปกรณ์การล้างมืออย่างครบถ้วน มีวิธีการป้องกัน และก้าจัดสัตว์และแมลง        
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จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจ้านวนที่เพียงพอ และมีระบบก้าจัดขยะมูลฝอย           
ที่ เหมาะสม  จัดให้มีทางระบายน ้ าทิ ง และสิ่ งโสโครกอย่ างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม                            
และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหาร 

5)  การบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาด ข้อ 5.1 - 5.5 ก้าหนดตัวอาคารที่ผลิตต้องท้า
ความสะอาดและรักษาให้อยู่ในสภาพสะอาดถูกสุขลักษณะโดยสม่้าเสมอ ต้องท้าความสะอาดดูแล
และเก็บรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาดทั งก่อนและหลัง
การผลิต ส้าหรับชิ นส่วนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์               
หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนอาหาร สามารถท้าความสะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ พื นผิว
ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ต้องท้าความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ต้องมีการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสม่้าเสมอ การใช้สารเคมีที่ใช้ล้างท้าความสะอาด ตลอดจนเคมีวัตถุที่ใช้
เกี่ยวกับการผลิต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัย และการเก็บรักษาวัตถุดังกล่าว จะต้องแยกเป็น
สัดส่วนและปลอดภัย 

6)  บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานข้อ 6.1-6.4 ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิต    
ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจตามที่ก้าหนดโดยกฎกระทรวงหรือมีบาดแผลอันอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์  พนักงานต้องสวมเสื อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อ                 
การปฏิบัติงาน ล้างมือก่อนเร่ิมปฏิบัติงานและหลังการปนเปื้อน ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ
สะอาดถูกสุขลักษณะ ท้าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนอาหารและของเหลวซึม
ผ่านไม่ได้ กรณีไม่สวมถุงมือ ต้องมีมาตรการให้คนงานล้างมือ เล็บ แขนให้สะอาด ไม่สวมใส่
เคร่ืองประดับต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงานและดูแลสุขลักษณะอนามัยของมือ และเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ 
สวมหมวก หรือผ้าคลุมผม หรือตาข่าย มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ทั่วไปและความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารตามความเหมาะสม 

ดังนั นการผลิตอาหารจึงต้องค้านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยไปพร้อมกัน             
การด้า เนินงานด้านความปลอดภัยอาหารสามารถท้าได้โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ขั นพื นฐาน                          
ที่จ้าเป็นต้องควบคุมในการผลิตเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะโดยใช้หลัก  G.M.P. รวมทั ง                 
การป้องกัน ควบคุม และก้าจัดอันตรายในอาหารโดยการจัดท้าระบบ HACCP เพื่อให้สามารถผลิต
อาหารได้อย่างปลอดภัย อันจะท้าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค น้าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ                
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั งในประเทศ รวมทั งการยกระดับการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขัน                
ทางการค้ากับต่างประเทศโดยหลักมาตรฐานสากล 
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  3.1.4.2 การควบคุมคุณภาพการจ้าหน่าย 
  โดยหลักการประกอบกิจการหรือการด้าเนินกิจกรรมทั งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย
สินค้าหรือบริการไปยังธุรกิจหรือองค์กรที่ซื อสินค้าหรือบริการนั นไปเพื่อขายต่อ เพื่อผลิตต่อหรือ
เพื่อใช้ในการท้าธุรกิจ หรือองค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพื นฐานในการค้าส่ง โดยผู้จ้าหน่าย
น ้าแข็งจ้าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยมาตรา 3                                         
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือน้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
หรือผู้ซื อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการและหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย 
“และ “ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน  ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการ           
ดังกล่าวด้วย”  
  ทั งนี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย สมควรให้มีมาตรการ
ประกันคุณภาพของอาหารแปรรูปเพื่อลดการปนเปื้อน ทั งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ 
ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

3.1.4.3  การควบคุมคุณภาพการขนส่ง 
  ผู้ขนส่ง โดยหลักแล้วส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ก้าหนดให้น ้าแข็ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตกับ อย. ก่อนผลิต อีกทั งขณะนี ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 193 พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร หรือที่เรียกว่า G.M.P. สุขลักษณะทั่วไป ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ หรือ
ข้อก้าหนดกฎหมายที่ให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนตั งแต่อาคารสถานที่  เคร่ืองจักร
อุปกรณ์ กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการขนส่งด้วย ซึ่งผู้ผลิตจะต้องมี
การด้าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ แต่ในทางปฏิบัติพบว่ามีการปนเปื้อน โดยเฉพาะเชื อจุลินทรีย์                
ที่ก่อให้เกิดโรค โดยเกิดจากกระบวนการขนส่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั งจากผู้ผลิตเองและส่วนหนึ่ง
จากผู้จัดจ้าหน่ายหรือผู้ซื อขายที่เป็นผู้มารับน ้าแข็ง ณ สถานที่ผลิต กล่าวต่อไปว่าวิธีการที่จะช่วยลด
การปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ได้  คือ ขณะที่ท้าการขนส่งน ้าแข็งให้มีภาชนะรองรับไม่วางกับพื น
โดยตรง หากจ้าเป็นหรือมีข้อจ้ากัดของพื นที่  ขอให้แยกพื นที่ที่ท้าการขนส่งเป็น สัดส่วนและ                    
ท้าความสะอาดฆ่าเชื อพื นสม่้าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท้าการขนส่ง นอกจากนี ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณ
ขนส่งควรแต่งกายด้วยเสื อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกครั งก่อนปฏิบัติงาน สวมรองเท้าที่สะอาด         
และควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง  ไม่สูบบุหร่ีหรือ                                
มีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่น่ารังเกียจขณะท้าการขนส่ง และที่ส้าคัญห้ามใช้เท้าสัมผัสน ้าแข็งในส่วนของ

DPU



60 

รถขนส่งนั น ต้องเป็นรถที่สะอาดโดยเฉพาะพื นรถที่วางน ้าแข็ง ต้องมีการล้างฆ่าเชื อก่อนท้าการขน 
และมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน ้าแข็งให้สม่้าเสมอ ข้อแนะน้าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ผลิต ผู้จ้าหน่าย 
และผู้ขนส่งน ้าแข็งพึงปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
และเพื่อมิให้เป็นการกระท้าผิดกฎหมายในเร่ืองของ G.M.P. ที่มีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ตั งแต่
วันที ่24 กรกฎาคม 2546 โดยจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เป็นต้น  
  3.1.4.4  การควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ 7 
  การควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์มีหลักการที่ส้าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผู้ผลิต
ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบที่สั่งเข้ามาตรงตามคุณภาพที่ต้องการ เพราะหากวัตถุดิบที่ใช้ไม่ต้องตาม
คุณภาพที่ต้องการจะก่อให้เกิดความเสียหาย และท้าให้ต้นทุนเพิ่มขึ น ประการที่สองต้องมั่นใจว่า 
ภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ตรงตามคุณภาพที่ต้องการ ประการที่สาม มั่นใจว่าสินค้าส้าเร็จรูป
ถูกต้องและผู้ใช้รวมถึงผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด กล่าวคือ สินค้าคุณภาพดีที่สุด แต่ราคาสูง
เกินไปก็ไม่สามารถไปด้วยกันได้ แต่ในราคาต้นทุนที่เหมาะและได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดคุ้มกับ
ต้นทุนนั น เป็นเร่ืองที่จะท้าความพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด ทั งนี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เร่ือง ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติก
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522            
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล               
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบด้วยมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี  
  ข้อ 3  ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี  
  (1)  สะอาด 
  (2)  ไม่มีสารอ่ืนออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (3)  ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค 
  (4)  ไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร 
  ข้อ 4  ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติก นอกจากต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 3 
แล้ว ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีท้ายประกาศนี ด้วย 
  ข้อ 5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของภาชนะบรรจุ              
ที่ท้าจากพลาสติกให้วิเคราะห์โดยวิธีตามที่ก้าหนดโดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                                                                        

7  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  295) พ.ศ. 2548 เรื่อง ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติก. 
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  ข้อ 6 ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกซึ่งใช้บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นมต้องเป็นพลาสติก
ชนิดพอลิเอทิลีน เอทิลีน 1-แอลคีนโคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีนหรือพอลิเอ
ทิลีนเทเรฟทาลเลตผลิตภัณฑ์นมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ นมเปรี ยว นมดัดแปลงส้าหรับทารก นมปรุง
แต่งและครีม แต่ไม่รวมถึงนมและผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวที่อยู่ในลักษณะผงหรือแห้ง 
  ข้อ 7 ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกที่มีสีบรรจุอาหารยกเว้นในกรณี
ดังต่อไปนี  
  (1)  พลาสติกชนิดลามิเนต (Laminate) เฉพาะชั นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร 
  (2)  พลาสติกที่ใช้บรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก 
  (3)  กรณีอ่ืนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ข้อ 8  ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ท้าขึ นจากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจุอาหาร เว้นแต่ใช้เพื่อ
บรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก 
  ข้อ 9  ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกที่เคยใช้บรรจุหรือหุ้มห่อปุ๋ย วัตถุมีพิษ 
หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
  ข้อ 10 ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกที่ท้าขึ นเพื่อใช้บรรจุสิ่งของอย่างอ่ืน 
ที่มิใช่อาหารหรือมีรูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดที่ท้าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส้าคัญของ
อาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั น เป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
  ดังนั นจะเห็นได้ว่าในการใช้บรรจุภัณฑ์นั นจะต้องมีการตั งข้อก้าหนดคุณลักษณะ            
ของบรรจุภัณฑ์ไว้ เพราะผู้ผลิตต้องสร้างความมั่นใจว่า บรรจุภัณฑ์นั นสามารถเข้ากับผลิตภัณฑ์           
ที่บรรจุอยู่ภายในและใช้งานได้ดีกับเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้าใจผิด
ทางด้านเทคนิคและการจัดส่งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นหลักฐานเมื่อมีการ
เรียกร้องในภายหลัง และเพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดซื อในการเสาะหาผู้ผลิตและสามารถ
เปรียบเทียบข้อเสนอที่แตกต่างกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั นเอง 
 3.1.5  หน่วยงานที่ควบคุมก้ากับดูแลการคุ้มครองคุณภาพ 
  ปัจจุบันการผลิตน ้าแข็งยังด้าเนินการโดยอิสระและส่วนใหญ่เป็นการผลิตในแบบ
อุตสาหกรรมครัวเรือน เนื่องจากการผลิตน ้าแข็งท้าได้ง่ายจึงท้าให้มีน ้าแข็งหลากหลายรูปแบบ              
ที่ผลิตขึ นมาเพื่อจ้าหน่าย เช่น น ้าแข็งหลอด น ้าแข็งซองและน ้าแข็งบด เป็นต้น ดังนั นคุณภาพ             
ของน ้าแข็งจึงมีความแตกต่างกันไปขึ นกับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของผู้ผลิต 
ต้นทุนในการผลิต คุณภาพน ้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้บริโภคอันจะน้าไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารได้ 
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  3.1.5.1  การควบคุมในด้านคุณภาพการผลิตสินค้า 
  จากการที่น ้าแข็งมีคุณภาพไม่คงที่และประชาชนส่วนมากนิยมบริโภคน ้าแข็งเป็น
ประจ้า รวมทั งส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ก้าหนดให้น ้าแข็งเป็นอาหาร
ควบคุมเฉพาะที่จะต้องได้มาตรฐานตามที่ก้าหนดไว้จึงจะสามารถผลิตและจ้าหน่ายได้ แต่จากความ
เป็นจริงน ้าแข็งที่ผลิตและจ้าหน่ายในท้องตลาดต่างมีคุณภาพต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก้าหนดไว้
แทบทั งสิ น จากการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีและทางจุลชีววิทยาที่ด้าเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐบาล โดยเฉพาะได้ตรวจสอบพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคกับระบบ
ทางเดินอาหารของมนุษย์อยู่เป็นประจ้า ในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของน ้าแข็งทางจุล
ชีววิทยานั นมักจะใช้การวิ เคราะห์ เพื่อหาจุลินท รีย์ที่บ่งบอกถึงสุขลักษณะของการผลิต                             
คือ แบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliforms Bacteria) และแบคทีเรีย อี.โค.ไล. (E. coli) แบคทีเรีย
โคลิฟอร์มเป็นแบคทีเรียชนิดที่มีความส้าคัญต่อการสุขาภิบาลอาหารมากที่สุด  ซึ่งโอกาสในการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคเหล่านี มีแทบทุกขั นตอนการผลิตตั งแต่การใช้วัตถุดิบ ส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จึงต้องมีการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนระหว่างการ
ผลิต การจับสัมผัสของคนงาน รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุเนื่องจากเป็นภาชนะบรรจุที่น้ากลับมาใช้
ใหม่โดยไม่ได้ท้าความสะอาดที่ดีพอ เช่น การบรรจุน ้าแข็งซองส่วนใหญ่ใช้ถุงปุ๋ย การขนส่งโดย
รถบรรทุกที่ไม่มีการปกปิดจึงท้าให้เกิดการปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง  ส่วนการตรวจพบเชื อ
โรคอาหารเป็นพิษชนิดอ่ืน เช่น สแต็บไฟโลคอคคัส ออเรียส ซัลโมเนลลา และคลอสตริเดียม 
เปอร์ฟริงเจนนั น แสดงให้เห็นวา่มีการปนเปื้อนจากอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น ดิน ฝุ่นละออง 
และผู้ประกอบการอาจจะมีบาดแผลหรือสุขอนามัยไม่ดีพอ โดยที่ไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อน
การปฏิบัติงานและหลังออกจากห้องน ้า รวมไปถึงไม่ได้ดูแลบริเวณการผลิตและบรรจุให้สะอาด            
อยู่เสมอ นอกจากนี ยังอาจมีสาเหตุจากขั นตอนการฆ่าเชื อที่ไม่มีประสิทธิภาพดีพอระบบอุปกรณ์ส่ง
น ้าอาจเกิดความหมักหมมจนเป็นแหล่งแพร่กระจายของแบคทีเรียดังกล่าว 
  3.1.5.2  การควบคุมในด้านการโฆษณา   
  ในการควบคุมการโฆษณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นการใช้อ้านาจทาง
ปกครอง เพื่อให้อ้านาจในการออกค้าสั่งด้าเนินการกับโฆษณาที่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ตามบทบัญญัติในมาตรา 22 
ถึงมาตรา 29 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ได้มีการก้าหนด
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาสินค้าและบริการ โดยมีวิธีการควบคุมการโฆษณา 
เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาหรือส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการ
ร้องเรียนหรือตรวจพบว่าโฆษณาใด อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
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ผู้บริโภค พ.ศ.  2522 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณาจะเป็นผู้พิจารณาในเบื องต้น              
ก่อนน้ า เสนอคณะกรรมการว่ า ด้ วยการโฆษณาเพื่ อมีค้ าสั่ งต่อไป ในการวินิ จฉั ยของ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณานั น มีข้อพิจารณาดังนี ตามความหมายของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แล้ว คณะอนุกรรมการวินิจฉัยโฆษณาจะพิจารณาต่อไปว่า              
โฆษณาดังกล่าวเป็นโฆษณาที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือ เป็นโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวมข้อความในโฆษณา              
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะมีลักษณะดังนี  
  1)  ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือโฆษณาลวง หมายถึง โฆษณาซึ่งแสดง
ข้อความแตกต่างจากความจริงและผลแห่งการแสดงเช่นนั น ท้าให้พฤติกรรมการบริโภคหันเหไป
ในทางที่ข้อความนั นมุ่งหมาย ข้อความที่แสดงนั นอาจเป็นเท็จหรือลวงอยู่ในตัวเองหรือแม้ไม่มีสิ่ง
แสดงว่าน่าจะเท็จ แต่ความหมายที่ผู้รับรู้ข้อความนั นเข้าใจอาจเป็นเท็จ  ก็ถือว่าเป็นการลวงได้          
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 - 41  
  นอกจากการใช้ข้อความที่ไม่เป็นจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การโฆษณาที่เป็นการอวดอ้าง
ความเป็นยอดในคุณภาพสรรพคุณโดยใช้ถ้อยค้าที่แสดงถึงระดับแห่งคุณภาพ เช่น ที่สุด ดีกว่า             
แห่งแรกแห่งเดียว หรือการโฆษณาเปรียบเทียบ หากผู้โฆษณาไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีสรรพคุณหรือ
คุณสมบัติตามข้อความโฆษณา หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าสินค้าตนดีกว่าของผู้อ่ืน ก็ถือว่าเป็นการใช้
ข้อความอันเป็นเท็จด้วย8 
  2)  ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสาระส้าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ            
ไม่ว่าจะกระท้าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง 
หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม ลักษณะของข้อความที่ต้องห้ามตามอนุมาตรา (2) หมายถึง 
ข้อความในโฆษณานั นจะท้าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส้าคัญของสินค้าหรือบริการ                   
การใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะเช่นนี  ผู้โฆษณาอาจใช้วิธีอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นความจริง หรือเกินความจริง อย่างไรก็ดี ข้อความที่ต้องห้ามในลักษณะนี  ยังไม่
ถึงขนาดเป็นข้อความอันเป็นเท็จ หากผู้โฆษณาได้ท้าการโฆษณาข้อความในลักษณะนี  กฎหมาย
ก้าหนดให้ผู้โฆษณามีโอกาสพิสูจน์ว่า เป็นความจริงให้ปรากฏแก่คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาได้ 
หากพิสูจน์ไม่ได้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจใช้อ้านาจตามมาตรา 27 ในการด้าเนินการกับ
ข้อความดังกล่าว 

                                                                        
8  จาก ค้ำอธิบำยกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค  (น. 165-167), โดย สุษม ศุภนิตย์ ก, 2548, กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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  3)  ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท้าผิดกฎหมาย        
หรือศีลธรรมหรือน้าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ  การวินิจฉัยว่าข้อความใดเป็น
ข้อความที่ต้องห้ามตามอนุมาตรา  (3) นี ค่อนข้างจะวินิจฉัยได้ยากในส่วนที่ เป็นข้อความ                           
ที่สนับสนุนให้มีการกระท้าผิดกฎหมายอาจเห็นได้ชัดเจน เพราะอยู่ในการรู้เห็นของบุคคลทั่วไป            
แต่ข้อความที่เป็นการผิดศีลธรรมหรือน้าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมนั น คงจะต้องพิจารณาถึง
ระดับความรู้สึกของวิญญูชนทั่ว ๆ ไปว่าส่อไปในทางเป็นการท้าลายศีลธรรมหรือวัฒนธรรม
หรือไม่ นอกจากนี ข้อความในการโฆษณาที่เป็นการแสดงถึงการขายบริการทางเพศหรือส่อไปใน
ทางการขายบริการทางเพศ ก็เข้าข่ายต้องห้ามตามอนุมาตรานี ด้วย 
  4)  ข้อความที่จะท้าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
ขณะนี ยังไม่ปรากฏข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเช่นนี  
  5)  ข้อความอย่างอื่น ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงที่ก้าหนด
ข้อความที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 22 (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
รวม 3 ฉบับ คือ กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2523 กฎกระทรวง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534              
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งก้าหนดข้อความที่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ข้อความโฆษณา            
ที่รวมอยู่กับข้อความถวายพระพร ข้อความโฆษณาที่ประกาศว่า จะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคให้ของแถม ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดทางสื่อต่าง ๆ ข้อความ
โฆษณาขายที่ดิน เป็นต้น 
  3)  เมื่อปรากฏว่าข้อความที่โฆษณามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายคณะกรรมการ            
ว่าด้วยการโฆษณาจะอาศัยอ้านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ออกค้าสั่งทางปกครองให้ผู้ท้าการโฆษณาปฏิบัติตามหรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถ            
ให้ผู้กระท้าการโฆษณาพิสูจน์แสดงความจริงได้  หลังจากที่คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีค้าสั่ง
เกี่ยวกับโฆษณานั นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแล้ว  หากผู้ได้รับค้าสั่งไม่พอใจค้าสั่งนั น 
สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน 10 วันนับตั งแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้
รับทราบค้าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
  ทั งนี การที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ได้รับค้าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองสามารถ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นั น  เป็นการให้มีการตรวจการใช้ดุลพินิจ             
ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอีกครั งหนึ่งว่าได้ใช้ดุลพินิจในการออกค้าสั่งทางปกครองเหมาะสม
ตามควรแก่กรณีหรือไม่ อย่างไรก็ดีในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนี  เป็นการตรวจสอบโดยองค์กร

DPU



65 

ฝ่ายบริหารด้วยกันเองโดยไม่มีการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก ดังเช่นระบบการตรวจสอบซึ่ง
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป   
  3.1.5.3  การควบคุมคุณภาพจ้าหน่าย  
  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติที่                     
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคที่
รัดกุมเพียงพอ นอกจากนี จะได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของกฎหมายอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายหลักที่ควรทราบ ส้าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอาหาร
เช่นน ้าแข็งตลอดจนการควบคุมราคาและอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 “จ้าหน่าย” 
หมายความรวมถึง ขาย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนมาตรา 6 เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร                  
ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา (10) ก้าหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อ
จ้าหน่าย น้าเข้าเพื่อจ้าหน่าย หรือที่จ้าหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการ
แสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลากซึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุม
การจ้าหน่ายการก้าหนดราคาของการจ้าหน่ายน ้าแข็ง ประกอบกับพระราชบัญญัติก้าหนดราคา
สินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี  
  ผู้จ้าหน่าย หมายความว่า ผู้ขาย แลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิหรือการครอบครองสินค้า
ให้แก่บุคคลอ่ืนและหมายความรวมถึงผู้น้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักร ผู้ผลิตและผู้ซื อสินค้ามาเพื่อผลิตหรือจ้าหน่ายด้วย 
  ราคา หมายความว่า ราคาสินค้า และหมายความรวมถึงค่าบริการอันเป็นค่าตอบแทน
ส้าหรับการใช้บริการด้วย  
  ทั งนี ประกอบกับมาตรา 23-24 พระราชบัญญัติดังกล่าวตาม มาตรา 23 เพื่อป้องกันการ
ก้าหนดราคาซื อ ราคาขาย หรือการก้าหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม 
คณะกรรมการกลางด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ้านาจประกาศก้าหนดให้สินค้าใดเป็น
สินค้าควบคุมได้ 
  ประกาศของคณะกรรมการกลางตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา  24 เมื่อได้มีการประกาศก้าหนดสินค้าควบคุมตามมาตรา 23 แล้วให้
คณะกรรมการมีอ้านาจ ดังต่อไปนี  
  (1) ก้าหนดราคาซื อหรือราคาขายสินค้าควบคุม ให้ผู้ซื อซื อในราคาไม่ต่้ากว่าราคา           
ที่ก้าหนดหรือให้ผู้จ้าหน่ายจ้าหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่ก้าหนด หรือตรึงราคาไว้ในราคาใด
ราคาหนึ่ง 
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  (2) ก้าหนดอัตราก้าไรสูงสุดต่อหน่วยของสินค้าควบคุมที่ผู้จ้าหน่ายจะได้รับจากการ
จ้าหน่ายสินค้าควบคุม หรือก้าหนดอัตราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื อกับราคาขายสินค้าควบคุมใน
แต่ละช่วงการค้า 
  (3) ก้าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้จ้าหน่ายสินค้าควบคุมแสดงราคาสินค้าควบคุม 
  (4) ก้าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและเงื่อนไขให้ผู้ผลิตหรือผู้จ้าหน่ายสินค้าควบคุม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต การจ่ายแจก การน้าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกนอกราชอาณาจักร 
การซื อ การจ้าหน่ายหรือการเก็บรักษาสินค้าควบคุม 
  (5) ก้าหนดท้องที่ หรือก้าหนดระยะเวลาในการใช้บังคับประกาศของคณะกรรมการ 
  (6) ก้าหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายกระบวนการผลิตและวิธีการ
จ้าหน่ายสินค้าควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  (7) ก้าหนดให้มีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บส้ารองสินค้าควบคุมและก้าหนด
ท้องที่และสถานที่ให้เก็บส้ารองสินค้าควบคุม 
  (8) ห้ามหรืออนุญาตการส่งออกไปนอกหรือน้าเข้ามาในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดซึ่งสินค้า
ควบคุม 
  (9) สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต  การซื อ การจ้าหน่าย 
หรือการเก็บรักษาสินค้าควบคุม รวมทั งให้ระงับหรือลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ก้าหนดไว้เกินสมควร 
  (10) จัดให้มีการปันส่วนในการซื อและการจ้าหน่ายสินค้าควบคุมหรือก้าหนดเงื่อนไข
ในการซื อและการจ้าหน่ายสินค้าควบคุม 
  (11) บังคับให้จ้าหน่ายสินค้าควบคุมตามปริมาณและราคาที่ก้าหนด ตลอดจนบังคับให้
จ้าหน่ายแก่ส่วนราชการหรือบุคคลใดซึ่งคณะกรรมการก้าหนด 
  (12) ห้ามการจ้าหน่าย ให้ ใช้เอง ยักย้าย หรือเปลี่ยนสภาพซึ่งสินค้าควบคุมเกินปริมาณ
ที่ก้าหนด 
  (13) ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการเกี่ยวกับการผลิต การขนส่ง 
การซื อ การจ้าหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าควบคุม 
  (14) ก้าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุม หรือครอบครองสินค้า
ควบคุมเกินปริมาณที่ก้าหนด 
  การใช้อ้านาจตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกระท้าเป็นประกาศโดยประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษา ทั งนี การใช้อ้านาจให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเป็นครั งคราวให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ โดยค้านึงถึงต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจ้าหน่ายและอัตราก้าไรที่เหมาะสม รวมทั ง
ผลกระทบต่อการลงทุนในการขยายก้าลังการผลิตในระยะต่อไปด้วย เป็นต้น  
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  3.1.5.4  การควบคุมในด้านฉลาก9 
  โดยหลักแล้วส้านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่ในการควบคุมฉลากอาหารตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทั งนี ก่อนจะซื อน ้าแข็งควรจะต้องเลือกซื ออย่าง
ระมัดระวัง ส้าหรับน ้าแข็งหลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดง
รายละเอียด ดังต่อไปนี  
  1)  ชื่ออาหาร (ถ้ามี) 
  2)  เลขสารบบอาหาร ในเคร่ืองหมาย อย. เช่น  
  3)  ข้อความว่า “น ้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน ้าเงิน 
  4)  ชื่อและที่ตั งของผู้ผลิต 
  5)  น ้าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 
  ทั งนี มีฉลากเพื่อให้อ่านได้ชัดเจน โดยมีข้อความโดยมีเลขทะเบียนต้ารับอาหาร หรือ 
เลขที่อนุญาตใช้ฉลากอาหาร (ยกเว้นน ้าแข็งซอง ไม่ต้องแสดง) ในเคร่ืองหมาย อย. เช่น 

 

หมายถึง เลขทะเบียนต้ารับอาหาร ส้าหรับน ้าแข็งที่ผลิตใน ประเทศที่สถานที่ผลิตเข้า
ข่ายโรงงานโดยได้รับอนุญาตเป็นล้าดับ 3 ใน ปี 2538  

 

หมายถึง เลขที่อนุญาตใช้ฉลากอาหาร ส้าหรับน ้าแข็งที่ผลิตในประเทศที่สถานที่ผลิต
ไม่เข้าข่ายโรงงานโดยได้รับอนุญาตเป็นล้าดับ 5 ในปี 2538 ถ้าเป็นการขออนุญาตในต่างจังหวัด ก็
ให้เพิ่มอักษรย่อชื่อจังหวัดข้างหน้าอักษร ผข. หรือ ฉผข. เช่น  

 

หมายถึง เลขทะเบียนต้ารับอาหารของน ้าแข็งซึ่งพิจารณา อนุญาตโดยจังหวัดเชียงใหม่
เป็นล้าดับ5 ในปี 2538 เป็นต้น   

                                                                        
9  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2545 เรื่อง น ้าแข็ง (ฉบับที่ 3) โดยที่เป็นการสมควร

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น ้าแข็ง. 
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  นอกจากนี น ้าแข็งหลอดที่ตักแบ่งจ้าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป หรือตามร้านอาหารจะเป็น
น ้าแข็งที่จ้าหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั นเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคน ้าแข็งดังกล่าว 
ผู้บริโภคควรสังเกตน ้าแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็น
น ้าแข็งซองควรซื อมาบริโภคทั งก้อน โดยน้ามาล้างน ้าให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และเมื่อทุบหรือ
บดแล้วก็ควรใส่ไว้ในภาชนะบรรจุที่สะอาดด้วย ทั งนี ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข              
(ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2545 เร่ือง น ้าแข็ง (ฉบับที่  3) โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง น ้าแข็ง ทั งนี อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) 
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ กับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี  
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ  13 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  78                
(พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็งลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
  “ข้อ 13 การแสดงฉลากของน ้าแข็ง ให้ปฏิบัติดังนี  
  1)  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง ฉลาก ยกเว้นข้อ 3 และข้อ 5 
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  194) พ.ศ. 2543 เร่ือง ฉลาก ลงวันที่  19 กันยายน           
พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 252) พ.ศ. 2545 เร่ืองฉลาก 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ให้ปฏิบัติตามประกาศนี  
  2)  ฉลากของน ้าแข็งที่จ้าหน่ายต่อผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมี
ภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี  
   (1)  ชื่ออาหาร (ถ้ามี) 
   (2)  เลขสารบบอาหาร 
   (3)  ข้อความว่า “น ้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน ้าเงิน 
   (4)  ชื่อและที่ตั งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุส้าหรับน ้าแข็งที่ผลิตในประเทศ ชื่อและ
ที่ตั งของผู้น้าเข้าและประเทศผู้ผลิตส้าหรับน ้าแข็งน้าเข้า  แล้วแต่กรณี ทั งนี ส้าหรับน ้าแข็งที่ผลิต            
ในประเทศอาจแสดงชื่อและที่ตั งส้านักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุก็ได้ 
   (5)  น ้าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 
  3)  ฉลากของน ้าแข็งที่มิได้จ้าหน่ายต่อผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย เว้นแต่
น ้าแข็งที่น้าเข้าอาจแสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ และอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี  

DPU



69 

   (1)  ชื่ออาหาร (ถ้ามี) 
   (2)  ข้อความว่า “น ้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน ้าเงิน หรือ “น ้าแข็งใช้
รับประทานไม่ได้” ด้วยตัวอักษรสีแดง แล้วแต่กรณี 
   (3)  ชื่อและที่ตั งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุส้าหรับน ้าแข็งที่ผลิตในประเทศ ชื่อและ
ที่ตั งของผู้ น้าเข้าและประเทศผู้ผลิตส้าหรับน ้าแข็งน้าเข้า แล้วแต่กรณี ทั งนี ส้าหรับน ้าแข็งที่ผลิตใน
ประเทศอาจแสดงชื่อและที่ตั งส้านักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุก็ได้” 
  จะเห็นได้ว่าการผลิตน ้าแข็งบริโภคนั น จะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างกว่าจะถึงมือ 
ผู้บริโภค ถ้าหากผู้ผลิตไม่ระมัดระวังความสะอาดของน ้าที่น้ามาผลิต หรือการเก็บ การขนส่งรวมถึง
ภาชนะที่ใช้บรรจุ  หากไม่สะอาดก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ถึงแม้ว่าส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จะควบคุมผู้ผลิตน ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายในเร่ืองของคุณภาพมาตรฐาน            
ต่าง ๆ แต่ในด้านผู้บริโภค ก่อนที่จะซื อน ้าแข็งมาบริโภคก็ควรจะระมัดระวังในหลาย ๆ ด้าน            
เช่น หากเป็นน ้าแข็งหลอดควรพิจารณาความสะอาดของภาชนะบรรจุน ้าแข็งว่าสะอาดหรือไม่ 
พิจารณาฉลากจะต้องมีชื่อและที่ตั งของผู้ผลิตว่าเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้หรือไม่    
 3.1.6  มาตรการในการลงโทษผู้ประกอบการ 
  การปรับปรุงกระบวนการผลิตของกิจการน ้าแข็งใสสะอาด เพื่อให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้สามารถยกระดับ
คุณภาพสินค้าและขยายตลาดได้กว้างขวางขึ น โดยเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่ เนื่องจากน ้าแข็งเป็น
สินค้าที่ถูกควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข  ก้าหนดให้การผลิตต้องได้ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหารที่เรียกว่า Good Manufacturing Practice (G.M.P.) ของกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจน ้าแข็งหลายรายยังไม่ตื่นตัวด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด ดังนั นจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่กิจการน ้าแข็งใสสะอาดจะ
พัฒนาธุรกิจเชิงรุก ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตน ้าแข็งของตนให้เป็นมาตรฐานสากลก่อน
ผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ จ้าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมก้ากับผู้ประกอบการดังต่อไปนี  
  3.1.6.1  มาตรการลงโทษทางอาญา  
  ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ผลิต
น ้าแข็งหลอดและเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ถึงคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย         
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริโภค “อาหาร” หมายถึง ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวิต ซึ่ง ได้แก่ 
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  1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน้าเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั น 
  2) วัตถุที่มุ่งหมายส้าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ        
เจือปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส ดังนั น ผู้ผลิตน ้าแข็งหลอดถ้ามีการผลิตน ้าแข็งไม่ได้
มาตรฐานตาม มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น้าเข้าเพื่อจ้าหน่าย หรือจ้าหน่ายซึ่งอาหารดังต่อไปนี  
   (1)  อาหารไม่บริสุทธิ์ 
   (2)  อาหารปลอม 
   (3)  อาหารผิดมาตรฐาน 
   (4)  อาหารอ่ืนที่รัฐมนตรีก้าหนด 
  ทั งนี ในเร่ืองความผิดข้อหาผลิตเพื่อจ้าหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน             
ห้าหมื่นบาท ตามมาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และ
ผลิตเพื่อจ้าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์  มีโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือ          
ทั งจ้าทั งปรับ ตามมาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ             
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ ทั งนี ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ด้าเนินคดีกับผู้ผลิตน ้าแข็งหลอดที่กระท้าผิดกฎหมายดังกล่าว
อย่างเข้มงวด นอกจากจะด้าเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ยังให้งดการผลิตทันที จนกว่าจะปรับปรุง
กรรมวิธีการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามก้าหนด จึงจะด้าเนินการผลิตเพื่อจ้าหน่ายได้             
โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ประกาศรายชื่อผู้ผลิตที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเผยแพร่ผ่าน
ทางสื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบในวงกว้างอีกด้วย   

นอกจากนี ยังมีมาตรการลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐาน
ปลอมปนอาหารเพื่อให้คนอ่ืนเสพหรือใช้ตามมาตรา 236 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดปลอมปนอาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ยา หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืนใด เพื่อบุคคลอ่ืนเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั น น่าจะเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจ้าหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้           
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ” นั นจะเห็นได้ว่ามี
ความผิดแบ่งออกเป็น 2 ความผิด ได้แก่ความผิดในลักษณะการปลอมปน ซึ่งเป็นการท้าให้ไม่
บริสุทธิ์ โดยเอาของอ่ืนซึ่งแตกต่างกันหรือมีคุณภาพด้อยกว่าผสมลงไป ไม่จ้าเป็นต้องท้าเพื่อให้
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นของแท้ และสิ่งปลอมปนลงไปก็ไม่จ้าเป็นต้องเป็นพิษเพียงท้าให้น่าจะเป็น
อันตรายก็เป็นความผิดแล้ว เช่น ปลอมเคร่ืองส้าอางหรือจ้าเลยเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน ้าดื่ม                
ของผู้เสียหาย โดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายทราบเสียก่อนจึงไม่ได้ดื่มน ้าดังกล่าว การกระท้า
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ของจ้าเลยเป็นการปลอมปนเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อบุคคลอ่ืนเสพหรือใช้ และการปลอมนั นน่าจะ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ และความผิดลักษณะการจ้าหน่ายสิ่งปลอมปนข้างต้น ทั งนี การ
กระท้าความผิดทั ง 2 ประการนั นผู้กระท้าต้องมีเจตนาปลอมปนโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้ผู้อ่ืน
เสพหรือใช้ด้วย10 

3.1.6.2  มาตรการลงโทษทางแพ่ง  
ผู้บริโภคคือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้า การบริโภคน ้าแข็งหากได้รับ

ความเสียหายย่อมเรียกร้องจากผู้ผลิตน ้าแข็งและสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 หลักการของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา           
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 หลักการที่ส้าคัญในส่วนของการฟ้องคดี กระบวนการพิจารณาคดีกับกับ
ผู้ผลิตน ้าแข็ง และการพิพากษาคดีมีหลักการสรุปได้ดังต่อไป คือ 11 

1) ก้าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับรอง มีอ้านาจฟ้องเป็นคดีแพ่งและด้าเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ 

2) ผู้บริโภคสามารถฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเป็นคดีผู้บริโภค โดยยื่นฟ้องด้วยวาจาหรือ
เป็นหนังสือก็ได้ และในทางกลับกันหากผู้บริโภคถูกผู้ประกอบธุรกิจฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค ผู้บริโภค
สามารถยื่นค้าให้การเป็นหนังสือหรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ 

3) การฟ้องคดีของผู้บริโภค ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
4) เพื่อให้การด้าเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

และเที่ยงธรรม จึงให้เจ้าพนักงานคดีให้ค้าแนะน้าและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภคตามสมควร           
ในการยื่นค้าฟ้อง โดยเฉพาะการตรวจสอบสถานะความเป็นนิติบุคคลและภูมิล้าเนาของผู้ประกอบ
ธุรกิจ การตรวจหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจ้าเป็นแก่การฟ้องคดี 

5) มีวิธีการด้าเนินคดีที่รวดเร็ว จะเห็นได้จากที่ก้าหนดให้ศาลนัดพิจารณาโดยเร็วและ
ออกหมายเรียกผู้ประกอบธุรกิจให้มาศาลเพื่อก้าหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานใน
วันเดียวกัน โดยให้พิจารณาติดต่อกันไม่เลื่อนคดี  เว้นแต่จะมีเหตุจ้าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้              
แต่ให้เลื่อนได้ครั งละไม่เกิน 15 วัน และสุดท้ายก้าหนดให้การพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นที่สุดในชั น
อุทธรณ์ 

                                                                        
10  จาก ค้ำอธิบำยกฎหมำยอำญำภำคควำมผิดและลหุโทษ  (น. 347-348), โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 

2549, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
 11  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551, มาตรา 3. 
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6) กระบวนการด้าเนินคดี จะไม่เคร่งครัดมากนัก เช่น จะมุ่งเน้นให้มีการไกล่เกลี่ย 
และศาลมีอ้านาจสั่งให้คู่ความท้าการแก้ไขข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงได้ภายในระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรได้  

7) ในกรณีที่ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็ จจริง เกี่ ยวกับการผลิต  การออกแบบหรือ                        
การประกอบสินค้า หรือการให้บริการ ซึ่งศาลเห็นว่าอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจแต่เพียง
ฝ่ายเดียว ก้าหนดให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั นตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจนั น 

8) นอกจากนั นในการท้าค้าพิพากษาหรือค้าสั่งของศาลในคดีนี นั น ศาลจะมีอ้านาจ
ดังนี  

(1)  ให้ศาลมีอ้านาจพิพากษาคดีเกินค้าขอของโจทก์ที่ที่เป็นผู้บริโภคได้รับความ
เสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง หากปรากฏว่าจ้านวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องไม่ถูกต้องหรือ
วิธีการบังคับตามค้าขอของโจทก์ไม่เพียงพอต่อการเยียวยาความเสียหาย  

(2)  สงวนสิทธิในการแก้ไขค้าพิพากษาในภายหลังได้  ถ้าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับ             
ความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยซึ่งยากที่ศาลจะทราบจ้านวนความเสียหายที่แท้จริง
จากการบริโภคน ้าแข็งในขณะท้าการพิพากษาคดีได้ ภายในระยะเวลาที่ศาลก้าหนด 

(3)  มีอ้านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคได้ 
เช่น ในกรณีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับความช้ารุดบกพร่องของสินค้าและศาลเชื่อว่า
ความช้ารุดบกพร่องนั นปรากฏอยู่ในขณะส่งมอบสินค้านั น และไม่อาจแก้ไขปัญหานั นหรืออาจเกิด
อันตรายแก่ผู้บริโภคที่น้าสินค้านั นไปใช้ได้ ศาลมีอ้านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการซ่อมแซมสินค้านั นได้  
  9) และเมื่อศาลได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคคดีหนึ่งแล้ว หากภายหลังมีการ
ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวกันเป็นคดีผู้บริโภคอีก โดยมีข้อเท็จจริงที่พิพาทกันเป็นอย่างเดียวกับ
ในคดีก่อนที่ศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วในคดีก่อนนั น ศาลในคดีผู้บริโภคคดีหลังอาจมีค้าสั่งให้ถือตาม
ข้อเท็จจริงในคดีก่อนนั น โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานใด ๆ ก็ได้ 
  ดังนั นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับการ
ด้าเนินคดีกับผู้ผลิตน ้าแข็ง ซึ่งโดยให้มีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก ง่ายและรวดเร็ว
กว่าแต่ก่อนมาก ผู้บริโภคทั งหลายจึงควรใช้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี ให้สมตามเจตนารมณ์            
ที่ได้วางไว้แต่ต้น รวมทั งผู้ประกอบธุรกิจก็ควรให้ความส้าคัญแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ นด้วย               
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการน้าคดีขึ นสู่ศาล  
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  3.1.6.3  มาตรการลงโทษทางปกครอง   
  โดยหลักแล้วการลงโทษทางปกครอง หมายถึง โทษที่กฎหมายก้าหนดให้ฝ่ายปกครอง
ลงแก่ผู้กระท้าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค้าสั่งทางปกครอง               
โดยโทษทางปกครองจึงมีลักษณะส้าคัญ 3 ประการ ดังนี 12  
  1) กฎหมายให้อ้านาจแก่ฝ่ายปกครองที่จะมีค้าสั่งลงโทษผู้กระท้าการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งทางปกครองอย่างชัดแจ้ง ซึ่งฝ่ายปกครองนี นอกจาก
หมายถึงหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังหมายรวมถึงองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ้านาจมหาชน
ในการจัดท้าบริการสาธารณะด้วย เช่น องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น 
  2) ฝ่ายปกครองมีอ้านาจสั่งลงโทษได้เองโดยไม่ต้องฟ้องศาล 
  3) การลงโทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองดูแล
รับผิดชอบสามารถด้าเนินการต่อไปได้ 
  ทั งนี เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มี อ้านาจลงโทษทางปกครองจะมีประสบการณ์             
ความเชี่ยวชาญ และความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาในเร่ืองที่จะลงโทษอย่างแท้จริง  ท้าให้สามารถ
พิจารณาเลือกใช้โทษทางปกครองให้เหมาะสมได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดในแต่ละกรณี  ทั งนี จะ
เห็นได้ว่าการที่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะใช้วิธีการใช้โทษทาง
ปกครอง ทั งนี โดยได้ข้อสรุปว่าทางส้านักงานสาธารณสุข หรือโดยการด้าเนินการของส้านักงาน
คณะกรรมาการอาหารและยาหรือ อย. จะด้าเนินมาตรการในเร่ืองความปลอดภัย เช่น กรณี13              
นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นครราชสีมา ได้แจ้งผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์ประเภทน ้าดื่ม  น ้าแข็ง และ
เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ในเขตพื นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีอยู่  77 ราย พบว่าผลิตภัณฑ์
เหล่านี ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์จ้านวนมาก คือ น ้าดื่มที่มีอยู่ 32 ราย ไม่ผ่านมาตรฐาน 12 ราย  
ส่วนน ้าแข็ง 13 ราย ไม่ผ่านมาตรฐาน 7 ราย ส่วนไอศกรีมผ่านมาตรฐานทั งหมด โดยเชื อที่ตรวจพบ
ในน ้าดื่มและน ้าแข็งที่ไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเชื อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย เป็นเชื อที่
อยู่ในอุจจาระคนและสัตว์เลือดอุ่น เชื อสแทฟฟิโลคอคคัส ออเรียส เป็นเชื อที่อยู่ในหนองและ           
เชื อคลอสทริเดีย เพอร์ฟรินเจนส์ ที่พบอยู่ในดิน ซึ่งเชื อดังกล่าวมีอันตรายต่อผู้บริโภคและท้าให้เกิด
โรคในคนได้ 

                                                                        
12  จาก ควำมรู้เบื องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยปกครอง: หลักกำรพื นฐำนของกฎหมำยปกครองและกำรกระท้ำ

ทำงปกครอง (น. 18), โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ข, 2547, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
13  ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2553, มากราคม). กำรท้ำธุรกิจน ้ำแข็ง. สืบคน้เมื่อ 10 

