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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภาพเศรษฐกิจในสังคมโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดการ
ส่งเสริมใหเ้กิดการบริโภคในปริมาณท่ีมากจนเกินความจาํเป็น กลายเป็นลทัธิบริโภคนิยม สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากการท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถวเิคราะห์สถานการณ์เท่าทนัขอ้มูล และวธีิการของ
ผูป้ระกอบการ อาทิเช่น  ระบบการขายตรง และผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายมากข้ึน กอปรกบัมีการ
แข่งขนัทางการคา้ท่ีรุนแรง มีกลยทุธ์ทางการขายท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคขาดอิสระในการเลือกซ้ือ ไดรั้บ
ขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือจากผูป้ระกอบการเพียงดา้นเดียว จึงทาํใหแ้นวโนม้สถานการณ์ปัญหาของ
ผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นดา้นสินคา้อุปโภค บริโภค ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ และดา้นการบริการ เพิ่มจาํนวน
มากข้ึน  
 ขณะเดียวกนัแมจ้ะมีหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน ท่ีทาํงานดา้นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค   และมีการออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่พบวา่ระบบการร้องเรียนและ
ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภค ไม่ไดรั้บความสาํคญัมากนกัจากตวัผูบ้ริโภคเอง 
เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคมกัมองวา่เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย  เสียเวลาท่ีจะตอ้งไปร้องเรียน ในขณะเดียวกนัอาจ
เกิดจาก ช่องทางการร้องเรียนท่ีมีอยู่มีจาํนวนนอ้ย เขา้ถึงไดย้ากและไม่สะดวกสาํหรับผูบ้ริโภค จึงทาํ
ใหส้ถานการณ์ปัญหาของผูบ้ริโภคในประเทศไทยยงัคงอยูแ่ละมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน  
 สาเหตุสาํคญัอีกประการหน่ึง อาจเน่ืองจากกลไกปกติของภาครัฐ มีบริบทขอบเขตการ
ทาํงาน จะรับผดิชอบเฉพาะเร่ืองเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน  และ ดว้ยระบบการคุม้ครองท่ี
เป็นอยูเ่ป็นการดาํเนินงานแบบรวมศูนยอ์าํนาจไวท่ี้ส่วนกลางจึงไม่สามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคได้
อยา่งทัว่ถึง อีกทั้งบริบทความแตกต่างกนัของแต่ละจงัหวดั ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงจาํเป็นตอ้งใชย้ทุธวธีิและกระบวนการในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายมากข้ึนเพื่อใหเ้ท่าทนัสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และเป็นท่ียอมรับในหลกัสากล
วา่การคุม้ครองผูบ้ริโภคมิใช่เป็นแค่เพียงบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น หากแต่ตอ้งให้
ผูบ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองตนเองดว้ย  โดยการสนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในดา้น
ต่างๆเช่นสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมตวัของผูบ้ริโภค การสร้างช่องทางการร้องเรียนท่ีสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย การเพิ่มช่องทางในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภค การสร้างเวทีหรือสภาเพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อคิดหาทางออกในการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกนั   การ
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ดาํเนินงานโดยการประสานเครือข่าย, ภาคีความร่วมมือต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนจะช่วยลดจุดอ่อนเสริมจุดแขง็ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งจริงจงั ดงันั้นการ
ทาํงานท่ีมุ่งเสริมสร้างพลงัผูบ้ริโภคใหพ้ิทกัษสิ์ทธิตนเอง รู้เท่าทนั และเรียนรู้ถึงกระบวนการในการ
จดัการเม่ือเกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งการรวมพลงัผูบ้ริโภค เป็นเครือข่ายผูบ้ริโภคท่ีมีความ
เขม้แขง็จึงเป็นมาตรการท่ีสาํคญัในกระบวนการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 สาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพในองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลท่ีสามารถดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีกลไกท่ี
สอดคลอ้งในพื้นท่ี จะตอ้งมีการดาํเนินกิจกรรมการพฒันารูปแบบการคุม้ครองผูบ้ริ โภคโดยคนใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีความเขม้แขง็ สามารถรักษาสิทธิและความชอบธรรม 
เพราะแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ีเป็นหลกัการทาํงานท่ีมีปรัชญาความเช่ือใน
ศกัยภาพของมนุษยทุ์กคน ประชาชนจึงควรไดรั้บโอกาสในการมีส่วนร่วมในการจดัการกบักิจการ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของตนเอง เช่นเดียวกบังานผูบ้ริโภค การสร้างช่องทางใหผู้บ้ริโภคไดบ้อก
กล่าวปัญหา รวมทั้งร่วมเสนอทางออกหรือแนวทางการแกปั้ญหา  จึงเป็นการแกปั้ญหาอยา่ง      
บูรณาการและเป็นการพฒันาศกัยภาพสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง  ซ่ึงเม่ือฐานของ
เครือข่ายผูบ้ริโภคในระดบัชุมชน หรือระดบัตาํบลมีความเขม้แขง็แลว้ สามารถนาํไปสู่พลงัท่ี
เขม้แขง็ในระดบัจงัหวดั และระดบัชาติต่อไป  ดงันั้นการพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยใหก้ลไก
ระดบัทอ้งถ่ินมาบริหารจดัการ  ร่วมวางแผนกระบวนการขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาระบบคุ้ มครอง
ผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะทาํใหเ้กิดรูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพใน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีประสิทธิภาพและมีกลไกท่ีสอดคลอ้งในพื้นท่ี นอกจากน้ีรูปแบบการ
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีเหมาะสมน้ีสามารถเป็น
กรณีศึกษาสาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอ่ืนๆไดต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
วตัถุประสงคห์ลกั 

เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพในองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  กรณีศึกษา อบต.ปากพนู 
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาและพฒันาระบบการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการ 
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 

2. เพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการดาํเนินงาน 
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คุม้ครองผูบ้ริโภค ในประเด็นการจดัการขอ้มูล การพฒันาศกัยภาพ ก ารขยายเครือข่าย และการเฝ้า
ระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
 
ความส าคัญของการท าวจัิย 

ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีแนวโนม้จาํนวนมากข้ึน ลกัษณะของ
ปัญหามีความซบัซอ้นมากข้ึน กลไกภาครัฐท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิมๆ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ท่าทนั 
จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีสามารถแกไ้ขความซบัซอ้นและจาํนวน
ปัญหาท่ีมีมากข้ึน  ซ่ึงหลกัการสาํคญัของกลไกคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ การเสริมสร้างพลงัผูบ้ริโภคให้
พิทกัษสิ์ทธิตนเอง เป็นการสร้างความเขม็แขง็ใหก้บัผูบ้ริโภค  ความตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงการรวมกลุ่มรวมพลงักนัของผูบ้ริโภคเป็นเครือข่ายผูบ้ริโภคจึงเป็นอีกกระบวนการหน่ึง
ท่ีสาํคญัเพื่อการแกปั้ญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีย ัง่ยนื การพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยใหก้ลไก
ระดบัทอ้งถ่ินมาบริหารจดัการ  การทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็  เพิ่มบทบาทใหท้อ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ในการพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  จะเป็น กระบวนการสาํคญัท่ีทาํใหก้าร
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ ผลจากการวจิยั
คร้ังน้ีจะสามารถเป็นตน้แบบใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆในการดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคได ้
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้บริโภค ความหมาย ใน พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 หมายความวา่ ผูซ้ื้อ 
หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอและชกัชวนจากผู ้
ประกอบธุรกิจ เพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือบริการ 

การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง การควบคุม กาํกบั ดูแลป้องกนัและรักษาประโยชน์ 
ของผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ รวมถึงการปกป้องผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือชกัชวน
จากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการดว้ย ใหไ้ดรั้บความปลอดภยั เป็นธรรม และ
ประหยดั จากการบริโภคสินคา้และบริการ 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ หมายถึง การคุม้ครองประชาชน หรือผูบ้ริโภค 
จากการซ้ือหรือรับบริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ การใชห้รือบริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพ การใชห้รือรับ
บริการดา้นสุขภาพโดยผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภยั  และสม
ประโยชน์ 
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รูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ หมายถึง ระบบการบริหารจดัการ ใน 
การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ  ในดา้นบทบาท ภารกิจ ในประเด็นการจดัการขอ้มูล 
การพฒันาศกัยภาพ การขยายเครือข่าย และการเฝ้าระวงั ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

การพทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค  หมายถึง  การรักษา ดูแลคุม้ครอง ป้องกนั ปกป้อง ซ่ึงสิทธิ 
ผูบ้ริโภค (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 

สิทธิผู้บริโภค  หมายถึง  สิทธิท่ีจะรับรู้ข่าวสาร สรรพคุณท่ีถูกตอ้งและพอเพียงเก่ียวกบั 
สินคา้หรือบริการ มีสิทธิอิสระในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ มีสิทธิไดรั้บความปลอดภยัจากการ
ใชสิ้นคา้และ บริการ มีสิทธิไดรั้บความเป็นธรรมในการทาํสัญญา และมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาและ
ชดเชย ความเสียหาย  (พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค  พ.ศ. 2522) 

องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  หมายถึง   หน่วยงานปกครองระดบัตาํบลท่ีจดัตั้งข้ึน  
ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารส่วนตาํบล   (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล  มีความเป็นอิสระในการดาํเนินงานภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด มีรายได ้มี
ทรัพยสิ์น  ตั้งแต่พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ .ศ. 2537  มีผลบงัคบัใช้
จนถึงปัจจุบนั 
 องค์การอสิระ หมายถึง หน่วยงานท่ีรวมตวักนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคโดยมี
ความเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ   สมาชิกขององคก์ารอิสระประกอบดว้ย ตวัแทนผูบ้ริโภค  ทาํ
หนา้ท่ีใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใช้
กฎหมายและกฎ  และใหค้วามเห็นในการกาํหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค  รวมทั้ง
ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือละเลยการกระทาํอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ภาคีหลกั  หมายถึง  ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และ องคก์ร ท่ีดาํเนินการขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคโดยตรง 

ภาคียุทธศาสตร์  หมายถึง  ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และ องคก์ร ท่ีมีบทบาทในการผลกัดัน และมี
อิทธิพลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. รูปแบบการดาํเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะเป็น 
กรณีศึกษาสาํหรับ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคต่อไป 

2. หน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการ 
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีความเขม้แขง็ สามารถแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
1.  แนวคิดทีม่าเกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
1.1   ความหมายของการคุ้มครองผู้บริโภค 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยคาํวา่ “คุม้ครอง” และ “ผูบ้ริโภค” ซ่ึงมีผูท่ี้ให้
ความหมายของคาํดงักล่าวไวห้ลายท่านดงัน้ี      

ศิริวฒัน์ ทิพยธ์ราดล (2549, ขอ้ 3) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อหรือ
ไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผู ้
ประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการดว้ย 

ยพุดี ศิริสินสุข  (2548, น 6) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการคุม้ครองผูบ้ริโภค หมายถึง 
กิจกรรมของรัฐบาล ธุรกิ จ องคก์ารอิสระ และ ผูเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีความห่วงกงัวล ซ่ึงไดอ้อกแบบ
ข้ึนมาเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค หรือหมายถึง แรงกดดนัของกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนโดยผูบ้ริโภค เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม 

กมลทิพย ์แจ่มกระจ่าง  (2547) กล่าวถึงความหมายของการคุม้ครองผูบ้ริโภค (Consumer 
Protection)   หมายถึงการควบคุม กาํกบั ดูแลป้องกนัและรักษาประโยชน์ของประชาชนผูใ้ชสิ้นคา้
และบริการใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมตามสิทธิท่ีเขาพึงมีพึงได้ 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ  Consumer Protection  (วฒันา อคัรเอกฒาลิน ; 2547, 
www.fda.moph.go.th )หมายถึง การป้องกนั ปกป้อง ระวงั ดูแล พิทกัษรั์กษา อารักขากนัไวไ้ม่ใหผู้ท่ี้
ซ้ือของมาใช ้ผูกิ้น ผูเ้สพ ผูใ้ชส้อย ผูน้าํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เกิดภยัอนัตราย บาดเจบ็ หรือเกิด
ความเสียหาย 

 ผูบ้ริโภค ตามค วามหมายใน พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ .ศ. 2522 และฉบบัแกไ้ข
เพิ่มเติม พ .ศ.2541 ไดนิ้ยามความหมายของผูบ้ริโภควา่ ผูซ้ื้อหรือไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ  และ
หมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ  แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สีย
ค่าตอบแทนก็ตามรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือ
รับบริการดว้ย  

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม  พ .ศ. 2540  ไดนิ้ยาม คาํวา่ ผู ้ บริโภค  
หมายความวา่ ผูเ้ขา้ทาํสัญญาในฐานะผูซ้ื้อ ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซ้ือ ผูกู้ ้ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้ขา้ทาํสัญญาอ่ืน
ใดเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี  การเขา้ทาํสัญญา

http://www.fda.moph.go.th/
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นั้นตอ้งเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการคา้ ทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นและใหห้มายความ
รวมถึงผูเ้ขา้ทาํสัญญาในฐานะผูค้ ํ้าประกนัของบุคคลดงักล่าวซ่ึงมิไดก้ระทาํเพื่อการคา้ดว้ย 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามนิยามของ พจนานุกรม cambridge dictionary ไวว้า่ การปกป้อง 
ป้องกนั ผูซ้ื้อสินคา้ ผูรั้บบริการจากอนัตรายของสินคา้ หรื อ การบริการท่ีไม่มีคุณภาพ รวมถึงการ
ไดรั้บโฆษณาชวนเช่ือของสินคา้และบริการนั้น   

สภาทนายความของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนิ้ยามการคุม้ครองผูบ้ริโภคไวว้า่  การป้องกนั
ผูบ้ริโภค( ผูซ้ื้อบริการหรือสินคา้) จากอนัตราย การปลอมปน ไม่ไดม้าตรฐาน และรวมถึงการได้
ขอ้มูลเทจ็จากการโฆษณาสินคา้ และบริการ การถูกหลอกลวงในการบริโภคสินคา้และบริการ  

องคก์ารสหประชาชาติ United Nations (2541)   ไดท้าํขอ้ตกลงสหประชาชาติวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค โดยกาํหนดแนวทางในการคุม้ครองผูบ้ริโภคสาํหรับประเทศสมาชิกไว ้โดยมี
สาระสาํคญั คือ  

1) เพื่อจะช่วยเหลือผูบ้ริโภคของประเทศต่างๆ ใหไ้ดม้าหรือคงระดบัไวซ่ึ้งการคุม้ครองต่อ
ประชาชนในฐานะผูบ้ริโภค 

2) เพื่อจดัรูปแบบของการผลิตและการกระจายผลิตภณัฑ์ ใหต้อบสนองต่อความจาํเป็น
และความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3) เพื่อสนบัสนุนใหผู้ท่ี้มีส่วนในการผลิตและการกระจายผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีจรรยาท่ี
สูงต่อผูบ้ริโภค 

4) เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการเหน่ียวร้ังธุรกิจซ่ึงไม่เหมาะสมท่ีไดด้าํเนินการใน
ประเทศ หรือระหวา่งประเทศ  ซ่ึงอาจมีผลเสียต่อผูบ้ริโภคไดส้นบัสนุนการพฒันาของ
กลุ่มผูบ้ริโภคอิสระ 

5) เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งประเทศในการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
6) เพือ่ท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาของสภาพตลาด เพื่อท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถเลือกผลิตภณัฑ์

ท่ีราคาถูกไดม้าก 
สรุปความหมายของการคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ การควบคุม กาํกบั ดูแลป้องกนัและรักษา  

ประโยชน์ของผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ รวมถึงการปกป้องผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรื อ
ชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการดว้ย  ใหไ้ดรั้บความปลอดภยั เป็นธรรม 
และประหยดั จากการบริโภคสินคา้และบริการ  
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1.2   สิทธิผู้บริโภค 
สิทธิ, ตามความหมายของพจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2542  หมายถึง  

อาํนาจอนัชอบธรรม   อาํนาจท่ีจะกระทาํการใด ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ โดยไดรั้บการรับรองจากกฎหมาย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 กล่าวถึง สิทธิ ไวว้า่ ศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
จึงอาจกล่าวไดว้า่สิทธิมีข้ึนตามท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครอง การคุม้ครองผูบ้ริโภคของ

ไทยไดใ้หค้วามสาํคญัเร่ืองสิทธิผูบ้ริโภค โดยมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2540 มาตรา 57 วรรคหน่ึงวา่ สิทธิผูบ้ริโภคยอ่มไดรั้บการคุม้ครองทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ซ่ึงพระราชบญัญติั คุม้ครองผูบ้ริโภค พ .ศ.2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ .ศ.2541 ไดรั้บรองสิทธิ
ผูบ้ริโภคไว ้5 ประการ คือ   

1. สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารรวมทั้งคาํพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ เก่ียวกบัสินคา้
หรือบริการ ไดแ้ก่สิทธิท่ีจะไดรั้บการโฆษณา  หรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง
และปราศจากพิษภยัแก่ผูบ้ริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ อยา่งถูกตอ้งเพียงพอท่ีจะไม่หลงผดิ ในการซ้ือสินคา้และรับบริการโดยไม่เป็น
ธรรม 

2. สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้หรือ
รับบริการโดยความสมคัรใจของผูบ้ริโภคและ  ปราศจากการชกัจูงใจอนัไม่เป็นธรรม 

3. สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ ไดแ้ก่  สิทธิท่ีจะไดรั้บสินคา้
หรือบริการท่ี ปลอดภยั  มีสภาพและคุณภาพไดม้าตรฐานเหมาะสมแก่การใช ้ไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติ ร่างกายหรือทรัพยสิ์น ในกรณีใชต้ามคาํแนะนาํหรือ
ระมดัระวงัตามสภาพของสินคา้และบริการนั้นแลว้ 

4. สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการทาํสัญญา ไดแ้ก่  สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้สัญญาโดยไม่
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ 

5. สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแ้ก่สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง
และชดเชยความเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค ตามขอ้ 1 , 2 ,3 และ 4 
ดงักล่าว 

การคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัสากลไดมี้การรับรองสิทธิผูบ้ริโภคไวโ้ดย  สหพนัธ์องคก์ร
ผูบ้ริโภคสากล (Consumers Internationnal หรือ CI ) ซ่ึงมีความครอบคลุมในการคุม้ครองผูบ้ริโภค
มากกวา่สิทธิผูบ้ริโภคของไทย ซ่ึงไดรั้บรองสิทธิผูบ้ริโภคสากลไว ้8 ขอ้ คือ 
สิทธิผูบ้ริโภคสากล 
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1. สิทธิท่ีจะเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีจาํเป็นขั้นพื้นฐาน ( The right to basic need ) เช่น ยา 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั การดูแลสุขภาพ การศึกษาและสุขาภิบาล 

2. สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้และบริการ ( The right to safety) 
3. สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ(The right to 

be information ) 
4. สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการไดอ้ยา่งอิสระ ( The right to choose ) 
5. สิทธิท่ีจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม ( The right to be heard ) 
6. สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและค่าชดเชยความเสียหาย ( The right to redress) 
7. สิทธิท่ีจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการบริโภค ( The right to consumer education ) 
8. สิทธิท่ีจะดาํรงชีวติอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและปลอดภยั ( The right to healthy 

environment ) 
 
1.3   สิทธิผู้ป่วย  

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 ท่ีกล่าวถึง สิทธิของบุคคลยอ่มไดรั้บความ 
คุม้ครอง  นอกจากสิทธิในความหมายของการบริโภค แลว้ ยงัขอกล่าวถึงสิทธิผูป่้วย โดย มีการ
ประกาศสิทธิผูป่้วย" โดยองคก์รทางดา้นสาธารณสุข 5 องคก์ร ซ่ึงมีเน้ือหาเพื่อใหค้วามสัมพนัธ์
ระหวา่งผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพกบัผูป่้วย ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจอนัดี และเป็นท่ี
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั แพทยสภา  สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทนัตแพทยสภา คณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงออกประกาศรับรองสิทธิผูป่้วยไวด้งัต่อไปน้ี  

1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิพื้นฐานท่ีจะไดรั้บบริการดา้นสุขภาพตามท่ีบญัญติัไวใ้น 
รัฐธรรมนูญ 

2. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพโดยไม่มีการเลือก 
ปฏิบติัเน่ืองจากความแตกต่างดา้นฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลทัธิการเมือง เพศ  อาย ุและ
ลกัษณะของความเจบ็ป่วย  

3. ผูป่้วยท่ีมาขอรับบริการดา้นสุขภาพมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และ 
เขา้ใจชดัเจนจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพเพื่อใหผู้ป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจในการยนิยอม  
หรือไม่ยนิยอมใหป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือ
จาํเป็น  
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4. ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงอนัตรายถึงชีวติมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู ้ 
ประกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ โดยทนัทีตามความจาํเป็นแก่กรณี โดยไม่คาํนึงวา่ผูป่้วยจะร้องขอความ
ช่วยเหลือหรือไม่  

5. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบช่ือ สกุล และประเภทของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพท่ี 
เป็นผูใ้หบ้ริการแก่ตน  

6. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะขอความเห็นจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพอ่ืนท่ีมิไดเ้ป็นผู ้ 
ใหบ้ริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ และสถานบริการได้  

7. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกปิดขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้น 
สุขภาพโดยเคร่งครัด เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วยหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย   

8. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งครบถว้น ในการตดัสินใจเขา้ร่วมหรือถอนตวั 
จากการเป็นผูถู้กทดลอง ในการทาํวจิยัของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ  

9. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏใน 
เวชระเบียนเม่ือร้องขอ ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของบุคคลอ่ืน  

10. บิดา มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยท่ีเป็นเด็กอายยุงัไม่เกินสิบ 
แปดปีบริบูรณ์ ผูบ้กพร่องทางกายหรือจิต ซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิดว้ยตนเองได้"  

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  ไดก้ล่าวถึงองคก์ารอิสระ 
เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามมาตรา 61  ดงัน้ี สิทธิของบุคคล ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค  ยอ่มไดรั้บการ
คุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาความ
เสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคใหมี้องคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี
เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแทนผูบ้ริโภค  ทาํหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ  และให้
ความเห็นในการกาํหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค  รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการ
กระทาํหรือละเลยการกระทาํอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค  ทั้งน้ี ใหรั้ฐสนบัสนุนงบประมาณในการ
ดาํเนินการขององค์การอิสระดงักล่าวดว้ย 

โดยสรุปสิทธิผูบ้ริโภคในการศึกษาน้ี หมายถึง สิทธิประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและ
คุม้ครองใหก้บัผูบ้ริโภค ตามสิทธิผูบ้ริโภค 5 ประการ ตามพระราชบญัญติั คุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ.2522 รวมถึงสิทธิผูป่้วยดว้ย 
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1.4   องค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 
องคก์ารอิสระผูบ้ริโภคมีบทบาทในระดบันโยบาย (ประสิทธ์ิ อ่อนดี,2550)  คือ การให้

ความเห็น หรือเสนอความคิดเห็นแก่ วฒิุสภา คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎรหน่วยงานรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ และราชการส่วนภูมิภาค ในการออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 
และ ใหค้วามเห็นในการออก หรือผลกัดนักฎ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ส่วนบทบาทหนา้ท่ีในระดบัดาํเนินการขององคก์ารอิสระฯ ไดแ้ก่  

(1) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคและเครือข่ายองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคไดเ้ขา้  
มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยการขยายและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายองคก์ร
คุม้ครองผูบ้ริโภค ในระดบัพื้นท่ีทัว่ประเทศ 

(2) มีอาํนาจในการรับเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละใหค้าํปรึกษาแก่ผูบ้ริโภค  ไต่สวนเพื่อ 
พิสูจน์หาขอ้เทจ็จริง ตลอดทั้งทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง ไกล่เกล่ีย และระงบัขอ้
พิพาทระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจและผูเ้สียหาย 

(3) มีอาํนาจในการตรวจสอบกระบวนการผลิตในสถานประกอบการผลิตผลิตภณัฑ์   
และการใหบ้ริการของรัฐวสิาหกิจ เพื่อพิสูจน์หาขอ้เทจ็จริง กรณีมีการร้องเรียนจากผูบ้ริโภค 

(4)  มีอาํนาจในการเป็นตวัแทนฟ้องร้องดาํเนินคดีแทนผูเ้ดือดร้อน  ทั้งปัจเจกชนและ 
กลุ่มผูเ้ดือดร้อน 

(5)  มีอาํนาจในการช้ีมูลความผดิ และ/หรือวนิิจฉยัตดัสินขอ้พิพาทก่ึงตุลาการเก่ียวกบั 
สิทธิผูบ้ริโภค ภายใตก้ระบวนการศาลผูบ้ริโภค 

(6)  รวบรวมขอ้มูล จดัทาํฐานขอ้มูลและการจดัการขอ้มูลข่าวสาร ตลอดทั้งการ 
ศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7)  เผยแพร่ความรู้และสร้างทกัษะในการปกป้องสิทธิใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
(8)  เฝ้าระวงั (Consumer Protection Watch) ในการปกป้องมิใหมี้การละเมิดสิทธิของ 

ผูบ้ริโภค 
(9)  มีส่วนร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการเป็นกรรมการร่วม ในการตรวจสอบและ 

ยกระดบัมาตรฐานการผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งเอ้ืออาํนวยในการยกระดบัมาตรฐานการ
ใหบ้ริการของหน่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจ  
 องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และตาม
มาตรา 302 ของบทเฉพาะกาลใหก้าํหนดวา่ใหป้รับปรุงพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญภายใน 
1 ปีนบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ จากบทบญัญติัดงักล่าวทาํให้ตอ้งจดัตั้งองคก์ารอิสระเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค เพื่อทาํหนา้ท่ีตามหนา้ท่ีและกรอบเวลาท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนด  ปัจจุบนัน้ีมีความ
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คืบหนา้ในการร่างกฎหมายการจดัตั้งองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ร่าง 
พระราชบญัญติัองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค พ .ศ. ....  โดยกลุ่มองคก์รอิสระ เช่น มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเครือข่ายผูเ้สียหายทางการแพทย์   แต่ถึงแมปั้จจุบนัจะยงัไม่
เกิดองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีหน่วยงานองคก์รผูบ้ริโภค หรือ
NGO ท่ีดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค   สหพนัธ์องคก์ร
ผูบ้ริโภค   ศูนยคุ์ม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค ๔๒ จงัหวดั   และเครือข่ายเฉพาะประเด็นไดแ้ก่ เครือข่าย
ผูเ้สียหายทางการแพทย ์ เครือข่ายคนคอนโด บา้นไม่สมหวงั มาตรฐานสินคา้(รถยนต)์ ชมรมหน้ี
บตัรเครดิต  เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคภาคใต ้ เป็นตน้     

