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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพเศรษฐกิจในสังคมโลกาภิวฒั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิดการ
ส่ งเสริ มให้เกิดการบริ โภคในปริ มาณที่มากจนเกินความจําเป็ น กลายเป็ นลัทธิบริ โภคนิยม สาเหตุ
ส่ วนใหญ่มาจากการที่ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เท่าทันข้อมูล
และวิธีการของ
ผูป้ ระกอบการ อาทิเช่น ระบบการขายตรง และผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้น กอปรกับมีการ
แข่งขันทางการค้าที่รุนแรง มีกลยุทธ์ทางการขายที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคขาดอิสระในการเลือกซื้ อ ได้รับ
ข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อจากผูป้ ระกอบการเพียงด้านเดียว จึงทําให้แนวโน้มสถานการณ์ปัญหาของ
ผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นด้านสิ นค้าอุปโภค บริ โภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านการบริ การ เพิ่มจํานวน
มากขึ้น
ขณะเดียวกันแม้จะมีหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ที่ทาํ งานด้านการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และมีการออกกฎหมายเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แต่พบว่าระบบการร้องเรี ยนและ
ชดเชยความเสี ยหายที่เกิดจากการบริ โภค
ไม่ได้รับความสําคัญมากนักจากตัวผูบ้ ริ โภคเอง
เนื่องมาจากผูบ้ ริ โภคมักมองว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อย เสี ยเวลาที่จะต้องไปร้องเรี ยน ในขณะเดียวกันอาจ
เกิดจาก ช่องทางการร้องเรี ยนที่มีอยู่ มีจาํ นวนน้อย เข้าถึงได้ยากและไม่สะดวกสําหรับผูบ้ ริ โภค จึงทํา
ให้สถานการณ์ปัญหาของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยยังคงอยูแ่ ละมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
สาเหตุสาํ คัญอีกประการหนึ่ง อาจเนื่องจากกลไกปกติของภาครัฐ
มีบริ บทขอบเขตการ
ทํางาน จะรับผิดชอบเฉพาะเรื่ องเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และ ด้วยระบบการคุม้ ครองที่
เป็ นอยูเ่ ป็ นการดําเนินงานแบบรวมศูนย์อาํ นาจไว้ที่ส่วนกลางจึงไม่สามารถคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้
อย่างทัว่ ถึง อีกทั้งบริ บทความแตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและแก้ไขปั ญหาผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริ ง
การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจึงจําเป็ นต้องใช้ยทุ ธวิธีและกระบวนการในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และเป็ นที่ยอมรับในหลักสากล
ว่าการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมิใช่เป็ นแค่เพียงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่ านั้น หากแต่ตอ้ งให้
ผูบ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมในการคุม้ ครองตนเองด้วย โดยการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่ วมในด้าน
ต่างๆเช่นสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของผูบ้ ริ โภค การสร้างช่องทางการร้องเรี ยนที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย การเพิ่มช่องทางในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผูบ้ ริ โภค การสร้างเวทีหรื อสภาเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อคิดหาทางออกในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคร่ วมกัน
การ
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ดําเนินงานโดยการประสานเครื อข่าย, ภาคีความร่ วมมือต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาค
ส่ วนจะช่วยลดจุดอ่อนเสริ มจุดแข็งในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้อย่างจริ งจัง ดังนั้นการ
ทํางานที่มุ่งเสริ มสร้างพลังผูบ้ ริ โภคให้พิทกั ษ์สิทธิ ตนเอง รู ้เท่าทัน และเรี ยนรู ้ถึงกระบวนการในการ
จัดการเมื่อเกิดการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ รวมทั้งการรวมพลังผูบ้ ริ โภค เป็ นเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคที่มีความ
เข้มแข็งจึงเป็ นมาตรการที่สาํ คัญในกระบวนการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สําหรับรู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพในองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลที่สามารถดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพและมีกลไกที่
สอดคล้องในพื้นที่ จะต้องมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนารู ปแบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยคนใน
ชุมชน ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคมีความเข้มแข็ง สามารถรักษาสิ ทธิและความชอบธรรม
เพราะแนวคิดการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนที่เป็ นหลักการทํางานที่มีปรัชญาความเชื่อใน
ศักยภาพของมนุษย์ทุกคน ประชาชนจึงควรได้รับโอกาสในการมีส่วนร่ วมในการจัดการกับกิจการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ของตนเอง เช่นเดียวกับงานผูบ้ ริ โภค การสร้างช่องทางให้ผบู ้ ริ โภคได้บอก
กล่าวปั ญหา รวมทั้งร่ วมเสนอทางออกหรื อแนวทางการแก้ปัญหา จึงเป็ นการแก้ปัญหาอย่าง
บูรณาการและเป็ นการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผบู ้ ริ โภคอีกทางหนึ่ง ซึ่งเมื่อฐานของ
เครื อข่ายผูบ้ ริ โภคในระดับชุมชน หรื อระดับตําบลมีความเข้มแข็งแล้ว สามารถนําไปสู่ พลังที่
เข้มแข็งในระดับจังหวัด และระดับชาติต่อไป ดังนั้นการพัฒนาระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยให้กลไก
ระดับท้องถิ่นมาบริ หารจัดการ ร่ วมวางแผนกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบคุ ้
มครอง
ผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสมในพื้นที่จะทําให้เกิดรู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีกลไกที่สอดคล้องในพื้นที่ นอกจากนี้รูปแบบการ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพในองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่เหมาะสมนี้สามารถเป็ น
กรณี ศึกษาสําหรับองค์การบริ หารส่ วนตําบลอื่นๆได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อศึกษาและพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพในองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล กรณี ศึกษา อบต.ปากพูน
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ
2. เพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการดําเนินงาน
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คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในประเด็นการจัดการข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ ก ารขยายเครื อข่าย และการเฝ้ า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ความสาคัญของการทาวิจัย
ปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีแนวโน้มจํานวนมากขึ้น ลักษณะของ
ปั ญหามีความซับซ้อนมากขึ้น กลไกภาครัฐที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิมๆ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้เท่าทัน
จําเป็ นต้องมีรูปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่สามารถแก้ไขความซับซ้อนและจํานวน
ปั ญหาที่มีมากขึ้น ซึ่งหลักการสําคัญของกลไกคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค คือ การเสริ มสร้างพลังผูบ้ ริ โภคให้
พิทกั ษ์สิทธิ ตนเอง เป็ นการสร้างความเข็มแข็งให้กบั ผูบ้ ริ โภค ความตระหนักในสิ ทธิและหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการรวมกลุ่มรวมพลังกันของผูบ้ ริ โภคเป็ นเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นอีกกระบวนการหนึ่ง
ที่สาํ คัญเพื่อการแก้ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ยงั่ ยืน การพัฒนาระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยให้กลไก
ระดับท้องถิ่นมาบริ หารจัดการ การทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทให้ทอ้ งถิ่นมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสมกับพื้นที่ จะเป็ น กระบวนการสําคัญที่ทาํ ให้การ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีประสิ ทธิ ภาพ ผลจากการวิจยั
ครั้งนี้จะสามารถเป็ นต้นแบบให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นๆในการดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคได้
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้บริโภค ความหมาย ใน พ.ร.บ.คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 หมายความว่า ผูซ้ ้ื อ
หรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ และหมายความรวมถึงผูซ้ ่ ึงได้รับการเสนอและชักชวนจากผู้
ประกอบธุ รกิจ เพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง การควบคุม กํากับ ดูแลป้ องกันและรักษาประโยชน์
ของผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ รวมถึงการปกป้ องผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอหรื อชักชวน
จากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การด้วย ให้ได้รับความปลอดภัย เป็ นธรรม และ
ประหยัด จากการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุ ขภาพ หมายถึง การคุม้ ครองประชาชน หรื อผูบ้ ริ โภค
จากการซื้ อหรื อรับบริ การด้านสุ ขภาพ ได้แก่ การใช้หรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้หรื อรับ
บริ การด้านสุ ขภาพโดยผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และสม
ประโยชน์
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รู ปแบบการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุ ขภาพ หมายถึง ระบบการบริ หารจัดการ ใน
การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ ในด้านบทบาท ภารกิจ ในประเด็นการจัดการข้อมูล
การพัฒนาศักยภาพ การขยายเครื อข่าย และการเฝ้ าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การพิทกั ษ์ สิทธิผ้ บู ริโภค หมายถึง การรักษา ดูแลคุม้ ครอง ป้ องกัน ปกป้ อง ซึ่ งสิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภค (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)
สิ ทธิผ้ บู ริโภค หมายถึง สิ ทธิ ที่จะรับรู ้ข่าวสาร สรรพคุณที่ถูกต้องและพอเพียงเกี่ยวกับ
สิ นค้าหรื อบริ การ มีสิทธิ อิสระในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ มีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการ
ใช้สินค้าและ บริ การ มีสิทธิได้รับความเป็ นธรรมในการทําสัญญา และมีสิทธิได้รับการพิจารณาและ
ชดเชย ความเสี ยหาย (พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522)
องค์ การบริหารส่ วนตาบล (อบต.) หมายถึง หน่วยงานปกครองระดับตําบลที่จดั ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การส่ วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็ นนิติ
บุคคล มีความเป็ นอิสระในการดําเนินงานภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด มีรายได้ มี
ทรัพย์สิน ตั้งแต่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ .ศ. 2537 มีผลบังคับใช้
จนถึงปัจจุบนั
องค์ การอิสระ หมายถึง หน่วยงานที่รวมตัวกันมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิทกั ษ์สิทธิผบู้ ริ โภคโดยมี
ความเป็ นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ สมาชิกขององค์การอิสระประกอบด้วย ตัวแทนผูบ้ ริ โภค ทํา
หน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมทั้ง
ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรื อละเลยการกระทําอันเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ภาคีหลัก หมายถึง ปั จเจกบุคคล กลุ่ม และ องค์กร ที่ดาํ เนินการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยตรง
ภาคียุทธศาสตร์ หมายถึง ปั จเจกบุคคล กลุ่ม และ องค์กร ที่มีบทบาทในการผลักดัน และมี
อิทธิ พลต่อความสําเร็ จของการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. รู ปแบบการดําเนินการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์การบริ หารส่ วนตําบล จะเป็ น
กรณี ศึกษาสําหรับ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นๆในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคต่อไป
2. หน่วยงานภาครัฐที่ดาํ เนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปั ญหาผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองต่อปั ญหาของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดทีม่ าเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
1.1 ความหมายของการคุ้มครองผู้บริโภค
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยคําว่า “คุม้ ครอง” และ “ผูบ้ ริ โภค” ซึ่งมีผทู้ ี่ให้
ความหมายของคําดังกล่าวไว้หลายท่านดังนี้
ศิริวฒั น์ ทิพย์ธราดล (2549, ข้อ 3) ได้กล่าวถึงความหมายของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูซ้ ้ื อหรื อ
ได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ และหมายความรวมถึงผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอหรื อการชักชวนจากผู ้
ประกอบธุ รกิจเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การด้วย
ยุพดี ศิริสินสุ ข (2548, น 6) ได้กล่าวถึงความหมายของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หมายถึง
กิจกรรมของรัฐบาล ธุ รกิ จ องค์การอิสระ และ ผูเ้ ลือกซื้ อสิ นค้าที่มีความห่วงกังวล ซึ่ งได้ออกแบบ
ขึ้นมาเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค หรื อหมายถึง แรงกดดันของกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นโดยผูบ้ ริ โภค เพื่อ
ปกป้ องผลประโยชน์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภค และสิ่ งแวดล้อม
กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง (2547) กล่าวถึงความหมายของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (Consumer
Protection) หมายถึงการควบคุม กํากับ ดูแลป้ องกันและรักษาประโยชน์ของประชาชนผูใ้ ช้สินค้า
และบริ การให้ได้รับความเป็ นธรรมตามสิ ทธิที่เขาพึงมีพึงได้
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อ Consumer Protection (วัฒนา อัครเอกฒาลิน ; 2547,
www.fda.moph.go.th )หมายถึง การป้ องกัน ปกป้ อง ระวัง ดูแล พิทกั ษ์รักษา อารักขากันไว้ไม่ให้ผทู ้ ี่
ซื้ อของมาใช้ ผูก้ ิน ผูเ้ สพ ผูใ้ ช้สอย ผูน้ าํ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ หรื อเกิด
ความเสี ยหาย
ผูบ้ ริ โภค ตามค วามหมายใน พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ .ศ. 2522 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ .ศ.2541 ได้นิยามความหมายของผูบ้ ริ โภคว่า ผูซ้ ้ื อหรื อได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอหรื อการชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การ และ
หมายความรวมถึงผูใ้ ช้สินค้าหรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยชอบ
แม้มิได้เป็ นผูเ้ สี ย
ค่าตอบแทนก็ตามรวมถึงผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอหรื อชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อ
รับบริ การด้วย
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ .ศ. 2540 ได้นิยาม คําว่า ผู ้ บริ โภค
หมายความว่า ผูเ้ ข้าทําสัญญาในฐานะผูซ้ ้ื อ ผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าซื้ อ ผูก้ ู้ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูเ้ ข้าทําสัญญาอื่น
ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริ การ หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การเข้าทําสัญญา
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นั้นต้องเป็ นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริ การ หรื อประโยชน์อื่นใดนั้นและให้หมายความ
รวมถึงผูเ้ ข้าทําสัญญาในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่ งมิได้กระทําเพื่อการค้าด้วย
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามนิยามของ พจนานุกรม cambridge dictionary ไว้วา่ การปกป้ อง
ป้ องกัน ผูซ้ ้ื อสิ นค้า ผูร้ ับบริ การจากอันตรายของสิ นค้า หรื อ การบริ การที่ไม่มีคุณภาพ รวมถึงการ
ได้รับโฆษณาชวนเชื่อของสิ นค้าและบริ การนั้น
สภาทนายความของประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้นิยามการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคไว้วา่ การป้ องกัน
ผูบ้ ริ โภค( ผูซ้ ้ื อบริ การหรื อสิ นค้า) จากอันตราย การปลอมปน ไม่ได้มาตรฐาน และรวมถึงการได้
ข้อมูลเท็จจากการโฆษณาสิ นค้า และบริ การ การถูกหลอกลวงในการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
องค์การสหประชาชาติ United Nations (2541) ได้ทาํ ข้อตกลงสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยกําหนดแนวทางในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสําหรับประเทศสมาชิกไว้ โดยมี
สาระสําคัญ คือ
1) เพื่อจะช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคของประเทศต่างๆ ให้ได้มาหรื อคงระดับไว้ซ่ ึ งการคุม้ ครองต่อ
ประชาชนในฐานะผูบ้ ริ โภค
2) เพื่อจัดรู ปแบบของการผลิตและการกระจายผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อความจําเป็ น
และความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3) เพื่อสนับสนุนให้ผทู ้ ี่มีส่วนในการผลิตและการกระจายผลิตภัณฑ์และบริ การ มีจรรยาที่
สู งต่อผูบ้ ริ โภค
4) เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการเหนี่ยวรั้งธุ รกิจซึ่ งไม่เหมาะสมที่ได้ดาํ เนินการใน
ประเทศ หรื อระหว่างประเทศ ซึ่ งอาจมีผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภคได้สนับสนุนการพัฒนาของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคอิสระ
5) เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างประเทศในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
6) เพือ่ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาของสภาพตลาด เพื่อที่ผบู้ ริ โภคจะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ราคาถูกได้มาก
สรุ ปความหมายของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค คือ การควบคุม กํากับ ดูแลป้ องกันและรักษา
ประโยชน์ของผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ รวมถึงการปกป้ องผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอหรื อ
ชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การด้วย ให้ได้รับความปลอดภัย เป็ นธรรม
และประหยัด จากการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
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1.2 สิ ทธิผ้ บู ริโภค
สิ ทธิ, ตามความหมายของพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 หมายถึง
อํานาจอันชอบธรรม อํานาจที่จะกระทําการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวถึง สิ ทธิ ไว้วา่ ศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครอง
จึงอาจกล่าวได้วา่ สิ ทธิ มีข้ ึนตามที่กฎหมายรับรองและคุ ม้ ครอง การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ
ไทยได้ให้ความสําคัญเรื่ องสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค โดยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 มาตรา 57 วรรคหนึ่งว่า สิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคย่อมได้รับการคุม้ ครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งพระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ .ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ.2541 ได้รับรองสิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภคไว้ 5 ประการ คือ
1. สิ ทธิ ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ เกี่ยวกับสิ นค้า
หรื อบริ การ ได้แก่สิทธิ ที่จะได้รับการโฆษณา หรื อการแสดงฉลากตามความเป็ นจริ ง
และปราศจากพิษภัยแก่ผบู ้ ริ โภค รวมตลอดถึงสิ ทธิ ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การ อย่างถูกต้องเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้ อสิ นค้าและรับบริ การโดยไม่เป็ น
ธรรม
2. สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การได้แก่ สิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อ
รับบริ การโดยความสมัครใจของผูบ้ ริ โภคและ ปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็ นธรรม
3. สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ ได้แก่ สิ ทธิที่จะได้รับสิ นค้า
หรื อบริ การที่ ปลอดภัย
มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ
ร่ างกายหรื อทรัพย์สิน ในกรณี ใช้ตามคําแนะนําหรื อ
ระมัดระวังตามสภาพของสิ นค้าและบริ การนั้นแล้ว
4. สิ ทธิ ที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทําสัญญา ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
5. สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย ได้แก่สิทธิ ที่จะได้รับการคุม้ ครอง
และชดเชยความเสี ยหาย เมื่อมีการละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค ตามข้อ 1 , 2 ,3 และ 4
ดังกล่าว
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับสากลได้มีการรับรองสิ ทธิผบู้ ริ โภคไว้โดย สหพันธ์องค์กร
ผูบ้ ริ โภคสากล (Consumers Internationnal หรื อ CI ) ซึ่งมีความครอบคลุมในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
มากกว่าสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคของไทย ซึ่งได้รับรองสิ ทธิผบู้ ริ โภคสากลไว้ 8 ข้อ คือ
สิ ทธิผบู้ ริ โภคสากล
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1. สิ ทธิ ที่จะเข้าถึงสิ นค้าและบริ การที่จาํ เป็ นขั้นพื้นฐาน ( The right to basic need ) เช่น ยา
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย การดูแลสุ ขภาพ การศึกษาและสุ ขาภิบาล
2. สิ ทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริ การ ( The right to safety)
3. สิ ทธิ ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ(The right to
be information )
4. สิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การได้อย่างอิสระ ( The right to choose )
5. สิ ทธิที่จะร้องเรี ยนเพื่อความเป็ นธรรม ( The right to be heard )
6. สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและค่าชดเชยความเสี ยหาย ( The right to redress)
7. สิ ทธิ ที่จะได้รับความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภค ( The right to consumer education )
8. สิ ทธิ ที่จะดํารงชีวติ อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ( The right to healthy
environment )
1.3 สิ ทธิผ้ ปู ่ วย
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ที่กล่าวถึง สิ ทธิ ของบุคคลย่อมได้รับความ
คุม้ ครอง นอกจากสิ ทธิ ในความหมายของการบริ โภค แล้ว ยังขอกล่าวถึงสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย โดย มีการ
ประกาศสิ ทธิผปู้ ่ วย" โดยองค์กรทางด้านสาธารณสุ ข 5 องค์กร ซึ่ งมีเนื้อหาเพื่อให้ความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพกับผูป้ ่ วย ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเข้าใจอันดี และเป็ นที่
ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงออกประกาศรับรองสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ พ้นื ฐานที่จะได้รับบริ การด้านสุ ขภาพตามที่บญั ญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
2. ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิเนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุ และ
ลักษณะของความเจ็บป่ วย
3. ผูป้ ่ วยที่มาขอรับบริ การด้านสุ ขภาพมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
เข้าใจชัดเจนจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพเพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถเลือกตัดสิ นใจในการยินยอม
หรื อไม่ยนิ ยอมให้ประกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพปฏิบตั ิต่อตน เว้นแต่เป็ นการช่วยเหลื อรี บด่วนหรื อ
จําเป็ น
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4. ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงอันตรายถึงชีวติ มีสิทธิ ที่จะได้รับการช่วยเหลือรี บด่วนจากผู ้
ประกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ โดยทันทีตามความจําเป็ นแก่กรณี โดยไม่คาํ นึงว่าผูป้ ่ วยจะร้องขอความ
ช่วยเหลือหรื อไม่
5. ผูป้ ่ วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพที่
เป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ตน
6. ผูป้ ่ วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพอื่นที่มิได้เป็ นผู้
ให้บริ การแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ และสถานบริ การได้
7. ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะได้รับการปกปิ ดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้าน
สุ ขภาพโดยเคร่ งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผูป้ ่ วยหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมหรื อถอนตัว
จากการเป็ นผูถ้ ูกทดลอง ในการทําวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ
9. ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน
เวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ขอ้ มูลดังกล่าวต้องไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ส่วนตัวของบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิ แทนผูป้ ่ วยที่เป็ นเด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บ
แปดปี บริ บูรณ์ ผูบ้ กพร่ องทางกายหรื อจิต ซึ่ งไม่สามารถใช้สิทธิ ดว้ ยตนเองได้"
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กล่าวถึงองค์การอิสระ
เพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามมาตรา 61 ดังนี้ สิ ทธิ ของบุคคล ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภค ย่อมได้รับการ
คุม้ ครองในการได้รับข้อมูลที่เป็ นความจริ ง และมีสิทธิ ร้องเรี ยนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความ
เสี ยหาย รวมทั้งมีสิทธิ รวมตัวกันเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภคให้มีองค์การเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผูบ้ ริ โภค
ทําหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้
ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการ
กระทําหรื อละเลยการกระทําอันเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
โดยสรุ ปสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคในการศึกษานี้ หมายถึง สิ ทธิ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ
คุม้ ครองให้กบั ผูบ้ ริ โภค ตามสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ.2522 รวมถึงสิ ทธิผปู้ ่ วยด้วย
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1.4 องค์ การอิสระเพือ่ การคุ้มครองผู้บริ โภค
องค์การอิสระผูบ้ ริ โภคมีบทบาทในระดับนโยบาย (ประสิ ทธิ์ อ่อนดี,2550) คือ การให้
ความเห็น หรื อเสนอความคิดเห็นแก่ วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎรหน่วยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่ วนภูมิภาค ในการออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
และ ให้ความเห็นในการออก หรื อผลักดันกฎ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ส่ วนบทบาทหน้าที่ในระดับดําเนินการขององค์การอิสระฯ ได้แก่
(1) การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผบู ้ ริ โภคและเครื อข่ายองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้เข้า
มามีส่วนร่ วมในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยการขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่ายองค์กร
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในระดับพื้นที่ทวั่ ประเทศ
(2) มีอาํ นาจในการรับเรื่ องราวร้องทุกข์และให้คาํ ปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ โภค ไต่สวนเพื่อ
พิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง ตลอดทั้งทําหน้าที่เป็ นคนกลางในการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย และระงับข้อ
พิพาทระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจและผูเ้ สี ยหาย
(3) มีอาํ นาจในการตรวจสอบกระบวนการผลิตในสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
และการให้บริ การของรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง กรณี มีการร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค
(4)
มีอาํ นาจในการเป็ นตัวแทนฟ้ องร้องดําเนินคดีแทนผูเ้ ดือดร้อน ทั้งปั จเจกชนและ
กลุ่มผูเ้ ดือดร้อน
(5)
มีอาํ นาจในการชี้มูลความผิด และ/หรื อวินิจฉัยตัดสิ นข้อพิพาทกึ่งตุลาการเกี่ยวกับ
สิ ทธิผบู้ ริ โภค ภายใต้กระบวนการศาลผูบ้ ริ โภค
(6)
รวบรวมข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลข่าวสาร ตลอดทั้งการ
ศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(7)
เผยแพร่ ความรู ้และสร้างทักษะในการปกป้ องสิ ทธิ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
(8)
เฝ้ าระวัง (Consumer Protection Watch) ในการปกป้ องมิให้มีการละเมิดสิ ทธิของ
ผูบ้ ริ โภค
(9)
มีส่วนร่ วมกับหน่วยงานรัฐในการเป็ นกรรมการร่ วม ในการตรวจสอบและ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งเอื้ออํานวยในการยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริ การของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
องค์การอิสระเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และตาม
มาตรา 302 ของบทเฉพาะกาลให้กาํ หนดว่าให้ปรับปรุ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญภายใน
1 ปี นับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จากบทบัญญัติดงั กล่าวทําให้ตอ้ งจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพื่อทําหน้าที่ตามหน้าที่และกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนด ปัจจุบนั นี้มีความ