พฤศจิกายน 2556, จาก http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm 
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  ดังนั น จึงต้องให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยจะมีการน้า
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคตามแนวทางของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยามาใช้หากพบว่า
ผู้ประกอบการรายใดผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากจะตักเตือนแล้วก็จะมีมาตรการสั่งหยุด
การผลิต สั่งปิดโรงงาน พร้อมทั งเปรียบเทียบปรับและด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย 
 3.1.7 มาตรการเรียกร้องค่าเสียหายจากการบริโภค 
  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย             
พ.ศ. 2551 เป็นผลมาจากการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522           
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย         
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจหรือทรัพย์สิน ทั งนี ไม่รวมถึง              
ความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั น 
  “ความ เสี ยหายต่อจิตใจ ” หมายความว่ า  ความ เจ็บปวด  ความทุกข์ทรมาน                         
ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจ   
อย่างอื่นที่มีลักษณะท้านองเดียวกัน 
  กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะมีความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
โดยไม่ค้านึงถึงว่าความเสียหายนั นเกิดจากการกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อท้าให้
ผู้ประกอบการต้องรับผิดต่อการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้านั น พระราชบัญญัติฉบับนี 
เป็นกฎหมายที่ตราขึ นมาเพื่อสร้างความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคระหว่างผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค ซึ่งบังคับใช้กับสินค้าสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน้า เข้าเพื่อขาย ซึ่งก็คือผู้ขายสินค้า 
ผู้ผลิต  ผู้ ว่ าจ้างให้ผลิตหรือผู้น้า เข้ าสินค้า  ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ เกิดขึ นจาก                     
การที่ผู้บ ริโภคใช้สินค้าที่ ไม่ปลอดภัย  เพื่อให้ทราบสิทธิและข้อเ รียกร้องของผู้บ ริโภค 
ผู้ประกอบการทุกรายต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ไม่ว่าความเสียหายนั นจะเกิดจากการกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ
เว้นเสียแต่ว่าสินค้านั นไม่ได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้เสียหายรู้อยู่ก่อนแล้วว่าสินค้านั นเป็น
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายเกิดจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธี               
ซึ่ งผู้ประกอบการได้ให้รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้ อย่างถูกต้องชัดเจนแล้ว 
ผู้ประกอบการจึงไม่ต้อง รับผิด  ผู้ผลิตตามค้าสั่ งผู้ ว่ าจ้ างไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่ า                 
ความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการออกแบบหรือการท้าตามค้าสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิต ซึ่งผู้ผลิต
ไม่ได้คาดเห็นและไม่ควรจะได้คาดเห็นของความไม่ปลอดภัย 
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  ผู้เสียหาย และผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย ผู้เสียหาย คือ ผู้ได้รับอันตรายจากการใช้
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย และมีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ น การฟ้องร้องดังกล่าวไม่ได้จ้ากัดอยู่
ที่ตัวผู้เสียหายเพียงคนเดียวเท่านั นเพราะพระราชบัญญัติฉบับนี ให้สิทธิในการฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย
แก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมและมูลนิธิ  ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค           
ให้การรับรองตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้               
พร้อมทั งได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้เสียหายเพียงพิสูจน์ว่า          
ตนได้รับความเสียหายจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าตามปกติธรรมดา ไม่ต้องพิสูจน์ถึงขั นว่า
เป็นความเสียหายที่เกิดจากผู้ประกอบการผู้ใดซึ่งเป็นการลดภาระการพิสูจน์และอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้บริโภค 
  3.1.7.1  ความเสียหายที่มีสิทธิเรียกร้อง 
  หลักการส้าคัญที่ผู้บริโภคที่ใช้สินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตสินค้าและบริการหลังจากที่
ผู้บริโภคต้องถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเสียหายจากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าและบริการมาตลอด
ระยะเวลาอย่างยาวนาน ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 11 นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่ก้าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลมีอ้านาจก้าหนดค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี ด้วย เช่น 
  1) ค่าเสียหายส้าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหาย              
ต่อร่างกาย สุขภาพหรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามีภริยา บุพการี 
หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ น 
  2) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต น้าเข้า หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้ว
ว่าสินค้านั นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเมื่อรู้
ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต  น้าเข้า หรือขายสินค้านั นแล้วไม่ด้าเนินการใด ๆ               
ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอ้านาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ นจากจ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก้าหนดได้ตามที่ศาล
เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั น โดยค้านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ 
เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัย 
ของสินค้าระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า  การด้าเนินการ               
ของผู้ประกอบการเมื่อทราบว่าสินค้านั นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ
ได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ น 
ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย   
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  นอกจากศาลจะสั่งให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายที่เกิด
ขึ นกับผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองละเมิดแล้ว กฎหมายฉบับนี ศาล
อาจจะก้าหนดค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพิ่มเติมให้มากขึ นให้กับผู้บริโภคที่เสียหายได้อีก  
หากความเสียหายนั นเป็นความเสียหายต่อจิตใจ อันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายทางด้าน
ร่างกาย สุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดขึ นกับจิตใจของผู้บริโภคนั นไม่ว่า            
จะเป็นความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ    
ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอื่นที่มีลักษณะท้านองเดียวกัน ความเสียหายทางจิตใจ
นี ยังไม่เคยมีกฎหมายฉบับใดในอดีตที่จะก้าหนดความเสียหายประเภทนี ไว้เลย เพราะผู้บัญญัติ
กฎหมายในอดีตอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะใช้มาตรวัดใดมาก้าหนดความเสียหายประเภทนี ได้              
เพราะเป็นเร่ืองของมโนคติ หรือนามธรรม ที่ไม่สามารถจับต้องได้ เมื่อกฎหมายฉบับนี กล้าก้าหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก็เป็นเหตุที่จะท้าให้ศาลต้องเร่งก้าหนดมาตรฐานความเสียหายทางจิตใจ
โดยพลัน ซึ่งอีกไม่นานเราคงจะได้ข่าวการตัดสินเร่ืองของการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทนกรณีที่เกี่ยวกับค่าเสียหายทางจิตใจจากการที่บริโภคอาหารหรือน ้าแข็งที่ไม่ปลอดภัย 
  3.1.7.2  ระยะเวลาการเรียกร้องค่าเสียหาย 
  การพิจารณาถึงหลักกฎหมายในประเด็นความเสียหายและการเยียวยาความเสียหาย             
ในข้อพิพาทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมลพิษที่มีผลกระทบต่อบุคคล  นับว่า เป็นประเด็น                          
ที่มีความส้าคัญอย่างมาก เนื่องจากลักษณะของความเสียหายในคดีมลพิษมีลักษณะและผล                 
บางประการที่แตกต่างไปจากความเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปกล่าวคือ ผลของความเสียหายจากคดี
ละเมิดทั่วไปมักปรากฏลักษณะหรือร่องรอยของความเสียหายอย่างชัดเจน  ดังตัวอย่างการขับ
รถยนต์ชนผู้อ่ืน การท้าร้ายผู้อ่ืนจนได้รับบาดเจ็บต้องไปรักษาตัวกับแพทย์  ฯลฯ การพิจารณา              
ถึงความเสียหายจึงสามารถท้าได้โดยไม่ล้าบาก แต่ส้าหรับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็งจะมี
ลักษณะที่แตกต่างออกไป กล่าวคือแม้ว่าส่วนหนึ่งของพิษอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ปรากฏขึ น
อย่างชัดเจน เช่น การสัมผัสหรือได้รับสารเคมีท้าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตโดยเฉียบพลัน 
แต่ยังมีผลกระทบบางประการที่อาจปรากฏขึ นแก่ผู้ที่ได้รับสารเคมีหรือวัตถุอันตรายแต่ยังไม่ถึง
ระดับซึ่งจะแสดงผลออกมาอย่างชัดเจน หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจึงจะปรากฏผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่ชัดเจน ดังเช่นบุคคลที่ได้สัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เป็น
โรคมะเร็ง เพียงแต่อาการของโรคยังไม่ปรากฏออกมาในเวลาปัจจุบัน ซึ่งขึ นอยู่กับปริมาณรังสี          
ที่ได้รับความแข็งแรงของบุคคลผู้สัมผัสกับรังสี และโรคมะเร็งอาจต้องการระยะเวลาเพื่อฟักตัว ฯลฯ14 

                                                                        

 14  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551, มาตรา 12. 
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  แต่กฎหมายฉบับนี ก็มิได้มีบทบัญญัติที่แตกต่างไปจากกฎหมายลักษณะละเมิด             
ในประเด็นความเสียหายและการเยียวยาคงมีเพียงการน้าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาบังคับใช้      
ที่ท้าให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่จ้าเป็นต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้กระท้า
ละเมิด ก้าหนดหลักการเกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ นโดยผล
ของการสะสมอยู่ในร่างกายหรือต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ การน้าหลักความรับผิดโดย
เคร่งครัด (Strict Liability) มาใช้บังคับ ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการทางศาลแพ่งอาญาทั่วไป 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ น มาตรา 12 
“สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี เป็นอันขาดอายุความ
เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดหรือเมื่อพ้น
สิบปีนับแต่วันที่มีการขายสินค้านั นในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ นต่อชีวิต  ร่างกาย สุขภาพ           
หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการ
แสดงอาการ ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา 10 ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปี   
นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด  แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึง
ความเสียหาย ด้านอายุความที่ผู้บริโภคจะใช้สิทธิฟ้องร้องได้นั น15 ปกติการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ทางคดีแพ่งมักจะมีอายุความเพียงแค่ 1 ปี ซึ่งในการด้าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ก่อมลพิษ 
ใช้กฎหมายพื นฐานเป็นหลักในการด้าเนินคดีได้แก่  หลักละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่ งบัญญัติว่า  “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท้าต่อบุคคลอ่ืน                
โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี  แก่ร่างกายก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่าง
หนึ่ งอย่ า งใดก็ ดี  ท่ านว่ าผู้ นั นท้ าละ เมิดจ้ าต้องชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนเพื่ อการนั น ”                  
กฎหมายลักษณะละเมิดนี มุ่งคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกล่วงสิทธิหน้าที่จากการกระท้าของบุคคลอ่ืน 
ความรับผิดตามหลักละเมิดมีพื นฐานอยู่บนการกระท้าที่ผิดกฎหมายซึ่งหากพิจารณาจากตัวบท
ภาษาอังกฤษที่ใช้ค้าว่า “Unlawful” ซึ่งควรจะแปลได้ว่า โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าโดยผิด
กฎหมาย เนื่องจากค้าว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั นแสดงว่าไม่จ้าต้องมีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ก่อน    
ไม่จ้าต้องผิดกฎหมายเร่ืองใด มาตราใด เพียงแต่ผู้กระท้าได้กระท้าโดยไม่มีอ้านาจหรือไม่มีข้อแก้ตัว
ตามกฎหมาย หรือไม่มีกฎหมายใดสนับสนุนว่ากระท้าได้ ก็แสดงว่าการกระท้านั นเป็นการกระท้า
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั งสิ น16 ทั งนี การกระท้าโดยผิดกฎหมายนั นไม่ว่าจะกระท้าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อก็ตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ก้าหนดหลักในการน้าสืบต่อ

                                                                        

 15  แหล่งเดิม. 
 16  จาก ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยละเมิด จัดกำรงำนนอกส่ัง และลำภมิควรได้ (น. 59), 
โดย วารี นาสกุล, 2548, กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
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ศาลไว้ว่า “ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั นต้องพิสูจน์” ดังนั นการพิสูจน์ว่าจ้าเลยมีความรับผิดตามกฎหมาย
ลักษณะละเมิด จึงมีประเด็นที่ผู้เสียหายหรือโจทก์ต้องน้าสืบต่อศาลหรือพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์     
แก่ศาล คือ 
  1) จ้าเลยได้กระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ 
  2) การกระท้าของจ้าเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ 
  3) ความเสียหายที่โจทก์ได้รับมีมากเพียงใด 
  4) โจทก์ควรได้รับค่าเสียหายเพียงใด 
  หากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นตามที่ตนกล่าวอ้างขึ นมาก็จะอยู่ในฐานะ                
ของผู้แพ้คดซีึ่งก็หมายความว่าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นั่นเอง 

 ทั งนี ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ เกิดขึ นจากสินค้า                        
ที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551 มาตรา 12 ได้ก้าหนดอายุความไว้ถึง 3 ปี นับแต่วันที่ผู้บริโภครู้ถึง                
ความเสียหายที่เกิดขึ นกับตนเอง แต่ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบต่อสินค้านั นด้วย 
หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีการขายสินค้านั น แต่หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ นกับชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพอนามัย โดยผลของสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการแสดงอาการ ผู้เสียหายหรือผู้แทนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้ภายใน
ระยะเวลา 3 ปีนับตั งแต่วันที่ รู้ถึงความเสียหายต่อตนเองและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด                 
ทั งนี ต้องไม่ เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ รู้ถึงความเสียหายที่ปรากฏแก่ตนเองซึ่งอาจจะเกิน 10 ปี                    
นับแต่วันที่ขายก็ได้17 ประเด็นที่น่าพิจารณาประการหนึ่งก็คือจ้านวนค่าเสียหายที่ศาลจะก้าหนด  
เพื่อเยียวยาความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน การก้าหนดค่าเสียหายยังไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
เพียงพอจึงท้าให้จ้านวนค่าเสียหายอาจไม่มีความแน่นอนและหากเทียบกับผลกระทบที่ผู้เสียหาย
ได้รับแล้วอาจมองได้ว่ายังห่างไกลจากความเสียหาย เป็นต้น 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตน ้าแข็ง 
  การควบคุมธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภคถือเป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าให้ผู้บริโภคได้รับ
ความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตน ้าแข็ง จึงมีความจ้าเป็นจะต้องมีมาตรการ                 
ในการก้ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมในทุก  ๆ ด้านสามารถบังคับใช้ได้อย่าง                           
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริโภคน ้าแข็งสะอาดปลอดภัยได้คุณภาพและมีมาตรฐาน จากการศึกษา

                                                                        

 17  จาก ค้ำอธิบำยและสำระส้ำคัญพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ นจำกสินค้ำที่                 
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (น. 63), โดย ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, 2552, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  
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กฎหมายต่างประเทศพบว่าในหลายประเทศได้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจการผลิต
น ้าแข็งเพื่อบริโภคแตกต่างกันไปตามระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนี  
 3.2.1  ประเทศญ่ีปุ่น18 
  ญ่ีปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารที่ส้าคัญอันดับ 1 ของไทย โดยมีสัดส่วนการตลาด
ส่งออกสินค้าอาหารคิดเป็น 14.45% ของปริมาณการส่งออกสินค้าอาหารทั งหมด จึงถือว่าเป็นตลาด
ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทย  ดังนั นการติดตาม              
ความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้า รวมถึงมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าอาหารของญ่ีปุ่น จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอาหารของไทยให้ความสนใจเสมอมา 
นอกจากนี พฤติกรรมการบริโภคของชาวญ่ีปุ่นที่นิยมบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีความตื่นตัว             
ในเร่ืองความปลอดภัยของอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร  จึงท้าให้ตลาดญ่ีปุ่น                 
เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ นและเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใส
ส้าหรับการส่งออกสินค้าอาหาร ท้าให้รัฐบาลญ่ีปุ่นได้มีการปฏิรูประบบการบริหารความปลอดภัย
ของอาหาร โดยการปรับปรุงกฎระเบียบและออกมาตรการต่าง ๆ ในด้านการผลิตและการค้าสินค้า
อาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
  3.2.1.1  มาตรการคุ้มครองในด้านการโฆษณา19 
  จากการที่ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมแพ้สงครามโลกครั งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 ท้าให้บ้านเมือง
ถูกท้าลายและได้รับความเสียหายอย่างมาก บรรดาเหล่าแม่บ้านจึงได้มีการรวมตัวกันเดินขบวน
รณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดการต่อรองกับทหารอเมริกาเกี่ยวกับอาหารและที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการมีสิทธิขั นพื นฐาน ในปี ค.ศ. 1968 รัฐสภาญ่ีปุ่นได้ตรากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                     
(The Consumer Protection Fundamental Act, 1968) ขึ นบังคับใช้เป็นครั งแรกซึ่งมีหลักการและ
เหตุผลเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ผู้บริโภคโดยได้ก้าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจ และบทบาทของผู้บริโภค 
สรุปได้ดังนี   

                                                                        
18  ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร แผนกวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายวิจัยและบริการข้อมูล สถาบันอาหาร

(2553, ตุลาคม). สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2556, จาก www.nfi.or.th 
19  จาก ร่ำงพระรำชบัญญัติกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษำกฎหมำยคุ้มครองผูบ้ริโภคของประเทศ

ญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ และสหรำชอำณำจักรอังกฤษ  (น. 50), โดย สุษม ศุภนิตย์ ข, 2545, นนทบุรี: 
ส้านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 
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  1) รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องวางแผนและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน
และนโยบายเกี่ยวกับผู้บริโภคตามแผนพัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคม  
  2) ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคุ้มครองผู้บ ริโภคและด้าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ                     
ของรัฐบาล  
  3) ผู้บริโภคจะต้องมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาชีวิตของตนในฐานะผู้บริโภคด้วยการ
มีความคิดริเร่ิมและพยายามที่จะใช้เหตุผลของตนเองด้วยความเชื่อมั่น 
  ในปี ค.ศ. 1994 ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ออกใช้บังคับ          
มีเนื อหาสาระคล้ายกับหลักเกณฑ์ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา               
เพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายเฉพาะการบริโภคผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบ  
ในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน อันเกิดขึ นเนื่องจากความบกพร่องในผลิตภัณฑ์               
และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการด้ารงชีวิตของประชาชนและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศกฎหมายฉบับนี มีบทก้าหนดความหมายของผลิตภัณฑ์ไว้ว่าทรัพย์ที่ เคลื่อนที่ได้               
ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตหรือประกอบแล้ว ส่วนของความผิดปกติหรือบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ก้าหนดให้หมายถึง ผลิตภัณฑ์นั นขาดความปลอดภัยตามปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นโดยพิจารณาถึง
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ การคาดหมายตามธรรมดาในการบริโภคผลิตภัณฑ์ สถานการณ์เมื่อผู้ผลิต
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และเหตุการณ์อ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั น ๆ  
  ทั งนี ได้ก้าหนดความหมายของผู้ผลิตที่ต้องรับผิดไว้ โดยเน้นที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
ผู้น้าเข้า โดยปกติทางการค้าและให้หมายรวมถึงผู้ซึ่งใช้ชื่อทางการค้า  เคร่ืองหมายการค้า                
หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดบนผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะท้าให้เข้าใจว่าเป็นผู้ผลิต หรืออาจหมายถึงผู้ซึ่ง            
ใช้ชื่อแสดงบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต  ประกอบ น้าเข้า               
หรือกรณีอ่ืนใดที่แท้จริง 
  ก้าหนดให้ผู้ที่เป็นผู้ผลิตหรือบุคคลที่อาจหมายถึงผู้ผลิตตามกฎหมายฉบับนี  ต้องรับผิด
ในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของผู้ใด ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความบกพร่อง
ในผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นผู้ผลิต ประกอบ น้าเข้า หรือใช้ชื่อในนามผู้ผลิต แต่ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดกับผลิตภัณฑ์นั นเอง ทั งนี ก็ได้ก้าหนดข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ผลิต   
ในกรณีที่ผู้ผลิตพิสูจน์ได้ว่า 
  1) ในขณะผลิต ขณะวางจ้าหน่าย ความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ยังไม่
สามารถค้นพบได้ถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ หรือ 
  2) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้เป็นส่วนประกอบหรือวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อ่ืนและ
ข้อบกพร่องนั นเกิดขึ นเนื่องมาจากข้อก้าหนดหรือวิธีการซึ่งก้าหนดโดยผู้ผลิตอ่ืนดังกล่าวแล้วและ
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ผู้ผลิตคนแรกมิได้ประมาทหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง ทั งนี ก้าหนดระยะเวลาใช้สิทธิ
เรียกร้องของผู้เสียหายไว้ 2 กรณ ีได้แก่ 
   (1)  ก้าหนด 3 ปี นับแต่เวลาที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดหรือ 
10 ปี นับแต่มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
   (2)  ระยะเวลาในข้อ 1 อาจค้านวณได้จากเวลาเมื่อความเสียหายเร่ิมปรากฏชัดขึ น
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์  หากมีอยู่ในร่างกายหรือสะสม
อยู่ในร่างกาย เมื่อปรากฏอาการแห่งความเป็นอันตรายหลังจากระยะเวลาหนึ่งเวลาใด ในเร่ืองของ
ความเสียหายนั น The Product Liability Act 1994 ได้ก้าหนดว่าความเสียหายที่ได้รับการเยียวยาตาม
ความในกฎหมายฉบับนี คือ ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล เว้นแต่ความ
เสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ช้ารุดบกพร่องเอง แต่ก็ไม่ได้ก้าหนดขอบเขตของค่าสินไหมทดแทน
เอาไว้ว่าจ้าเลยจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด ดังนั น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นไป
ตามกฎหมายแพ่งในเร่ืองค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด 
  เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี ได้ก้าหนดแนวทางไว้ชัดเจนมากขึ นทั งในด้านผู้ต้อง
รับผิดชอบ ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ แม้จะบัญญัติไว้เพียงไม่กี่มาตรา แต่แสดงให้เห็นว่า                 
เป็นการแก้ปัญหาหลายประการที่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเคยประสบมาก่อน 
ตัวอย่างเช่น การก้าหนดตัวผู้ต้องรับผิดโดยถือว่าผู้ผลิตเป็นตัวยืนที่ต้องรับผิดเสมอ ในกรณีที่มี
บุคคลอ่ืนแสดงตนดุจดังเป็นผู้ผลิต บุคคลเหล่านี ก็ถูกถือเสมือนหนึ่งเป็นผู้ผลิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงด้วยชื่อทางการค้า หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด แต่ไม่ได้ก้าหนดว่า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกเป็นผู้ที่ต้อง             
รับผิดในกฎหมายฉบับนี 20 
  อย่างไรก็ดี จากข้อเท็จจริงที่เห็นในปัจจุบันหลังจากที่กฎหมายว่าด้วยความรับผิด             
ในผลิตภัณฑ์มีผลบังคับใช้นั นมีประเด็นที่เกิดขึ นคือ 
  1) ยังไม่ประสบความส้าเร็จในการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายให้รวดเร็วและ
เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภคที่เสียหายได้จริง 
  2) รัฐมิได้เห็นความส้าคัญในเร่ืองความปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่มีก้าลังอย่างเพียง
พอที่จะสามารถหยุดยั งบริษัทที่เล็งเห็นแต่ผลประโยชน์ของบริษัทตนเป็นหลัก 
  ดังนั น สิ่งที่จ้าเป็นพื นฐานการรับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์โดยก้าหนดให้ฝ่าย
ผู้ผลิตมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม ซึ่งเน้นทางด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
กล่าวคือ 

                                                                        

 20  แหล่งเดิม. 
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  1) เสริมก้าลังและเตรียมพร้อมในด้านระบบการชี แนะและควบคุมดูแลเกี่ยวกับ               
ความปลอดภัยของสินค้า 
  2) น้าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุในผลิตภัณฑ์หรือที่เกี่ยวกับการร้องเรียนในตัว
ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถออกเผยแพร่ในลักษณะที่ชัดเจน ทั งนี เพื่อเป็นพื นฐานให้กฎหมาย                        
มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้จริงและสามารถป้องกันล่วงหน้ามิให้เกิดการแพร่ขยายความเสียหาย
อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ต่อไป 
  3.2.1.2  มาตรการคุ้มครองในด้านฉลาก21 
  กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health Labour and Welfare: 
MHLW) ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบเร่ืองฉลาก ตามระเบียบว่าด้วยการปิดสลากสินค้าอาหาร           
ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใด ๆ ก็ตาม รวมทั งน ้าแข็งที่เป็นอาหารของญ่ีปุ่นภายใต้กฎหมาย
เกี่ยวกับสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation Law) กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ 
ญ่ีปุ่น ได้ก้าหนดระเบียบและมาตรฐานว่าด้วยการปิดสลากบนบรรจุภัณฑ์  ส้าหรับสินค้าอาหาร               
ที่เข้าไปวางจ้าหน่ายในญ่ีปุ่น ให้ผู้ผลิตหรือจ้าหน่ายต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและสารปรุงแต่ง              
ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาญ่ีปุ่นข้อมูลที่
กฎหมายก้าหนดให้ต้องระบุบนภาชนะสินค้าอาหารที่ส้าคัญ ได้แก่ 
  1) อาหารแปรรูป ข้อมูลที่จ้าเป็น ประกอบด้วย 
   (1)  ชื่อของสินค้า (Name of Product) 
   (2)  วัตถุดิบที่ใช้พรอ้มทั งสัดส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิด (Name and Percentage by 
Weight of Each of Ingredients) 
   (3)  น ้าหนักสุทธิ (Net Contents) 
   (4)  วันที่หมดอายุ (Best-Before Date/Date of Minimum Durability) 
   (5)  เงื่อนไข หรือวิธีการเก็บรักษา (Instruction of Storage) 
   (6)  ชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิต/จ้าหน่ายสินค้า  (Name or Trade Name and 
Address of Manufacturer/Distributor etc.) 
  2) กรณีสินค้าน้าเข้า  
    (1)  ต้องระบุ ชื่อและที่อยู่ของบริษัทน้าเข้าหรือผู้กระจายสินค้า  (For Imported 
Items: Name and Address of Importer/Distributor) 
    (2)  ประเทศผู้ผลิตสินค้า (Country of Origin) 
                                                                        

 21  จาก “มาตรการคุ้มครองในด้านฉลาก,” (น. 1-2), โดย สมำคมอำหำรแช่เยือกแข็งไทย (Thai frozen 
Foods Association), 11(3), 2547 (3 มีนาคม), น. 1-2. 
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  3) อาหารที่เน่าเสียง่าย (Perishable Foods) ข้อมูลที่ผู้จ้าหน่ายสินค้าจ้าเป็นต้องให้แก่
ผู้บริโภค ได้แก่ 
   (1)  ชื่อสินค้า (Name of Food) 
   (2)  ประเทศผู้ผลิต (Country of Origin) ในกรณีสินค้าผลิตในประเทศ ต้องระบุ
แหล่งผลิต (Name of Prefecture/City or Town) 
   (3)  น ้าหนักสุทธิ (Net Content) 
  4) อาหารที่ผ่านการตกแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified Foods)  
  กรณีที่สินค้าอาหารนั น ผลิตขึ นหรือใช้เคร่ืองปรุงที่มีส่วนผสมของอาหาร GMO                
ต้องระบุรายละเอียดให้ผู้บริโภคได้รับทราบแม้ว่ากฎหมายเร่ืองการปิดสลากสินค้าของญ่ีปุ่น                
จะก้าหนดให้ระบุข้อมูลพื นฐานที่จ้าเป็นข้างต้น แต่ด้วยชาวญ่ีปุ่นมีนิสัยระมัดระวังเร่ืองสารอาหาร
และความปลอดภัยของสินค้า ในทางปฏิบัติผู้ผลิตและจ้าหน่ายอาหาร จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมบนบรรจุ
ภัณฑ์สินค้า ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดสินค้าและบริษัทผู้จ้าหน่าย ข้อมูลส้าคัญที่ได้รับความ
สนใจสูงจากผู้บริโภค เช่น  
  (1)  ปริมาณแคลอร่ี สารอาหารและวิตามินที่จะได้รับต่อหน่วยการบริโภค  
  (2)  สารปรุงแต่งที่ใช้ในอาหาร (Food Additives) 
  (3)  ข้อแนะน้าเกี่ยวกับวิธีน้าอาหารนั นไปปรุงแต่ง  เป็นอาหารชนิดต่าง ๆ และวิธี             
การปรุง 
  (4)  ข้อควรระวังในการบริโภค 
  (5)  Free Hot Line ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อแนะน้า และ Web Site เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าอ่ืน ๆ ที่บริษัทจ้าหน่าย 
  (6)  Sign Mark เช่น กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ผลิตขึ นจาก Recycle Paper เป็นต้น  
  ทั งนี  กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต/จ้าหน่าย สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรรพคุณ
ของสินค้า แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง รวมทั งต้องไม่บรรจุข้อความ ภาพ หรือรูปที่น้าไปสู่              
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า เป็นต้น  
  3.2.1.3  มาตรการคุ้มครองในด้านการเยียวยา22 
  หลักเกณฑ์ของวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยหรือการชดใช้เยียวยาค่าเสียหาย  หรือ Small 
Claim Court ของประเทศญี่ปุ่น มีรูปแบบการพิจารณาคดีแบบรวบรัดซึ่งจะเป็นคดีประเภทการเรียก
คืนสินค้า การเรียกคืนเงินประกันจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา การเรียกร้อง
                                                                        

22  จาก ปัญหำกฎหมำยในกำรพิจำรณำคดีคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย  (น. 60-76), โดย สุภัทร  
แสงประดับ, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
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ค่าเสียหายในการซ่อมรถในกรณีอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งมีระบบการพิจารณาคดีโดยมีกระบวนการ
ที่ไม่มีความยุ่งยาก ซ ้าซ้อน ความรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อยและที่ส้าคัญคือสามารถด้าเนินการ           
ให้เสร็จสิ นภายในวันเดียวได้ โดยมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น โจทก์ จ้าเลย ทนายความของทั งสองฝ่าย
และพยานหลักฐานต่าง ๆ มาอยู่พร้อมหน้ากันจึงท้าให้มีการเรียกวิธีการพิจารณาคดีแบบนี ว่า             
“ศาลโต๊ะกลม (Round Table Court)” ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายชื่อ “Japanese Small Claims Procedure” 
โดยมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1998 ซึ่งได้น้ารูปแบบมาจากวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อย
ของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีคดีความเล็กน้อย 
ได้มีโอกาสใช้สิทธิทางศาลเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหาย โดยการท้าให้ประชาชนรู้สึกว่า              
“เป็นศาลของประชาชน” เป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อเกิดคดีความ วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยหรือ 
Small Claim Court ของประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวมีหลักการ 3 ประการ  
  1)  เจ้าหนี ที่จะใช้สิทธิผ่านกระบวนการนี  ต้องมีจ้านวนหนี ไม่เกินกว่า 600,000 เยน 
ถึงแม้ศาลพิจารณาคดีรวบรัดตามปกติ จะมีเขตอ้านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีมูลค่าสูงถึง 
1,400,000 เยน ก็ตาม ทั งนี ตามมาตรา 368(1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของ              
ประเทศญ่ีปุ่น 
  2)  โจทก์มีหน้าที่ต้องจัดท้าค้าฟ้องเพื่อขอให้มีการพิจารณาคดี เมื่อได้มีการยื่นค้าฟ้อง
ให้พิจารณาคดีแบบเล็กน้อย ทั งนี ตามมาตรา 368(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งรายละเอียดของค้าฟ้องต้องมีข้อความดังนี  “ข้าพเจ้าขอให้มีการพิจารณาคดีนี 
โดยการใช้กระบวนการพิจารณาคดีเล็กน้อย ข้าพเจ้าในฐานะโจทก์ได้ขอใช้กระบวนการพิจารณา
คดีแบบรวบรัดในปีนี เป็นจ้านวน 2 ครั งแล้ว” และ การน้าคดีขึ นสู่วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยนั น                
มีความสะดวกรวดเร็วหรือมีการพิจารณาคดีแบบรวบรัด (Summary Court) กฎหมายจึงก้าหนด
จ้านวนคดีที่โจทก์จะขอให้ศาลพิจารณาคดีหรือน้าคดีขึ นสู่ศาลได้ ไม่เกินกว่า 10 ครั งต่อปี 
  3)  โจทก์มีสิทธิยื่นค้าฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการใช้วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยได้ไม่เกิน
จ้านวน 10 ครั ง ต่อปีและโจทก์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยจ้านวนคดีที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลพิจารณาคดีรวบรัด 
ทั งนี ตามมาตรา 368(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศญ่ีปุ่นจะเห็นได้ว่า 
ข้อพิพาทหลักของการใช้วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อย คือ การจ้ากัดสิทธิเรียกร้องที่เป็นจ้านวนเงินที่เป็น
คดีความต้องไม่เกิน 600,000 เยน23 หรือในกรณีของสิทธิเรียกร้องที่อยู่ในรูปแบบอ่ืน แต่มีมูลค่า
เทียบเท่าเป็นตัวเงินไม่เกินที่ก้าหนดไว้  ยกเว้นกรณีการส่งมอบสินค้าหรือการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ ถึงแม้จ้านวนมูลค่าสิทธิเรียกร้องจะอยู่ภายใต้จ้านวนดังกล่าวก็ไม่สามารถมาด้าเนิน

                                                                        
23  1 เยน =0.3112 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2556, จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย. 
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กระบวนพิจารณาแบบคดีเล็กน้อยได้ วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยสามารถด้าเนินการได้ทั งในกรณีของ 
Objective Joint Claims24 หรือ Subjective Claims25 ทั งนี ตามมาตรา 37 3(3) (iv) แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  
  จะเห็นได้ว่าการน้าคดีขึ นสู่วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยนั น มีความสะดวกรวดเร็วหรือมีการ
พิจารณาคดีแบบรวบรัด (Summary Court) กฎหมายจึงก้าหนดจ้านวนคดีที่โจทก์จะขอให้ศาล
พิจารณาคดีหรือน้าคดีขึ นสู่ศาลได้ไม่เกินกว่า  10 ครั งต่อปี ทั งนี เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับ
ประชาชนและไม่ให้สถาบันการเงินใช้วิธีพิจารณาคดีแบบนี ในการติดตามทวงหนี ลูกหนีที่มีจ้านวน
หนี เล็กน้อยที่สามารถเข้าสู่วิธีพิจารณาคดีแบบนี ได้ แต่เมื่อศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ของไทยแล้ว กฎหมายไม่ได้ก้าหนดไว้อย่างเช่นของประเทศญ่ีปุ่นแต่อย่างใดซึ่งคดีเกี่ยวกับลูกหนี 
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแล้วผิดนัดไม่ช้าระหนี  ก็จะมีผลที่ผู้ประกอบธุรกิจอาศัยกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีผู้บ ริโภคของไทยเป็นเค ร่ืองมือได้ เพราะกฎหมายฉบับนี เมื่อพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แล้วถือว่าคดีที่ผู้บริโภคผิดนัดไม่ช้าระหนี              
แก่ผู้ประกอบธุรกิจกับตามสัญญากู้ยืมเงิน ย่อมถือเป็นคดีผู้บริโภคจึงเป็นปัญหาที่กฎหมายฉบับนี             
มีผลใช้บังคับในวงกว้างอย่างมากซึ่ง Objective Joint Claims หมายถึงการที่โจทก์ยื่นฟ้องจ้าเลย
เรียกร้องหนี เงินยืมจ้านวน 200,000 เยน ในขณะเดียวกันก็ยื่นค้าขอให้ลูกหนี ช้าระหนี เงิน              
อีก 300,000 เยน จะเห็นว่ามูลค่าที่ก้าหนดไว้ในการเข้าสู่กระบวนวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยของคดีนี            
มีจ้านวนไม่เกิน 600,000 เยน ดังนั นวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อย หรือ Small Claim Court มีลักษณะดังนี  
  1)  มีความรวดเร็วในการท้าค้าพิพากษา กล่าวคือ โดยหลักแล้วจะต้องมีการส่งมอบ           
ค้าพิพากษาทันทีหลังจากที่เสร็จกระบวนการแถลงด้วยวาจาต่อศาลแล้วแต่วิธีพิจารณาคดีประเภทนี  
การส่งมอบค้าพิพากษาไม่จ้าเป็นต้องอยู่ในรูปของเอกสารต้นฉบับที่ผู้พิพากษาได้ท้าขึ นเท่านั น 
ธุรการศาลอาจส่งมอบเนื อหาของค้าพิพากษาโดยการอัดเทปและส่งเทปเหล่านั นให้คู่กรณีก็ได้ หรือ
อาจมีการนัดเพื่อส่งค้าพิพากษาในอีกวันถัดมาก็ได้ 

                                                                        
24  Objective Joint Claims หมายถึง การที่โจทก์ยื่นฟ้องจ้าเลยเรียกร้องหนี เงินยืมจ้านวน 200,000 เยน  

ในขณะเดียวกันก็ยื่นค้าขอให้ลูกหนี ช้าระหนี เงินอีก 300,000 เยน จะเห็นว่ามูลค่าที่ก้าหนดไว้ในการเข้าสู่กระบวน
วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยของคดีนี มีจ้านวนไม่เกิน 600,000 เยน. 

25  Subjective หมายถึง การที่โจทก์ยื่นฟ้องจ้าเลย A ต่อศาลเรียกร้องหนี เงินยืมจ้านวน 100,000 เยน               
ในขณะเดียวกันเจ้าหนี คนดังกล่าวก็ยื่นฟ้องจ้าเลย B ในอีกคดีหนึ่งในฐานะผู้ค ้าประกันหนี เงิน กรณีนี จะเห็นว่า
ถึงแม้การฟ้องต่อศาลของทั งสองกรณีจะเป็นการฟ้องร้องที่เป็นหนี จ้านวนเงินทั งคู่  แต่กรณีหลังไม่สามารถ
ด้าเนินการผ่านวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยได้. 
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  2)  ค้าสั่งให้มีการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว กล่าวคือเมื่อผู้พิพากษารับค้าฟ้องของโจทก์           
ไม่ว่าจะรับทั งหมดหรือเพียงบางส่วน ค้าพิพากษาที่ออกมาจะต้องมีค้าสั่งในเร่ืองการพิทักษ์ทรัพย์
ชั่วคราว 
  3)  มีแบบฟอร์มค้าขอเข้าสู่กระบวนวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยได้โดยง่ายโดยให้ประชาชน
สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก้าหนดไว้ให้จะมีบริการอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการด้านหน้าศาล
พิจารณาคดีแบบรวบรัด   
  4)  การฟ้องร้องคดีโดยวาจาได้แทนลายลักษณ์อักษร (ตามมาตรา 271) และต้องมีความ
ชัดแจ้งแห่งข้อหา (ตามมาตรา 272)  
  5)  ค่าธรรมเนียมส้าหรับคดีเล็กน้อยมีราคาถูก ซึ่งปกติจะอยู่ระหว่างร้อยละ 1 และ            
ร้อยละ 2 ของจ้านวนที่จะได้รับการจ่ายชดเชย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลซึ่งหลักเกณฑ์การ
คิดค่าธรรมเนียม เช่น จ้านวนเงินที่ขอให้ชดเชยน้อยกว่า  100,000 เยนต้องเสียค่าธรรมเนียม           
1,000 เยน หรือการชดเชย 100,001-200,000 เยน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 เยน ถ้ามากกว่านั น             
ก็ช้าระตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด เป็นต้น26 
  3.2.1.4  มาตรการคุ้มครองในด้านขนส่ง27 
  Food Sanitation Law เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงสุขอนามัยอาหารโดยก้าหนดไว้เป็น
มาตรฐานส้าหรับสินค้าอาหารน้าเข้า ถ้าไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดด้านสุขอนามัยตามกฎหมายนี แล้ว 
จะไม่ได้รับการอนุญาตให้น้าเข้า ซึ่งสาระส้าคัญประกอบด้วย  

1) การนิยามถึงความหมายของค้าว่า อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สุขอนามัยอาหาร 
เคร่ืองมือที่ใช้ผลิตและแปรรูป ตัวอย่างเช่น ค้าว่า “อาหาร” (Food) หมายถึง อาหารหรือเคร่ืองดื่ม
โดยทั่วไปทั งหมด ค้าว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” (Additive) หมายถึง วัตถุที่ใช้ผสมในการผลิตอาหาร
และหรือประกอบอาหาร ค้าว่า “สุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ (Hygiene) ซึ่งครอบคลุมทั งอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร เคร่ืองมือและบรรจุภัณฑ์ 

2) ก้าหนดรายละเอียดของคุณภาพมาตรฐานของอาหารว่าครอบคลุมตั งแต่การเตรียม
วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การแสดงฉลากและการขนส่งว่าจะต้องสะอาด              
ถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคโดยก้าหนดชนิดของอาหารและวัตถุเจือปน
อาหารที่ห้ามจ้าหน่าย ซึ่งประกอบด้วย อาหารที่เน่าเสีย (Rotten) และด้อยคุณภาพในลักษณะอ่ืน ๆ 
อาหารที่ เป็นพิษ (Toxin) อาหารปนเปื้อน (Contaminated) อาหารไม่สะอาด (Uncleanliness)              
จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
                                                                        

 26  แหล่งเดิม. 
27  กฎหมายสุขอนามัยอาหาร Food Sanitation Law มาตรา 4 มาตรา 16 และมาตรา 18. 
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3) ก้าหนดการห้ามจ้าหน่ายอาหารประเภทที่ได้ รับการพัฒนาขึ นใหม่  (Newly 
Developed Food) ที่ได้รับการเสนอแนะหรือทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สภาสุขภาพ
พล าน ามั ย อ าห า ร แล ะ ย า  (The Pharmaceutical Affair and Food Sanitation Council)  แ ล ะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและ สวัสดิการ (Minister of Health Labour and 
Welfare)  

4) ก้าหนดการห้ามจ้าหน่ายอาหารประเภทเนื อสัตว์และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ได้มา
จากปศุสัตว์ที่ติดเชื อโรคต่าง ๆ  

5) ก้าหนดรายละเอียดคุณภาพมาตรฐานของอาหารและวัตถุ เจือปนอาหาร 
(Specification and Standards for Food or Additives)  

6) ก้าหนดรายละเอียดความร่วมมือจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร            
ป่าไม้และประมง ซึ่งรับผิดชอบดูแลคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบที่น้ามาใช้ผลิตและแปรรูปอาหาร 
เช่น ปริมาณสารปนเปื้อนและสารตกค้าง (ยาสัตว์และสารก้าจัดศัตรูพืช) ในอาหาร 

7) ก้าหนดรายละเอียดการใช้และการโฆษณาฉลากอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 

8) ก้าหนดรายละเอียดด้านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร 
9) ก้าหนดขั นตอนการแจ้งหรือเสนอขอน้าเข้าสินค้า  (Import Notification) ก้าหนด

โทษในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายฉบับนี  เป็นต้น 
  3.2.1.5  มาตรการคุ้มครองในด้านบรรจุภัณฑ์ 
  กฎระเบียบบรรจุภัณฑ์อาหารของประเทศญ่ีปุ่นจัดว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มงวด
ทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยเร่ืองของบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นอย่างมากจึงต้องมีการก้าหนด          
เป็นกฎหมายขึ นซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับคือ  
  1)  Food Sanitation Law กฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยของอาหาร ปรากฏตามที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายสุขอนามัยอาหาร (กฎหมายสุขอนามัยอาหารข้อ 4) หมายถึงวัสดุซึ่งท้าหน้าที่บรรจุ           
หรือหุ้มห่ออาหารหรือวัสดุเจือปนอาหารและวัสดุซึ่งใช้ในการส่งมอบกรณีให้หรือรับอาหารหรือ
วัตถุเจือปนอาหาร ทั งนี ห้ามมิให้ผู้ใดจ้าหน่ายผลิตหรือน้าเข้าใช้งานซึ่งภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่
บรรจุหรือปนเปื้อนสารพิษและสารอันตราย (กฎหมายสุขอนามัยข้อ 16) และห้ามมิให้ผู้ใดจ้าหน่าย
ผลิตหรือน้าเข้าใช้งานภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดหรือภาชนะและบรรจุ
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ภัณฑ์ที่ใช้วัตถุหรือวัตถุดิบใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องตามข้อก้าหนดหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์จากกรรมวิธี
การผลิตที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน (กฎหมายสุขอนามัยข้อ 18) เป็นต้น28 
  2)  Administrative Regulation เป็นกฎกติกาที่เกิดมาจากหน่วยงานหรือองค์กรกลาง 
  3)  เป็นกฎระเบียบที่ตั งขึ นเอง Self-Restrictive Regulation อย่างเช่น สมาคมบรรจุ
ภัณฑ์สามารถตั งกฎระเบียบขึ นมาเอง แล้วน้าไปบังคับหรือควบคุมผู้ประกอบการได้ แต่ขณะที่มีผล
บังคับใช้อยู่นี ถ้า Administrative Regulation มีการกล่าวถึงกันมากขึ น ระเบียบที่ถูกตั งขึ นมาเองนี           
ก็จะไปสู่การก้าหนดเป็นกฎหมายขึ นมาได้ 
  กฎระเบียบในประเทศญ่ีปุ่น ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยด้านอาหารจะเน้นในเร่ืองบรรจุภัณฑ์
พลาสติกเป็นส่วนใหญ่ เพราะเน่ืองมาจากปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้พลาสติกมากขึ น ดังนั นจึงต้องมี
การควบคุม ทดสอบ วัสดุที่จะน้ามาท้าเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างเข้มงวด ทั งนี ก็เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งตามกฎระเบียบของประเทศญ่ีปุ่นแล้ว พลาสติกที่น้ามาใช้ท้า
บรรจุ ภั ณฑ์ อ าห า รได้ ก้ า หนดไว้  11 ชนิ ดด้ ว ย กั นคื อ  Formaldehyde, Polyvinylchloride, 
Polyethylene/Polypropylene, Polystyrene, Polyvinylidene Chloride, Polyethylene Terethalate, 
Polymethacrylate, Nylon, Polymethylpentene, Polycarbonate, และ Polyvinylalcohol 
  โดยพลาสติกทั ง 11 ชนิดนี จะต้องมีการทดสอบ (Material Test) การหาสารปนเปื้อน
ต่าง ๆ ที่อาจเป็นส่วนประกอบของวัสดุพลาสติกนั น ๆ และ (Elution Test) เป็นการทดสอบปริมาณ
การปล่อยสารในสภาวะอุณหภูมิที่ก้าหนดไว้ หลังจากบรรจุอาหารแล้ว 
  1)  ขั นตอนการผลิต บรรจุภัณฑ์ 
  การท้าบรรจุภัณฑ์เราจะต้องมีการก้าหนดสเปค ขนาดและโครงสร้างก่อนเป็นอันดับ
แรก แล้วค่อยก้าหนดวัสดุที่จะน้ามาใช้  ประเภท วิธีการทดสอบและการทดสอบสุดท้ายจะต้อง         
ไม่ลืมค้านึงถึงคุณสมบัติของตัวบรรจุภัณฑ์นั น ๆ ด้วย และบรรจุภัณฑ์อาหารที่ต้องมีการทดสอบ
อย่างเคร่งครัดเป็นที่ศึกษากันอยู่ขณะนี  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1. บรรจุภัณฑ์ส้าหรับนมซึ่งตัว
ผลิตภัณฑ์ก็มีหลายประเภทดังนี  นมสด หางนม กลุ่มนี สามารถใช้วัสดุที่น้ามาเป็นบรรจุภัณฑ์ได้
เพียง PE และกระดาษเคลือบ PE เท่านั น กฎหมายจึงระบุให้ท้าการทดสอบหาสารปนเปื้อนทั ง 
Material Test และ Elution Test เพราะถือว่าในประเทศญ่ีปุ่นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี มีความส้าคัญมาก 
หากเกิดปัญหาขึ น อาจส่งผลต่อคนทั งประเทศได้ ส้าหรับความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ ก็ต้องมีการ
ทดสอบความแข็งแรงการดันทะลุ ความแข็งแรงในการผนึกและรอยร่ัวต่าง ๆ ด้วย ผลิตภัณฑ์
ประเภทต่อไป นมเปรี ยว นมโยเกิร์ต วัสดุที่ใช้ท้าบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มนี คือ PE กระดาษเคลือบ PE 