สาํหรับตวัอยา่งขององคก์รอิสระเพื่อผูบ้ริโภคในต่างประเทศ เช่น สภาผูบ้ริโภค  (Consumer 
Council) ของประเทศฮ่องกง ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระท่ีจดัตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 มีบทบาทในการ
รับเร่ืองราวร้องเรียน มีอาํนาจในการไต่สวนเร่ืองร้องทุกข์ ใหค้าํปรึกษาแก่ผูบ้ริโภคสินคา้และ
บริการ ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจและผูเ้สียหาย เก็บรวบรวมขอ้มูล 
ศึกษาวจิยั และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารสู่สาธารณชน โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีมีการละเมิดสิทธิ
ผูบ้ริโภคจะถูกตาํหนิผา่นส่ือสาธารณะ ตลอดทั้งยงัมีอาํนาจในการสาํรวจและตรวจสอบผลิตภณัฑ์
ในทอ้งตลาดและการบริการ และมีหนา้ท่ีเอ้ืออาํนวยใหส้มาคมวชิาชีพและสมาคมดา้นธุรกิจการคา้ 
จดัทาํแนวปฏิบติั (code of practice) เพื่อการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคอีกดว้ย     ในประเทศองักฤษ
มีรูปแบบองคก์รอิสระคือ สาํนกังาน การคา้ท่ีเป็นธรรม (UK Office of Fair Trading: OFT) เป็น
องคก์รอิสระของรัฐ   มีอาํนาจหนา้ท่ีในการรับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากเครือข่ายองคก์รคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและกลุ่มผูบ้ริโภค และมีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนสมาคมดา้นธุรกิจการคา้ใหจ้ดัทาํแนว
ปฏิบติัดา้นผูบ้ริโภค (consumer code)เพื่อนาํขอ้ปฏิบติัดงักล่าวไปเผยแพร่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่ี
เป็นสมาชิกไดป้ฏิบติัตาม นอกจากน้ีองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคในต่างประเทศ ท่ีมีการดาํเนินงานใน
รูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อผูบ้ริโภค ไดแ้ก่   องคก์ร Consumers Assosiation of U.K ,    KE.P.KA. 
ของประเทศกรีซ   ,สมาคมผูบ้ริโภคของเนเธอร์แลนด์(Consumentenbond the Dutch consumer 
organisation) เป็นตน้ 
 แนวคิดในการทาํงานขององคก์รผูบ้ริโภคเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นการสร้างความเขม้แขง็ 
พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของอาสาสมคัร แกนนาํชุมชน การตั้งชมรม สร้างแกนนาํ สร้าง
เครือข่าย ให้ เขม้แขง็ ประเด็นรองลงมา คือ แนวคิดในเร่ืองการใหข้อ้มูล ความรู้ การสร้างความ
ตระหนกั ความเขา้ใจ ปลูกจิตสาํนึก ใหก้บักลุ่มเป้าหมายขององคก์รในเร่ืองผลิตภณัฑ ์สินคา้ การรับ
บริการ ตลอดจนสิทธิผูบ้ริโภค  
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องคก์รผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีกระบวนการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 
(1) กระบวนการทาํงานท่ีเนน้การใหค้วามรู้ โดยการจดัประชุม อบรม สัมมนา หรือ  

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นการใหข้อ้มูลความรู้แก่ผูบ้ริโภค 
(2) กระบวนการทาํงานเป็นเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่าย ทาํงานเป็นลกัษณะของ  

เครือข่ายหรือพนัธมิตรกบัองคก์รอ่ืนๆ ในการทาํงานเคล่ือนไหวงานในพื้นท่ี หรือองค์ กรแม่ข่ายซ่ึง
เป็นผูดู้ภาพรวม พฒันาศกัยภาพของเครือข่าย ใหค้วามช่วยเหลือในกรณีต่างๆ และเป็นท่ีปรึกษาใน
การทาํงานใหก้บัเครือข่ายในพื้นท่ี 

(3) กระบวนการทาํงานโดยใหทุ้กภาคส่วนในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วม เป็นการทาํงานท่ีเนน้การ  
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (องคก์รเอกชน - ภาครัฐ - ภาค
ประชาชน) โดยใชก้ระบวนการการพดูคุยถึงสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ี การคน้หาปัญหาร่วมกนั
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั การทาํงานเนน้การกระตุน้ชุมชนใหเ้กิดกิจกรรมเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อพฒันาความคิด ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานท่ีตอ้งอาศยัทุนทางสังคมเป็นหลกัในการทาํงาน 

 ขอ้สรุปขององคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีทาํหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตรา  และการบงัคบัใชก้ฎหมาย การใหค้วามเห็น
ในการกาํหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือละเลยการ
กระทาํอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมถึงสร้างความเขม้แขง็ พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของ
อาสาสมคัร แกนนาํชุมชน การตั้งชมรม สร้างแกนนาํ สร้างเครือข่ายใหเ้ขม้แขง็ ปลูกจิตสาํนึกใหก้บั
กลุ่มเป้าหมายขององคก์รในเร่ืองสินคา้ บริการ ตลอดจนสิทธิผูบ้ริโภค 
 
1.5   ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบักลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

1.5.1 ระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคของไทย 
ระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค (Consumer Protection System) เป็นระบบการดาํเนินนโยบายท่ีจะ

มุ่งควบคุม หรือใหมี้การควบคุม วธีิการ กระบวนการ และมาตรฐานของผูผ้ลิต ผูข้าย และผูโ้ฆษณา 
เพื่อความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ หรือบริการ การป้องกนัอนัตราย และพิทกัษป์ระโยชน์ของ
ผูบ้ริโภค โดยบทบาท (Function) ของระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคไดรั้บความปลอดภยั
ต่อสุขภาพจากการบริโภคสินคา้และผลิตภณัฑ์ ซ่ึงระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคมีองคป์ระกอบ หรือกลไก
ท่ีสาํคญัอยู ่ 5 องคป์ระกอบ (Thai Food and Drug Administration, 2004; มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม, 2547) ดงัน้ี 

(1) การควบคุม กาํกบั และดูแลก่อนท่ีผลิตภณัฑอ์อกสู่ทอ้งตลาด (Pre-marketing Control)  
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เป็นการดาํเนินงาน ควบคุม กาํกบั และดูแลการผลิตผลิตภณัฑ์ ยา เคร่ืองสาํอาง วตัถุอนัตราย วตัถุ
เสพติด และเคร่ืองมือทางการแพทยใ์หมี้คุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภยัในการบริโภค โดย
ผูป้ระกอบการจะตอ้งดาํเนินการขออนุญาตเก่ียวกบัสถานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์  และขอ้มูลข่าวสารท่ีจะ
โฆษณา หรือเผยแพร่ใหก้บัผูบ้ริโภค และสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงสินคา้ หรือ
ผลิตภณัฑจ์ะไดรั้บการพิจารณา ทั้งดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัต่อประชาชน
ผูบ้ริโภค 

(2) การติดตามตรวจสอบเม่ือผลิตภณัฑอ์อกสู่ทอ้งตลาดแลว้ (Post-marketing Control) 
เป็นการดาํเนินงานการติดตามตรวจสอบ  (Monitoring Control) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการปฏิบติัใน 
การผลิตสินคา้ โฆษณาใหบ้ริการ และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง ไม่เบ่ียงเบนไปจากท่ีไดรั้บ
การอนุญาตไว ้ โดยการสุ่มตรวจสถานท่ีผลิตสินคา้เป็นระยะ ๆ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ สุ่มเก็บตวัอยา่งสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์นทอ้งตลาดส่งตรวจ
วเิคราะห์เพื่อตรวจวเิคราะห์ถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยั และตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ี
เผยแพร่ผา่นทางส่ือโฆษณาทุกประเภท ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง 

(3) การเฝ้าระวงัความปลอดภยั (Surveillance Program for Consumer Safety) เป็นการเฝ้า 
ระวงั เพื่อป้องกนัปัญหา หรืออนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการบริโภค  โดยดาํเนินการศึกษาและ
รายงานขอ้มูลทางดา้นระบาดวทิยา รวมทั้งขอ้มูลสถิติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งโดยการดาํเนินการเอง
และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การ
จดัตั้งศูนยติ์ดตามอาการอนัไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ การจดัตั้งศูนยป์ระสานงาน
วา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นเคมีวตัถุ การประเมินความเส่ียงอนัตรายต่อสุขภาพจากสารเคมีตกคา้ง 
และการเฝ้าระวงัความปลอดภยัในผกัสดปลอดสารพิษ ไดแ้ก่ ผกับุง้ คะนา้ กวางตุง้ กะหลํ่าปลี 
กะหลํ่าดอก แตงกวา ผกักาดขาว และพริกข้ีหนู เป็นตน้ การเฝ้าระวงัและควบคุมการนาํเขา้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ณ ด่านอาหารและยา และการเฝ้าระวงัความปลอดภยัและควบคุมคุณภาพของ
อาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคล่ือนท่ี (Mobile Units) เป็นตน้ 

(4) การเผยแพร่ความรู้ และพฒันาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน (Consumer 
Education) รวมทั้งการเพิ่มศกัยภาพของผูบ้ริโภค (Consumer Empowerment) การใชม้าตรการ
ควบคุม หรือบงัคบัใชก้ฎหมายแต่เพียงอยา่งเดียว ไม่อาจบรรลุเป้าหมายท่ีจะทาํใหป้ระชาชนมี
คุณภาพชีวติท่ีดีได ้ จึงจาํเป็นตอ้งใหป้ระชาชนรู้จกัพิทกัษป์ระโยชน์ของตนในการบริโภค โดยการ
สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความต่ืนตวัในการรู้จกัเลือกซ้ือ และสามารถแยกแยะไดว้า่ ส่ิงใดเป็น
ประโยชน์ต่อการบริโภค ส่ิงใดทาํใหเ้กิดโทษและเกิดความส้ินเปลือง รวมทั้งตระหนกัถึงการบริโภค
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินงานในกลไกน้ีอาจสามารถทาํ
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ได ้ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้สู่ประชาชนผา่นทางส่ือต่าง ๆ ทั้งเอกสารวชิาการ 
ข่าวสาร บทความ รายการทางส่ือวทิยแุละโทรทศัน์ และโครงการรณรงค์ รวมทั้งผา่นเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข ครูฝึกท่ีไดรั้บการอบรมแลว้ และกลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นอาสาสมคัร (อย. นอ้ย) 

(5) การส่งเสริมและประสานงานทางวชิาการ และความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน 
(Technical Support and Cooperation with Other Agencies) เป็นการดาํเนินงานทางวชิาการ เพื่อ
ช่วยเหลือและส่งเสริมใหคุ้ณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑใ์นความรับผดิชอบทุกประเภทดียิง่ข้ึน  
การดาํเนินงานในกลไกน้ี สามารถทาํไดโ้ดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การยกระดบัมาตรฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยใชห้ลกัการควบคุมความปลอดภยัของอาหาร เช่น วธีิ
ปฏิบติัท่ีดีในการเกษตร (Good Agricultural Practice: GAP) สาํหรับฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าจืด ฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าทะเล ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวบ์ก และไร่นาสวนป่า หลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิต 
(Good Manufacturing Practice: GMP) และระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม  
(Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) สาํหรับโรงงานผลิตอาหารแปรรูป โรงฆ่า
สัตว ์ และสถานท่ีปรุง ประกอบ และจาํหน่ายอาหาร เป็นตน้ การส่งเสริมใหมี้การนาํความรู้และ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นอุตสาหกรรมภายในประเทศ การส่งเสริมใหมี้การพฒันาองคค์วามรู้
ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค และการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจดัประชุม อบรม สัมมนาวชิาการ รวมทั้งสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ เพื่อร่วมกนัพิจารณาขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภยั
ของอาหาร ยา และเคร่ืองสาํอาง 

 
1.5.2 ระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคในต่างประเทศ 
1.5.2.1  มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามแนวทางของสหประชาชาติ 
(1) การคุม้ครองผูบ้ริโภคจากอนัตรายท่ีมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภยั 
(2) การส่งเสริมและการคุม้ครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภค 
(3) การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเพียงพอของผูบ้ริโภค  
(4) การใหก้ารศึกษาแก่ผูบ้ริโภค 
(5) การจดัใหมี้การชดเชยแก่ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(6) การมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะจดัตั้งกลุ่มหรือองคก์รของผูบ้ริโภค 
(7) การส่งเสริมแบบแผนการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
 
 



15 
 

 

1.5.2.2  มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคของกลุ่มประเทศยโุรป 
 มาตรการในการคุม้ครองผูบ้ริโภคแบ่งออกได ้ 2 มาตรการ คือ มาตรการก่อนท่ีสินคา้จะเขา้
สู่ตลาด (Pre-market Control Measure) กบัมาตรการหลงัจากท่ีสินคา้เขา้สู่ตลาดแลว้  (Post-market 
Control Measure) 
 สาํหรับมาตรการก่อนท่ีสินคา้จะเขา้สู่ตลาด  (Pre-market Control Measure) นั้น ไดแ้ก่ การ
กาํหนดมาตรฐานจริยธรรม  (Code of Conduct) ของผูป้ระกอบการ และการกาํหนดมาตรฐาน  
(Standard) ของกระบวน การผลิตและมาตรฐานของสินคา้ท่ีจะผลิตข้ึน ซ่ึงบงัคบัใหผู้ผ้ลิตจะตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดเท่านั้น 
 เทคนิคในการกาํหนดมาตรฐานสินคา้นั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 เทคนิค คือ 
 -  การกาํหนดมาตรฐานสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (by item) และ 
 -  การกาํหนดมาตรฐานสินคา้กลาง (general standard) 
สาํหรับการกาํหนดมาตรฐานสินคา้ตามประเภทของสินคา้จะทาํใหรั้ฐหรือหน่วยงานกาํหนด
มาตรฐานเอกชนตอ้งทาํงานตลอดเวลาเน่ืองจากสินคา้นั้นมีจาํนวนมาก และเป็นการดาํเนินงานใน
ลกัษณะกาํหนดมาตรฐานหลงัจากท่ีมีการผลิตสินคา้นั้นข้ึนแลว้ แต่การกาํหนดมาตรฐานสินคา้กลาง
จะลดภาร ะดงักล่าวไดม้าก ทั้งยงักระตุน้ใหผู้ผ้ลิตพฒันากระบวนการผลิตสินคา้ไปในตวั ตวัอยา่ง
ของมาตรฐานกลางท่ีใชก้นัอยู ่เช่น EU Directive on Product Safety (1995) ท่ีกาํหนดวา่สินคา้ท่ีจะ
วางจาํหน่ายในทอ้งตลาดไดต้อ้งเป็นสินคา้ท่ีปลอดภยัเท่านั้น  (Only safe product can be placed on 
the market) เป็นตน้ 
 ส่วนมาตรการหลงัจากท่ีสินคา้เขา้สู่ตลาดแลว้  (Post-market Control Measure) นั้น แยกเป็น
การควบคุมระบบการจดัจาํหน่าย (Supply chain) การตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ (Product Quality 
Control) การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อยา่งถูกตอ้งและพอเพี ยง (Product Information, Labeling) การ
ควบคุมการโฆษณา การคุม้ครองอิสระในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค การเรียกค่าเสียหาย
อนัเกิดจากความชาํรุดบกพร่องของสินคา้ (Compensation) และการเรียกคืนสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัคืน
จากผูบ้ริโภค (Product Recall Measure) 
 ในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีผลอยา่งสาํคญัต่อความเช่ือถือ
ของผูบ้ริโภค เพราะหากมาตรฐานการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 
ผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศยอ่มมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตข้ึน อนัเป็นผลดีต่อภาคการ
ผลิตและศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศโดยตรง 
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2.  แนวความคิดเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัตาํบลตามพระราชบญัญติั
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีช่ือยอ่เป็นทางการวา่ อบต . มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง โดยยกฐานะจากสภาตาํบล ท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท 

โครงสร้างองค์กรของ อบต. 
 อบต. มีสภาตาํบลอยูใ่นระดบัสูงสุด เป็นผูก้าํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลกรรมการบริหาร 

ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้าํนาจบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ มี
พนกังานประจาํท่ีเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูท้าํงานประจาํวนัโดยมีปลดัและรองปลดั อบต . 
เป็นหวัหนา้งานบริหาร ภายในองคก์รมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นตาม
ภาระหนา้ท่ีของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบอยู ่
เช่น 

- สาํนกังานปลดั 
- ส่วนการคลงั 
- ส่วนสาธารณสุข 
- ส่วนการศึกษา 
- ส่วนการโยธา 
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แผนภูมิท่ี 1    แสดงโครงสร้างการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการบริหาร อบต. 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมา: http://www.tambol.com/municipal/images/city_structure.jpg 

ธุรการ 

นิติการ 

ศูนยข์อ้มูล 

สถานธนานุบาล 

งานโยธา 
งานป้องกนั 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 

ประธานกรรมการบริหาร อบต. 

กรรมการบริหาร อบต. กรรมการบริหาร อบต. 

สาํนกังาน
ปลดั 

ส่วนการคลงั ส่วน
สาธารณสุข 

ส่วน
การศึกษา 

ส่วนโยธา 

งานงบประมาณ 
งานจดัเก็บรายได ้

การเงินและบญัชี 

แผนท่ีภาษีฯ 

งานสุขาภิบาล 
ป้องกนัโรคติดต่อ 

พฒันาเด็กเล็ก 
การศึกษานอก 

โรงเรียน 
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แผนภูมิท่ี 2    แสดงโครงสร้างการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากพนู 
 

 
 
 
3. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาโดยเฉพาะในภาครัฐมีการกาํหนดหน่วยงาน
สาํหรับรับผดิชอบไวช้ดัเจนแต่เน่ืองจากงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจะเห็นไดจ้ากคาํนิยามจะมีความหมาย
กวา้ง เก่ียวขอ้งกบัคนทุกคน ผลิตภณัฑทุ์กผลิตภณัฑ ์การบริการทุกงานบริการท่ีตอ้งป้องกนั  
ปกป้อง  ระวงั  ดูแล  พิทกัษรั์กษา  อารักขากนัไว ้มีหลากหลาย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหภ้าครัฐไม่
สามารถเขา้ไปดาํเนินการ ควบคุม ดูแล และคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึงตามโครงสร้างและ
รูปแบบการดาํเนินงานเดิม ดงันั้นในส่วนของภาครัฐเองเม่ือมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคน้ีจึง
เล็งเห็นวา่ งานคุม้ครองผูบ้ริโภคจะตอ้งมีภาคีเครือข่ายเพิ่มข้ึน ระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัต่อการขบัเคล่ือนงานดา้นน้ี 

ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

สาํนกัปลดั กองคลงั กองช่าง กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

งานบริหารทัว่ไป งานการเงิน งานก่อสร้าง งานบริหารงาน
สาธารณสุข 

งานนโยบายและแผน 

งานกฎหมายและคดี 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

งานพฒันาและ
จดัเก็บรายได ้

ทะเบียนและพสัดุ 

ออกแบบและควบคุม
อาคาร 

สาธารณูปโภค 

ผงัเมือง 

งานบริการงาน
สาธารณสุข 
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 ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัทาํใหก้ารปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาเจา้หนา้ท่ีจะ
ดาํเนินการโดยอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ .ศ. 2496   ซ่ึงกาํหนดหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัไวช้ดัเจนสาํหรับองคก์ารป กครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละระดบัแต่การดาํเนินงานในช่วงดงักล่าว
เป็นตน้มาก็ยงัไม่ชดัเจนเป็นรูปธรรม จนกระทัง่ปี พ .ศ. 2542 ไดมี้การออกเป็นพระราช กฤษฎีกาให้
อาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  ใหเ้ทศบาล  เมืองพทัยา  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง  แต่ภารกิจดา้นงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคเองก็ยงัไม่ไดถู้กระบุชดัอาจเป็นเพียงงานควบคุมตลาด  การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองหรือกิ จการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนดเท่านั้น  จึงไม่มีระบบ รูปแบบ กลวธีิ กิจกรรม ท่ีชดัเจน 
การดาํเนินการจึงข้ึนกบัความพร้อมขององคก์รและสภาพปัญหาในพื้นท่ี 

ดงันั้นระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค ในองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ชดัเจนซ่ึ งอาจเป็นเพราะ
ภาพของงานคุม้ครองผูบ้ริโภคกวา้งมาก และการดาํเนินการจึงตอ้งการความพร้อมในหลายๆดา้น 
การดาํเนินการจึงมีผลสาํเร็จของงานในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงแตกต่างกนัไป 
 
3.1  อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลทีเ่กีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภค  

1.  อาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 

หมวด ๒    การกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 
มาตรา ๑๖ ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี  
(๑) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(๒) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
(๓) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๙) การจดัการศึกษา 
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(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(๑๑) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(๑๓) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
(๑๘) การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
(๒๒) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
(๒๓) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ  

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 
(๒๕) การผงัเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ  

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ  

ประกาศ กาํหนด 
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การพฒันาองคก์รหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการดาํเนินงานกาํกบัดูแลอาหารปลอดภยั 
ในส่วนทอ้งถ่ิน  การกระจายอาํนาจการดูแลคุม้ครองผูบ้ริโภคตามศกัยภาพและความเหมาะสมของ
แต่ละทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลต่างๆ โดยการกาํหนดเป็นกฎหมายของทอ้งถ่ิน เช่น 
เทศบญัญติั ตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ .ศ 2535 เช่น  

- ผูป้ระกอบการซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านอาหารท่ีมีขนาดเกิน 200 ตารางเมตร ตอ้งขอ 
อนุญาตและแจง้ต่อทอ้งถ่ินก่อนประกอบการตามลาํดบั (มาตรา 38) 
 - ผูป้ระกอบการซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านอาหารท่ีขออนุญาตและแจง้ตอ้งปฏิบติัใหถู้ก

สุขลกัษณะตามขอ้บญัญติัของทอ้งถ่ินท่ีออกตามมารตา 40 (1)-(7) 
- ผูป้ระกอบการตลาดสดตอ้งขออนุญาตจากทอ้งถ่ินก่อนประกอบการ(มาตรา 34) 
- ผูป้ระกอบการตลาดสดตอ้งปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะตามกฎกระทรวงหรือ 

ขอ้บญัญติัของทอ้งถ่ิน (มาตรา 7 และมาตรา 35) 
- ผูป้ระกอบการหาบเร่แผงลอยท่ีจาํหน่ายในท่ีและทางสาธารณะจะตอ้งขออนุญาตจาก

ทอ้งถ่ินก่อนประกอบกิจการ (มาตรา 41 วรรค สอง) 
- ผูป้ระกอบการหาบเร่แผงลอยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในใบอนุญาตและสุขลกัษณะตาม

ขอ้บญัญติัของทอ้งถ่ิน (มาตรา 41 วรรคสามและมาตรา 43) 
- ตอ้งไม่จาํหน่ายในเขตหา้มจาํหน่ายตามประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเร่ืองเขตการ

ควบคุมการจาํหน่ายสินคา้ในท่ี/ทางสาธารณะ (มาตรา 42) 
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดฯ 
- หา้มจาํหน่ายอาหารในท่ี/ทางสาธารณะ เวน้แต่จะเป็นเขตผอ่นผนัตามประกาศของเจา้ 

พนกังานทอ้งถ่ิน (มาตรา 20 ) 
โดยการออกขอ้บญัญติัของทอ้งถ่ิน จะตอ้งกระทาํใหค้รอบคลุมทุกเขตเทศบาล ซ่ึงควรมี

การประสานงานและสนบัสนุนขอ้มูลทางวชิาการจากหน่วยงานสาธารณสุข 
 
3.2  การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกจิในงานคุ้มครองผู้บริโภค 

3.2.1   พระราชบญัญติัการกระจายอาํนาจ 
หลงัจากไดมี้การปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผน่ดินเพื่อใหเ้กิดความสมดุล

ระหวา่งภาครัฐ ประชาชนและทอ้งถ่ิน ภารกิจใหห้ลายๆดา้นจากหลายๆกระทรวง กรม ไดถู้ก
กาํหนดใหเ้ป็นภารกิจถ่ายโอน โดยใชเ้วลาและความพร้อมเป็นกรอบใหญ่ในการถ่ายโอนภารกิจโดย
จะกาํหนดการถ่ายโอนดงัน้ีคือ           1) ภารกิจท่ีทาํเลือกโดยอิสระ    2) ภารกิจท่ีเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งทาํ
โดยภารกิจดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจะไม่ไดร้ะบุไวช้ดัเจนวา่เป็นภารกิจใดเม่ือไม่ระบุชดั
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หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินจึงกาํหนดเป็นภารกิจท่ีเลือกทาํโดยอิสระโดยพยายามแทรกการทาํงานดา้น
งานคุม้ครองผูบ้ริ โภคบางเน้ืองานก็เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัภารกิจท่ีตอ้งทาํเช่น งานดา้นสุขาภิบาลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดูแลตลาด พิทกัษสิ์ทธ์ผูบ้ริโภคในตลาดโดยตรวจสารปนเป้ือน รับขอ้ร้องเรียน เป็นตน้
แต่การดาํเนินงานจะทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใดมีตวัวดัความสาํเร็จของการถ่ายโอนอยา่งไรยงัไม่ไดมี้การ
กาํหนดไวใ้นเร่ืองน้ี 

3.2.2   การถ่ายโอนภารกิจในงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
3.2.2.1 การถ่ายโอนภารกิจในงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา 
ภารกิจดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภค (ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ) ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาเป็นผูด้าํเนินการถ่ายโอนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะกาํหนดกรอบภารกิจแบบกวา้งๆ 
1) การผลิตส่ือ และหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นอาหารและยา  
2) การเสริมสร้างศกัยภาพผูบ้ริโภค ความรู้ในการบริโภค และเรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม  
3) การสร้างและขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ดา้น สาธารณสุข  

(คบส.) ของผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน  
4) การตรวจสอบติดตาม คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  ในสถานท่ีจาํหน่าย

ตามท่ีระบุใน พ.ร.บ.แต่ละประเภท  
จากขอ้มูลสรุปความกา้วหนา้การถ่ายโอนภารกิจดา้นสาธารณสุขใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในความรับผดิชอบของกระทรวงสาธา รณสุขและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ( 
สป.สช. ); ขอ้มูลจากสาํนกังานคณะกรรมการกระจายอาํนาจถึงปี  พ.ศ. 2549  พบวา่ สาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา กาํลงัทยอยถ่ายโอน 4 ภารกิจ ซ่ึงไม่ไดต้ั้งงบประมาณ ไวร้ายละเอียดดงั
ตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
พ.ศ.2549 
ภารกิจท่ีถ่ายโอน ผลการดาํเนินการถ่ายโอน หมายเหตุ 

ถ่าย
โอน
แลว้ 

ทยอย
ถ่ายโอน 

ยงั
ไม่ได้
ถ่าย
โอน 

 

1. การผลิตส่ือและหรือเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้น
อาหารและยา 

  /  - ภารกิจท่ี 1-3 ไดมี้การถ่าย 
โอนให้ กทม. และเมืองพทัยา
แลว้ 
แต่ยงัไม่มีการถ่ายโอนใหแ้ก่ 
เทศบาล อบต. 
- ความพร้อม และ
ปีงบประมาณ 
2549 ไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว ้
 

2.การเสริมสร้างศกัยภาพผูบ้ริโภค
และเรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม 

 /  

3. การสร้างและขยายเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมในงานคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขของ 
ผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน 

 /  

4. ตรวจสอบติดตามคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร 
ยา เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองสาํอาง 
และวตัถุอนัตรายในสถานท่ี 
จาํหน่ายตามท่ีระบุใน พ.ร.บ.แต่ 
ละประเภท 

  /  ถ่ายโอนให้ กทม.และเมือง 
พทัยาแลว้ สาํหรับ องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่
พร้อมดา้นบุคลากร ซ่ึงอย. ได้
ดาํเนินการอบรมเจา้หนา้ท่ี 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับถ่ายโอน 

สรุปผลการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล )  
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการตรวจสอบอาหาร  ณ สถานท่ีจาํหน่าย  ปี 2548 และ หยดุ
ดาํเนินการ เน่ืองจาก อบต. ไม่มีบุคลากรในการดาํเนินงานดา้นอาหาร 
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ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลและอบต . ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ (คบส.) 

1. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ินไม่ใหค้วามสาํคญักบังาน คบส.  
2. ผูรั้บผดิชอบงานสาธารณสุขของเทศบาล อบต . มีจาํนวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัปริมาณงานท่ี

มีอยู ่ 
3. เทศบาลตาํบลและอบต.บางแห่งยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นสาธารณสุขโดยตรง  
4. เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและ อบต . ยงัขาดทกัษะในการตรวจสอบผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  ทาํใหใ้ห้

เจา้หนา้ท่ีบางคนไม่มีความมัน่ใจในการตรวจสอบอาหารและเคร่ืองสาํอา งรวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่  
ผูป้ระกอบการ  

5. การประสานงานหรือทาํงานร่วมกนัหลายหน่วยงานในบางพื้นท่ียงัไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร  
6. การทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของทอ้งถ่ินมีเร่ืองของการเมืองเขา้มามีผล  ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ี  

ระดบัทอ้งถ่ินมีความลาํบากใจท่ีตอ้งดาํเนินการกบัผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 
ทาํให้ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาปรับเปล่ียน บทบาทโดยจดัเตรียมแผน

สนบัสนุน เช่น แผนการพฒันาฝึกอบรมบุคลากร  ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคลากรใน
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั และอาํเภอ  ตลอดจนบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ เพื่อใหมี้ความ
พร้อมในการไดรั้บแต่งตั้งเป็น พนกังานเจา้หนา้ท่ี เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทใหม่  ในการคุม้ครอง
ผูบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจุบนั สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดป้ระกาศแต่งตั้ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ี (เพิ่มเติมฉบบัใหม่แลว้ )  นอกจากน้ีตอ้งจดัทาํแผนการสัมมนา ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้ง ถ่ิน รวมทั้งการเตรียมการแกไ้ขกฎหมาย กฎกระทรวง  และประกาศเพื่อใหก้าร
ดาํเนินงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค  สอดคลอ้งกบัการกระจายอาํนาจดา้นสุขภาพต่อไป  บทบาทท่ี
สาํคญัของ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีจะร่วมกบัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั อีก
ประการหน่ึง คือ  การออกใหค้าํปรึกษา ทางวชิาการ การนิเทศติดตามส่งเสริมการปฏิบติังานของ
บุคลากรต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค สนบัสนุนการส่งเสริมการดาํเนินงานของกลุ่ม  
ชมรม สมาคม ประชาคมต่างๆ ในพื้นท่ีใหมี้การทาํงานเช่ือมโยงกนั เป็นเครือข่าย  รวมทั้งการ
ประเมินผลงาน ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเป็นระยะๆ 

3.2.2.2  การถ่ายโอนภารกิจในงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจากสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  สาํนกันายกรัฐมนตรี  ไดมี้มติเห็นชอบมอบภารกิจการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคใหเ้ทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตามแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่
องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการกระจาย
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อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 2) กาํหนดใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ประกอบกบัคาํสั่งคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ี 3/2552 
ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2552 ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํเทศบาล  และคาํสั่ง
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ี 4/2552 ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2552 ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยมีอาํนาจในการรับเร่ืองราวร้องทุกขจ์าก
ประชาชนผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม   จากการซ้ือสินคา้หรือบริการและดาํเนินการเจรจา
ไกล่เกล่ียได ้ ตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย   และ รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี    นาย
สาทิตย์  วงศห์นองเตย   ประธานกรรมการคุม้ครอง   ไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้ มครอง
ผูบ้ริโภคประจาํเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม     สาํหรับคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  ประจาํ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ซ่ึงประกอบดว้ย  นายกเทศมนตรี ,นายก อบต .,กาํนนั
ทอ้งท่ี ,หวัหนา้ส่วนราชการ ท่ีนายกฯ แต่งตั้ง , ผูแ้ทนจากภาคประชาชน ท่ีนายกฯ แต่งตั้ง ,
ปลดัเทศบาล อบต.,นิติกร หรือพนกังาน เทศบาล  อบต.ท่ีนายกฯ แต่งตั้ง  มีอาํนาจหนา้ท่ีรับพิจารณา
เร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ี  ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายอนัเ น่ืองมาจากการ
กระทาํของผูป้ระกอบ  ธุรกิจในเร่ืองเก่ียวกบัการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมใน  
การซ้ือสินคา้ เคร่ืองอุปโภค บริโภค  หรือบริการท่ีมีการซ้ือขายกนัในทอ้งตลาด ,เจรจาไกล่เกล่ีย
ปัญหาขอ้พิพาทเพื่อ  หาขอ้ยติุในเบ้ืองตน้หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกั นไดใ้หส้อบถามหา
ขอ้เทจ็จริง  และรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้อง
ทุกขจ์ากผูบ้ริโภค ประจาํจงัหวดัพิจารณาดาํเนินการ ,ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงกระทาํการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคและอาจจั ดใหมี้การทดสอบ
หรือ พิสูจน์สินคา้หรือบริการใดๆ  ตามท่ีเห็นสมควรและจาํเป็นเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค ,สั่ง
ใหบุ้คคลหน่ึง บุคคลใดส่งเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีผูร้้องทุกขห์รือเร่ือง  อ่ืนใดท่ีเก่ียวกบั
การคุม้ครองผูบ้ริโภคมาพิจารณาได ้ในการน้ี  จะเรี ยกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงดว้ยก็ได้ ,
ประสานงานกบัส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง
ละเมิดสิทธิ  ของผูบ้ริโภค ,ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  หรือ
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดัมอบหมาย  และใหร้ายงานผลการปฏิบติังานใน
รอบเดือนใหค้ณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดัทราบ 
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โครงสร้างของคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ประกอบดว้ย 

1. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล     ประธานอนุกรรมการ 
2. หวัหนา้ส่วนราชการ 1 คน      อนุกรรมการ 
    ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตั้ง 
3. กาํนนัทอ้งท่ี        อนุกรรมการ 
4. ผูแ้ทนจากภาคประชาชน 3 คนท่ีนายกองคก์ารบริหาร   อนุกรรมการ 
    ส่วนตาํบลแต่งตั้ง (โดยใหเ้ลือกจากผูท่ี้มีความรู้ดา้น 
    การคุม้ครองผูบ้ริโภค อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น(อสม.) 

      หรือผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน) 
5. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล      อนุกรรมการและ 

เลขานุการ 
6. นิติกร หรือ พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 1 คน   อนุกรรมการและ 
    ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตั้ง    ผูช่้วยเลขานุการ 
อนุกรรมการตามข้อ 4 ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งคราวละ  2 ปี หากพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ อาจ

แต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นอนุกรรมการแทนได้  และให้ อยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องอนุกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 

ใหค้ณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีอาํนาจและหนา้ท่ี  
ดงัต่อไปน้ี 

1. รับและพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ี  ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระทาํของผูป้ระกอบธุรกิจ  ในเร่ืองเก่ียวกบัการถูกเอารัดเอาเปรียบ
หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการซ้ือสินคา้ เคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือบริการท่ีมีการซ้ือขายกั นใน
ทอ้งตลาด 

2. เจรจาไกล่เกล่ียปัญหาขอ้พิพาทเพื่อหาขอ้ยติุในเบ้ืองตน้  หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนั
ได ้ ใหส้อบสวนหาขอ้เทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐาน  เพื่อเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการไกล่
เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดัพิจารณาดาํเนินการ 

3. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผูป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงกระทาํการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็น
การละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคและอาจจดัใหมี้การทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้หรือบริการใดๆตามท่ี
เห็นสมควรและจาํเป็น เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 
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4. สั่งใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดส่งเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั เร่ืองท่ีมีผูร้้องทุกขห์รือเร่ืองอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคมาพิจารณาได ้ในการน้ี จะเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงดว้ยก็ได ้

5. ประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

6. ใหค้วามรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน  และสร้างเครือข่ายความเขม้แขง็ของประชาชนเพื่อ
ป้องกนัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค 

7. ดาํเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  หรือคณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดัมอบหมาย 

8. รายงานผลการปฏิบติังานในรอบเดือนใหค้ณะอนุกรรมการคุม้ครอ งผูบ้ริโภคประจาํ
จงัหวดัทราบ 
 
4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีด่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค  

องคก์รท่ีดาํเนินงานเก่ียวขอ้งกบัคุม้ครองผูบ้ริโภคมีหลายองคก์ร ทั้งองคก์รภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน องคก์รภาคประชาชน และส่ือมวลชน ในท่ีน้ีไดท้าํการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ คือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงศึกษาทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีดาํเนินงานในต่างประเทศและในประเทศ ดงัน้ี 
4.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีด่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย 
บทบาทของ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยต่องานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บการถ่ายโอน
ภารกิจจาก คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  สาํนกันายกรัฐมนตรี  ใหเ้ทศบาลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  ตามแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
นอกจา กน้ี การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   พบวา่มี
หลากหลายข้ึนอยูก่บัความพร้อม  ศกัยภาพและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี   สาํหรับตวัอยา่งการ
พฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งของจงัหวดัสงขลาท่ีได้
ร่วมมือกบัองคก์รปก ครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํบนัทึกความร่วมมือเพื่อพฒันาระบบงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลาโดยบูรณาการ ความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนในจงัหวดัสงขลา โดย
สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดัสงขลา  ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาล ตาํบลปริก  องคก์รบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลควนรู และ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยสถาบนัวจิยัระบบสุขภาพภาคใต้  
และภาคีผูบ้ริโภค จึงทาํใหเ้กิดรูปแบบต่างๆสาํหรับการคุม้ครองผูบ้ริโภค   
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ตวัอยา่งขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินต่างๆในประเทศไทยท่ีไดด้าํเนิ นงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   
คณะกรรมการศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิคุม้ครองผูบ้ริโภคมีบทบาท   จดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพของ

ศูนยแ์ละบุคลากร   การรับเร่ืองราวร้องทุกขเ์ก่ียวกบัผูบ้ริโภค   ดาํเนินการไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้ หรือส่ง
ต่อเร่ืองไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   นอกจากน้ีสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ เขา้มาช่วยเหลือในการ
ทาํงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  และดาํเนินการไกล่เกล่ียเพื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค   การจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษ์
สิทธ์ิผูบ้ริโภคของอบต .ท่าขา้ม โดยดึงทุกภาคส่วนเขา้ร่วม เช่น ผูน้าํชุมชน ปราชญช์าวบา้น ส่ือใน
พื้นท่ีร่วมกนัทาํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและจดักระบวนการเรียนรู้ระหวา่งผูบ้ริโภค ทอ้งถ่ิน 
ผูน้าํชุมชน โดยใหภ้าคทอ้งถ่ินวางแผนกระบวนการขบัเคล่ือน  และมีวทิยชุุมชนเพื่อสะทอ้นปัญหา
และประสานเครือข่ายออกอากาศไปสู่สาธารณะ  ส่วนดา้นกิ จกรรมเพื่อส่งเสริมใหมี้การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและการพิทกัษสิ์ทธิตนเอง เช่น ทางอบต.มีการสนบัสนุนใหป้ลูกผกัสวนครัว เล้ียงปลาเล้ียง
ไก่เล้ียงววั มีการรวมกลุ่มกนัทาํสบู่ นํ้ายาลา้งจาน นํ้ายาเอนกประสงคต่์างๆใชเ้อง มีกองทุนส่งเสริม
อาชีพและกลุ่มกลุ่มออมทรัพยท่ี์เขม้แขง็ (ท่ีมา: http://www.thakham.go.th เม่ือ 8-11-52) 

2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู  อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
มีการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภค   ท่ีมี

พลงัในการปกป้อง ดูแล และช่วยกนัพิทกัษสิ์ทธิของตนเองและร่วมกนัสร้างระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค
ใหมี้ความเขม้แขง็   การเกิดศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัชุมชน  คณะกรรมการศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิคุม้ครองผูบ้ริโภคมีบทบาท  จดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพของศูนยแ์ละบุคลากร   การรับ
เร่ืองราวร้องทุกขเ์ก่ียวกบัผูบ้ริโภค   ดาํเนินการไกล่เกล่ียเบ้ืองต้ นหรือส่งต่อเร่ืองไปยงัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ีสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ เขา้มาช่วยเหลือในการทาํงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  
และดาํเนินการไกล่เกล่ียเพื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค  ตวัอยา่งกิจกรรมดา้นการส่งเสริมความรู้แก่
ผูบ้ริโภค  เช่นการจดัเวที �สมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ� (คนควนรู รู้ทนัเขาจริงหรือ ) นอกจากน้ี ทางวทิยุ
ชุมชน พระพุทธศาสนา FM 101.0MHz ซ่ึงจะจดัเป็นเวทีสมชัชาเพื่อหาวาระพดูคุยกนัเร่ืองสุขภาพ 
และการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

การจดัตั้งคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคตาํบลควนรู   โดยคณะทาํงานท่ีจดัตั้งจะ
เป็นตวัแทนท่ีมาจากหลายภาคส่วน   เช่น  โรงเรียน   สถานีอนามยั   อาสาสมคัรสาธารณสุข   ภาค
ประชาสังคม   ดา้นภาคประชาสังคม   ตาํบลควนรูมีจุดเด่นในการดาํเนินงานพฒันาชุมชน ใน
รูปแบบ  “สภาองคก์รชุมชน ”  คณะทาํงานท่ีจดัตั้งจะมีการแบ่งบทบาทในการดาํเนินงานเร่ืองศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริ โภค  โดยมีปลดั อบต . ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นกฎหมาย และตวัแทนของภาค
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ประชาชน จาํนวน 2 ท่าน มีบทบาทหลกัดาํเนินงานไกล่เกล่ียเร่ืองร้องเรียนในระดบั
พื้นท่ี  นอกจากน้ีมีคณะทาํงานแต่ละฝ่ายจาํนวน  3  ฝ่าย  ไดแ้ก่ฝ่าย 

1) รับเร่ืองร้องเรียน  /ไกล่เกล่ีย   ทาํหนา้ท่ีรับเร่ืองร้ องเรียนจากประชาชนท่ีถูกละเมิดสิทธิ
จากการบริโภคสินคา้และบริการ   การใหค้าํปรึกษา   คาํแนะนาํ ดา้นการบริโภคของ
ประชาชนในพื้นท่ี  และการไกล่เกล่ียเพื่อแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ของผูบ้ริโภค 

2) ฝ่ายเฝ้าระวงัสินคา้ /บริการไม่ปลอดภยัไม่เป็นธรรม   โดยมีหนา้ท่ีเฝ้าระวงัสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยัในพื้นท่ีเส่ียง   เช่น  ตลาดนดั  ร้านคา้ชุมชน   การใหค้าํแนะนาํ   ปรึกษาดา้น
การบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี   ร่วมกนัวเิคราะห์และร่วมแกปั้ญหาผูบ้ริโภคใน
ระดบัพื้นท่ี 

3) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ี  เพื่อเป็น
การเตือนภัยแก่ผูบ้ริโภค   พฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคในพื้นท่ีใหมี้ความเขม้แขง็   รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายส่ือในระดบัพื้นท่ี     เพื่อการเช่ือมโยงข่าวสาร   เช่น  วทิยชุุมชนพุทธ
ศาสนา  หอกระจายข่าวหมู่บา้น  วทิยกุูภ้ยั  ส่ือ  แผน่พบั  ใบปลิว 

(ท่ีมา: www.khuanru.go.th/ เม่ือ 8-11-52) 
3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าม่วง  อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการซ้ือสินคา้หรือ

บริการและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  ประจาํองคก์ารบริหารส่ วนตาํบลท่าม่วง  
โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีในการรับเร่ือง ร้องทุกขจ์ากประชาชนผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
ในการซ้ือสินคา้หรือบริการ  และดาํเนินการไกล่เกล่ียไดต้ามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย  
 (ท่ีมา: www.thamuang.go.th/ เม่ือ 8-11-52) 
 4.   โครงการหมู่บา้นตน้แบบพิ ทกัษสิ์ทธิและคุม้ครองผูบ้ริโภคอาํเภอนครไทย โดยมี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) เป็นภาคีเครือข่ายการดาํเนินงานเร่ืองของการใชม้าตรการทาง
กฎหมายท่ีในส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินการ 

5.   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนค่า อ .สูงเนิน จ .นครราชสีมา ดาํเนิน โครงการอาหาร
ปลอดภยัใ นสถานประกอบการ  ร้านคา้  ร้านอาหาร  แผงลอยจาํหน่ายอาหารในเขตตาํบลโนนค่า  
โดยการตรวจหาตวัอยา่งผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะห์สารปนเป้ือนในอาหาร    

6.   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองรี อาํเภอเมือง ชลบุรี ไดจ้ดัตั้งแกนนาํ เครือข่ายคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค  ลงพื้นท่ี เป้าหมายคือ อบต . หนองรี โดยความร่วมมือจากนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองรีร่วมเป็นภาคีหลกั ในการสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยคุ์ม้ครองสิทธิเพื่อผูบ้ริโภคฯของจงัหวดั
ชลบุรี 

http://www.khuanru.go.th/
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 โดยสรุปการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทยมี
วตัถุประส งคเ์พื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกป้อง พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
และของตนเอง   แต่การดาํเนินงานยงัไม่ชดัเจนเน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจาก คณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค  สาํนกันายกรัฐมนตรี  ใหเ้ทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีกาํหนดรูปแบบ
โครงสร้างคณะอนุ กรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ยงัเป็นรูปแบบท่ี
รวมอาํนาจไวท่ี้ภาครัฐ (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  โดยโครงสร้างถูกกาํหนดในรูปแบบท่ีตายตวั 
และมีกลไกท่ียงัตอ้งข้ึนกบัภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  ดงันั้นเพื่อใหก้ารดาํเนินคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบั
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีวตัถุประสงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเขา้มาบริหารจดัการ 
โดยการสร้างกลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัพื้นท่ี จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
ศึกษาวจิยัเพื่อ พฒันาระบบการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในการดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
   
4.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีด่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ  

ตวัอยา่งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในต่างประเทศ  พบวา่บทบาทขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่องานคุม้ครองผูบ้ริโภคมีหลากหลายข้ึนอยูก่บักฎหมายระดบัประเทศ และสภาพ
ปัญหาของแต่ละพื้นท่ี 
1. คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัตาํบลของ The State of Tamil Nadu ประเทศอินเดีย 

เป็นองคก์รพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีก่อตั้งภายใตค้ณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคของประเทศอินเดียในปี 1986  มี ภาระหนา้ท่ี 

1) ตรวจตลาดในชุมชน / ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 
2) เป็นตวัแทนกลางในการร้องเรียนกบัศาล หรือหน่วยงานยติุธรรม ใหก้บัผูบ้ริโภค 
3) สนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการคุม้ครองผูบ้ริโภคในวนัสาํคญัของทอ้งถ่ิน 
4) กิจกรรมเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในโรงเรียนในสังกดัของตาํบลทุกวนัพฤหสัของเดือน 

(http://consumer.tn.gov.in/faq.htm เม่ือ 10-3-53) 
2. คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเมืองดกัลาส ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Douglas County 
Districtป ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีภารกิจดงัน้ีคือ  

1) การส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
2) การแกปั้ญหาผูบ้ริโภค จากการบริโภคสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
3) สร้างศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนปัญหาจากผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  
-   ศูนยข์อ้มูลเพื่อผูบ้ริโภค   

http://consumer.tn.gov.in/faq.htm
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-   ระบบติดต่อรับเร่ืองร้องเรียน  ผา่น Hotline at (785) 330-2849 และการร้องเรียนผา่น
แบบฟอร์มยืน่มาท่ีศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

-   ผา่นทนายความของศูนย ์
 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเมืองดกัลาส ยงัสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายกบัเมือง
แคนซสั( Kansas Consumer Protection) 

(http://www.douglas-county.com/depts/da/da_cpu.aspx เม่ือ13-3-53) 
3.  คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคของ เมือง City of Bonn  ประเทศเยอรมนี  ดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในรูปแบบ การป้องกนั การจาํกดัความเส่ียง นาํเสนอขอ้มูลและแนะนาํ เพื่อป้องกนัสิทธิ
ผูบ้ริโภคจากอุตสาหกรรมในเมือง โดยความร่วมมือกบั เมืองโคโลญจน์  และ เลเวอร์คูเซ่น  มี
กิจกรรมคือรับเร่ืองร้องเรียนจากปัญหาของผูบ้ริโภค และการจดัการส่งต่อขอ้มูล ไกล่เกล่ียระหวา่ง
ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

(http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/verbraucherschutz/inde
x.html?lang=en เม่ือ13-3-53) 
 4 . การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นความเป็นธรรม ของ Eric County,Pennsyvania USA.  

Eric County Bar Association เป็นหน่วยงานหน่ึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง ถ่ิน โดยมี
บทบาทดูแลเร่ืองความเป็นธรรมในเร่ืองราคาและบริการท่ีควรไดรั้บเช่น แนะนาํผูบ้ริโภคในการ
จดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้น เพื่อใหป้ระชาชนไดป้้องกนัก่อนท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบ 
5.  การคุม้ครองผูบ้ริโภคของ Camden County, New Jersey, USA* 

มีการตรวจสอบและเผยแพร่ ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค  รับคาํร้องเรียนเก่ียวกบัความไม่เป็นธรรม
ของสินคา้การบริการและคุณภาพรวมทั้งเทศบาลยงัมีบทบาทดา้นการวจิยัและคน้ควา้  และยงั
ควบคุมดูแลดา้นความเป็นธรรมในเร่ืองนํ้าหนกัสินคา้และการชัง่วดั  โดยจะมีเคร่ืองมือชัง่วดัท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการตรวจสอบสินคา้ท่ีอยูใ่นหีบห่อตามตลาด  ตรวจสอบนํ้าหนกัและชัง่วดัสินคา้
ในโกดงัสินคา้ เป็นตน้ มีหน่วยงานไกล่เกล่ียและช่วยเหลือดา้นความเป็นธรรมและความยติุธรรม 
6.  การคุม้ครองผูบ้ริโภคของมลรัฐ Massachusette, USA.* 

เสนอแนวทางการคุม้ครองโดยเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคท่ีไม่พึงพอใจต่ อสินคา้และบริการท่ี
ไดรั้บมีแนวทางแกไ้ขปัญหาตามแนวทางท่ีไดเ้สนอดงัน้ี 

1)  ผูบ้ริโภคตอ้งรู้สิทธิของตนเอง (Educate yourself) โดยรู้สิทธิทางกฎหมายเช่นจาก  
website และมีช่องทางท่ีสามารติดต่อขอขอ้มูลจากทางหน่วยงานภาครัฐไดโ้ดยตรง 

http://www.douglas-county.com/depts/da/da_cpu.aspx
http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/verbraucherschutz/index.html?lang=en
http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/verbraucherschutz/index.html?lang=en
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2)  การเรียกร้องจากผูข้าย (Call the Seller) โดยผูบ้ริโภคตอ้งมีบนัทึกเก่ียวกบัการเจรจาหาก
แกปั้ญหาในขั้นตอนน้ีไม่ได้  ขั้นต่อมาใหติ้ดต่อผูบ้ริหารของบริษทันั้นๆ  พบวา่หลายบริษทั
สามารถแกไ้ขปัญหาใหผู้บ้ริโภคไดเ้พราะตอ้งการรักษาลูกคา้เอาไว ้
3)  การเขียนจดหมายร้องเรียน (Write a complaint letter to the seller) หากร้องเรียนโดยตรง
กบัผูข้ายไม่ไดผ้ล  ผูบ้ริโภคสามารถเขียนจดหมายร้องเรียนโดยขอ้ความตอ้งชดัเจน  ตรง
ประเด็น ครอบคลุมขอ้เทจ็จริง  หากผูบ้ริโภคเตรียมเอกสารไดค้รบถว้น  สามารถยืน่เอกสาร
ต่อสารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม 
4) ใหค้นกลางเจรจาไกล่เกล่ีย (Get a third party involved) 
5)  ใชม้าตรการทางกฎหมาย 

7.  การคุม้ครองผูบ้ริโภคของมลรัฐ California, USA. 
รัฐและหน่วยงานดา้นสุขภาพทอ้งถ่ิน  (local health agencies) มีบทบาทในการสอบสวน

และติดตามการร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งการเจบ็ป่วยหรือการไดรั้บการบาดเจบ็จากผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ 
8.   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศสก๊อตแลนด ์ ตกลงความร่วมมือกนัในการดาํเนินงาน
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  

 - การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล การ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค การสร้างความตระหนกัแก่ผูบ้ริโภค 
9.  การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศญ่ีปุ่น    

นโยบายเก่ียวกบัผูบ้ริโภคในประเทศญ่ีปุ่น       
  ปัญหาเก่ียวกบัผูบ้ริโภคไดเ้ร่ิมเป็นประเด็นท่ีสาํคญัในทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปี  ค.ศ. 
1950ถึง 1960 เป็นตน้มา ทั้งน้ี  เน่ืองจากการเจริญเติบโตอยา่งมากในทา งเศรษฐกิจ การผลิตสินคา้มี
ความซบัซอ้นมากข้ึน  ผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ  ตอ้งรับภาระเส่ียงภยัเองใน
การท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้  ความสามารถในเชิงธุรกิจหรือทกัษะในเชิงการตลาดของผูป้ระกอบกิจการ  
รวมทั้งธุรกิจบางรายมีการผกูขาดทาํใหผู้บ้ริโภคขาดอาํนาจต่อ รอง จึงก่อใหเ้กิดการตรากฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนในปี ค .ศ. 1968 คือ The Consumer Protection Fundamental Act, ซ่ึงมีหลกัการ
และเหตุผลเพื่อสนบัสนุนมาตรการต่าง ๆ  ในการคุม้ครองสิทธิและผลประโยชน์ผูบ้ริโภค  โดยได้
กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของรัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถ่ิ น ผูป้ระกอบธุรกิจ  และบทบาทของ
ผูบ้ริโภค สรุปได ้ดงัน้ี           

-  รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินจะตอ้งวางแผนและปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามแผนและ
นโยบายเก่ียวกบัผูบ้ริโภคตามพฒันาการของเศรษฐกิจและสังคม   ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและดาํเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล        
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- ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาชีวติของตนในฐานะผูบ้ริโภคดว้ยการมี
ความคิดริเร่ิมและพยายามท่ีจะใชเ้หตุผลของตนเองดว้ยความเช่ือมัน่  

นโยบายใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศ กาํหนดหน่วยงานท่ีดูแลพิทกัษสิ์ทธิ
ของผูบ้ริโภค มีการกาํหนดนโยบายจากรัฐบาลกลาง โดยหนา้ท่ี และการดาํเนินการใหท้อ้งถ่ินเป็นผู ้
กาํหนด ทั้งน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาระหวา่งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ  การดาํเนินการ เช่น  การเป็นท่ี
ปรึกษากรณีเกิดการฟ้องร้องของผูบ้ริโภค  

9.1 . ศูนยผ์ูบ้ริโภคเมืองโอซากา้(The Osaka Municipal Consumer Center) 
มีการดาํเนินกิจกรรมไดแ้ก่  การจดัฝึกอบรมดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่องคก์รต่างๆ  การ

จดันิทรรศการท่ีศูนยเ์พื่อประชาชนไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้  การรวบรวมและการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบัการบริโภค  การใหค้าํปรึกษาและการจดัการคาํร้องทุกขแ์ละการจดัการทดสอบสินคา้เพื่อ
จดัการคาํร้องทุกขต่์างๆ  

เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ของกฎหมาย  วา่ดว้ยการ
คุม้ครองพื้นฐานรัฐบาลทอ้งถ่ินหรือจงัหวดั จดัตั้งองคก์รบริหารดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งน้ีเพื่อ
รักษาและเพิ่มพนูผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคทาํใหค้วามเป็นอยูข่องประชาชนในจงัหวดัมีความ
มัน่คงและดีข้ึน นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดนโยบายของนครโอซากา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
ดงักล่าว เช่น 

1) กิจกรรมการตรวจสอบสินคา้ การสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รผูบ้ริโภคต่างๆการให้ 
        ความร่วมมือภาคผูป้ระกอบการ 

2) การสนบัสนุนการเปิดช่องทางใหค้าํปรึกษาทางโทรศพัทแ์ละEmail มีการบนัทึก
ขอ้ความคาํปรึกษาลงในแบบร้องเรียนผา่นจอคอมพิวเตอร์โดยตรงและมีฐานขอ้มูลใน
ระบบPIO-NET  

(http://gotoknow.org/blog/akrapong/144700 เม่ือ13-3-53) 
10.  การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศอินเดีย  มีการจดัตั้งสภาทอ้งถ่ินเพื่อพิทกัษสิ์ ทธิ
ผูบ้ริโภค มีรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการของแต่ละทอ้งถ่ิน    

คณะกรรมการดงักล่าวมีหนา้ท่ีส่งเสริม และปกป้องสิทธิของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
1) ป้องกนัอนัตรายจากสารปนเป้ือนในอาหาร อนัตรายจากสินคา้และบริการ 
2) สนบัสนุนสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่รับรู้ ราคาสินคา้ ก่อนการ

ตดัสินใจบริโภค  
3) สร้างกลไกการชดเชยค่าเสียหายกรณีไดรั้บความเสียหายของผูบ้ริโภค 
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4) พฒันาความรู้แก่ผูบ้ริโภค เช่นการจดัอบรมปีละ 2 คร้ัง เร่ืองสิทธิผูบ้ริโภค และการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

  (http://dcnorth.delhigovt.nic.in/disttconsumerprotection.htm เม่ือ11-3-53) 
 โดยสรุปการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
ต่างประเทศ พบวา่ มีรูปแบบการดาํเนินงานท่ีมีความหลากหลายทั้งน้ีข้ึนกบักฎหมายและนโยบาย
ของแต่ละประเท ศ แต่การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อการ
ป้องกนั ควบคุมและการกาํกบั ดูแลแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภค ความเป็นธรรมในเร่ืองสินคา้และ
บริการ โดยการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นรูปแบบหลกัท่ีแต่ละประเทศ
ส่วนใหญ่นาํมาปรับใชก้บัน โยบายการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน โดยการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมกาํหนด
นโยบายดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคของทอ้งถ่ิน และยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพผูบ้ริโภคใหเ้ท่าทนักบั
สถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 
5.  กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

กลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รต่างๆ ในประเทศ ทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชน  มีการ
ใชก้ลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ และศกัยภาพขององคก์รโดยพบวา่มีกลไก
ต่างๆ ดงัน้ี กลไกการพิทกัษสิ์ทธิขององคก์รคุ้ มครองผูบ้ริโภค  สามารถแบ่งเป็นกลไกหลกัๆ  คือ 
กลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัและความเป็นธรรมของสินคา้และบริการ  และกลไกการ
ใหข้อ้มูล 

1. กลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้และบริการ เป็นกระบวนการการ
ควบคุม การผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความปลอดภยัไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมี
หน่วยงานภาครัฐท่ีควบคุมมาตรฐานสินคา้และบริการ ไดแ้ก่  

- สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยดาํเนินการออกเคร่ืองหมายรับรอง  
มาตรฐานของสินคา้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีขออนุญาตผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ไดแ้ก่ เคร่ืองหมาย อย.  