11

คืบหน้าในการร่ างกฎหมายการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ได้แก่ ร่ าง
พระราชบัญญัติองค์การอิสระผูบ้ ริ โภค พ .ศ. .... โดยกลุ่มองค์กรอิสระ เช่น มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค
สมาคมสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน และเครื อข่ายผูเ้ สี ยหายทางการแพทย์ แต่ถึงแม้ปัจจุบนั จะยังไม่
เกิดองค์การอิสระเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีหน่วยงานองค์กรผูบ้ ริ โภค หรื อ
NGO ที่ดาํ เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้แก่ มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค สหพันธ์องค์กร
ผูบ้ ริ โภค ศูนย์คุม้ ครองสิ ทธิผบู้ ริ โภค ๔๒ จังหวัด และเครื อข่ายเฉพาะประเด็นได้แก่ เครื อข่าย
ผูเ้ สี ยหายทางการแพทย์ เครื อข่ายคนคอนโด บ้านไม่สมหวัง มาตรฐานสิ นค้า(รถยนต์) ชมรมหนี้
บัตรเครดิต เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคภาคใต้ เป็ นต้น
สําหรับตัวอย่างขององค์กรอิสระเพื่อผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศ เช่น สภาผูบ้ ริ โภค (Consumer
Council) ของประเทศฮ่องกง ซึ่ งเป็ นองค์กรอิสระที่จดั ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 มีบทบาทในการ
รับเรื่ องราวร้องเรี ยน มีอาํ นาจในการไต่สวนเรื่ องร้องทุกข์ ให้คาํ ปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ โภคสิ นค้าและ
บริ การ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจและผูเ้ สี ยหาย เก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาวิจยั และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ สาธารณชน โดยเฉพาะเรื่ องราวที่มีการละเมิดสิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภคจะถูกตําหนิผา่ นสื่ อสาธารณะ ตลอดทั้งยังมีอาํ นาจในการสํารวจและตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ในท้องตลาดและการบริ การ และมีหน้าที่เอื้ออํานวยให้สมาคมวิชาชีพและสมาคมด้านธุ รกิจการค้า
จัดทําแนวปฏิบตั ิ (code of practice) เพื่อการคุม้ ครองสิ ทธิของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย ในประเทศอังกฤษ
มีรูปแบบองค์กรอิสระคือ สํานักงาน การค้าที่เป็ นธรรม (UK Office of Fair Trading: OFT) เป็ น
องค์กรอิสระของรัฐ
มีอาํ นาจหน้าที่ในการรับเรื่ องราวร้องทุกข์จากเครื อข่ายองค์กรคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคและกลุ่มผูบ้ ริ โภค
และมีหน้าที่ในการสนับสนุนสมาคมด้านธุ รกิจการค้าให้จดั ทําแนว
ปฏิบตั ิดา้ นผูบ้ ริ โภค (consumer code)เพื่อนําข้อปฏิบตั ิดงั กล่าวไปเผยแพร่ ให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจที่
เป็ นสมาชิกได้ปฏิบตั ิตาม นอกจากนี้องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศ ที่มีการดําเนินงานใน
รู ปแบบองค์การอิสระเพื่อผูบ้ ริ โภค ได้แก่ องค์กร Consumers Assosiation of U.K , KE.P.KA.
ของประเทศกรี ซ ,สมาคมผูบ้ ริ โภคของเนเธอร์แลนด์(Consumentenbond the Dutch consumer
organisation) เป็ นต้น
แนวคิดในการทํางานขององค์กรผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นการสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของอาสาสมัคร แกนนําชุมชน การตั้งชมรม สร้างแกนนํา สร้าง
เครื อข่าย ให้ เข้มแข็ง ประเด็นรองลงมา คือ แนวคิดในเรื่ องการให้ขอ้ มูล ความรู้ การสร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจ ปลูกจิตสํานึก ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายขององค์กรในเรื่ องผลิตภัณฑ์ สิ นค้า การรับ
บริ การ ตลอดจนสิ ทธิผบู้ ริ โภค
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องค์กรผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีกระบวนการทํางาน ดังต่อไปนี้
(1) กระบวนการทํางานที่เน้นการให้ความรู้ โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็ นการให้ขอ้ มูลความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค
(2) กระบวนการทํางานเป็ นเครื อข่ายหรื อการสร้างเครื อข่าย ทํางานเป็ นลักษณะของ
เครื อข่ายหรื อพันธมิตรกับองค์กรอื่นๆ ในการทํางานเคลื่อนไหวงานในพื้นที่ หรื อองค์ กรแม่ข่ายซึ่ ง
เป็ นผูด้ ูภาพรวม พัฒนาศักยภาพของเครื อข่าย ให้ความช่วยเหลือในกรณี ต่างๆ และเป็ นที่ปรึ กษาใน
การทํางานให้กบั เครื อข่ายในพื้นที่
(3) กระบวนการทํางานโดยให้ทุกภาคส่ วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่ วม เป็ นการทํางานที่เน้นการ
มีส่วนร่ วมของภาคประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน (องค์กรเอกชน - ภาครัฐ - ภาค
ประชาชน) โดยใช้กระบวนการการพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ การค้นหาปั ญหาร่ วมกัน
และแนวทางการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน การทํางานเน้นการกระตุน้ ชุมชนให้เกิดกิจกรรมเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความคิด ซึ่ งเป็ นการดําเนินงานที่ตอ้ งอาศัยทุนทางสังคมเป็ นหลักในการทํางาน
ข้อสรุ ปขององค์การอิสระเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีทาํ หน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตรา และการบังคับใช้กฎหมาย การให้ความเห็น
ในการกําหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรื อละเลยการ
กระทําอันเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมถึงสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของ
อาสาสมัคร แกนนําชุมชน การตั้งชมรม สร้างแกนนํา สร้างเครื อข่ายให้เข้มแข็ง ปลูกจิตสํานึกให้กบั
กลุ่มเป้ าหมายขององค์กรในเรื่ องสิ นค้า บริ การ ตลอดจนสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค
1.5 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
1.5.1 ระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของไทย
ระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (Consumer Protection System) เป็ นระบบการดําเนินนโยบายที่จะ
มุ่งควบคุม หรื อให้มีการควบคุม วิธีการ กระบวนการ และมาตรฐานของผูผ้ ลิต ผูข้ าย และผูโ้ ฆษณา
เพื่อความมัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้า หรื อบริ การ การป้ องกันอันตราย และพิทกั ษ์ประโยชน์ของ
ผูบ้ ริ โภค โดยบทบาท (Function) ของระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคได้รับความปลอดภัย
ต่อสุ ขภาพจากการบริ โภคสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีองค์ประกอบ หรื อกลไก
ที่สาํ คัญอยู่ 5 องค์ประกอบ (Thai Food and Drug Administration, 2004; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, 2547) ดังนี้
(1) การควบคุม กํากับ และดูแลก่อนที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ทอ้ งตลาด (Pre-marketing Control)
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เป็ นการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ และดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ ยา เครื่ องสําอาง วัตถุอนั ตราย วัตถุ
เสพติด และเครื่ องมือทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการบริ โภค โดย
ผูป้ ระกอบการจะต้องดําเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ และข้อมูลข่าวสารที่จะ
โฆษณา หรื อเผยแพร่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค และสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสิ นค้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์จะได้รับการพิจารณา ทั้งด้านคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยต่อประชาชน
ผูบ้ ริ โภค
(2) การติดตามตรวจสอบเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ ทอ้ งตลาดแล้ว (Post-marketing Control)
เป็ นการดําเนินงานการติดตามตรวจสอบ (Monitoring Control) เพื่อให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ิใน
การผลิตสิ นค้า โฆษณาให้บริ การ และจําหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ไม่เบี่ยงเบนไปจากที่ได้รับ
การอนุญาตไว้ โดยการสุ่ มตรวจสถานที่ผลิตสิ นค้าเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ สุ่ มเก็บตัวอย่างสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดส่ งตรวจ
วิเคราะห์เพื่อตรวจวิเคราะห์ถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่ ผา่ นทางสื่ อโฆษณาทุกประเภท ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
(3) การเฝ้ าระวังความปลอดภัย (Surveillance Program for Consumer Safety) เป็ นการเฝ้ า
ระวัง เพื่อป้ องกันปั ญหา หรื ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริ โภค โดยดําเนินการศึกษาและ
รายงานข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา รวมทั้งข้อมูลสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยการดําเนินการเอง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การ
จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ว่าด้วยความปลอดภัยด้านเคมีวตั ถุ การประเมินความเสี่ ยงอันตรายต่อสุ ขภาพจากสารเคมีตกค้าง
และการเฝ้ าระวังความปลอดภัยในผักสดปลอดสารพิษ ได้แก่ ผักบุง้ คะน้า กวางตุง้ กะหลํ่าปลี
กะหลํ่าดอก แตงกวา ผักกาดขาว และพริ กขี้หนู เป็ นต้น การเฝ้ าระวังและควบคุมการนําเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา และการเฝ้ าระวังความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพของ
อาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Units) เป็ นต้น
(4) การเผยแพร่ ความรู ้ และพัฒนาพฤติกรรมการบริ โภคของประชาชน (Consumer
Education) รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของผูบ้ ริ โภค (Consumer Empowerment) การใช้มาตรการ
ควบคุม หรื อบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจบรรลุเป้ าหมายที่จะทําให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีได้ จึงจําเป็ นต้องให้ประชาชนรู้จกั พิทกั ษ์ประโยชน์ของตนในการบริ โ ภค โดยการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตื่นตัวในการรู ้จกั เลือกซื้ อ และสามารถแยกแยะได้วา่ สิ่ งใดเป็ น
ประโยชน์ต่อการบริ โภค สิ่ งใดทําให้เกิดโทษและเกิดความสิ้ นเปลือง รวมทั้งตระหนักถึงการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม การดําเนินงานในกลไกนี้ อาจสามารถทํา
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ได้ โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้สู่ประชาชนผ่านทางสื่ อต่าง ๆ ทั้งเอกสารวิชาการ
ข่าวสาร บทความ รายการทางสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ และโครงการรณรงค์ รวมทั้งผ่านเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ครู ฝึกที่ได้รับการอบรมแล้ว และกลุ่มนักเรี ยนที่เป็ นอาสาสมัคร (อย. น้อย)
(5) การส่ งเสริ มและประสานงานทางวิชาการ และความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น
(Technical Support and Cooperation with Other Agencies) เป็ นการดําเนินงานทางวิชาการ เพื่อ
ช่วยเหลือและส่ งเสริ มให้คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบทุกประเภทดียงิ่ ขึ้น
การดําเนินงานในกลไกนี้ สามารถทําได้โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยใช้หลักการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร เช่น วิธี
ปฏิบตั ิที่ดีในการเกษตร (Good Agricultural Practice: GAP) สําหรับฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืด ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ทะเล ฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์บก และไร่ นาสวนป่ า หลักเกณฑ์วธิ ีการที่ดีในการผลิต
(Good Manufacturing Practice: GMP) และระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม
(Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) สําหรับโรงงานผลิตอาหารแปรรู ป โรงฆ่า
สัตว์ และสถานที่ปรุ ง ประกอบ และจําหน่ายอาหาร เป็ นต้น การส่ งเสริ มให้มีการนําความรู ้และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ การส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาองค์ความรู ้
ให้แก่บุคลากรในองค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ รวมทั้งสร้างความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่ วมกันพิจารณาข้อกําหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหาร ยา และเครื่ องสําอาง
1.5.2 ระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศ
1.5.2.1 มาตรการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามแนวทางของสหประชาชาติ
(1) การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากอันตรายที่มีผลต่อสุ ขภาพและความปลอดภัย
(2) การส่ งเสริ มและการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภค
(3) การเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอของผูบ้ ริ โภค
(4) การให้การศึกษาแก่ผบู ้ ริ โภค
(5) การจัดให้มีการชดเชยแก่ผบู ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(6) การมีสิทธิ และเสรี ภาพที่จะจัดตั้งกลุ่มหรื อองค์กรของผูบ้ ริ โภค
(7) การส่ งเสริ มแบบแผนการบริ โภคที่ยงั่ ยืน
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1.5.2.2 มาตรการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของกลุ่มประเทศยุโรป
มาตรการในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแบ่งออกได้ 2 มาตรการ คือ มาตรการก่อนที่สินค้าจะเข้า
สู่ ตลาด (Pre-market Control Measure) กับมาตรการหลังจากที่สินค้าเข้าสู่ ตลาดแล้ว (Post-market
Control Measure)
สําหรับมาตรการก่อนที่สินค้าจะเข้าสู่ ตลาด (Pre-market Control Measure) นั้น ได้แก่ การ
กําหนดมาตรฐานจริ ยธรรม (Code of Conduct) ของผูป้ ระกอบการ และการกําหนดมาตรฐาน
(Standard) ของกระบวน การผลิตและมาตรฐานของสิ นค้าที่จะผลิตขึ้น ซึ่ งบังคับให้ผผู ้ ลิตจะต้อง
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาํ หนดเท่านั้น
เทคนิคในการกําหนดมาตรฐานสิ นค้านั้นแบ่งออกได้เป็ น 2 เทคนิค คือ
- การกําหนดมาตรฐานสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (by item) และ
- การกําหนดมาตรฐานสิ นค้ากลาง (general standard)
สําหรับการกําหนดมาตรฐานสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้าจะทําให้รัฐหรื อหน่วยงานกําหนด
มาตรฐานเอกชนต้องทํางานตลอดเวลาเนื่องจากสิ นค้านั้นมีจาํ นวนมาก และเป็ นการดําเนินงานใน
ลักษณะกําหนดมาตรฐานหลังจากที่มีการผลิตสิ นค้านั้นขึ้นแล้ว แต่การกําหนดมาตรฐานสิ นค้ากลาง
จะลดภาระดังกล่าวได้มาก ทั้งยังกระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตพัฒนากระบวนการผลิตสิ นค้าไปในตัว ตัวอย่าง
ของมาตรฐานกลางที่ใช้กนั อยู่ เช่น EU Directive on Product Safety (1995) ที่กาํ หนดว่าสิ นค้าที่จะ
วางจําหน่ายในท้องตลาดได้ตอ้ งเป็ นสิ นค้าที่ปลอดภัยเท่านั้น (Only safe product can be placed on
the market) เป็ นต้น
ส่ วนมาตรการหลังจากที่สินค้าเข้าสู่ ตลาดแล้ว (Post-market Control Measure) นั้น แยกเป็ น
การควบคุมระบบการจัดจําหน่าย (Supply chain) การตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้า (Product Quality
Control) การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าอย่างถูกต้องและพอเพี ยง (Product Information, Labeling) การ
ควบคุมการโฆษณา การคุม้ ครองอิสระในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การเรี ยกค่าเสี ยหาย
อันเกิดจากความชํารุ ดบกพร่ องของสิ นค้า (Compensation) และการเรี ยกคืนสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยคืน
จากผูบ้ ริ โภค (Product Recall Measure)
ในด้านการค้าระหว่างประเทศ มาตรการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีผลอย่างสําคัญต่อความเชื่อถือ
ของผูบ้ ริ โภค เพราะหากมาตรฐานการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของประเทศเป็ นที่ยอมรับในระดับโลก
ผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศย่อมมัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าที่ผลิตขึ้น อันเป็ นผลดีต่อภาคการ
ผลิตและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยตรง
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2. แนวความคิดเกีย่ วกับองค์ การบริหารส่ วนตาบล
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นหน่วยการปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับตําบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีชื่อย่อเป็ นทางการว่า อบต . มีฐานะเป็ นนิติบุคคล และเป็ น ราชการ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง โดยยกฐานะจากสภาตําบล ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่าํ กว่าปี ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
โครงสร้ างองค์ กรของ อบต.
อบต. มีสภาตําบลอยูใ่ นระดับสู งสุ ด เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและกํากับดูแลกรรมการบริ หาร
ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล และ มี
พนักงานประจําที่เป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูท้ าํ งานประจําวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต.
เป็ นหัวหน้างานบริ หาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็ นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จาํ เป็ นตาม
ภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่
เช่น
- สํานักงานปลัด
- ส่ วนการคลัง
- ส่ วนสาธารณสุ ข
- ส่ วนการศึกษา
- ส่ วนการโยธา
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แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

คณะกรรมการบริ หาร อบต.
ประธานกรรมการบริ หาร อบต.

กรรมการบริ หาร อบต.

กรรมการบริ หาร อบต.

องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สํานักงาน
ปลัด
ธุรการ
นิติการ
ศูนย์ขอ้ มูล
สถานธนานุบาล

ส่ วนการคลัง

งานงบประมาณ
งานจัดเก็บรายได้
การเงินและบัญชี
แผนที่ภาษีฯ

ส่ วน
สาธารณสุ ข
งานสุ ขาภิบาล
ป้ องกันโรคติดต่อ

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

ส่ วน
การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษานอก
โรงเรี ยน

ส่ วนโยธา

งานโยธา
งานป้ องกัน
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แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลปากพูน
ปลัดองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล

สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

งานบริ หารทัว่ ไป

งานการเงิน

งานก่อสร้าง

งานบริ หารงาน
สาธารณสุข

งานนโยบายและแผน

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้

ออกแบบและควบคุม
อาคาร

งานบริ การงาน
สาธารณสุข

งานกฎหมายและคดี

ทะเบียนและพัสดุ

สาธารณูปโภค

งานการเจ้าหน้าที่

ผังเมือง

3. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นมาโดยเฉพาะในภาครัฐมีการกําหนดหน่วยงาน
สําหรับรับผิดชอบไว้ชดั เจนแต่เนื่องจากงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะเห็นได้จากคํานิยามจะมีความหมาย
กว้าง เกี่ยวข้องกับคนทุกคน ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ การบริ การทุกงานบริ การที่ตอ้ งป้ องกัน
ปกป้ อง ระวัง ดูแล พิทกั ษ์รักษา อารักขากันไว้ มีหลากหลาย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้ภาครัฐไม่
สามารถเข้าไปดําเนินการ ควบคุม ดูแล และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึงตามโครงสร้างและ
รู ปแบบการดําเนินงานเดิม ดังนั้นในส่ วนของภาครัฐเองเมื่อมองเห็นถึงปั ญหาและอุปสรรคนี้จึง
เล็งเห็นว่า งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะต้องมีภาคีเครื อข่ายเพิ่มขึ้น ระบบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นจึงเป็ นส่ วนที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนงานด้านนี้
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ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั ทําให้การปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นมาเจ้าหน้าที่จะ
ดําเนินการโดยอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 ซึ่ งกําหนดหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบตั ิไว้ชดั เจนสําหรับองค์การป กครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละระดับแต่การดําเนินงานในช่วงดังกล่าว
เป็ นต้นมาก็ยงั ไม่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม จนกระทัง่ ปี พ .ศ. 2542 ได้มีการออกเป็ นพระราช กฤษฎีกาให้
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง แต่ภารกิจด้านงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเองก็ยงั ไม่ได้ถูกระบุชดั อาจเป็ นเพียงงานควบคุมตลาด การรักษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองหรื อกิ จการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเท่านั้น จึงไม่มี ระบบ รู ปแบบ กลวิธี กิจกรรมที่ชดั เจน
การดําเนินการจึงขึ้นกับความพร้อมขององค์กรและสภาพปั ญหาในพื้นที่
ดังนั้นระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น ยังไม่ชดั เจนซึ่ งอาจเป็ นเพราะ
ภาพของงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกว้างมาก และการดําเนินการจึงต้องการความพร้อมในหลายๆด้าน
การดําเนินการจึงมีผลสําเร็ จของงานในแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงแตกต่างกันไป
3.1 อานาจหน้ าทีข่ ององค์ การบริหารส่ วนตาบลทีเ่ กีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค
1. อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542)
หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
(๘) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
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(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(๑๑) การบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบํารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่ งเสริ มกีฬา
(๑๕) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
(๑๖) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู และนํ้าเสี ย
(๑๙) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศ กําหนด
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การพัฒนาองค์กรหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานกํากับดูแลอาหารปลอดภัย
ในส่ วนท้องถิ่น การกระจายอํานาจการดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามศักยภาพและความเหมาะสมของ
แต่ละท้องถิ่น ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร เทศบาลต่างๆ โดยการกําหนดเป็ นกฎหมายของท้องถิ่น เช่น
เทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พ.ศ 2535 เช่น
- ผูป้ ระกอบการซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต/ร้านอาหารที่มีขนาดเกิน 200 ตารางเมตร ต้องขอ
อนุญาตและแจ้งต่อท้องถิ่นก่อนประกอบการตามลําดับ (มาตรา 38)
- ผูป้ ระกอบการซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต/ร้านอาหารที่ขออนุญาตและแจ้งต้องปฏิบตั ิให้ถูก
สุ ขลักษณะตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นที่ออกตามมารตา 40 (1)-(7)
- ผูป้ ระกอบการตลาดสดต้องขออนุญาตจากท้องถิ่นก่อนประกอบการ(มาตรา 34)
- ผูป้ ระกอบการตลาดสดต้องปฏิบตั ิ ให้ถูกสุ ขลักษณะตามกฎกระทรวงหรื อ
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น (มาตรา 7 และมาตรา 35)
- ผูป้ ระกอบการหาบเร่ แผงลอยที่จาํ หน่ายในที่และทางสาธารณะจะต้องขออนุญาตจาก
ท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ (มาตรา 41 วรรค สอง)
- ผูป้ ระกอบการหาบเร่ แผงลอยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในใบอนุญาตและสุ ขลักษณะตาม
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น (มาตรา 41 วรรคสามและมาตรา 43)
- ต้องไม่จาํ หน่ายในเขตห้ามจําหน่ายตามประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเรื่ องเขตการ
ควบคุมการจําหน่ายสิ นค้าในที่/ทางสาธารณะ (มาตรา 42)
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ
- ห้ามจําหน่ายอาหารในที่/ทางสาธารณะ เว้นแต่จะเป็ นเขตผ่อนผันตามประกาศของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (มาตรา 20 )
โดยการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น จะต้องกระทําให้ครอบคลุมทุกเขตเทศบาล ซึ่ งควรมี
การประสานงานและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุ ข
3.2 การกระจายอานาจและการถ่ ายโอนภารกิจในงานคุ้มครองผู้บริโภค
3.2.1 พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ
หลังจากได้มีการปรับปรุ งระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างภาครัฐ ประชาชนและท้องถิ่น ภารกิจให้หลายๆด้านจากหลายๆกระทรวง กรม ได้ถูก
กําหนดให้เป็ นภารกิจถ่ายโอน โดยใช้เวลาและความพร้อมเป็ นกรอบใหญ่ในการถ่ายโอนภารกิจโดย
จะกําหนดการถ่ายโอนดังนี้คือ
1) ภารกิจที่ทาํ เลือกโดยอิสระ 2) ภารกิจที่เป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งทํา
โดยภารกิจด้านงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะไม่ได้ระบุไว้ชดั เจนว่าเป็ นภารกิจใดเมื่อไม่ระบุชดั
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หน่วยงานส่ วนท้องถิ่นจึงกําหนดเป็ นภารกิจที่เลือกทําโดยอิสระโดยพยายามแทรกการทํางานด้าน
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคบางเนื้องานก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตอ้ งทําเช่น งานด้านสุ ขาภิบาลที่
เกี่ยวข้องกับดูแลตลาด พิทกั ษ์สิทธ์ผบู ้ ริ โภคในตลาดโดยตรวจสารปนเปื้ อน รับข้อร้องเรี ยน เป็ นต้น
แต่การดําเนินงานจะทําได้มากน้อยเพียงใดมีตวั วัดความสําเร็ จของการถ่ายโอนอย่างไรยังไม่ได้มีการ
กําหนดไว้ในเรื่ องนี้
3.2.2 การถ่ายโอนภารกิจในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3.2.2.1 การถ่ายโอนภารกิจในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
ภารกิจด้านงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ที่สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเป็ นผูด้ าํ เนินการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะกําหนดกรอบภารกิจแบบกว้างๆ
1) การผลิตสื่ อ และหรื อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและยา
2) การเสริ มสร้างศักยภาพผูบ้ ริ โภค ความรู้ในการบริ โภค และเรี ยกร้องสิ ทธิอนั ชอบธรรม
3) การสร้างและขยายเครื อข่าย การมีส่วนร่ วมในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ด้าน สาธารณสุ ข
(คบส.) ของผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่น
4) การตรวจสอบติดตาม คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในสถานที่จาํ หน่าย
ตามที่ระบุใน พ.ร.บ.แต่ละประเภท
จากข้อมูลสรุ ปความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุ ขให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธา รณสุ ขและสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (
สป.สช. ); ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจถึงปี พ.ศ. 2549 พบว่า สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กําลังทยอยถ่ายโอน 4 ภารกิจ ซึ่ งไม่ได้ต้ งั งบประมาณ ไว้รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดําเนินการถ่ายโอนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ.2549
ภารกิจที่ถ่ายโอน
ผลการดําเนินการถ่ายโอน
หมายเหตุ
ถ่าย
ทยอย
ยัง
โอน ถ่ายโอน ไม่ได้
แล้ว
ถ่าย
โอน
1. การผลิตสื่ อและหรื อเผยแพร่
- ภารกิจที่ 1-3 ได้มีการถ่าย
/
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
โอนให้ กทม. และเมืองพัทยา
อาหารและยา
แล้ว
แต่ยงั ไม่มีการถ่ายโอนให้แก่
2.การเสริ มสร้างศักยภาพผูบ้ ริ โภค
/
เทศบาล อบต.
และเรี ยกร้องสิ ทธิอนั ชอบธรรม
- ความพร้อม และ
3. การสร้างและขยายเครื อข่าย
/
ปี งบประมาณ
การมีส่วนร่ วมในงานคุม้ ครอง
2549 ไม่ได้ต้ งั งบประมาณไว้
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของ
ผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่น
4. ตรวจสอบติดตามคุม้ ครอง
ถ่ายโอนให้ กทม.และเมือง
/
ผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
พัทยาแล้ว สําหรับ องค์กร
ยา เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องสําอาง
ปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่
และวัตถุอนั ตรายในสถานที่
พร้อมด้านบุคลากร ซึ่งอย. ได้
จําหน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ.แต่
ดําเนินการอบรมเจ้าหน้าที่
ละประเภท
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
รับถ่ายโอน
สรุ ปผลการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (องค์การบริ หารส่ วนตําบล )
ฝึ กอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการตรวจสอบอาหาร ณ สถานที่จาํ หน่าย ปี 2548 และ หยุด
ดําเนินการ เนื่องจาก อบต. ไม่มีบุคลากรในการดําเนินงานด้านอาหาร
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ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลและอบต . ในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.)
1. นโยบายของผูบ้ ริ หารระดับท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญกับงาน คบส.
2. ผูร้ ับผิดชอบงานสาธารณสุ ขของเทศบาล อบต . มีจาํ นวนน้อย เมื่อเทียบกับปริ มาณงานที่
มีอยู่
3. เทศบาลตําบลและอบต.บางแห่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุ ขโดยตรง
4. เจ้าหน้าที่เทศบาลและ อบต . ยังขาดทักษะในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทําให้ให้
เจ้าหน้าที่บางคนไม่มีความมัน่ ใจในการตรวจสอบอาหารและเครื่ องสําอา งรวมถึงให้คาํ แนะนําแก่
ผูป้ ระกอบการ
5. การประสานงานหรื อทํางานร่ วมกันหลายหน่วยงานในบางพื้นที่ยงั ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
6. การทํางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของท้องถิ่นมีเรื่ องของการเมืองเข้ามามีผล ทําให้เจ้าหน้าที่
ระดับท้องถิ่นมีความลําบากใจที่ตอ้ งดําเนินการกับผูป้ ระกอบการในพื้นที่
ทําให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับเปลี่ยน
บทบาทโดยจัดเตรี ยมแผน
สนับสนุน เช่น แผนการพัฒนาฝึ กอบรมบุคลากร ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคลากรใน
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และอําเภอ ตลอดจนบุคลากรในสถานบริ การสุ ขภาพ เพื่อให้มีความ
พร้อมในการได้รับแต่งตั้งเป็ น พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทใหม่ ในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปั จจุบนั สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ประกาศแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ (เพิ่มเติมฉบับใหม่แล้ว ) นอกจากนี้ตอ้ งจัดทําแผนการสัมมนา ผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้อง ถิ่น รวมทั้งการเตรี ยมการแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศเพื่อให้การ
ดําเนินงานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพต่อไป บทบาทที่
สําคัญของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่จะร่ วมกับสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด อีก
ประการหนึ่ง คือ การออกให้คาํ ปรึ กษา ทางวิชาการ การนิเทศติดตามส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สนับสนุนการส่ งเสริ มการดําเนินงานของกลุ่ม
ชมรม สมาคม ประชาคมต่างๆ ในพื้นที่ให้มีการทํางานเชื่อมโยงกัน เป็ นเครื อข่าย
รวมทั้งการ
ประเมินผลงาน ด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่เป็ นระยะๆ
3.2.2.2 การถ่ายโอนภารกิจในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมอบภารกิจการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้เทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบตั ิการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
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อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กําหนดให้ดาํ เนินการถ่ายโอนภารกิจการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบกับคําสั่งคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ที่ 3/2552
ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําเทศบาล และคําสั่ง
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ที่ 4/2552 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําองค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยมีอาํ นาจในการรับเรื่ องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนผูบ้ ริ โภคที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม จากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การและดําเนินการเจรจา
ไกล่เกลี่ยได้ ตามอํานาจหน้าที่ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และ รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นาย
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประธานกรรมการคุม้ ครอง ได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ ้ มครอง
ผูบ้ ริ โภคประจําเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล เพื่อให้การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นรู ปธรรม สําหรับคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ประจํา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่ งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ,นายก อบต.,กํานัน
ท้องที่ ,หัวหน้าส่ วนราชการ ที่นายกฯ แต่งตั้ง , ผูแ้ ทนจากภาคประชาชน ที่นายกฯ แต่งตั้ง ,
ปลัดเทศบาล อบต.,นิติกร หรื อพนักงาน เทศบาล อบต.ที่นายกฯ แต่งตั้ง มีอาํ นาจหน้าที่รับพิจารณา
เรื่ องราวร้องทุกข์จากผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายอันเ นื่องมาจากการ
กระทําของผูป้ ระกอบ ธุ รกิจในเรื่ องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรี ยบหรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมใน
การซื้ อสิ นค้า เครื่ องอุปโภค บริ โภค หรื อบริ การที่มีการซื้ อขายกันในท้องตลาด ,เจรจาไกล่เกลี่ย
ปัญหาข้อพิพาทเพื่อ หาข้อยุติในเบื้องต้นหากคู่กรณี ไม่สามารถตกลงกั นได้ให้สอบถามหา
ข้อเท็จจริ ง และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอเรื่ องต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่ องราวร้อง
ทุกข์จากผูบ้ ริ โภค ประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการ ,ติดตามและสอดส่ องพฤติการณ์ของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ ซึ่งกระทําการใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภคและอาจจั ดให้มีการทดสอบ
หรื อ พิสูจน์สินค้าหรื อบริ การใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเป็ นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค ,สั่ง
ให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดส่ งเอกสารหรื อข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่ องที่มีผรู ้ ้องทุกข์หรื อเรื่ อง อื่นใดที่เกี่ยวกับ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมาพิจารณาได้ ในการนี้
จะเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้ ,
ประสานงานกับส่ วนราชการหรื อ หน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค ,ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หรื อ
คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัดมอบหมาย และให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานใน
รอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัดทราบ

26

โครงสร้างของคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ประธานอนุกรรมการ
2. หัวหน้าส่ วนราชการ 1 คน
อนุกรรมการ
ที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลแต่งตั้ง
3. กํานันท้องที่
อนุกรรมการ
4. ผูแ้ ทนจากภาคประชาชน 3 คนที่นายกองค์การบริ หาร
อนุกรรมการ
ส่ วนตําบลแต่งตั้ง (โดยให้เลือกจากผูท้ ี่มีความรู้ดา้ น
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น(อสม.)
หรื อผูแ้ ทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุ ขภาพประชาชน)
5. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
6. นิติกร หรื อ พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล 1 คน
อนุกรรมการและ
ที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลแต่งตั้ง
ผูช้ ่วยเลขานุการ
อนุกรรมการตามข้ อ 4 ให้อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 2 ปี หากพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ อาจ
แต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นอนุกรรมการแทนได้ และให้ อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องอนุกรรมการ
ซึ่งตนแทน
ให้คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีอาํ นาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. รับและพิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์จากผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรื อ
เสี ยหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ในเรื่ องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมในการซื้ อสิ นค้า เครื่ องอุปโภคบริ โภค หรื อบริ การที่มีการซื้ อขายกั นใน
ท้องตลาด
2. เจรจาไกล่เกลี่ยปั ญหาข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติในเบื้องต้น หากคู่กรณี ไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ให้สอบสวนหาข้อเท็จจริ งและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอเรื่ องต่อคณะอนุกรรมการไกล่
เกลี่ยเรื่ องราวร้องทุกข์จากผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการ
3. ติดตามและสอดส่ องพฤติการณ์ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ซึ่งกระทําการใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ น
การละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรื อพิสูจน์สินค้าหรื อบริ การใดๆตามที่
เห็นสมควรและจําเป็ น เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค
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4. สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่ งเอกสารหรื อข้อมูลที่เกี่ยวกับ เรื่ องที่มีผรู้ ้องทุกข์หรื อเรื่ องอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมาพิจารณาได้ ในการนี้ จะเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
5. ประสานงานกับส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
6. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างเครื อข่ายความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อ
ป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อคณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัดมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุม้ ครอ งผูบ้ ริ โภคประจํา
จังหวัดทราบ
4. องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทีด่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
องค์กรที่ดาํ เนินงานเกี่ยวข้องกับคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีหลายองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน และสื่ อมวลชน ในที่น้ ีได้ทาํ การศึกษาหน่วยงานภาครัฐ คือ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ดาํ เนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งศึกษาทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ดาํ เนินงานในต่างประเทศและในประเทศ ดังนี้
4.1 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทีด่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
บทบาทของ องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทยต่องานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจจากคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักนายกรัฐมนตรี ให้เทศบาลและองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
นอกจา กนี้ การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พบว่ามี
หลากหลายขึ้นอยูก่ บั ความพร้อม ศักยภาพและสภาพปั ญหาของแต่ละพื้นที่ สําหรับตัวอย่างการ
พัฒนาระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตัวอย่างของจังหวัดสงขลาที่ได้
ร่ วมมือกับองค์กรปก ครองส่ วนท้องถิ่นจัดทําบันทึกความร่ วมมือเพื่อพัฒนาระบบงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคจังหวัดสงขลาโดยบูรณาการ ความร่ วมมือจากภาคีทุกภาคส่ วนในจังหวัดสงขลา โดย
สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัดสงขลา ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาล ตําบลปริ ก องค์กรบริ หารส่ วนตําบลท่าข้าม องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลควนรู และ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยสถาบันวิจยั ระบบสุ ขภาพภาคใต้
และภาคีผบู้ ริ โภค จึงทําให้เกิดรู ปแบบต่างๆสําหรับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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ตัวอย่างขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทยที่ได้ดาํ เนิ นงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าข้าม ตําบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะกรรมการศูนย์พิทกั ษ์สิทธิคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีบทบาท จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของ
ศูนย์และบุคลากร การรับเรื่ องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค ดําเนินการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น หรื อส่ ง
ต่อเรื่ องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ เข้ามาช่วยเหลือในการ
ทํางานรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และดําเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภค การจัดตั้งศูนย์พิทกั ษ์
สิ ทธิ์ ผบู ้ ริ โภคของอบต .ท่าข้าม โดยดึงทุกภาคส่ วนเข้าร่ วม เช่น ผูน้ าํ ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน สื่ อใน
พื้นที่ร่วมกันทํางานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างผูบ้ ริ โภค ท้องถิ่น
ผูน้ าํ ชุมชน โดยให้ภาคท้องถิ่นวางแผนกระบวนการขับเคลื่อน และมีวทิ ยุชุมชนเพื่อสะท้อนปัญหา
และประสานเครื อข่ายออกอากาศไปสู่ สาธารณะ ส่ วนด้านกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มให้มีการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคและการพิทกั ษ์สิทธิ ตนเอง เช่น ทางอบต.มีการสนับสนุนให้ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาเลี้ยง
ไก่เลี้ยงวัว มีการรวมกลุ่มกันทําสบู่ นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาเอนกประสงค์ต่างๆใช้เอง มีกองทุนส่ งเสริ ม
อาชีพและกลุ่มกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง (ที่มา: http://www.thakham.go.th เมื่อ 8-11-52)
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
มีการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดเครื อข่ายการทํางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ที่มี
พลังในการปกป้ อง ดูแล และช่วยกันพิทกั ษ์สิทธิ ของตนเองและร่ วมกันสร้างระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ให้มีความเข้มแข็ง การเกิดศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับชุมชน คณะกรรมการศูนย์
พิทกั ษ์สิทธิคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีบทบาท จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของศูนย์และบุคลากร การรับ
เรื่ องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค ดําเนินการไกล่เกลี่ยเบื้องต้ นหรื อส่ งต่อเรื่ องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ เข้ามาช่วยเหลือในการทํางานรับเรื่ องราวร้องทุกข์
และดําเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภค ตัวอย่างกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มความรู ้แก่
ผูบ้ ริ โภค เช่นการจัดเวที 
สมัชชาผูบ้ ริ โภคฉลาดซื้ อ
(คนควนรู รู้ทนั เขาจริ งหรื อ ) นอกจากนี้ ทางวิทยุ
ชุมชน พระพุทธศาสนา FM 101.0MHz ซึ่ งจะจัดเป็ นเวทีสมัชชาเพื่อหาวาระพูดคุยกันเรื่ องสุ ขภาพ
และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การจัดตั้งคณะทํางานของศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภคตําบลควนรู โดยคณะทํางานที่จดั ตั้งจะ
เป็ นตัวแทนที่มาจากหลายภาคส่ วน เช่น โรงเรี ยน สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุ ข ภาค
ประชาสังคม ด้านภาคประชาสังคม ตําบลควนรู มีจุดเด่นในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ใน
รู ปแบบ “สภาองค์กรชุมชน” คณะทํางานที่จดั ตั้งจะมีการแบ่งบทบาทในการดําเนินงานเรื่ องศูนย์
พิทกั ษ์สิทธิผบู้ ริ โภค โดยมีปลัด อบต . ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาด้านกฎหมาย และตัวแทนของภาค
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ประชาชน จํานวน 2 ท่าน มีบทบาทหลักดําเนินงานไกล่เกลี่ยเรื่ องร้องเรี ยนในระดับ
พื้นที่ นอกจากนี้มีคณะทํางานแต่ละฝ่ ายจํานวน 3 ฝ่ าย ได้แก่ฝ่าย
1) รับเรื่ องร้องเรี ยน /ไกล่เกลี่ย ทําหน้าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชนที่ถูกละเมิดสิ ทธิ
จากการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ การให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา ด้านการบริ โภคของ
ประชาชนในพื้นที่ และการไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นของผูบ้ ริ โภค
2) ฝ่ ายเฝ้ าระวังสิ นค้า /บริ การไม่ปลอดภัยไม่เป็ นธรรม โดยมีหน้าที่เฝ้ าระวังสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัยในพื้นที่เสี่ ยง เช่น ตลาดนัด ร้านค้าชุมชน การให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาด้าน
การบริ โภคของประชาชนในพื้นที่ ร่ วมกันวิเคราะห์และร่ วมแก้ปัญหาผูบ้ ริ โภคใน
ระดับพื้นที่
3) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านปั ญหาผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ เพื่อเป็ น
การเตือนภัยแก่ผบู ้ ริ โภค พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
สร้างเครื อข่ายสื่ อในระดับพื้นที่ เพื่อการเชื่อมโยงข่าวสาร เช่น วิทยุชุมชนพุทธ
ศาสนา หอกระจายข่าวหมู่บา้ น วิทยุกภู้ ยั สื่ อ แผ่นพับ ใบปลิว
(ที่มา: www.khuanru.go.th/ เมื่อ 8-11-52)
3. องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าม่วง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
จัดตั้งศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์จากผูบ้ ริ โภคที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมในการซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ประจําองค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าม่วง
โดยมีอาํ นาจหน้าที่ในการรับเรื่ อง ร้องทุกข์จากประชาชนผูบ้ ริ โภคที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และดําเนินการไกล่เกลี่ยได้ตามอํานาจหน้าที่ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
(ที่มา: www.thamuang.go.th/ เมื่อ 8-11-52)
4.
โครงการหมู่บา้ นต้นแบบพิ ทักษ์สิทธิและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอําเภอนครไทย โดยมี
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบต.) เป็ นภาคีเครื อข่ายการดําเนินงานเรื่ องของการใช้มาตรการทาง
กฎหมายที่ในส่ วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการ
5. องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนค่า อ .สู งเนิน จ.นครราชสี มา ดําเนิน โครงการอาหาร
ปลอดภัยใ นสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหารในเขตตําบลโนนค่า
โดยการตรวจหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้ อนในอาหาร
6. องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองรี อําเภอเมือง ชลบุรี ได้จดั ตั้งแกนนํา เครื อข่ายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ลงพื้นที่ เป้ าหมายคือ อบต. หนองรี โดยความร่ วมมือจากนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองรี ร่วมเป็ นภาคีหลัก ในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์คุม้ ครองสิ ทธิ เพื่อผูบ้ ริ โภคฯของจังหวัด
ชลบุรี
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โดยสรุ ปการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของประเทศไทยมี
วัตถุประส งค์เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการปกป้ อง พิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภค
และของตนเอง แต่การดําเนินงานยังไม่ชดั เจนเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจาก คณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักนายกรัฐมนตรี ให้เทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล ที่กาํ หนดรู ปแบบ
โครงสร้างคณะอนุ กรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําองค์การบริ หารส่ วนตําบล ยังเป็ นรู ปแบบที่
รวมอํานาจไว้ที่ภาครัฐ (องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น) โดยโครงสร้างถูกกําหนดในรู ปแบบที่ตายตัว
และมีกลไกที่ยงั ต้องขึ้นกับภาครัฐเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับ
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีวตั ถุประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเข้ามาบริ หารจัดการ
โดยการสร้างกลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมกับพื้นที่ จึงจําเป็ นต้องมีการ
ศึกษาวิจยั เพื่อ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในการดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทีด่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในต่ างประเทศ
ตัวอย่างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในต่างประเทศ พบว่าบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นต่องานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีหลากหลายขึ้นอยูก่ บั กฎหมายระดับประเทศ และสภาพ
ปั ญหาของแต่ละพื้นที่
1. คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับตําบลของ The State of Tamil Nadu ประเทศอินเดีย
เป็ นองค์กรพิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภคในระดับท้องถิ่น ที่ก่อตั้งภายใต้คณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคของประเทศอินเดียในปี 1986 มี ภาระหน้าที่
1) ตรวจตลาดในชุมชน / ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
2) เป็ นตัวแทนกลางในการร้องเรี ยนกับศาล หรื อหน่วยงานยุติธรรม ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3) สนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในวันสําคัญของท้องถิ่น
4) กิจกรรมเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในโรงเรี ยนในสังกัดของตําบลทุกวันพฤหัสของเดือน
(http://consumer.tn.gov.in/faq.htm เมื่อ 10-3-53)
2. คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเมืองดักลาส ประเทศสหรัฐอเมริ กา (The Douglas County
Districtป ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยมีภารกิจดังนี้คือ
1) การส่ งเสริ มความรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2) การแก้ปัญหาผูบ้ ริ โภค จากการบริ โภคสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
3) สร้างศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนปั ญหาจากผูบ้ ริ โภค ได้แก่
- ศูนย์ขอ้ มูลเพื่อผูบ้ ริ โภค
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- ระบบติดต่อรับเรื่ องร้องเรี ยน ผ่าน Hotline at (785) 330-2849 และการร้องเรี ยนผ่าน
แบบฟอร์มยืน่ มาที่ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน
- ผ่านทนายความของศูนย์
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเมืองดักลาส ยังสร้างความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายกับเมือง
แคนซัส( Kansas Consumer Protection)
(http://www.douglas-county.com/depts/da/da_cpu.aspx เมื่อ13-3-53)
3. คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ เมือง City of Bonn ประเทศเยอรมนี ดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบ การป้ องกัน การจํากัดความเสี่ ยง นําเสนอข้อมูลและแนะนํา เพื่อป้ องกันสิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภคจากอุตสาหกรรมในเมือง โดยความร่ วมมือกับ เมืองโคโลญจน์
และ เลเวอร์ คูเซ่น มี
กิจกรรมคือรับเรื่ องร้องเรี ยนจากปั ญหาของผูบ้ ริ โภค และการจัดการส่ งต่อข้อมูล ไกล่เกลี่ยระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
(http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/verbraucherschutz/inde
x.html?lang=en เมื่อ13-3-53)
4 . การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านความเป็ นธรรม ของ Eric County,Pennsyvania USA.
Eric County Bar Association เป็ นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่ วนท้อง ถิ่น โดยมี