                                                                        
28  กฎหมายสุขอนามัยอาหาร Food Sanitation Law, มาตรา 4 มาตรา 16 และมาตรา 18. 
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และ Polystyrene (PS) เกณฑ์ก้าหนดสารปนเปื้อนใน PE ก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์
ประเภทนมสด ส่วนข้อก้าหนดของ PS ในการทดสอบ Material Test คงต้องมาดูในเร่ืองของสาร
ระเหย ต้องไม่เกิน 1,500 PPM สารหนูต้องไม่เกิน 2 PPM สารโลหะหนักอ่ืน ๆ รวมแล้วต้องไม่เกิน 
20 PPM ส่วนการทดสอบ Elution Test ต้องวัดปริมาณ Permanganate ในน ้าที่ 30 นาที 60 องศา
เซลเซียส ต้องไม่เกิน 15 PPM และวัดปริมาณสารเถ้าที่ออกมาจาก PS ด้วย นอกจากนี ยังมีบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นฝาอลูมิเนียมฟอยล์ด้วย ตัวฝาก็ต้องทดสอบ Material Test และ Elution Test เช่นกัน 
ผลิตภัณฑ์นมประเภทสุดท้ายคือ นมผง บรรจุภัณฑ์ที่ใช้  คือ PE, PET ตามข้อก้าหนดระบุให้
สามารถบรรจุนมผงได้  ถ้าใช้ PE ต้องทดสอบ Material Test แต่ถ้าใช้ PET ต้องใช้วิธีทดสอบ 
Elution Test 
  2)  บรรจุภัณฑ์ส้าหรับเคร่ืองดื่ม 
  วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะมี 4 ชนิด ได้แก่ PE, PP, PS และ PET เกณฑ์การทดสอบเป็นไป
ตาม Material Test และ Elution Test 
  3)  ถุงรีทอร์ตบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ประเภทรีทอร์ต 
  ซึ่งหมายถึง ภาชนะบรรจุแบบคืนรูป ในประเทศญ่ีปุ่นมีแนวโน้มว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์
ประเภทนี เพิ่มมากขึ น เพราะน้าไปบรรจุอาหารส้าเร็จรูปต่าง ๆ เนื่องจากสามารถรักษาอาหารให้อยู่
ได้นานโดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์ประเภทรีทอร์ตจะมีอยู่  2 แบบก็คือ ถุงรีทอร์ต (Retort Pouch) 
โครงสร้างที่นิยมใช้กันมีทั งแบบ 3 ชั น และ 4 ชั น แต่มีข้อก้าหนดว่าไม่ว่าจะมีกี่ชั นก็ตาม                  
ชั นที่สัมผัสกับอาหารจะต้องเป็น PE, PP หรือ PET เท่านั น ถุงรีทอร์ตแบบ 3 ชั น PET จะอยู่ชั น    
นอกสุดตามด้วยแผ่นอะลูมิเนียมอยู่ชั นกลาง และ PP เป็นชั นใน และถ้าเป็นแบบ 4 ชั นจะเพิ่มชั น 
ไนลอน เข้าไปเป็นชั นที่ 2 รองมาจากชั น PET ถ้วยรีทอร์ต (Retort Cup) โครงสร้างส้าหรับถ้วยแบบ
ใสจะมี 3 ชั น ชั นนอกสุดและชั นในจะใช้ PP ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นขอบถ้วย ชั นกลางใช้อะลูมิเนียม 
ถ้าต้องการถ้วยแบบใสก็ใช้ EVOH แทนชั น อะลูมิเนียม 
  4)  บรรจุภัณฑ์ส้าหรับอาหารประเภทอ่ืน ๆ  
  ในกลุ่มนี จะใช้พลาสติกชนิดใดก็ได้ตามที่ได้ก้าหนดไว้  11 ชนิด แล้วน้าไปท้าการ
ทดสอบหลัก ๆ ตามที่ก้าหนดไว้ 
  5)  การควบคุมสารอันตราย 
  ทุกวันนี ประชาชนของประเทศญี่ปุ่นล้วนเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นพลาสติก
เกือบทั งสิ น ความปลอดภัยจึงเป็นเร่ืองส้าคัญ นอกจากการทดสอบสารปนเปื้อนตามข้อก้าหนดแล้ว 
ก็ต้องพิจารณาถึงสารตัวอ่ืน ๆ ด้วย นั่นก็คือ โมโนเมอร์ สารเติมแต่งที่อยู่ในพลาสติกเป็นสาร
อันตรายอีกตัวหนึ่งที่ท้าให้อาหารเป็นพิษได้ อย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้ท้าบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ
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พลาสติกที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไดออกซินและเอ็นโดไครน์    
สารเหล่านี จะซึมอยู่ในเนื ออาหาร ถ้าร่างกายได้รับสารเหล่านี ไว้มาก ๆ ก็จะท้าให้ระบบการท้างาน
ในร่างกายผิดปกติ ในอนาคตผู้หญิงอาจจะมากกว่าผู้ชาย เพราะลักษณะโครโมโซมของเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย สัตว์บางชนิดอาจมีสองเพศ เป็นต้น 
  3.2.1.6  องค์กรบังคับใช้กฎหมาย 
  ปัจจุบันมีองค์กรภาครัฐซึ่งท้าหน้าที่ดังกล่าวทั งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศญ่ีปุ่น (The Japan Consumer Information Center (JCIC)) 
ซึ่งต่อมาเรียกชื่อใหม่ว่า ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (National Center For Consumer Affairs 
(NCCA)) โดย NCCA จะท้าหน้าที่กระจายข้อมูลในระบบ (Net-work) ที่เรียกว่า “(Pio-Net)” หรือ
เรียกว่าเครือข่ายสารสนเทศออนไลน์ปฏิบัติ  “Practical Living Information Online Network”             
อันเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส้าคัญที่ควรรู้และข้อร้องเรียนของผู้บริโภคทั่วประเทศไปยัง
เครือข่ายเพื่อผู้บริโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ อันช่วยท้าให้เป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายของทั ง
ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน นอกเหนือจากระบบระงับข้อพิพาทและการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคแล้ว 
ปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ซึ่งท้าให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหาย
สามารถอาศัยข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกก้าหนดให้ต้องจัดการให้มีข้อมูลรายละเอียดต่าง  ๆ             
เพื่อการด้าเนินคดตีามกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคได้เร่ิมเป็นประเด็นที่ส้าคัญในทางเศรษฐกิจ
และสังคมในช่วงปี ค.ศ. 1950 ถึงปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา ต่อมาจึงก่อให้เกิดการตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคขึ นในปี  ค.ศ. 1968 (The Consumer Protection Fundamental Act, 1968) ซึ่งมี
หลักการและเหตุผลเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ผู้บริโภค 
โดยได้ก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจและบทบาท
ของผู้บริโภคสรุปได้ดังนี 29 
  1)  รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องวางแผนและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน
และนโยบายเกี่ยวกับผู้บริโภคตามแผนพัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคม 
  2)  ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคและด้าเนินการตามนโยบายต่าง  ๆ             
ของรัฐบาล 
  3)  ผู้บริโภคจะต้องมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาชีวิตของตนในฐานะผู้บริโภค        
ด้วยการมีความคิดริเร่ิมและพยายามที่จะใช้เหตุผลของตนเองด้วยความเชื่อมั่น 

                                                                        
29  จาก กำรคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นสถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม  (น. 2-3), 

โดย อัครพงษ์ เวชยานนท์, 2550, กรุงเทพฯ: กองนิติการ ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. 
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  ทั งนี ตามโครงสร้างขององค์กรทางนโยบายเกี่ยวกับผู้บริโภคในประเทศญ่ีปุ่นมีองค์กร
ต่าง ๆ ในภาครัฐที่เกี่ยวกับผู้บริโภคได้ก่อตั งขึ นในช่วงปี  ค.ศ. 1960-1969 ได้แก่ Social Policy 
Bureau แห่ง Economic Planning Agency (EPA) กรมต่าง ๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ระหว่างประเทศและกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ตาม The Consumer Protection Fundamental Act, 
1968 ได้วางนโยบายไว้ให้แก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการด้าเนินงานและการพัฒนา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเช่น   
  (1)  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (The Consumer Protection Council) กระทรวง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท้าหน้าที่
วางแผนและก้าหนดทิศทางด้านนโยบายและมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล            
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 15 คน อนึ่งจะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
กระทรวงระดับผู้อ้านวยการ (Director) หลายครั งต่อปี ทั งนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานงาน
และติดตามผลเกี่ยวกับมาตรการตามมติที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 
  (2)  คณะกรรมกา รนโยบ าย เกี่ ย วกั บคุณภาพชี วิ ต  (Quality of Life Bureau)
คณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจัดเป็นองค์กรด้านการให้ค้าแนะน้าปรึกษาต่อ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกตั งขึ นและอยู่ภายใต้ EPA คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ         
ในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคได้แก่  นักวิชาการ ตัวแทนองค์กรผู้บริโภคและตัวแทนด้าน
อุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ  
  (3)  ส้านักงานคณะรัฐมนตรี  (Cabinet Office) และกระทรวงกับองค์กรต่าง ๆ                     
ที่เกี่ยวข้องกระทรวงต่าง ๆ จะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในขอบเขตอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ส้าหรับส้านักงานคณะรัฐมนตรีนั น (เดิมคือ EPA) ท้าหน้าที่ประสานมาตรการหรือนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในกระทรวงต่าง ๆ และท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขาธิการให้แก่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
  (4)  รัฐบาลท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (The Consumer Protection 
Fundamental Act) รัฐบาลท้องถิ่นต้องวางแผนและน้าแผนไปปฏิบัติตามนโยบายของตนเอง          
ทั งนี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกลาง  นอกจากนี รัฐบาลท้องถิ่นจะท้าหน้าที่               
ออกข้อบัญญัติของตนเองในเร่ืองที่เกี่ยวกับผู้บริโภคและจะต้องยุติปัญหาระหว่างผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการให้ได้ 
  (5)  ศูนย์กิจการเกี่ยวกับผู้บริโภคแห่งชาติ  (NCAC) และในระดับท้องถิ่น NCAC          
เป็นองค์การของรัฐบาลซึ่งก่อตั งขึ นตามกฎหมายหน้าที่ส้าคัญหลัก คือ เป็นศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์เพื่อรับทราบสภาพปัญหาของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการแล้วน้าข้อมูลจากค้าร้อง

DPU



92 

ดังกล่าวมารวบรวมเก็บเป็นสถิติเพื่อการวิเคราะห์เป็นข้อมูลในเชิงบริหารให้แก่คณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคด้วยการให้
การศึกษาจัดการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้บริโภค  ทดสอบผลิตภัณฑ์  เป็นศูนย์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของศูนย์ในระดับท้องถิ่น โดยมีขอบเขตการบริหารงานเกี่ยวกับผู้บริโภคและมาตรการ
หลักในกิจการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่ อ       
วันที ่8 ธันวาคม ค.ศ. 2000 มีประเด็น ดังนี   
 ก.  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ข.  การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ค.  สนับสนุนเร่ืองสัญญาที่เป็นธรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบกิจการ  
 ง.  มาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร 
 จ.  สนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 ฉ.  สนับสนุนกระบวนการร้องทุกข์ที่เรียบง่ายในระดับท้องถิ่น 
  2)  ปรับปรุงเร่ืองสัญญาต่าง ๆ ของผู้บริโภคการบังคับใช้ The Consumer Contract Act, 
2000 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2001 ส้านักงานคณะรัฐมนตรี ได้ให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ
เร่ืองดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ตั งแต่ปี ค.ศ. 2003 
  3)  สนับสนุนมาตรการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์  การบังคับใช้ Product Liability, 
1994 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1995 ส้านักงานคณะรัฐมนตรี ได้ปรับปรุงมาตรการอ่ืน ๆ ระงับข้อ
พิพาทนอกเหนือจากการด้าเนินการทางศาล (Alternative Dispute Resolution: ADR) เป็นต้น 
  4)  ให้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาแก่ผู้บริโภค 
   (1)  ก่อตั งสถาบันการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคแห่งชาติภายใต้การดูแลของ EPA 
และกระทรวงศึกษาธิการ  
   (2)  จัดตั งโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้บริโภค เช่น มติคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าเดือน
พฤษภาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งผู้บริโภค เป็นต้น 
  5)  การร่วมมือระหว่างประเทศ  
   (1)  ส้านักงานคณะรัฐมนตรีได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดขอบเขตมาตรการด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในมิติของการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับแนวทางของ OECD 
   (2)  ร่วมกิจกรรมกับประเทศต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ทั งนี คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญ่ีปุ่นนั นมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตาม           
The Consumer Protection Fundamental Act, 1968 เหมือนของประเทศไทยแต่ละกระทรวง           
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ที่เกี่ยวข้องจะมีการคุ้มครองผู้บริโภคในขอบเขตของกฎหมาย งานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงนโยบายอยู่
ในอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานคณะรัฐมนตรี และ The Consumer Protection Fundamental Act, 
1968 มีลักษณะเป็นธรรมนูญแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค 30 
  ดังนั นการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยไม่อาจเลียนแบบญ่ีปุ่นได้ในภาพรวม 
เนื่องจากมีความเป็นมาทางสังคม เศรษฐกิจ และบรรยากาศการเมืองที่ต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมของผู้บริโภคเองนับตั งแต่ได้มีการบังคับใช้ The Consumer Protection Fundamental Act, 
1968 การร้องทุกข์ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร อย่างไรก็ตามในระยะ
หลังจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ได้เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป อัตราส่วนภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ น 
 3.2.2  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์31 
  ภายหลังจากที่กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) แห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ได้ประกาศและบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการแสดงฉลากโภชนาการในปี พ.ศ. 2541 ต่อมาจึงได้จัดท้า
คู่มือการแสดงกฎหมายในการควบคุมอาหารเพื่อขยายความตัวระเบียบให้ผู้ประกอบการสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแสดงฉลากโภชนาการได้อย่างถูกต้อง รวมทั งการออกกฎหมายเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น 
  3.2.2.1  มาตรการคุ้มครองในด้านการโฆษณา  
  กฎหมายอาหารของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในส่วนที่ 3 ตามข้อก้าหนดทั่วไป 
(General Provisions) รวมทั งมาตรา 2 “อาหาร (Food)” รวมถึงเคร่ืองดื่ม หมากฝร่ังและผลิตภัณฑ์
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกันนี ตลอดจนสิ่งหรือสารที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดเตรียม
อาหารหรือเคร่ืองดื่ม หรือผลิตภัณฑ์เหล่านี  แต่ไม่รวมถึง 
  (a)  สัตว์มีชีวิต หรือ นก (Live Animals or Birds) 
  (b)  อาหารสัตว์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นอาหารเลี ยงสัตว์ นก หรือปลา หรือ 
  (c)  สิ่งหรือสารที่ใช้เป็นยาเท่านั น 
  ทั งนี โดยบังคับตาม (32Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) 
มาตรา 2 ที่กล่าวถึงบทนิยามเบื องต้นว่าด้วยความหมายของอาหาร ยกเว้นกฎหมายนี จะระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับการให้การโฆษณา (Advertisement) รวมถึงค้าประกาศ การแจ้งเวียน ฉลาก 
สิ่งที่ใช้ห่อ หรือเอกสารอ่ืน ๆ และการประกาศในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการ

                                                                        

 30  แหล่งเดิม. 
31  Agri-Food and Veterinary Services, 2005. Food Regulations (G.N. No. S 264/88).  
32  (Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) มาตรา 2. 

DPU



94 

อ่ืน ๆ ที่มีการใช้แสงหรือเสียงและโฆษณา (Advertise) คือ การกระท้าด้วยประการใด ๆ ในท้านอง
เดียวกันประกอบกฎหมายของ Food (Amendment) Regulations 1998 ข้อ (1) ห้ามมิให้ผู้ ใด           
(No Person Shall) น้าเข้า โฆษณา ผลิต ขาย ส่ง หรือจัดส่งอาหารในภาชนะบรรจุ ถ้าภาชนะบรรจุ
ของอาหารนั นมิได้มีการแสดงฉลากซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ก้าหนดโดยข้อก้าหนด และข้อ 9           
โดยกฎหมายก้าหนดไว้ว่า 
  1)  ห้ามมิให้มีข้อความ รูปภาพ หรือค้าอธิบายอ่ืนใดปรากฏบนอาหารหรือติดอยู่กับ
อาหารหรือจัดให้มีไปพร้อมกับ หรือแสดงเอาไว้กับอาหาร โดยที่เป็นเท็จหรือท้าให้เข้าใจผิดไม่ว่า
จะเป็นข้อความ ค้า ตรา รูปภาพ หรือเคร่ืองหมาย เพื่อจะสื่อแสดงถึงลักษณะ ธรรมชาติ ความคงทน 
ปริมาณ ความเข้ม ความบริสุทธิ์  ส่วนประกอบ สัดส่วน น ้าหนัก ต้นก้าเนิด อายุ ผลที่ได้หรือ
สัดส่วนของอาหาร หรือส่วนประกอบของอาหารใด ๆ  
  2)  ห้ามมิให้มีข้อความ ภาพ หรือการอธิบายอ่ืนใดปรากฏอยู่บนอาหารหรือติดอยู่กับ
อาหาร หรือจัดให้มีหรือแสดงไว้กับอาหารโดยที่มีค้าว่า “บริสุทธิ์  (Pure)” หรือค้าอ่ืน ๆ ที่มี
ความหมายในลักษณะเดียวกันอยู่ด้วย เว้นเสียแต่ว่าอาหารนั นจะไม่มีการเติมสารอ่ืนใดลงไปหรือ
อาหารนั นมีส่วนประกอบความเข้มและคุณภาพมาตรฐานตามที่ก้าหนดภายใต้ข้อก้าหนด 
  3)  ห้ามมิให้มีการกล่าวอ้างบนอาหารถึงผลในการรักษาหรือป้องกันโรค เว้นแต่จะมี
ข้อก้าหนดที่อนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ  
  ทั งนี กฎหมายได้ห้ามมิให้มีการโฆษณาอาหารเพื่อเป็นการให้ผู้บริโภครู้และไม่ให้ได้มี
การเอาเปรียบผู้บริโภคตามกฎหมายนั นเอง 
  3.2.2.2 มาตรการคุ้มครองในด้านฉลาก 
  กฎหมายในเร่ืองอาหารจะต้องบังคับให้เป็นไปตามระเบียบ  The Food Regulations 
หน่วยงานที่ควบคุมคือ  Agri-Food Veterinary Authority (AVA) ภายใต้  Ministry of National 
Development ระเบียบข้อก้าหนดที่ส้าคัญที่ผู้ผลิตพึงถือปฏิบัติคือ  Labeling Requirementsโดยมี
รายละเอียดของฉลาก ซึ่งต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 mm. พร้อมมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องคือ33 
  1)  ชื่อสามัญของผลิตภัณฑ์ (Common Name of Product) 
  2)  น ้าหนักสุทธิหรือปริมาตรของผลิตภัณฑ์ (Nett Weight or Volume of Product) 
  3)  ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้น้าเข้า ผู้แบ่งบรรจุ ผู้จ้าหน่าย (Name and Address of 
Manufacturer/Importer/Packer/Distributor) 

                                                                        
33  Food (Amendment) Regulations 1998. ข้อ 3-7.  
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  4)  ประเทศต้นก้าเนิดของผลิตภัณฑ์ (Country of Origin of Product) 
  5)  รายการส่วนประกอบในล้ าดับจากน้อยไปถึงมาก  (List of Ingredients in 
Descending Order of Proportions) 
  6)  วันที่มีการท้าเคร่ืองหมายระบุ 19 หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ ขนาดตัวอักษรไม่เล็ก
กว่า 3 มิลลิเมตร และจะต้องระบุรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  (Date of Marking for 19 
Category of Products Letters Shall Not be Less Than 3 mm in Height and Shall be Show in One 
of The Following Ways:)  

(1) บริโภคภายในวันที่ (Use By เช่น dd/mm/yy)34 
(2) จ้าหน่ายภายในวันที่ (Sell By เช่น dd/mm/yy) 
(3) วันหมดอายุ (Expiry Date เช่น dd/mm/yy) 
(4) ควรบริโภคก่อนวันที่ (Best Before เช่น dd/mm/yy) 
(5) บาร์โคด (Bar Code/EAN) 
(6) คุณค่าทางอาหาร (Nutrition Facts Panel (NIP) 
(7) การกล่าวอ้างในเร่ืองสุขภาพไม่ได้รับอนุญาตให้ระบุลงในฉลาก (No “Health 

Claims” Allowed on the Label) 
(8) อ่ืน (Optional: “Halal” Logo on The Label) เช่น สัญญาลักษณ์ฮาลาล 

  ทั งนี ข้อก้าหนดไม่ห้ามการที่จะมีข้อความหรือรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารในภาชนะ
บรรจุนั นหรือเกี่ยวกับอ่ืน ๆ เป็นภาษาอ่ืนบนฉลากนั นด้วย โดยที่ข้อความเพิ่มเติมนั นจะต้องไม่
ขัดแย้งหรอืดัดแปลงแตกต่างจากข้อความที่ก้าหนดให้ต้องแสดงบนฉลากนั นอยู่แล้วตามข้อก้าหนด
โดยมีรายละเอียดที่กล่าวจะต้องเป็นตัวพิมพ์ที่มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตรโดยไม่ว่าจะ
มีข้อก้าหนดไว้เป็นอย่างไรก็ตามในข้อก้าหนดเหล่านี ข้อความที่พิมพ์บนฉลากนั นสามารถ                  
ที่จะแสดงเป็นขนาดที่เล็กกว่าขนาดที่ก้าหนดได้ ถ้าภาชนะบรรจุอาหารเพื่อจ้าหน่ายนั นมีขนาดเล็ก
มากจนไม่สามารถที่จะแสดงในขนาดที่ก้าหนดได้ อย่างไรก็ตามขนาดที่เล็กกว่านี จะต้องเป็นขนาด
ที่อ่านได้อย่างชัดเจน เป็นต้น 

                                                                        
34  (Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) มาตรา 10 (2). 
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  3.2.2.3  มาตรการคุ้มครองในด้านการเยียวยา 
  ส่วนที่ 5 (Part V) บทลงโทษ (Penalty) มาตรา 261 ผู้ใดซึ่งละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดต่าง ๆ ของข้อก้าหนดเหล่านี จะมีความผิดตาม กฎหมายและจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ ส้าหรับกรณีความผิดซ ้าครั งที่ 2 หรือครั งต่อไป จะถูกปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ 
  น อ ก จ า ก นั น  No. S 310 Sale of Food (Food Establishments) Regulation 2002 
ข้อก้าหนด สถานที่ผลิต/จ้าหน่ายอาหารอาศัยอ้านาจตามมาตรา 38 (1) แห่งกฎหมายการขายอาหาร 
(Sale of Food Act) รัฐมนตรี (Minister of National Development) จึงให้ออกข้อก้าหนดต่อไปนี 
บทลงโทษมาตรา 14 (1) ผู้ใดหรือผู้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนข้อก้าหนดที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 หรือ 13 
จะมีความผิดตามกฎหมายและจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์และในกรณีที่ยังคงกระท้า
ความผิดต่อเนื่อง (Continuing Offence) ให้ปรับเพิ่มอีกไม่เกิน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวันหรือ         
เศษของวันหลังจากวันที่ตัดสินว่าผิดแล้ว (After Conviction) และ (2) ผู้รับอนุญาตจะมีความผิดด้วย 
เสมือนได้กระท้าความผิดนั นเอง หากในการด้าเนินธุรกิจ กิจการของเขา ลูกจ้างหรือผู้ช่วย 
(Employee or Assistant) ได้กระท้าการหรือละเว้นการกระท้าการอันก่อให้เป็นความผิดนั น             
เว้นแต่ว่าจะมีการพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าผู้ รับอนุญาตไม่รู้จริง  ๆ และผู้ได้รับอนุญาตได้มีการ
ด้าเนินการป้องกันอย่างเหมาะสมที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดนั นแล้ว 
  นอกจากนั นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดี (Recovery of Fees and Other 
Expenses Incidental Toprosecution) ตามมาตรา 32 35 
  (1)  เมื่อจ้าเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงภายใต้กฎหมายนี  ศาลอาจสั่งให้จ้าเลยเป็น          
ผู้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในการตรวจวิเคราะห์อาหารหรืออุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงค่าตรวจ
วิเคราะห์ตามมาตรา 30 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันสมควร ซึ่งเกิดขึ นจากการด้าเนินคดีนี  
  (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดจะเป็นการจ่ายคืนในลักษณะเดียวกันกับ
ค่าปรับที่เป็นการจ่ายคืนไปยังหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่าย โดยมีค่าธรรมเนียม ฯลฯ จ่ายแก่หน่วยงาน            
ผู้มีอ้านาจตามมาตรา 32A ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ และเงินที่เรียกให้ช้าระภายใต้กฎหมายนี 
ทั งหมดให้จ่ายแก่หน่วยงานผู้มีอ้านาจ (Authority) คือ กรมอาหารเกษตรและสัตว์ (Agri-Food and 
Veterinary Authority) ตามกฎหมายการขายอาหาร (Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised 
Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 2002 June 14, 2002 เป็นต้น 

                                                                        
35  กฎหมายอาหาร (Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) มาตรา 32 และ 32A. 
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  3.2.2.4  มาตรการคุ้มครองในด้านขนส่ง 
  Sale of Food Act 1973 (Chapter 283) Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food 
(Amendment) Act 2002 June 14, 2002 การขนส่งหรือมาตรการในการควบคุมขนส่งปรากฏอยู่ใน 
มาตรา 37(2) ห้ามมิให้ผู้ใด น้าเข้า ขาย ส่งหรือจัดส่ง ใช้หรืออนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม           
ภาชนะบรรจุหรือเรือขนส่งที่มุ่งหมายจะใช้เพื่อการเก็บรักษา ผลิตหรือปรุงอาหาร ซึ่งสามารถที่จะ
ปลดปล่อยตะกั่ว พลวง สารหนู แคดเมียมหรือสารพิษอ่ืน ๆ เข้าสู่อาหารที่เก็บรักษา จัดเตรียมหรือ
ปรุงโดยใช้อุปกรณ์นั น (2A)36 อย่างไรก็ตามอนุญาตให้มีการน้าเข้า ขาย ขนส่ง จัดส่ง หรือใช้ภาชนะ
บรรจุอาหารชนิดที่ท้าจากเซรามิคได้ในกรณีที่ 
  (a)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วในภาชนะบรรจุ 1 ชิ นใน 6 ชิ นที่ท้าการตรวจสอบมีไม่เกิน 
3.0 ไมโครกรัมของตะกั่วต่อปริมาณน ้าล้าง (Leaching Solution) 1 มิลลิลิตร ในกรณีของช้อนส้อม
หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงซึ่งมีความลึกด้านในไม่มากกว่า 25 มิลลิเมตร 
  (b)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วในภาชนะบรรจุ 1 ชิ นใน 6 ชิ น ที่ท้าการตรวจสอบมีไม่เกิน 
2.0 ไมโครกรัมของตะกั่วต่อน ้าล้าง 1 มิลลิลิตร ในกรณีของภาชนะบรรจุลึกขนาดเล็กซึ่งมีความจุ
น้อยกว่า 1.1 ลิตร ทั งนี ไม่รวมถึงถ้วยและเหยือก 
  (c)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วที่พบในภาชนะบรรจุ  1 ชิ นใน 6 ชิ นที่ท้าการตรวจสอบ        
มีไม่เกิน 1.0 ไมโครกรัมตะกั่วต่อปริมาณน ้าล้าง 1 มิลลิลิตร ในกรณีของภาชนะบรรจุลึกขนาดใหญ่
ซึ่งมีความจุตั งแต่ 1.1 ลิตรขึ นไป แต่ไม่รวมเหยือกขนาดใหญ่ 
  (d)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วที่พบในภาชนะบรรจุ 1 ชิ นใน 6 ชิ นที่ท้าการตรวจสอบมีไม่
เกิน 0.5 ไมโครกรัมตะกั่วต่อปริมาณน ้าล้าง 1 มิลลิลิตร ในกรณีของถ้วยและเหยือกขนาดเล็ก (Cups 
and Mugs) และ 
  (e)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วที่พบในภาชนะบรรจุ  1 ชิ นใน 6 ชิ นที่ท้าการตรวจสอบ           
มีไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมตะกั่วต่อปริมาณน ้าล้าง 1 มิลลิลิตรในกรณีของเหยือกขนาดใหญ่ (Pitchers) 
  มาตรา 37 (3) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ท่อชนิดที่มีตะกั่วส้าหรับการขนส่งเบียร์ไซเดอร์ (Cider) 
หรือเคร่ืองดื่มอื่น ๆ หรืออาหารเหลวใด ๆ รวมทั งความสะอาดในเร่ืองขนส่งฯลฯ 
  3.2.2.5  มาตรการคุ้มครองในด้านบรรจุภัณฑ์ 
  กฎหมายการขายอาหารของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Sale of Food Act (Chapter 
283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 2002 June 14, 2002 
ปรากฏอยู่ในมาตรา 2 ว่าด้วยส่วนที่ 1 (Part I) บทน้า (Preliminary) “การบรรจุ (Package)” รวมถึง

                                                                        
36  ข้อก้าหนดที่ 37 (2A) เพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Regulations 1993. 
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กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมีการน้าสินค้าใส่กล่องปกปิดหีบห่อหรือบรรจุเอาไว้ประกอบกับกฎหมาย      
ว่าด้วยข้อก้าหนดด้านอาหาร (Food Regulations, 1990 Edition) ฉบับหลักที่เรียกว่า “Rg 1” นั น 
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน หรือ Part โดยแบ่งเป็นข้อย่อย ๆ แต่ละข้อเรียกว่าข้อก้าหนดหรือ “Regulation” 
รวม 261 Regulation ได้มีการแก้ไข  “Rg 1” ฉบับ1990 Edition นี  โดยออกเป็น  “The Food 
(Amendment) Regulations” หลายฉบับในหลาย ๆ ปีต่อมา ฉบับล่าสุด (ถึงธันวาคม 2545) คือ         
The Food (Amendment No.2) Regulations 2002 ที่ออกเมื่อ  June 25, 2002 ในส่วนที่  1 บทน้า 
(Preliminary) ตามมาตรา 2 (1) ในข้อก้าหนดให้ข้อความต่อไปนี มีความหมายดังนี  เว้นแต่จะระบุไว้
เป็นอย่างอ่ืน “ภาชนะบรรจุ (Container)” รวมถึงสิ่งที่ใช้บรรจุอาหารในรูปแบบใด ๆ เพื่อการ
จ้าหน่ายในลักษณะเป็นชิ นเดี่ยวไม่ว่าการห่อ จะเป็นการห่อทั งหมด หรือห่อบางส่วนหรือโดยการ
น้าอาหารไปติดไว้กับสิ่ งของอ่ืนโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งให้รวมถึงแผ่นที่ ใช้ห่อหรือแถบรัด                 
และประกอบภาชนะส้าหรับบรรจุอาหาร (Containers for Food) หมาตรา 37โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  

(1) ห้ามมิให้ผู้ใด น้าเข้า ขาย ส่ง หรือจัดส่ง ใช้หรืออนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิต 
บรรจุหีบ ห่อ เก็บรักษาหรือขนส่ง ซึ่งอาหารใดก็ตามเพื่อขายในกรณีที่ 

 (a)37ถ้าหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั นปลดปล่อย หรือมีโอกาสที่จะปลดปล่อยสาร 
Vinyl Chloride Monomer เข้าสู่อาหารในปริมาณที่มากกว่า 0.05 ส่วนในล้านส่วน 

 (b) ถ้าหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั นปลดปล่อยหรือมีโอกาสที่จะปลดปล่อย             
สู่อาหาร ซึ่งสารประกอบใด ๆ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์         
หรือก่อให้เกิดทารกวิรูปหรือสารพิษ หรือสารที่เป็นอันตรายอ่ืนใด 

(2) ห้ามมิให้ผู้ใด น้าเข้า ขาย ส่งหรือจัดส่ง ใช้หรืออนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม 
ภาชนะบรรจุ หรือเรือขนส่งที่มุ่งหมายจะใช้เพื่อการเก็บรักษา ผลิตหรือปรุงอาหาร ซึ่งสามารถที่จะ
ปลดปล่อยตะกั่ว พลวง สารหนู แคดเมียมหรือสารพิษอ่ืน ๆ เข้าสู่อาหารที่เก็บรักษา จัดเตรียมหรือ
ปรุงโดยใช้อุปกรณ์นั น เป็นต้น 

3.2.2.6  องค์กรใช้อ้านาจคุ้มครอง 
แต่เดิมตามกฎหมายการขายอาหาร (Sale of Food Act (Chapter 283) ปี ค.ศ. 1973          

ซึ่งแก้ไขปรับปรุง(Revised Edition) เมื่อปี ค.ศ. 1985 นั นก้าหนดให้มีคณะกรรมาธิการสาธารณสุข 
(Commissioner for Public Health) และผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการอาหาร(Director of 
Food Administration)  ซึ่ งแต่งตั งโดย รัฐมนตรี  คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่ งแวดล้อม                 

                                                                        
37  ข้อก้าหนดที่ 37 (a) แก้ไขทั งหมดโดย Food (Amendment) Regulations 1992. 
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(The Minister for Environment) ดังนั นผู้ที่มีอ้านาจหลักในการควบคุมอาหารและการอนุญาตน้าเข้า
ตามกฎหมายมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีก็คือผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการอาหาร “ผู้อ้านวยการ
(Director)” ของส้านักงานคณะกรรมการอาหาร (Food Administration) เป็นต้น 

ต่อมาในปี  ค .ศ . 2000 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ปรับเปลี่ยนระบบอาหาร         
ของประเทศโดยออกกฎหมาย “การอาหารเกษตรและสัตว์ (Agri-Food and Veterinary Authority 
Act (Chapter 5))” จัดตั งหน่วยงานใหม่เรียกว่าส้านักงานเกษตรอาหารและสัตวแพทย์ (Agri-Food 
and Veterinary Authority) หรือ AVA บริหารการด้าเนินการโดยลักษณะคล้ายบอร์ดมีประธาน
(Chairman) รองประธาน(Deputy Chairman) และมีกรรมการอีก 5-12 คนที่แต่งตั งโดยรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาแห่งชาติ (Minister of National Development) นอกจากนั นรัฐมนตรียังอาจแต่งตั ง 
ผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive) ของผู้มีอ้านาจ (Authority) นี เป็นกรรมการด้วยก็ได้ ผู้บริหาร
ระดับสูง(Chief Executive) นี มีหน้าที่บริหารการด้าเนินการของผู้มีอ้านาจ (Authority) มีลักษณะ
คล้ายเป็นส้านักงานคณะกรรมการนั่นเองส้าหรับวาระของกรรมการนั นมีอายุไม่เกิน 3 ปี เท่านั น 
และรัฐมนตรีก็ยังมีอ้านาจถอดถอนแต่งตั งและก้าหนดเงินเดือนค่าตอบแทนของกรรมการด้วยผู้มี
อ้านาจ (Authority) นี มีอ้านาจในการแต่งตั งกรรมการหรือ กรรมาธิการ (Committee) ชุดต่าง ๆ              
เพื่อท้างานส้าหรับหน้าที่และอ้านาจ (Functions and Powers of Authority) นั นจะกล่าวถึงต่อไป 

กฎหมายการอาหารเกษตรและสัตว์ฉบับนี เร่ิมการปรับระบบโครงสร้างด้านอาหารโดย
ก้าหนดให้ย้ายทั งทรัพย์สินและบุคลากรทั งหมดของอ้านาจหน้าที่ของกรม (Primary Production 
Department) คือกรมที่ดูแลการผลิตวัตถุดิบการเกษตรทั งหลายเข้ามาอยู่ภายใต้ผู้มี อ้านาจ 
(Authority) เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการหน้าที่ของ AVA ตามที่ก้าหนดในกฎหมายปี ค.ศ. 2000 ฉบับ
นี คือเกี่ยวกับอาหารหลัก “Primary Foods” ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้
แก้ไขกฎหมายนี โดยออกกฎหมายอาหารและสัตวแพทย์ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2545) Agri-Food and 
Veterinary Authority (Amendment) Act 2002 เมื่อ June 14, 2002 ครั งนี ได้ย้ายกรมควบคุมอาหาร 
(Food Control Department) เข้าไปอยู่ภายใต้ AVA เพิ่มขึ นอีกกรมหนึ่งและเปลี่ยนเนื องานของ 
AVA จากมีการแก้ไข (“Amendment”) เป็น “อาหาร (Food) รวมทั งตัดค้านิยามของอาหารหลัก 
(Primary Foods) ออกด้วยเพราะไม่ปรากฏค้านี ในกฎหมายนี อีกแล้ว 

หลังจากนั นก็เป็นการจัดแบ่งหน่วยงานภายใน AVA เองเพื่อรับผิดชอบด้านต่าง ๆ      
ในปี ค.ศ. 2002 กฎหมายพระราชบัญญัติสัตว์และนก (Animals and Birds Act) ฉบับปรับปรุง          
ค .ศ . 2002 (บทที่7)  (Chapter 7) (Revised Edition 2002) ซึ่ ง  AVA รับผิดชอบอยู่ เช่นเดียวกับ
กฎหมายพระราชบัญญัติการขายอาหาร (Sale of Food Act) ก้าหนดให้ผู้มีอ้านาจ “Authority” 
หมายถึง AVA และผู้อ้านวยการทั่วไป (Director General) หรือ “อธิบดี” ในกฎหมายซึ่งรับผิดชอบ
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การอนุญาตการใช้อ้านาจตามกฎหมายทั งหมดหมายถึงผู้อ้านวยการทั่วไป  “Director General”               
ของกรมอาหารเกษตรและสัตว์  (Agri-Food and Veterinary Services) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ 
AVA ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 เช่นกัน ได้มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการขายอาหาร (Sale of 
Food Act) ให้สอดคล้องและให้อ้านาจผู้อ้านวยการทั่วไป (Director General) ของกรมอาหารเกษตร
และสัตว์เป็นผู้อนุญาตและใช้อ้านาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขายอาหาร (Sale of Food Act) 
ทั งหมดด้วย 

กล่าวโดยสรุปก็คือผู้บริหารของ AVA เป็นบอร์ดเรียกว่าผู้มีอ้านาจ (Authority) มี
หัวหน้า (Head) เรียกว่า ประธาน (Chairman) ตั งโดยรัฐมนตรีส้าหรับการปฏิบัติงานต่าง  ๆ             
มอบอ้านาจให้ผู้ อ้านวยการทั่วไป  “Director General” ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้AVA คือ               
กรมอาหารเกษตรและสัตว์ อนึ่ง ผู้อ้านวยการทั่วไป “Director General” นี เป็นต้าแหน่งที่แต่งตั งโดย
รัฐมนตรีเช่นกันหลังจากนั นอธิบดีจึงแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ (Authorised Officer) ท้างานต่อไป 

ดังนั นการด้าเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอและออกใบอนุญาตการน้าเข้าอาหารผลิตแปร
รูปเก็บรักษา ขนส่งกระจายอาหารและอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายใต้ค้านิยามของ ภาคอาหารเกษตรและสัตว์ 
(Agri-Food Andveterinary Sectors) จึงเป็นอ้านาจหน้าที่ของผู้อ้านวยการทั่วไป “Director General” 
หรือที่ผู้แปลเรียกว่า “อธิบดี”  

1) หน้าที่และอ้านาจของกรมอาหารเกษตรและสัตว์  (Agri-Food and Veterinary 
Authority) โดยมีอ้านาจของหน้าที่ (Authority (Functions of Authority) ดังนี 38 

 (1)  โดยต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดต่าง  ๆ ในกฎหมายนี ด้วยให้ผู้มี อ้านาจ 
(Authority) มีหน้าที่ดังนี  

1. ควบคุม (Regulate) ให้อาหารในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความ
ปลอดภัยอยู่ในสภาพดีส้าหรับการบริโภค 

2. ส่งเสริม (Promote) และควบคุมสุขภาพของสัตว์และปลา Animal Welfare 
และสุขภาพพืช (Plant Health) 

3. ส่งเสริมอ้านวยความสะดวก (Facilitate) และควบคุมการผลิตแปรรูปและ
การค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์ (Agri-Food Andveterinary 
Sectors)39 

                                                                        
38  จากอ้านาจของเจ้าหน้าที่  Part III Functions and powers of Authority ในกฎหมายอาหารและ                   

สัตวแพทย์ (บทที่5) แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2544) Agri-Food and Veterinary Authority Act (Chap 5) Revised Edition 
2001 ที่แก้ไขโดยส้านักงานเกษตรและสัตวแพทย์ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2545) Agri-Food and Veterinary 
Authority (Amendment) Act 2002ในฐานข้อมูล สถาบันอาหาร www.nfi.or.th 
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4. พัฒนา  (Develop) จั ดการและควบคุมนิคม เทคโนโลยี การ เกษตร 
(Agrotechnology Park) Agri-Biotechnology Park ศูนย์ เพาะเลี ยงสัตว์ทะเล (Mari-Culture Park) 
บริเวณท้าการประมง (Fishing Harbour) และศูนย์หรือสถาบันเกี่ยวกับอาหารเกษตรและสัตว์ 

5. ส่งเสริมการพัฒนาภาคอาหารเกษตรและสัตว์ 
6. ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในเร่ืองเกี่ยวกับมาตรการและ

ข้อก้าหนดด้านภาคอาหารเกษตรและสัตว์ 
7. เป็นผู้แทนรัฐบาลในระดับนานาชาติในเร่ืองเกี่ยวกับภาคอาหารเกษตรและ

สัตว์ 
8. หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก้าหนด 

(2)  รัฐมนตรีอาจให้ทิศทางที่ไม่ขัดกับกฎหมายนี เพื่อให้ Authority ด้าเนินงานหรือ
ท้าหน้าที่ตามอ้านาจและ Authority จะต้องด้าเนินการตามอ้านาจของกรมอาหารเกษตรและสัตว์ 
Authority (Powers of Authority) เช่น 

 1.  เจ้าหน้าที่  (Authority) มีอ้านาจในการท้าอย่างไรก็ตามที่จะให้บรรลุตาม
หน้าที่ที่ก้าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยมีอ้านาจด้าเนินการได้ดังนี  

1) ก้าหนด (Prescribe) ควบคุมหรือด้าเนินการใช้มาตรการและมาตรฐาน   
ในเร่ืองที่ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์และประสานหรือร่วมมือกับ            
องค์กรใด ๆ เพื่อการจัดท้ามาตรฐานที่จะประกาศก้าหนด 

2) ด้าเนินการ (Implement) ระบบความปลอดภัยของอาหารแบบบูรณาการ 
(Integratedfood Safety System) เพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาหารในประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

3) ควบคุมการน้าเข้า  ผลิต แปรรูปเก็บรักษาและกระจายอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์ 

                                                                                                                                                                                                             
39  “ภาคอาหารเกษตรและสัตว์ (Agri-Food and Veterinary Sectors)” ตามนิยามในกฎหมายอาหารและ

สัตวแพทย์ (บทที่5) แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2544 Agri-Food and Veterinary AuthorityAct (Chap 5) Revised Edition 
2001 หมายถึงภาคที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีอาหารหรือปลาสวยงามหรือไม้ประดับความปลอดภัยของอาหาร  
สัตวแพทย์สาธารณสุขประมงเพาะเลี ยงสัตว์น ้าพืชสวนสุขภาพสัตว์สุขภาพปลาสุขภาพพืชสัตวแพทย์ สัตวบาล
เกษตรศาสตร์ไบโอเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีการเกษตรAnimal Welfare อาหารสัตว์การค้าสัตว์ที่ใกล้            
สูญพันธ์ุการคุ้มครองนกและสัตว์ป่าและรวมถึงเกษตรกรรมเพาะปลูกเลี ยงเพาะกักไว้จับเก็บเกี่ยวแปรรูปและ             
ค้าสัตว์นกพืชปลาสัตว์เลื อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้าหอยสัตว์มีเปลือกพวกกุ้งปูและสัตว์น ้าอื่นใดรวมทั งลูกสัตว์
ไข่และผลิตภัณฑ์ที่ได้. 
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4) ควบคุมและจัดการศัตรูและโรคของสัตว์ นก พืช ปลา สัตว์เลื อยคลาน 
สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน ้า หอย สัตว์มีเปลือกพวกกุ้ง ปู และสัตว์น ้าอ่ืนใดรวมทั งลูกสัตว์และไข่ 

5) ตรวจ (Inspect) ทดสอบ (Test) และรับรองอาหารใด ๆ ของชีววิทยา  
สัตวแพทย์ (Veterinary Biologics) สัตว์ นก พืช ปลา สัตว์เลื อยคลาน สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน ้า หอย สัตว์
มีเปลือกพวกกุ้ง ปู และสัตว์น ้าอ่ืนใดรวมทั งลูกสัตว์และไข่หรือสถานที่หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์ 

6) ควบคุมรับรองหน่วยงานรับรอง  (Accredit) หรือรับรอง (Certify)                  
บุคคลใด บริษัทองค์กรเพื่อให้ด้าเนินการหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับภาคอาหารเกษตร
และสัตว์ 

7) ควบคุมรับรองหน่วยงานรับรอง (Accredit) หรือรับรองระบบใดหรือ
มาตรฐานซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์ 

8) ควบคุม (Regulate) หรือการดูแล (Supervise) การด้าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์ในนิคมเทคโนโลยีการเกษตร (Agrotechnology 
Park) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (Agri-Biotechnology Park) ศูนย์เพาะเลี ยงสัตว์ทะเล (Mari-Culture 
Park) บริเวณท้าการประมง (Fishing Harbour) และศูนย์หรือสถาบันเกี่ยวกับอาหารเกษตรและสัตว์ 

9) ท้าการศึกษาวิจัยการศึ กษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือโครงการ              
ความร่วมมือทางเทคนิคในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์ 

10) เก็บ (Collect) วิเคราะห์ รวบรวม ตีพิมพ์หรือกระจายข้อมูลข่าวสาร 
เชิงสถิติที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์หรือเร่ืองอ่ืนที่อาจจ้าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการด้าเนินการตามหน้าที่ของ Authority 

11) ก้าหนดความต้องการการฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับ       
ภาคอาหารเกษตรและสัตว์และจัดให้มีการฝึกอบรมการทดสอบหรือมอบประกาศนียบัตรรับรอง
ความสามารถ 

12) จัดให้มีบริการให้ค้าปรึกษาค้าแนะน้าทางเทคนิคให้กับหน่วยงาน
รัฐบาล บุคคล บริษัทหรือองค์กรในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับภาคอาหารเกษตรและสัตว์ 

13) จัดตั งหรือร่วมในการจัดตั งบริษัทความร่วมมือหรือร่วมทุนโดยเป็น          
ผู้ถือหุ้นหรือเป็น Partner หรืออ่ืน ๆ ทั งนี โดยต้องอยู่ในความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

14) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า (Commission) ส้าหรับบริการ   
ที่ของผู้มีอ้านาจ (Authority) ให้หรือเป็นค่าใช้สถานที่ของผู้มีอ้านาจ (Authority) 

15) ด้าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
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16) รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือบริจาคจากแหล่งใด ๆ หรือท้าการระดมทุน
โดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้เงินทุนนั นเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ 

17) ก้าหนด (Specify) เคร่ืองหมายการผ่านการรับรองหรือตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่  (Authority) เพื่อใช้ในการด้าเนินการของผู้มีอ้านาจ (Authority) โดยประกาศลงใน           
ราชกิจจานุเบกษา (The Gazette) และให้ด้าเนินการควบคุมการใช้เคร่ืองหมายเหล่านั นด้วย 

18) ด้าเนินการใด ๆ ที่ เป็นไปตามหน้าที่และอ้านาจของผู้มี อ้านาจ 
(Authority) 

 2. ขั นตอนการน้าเข้า 
(1)  ผู้น้าเข้าอาหารจากประเทศใดก็ตามเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

จะต้องด้าเนินการให้มั่นใจว่าอาหารนั นมีคุณภาพมาตรฐานและมีการแสดงฉลากตามที่ก้าหนด            
ในระเบียบอาหาร (Food Regulations) ของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

(2)  ผู้น้าเข้าทุกรายจะต้องขึ นทะเบียน (Register) ผลิตภัณฑ์อาหารไว้กับ
กองควบคุมอาหาร  (Food Control Division(FCD))  ของส้ านักงานเกษตรและสัตวแพทย์                 
(Agri-Food and Veterinary Authority (AVA)) ก่อนที่จะน้าอาหารนั นมายังประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์การขึ นทะเบียนนี สามารถท้าผ่านระบบการค้าระหว่างประเทศ (TradeNet) ได้โดยผู้น้าเข้า
จะต้องขึ นทะเบียนขอเข้าระบบกับองค์กรระหว่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร 
(International Enterprise Singapore (IES)) และรับเลขหมายการลงทะเบียนกลางหมายเลข (Central 
Registration (CR)) Number ก่อนโดยยื่นต่อกองควบคุมอาหารและส้านักงานเกษตรและสัตวแพทย์
ของประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร (Food Control Division Food) & Veterinary Administration 
Agri-Food & Veterinary Authority Singapore) โดยตรงโดยมีเอกสารที่ต้องยื่นประกอบค้าขอมีดังนี  

1) เอกสารบัตรประจ้าตัว (IC)/พาสปอร์ต/Employment pass ของผู้ยื่นขอ 
2) ส้าเนาของข้อมูลรายละเอียดของตน (“Instant Information Profile”) 