- กรมวชิาการเกษตร ควบคุมดูแลสินคา้ทางการเกษตรมีเคร่ืองหมายมาตรฐานสินคา้
เกษตร 

- กรมมาตรฐานสินคา้ควบคุมดูแลดา้น ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมมีมาตรฐานสินคา้
อุตสาหกรรม  

http://dcnorth.delhigovt.nic.in/disttconsumerprotection.htm
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- สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  ควบคุมดูแล สินคา้และบริการโดยรวมซ่ึง
เป็นการดาํเนินการหลงัจากท่ีสินคา้ออกสู่ตลาดแลว้  

องคก์รเอกชนคุม้ครองผูบ้ริโภค ไม่มีกลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัท่ีชดัเจน  แต่
องคก์รดงักล่าวจะดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติังานของภาครัฐ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและมีอาํนาจในการดาํเนินการตามกฎหมาย 

2. กลไกการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภค  ซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภค  เกิด
ความรู้ความเขา้ใจทั้งในสิทธิและหนา้ท่ีของผูบ้ริโภครวมถึงเท่าทนัขอ้มูลข่าวสารสามารถวเิคราะห์
และตดัสินใจในการบริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคหลายๆ หน่วยงาน
จึงเนน้กลไกและช่องทางท่ีจะใหข้อ้มูลข่าวสารเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงมีการใชส่ื้อหลายๆ  ส่ือ 
อาทิเช่น โทรทศัน์ วทิยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ โทรศพัท์ เวปไซด์ การฝึกอบรม  และประชุมเชิงปฏิบติัการ  
หน่วยงานภาครัฐ  มีการใชส่ื้อทุกรูปแบบเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในวงกวา้ง แต่มกัเป็นการ
ส่ือสารทางเดียวขาดการมี ส่วนร่วมของผูบ้ริโภค  ส่วนองคก์รเอกชนคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ มูลนิธิ
เพื่อผูบ้ริโภค  มูลนิธิสุขภาพไทย  และสมาคมยวุมุสลิมแห่งประเทศไทย   เป็นตน้ ซ่ึงเป็นองคก์ร
เอกชนขนาดกลางท่ีมีช่องทางในการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภคหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะ
มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค  นอกจากจะมีเวปไซดข์ององคก์รแลว้  มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคยงัมีนิตยสารท่ีมี
สมาชิกอยูท่ ัว่ประเทศ  คือ นิตยสาร “ฉลาดซ้ือ” และมีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  โดยนาํประเด็น
ปัญหาท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความเดือดร้อน  และเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  นกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ  มา
ประชุมร่วมกนัเพื่อหาทางแกไ้ขหรือป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดซํ้ ากบัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ  ส่วนองคก์ร
เอกชนอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รท่ีปฏิบติังานในระดบัชุมชน มีกลไกการใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริโภค
เป็นส่ือท่ีมีในทอ้งถ่ินท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเป้าหมายไดง่้าย  เช่น วทิยุชุมชน ส่ือส่ิงพิมพ์ และ
การฝึกอบรม  รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคในชุมชน  โดย
ขอ้มูลท่ีใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่  เป็นขอ้มูลของหน่วยงานรัฐท่ียากแก่การเขา้ใจของผูบ้ริโภค  
หรือผูบ้ริโภคในชุมชนไม่สามารถเขา้ถึงได ้

3. กลไกการเฝ้าระวงัแบ่งออกเป็นการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑท่ี์ออกสู่ตลาด และการเฝ้าระวงัการ 
โฆษณา หน่วยงานภาครัฐมีหน่วยงานท่ีเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์  คือ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  และกรมวชิาการเกษตร
เฝ้าระวงัสินคา้เกษต รท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด  ส่วนองคก์ร
เอกชนคุม้ครองผูบ้ริโภคมีหลายองคก์รท่ีดาํเนินงานเฝ้าระวงัผลิตภณัฑใ์นชุมชนเพื่อใหผู้บ้ริโภค
สามารถคุม้ครองตนเองไดแ้ละคนในชุมชนได้  แต่เป็นการดาํเนินงานในระดบัชุมชนซ่ึงเป็นพื้นท่ี
เป้าหมายขององคก์ร   กลไกการเฝ้าระวงัโฆษณาของหน่วยงานภาครัฐท่ีทาํหนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค



36 
 

 

ของไทย  มีหน่วยงานหลกัๆ  2 หน่วยงาน  คือ สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  และ
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  โดยสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  มี
คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา  ทาํหนา้ท่ีควบคุ มกาํกบัการโฆษณาทุกประเภท  ใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค  ในมาตรา  22 และ มาตรา 29 (สคบ.กบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  , 
2546)    ในส่วนของการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการโฆษณาอาหารและยา  ในพระราชบญัญติัอาหาร
และพระราชบญัญติักระทรวงสาธารณสุข  (สุษม ศุภนินิตย์ , 2536) ดาํเนินการโดยคณะกรรมการ
ควบคุมอาหารและยา  ไดก้าํหนดใหผู้ผ้ลิตและผูป้ระกอบการโฆษณาตอ้งแจง้ขอ้ความท่ีใชใ้น
โฆษณา ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนอนุญาต  (pre-marketing) เป็นมาตรการท่ี
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาอาหารและยา  ซ่ึงต่างจากพระราชบญัญติัคุม้ตรอง ผูบ้ริโภค  
พ.ศ.2522 ซ่ึงจะขอใหพ้ิจารณาก่อนการโฆษณาหรือไม่ก็ไดเ้ป็นสิทธิของผูป้ระกอบการ  หาใช่บท
บงัคบัไม่  ส่วนองคก์รเอกชนโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค  มีการดาํเนินการเฝ้าระวงัโฆษณาท่ี
กระทาํผดิกฎหมาย  โดยการแจง้ต่อหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการดาํเนินการตามกฎหมาย  แต่เน่ืองจาก
บทลงโทษต่อผูก้ระทาํผดิไม่รุนแรงมากนกัเม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีจะไดรั้บ  จึงมี
ผูป้ระกอบการบางส่วนท่ียอมเสียค่าปรับ 

4. กลไกการร้องเรียน  เป็นกลไกท่ีจะทาํใหร้ะบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน กลไกท่ีจะทาํใหสิ้นคา้และบริการมีการพฒันาคุณภาพ ใหไ้ดม้าตรฐานซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํให้
กลไกการร้องเรียนเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ง่ายและมีความสะดวกต่อการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีกลไกและช่องทางการร้องเรียนมากและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดใ้นวงกวา้ง  คือ  สาํนกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  และสาํนกังานคณะกรรมการอา หารและยา  โดยมีโทรศพัท์  
หมายเลขด่วน  การร้องเรียนทางไปรษณีย์  ทางอินเตอร์เนต  และมีหน่วยงานตวัแทนท่ีทาํหนา้ท่ีรับ
เร่ืองร้องเรียนในระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  กลุ่มงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั นอกจากน้ี  สาํนกังานคณ ะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ยงัประสานความร่วมมือกบัร้านสะดวกซ้ือ  (เซเวน เอเลเวน) ในการบริการแบบฟอร์มการ
ร้องเรียน  โดยผูบ้ริโภคสามรถขอรับแบบ  ฟอร์มท่ีร้านสะดวกซ้ือได้  แต่การรับเร่ืองร้องเรียนใน
ระดบัจงัหวดัของทั้งสองหน่วยงานยงัมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินการกบักรณีการร้ องเรียนของผูบ้ริโภค  
ไม่มีระบบการเก็บบนัทึกขอ้มูลการร้องเรียน  และการแจง้ผลการดาํเนินงานแก่ผูร้้องเรียน  ทั้งช่อง
ทางการร้องเรียนในระดบัจงัหวดัเองไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคทั้งหมายเลขโทรศพัท์  และช่องทาง
อ่ืนๆ  
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5. กลไกการชดเชยความเสียหาย กลไกการชดเชยความเสียหายในประเทศไทยมีสาํนกังาน 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการฟ้องร้องแทนผูบ้ริโภค  นอกจากน้ีมี
กลไกการชดเชยความเสียหายตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพ 

6. กลไกการประสานงานแบบบูรณาการ  การประสานงานเป็นกลไกจะทาํใหร้ะบบการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค มีประสิ ทธิภาพ  กลไกการประสานงานภายในองคก์ร  เช่นสาํนกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  มีการประสานงานภายในหน่วยงานราชการดว้ยกนัเอง  ซ่ึงเป็น
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมาจากหน่วยงานต่างๆ  
 โดยกลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึน ในระดบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีควา ม
เหมาะสมในพื้นท่ีได ้จะตอ้งมีขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงรูปแบบการดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยขั้นตอนหรือกระบวนการนั้นท่ีนาํมาใช้
ในการวจิยัคือ แผนท่ีผลลพัธ์ (Outcome Mapping) 
 
6.  แผนทีผ่ลลพัธ์(Outcome Mapping) 
ท่ีมา สถาบนัเพื่อการจดัการและพฒันาระหวา่งประเทศ ( IDRC : International Development and 
Research Centre) ประเทศแคนาดา    ขอ้มูลจาก : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
สสส. 

แผนท่ีผลลพัธ์เป็นเคร่ืองมือเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลอยา่งมีส่วนร่วม มีวธีิคิด 
วธีิมองท่ีเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม ความสัมพนัธ์ และ หรือ การปฏิบติัการของภาคี
หุน้ส่วน (ซ่ึงคือ ผลลพัธ์ )  มีคุณลกัษณะและการประเมิน การมีส่วนของแผนงานในการบรรลุผล
ลพัธ์ เหมาะสาํหรับการประเมินผลกระบวนการพฒันา  คุณลกัษณะเด่นประการหน่ึงของแผนท่ี
ผลลั พธ์คือการผนวกการติดตาม และประเมินผลเขา้ไวก้บัแผนงาน เพื่อใหก้ารติดตามและ
ประเมินผล เป็นเคร่ืองมือในการบริหารแผนงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว ้และเป็นเคร่ืองมือ
เพื่อการเรียนรู้ การจดัการความรู้ ทั้งความสาํเร็จ และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัแผนงาน  

แผนท่ีผลลพั ธ์มีประโยชน์สาํหรับการออกแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  ใน
ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเจตนารมณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่  วสิัยทศัน์หรือ
จุดมุ่งหมายของแผนงาน    พนัธกิจ   ภาคีหุน้ส่วน   ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ เกณฑบ์่งช้ีความกา้วหนา้  
แผนท่ียทุธศาสตร์  การดาํเนินงานระดบัองคก์ร  ซ่ึงแผนงานการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยใช้
แผนท่ีผลลพัธ์น้ี เหมาะสาํหรับการพฒันาท่ีตอ้งการความสาํเร็จท่ีย ัง่ยนื คาํนึงความซบัซอ้น 
(complexity) ในชุมชน ใหค้วามสาํคญักบับทบาทของภาคีหุน้ส่วน (boundary partners) ชกันาํให้
เห็นคุณค่าและเป้าหมายร่วมกนัของการคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 
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7.  กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างอนาคตร่วมกนั  (Future Search Conference (F.S.C.) 

ทวศีกัด์ิ  นพเกษร (กองสุขศึกษา 2544 : 56)  กล่าววา่    กระบวนการประชุมเชิงปฏิบติัการ
สร้างอนาคตร่วมกนั (Future Search  Conference) เป็นกระบวนการประชุมสร้างอนาคตแบบมีส่วน
ร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มในชุมชน    เพื่อกาํหนดวสิัยทศัน์ร่วมของกลุ่มและสร้าง
จิตสาํนึกพนัธะสัญญาในการพฒันาร่วมกนั 

F.S.C. เป็นกระบวนการประชุมเชิงปฏิบติัการของผูแ้ทนกลุ่มหลายประเภท  หลายระดบัซ่ึง
ต่างก็มี ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆมาร่วมกนัทาํงานโดยนาํประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้าง  
วสิัยทศัน์ร่วมกนัในเร่ืองนั้นและไดแ้ผนหรือแนวทางในการปฏิบติัใหไ้ปถึงวสิัยทศัน์ของกลุ่ม  เป็น
กระบวนการท่ีใชอ้นาคตเป็นจุดประสงคใ์นการทาํงานแทนการใชปั้ญหาและการแกปั้ญหาเป็นตวั
ตั้งในการทาํงานซ่ึงมกัทาํใหเ้กิดการขดัแยง้  F.S.C. ช่วยทาํใหเ้ป้าหมายและแนวทางของกลุ่มมีความ
ชดัเจนมากข้ึน(สนิท สัตโยภาส , 2544) 
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กระบวนการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างอนาคตร่วมกนั (Future Search Conference 
ประกอบดว้ย  3   ขั้นตอนหลกัคือ  

1. การวเิคราะห์เหตุการณ์ในอดีตเพื่อเช่ือมโยงสภาพการณ์และโนน้ในปัจจุบนัและอนาคต 
2. การวเิคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนัเพื่อเขา้ใจทิศทางและปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ในประเด็นหลกัการประชุม 
3. การสร้างจินตนาการถึงอนาคตท่ีพึงปรารถนาเพื่อร่วมกนัคิด วเิคราะห์และเลือกกาํหนด

แนวทางไปสู่อนาคตร่วมกนั 
กระบวนการ F.S.C.  จึงเป็นการใชอ้นาคตเป็นจุดประสงคใ์นการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

แทนการใชปั้ญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค และการแกปั้ญหาเป็นตวัตั้งในการพฒันางาน  พบวา่   
กระบวนการ F.S.C. จะช่วยทาํใหเ้ป้าหมายและแนวทางในการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมีความ
ชดัเจนมากข้ึน ดงันั้น กระบ วนการ F.S.C. จึงเป็นเทคนิคสาํหรับการกาํหนดขอ้มูลของแผนงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค การดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบแผนงาน (ขั้นตอนท่ี 1 การ
ออกแบบเจตนารมณ์) ของแผนท่ีผลลพัธ์ 
 
8.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นิตยา   จนัโทภาสกร ( 2535, อา้งถึงใน  ทศันีย ์ วรีะกนัต ์ ,2541, น.43) ไดว้จิยัเร่ือง " 
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน  ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเก่ียวกบัผลการ
ปฏิบติังานของสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค " โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน  
938 ฉบบั ผลการวจิยัพบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ทราบวา่ มีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริ โภค 
พ.ศ.2522  ท่ีคุม้ครองเร่ืองการซ้ือสินคา้และบริการ   และสามารถร้องเรียนต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดเ้ม่ือไดรั้บความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมในการซ้ือสินคา้
และบริการ  ประชาชนส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทางโทรทศัน์  และ
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของสมาคม  กลุ่ม  ชมรมหรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค  มีประชาชนเพียงส่วนนอ้ย
ท่ีคิดจะไปร้องเรียนเม่ือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการซ้ือสินคา้หรือบริการ  โดยส่วนใหญ่จะใชว้ธีิ
ไม่ซ้ือหรือไม่ใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นอีก  ซ่ึงผูศึ้กษามีความเห็นวา่อา จเป็นเพราะประชาชนผูบ้ริโภค
ทัว่ไปอาจมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูบ้ริโภคหรืออาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่เห็นวา่
เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย  และเป็นการเสียเวลาในการไปร้องเรียน   

ภกัดี    โพธิศิริ ( 2533,น.49-82 ) วจิยัส่วนบุคคลในลกัษณะวชิาสังคมจิตวทิยาเร่ือง
ผลกระทบของการ      คุม้ครองผูบ้ริโภคต่อความมัน่คงแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข  โดยศึกษาจากการรวบรวมเอกสารจากนกัวชิาการ  รายงาน  ผลงานวจิยั  
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การติดตามความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ       และจากการถกกนัเองของท่านผูรู้้  นกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมทั้ง  ผลการศึกษาทดลองของหน่วยงานต่างๆผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขของไทยประกอบดว้ย 
 1. ปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงานของภาครัฐอนัไดแ้ก่นโยบายและแผน   กฎหมาย  
หน่วยงานและบุคลากร  การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  การติดตามดูแลการเฝ้าระวงัปัญหา  การวจิยั  
การแสวงหาความร่วมมือจากผูผ้ลิต  และการรณรงคเ์ผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 2. ปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินการภาคผูป้ระกอบธุรกิจ  แบ่งการดาํเนินการไดเ้ป็นสอง
ลกัษณะคือการดาํเนินการโดยตรงดว้ยการใชห้ลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิต  การพฒันามาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์  การโฆษณา  การดาํเนินการโดยออ้มดว้ยการสนบัสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีจดัข้ึนโดยรัฐหรือกลุ่มผูบ้ริโภคต่างๆ 

3. ปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินการในส่วนของผูบ้ริโภคไดแ้ก่  ภาวะเศรษฐกิจ  ความรู้และ
ความต่ืนตวัของผูบ้ริโภคในดา้นความพร้อมรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  และการรวมกลุ่มผูบ้ริโภค 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขคือ 
 1) ปัญหาของผูบ้ริโภคไดแ้ก่  ปัญหาดา้นสังคมท่ีเก่ียวกบับริโภคนิสัยหรือพฤติกรรมการ
บริโภค  ปัญหาดา้นการศึกษาพื้นฐานของประชาชน  สภาพเ ศรษฐกิจ  ผูบ้ริโภคขาดพลงัต่อรอง  
และผูบ้ริโภคไม่ทราบถึงสิทธิ    อนัพึงมีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 2) ปัญหาของผูผ้ลิตหรือผูข้าย  ไดแ้ก่  ปัญหาจากการขาดความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  
ปัญหาความรู้ดา้นเทคโนโลย ี และปัญหาดา้นคุณภาพมาตรฐาน 
 3) ปัญหาของผูด้าํ เนินการควบคุมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ไดแ้ก่นโยบายกฎหมาย
และระเบียบต่าง  กลไกการประชาสัมพนัธ์ของรัฐมีขีดจาํกดัในดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสารขาดการ
ประสานงาน  ขาดงบประมาณ  ขาดอตัรากาํลงัท่ีเหมาะสม  และขาดประสบการณ์  

นทัธมน ด่านทอง(2548) ทาํการศึกษาผลการดาํเนินงานดา้นสาธารณสุขของเทศบาลในช่วง
การถ่ายโอนภารกิจในเขตจงัหวดัชลบุรี  ประชากรท่ีศึกษาคือหวัหนา้กองสาธารณสุขหรือ
ผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุขของเทศบาลในเขตจงัหวดัชลบุรี(ยกเวน้ศาลาวา่การเมืองพทัยา ) จาํนวน 
26 แห่ง  เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึ น เพื่อศึกษาผลการ
ปฏิบติังานใน 43 ภารกิจถ่ายโอนพบวา่ ภารกิจดา้นการเสริมสร้างศกัยภาพผูบ้ริโภคทั้งดา้นความรู้ใน
การบริโภค  และเรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม  ปฏิบติัทั้ง 26 แห่ง(100%) เหตุผลของการปฏิบติัตาม
เน่ืองจากปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาล  18 แห่ง(69.23%) และเป็นภารกิจท่ีปฏิบติัอยูแ่ลว้ 8 แห่ง 
(30.77%) ภารกิจดา้นการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม  ปฏิบติัทั้ง 26 แห่ง(100%) เหตุผล
ของการปฏิบติัตามเน่ืองจากปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาล  5 แห่ง(19.23%) และเป็นภารกิจท่ีปฏิบติั
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อยูแ่ลว้ 21 แห่ง(80.77%) ภารกิจการผลิตส่ือ  และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ดา้นอาหารและยา  ปฏิบติั
ทั้ง 24 แห่ง(92.31%) ภารกิจการตรวจสอบ  ควบคุม กาํกบั ผลิตภณัฑ์ อาหาร ยา เคร่ืองมือแพทย์ 
เคร่ืองสาํอาง และ วตัถุอนัตราย  ตามท่ีระบุในพรบ . ปฏิบติัทั้ง 24 แห่ง(92.31%) ปัญหาและอุปสรรค
ท่ีพบ คือ บุคลากรไม่เพียงพอพบปัญหา  10 แห่ง(38.46%), งบประมาณไม่เพียงพอ  พบปัญหา 16 
แห่ง(61.54%) ส่วนปัญหาดา้นการบริหารจดัการพบวา่  ผูบ้ริหารไม่เห็นความสาํคญัดา้นสาธารณสุข  
พบปัญหา 8 แห่ง(30.77%), ไม่มีปัญหาดา้นการบริหารจดัการ17 แห่ง(65.38%) 