บทบาทดูแลเรื่ องความเป็ นธรรมในเรื่ องราคาและบริ การที่ควรได้รับเช่น แนะนําผูบ้ ริ โภคในการ
จัดหาผูร้ ับเหมาก่อสร้างบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันก่อนที่จะถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
5. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ Camden County, New Jersey, USA*
มีการตรวจสอบและเผยแพร่ ข้อมูลแก่ผบู ้ ริ โภค รับคําร้องเรี ยนเกี่ยวกับความไม่เป็ นธรรม
ของสิ นค้าการบริ การและคุณภาพรวมทั้งเทศบาลยังมีบทบาทด้านการวิจยั และค้นคว้า
และยัง
ควบคุมดูแลด้านความเป็ นธรรมในเรื่ องนํ้าหนักสิ นค้าและการชัง่ วัด โดยจะมีเครื่ องมือชัง่ วัดที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งในการตรวจสอบสิ นค้าที่อยูใ่ นหี บห่อตามตลาด ตรวจสอบนํ้าหนักและชัง่ วัดสิ นค้า
ในโกดังสิ นค้า เป็ นต้น มีหน่วยงานไกล่เกลี่ยและช่วยเหลือด้านความเป็ นธรรมและความยุติธรรม
6. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของมลรัฐ Massachusette, USA.*
เสนอแนวทางการคุม้ ครองโดยเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคที่ไม่พึงพอใจต่ อสิ นค้าและบริ การที่
ได้รับมีแนวทางแก้ไขปั ญหาตามแนวทางที่ได้เสนอดังนี้
1) ผูบ้ ริ โภคต้องรู้สิทธิของตนเอง (Educate yourself) โดยรู ้สิทธิ ทางกฎหมายเช่นจาก
website และมีช่องทางที่สามารติดต่อขอข้อมูลจากทางหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรง
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2) การเรี ยกร้องจากผูข้ าย (Call the Seller) โดยผูบ้ ริ โภคต้องมีบนั ทึกเกี่ยวกับการเจรจาหาก
แก้ปัญหาในขั้นตอนนี้ไม่ได้ ขั้นต่อมาให้ติดต่อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นั้นๆ พบว่าหลายบริ ษทั
สามารถแก้ไขปั ญหาให้ผบู ้ ริ โภคได้เพราะต้องการรักษาลูกค้าเอาไว้
3) การเขียนจดหมายร้องเรี ยน (Write a complaint letter to the seller) หากร้องเรี ยนโดยตรง
กับผูข้ ายไม่ได้ผล ผูบ้ ริ โภคสามารถเขียนจดหมายร้องเรี ยนโดยข้อความต้องชัดเจน ตรง
ประเด็น ครอบคลุมข้อเท็จจริ ง หากผูบ้ ริ โภคเตรี ยมเอกสารได้ครบถ้วน สามารถยืน่ เอกสาร
ต่อสารเพื่อเรี ยกร้องความเป็ นธรรม
4) ให้คนกลางเจรจาไกล่เกลี่ย (Get a third party involved)
5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย
7. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของมลรัฐ California, USA.
รัฐและหน่วยงานด้านสุ ขภาพท้องถิ่น (local health agencies) มีบทบาทในการสอบสวน
และติดตามการร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องการเจ็บป่ วยหรื อการได้รับการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ
8. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศสก๊อตแลนด์ ตกลงความร่ วมมือกันในการดําเนินงาน
เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้แก่
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภค ด้านการเปิ ดเผยข้อมูล การ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค การสร้างความตระหนักแก่ผบู ้ ริ โภค
9. การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในประเทศญี่ปุ่น
นโยบายเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคในประเทศญี่ปุ่น
ปั ญหาเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคได้เริ่ มเป็ นประเด็นที่สาํ คัญในทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปี ค.ศ.
1950ถึง 1960 เป็ นต้นมา ทั้งนี้ เนื่องจากการเจริ ญเติบโตอย่างมากในทา งเศรษฐกิจ การผลิตสิ นค้ามี
ความซับซ้อนมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ ต้องรับภาระเสี่ ยงภัยเองใน
การที่จะเลือกซื้ อสิ นค้า ความสามารถในเชิงธุ รกิจหรื อทักษะในเชิงการตลาดของผูป้ ระกอบกิจการ
รวมทั้งธุ รกิจบางรายมีการผูกขาดทําให้ผบู ้ ริ โภคขาดอํานาจต่อ รอง จึงก่อให้เกิดการตรากฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขึ้นในปี ค .ศ. 1968 คือ The Consumer Protection Fundamental Act, ซึ่งมีหลักการ
และเหตุผลเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการคุม้ ครองสิ ทธิและผลประโยชน์ผบู้ ริ โภค โดยได้
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่ น ผูป้ ระกอบธุ รกิจ และบทบาทของ
ผูบ้ ริ โภค สรุ ปได้ ดังนี้
- รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องวางแผนและปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามแผนและ
นโยบายเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคตามพัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคม ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะต้องคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคและดําเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
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- ผูบ้ ริ โภคจะต้องมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชีวติ ของตนในฐานะผูบ้ ริ โภคด้วยการมี
ความคิดริ เริ่ มและพยายามที่จะใช้เหตุผลของตนเองด้วยความเชื่อมัน่
นโยบายให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศ กําหนดหน่วยงานที่ดูแลพิทกั ษ์สิทธิ
ของผูบ้ ริ โภค มีการกําหนดนโยบายจากรัฐบาลกลาง โดยหน้าที่ และการดําเนินการให้ทอ้ งถิ่นเป็ นผู ้
กําหนด ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปั ญหาระหว่างผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ การดําเนินการ เช่น การเป็ นที่
ปรึ กษากรณี เกิดการฟ้ องร้องของผูบ้ ริ โภค
9.1 . ศูนย์ผบู ้ ริ โภคเมืองโอซาก้า(The Osaka Municipal Consumer Center)
มีการดําเนินกิจกรรมได้แก่ การจัดฝึ กอบรมด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแก่องค์กรต่างๆ การ
จัดนิทรรศการที่ศูนย์เพื่อประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ การรวบรวมและการเผยแพร่ ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการบริ โภค การให้คาํ ปรึ กษาและการจัดการคําร้องทุกข์และการจัดการทดสอบสิ นค้าเพื่อ
จัดการคําร้องทุกข์ต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ว่าด้วยการ
คุม้ ครองพื้นฐานรัฐบาลท้องถิ่นหรื อจังหวัด จัดตั้งองค์กรบริ หารด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้งนี้เพื่อ
รักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคทําให้ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในจังหวัดมีความ
มัน่ คงและดีข้ ึน นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดนโยบายของนครโอซาก้า เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ดังกล่าว เช่น
1) กิจกรรมการตรวจสอบสิ นค้า การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรผูบ้ ริ โภคต่างๆการให้
ความร่ วมมือภาคผูป้ ระกอบการ
2) การสนับสนุนการเปิ ดช่องทางให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์และEmail มีการบันทึก
ข้อความคําปรึ กษาลงในแบบร้องเรี ยนผ่านจอคอมพิวเตอร์ โดยตรงและมีฐานข้อมูลใน
ระบบPIO-NET
(http://gotoknow.org/blog/akrapong/144700 เมื่อ13-3-53)
10. การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในประเทศอินเดีย มีการจัดตั้งสภาท้องถิ่นเพื่อพิทกั ษ์สิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภค มีรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการของแต่ละท้องถิ่น
คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริ ม และปกป้ องสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
1) ป้ องกันอันตรายจากสารปนเปื้ อนในอาหาร อันตรายจากสิ นค้าและบริ การ
2) สนับสนุนสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคที่จะรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้แก่รับรู ้ ราคาสิ นค้า ก่อนการ
ตัดสิ นใจบริ โภค
3) สร้างกลไกการชดเชยค่าเสี ยหายกรณี ได้รับความเสี ยหายของผูบ้ ริ โภค
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4) พัฒนาความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค เช่นการจัดอบรมปี ละ 2 ครั้ง เรื่ องสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค และการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(http://dcnorth.delhigovt.nic.in/disttconsumerprotection.htm เมื่อ11-3-53)
โดยสรุ ปการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ พบว่า มีรูปแบบการดําเนินงานที่มีความหลากหลายทั้งนี้ข้ ึนกับกฎหมายและนโยบาย
ของแต่ละประเท ศ แต่การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อการ
ป้ องกัน ควบคุมและการกํากับ ดูแลแก้ไขปั ญหาของผูบ้ ริ โภค ความเป็ นธรรมในเรื่ องสิ นค้าและ
บริ การ โดยการเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เป็ นรู ปแบบหลักที่แต่ละประเทศ
ส่ วนใหญ่นาํ มาปรับใช้กบั น โยบายการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่ วมกําหนด
นโยบายด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของท้องถิ่น และยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพผูบ้ ริ โภคให้เท่าทันกับ
สถานการณ์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
5. กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
กลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขององค์กรต่างๆ ในประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มีการ
ใช้กลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันไปตามลักษณะ และศักยภาพขององค์กรโดยพบว่ามีกลไก
ต่างๆ ดังนี้ กลไกการพิทกั ษ์สิทธิ ขององค์กรคุ ้ มครองผูบ้ ริ โภค สามารถแบ่งเป็ นกลไกหลักๆ คือ
กลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็ นธรรมของสิ นค้าและบริ การ และกลไกการ
ให้ขอ้ มูล
1. กลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้าและบริ การ เป็ นกระบวนการการ
ควบคุม การผลิตสิ นค้าและบริ การให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
หน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมมาตรฐานสิ นค้าและบริ การ ได้แก่
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยดําเนินการออกเครื่ องหมายรับรอง
มาตรฐานของสิ นค้าให้แก่ผปู ้ ระกอบการที่ขออนุญาตผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพ ได้แก่ เครื่ องหมาย อย.
- กรมวิชาการเกษตร ควบคุมดูแลสิ นค้าทางการเกษตรมีเครื่ องหมายมาตรฐานสิ นค้า
เกษตร
- กรมมาตรฐานสิ นค้าควบคุมดูแลด้าน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมาตรฐานสิ นค้า
อุตสาหกรรม
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- สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ควบคุมดูแล สิ นค้าและบริ การโดยรวมซึ่ง
เป็ นการดําเนินการหลังจากที่สินค้าออกสู่ ตลาดแล้ว
องค์กรเอกชนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ไม่มีกลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยที่ชดั เจน แต่
องค์กรดังกล่าวจะดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของภาครัฐ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและมีอาํ นาจในการดําเนินการตามกฎหมาย
2. กลไกการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญที่จะทําให้ผบู้ ริ โภค เกิด
ความรู ้ความเข้าใจทั้งในสิ ทธิ และหน้าที่ของผูบ้ ริ โภครวมถึงเท่าทันข้อมูลข่าวสารสามารถวิเคราะห์
และตัดสิ นใจในการบริ โภคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลายๆ หน่วยงาน
จึงเน้นกลไกและช่องทางที่จะให้ขอ้ มูลข่าวสารเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด ซึ่งมีการใช้สื่อหลายๆ สื่ อ
อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ โทรศัพท์ เวปไซด์ การฝึ กอบรม และประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
หน่วยงานภาครัฐ มีการใช้สื่อทุกรู ปแบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง แต่มกั เป็ นการ
สื่ อสารทางเดียวขาดการมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภค ส่ วนองค์กรเอกชนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้แก่ มูลนิธิ
เพื่อผูบ้ ริ โภค มูลนิธิสุขภาพไทย และสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ซึ่งเป็ นองค์กร
เอกชนขนาดกลางที่มีช่องทางในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผบู ้ ริ โภคหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะ
มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค นอกจากจะมีเวปไซด์ขององค์กรแล้ว มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภคยังมีนิตยสารที่มี
สมาชิกอยูท่ วั่ ประเทศ คือ นิตยสาร “ฉลาดซื้ อ ” และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดยนําประเด็น
ปัญหาที่ผบู้ ริ โภคได้รับความเดือดร้อน และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ มา
ประชุม ร่ วมกันเพื่อหาทางแก้ไขหรื อป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดซํ้ากับผูบ้ ริ โภครายอื่นๆ ส่ วนองค์กร
เอกชนอื่นๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นองค์กรที่ปฏิบตั ิงานในระดับชุมชน มีกลไกการให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ โภค
เป็ นสื่ อที่มีในท้องถิ่นที่เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคในพื้นที่เป้ าหมายได้ง่าย เช่น วิทยุชุมชน สื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
การฝึ กอบรม รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคในชุมชน โดย
ข้อมูลที่ให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่ยากแก่การเข้าใจของผูบ้ ริ โภค
หรื อผูบ้ ริ โภคในชุมชนไม่สามารถเข้าถึงได้
3. กลไกการเฝ้ าระวังแบ่งออกเป็ นการเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ ตลาด และการเฝ้ าระวังการ
โฆษณา หน่วยงานภาครัฐมีหน่วยงานที่เฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยร่ วมกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในการเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และกรมวิชาการเกษตร
เฝ้ าระวังสิ นค้าเกษต รที่นาํ เข้าจากต่างประเทศให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด ส่ วนองค์กร
เอกชนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีหลายองค์กรที่ดาํ เนินงานเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้ผบู้ ริ โภค
สามารถคุม้ ครองตนเองได้และคนในชุมชนได้ แต่เป็ นการดําเนินงานในระดับชุมชนซึ่ งเป็ นพื้นที่
เป้ าหมายขององค์กร กลไกการเฝ้ าระวังโฆษณาของหน่วยงานภาครัฐที่ทาํ หน้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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ของไทย มีหน่วยงานหลักๆ 2 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
มี
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ทําหน้าที่ควบคุ มกํากับการโฆษณาทุกประเภท ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในมาตรา 22 และ มาตรา 29 (สคบ.กับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ,
2546) ในส่ วนของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการโฆษณาอาหารและยา ในพระราชบัญญัติอาหาร
และพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุ ข (สุ ษม ศุภนินิตย์ , 2536) ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ควบคุมอาหารและยา ได้กาํ หนดให้ผผู ้ ลิตและผูป้ ระกอบการโฆษณาต้องแจ้งข้อความที่ใช้ใน
โฆษณา ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนอนุญาต (pre-marketing) เป็ นมาตรการที่
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการโฆษณาอาหารและยา
ซึ่ งต่างจากพระราชบัญญัติคุม้ ตรอง ผูบ้ ริ โภค
พ.ศ.2522 ซึ่ งจะขอให้พิจารณาก่อนการโฆษณาหรื อไม่ก็ได้เป็ นสิ ทธิ ของผูป้ ระกอบการ หาใช่บท
บังคับไม่ ส่ วนองค์กรเอกชนโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค มีการดําเนินการเฝ้ าระวังโฆษณาที่
กระทําผิดกฎหมาย โดยการแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการดําเนินการตามกฎหมาย แต่เนื่ องจาก
บทลงโทษต่อผูก้ ระทําผิดไม่รุนแรงมากนักเมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนทางธุ รกิจที่จะได้รับ จึงมี
ผูป้ ระกอบการบางส่ วนที่ยอมเสี ยค่าปรับ
4. กลไกการร้องเรี ยน เป็ นกลไกที่จะทําให้ระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น กลไกที่จะทําให้สินค้าและบริ การมีการพัฒนาคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานซึ่งจําเป็ นที่จะต้องทําให้
กลไกการร้องเรี ยนเข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ง่ายและมีความสะดวกต่อการร้องเรี ยน หน่วยงานภาครัฐ
ที่มีกลไกและช่องทางการร้องเรี ยนมากและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้าง
คือ สํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และสํานักงานคณะกรรมการอา หารและยา โดยมีโทรศัพท์
หมายเลขด่วน การร้องเรี ยนทางไปรษณี ย ์ ทางอินเตอร์เนต และมีหน่วยงานตัวแทนที่ทาํ หน้าที่รับ
เรื่ องร้องเรี ยนในระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กลุ่มงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด นอกจากนี้
สํานักงานคณ ะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ยังประสานความร่ วมมือกับร้านสะดวกซื้ อ (เซเวน เอเลเวน) ในการบริ การแบบฟอร์มการ
ร้องเรี ยน โดยผูบ้ ริ โภคสามรถขอรับแบบ ฟอร์ มที่ร้านสะดวกซื้ อได้ แต่การรับเรื่ องร้องเรี ยนใน
ระดับจังหวัดของทั้งสองหน่วยงานยังมีขอ้ จํากัดในการดําเนินการกับกรณี การร้ องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค
ไม่มีระบบการเก็บบันทึกข้อมูลการร้องเรี ยน และการแจ้งผลการดําเนินงานแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ทั้งช่อง
ทางการร้องเรี ยนในระดับจังหวัดเองไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคทั้งหมายเลขโทรศัพท์ และช่องทาง
อื่นๆ
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5. กลไกการชดเชยความเสี ยหาย กลไกการชดเชยความเสี ยหายในประเทศไทยมีสาํ นักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทในการฟ้ องร้องแทนผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้มี
กลไกการชดเชยความเสี ยหายตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพ
6. กลไกการประสานงานแบบบูรณาการ การประสานงานเป็ นกลไกจะทําให้ระบบการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีประสิ ทธิภาพ กลไกการประสานงานภายในองค์กร
เช่นสํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีการประสานงานภายในหน่วยงานราชการด้วยกันเอง ซึ่งเป็ น
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มาจากหน่วยงานต่างๆ
โดยกลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้น ในระดับองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีควา ม
เหมาะสมในพื้นที่ได้ จะต้องมีข้ นั ตอน หรื อกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่ งรู ปแบบการดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยขั้นตอนหรื อกระบวนการนั้นที่นาํ มาใช้
ในการวิจยั คือ แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)
6. แผนทีผ่ ลลัพธ์ (Outcome Mapping)
ที่มา สถาบันเพื่อการจัดการและพัฒนาระหว่างประเทศ ( IDRC : International Development and
Research Centre) ประเทศแคนาดา ข้อมูลจาก : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สสส.
แผนที่ผลลัพธ์เป็ นเครื่ องมือเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่ วม มีวธิ ี คิด
วิธีมองที่เน้นที่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และ หรื อ การปฏิบตั ิการของภาคี
หุ น้ ส่ วน (ซึ่งคือ ผลลัพธ์ ) มีคุณลักษณะและการประเมิน การมีส่วนของแผนงานในการบรรลุผล
ลัพธ์ เหมาะสําหรับการประเมินผลกระบวนการพัฒนา คุณลักษณะเด่นประการหนึ่งของแผนที่
ผลลั พธ์คือการผนวกการติดตาม และประเมินผลเข้าไว้กบั แผนงาน เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผล เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารแผนงานให้บรรลุเป้ าหมายตามที่วางไว้ และเป็ นเครื่ องมือ
เพื่อการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ ทั้งความสําเร็ จ และปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับแผนงาน
แผนที่ผลลัพ ธ์มีประโยชน์สาํ หรับการออกแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ใน
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ วิสัยทัศน์หรื อ
จุดมุ่งหมายของแผนงาน พันธกิจ ภาคีหุน้ ส่ วน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ การดําเนินงานระดับองค์กร ซึ่งแผนงานการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยใช้
แผนที่ผลลัพธ์น้ ี เหมาะสําหรับการพัฒนาที่ตอ้ งการความสําเร็ จที่ยงั่ ยืน คํานึงความซับซ้อน
(complexity) ในชุมชน ให้ความสําคัญกับบทบาทของภาคีหุน้ ส่ วน (boundary partners) ชักนําให้
เห็นคุณค่าและเป้ าหมายร่ วมกันของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่
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7. กระบวนการประชุ มเชิ งปฏิบัติการสร้ างอนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference (F.S.C.)
ทวีศกั ดิ์ นพเกษร (กองสุ ขศึกษา 2544 : 56) กล่าวว่า กระบวนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สร้างอนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference) เป็ นกระบวนการประชุมสร้างอนาคตแบบมีส่วน
ร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มในชุมชน เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมของกลุ่มและสร้าง
จิตสํานึกพันธะสัญญาในการพัฒนาร่ วมกัน
F.S.C. เป็ นกระบวนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการของผูแ้ ทนกลุ่มหลายประเภท หลายระดับซึ่ง
ต่างก็มี ส่ วนเกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆมาร่ วมกันทํางานโดยนําประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่ องนั้นและได้แผนหรื อแนวทางในการปฏิบตั ิให้ไปถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เป็ น
กระบวนการที่ใช้อนาคตเป็ นจุดประสงค์ในการทํางานแทนการใช้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็ นตัว
ตั้งในการทํางานซึ่ งมักทําให้เกิดการขัดแย้ง F.S.C. ช่วยทําให้เป้ าหมายและแนวทางของกลุ่มมีความ
ชัดเจนมากขึ้น(สนิท สัตโยภาส , 2544)
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กระบวนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการสร้างอนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ
1. การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตเพื่อเชื่ อมโยงสภาพการณ์และโน้นในปัจจุบนั และอนาคต
2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนั เพื่อเข้าใจทิศทางและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ในประเด็นหลักการประชุม
3. การสร้างจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาเพื่อร่ วมกันคิด วิเคราะห์และเลือกกําหนด
แนวทางไปสู่ อนาคตร่ วมกัน
กระบวนการ F.S.C. จึงเป็ นการใช้อนาคตเป็ นจุดประสงค์ในการทํางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
แทนการใช้ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และการแก้ปัญหาเป็ นตัวตั้งในการพัฒนางาน พบว่า
กระบวนการ F.S.C. จะช่วยทําให้เป้ าหมายและแนวทางในการทํางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีความ
ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น กระบ วนการ F.S.C. จึงเป็ นเทคนิคสําหรับการกําหนดข้อมูลของแผนงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบแผนงาน
(ขั้นตอนที่ 1 การ
ออกแบบเจตนารมณ์) ของแผนที่ผลลัพธ์
8. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิตยา จันโทภาสกร ( 2535, อ้างถึงใน ทัศนีย ์ วีระกันต์ ,2541, น.43) ได้วจิ ยั เรื่ อง "
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ในกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค " โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน
938 ฉบับ ผลการวิจยั พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ทราบว่า มีพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ
โภค
พ.ศ.2522
ที่คุม้ ครองเรื่ องการซื้ อสิ นค้าและบริ การ และสามารถร้องเรี ยนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้เมื่อได้รับความเดือดร้อนหรื อความไม่เป็ นธรรมในการซื้ อสิ นค้า
และบริ การ ประชาชนส่ วนใหญ่มกั จะได้รับความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางโทรทัศ น์ และ
ไม่ได้เป็ นสมาชิกของสมาคม กลุ่ม ชมรมหรื อองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีประชาชนเพียงส่ วนน้อย
ที่คิดจะไปร้องเรี ยนเมื่อไม่ได้รับความเป็ นธรรมในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยส่ วนใหญ่จะใช้วธิ ี
ไม่ซ้ื อหรื อไม่ใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นอีก ซึ่ งผูศ้ ึกษามีความเห็นว่าอาจเป็ นเพราะประชาชนผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไปอาจมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคหรื ออาจเป็ นเพราะประชาชนส่ วนใหญ่เห็นว่า
เป็ นเรื่ องเล็กน้อย และเป็ นการเสี ยเวลาในการไปร้องเรี ยน
ภักดี โพธิศิริ ( 2533,น.49-82 ) วิจยั ส่ วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยาเรื่ อง
ผลกระทบของการ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคต่อความมัน่ คงแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข โดยศึกษาจากการรวบรวมเอกสารจากนักวิชาการ รายงาน ผลงานวิจยั
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การติดตามความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และจากการถกกันเองของท่านผูร้ ู ้ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง ผลการศึกษาทดลองของหน่วยงานต่างๆผลการวิจยั พบว่าปั จจัยสําคัญในการดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของไทยประกอบด้วย
1. ปั จจัยสําคัญในการดําเนินงานของภาครัฐอันได้แก่นโยบายและแผน กฎหมาย
หน่วยงานและบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การติ ดตามดูแลการเฝ้ าระวังปัญหา การวิจยั
การแสวงหาความร่ วมมือจากผูผ้ ลิต และการรณรงค์เผยแพร่ ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
2. ปั จจัยสําคัญในการดําเนินการภาคผูป้ ระกอบธุ รกิจ แบ่งการดําเนินการได้เป็ นสอง
ลักษณะคือการดําเนินการโดยตรงด้วยการใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต
การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การดําเนินการโดยอ้อมด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่จดั ขึ้นโดยรัฐหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคต่างๆ
3. ปั จจัยสําคัญในการดําเนินการในส่ วนของผูบ้ ริ โภคได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ความรู ้และ
ความตื่นตัวของผูบ้ ริ โภคในด้านความพร้อมรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการรวมกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนินการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขคือ
1) ปั ญหาของผูบ้ ริ โภคได้แก่ ปั ญหาด้านสังคมที่เกี่ยวกับบริ โภคนิสัยหรื อพฤติกรรมการ
บริ โภค ปั ญหาด้านการศึกษาพื้นฐานของประชาชน สภาพเศรษฐกิจ ผูบ้ ริ โภคขาดพลังต่อรอง
และผูบ้ ริ โภคไม่ทราบถึงสิ ทธิ อันพึงมีตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2) ปั ญหาของผูผ้ ลิตหรื อผูข้ าย ได้แก่ ปั ญหาจากการขาดความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ปัญหาความรู้ดา้ นเทคโนโลยี และปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐาน
3) ปัญหาของผูด้ าํ เนินการควบคุมในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ได้แก่นโยบายกฎหมาย
และระเบียบต่าง กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐมีขีดจํากัดในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารขาดการ
ประสานงาน ขาดงบประมาณ ขาดอัตรากําลังที่เหมาะสม และขาดประสบการณ์
นัทธมน ด่านทอง(2548) ทําการศึกษาผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุ ขของเทศบาลในช่วง
การถ่ายโอนภารกิจในเขตจังหวัดชลบุรี
ประชากรที่ศึกษาคือหัวหน้ากองสาธารณสุ ขหรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ขของเทศบาลในเขตจังหวัดชลบุรี(ยกเว้นศาลาว่าการเมืองพัทยา ) จํานวน
26 แห่ง เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้ น เพื่อศึกษาผลการ
ปฏิบตั ิงานใน 43 ภารกิจถ่ายโอนพบว่า ภารกิจด้านการเสริ มสร้างศักยภาพผูบ้ ริ โภคทั้งด้านความรู ้ใน
การบริ โภค และเรี ยกร้องสิ ทธิอนั ชอบธรรม ปฏิบตั ิท้ งั 26 แห่ง(100%) เหตุผลของการปฏิบตั ิตาม
เนื่องจากปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาล 18 แห่ง(69.23%) และเป็ นภารกิจที่ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว 8 แห่ง
(30.77%) ภารกิจด้านการสร้างและขยายเครื อข่ายการมีส่วนร่ วม ปฏิบตั ิท้ งั 26 แห่ง(100%) เหตุผล
ของการปฏิบตั ิตามเนื่องจากปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาล 5 แห่ง(19.23%) และเป็ นภารกิจที่ปฏิบตั ิ
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อยูแ่ ล้ว 21 แห่ง(80.77%) ภารกิจการผลิตสื่ อ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นอาหารและยา ปฏิบตั ิ
ทั้ง 24 แห่ง(92.31%) ภารกิจการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่ องมือแพทย์
เครื่ องสําอาง และ วัตถุอนั ตราย ตามที่ระบุในพรบ. ปฏิบตั ิท้ งั 24 แห่ง(92.31%) ปัญหาและอุปสรรค
ที่พบ คือ บุคลากรไม่เพียงพอพบปั ญหา 10 แห่ง(38.46%), งบประมาณไม่เพียงพอ พบปัญหา 16
แห่ง(61.54%) ส่ วนปั ญหาด้านการบริ หารจัดการพบว่า ผูบ้ ริ หารไม่เห็นความสําคัญด้านสาธารณสุ ข
พบปัญหา 8 แห่ง(30.77%), ไม่มีปัญหาด้านการบริ หารจัดการ17 แห่ง(65.38%)
ประสิ ทธิ์ อ่อนดี และศุภสิ ทธิ์ พรรณารุ โณทัย (2550) วิจยั มุมมองของผูบ้ ริ โภคไทยที่
สะท้อนถึงความต้องการต่อองค์การอิสระคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พบว่า ประชาชนทั้งหมดเห็นด้วยที่จะ
ให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระผูบ้ ริ โภคขึ้น เนื่องจากกลไกด้านกฎหมายและกลไกภาครัฐยังไม่มี
ช่องทางที่เอื้อให้ประชาชน ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบ ายและกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเลย โดยประชาชนคาดหวังว่า ถ้าองค์การอิสระผูบ้ ริ โภคได้รับการ
จัดตั้งขึ้นมาจริ ง องค์การอิสระผูบ้ ริ โภคจะเป็ นเสมือนกระบอกเสี ยงแทนผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศ ที่จะ
สะท้อนความเห็นจากภาคประชาสังคมไปยังหน่วยงานของรัฐ โดยผูท้ ี่จะเข้ามาทํา งานในฐานะ
กรรมการบริ หารองค์การอิสระผูบ้ ริ โภค ต้องเป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับ มีอุดมการณ์
ด้านการคุม้ ครองสิ ทธิผบู้ ริ โภค มีความยุติธรรม เสี ยสละ และซื่ อตรงนอกจากนี้ตอ้ งไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝงที่ขดั แย้ง (non-conflict of interest) และไม่มีตาํ แหน่งใน
พรรคก ารเมืองและหน่วยงานราชการ (ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษา ) ซึ่ง บุคคลดังกล่าวต้องผ่าน
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกมาจาก “คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองค์การอิสระผูบ้ ริ โภค ”
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารองค์การอิสระผูบ้ ริ โภค ควรประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย 2) นักวิชาการด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชน ที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ และ 3) บุคคลที่มาจากภาคประชาชน ซึ่งได้
ผ่านการคัดสรรจากเครื อข่ายองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคภาคประชาสังคม ในแต่ละจังหวัด /แต่ละพื้นที่
ส่ วนบทบาทหน้าที่ ในระดับดําเนินการขององค์การอิสระฯ ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
ผูบ้ ริ โภคและเครื อข่ายองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยการ
ขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่ายองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในระดับพื้นที่ทวั่ ประเทศ 2) มี
อํานาจในการรับเรื่ องราวร้องทุกข์และให้คาํ ปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ โภค ไต่สวนเพื่อ
พิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง ตลอดทั้งทําหน้าที่เป็ นคนกลางในการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย และระงับข้อ
พิพาทระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจและผูเ้ สี ยหาย 3) มีอาํ นาจในการตรวจสอบกระบวนการผลิตในสถาน
ประกอบการผลิตผลิตภัณ ฑ์ และการให้บริ การของรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง กรณี มีการ
ร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค 4) มีอาํ นาจในการเป็ นตัวแทน ฟ้ องร้องดําเนินคดีแทนผูเ้ ดือดร้อน ทั้งปั จเจก
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ชนและกลุ่มผูเ้ ดือดร้อน 5) มีอาํ นาจในการชี้มูลความผิด และ/หรื อวินิจฉัยตัดสิ นข้อพิพาทกึ่งตุลาการ
เกี่ยวกับสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค ภายใต้กระบวนการศาลผูบ้ ริ โภค 6) รวบรวมข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลและการ
จัดการข้อมูลข่าวสาร ตลอดทั้งการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 7) เผยแพร่ ความรู ้และสร้างทักษะในการ
ปกป้ องสิ ทธิ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค 8) เฝ้ าระวัง (Consumer Protection Watch) ในการปกป้ องมิให้ มีการ
ละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค 9) มีส่วนร่ วมกับหน่วยงานรัฐในการเป็ นกรรมการร่ วม ในการตรวจสอบ
และยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งเอื้ออํานวยในการยกระดับมาตรฐาน
การให้บริ การของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
มุมมองของประชาชนที่สะท้อนถึงแนวคิดและค วามคาดหวัง ให้องค์การอิสระผูบ้ ริ โภคมีอาํ นาจ
หน้าที่ในการรับเรื่ องราวร้องทุกข์ ให้คาํ ปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ โภค ไต่สวนเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริ งไกล่
เกลี่ย และเจรจาต่อรองกับผูป้ ระกอบธุ รกิจ หรื อแม้กระทัง่ ให้มีอาํ นาจในการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตในสถานประกอบการผลิตสิ นค้า เพื่อพิ สูจน์หาข้อเท็จจริ ง นอกจากนี้ยงั มีอาํ นาจในการชี้มูล
ความผิดเสมือนหนึ่งเป็ นอนุญาโตตุลาการได้ดว้ ยนั้น บทบาทขององค์การอิสระผูบ้ ริ โภคดังกล่าวไป
ซํ้าซ้อนกับบทบาทขององค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบอยูแ่ ล้ว ตัวอย่างเช่นสํานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และสํานักงานคณะกรรมกา รอาหารและยา แต่ประชาชนได้ให้เหตุผลสนับสนุน