ซึ่งพิมพ์ (Printout) จากทะเบียนของ บริษัท และธุรกิจ (The Registry of Companies and Business ) 
(ข้อมูลของบริษัทที่ต้องมีการจดทะเบียนไว้แล้ว) 

3) ใบสมัครส้าหรับระหว่างธนาคาร (Inter-Bank GIRO)  ที่กรอก
ข้อความเรียบร้อยแล้วจากใบสมัคร แบบฟอร์มส้าหรับระหว่างธนาคาร (Application Forms for 
Inter-Bank GIRO) 

4) ส้าเนาจดหมายของคณะกรรมการบริษัทระหว่างประเทศของ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (International Enterprise Singapore Board) หรือจดหมายจัดสรร IES 
(IES:Allocation Letter) ที่ให้หมายเลข CR number แก่บริษัท 
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5) ในการขึ นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารผู้น้าเข้าจะต้องแจ้งข้อมูล 
(รวมถึงชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ Product Codes และอ่ืน ๆ ) ผ่านทางระบบการค้าทางอินเตอร์เน็ต 
(Trade Net System) และขอรับใบอนุญาตน้าเข้า  (Import Permit) ส้าหรับอาหารทุก ๆ อย่างที่            
จัดส่งมา (Consignment) ที่ส่งเข้าประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยระบบจะส่งข้อมูลเหล่านี ไปยัง
กองควบคุมอาหาร (Food Control Division (FCD)) เพื่อด้าเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับอนุญาต
ใบอนุญาตน้าเข้า (Import Permit) ของที่ส่งมานั น (Consignment) นั น ๆ จะถูกน้าส่งไปรวมอยู่กับ
ใบอนุญาตน้าของออกหรือ (Cargo Clearance Permit) ซึ่งจะถูกพิมพ์ออกมาที่จุดของผู้ประกอบ 
การค้า (Trader’s Terminal) กรณีที่จะต้องมีการเก็บตัวอย่างหรือทดสอบอาหารหรือจะต้องแสดง
ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์หรือใบรับรองสุขภาพ (Analysis or Health Certification) จะมีการ
แจ้งให้ผู้น้าเข้าทราบที่จุดนี  นอกจากนั นผู้น้าเข้าอาจประสงค์ที่จะส่งตัวอย่างอาหารไปตรวจ
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้มั่นใจว่า        
อาหารมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามที่ระเบียบอาหาร (Food Regulations) ของประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ก้าหนดห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองได้เช่นกัน40 

2)  ส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Agency) 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีกฎหมายหลายฉบับที่ก้าหนดมาตรการในการคุ้มครอง

ดูแลและบ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ เช่น อากาศ น ้า ดิน วัตถุ
อันตรายและทางเสียง  ดังจะเห็นได้จากกฎหมายต่าง ๆ เช่นพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1999 (Environment Pollution Control Act 1999) พระราชบัญญัติป้องกันมลพิษ
ทางทะเล ค .ศ . 1991 (Prevention of Pollution of the Sea Act 1991 พระราชบัญญัติส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ค.ศ. 2002 (National Environment Agency Act 2002) กฎหมายว่าด้วยน ้าเสีย
และระบายน ้า ค.ศ. 1999 (Sewage and Draining Act 1999) พระราชบัญญัติโรงงาน ค.ศ. 1973 
(Factories Act 1973)  ฯลฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใด  ที่มีข้อก้าหนดรับรองสิทธิ             
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการด้าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมส้าหรับข้อก้าหนด
เกี่ยวกับการจัดท้ารายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั น ใน Section 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1999 (Environment Pollution Control Act 1999 ) ได้ก้าหนดให้
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Agency) มีอ้านาจแจ้งให้ผู้ด้าเนินกิจกรรม
หรือโครงการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมหรือสร้างมลพิษให้เกิดมากยิ่งขึ นท้าการศึกษา
                                                                        

40  ข้อมูลเพิ่มเติมจำกสถำบันมำตรฐำนและอุตสำหกรรมวิจัยสิงค์โปร (Singapore Institute of Standards 
and Industrial Research (SISIR)). สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.ava.gov.sg/  
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และจัดท้าแผนควบคุมการเกิดมลพิษและมาตรการอ่ืนที่จ้าเป็นเพื่อป้องกัน ลดและควบคุมปริมาณ
มลพิษที่อาจจะเกิดขึ นต่อสิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวโดยให้เสนอ
แผนการศึกษาดังกล่าวต่อผู้อ้านวยการทั่วไป (Director General) เพื่อขอความเห็นชอบภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด ก่อนเร่ิมด้าเนินกิจกรรมหรือโครงการและมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย          
ของอาหารในขณะจ้าหน่าย การเตรียมอาหารในภัตตาคาร ซุเปอร์มาร์เก็ตและผู้จ้าหน่ายรายย่อย 
มุ่งเน้นที่สุขอนามัยอาหาร และ มาตรฐานสาธารณสุข มีการเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันเข้มงวด 
รวมทั งจัดท้าโครงการสนับสนุน รักษาสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
 
3.3  บทสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ผลิต ผู้บริโภค และหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ควบคุมธุรกิจการผลิตน ้าแข็ง    
 3.3.1  ผู้ผลิต จ้านวน 4 ราย รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก  
  น ้าแข็งส้าหรับบริโภคในปัจจุบันมีทั งหมด 2 ประเภท คือน ้าแข็งหลอด และน ้าแข็งก้อน
หรือน ้าแข็งซอง โดยน ้าแข็งหลอดแยกออกเป็นน ้าแข็งหลอดเล็ก และน ้าแข็งหลอดใหญ่  
  โดยกระบวนการผลิตน ้าแข็ง เร่ิมจากการน้าน ้าประปามาพักไว้ที่ถังพักน ้าดิบ หลังจาก
นั นจะน้าน ้าดิบผ่านเคร่ืองกรองน ้าและน ้าที่ผ่านการกรองจะถูกเก็บไว้ที่ถังพักน ้าสะอาด (น ้าสุก) 
เมื่อต้องการผลิตน ้าแข็งจึงจะท้าการเปิดเคร่ือง น ้าในถังน ้าสะอาดจะไหลผ่านเคร่ืองผลิตอัตโนมัติ
ออกมาเป็นน ้าแข็งอนามัยหลอดเล็กและหลอดใหญ่ ซึ่งหากเป็นน ้าแข็งอนามัยหลอดใหญ่จะใช้เวลา
ในการผลิตประมาณ 20 นาที หากเป็นน ้าแข็งอนามัยหลอดเล็กใช้เวลาในการผลิตประมาณ 40 นาที
ส่วนน ้าแข็งก้อนหรือน ้าแข็งซอง น ้าจะไหลไปยังบ่อผลิตเมื่อเปิดเคร่ืองผลิตจะใช้เวลาในการผลิต
ประมาณ 48 ชั่วโมง ถึงจะได้เป็นน ้าแข็งก้อนหรือน ้าแข็งซองออกมา 
  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุน ้าแข็งมี 2 ชนิด คือถุงพลาสติกขนาดบรรจุ 1.4 กิโลกรัม
และถุงกระสอบขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ซึ่งในส่วนของถุงกระสอบจะเป็นการน้าถุงกลับมาใช้ใหม่ 
มีวิธีการท้าความสะอาดโดยการล้างน ้าเปล่าและตากแดด 
  วิธีการขนส่งน ้าแข็งมีการขนส่งโดยใช้รถในการขนส่งหลายประเภท หากเป็นการส่ง
น ้าแข็งให้กับผู้ค้ารายใหญ่ จะขนส่งโดยการใส่รถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรถตู้เก็บความเย็น หากเป็นการ
ส่งให้กับร้านค้าปลีกหรือลูกค้ารายย่อย จะขนส่งโดยน้าน ้าแข็งใส่รถกระบะ และคุลมด้วยกระสอบ
อาจมีพนักงานหรือเด็กท้ายโดยสารอยู่บนรถน ้าแข็งด้วยหรือหากเป็นซอยแคบจะใช้รถจักรยานยนต์
ในการขนส่ง 
  ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลหรือควบคุมราคาของน ้าแข็งซึ่งราคา
น ้าแข็งจะขึ นอยู่กับราคาต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งราคาน ้าแข็งในแต่ละจังหวัดจะมีราคาต่างกัน        
ไม่มากเน่ืองจากจะมีชมรมผู้ค้าน ้าแข็งของแต่ละจังหวัดประสานงานกันอยู่ 
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  ในการประกอบธุรกิจโรงงานผลิตน ้าแข็งส้าหรับบริโภค ต้องขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และขอใบอนุญาตรับรองมาตรฐาน         
ด้านความสะอาดหรือ อย. ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลขอได้จากกระทรวงสาธารณสุขหากเป็น
ต่างจังหวัดขอได้ที่สาธารณสุขประจ้าจังหวัด ส่วนมาตรฐาน จี.เอ็ม.พี. ไม่มีกฎหมายบังคับเพียงแต่
ปฏิบัติตามเพื่อความสะอาดของน ้าแข็งเท่านั น 
  ปัญหาที่พบในการผลิตน ้ าแข็งในปัจจุบันคือน ้ าประปามีสีแดงและไม่ส ะอาด               
พนักงานยังไม่รักษาความสะอาดของโรงงานหรือสถานที่ผลิตให้ดี อีกทั งมีชุดปฏิบัติงานให้สวมใส่
แต่พนักงานมักไม่ใส่โดยอ้างว่าปฏิบัติงานไม่คล่องแคล่ว ส่วนถุงกระสอบส้าหรับใส่น ้าแข็ง          
เมื่อน้ากลับมาที่โรงงานผลิตจะพบว่าร้านค้ามักน้าถุงอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ถุงส้าหรับบรรจุน ้าแข็งกลับมา
ให้ หรือบางครั งจะพบเศษขยะอยู่ในถุงหรือถุงสกปรก ซึ่งยากต่อการท้าความสะอาด 
  และบางโรงงานเคยพบข้อร้องเรียนเร่ืองน ้าแข็งหรือสถานที่ผลิตไม่สะอาดซึ่งจะมี
จดหมายจากสาธารณสุขจังหวัดส่งมาให้เสียค่าปรับ 1,000-2,000 บาท แต่จะไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมา
ตรวจสอบที่โรงงานผลิต 
 3.3.2  ผู้ประกอบการรายย่อย แบ่งเป็นร้านค้าส่งน ้าแข็ง 2 ราย และร้านขายเคร่ืองดื่ม 2 ราย 
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 
  ร้านค้าส่งน ้าแข็ง น ้าแข็งที่จ้าหน่ายในปัจจุบันมีทั งน ้าแข็งหลอดและน ้าแข็งก้อน          
ซึ่งน ้าแข็งหลอดจะมีทั งน ้าแข็งอนามัยหลอดเล็กและน ้าแข็งอนามัยหลอดใหญ่ และน ้าแข็งก้อนหรือ
น ้าแข็งซอง ส่วนน ้าแข็งที่นิยมน้ามาบดคือน ้าแข็งก้อนหรือน ้าแข็งซอง 
  ผู้ประกอบการคิดว่าน ้าแข็งมีความสะอาดในระดับมาตรฐาน เพราะเคยไปยังโรงงาน          
ที่ผลิตน ้าแข็งส้าหรับบริโภคแล้ว ส่วนการเลือกซื อน ้าแข็งจะเลือกซื อจากโรงงานที่อยู่ใกล้บ้าน 
เน่ืองจากไม่เสียเวลาในการขนส่ง 
  ในเร่ืองของราคา ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาก้ากับดูแล ทางร้านค้าจะเป็นผู้ก้าหนดราคาเอง 
แต่จะดูราคาจากร้านค้าข้างเคียงประกอบเพื่อไม่ให้ราคาต่างกันมากนัก 
  บรรจุภัณฑ์ขนาด 1.4 กิโลกรัม คิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว ส่วนขนาด 20 กิโลกรัม           
ยังมีความไม่เหมาะสมเนื่องจากบ่อยครั งมักพบว่าถุงกระสอบไม่สะอาด มีรอยฉีกขาดและไม่ทราบ
ถึงกระบวนการท้าความสะอาดถุงเน่ืองจากถุงลักษณะนี เป็นถุงหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ 
  ในเร่ืองของการขนส่งมีความเหมาะสมแล้วเนื่องจากโรงงานที่ผลิตน ้าแข็งจะน้าน ้าแข็ง
ใส่รถตู้เก็บความเย็นขนาดใหญ่มาส่งให้กับลูกค้า  
  การประกอบธุรกิจขายน ้าแข็งนั นไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด เพียงแต่เสียภาษี
ตามปกติเท่านั น และในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการท้าธุรกิจนี  
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  ร้านขายเคร่ืองดื่ม น ้าแข็งที่จ้าหน่ายคือน ้าแข็งบด สาเหตุที่เลือกน ้าแข็งชนิดนี เนื่องจาก 
มีราคาถูกกว่าน ้าแข็งอนามัย และเหมาะที่จะน้ามาใส่เคร่ืองดื่มเพราะน ้าแข็งชนิดนี จะท้าให้เคร่ืองดื่ม
เกิดความเย็นได้รวดเร็ว 
  โดยคิดว่าน ้าแข็งที่จ้าหน่ายยังมีความสะอาดไม่เพียงพอ เพราะเคยพบว่ามีเศษผงอยู่ใน
น ้าแข็ง ในการเลือกซื อน ้าแข็งทางร้านจะเลือกซื อจากผู้ค้าปลีกที่ส่งน ้าแข็งประจ้าอยู่ในละแวกนั น  
เน่ืองจากร้านค้าประเภทนี จะมีรถมาส่งน ้าแข็งให้  
  การก้าหนดราคาทางร้านแต่ละร้านจะเป็นผู้ก้าหนดราคาเอง เพราะไม่มีหน่วยงานใดเข้า
มากับก้าดูแลในเร่ืองนี  
  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันยังมีความไม่เหมาะสม เพราะบ่อยครั งพบว่าถุงที่ใส่น ้าแข็ง
ไม่สะอาด และควรมีการเปลี่ยนจากถุงกระสอบที่เป็นการใช้แบบหมุนเวียนมาใช้เป็นถุงพลาสติกที่
ใช้ครั งเดียวแล้วทิ ง แต่ก็เข้าใจว่าหากใช้ถุงประเภทนี จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้ผู้ผลิตและอาจท้าให้
น ้าแข็งมีราคาสูงขึ น 
  การขนส่งน ้าแข็งยังมีวิธีการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากบ่อยครั งจะพบเห็นพนักงาน         
ส่งน ้าแข็งขึ นไปนั่งทับหรือเหยียบน ้าแข็ง และยังพบว่ารถที่ใช้ในการขนส่งน ้าแข็งไม่สะอาด            
หากเป็นรถจักรยานยนต์ขนส่งโดยไม่มีพลาสติกคลุมก็จะท้าให้น ้าแข็งเกิดการปนเปื้อนจาก             
ฝุ่นละอองได้ 
  ในการประกอบธุรกิจนี ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
ควบคุมหรือก้ากับดูแล จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาตรวจว่าร้านค้าสะอาดหรือไม่ แต่ไม่มีการ
ตรวจสอบน ้าแข็ง 
 3.3.3   ผู้บริโภค จ้านวน 15 ราย รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 
  ผู้บริโภคส่วนมากนิยมบริโภคน ้าแข็งเป็นประจ้าเนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อน 
  ในการเลือกซื อน ้าแข็งส้าหรับบริโภคจะดูจากก้อนน ้าแข็งที่ใส ไม่มีเศษฝุ่นละอองหรือ
วัสดุอย่างอ่ืนอยู่ในน ้าแข็ง แต่หากซื อจากร้านจ้าหน่ายเคร่ืองดื่มไม่สามารถเลือกได้ แต่จะเลือกซื อ
จากร้านที่มีความสะอาดและไม่น้าสิ่งของอย่างอื่นมาใส่รวมอยู่ในน ้าแข็งนั น 
  ผู้บริโภคส่วนมากเคยพบปัญหาในเร่ืองของความสะอาดของน ้าแข็ง  เนื่องจาก           
เมือ่น ้าแข็งละลายแล้วจะพบเศษตะกอนอยู่ที่ก้นแก้วเคร่ืองดื่ม 
  การขนส่งน ้าแข็งในปัจจุบันยังมีความสะอาดไม่เพียงพอเนื่องจากรถที่ใช้ในการขนส่ง 
มีคราบสกปรกดูเหมือนไม่เคยมีการท้าความสะอาด และมักน้าผ้ายางหรือถุงกระสอบมาคลุมน ้าแข็ง 
ซึ่งอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนติดไปกับน ้าแข็ง และรถที่ใช้ในการขนส่งเป็นรถเปิดโล่งท้าให้มีฝุ่นละออง
ติดไปกับน ้าแข็ง บางครั งจะพบว่ามีพนักงานขนส่งนั่งหรือเหยียบน ้าแข็งซึ่งดูไม่สะอาด  

DPU



108 

  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันหากเป็นถุงขนาดเล็กผู้บริโภคส่วนมากคิดว่ามีความ
เหมาะสมแล้ว เพียงแต่อาจจะมีการปิดปากถุงที่ไม่สนิท หรือถุงฉีกขาดง่าย ส่วนถุงกระสอบขนาด
ใหญ่ คิดว่าไม่มีความเหมาะสมเลย เนื่องจากมักพบว่าถุงมีรอยฉีกขาด และเนื่องจากใช้ถุงสีขาว          
จึงท้าให้เห็นคราบสกปรก และบางครั งจะพบเศษของถุงกระสอบติดมาในน ้าแข็ง 
  ผู้บริโภคส่วนมากไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลและควบคุมในเร่ือง         
ของการผลิตน ้ าแข็งและหากเกิดความเสียหายขึ นก็จะไม่ ร้องเรียนหรือเรียกค่า เสียหาย              
เน่ืองจากกระบวนการฟ้องร้องใช้ระยะเวลานาน และหากเกิดความเสียหายขึ นกับร่างกายอาจคิดว่า
ไม่ใช่เกิดจากการบริโภคน ้าแข็ง 
 3.3.4 หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก้ากับดูแล 
  กระทรวงสาธารณสุข โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงาน           
ที่ก้ากับดูแลในการก้าหนดหลักเกณฑ์และออกกฎหมายในเร่ืองน ้าแข็งมาบังคับใช้ส้าหรับ                      
ผู้ประกอบธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค ส่วนหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่บังคับใช้ตาม
กฎหมาย หากเป็นกรุงเทพมหานครคือส้านักงานเขตของแต่ละท้องที่  ส่วนในต่างจังหวัดจะให้
สาธารณสุขประจ้าจังหวัดเป็นผู้ก้ากับดูแล 
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บทที ่4 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตน ้าแข็งเพ่ือการบริโภค 

 
ในการควบคุมธุรกิจการผลิตน้้าแข็งที่มีปริมาณเพิ่มจ้านวนขึ้นจ้าเป็นที่ต้องหาทาง

ควบคุมการผลิตน้้าแข็งเพื่อการบริโภคและหามาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย 
ดังนั้นผู้เขียนจึงท้าการวิเคราะห์ปัญหาตามกฎหมายดังต่อไปนี้  
 
4.1  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตน ้าแข็ง 

ในส่วนของผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้้าแข็ง ในปัจจุบันมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ศักยภาพของผู้ประกอบการมีความพร้อมในเร่ืองเงินลงทุนเร่ิมต้น            
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีเงินลงทุนสูงพอสมควร ไม่ว่าจะลงทุนในด้านเคร่ืองจักรและวัสดุ
อุปกรณ์ในการท้าน้้าแข็ง เช่น เคร่ืองกรองน้้า ห้องเย็น รวมไปถึงผู้ประกอบการต้องมีเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตในแต่ละเดือน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้้าประปาหรือค่าน้้าบาดาล 
ค่าจ้างพนักงาน ฯลฯ รวมไปถึงการให้เครดิตกับลูกค้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรักงานบริการ 
เน่ืองจากผู้ประกอบการจะต้องติดต่อกับตัวแทนจ้าหน่ายเพื่อส่งน้้าแข็ง เพราะสินค้าประเภทนี้ราคา
จะใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีการบริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า        
มีท้าเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการท้าธุรกิจ กล่าวคือ ควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมีประชากรหนาแน่น 
เช่น อยู่ใกล้ตลาด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ และเส้นทางขนส่งสะดวก เนื่องจากลูกค้าจะไม่เสียเวลาใน
การเดินทาง ทั้งนี้กระบวนการผลิตที่ผู้ประกอบการจ้าเป็นต้องด้าเนินการเพื่อให้ได้น้้าแข็งที่ถูก
สุขลักษณะผู้เขียนได้ท้าการศึกษาโดยแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1.1  สถานที่ที่ใช้ในการผลิต แม้ว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ. 2543          
ว่าด้วยสถานที่ตั้งและอาคารผลิต แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2 ก้าหนดเกี่ยวกับเร่ืองอาคารไว้คือ           
สถานที่ตั้งและอาคารที่ผลิต ต้องสะอาดทั้งภายนอกและภายใน ไม่สะสมสิ่งของที่ไม่ใช้ พื้นไม่มีน้้า
ขัง แยกบริเวณผลิตออกเป็นสัดส่วน แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าสถานที่ผลิตดังกล่าวไม่ได้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด กล่าวคือยังมีความสะอาดไม่เพียงพอ มีน้้าขัง ไม่มีการล้างท้าความ
สะอาดด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ มีแต่เพียงการใช้น้้าเปล่าล้างท้าความสะอาดเท่านั้น ทั้งนี้การออกประกาศ
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กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ. 2543 ตามบัญชีแนบท้าย1 ก้าหนดสถานประกอบการนี้จะมี
เจ้าหน้าที่ออกมาตรวจเพียงปีละ 1 คร้ัง โดยมีการส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการทราบ 
ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในน้้าแข็งซองและน้้าแข็งหลอด          
ที่จ้าหน่ายทั่วไปในประเทศนั้น ส่วนใหญ่มาจากสถานที่การผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การควบคุม
กระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องและไม่ สอดคล้องกับข้อก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตหรือ 
จี.เอ็ม.พี. จุดที่ส้าคัญและก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ อาคารผลิตไม่มีฝาผนัง 
ฝาบ่อน้้าแข็งซองท้าจากวัสดุที่ไม่เหมาะสมและมีพนักงานเดินบนฝาบ่อ  ห้องบรรจุน้้าแข็งหลอด
เปิดโล่งและบรรจุน้้าแข็งอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ  บริเวณเตรียมน้้าแข็งซองเป็นลานพื้นไม้             
กรณีร้านค้าส่งหรือค้าปลีกน้้าแข็ง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตเพราะมีการแบ่งบรรจุ
น้้าแข็งจากถุงใหญ่ไปเป็นถุงเล็ก จะเห็นได้ว่าตามร้านค้าปลีกเหล่านี้จะมีการน้าขวดเคร่ืองดื่มลง           

                                                                        
1  1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียง ต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท้าให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 

โดย 
  1.1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่ปล่อยให้มีการสะสมส่ิงที่ไม่ใช้แล้ว 

หรือส่ิงปฏิกูลอันอาจเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์และแมลง รวมทั้งเชื้อโรคต่าง ๆ ขึ้นได้ 
  1.1.2  อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติ 
  1.1.3  ไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ 
  1.1.4  บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไม่มีน้้าขังแฉะและสกปรก และมีท่อระบายน้้าเพื่อให้ไหลลงสู่ทาง

ระบายน้้าสาธารณะในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซ่ึงใช้ผลิตอาหารอยู่ติดกับบริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม หรือไม่
เป็นไปตามข้อ 1.1.1-1.1.4 ต้องมีกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและก้าจัดแมลงและสัตว์น้าโรค 
ตลอดจนฝุ่นผงและสาเหตุของการปนเปื้อนอื่น ๆ ด้วย 

 1.2  อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การทะนุบ้ารุง        
สภาพ รักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย 

  1.2.1  พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิตต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท้าความ
สะอาด และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา 

  1.2.2  ต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย 
  1.2.3  ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าในบริเวณอาคารผลิต 
  1.2.4  จัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามสายงาน

การผลิตอาหารแต่ละประเภท และแบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนอันอาจเกิดขึ้นกับ
อาหารที่ผลิตขึ้น 

  1.2.5  ไม่มีส่ิงของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต 
  1.2.6  จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอส้าหรับการปฏิบัติงานภายใน

อาคารผลิต. 
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ไปแช่รวมกับน้้าแข็ง ไม่มีการล้างท้าความสะอาดขวดก่อนทั้งที่จริงควรต้องแยกออกจากกัน            
และร้านค้าปลีกน้้าแข็งเหล่านี้ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุมดูแล โดยเฉพาะภาชนะที่ใส่น้้าแข็ง
อาจไม่มีการล้างท้าความสะอาด เอาน้้าแข็งวางไว้กับพื้นท้าให้ผู้บริโภคบริโภคน้้าแข็งที่ไม่สะอาด 

ทั้งนี้ผู้ เขียนเห็นว่าแม้มีกฎหมายก้าหนดหลักเกณฑ์ออกมาบังคับแต่การบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวยังไม่มีความเข็มงวดเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย. มุ่งเน้นตรวจสถานที่ผลิต
น้้าแข็งซึ่งเป็นอาหารกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  ให้พัฒนาการผลิตน้้าแข็ง          
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร จี.เอ็ม.พี. (Good Manufacturing Practice: 
GMP) เพื่อให้ได้น้้าแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อการบริโภค รวมทั้งมีการจัดอบรม
ผู้ประกอบการผลิตน้้าแข็งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตน้้าแข็งได้ทราบข้อมูลการระบาดของ 
โรคอุจจาระร่วงและตระหนักถึงความส้าคัญในการผลิตน้้าแข็งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
โดยการอบรมจะมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง ปัญหาความรุนแรงของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้้าแข็ง
กับโรคอุจจาระร่วง และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ผลิตน้้าแข็งตามเกณฑ์  จี.เอ็ม.พี. สุขลักษณะ
ทั่วไป โดยเน้นถึงขั้นตอนการผลิตที่ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ แต่ก็ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวได้ ทั้งยังส่งผลเสียต่อผู้บริโภคเช่นเดิม 

เมื่อศึกษากฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นจะเห็นว่า ในปี  ค.ศ.  1968 รัฐสภาญ่ีปุ่น              
โดยกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการสังคม (Ministry of Health Labor and Welfare: 
MHLW) ได้ตรากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (The Consumer Protection Fundamental Act, 1968) 
ขึ้นบังคับใช้เป็นคร้ังแรก ซึ่งมีหลักการและเหตุผลเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครอง
สิทธิและผลประโยชน์ผู้บริโภค  โดยได้ก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง           
รัฐบาลท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจ และบทบาทของผู้บริโภค กล่าวคือได้ก้าหนดความหมายของผู้ผลิต
ที่ต้องรับผิดไว้โดยเน้นที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้น้าเข้า โดยปกติทางการค้าและให้หมายรวมถึงผู้ซึ่ง
ใช้ชื่อทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดบนผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะท้าให้เข้าใจว่า
เป็นผู้ผลิต หรืออาจหมายถึงผู้ซึ่งใช้ชื่อแสดงบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับการผลิต ประกอบ น้าเข้า หรือกรณีอ่ืนใดที่แท้จริงโดยก้าหนดให้มีสถานที่ผลิตที่สะอาด           
ทุกสุขลักษณะและอนามัยต่อผู้บริโภค 

ในส่วนของกฎหมายประเทศสาธารรัฐสิงคโปร์ กฎหมายการขายอาหาร (Sale of Food 
Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985)แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 2002 
June 14, 2002 ส่ ว น ที่  3A (Part IIIA) ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต /จ้ า ห น่ า ย อ า ห า ร  (Food Establishments)           
โดยกฎหมายสถานที่ผลิต/จ้าหน่ายอาหารที่ต้องมีใบอนุญาตมาตรา 20A ห้ามมิให้ผู้ใช้ด้าเนินกิจการ
ใช้หรืออนุญาตโดยมีส่วนรู้เห็นให้ใช้สถานที่ผลิต จ้าหน่ายอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่
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ก้าหนดในบัญชีที่ 2 (Second Schedule) โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี เช่น ใช้เป็นสถานที่ที่
ด้าเนินการแปรรูปอาหาร (Food Processing Establishment) โดยมีการผลิต กระบวนการแปรรูป 
เตรียม บรรจุ เพื่อมุ่งหมายในการกระจายเพื่อการค้าส่งหรือค้าปลีก ไม่ว่าสถานที่ที่ด้าเนินการแปร
รูปอาหารนั้นจะมีสถานที่ขายปลีก หรือมีสถานที่จัดเตรียมอาหารขาย (Catering)หรือสถานที่มี         
เชื้อโรคปนเปื้อน 

4.1.2  เคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ถึงแม้จะมีมาตรการในการควบคุมการผลิตโดย
หน่วยงานของรัฐ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ. 2543 ตามบัญชีแนบท้าย2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป 
การผลิตอาหารจะต้องมีการก้าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวนั้นจะต้องค้านึ งถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งได้ก้าหนดไว้ว่าเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการผลิตข้อที่  2.1-2.4 ได้ก้าหนดให้พื้นผิวสัมผัสกับอาหารต้องท้าจาก
วัสดุที่ไม่ท้าปฏิกิริยากับอาหาร อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ท้าความสะอาดง่าย โดยมีความสูง
เหมาะสมและมีพื้นที่พียงพอในการปฏิบัติงาน การออกแบบติดตั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ที่ใช้เหมาะสม และค้านึงถึงการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถท้าความสะอาดตัวเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร และบริเวณที่ติดตั้งได้ง่ายและทั่วถึง  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการผลิต          
ต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถ
บังคับได้กล่าวคือการบังคับใช้กฎหมายโดยการออกกฎหมายไม่ได้ค้านึงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 
ผู้ปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจไม่มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการควบคุมตรวจสอบ รวมทั้งองค์
ความรู้ในเร่ืองดังกล่าวไม่มีหรือมีแต่ก็ไม่สามารถด้าเนินการตรวจสอบเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ            
ที่มีการใช้สารหล่อลื่น เช่น ใช้เครนส้าหรับยกเคลื่อนย้ายซองน้้าแข็งได้ทั่วถึงเท่าที่ควร ทั้งนี้กลับ
พบว่าไม่มีการควบคุมดูแลการปนเปื้อนของสารหล่อลื่นไปสู่น้้าแข็งซึ่งอาจเป็นสาเหตุท้าให้น้้าแข็ง

                                                                        
2  2.1  ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ต้องท้าจากวัสดุที่ไม่ท้าปฏิกิริยากับอาหาร         

อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
 2.2  โต๊ะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในส่วนที่สัมผัสกับอาหาร ต้องท้าด้วยวัสดุที่ไม่เกิดสนิม            

ท้าความสะอาดง่ายและไม่ท้าให้เกิดปฏิกิริยาที่อาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้บริโภค โดยมีความสูงเหมาะสม
และมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 2.3  การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมและค้านึงถึงการปนเปื้อน          
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถท้าความสะอาดตัวเครื่องมือ เครื่องจักร และบริเวณที่ตั้งได้ง่ายและทั่วถึง 

 2.4  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน. 
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มีโลหะหนักปนเปื้อนได้ ในส่วนของเคร่ืองผลิตน้้าแข็งผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการนี้ได้ 
เนื่องจากเป็นการผลิตในระบบปิดแต่เคร่ืองส้าหรับผลิตน้้าแข็งนี้จะมีการล้างท้าความสะอาดเพียง          
ปีละ 1 คร้ัง เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยเกินไปต่อมาคือเคร่ืองบดน้้าแข็งที่ใช้บดน้้าแข็งตามร้านค้า          
ส่งน้้าแข็ง เคร่ืองบดชนิดนี้จะไม่มีการล้างท้าความสะอาด ใบมีดที่ใช้อาจขึ้นสนิมเพราะมีการโดน
น้้าแข็งและปล่อยให้แห้งเอง ท้าให้น้้าแข็งอาจปนเปื้อนได้ 

จะเห็นได้ว่าการผลิตน้้าแข็งบริโภคนั้น จะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างกว่าจะถึงมือ
ผู้บริโภค ถ้าหากผู้ผลิตไม่มีความระมัดระวังตั้งแต่ต้น  เร่ิมจากคุณภาพของน้้าที่น้ามาผลิต              
การเก็บ การขนส่ง รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุน้้าแข็ง หากไม่สะอาดพอก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ ดังนั้นส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ควบคุม
ผู้ผลิตน้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายในเร่ืองของคุณภาพมาตรฐานต่าง  ๆ เช่น ต้องมีวิธีการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิต หรือ จี.เอ็ม.พี. เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าว 

ในส่วนของกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นจะเห็นได้ว่ากระทรวงสุขภาพ แรงงาน และ
สวัสดิการสังคม (Ministry of Health Labor and Welfare: MHLW) ได้ก้าหนดว่าการใช้เคร่ืองจักร
ในการผลิตอาหารซึ่งหมายความรวมไปถึงน้้าแข็ง  มีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร               
Food Safety ของประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งสินค้าที่น้าเข้าญ่ีปุ่นจะมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
(Quarantine Stations) ดูแลรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดูแลในเร่ืองของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และล่าสุดเป็นกฎหมายที่ เพิ่งเร่ิมใช้ เมื่อเดือนกรกฎาคม               
พ.ศ. 2546 คือกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งสารเคมีในการเกษตร (Ministry of Agriculture 
Forestry and Fisheries Food Safety Commission) กฎหมายด้านสุขอนามัย (Food Sanitation Law) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค นั้นคือป้องกันผู้บริโภคให้รับประทานอาหารที่มีความ
ปลอดภัย อาหารที่ปราศจากสภาพเน่าเสีย มีพิษ มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนจะไม่อนุญาตให้มีการใช้
เคร่ืองมือเพื่อผลิตอาหารมาผลิตอาหารเพื่อจ้าหน่ายให้ผู้บริโภค จึงท้าให้มีการจัดท้ามาตรฐานต่าง ๆ 
ของกฎหมายนี้ เพื่อจะเป็นตัวก้าหนดวิธีการตรวจสอบ เช่น ถ้าพบสิ่งผิดปกติจะท้าอย่างไร                      
จะตรวจสอบด้วยวิธีใด และก้าหนดมาตรฐานเท่าไรเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นต้น 

เมื่อศึกษากฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเห็นได้ว่ากฎหมายการขาย
อ า ห า ร 3 (Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย              
Food (Amendment) Act 2002 June 14, 2002 ว่าด้วย “อุปกรณ์ (Appliance)” รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมด
                                                                        

3  (Sale of  Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย (Food (Amendment) Act 
2002 June 14, 2002 ความสะอาดของพาหนะ อุปกรณ์ ฯลฯ มาตรา 20C. 
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หรือบางส่วนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมุ่งหมายเพื่อใช้ในการผลิต การเก็บรักษา 
การจัดเตรียม หรือการขนส่งอาหาร เช่นปรากฏตามมาตรา 20C (1) ผู้ที่ใช้พาหนะในการเคลื่อนย้าย
อาหาร จะต้องด้าเนินการให้มั่นใจว่าพื้นผิวของพาหนะที่มีโอกาสที่จะสัมผัสกับอาหารได้รับการ
ดูแลรักษาให้สะอาด อยู่ในสภาพดี สามารถป้องกันความเสี่ยงของการที่อาหารจะมีการปนเปื้อนได้  
เป็นต้น 

4.1.3  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้้าแข็ง แม้จะมีการออก (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
78 พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16 มกราคม 2527 เร่ืองน้้า (มาตรฐานน้้าที่ใช้ในการผลิต) รวมทั้งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 พ.ศ. 2534 เร่ืองน้้า ฉบับที่ 2 การผลิตน้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายที่มี
วัตถุประสงค์ให้ใช้รับประทานนั้น จะต้องใช้น้้าสะอาดและได้มาตรฐานตามที่ก้าหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  137 (พ.ศ. 2534) มีการก้าหนดคุณสมบัติของน้้าแข็ง4             
และ ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น้้าแข็ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 3 (1) คุณสมบัติทางฟิสิกส์ น้้าที่น้ามาผลิตน้้าแข็งจะต้องไม่มีสี ไม่มีกลิ่นแต่จะไม่
รวมถึงกลิ่นคลอรีน ความขุ่นจะต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล และค่าความเป็นกรดด่างต้องอยู่ระหว่าง 
6.5 ถึง 8.5 (2) คุณสมบัติทางเคมี น้้าที่น้ามาผลิตน้้าแข็งจะต้องมีคุณสมบัติทางเคมี เช่น ปริมาณสาร
ทั้งหมด (Total Solid) ไม่ เกิน 500.0 มิลลิก รัมต่อน้้ าสะอาด 1 ลิตร ความกระด้างทั้ งหมด              
โดยค้านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตไม่เกิน 100.0 มิลลิกรัมต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร แคดเมียมไม่เกิน 
0.005 มิลลิกรัมต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร และเหล็กไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร เป็นต้น (3) 
คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ น้้าที่น้ามาผลิตน้้าแข็งจะต้องไม่มีบักเตรีชนิด อี.โค.ไล (Escherichia 
Coli) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค และตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อน้้าสะอาด 
100 มิลลิลิตร  

ข้อ 4  น้้าแข็งตามข้อ 3 ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามมาตรฐานของน้้าสะอาด 
และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปนเปื้อนอยู่ในน้้าแข็งนั้น 

ข้อ 5  กรรมวิธีการผลิตน้้าแข็งตามข้อ 3 ให้ใช้วิธีท่ีจะป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่
ภายนอกเข้าไปปนเปื้อนกับน้้าสะอาดที่ใช้ในระหว่างที่ท้าการผลิต 

ข้อ 6  ท่อส่งน้้า ซองน้้าแข็ง และเคร่ืองใช้ในการผลิตที่สัมผัสกับน้้าสะอาดหรือน้้าแข็ง 
จะต้องท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ทนทาน และมีลักษณะที่ง่ายต่อการท้าความสะอาด 

ข้อ 7  พื้นผิวของท่อส่งน้้า  ซองน้้าแข็ง และเครื่องใช้ในการผลิตที่สัมผัสกับ           
น้้าสะอาดหรือน้้าแข็งต้องสะอาด และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปนเปื้อนอยู่ในระหว่างที่ท้าการผลิต 

                                                                        
4  จาก ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน ้าแข็ง (น. 1), โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

จ้ากัด ส้านักงาน, 2545 (มีนาคม), กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอาหารและยา. 
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ข้อ 8  การผลิตน้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากให้ใช้
รับประทาน ต้องใช้น้้าสะอาดที่มีมาตรฐานตามข้อ 3 และจะเติมสารอ่ืนที่ส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเห็นชอบด้วยก็ได้ 

การผลิตน้้าแข็งตามวรรคหนึ่ง จะท้าตามกรรมวิธีการผลิตน้้าแข็งท่ีก้าหนดไว้ใน          
ข้อ 5 หรือท้าตามกรรมวิธีการผลิตอ่ืนก็ได้  แต่ท่อส่งน้้า ซองน้้าแข็ง และเคร่ืองใช้ในการผลิต           
ที่สัมผัสกับน้้าสะอาดหรือน้้าแข็ง ต้องเป็นไปตามข้อ 6 และข้อ 7 

ข้อ 9  น้้าที่ใช้ในการท้าความสะอาดท่อส่งน้้า ซองน้้าแข็ง เครื่องใช้ในการผลิต             
ที่สัมผัสกับน้้าสะอาดหรือน้้าแข็ง และภาชนะบรรจุต้องใช้น้้าที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับน้้าที่ใช้ผลิต
น้้าแข็ง การถอดน้้าแข็งออกจากซองน้้าแข็งนั้น ต้องใช้น้้าที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับน้้าที่ใช้ผลิต
น้้าแข็ง 

ข้อ 10  ในการเก็บรักษาน้้าแข็งห้ามมิให้ใช้แกลบ ขี้เลื่อย กระสอบ กาบมะพร้าว เสื่อ 
หรือวัสดุอย่างอื่นในท้านองเดียวกันปกคลุมหรือห่อหุ้มน้้าแข็ง 

ข้อ 11  สถานที่เก็บรักษาน้้าแข็งตามข้อ 3 เพื่อจ้าหน่ายหรือที่จ้าหน่าย ต้อง 
(1)  สะอาดและมีระดับสูงกว่าทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้้าแข็ง 
(2)  ท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาดได้ง่าย 
(3)  มีลักษณะที่ง่ายต่อการท้าความสะอาด และมีลักษณะปกปิดที่ป้องกัน  

มิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน้้าแข็งได้ 
ข้อ 12  ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุน้้าแข็งตามข้อ 3 เพื่อจ้าหน่าย หรือที่จ้าหน่าย ต้อง 

(1) สะอาดและไม่มีสารออกมาปนเปื้อนกับน้้าแข็ง ในปริมาณที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

(2) ท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาดได้ง่าย 
(3) มีลักษณะที่ง่ายต่อการท้าความสะอาดและมีลักษณะปกปิด ป้องกันมิให้สิ่ง

หนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน้้าแข็งได้ 
(4) ไม่เคยใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากน้้าแข็ง และไม่มีรูปรอยประดิษฐ์ 

หรือข้อความใดที่แสดงว่าเป็นภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น 
ในกรณีที่ใช้ยานพาหนะในลักษณะเป็นภาชนะบรรจุด้วย ยานพาหนะที่ใช้เป็นภาชนะ

บรรจุนั้นจะต้องเป็นไปตาม (1) (2) และ (3) 
ผู้เขียนเห็นว่าการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวเพื่อก้าหนดเงื่อนไข           

ของวัตถุดิบที่ส้าคัญในการผลิตน้้าแข็งคือน้้า  น้้าที่นิยมน้ามาผลิตน้้าแข็งในปัจจุบันคือน้้าประปา
และน้้าบาดาล ซึ่งแม้น้้าประปาจะมีความสะอาดในระดับมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ท่อส่งน้้าอาจมี
ความสะอาดไม่เพียงพอ แม้ก่อนที่น้้าจะลงไปสู่เคร่ืองผลิตน้้าแข็งจะมีการกรองก่อนแล้วก็ตาม            
แต่ก็ยังมั่นใจได้ไม่เพียงพอ ผู้เขียนเห็นว่าการน้าน้้าที่ใช้ในการผลิตน้้าแข็งถ้าหากจะสังเกตให้ดีหาก
น้้าแข็งละลายหมดแล้ว จะพบตะกอนนอนอยู่ที่ก้นแก้ว ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ              
ไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง กล่าวคือมาตรฐานในการควบคุมการน้าน้้าเปล่ามาผลิตมีการบังคับใช้
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แต่ผู้ประกอบการกลับไม่ด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐไม่มีความ
เอาใจใส่ต่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดจริงจัง  และอาจรวมไปถึง
การบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท้าความผิดให้มีการปฏิบัติให้ตรงตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายนั้น ๆ อย่างแท้จริง 

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นจะเห็นได้ว่ามีกฎหมายสุขอนามัยอาหาร 
(Food Sanitation Law) เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงสุขอนามัยอาหารโดยก้าหนดไว้เป็นมาตรฐาน 
ส้าหรับสินค้าอาหารน้าเข้า ถ้าไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดด้านสุขอนามัยตามกฎหมายนี้แล้วจะไม่ได้
รับการอนุญาตให้น้าเข้า ซึ่งสาระส้าคัญภายในกฎหมายฉบับนี้ ประกอบด้วย5 

1)  การนิยามถึงความหมายของค้าว่า อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สุขอนามัยอาหาร 
เคร่ืองมือที่ใช้ผลิตและแปรรูป ตัวอย่างเช่น ค้าว่า “อาหาร” (Food) หมายถึง อาหารหรือเคร่ืองดื่ม
โดยทั่วไปทั้งหมด ค้าว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” (Additive) หมายถึง วัตถุที่ใช้ผสมในการผลิตอาหาร
และหรือประกอบอาหาร ค้าว่า “สุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation)” หมายถึง อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ (Hygiene) ซึ่งครอบคลุมทั้งอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร เคร่ืองมือ และบรรจุภัณฑ์ 

2)  ก้าหนดรายละเอียดของคุณภาพมาตรฐานของอาหารว่า ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียม
วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การแสดงฉลาก และการขนส่งว่าจะต้องสะอาด                
ถูกสุขลักษณะ 

3)  ก้าหนดชนิดของอาหารและวัตถุเจือปนอาหารที่ห้ามจ้าหน่าย  ซึ่งประกอบด้วย 
อาหารที่เน่าเสีย (Rotten) และด้อยคุณภาพในลักษณะอ่ืน ๆ อาหารที่เป็นพิษ (Toxin) อาหาร
ปนเปื้อน (Contaminated) อาหารไม่สะอาด (Uncleanliness) จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค 

4)  ก้าหนดการห้ามจ้าหน่ายอาหารประเภทที่ได้ รับการพัฒนาขึ้นใหม่  (Newly 
Developed Food) ที่ได้รับการเสนอแนะหรือทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สภาสุขภาพ
พ ล า น า มั ย อ า ห า ร แ ล ะ ย า  ( The Pharmaceutical Affair and Food Sanitation Council)  แ ล ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและ สวัสดิการ (Minister of Health Labour and 
Welfare)  

5) ก้าหนดการห้ามจ้าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ได้           
มาจากปศุสัตว์ที่ติดเชื้อโรคต่าง ๆ 

6)  ก้าหนดรายละเอียดคุณภาพมาตรฐานของอาหาร และวัตถุ เจือปนอาหาร 
(Specification and Standards for Food or Additives)  

                                                                        
5  Food Sanitation Law. Chapter II Food and Additives. 
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7)  ก้าหนดรายละเอียดความร่วมมือจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร         
ป่าไม้และประมง ซึ่งรบัผิดชอบดูแลคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบที่น้ามาใช้ผลิตและแปรรูปอาหาร 
เช่น ปริมาณสารปนเปื้อนและสารตกค้าง (ยาสัตว์และสารก้าจัดศัตรูพืช) ในอาหาร 

8)  ก้าหนดรายละเอียดการใช้และการโฆษณาฉลากอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 

9)  ก้าหนดรายละเอียดด้านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร 
10)  ก้าหนดขั้นตอนการแจ้งหรือเสนอขอน้าเข้าสินค้า (Import Notification) เป็นต้น 
ในส่วนของประเทศสาธรณรัฐสิงคโปร์การควบคุมว่าด้วยวัตถุดิบในการผลิตมีปรากฏ

ตามกฎหมายข้อก้าหนดด้านอาหาร (Food Regulations, 1990 Edition) โดยให้ความหมายของ
วัตถุดิบหมายถึง “วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)” รวมถึง (a) สารทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของอาหารที่มีวัตถุประสงค์การใช้ เพื่อ ให้มีผลหรือคาดว่าจะมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อม                       
ต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของอาหารแต่ไม่รวมถึงสารแปลกปลอมซึ่งปนมาอยู่ในอาหาร เนื่องจาก          
การปนเปื้อนหรือจากการ หยิบจับ หรือจากการจับอาหารอย่างไม่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการจัด
เตรียมการแปรรูป การบรรจุ หรือการเก็บรักษาอาหาร (b) สารกันการจับตัวเป็นก้อน (Anti-Caking 
Agents)  