ประสิทธ์ิ  อ่อนดี และศุภสิทธ์ิ  พรรณารุโณทยั  (2550) วจิยัมุมมองของผูบ้ริโภคไทยท่ี
สะทอ้นถึงความตอ้งการต่อองคก์ารอิสระคุม้ครองผูบ้ริโภค  พบวา่ ประชาชนทั้งหมดเห็นดว้ยท่ีจะ
ใหมี้การจดัตั้งองคก์ารอิสระผูบ้ริโภคข้ึน  เน่ืองจากกลไกดา้นกฎหมายและกลไกภาครัฐยงัไม่มี
ช่องทางท่ีเอ้ือใหป้ระชาชน  ไดมี้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบ ายและกฎหมาย
เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเลย  โดยประชาชนคาดหวงัวา่  ถา้องคก์ารอิสระผูบ้ริโภคไดรั้บการ
จดัตั้งข้ึนมาจริง  องคก์ารอิสระผูบ้ริโภคจะเป็นเสมือนกระบอกเสียงแทนผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ  ท่ีจะ
สะทอ้นความเห็นจากภาคประชาสังคมไปยงัหน่วยงานของรัฐ  โดยผูท่ี้จะเขา้มาทาํ งานในฐานะ
กรรมการบริหารองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค  ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ  มีอุดมการณ์
ดา้นการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค  มีความยติุธรรม  เสียสละ  และซ่ือตรงนอกจากน้ีตอ้งไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝงท่ีขดัแยง้ (non-conflict of interest) และไม่มีตาํแหน่งใน 
พรรคก ารเมืองและหน่วยงานราชการ  (ยกเวน้สถาบนัอุดมศึกษา ) ซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งผา่น
กระบวนการพิจารณาคดัเลือกมาจาก  “คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค ”
นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริหารองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค  ควรประกอบดว้ย  1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กฎหมาย  2) นกัวชิาการดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค  นกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์  สังคมศาสตร์  และ
ส่ือสารมวลชน  ท่ีไดรั้บการยอมรับในวงการวชิาการ  และ 3) บุคคลท่ีมาจากภาคประชาชน  ซ่ึงได้
ผา่นการคดัสรรจากเครือข่ายองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคภาคประชาสังคม  ในแต่ละจงัหวดั  /แต่ละพื้นท่ี
ส่วนบทบาทหนา้ท่ี ในระดบัดาํเนินการขององคก์ารอิสระฯ  ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูบ้ริโภคและเครือข่ายองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองผูบ้ริโภค  โดยการ
ขยายและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค  ในระดบัพื้นท่ีทัว่ประเทศ  2) มี
อาํนาจในการรับเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละใหค้าํปรึกษาแก่ผูบ้ริโภค ไต่สวนเพื่อ 
พิสูจน์หาขอ้เทจ็จริง  ตลอดทั้งทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง  ไกล่เกล่ีย  และระงบัขอ้
พิพาทระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจและผูเ้สียหาย 3) มีอาํนาจในการตรวจสอบกระบวนการผลิตในสถาน
ประกอบการผลิตผลิตภณั ฑ ์และการใหบ้ริการของรัฐวสิาหกิจ  เพื่อพิสูจน์หาขอ้เทจ็จริง  กรณีมีการ
ร้องเรียนจากผูบ้ริโภค  4) มีอาํนาจในการเป็นตวัแทน ฟ้องร้องดาํเนินคดีแทนผูเ้ดือดร้อน  ทั้งปัจเจก
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ชนและกลุ่มผูเ้ดือดร้อน 5) มีอาํนาจในการช้ีมูลความผดิ และ/หรือวนิิจฉยัตดัสินขอ้พิพาทก่ึงตุลาการ
เก่ียวกบัสิทธิผูบ้ริโภค  ภายใตก้ระบวนการศาลผูบ้ริโภค  6) รวบรวมขอ้มูล  จดัทาํฐานขอ้มูลและการ
จดัการขอ้มูลข่าวสาร  ตลอดทั้งการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  7) เผยแพร่ความรู้และสร้างทกัษะในการ
ปกป้องสิทธิใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  8) เฝ้าระวงั  (Consumer Protection Watch) ในการปกป้องมิให้ มีการ
ละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค  9) มีส่วนร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการเป็นกรรมการร่วม  ในการตรวจสอบ
และยกระดบัมาตรฐานการผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ  รวมทั้งเอ้ืออาํนวยในการยกระดบัมาตรฐาน
การใหบ้ริการของหน่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจ 
มุมมองของประชาชนท่ีสะทอ้นถึงแนวคิดและค วามคาดหวงั  ใหอ้งคก์ารอิสระผูบ้ริโภคมีอาํนาจ
หนา้ท่ีในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์  ใหค้าํปรึกษาแก่ผูบ้ริโภค  ไต่สวนเพื่อพิสูจน์หาขอ้เทจ็จริงไกล่
เกล่ีย และเจรจาต่อรองกบัผูป้ระกอบธุรกิจ หรือแมก้ระทัง่ใหมี้อาํนาจในการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตในสถานประกอบการผลิตสินคา้  เพื่อพิสูจน์หาขอ้เทจ็จริง  นอกจากน้ียงัมีอาํนาจในการช้ีมูล
ความผดิเสมือนหน่ึงเป็นอนุญาโตตุลาการไดด้ว้ยนั้น บทบาทขององคก์ารอิสระผูบ้ริโภคดงักล่าวไป
ซํ้ าซอ้นกบับทบาทขององคก์รภาครัฐท่ีรับผดิชอบอยูแ่ลว้  ตวัอยา่งเช่นสาํนกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค  และสาํนกังานคณะกรรมกา รอาหารและยา  แต่ประชาชนไดใ้หเ้หตุผลสนบัสนุน
แนวความคิดดงักล่าวอีกวา่  “ในทางปฏิบติังานของภาครัฐยงัอ่อนแออยู่   แต่อาํนาจการตรวจสอบ
ขององคก์ารอิสระกระทาํไดโ้ดยทนัท่วงที ” หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่  ประชาชนเองไม่เช่ือมัน่ต่อ
กลไกภาครัฐ ในการแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค เม่ือประชาชนผูเ้ดือดร้อนไดร้้องทุกขผ์า่น
เขา้ไปยงัองคก์รภาครัฐท่ีรับผดิชอบ  นอกจากน้ีการเสนอความเห็นขององคก์ารอิสระผูบ้ริโภคให้
เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมัน่ต่อขอ้เสนอท่ีใหก้บัผูท้าํการตดัสินใจและผู ้
กาํหนดนโยบายไดน้ั้น  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีให้ ความคิดเห็นจาํเป็นตอ้งมีทกัษะในการพิทกัษสิ์ทธิของ
ผูบ้ริโภคและรู้เท่าทนัสถานการณ์และปัญหาท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  หรือแมก้ระทัง่  สามารถคาดการณ์
ไดว้า่ จะเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภคในประเด็นใดบา้ง  ในอนาคต  บทบาทท่ีจะช่วยเสริมการ
ทาํงานดงักล่าวใหก้บัองคก์ารอิสระ ผูบ้ริโภค  และองคก์ารอิสระผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเสนอ
ความเห็น  เพื่อผลกัดนัใหมี้การออกกฎหมายและนโยบายท่ีดีอยา่งทนัการณ์ได้  คือ การรับเร่ือง
ร้องเรียน และการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลของผูเ้สียหาย เพื่อการศึกษาวจิยั 
 จากการทบทวนงานวจิยัพบวา่การศึกษามุมมองและความตอ้งการของผูบ้ริโภคไทยเก่ียวกบั
องคก์ารอิสระคุม้ครองผูบ้ริโภค  พบวา่ ประชาชนทั้งหมดเห็นดว้ยท่ีจะใหมี้การจดัตั้งองคก์ารอิสระ
ผูบ้ริโภคข้ึน  เน่ืองจากกลไกดา้นกฎหมายและกลไกภาครัฐยงัไม่มีช่องทางท่ีเอ้ือใหป้ระชาชน  ไดมี้
โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมองคก์ารอิสระผูบ้ริโภคไดรั้บการจดัตั้ งข้ึนมาจริง  องคก์ารอิสระผูบ้ริโภคจะ
เป็นเสมือนกระบอกเสียงแทนผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ ท่ีจะสะทอ้นความเห็นจากภาคประชาสังคมไปยงั
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หน่วยงานของรัฐ นอกจากน้ีการดาํเนินการพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยกลไกท่ีทาํให้
ผูบ้ริโภคมีศกัยภาพในการปกป้องสิทธิของตนได้  หากไดรั้บการเส ริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ การ
ปลูกฝังจิตสาํนึก  (consciousness) โดยเฉพาะไดรั้บโอกาสใหมี้ส่วนร่วม  (participation) ใน
กระบวนการกาํหนดนโยบายคุม้ครองผูบ้ริโภค  และไดรั้บการส่งเสริมการรวมกลุ่มกนัเป็นองคก์ร
และเครือข่าย  โดยจะทาํงานร่วมกนักบัองคก์รภาคส่วนต่าง  ๆ ในลกัษณะหุน้ส่วน (partnership) ซ่ึง
จะส่งผลทาํใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคสามารถเสนอความคิดเห็น  เสนอแนะ  กาํกบั คดัคา้น และจดัการเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคส่วนรวมไดโ้ดยกลุ่มภาคประชาชนเอง   การส่งเสริม
ท่ีดีและมีกลไกท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้บทบาทเพิ่มมากข้ึ นในกระบวนการกาํหนดนโยบาย  
และการดาํเนินงาน โดยชุมชนเครือข่ายเอง จะส่งผลทาํใหป้ระชาชนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
การศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล กรณีศึกษา : อบต.ปากพนู นครศรีธรรมราช ผูศึ้กษาไดก้าํหนดแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 
PAR)  
พืน้ทีก่ารศึกษา 

พื้นท่ีการศึกษาคร้ังน้ี คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากพนู ตาํบลปากพนู อาํเภอเมือง    
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลโดยเนน้ตวัแทนกลุ่มท่ีมาจากแกนนาํประชาชน หรือตวัแทนจาก
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช และ 
อบต.ปากพนู  คือ 

1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค จากเทคนิคการประชุมเพื่อคน้หา
อนาคตร่วมกนั (Future Search Conference: FSC )  ไดแ้ก่ 

 กลุ่มเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคในอบต.ปากพนู  เครือข่าย อสม. 
 เจา้หนา้ท่ีจาก อบต.ปากพนู  
 เจา้หนา้ท่ีจาก สถานีอนามยัในความรับผดิชอบของ อบต.ปากพนู  
 เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

 เจา้หนา้ท่ีจากกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

 เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 เจา้หนา้ท่ีจากชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภค องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 นกัวชิาการจาก มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 เจา้หนา้ท่ีจากศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
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2.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเพื่อพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากพนู ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งเดียวกนักบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสถานการณ์ปัญหา
คุม้ครองผูบ้ริโภคโดยเทคนิคการประชุมเพื่อคน้หาอนาคตร่วมกนั    (Future Search Conference: 
FSC )  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

2.1   กลุ่มท่ีเป็นภาคีหลกั  :  เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใน อบต.ปากพนู  แกนนาํภาคประชาชน 
ใน อบต.ปากพนู  

2.2 กลุ่มท่ีเป็นภาคียทุธศาสตร์ : นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูแ้ทนจาก
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช สาํนกังานอยัการจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.    ศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชจากหน่วยงานท่ี
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช  เป็นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 
สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชจากเอกสารผลการดาํเนินงานดา้น
การคุม้ครองผูบ้ริโภคจากหน่วยงานท่ีดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

2.    ศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต .ปากพนู เป็นการรวบรวม
ขอ้มูลปฐมภูมิ สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต .ปากพนู จากกระบวนการกลุ่ม
แบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยเทค นิคการประชุมเพื่อคน้หาอนาคตร่วมกนั (Future Search 
Conference: FSC )   

3.    การพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
จากกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในชุมชน  โดยเทคนิควธีิการประชุมกลุ่ม (Group Discussion)  
และวเิคราะห์และสังเครา ะห์รูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลปากพนูโดยกลุ่มผูบ้ริโภค อบต .ปากพนู ตวัแทนจาก อบต .ปากพนู นกัวชิาการ และตวัแทน
จากหน่วยงานภาครัฐ    

โดยดาํเนินการจดักระบวนการทั้งหมด 3 คร้ัง คือ  
3.1  วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคจากภาพรวมของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

และจากกระบวนการประชุมคน้หาอนาคตร่วมกนั (F.S.C.)  โดยใหผู้เ้ขา้ประชุมกลุ่มซ่ึงเป็นกลุ่ม
เดียวกนักบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อคน้หาอนาคตร่วมกนั (F.S.C.)  ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ด้
หลกัการของการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและแนวทางแกปั้ญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคของตาํบลปาก
พนู 
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3.2 นาํหลกัการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค  มาสังเคราะห์รูปแบบการ
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของตาํบลปากพนู โดยเร่ิมจากการนาํเสนอประสบการณ์การดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสงขลา ได้ แก่ อบต .ควนรู อบต .ท่าขา้ม 
และเทศบาลตาํบลปริก นาํมาเป็นขอ้มูลนาํเขา้ เพื่อการแลกเปล่ียนและพฒันากลไก และการ
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละมีความเหมาะสมของตาํบลปากพนู 
 3.3   นาํรูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในอบต .ปากพนู มาสร้างกลยทุธ์ และ
กาํหนดแผนงานและแผนปฏิบติัการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช และ อบต.ปากพนู 
4.    จดัทาํรายงานสรุปผลการศึกษา 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยเทคนิคการประชุ มเพื่อคน้หาอนาคต
ร่วมกนั (Future Search Conference : F.S.C) ในการรวบรวบสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
พื้นท่ี อบต .ปากพนู เพื่อเป็นปัจจยันาํเขา้สาํหรับกระบวนการพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคทั้ง 7 ขั้นตอน ตาม Outcome Mapping    

F.S.C. เป็นการประชุม เชิงปฏิบติัการโดยนาํประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้างวสิัยทศัน์
ร่วมกนัในเร่ืองระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค  โดยใชอ้นาคตเป็นจุดประสงคร่์วมกนัในการทาํงาน เพื่อหา
เป้าหมายร่วมขององคก์รในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ขั้นตอนของกระบวนการ F.S.C. 

1)  แบ่งกลุ่ม ออกเป็น  5-6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน 
2)  การคน้หาปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัชุมชน และระดบับุคคล  ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม 

ร่วมกนัตอบคาํถามโดยผูน้าํการประชุมจะเป็นผูน้าํคาํถามใหท้างตวัแทนกลุ่มเขียนคาํตอบ ลงใน
กระดาษท่ีเตรียมไว ้

2.1)   คน้หาปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบับุคคล โดยถามคาํถามวา่ผูเ้ ขา้ประชุมเคยประสบ
ปัญหา โดนเอารัดเอาเปรียบ  1 เร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุด  

2.2)   คน้หาปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัชุมชนท่ีเกิดข้ึนในอดีต  โดยถามคาํถามใหผู้เ้ขา้
ประชุมนึกเหตุการณ์ในอดีต 10 ปีท่ีแลว้ วา่มีปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบ จากการบริโภคสินคา้ หรือ 
บริการอะไรบา้ง  มีเหตุการณ์อะไรบา้งท่ีประสบเองหรือมีประสบการณ์รับรู้มา   
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2.3)   คน้หาปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัชุมชนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  โดยถามคาํถามใหผู้ ้
เขา้ประชุม มองภาพในปัจจุบนั แลว้ตอบคาํถามวา่ปัญหาอะไรเป็นปัญหาสาํคญัท่ีเกิดจากการถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากการบริโภค  

2.4)   คน้หาปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัชุมชนท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยถาม
คาํถามใหผู้เ้ขา้ประชุม มองปัญหาในปัจจุบนัท่ีเกิดวา่ในอนาคตแนวโนม้ของปัญหาเหล่าน้ีจะมากข้ึน
หรือนอ้ยลงอยา่งไร ปัญหาใดคิดวา่จะเป็นปัญหาสาํคญั  

3)    การคน้หาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ เกิดปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค   โดยใหผู้เ้ขา้ประชุม
ร่วมตอบคาํถาม 

3.1)  ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  มีปัจจยัใดบา้งท่ีทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง เช่น ไดแ้ก่ กระแสโลกาภิวตัน์ กระแสบริโภคนิยม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา เป็น
ตน้   โดยถามคาํถามปัญหาท่ีเกิดในอดีต ในปัจจุบนัเป็นปัญหาอยูห่รือไม่   

ถา้ไม่เป็นปัญหา              ปัจจยัอะไรทาํใหไ้ดรั้บการแกไ้ข     
ถา้ยงัเป็นปัญหา            ปัจจยัอะไรท่ีทาํใหเ้ป็นปัญหาอยู่ 
ถา้ปัญหาทวมีากข้ึน            ปัจจยัอะไรทาํใหปั้ญหารุนแรง   

จากคาํถาม ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัสาเหตุของปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต.ปากพนู 
4)   การคน้หาแนวทางปฏิบติัแผนการดาํเนินการเพื่อป้องกนั ปัจจยัสาเหตุของปัญหาการ ๆ

คุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต.ปากพนู กาํหนดยทุธศาสตร์ในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา
คุม้ครองผูบ้ริโภค   โดยทางผูน้าํการประชุมใหผู้เ้ขา้ประชุมร่วมวางแผน โดยเม่ือทราบสภาพของ
ปัญหา การดาํเนินการของ อบต. และ ภาคี ตอ้งทาํอยา่งไร เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุนใหเ้กิด หรือ
ไม่ใหเ้กิดปัญหา  โดยการกาํหนดยทุธศาสตร์ของการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสมใน
พื้นท่ี  

จากกระบวนการทั้ง 4  ขั้นตอนของ F.S.C. จะไดแ้นวทางสาํหรับการทาํแผนการดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคของ อบต.ปากพนู 

 
2.  กระบวนการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยเทคนิคการประชุมกลุ่ม (Group 

Discussion)  สาํหรับการจดัทาํแผนเพื่อพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ
ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากพูนโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1)  กาํหนดหวัขอ้ รวมทั้งคาํถามและวตัถุประสงคข์องการศึกษาใหเ้หมาะสม 
      2)  กาํหนดทีมงาน ประกอบดว้ย ผูด้าํเนินการอภิปราย (Moderator) ผูจ้ดบนัทึก (Notetaker) 
และผูช่้วยทัว่ไป (Assistant) 
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        3)  สร้างแนวทางการสนทนา 
        4)  นดัหมายผูร่้วมประชุมกลุ่ม  

5)  จดัการประชุมกลุ่ม  (Group Discussion) 
‟ ผูด้าํเนินการแนะนาํตวั ช้ีแจงวตัถุประสงค์ 
‟ ใหส้มาชิกกลุ่มแนะนาํตวั 

‟ อธิบายใหเ้ห็นความสาํคญัของการประชุมกลุ่ม วตัถุประสงคข์องการจดัประชุมกลุ่ม 

‟ เร่ิมการสนทนาโดยพดูคุยเร่ืองทัว่ๆ ไปเพื่อสร้าง สัมพนัธภาพละบรรยากาศท่ีดี 

- ดาํเนินการประชุมกลุ่ม 

ผูด้าํเนินรายการ ( Modurator ) เป็นผูค้อยจุดประเด็นในการสนทนาตามแนวทางการประชุม
กลุ่ม เพื่อชกัจูงใหก้ลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยา่ง
กวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง และผูบ้นัทึก ( Note taker ) จะใชโ้ปรแกรมแผนท่ีความคิด (Mind map) 
เพื่อบนัทึกการประชุมกลุ่ม โดยการจบัประเด็นสาํคญัจากการอภิปรายฉายแสดงบนจอภาพในขณะท่ี
ประชุมกลุ่ม เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมไดเ้ห็นภาพรวมและประเด็นท่ีสาํคญัตลอดการ ประชุมกลุ่ม ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการอภิปรายและเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่ วมไดต้รวจสอบขอ้มูลสาํคญัท่ีถูกบนัทึกไดต้ลอดการ
อภิปราย  

3.     โปรแกรม    Mind Manager Pro 7 สาํหรับบนัทึกและแสดงผลในการทาํกระบวนการ 
F.S.C. และ กระบวนการประชุมกลุ่ม (Group Discussion)   
 
การวเิคราะห์และน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริ โภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช    เก็บรวบรวมขอ้มูล
นาํเสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  ของสถานการณ์ปัญหาคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

- สถิติเร่ืองร้องเรียนของผูบ้ริโภค 
- ประเด็นปัญหาเร่ืองร้องเรียนและการจดัการปัญหา 

2.  สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ ริโภคในพื้นท่ี อบต .ปากพนู  เก็บรวบรวมขอ้มูลนาํมา
วเิคราะห์โดยใชก้ลุ่มวเิคราะห์ โดยใหค้นในชุมชน หรือคนท่ีเก่ียวขอ้งมาวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา
คุม้ครองผูบ้ริโภค การทาํแผนท่ีเน้ือหา โดยใชโ้ปรแกรม Mind manager pro 7 ดงัน้ี 

- ปัญหาของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีปากพนู 

- ปัจจยัและสาเหตุของปัญหาผูบ้ริโภค  

- แนวทางหรือแผนงานในการแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภค  
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- ประเด็นปัญหาเร่ืองร้องเรียนและการจดัการปัญหา  
3.  รูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ลุ่มวเิคราะห์  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นคาํบอกเล่ าจากการสนทนา 

หรือการเล่าตามประเด็นต่างๆ ในการจดัประชุมกลุ่ม ร่วมกบัการใชโ้ปรแกรม  Mind manager pro 7 
เพื่อสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลในการประชุมกลุ่ม ซ่ึงผูว้จิยัจะใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) และ นาํเสนอผลการวเิคร าะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการนาํเสนอเชิง
พรรณนา  (Descriptive Analysis) ในรูปของรายงานวชิาการ 

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1) วเิคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเหตุการณ์หรือประเด็นท่ีศึกษา วา่มีตวัแปรหรือ

ส่วนประกอบอะไรบา้ง 
2) จดัหมวดหมู่ของส่วนประกอบหรือตวัแปรเหล่านั้น โดยจาํแนกประเภท ( Categories ) 

ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั เป็นรายประเด็นท่ีเป็นหน่วยในการวเิคราะห์ 
3) วเิคราะห์ถึงความเช่ือมโยงของตวัแปรหรือส่วนประกอบเหล่านั้น 
4) นาํเสนอขอ้มูลแผนการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใ นการสนทนากลุ่มโดยการ

วพิากษว์จิารณ์จากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ( Stakeholder ) ใน อบต .ปากพนู เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และ
ผูท้รงคุณวฒิุ  
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลพัธ์ 

สถานการณ์ปัญหา 
1. สถานการณ์ปัญหาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

2. บทบาทหน้าทีก่าร 

ด าเนินงานของหน่วย งาน

ทีเ่กีย่วข้อง 

 กลุ่ม / องค์กร 
ผู้บริโภคในชุมชน 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

ด าเนินการวางรูปแบบการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  โดยประยุกต์ใช้วธีิตามขั้นตอนของ 
Outcome Mapping ทั้งหมด 7  
ขั้นตอน โดยน าข้อมูลทีไ่ด้จากเทคนิค FSC ได้แก่ 
- วสัิยทศัน์ หรือจุดมุ่งหมายของแผนงาน 
- พนัธกจิ 
- ภาคหุ้ีนส่วน 
- ผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์  
- เกณฑ์บ่งช้ีความก้าวหน้า 
- แผนทียุ่ทธศาสตร์ 
- การด าเนินงานระดับองค์กร 

รูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพูนทีม่ี
ประสิทธิภาพและมกีลไกทีส่อดคล้องในพืน้ที่ 
ได้แก่  

- โครงสร้างการบริหารจัดการ 
- กรอบภารกจิ 
- กลไกการด าเนินงาน 
- แผนงานการด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
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บทที ่4 
ผลการศึกษาวจิัย 

 
การวจิยัน้ีเป็น การพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโ ภคดา้นสุขภาพในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลกรณีศึกษา : อบต.ปากพนู นครศรีธรรมราชโดยวจิยัเชิงปฏิบติัการท่ีเนน้การมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research)  ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที ่ 1    สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชจากผลการ
ดาํเนินงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากหน่วยงานในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

ส่วนที ่2    สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต .ปากพนู จากกระบวนการมี
ส่วนร่วมในชุมชนโดยเทคนิคการประชุมเพื่อคน้หาอนาคตร่วมกนั   (Future Search Conference : 
FSC )   

ส่วนที ่ 3    ผลการ วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันารูปแบบการดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากพนู  
 
1.  สถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวดันครศรีธรรมราช  

การศึกษาคร้ังน้ี รวบรวมผลการดาํเนินงานท่ีเก่ี ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค ระหวา่ง ปี 
พ.ศ.2551   ถึง พ .ศ. 2553  โดยเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสารผลการดาํเนินงานจาก
หน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

- สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช  
- ศาลแผนกคดีผูบ้ริโภค ศาลจงัหวดันครศรีธรรมราช 
- สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช 
- สาํนกังานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
- สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครศรีธรรมราช  
- โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

 
1.1 ส านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวดันครศรีธรรมราช  

การดาํเนินงานของสาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช  
ดูแลเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยร วมในจงัหวดันครศรีธรรมราช  พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขท่ี์
ผูบ้ริโภค ไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระทาํของผูป้ระกอบธุรกิจหรือคาํ
ร้องเรียนทัว่ๆไปในเร่ือง เก่ียวกบัการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือสินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภคหรือ
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บริการ  โดยทาํหนา้ท่ีประส านกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
ควบคุมส่งเสริมหรือกาํหนดมาตรฐานของสินคา้หรือบริการเพื่อพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขจ์าก
ผูบ้ริโภค  และทาํหนา้ท่ีรายงานผลการปฏิบติังานในรอบเดือนใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ส่วนกลางทราบ  โดยผลการดาํเนินง านสาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   แสดงไดด้งัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  แสดงสถิติเร่ืองร้องเรียนของผูบ้ริโภคผา่นสาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
จงัหวดันครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 ‟ กนัยายน 2552) 

เร่ืองร้องเรียน จาํนวน (เร่ือง) สัดส่วน(%) 
สินคา้และบริการทัว่ไป 14 48.2 
สัญญาเช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 11 34.4 
ท่ีดินและบา้น(ท่ีอยูอ่าศยั) 2 7.0 
เร่ืองอ่ืนๆ  3 10.3 
รวม 29 100 
  

จากผลดาํเนินงานของสาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  พบเร่ืองร้องเรียนในปีงบประมาณ 2552 ทั้งหมด 29 เร่ือง ประเด็นปัญหาคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ีพบการร้องเรียนมากท่ีสุดคือ สินคา้และบริการทัว่ไปไม่ไดม้าตรฐาน มีการจาํหน่ายเกิน
ราคา รองลงมาคือเร่ือง ความไม่เป็นธรรมจาก สัญญาเช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์  ดา้นการ
จดัการปัญหาเร่ือ งร้องเรียน  โดยประเด็นปัญหา และการจดัการเร่ืองร้องเรียนของสาํนกังาน
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช แสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงประเด็นปัญญาเร่ืองร้องเรียนและการจดัการปัญหาของสาํนกังานคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 ‟ กนัยายน 2552) 
 

เร่ืองร้องเรียน ประเด็นปัญหา การจดัการเร่ืองร้องเรียน 
สินคา้และบริการทัว่ไป - ปกปิดขอ้เทจ็จริงของสินคา้ 

- สินคา้ชาํรุดบกพร่อง 
- ราคาแพงเกินจริง 
- ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 

- เจรจาไกล่เกล่ีย 
- ส่งต่อสาํนกังานพาณิชย์

จงัหวดัดาํเนินการ 

เร่ืองร้องเรียน ประเด็นปัญหา การจดัการเร่ืองร้องเรียน 
สัญญาเช่าซ้ือรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต์ 

- ไม่โอนกรรมสิทธ์ิใหผู้เ้ช่า
ซ้ือ 

- ยดึรถยนตโ์ดยไม่มีหนงัสือ
บอกเลิกสัญญา 

- ค่าทวงถาม ติดตามการ
ดาํเนินการมีค่าธรรมเนียม
สูง 

- ส่งมอบรถมีความชาํรุด
บกพร่อง 

- ผดิสัญญาเช่าซ้ือ 

- เจรจาไกล่เกล่ีย 
- ดาํเนินงานตามขั้นตอนของ

กฎหมายพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.
2522  

ท่ีดินและบา้น(ท่ีอยูอ่าศยั) - ชาํรุด บกพร่องหลงัรับบา้น 
- ก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ 
- ภาระเพิ่มเติมเกินขอ้สัญญา 

- เจรจาไกล่เกล่ียโดยเรียก
เงินชดเชยใหผู้ร้้อง 

- ใหค้าํปรึกษาขอ้กฎหมาย
เก่ียวกบัผูบ้ริโภค 
 

เร่ืองอ่ืนๆ - บา้นเสียหายจากการสร้าง
ท่อระบายนํ้า 

- ชกัจูงใหซ้ื้อสินคา้ 
- นกัเรียนบาดเจบ็จากเคร่ือง

เล่นในโรงเรียน 

- เจรจาไกล่เกล่ีย /ช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริง 

- เจรจาไกล่เกล่ียโดยเรียก
เงินชดเชยใหผู้ร้้อง 
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นอกจากน้ีการดาํเนินการของสาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครอง ผูบ้ริโภคจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ การใหค้าํปรึกษาปัญหาของกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค แก่
ประชาชน ผา่นช่องทางต่างๆ 21 ราย  การตรวจสอบพฤติกรรมการประกอบธุรกิจในดา้นต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก การตรวจสอบโฆษณาขายบา้นท่ีดิน การประชุมสัมมนาเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ประชาชน การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 
1.2 ศาลแผนกคดีผู้บริโภค ศาลจังหวดันครศรีธรรมราช  

ศาลคดีผูบ้ริโภคหรือศาลแผนกคดีผูบ้ริโภค  เป็นระบบวธีิพิจารณาคดีทางแพง่ของศาล
ยติุธรรมตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  พ.ศ.2551  ซ่ึงประชาชนในฐานะผูบ้ริโภคหรือ
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากสินคา้อนัตรายต่าง ๆ  สามารถใชสิ้ทธิฟ้องร้องต่อแผนกคดีผูบ้ริโภคท่ีมี
ประจาํอยูใ่นศาลแขวง ศาลจงัหวดั และศาลแพง่ทุกแห่ง  โดยระบบวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภคจะเอ้ือต่อ
การใชสิ้ทธิของผูบ้ริโภค เป็นไปอยา่งสะดวก  รวดเร็ว เท่ียงธรรม  และส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ  สาํหรับคดีท่ีศาลจะรับดาํเนินคดีและพิจารณา
คดีเป็นคดีผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  คดีแพง่ ท่ีผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจมีขอ้พิพาทกนัเน่ืองจากการบริโภค
สินคา้หรือบริการ  คดีแพง่ ท่ีประชาชนไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
 