แนวความคิดดังกล่าวอีกว่า “ในทางปฏิบตั ิงานของภาครัฐยังอ่อนแออยู่ แต่อาํ นาจการตรวจสอบ
ขององค์การอิสระกระทําได้โดยทันท่วงที ” หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ประชาชนเองไม่เชื่อมัน่ ต่อ
กลไกภาครัฐ ในการแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค เมื่อประชาชนผูเ้ ดือดร้อนได้ร้องทุกข์ผา่ น
เข้าไปยังองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบ นอกจากนี้การเสนอความเห็นขององค์การอิสระผูบ้ ริ โภคให้
เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างความเชื่อมัน่ ต่อข้อเสนอที่ให้กบั ผูท้ าํ การตัดสิ นใจและผู ้
กําหนดนโยบายได้น้ นั ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ให้ ความคิดเห็นจําเป็ นต้องมีทกั ษะในการพิทกั ษ์สิทธิของ
ผูบ้ ริ โภคและรู ้เท่าทันสถานการณ์และปั ญหาที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อแม้กระทัง่ สามารถคาดการณ์
ได้วา่ จะเกิดปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคในประเด็นใดบ้าง ในอนาคต บทบาทที่จะช่วยเสริ มการ
ทํางานดังกล่าวให้กบั องค์การอิสระ ผูบ้ ริ โภค และองค์การอิสระผูบ้ ริ โภคสามารถที่จะเสนอ
ความเห็น เพื่อผลักดันให้มีการออกกฎหมายและนโยบายที่ดีอย่างทันการณ์ได้ คือ การรับเรื่ อง
ร้องเรี ยน และการจัดทําระบบฐานข้อมูลของผูเ้ สี ยหาย เพื่อการศึกษาวิจยั
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่าการศึกษามุมมองและความต้องการของผูบ้ ริ โภคไทยเกี่ยวกับ
องค์การอิสระคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พบว่า ประชาชนทั้งหมดเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระ
ผูบ้ ริ โภคขึ้น เนื่องจากกลไกด้านกฎหมายและกลไกภาครัฐยังไม่มีช่องทางที่เอื้อให้ประชาชน ได้มี
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วมองค์การอิสระผูบ้ ริ โภคได้รับการจัดตั้ งขึ้นมาจริ ง องค์การอิสระผูบ้ ริ โภคจะ
เป็ นเสมือนกระบอกเสี ยงแทนผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศ ที่จะสะท้อนความเห็นจากภาคประชาสังคมไปยัง
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หน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้การดําเนินการพัฒนาระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยกลไกที่ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โภคมีศกั ยภาพในการปกป้ องสิ ทธิของตนได้ หากได้รับการเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ
ปลูกฝังจิตสํานึก (consciousness) โดยเฉพาะได้รับโอกาสให้มีส่วนร่ วม (participation) ใน
กระบวนการกําหนดนโยบายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และได้รับการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มกันเป็ นองค์กร
และเครื อข่าย โดยจะทํางานร่ วมกันกับองค์กรภาคส่ วนต่าง ๆ ในลักษณะหุ น้ ส่ วน (partnership) ซึ่ง
จะส่ งผลทําให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคสามารถเสนอความคิดเห็น เสนอแนะ กํากับ คัดค้าน และจัดการเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคส่ วนรวมได้โดยกลุ่มภาคประชาชนเอง การส่ งเสริ ม
ที่ดีและมีกลไกที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้ นในกระบวนการกําหนดนโยบาย
และการดําเนินงาน โดยชุมชนเครื อข่ายเอง จะส่ งผลทําให้ประชาชนสามารถปกป้ องสิ ทธิ ของตนเอง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพในองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล กรณี ศึกษา : อบต.ปากพูน นครศรี ธรรมราช ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดแนวทางในการศึกษา ดังนี้
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research :
PAR)
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
พื้นที่การศึกษาครั้งนี้ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลปากพูน ตําบลปากพูน อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยเน้นตัวแทนกลุ่มที่มาจากแกนนําประชาชน หรื อตัวแทนจาก
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และ
อบต.ปากพูน คือ
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จากเทคนิคการประชุมเพื่อค้นหา
อนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference: FSC ) ได้แก่
 กลุ่มเครื อข่ายคุม
้ ครองผูบ้ ริ โภคในอบต.ปากพูน เครื อข่าย อสม.
 เจ้าหน้าที่จาก อบต.ปากพูน
 เจ้าหน้าที่จาก สถานีอนามัยในความรับผิดชอบของ อบต.ปากพูน
 เจ้าหน้าที่จากสํานักงานคณะอนุกรรมการคุม
้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุม
้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
 เจ้าหน้าที่จากสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรี ธรรมราช
 เจ้าหน้าที่จากชมรมคุม
้ ครองผูบ้ ริ โภค องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
 นักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุ ขภาพภาคประชาชนภาคใต้
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
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2. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลปากพูน ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสถานการณ์ปัญหา
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยเทคนิคการประชุมเพื่อค้นหาอนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference:
FSC ) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
2.1 กลุ่มที่เป็ นภาคีหลัก : เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานใน อบต.ปากพูน แกนนําภาคประชาชน
ใน อบต.ปากพูน
2.2 กลุ่มที่เป็ นภาคียทุ ธศาสตร์ : นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูแ้ ทนจาก
คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธรรมราช สํานักงานอัยการจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราชจากหน่วยงานที่
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราชจากเอกสารผลการดําเนินงานด้าน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากหน่วยงานที่ดาํ เนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.
ศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต .ปากพูน เป็ นการรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต .ปากพูน จากกระบวนการกลุ่ม
แบบมีส่วนร่ วมในชุมชนโดยเทค นิคการประชุมเพื่อค้นหาอนาคตร่ วมกัน (Future Search
Conference: FSC )
3. การพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์การบริ หารส่ วนตําบล
จากกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมในชุมชน โดยเทคนิควิธีการประชุมกลุ่ม (Group Discussion)
และวิเคราะห์และสังเครา ะห์รูปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลปากพูนโดยกลุ่มผูบ้ ริ โภค อบต .ปากพูน ตัวแทนจาก อบต .ปากพูน นักวิชาการ และตัวแทน
จากหน่วยงานภาครัฐ
โดยดําเนินการจัดกระบวนการทั้งหมด 3 ครั้ง คือ
3.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากภาพรวมของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
และจากกระบวนการประชุมค้นหาอนาคตร่ วมกัน (F.S.C.) โดยให้ผเู ้ ข้าประชุมกลุ่มซึ่ งเป็ นกลุ่ม
เดียวกันกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพื่อค้นหาอนาคตร่ วมกัน (F.S.C.) ร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้
หลักการของการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและแนวทางแก้ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของตําบลปาก
พูน
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3.2 นําหลักการและแนวทางการแก้ไขปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มาสังเคราะห์รูปแบบการ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของตําบลปากพูน โดยเริ่ มจากการนําเสนอประสบการณ์การดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ได้ แก่ อบต .ควนรู อบต .ท่าข้าม
และเทศบาลตําบลปริ ก นํามาเป็ นข้อมูลนําเข้า เพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนากลไก และการ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มีความเป็ นไปได้และมีความเหมาะสมของตําบลปากพูน
3.3 นํารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในอบต .ปากพูน มาสร้างกลยุทธ์ และ
กําหนดแผนงานและแผนปฏิบตั ิการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และ อบต.ปากพูน
4. จัดทํารายงานสรุ ปผลการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมในชุมชนโดยเทคนิคการประชุ มเพื่อค้นหาอนาคต
ร่ วมกัน (Future Search Conference : F.S.C) ในการรวบรวบสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
พื้นที่ อบต.ปากพูน เพื่อเป็ นปัจจัยนําเข้าสําหรับกระบวนการพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคทั้ง 7 ขั้นตอน ตาม Outcome Mapping
F.S.C. เป็ นการประชุม เชิงปฏิบตั ิการโดยนําประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้างวิสัยทัศน์
ร่ วมกันในเรื่ องระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยใช้อนาคตเป็ นจุดประสงค์ร่วมกันในการทํางาน เพื่อหา
เป้ าหมายร่ วมขององค์กรในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ขั้นตอนของกระบวนการ F.S.C.
1) แบ่งกลุ่ม ออกเป็ น 5-6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
2) การค้นหาปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับชุมชน และระดับบุคคล ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ร่ วมกันตอบคําถามโดยผูน้ าํ การประชุมจะเป็ นผูน้ าํ คําถามให้ทางตัวแทนกลุ่มเขียนคําตอบ ลงใน
กระดาษที่เตรี ยมไว้
2.1) ค้นหาปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับบุคคล โดยถามคําถามว่าผูเ้ ข้าประชุมเคยประสบ
ปัญหา โดนเอารัดเอาเปรี ยบ 1 เรื่ องที่สาํ คัญที่สุด
2.2) ค้นหาปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับชุมชนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยถามคําถามให้ผเู ้ ข้า
ประชุมนึกเหตุการณ์ในอดีต 10 ปี ที่แล้ว ว่ามีปัญหาถูกเอารัดเอาเปรี ยบ จากการบริ โภคสิ นค้า หรื อ
บริ การอะไรบ้าง มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ประสบเองหรื อมีประสบการณ์รับรู้มา
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2.3) ค้นหาปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับชุมชนที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั โดยถามคําถามให้ผู ้
เข้าประชุม มองภาพในปั จจุบนั แล้วตอบคําถามว่าปั ญหาอะไรเป็ นปั ญหาสําคัญที่เกิดจากการถูกเอา
รัดเอาเปรี ยบจากการบริ โภค
2.4) ค้นหาปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับชุมชนที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยถาม
คําถามให้ผเู ้ ข้าประชุม มองปั ญหาในปั จจุบนั ที่เกิดว่าในอนาคตแนวโน้มของปั ญหาเหล่านี้จะมากขึ้น
หรื อน้อยลงอย่างไร ปั ญหาใดคิดว่าจะเป็ นปั ญหาสําคัญ
3) การค้นหาปัจจัยที่เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ เกิดปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยให้ผเู้ ข้าประชุม
ร่ วมตอบคําถาม
3.1) ปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ทาํ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ได้แก่ กระแสโลกาภิวตั น์ กระแสบริ โภคนิยม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา เป็ น
ต้น โดยถามคําถามปั ญหาที่เกิ ดในอดีต ในปั จจุบนั เป็ นปั ญหาอยูห่ รื อไม่
ถ้าไม่เป็ นปั ญหา
ปั จจัยอะไรทําให้ได้รับการแก้ไข
ถ้ายังเป็ นปัญหา
ปั จจัยอะไรที่ทาํ ให้เป็ นปั ญหาอยู่
ถ้าปั ญหาทวีมากขึ้น
ปัจจัยอะไรทําให้ปัญหารุ นแรง
จากคําถาม ทําให้ทราบถึงปัจจัยสาเหตุของปั ญหาการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน
4) การค้นหาแนวทางปฏิบตั ิแผนการดําเนินการเพื่อป้ องกัน ปั จจัยสาเหตุของปั ญหาการ ๆ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน กําหนดยุทธศาสตร์ ในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยทางผูน้ าํ การประชุมให้ผเู้ ข้า ประชุมร่ วมวางแผน โดยเมื่อทราบสภาพของ
ปัญหา การดําเนินการของ อบต. และ ภาคี ต้องทําอย่างไร เพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้เกิด หรื อ
ไม่ให้เกิดปั ญหา โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ ของการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสมใน
พื้นที่
จากกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนของ F.S.C. จะได้แนวทางสําหรับการทําแผนการดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ อบต.ปากพูน
2. กระบวนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมโดยเทคนิคการประชุมกลุ่ม (Group
Discussion) สําหรับการจัดทําแผนเพื่อพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ
ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลปากพูนโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) กําหนดหัวข้อ รวมทั้งคําถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้เหมาะสม
2) กําหนดทีมงาน ประกอบด้วย ผูด้ าํ เนินการอภิปราย (Moderator) ผูจ้ ดบันทึก (Notetaker)
และผูช้ ่วยทัว่ ไป (Assistant)
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3) สร้างแนวทางการสนทนา
4) นัดหมายผูร้ ่ วมประชุมกลุ่ม
5) จัดการประชุมกลุ่ม (Group Discussion)
‟ ผูด้ าํ เนินการแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์
‟ ให้สมาชิกกลุ่มแนะนําตัว
‟ อธิบายให้เห็นความสําคัญของการประชุมกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมกลุ่ม
‟ เริ่ มการสนทนาโดยพูดคุยเรื่ องทัว่ ๆ ไปเพื่อสร้าง สัมพันธภาพละบรรยากาศที่ดี
- ดําเนินการประชุมกลุ่ม
ผูด้ าํ เนินรายการ ( Modurator ) เป็ นผูค้ อยจุดประเด็นในการสนทนาตามแนวทางการประชุม
กลุ่ม เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรื อแนวทางการสนทนาอย่าง
กว้างขวางละเอียดลึกซึ้ ง และผูบ้ นั ทึก ( Note taker ) จะใช้โปรแกรมแผนที่ความคิด (Mind map)
เพื่อบันทึกการประชุมกลุ่ม โดยการจับประเด็นสําคัญจากการอภิปรายฉายแสดงบนจอภาพในขณะที่
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้เห็นภาพรวมและประเด็นที่สาํ คัญตลอดการ ประชุม กลุ่ม ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการอภิปรายและเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้ตรวจสอบข้อมูลสําคัญที่ถูกบันทึกได้ตลอดการ
อภิปราย
3. โปรแกรม Mind Manager Pro 7 สําหรับบันทึกและแสดงผลในการทํากระบวนการ
F.S.C. และ กระบวนการประชุมกลุ่ม (Group Discussion)
การวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เก็บรวบรวมข้อมูล
นําเสนอในรู ปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ของสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ดังนี้
- สถิติเรื่ องร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค
- ประเด็นปัญหาเรื่ องร้องเรี ยนและการจัดการปัญหา
2. สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต .ปากพูน เก็บรวบรวมข้อมูลนํามา
วิเคราะห์โดยใช้กลุ่มวิเคราะห์ โดยให้คนในชุมชน หรื อคนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การทําแผนที่เนื้อหา โดยใช้โปรแกรม Mind manager pro 7 ดังนี้
- ปั ญหาของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ปากพูน
- ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาผูบ้ ริ โภค
- แนวทางหรื อแผนงานในการแก้ไขปั ญหาผูบ้ ริ โภค
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- ประเด็นปัญหาเรื่ องร้องเรี ยนและการจัดการปัญหา
3. รู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์การบริ หารส่ วนตําบล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้กลุ่มวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จะมีลกั ษณะเป็ นคําบอกเล่ าจากการสนทนา
หรื อการเล่าตามประเด็นต่างๆ ในการจัดประชุมกลุ่ม ร่ วมกับการใช้โปรแกรม Mind manager pro 7
เพื่อสรุ ปประเด็นที่ได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการประชุมกลุ่ม ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ นําเสนอผลการวิเคร าะห์ขอ้ มูลใช้วธิ ีการนําเสนอเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ในรู ปของรายงานวิชาการ
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1) วิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเหตุการณ์หรื อประเด็นที่ศึกษา ว่ามีตวั แปรหรื อ
ส่ วนประกอบอะไรบ้าง
2) จัดหมวดหมู่ของส่ วนประกอบหรื อตัวแปรเหล่านั้น โดยจําแนกประเภท ( Categories )
ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นรายประเด็นที่เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์
3) วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรหรื อส่ วนประกอบเหล่านั้น
4) นําเสนอข้อมูลแผนการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใ นการสนทนากลุ่มโดยการ
วิพากษ์วจิ ารณ์จากผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ( Stakeholder ) ใน อบต .ปากพูน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยนาเข้ า
สถานการณ์ ปัญหา
1. สถานการณ์ ปัญหาการ
คุ้มครองผู้บริโภค
2. บทบาทหน้ าทีก่ าร
ดาเนินงานของหน่ วย งาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
 กลุ่ม / องค์ กร
ผู้บริโภคในชุมชน
 หน่ วยงานภาครัฐ
 องค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น