สารกันการเกิดฟอง (Antifoamingagents) สารกันหืน (Anti-Oxidants) วัตถุให้ความ
ห ว า น  (Artificialsweetening Agents) ส า ร เ ค มี กั น เ สี ย  (Chemical Preservatives) ส า ร ที่ ใ ห้ สี 
(Colouring Matters) Emulsifiers หรือ Stabilisers วัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavouring Agents) วัตถุปรุง
แต่งรสอาหาร (Flavour Enhancers) สารดูดความชื้น (Humectants) สารเพิ่มคุณค่าทางอาหาร 
(Nutrient Supplements) Sequestrants และวัตถุเจือปนอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่น ๆ เช่น 

(1)  ตามข้อ (2) และ (3) ห้ามมิให้ผู้ใด (No Person Shall) น้าเข้าหรือผลิตเพื่อจ้าหน่าย 
ซึ่งอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุเจือปนอาหารใด ๆ ที่มิได้รับการอนุญาตโดยข้อก้าหนดเหล่านี้ 

(2)  โดย ไ ม่ ค้ านึ งถึ งข้ อ  (1) อาหารใดก็ ตามอาจมี วั ตถุ เจื อป นอาหารตาม ที่ 
ก้าหนด ในปริมาณที่ก้าหนดภายใต้กฎหมายนี้ในอาหารนั้น หรือบนอาหารนั้น 

(3)  โดยไม่ค้านึงถึง ข้อ (1) อาหารใดก็ตามซึ่งมีการใช้อาหารเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นส่วนประกอบอาจมีวัตถุเจือปนอาหารอยู่ในอาหารนั้นได้ตามชนิดและปริมาณที่เหมาะสมกับ
ปริมาณของอาหารเฉพาะนั้น ตามที่ปรากฏในข้อก้าหนด 

(4)  ห้ามมิให้ผู้ใด น้า เข้า ขาย โฆษณา ผลิต ส่ง หรือจัดส่งวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับ
อนุญาตใด ๆ เว้นแต่ความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปนอาหารนั้นจะต้องเป็นไปตาม ข้อก้าหนด 
(Specifications) ดังที่ก้าหนดไว้ในส่วนนี้ เป็นต้น 
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4.1.4  ลูกจ้างในสถาน ตามบัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  193)              
พ.ศ. 2543 เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป การผลิตอาหารจะต้องมีการก้าหนดวิธีการ
ผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวนั้นจะต้อง
ค้านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ตามข้อ 6.1-6.46 ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรค            
น่า รังเกียจตามที่ก้ าหนดโดยกฎกระทรวง  หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน              
ของผลิตภัณฑ์ พนักงานต้องสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ล้างมือก่อนเร่ิม
ปฏิบัติงานและหลังการปนเปื้อน ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาดถูกสุขลักษณะ              
ท้าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนอาหารและของเหลวซึมผ่านไม่ได้ กรณีไม่สวม
ถุงมือต้องมีมาตรการให้คนงานล้างมือ เล็บ แขนให้สะอาด ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับต่าง  ๆ            
ขณะปฏิบัติงานและดูแลสุขลักษณะอนามัยของมือและเล็บให้สะอาดอยู่ เสมอ สวมหมวก                   
หรือผ้าคลุมผม หรือตาข่าย มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป            
และความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารตามความเหมาะสม 

ผู้เขียนเห็นว่าแม้การผลิตน้้าแข็งซึ่งใช้บุคคลากรที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตมีความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาสถานที่ผลิต กระบวนการ
ผลิตของตน ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เร่ืองวิธีการ

                                                                        
6  6.1 ผู้ปฏิบัติ ง านในบริ เวณผลิตต้ องไม่ เป็นโรคติดต่อหรือโ รคน่ ารั ง เกียจตามที่ ก้ าหน ด                        

โดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 
  6.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ด้าเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร               

หรือส่วนผสมของอาหาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ต้อง 
     6.2.1  สวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน กรณีที่ใช้เสื้อคลุมก็ต้องสะอาด 
  6.2.2  ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปื้อน 
     6.2.3  ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาดถูกสุขลักษณะ ท้าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุด

ออกมาปนเปื้อนอาหาและของเหลวซึมผ่านไม่ได้ ส้าหรับจับต้องหรือสัมผัสกับอาหาร กรณีไม่สวมถุงมือต้องมี
มาตรการให้คนงานล้างมือ เล็บ แขนให้สะอาด 

     6.2.4  ไม่สวมใส่เครื่องประดับต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงานและดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บ            
ให้สะอาดอยู่เสมอ  

     6.2.5  สวมหมวก หรือผ้าคลุมผม หรือตาข่าย 
 6.3 มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรู้ทั่วไปในการผลิต

อาหารตามความเหมาะสม 
 6.4  ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ปฏิบัติตามข้อ 6.1-6.2 เมื่ออยู่ในบริเวณผลิต. 
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ผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (จี.เอ็ม.พี.: GMP : Good Manufacturing 
Practice) ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2544 โดยก้าหนดไว้ให้ลูกจ้างสวมชุด
ปฏิบัติงาม สวมหมวก ถุงมือ รองเท้าส้าหรับปฏิบัติงาน หากไม่สวมถุงมือต้องมีการล้างมือทุกคร้ัง 
แต่ปัญหาที่พบไม่มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าท้างานและไม่มีการตรวจประจ้าปี รวมทั้ง
ไม่มีการตรวจสอบการเจ็บป่วยของพนักงานระหว่างการผลิต  ไม่มีการก้าหนดกฎระเบียบและ
ฝึกอบรมพนักงานเร่ืองการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล ท้าให้น้้าแข็งเกิดการปนเปื้อนได้ เช่น ไม่
ล้างมือก่อนการปฏิบัติงาน สูบบุหรี่ในบริเวณผลิต ไม่สวมเสื้อ สวมรองเท้าแตะเดินบนฝาบ่อน้้าแข็ง
ซอง พนักงานสวมเคร่ืองประดับ เล็บยาวและสกปรก รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ผลิต ไม่
มีรองเท้า เสื้อ หมวกและข้อก้าหนดส้าหรับผู้เยี่ยมชมโรงงานลูกจ้างยังคงถอดเสื้อท้างานใส่เพียง
กางเกงตัวเดียว ใช้รองเท้าคู่เดียวกับที่สัมผัสพื้นภายนอก ซึ่งในเร่ืองนี้ก็เป็นปัญหาที่ท้าให้เกิดการ
ปนเปื้อนของน้้าแข็ง การบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่มีหน่วยงานที่มีบุคลากรเคร่ืองมือในการ
ควบคุมตรวจสอบอย่างเข็มงวดและชัดเจนส่งผลท้าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง 

จากปัญหาในเร่ืองกระบวนการผลิตดังกล่าวข้างต้น พบว่าโรงงานผลิตน้้าแข็งยังไม่
ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งไม่มีกฎหมายที่เข้ามาก้ากับดูแลร้านค้าส่ง              
หรือร้านค้าปลีกน้้าแข็งเลย ดังนั้นปัญหาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้อง การสุขาภิบาลและการ
จัดการด้านความสะอาดยังไม่ถูกวิธี รวมทั้งการปฏิบัติงานของคนงานไม่ถูกหลักอนามัย ซึ่งหาก
ผู้ ผ ลิต ไ ด้ แน วท าง ก า รป รับ ป รุ งแ ก้ ไ ขต า ม ที่ มี ป ระ ก า ศ ห รือ ตา ม ก ฎ ห ม า ย ที่ บั ญ ญัติ ไ ว้                           
พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของน้้าแข็งก่อนจ้าหน่ายอย่างสม่้าเสมอ ก็จะท้าให้ผลิตภัณฑ์
น้้าแข็งสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้เช่นกัน 

นอกจากนั้นแม้มีกฎหมายให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข     
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย  ตามข้อ 2 ให้อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ้าหน่ายเป็นอาหารที่ก้าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร   
แต่ผู้ผลิตอาหารที่เป็นน้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายยังไม่มีการปฏิบัติตามวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาพร้อมจ้าหน่ายที่ก้าหนดไว้ หรือปฏิบัติต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ดังกล่าว 
อีกทั้งในบางกรณีผู้ผลิตก็ไม่มีใบรับรองวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายที่ก้าหนดไว้หรืออาจต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 
ส่งผลท้าให้ผู้บริโภคน้้าแข็งบริโภคน้้าแข็งที่ไม่มีคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ              
ทางเคมีและทางจุลชีววิทยาที่ด้าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาล โดยเฉพาะได้ตรวจสอบพบการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคกับระบบทางเดินอาหารของมนุษย์อยู่เป็นประจ้า ในการตรวจสอบ
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คุณภาพมาตรฐานของน้้าแข็งทางจุลชีววิทยานั้นมักจะใช้การวิเคราะห์เพื่อหาจุลินทรีย์ที่บ่งบอกถึง
สุขลักษณะของการผลิต คือ แบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliforms Bacteria) และแบคทีเรีย                  
อี.โค.ไล. (E.coli) แบคทีเรียโคลิฟอร์มเป็นแบคทีเรียชนิดที่มีความส้าคัญต่อการสุขาภิบาลอาหาร            
มากที่สุด ซึ่งโอกาสในการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคเหล่านี้มีแทบทุกขั้นตอนการผลิต              
ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงต้องมีการตรวจสอบและ
ควบคุมการปนเปื้อนระหว่างการผลิต การจับสัมผัสของคนงาน อย่างไรก็ตามปัญหาการควบคุม
คุณภาพการผลิตน้้าแข็งยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดเจน ส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) จึงจ้าเป็นต้องลงไปตรวจสอบโรงงานผลิตน้้าแข็งในขั้นตอนการผลิตและ
คุณภาพของน้้าแข็งที่ได้จากการผลิตอย่างสม่้าเสมอ 

อย่างไรก็ดี ภายหลังการผลิตน้้าแข็งแล้ว น้้าแข็งจะถูกส่งไปยังร้านค้าปลีกเพื่อกระจาย
สินค้าไปยังผู้บริโภคในลักษณะของการแบ่งบรรจุขายเฉพาะแต่น้้าแข็ง ตลอดจนการแบ่งบรรจุขาย
พร้อมน้้าดื่มอ่ืน ๆ ซึ่งร้านค้าปลีกดังกล่าวนั้นจะท้าการแบ่งบรรจุขายโดยไม่ มีฉลากต่าง ๆ                 
แจ้งผู้บริโภคตามที่ระบุไว้ในข้อ 13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  78 (พ.ศ. 2527)              
เร่ืองน้้าแข็ง อีกทั้งในเร่ืองสถานที่และภาชนะที่ใช้บรรจุน้้าแข็งเพื่อรอการแบ่งบรรจุขายนั้นจะเห็น
ได้ว่าสถานที่ของร้านค้าปลีกนั้นอาจมีลักษณะของสถานที่ตั้งเป็นการชั่วคราว จึงไม่อาจมีลักษณะ
ของการเก็บรักษาน้้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะได้ อีกทั้งในส่วนของภาชนะที่ใช้ในการเก็บรักษานั้น 
โดยทั่วไปแล้วจะเป็นภาชนะที่โรงงานผู้ผลิตนั้นเป็นผู้จัดหาให้  จึงอาจมีลักษณะของภาชนะที่อาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารบางชนิด โดยอาจเพราะต้องการลดต้นทุนการผลิตภาชนะนั้น ๆ               
จึงอาจใช้วัตถุดิบในการผลิตภาชนะที่ไม่ได้คุณภาพ ตลอดจนการเก็บรักษาและการท้าความสะอาด
ภาชนะของร้านค้าปลีกนั้นก็อาจไม่ถูกสุขลักษณะและไม่สะอาด อันก่อให้เกิดการปนเปื้อนและ
น้ามาซึ่งความเสียหายแก่ผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่ร้านค้าปลีกนั้นจ้าหน่ายน้้าแข็งพร้อม
กับเคร่ืองดื่มอ่ืน ๆ ด้วย จะเห็นได้ว่านอกจากน้้าแข็งที่ร้านค้าปลีกน้ามาเพื่อจ้าหน่ายให้ผู้บริโภคแล้ว
นั้น ร้านค้าปลีกยังน้าน้้าแข็งดังกล่าวบรรจุลงในภาชนะพร้อมสิ่งของอ่ืน ๆ ตลอดจนเคร่ืองดื่มต่าง ๆ 
อันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนก่อนที่จะจ้าหน่ายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค ผู้เขียนเห็น
ว่า ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจ้าเป็นต้องลงไปเข้มงวดกับร้านค้าปลีกน้้าแข็ง
ด้วย โดยระเบียบโรงน้้าแข็งจะต้องด้าเนินการตรวจระบบการผลิตและสินค้าเป็นประจ้า  ส่วนใหญ่  
ที่มีปัญหาน้้าแข็งมักไปปนเปื้อนที่ร้านค้าเพราะร้านค้ามักเก็บน้้าแข็งรวมกับเคร่ืองดื่มอย่างอ่ืน                
โดยไม่แยกน้้าแข็งที่จะใช้ส้าหรับบริโภคและส้าหรับแช่ของ จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดระเบียบ            
เพื่อควบคุมมาตรฐานร้านค้าน้้าแข็งเพื่อเป็นการควบคุมตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงผู้บริโภค            
ให้ได้รับความปลอดภัยมากขึ้น 
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ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปัญหาในส่วนของการควบคุมคุณภาพการผลิตน้้าแข็งนั้น             
แม้มีกฎหมายเข้ามาก้าหนดในเร่ืองคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตน้้าแข็งแล้วก็ตาม 
แต่ผู้ประกอบการส่วนมากยังละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  กอปรกับไม่มี
กระบวนการในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จึงท้าให้น้้าแข็งที่ใช้บริโภคมีความบกพร่องในเร่ือง
ความสะอาดปลอดภัยอยู่ในปัจจุบัน 

เมื่อพิจาณากฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นจะเห็นว่าเพื่อป้องกันประชาชนจากการเสี่ยงภัย
ต่อสุขภาพ กฎหมายสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation Law)ได้ก้าหนดมาตรฐานไว้ส้าหรับอาหาร 
เช่น ด้านสารปรุงแต่ง เคร่ืองมือ และการบรรจุหีบห่อ อาหารที่น้าเข้าถ้าไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด
ด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของญ่ีปุ่นแล้วจะไม่ได้รับการอนุญาต          
ให้น้าเข้า กฎหมายสุขอนามัยอาหารของญ่ีปุ่นได้ห้ามการผลิต ห้ามน้าเข้า หรือห้ามจ้าหน่ายอาหาร
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  อาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัยและอาหารที่ใส่สารปรุงแต่ง 
(ข)  อาหารที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งยังไม่ได้มีการปรับให้เข้ากับมาตรฐาน

อุตสาหกรรม หรือการถนอมอาหาร หรือมีส่วนประกอบ หรือส่วนผสมของอาหารที่ต้องห้าม            
ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการที่ก้าหนดขึ้น 

(ค)  อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ รวมไปถึงบุคลากรในการผลิต หรือหีบห่อที่ใช้บรรจุ
อาหารมีพิษหรือวัตถุที่เป็นอันตรายหรือหีบห่อที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดและมาตรฐานของญี่ปุ่น 

ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองในเร่ืองกระบวนการในการผลิตเช่นบุคลากร
ในการผลิตรวมไปจนถึงการขนส่งไปยังผู้บริโภคเป็นต้น 

ในส่วนของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเห็นได้ว่ามีกฎหมายการขายอาหาร (Sale of 
Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 
2002 June 14, 2002โดยก้าหนดว่า “สภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ (Insanitary Conditions)” หมายถึง 
สภาพหรือสภาวะ หรือลักษณะ สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจจะท้าให้อาหารมีการปนเปื้อน            
ด้วยสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม ซึ่งจะท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือท้าให้อาหารนั้นไม่เหมาะ          
ที่จะใช้บริโภค โดยรวมไปถึงการด้าเนินการผลิตอันรวมไปถึงบุคลากรในการผลิตที่กฎหมายห้าม
ไม่ให้มีการผลิตอาหารที่มีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมอันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพต่อผู้บริโภค
เป็นต้น7 
 
                                                                        

7  กฎหมายการขายอาหาร (Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติม
โดย Food (Amendment) Act 2002 June 14, 2002 ว่าด้วยการตีความตามความหมาย ในมาตรา 2. 
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4.2  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่งน ้าแข็ง  
ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารเลิศหร ูร้านอาหารหรือร้านแผงลอย

คงต้องมีการสั่งเคร่ืองดื่มหรือน้้าดื่มโดยมีน้้าแข็งเปล่าเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับเคร่ืองดื่มหรือน้้าเปล่า
ที่มีน้้าแข็งก้อนซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก น้้าแข็งหลอด หรือน้้าแข็งบดละเอียด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
น้้าแข็งที่บริโภคพบว่ายังคงมีการปนเปื้อนอยู่มีการน้าขวดน้้าดื่ม  น้้าอัดลม ผักหรือเนื้อสัตว์           
แช่รวมกันอยู่ในถังน้้าแข็งนั้น ซึ่งไม่ควรน้ามาใช้เพื่อการบริโภคเพราะอาจจะท้าให้เกิดโรคและท้า
ให้ผู้บริโภคได้รับผลอันเนื่องมาจากการบริโภคน้้าแข็ง 

ส่วนในเ ร่ืองการขนส่ง เป็นขั้นตอนหนึ่ ง ที่ จะท้ าให้น้้ าแข็ ง เกิดการปนเปื้ อน                  
โดยต้องขนส่งในพาหนะหรือรถที่ผ่านการท้าความสะอาด หรือไม่ใช้เท้าในการเคลื่อนย้ายน้้าแข็ง 
อีกทั้งขั้นตอนในการเก็บรักษาภาชนะที่บรรจุไม่ควรวางอยู่บนพื้น ทางเท้าหรือใกล้ถังขยะ ภาชนะที่
ใช้เก็บควรมีลักษณะที่สามารถล้างท้าความสะอาดได้ง่ายและต้องมีฝาปิดมิดชิด  ส่วนขั้นตอนการ
จ้าหน่ายเพื่อให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริโภคก็ต้องจัดให้มีที่ตักน้้าแข็งมีด้ามในการตักไม่ใช้มือสัมผัส
โดยเฉพาะก่อนท้าการขนส่ง นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณขนส่งน้้าแข็งควรมีการแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกคร้ังก่อนปฏิบัติงาน สวมรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอก
บริเวณขนส่ง ห้ามมิให้มีการสูบบุหร่ีหรือมีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่น่ารังเกียจขณะท้าการขนส่ง           
และที่ส้าคัญห้ามมีการใช้เท้าสัมผัสน้้าแข็ง ในส่วนของรถขนส่งนั้นต้องเป็นรถที่สะอาด โดยเฉพาะ
พื้นรถที่วางน้้าแข็งต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนท้าการขน และมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้้าแข็งให้
สม่้าเสมอ แต่ปัจจุบันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ กล่าวคือทางส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้ก้าหนดให้น้้าแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตกับ อย. ก่อนผลิต อีกทั้งขณะนี้ได้มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193 พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 239)) พ.ศ. 2544 เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร หรือที่เรียกว่า “GMP” สุขลักษณะทั่วไป   
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ หรือข้อก้าหนดกฎหมายที่ให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนตั้งแต่อาคาร
สถานที่ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการขนส่งด้วย 
ซึ่งผู้ผลิตจะต้องมีการด้าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ แต่ในทางปฏิบัติผู้เขียนกลับพบว่าในการขนส่ง
น้้าแข็งโดยเฉพาะฤดูร้อนมีการปนเปื้อน โดยเฉพาะเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคโดยเกิดจาก
กระบวนการขนส่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งจากผู้ผลิตเองและส่วนหน่ึงจากผู้จัดจ้าหน่ายหรือผู้ซื้อขาย
ที่เป็นผู้มารับน้้าแข็ง ณ สถานที่ผลิต ข้อแนะน้าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ผลิต ผู้จ้าหน่ายและผู้ขนส่งน้้าแข็ง
พึงปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเพื่อมิให้เป็นการ
กระท้าผิดกฎหมายในเร่ืองของ GMP ที่มีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่  24 กรกฎาคม 2546 
โดยจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท การลงโทษดังกล่าวก็ยังน้อยมากกับการสร้างมาตรการ          
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ในการป้องกันคุณภาพการขนส่งให้มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะหรือถูกอนามั ย                             
หรือปราบปรามป้องกันให้ผู้ด้าเนินการขนส่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นต้น  

หากผู้ผลิตด้า เนินการป้องกันและปฏิบัติตามที่กล่าวมาทั้งห มดถูกต้องก็สร้าง               
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ทั้งหมดเพราะการท้าน้้าแข็งหากน้าน้้าที่ไม่สะอาด
มาเป็นวัตถุดิบในการจัดท้าถึงแม้ว่าผู้ผลิตได้ท้าการควบคุมขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดแต่ก็ยังไม่ท้า
ให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจได้ว่าน้้าแข็งที่เราบริโภคในร้านเป็นน้้าแข็งที่สะอาด จึงต้องท้าการ
ควบคุมดูแลตั้งแต่การน้าน้้ามาท้าน้้าแข็ง การขนส่ง ภาชนะที่บรรจุ การเก็บรักษาตลอดจนการ
จ้าหน่ายหรือบางคร้ังอาจจะมีการแช่อาหาร น้้าขวดในน้้าแข็งส้าหรับบริโภคและน้ามาใส่แก้วให้
ผู้บริโภคก็มี  

ในส่วนของการจัดส่งน้้าแข็งไปถึงผู้บริโภค ปัจจุบันแม้จะพบว่าโรงงานผลิตน้้าแข็ง
หลายแห่งมีมาตรฐานการขนส่งที่สะอาดน่าเชื่อถือ โดยมีการขนส่งใส่รถที่เป็นตู้ท้าความเย็นที่ปิด
มิดชิด แต่ก็ยังมีอีกเป็นจ้านวนมากที่ขณะท้าการขนส่งใส่รถบรรทุกมีการคลุมด้วยผ้าใบพร้อมกับมี
พนักงานยืนหรือ นั่งทับบนน้้าแข็ง ซึ่งเป็นภาพปรากฏให้เห็นกันอยู่ ดังนั้นส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) จึงได้ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543              
เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไปในเร่ือง น้้าแข็ง จะต้องมีการด้าเนินการขนส่งให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลักษณะของรถขนส่งน้้าแข็งมีทั้งที่เป็นรถบรรทุกปิดสนิทและที่เปิด
โล่ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะเปิดโล่งและคลุมด้วยผ้าใบ โดยมากไม่มีการท้าความสะอาด            
พื้นรถ ซึ่งเมื่อสัมผัสกับก้อนน้้าแข็งซองหรือกระสอบบรรจุน้้าแข็งหลอดโดยตรงจะท้าให้เกิดการ
ปนเปื้อนจากเชื้อโรค อี.โค.ไล. และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้ยังได้ก้าหนดคุณสมบัติ
ทางด้านกายภาพและเคมี เนื่องจากน้้าแข็งซองและน้้าแข็งหลอดมีโอกาสปนเปื้อนเป็นอันตราย            
ทางกายภาพ เช่น เศษแก้วจากหลอดไฟที่แตกระหว่างการผลิต อันตรายทางเคมี เช่น น้้ามันเคร่ือง 
จาระบีจากเคร่ืองจักรการผลิต อันเกิดจากการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการ
ดูแลอุปกรณ์ กระบวนการผลิต การล้างท้าความสะอาด สุขลักษณะของบุคคลที่ท้างานและบุคคล           
ที่ควบคุมการผลิต ฯลฯ ในระหว่างการขนส่งได้เช่นกัน 

นอกจากนั้นปัญหาดังกล่าว เป็นอ้านาจสาธารณสุขจังหวัดถ้าผู้ประกอบการผลิตน้้าแข็ง
อยู่ต่างจังหวัดอาจมีการร่วมกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ และผู้ผลิตน้้าแข็งในจังหวัดให้มีการ
เรียกประชุมผู้ประกอบการผลิตน้้าแข็ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพน้้าแข็ง รวมถึงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
นอกจากนี้ยังได้มีการมอบป้ายรับรองมาตรฐาน จี.เอ็ม.พี. ประเภทสถานที่ผลิตแก่ผู้ประกอบการ
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น้้าแข็ง และรวมไปถึงอาจจะมีค้าสั่งทางปกครองโดยออกค้าสั่งให้งดผลิต และจะเรียกคืนผลิตภัณฑ์
เพื่ออายัดไว้พิจารณาด้าเนินการตามกฎหมาย หรือด้าเนินการท้าลายกับน้้าแข็งที่ไม่มีคุณภาพต่อไป
ได้เช่นกัน 

ประเทศญ่ีปุ่นมีการควบคุมการจัดส่งอาหารโดยมีกฎหมายว่าด้วยสุขอนมัยอาหาร 
(Food Sanitation Law) เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงสุขอนามัยอาหารโดยก้าหนดไว้เป็นมาตรฐาน 
ส้าหรับสินค้าอาหารน้าเข้า ถ้าไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดด้านสุขอนามัยตามกฎหมายนี้แล้วจะไม่ได้
รับการอนุญาตให้น้าเข้า ซึ่งสาระส้าคัญประกอบด้วย  

1)  การนิยามถึงความหมายของค้าว่า  “อาหาร” “วัตถุเจือปนอาหาร” “สุขอนามัย
อาหาร” “เคร่ืองมือที่ใช้ผลิตและแปรรูป” ตัวอย่างเช่น ค้าว่า “อาหาร (Food)” หมายถึง อาหารหรือ
เคร่ืองดื่มโดยทั่วไปทั้งหมด ค้าว่า “วัตถุเจือปนอาหาร (Additive)” หมายถึง วัตถุที่ใช้ผสมในการ
ผลิตอาหารและหรือประกอบอาหาร ค้าว่า “สุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation)” หมายถึง อาหารที่
ถูกสุขลักษณะ (Hygiene) ซึ่งครอบคลุมทั้งอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร เคร่ืองมือ และบรรจุภัณฑ์ 

2)  ก้าหนดรายละเอียดของคุณภาพมาตรฐานของอาหารว่า ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียม
วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การแสดงฉลาก และการขนส่ง ว่าจะต้องสะอาดถูก
สุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคโดยก้าหนดชนิดของอาหารและวัตถุเจือปน
อาหารที่ห้ามจ้าหน่าย ซึ่งประกอบด้วย อาหารที่เน่าเสีย (Rotten) และด้อยคุณภาพในลักษณะอ่ืน ๆ 
อาหารที่ เป็นพิษ (Toxin) อาหารปนเปื้อน (Contaminated) อาหารไม่สะอาด (Uncleanliness)           
จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นต้น 

ทั้งนี้ระบบควบคุมการขนส่งอาหารรวมไปถึงการจ้ากัดปริมาณสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตร ซึ่งอาจตกค้างในสินค้าอาหารครอบคลุมถึงยาฆ่าแมลง สิ่งปรุงแต่งในอาหารสัตว์และยา
รักษาโรคส้าหรับสัตว์ ก้าหนดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ (Ministry of 
Health, Labour and Welfare : MHLW) ของญ่ีปุ่น เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร ภายใต้กฎหมาย 
ว่าด้วยสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation Law) เป็นต้น 

ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์การขนส่งการขายอาหาร (Sale of Food Act 
(Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 2002 June 
14, 2002โดยก้าหนดบทนิยามไว้ว่าการขนส่งหรือมาตรการในการควบคุมขนส่งปรากฏ                        
ในข้อก้าหนดด้านอาหาร (Food Regulations, 1990 Edition) อยู่ในมาตรา มาตรา 37(2) ห้ามมิให้
ผู้ใด น้าเข้า ขาย ส่งหรือจัดส่ง ใช้หรืออนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม ภาชนะบรรจุหรือเรือขนส่งที่
มุ่งหมายจะใช้เพื่อการเก็บรักษา ผลิตหรือปรุงอาหาร ซึ่งสามารถที่จะปลดปล่อยตะกั่ว พลวง           
สารหนู แคดเมียมหรือสารพิษอ่ืน ๆ เข้าสู่อาหารที่เก็บรักษา จัดเตรียม หรือปรุงโดยใช้อุปกรณ์นั้น 
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(2A)8 อย่างไรก็ตามอนุญาตให้มีการน้าเข้า ขาย ขนส่ง จัดส่ง หรือใช้ภาชนะบรรจุอาหาร ชนิดที่ท้า
จากเซรามิคได้ ในกรณีที่ 

(a)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วในภาชนะบรรจุ 1 ชิ้นใน 6 ชิ้น ที่ท้าการตรวจสอบมีไม่เกิน 
3.0 ไมโครกรัมของตะกั่วต่อปริมาณน้้าล้าง (Leaching Solution) 1 มิลลิลิตร ในกรณีของช้อนส้อม
หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงซึ่งมีความลึกด้านในไม่มากกว่า 25 มิลลิเมตร 

(b)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วในภาชนะบรรจุ 1 ชิ้นใน 6 ชิ้น ที่ท้าการตรวจสอบมีไม่เกิน 
2.0 ไมโครกรัมของตะกั่วต่อน้้าล้าง 1 มิลลิลิตร ในกรณีของภาชนะบรรจุลึกขนาดเล็กซึ่งมีความจุ
น้อยกว่า 1.1 ลิตร ทั้งนี้ไม่รวมถึงถ้วยและเหยือก 

(c)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วที่พบในภาชนะบรรจุ  1 ชิ้น ใน 6 ชิ้น ที่ท้าการตรวจสอบ            
มีไม่เกิน 1.0 ไมโครกรัมตะกั่วต่อปริมาณน้้าล้าง 1 มิลลิลิตร ในกรณีของภาชนะบรรจุลึกขนาดใหญ่
ซึ่งมีความจุต้ังแต่ 1.1 ลิตรขึ้นไป แต่ไม่รวมเหยือกขนาดใหญ่ 

(d)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วที่พบในภาชนะบรรจุ  1 ชิ้น ใน 6 ชิ้น ที่ท้าการตรวจสอบ            
มีไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมตะกั่วต่อปริมาณน้้าล้าง 1 มิลลิลิตร ในกรณีของถ้วยและเหยือกขนาดเล็ก 
(Cups and Mugs) และ 

(e)  ปริมาณสูงสุดของตะกั่วที่พบในภาชนะบรรจุ  1 ชิ้น ใน 6 ชิ้น ที่ท้าการตรวจสอบ            
มีไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมตะกั่วต่อปริมาณน้้าล้าง 1 มิลลิลิตร ในกรณีของเหยือกขนาดใหญ่ (Pitchers) 

(3)  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ท่อชนิดที่มีตะกั่วส้าหรับการขนส่งเบียร์ ไซเดอร์ (Cider) หรือ
เคร่ืองดื่มอื่น ๆ หรืออาหารเหลวใด ๆ รวมทั้งความสะอาดในเร่ืองขนส่ง ฯลฯ เป็นต้น 
 
4.3  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมบรรจุภัณฑ์น ้าแข็ง  

ในเร่ืองของปัญหาบรรจุภัณฑ์น้้าแข็งที่บริโภคกันโดยส่วนใหญ่ มาจาก 2 แหล่งหลัก ๆ 
คือ น้้าแข็งที่ผลิตมาจากโรงงานผลิตน้้าแข็ง และน้้าแข็งที่ผลิตจากเคร่ืองท้าน้้าแข็งอัตโนมัติ ซึ่งการ
ปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมในน้้าแข็งนี้มีตั้งแต่กระบวนการผลิตและการขนส่งรวมไปถึงการใช้
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ของโรงงานผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีจิตส้านึกที่ดีในการผลิตอาหารให้
ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพการบรรจุภัณฑ์มีหลักการที่ส้าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผู้ผลิต
ต้องมั่นใจว่า วัตถุดิบที่สั่งเข้ามาตรงตามคุณภาพที่ต้องการ เพราะหากวัตถุดิบที่ใช้ไม่ต้องตาม
คุณภาพที่ต้องการจะก่อให้เกิดความเสียหาย และท้าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ประการที่สอง ต้องมั่นใจว่า 
ภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ตรงตามคุณภาพที่ต้องการและจะสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่้า  
                                                                        

8  ข้อก้าหนดด้านอาหาร Food Regulations, 1990 Edition ที่ 37 (2A) เพิ่มเติมโดย Food (Amendment) 
Regulations 1993. 
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ตัวอย่างเช่น หากสั่งเม็ดพลาสติกที่ไม่ได้คุณภาพมาผลิตถุงพลาสติกไปเข้าเคร่ืองจักร และท้าให้
เคร่ืองจักรหยุดชะงัก ก็จะท้าให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ประการที่สาม มั่นใจว่าสินค้าส้าเร็จรูปถูกต้อง               
และผู้ใช้รวมถึงผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด กล่าวคือ สินค้าคุณภาพดีที่สุด แต่ราคาสูงเกินไป
ย่อมท้าให้ผู้ผลิตมีต้นทุนสูงและไม่อาจด้าเนินธุรกิจต่อไปได้  แต่ในราคาต้นทุนที่ เหมาะ                
และได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดคุ้มกับต้นทุนนั้น เป็นเร่ืองที่จะท้าความพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด             
ทั้งนี้เมื่อผู้เขียนศึกษาประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เร่ืองก้าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  5 มาตรา 6 (6) 
และ (9) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบด้วยมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา48 
และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้กระท้าได้              
โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 3 ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้ 
(1) สะอาด 
(2) ไม่มีสารอ่ืนออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(3) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค 
(4) ไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร 
ข้อ 4 ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติก นอกจากต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 3 

แล้ว ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีท้ายประกาศนี้ด้วย 
ข้อ 5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของภาชนะบรรจุที่ท้า

จากพลาสติก ให้วิเคราะห์โดยวิธีตามที่ก้าหนดโดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ข้อ 6 ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกซึ่งใช้บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม  ต้องเป็น

พลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เอทิลีน 1-แอลคีนโคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน 
หรือพอลิเอทิลีนเทเรฟทาลเลตผลิตภัณฑ์นมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ นมเปร้ียว นมดัดแปลงส้าหรับ
ทารก นมปรุงแต่งและครีม แต่ไม่รวมถึงนมและผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวที่อยู่ในลักษณะผงหรือแห้ง 

ข้อ 7 ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกที่มีสีบรรจุอาหาร ยกเว้นในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1)  พลาสติกชนิดลามิเนต (Laminate) เฉพาะชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร 
(2)  พลาสติกที่ใช้บรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก 
(3)  กรณีอ่ืนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ข้อ 8 ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ท้าขึ้นจากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจุอาหาร เว้นแต่ใช้เพื่อ
บรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกที่เคยใช้บรรจุหรือหุ้มห่อปุ๋ย วัตถุมีพิษ 
หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นภาชนะบรรจุอาหาร 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกที่ท้าขึ้นเพื่อใช้บรรจุสิ่งของอย่างอ่ืนที่
มิใช่อาหาร หรือมีรูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดที่ท้าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส้าคัญ              
ของอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้นเป็นภาชนะบรรจุอาหาร 

ผู้เขียนเห็นว่าในการใช้บรรจุภัณฑ์น้้าแข็งต้องมีการตั้งข้อก้าหนดคุณลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ์ไว้ เพราะผู้ผลิตต้องสร้างความมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์น้้าแข็งสามารถเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่
ภายใน และใช้งานได้ดีกับเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้าใจผิดทางด้านเทคนิค 
และการจัดส่งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมไปถึงใช้เป็นหลักฐานเมื่อมีการเรียกร้องใน
ภายหลัง และเพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดซื้อในการเสาะหาผู้ผลิต และสามารถเปรียบเทียบ
ข้อเสนอที่แตกต่างกันเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้เขียนเองมั่นใจว่า โรงงานน้้าแข็งที่
ผลิตภายใต้สุขลักษณะที่ดีและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินโรงงานของกระทรวง
สาธารณสุขนั้นมีน้อยมาก อีกทั้งน้้าแข็งที่มีการจ้าหน่ายให้บริโภคกันในปัจจุบันมีมากมายหลาย
ชนิด ตั้งแต่น้้าแข็งหลอด น้้าแข็งเกล็ด น้้าแข็งโม่ หรือน้้าแข็งป่น (ที่โม่และป่นมาจากน้้าแข็งซอง 
หรือน้้าแข็งมือ คือ น้้าแข็งที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่ ๆ ที่น้ามาท้าเป็นน้้าแข็งใสนั่นเอง) น้้าแข็งที่
บริโภคควรระวังมากที่สุด คือ น้้าแข็งที่ใช้ภาชนะโม ่หรือน้้าแข็งป่น โดยเฉพาะที่ผลิตจากโรงงานที่
ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นที่นิยมของร้านอาหารตามสั่งร้านขายเคร่ืองดื่มทั่วไปโดยใช้ใส่แก้วให้
ผู้บริโภคหรือในระหว่างการขนส่งน้้ าแข็งผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมีการใช้บรรจุภัณฑ์                
เช่น กระสอบเก่าใบสีขาว ที่เคยบรรจุข้าวสาร บรรจุแป้ง บรรจุปุ๋ยหรือสารเคมียาฆ่าแมลง ฯลฯ      
และบรรจุภัณฑ์ดังที่กล่าวมานั้นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตทราบหรือไม่ว่ามีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เร่ือง ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท้าจาก
พลาสติก ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วย
สุขลักษณะทั่วไปในเร่ืองน้้าแข็ง ห้ามไว้อย่างชัดเจน  

นอกจากนี้หากพิจารณาในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  78 (พ.ศ. 2527)             
เร่ืองน้้าแข็ง ข้อ 12 (4) ข้อ 12 ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุน้้าแข็งตามข้อ 3 เพื่อจ้าหน่ายหรือที่จ้าหน่าย 
ต้อง 

(1)  สะอาดและไม่มีสารออกมาปนเปื้อนกับน้้าแข็งในปริมาณที่อาจเป็นอันตราย          
ต่อสุขภาพ 
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(2)  ท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาดได้ง่าย 
(3)  มีลักษณะที่ง่ายต่อการท้าความสะอาดและมีลักษณะปกปิดที่ป้องกันมิให้สิ่งหนึ่ง

สิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน้้าแข็งได้ 
(4)  ไม่เคยใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากน้้าแข็ง  และไม่มีรูปรอยประดิษฐ์               

หรือข้อความใดที่แสดงว่าเป็นภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น 
ในกรณีที่ใช้ยานพาหนะในลักษณะเป็นภาชนะบรรจุด้วย ยานพาหนะที่ใช้เป็นภาชนะ

บรรจุนั้นจะต้องเป็นไปตาม (1) (2) และ (3) 
จะเห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถน้าบรรจุภัณฑ์ที่เคยบรรจุ

สิ่งของอ่ืน ๆ มาบรรจุน้้าแข็งโดยน้ากลับมาใช้อีกคร้ังได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงลักษณะและคุณสมบัติ
ของน้้าแข็งในเบื้องต้นแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ไร้สิ่งเจือปนใด ๆ แต่อย่างไรก็ดี
แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันยังมีการด้าเนินการขัดต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวอยู่
โดยไม่มีมาตรการในการควบคุมรวมทั้งป้องกันเพื่อห้ามมิให้น้าบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมา
บรรจุน้้าแข็งออกจ้าหน่วยให้แก่ผู้บริโภคจนการเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค เป็นต้น  

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุน้้าแข็งก้อนหรือน้้าแข็ง
บดละเอียด  มักจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะไม่ถูกสุขลักษณะ แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายที่บัญญัติใน
เร่ืองของบรรจุภัณฑ์แล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ อีกทั้งผู้ผลิตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงท้าให้น้้าแข็งเพื่อบริโภคมีความบกพร่องในเร่ืองของความสะอาดและ
ปลอดภัย 

ในส่วนการควบคุมการบรรจุภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่นตามกฎหมายว่าด้วยสุขอนามัย  
ของอาหาร (Food Sanitation Law) ปรากฏตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสุขอนามัยอาหาร (กฎหมาย
สุขอนามัยอาหารข้อ 4) หมายถึงวัสดุซึ่งท้าหน้าที่บรรจุหรือหุ้มห่ออาหารหรือวัสดุเจือปนอาหาร
และวัสดุซึ่งใช้ในการส่งมอบกรณีให้หรือรับอาหารหรือวัตถุเจือปนอาหาร  ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้ใด
จ้าหน่ายผลิตหรือน้าเข้าใช้งานซึ่งภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุหรือปนเปื้อนสารพิษและ             
สารอันตราย (กฎหมายสุขอนามัยข้อ 16) และห้ามมิให้ผู้ใดจ้าหน่ายผลิตหรือน้าเข้าใช้งานภาชนะ
และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดหรือภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัตถุหรือวัตถุดิบใด ๆ ที่
ไม่สอดคล้องตามข้อก้าหนดหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์จากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน 
(กฎหมายสุขอนามัยข้อ 18) เป็นต้น9 

กฎหมายการขายอาหารของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Sale of Food Act (Chapter 
283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 2002 June 14, 2002 
ปรากฏอยู่ในมาตรา 2 ว่าด้วยส่วนที่ 1 (Part I) บทน้า (Preliminary) “การบรรจุ (Package)” รวมถึง
กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมีการน้าสินค้าใส่กล่องปกปิดหีบห่อ หรือบรรจุเอาไว้ประกอบกับกฎหมาย
ว่าด้วยข้อก้าหนดด้านอาหาร (Food Regulations, 1990 Edition) ฉบับหลักที่เรียกว่า “Rg 1” นั้น 

                                                                        
9  Food Sanitation Law in Japan ข้อ 4-ข้อ 18. 
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แบ่งออกเป็น  5 ส่วน หรือ Part โดยแบ่ง เป็นข้อย่อย  ๆ แต่ละข้อเรียกว่า  ข้อก้าหนดหรือ 
“Regulation” รวม 261 Regulation ได้มีการแก้ไข “Rg 1” ฉบับ 1990 Edition นี้โดยออกเป็น             
“The Food (Amendment) Regulations” หลายฉบับในหลาย ๆ ปีต่อมา ฉบับล่าสุด (ถึงธันวาคม 
2545) คือ The Food (Amendment No.2) Regulations 2002 ที่ออกเมื่อ June 25, 2002 ในส่วนที่ 1 
บทน้า (Preliminary) ตามมาตรา 2  

1)  ในข้อก้าหนดให้ข้อความต่อไปนี้มีความหมายดังนี้  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
“ภาชนะบรรจุ (Container)” รวมถึงสิ่งที่ใช้บรรจุอาหารในรูปแบบใด ๆ เพื่อการจ้าหน่ายในลักษณะ
เป็นชิ้นเด่ียว ไม่ว่าการห่อจะเป็นการห่อทั้งหมดหรือห่อบางส่วน หรือโดยการน้าอาหารไปติดไว้กับ
สิ่งของอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมถึงแผ่นที่ใช้ห่อหรือแถบรัดและประกอบภาชนะส้าหรับบรรจุ
อาหาร (Containers for Food) มาตรา 37 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (1)  ห้ามมิให้ผู้ใด น้าเข้า ขาย ส่ง หรือจัดส่ง ใช้หรืออนุญาตให้ใช้ในกระบวนการ
ผลิต บรรจุหีบ ห่อ เก็บรักษาหรือขนส่ง ซึ่งอาหารใดก็ตามเพื่อขายในกรณีที่ 

  (a)10ถ้าหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั้นปลดปล่อยหรือมีโอกาสที่จะปลดปล่อยสาร 
Vinyl Chloride Monomer เข้าสู่อาหารในปริมาณที่มากกว่า 0.05 ส่วนในล้านส่วน 

  (b) ถ้าหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั้นปลดปล่อย หรือมีโอกาสที่จะปลดปล่อยสู่
อาหาร ซึ่ง สารประกอบใด ๆ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์หรือ 
ก่อให้เกิดทารกวิรูป หรือสารพิษ หรือสารที่เป็นอันตรายอ่ืนใด 

 (2)  ห้ามมิให้ผู้ใด น้าเข้า ขาย ส่งหรือจัดส่ง ใช้หรืออนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม 
ภาชนะบรรจุ หรือเรือขนส่งที่มุ่งหมายจะใช้เพื่อการเก็บรักษา ผลิตหรือปรุงอาหาร ซึ่งสามารถที่จะ
ปลดปล่อยตะกั่ว พลวง สารหนู แคดเมียมหรือสารพิษอ่ืน ๆ เข้าสู่อาหารที่เก็บรักษา จัดเตรียม            
หรือปรุงโดยใช้อุปกรณ์น้ัน เป็นต้น 
 
4.4  ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน ้าแข็ง  

หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน้้าแข็ง ในปัจจุบันการผลิตน้้าแข็ง
ยังด้าเนินการโดยอิสระและส่วนใหญ่เป็นการผลิตในแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน เนื่องจากการผลิต
น้้าแข็งท้าได้ง่าย จึงท้าให้มีน้้าแข็งหลากหลายรูปแบบที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจ้าหน่าย เช่น น้้าแข็งหลอด 
น้้าแข็งซองและน้้าแข็งบด เป็นต้น ดังนั้นคุณภาพของน้้าแข็งจึงมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของผู้ผลิตน้้าแข็งแต่ละราย  ต้นทุนในการผลิต 
คุณภาพน้้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค           
อันจะน้าไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารได้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้มีการอธิบายถึงหน่วยงาน
หรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน้้าแข็ง ไว้ดังต่อไปนี้เช่น 

                                                                        
10  ขอ้ก้าหนดที่ 37 (a) แก้ไขทั้งหมดโดย Food (Amendment) Regulations 1992. 
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 4.4.1  ควบคุมในด้านคุณภาพการผลิตสินค้า 
ประชาชนในประเทศไทยส่วนมากนิยมบริโภคน้้าแข็งเป็นประจ้าแต่ในเร่ืองของน้้าแข็ง

ที่บริโภคนั้นยังคงไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนดอยู่เป็นจ้านวนมาก  แม้ว่าส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ก้าหนดให้น้้าแข็งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะที่จะต้องได้
มาตรฐานตามที่ก้าหนดไว้จึงจะสามารถผลิตและจ้าหน่ายได้ แต่จากความเป็นจริงน้้าแข็งที่ผลิตและ
จ้าหน่ายในท้องตลาดต่ างมีคุณภาพต่้ ากว่ า เกณฑ์มาตรฐานที่ ได้ก้ าหนดไว้แทบทั้ งสิ้น                            
จากการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีและทางจุลชีววิทยาที่ด้าเนินการโดยหน่วยงาน         
ของรัฐ โดยเฉพาะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่  137 (พ.ศ.2534) เร่ือง 
น้้าแข็ง (ฉบับที่ 2) เช่น 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น้้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(จ) แคดเมียมไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม ต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร” 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น้้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

(ฌ)  เหล็ก ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร 
(ญ)  ตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร 
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ธ) (น) และ (บ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เร่ือง น้้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527 
(ธ)   อะลูมิเนยีม ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร 
(น)   เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร 
(บ)   ไซยาไนด์ ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อน้้าสะอาด 1 ลิตร  
ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่มีสารโลหะหนักตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) เร่ือง น้้าแข็ง (ฉบับที่ 2)  ที่กล่าวมาข้างต้น 
ภายใต้พระราชบัญญัติอาหารได้ให้อ้านาจคณะกรรมการในการด้าเนินการใด  ๆ            

ตามพระราชบัญญัติโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงาน              
หรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน้้าแข็ง  เพื่อให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่มี
สารโลหะหนักตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) 
เร่ือง น้้าแข็ง (ฉบับที่ 2)  ที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย  กล่าวคือ 