ตารางท่ี 4 แสดงสถิติจาํนวนคดีผูบ้ริโภคของ ศาลแผนกคดีผูบ้ริโภค  ศาลจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขอ้มูลตั้งแต่ มกราคม 2552 ‟ วนัท่ี 9 เมษายน 2553 
 

ช่วงเวลาท่ีดาํเนินงาน จาํนวนคดีความ (เร่ือง) 
มกราคม 2552 ‟ ธนัวาคม 2552  854 
มกราคม 2553 ‟ 9 เมษายน 2553 197 

  
ซ่ึงจาํนวนคดีดงักล่าวมีทั้งกรณีท่ีผูบ้ริโภคฟ้องผูป้ระกอบการ และ ผูป้ระกอบการฟ้อง

ผูบ้ริโภค  
 
ตารางท่ี 5 แสดงสถิติคดีผูบ้ริโภคของ ศาลแผนกคดีผูบ้ริโภค ศาลจงัหวดันครศรีธรรมราช ขอ้มูล
ตั้งแต่ มกราคม 2552 ‟ วนัท่ี 9 เมษายน 2553 
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ลาํดบั สาเหตุของคดีความ 
1 ผดิสัญญาเช่าซ้ือ 
2 ผดิสัญญากูย้มื 
3 การบงัคบัใหมี้การจาํนอง 
4 การกูย้มื / การคํ้าประกนัสัญญาเงินกู ้
5 เรียกค่าเสียหายจากสินคา้ หรือการบริการท่ีไม่ปลอดภยั 

  สถิติคดีผูบ้ริโภคของ ศาลแผนกคดีผูบ้ริโภค  พบวา่สถิติท่ีมีการส่ งฟ้องดาํเนินคดีมากท่ีสุด
คือ การผดิสัญญาเช่าซ้ือ  โดยจาํนวนคดีท่ีมากท่ีสุดเป็นคดีรถจกัรยานยนตท่ี์ผดิสัญญาเช่าซ้ือ โดยใน
ปี 2552 มีจาํนวนคดีความ 95 เร่ือง และภายในปี 2553 มีจาํนวนคดีท่ีส่งฟ้องร้องถึง 10 เร่ือง โดย
สาเหตุของปัญหาเกิดจากผูป้ระกอบการไม่จดทะเบียนสัญญา เช่าซ้ือใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  รองลงมาคือคดี
ผดิสัญญากูย้มื โดยสัญญาท่ีมีการผดิขอ้สัญญามากท่ีสุดคือ ขอ้สัญญาการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษา 
(กยส.)  นอกจากสาเหตุของคดีความขา้งตน้ ยงัพบสาเหตุท่ีมีการฟ้องร้อง ไดแ้ก่ การฟ้องร้องแพทย์
และโรงพยาบาล กรณีไดรั้บความเสียหายจากกา รเขา้ไปรักษาตวั การเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผูป้ระกอบการโรงแรมกรณีรถยนตสู์ญหาย โดยการดาํเนินการของศาลคดีผูบ้ริโภคกรณีมีการ
พิพากษาความผดิของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การใหเ้ปล่ียนสินคา้ใหใ้หม่  แทนการแกไ้ขซ่อมแซม
สินคา้  การใหผู้ป้ระกอบการทาํประกาศเรียกรับสินคา้คืนจากผูบ้ริโภค  เป็นตน้ 
 
1.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช  
 ผลการดาํเนินงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ โดยมีกลุ่มงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นผู ้ รับผดิชอบหลกัในการดาํเนินงาน   นอกจากน้ี
ในระดบัอาํเภอมีการดาํเนินงานโดยสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ และกลุ่มงานเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงสถานีอนามยั  เป็นผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัน้ีเป็นไปต ามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข และสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีการถ่ายโอนภารกิจ มอบอาํนาจให้
เจา้หนา้ท่ีในกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  นโยบายท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  นโยบายดา้นความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) 
ซ่ึงเป็นนโยบายหลกั และมีการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และภาคองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โครงการความปลอดภยัดา้นอาหาร ได้
ดาํเนินการเก็บตวัอยา่งอาหารในพื้นท่ีต่างๆของจงัหวดันครศรีธรรมราช และ เฝ้าระวงัสารปนเป้ื อน
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ในอาหารซ่ึงมีการรณรงค ์ 6 ชนิดหลกั ไดแ้ก่    สารเร่งเน้ือแดง ซ่ึงพบในเน้ือหมู , สารฟอกขาว พบ
ใน เส้นก๋วยเต๋ียว,ขนมจีน,ถัว่งอก, ขิงและข่าซอย, ยอดมะพร้าว และหน่อไมด้อง  , สารบอแรกซ์ พบ
ใน ลูกช้ิน ,หมูบด,ไส้กรอก , ทบัทิมกรอบ และทอดมนั  , สารฟอร์มาลิน พบใน ปลาห มึก , กุง้ , ปู 
และ ปลา  , สารกนัรา  พบในนํ้าดองผกัและผลไม ้ , ยาฆ่าแมลง ซ่ึงตกคา้งเกินกวา่ค่าความปลอดภยั
ใน ผกัสด , ผลไมด้อง 
 
ตารางท่ี 6  แสดงการตรวจวเิคราะห์เฝ้าระวงัผลิตภณัฑอ์าหาร (โครงการอาหารปลอดภยั) 
ปีงบประมาณ 2549 ‟ 2551  (ขอ้มูลเดือนตุลาคม 2548 ‟ กนัยายน 2551)  ของ สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

รายการสารปนเป้ือน 

2549 2550 2551 

ตรวจ พบ 
ผา่น 
(ร้อย
ละ) 

ตรวจ พบ 
ผา่น 
(ร้อย
ละ) 

ตรวจ พบ 
ผา่น 
(ร้อย
ละ) 

สารเร่งเน้ือแดง 165 2 98.79 12 0 100 20 0 100 
บอแรกซ์ 616 2 99.67 257 1 98.42 550 5 99.10 
สารฟอกขาว 618 10 98.38 155 0 100 423 6 98.58 
ฟอร์มาลีน 536 3 99.44 164 0 100 629 4 99.36 
สารกนัรา 516 12 97.67 277 2 99.93 745 16 97.85 
ยาฆ่าแมลง 3146 121 96.15 1197 25 92.29 1895 30 98.36 
นํ้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิท 

132 7 94.69 156 22 85.89 173 36 79.19 

  
จากผลการดาํเนินงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคส่วนของผลิตภณัฑอ์าหารตามโครงการ

อาหารปลอดภยั จากการสุ่มเก็บตวัอยา่งอาหารพบปัญหาสารปนเป้ือนในอาหารท่ีนอ้ยมาก 
โดยเฉพาะปัญหาสารเร่งเน้ือแดงท่ีผลการดาํเนินงานในช่วง 2 ปีหลงั ไม่พบการปนเป้ือนในหมูเน้ือ
แดง  เน่ืองจากมีการรณรงคจ์ากส่วนกลาง ไดแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  และการ
ประชาสัมพนัธ์จากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ส่วนผลิตภณัฑอ์าหารท่ีพบการตกมาตรฐานมาก
ท่ีสุด คือ  นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  พบวา่ในแต่ละปี มีสารปนเป้ือน หรือตกมาตรฐาน
ในปริมาณท่ีมากข้ึน  โดยตวัอยา่งนํ้าท่ีมีการตรวจ  พบสาเหตุท่ีไม่เขา้มาตรฐานเน่ืองจากพบการ
ปนเป้ือนของเช้ือ MPN Coliform > 2.2   และ พบ E.Coli  เกินมาตรฐาน   
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1.4 ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
การดาํเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดย

สาํนกังานเทศบาลนครนครศ รีธรรมราช อนัเน่ืองมากจาก การกระจายอาํนาจถ่ายโอนภารกิจดา้น
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาใหแ้ก่เจา้พนกังานในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน สาํหรับเทศบาลนครศรีธรรมราชไดด้าํเนินการตามโครงการอาหารปลอดภยัร่วมกบั
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช พบผลการดาํเนินการดงัน้ี  
ตารางท่ี 7  แสดงการตรวจวเิคราะห์สารหา้มใชใ้นผลิตภณัฑอ์าหาร (ขอ้มูลเดือนตุลาคม 2552 ‟ 31 
มกราคม 2553)  จากสาํนกังานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

รายการสารปนเป้ือน 
ต.ค.52 - ม.ค.53 

ตรวจ พบ 
ผา่น 

(ร้อยละ) 
สารเร่งเน้ือแดง (Ractopamine, 
Clenbuterol, Salbutamol) 

140 2 98.57 

บอแรกซ์ 2,431 1 99.67 
สารฟอกขาว 250 1 99.67 
ฟอร์มาลีน 121 0 100 
สารกนัรา 2,675 0 100 
ยาฆ่าแมลง 894 84 90.6 
 
 จากผลการดาํเนินงานของสาํนกังานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบปัญหาความไม่
ปลอดภยัในอาหารมากท่ีสุดคือ ปัญหาการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงในพืชผกั ผลไม ้รองลงมาคือ
ปัญหาการปนเป้ือนของสารเร่งเน้ือแดงในสุกร  
 
1.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวดันครศรีธรรมราช 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเนน้ความสาํคญัในดา้นความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรและอาหาร โดยจะตอ้งดาํเนินการผลิตสินคา้ทางการเกษตรและอาห ารใหไ้ด้
มาตรฐานและมีความปลอดภยัเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองผูบ้ริโภค  ดงันั้นจึงมีนโยบายให้
สาํนกังานปศุสัตวทุ์กจงัหวดัดาํเนินการตรวจสอบสารเร่งเน้ือแดงในปัสสาวะสุกรเพื่อประกนัความ
ปลอดภยัของสินคา้ท่ีออกวางจาํหน่าย ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
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ตารางท่ี 8  ผลการตรวจสารเร่งเน้ือแดงในปัสสาวะสุกร ของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
นครศรีธรรมราช 

2551 

คร้ังท่ี ระยะเวลาดาํเนินการ 
จาํนวนท่ีตรวจ 

(ตวัอยา่ง) 
จาํนวนท่ีพบสารเร่งเน้ือแดง 

(ตวัอยา่ง) 
1 กุมภาพนัธ์ 51 42 12 
2 มีนาคม 51 32 2 
3 เมษายน 51 30 2 
4 ธนัวาคม 51 26 2 
 รวม 130 ผา่น 112 ตวัอยา่ง 

2552 

คร้ังท่ี ระยะเวลาดาํเนินการ 
จาํนวนท่ีตรวจ 

(ตวัอยา่ง) 
จาํนวนท่ีพบสารเร่งเน้ือแดง 

(ตวัอยา่ง) 
1 มกราคม 52 117 0 
2 กุมภาพนัธ์ 52 199 18  
3 พฤษภาคม 52 104 11 
4 มิถุนายน 52 38 0 
 รวม 458 ผา่น 429 ตวัอยา่ง 

 
 จากผลการดาํเนินงานของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีการตรวจสารเร่ง
เน้ือแดงในปัสสาวะสุกรพบวา่ในปี 2552 พบการปนเป้ือนมากข้ึนกวา่ปี 2551 ซ่ึงเป็นสถานการณ์
ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของสาํนกังานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แต่โดย
ภาพรวมของปัญหาผลิตภณัฑอ์าหารจากแต่ละหน่วยงาน พบสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นความปลอดภยัในการบริโภค มีแนวโนม้ของปัญหาท่ีเพิ่มมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากการพบสาร
ปนเป้ือนในผลิตภณัฑอ์าหารท่ีสุ่มตรวจมากข้ึน แต่อาจมีผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยงานท่ีผลมี
ความขดัแยง้กนัเช่น ผลการปนเป้ือนสารเร่งเน้ือแดงในสุกรจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ทั้งน้ี
อาจเกิดจากการประเมินสถานการณ์ และความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มเก็บตวัอยา่งอาหาร จึงไดมี้
การนาํผลการดาํเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แผนกการเฝ้าระวงัโรคระบาด ท่ี
อาจมีสาเหตุมาจากสารปนเป้ือนและความไม่สะอาดของอาหาร แสดงผลตามตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9  อตัราการเจบ็ป่วยจากโรคทางเดินอาหาร  ขอ้มูลจากหน่วยงานระบาดวทิยา ฝ่ายสุขาภิบาล
และป้องกนัโรค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

ช่ือโรค 
2549 
(ราย) 

2550 
(ราย) 

2551 
(ราย) 

อาหารเป็นพิษ - 19,469 21,042 
อุจจาระร่วงอยา่ง
รุนแรง 

- 627 910 

 
จากขอ้มูลอตัราการเจบ็ป่วยของผูป่้วยโรคทางเดินอาหาร ซ่ึงสาเหตุหน่ึงเกิดจากการบริโภค

อาหาร ท่ีมีการปนเป้ือนสารหา้มใชใ้นอาหาร  พบการเจบ็ป่วยมีอตัราท่ีสูงข้ึน แสดงถึงสถานการณ์
ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน  
 
ตารางท่ี 10    แสดงปริมาณการร้องเรียนดา้นผลิตภณัฑอ์าหารและยาใน ปีงบประมาณ 2551 -2552 
ของ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 

             ปี พ.ศ. 
 
ผลติภัณฑ์ทีร้่องเรียน 

พ.ศ. 2551 
 

พ.ศ. 2552 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อาหาร 5 41.66 9 29.03 
สถานพยาบาล 7 58.33 12 38.7 
เคร่ืองสาํอาง 0 0 3 9.67 
ยา 2 14.28 7 22.58 
รวม 14 100 31 100 

   
สถานการณ์พฤติกรรมบริโภคของประชาชน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ประชาชนมี

ความสนใจต่อความปลอดภยัจากการบริโภคเพิ่มข้ึน ดูจากมีความต่ืนตวัในสิทธิของผูบ้ริโภคเม่ือพบ
ความไม่ปลอดภยัจากการบริโภค พบมีอตัราการร้องเรียนท่ีเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละปี 
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ปี พ.ศ. จ านวนเร่ืองร้องเรียน(คร้ัง) 
2550 10 
2551 14 
2552 31 

 
ในส่วนของการรับเร่ืองร้องเรียน กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

นครศรีธรรมราชมีหนา้ท่ีในการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหาร และยา โดยรับเร่ืองผา่น
ทาง โทรศพัท ์ อินเตอร์เนต  จดหมาย และบนัทึกแบบฟอร์มร้องเรียนโดยตรงท่ี สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั จากปี พ .ศ. 2551 ถึง ปี พ .ศ.2552  มีปริมาณการร้องเรียนดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
ในอตัราท่ีสูงข้ึนทุกปี  โดยประเด็นปัญหาท่ีมีการร้องเรียนมากท่ีสุด คื อ สถานพยาบาล ไดแ้ก่ปัญหา
สถานพยาบาลเปิดโดยไม่ไดรั้บอนุญาต สถานพยาบาลเถ่ือน ปัญหารองลงมา คือ ยา ประเด็นเร่ือง
ร้องเรียน ไดแ้ก่ สถานประกอบการดา้นยาท่ีเปิดขายยาไม่ถูกตอ้ง ขายยาผดิประเภท และผลิตภณัฑ์
ยาท่ีอนัตราย เช่น ยาไม่มีทะเบียน การปนเป้ือนของ    สเตียรอยดใ์ นยาแผนโบราณ  , เร่ืองร้องเรียน
ดา้นอาหาร ไดแ้ก่ สถานท่ีผลิตไม่ตรงกบัฉลาก  , กินอาหารแลว้มีอาการทอ้งเสีย คนั หายใจติดขดั , 
จาํหน่ายอาหารไม่มีตรา อ.ย.และปลอมแปลงฉลากเป็นตน้ 

โดยสรุป จากผลการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในจงัหวั ดนครศรีธรรมราช  ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ศาล แผนกคดี ผูบ้ริโภค ศาลจงัหวดันครศรีธรรมราช สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ 
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคมีแนวโนม้
ของปัญหาเพิ่มมากข้ึน หากมีการเปรียบเทียบจากสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนผา่นช่องทางอ่ืน อาทิเช่น
วทิยชุุมชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่สถิติการร้องเรียนของผูบ้ริโภคผา่นหน่วยงานของรัฐยงั
มีจาํนวนนอ้ยกวา่ความเป็นจริงของ สถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภค อาจเน่ืองมาจากช่องทางสาํหรับรับ
เร่ืองร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ ผูบ้ริโภคไม่สามารถเขา้ถึงได ้ จึงควรพฒันากลไกการรับเร่ือง
ร้องเรียนสาํหรับผูบ้ริโภคใหมี้ความหลากหลาย และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  และควรพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริโภคใหส้ามารถพิทกัษสิ์ทธิ ตนเองได ้ดงันั้น หน่วยงาน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค จาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
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2.  สถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที ่อบต.ปากพูน 
สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคใน อบต.ปากพูน จากกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน

โดยเทคนิคการประชุมเพื่อคน้หาอนาคตร่วมกนั (Future Search Conference: FSC )  มีความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะในประเด็นปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค  ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดปัญหาคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค และแนวทางแกไ้ข สรุปไดด้งัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 11   แสดงผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคใน อบต.ปากพนู 
 

ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจัยและสาเหตุ แผนงานเพือ่แก้ไขปัญหา 
1. คุณภาพงานบริการ  
-สาธารณูปโภค ไดแ้ก่ พบเร่ือง
ร้องเรียนปัญหาไฟฟ้า นํ้าประปา
หมู่บา้น ถนนชาํรุด    
-การสัญจร เช่น รถโดยสารประจาํทาง    
-บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   
  (บริการโทรศพัทมื์อถือ มีความ
ขดัขอ้งเกิดข้ึนท่ีตวัเคร่ืองส่งซ่อมท่ี
ศูนยบ์ริการของบริษทัแลว้ไม่ดีข้ึน จึง
ติดต่อขอเปล่ียนเคร่ืองใหม่ บริษทัก็
มกัจะปฏิเสธท่ีจะเปล่ียนให้  
หรือการคิดค่าโทรศพัทไ์ม่ถูกตอ้งตาม
ประกาศขององคก์ารโทรศพัทฯ์ หรือ
การถูกแอบอา้งช่ือไปเปิดใชบ้ริการ
โทรศพัทมื์อถือ) 

1.    คุณภาพงานบริการ   
- ปัญหาจากรถโดยสาร

ประจาํทาง เกิดจากไม่มี
อตัราค่าโดยสารท่ีแน่นอน  
ผูบ้ริโภคไม่ทราบการปรับ
ข้ึนอตัราค่าโดยสาร   
- ปัญหาจาก

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีผูบ้ริโภค
ไม่ทราบขอ้สัญญาหลงัการ
ขาย    
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ

ผูบ้ริโภคไม่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจบริโภคสินคา้ 
- ผูบ้ริโภคไม่ทราบช่องทาง

ร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา 

1.สร้างช่องทางในการ
พิทกัษสิ์ทธิ และแกไ้ข
ปัญหาผูบ้ริโภคอยา่งมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
2.มีหน่วยงานรับเร่ือง
ร้องเรียน และประสาน
ขอ้มูลเพื่อแกไ้ขปัญหา
คุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่ง
เป็นระบบ 
3.สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ชุมชน  พร้อมทั้ง
กระบวนการพฒันา
ศกัยภาพและความรู้สิทธิ
ผูบ้ริโภค 
4. มีเวทีนาํเสนอปัญหา
ของผูบ้ริโภค 
5. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภคผา่น
ช่องทางส่ือต่างๆในพื้นท่ี 

2.  ความไม่เป็นธรรม 
2.1 สัญญา 
- รถยนต ์
- อสังหาริมทรัพย ์เก่ียวกบัการไม่
ปฏิบติัตามสัญญา เช่น ก่อสร้างไม่เสร็จ 
หรือไม่มีสาธารณูปโภคตามสัญญา 

2.  ความไม่เป็นธรรม 
-   ผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรมจากสัญญา
ประกนัภยั หรือไดรั้บขอ้มูล
ท่ีไม่ถูกตอ้งก่อนตกลงซ้ือ
ประกนั จากตวัแทนขาย
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- สัญญาประกนัชีวติ / สัญญา
ประกนัภยั 
-  หน้ีสิน  ไดแ้ก่ ปัญหาอตัราดอกเบ้ีย 
การติดตามทวงหน้ี ทั้งหน้ีในระบบ
และนอกระบบ 
2.2 การเอารัดเอาเปรียบจากการซ้ือ

สินคา้ หรือการรับบริการ  
-  การซ้ือขายสินคา้ไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรม  ไดแ้ก่ ปัญหาจากมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ ์และสินคา้ต่าง ๆ เช่น 
รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ การ
รับประกนัไม่ไดเ้ป็นไปตามสัญญา  กล
โกงของแม่คา้  เช่นการโกงตาชัง่ 

 

ประกนัของบริษทั  
 -  หน่วยงานของรัฐหรือ
องคก์ารของรัฐ ยงัไม่ไดใ้ห้
การเอาใจใส่เท่าท่ีควรจาก
เร่ืองร้องเรียนของผูบ้ริโภค  
อาจเน่ืองมาจาก บุคลากร
ภาครัฐมีจาํนวนจาํกดั ไม่
เพียงพอกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
-  การส่งต่อขอ้มูลของ
ปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการ  (การ
เช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่ง
องคก์รภาครัฐและทอ้งถ่ิน) 
-  ผูบ้ริโภคไม่รู้สิทธิของ
ตนเอง 
-  ไม่ทราบช่องทาง
ร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา 

6. ผลกัดนัขอ้เสนอเชิง
นโยบายของตวัแทน
ผูบ้ริโภค ต่อการ
ดาํเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 

3.ด้านสาธารณสุข 
- ดา้นบริการสุขภาพ (มาตรฐาน
คุณภาพการบริการทางการแพทยผ์ูป่้วย
ในระบบประกนัสุขภาพเกิดความไม่
เท่าเทียมกนัในการรักษา ทั้งระบบ
สวสัดิการขา้ราชการ สิทธิในระบบ
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ประกนัสังคม 
การไดรั้บสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน 
และไดรั้บความเสียหายจากการใช้
บริการ)  

 
-ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ (อาหาร ยา 
เคร่ืองสาํอาง ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร มี

3.ด้านสาธารณสุข 
- ดา้นบริการสุขภาพ ขาด
ระบบการควบคุมคุณภาพ
และการคุม้ครองผูบ้ริโภค
จากบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลกัประกนัสุขภาพ 
ผูบ้ริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ
มกัจะถูกปฏิเสธเร่ือง
ค่าเสียหายในเบ้ืองตน้ทาํให้
ผูบ้ริโภคตอ้งร้องเรียนต่อ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และ
ผูป้ระกอบการก็จะไม่รับผดิ
ในทนัทีจนกวา่จะมีการ
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การปนเป้ือนสารหา้มใช ้พบการ
โฆษณาโออ้วดเกินจริง) 
 

พิสูจน์วา่ตนผดิจริง ซ่ึง
โดยมากผูบ้ริโภคจะอยูใ่น
ฐานะท่ีเสียเปรียบในการ
ต่อรองกบัผูป้ระกอบการ 
-  ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ     
พบวา่ ผูป้ระกอบการยงัมี
การจาํหน่ายและทาํการ
โฆษณากนัอยา่งต่อเน่ือง 
ประกอบกบัผูบ้ริโภคไม่มี
ขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ีจะ
ตดัสินใจในการเลือก
หรือไม่เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ 

  
 จากผลการทาํ Future Search Conference  (F.S.C.)พบวา่สถานการณ์ปัญหาคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคใน อบต .ปากพนู ในประเด็น ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนในอนาคต  
ดา้นความไม่เป็นธรรม ไดแ้ก่  สัญญาไม่เป็นธรรม  เช่น สัญญาซ้ือขายรถ  ประกนัคุณภาพสิ นคา้    
คุณภาพสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน   ค่าบริการรถโดยสารในพื้นท่ีเกินราคา   สินคา้ขายตรงโออ้วด
สรรพคุณเกินจริง  ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี   ดา้นความปลอดภยัจากการบริโภค 
คุณภาพสินคา้ พบสารปนเป้ือนในผลิตภณัฑสุ์ขภาพ   ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ อาหารไม่มี อย .  ยาไม่มี
ทะเบียน เคร่ืองสาํอางพบสารหา้มใชมี้วางจาํหน่าย นิคมอุตสาหกรรมส่งผลต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ี  ซ่ึงสถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

„   บุคลากรภาครัฐมีจาํนวนจาํกดั ไม่เพียงพอกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
„   ระบบการควบคุมคุณภาพสินคา้ ไม่ทัว่ถึงสู่ผูบ้ริโภครายยอ่ย 
„   การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้ 
„   ไม่ทราบช่องทางร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา  
„   การส่งต่อขอ้มูลของปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการ (การเช่ือมต่อ 

ขอ้มูลระหวา่งองคก์รภาครัฐและทอ้งถ่ิน) 
„   ผูบ้ริโภคไม่รู้สิทธิของตนเอง 
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จากสถานการณ์ปัญหาและ สาเหตุ ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใหเ้กิดปัญหา ทางผูเ้ขา้ร่วม
กระบวนการ F.S.C. จึงไดน้าํเสนอแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

„  สร้างกลไกการร้องเรียน การไกล่เกล่ีย ในระดบัชุมชน เพื่อใหป้ระชาชน ผูบ้ริโภคมี
ความสะดวก สามารถจดัการปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคได้ 
„  สร้าง / พฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคใหรู้้จกัพิทกัษสิ์ทธิในชุมชน 
 
โดยสรุปจากขอ้มูลสถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช และสถานการณ์ 

ปัญหาผูบ้ริโภคใน อบต .ปากพนู ท่ีไดจ้ากกระบวนการ FSC  พบวา่การดาํเนินงานของภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคในปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอต่อการจดัการปัญหาของ
ผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการสร้างและพฒันารูปแบบการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยรูปแบบหน่ึงท่ี
ไดจ้ากกระบวนการ FSC ของประชาชนใน อบต .ปากพนู คือการสร้างก ลไกการร้องเรียน การไกล่
เกล่ีย ในระดบัชุมชน คือ การสร้างศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในชุมชน  นอกจากน้ี ควรใหท้าง อบต .
ปากพนู และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง อบต .ปากพนู และภาคประชาสังคมของอบต .ปากพนู
ร่วมกนัพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต.ปากพนู ใหเ้ท่าทนักบั สถานการณ์ปัญหาคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนในอนาคต  
 
3.  ผลการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันารูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   

แนวทางการพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  กรณีศึกษา อบต .ปากพนู 
จากผลของสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช และผลของสถานการณ์
ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคใน อบต.ปากพนูท่ีไดจ้ากกระบวนการ FSC พบวา่กลไกท่ีจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต.ปากพนู ได ้การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค ใหผู้บ้ริโภคสามารถ
พิทกัษสิ์ทธิตนเองได ้ 
 การพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยใชก้ารปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใน
ชุมชน เพื่อใหชุ้มชน หรือทาง อบต.ปากพนูร่วมกนักาํหนด และพฒันารูปแบบการดาํเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคใหมี้กลไกเพื่อการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค ใหผู้บ้ริโภคสามารถพิทกัษสิ์ทธิตนเอง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี โดยวธีิประชุมกลุ่ม (Group Discussion)   
ทั้งหมด จาํนวน 3 คร้ัง วนั เวลา และสถานท่ี  ดงัน้ี   
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คร้ังที่ 1   วนัพุธท่ี 27 มกราคม 2553  ณ หอ้งประชุม อบต.ปากพนู  อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช   
วตัถุประสงค ์:   เพื่อนาํผลการวจิยัสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต .ปากพนู ปัจจยั 
สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหา ท่ีไดจ้ากกระบวนการ Future Search Conference  
มานาํเสนอใหท้างกลุ่มร่วมกนักาํหนดจุดมุ่งหมาย และวางแผนการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของ
พื้นท่ีอบต.ปากพนู 
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่ ม :  เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช สคบ.จงัหวดั สาํนกังานอยัการจงัหวดั แกนนาํชุมชน ผูแ้ทนจาก อบต .ปากพนู และ
ทีมผูว้จิยั  รวมทั้งหมด 28 คน 
ผลการประชุมกลุ่ม (Group Discussion) :  จากแนวโนม้ของสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผู ้ บริโภค
ของจงัหวดันครศรีธรรมราช และพื้นท่ี อบต .ปากพนู พบวา่กลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือการทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัปกป้องสิทธิของตนเอง รู้จกัการจดัการแกไ้ข
ปัญหา โดยมีการ ร้องเรียนเพื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคของตนเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลจากกระบ วน 
Future Search Conference  ท่ีไดน้าํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค  คือการสร้าง
กลไกการร้องเรียน การไกล่เกล่ีย ในระดบัชุมชน โดยวธีิหน่ึงท่ีมีการนาํเสนอคือการสร้างศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในชุมชน  จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค ในพื้นท่ี อบต .
ปากพนู หรือการจดัตั้งศูนยคุ์ม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต .ปากพนูข้ึน  ร่วมกบัการพฒันา
ศกัยภาพผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต .ปากพนู โดยใหผู้บ้ริโภคในปากพนูเขา้มามีส่วนร่วมในการร่วม
พฒันาศกัยภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของ อบต .ปากพนู ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนโยบายส าธารณะ และมี
ทุนทางสังคม ไดแ้ก่ อาสาสมคัรภาคประชาชน      อสม .นอ้ย  นกักฎหมายประจาํ อบต .  ซ่ึงผูเ้ขา้
ประชุมกลุ่มคร้ังน้ีไดว้างจุดหมายร่วมกนัของการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน อบต .ปากพนู โดย
ใหมี้การจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคข้ึนใน อบต .ปากพนู  และใหมี้แผน งานท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริโภค  ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  จะตอ้งมีการร่วมกนัวางบทบาทการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง เจา้หนา้ท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐ ตวัแทนผูบ้ริโภคในพื้นท่ี อบต.ปากพนู และเจา้หนา้ท่ีจาก อบต.ปากพนู 
การดาํเนินงานต่อ  :  การประชุมกลุ่ม (Group Discussion) เพื่อนดัหมายการวางบทบาทของ
คณะทาํงานในศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค และกาํหนดแผนงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
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คร้ังที่ 2   วนัพุธ ท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553  ณ หอ้งประชุม อบต.ปากพนู  อ.เมือง   
 จ.นครศรีธรรมราช   
วตัถุประสงค ์:   1. การวางบทบาทวา่เป็นใคร จะทาํอะไร อยา่งไร ในศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 

2. การกาํหนดตวัหลกัของการทาํงานและตวัหนุนเสริมผลกัดนัใหเ้กิดแผนงาน  
คุม้ครอง ผูบ้ริโภค 

  3. กาํหนดแผนงาน ระหวา่ง หน่วยงานภาครัฐ อบต. และตวัแทนภาคประชาชน   
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่ม  :  เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช สคบ .จงัหวดั สาํนกังานอยัการจงัหวดั แกนนาํภาคประชาชน ผูแ้ทนจาก         
อบต.ปากพนู และทีมผูว้จิยั  รวมทั้งหมด 23 คน 
ผลการประชุมกลุ่ม (Group Discussion) :  

1. การวางบทบาทของคณะทาํงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู  กาํหนด 
ผูรั้บผดิชอบและบทบาทหนา้ท่ี 

รูปแบบของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนูท่ีทางกลุ่มการประชุม ไดต้กลงร่วมกนัคือ 
รูปแบบก่ึงองคก์รอิสระ โดยท่ีมีการดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  อบต.ปากพนู จากภาค
ประชาชน อยูภ่ายใตค้ณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล  เพื่อสามารถจดัการกลไก
คุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การส่งต่อ ไกล่เกล่ีย และจดัการเร่ืองร้องเรียนภายใตอ้าํนาจท่ีทาง
สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัถ่ายโอนมาใหก้บัคณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํตาํบล 

2.   การกาํหนดตวัหลกัของการทาํงานและตวัหนุนเสริมผลกัดนัใหเ้กิดแผนงานคุม้ครอง  
ผูบ้ริโภค และการกาํหนดคณะทาํงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค 

ตวัหลกัของการทาํงานและตวัหนุนเสริมผลกัดนัใหเ้กิดแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  ดงัน้ีคือ  
- ภาคีหลกั คือ สมาชิกใน อบต.ปากพนู  แกนนาํภาคประชาชนในอบต.ปากพนู 
- ภาคียทุธศาสตร์ นายก อบต.ปากพนู  ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ

จงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช  สาํนกัอยัการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
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แผนภูมิท่ี 3    รูปแบบศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคใน อบต.ปากพนู 
 
 
 
 
1.ตั้งคณะอนุกรรมการ 
2.ตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนบัสนุนงบประมาณ 

สคบ. 

สสจ. 

MOU 

อบต.ปากพนู 
 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
กองทุนออมทรัพย ์

อนุกรรมการ สคบ.ระดบั อบต. 
ประธานกรรมการ (นายก อบต.) 

 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน 
ประธานกรรมการ (ภาคประชาชน) 

กรรมการ 
เลขานุการ 

แผนปฏิบติัการ 

การจดัการ
ขอ้มลู 

1.การจดัการขอ้มูล 
2.พฒันาศกัยภาพ 
3.ขยายเครือข่าย ผบ. 
4.เฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์
 

การพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริโภค 

เฝ้าระวงั
ผลิตภณัฑ ์

ร้องเรียน ไกล่
เกล่ีย ส่งต่อ 

ส่ือสารสาธารณะ  

สนบัสนุนงบประมาณ 
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3.  กลไกการทาํงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู 
การดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  มีกลไกการทาํงานในรูปแบบก่ึงองคก์ารอิสระ มี

จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา ศกัยภาพผูบ้ริโภคในพื้นท่ีตาํบลปากพนูใหส้ามารถพิทกัษสิ์ทธิตนเองได ้มี
กรอบการดาํเนินงาน ส่วนหน่ึง เป็นภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอน จากหน่วยงานภาครัฐใหแ้ก่ อบต . 
ดงัต่อไปน้ี 

- สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั  ถ่ายโอนภารกิจใน 

ประเด็น การตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัตาํบล  และการจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน
การไกล่เกล่ีย และประสานงานส่งต่อเร่ืองร้องเรียน  

- สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ไดถ่้ายโอนภารกิจงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์ 
สุขภาพใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่ การจดัการระบบขอ้มูล  การพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริโภค การขยายเครือข่ายผูบ้ริโภค และการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  

ดว้ยเหตุน้ี เพื่อให้มีการดาํเนินงานตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอน และนาํไปสู่ก ารปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม มีกลไกสาํคญัท่ีใชใ้นการผลกัดนัประกอบดว้ย 

1) การทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในก ารดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคระหวา่ง 3 
หน่วยงาน ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั และทาง อบต.ปากพนู โดยมีคณะทาํงานร่วมเพื่อการพฒันาการทาํงานดา้นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกนั  

2) กลไกบริหาร ศูนย์คุม้ครอง ผูบ้ริโภค  อบต .ปากพนู คือการจดัตั้งคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล ตามกรอบภารกิจงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บถ่ายโอนจาก
สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั อนัเป็นคณะบุคคลท่ีกฎหมายใหก้าร
รองรับ อาํนาจหนา้ท่ี และผนวกกบัการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ภาคประชาช นคือการจดัตั้ง ศูนย์
คุม้ครองผูบ้ริโภค  อบต.ปากพนู ในลกัษณะองคก์ารอิสระ โดยท่ีมีการดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครอง
ผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู จากภาคประชาชน อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํตาํบลท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย และภารกิจตามท่ีสาํนกังานคณะอนุกรร มการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัถ่ายโอนมาใหก้บัคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในระดบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

ศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู จะดาํเนินงานไดโ้ดยการรับการสนบัสนุนงบประมาณ
โดยตรงจาก อบต.ปากพนู ขณะเดียวกนัเพื่อใหมี้ความย ัง่ยนืในการดาํเนินงานจึงมีการสนนัสนุนงบ
ประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนในพื้นท่ี ไดแ้ก่ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ และกองทุนออมทรัพย์
ของ อบต .ปากพนู  และเพื่อให้ ศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  อบต .ปากพนู  มีความครอบคลุมการ
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ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคตามแผนงานท่ีไดจ้ากกระบวนการ FSC คือการส ร้างและพฒันาให้
ผูบ้ริโภคสามารถพิทกัษสิ์ทธิตนเองได ้จึงไดก้าํหนด กรอบภารกิจและแผนงานการดาํเนินงาน  
ไดแ้ก่  

1)  การจดัการขอ้มูล ไดแ้ก่ การผลิตส่ือและหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภค   

2)  การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค และเครือข่าย ทั้งใ นดา้นความรู้ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม   

3)  การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
4)  การประสานงานในเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหาย   
5)  การส่ือสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและการดาํเนินงานต่างๆ 

การดาํเนินงานต่อ :  ทางอบต.ปากพนู เตรียมคณะทาํงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  และดาํเนินการ
ประชุมกลุ่ม(Group Discussion) เพื่อกาํหนดแผนงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค 
 
คร้ังที่ 3   วนัพุธ ท่ี 24 มีนาคม 2553  ณ หอ้งประชุม อบต.ปากพนู  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช    
วตัถุประสงค ์:   1. นาํเสนอคณะทาํงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู 
  2. เพื่อกาํหนดแผนงานการดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต .ปากพนู 
ภายใต ้กรอบภารกิจการทาํงานท่ีไดรั้บการถ่ายโอนอาํนาจ 

3. เพื่อกาํหนดแผนงานและยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครอง  
ผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู 

4. กาํหนดแผนงาน ระหวา่ง หน่วยงานภาครัฐ อบต. และศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  
อบต.ปากพนู 
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่ม :  เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช สคบ.จงัหวดั คณะทาํงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต .ปากพนู  ผูแ้ทนจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อบต .ท่า
ขา้ม อบต.ควนรู เทศบาลตาํบลปริก และทีมผูว้จิยั  รวมทั้งหมด 29 คน 
ผลการประชุมกลุ่ม (Group Discussion) :  

 มีการกาํหนดคณะทาํงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงคณะทาํงานประกอบดว้ยภาค
ประชาชน และเจา้หนา้ท่ีใน อบต.ปากพนู  ไดแ้ก่ 

 



70 
 

 

นายธนาวฒิุ  ถาวรพราหมณ์          นายก อบต.ปากพนู  กรรมการท่ีปรึกษา 
1.  นายวชิา    คนัธิก                               ประธานกรรมการ 
2.  นายประภาส  จเรประพาฬ               รองประธาน 
3.  นายสมพิศ พรหมอินทร์     กรรมการ 
4.  นางสาวพรทิพย ์ แท่นทอง                กรรมการ 
5.  นางมนสัดา  โชติดาว                        กรรมการ  

 6.  นางสาระภี  ศรีพร                                                                   กรรมการ  
7.  นางปราณี   ถาวรพราหมณ์                กรรมการ 
8.  นายธานี    หนูทอง                             กรรมการ 
9.  นางสาวราตรี   รักษส์นิท                    กรรมการ 
10.  นายสุจินต ์    ดึงไตรยภ์พ                  กรรมการ 
11.  นายธงชยั    พนัธ์มณี                         กรรมการ 
12.  นางสาวภสัรา  ศรีนวล                    กรรมการ 
13.  นางสาวศิริญทิพย ์ เหมทานนท ์        กรรมการ   
14.  นายปริญญา   จนัทรภกัดี                   กรรมการและ  
         เลขานุการ           
15.  นายปริเชษฐ ์ ไชยภาณุรักษ ์              กรรมการและ 

ผูช่้วยเลขานุการ 
 

 ซ่ึงทางคณะทาํงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู มาร่วมกนักาํหนดแผนงานและ
ยทุธศาสตร์การดาํเนินคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยร่วมกบั หน่วยงานภาครัฐ สาํนกังานคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช  และ
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคภาคใต้  ไดแ้ก่  อบต.ท่าขา้ม อบต .ควนรู เทศบาลตาํบลปริก  จากจงัหวดั
สงขลา ท่ีไดมี้การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค แลว้ในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกนั
พฒันาแนวทางการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโ ภค เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ พนัธกิจ  ตามกรอบภารกิจ
แผนงานการดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู ไดแ้ก่ 

1)  การจดัการขอ้มูล ไดแ้ก่ การผลิตส่ือและหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภค   

2)  การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค และเครือข่าย ทั้งในดา้นความรู้ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม   
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3)  การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
4)  การประสานงานในเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหาย   
5)  การส่ือสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและการดาํเนินงานต่างๆ  

 ไดข้อ้สรุปของแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 12    แผนการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของ ศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต .ปากพนู 
 

แผนงาน เครือข่าย / ความร่วมมือ กลวธีิท่ีสาํคญั ดชัน้ีช้ีวดั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การร้องเรียน ไกล่เกล่ีย 
และส่งต่อขอ้มูล 

1. อบต.ปากพนู 
2. สาํนกังานคณะอนุกรรมการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ
จงัหวดั 

3. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
4. คณะทาํงานประจาํศูนย์

คุม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปาก
พนู 

1. ทาํ MOU สคบ. สสจ. และอบต. 
2. ตั้งและเปิดศูนยร้์องเรียนอยูท่ี่ อบต. 
3. การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน 

ไกล่เกล่ีย ส่งต่อ 

1. เกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานมี
กลไกการไกล่เกล่ีย  

2. เม่ือเกิดการร้องเรียนมีกลไกประสาน
ส่งต่อ และการไกล่เกล่ีย 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาศกัยภาพของ
ผูบ้ริโภค 

1. อบต.ปากพนู 
2. คณะทาํงานประจาํศูนย์

คุม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปาก
พนู 

3. สาํนกังานคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ
จงัหวดั 

4. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

1. พฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน 
- อบรมเชิงปฏิบติัการเจา้หนา้ท่ี 

2. พฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 
- อบรมประชาชนเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
กิจกรรมต่างๆของ อบต. 

3. การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 
- งานวนัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

4. พฒันาการเรียนรู้ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ผูบ้ริโภค 

1. ผูป้ฏิบติังานสามารถดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาผูบ้ริโภคได้ 

2. ผูบ้ริโภคในชุมชนมีความรู้เร่ืองการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค รู้สิทธิของตวัเอง 

3. ผูป้ระกอบการมีการจาํหน่ายสินคา้
และบริการอยา่งถูกตอ้ง 
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แผนงาน เครือข่าย / ความร่วมมือ กลวธีิท่ีสาํคญั ดชัน้ีช้ีวดั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์
สุขภาพ  

1. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีฯ 

2. อบต.ปากพนู 
3. คณะทาํงานประจาํศูนย์

คุม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปาก
พนู 

1. การจดัอบรมการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพให้
คณะทาํงาน 

2. คณะทาํงานฯออกตรวจร้านชาํ ร้านอาหารแผงลอย 
3. พฒันาบทบาท อสม. อสม.นอ้ย แกนนาํนกัเรียนของ

โรงเรียนในการตรวจสารหา้มใชใ้นอาหาร 

1.   ผลการตรวจวเิคราะห์สารหา้มใชใ้น
อาหารเกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน 
2.   มีกลไกการไกล่เกล่ีย เม่ือเกิดการ
ร้องเรียน 
3.   มีกลไกประสานส่งต่อ และการไกล่
เกล่ีย 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การส่ือสารสาธารณะ  
 

1. อบต.ปากพนู 
2. คณะทาํงานประจาํศูนย์

คุม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปาก
พนู 

3. เครือข่าย อสม. 

1. การประชาสัมพนัธ์ศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค 
2. การดาํเนินงานของวทิยชุุมชน FM104.0 MHz 

1. แผน่สต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์ศูนยฯ์ 
2. ส่ือท่ีถ่ายทอดออกอากาศทางวทิยุ

ชุมชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
การจดัการขอ้มูล และการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

1. คณะทาํงานประจาํศูนย์
คุม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปาก
พนู 

2. สจรส. 
3. อบต.ปากพนู 

1. การเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคจาก 
สคบ. สสจ. และ จาก website consumersouth.org 

2. อบต.ปากพนูมีฐานขอ้มูลการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน 
website ของ อบต. และเช่ือมโยงกบั website 
consumersouth.org 

3. การเผยแพร่ขอ้มูลดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคผา่นส่ือ
วารสาร อบต.ปากพนู หนงัสือพิมพป์ากพนู 

1. Website อบต.ปากพนูเกิดฐานขอ้มูล
ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2. Website Consumersouth.org มี
ฐานขอ้มูลของ อบต.ปากพนู 

3. ส่ือและวารสารของ อบต.ปากพนู มี
เน้ือหาดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพในองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล กรณีศึกษา : อบต .ปากพนู นครศรีธรรมราช    มีวตั ถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันา
รูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และระบบการ
บริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ  ใน
ประเด็นการจดัการขอ้มูล การพฒันาศกัยภาพ การขยายเครือข่าย และการเฝ้าระวงั ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
 
สรุปผลการวจัิย 

ระบบการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นสุขภาพ   เป็นการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยนาํสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
พื้นท่ีใหต้วัแทนผูบ้ริโภคในอบต .ปากพนูร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ ไดห้ลกัการของการ
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและแนวทางแกปั้ญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคของตาํบลปากพนู  ซ่ึงรูปแบบ
การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของ อบต.ปากพนู มีกลไกท่ีสอดคลอ้งในพื้นท่ีดงัน้ี 

- โครงสร้างการบริหารจดัการ 

รูปแบบของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  อบต .ปากพนูในรูปแบบก่ึ งองคก์รอิสระ โดยท่ีมีการ
ดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู จากภาคประชาชน อยูภ่ายใตค้ณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล  เพื่อสามารถจดัการกลไกคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การส่งต่อ ไกล่
เกล่ีย และจดัการเร่ืองร้องเรียนภายใตอ้าํนาจท่ีทางสาํนกังานคณะอนุ กรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
จงัหวดัถ่ายโอนมาใหก้บัคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล 

- กลไกการดาํเนินงาน 
การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนู มีกลไกการ 

ดาํเนินงานตามภารกิจแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจากหลกัการของการดาํเนินงานคุม้ครองผู ้ บริโภค
และแนวทางแกปั้ญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากกระบวนการ F.S.C  และภารกิจท่ีไดรั้บการถ่าย
โอนจากสาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั และสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดั  โดยมีการสร้างความชดัเจน ในการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐดงักล่าวดว้ยการทาํ
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกนัระหวา่ง 3 หน่วยงาน คือ สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช และองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลปากพนู  
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การจดัการโครงสร้างเพื่อใหส้ามารถดาํเนินงานรองรับกบัภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนได ้ คือ
การจดัตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล แต่เพื่อใหก้ารทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมี
ความครอบคลุมกบัภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอน และสามารถพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการทาํงานจากภาคประชาชนคือการจดัตั้งศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  อบต.ปาก
พนู ในลกัษณะองคก์ารอิสระ โดยท่ีมีการดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  อบต.ปากพนู จาก
ภาคประชาชน อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบลท่ีมี
อาํนาจตามกฎหมาย และภารกิจตามท่ีสาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัถ่ายโอน
มาใหก้บั คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบลท่ีจดัตั้งข้ึนในระดบัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  ซ่ึงศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  อบต .ปากพนู  จะดาํเนินงานไดโ้ดยการรับการสนบัสนุน
งบประมาณโดยตรงจาก อบต .ปากพนู ขณะเดียวกนัเพื่อใหมี้ความย ัง่ยนืในการดาํเนินงานจึงมี
การสนนัสนุนงบประมาณโด ยตรงจากแหล่งทุนในพื้นท่ี ไดแ้ก่ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ และ
กองทุนออมทรัพยข์อง อบต.ปากพนู  และเพื่อใหผู้บ้ริโภคมีความครอบคลุมการดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคตามแผนงานท่ีไดจ้ากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพฒันาใหผู้บ้ริโภคสามารถพิทกัษ์
สิทธิตนเองได ้

- กรอบภารกิจ และแผนงานการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค  อบต.ปากพนู มีกรอบภารกิจใหค้รอบคลุมการดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคตามแผนงานท่ีไดจ้ากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพฒันาใหผู้บ้ริโภคสามารถ
พิทกัษสิ์ทธิตนเองได ้จึงไดก้าํหนดกรอบภารกิจและแผนงานการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  

1)  การจดัการขอ้มูล ไดแ้ก่ การผลิตส่ือและหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภค   
2)  การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค และเครือข่าย ทั้งในดา้นความรู้ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม   
3)  การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
4)  การประสานงานในเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหาย   
5)  การส่ือสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและการดาํเนินงานต่างๆ 
การพฒันารูปแบบ การดาํเนินงานของศู นยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค ของ อบต .ปากพนู เพื่อใหมี้

ประสิทธิภาพ และมีกลไกท่ีสอดคลอ้งในพื้นท่ี สรุปไดด้งัน้ี 
1)  การดาํเนินงานภายใตก้ฎหมาย 
 การดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคภายใตค้ณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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ประจาํตาํบลเพื่อใหศู้นยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต .ปากพนู สามารถดาํเนินงานไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตาม
กฎหมายท่ี สาํนกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดัถ่ายโอนภารกิจมาใหก้บั 
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล 

2)  ความเป็นองคก์ารอิสระ หรือ ก่ึงองคก์ารอิสระ 
 การอาศยัพลงัจากผูบ้ริโภคเพื่อใหก้ารดาํเนินงานมีความยดืหยุน่ มีอาํนาจทางสังคม 

(Social Force) การขบัเคล่ือนงานโดยพลงัทางสังคมจะสามารถทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปไดด้ว้ยความ
สะดวกและคล่องตวั 

3)  งบประมาณของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคอบต.  
 มาจากงบประมาณทอ้งถ่ินโดยตรง(งบประมาณจาก อบต.)  และใชทุ้นท่ีมีอยูใ่นชุมชน  

ไดแ้ก่ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กองทุนออมทรัพย ์เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืใหก้ารทาํงาน 
4)  ความครอบคลุมการดาํเนินงาน 
 บทบาทและภารกิจ ตอ้งครอบคลุมปัจจยัทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 5  

กรอบภารกิจ ไม่ควรทาํงานเฉพาะบางประเด็น เช่นการรับเร่ืองร้องเรียน แต่ควรทาํใหค้รอบคลุ มเพื่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

1)  การจดัการขอ้มูล ไดแ้ก่ การผลิตส่ือและหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภค   

2)  การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค และเครือข่าย ทั้งในดา้นความรู้ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม   

3)  การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
4)  การประสานงานในเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหาย   
5)  การส่ือสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและการดาํเนินงานต่างๆ 
 
โดยสรุปการพฒันารูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล จาํเป็นตอ้งอาศยัการทาํความเขา้ใจกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคใชท้ศันคติเชิงบวกเพื่อเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคในพื้นท่ี โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกนักาํหนดรูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการเร่ิมตน้การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในลกัษณะเชิงรุก

(Proactive Consumer Protection) มุ่งสร้างความตระหนกัในสิทธิของผูบ้ริโภค  และพฒันาศกัยภาพ
ของผูบ้ริโภค เอง มีปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีสาํคญัคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน  กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค กบัพื้นท่ีตาํบลปากพนู  มีการ
วางแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยใชข้อ้มูลปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้ของการวางแผน
งานโดยคนในชุมชนร่วมกนักาํหนดเอง เพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดการบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
การทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กบัองคก์รภาครัฐ ใหมี้การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เกิด
การประสานงาน ใหมี้การคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืในระยะยาว ผลจากการ
วจิยัในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นรูปแบบเบ้ืองตน้สาํหรับการพฒันาการดาํเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีตอ้งการ
พฒันางานคุม้ครองผูบ้ริโภคใหมี้กลไกสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาผูบ้ริโภคในแต่ละพื้นท่ีต่อไป   

1. การพฒันางานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรอาศยั
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อใหแ้ผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในพื้นท่ี  ตั้งแต่กระบวนการคน้หาปัญหาเฉพาะประเด็นของพื้นท่ี การ
ร่วมกนัวางแผนงาน และการบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเขา้สู่นโยบายขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

2.  การขยายผลการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีความย ัง่ยนืไดต้อ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอาํนาจและศกัยภาพในการ
จดัการงานคุม้ครองผูบ้ริโภค แผนงานควรมีความชดัเจนเป็นรูปธรรม มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบใน
แต่ละแผนงาน 

3.  สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีตอ้งการพฒันางานคุม้ครองผูบ้ริโภค ควรอาศยัทุน
ทางสังคมท่ีมีอยู ่เช่น งบประมาณในทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรในพื้นท่ี แกนนาํชุมชน ปราชญช์าวบา้น 
เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  รูปแบบของการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในลกัษณะก่ึงองคก์ารอิสระ อนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัการรับรองสถานะจาก
หน่วยงานภาครัฐ และขอ้จาํกดัในกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหายของ
ผูบ้ริโภค  ซ่ึงขอ้จาํกดัน้ีทาํใหภ้ารกิจของศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค อบต.ปากพนูไม่สามารถปฏิบติัได้
อยา่งคล่องตวั จาํเป็นตอ้งอาศยัอาํนาจจาก สคบ.ระดบัตาํบล เป็นผูด้าํเนินการแทน  ซ่ึงหากองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลอ่ืนๆตอ้งการพฒันาการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคควรเป็นรูปแบบองคก์าร
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อิสระท่ีสามารถจดัการกลไกคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม และมีความคล่องตวัในการ
ดาํเนินงาน แต่ควรมีการศึกษาความเป็นไปได ้การสนบัสนุนของภาคีเครือข่าย  และการรับรอง
กฎหมายพระราชบญัญติัองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีจะบญัญติัข้ึน  
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างอนาคตร่วมกนั (Future Search Conference : F.S.C.) 