ข้อ 1  อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย หมายความว่า อาหารที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่น้าไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ท้าให้แห้ง หมักดอง             
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เป็นต้น หรือท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิต
เรียบร้อยแล้วและบรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายต่อผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอาหารควบคุม
เฉพาะหรืออาหารที่ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลากที่มีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก้าหนดให้ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
อาหารแล้ว  

ข้อ 2  ให้อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายเป็นอาหารที่ก้าหนดวิธีการ
ผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  

ข้อ 3  ผู้ผลิตอาหารเพื่อจ้าหน่ายตามข้อ 2 ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายที่ก้าหนดไว้ หรือไม่ต่้า
กว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ดังกล่าว 

ข้อ 4  ผู้น้าเข้าอาหารเพื่อจ้าหน่ายตามข้อ 2 ต้องจัดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายที่ก้าหนดไว้  
หรือไม่ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ดังกล่าว 

ข้อ 5  ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือได้รับ
ใบอนุญาต น้าเข้าอาหาร ส้าหรับอาหารตามข้อ 2 แล้วแต่กรณี อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
บรรดาที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 3 และ ข้อ 4 ท้าการปรับปรุง แก้ไข หรือจัดให้มีใบรับรอง             
แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้องตามประกาศนี้ ภายในสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นต้น 

ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าปัจจุบันหน่วยงานที่ด้าเนินการควบคุมคุณภาพของน้้าแข็งยังคงเป็น
ปัญหาในเร่ืองของการตรวจสอบเนื่องจากในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาตรวจสอบยัง
สถานที่ผลิตน้้าแข็งเพียงปีละ 1 คร้ัง หรือกรณีมีเหตุท้าให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้นหรือจะเข้ามาตรวจสอบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น อันเนื่องมาจากกระบวนการ
ผลิตน้้าแข็งในขั้นตอนต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ การขนส่งน้้าแข็งไปยังร้านค้าปลีก 
ตลอดจนความสะอาดและสุขลักษณะของผู้ประกอบการและลูกจ้างของผู้ประกอบการ  ซึ่งการ
ปนเปื้อนเกิดขึ้นในขั้นตอนของการผลิตอยู่แล้วแต่แนวทางให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากหน่วยงาน
ของรัฐไม่ว่าจะเป็นส้านักงานคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)             
ต่างก็ไม่ได้มีการด้าเนินการป้องกันรวมทั้งปราบปรามให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการปฏิบัติหรือควบคุม
การผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่เมื่อเกิดความเสียหายตกแก่
ผู้บริโภคหรือประชาชนถึงเข้ามาด้าเนินการตรวจสอบซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นการแก้ปัญหา          
ปลายเหตุเท่านั้น ถึงแม้จะมีการออกประกาศตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็ตาม แต่ยังคงมีน้้าแข็งที่ผู้บริโภคบริโภคเข้าไปและมีสารตกค้างรวมทั้งเชื้อ
โรคปะปนกับน้้าแข็งปรากฏก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคเป็นเนือง ๆ 

ทั้งนี้ตามโครงสร้างขององค์กรทางนโยบายเกี่ยวกับผู้บริโภคในประเทศญ่ีปุ่น                   
มีองค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐที่ เกี่ยวกับผู้บริโภคได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี  ค.ศ. 1960-1969 ได้แก่                  
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( Social Policy Bureau แ ห่ ง  Economic Planning Agency (EPA) ) ก ร ม ต่ า ง  ๆ  ใ น ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ และกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และตาม The Consumer 
Protection Fundamental Act,1968 ได้วางนโยบายไว้ให้แก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การด้าเนินงานและการพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง          
ผู้บริโภคเชน่ 

1)  คณะ ก ร รม ก าร คุ้ ม ครอ งผู้ บ ริโ ภค  (The Consumer Protection Council) แล ะ
กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ท้าหน้าที่ วางแผนและก้าหนดทิศทางด้านนโยบายและมาตรการการคุ้มครองผู้บ ริโภค                           
ของรัฐบาล  คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 15 คน อนึ่ง จะมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงระดับผู้อ้านวยการ (Director) หลายคร้ังต่อปี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ประสานงานและติดตามผลเกี่ยวกับมาตรการตามมติที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

2)  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  ( Quality of Life Bureau)
คณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจัดเป็นองค์กรด้านการให้ค้าแนะน้าปรึกษาต่อ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้ EPA คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ          
ในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่  นักวิชาการ ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค และตัวแทนด้าน
อุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ 

3)  ส้านักงานคณะรัฐมนตรี  (Cabinet Office) และกระทรวงกับองค์กรต่าง  ๆ               
ที่เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในขอบเขตอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ส้าหรับส้านักงาน
คณะรัฐมนตรีนั้น (เดิมคือ EPA) ท้าหน้าที่ประสานมาตรการหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค  
ในกระทรวงต่าง ๆ และท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขาธิการให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
และคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

4)  รัฐบาลท้องถิ่นตาม The Consumer Protection Fundamental Act รัฐบาลท้องถิ่น
ต้องวางแผนและน้าแผนไปปฏิบัติตามนโยบายของตนเอง ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลกลาง นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นจะท้าหน้าที่ออกข้อบัญญัติของตนเองในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
ผู้บริโภคและจะต้องยุติปัญหาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการให้ได้ 

5)  ศูนย์กิจการเกี่ยวกับผู้บริโภคแห่งชาติ  (NCAC) และในระดับท้องถิ่น NCAC             
เป็นองค์การของรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน้าที่ส้าคัญหลัก คือ เป็นศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์เพื่อรับทราบสภาพปัญหาของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการและน้าข้อมูลจากค้าร้อง
ดังกล่าวมารวบรวมเก็บเป็นสถิติเพื่อการวิเคราะห์เป็นข้อมูลในเชิงบริหารให้แก่คณะ รัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคด้วยการให้
การศึกษาจัดการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้บริโภค  ทดสอบผลิตภัณฑ์  เป็นศูนย์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของศูนย์ในระดับท้องถิ่นเป็นต้น 
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ในด้านการควบคุมตามกฎหมายการขายอาหารของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์              
(Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 
2002 June 14, 2002 โดยมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ The Food Regulations 
หน่วยงานที่ควบคุมคือ Agri-Food Veterinary Authority (AVA) ภายใต้กระทรวงพัฒนาแห่งชาติ 
(Ministry of National Development) ระเบียบข้อก้าหนดที่ส้าคัญที่ผู้ผลิตพึงถือปฏิบัติตามข้อก้าหนด
ฉลาก (Labeling Requirements) ซึ่งต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 mm.  
พร้อมมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเช่น 

1)  ชื่อสามัญของสินค้า (Common Name of Product) 
2)  น้้าหนักสุทธิหรือปริมาณของสินค้า (Nett Weight or Volume of Product) 
3)  ชื่ อ แ ล ะ ที่ อ ยู่ ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต / น้ า เ ข้ า / ส่ ง อ อ ก / จ้ า ห น่ า ย  ( Name and Address of 

Manufacturer/Importer/Packer/Distributor) 
4)  แหล่งผลิตเร่ิมต้น (Country of Origin of Product) 
5)  ร า ย ก า ร ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง สิ น ค้ า  ( List of Ingredients in Descending Order of 

Proportions) 
6)  วันที่ท้าเคร่ืองหมาย หมวดหมู่สินค้า (Date of Marking for 19 Category of Products) 

เป็นต้น 
 4.4.2  การควบคุมคุณภาพจ้าหน่าย  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพในการผลิตโดยเฉพาะการผลิตน้้าแข็งที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 “จ้าหน่าย” 
หมายความรวมถึง ขาย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนมาตรา 6 เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร           
ให้รัฐมนตรี (กระทรวงสาธารณสุข) มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา (10) เป็นหน่วยงานที่มี
อ้านาจหน้าที่ในการควบคุมการก้าหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจ้าหน่าย  น้าเข้า            
เพื่อจ้าหน่ายหรือที่จ้าหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลากของสินค้าหรือของน้้าแข็งโดยข้อความในฉลาก 
เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลากซึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
การผลิตน้้าแข็งต้องกล่าวถึงการควบคุมการจ้าหน่าย การก้าหนดราคาของการจ้าหน่ายน้้าแข็งที่ผลิต
ออกมาเพื่อการบริโภค ทั้งนี้จ้าเป็นต้องประกอบกับพระราชบัญญัติก้าหนดราคาสินค้าและป้องกัน
การผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 

ผู้จ้าหน่าย หมายความว่า ผู้ขาย แลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิหรือการครอบครองสินค้า
ให้แก่บุคคลอ่ืน และหมายความรวมถึงผู้น้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักร ผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้ามาเพื่อผลิตหรือจ้าหน่ายด้วย 
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ราคา หมายความว่า ราคาสินค้า และหมายความรวมถึงค่าบริการอันเป็นค่าตอบแทน
ส้าหรับการใช้บริการด้วย  

มาตรา 23 เพื่อป้องกันการก้าหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือการก้าหนดเงื่อนไขและวิธี
ปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการกลางด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี             
มีอ้านาจประกาศก้าหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าควบคุมได้ 

ประกาศของคณะกรรมการกลางตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา  24 เมื่อได้มีการประกาศก้าหนดสินค้าควบคุมตามมาตรา  23 แล้วให้

คณะกรรมการมีอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก้าหนดราคาซื้อหรือราคาขายสินค้าควบคุม ให้ผู้ซื้อซื้อในราคาไม่ต่้ากว่าราคา         

ที่ก้าหนดหรือให้ผู้จ้าหน่ายจ้าหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่ก้าหนด หรือตรึงราคาไว้ในราคาใด
ราคาหนึ่ง 

(2) ก้าหนดอัตราก้าไรสูงสุดต่อหน่วยของสินค้าควบคุมที่ผู้จ้าหน่ายจะได้รับจากการ
จ้าหน่ายสินค้าควบคุม หรือก้าหนดอัตราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายสินค้าควบคุมใน
แต่ละช่วงการค้า 

(3) ก้าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้จ้าหน่ายสินค้าควบคุมแสดงราคาสินค้าควบคุม 
(4) ก้าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและเงื่อนไขให้ผู้ผลิตหรือผู้จ้าหน่ายสินค้าควบคุม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต การจ่ายแจก การน้าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกนอกราชอาณาจักร 
การซื้อ การจ้าหน่ายหรือการเก็บรักษาสินค้าควบคุม 

(5) ก้าหนดท้องที่ หรือก้าหนดระยะเวลาในการใช้บังคับประกาศของคณะกรรมการ 
(6) ก้าหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายกระบวนการผลิตและวิธีการ

จ้าหน่ายสินค้าควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(7) ก้าหนดให้มีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บส้ารองสินค้าควบคุมและก้าหนด

ท้องที่และสถานที่ให้เก็บส้ารองสินค้าควบคุม 
(8) ห้ามหรืออนุญาตการส่งออกไปนอกหรือน้าเข้ามาในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดซึ่งสินค้า

ควบคุม 
(9) สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การซื้อ การจ้าหน่าย 

หรือการเก็บรักษาสินค้าควบคุม รวมทั้งให้ระงับหรือลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ก้าหนดไว้เกินสมควร 
(10) จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและการจ้าหน่ายสินค้าควบคุมหรือก้าหนดเงื่อนไข

ในการซื้อและการจ้าหน่ายสินค้าควบคุม 
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(11) บังคับให้จ้าหน่ายสินค้าควบคุมตามปริมาณและราคาที่ก้าหนด ตลอดจนบังคับให้
จ้าหน่ายแก่ส่วนราชการหรือบุคคลใดซึ่งคณะกรรมการก้าหนด 

(12) ห้ามการจ้าหน่าย ให้ ใช้เอง ยักย้าย หรือเปลี่ยนสภาพซึ่งสินค้าควบคุมเกินปริมาณ
ที่ก้าหนด 

(13) ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการเกี่ยวกับการผลิต การขนส่ง 
การซื้อ การจ้าหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าควบคุม 

(14) ก้าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุม หรือครอบครองสินค้า
ควบคุมเกินปริมาณที่ก้าหนด 

การใช้อ้านาจตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการกระท้าเป็นประกาศโดยประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา 

ผู้เขียนเห็นว่าการที่ผู้ผลิตน้้าแข็งได้ด้าเนินการผลิตน้้าแข็งออกมาเพื่อจ้าหน่ายเพื่อการ
บริโภคปัจจุบันยังคงมีปัญหาในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคือฉลากสินค้า ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
และรวมไปถึงส้านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่ในการควบคุมฉลากอาหารตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ก่อนจะซื้อน้้าแข็งควรจะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวังส้าหรับ
น้้าแข็งหลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก  ฉลากต้องมีข้อความ
ภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) ชื่ออาหาร (ถ้ามี) 
2) เลขสารบบอาหาร ในเคร่ืองหมาย อย. เช่น 
3) ข้อความว่า “น้้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้้าเงิน 
4) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต 
5) น้้าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 

  ทั้งนี้มีฉลากเพื่อให้อ่านได้ชัดเจน โดยมีข้อความโดยมีเลขทะเบียนต้ารับอาหารหรือ 
เลขที่อนุญาตใช้ฉลากอาหาร (ยกเว้นน้้าแข็งซอง ไม่ต้องแสดง) ในเคร่ืองหมาย อย. อาทิเช่น 

 

  หมายถึง เลขทะเบียนต้ารับอาหาร ส้าหรับน้้าแข็งที่ผลิตใน ประเทศที่สถานที่ผลิตเข้า
ข่ายโรงงานโดยได้รับอนุญาตเป็นล้าดับ 3 ใน ปี 2538 
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  หมายถึง เลขที่อนุญาตใช้ฉลากอาหาร ส้าหรับน้้าแข็งที่ผลิตในประเทศที่สถานที่ผลิต
ไม่เข้าข่ายโรงงานโดยได้รับอนุญาตเป็นล้าดับ 5 ในปี 2538 ถ้าเป็นการขออนุญาตในต่างจังหวัด         
ก็ให้เพิ่มอักษรย่อชื่อจังหวัดข้างหน้าอักษร ผข. หรือ ฉผข. เช่น 

 

  หมายถึง เลขทะเบียนต้ารับอาหารของน้้าแข็งซึ่งพิจารณา อนุญาตโดยจังหวัดเชียงใหม่
เป็นล้าดับ 5 ในปี 2538 เป็นต้น 
  ผู้เขียนเห็นว่าการผลิตน้้าแข็งผู้ผลิตยังไม่มีสถานที่เก็บรักษาที่สะอาดมีการปนเปื้อน 
ทั้งนี้ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2545 เร่ือง น้้าแข็ง (ฉบับที่ 3) โดยที่เป็น
การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง น้้าแข็งอาศัยอ้านาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 6(10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ  13 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  78            
(พ.ศ. 2527) เร่ือง น้้าแข็งลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 13 การแสดงฉลากของน้้าแข็ง ให้ปฏิบัติดังน้ี 
  1)  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง ฉลาก ยกเว้นข้อ 3 และข้อ 5 
ของ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  194) พ.ศ. 2543 เร่ือง ฉลาก ลงวันที่  19 กันยายน          
พ.ศ. 2543 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 252) พ.ศ. 2545 เร่ืองฉลาก 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
  2)  ฉลากของน้้าแข็งที่จ้าหน่ายต่อผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษา 
ต่างประเทศด้วยก็ได้และจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่ออาหาร (ถ้ามี)   
(2) เลขสารบบอาหาร 
(3) ข้อความว่า “น้้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้้าเงิน 
(4) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุส้าหรับน้้าแข็งที่ผลิตในประเทศ ชื่อและ

ที่ตั้งของผู้น้าเข้าและประเทศผู้ผลิตส้าหรับน้้าแข็งน้าเข้าแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ส้าหรับน้้าแข็งที่ผลิตใน
ประเทศอาจแสดงชื่อและที่ตั้งส้านักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุก็ได้ 
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(5) น้้าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 
  3)  ฉลากของน้้าแข็งที่มิได้จ้าหน่ายต่อผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย เว้นแต่
น้้าแข็งที่น้าเข้าอาจแสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ และอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
      (1)  ชื่ออาหาร (ถ้ามี) 
      (2)  ข้อความว่า “น้้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้้าเงิน หรือ “น้้าแข็งใช้
รับประทานไม่ได้” ด้วยตัวอักษรสีแดง แล้วแต่กรณี 
      (3)  ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุส้าหรับน้้าแข็งที่ผลิตในประเทศ ชื่อและ
ที่ตั้งของผู้ น้าเข้าและประเทศผู้ผลิตส้าหรับน้้าแข็งน้าเข้า แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ส้าหรับน้้าแข็งที่ผลิต           
ในประเทศอาจแสดงชื่อและที่ตั้งส้านักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุก็ได้ 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการผลิตน้้าแข็งบริโภคนั้น จะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง        
กว่าจะถึงมือผู้บริโภค หากผู้ผลิตไม่ระมัดระวังในเร่ืองของกระบวนการผลิต การเก็บ การขนส่ง 
รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุรวมไปถึงการมีฉลากเพื่อยืนยันแหล่งผลิตอย่างชัดเจนให้สามารถผลิต
น้้าแข็งจากหน่วยงานราชการหรือการห้ามโฆษณาบนผลิตภัณฑ์น้้าแข็งที่เป็นการหลอกลวงไม่เป็น
จริงตามสภาพของน้้าแข็งที่บริโภคแล้วนั้นหากไม่สะอาดก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ อีก
ทั้งยังไม่มีมาตรฐานราคากลางเพื่อควบคุมราคาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ถึงแม้ว่าส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะควบคุมผู้ผลิตน้้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายในเร่ืองของ คุณภาพ
มาตรฐานต่าง ๆ แต่ในด้านผู้บริโภคเองยังคงเสียเปรียบผู้ผลิตเช่นเดิม 
  ทั้งนี้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นมีการด้าเนินการในเร่ืองการควบคุมการจ้าหน่าย
กล่าวคือปรากฏตามมาตรฐานสุขภัณฑ์อาหาร (Food Sanitation Law) เป็นกฎหมายที่กล่าวถึง
สุขอนามัยอาหารโดยก้าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ส้าหรับสินค้าอาหารน้าเข้า ถ้าไม่เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดด้านสุขอนามัยตามกฎหมายนี้แล้ว จะไม่ได้รับการอนุญาตให้น้าเข้า ซึ่งสาระส้าคัญ
ประกอบด้วย  

1)  ก้าหนดชนิดของอาหารและวัตถุเจือปนอาหารที่ห้ามจ้าหน่าย  ซึ่งประกอบด้วย 
อาหารที่เน่าเสีย (Rotten) และด้อยคุณภาพในลักษณะอ่ืน ๆ อาหารที่ เป็นพิษ (Toxin) อาหาร
ปนเปื้อน (Contaminated) อาหารไม่สะอาด (Uncleanliness) จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค 

2)  ก้าหนดการห้ามจ้าหน่ายอาหารประเภทที่ได้ รับการพัฒนาขึ้นใหม่  (Newly 
Developed Food) ที่ได้รับการเสนอแนะหรือทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สภาสุขภาพ
พ ล า น า มั ย อ า ห า ร แ ล ะ ย า  ( The Pharmaceutical Affair and Food Sanitation Council)  แ ล ะ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (Minister of Health Labour and 
Welfare)  

3)  ก้าหนดการห้ามจ้าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ได้มา
จากปศุสัตว์ที่ติดเชื้อโรคต่าง ๆ 

4)  ก้าหนดรายละเอียดคุณภาพมาตรฐานของอาหาร และวัตถุ เจือปนอาหาร 
(Specification and Standards for Food or Additives)  

5)  ก้าหนดรายละเอียดความร่วมมือจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร           
ป่าไม้และประมง ซึ่งรบัผิดชอบดูแลคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบที่น้ามาใช้ผลิตและแปรรูปอาหาร 
เช่น ปริมาณสารปนเปื้อนและสารตกค้าง (ยาสัตว์และสารก้าจัดศัตรูพืช) ในอาหาร 

6)  ก้าหนดรายละเอียดการใช้และการโฆษณาฉลากอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 

7)  ก้าหนดรายละเอียดด้านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร 
8)  ก้าหนดขั้นตอนการแจ้งหรือเสนอขอน้าเข้าสินค้า (Import Notification) เป็นต้น 
นอกจากนั้นประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการด้าเนินการกฎหมายการขายอาหาร              

(Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 
2002 June 14, 2002 ได้ให้ความคุ้มครองทางด้านการจ้าหน่าย กล่าวคือ สถานที่ผลิต/จ้าหน่ายอาหาร 
(Food Establishment) หมายถึง สถานที่หรืออาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานที่หรืออาคารที่ใช้
ขาย หรือเตรียม หรือผลิตเพื่อขาย หรือเพื่อการเก็บรักษา บรรจุ (Packing) เพื่อขาย ซึ่งอาหารส้าหรับ
การบริโภคของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุกหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกฎหมายก้าหนดหลักเกณฑ์ เช่น         
ส่วนที่  3 (Part III) การขายอาหาร (Sale of Food) ยกตัวอย่างเช่น 11 มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใด            
(No Person Shall) จ้าหน่ายอาหารปนเปือ้นใด ๆ โดยมิได้มีการแจ้งกับผู้ซื้อถึงการปนเปื้อนดังกล่าว
ในเวลาที่จ้าหน่ายนั้นอาหารที่มีสารต้องห้าม  (Prohibited Substance) มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด
จ้าหน่ายอาหารซึ่งมีสาร หรือแต่งเติม หรือใช้สารซึ่งต้องห้ามตามข้อก้าหนดภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 
เป็นต้น 
 

                                                                        
11  Sale of Food Act .(Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) 

Act 2002 June 14, 2002 มาตรา 11-12. 
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4.5  ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษและชดเชยผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหาย          
  ในส่วนมาตรการลงโทษและชดเชยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้สามารถยกระดับ
คุณภาพสินค้าและขยายตลาดได้กว้างขวางขึ้น เน่ืองจากน้้าแข็งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกระทรวง
สาธารณสุข ก้าหนดให้การผลิตต้องได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่เรียกว่า  Good 
Manufacturing Practice (G.M.P.)12 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจน้้าแข็ง
หลายรายยังไม่ตื่นตัวด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด 
จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมก้ากับ ดูแลผู้ประกอบการรวมทั้งมาตรการลงโทษ            
โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อาจมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่         
ผลิตน้้าแข็งและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ถึงคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง
สม่้าเสมอ เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 “อาหาร” หมายถึง ของกินหรือเคร่ืองค้้าจุนชีวิต 
ซึ่งได้แก่ 
   1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน้าเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่ าด้วยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยาหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
   2)  วัตถุที่มุ่งหมายส้าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือ
ปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส ดังนั้นผู้ผลิตน้้าแข็งหลอดถ้ามีการผลิตน้้าแข็งไม่ได้
มาตรฐานตามมาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น้าเข้าเพื่อจ้าหน่าย หรือจ้าหน่ายซึ่งอาหารดังต่อไปนี้ 
   (1)  อาหารไม่บริสุทธิ์ 
   (2)  อาหารปลอม 
   (3)  อาหารผิดมาตรฐาน 
   (4)  อาหารอ่ืนที่รัฐมนตรีก้าหนด 
  ผู้เขียนเห็นว่าในเร่ืองความผิดข้อหาผลิตเพื่อจ้าหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาทตามมาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และ
ผลิตเพื่อจ้าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์  มีโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท         
หรือทั้งจ้าทั้งปรับ ตามมาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(1) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี            
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ ทั้งนี้ จากการพิจารณาตามพระราชบัญญัติอาหาร 
                                                                        

12  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารจัดท้าขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค. 
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พ.ศ. 2522 โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ด้าเนินคดีกับผู้ผลิตน้้าแข็งที่กระท้า
ผิดกฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาในส่วนมาตรการลงโทษและชดเชย
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย กล่าวคือการลงโทษผู้ผลิตน้้าแข็งหลอดถ้ามีการผลิตน้้าแข็งไม่ได้
มาตรฐานตาม มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น้าเข้าเพื่อจ้าหน่าย หรือจ้าหน่ายซึ่งอาหารดังต่อไปนี้1) 
อาหารไม่บริสุทธิ์  2) อาหารปลอม 3) อาหารผิดมาตรฐาน 4) อาหารอ่ืนที่ รัฐมนตรีก้าหนด           
การลงโทษปรับดังที่กล่าวมาข้างต้นยังน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในการผลิตน้้าแข็งรวม
ไปถึงการจ้าหน่ายน้้าแข็งเพื่อการบริโภค เพราะเมื่อผู้ผลิตผลิตน้้าแข็งไม่ถูกสุขอนามัยหรือไม่
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย อาจถูกด้าเนินคดีตาม
กฎหมายแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราโทษดังที่กล่าวมายังไม่สามารถป้องกันและปราบปรามรวมทั้ง
บังคับให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตด้าเนินการผลิตน้้าแข็งให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายเพื่อให้ความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ 
  แม้กรณีที่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภคน้้าแข็งย่อมเกิดจากผู้ผลิตน้้าแข็ง
โดยขอยกปัญหาการผลิตน้้าแข็งที่ปนเปื้อนสารพิษซึ่งนั้นหมายความว่าสามารถฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยหลักการที่ส้าคัญในส่วน
ของการฟ้องคดี กระบวนการพิจารณาคดีโดยมอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือส้านักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าเนินคดีกับผู้ผลิตน้้าแข็งแทนผู้เสียหาย  และการพิพากษาคดี            
มีหลักการกล่าวคือ  
  1)  ผู้บริโภคสามารถฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเป็นคดีผู้บริโภค โดยยื่นฟ้องด้วยวาจาหรือ
เป็นหนังสือก็ได้ และในทางกลับกันหากผู้บริโภคถูกผู้ประกอบธุรกิจฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค ผู้บริโภค
สามารถยื่นค้าให้การเป็นหนังสือหรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ 
  2)  การฟ้องคดีของผู้บริโภค ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
  3)  เพื่อให้การด้าเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และเที่ยงธรรม จึงให้เจ้าพนักงานคดีให้ค้าแนะน้าและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภคตามสมควร            
ในการยื่นค้าฟ้องโดยเฉพาะการตรวจสอบสถานะความเป็นนิติบุคคลและภูมิล้าเนาของผู้ประกอบ
ธุรกิจ  การตรวจหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจ้าเป็นแก่การฟ้องคดี 
  4)  มีวิธีการด้าเนินคดีที่รวดเร็ว จะเห็นได้จากที่ก้าหนดให้ศาลนัดพิจารณาโดยเร็วและ
ออกหมายเรียกผู้ประกอบธุรกิจให้มาศาลเพื่อก้าหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ยให้การและสืบพยาน           
ในวันเดียวกัน โดยให้พิจารณาติดต่อกันไม่เลื่อนคดี เว้นแต่จะมีเหตุจ้าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้             
แต่ให้เลื่อนได้คร้ังละไม่เกิน 15 วัน และสุดท้ายก้าหนดให้การพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นที่สุด          
ในชั้นอุทธรณ์ 
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  5)  กระบวนการด้าเนินคดีจะไม่เคร่งครัดมากนัก เช่น จะมุ่งเน้นให้มีการไกล่เกลี่ยและ
ศาลมีอ้านาจสั่งให้คู่ความท้าการแก้ไขข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไข            
ที่ศาลเห็นสมควรได้ 
  6)  ในกรณีที่ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เกี่ ยวกับการผลิต  การออกแบบหรือ             
การประกอบสินค้า หรือการให้บริการ ซึ่งศาลเห็นว่าอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจแต่เพียง
ฝ่ายเดียว ก้าหนดให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้นตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
  ผู้เขียนเห็นว่าการฟ้องคดีเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากการบริโภคน้้าแข็งอยู่ภายใต้
บังคับโดยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย            
พ.ศ. 2551 เป็นผลมาจากการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 บัญญัติว่า” ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิด
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ไม่
รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 
  “ความเสียหายต่อจิตใจ” หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความ
หวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่
มีลักษณะท้านองเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะมีความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย โดยไม่ค้านึงถึงว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ท้าให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดต่อการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้านั้น โดยผู้ขายสินค้า 
ผู้ผลิต ผู้ว่ าจ้างให้ผลิต  หรือผู้น้า เข้าสินค้า  ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจาก                           
การที่ผู้บริโภคใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัย  เว้นเสียแต่ว่าสินค้านั้นไม่ได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย               
หรือผู้เสียหายรู้อยู่ก่อนแล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายเกิดจากการใช้
หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธี  ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าไว้อย่างถูกต้องชัดเจนแล้ว ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องรับผิด ผู้ผลิตตามค้าสั่งผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับ
ผิดหากพิสูจน์ได้ว่าความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการออกแบบหรือการท้าตามค้าสั่งของ   
ผู้ว่าจ้างให้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตไม่ได้คาดเห็นและไม่ควรจะได้คาดเห็นถึงความไม่ปลอดภัย 
  น อ ก จ า ก นี้ ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง สิ น ค้ า ไ ม่ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ห า ก พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า                   
ความไม่ ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการออกแบบหรือการก้าหนดวิธีใช้  วิธีเก็บรักษา ค้าเตือนหรือ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของผู้ผลิตด้วยเช่นกัน และข้อตกลงระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
หรือประกาศของผู้ประกอบการที่ก้าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อยกเว้นความรับผิดหรือจ้ากัดความรับผิด
นั้นไม่สามารถน้ามากล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้  ในเร่ืองการเรียกร้องในส่วนของ            
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ความเสียหายที่มีสิทธิเรียกร้องจากผู้บริโภค หลังจากที่ผู้บริโภคต้องถูกเอารัดเอาเปรียบได้รับ            
ความเสียหายจากผู้ผลิตน้้าแข็งหรือเจ้าของสินค้าและบริการมาตลอดระยะเวลาอย่างยาวนาน 
ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกระบวนการทางศาล ทั้งการเรียกร้องเพื่อให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  
  มาตรา 11 นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่ก้าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ศาลมีอ้านาจก้าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดัง ต่อ           
ไปนี้ด้วย 
  (1)  ค่าเสียหายส้าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อ
ร่างกาย สุขภาพหรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามีภริยา บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส้าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 
  (2)  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต น้าเข้า หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้ว
ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเมื่อรู้
ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต  น้าเข้าหรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ด้าเนินการใด ๆ              
ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอ้านาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก้าหนดได้ตามที่ศาล
เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น ทั้งนี้ โดยค้านึงถึงพฤติการณ์           
ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้ เสียหายได้รับ  การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความ                 
ไม่ปลอดภัยของสินค้า ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า การด้าเนินการ
ของผู้ประกอบการเมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ
ได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย  
   ทั้งนี้ศาลจะสั่งให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเร่ืองละเมิดแล้ว  กฎหมายฉบับนี้             
ศาลอาจจะก้าหนดค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพิ่มเติมให้มากขึ้นให้กับผู้บริโภคที่เสียหายได้
อีก หากความเสียหายนั้นเป็นความเสียหายต่อจิตใจ อันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายทางด้าน
ร่างกาย สุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับจิตใจของผู้บริโภคนั้นไม่ว่าจะ
เป็นความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ               
ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอื่นที่มีลักษณะท้านองเดียวกัน ความเสียหายทางจิตใจ
นี้ยังไม่เคยมีกฎหมายฉบับใดในอดีตที่จะก้าหนดความเสียหายประเภทนี้ไว้เหมือนกับกฎหมาย
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ฉบับนี้เพราะผู้บัญญัติกฎหมายในอดีตอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะใช้มาตรวัดใดมาก้าหนดความ 
เสียหายประเภทนี้ได้  เพราะเป็นเ ร่ืองของมโนคติหรือนาม ธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้                   
เมื่อกฎหมายฉบับนี้กล้าก้าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นเหตุที่จะท้าให้ศาลต้องเร่งก้าหนด
มาตรฐานความเสียหายทางจิตใจโดยพลันต่อไป  
  ปัญหาอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องด้าเนินคดีผู้บริโภคผู้เขียนยกตัวอย่าง
กรณีผู้บริโภคบริโภคน้้าแข็งที่ปนเปื้อนสารพิษโดยไม่รู้ตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา  ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับระยะเวลาการเรียกร้องค่าเสียหาย กล่าวคือการพิจารณาถึงหลักกฎหมายในประเด็นความเสียหาย
และการเยียวยาความเสียหายในข้อพิพาทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมลพิษที่มีผลกระทบต่อบุคคล 
นับว่าเป็นประเด็นที่มีความส้าคัญอย่างมาก เนื่องจากลักษณะของความเสียหายในคดีมลพิษ             
มีลักษณะและผลบางประการที่แตกต่างไปจากความเสียหายในคดีละเมิดทั่วไป ตามที่ปรากฏตาม
ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์13 กล่าวคือผลของความเสียหายจากคดีละเมิดทั่วไป มักปรากฏลักษณะหรือ
ร่องรอยของความเสียหายอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างการขับรถยนต์ชนผู้อ่ืน การท้าร้ายผู้อ่ืนจนได้รับ
บาดเจ็บต้องไปรักษาตัวกับแพทย์ ฯลฯ การพิจารณาถึงความเสียหายจึงสามารถท้าได้โดยไม่ล้าบาก 
แต่ส้าหรับความเสียหายจากการบริโภคน้้าแข็งจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป กล่าวคือแม้ว่าส่วน
                                                                        

13  ผู้จัดการ. (2555, 16 กรกฎาคม). “อธิบดีโรงงาน” บุกตรวจโรงน ้าแข็ง “ล้าตะคอง” พบสารพิษรั่วจริง
ส่ังเชือดตาม กม. สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2556,จาก http://mgr.manager.co.th เนื้อข่าวนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากการตรวจสอบโรงน้้าแข็ง เอ็ม.พี. ของห้างหุ้นส่วน
จ้ากัด มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา พบว่ามีการรั่วซึมของสารแอมโมเนีย และทางเจ้าของโรงงานก็ยอมรับ
ว่ามีการรั่วของสารแอมโมเนียจริง ซ่ึงเป็นสารพิษส่วนจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดจะเป็นสาเหตุท้าให้ปลาตาย
จ้านวนมากดังกล่าวหรือไม่นั้น ต้องรอผลที่เจ้าหน้าที่เก็บน้้าตัวอย่างไปตรวจก่อน เพื่อด้าเนินการกับโรงงานตาม
กฎหมายต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม ได้ ส่ังการให้อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาท้าการส้ารวจจ้านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกแห่งที่ตั้งอยู่ติดริมล้าตะคองและแบ่งกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่กลุ่มเส่ียงน้อยไปหาเส่ียงมาก          
ซ่ึงเบื้องต้นทราบว่ามีอยู่ประมาณ 200 แห่ง จากนั้นทางกรมโรงงานจะส่งคนจากกรมฯ ลงมาตรวจสอบร่วมกับ
อุตสาหกรรมจังหวัดฯ โดยการแบ่งกลุ่มเสี่ยงนั้นจะท้าแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์นี้ และจะท้าเช่นนี้ที่จังหวัดอื่น ๆ 
ทั่วประเทศ โดยให้ จ.นครราชสีมาเป็นจังหวัดต้นแบบน้าร่อง นายประพัฒน์กล่าว ผู้ส่ือข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า 
หลังจากเข้าตรวจสอบโรงงานน้้าแข็ง เอ็ม.พี. แล้วทางคณะของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย           
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปยังล้าตะคองช่วงไหลผ่าน
ด้านหลังหมู่บ้านวีไอพี เพื่อเก็บตัวอย่างน้้าในล้าตะคอง และร่วมกันเทน้้าหมักอีเอ็มจ้านวน 200 ลิตรที่ส้านักงาน
ประมงจังหวัดนครราชสีมาจัดเตรียมไว้ลงบ้าบัดน้้าในล้าตะคองให้กลับมาอยู่ในสภาพดี  โดยเจ้าหน้าที่วัดค่า
ออกซิเจนในน้้าจุดดังกล่าวมีค่าแค่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงถือว่ายังเป็นค่าที่ต่้ามาก แต่ปลาบางชนิดยังสามารถมีชีวิต
อยู่ได้” ฯลฯ. 
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หนึ่งของพิษอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การสัมผัสหรือได้รับสารเคมี
ท้าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตโดยเฉียบพลัน แต่ยังมีผลกระทบบางประการที่อาจปรากฏขึ้น
แก่ผู้ที่ได้รับสารเคมีหรือวัตถุอันตรายแต่ยังไม่ถึงระดับซึ่งจะแสดงผลออกมาอย่ างชัดเจนหรือ           
อาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจึงจะปรากฏผลกระทบด้านสุขภาพที่ชัดเจน ดังเช่นบุคคลที่ได้
สัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เป็นโรคมะเร็ง  เพียงแต่อาการของโรคยังไม่
ปรากฏออกมาในเวลาปัจจุบันซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ ความแข็งแรงของบุคคลผู้สัมผัสกับ
รังสีและโรคมะเร็งอาจต้องการระยะเวลาเพื่อฟักตัว ฯลฯ14 
  แต่กฎหมายฉบับนี้ก็มิได้มีบทบัญญัติที่แตกต่างไปจากกฎหมายลักษณะละเมิด               
ในประเด็นความเสียหายและการเยียวยาคงมีเพียงการน้าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาบังคับใช้ที่
ท้าให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่จ้าเป็นต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้กระท้า
ละเมิดเท่านั้น 
  การก้าหนดหลักการเกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีที่ความเสียหาย
เกิดขึ้นโดยผลของการสะสมอยู่ในร่างกายหรือต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ การน้าหลักความรับ
ผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาใช้บังคับซึ่งแตกต่างจากกระบวนการทางศาลแพ่งอาญาทั่วไป 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นมาตรา  12 
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความ
เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น
สิบปีนับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้นในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต  ร่างกาย สุขภาพ             
หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้ เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการ
แสดงอาการ ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา 10 ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับ
แต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความ
เสียหาย ด้านอายุความที่ผู้บริโภคจะใช้สิทธิฟ้องร้องได้นั้นปกติการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทาง           
คดีแพ่งมักจะมีอายุความเพียงแค่ 1 ปี ซึ่งในการด้าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ก่อมลพิษ            
ใช้กฎหมายพื้นฐานที่ เป็น ทั้งนี้หลักในการด้าเนินคดี  ได้แก่  หลักละเมิดตามมาตรา 42015             
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะละเมิดนี้มุ่งคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกล่วงสิทธิ
ผิดหน้าที่จากการกระท้าของบุคคลอ่ืน ความรับผิดตามหลักละเมิดมีพื้นฐานอยู่บนความผิดที่เกิด

                                                                        

 14  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551, มาตรา 12. 
15  มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท้าต่อบุคคล

อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี เสรีภาพก็ด ีทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดกด็ี 
ท่านว่าผู้นั้นท้าละเมิดจ้าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น. 

DPU



145 

 
 

จากความชั่วร้ายในใจ (Liability Based on Fault) ของผู้กระท้าไม่ว่าจะกระท้าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อก็ตาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ก้าหนดหลักในการน้าสืบต่อ
ศาลไว้ว่า “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องพิสูจน์” ดังนั้นการพิสูจน์ว่าจ้าเลยมีความรับผิดตามกฎหมาย
ลักษณะละเมิด จึงมีประเด็นที่ผู้เสียหายหรือโจทก์ต้องน้าสืบต่อศาลหรือพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์         
แก่ศาล คือ 
  (1)  จ้าเลยได้กระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ 
  (2)  การกระท้าของจ้าเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ 
  (3)  ความเสียหายที่โจทก์ได้รับมีมากเพียงใด 
  (4)  โจทก์ควรได้รับค่าเสียหายเพียงใด 
  หากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นตามที่ตนกล่าวอ้างขึ้นมาก็จะอยู่ในฐานะ           
ของผู้แพ้คดีซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นั่นเอง 
  ทั้งนี้หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะเวลาปรากฏตามมาตรา 12 ได้ก้าหนดอายุความ
ไว้ถึง 3 ปี นับแต่วันที่ผู้บริโภครู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง  แต่ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการ             
ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสินค้านั้นด้วย หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้นแต่หากเป็น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย โดยผลของสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย
ของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแสดงอาการ ผู้เสียหายหรือผู้แทนสามารถใช้
สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายต่อตนเอง            
และรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายที่ปรากฏ               
แก่ตนเอง  
  ผู้ เขียนเห็นว่ากรณีผู้บริโภคบริโภคน้้าแข็งที่ปนเปื้อนสารพิษซึ่งท้ าให้ เห็นว่า                     
ในการฟ้องร้องในระยะเวลาดังกล่าวย่อมมีระยะเวลาที่ยาวนานเพราะผลเสียหายอันเนื่องจาก             
การบริโภคน้้าแข็งอาจแสดงอาการโดยใช้ระยะเวลานานพอส้าควรเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อปรากฏผลความ
เสียหายที่จ้าเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการแสดงผลแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเอง 
ประเด็นที่น่าพิจารณาประการหนึ่งก็คือ จ้านวนค่าเสียหายที่ศาลจะก้าหนดเพื่อเยียวยาความเสียหาย
อันมิใช่ตัวเงิน เพียงพอกับความเสียหายที่ยังไม่ปรากฏที่ชัดเจนหรือเพียงพอกับความเสียหาย             
ในกรณีผู้บริโภคบริโภคน้้าแข็งที่ปนเปื้อนสารพิษหรือไม่  รวมทั้งจ้านวนค่าเสียหายอาจไม่มี              
ความแน่นอนและหากเทียบกับผลกระทบที่ผู้เสียหายได้รับแล้วอาจมองได้ว่ายังห่างไกลจากความ
เสียหายที่แท้จริง รวมไปถึงระยะเวลาเพื่อชดใช้เยียวความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภค
บริโภคน้้าแข็งที่ปนเปื้อนสารพิษในส่วนการพิสูจน์ความเสียหายอาจเป็นการสร้างภาระการพิสูจน์
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ให้ตกแก่ผู้บริโภคที่มีฐานะยากจนที่ไม่มีทุนในการต่อสู่ถ้าเป็นกรณีผู้เสียหายฟ้องด้วยตนเอง
โดยตรง แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐด้าเนินการฟ้องร้องเองอาจไม่มีปัญหามากนัก ในกรณีเกิดข้อพิพาท
กับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ท้าให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่าตัว แต่ผลสุดท้ายเมื่อเทียบกับ
ค่าชดเชยที่ควรได้รับจากผลกระทบดังกล่าว ในเบื้องต้นอาจต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย                
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากขึ้น เป็นต้น 
  เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น การด้าเนินการวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยหรือ         
การชดใช้เยียวยาค่าเสียหาย หรือ Small Claim Court ของประเทศญ่ีปุ่น มีรูปแบบการพิจารณาคดี
แบบรวบรัด ซึ่งจะเป็นคดีประเภทการเรียกคืนสินค้า  การเรียกคืนเงินประกันจากการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา การเรียกร้องค่าเสียหายในการซ่อมรถในกรณีอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ ซึ่งมีระบบการพิจารณาคดีโดยมีกระบวนการที่ไม่มีความยุ่งยาก ซ้้าซ้อน รวดเร็ว และเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยและที่ส้าคัญคือ สามารถด้าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้  โดยมีทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น โจทก์ จ้าเลย ทนายความของทั้งสองฝ่ายและพยานหลักฐานต่าง ๆ มาอยู่พร้อมหน้า
กันจึงท้าให้มีการเรียกวิธีการพิจารณาคดีแบบนี้ว่า “ศาลโต๊ะกลม (Round Table Court)” ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมายชื่อ “Japanese Small Claims Procedure” โดยมีการประกาศใช้เมื่อวันที่  1 มกราคม 
ค.ศ. 1998 ซึ่งได้น้ารูปแบบมาจากวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง                        
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีคดีความเล็กน้อยได้มีโอกาสใช้สิทธิทางศาลเพื่อแก้ไข
เยียวยาความเสียหาย โดยการท้าให้ประชาชนรู้สึกว่า  “เป็นศาลของประชาชน” เป็นที่พึ่งของ
ประชาชนเมื่อเกิดคดีความวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อย  หรือ Small Claim Court ของประเทศญ่ีปุ่น
ดังกล่าวมีหลักการ 3 ประการ คือ 
  1)  เจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิผ่านกระบวนการนี้  ต้องมีจ้านวนหนี้ไม่เกินกว่า 600,000 เยน 
ถึงแม้ศาลพิจารณาคดีรวบรัดตามปกติ จะมีเขตอ้านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีมูลค่าสูงถึง 
1,400,000 เยน ก็ตาม ทั้งนี้ตามมาตรา 368 (1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของ            
ประเทศญ่ีปุ่น 
  2)  โจทก์มีหน้าที่ต้องจัดท้าค้าฟ้องเพื่อขอให้มีการพิจารณาคดี  เมื่อได้มีการยื่นค้าฟ้อง
ให้พิจารณาคดีแบบเล็กน้อย ทั้งนี้ตามมาตรา 368(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของประเทศญ่ีปุ่นซึ่งรายละเอียดของค้าฟ้องต้องมีข้อความดังนี้ “ข้าพเจ้าขอให้มีการพิจารณาคดีนี้
โดยการใช้กระบวนการพิจารณาคดีเล็กน้อย ข้าพเจ้าในฐานะโจทก์ได้ขอใช้กระบวนการพิจารณา
คดีแบบรวบรัดในปีนี้เป็นจ้านวน 2 คร้ังแล้ว” และการน้าคดีขึ้นสู่วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยนั้น            
มีความสะดวกรวดเร็วหรือมีการพิจารณาคดีแบบรวบรัด (Summary Court) กฎหมายจึงก้าหนด
จ้านวนคดีที่โจทก์จะขอให้ศาลพิจารณาคดีหรือน้าคดีขึ้นสู่ศาลได้ ไม่เกินกว่า 10 คร้ังต่อปี  
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  3)  โจทก์มีสิทธิยื่นค้าฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้มีวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยได้ไม่เกินจ้านวน 
10 คร้ังต่อปีและโจทก์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยจ้านวนคดีที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลพิจารณาคดีรวบรัด             
ทั้งนี้ ตามมาตรา 368(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศญ่ีปุ่นจะเห็นได้ว่า 
ข้อพิพาทหลักของการใช้วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อย คือ การจ้ากัดสิทธิเรียกร้องที่เป็นจ้านวนเงินที่เป็น
คดีความต้องไม่เกิน 600,000 เยน16 หรือในกรณีของสิทธิเรียกร้องที่อยู่ในรูปแบบอ่ืนแต่มีมูลค่า
เทียบเท่าเป็นตัวเงินไม่เกินที่ก้าหนดไว้  ยกเว้นกรณีการส่งมอบสินค้าหรือการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ ถึงแม้จ้านวนมูลค่าสิทธิเรียกร้องจะอยู่ภายใต้จ้านวนดังกล่าวก็ไม่สามารถมาด้าเนิน
กระบวนพิจารณาแบบคดีเล็กน้อยได้ วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยสามารถด้าเนินการได้ทั้งในกรณีของ 
Objective Joint Claims17 หรือ Subjective Claims18 ทั้ งนี้ตามมาตรา  373(3) (iv) แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 

ในขณะที่กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีข้อก้าหนดด้านอาหาร (Food 
Regulations, 1990 Edition)การด้าเนินการในรูปแบบส่วนที่  5 (Part V) บทลงโทษ (Penalty)             
มาตรา 261 ผู้ใดซึ่งละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดต่าง ๆ ของข้อก้าหนดเหล่านี้จะมีความผิด
ตามกฎหมายและจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส้าหรับกรณีความผิดซ้้าคร้ังที่ 2 หรือ
คร้ังต่อไป จะถูกปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

นอกจากนั้นข้อก้าหนดที่เกี่ยวกับสถานที่ผลิต/จ้าหน่ายอาหารอาศัยอ้านาจตามมาตรา 
38 (1) แ ห่ ง ก ฎ ห ม า ย ก า ร ข า ย อ า ห า ร  (Sale of Food Act) รั ฐ ม น ต รี  (Minister of National 
Development) จึงให้ออกข้อก้าหนด ต่อไปนี้บทลงโทษมาตรา 14 (1) ผู้ใดหรือผู้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืน
ข้อก้าหนดที่  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 หรือ 13 จะมีความผิดตามกฎหมายและจะถูกปรับไม่เกิน       
5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์และในกรณีที่ยังคงกระท้าความผิดต่อเนื่อง (Continuing Offence) ให้ปรับ
เพิ่มอีกไม่เกิน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวันหรือเศษของวัน  หลังจากวันที่ตัดสินว่าผิดแล้ว                               

                                                                        
16  ธนาคารกสิกรไทย. (2557, 25 มีนาคม). 1 เยน =0.31270 บาท, จาก

http://www.kasikornbank.com/TH/RatesAndFees/ForeignExchange/Pages/ForeignExchange.aspx 
17  Objective Joint Claims หมายถึง การที่โจทก์ยื่นฟ้องจ้าเลยเรียกร้องหนี้เงินยืมจ้านวน 200,000 เยน  

ในขณะเดียวกันก็ยื่นค้าขอให้ลูกหนี้ช้าระหนี้เงินอีก 300,000 เยน จะเห็นว่ามูลค่าที่ก้าหนดไว้ในการเข้าสู่กระบวน
วิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยของคดีนี้มีจ้านวนไม่เกิน 600,000 เยน. 

18  Subjective หมายถึง การที่โจทก์ยื่นฟ้องจ้าเลย A ต่อศาลเรียกร้องหนี้เงินยืมจ้านวน 100,000 เยน             
ในขณะเดียวกันเจ้าหนี้คนดังกล่าวก็ยื่นฟ้องจ้าเลย B ในอีกคดีหนึ่งในฐานะผู้ค้้าประกันหนี้เงิน กรณีนี้จะเห็นว่า
ถึงแม้การฟ้องต่อศาลของทั้งสองกรณีจะเป็นการฟ้องร้องที่เป็นหนี้จ้านวนเงินทั้งคู่  แต่กรณีหลังไม่สามารถ
ด้าเนินการผ่านวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อยได้. 
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(After Conviction) และ(2) ผู้รับอนุญาตจะมีความผิดด้วย เสมือนได้กระท้าความผิดนั้นเองหากใน
การด้าเนินธุรกิจกิจการของเขา ลูกจ้างหรือผู้ช่วย (Employee or Assistant) ได้กระท้าการหรือละเว้น
การกระท้าการอันก่อให้เป็นความผิดนั้น เว้นแต่ว่าจะมีการพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าผู้รับอนุญาตไม่รู้
จริง ๆ และผู้ได้รับอนุญาตได้มีการด้าเนินการป้องกันอย่างเหมาะสม ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิด
นัน้แล้ว 

นอกจากนั้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดี (Recovery of Fees and Other 
Expenses Incidental Toprosecution) ตามมาตรา 3219 

(1)  เมื่อจ้าเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงภายใต้กฎหมายนี้  ศาลอาจสั่งให้จ้าเลยเป็น           
ผู้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจวิเคราะห์อาหารหรืออุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงค่าตรวจ
วิเคราะห์ตามมาตรา 30 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการด้าเนินคดีน้ี 

(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นการจ่ายคืนในลักษณะเดียวกัน            
กับที่ค่าปรับเป็นการจ่ายคืนไปยังหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายโดยมีค่าธรรมเนียม ฯลฯ จ่ายแก่หน่วยงาน
ผู้มีอ้านาจตามมาตรา 32 A ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ และเงินที่เรียกให้ช้าระภายใต้กฎหมาย
นี้ทั้งหมด ให้จ่ายแก่หน่วยงานผู้มีอ้านาจ (Authority) คือ กรมอาหารเกษตรและสัตว์ (Agri-Food 
and Veterinary Authority) ตามกฎหมายการขายอาหาร (Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 
Revised Edition 1985) แก้ไขเพิ่มเติมโดย Food (Amendment) Act 2002 June 14, 2002  เป็นต้น 

                                                                        
19  กฎหมายอาหาร (Sale of Food Act (Chapter 283) 1973 Revised Edition 1985) มาตรา 32 และ 32A. 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อน “น ้าแข็ง” จึงมีบทบาทที่จะช่วยคลายความร้อน           
ได้เป็นอย่างดี การผลิตน ้าแข็งส้าหรับบริโภคเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมาก เพราะสภาพ
อากาศที่ร้อนของประเทศไทยเอื ออ้านวย ปัจจุบันนี โรงงานผลิตน ้าแข็งมีเป็นจ้านวนมากและยังมี
ปัญหาในเร่ืองความสะอาดของน ้าแข็ง ผู้ผลิตน ้าแข็งส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการแบบครอบครัว 
จึงท้าให้การควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ท้าให้ลูกค้าเกิดความไม่เชื่อมั่นจึงยังคง
เป็นปัญหาเช่นเดิม ดังนั นผู้เขียนจึงท้าการสรุปปัญหาต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 5.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตน ้าแข็ง   

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตน ้าแข็งในประเทศที่ใช้บริโภคทั ง
ทางตรงและทางอ้อม ลักษณะการผลิตและการบริโภคน ้าแข็ง ยังคงเป็นปัญหาในเร่ืองความสะอาด
ของน ้าแข็งหากไม่มีการควบคุมการผลิตที่ดีตั งแต่ต้นแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความ                  
ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้และจากการส้ารวจของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา               
ปัญหาผลิตภัณฑ์น ้าแข็งเหล่านี ยังพบเชื อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค           
ทั งนี กระบวนการผลิตที่ผู้ประกอบการจ้าเป็นต้องด้าเนินการเพื่อให้ได้น ้าแข็งที่ถูกสุขลักษณะ 
ดังนั นผู้เขียนได้ท้าการสรุปเป็นประเด็นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

5.1.1.1  สถานที่ที่ใช้ในการผลิต 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  193 พ.ศ . 2543 ตามบัญชีแนบท้ายข้อ                  

1.1 - 1.1.4 ก้าหนดให้สถานที่ตั งและอาคารผลิตต้องสะอาดทั งภายนอกและภายในไม่สะสมสิ่งของ          
ที่ไม่ใช้พื นไม่มีน ้าขัง แยกบริเวณผลิตออกเป็นสัดส่วน ปัญหาที่เกิดขึ นในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความ
สะอาดของสถานที่ผลิตในความเป็นจริงกลับพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไม่สอดคล้อง
กับข้อก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการผลิตตามมาตรฐาน จี.เอ็ม.พี. จุดที่ส้าคัญและก่อให้เกิดปัญหาการ
ปนเปื้อนส่วนใหญ่ ได้แก่ อาคารผลิตไม่มีฝาผนัง ฝาบ่อน ้าแข็งซองท้าจากวัสดุที่ไม่เหมาะสมและ          
มีพนักงานเดินบนฝาบ่อ ห้องบรรจุน ้าแข็งหลอดเปิดโล่งและบรรจุน ้าแข็งอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ  
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กรณี ร้านค้าส่งหรือค้าปลีกน ้ าแข็ง  ยั งมีปัญหาในเ ร่ืองการบังคับใช้กฎหมาย                
ไม่มีมาตรการในการควบคุมร้านขายปลีกให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข     
(ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร          
เช่น ปัญหาในเร่ืองความสะอาด การน้าน ้าแข็งไปแช่รวมกับสิ่งของอ่ืนแล้วน้ามาใช้ส้าหรับบริโภค
ส่งผลท้าให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่บริโภคน ้าแข็ง  

5.1.1.2  เคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
การผลิตน ้าแข็งไม่ว่าจะเป็นน ้าแข็งซองหรือน ้าแข็งหลอดจ้าเป็นต้องเร่ิมต้นจากสถานที่

การผลิตที่ถูกสุขลักษณะการควบคุมกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง รวมทั งการควบคุมสุขลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตหรือ  จี . เ อ็ม.พี . (GMP: Good 
Manufacturing Practice) ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก้าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  193) พ.ศ. 2543 การผลิตน ้าแข็งต้องมีการก้าหนดวิธีการผลิต 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวนั นจะต้อง
ค้านึงถึงสิ่งต่าง ๆ โดยได้ก้าหนดไว้ว่า เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการผลิตข้อที่ 2.1-2.4 
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถบังคับได้กล่าวคือ การบังคับใช้กฎหมายโดยการ
ออกกฎหมายไม่ได้ค้านึงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจไม่มีบุคลากร         
ที่ เพียงพอต่อการควบคุมตรวจสอบรวมทั งองค์ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว ยังไม่มีหรือมีน้อย                    
จึงไม่สามารถด้าเนินการตรวจสอบเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้าให้น ้าแข็ง
อาจปนเปื้อน ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคได้เช่นกัน 

5.1.1.3  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน ้าแข็ง 
ถึงแม้จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16 มกราคม 

2527 เร่ืองน ้า (มาตรฐานน ้าที่ใช้ในการผลิต) รวมทั งประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 137 พ.ศ. 2534 
เร่ืองน ้า ฉบับที่ 2 แต่ปัญหาการก้าหนดเงื่อนไขของวัตถุดิบที่ส้าคัญยังคงมีปัญหาในการผลิตน ้าแข็ง
กล่าวคือ น ้าที่นิยมน้ามาผลิตน ้าแข็งในปัจจุบันคือน ้าประปา ซึ่งแม้น ้าประปาจะมีความสะอาด        
ในระดับมาตรฐานแต่ท่อส่งน ้าที่ใช้การผลิตอาจมีความสะอาดไม่เพียงพอ แม้ก่อนที่น ้าจะลงไปสู่
เคร่ืองผลิตน ้าแข็งจะมีการกรองก่อนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมั่นใจได้ไม่เพียงพอยังคงพบตะกอนนอน           
อยู่ที่ก้นแก้วเมื่อน ้าแข็งละลาย ทั งนี ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทั ง 2 ฉบับ ว่าด้วยมาตรฐาน              
ค่าคุณสมบัติของน ้าที่ใช้ในการผลิตมีการก้าหนดให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  แต่ปัญหา
การน้าน ้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างชัดเจนและไม่สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการได้ รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐไม่มีความเอาใจใส่ต่อการตรวจสอบ
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และบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดจริงจัง จึงไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายนั น ๆ ได้ 

5.1.1.4  ลูกจ้างในสถานประกอบการ 
การผลิตน ้าแข็งซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบันยังไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็น

อันตรายแก่ผู้บริโภค แม้จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เร่ืองวิธีการผลิต
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (จี.เอ็ม.พี. : GMP : Good Manufacturing Practice) 
ก้าหนดไวใ้นบัญชีแนบท้าย ตามข้อ 6.1 - 6.4 แต่ยังคงมีปัญหาในส่วนของการควบคุมคุณภาพการผลิต
น ้าแข็งซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไม่มีความสะอาดเท่าที่ควร แม้จะมีกฎหมาย
เข้ ามาก้ าหนดในเ ร่ืองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตน ้ าแข็ งแล้วก็ตาม                         
แต่ผู้ประกอบการส่วนมากยังละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  กอปรกับไม่มี
กระบวนการในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จึงท้าให้น ้าแข็งที่ใช้บริโภคมีความบกพร่องในเร่ือง
ความสะอาดปลอดภัยอยู่ในปัจจุบัน 

5.1.2  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่งน ้าแข็ง  
ปัญหาในเร่ืองการขนส่งเป็นขั นตอนหนึ่งที่จะท้าให้น ้าแข็งเกิดการปนเปื้อนกล่าวคือ

ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ก้าหนดให้น ้าแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต
กับ อย. ก่อนผลิต โดยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ. 2543 และ ฉบับที่ 239           
พ.ศ. 2544 เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร หรือที่เรียกว่า 
GMP สุขลักษณะทั่วไปซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาในเร่ืองของความ
สะอาดขณะขนส่งซึ่งพบว่ามีสิ่งเจือปน เช่นเชื อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและเป็นต้นเหตุของ            
ความเจ็บป่วยของผู้บริโภค ทั งนี อันเนื่องมาจากกระบวนการขนส่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ                        
ท้าให้ขั นตอนในการขนส่งน ้าแข็งยังคงมีปัญหาในเร่ืองการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ถึงแม้จะ
มีมาตรการในการป้องกันโดยมีการควบคุมจากหน่วยงานของรัฐแต่กลับพบว่ายังไม่สามารถบังคับ
ให้ผู้ประกอบการด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้ 

5.1.3  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมบรรจุภัณฑ์น ้าแข็ง  
ในเร่ืองของบรรจุภัณฑ์น ้าแข็งส้าหรับบริโภค ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาชนะ   

บรรจุภัณฑ์ของโรงงานผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน แม้จะมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข           
(ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เร่ืองก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติก          
ต้องสะอาดไม่มีสารอ่ืนออกมาปนเปื้อนกับอาหารแล้วก็ตาม จะเห็นได้ว่าประกาศดังกล่าว                  
ไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถน้าบรรจุภัณฑ์ที่เคยบรรจุสิ่งของอย่างอ่ืนมาบรรจุน ้าแข็งหรือการล้าง  
ท้าความสะอาดถุงน ้าแข็งที่ไม่สะอาดเพียงพอ ซึ่งแม้จะมีกฎหมายที่บัญญัติในเร่ืองของบรรจุภัณฑ์
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แล้วแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ อีกทั งผู้ผลิตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย             
อย่างเคร่งครัด จึงท้าให้น ้าแข็งส้าหรับบริโภคไม่มีความปลอดภัยอีกทั งยังมีความบกพร่องในเร่ือง
ของความสะอาดและปลอดภัย 
 5.1.4  ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน ้าแข็ง  
  หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน ้าแข็งในปัจจุบันยังคงมีปัญหา
ในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพของน ้าแข็งเพราะจ้าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ รวมทั งความรู้ความเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถด้าเนินการตรวจสอบได้ ผู้เขียนจึงสรุปปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน ้าแข็ง ได้ดังต่อไปนี  

5.1.4.1  ควบคุมในด้านคุณภาพการผลิตสินค้า 
ในปัจจุบันส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือ อย. ก้าหนดให้น ้าแข็ง          

เป็นอาหารควบคุมเฉพาะที่จะต้องได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด แต่ปัญหาในเร่ืองการด้าเนินการ
ควบคุมคุณภาพของน ้าแข็งยังคงเป็นปัญหาในเร่ืองของการตรวจสอบเนื่องจากในปัจจุบันเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาตรวจสอบยังสถานที่ผลิตน ้าแข็งเพียงปีละ  1 ครั ง เพราะจ้านวนเจ้าหน้าที่             
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีเพียงการด้าเนินงานกรณีมีเหตุท้าให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค           
จึงเข้าตรวจสอบเมื่อเกิดความเสียหายขึ น จึงยังคงเป็นปัญหาในเร่ืองการควบคุมคุณภาพการผลิต
โดยไม่มีการด้าเนินการป้องกันรวมทั งปราบปรามให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการปฏิบัติหรือควบคุมการ
ผลิตให้เป็นไปตามขั นตอนของกฎหมายที่ก้าหนดไว้ตั งแต่ต้น เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเท่านั น 
แม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ประกอบการผลิตน ้าแข็งให้ถูกสุขลักษณะแต่ก็ยังพบการผลิตน ้าแข็ง           
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการผลิตก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคเช่นเดิม 

5.1.4.2  การควบคุมคุณภาพจ้าหน่าย  
ปัจจุบันการจ้าหน่ายน ้าแข็งมีกฎหมายก้าหนดฉลากอาหารว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ

จ้าหน่ายโดยก้าหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อให้เป็นธรรม
กับผู้บริโภครวมทั งความปลอดภัยด้วย ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ปัญหาการควบคุมการ
จ้าหน่ายการก้าหนดราคาของการจ้าหน่ายน ้าแข็งที่ผลิตออกมาเพื่อการบริโภคประกอบกับ
พระราชบัญญัติก้าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 กฎหมายก้าหนด
มาตรฐานราคาของผู้จ้าหน่ายไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค บางครั งไม่มีรายละเอียด
ว่าด้วยฉลากน ้าแข็งเพื่อระบุราคากลางโดยเฉพาะกรณีการจ้าหน่ายน ้าแข็งรายย่อยที่มีราคาสูง            
ซึ่งมีปัญหาอย่างชัดเจนและยังไม่คุ้มครองผู้บริโภค ถึงแม้ว่าส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) จะควบคุมผู้ผลิตน ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายในเร่ืองของคุณภาพมาตรฐานแต่ผู้บริโภคยังคงเสียเปรียบ
ผู้ประกอบการเช่นเดิม 
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 5.1.5  ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษและชดเชยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย  
  ในเร่ืองความผิดข้อหาผลิตเพื่อจ้าหน่ายอาหารผิดมาตรฐานถ้าเป็นการผลิตน ้าแข็ง             
ที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522            
มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และผลิตเพื่อจ้าหน่าย
อาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ           
ตามมาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(1) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน            
สองหมื่นบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ ทั งนี จากการพิจารณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ยังคงมี
ปัญหาเร่ืองมาตรการลงโทษปรับ กล่าวคือการลงโทษผู้ผลิตน ้าแข็งยังน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้ของผู้ผลิต นัน่หมายความว่ายังไม่สามารถป้องกันและบังคับให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
ด้าเนินการผลิตน ้าแข็งให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนดเพื่อให้ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ 
  กรณีกฎหมายก้าหนดให้ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องผู้ผลิตได้ หมายความว่าสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 รวมไปถึง          
การฟ้องร้องเป็นคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตร 420 แต่ยังคงเป็นปัญหา          
ในเร่ืองระยะเวลาการเรียกร้องค่าเสียหาย กล่าวคือยังมีปัญหาอันเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้บริโภค          
ที่ได้ รับอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการส่งผลท้าให้เป็นภาระกับผู้บริโภคได้ นับว่า                 
เป็นประเด็นที่มีความส้าคัญอย่างมาก  
   
5.2  ข้อเสนอแนะ 

ดังนั นการควบคุมธุรกิจน ้าแข็งที่มีปริมาณเพิ่มจ้านวนขึ นจ้าเป็นที่ต้องหาทางควบคุม
การผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภคและหามาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย ทั งนี ผู้เขียน  
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  
 5.2.1  ในเร่ืองเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตน ้าแข็ง 
  ในเร่ืองการควบคุมคุณภาพการผลิตน ้าแข็งมีแนวคิดในการด้าเนินธุรกิจการผลิต 
จ้าหน่าย และบริการจัดส่งน ้าแข็งหลอดที่เน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีแนวคิดนโยบายที่จะปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล ดังนั นผู้เขียนมีข้อเสนอแนะแบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี  
  5.2.1.1  สถานที่ที่ใช้ในการผลิต แม้ว่าจะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ก้าหนดเกี่ยวกับเร่ืองอาคารสถานที่ในการผลิตโดยน้ามาตรฐาน
ความปลอดภัยทางอาหาร (Good Manufacturing Practice: G.M.P.) มาใช้ในโรงงานผลิตน ้าแข็ง          
ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย แต่ไม่สามารถควบคุมดูแลท้าให้ผู้บริโภคปลอดภัย           
ได้เช่นเดิม ดังนั นผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพื่อด้าเนินการดังต่อไปนี  
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   (1)  ควรก้าหนดให้สถานที่ตั งและอาคารผลิต เช่น เร่ืองของตัวอาคาร บริเวณ
หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงต้องสะอาด ไม่มีน ้าขังและสิ่งสกปรก ควรผ่านการตรวจสอบ           
จากส้านักงานสาธารณสุขทุก ๆ 3 เดือนต่อครั งหรือให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการสุ่มตรวจ        
ทุกเดือนเพื่อจะได้ควบคุมการผลิตให้มีสุขลักษณะอนามัยที่ดี โดยในการออกตรวจไม่ต้องมีการ
ออกจดหมายแจ้งไปยังผู้ประกอบให้ทราบล่วงหน้ามากขึ น 
   (2)  ควรก้าหนดสถานที่ตั งของโรงงานผลิตให้ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่น         
และมีขยะ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ก้าหนดพื นที่รวมทั งท้าตารางการท้าความสะอาดมีการจดบันทึก
ทุกวันและจัดส่งเป็นรายงานประจ้าวันไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานสาธารณสุข
ในพื นที่และออกใบรับรองคุณภาพด้านความสะอาด 
  กรณีร้านค้าส่งหรือค้าปลีกน ้าแข็ง ควรให้มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมร้านค้าปลีก 
โดยออกเป็นการเฉพาะว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่.... (พ.ศ. ....) เร่ืองความสะอาด
ของร้านค้าปลีกน ้าแข็ง ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุน ้าแข็งก่อนจ้าหน่าย ถุงที่ใช้ในการบรรจุน ้าแข็ง 
การก้าหนดไม่ให้น้าสิ่งของอย่างอ่ืนมาใส่รวมในน ้าแข็งส้าหรับบริโภค ทั งนี เหตุผลเพื่อบัญญัติ
กฎหมายให้ความควบคุมร้านค้าปลีกและค้าส่งน ้าแข็งส้าหรับบริโภค ให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
สถานที่ผลิต และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้บริโภคน ้าแข็งที่สะอาด และเป็นการ
ลดการปนเปื้อนในน ้าแข็ง 
  5.2.1.2  เคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ควรมีมาตรการในการบังคับให้เป็นไปตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เร่ืองเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ในการผลิตข้อที่ 2.1-2.4 ก้าหนดให้มีการล้างท้าความสะอาดอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั ง
โดยมีการจัดท้ารายงานไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาต  
  นอกจากนั นควรออกมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบการใช้เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในกระบวนการผลิตเป็นโลหะปลอดสนิม หรือ โลหะเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม            
และต้องมีการดูแลบ้ารุงรักษาโดยตรวจสอบพื นผิวที่มีโอกาสเกิดสนิมอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบควร
น้าไปเคลือบใหม่โดยมีการตรวจสอบผ่านทางส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส้านักงาน
สาธารณสุขในท้องที่นั น ๆ 
  5.2.1.3  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน ้าแข็ง ควรมีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่  78 พ.ศ. 2527 ลงวันที่  16 มกราคม 2527 เร่ืองน ้าแข็ง 
(มาตรฐานน ้าที่ใช้ในการผลิต) เช่น 
  ข้อ 3 การผลิตน ้าแข็งเพื่อจ้าหน่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้รับประทาน ต้องใช้น ้าสะอาด 
ที่มีมาตรฐานดังต่อไปนี  
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  (1)  คุณสมบัติทางฟิสิกส์  น ้าที่น้ามาผลิตน ้าแข็งจะต้องไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น แต่จะ                    
ไม่รวมถึงกลิ่นคลอรีน ความขุ่นจะต้องไม่เกิน 2.0 ซิลิกา สเกล ยูนิต และค่าความเป็นกรดด่าง               
ต้องไม่สูงกว่า 5 ถึง 5.5 
  (2)  คุณสมบัติทางเคมี  น ้ าที่น้ามาผลิตน ้ าแข็งจะต้องมีคุณสมบัติทางเคมี  เช่น             
ปริมาณสารทั งหมด (Total Solid) ไม่เกิน 100.0 มิลลิกรัมต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร ความกระด้างทั งหมด             
โดยค้านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตไม่เกิน 50.0 มิลลิกรัมต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร แคดเมียมไม่เกิน 
0.001 มิลลิกรัมต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร และเหล็กไม่เกิน 0.1มิลลิกรัมต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร เป็นต้น 
  (3)  คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ น ้าที่น้ามาผลิตน ้าแข็งจะต้องไม่มีบักเตรีชนิด อี.โค.ไล 
(Escherichia Coli) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรคและไม่พบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์ม โดยวิธีวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในอาหารโดยวิธีการประมาณเชื อในอาหาร (Most Probable Number) ทั งนี จะต้องมีการ
แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณสมบัติสารประกอบที่กล่าวมาข้างต้นต้องต่้าว่าเกณฑ์
ตามประกาศกรวงกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16 มกราคม 2527 เร่ืองน ้าแข็ง 
โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั งสิ น เช่นกรณีประกาศกระทรวงฉบับที่ 137 พ.ศ. 2534 เร่ืองน ้าฉบับที่ 2 ควรมี
การแก้ไขหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวในส่วนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) 
เร่ืองน ้าแข็ง (ฉบับที่ 2) เช่น 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

(จ)  แคดเมียม ไม่เกิน 0.001มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี แทน 

(ฌ)  เหล็ก ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
(ญ)  ตะกั่ว ไม่เกิน0.01 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี เป็น (ธ) (น) และ (บ) ของ (2) ในข้อ 3 แห่งประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 
(ธ)  อะลูมิเนียม ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
(น)  เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไม่เกิน 0.1มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
ทั งนี ผู้เขียนให้เหตุผลในการแก้ไขโดยเห็นว่าการก้าหนดคุณสมบัติของสารประกอบ

โลหะหนักให้ต่้ากว่าประกาศดังกล่าวก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองและการก้าหนด           
ค่าคุณสมบัติเช่นนั นเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการผลิต            
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อันเกี่ยวข้องกับอาหารของผู้บริโภคมากขึ น โดยต้องได้รับการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานน ้า        
ที่ใช้ผลิตจากส้านักงานสาธารณสุขอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั ง ถ้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามให้มีผล
ไปถึงการต่อใบอนุญาตผลิตน ้าแข็งในครั งต่อไป 

5.2.1.4  ลูกจ้างในสถานประกอบการ ควรมีมาตรการในการด้าเนินงานดังนี  
 (1)  การสุขาภิบาล ควรก้าหนดเขตพื นที่ใช้น ้าในโรงงาน ห้องส้วม อ่างล้างมือ 

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้มีความชัดเจนมีทางระบายน ้าทิ ง 
 (2)  บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้ปฏิบัติงานควรมีการตรวจ

โรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ ตามที่ก้าหนดโดยกฎกระทรวงทุก ๆ 3 เดือนโดยผ่านการรับรอง           
โดยหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐเท่านั น 

 (3)  พนักงานที่เข้าใหม่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจสุขภาพ          
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) เร่ืองการขอรับใบอนุญาตตั งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ้าหน่าย 
และต้องตรวจสุขภาพทุก ๆ 6 เดือน 

 (4)  โรงงานต้องก้าหนดกฎระเบียบเร่ืองการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล 
และควรจัดฝึกอบรมให้พนักงานทุก ๆ 6 เดือนและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง
เคร่งครัด เช่น ให้พนักงานสวมชุดปฏิบัติงาน สวมหมวก ถุงมือ และรองเท้าส้าหรับปฏิบัติงาน          
โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบเป็นประจ้า 

ทั งนี เหตุผลเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานด้านบุคลากรให้มีการผ่านการตรวจสอบสุขภาพ
จากแพทย์โดยได้ใบรับรองเพื่อให้มีสุขลักษณะที่เหมาะสมกับการผลิตน ้าแข็งและคุณภาพชีวิต           
ของผู้บริโภคในการบริโภคน ้าแข็งให้ปลอดภัยยิ่งขึ น 

5.2.2  ในเร่ืองเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่งน ้าแข็ง 
1)  ควรมีการใช้ข้อปฏิบัติทางสุขอนามัยที่ดีในขณะขนส่ง  มาบังคับใช้ส้าหรับ           

การขนส่งน ้าแข็งเพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอย่างสม่้าเสมอ
ทุกวัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 

2)  ควรมีมาตรการบังคับอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 193 พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารหรือที่เรียกว่า GMP สุขลักษณะทั่วไปซึ่งเป็นหลักเกณฑ์หรือข้อก้าหนดกฎหมาย        
ที่ให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง เพื่อให้ผู้ผลิตมีการด้าเนินการให้ถูก
สุขลักษณะ 

3)  ควรออกกฎหมายบังคับขณะท้าการขนส่งน ้าแข็งให้จัดเก็บน ้าแข็งในภาชนะที่เป็น      
ตู้จัดเก็บน ้าแข็งหรือมีข้อจ้ากัดของพื นที่ทุกรายรวมทั งขอให้แยกพื นที่ที่ท้าการขนส่งเป็นสัดส่วน 
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และท้าความสะอาดฆ่าเชื อพื นอย่างสม่้าเสมอโดยมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเข้าตรวจสอบและ        
จดบันทึกอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะก่อนท้าการขนส่งและหลังขนส่งน ้าแข็ง 

5.2.3  ในเร่ืองเกี่ยวกับการควบคุมบรรจุภัณฑ์น ้าแข็ง 
1)  ควรก้าหนดหลักเกณฑ์เพื่อการควบคุมบรรจุภัณฑ์น ้าแข็งเป็นการเฉพาะโดย

เทียบเคียงกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เร่ืองก้าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 (6) และ 
(9) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยมีเนื อหาที่มีรายละเอียดก้าหนดไว้ เช่น 

ข้อ 1 การก้าหนดให้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใส่น ้าแข็งที่ท้าจากพลาสติกต้องมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานดังนี  

(1)  สะอาด  
(2)  ไม่มีสารอ่ืนออกมาปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(3)  ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค 
(4)  ไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นต้น 
ข้อ 2 ภาชนะบรรจุภัณฑ์น ้าแข็งที่ท้าจากพลาสติกนอกจากต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน

ตามข้อ 3 แล้วต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
2)  ควรห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุน ้าแข็งที่เคยผ่านการบรรจุอาหารทุกประเภทหรือ

บรรจุสิ่งของอย่างอื่นที่มิใช่น ้าแข็ง น้ากลับมาเป็นภาชนะบรรจุน ้าแข็ง 
3)  ควรมีการท้าบรรจุภัณฑ์ส้าหรับบรรจุหรือห่อหุ้มน ้าแข็งซองหรือน ้าแข็งก้อน            

โดยท้าเป็นขนาดบรรจุ 1 ก้อน ส้าหรับขายปลีก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มีดหรือขวานที่เป็นสนิมมาใช้
ตัดหรือสัมผัสน ้าแข็ง  

4)  ควรเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขนาด 20 กิโลกรัม จากถุงกระสอบมาใช้ถุงพลาสติก           
ชนิดหรือประเภทเดียวกับถุงขนาด 1.4-1.5 กิโลกรัม แทนซึ่งถุงประเภทนี จะเป็นถุงที่ใช้ครั งเดียว
แล้วทิ งเพื่อเป็นการลดปัญหาในเร่ืองของการท้าความสะอาดถุงที่ไม่สะอาดหรือมีเศษของ                    
ถุงกระสอบปนเปื้อนอยู่ในน ้าแข็ง 

5)  ควรให้มีการจัดท้าเอกสารก้าหนดวิธีการระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์  เช่น ชื่อผู้ผลิต                 
วันทีผ่ลิต ข้อมูลส้าหรับผู้บริโภค การระบุข้อมูลในฉลากเอกสารที่มีการอธิบายขั นตอนการเรียกคืน          
ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา รวมถึงปริมาณขั นตอนการจ้าหน่ายและการวางมาตรการควบคุมส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนและผลิตภัณฑ์ที่สงสัยและยังอยู่ในคลังสินค้าเอกสารที่ใช้เป็นข้อมูล
ตรวจสอบแหล่งที่ผลิต เช่น ฉลากก้าหนดแหล่งผลิตหรือสถานที่ผลิตน ้าแข็ง ทั งนี เหตุผลเพราะ         
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เพื่อผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของน ้าแข็งได้ง่ายและทราบที่มาชัดเจนเมื่อเกิดปัญหา           
อันก่อให้เกิดความเสียหายจากผู้บริโภค 
 5.2.4  ในเร่ืองเกี่ยวกับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการผลิตน ้าแข็ง 

การรับประทานน ้าแข็งนั นเสี่ยงต่อการเป็นโรคท้องร่วงอันเน่ืองมาจากกรรมวิธีการผลิต
และจัดส่งนั นไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนจึงมีธุรกิจโรงน ้าแข็ง
เกิดขึ นเป็นจ้านวนมากท้าให้การตรวจสอบคุณภาพไม่สามารถท้าได้ทั่วถึง อีกทั งกิจการที่เคยผ่าน
มาตรฐานการผลิตมาแล้วยังปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมคุณภาพท้าให้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 
กลายเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ประชาชนจึงกลายเป็นผู้ รับเคราะห์จากการกระท้าดังกล่าว           
ของผู้ประกอบการ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  

5.2.4.1  ควบคุมในด้านคุณภาพการผลิตสินค้า 
 1)  ควรให้ส้านักงานสาธารณสุขในเขตท้องที่ของผู้ประกอบการด้าเนินการ              

สุ่มการตรวจอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 
(พ.ศ. 2527) เร่ือง น ้าแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 โดยท้าการตรวจสอบสารโลหะหนักที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคทุก ๆ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย เช่น 

(1)  เหล็ก ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
(2)  ตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
(3)  อะลูมิเนียม ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร 
(4)  เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด  

1 ลิตร 
(5)  ไซยาไนด์ ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อน ้าสะอาด 1 ลิตร  

2)  ควรให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด้าเนินการตรวจสอบการผลิตน ้าแข็ง             
ยังสถานที่ผลิตอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั ง เพื่อให้สัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกอบการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย โดยต้องไม่ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้
ดังกล่าวโดยออกใบรับรองไว้ด้วย 

3)  ควรให้หน่วยงานของรัฐจัดการเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ารับการอบรม
ขั นตอนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั งประเทศเพราะปัจจุบันผู้ประกอบการไม่มีมาตรฐาน
ด้าเนินการควบคุมคุณภาพของน ้าแข็งส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
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5.2.4.2  การควบคุมคุณภาพจ้าหน่าย 
1)  ควรออกกฎหมายให้มีการก้าหนดราคากลางอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

ต่อผู้บริโภคเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติก้าหนดราคาสินค้าและป้องกันการ
ผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ซึ่งราคา หมายความว่า ราคาสินค้า และหมายความรวมถึงค่าบริการ          
อันเป็นค่าตอบแทนส้าหรับการใช้บริการด้วย ทั งนี ประกอบกับมาตรา 23-24 พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตาม มาตรา 23 เพื่อป้องกันการก้าหนดราคาซื อ ราคาขาย หรือการก้าหนดเงื่อนไขและ         
วิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการกลางด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี       
มีอ้านาจประกาศก้าหนดให้สินค้าประเภทน ้าแข็งเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมราคา 

2)  ควรก้าหนดราคาของน ้าแข็งเพื่อการบริโภคให้ปรากฏในฉลากอาหารตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทั งนี ก่อนจะซื อน ้าแข็งควรจะต้องเลือกซื ออย่าง
ระมัดระวัง ส้าหรับน ้าแข็งหลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก         
ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้  และจะต้องมีข้อความแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี  (1) ชื่ออาหาร (ถ้ามี) (2) เลขสารบบอาหาร ในเคร่ืองหมาย อย. (3) ข้อความ
ว่า “น ้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน ้าเงิน (4) ชื่อและที่ตั งของผู้ผลิต (5) น ้าหนักสุทธิเป็น
ระบบเมตริก (6) ก้าหนดราคา ทั งนี เพื่อให้ปรากฏฉลากให้มีความชัดเจนทั งนี การออกกฎหมาย       
ว่าด้วยราคากลางรวมไปถึงฉลากราคากลางเพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจาก
ผู้ขายปลีกที่มักเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นประจ้าและเกิดความยุติธรรมต่อผู้บริโภคมากขึ นและหากเป็น
ร้านค้าปลีก ควรมีการติดป้ายราคาน ้าแข็งไว้ที่หน้าร้านเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงราคาน ้าแข็งก่อน        
ที่จะตัดสินใจซื อ 
 5.2.5  ในเร่ืองเกี่ยวกับมาตรการลงโทษและชดเชยผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหาย 

1)  ควรเพิ่มบทลงโทษเช่นโทษปรับตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ผลิตน ้าแข็งหลอดถ้ามีการผลิตน ้าแข็งไม่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น้าเข้าเพื่อจ้าหน่าย หรือจ้าหน่ายซึ่งอาหารดังต่อไปนี  (1) อาหาร                 
ไม่บริสุทธิ์ (2) อาหารปลอม (3) อาหารผิดมาตรฐาน (4) อาหารอ่ืนที่รัฐมนตรีก้าหนดทั งนี ผู้เขียน
เห็นว่าในเร่ืองความผิดข้อหาผลิตเพื่อจ้าหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ตามมาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และผลิตเพื่อ
จ้าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์  มีโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้า                 
ทั งปรับ ตามมาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(1) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับผู้เขียนเห็นควรเพิ่มก้าหนดโทษปรับให้มากขึ นจากโทษปรับเดิม
เพิ่มเป็นหนึ่งแสนบาท และการค้านวณโทษปรับให้น้าระบบอัตราค้านวณจากรายได้หรือมีการปรับ

DPU



160 

โดยก้าหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) ประกอบกับรายได้แต่ละวันของผู้ประกอบการเพื่อเป็น
การป้องปรามผู้ประกอบการมิให้กล้ากระท้าผิดซ ้าเพราะเป็นการป้องปรามในการกระท้าความผิด
ของผู้ประกอบการมากกว่ามุ่งลงโทษ 

2)  นอกจากนี กรณีผู้ผลิตและผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าหรือบริการเดียวกันหลายรายที่มีส่วน
จ้าหน่ายสินค้าหรือบริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคควรน้าหลักส่วนแบ่งความรับผิด
ไปตามส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) มาเป็นเกณฑ์พิจารณา เว้นแต่ผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าหรือ
บริการเหล่านั นจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้จัดจ้าหน่ายในพื นที่ที่บริโภคใช้สินค้าหรือบริการ
หรือมีข้อแก้ตัวอย่างอ่ืนที่รับฟังได้ชัดเจนผู้จัดจ้าหน่ายนั นก็ไม่ต้องรับผิด  แต่อย่างไรก็ตามถือว่า
ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการก็ยังคงต้องรับผิดอยู่เพราะเป็นต้นก้าหนดที่ท้าให้เกิดสินค้ าหรือบริการ
เหล่านั นเกิดขึ น 

3)  ควรน้าคดีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง มาพิจารณาแบบคดี
เล็กน้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วหรือมีการพิจารณาคดีแบบรวบรัด ในกรณีผู้บริโภคบริโภค
น ้าแข็งที่ได้รับสารพิษเนื่องมาจากการปนเปื้อนในน ้าแข็ง การพิสูจน์ซึ่งผู้บริโภคบริโภคน ้าแข็งที่
ปนเปื้อนสารพิษอาจเป็นการสร้างภาระท้าให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ นเมื่อเทียบกับค่าชดเชยที่ควรได้รับ
จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น และต้องใช้เวลานานควรมีการเยียวยาความเสียหายจากการบริโภค
น ้าแข็งเบื องต้นเพราะผู้เสียหายมีความต้องการการเยียวยามากกว่าการลงโทษผู้ประกอบการ 

4)  ควรน้าหลักความรับผิดโดยเด็ดขาดในตัวสินค้าและบริการมาใช้ด้วยที่เรียกว่า 
“Product Liability” มาใช้ในกรณีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องและไม่มีทางสืบถึงการกระท้าของ         
ผู้ประกอบธุรกิจ (จ้าเลย) ได้เพราะข้อเท็จจริงอยู่ในอ้านาจและในความรู้เห็นของฝ่ายผู้ประกอบ
ธุรกิจทั งหมด ควรก้าหนดเงื่อนไขประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์เพื่อใช้ด้าเนินการลงโทษ
ให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีดังกล่าว กล่าวคือกฎหมายก้าหนดให้ผู้บริโภคเพียงแต่น้าสืบว่า         
ตนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั นจริง ส่วนผู้ประกอบธุรกิจตามหลักทฤษฎีแล้วควรก้าหนด
กฎหมายให้สันนิษฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจมีความผิดแม้มิได้มีการจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม 
แต่ก็ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีโอกาสต่อสู้คดีโดยน้าสืบหักล้างว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของ
ผู้ เสียหายเอง และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคก้าหนดเพียงให้อยู่ในดุลพินิจของศาล                   
ที่จะก้าหนดภาระการพิสูจน์ว่าใครมีหน้าที่สืบก่อนก็ได้  เหตุผลทั งนี ก็เพื่อให้ผู้บริโภคมีอ้านาจ
ต่อรองที่เท่าเทียมกันกับผู้ประกอบธุรกิจและมีความเท่าเทียมกันในการต่อสู้คดีในกระบวนการ
ยุติธรรมอันเป็นสิทธิขั นพื นฐานของทุกคนมิใช่คุ้มครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ 

ดังนั นปัญหาที่ได้วิเคราะห์และสรุปเสนอแนะทั งหมดนี ก็เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค คือสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
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และต่อเนื่องเพราะปัจจุบันกระบวนการพิจาณาคดีต่อเนื่องก็มีปัญหา ฉะนั นหากผู้บริโภคที่ได้รับ         
ความเสียหายประสงค์จะได้รับการชดใช้เยียวยาอย่างรวดเร็ว จึงควรมีองค์กรอิสระที่รับผิดชอบ          
โดยเฉพาะที่รับผิดชอบด้าเนินการเป็นคดีบริโภคเป็นการเฉพาะกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
ในวงกว้าง เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื นที่ของผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยในอนาคตนั นนั่นเอง DPU
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บทสัมภาษณ์ผู้ผลิต ผู้บริโภค  
และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมธุรกิจการผลิตน ้าแข็ง 

 
ผู้บริโภค  1  เพศชาย อายุ 25 ปี ประกอบอาชีพขับรถสามล้อรับจ้างสาธารณะ 

 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภคเป็นประจ้าเพราะจะท้าให้มีความสดชื่น และช่วยคลายร้อนได้ รับประทาน             

ทุกวันพร้อมกับเวลาเราดื่มน ้าอัดลมหรือกาแฟ 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เลือกซื อน ้าแข็งที่สะอาดไม่มีเศษวัสดุใดอยู่ในน ้าแข็ง และน ้าแข็งจะต้องไม่มีกลิ่น

ปนเปื้อนอยู่ในน ้า 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ การขนส่งน ้าแข็งส่วนใหญ่จะใส่กระสอบเพื่อบรรจุน ้าแข็ง จะท้าให้มีเศษกระสอบหรือ

สิ่งแปลกปลอมติดมาด้วย ควรใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อจะให้ดูแล้วมีความสะอาด
และน่ากินมากยิ่งขึ นด้วยครับ 

 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบเห็น และคิดว่าไม่เหมาะสม เพราะการขนส่งน ้าแข็งจะใส่กระสอบ และจะท้าให้

มีเศษกระสอบหรือเศษผงติดมากับน ้าแข็งในเวลารับประทาน  
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ คิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว แต่ควรมีการพัฒนาให้สามารถเก็บความเย็นได้จะดียิ่งขึ น  
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ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง
รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 

ค้าตอบ ไม่ทราบแต่คิดว่าต้องมี เพราะการท้าน ้าแข็งต้องผ่านการทดสอบด้านสุขภาพอนามัยใน
การบริโภค การท้าน ้าแข็งต้องสะอาดเพราะเมื่อผู้บริโภครับประทานแล้วต้องปลอดภัย 
และต้องผ่านการคัดกรองกรรมวิธีต่าง ๆ ของโรงงานและต้องได้รับน ้าแข็งที่ดีมี
คุณภาพ  

 
ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่เรียกร้อง แต่จะดูน ้าแข็งยี่ห้ออ่ืนเวลาซื อครั งต่อไป เพราะน ้าแข็งเราก็ต้องเลือกที่มี

คุณภาพดีต่อเรา  
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ผู้บริโภค  2  เพศหญิง อายุ 25 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภคน ้าแข็งเป็นประจ้าทุกวัน เพราะเมืองไทยมีอากาศร้อนสูง ร่างกายต้องการน ้า 

และความสดชื่อจากน ้าแข็ง  
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ข้าพเจ้าเลือกซื อน ้าแข็งตามความต้องการในการบริโภคในแต่ละครั ง ตามความจ้าเป็น  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ข้าพเจ้าเคยพบปัญหาในน ้าแข็ง พบว่ามีตะกอนฝุ่นผงติดอยู่ และมีเศษของบรรจุภัณฑ์

เข้าไปปลอมแปลงอยู่ในก้อนน ้าแข็ง  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ ข้าพเจ้าเคยพบเห็นการขนส่งน ้าแข็ง และคิดว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากการขนส่งน ้าแข็ง 

โดยทั่วไปจะใช้รถบรรทุกที่เปิดโล่งโดยไม่มีหลังคา ไม่มีความปลอดภัย และยังดูไม่
สะอาด 

ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ข้าพเจ้าคิดว่าเหมาะสม เพราะโดยทั่วไปน ้าแข็งจะบรรจุใส่กระสอบท้าให้น ้าสามารถ

ไหลผ่านได้เวลาที่น ้าแข็งนั นจะละลาย  
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดเข้ามาก้ากับดูแล การผลิตน ้าแข็ง เพราะ

ข้าพเจ้าไม่ได้ศึกษาและมีความรู้ทางด้านนี โดยตรง 
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ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจาก ผู้ประกอบการหรือไม่ 

ค้าตอบ ไม่เรียกร้อง เพราะไม่ทราบว่าจะไปเรียกร้องจากหน่วยงานใด  
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ผู้บริโภค  3  เพศหญิง อายุ 40 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านรับส่งไปรษณีย์ 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใดหากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็งบ่อย

เพียงใด 
ค้าตอบ บริโภค เนื่องจากการบริโภคน ้าแข็งแล้วจะท้าให้รู้สึกสดชื่น เพราะสภาพอากาศที่ร้อน

จัดและโดยปกติ จะบริโภคน ้าแข็งทุกมื อพร้อมอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน  
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ จะเลือกซื อน ้าแข็งที่สังเกตว่ามีความสะอาด สีน ้าแข็งต้องขาวใสและไม่มีสิ่งสกปรก 

เจือปนมาด้วยและเลือกขนาดของเกร็ดน ้าแข็งที่เป็นขนาดเล็ก 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบเห็นเนื่องจากน ้าแข็งจากแหล่งที่มาบางแห่งมีสิ่งสกปรกเจือปนมาในก้อนน ้าแข็ง

ด้วย และเมื่อน ้าแข็งละลายน ้าจะมีลักษณะขุ่นและมีสิ่งปนเปื้อน  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบเห็นวิธีการขนส่งน ้าแข็งของผู้จ้าหน่ายที่ส่งตามร้านค้าทั่วไป ซึ่งวิธีการขนส่ง

น ้าแข็งของผู้จ้าหน่ายบางรายมีวิธีการขั นตอนที่ไม่ค่อยสะอาด และบรรจุภัณฑ์ที่ใส่
น ้าแข็งสภาพเก่าและดูเหมือนคล้ายผ่านการใช้งานมาแล้ว  

 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ มีความเหมาะสมตามสภาพความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบการต้องค้านึงถึง

ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งด้วย  
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ พอจะทราบว่าน่าจะมีหน่วยงานของภาครัฐที่ต้องเข้ามาดูแลและก้ากับควบคุมมาตรฐาน 

และการรับรองของคณะกรรมการอาหารและยา  
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ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 

ค้าตอบ อาจจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการในกรณีที่มีการบริโภคน ้าแข็งแล้ว        
ท้าให้มีผลเสียต่อร่างกายรุนแรง และเป็นอันตรายต่อชีวิต  
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ผู้บริโภค  4  เพศหญิง อายุ 30 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภคน ้าแข็งเป็นประจ้าทุกวัน พร้อมกับเคร่ืองดื่ม เนื่องจากสภาพอากาศร้อน           

เพื่อดับกระหายและความรู้สึกสดชื่น  
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ไม่มีวีการเลือกซื อน ้าแข็ง แต่จะเลือกซื อจากร้านค้าที่ขายเคร่ืองดื่ม ว่าร้านมีความ

สะอาดหรือไม่ เช่นการท้าความสะอาดโดยรวม ตู้เย็น หรือถุงใส่น ้าแข็งจากภายนอก  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบเห็นปัญหาของความสะอาดในน ้าแข็ง เนื่องจากในบางครั งที่รับประทานกับ

น ้าเปล่าแล้ว เมื่อน ้าแข็งละลายแล้ว จะพบว่าในแก้วมีตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนบ้าง  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบเห็น หากเป็นในเร่ืองของการขนส่งนั นไม่เหมาะสม เนื่องจากเท่าที่เคยพบเห็น

จะมีการใส่กระสอบและน้ามาถ่ายในแก่ร้านค้า จึงไม่ทราบว่าถุงดังกล่าวนั นมีการน้า
กลับมาใช้ใหม่  หรือได้รับการท้าความสะอาดหรือไม่  หากเป็นน ้าแข็งที่ส่งตาม
ร้านอาหารหรือร้านค้าขายเคร่ืองดื่มจะมีลักษณะไม่ค่อยสะอาดมากนัก เนื่องจากจะ
บรรทุกมาในรถยนต์ ซึ่งมีผ้ายางคลุมเพื่อป้องกันการละลาย แต่ก็อาจมีสิ่งปนเปื้อนจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่นฝุ่นควันต่าง ๆ และเคยพบเห็นคนงานชอบนั่งหรือยืนบน
น ้าแข็ง ดูแล้วท้าให้น ้าแข็งไม่น่าบริโภค 

 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ หากเป็นน ้าแข็งยูนิตนั นถือว่ามีความสะอาดแล้ว เพราะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบใส 

และมีการปิดผนึกเรียบร้อยดี แต่ถ้าเป็นถุงกระสอบขนาดใหญ่ดูไม่สะอาดและไม่รู้ว่า  
ถุงแบบนี จะมีการล้างท้าความสะอาดหรือไม่ 
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ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง
รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 

ค้าตอบ ไม่ทราบ  
 
ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 
ค้าตอบ หากเกิดความเสียหาย เช่นอาการท้องเสีย ท้องร่วง และสาเหตุมาจากน ้าแข็งแล้ว          

คงไม่ด้าเนินการเรียกร้องเนื่องจากไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ผลิต แต่อาจมีการแจ้งให้ผู้ขาย
ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ นเพื่อปรับปรุงในเร่ืองของความสะอาด 
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ผู้บริโภค  5  เพศหญิง อายุ 34 ปี  ประกอบอาชีพรับจ้าง 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภค เพราะช่วงนี อากาศร้อนจัด ปกติไม่บ่อย แต่ช่วงอากาศร้อนรับประทานเกือบ 

ทุกวัน 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เลือกซื อน ้าแข็งที่ไม่แช่รวมกับสิ่งของอย่างอื่น 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคย น ้าแข็งที่บริโภคไม่สะอาด มีเศษถุงกระสอบใส่น ้าแข็งอยู่ในแก้วน ้าแข็ง บางครั ง

หากน ้าแข็งละลายจะเห็นเศษฝุ่นตะกอนอยู่ที่ก้นแก้ว 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคย ไม่เหมาะสมเท่าไหร ่ไม่ได้มาตรฐาน เห็นเด็กท้ายนั่งทับน ้าแข็ง ดูแล้วท้าให้น ้าแข็ง

ไม่สะอาด 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ถุงพลาสติกที่ใส่ขนาด 1 กิโลกรัมดูเหมาะสมแล้ว แต่ถ้าเป็นถุงกระสอบคิดว่าไม่

เหมาะสม เพราะถุงกระสอบเห็นมีคราบสกปรกอยู่ที่ถุง บางทีถุงขาดหรือร่ัวอาจท้าให้
เศษผงเข้าไปอยู่ในน ้าแข็งได้ 

 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ ไม่ทราบและไม่แน่ใจ 
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ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม 

ค้าตอบ คงไม่เรียกร้อง เพราะยังไม่เคยได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง 
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ผู้บริโภค  6  เพศหญิง อายุ 32 ปี  ไม่ได้ประกอบอาชีพใด 
 

ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง
บ่อยเพียงใด 

ค้าตอบ บริโภค เน่ืองจากอากาศร้อน แต่บริโภคเป็นบางครั ง เน่ืองจากมักจะไม่บริโภคน ้าเย็น 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ดูจากก้อนน ้าแข็งสีไม่ขุ่นและสีใส ๆ 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ก้อนน ้าแข็งมีเศษวัชพืชหรือเศษไม้อยู่ภายในก้อนน ้าแข็ง 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบ และเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในด้านความสะอาด ควรมีการแก้ไขปรับปรุง และไม่

ควรจะให้มีใครเข้าไปนั่งหรือยืนอยู่บนรถที่ขนส่งน ้าแข็ง 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ คิดว่าเหมาะสมแล้ว 
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง 
ค้าตอบ ไม่ทราบ 
 
ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม 
ค้าตอบ ไม่เรียกร้อง 
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ผู้บริโภค  7  เพศหญิง อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพพนักงานราชการ 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภคบางครั ง จะเลือกบริโภคเฉพาะเวลาอากาศร้อน 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เลือกแบบที่ใสและสะอาด ไม่แช่ของอย่างอ่ืนรวมอยู่ในน ้าแข็ง หรือเลือกซื อน ้าแข็งที่มี 

อย รับรอง 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบ ว่าน ้าแข็งเมื่อละลายน ้าหมดแล้ว จะมีสิ่งสกปรกในก้อนน ้าแข็ง น ้าจะด้า 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบและเคยเข้าไปดูการท้าน ้าแข็ง บางครั งความสะอาดก็ยังไม่เพียงพอ (เฉพาะบางที่) 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ บางเวลา บางโอกาสและสถานที่  เราจะเจาะจงไปเลยคงยาก เพราะแต่ละสถานที่ใช้

น ้าแข็งไม่เหมือนกัน 
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง 
ค้าตอบ ไม่ทราบ 
 
ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่ เพราะสิ่งที่เราบริโภคในแต่ละวันไม่ใช่น ้าแข็งเพียงอย่างเดียว หากเกิดความเสียหาย

ขึ นก็คงจะไม่ได้คิดว่าเกิดขึ นเพราะน ้าแข็งไม่สะอาด 
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ผู้บริโภค  8  เพศชาย อายุ 25 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภค เพราะจะท้าให้มีความสดชื่น รับประทานทุกวันพร้อมกับเวลาเราดื่มน ้าอัดลม กาแฟ 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เลือกซื อน ้าแข็งที่สะอาดไม่มีเศษวัสดุใดอยู่ในน ้าแข็ง   
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบ น ้าแข็งที่บริโภคในปัจจุบันดูไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาด มักมีเศษวัสดุอย่างอ่ืน

เช่นเศษหญ้า หรือฝุ่นอยู่ในน ้าแข็ง 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบเห็น ไม่เหมาะสม เพราะการขนส่งน ้าแข็งจะใส่กระสอบ และจะท้าให้มีเศษ

กระสอบหรือเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วย ควรใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อ
จะให้ดูแล้วมีความสะอาดและน่าบริโภคมากยิ่งขึ นด้วยครับ 

 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ คิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว แต่ควรมีการพัฒนาให้สามารถเก็บความเย็นได้ จะดียิ่งขึ น  
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ คิดว่าต้องมี เพราะการท้าน ้าแข็งต้องผ่านการทดสอบด้านสุขภาพอนามัย การท้าน ้าแข็ง

ต้องสะอาดเพราะเมื่อผู้บริโภครับประทานแล้วต้องปลอดภัย และต้องผ่านการคัดกรอง
กรรมวิธีต่าง ๆ ของโรงงานและต้องได้รับน ้าแข็งที่ดีมีคุณภาพ  

 
  

DPU



182 

ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 

ค้าตอบ ไม่เรียกร้อง แต่จะดูผลิตภัณฑ์ใหม่ ในเวลาซื อครั งต่อไป เพราะน ้าแข็งเราก็ต้องเลือกที่มี
คุณภาพดีต่อเรา  
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ผู้บริโภค  9  เพศหญิง อายุ 40 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภคเพื่อดับกระหาย ชื่นใจ เวลาอากาศร้อน แต่จะบริโภคนาน ๆ ครั งเฉพาะเวลา

อากาศร้อน ๆ  
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ พยายามเลือกซื อน ้าแข็งที่มีภาชนะใส่มิดชิด เป็นน ้าแข็งยูนิต และในน ้าแข็งไม่มีอะไร

แช่ปนอยู่ เชน่อาหารต่าง ๆ ร้านบางร้านมักแช่ปนกันไม่ค้านึงถึงผู้บริโภค  มองดูสะอาด
ไม่มีเศษขยะหรือฝุ่นละอองผสมอยู่  

 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบ มีเศษตะกอนเล็ก ๆ อยู่ในน ้าแข็งที่ละลายหมดแล้ว จะเห็นตะกอนลอยอยู่กับ

แก้ว ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็น  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยเห็น และคิดว่าไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ภาชนะที่ใช้ใส่จะเป็นกระสอบขาว ๆ ดูแล้ว

ไม่สะอาด และฝุ่นละอองสามารถเกิดลอดผ่านเข้าไปได้ และเวลาบรรทุกจะเอาไปวาง
บนรถซึ่งพื นรถไม่สะอาดจะติดไปกับถุงได้  

 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ในส่วนของน ้าแข็งที่ขายเป็นถุงส้าเร็จรูปคิดว่าเหมาะสมแล้ว  แต่ในส่วนของถุง

กระสอบคิดว่ายังไม่เหมาะสม เพราะถุงชนิดนี ดูไม่สะอาด ท้าให้เชื อโรคหรือฝุ่นละออง
เข้าไปอยู่ในน ้าแข็งได้ง่าย ควรเปลี่ยนถุงชนิดนี  
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ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง
รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 

ค้าตอบ ไม่ทราบ และคิดว่าไม่น่าจะมีหน่วยงานใดมาดูแลหรือควบคุมตั งแต่ขั นตอนการผลิต 
จนถึงการจ้าหน่ายและไม่น่าจะมีการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานน ้าแข็งครบทั ง
กระบวนการ  

 
ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 
ค้าตอบ ทุกคนก็จะต้องเรียกร้องจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการ แต่ในความเป็นจริงไม่น่าจะท้า

ได้ เพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเรียกร้องหรือคุ้มครองผู้บริโภคและคิดว่าไม่มี
กฎหมายคุ้มครองใด หรือมีแต่ผู้บริโภคไม่ทราบ  
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ผู้บริโภค  10  เพศชาย อายุ 32 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัท 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภคแทบทุกวัน เนื่องจากช่วยให้คลายร้อนจากอากาศร้อนได้ และยังใช้ผสมใน

น ้าเปล่า เมื่อดื่มน ้าแล้วก็ท้าให้รู้สึกสดชื่นได้  
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ต้องเลือกซื อน ้าแข็งที่มีคุณภาพดี สะอาด และผ่านมาตรฐานของ อย. หรือเลือกซื อจาก

ผู้ผลิตน ้าแข็งโดยตรงที่มีคุณภาพ 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยซื อน ้าแข็งที่มีความไม่สะอาด และมีฝุ่นละอองเยอะ ท้าให้ได้รับการบริโภคน ้าแข็ง 

ที่ไม่สะอาดและคุณภาพไม่ดี  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบเห็นวิธีการขนส่งน ้าแข็งโดยใส่ถุงกระสอบสีขาว ส่งตามร้านค้าขายของช้าทั่วไป 

และเคยพบเห็นวธิีการส่งโดยรถตู้บรรทุกน ้าแข็ง ซึ่งจะเหมาะสมกว่าวิธีแรก  
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติก บรรจุน ้าแข็งในปัจจุบัน ยังมีคุณภาพไม่ดี เนื่องจากฉีด

ขาดง่าย และป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปได้น้อยมาก  
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ กระทรวงสาธารณสุข  
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ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 

ค้าตอบ เรียกร้องเนื่องจากข้าพเจ้าคิดว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและอาจท้าให้ได้รับอันตราย 
ถึงชีวิตได้  

 
  DPU
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ผู้บริโภค   11  เพศหญิง อายุ 28 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภคน ้าแข็ง เพราะเวลาอากาศร้อนหรือกระหายน ้าต้องทานน ้าเย็น ๆ ใส่น ้าแข็ง          

ถึงจะสดชื่น 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ปกติจะเลือกซื อน ้าแข็งที่ซีนอยู่ในถุงพลาสติกเรียบร้อยแล้ว  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบมีเศษผงอยู่ในน ้าแข็ง  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบเห็นถึงวิธีการส่งน ้าแข็ง ส่งโดยการใช้ยานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ คิดว่าไม่

เหมาะสมเนื่องจากจะท้าให้เศษฝุ่นละอองตามท้องถนนปะปนในน ้าแข็งได้  
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ บางอย่างก็เหมะสม อาทิ เช่น ถุงพลาสติกที่มีการซีนไว้เรียบร้อยแล้ว บางครั งก็ไม่

เหมาะสม อาชิ เช่นการน้าน ้าแข็งใส่ภาชนะที่มีการเปิดปากถุง เพราะจะท้าให้เศษผง
หรือเชื อโรคเข้าไปปะปนได้ 

 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการผลิตน ้าแข็ง 
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ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 

ค้าตอบ หากเกิดความเสียหาย จากการบริโภคน ้าแข็ง ถ้าเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยก็คงหยุด
และหลีกเลี่ยงการบริโภคน ้าแข็งในปริมาณที่น้อยลง  

 
  DPU
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ผู้บริโภค  12  เพศชาย อายุ 27 ปี ประกอบอาชีพลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ ใช่ เพราะชื่นใจ และบริโภคทุกมื อที่สามารถหาน ้าแข็งได้ 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ไม่ เพราะเราไม่สามารถเลือกได้ แต่จะเลือกซื อจากร้านค้าใกล้บ้านหรือภายในที่ท้างาน 

เน่ืองจากสะดวก 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคย น ้าแข็งมีความสกปรกมีเศษหญ้า หรือตะกอนอยู่ก้นแก้วน ้าดื่ม  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เหมาะสมเป็นบ้างเจ้า บางเจ้าก็ไม่เหมาะสมกับรถส่งน ้าแข็งกับวัสดุหรือภาชนะที่ใส่

น ้าแข็ง 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ไม่เหมาะสมเพราะบางเจ้าไม่เคยล้างท้าความสะอาดรถเลย เพราะเห็นคราบด้า ๆ         

ติดอยู่ที่ถัง 
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ ไม่ทราบ 
 
ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่เรียกร้อง    
 

DPU
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ผู้บริโภค  13  เพศหญิง อายุ 61 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการบ้านาญ 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภค เพราะเคร่ืองดื่มบางประเภทจะต้องทานกับน ้าแข็ง แต่จะบริโภคเป็นบางวัน 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ไม่มี เพราะบริเวณร้านค้าแถวบ้านมีอยู่จ้ากัด 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ พบ น ้าแข็งปนเปื้อนฝุ่น 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ พบรถส่งน ้าแข็งยังคงมีความไม่เหมาะ บ้างใช้รถกระบะเป็นพาหนะ บ้างใช้รถบรรทุก 

6 ล้อ โดยไม่มีช่องเก็บรักษาน ้าแข็งโดยเฉพาะน ้าแข็งถูกบรรทุกอย่างสินค้าทั่วไป            
ผ่านบรรยากาศฝุ่นละอองรถติดบนท้องถนน 

 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ในบางประเภท/ชนิดน ้าแข็ง ที่ถูกบรรจุในถุงพลาสติกดูสะอาด แต่บางประเภทที่บรรจุ

ในถุงกระสอบไม่มีความสะอาดเพียงพอที่จะใช้รับประทานได้ 
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ น่าจะเป็น อย. 
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ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 

ค้าตอบ ไม่ เพราะน่าจะยังไม่มีศูนย์หรือหน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนในเร่ืองดังกล่าวในส่วน
ของอาหารที่มีประสิทธิภาพพอที่จะเยียวยาความเสียหายจากการบริโภคได้เสียเวลามาก
ในการด้าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย และกฎหมายในปัจจุบันคงไม่สามารถเอาผิดกับ
ทางผู้ผลิตหรือผู้ขายได้ 

 
  DPU



192 

ผู้บริโภค  14  เพศชาย อายุ 26 ปี ประกอบอาชีพลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ บริโภค เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 1-2 ครั ง 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ไม่ เพราะไม่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น ้าแข็งในร้านค้าใดร้านค้าหนึ่ง  จึงไม่

สามารถเลือกบริโภคได้ 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบ ในลักษณะของสิ่งปนเปื้อน เช่น พลาสติกกระสอบที่ใช้บรรจุน ้าแข็ง เส้นด้าย 

แกลบ เป็นต้น 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ เคยเห็นยังไม่มีความเหมาะสมในความสะอาดของรถที่ใช้บรรทุก และคนงาน 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ไม่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีการปิดหีบห่อให้มิดชิดดีพอส้าหรับน ้าแข็งซึ่งเป็นของ

ที่ใช้บริโภค 
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ ไม่ทราบ 
 
ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่เรียกร้อง เพราะค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีอาจมากเมื่อเทียบกับค่าสินไหมที่ได้รับ

อาจไม่คุ้มค่า 

DPU



193 

ผู้บริโภค  15  เพศชาย อายุ 30 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 
 
ค้าถาม ท่านบริโภคน ้าแข็งหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านบริโภคน ้าแข็งท่านบริโภคน ้าแข็ง

บ่อยเพียงใด 
ค้าตอบ ใช่ เพราะอากาศร้อน ไม่บ่อย 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการเลือกซื อหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เลือกซื อที่บรรจุถุงพลาสติกที่มีการปิดผนึก 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบปัญหาหรือข้อบกพร่องของน ้าแข็งหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ เคยพบฝุ่นและเศษพลาสติก  
 
ค้าถาม ท่านเคยพบเห็นถึงวิธีการขนส่งน ้าแข็งหรือไม่  และคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ พบรถส่งน ้าแข็งเป็นรถกระบะหรือไม่ก็รถสามล้อ ผู้ขนส่งใช้มือเปล่าสัมผัสโดนน ้าแข็ง 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่น ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกปิดผนึกมิดชิดมีความเหมาะสม แต่น ้าแข็งก้อนหรือน ้าแข็ง

บดยังไม่เหมาะสม 
 
ค้าถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในเร่ืองการผลิตน ้าแข็ง

รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
ค้าตอบ กระทรวงสาธารณสุข/ส่วนท้องถิ่น เช่น ส้านักงานเขต 
 
ค้าถาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการบริโภคน ้าแข็ง  ท่านจะด้าเนินการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่ เพราะไม่ทราบว่าจะด้าเนินการอย่างไร 
 
  

DPU



194 

ร้านค้าปลีก (ร้านขายเครื่องดื่ม) 
 
ค้าถาม น ้าแข็งที่ท่านจ้าหน่ายในปัจจุบันมีกี่ชนิด 
ค้าตอบ ชนิดเดียวคือน ้าแข็งบด ที่เลือกน ้าแข็งบดมาจ้าหน่ายเนื่องจากมีราคาถูกกว่าน ้าแข็ง

อนามัย และเหมาะที่จะใส่ในเคร่ืองดื่มเช่น กาแฟเย็น น ้าอัดลมเป็นต้น 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าน ้าแข็งที่ท่านจ้าหน่ายในปัจจุบันมีความสะอาดหรือไม่ และมีวิธีการเลือกซื อ

น ้าแข็งจากผู้ผลิตอย่างไร 
ค้าตอบ คิดว่าน ้าแข็งที่จ้าหน่ายยังไม่สะอาดเพียงพอ เพราะบางครั งก็พบว่ามีเศษผงอยู่ในน ้าแข็ง 

ส่วนวิธีการเลือกซื อทางร้านไม่สามารถเลือกได้ เน่ืองจากจะมีรถประจ้าที่ส่งในบริเวณนี 
เป็นผู้มาส่งให้ อีกทั งยังสะดวกสบาย ไม่ต้องไปซื อน ้าแข็งจากร้านหรือโรงงานผลิตเอง 

 
ค้าถาม ในการก้าหนดราคาขายน ้าแข็งใครเป็นผู้ก้าหนด 
ค้าตอบ ทางร้านเป็นผู้ก้าหนดราคาเองว่าจะขายราคาเท่าไหร่ 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งน ้าแข็งในปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ยังไม่มีความเหมาะสม เพราะบางครั งจะเห็นว่าถุงที่ใส่น ้าแข็งไม่สะอาด 

และควรมีการเปลี่ยนจากถุงกระสอบมาเป็นถุงพลาสติก แต่ก็เข้าใจผู้ผลิตว่าจะเป็นการ
เพิ่มต้นทุนให้เขาและจะท้าให้น ้าแข็งมีราคาสูงขึ น 

 
ค้าถาม ท่านคิดว่าการขนส่งน ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
ค้าตอบ การขนส่งในปัจจุบันยังมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากบางครั งเห็นพนักงานส่งน ้าแข็ง

ขึ นไปนั่งทับหรือเหยียบน ้าแข็ง รถส่งน ้าแข็งบางครั งก็ยังเห็นว่าสกปรกหรือบางทีก็มี
จักรยานยนต์มาส่ง ซึ่งบางครั งอาจท้าให้ฝุ่นละอองปนเปื้อนอยู่ในน ้าแข็งได้ 

 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจขายปลีกน ้าแข็งต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานใดหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่ต้องขออนุญาต 
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ค้าถาม มีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในการท้าธุรกิจขายปลีกน ้าแข็งของท่านหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาก้ากับดูแล แต่มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาตรวจร้านว่าสะอาด

หรือไม่เพื่อให้แผ่นป้ายรับรองว่าร้านค้านี สะอาดจริง แต่ไม่มีตรวจสอบน ้าแข็ง 
 
  DPU
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ร้านค้าปลีก (ร้านขายกาแฟ) 
 
ค้าถาม น ้าแข็งที่ท่านจ้าหน่ายในปัจจุบันมีกี่ชนิด 
ค้าตอบ น ้าแข็งที่น้ามาใช้ส้าหรับเคร่ืองดื่มมี  2 ชนิด คือน ้าแข็งหลอดเล็กและน ้าแข็งบด             

แต่ส่วนมากนิยมน้าน ้าแข็งบดมาใช้ เน่ืองจากมีราคาถูกกว่า และท้าให้เคร่ืองดื่มเย็นเร็ว 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าน ้าแข็งที่ท่านจ้าหน่ายในปัจจุบันมีความสะอาดหรือไม่ และมีวิธีการเลือกซื อ

น ้าแข็งจากผู้ผลิตอย่างไร 
ค้าตอบ หากเป็นน ้าแข็งหลอดคิดว่าสะอาดเพราะสังเกตได้จากถังน ้าแข็ง  แต่เนื่องจากมีราคา

แพงกว่า ส่วนน ้าแข็งบดนั นยังไม่สะอาดเท่าที่ควรเพราะบางครั งจะพบเศษฝุ่นหรือ
ตะกอนก้นถัง ส่วนวิธีการเลือกซื อไม่สามารถเลือกได้  เพราะจะมีรถจากผู้ส่งประจ้า             
มาส่งให้ถึงที่ ที่เลือกซื อจากรถพวกนี เน่ืองจากสะดวก 

  
ค้าถาม ในการก้าหนดราคาขายน ้าแข็งใครเป็นผู้ก้าหนด 
ค้าตอบ ร้านเราจะก้าหนดราคาเอง แต่ราคาก็จะไม่แตกต่างจากร้านขายเคร่ืองดื่มทั่วไปมากนัก 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งน ้าแข็งในปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ คิดว่าไม่เหมาะสมเพราะถุงที่ใส่น ้าแข็งไม่สะอาด เห็นมีร้านค้าบางร้านน้าขยะใส่ลงไป

ในถุง ไม่ทราบว่าโรงงานที่ผลิตที่น้าถุงกลับไปใช้จะมีการล้างท้าความสะอาดหรือไม่ 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าการขนส่งน ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
ค้าตอบ คิดว่าไม่เหมาะสมเลย เพราะมักจะเห็นเด็กส่งน ้าแข็งนั่งทับน ้าแข็ง บางทีก็เห็นใช้เท้าใน

การเคลื่อนย้ายน ้าแข็งหรือบางครั งร้านพวกนี จะน้ารถจักรยานยนต์มาส่งน ้าแข็ง             
ไม่มีผ้าใบหรืออะไรคลุมน ้าแข็งเลย ท้าให้สัมผัสกับฝุ่นละอองได้ง่าย 

 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจขายปลีกน ้าแข็งต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานใดหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่ต้องขออนุญาต แต่จะมีเทศบาลมาตรวจที่ร้านปีละ 1 ครั ง หากผ่านเกณฑ์จะให้ป้าย

รับรองความสะอาด ซึ่งป้ายมีอายุ 1 ปี 
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ค้าถาม มีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในการท้าธุรกิจขายปลีกน ้าแข็งของท่านหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่มีหรือมีแต่ไม่ทราบเน่ืองจากว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
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ร้านค้าส่งน ้าแข็ง 1 
 
ค้าถาม น ้าแข็งที่ท่านจ้าหน่ายในปัจจุบันมีกี่ชนิด 
ค้าตอบ มี 4 ชนิดคือ น ้าแข็งซอง น ้าแข็งบด น ้าแข็งอนามัยหลอดเล็กและน ้าแข็งอนามัยหลอดใหญ่ 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าน ้าแข็งที่ท่านจ้าหน่ายในปัจจุบันมีความสะอาดหรือไม่ และมีวิธีการเลือกซื อ

น ้าแข็งจากผู้ผลิตอย่างไร 
ค้าตอบ คิดว่าสะอาด เพราะเคยไปยังโรงงานที่ผลิตน ้าแข็งมาแล้ว ส่วนวิธีการเลือกก็เลือกจาก

โรงงานผลิตที่ใกล้บ้าน เนื่องจากโรงงานผลิตจะมีรถขนส่งน ้าแข็งมาให้ถึงร้าน             
หากต้องการน ้าแข็งเพิ่มระหว่างวันก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง 

 
ค้าถาม ในการก้าหนดราคาขายน ้าแข็งใครเป็นผู้ก้าหนด 
ค้าตอบ ทางร้านเราจะเป็นผู้ก้าหนดราคาขายปลีกและขายส่งเอง แต่ราคาก็จะไม่ทิ งห่างจากร้าน

อ่ืนมากนัก 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุน ้าแข็งในปัจจุบัน  มีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ คิดว่าเหมาะสมแล้วในส่วนของถุงขนาด 1.4-1.5 กิโลกรัม แต่ขนาด 20 กิโลกรัมยังไม่

เหมาะสม เนื่องจากบ่อยครั งที่จะพบว่าถุงกระสอบไม่สะอาดและมีรอยฉีกขาดและ           
ไม่ทราบว่าโรงงานพวกนี จะมีการท้าความสะอาดถุงกระสอบหรือไม่ 

 
ค้าถาม ท่านคิดว่าการขนส่งน ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
ค้าตอบ คิดว่าเหมาะสมแล้ว เนื่องจากในการขนส่งโรงงานที่ผลิตจะน้าใส่รถตู้เก็บความเย็นมาส่ง 
 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจขายปลีกน ้าแข็งต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานใดหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด 
 
ค้าถาม มีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในการท้าธุรกิจขายปลีกน ้าแข็งของท่านหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่มี 
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ร้านค้าส่งน ้าแข็ง 2 
 
ค้าถาม น ้าแข็งที่ท่านจ้าหน่ายในปัจจุบันมีกี่ชนิด 
ค้าตอบ มีชนิดเดียว คือน ้าแข็งซองและมีการบดให้ลูกค้าฟรี 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าน ้าแข็งที่ท่านจ้าหน่ายในปัจจุบันมีความสะอาดหรือไม่ และมีวิธีการเลือกซื อ

น ้าแข็งจากผู้ผลิตอย่างไร 
ค้าตอบ คิดว่าสะอาดในระดับดับหนึ่งแต่ยังสะอาดไม่เพียงพอเพราะเคยไปยังโรงงานที่ผลิต

น ้าแข็งมาแล้ว ส่วนวิธีการเลือกก็เลือกจากโรงงานผลิตที่ใกล้บ้านจะได้ไม่เสียเวลามาก
ในการขนส่ง 

 
ค้าถาม ในการก้าหนดราคาขายน ้าแข็งใครเป็นผู้ก้าหนด 
ค้าตอบ ทางร้านเราจะเป็นผู้ก้าหนดราคาขายปลีกและขายส่งเองแต่ราคาก็จะไม่ทิ งห่างจากร้าน

อ่ืนมากนัก 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุน ้าแข็งในปัจจุบัน  มีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร 
ค้าตอบ น ้าแข็งซองของเราจะขายโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์ ยกเว้นน ้าแข็งบดที่จะขายยกถุงกระสอบ

ก็คิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
 
ค้าถาม ท่านคิดว่าการขนส่งน ้าแข็งในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
ค้าตอบ คิดว่าเหมาะสมแล้วเน่ืองจากเราใช้รถเก็บความเย็นในการขนส่งน ้าแข็งมาขายที่ร้าน 
 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจขายปลีกน ้าแข็งต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานใดหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด 
 
ค้าถาม มีหน่วยงานใดที่เข้ามาก้ากับดูแลในการท้าธุรกิจขายปลีกน ้าแข็งของท่านหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่มี 
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ผู้ผลิต (บริษัทน ้าแข็งหลอดห้าดาวจ้ากัด) 
 
ค้าถาม น ้าแข็งส้าหรับบริโภคในปัจจุบัน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ค้าตอบ น ้าแข็งส้าหรับบริโภคในปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภท คือน ้าแข็งอนามัยและน ้าแข็งซองหรือ

น ้าแข็งก้อนซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือน ้าแข็งอนามัยหลอดเล็ก น ้าแข็งอนามัย
หลอดใหญ่ น ้าแข็งซองและน ้าแข็งบด แต่ที่โรงงานจะผลิตน ้าแข็งอนามัยหลอดเล็กและ
หลอดใหญ่เท่านั น 

 
ค้าถาม น ้าแข็งที่ผลิตมีกระบวนการผลิตอย่างไร 
ค้าตอบ กระบวนการผลิตน ้าแข็ง เร่ิมจากน้าน ้าประปามาพักไว้ที่ถังพักน ้าดิบ หลังจากนั นน ้าดิบ

ก็จะไหลผ่านเคร่ืองกรอง และน ้าจะถูกเก็บไว้ที่ถังพักน ้าสะอาด (น ้าสุก) หากต้องการจะ
ผลิตน ้าแข็งก็เปิดเคร่ืองผลิตซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ น ้าสะอาดที่อยู่ในบ่อพักน ้าสุกก็จะ
ไหลผ่านเคร่ืองผลิตออกมาเป็นน ้าแข็งหลอด ซึ่งหากเป็นน ้าแข็งหลอดใหญ่จะใช้เวลา
ในการผลิต 20 นาที หากเป็นน ้าแข็งหลอดเล็กจะใช้เวลาในการผลิต 40 นาที 

 
ค้าถาม บรรจุภัณฑ์น ้าแข็งที่ใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภท และมีการท้าความสะอาดบรรจุภัณฑ์

หรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส้าหรับน ้าแข็งหลอดมีอยู่  2 ประเภท คือถุงพลาสติกส้าหรับบรรจุ 1.4 

กิโลกรัม และถุงกระสอบส้าหรับบรรจุน ้าแข็งขนาด 20 กิโลกรัม ในส่วนของการท้า
ความสะอาดจะมีเพียงถุงกระสอบเท่านั นที่มีการน้าถุงกลับมาใช้ใหม่แบบหมุนเวียน 
โดยการท้าความสะอาดจะใช้น ้าเปล่าล้างท้าความสะอาดเท่านั น 

 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการขนส่งน ้าแข็งของท่านอย่างไร 
ค้าตอบ น ้าแข็งจะแบ่งการขนส่งออกเป็น 2 วิธี หากเป็นการน้าน ้าแข็งไปส่งให้กับผู้ค้าส่งราย

ใหญ่ จะน้าน ้าแข็งใส่ในรถตู้เก็บความเย็น หากน้าไปส่งให้กับร้านค้าปลีกจะใช้รถ
กระบะในการน้าน ้าแข็งไปส่งหรือที่ผู้ประกอบการเรียกว่าการส่งแบบสายน ้าแข็ง          
โดยมีสัมปทานและมีลูกค้าประจ้าอยู่  ในการขนส่งโดยใช้รถกระบะนี  จะมีเด็กท้ายอยู่
บนรถน ้าแข็งด้วย 1-2 คน เพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง  
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ค้าถาม ปัจจุบันในการขายน ้าแข็งมีใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ก้าหนดราคาขาย 
ค้าตอบ ไม่มีหน่วยงานใดในการกับกับดูแลเร่ืองราคาน ้าแข็ง ทางผู้ประกอบการจะก้าหนดจาก

ราคาต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า โดยราคาน ้าแข็งแต่ละจังหวัดก็จะห่างกันไม่มาก เนื่องจาก
เรามีชมรมผู้ค้าน ้าแข็งของจังหวัดหากต้องการจะขึ นราคาน ้าแข็งทางชมรมผู้ค้าน ้าแข็ง 
ก็จะต้องมานั่งประชุมกันอีกที 

 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้ าแข็ง เพื่อการบริโภคต้องขออนุญาตในการ

ประกอบการจากหน่วยงานราชการหรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง 
ค้าตอบ ในการประกอบธุรกิจโรงงานน ้าแข็งต้องไปขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

อุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมและขอใบรับรองมาตรฐาน อย. ที่กระทรวง
สาธารณสุข ส่วนมาตรฐานจีเอ็มพี ไม่มีกฎหมายบังคับเพียงแต่ปฏิบัติตามเพื่อความ
สะอาดของน ้าแข็ง หากปฏิบัติตามก็จะได้ใบรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี จากกระทรวง
สาธารณสุข 

 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค พบปัญหาและอุปสรรค์อย่างไรบ้าง 
ค้าตอบ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ แยกออกเป็นในเร่ืองของสถานที่ผลิต น ้าแข็งเป็นสินค้าที่

ละลายได้ง่าย จึงท้าให้พื นของโรงงานจะเปียกตลอดเวลา ซึ่งบางครั งจะท้าให้พนักงาน
เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มระหว่างปฏิบัติงาน ในส่วนของน ้าประปามักจะไหลไม่เป็นเวลา 
น ้ าประปามีสีแดง  ไฟฟ้าดับท้าให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก  ส่วนเ ร่ืองของ
ผู้ปฏิบัติงานจะพบปัญหาก็คือแม้จะมีชุดปฏิบัติงานให้พนักงานสวมใส่ เช่น หมวกคลุม
ผม ถุงมือ รองเท้า ผ้ากันเปื้อน แต่พนักงานมักจะไม่ปฏิบัติตามเนื่องจากอ้างว่า
ปฏิบัติงานได้ไม่ถนัด ซึ่งก็เข้าใจผู้ปฏิบัติงาน ส่วนถุงกระสอบที่ใส่น ้าแข็งบางครั งเมื่อ
ร้านค้าน้าถุงกลับมาคืนมักจะไม่ใช่ถุงที่ใส่น ้าแข็งของทางโรงงาน หรือบางทีมีเศษขยะ
อยู่ในถุงนั น  

 
ค้าถาม ท่านเคยพบข้อร้องเรียนในเร่ืองการผลิตน ้าแข็งหรือไม่ 
ค้าตอบ เคยครับ มีคนร้องเรียนว่าน ้าแข็งที่ผลิตไม่สะอาด สาธารณะสุขจังหวัดมีจดหมายมาให้

ไปเสียค่าปรับ 1,000 บาท แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่โรงงานผลิต 
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ผู้ผลิต  (โรงน ้าแข็งสงวนศิลป์) 
 
ค้าถาม น ้าแข็งส้าหรับบริโภคในปัจจุบัน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ค้าตอบ น ้าแข็งส้าหรับบริโภคมี 2 ประเภท คือน ้าแข็งหลอด ซึ่งแยกออกเป็นหลอดเล็กและ

หลอดใหญ่และน ้าแข็งซองหรือน ้าแข็งมือซึ่งอาจขายเป็นก้อนหรือบดก็ได้ซึ่งที่โรงงาน
จะผลิตน ้าแข็งทุกประเภทเลย  

 
ค้าถาม น ้าแข็งที่ผลิตมีกระบวนการผลิตอย่างไร 
ค้าตอบ ก็น้าน ้าประปามาผ่านเคร่ืองกรอง หลังจากนั นก็จะน ้าก็จะไหลไปยังถังพักน ้า เมื่อจะ

ผลิตน ้าแข็งก็เปิดเคร่ืองผลิตอัตโนมัติน ้าจะไหลผ่านเข้าเคร่ืองผลิตออกมาเป็นน ้าแข็ง  
แต่ละประเภท ซึ่งระยะเวลาการท้าก็จะไม่เท่ากัน 

 
ค้าถาม บรรจุภัณฑ์น ้าแข็งที่ใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภทและมีการท้าความสะอาดบรรจุภัณฑ์

หรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็มี 2 ประเภท คือถุงพลาสติกขนาด 1.4-1.5 กิโลกรัม ซึ่งไม่มีการท้า

ความสะอาดเพราะเป็นการขายขาด และถุงกระสอบส้าหรับบรรจุขนาด 20 กิโลกรัม   
จะมีการน้าถุงชนิดนี กลับมาใช้อีก โดยการล้างน ้าสะอาดและตากแดดให้แห้ง  

 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการขนส่งน ้าแข็งของท่านอย่างไร 
ค้าตอบ ที่โรงงานจะใช้รถเก็บความเย็นขนาดใหญ่ส่งน ้าแข็งให้กับลูกค้าและก็มีที่ลูกค้าจะมาซื อ

น ้าแข็งถึงหน้าโรงงานเอง 
 
ค้าถาม ปัจจุบันในการขายน ้าแข็งมีใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ก้าหนดราคาขาย 
ค้าตอบ ไม่มีครับ ก้าหนดกันเองโดยสมาคมผู้ค้าน ้าแข็งของกรุงเทพมหานคร 
 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้ าแข็ง เพื่อการบริโภคต้องขออนุญาตในการ

ประกอบการจากหน่วยงานราชการหรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง 
ค้าตอบ ก็ขอใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วก็มาตรฐาน อย ที่

กระทรวงสาธารณสุข 
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ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค พบปัญหาและอุปสรรค์อย่างไรบ้าง 
ค้าตอบ ก็พบปัญหาในเร่ืองของน ้าประปาที่ไม่สะอาด มีสีแดงบ้างในบางครั ง แล้วก็พนักงานที่

ไม่รักษาความสะอาดของโรงงานและความสะอาดของตนเองครับ 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบข้อร้องเรียนในเร่ืองการผลิตน ้าแข็งหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่เคย 
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ผู้ผลิต  (บริษัทบ้านเนินน ้าแข็งหลอดจ้ากัด) 
 
ค้าถาม น ้าแข็งส้าหรับบริโภคในปัจจุบัน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ค้าตอบ น ้าแข็งส้าหรับบริโภคมี 2 ประเภท คือน ้าแข็งหลอด และน ้าแข็งซอง ที่โรงงานจะผลิต

น ้าแข็งทุกประเภท 
 
ค้าถาม น ้าแข็งที่ผลิตมีกระบวนการผลิตอย่างไร 
ค้าตอบ น้าน ้าประปามาใส่ไว้ที่ถังพักก่อนผ่านเคร่ืองกรองน ้าและไหลไปยังเคร่ืองผลิตอัตโนมัติ

ออกมาเป็นน ้าแข็งซึ่งกระบวนการผลิตของน ้าแข็งแต่ละประเภทจะใช้ เวลาไม่เท่ากัน 
และใช้เคร่ืองผลิตแยกคนละตัวในส่วนของน ้าแข็งหลอดเล็กใช้เวลาในการผลิต
ประมาณ 40 นาที น ้าแข็งหลอดใหญ่ใช้เวลาในการผลิตประมาณ 20 นาที ส่วนน ้าแข็ง
ซองใช้เวลาในการผลิตประมาณ 48 ชั่วโมง 

 
ค้าถาม บรรจุภัณฑ์น ้าแข็งที่ใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภทและมีการท้าความสะอาดบรรจุภัณฑ์

หรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็มี  2 ประเภท คือถุงพลาสติกขนาด 1.5 กิโลกรัม และถุงกระสอบ

ส้าหรับบรรจุขนาด 20 กิโลกรัม  ซึ่งถุงชนิดนี จะมีการน้ามาใช้อีก และท้าความสะอาด
โดยการล้างน ้าเปล่า  

 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการขนส่งน ้าแข็งของท่านอย่างไร 
ค้าตอบ ก็ใช้รถตู้เก็บความเย็นและรถกระบะในการขนส่ง โดยจะมีเด็กติดรถไปด้วย ถ้าเป็นรถตู้

เก็บความเย็น เด็กยกน ้าแข็งก็จะมานั่งโดยสารด้านหน้าข้างคนขับ หากเป็นรถกระบะก็
ต้องนั่งอยู่ข้างหลังรวมกับน ้าแข็งเพราะว่าสะดวก รวดเร็วต่อการส่งน ้าแข็งให้ลูกค้า 

 
ค้าถาม ปัจจุบันในการขายน ้าแข็งมีใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ก้าหนดราคาขาย 
ค้าตอบ ไม่มีครับ แต่ที่โรงงานผมจะมีสมาคมผู้ค้าน ้าแข็งจังหวัดนครปฐมที่จะประชุมร่วมกัน

หากต้องการขึ นราคาน ้าแข็ง 
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ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้ าแข็ง เพื่อการบริโภค  ต้องขออนุญาตในการ
ประกอบการจากหน่วยงานราชการหรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง 

ค้าตอบ ก็ขอใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงอุตสาหกรรม  แล้วก็มาตรฐาน อย.           
ที่กระทรวงสาธารณสุข 

 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค พบปัญหาและอุปสรรค์อย่างไรบ้าง 
ค้าตอบ ก็พบปัญหาในเร่ืองของน ้าประปาที่ไม่สะอาด ถุงขนาด 20 กิโลกรัม ซึ่งบางครั งจะได้ถุง

ที่ไม่ใช่ส้าหรับใส่น ้าแข็งกลับมาหรือบางครั งร้านค้าปลีกรายย่อยพวกนี จะน้าถุงน ้าแข็ง
เราไปใส่ขยะ ท้าให้ถุงสกปรกมากและเวลาล้างท้าความสะอาดก็ยาก 

 
ค้าถาม ท่านเคยพบข้อร้องเรียนในเร่ืองการผลิตน ้าแข็งหรือไม่ 
ค้าตอบ เคยมีคนไปร้องเรียนที่สาธารณสุขจังหวัด ว่าน ้าแข็งซองไม่สะอาดมีเศษกระสอบอยู่ใน

ก้อนน ้าแข็ง สาธารณะสุขก็ไม่ได้มาตรวจ แต่ส่งจดหมายให้ไปเสียค่าปรับ 2,000 บาท 
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ผู้ผลิต  (โรงน ้าแข็งสาครทิพย์) 
 
ค้าถาม น ้าแข็งส้าหรับบริโภคในปัจจุบัน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ค้าตอบ น ้าแข็งส้าหรับบริโภคมี 2 ประเภท คือน ้าแข็งหลอดซึ่งก็มีทั งหลอดเล็กและหลอดใหญ่ 

และน ้าแข็งซอง ที่โรงงานสาครทิพย์จะผลิตเฉพาะน ้าแข็งซองหรือน ้าแข็งก้อน 
 
ค้าถาม น ้าแข็งที่ผลิตมีกระบวนการผลิตอย่างไร 
ค้าตอบ เร่ิมต้นจากการน้าน ้าประปามาใส่ถังพักน ้า แล้วน้าไปผ่านเคร่ืองกรองน ้าเมื่อได้น ้ากรอง

แล้วก็จะน้าน ้าไปใส่ในบ่อส้าหรับผลิตน ้าแข็งซองซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 วัน น ้าก็จะ
แข็งตัวเป็นน ้าแข็ง ส่วนน ้าแข็งหลอดใหญ่จะผลิตผ่านเคร่ืองอัตโนมัติ  ใช้เวลาในการ
ผลิตประมาณ 20 นาที 

 
ค้าถาม บรรจุภัณฑ์น ้าแข็งที่ใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภท และมีการท้าความสะอาดบรรจุภัณฑ์

หรือไม่อย่างไร 
ค้าตอบ ที่โรงงานเราไม่มีบรรจุภัณฑ์ส้าหรับใส่น ้าแข็ง เนื่องจากการขายของเราจะขายยกซอง   

1 ซองจะมี 64 ก้อน ซึ่งน ้าแข็งก็จะมีขนาดใหญ่ ท้าให้หาบรรจุภัณฑ์ในการใส่ไม่ได้ 
 
ค้าถาม ท่านมีวิธีการขนส่งน ้าแข็งของท่านอย่างไร 
ค้าตอบ น ้าแข็งซองของเราทางโรงงานไม่ต้องน้าไปส่งให้กับลูกค้า  เพราะจะมีลูกค้ารายย่อย

หรือผู้ค้าส่งมาตัดน ้าแข็งจากเราไปเอง 
 
ค้าถาม ปัจจุบันในการขายน ้าแข็งมีใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ก้าหนดราคาขาย 
ค้าตอบ ไม่มีครับ ในการขึ นราคาน ้าแข็งก็จะดูจากราคาของไฟฟ้า หากมีการขึ นราคาก็จะต้องมี

การประชุมกับผู้ค้าน ้าแข็งในจังหวัดก่อน 
 
ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้ าแข็ง เพื่อการบริโภค  ต้องขออนุญาตในการ

ประกอบการจากหน่วยงานราชการหรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง  
ค้าตอบ ในการขออนุญาตก็ขออนุญาตการตั งโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ขอใบรับรอง

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข หรือ อย. ส่วนเร่ืองกระบวนการผลิตก็ปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานจีเอ็มพี 
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ค้าถาม ในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค พบปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
ค้าตอบ ก็พบปัญหาในเร่ืองของน ้าประปาที่ไม่สะอาด พบตะกอนที่ก้นบ่อแม้มีการล้าง                   

ท้าความสะอาดบ่อผลิตแล้วก็ตาม 
 
ค้าถาม ท่านเคยพบข้อร้องเรียนในเร่ืองการผลิตน ้าแข็งหรือไม่ 
ค้าตอบ ไม่มีครับ DPU
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล ณัฐฐาวีรวรรณ  สิงห์ทอง 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2550  นิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  DPU
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