Future Search Conference (F.S.C.) เป็นเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี
พฒันามาจากหลกัจิตวทิยาทางสังคม ภาคธุรกิจในองักฤษและสหรัฐอเมริกาพฒันาเทคนิคดงักล่าว  
F.S.C. เป็นกระบวนการประชุมเชิงปฏิบติัการของผูแ้ทนกลุ่มหลายประเภท หลายระดบัซ่ึงต่างก็มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆมาร่วมกนัทาํงานโดยนาํ ประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้างวสิัยทศัน์
ร่วมกนัในเร่ืองนั้นและไดแ้ผนหรือ แนวทางในการปฏิบติัใหไ้ปถึงวสิัยทศัน์ของกลุ่ม เป็น
กระบวนการท่ีใชอ้นาคตเป็นจุดประสงคใ์นการทาํงานแทนการใชปั้ญหาและการแกปั้ญหาเป็นตวั
ตั้งในการทาํงานซ่ึงมกัทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ F.S.C. ช่วยทาํใหเ้ป้าหมายและแนวทางของกลุ่มมีความ
ชดัเจนมากข้ึน 

กระบวนการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างอนาคตร่วมกนั มีหลกัการดงัน้ี 
1. เขา้ใจ ปัจจยั องคป์ระกอบ เหตุการณ์ในอดีตท่ีมีผลต่อสภาพปัจจุบนัและแนวโนม้ท่ีมี

ผลกระทบต่ออนาคต 
2. ทุกคนเห็นภาพรวมเป็นภาพเดียวกนัเกิดวสิัยทศัน์ในอนาคตร่วมกนัท่ีเตม็ไปดว้ย

ความหวงัและพนัธะสัญญาร่วมกนั 
3.ทุกคนเกิดความตระหนกั ไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิดใหม่ๆ ร่วมกนั เป็นการขยายเครือข่ายมี 

ความสัมพนัธ์ภาพท่ีดี เขา้ใจและเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั ความคิดทุกอยา่งอยูใ่นสมองของทุกคน
และตระหนกัวา่ทุกคนลงเรือลาํเดียวกนัมีจุดหมายปลายทางร่วมกนั มีแผนท่ีชดัเจน ร่วมกนั  

วตัถุประสงคข์องการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างอนาคตร่วมกนั เพื่อใหก้ลุ่มเฉพาะ   หลาย
ประเภท  มาร่วมกนัสร้างวสิัยทศัน์และการทาํงานร่วมกนัโดยใชป้ระสบการณ์ของแต่ละคน  เพื่อให้
ไดแ้ผนหรือแนวทางปฏิบติั  สาํหรับนาํไปปฏิบติัจนบรรลุวตัถุประสงคต์ามวสิัยทศัน์ท่ีเกิดจาก
กลุ่ม  เป็นการใชอ้นาคตเป็นจุดประสงคข์องการทาํงาน 

1. ร่วมกนัทาํความเขา้ใจสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบนัท่ีมีความเช่ือมโยงกนั ซ่ึงจะมี
ผลกระทบในอนาคต 

2. เพื่อเสนอภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบนั 
3. เพื่อลงมติและสร้างพนัธะสัญญาในการมีวสิัยทศัน์ของอนาคตร่วมกนั 
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4. เพื่อรวบรวมแนวคิด ความเขา้ใจ ขอ้มูลพื้นฐาน แผนปฏิบติัการ ท่ีจะใชใ้นการสร้าง
อนาคตร่วมกนั 

ขอ้ดีของการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างอนาคตร่วมกนั 
1. เขา้ใจ ปัจจยั องคป์ระกอบ เหตุการณ์ในอดีตท่ีมีผลต่อสภาพปัจจุบนัและแนวโนม้ท่ีมี  

ผลต่ออนาคต 

2. ทุกคนเห็นภาพรวมเป็นภาพเดียวกนัหมด เกิดวสิัยทศัน์ในอนาคตร่วมกนั เป็นการขยาย 

เครือข่ายมีสัมพนัธภาพท่ีดี เขา้ใจและเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั ความคิดทุกอยา่งอยูใ่นสมองของทุก
คนและตระหนกัวา่ทุกคนลงเรือลาํเดียวกนั มีจุดมุ่งหมายปลาบทางร่วมกนั มีแผนงานท่ีชดัเจน
ร่วมกนั 

ปรัชญาของ F.S.C. 
1. นาํระบบเปิดทั้งระบบ เขา้สู่หอ้งประชุม คือคนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของเร่ืองท่ีจะประชุม  

(Stake holder) โดยคดัเลือกตวัแทนเขา้ร่วมประชุม และตอ้งมีคนนอกเพื่อใหมี้หลายมุมมอง หลาย
ทศันะ เปิดสายตาใหก้วา้งข้ึน ถา้เราอยูเ่ฉพาะกลุ่มของเรา ความคิด มุมมองอาจไม่แตกออกไป 

2. ระดมแนวคิดมุ่งไปท่ีอนาคตร่วมกนั ไม่พดูถึงปัญหา F.S.C. ยอมรับวา่มีปัญหาอยูจ่ริง  
แต่ไม่สนใจท่ีจะแกปั้ญหาแต่จะมุ่งไปสู่อนาคตร่วมกนั 

3. เนน้เร่ืองหาจุดร่วม ไม่สนใจจุดความขดัแยง้ ทาํจุดร่วมใหแ้ขง็แรง  จุดต่างจะลดลงได ้
หรือหายไป มุ่งไปหาดา้นบวกหรือดา้นความหวงั 

4. มองโลกแบบองคร์วม มองตวัเราอยา่งไร เก่ียวขอ้งกบัสังคม ต่อโลกอยา่งไร โลกมี 
ผลกระทบต่อตวัเรา ต่อสังคม ตอ้งวเิคราะห์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั คาดการณ์อนาคต  แลว้จึงสร้าง
วสิัยทศัน์ได ้

5. ทุกคนตอ้งทาํงานกลุ่มอยา่งอิสระ เป็นตวัของตวัเองเพื่อลดความคิดวา่  ฉนัไม่เก่ียว 
เพราะไม่ใช่ความคิดของฉนัและลดนิสัยการพึ่งพาผูอ่ื้น ทุกคนมีความสามารถ ทุกคนมีกรยอมรับซ่ึง
กนัและกนั เป็นการประชุมซ่ึงเป็นประชาธิปไตย 

6. ตกลงเร่ืองเป้าหมายร่วมกนั เพื่อพดูถึงวสิัยทศัน์ลอยๆแลว้เร่ิมตน้ตรงไหน ทาํอยา่งไร  
ตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ ตอ้งหาเป้าหมายร่วมกนั แลว้ทาํใหเ้กิดเป็นจริงโดยการวางมาตรการ แผนการ
ปฏิบติังาน เพื่อไดฉ้นัทามติเก่ียวกบัอนาคตร่วมกนั 

7. ใชห้ลกัจิตวทิยาของคนช่ือ Claesen ท่ีวา่ มนุษยห์ากมีแรงบนัดาลใจ ตอ้งมีอะไร 
เปล่ียนแปลงในตวัเราเองก่อน หลกัการ 4 หอ้งของ Claesen มีดงัน้ี 
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ลกัษณะการประชุม 
การประชุม F.S.C. เตม็รูปแบบจะใชเ้วลา 2-3 วนั จาํนวนคนท่ีพอเหมาะประมาณ 50-60 คน 

ถา้นอ้ยเกินไป ความหลากหลายทางความคิดและประสบการณ์จะนอ้ย ถา้คนมากเกินไปจะทาํใหใ้ช้
เวลามาก ควบคุมไดย้าก การบริหารจดัการประชุมไม่สะดวก วทิยากรดูแลกระบวนการไดไ้ม่ทัว่ถึง 

กระบวนการ ประชุมจะเร่ิมจากการแบ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละไม่เกิน 
10 คน กลุ่มยอ่ยท่ีแบ่งมี 2 ลกัษณะดว้ยกนัคือ 1) กลุ่มผสม สมาชิกในกลุ่มมีความหลากหลาย มี
พื้นฐานและสถานะทางสังคมท่ีแตกต่างกนั 2)กลุ่มเฉพาะ สมาชิกในกลุ่มมีลกัษณะเฉพาะบาง
ประการร่วมกนั เช่นมีสถานะทางสังคมระดบัเดียวกนั มีเพศเดียวกนั มีอาชีพเดียวกนั มีพื้น
ฐานความรู้ใกลเ้คียวกนั เป็นตน้ ในบางกิจกรรมจะใชก้ลุ่มใหญ่ทั้งหมด กระบวนการสนบัสนุนให้
ผูเ้ขา้ร่วมไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ขอ้มูลในอดีตในประเด็นต่างๆ สรุป/ตรวจสอบ
สภาพเหตุการณ์ปัจจุบนัใหช้ดัเจนแลว้ร่วมกนัหาอนาคตท่ีกลุ่มพึง ปราถนาร่วมกนั สุดทา้ยการ
ประชุมจะมุ่งไปสู่แผนยทุธศาสตร์ ยทุธวธีิ แผนปฏิบติัการสาํหรับอนาคตขององคก์รหรือกลุ่ม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรมีความหลากหลาย คือจากทุกๆหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

บทบาทของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1. เป็นผูค้น้หาขอ้มูล ใหข้อ้มูล ประสบการณ์ วเิคราะห์ข้อมูล 
2. ช่วยกนัทาํงานภายในกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้นัเวลาท่ีกาํหนด 
3. ช่วยกนัสร้างภาพของอนาคตท่ีพึงปารถนา 
4. คน้หา “ความคิดเห็นร่วม” ของกลุ่ม 
5. ช่วยกนักาํหนดกิจกรรมท่ีจะนาํ “ความคิดเห็นร่วม” ไปสู่การปฏิบติัในกลุ่มยอ่ยใหมี้ 

การแบ่งหนา้ท่ีเป็นผูน้าํสนทนา (พยายามกระตุน้ใหทุ้กคนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น)ผูบ้นัทึก ผู ้
ควบคุมเวลา ผูช่้วย (ดูแล Flip Chart) 

กระบวนการ F.S.C ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วนไดแ้ก่ 
1. การวเิคราะห์เหตุการณ์ในอดีต เพื่อเช่ือมโยงกบัสภาพการณ์และแนวโนม้ในปัจจุบนั 
2. การวเิคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนัเพื่อความเขา้ใจในทิศทางและปัจจยัท่ีมี 

อิทธิพลในประเด็นหลกัของการประชุม 
3. การสร้างจินตนาการถึงอนาคตท่ีพึงปารถนาในประเด็นหลกัของการประชุม  เพื่อ 

ร่วมกนักาํหนดความคิดเห็นร่วมและสร้างแผนปฏิบติัการไปสู่อนาคตร่วมกนั  
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2. กระบวนการแผนทีผ่ลลพัธ์ (Outcome Mapping) 
  กระบวนการทาํงานประกอบดว้ย 

1. ปัจจยันาํเขา้ (Input)  
2. กระบวนการ (Process)  
3. ผลท่ีได ้(Output or Product)  

ผลลพัธ์  เป็นผลท่ีตามมาจากกระบวนการทาํงานพฒันา  ทาํใหค้นมีการเปล่ียนแปลงในเชิง
พฤติกรรมอยา่งไร  มีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม , ความสัมพนัธ์ , กิจกรรม และ /หรือ การกระทาํ
ของปัจเจก  กลุ่ม หรือองคก์ร ซ่ึงแผนงานเขา้ไปช่วยใหเ้กิดข้ึน เช่น  เกิดการเปล่ียนแปลง
ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหวา่ง อบต.กบักลุ่มประชาคมท่ีเขา้มาทาํงานร่วมกนั โดยการเปล่ียนแปลง
น้ีพุง่เป้าไปท่ีการสนบัสนุนใหม้นุษยแ์ละระบบนิเวศน์ มีคุณภาพท่ีดีข้ึน  

การประเมินผลความสาํเร็จของโครงการหน่ึงๆ ไม่ใช่เพียง เกิดการเขา้ร่วมทาํกิจกรรม หรือ
ไดผ้ลผลิตตามตอ้งการเท่านั้น   หรือถา้ประเมินผลจาก output เพียงอยา่งเดียว  บางคร้ังประเมินยาก 
แต่จะประเมินดว้ย outcome จากแต่ละ process ซ่ึงจะใหคุ้ณค่ากบัผลลพัธ์ หรือ outcome ท่ีเกิดข้ึน
จากแต่ละกระ บวนการ โดยท่ี outcome จะเนน้ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรม เป็นการ
เรียนรู้ร่วมกนัของคนทาํงาน ท่ีจะยกระดบัศกัยภาพของตนเองและทีมใหสู้งข้ึน  ทาํไดม้ากข้ึน ทาํได้
ดีข้ึนเร่ือยๆ ความสาํเร็จของโครงการ จึงใหน้ํ้าหนกัของการตอบคาํถามท่ีวา่ เราเรียนรู้อะไรจากส่ิงท่ี
ไดท้าํ และเกิดข้ึนบา้ง ไวค้่อนขา้งมาก  

แผนทีผ่ลลพัธ์ (Outcome Mapping) 

เป็นเคร่ืองมือเพื่อบริหารจดัโครงการ / แผนงาน  ท่ีสถาบนัเพื่อการจดัการและพฒันาระหวา่ง
ประเทศ    (IDRC  :  International Development and Research Centre) แห่งประเทศแคนาดา
พฒันาข้ึน 

แผนท่ีผลลพัธ์เป็นเคร่ืองมือเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลอยา่งมีส่วนร่วม   มีวธีิคิด วธีิ
มองท่ีเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม ความสัมพนัธ์ และ หรือ  การปฏิบติัการของภาคีหุน้ส่วน 
(ซ่ึงคือ ผลลพัธ์ ) เหมาะสาํหรับการออกแบบ ในความสัมพนัธ์กบับริบทการพฒันาภายนอก  แต่เนน้
การประเมินภายในขอบเขตท่ีแผนงานสามารถมีอิทธิพล 

 แผนท่ีผลลพัธ์เป็นวธีิวทิยา ท่ีมีคุณลกัษณะและการประเมิน การมีส่วนของแผนงานในการ    
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บรรลุผลลพัธ์ เหมาะสาํหรับการประเมินผลกระบวนการพฒันา ซ่ึงบางโครงการไม่สามารถประเมิน
ผลผลิตแบบตรงๆไดเ้พียงอยา่งเดียว  

 แผนท่ีผลลพัธ์ใหค้วามสาํคญักบัการเกิดข้ึนของ “ผลลพัธ์” หรือ “Outcome” ของแผนงานท่ี 
เกิดข้ึนกบัคน กลุ่มคน หรือองคก์รท่ีแผนงานทาํงานดว้ย ผลลพัธ์ท่ีแผนท่ีผลลพัธ์คาดหวงัคือการ
เปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรม (Behavior change) เพราะเช่ือวา่ การเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรมจะ
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนืท่ีแมเ้ม่ือแผนงานนั้นๆ ส้ินสุดลง ผลของแผนงานนั้นจะยงัคงอยูต่่อไป 

 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชอ้อกแบบการทาํงานของแผนงาน /โครงการท่ีมีแนวคิดริเร่ิมจากความ 
พยายามท่ีจะสร้างความชดัเจนใหก้บัการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะกบังานพฒันาสังคมท่ีมี
ความซบัซอ้น แต่การสร้างความชดัเจนของการทาํงานแบบแผนท่ีผลลพัธ์จะเป็นการทาํงานตั้งแต่
ขั้นตอนของการออกแบบแผนงาน/โครงการท่ีตอ้งมีความชดัเจนก่อน ท่ีจะส่งผลไปสู่การติดตาม
และประเมินผลในทา้ยท่ีสุด 

 การออกแบบการทาํงานของแผนท่ีผลลพัธ์ แผนงานจาํเป็นตอ้งสร้างความชดัเจนใหก้บั 
ตนเองในการเลือกและกาํหนดกลุ่มคน/องคก์รท่ีแผนงานจะเขา้ไปทาํงานดว้ย วา่ควรท่ีจะเขา้ไป
ทาํงานกบัใครอยา่งไร ซ่ึงกลุ่มคน/องคก์รเหล่าน้ีจะมีความแตกต่างกนัในการท่ีจะสร้างความสาํเร็จ
ตามท่ีแผนงานตอ้งการเห็น ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางบทบาทการทาํงานต่อกนัท่ีแตกต่างกนั แผนท่ี
ผลลพัธ์จะมีการกาํหนดจุดสังเกตของการเปล่ียนแปลงระหวา่งการทาํงานอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  เพื่อ
เป็นแนวทางใหก้บัคนทาํงานไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน และใชข้อ้มูลจากการ
ทาํงานเหล่าน้ีเป็นฐานใหก้บัการติดตามและประเมินผล 

เน่ืองจาก outcome นั้นเกิดข้ึนในทุกกระบวนการ ตั้งแต่เร่ิมโครงการ เร่ิมป้อน input เขา้ไป
ในโครงการ ขณะท่ีกาํลงัดาํเนินงาน จนกระทัง่กระบวนการประเมินผล     ดงันั้น แผนท่ีผลลพัธ์จึง
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยผูด้าํเนินโครงการ  รู้และเขา้ใจร่วมกนัวา่ผลผลิตของโครงการท่ีจะนาํไปสู่
ความสาํเร็จอยา่งท่ีคาดหวงันั้นคืออะไร จะเกิดข้ึนเม่ือไหร่ ผา่นการปรากฏข้ึนของส่ิงบ่งช้ีต่างๆ ใน
ระหวา่งทางการดาํเนินโครงการ ภายใตก้ารดาํเนินกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ ตลอดจนเน้ืองาน
ความสัมพนัธ์ต่างๆ ในโครงการ ท่ีผกูโยงกนั ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จร่วมกนั  อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
จะช่วยใหค้ณะทาํงานมองเห็นถึงช่วงจงัหวะเวลาท่ีจะไดมี้การสรุปผลการดาํเนินงาน การสรุป
บทเรียนเพื่อทบทวน และปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงาน  ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของงาน
และกาํหนดเป็นขอ้ตกลงการทาํงานของคณะงานอีกดว้ย  
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กระบวนการของแผนทีผ่ลลพัธ์  มี 12 ขั้นตอนย่อย 

1. การสร้างวสิัยทศัน์ของแผนงาน  : Vision 
Vision คือ 

 ภาพท่ีมุ่งหวงัอยากจะเห็นในอนาคต เป็นภาพกวา้ง ๆ  
 ภาพสะทอ้นมุมกวา้ง และมุมลึก มองกวา้ง มองลึก มองชดั  
Vision ขององคก์ร คือ ภาพท่ีองคก์รตั้งไวใ้หค้นมองและเห็นถึงภาพท่ีเด่นชดั  (Position)  
Vision ของ Outcome mapping คือ "ภาพสะทอ้นมุมกวา้ง และมุมลึก ท่ีดีข้ึนของมนุษยชาติ 

สังคม สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงแผนงานมุ่งหวงัและสัญญา ท่ีจะมีส่วนในการสร้างใหเ้กิดข้ึน เป็นการวาด
ภาพ จินตนาการท่ีปรารถนา" 

ซ่ึง vision ของ Outcome mapping จะเหมาะกบัองคก์รพฒันา ไม่เหมาะกบัองคก์รธุรกิจ 
2 .การกาํหนดพนัธกิจ (Mission) 

เป็นคาํอธิบายท่ีบอกวา่ แผนงานตั้งใจทาํอยา่งไร : การดาํเนินงานของแผนงาน มีบทบาทใน
การสนบัสนุนวสิัยทศัน์ ผา่นการกาํหนด พื้นท่ี / ประเด็น ท่ีแผนงานจะดาํเนินงานสนบัสนุน 
ความสาํเร็จในเชิงผลลพัธ์ของภาคีหุน้ส่วนจะมีภารกิจอะไรบา้ง และทาํอยา่งไรใหดี้ท่ีสุด ท่ีแผนงาน
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จะสนบัสนุนหรือมีส่วนในการสร้างวสิัยทศัน์ พื้นท่ีไหน หรือประเด็นไหน ท่ีแผนงานตอ้งการทาํ 
และแผนงานตอ้งการทาํอะไร? 
3. ภาคีหุน้ส่วน : Boundary Partners  

ภาคีหุน้ส่วนเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม และ องคก์ร ท่ีแผนงานจะทาํงานดว้ยโดยตรง และจะมี
อิทธิพล เพื่อสร้างใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลงได ้แบ่งเป็น ภาคีหลกั และ ภาคียทุธศาสตร์ 

- ภาคีหลกั เนน้ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และ องคก์ร ท่ีแผนงานจะทาํงานดว้ยโดยตรง   
- ภาคียทุธศาสตร์ เนน้ภาคีท่ีมีอิทธิพล เพื่อสร้างใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลงได้  

จุดหมายท่ีเราจะทาํใหไ้ปถึงจะตอ้งใชภ้าคีหลกัท่ีเราจะทาํงานไดโ้ดยตรง และภาคียทุธศาสตร์ใดท่ีจะ
ช่วยสนบัสนุนใหก้ระบวนการดงักล่าวขบัเคล่ือนไปไดดี้ข้ึน 

ความแตกต่างระหวา่ง ภาคีหุน้ส่วน (boundary partner)  กบั พนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร์ 
(strategic partnership)  ซ่ึง พนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร์ จะหมายถึง บุคคล / กลุ่ม / องคก์ร ท่ีเราตอ้ง
ทาํงานดว้ย แต่ไม่ไดต้อ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
Outcome mapping มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในภาคีหุน้ส่วนวา่มี “การ
เปล่ียนแปลง” อะไรบา้ง เป็นไปตามท่ีตั้งใจไวห้รือไม่     โดยเขียนออกมาเป็น ”ความทา้ทา้ยเชิง
ผลลพัธ์” ท่ีตอ้งการ หรือ “Outcome Challenge” 
4. ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ : Outcome Challenge 

ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์เป็นผลลพัธ์ท่ีทา้ทาย คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (ความสัมพนัธ์ ,  
กิจกรรม , และ/หรือ การปฏิบติัการ) ของภาคีหุน้ส่วน ภาคีหุน้ส่วนควรมีพฤติกรรมอยา่งไร เพื่อการ
มีส่วนในการบรรลุวสิัยทศัน์ท่ีคาดหวงั เช่น อบต. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นภาวะคุกคามสุขภาวะ
ของตนเองไดโ้ดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5. ตวับ่งช้ีความกา้วหนา้ : Progress Maker 

ตวับ่งช้ีความกา้วหนา้ เป็นชุดของขอ้ความท่ีอธิบายพฒันาการความกา้วหนา้ของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุน้ส่วน ซ่ึงอาจเป็นการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติังาน กิจกรรม 
และในความสัมพนัธ์ ท่ีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์  
แบ่งกลุ่มเกณฑช้ี์วดัความกา้วหนา้เป็น 3 ระดบั  

 ตวับ่งช้ีความกา้วหนา้ท่ีคาดหวงัจะเกิดข้ึน (ระดบัท่ีการเปล่ียนแปลงเกิดไดง่้ายสุด) 
 ตวับ่งช้ีความกา้วหนา้ท่ีอยากใหเ้กิดข้ึน (ระดบัท่ีการเปล่ียนแปลงเกิดไดป้านกลาง) 
 ตวัช้ีวดัความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดก้็ดี (ระดบัท่ีการเปล่ียนแปลงเกิดไดย้าก) 
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6. แผนท่ียทุธศาสตร์  :  Stratege Map 
เป็นเคา้โครงของแนวทาง วธีิการทาํงานของแผนงานท่ีจะกระทาํกบัภาคีหุน้ส่วน    ช้ีนาํ

ความสัมพนัธ์ของแผนงานท่ีมีต่อภาคีหุน้ส่วน ช่วยกาํหนดหมุดหลกัของยทุธศาสตร์ ช่วยทาํใหเ้ห็น
ช่องวา่งของยทุธศาสตร์ท่ีใช ้หรือ กรณีท่ีแผนงานทาํงานกวา้งเกินไป  แนะนาํรูปแบบของวธีิการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัการติดตามและประเมิน การดาํเนินงานของแผนงาน 
7. การดาํเนินงานระดบัองคก์ร 

เป็นกิจกรรมท่ีทาํเพื่อสนบัสนุน ใหเ้กิดการสร้างสรรค ์และนวตักรรมต่างๆ ในองคก์ร  
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสนบัสนุนภาคีหุน้ส่วน  การดาํเนินการขององคก์ร ประกอบดว้ย  

1. คน้หา สาํรวจความคิด โอกาส และทรัพยากรใหม่ๆ 
2. ฟังเสียงสะทอ้นจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั  
3. หาการสนบัสนุนจากผูมี้อาํนาจสูงสุด 
4. ตอ้งทบทวน ออกแบบใหม่ ผลงาน การบริการ ระบบและการดาํเนินงาน 
5. ตรวจสอบส่ิงท่ีมีอยู ่เพื่อเพิ่มคุณค่าของส่ิงเหล่านั้น 
6. สะทอ้นขอ้มูลในองคก์ร และแลกเปล่ียนความรู้ท่ีดีท่ีสุดกบัโลกภายนอก 
7. ทดลองสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  
8. มีเวลาใหก้บัการสะทอ้นความเห็นในการทาํงานขององคก์ร 

 
ขั้นท่ี 2  การติดตามผลลพัธ์ และการดาํเนินการ 
8. การจดัลาํดบั การติดตามการทาํงานของแผนงาน 

 คือ การระบุลาํดบัความสาํคญัของประเด็นท่ีตอ้งทาํการติดตาม  
การติดตามของแผนท่ีผลลพัธ์ เก่ียวขอ้งกบั 

 การเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
 วงจรของกระบวนการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอและพฒันาใหดี้ข้ึน  
 สนบัสนุนใหแ้ผนงานมีการทบทวนตรวจสอบตวัเอง  
 เก็บรวมรวมและจดัระบบขอ้มูล แต่ไม่ตอ้งวเิคราะห์  

9. แบบบนัทึกผลลพัธ์ 
  แบบบนัทึกความกา้วหนา้ของภาคีหุน้ส่วน ตามตวับ่งช้ีความกา้วหนา้ เพื่อระบุจุดเร่ิมตน้ 
หรือ  เป้าหมาย   การบนัทึกรายละเอียดในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วน ปัจจยัและผู ้
ปฏิบติัท่ีมีส่วนสนบัสนุน แหล่งของหลกัฐานขอ้มูล 
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10.แบบบนัทึกการติดตามยทุธศาสตร์ท่ีใชใ้นแผนงาน 
แบบบนัทึกการติดตามยทุธศาสตร์ ใชเ้พื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ท่ีใชใ้นการกระตุน้

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในภาคีหุน้ส่วน  ช่วยแผนงานตรวจสอบตวัเองวา่มีส่วนร่วมในการบรรลุผล
ลพัธ์ต่างๆ และจะตอ้งปรับปรุงกิจกรรมอะไรบา้ง สะทอ้นขอ้มูลกลบัเพื่อใชใ้นการวางแผนการ
ทาํงานต่อไป 
11. แบบบนัทึกการดาํเนินงานขององคก์ร 

เพื่อบนัทึกขอ้มูลการดาํเนินงานของแผนงาน ตามพนัธกิจ รวมถึงสารสนเทศของการ
ปฏิบติัการ  สะทอ้นขอ้มูลกลบัเพื่อใชใ้นการวางแผนการทาํงานต่อไป 
 
ขั้นท่ี 3 การวางแผนการประเมินผล 
12. แผนการประเมินผล 

คาํบรรยายสั้นๆ ถึงประเด็นหลกัๆ ของแผนการประเมินผล  เพื่อใคร อะไร ท่ีไหน อยา่งไร 
โดยใคร เม่ือไหร่ และเท่าไหร่ คือ ส่ิงท่ีตอ้งระบุใหช้ดัเจนในแผนการประเมินผล  
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ภาคผนวก ข 
1. แผนท่ีสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยกระบวนการกลุ่ม FSC  จากโปรแกรม Mindjet 
Mindmanager Pro 
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2. แผนท่ีระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยกระบวนการกลุ่ม FSC จากโปรแกรม Mindjet 
Mindmanager Pro 
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3. แผนท่ีแผนงานการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยกระบวนการกลุ่มประชุมกลุ่ม (Group 
Discussion) จากโปรแกรม Mindjet Mindmanager Pro 
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ภาคผนวก ค 
1.  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดันครศรีธรรมราช ในวนัคุม้ครองผูบ้ริโภค 30 เมษายน 2553 
 

 
 