กระบวนการ
ดาเนินการวางรู ปแบบการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยประยุกต์ ใช้ วธิ ีตามขั้นตอนของ
Outcome Mapping ทั้งหมด 7
ขั้นตอน โดยนาข้ อมูลทีไ่ ด้ จากเทคนิค FSC ได้ แก่
- วิสัยทัศน์ หรือจุดมุ่งหมายของแผนงาน
- พันธกิจ
- ภาคีห้ ุนส่ วน
- ผลลัพธ์ ทพี่ งึ ประสงค์
- เกณฑ์ บ่งชี้ความก้าวหน้ า
- แผนทีย่ ุทธศาสตร์
- การดาเนินงานระดับองค์ กร

ผลลัพธ์
รู ปแบบการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
องค์ การบริหารส่ วนตาบลปากพูนทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพและมีกลไกทีส่ อดคล้องในพืน้ ที่
ได้ แก่
- โครงสร้ างการบริหารจัดการ
- กรอบภารกิจ
- กลไกการดาเนินงาน
- แผนงานการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค
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บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การวิจยั นี้เป็ น การพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคด้านสุ ขภาพในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกรณี ศึกษา : อบต.ปากพูน นครศรี ธรรมราชโดยวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่เน้นการมีส่วน
ร่ วม (Participatory Action Research) ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราชจากผลการ
ดําเนินงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากหน่วยงานในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ส่ วนที่ 2 สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต .ปากพูน จากกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมในชุมชนโดยเทคนิคการประชุมเพื่อค้นหาอนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference :
FSC )
ส่ วนที่ 3 ผลการ วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนารู ปแบบการดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในองค์การบริ หารส่ วนตําบลปากพูน
1. สถานการณ์ ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาครั้งนี้ รวบรวมผลการดําเนินงานที่เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ระหว่าง ปี
พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ. 2553 โดยเก็บข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารผลการดําเนินงานจาก
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
- สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดนครศรี ธรรมราช
- ศาลแผนกคดีผบู้ ริ โภค ศาลจังหวัดนครศรี ธรรมราช
- สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช
- สํานักงานเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
- สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
- โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
1.1 สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช
การดําเนินงานของสํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ดูแลเรื่ องการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยร วมในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์ที่
ผูบ้ ริ โภค ได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูป้ ระกอบธุ รกิจหรื อคํา
ร้องเรี ยนทัว่ ๆไปในเรื่ อง เกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในการซื้ อสิ นค้าเครื่ องอุปโภคบริ โภคหรื อ
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บริ การ โดยทําหน้าที่ประส านกับส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมส่ งเสริ มหรื อกําหนดมาตรฐานของสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อพิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์จาก
ผูบ้ ริ โภค และทําหน้าที่รายงานผลการปฏิบตั ิงานในรอบเดือนให้คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ส่ วนกลางทราบ โดยผลการดําเนินง านสํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัด
นครศรี ธรรมราช แสดงได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงสถิติเรื่ องร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภคผ่านสํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ปี งบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 ‟ กันยายน 2552)
เรื่ องร้องเรี ยน
จํานวน (เรื่ อง)
สัดส่ วน(%)
สิ นค้าและบริ การทัว่ ไป
14
48.2
สัญญาเช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11
34.4
ที่ดินและบ้าน(ที่อยูอ่ าศัย)
2
7.0
เรื่ องอื่นๆ
3
10.3
รวม
29
100
จากผลดําเนินงานของสํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัด
นครศรี ธรรมราช พบเรื่ องร้องเรี ยนในปี งบประมาณ 2552 ทั้งหมด 29 เรื่ อง ประเด็นปัญหาคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคที่พบการร้องเรี ยนมากที่สุดคือ สิ นค้าและบริ การทัว่ ไปไม่ได้มาตรฐาน มีการจําหน่ายเกิน
ราคา รองลงมาคือเรื่ อง ความไม่เป็ นธรรมจาก สัญญาเช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้านการ
จัดการปัญหาเรื่ อ งร้องเรี ยน โดยประเด็นปัญหา และการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนของสํานักงาน
คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดนครศรี ธรรมราช แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงประเด็นปัญญาเรื่ องร้องเรี ยนและการจัดการปัญหาของสํานักงานคณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดนครศรี ธ รรมราช ปี งบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 ‟ กันยายน 2552)
เรื่ องร้องเรี ยน
สิ นค้าและบริ การทัว่ ไป

เรื่ องร้องเรี ยน
สัญญาเช่าซื้ อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

-

-

ที่ดินและบ้าน(ที่อยูอ่ าศัย)

เรื่ องอื่นๆ

-

ประเด็นปัญหา
ปกปิ ดข้อเท็จจริ งของสิ นค้า
สิ นค้าชํารุ ดบกพร่ อง
ราคาแพงเกินจริ ง
ไม่ปิดป้ ายแสดงราคา
ประเด็นปัญหา
ไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้ผเู ้ ช่า
ซื้ อ
ยึดรถยนต์โดยไม่มีหนังสื อ
บอกเลิกสัญญา
ค่าทวงถาม ติดตามการ
ดําเนินการมีค่าธรรมเนียม
สู ง
ส่ งมอบรถมีความชํารุ ด
บกพร่ อง
ผิดสัญญาเช่าซื้ อ
ชํารุ ด บกพร่ องหลังรับบ้าน
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จ
ภาระเพิ่มเติมเกินข้อสัญญา

การจัดการเรื่ องร้องเรี ยน
- เจรจาไกล่เกลี่ย
- ส่ งต่อสํานักงานพาณิ ชย์
จังหวัดดําเนินการ
การจัดการเรื่ องร้องเรี ยน
- เจรจาไกล่เกลี่ย
- ดําเนินงานตามขั้นตอนของ
กฎหมายพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.
2522

- เจรจาไกล่เกลี่ยโดยเรี ยก
เงินชดเชยให้ผรู้ ้อง
- ให้คาํ ปรึ กษาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค

- บ้านเสี ยหายจากการสร้าง - เจรจาไกล่เกลี่ย /ชี้แจง
ท่อระบายนํ้า
ข้อเท็จจริ ง
- ชักจูงให้ซ้ื อสิ นค้า
- เจรจาไกล่เกลี่ยโดยเรี ยก
- นักเรี ยนบาดเจ็บจากเครื่ อง
เงินชดเชยให้ผรู้ ้อง
เล่นในโรงเรี ยน
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นอกจากนี้การดําเนินการของสํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ได้แก่ การให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาของกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แก่
ประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ 21 ราย การตรวจสอบพฤติกรรมการประกอบธุ รกิจในด้านต่างๆ เช่น
การตรวจสอบสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก การตรวจสอบโฆษณาขายบ้านที่ดิน การประชุมสัมมนาเพื่อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแก่ประชาชน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
1.2 ศาลแผนกคดีผ้ บู ริโภค ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลคดีผบู้ ริ โภคหรื อศาลแผนกคดีผบู้ ริ โภค เป็ นระบบวิธีพิจารณาคดีทางแพ่งของศาล
ยุติธรรมตามพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีผบู้ ริ โภค พ.ศ.2551 ซึ่งประชาชนในฐานะผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าอันตรายต่าง ๆ สามารถใช้สิทธิ ฟ้องร้องต่อแผนกคดีผบู ้ ริ โภคที่มี
ประจําอยูใ่ นศาลแขวง ศาลจังหวัด และศาลแพ่งทุกแห่ง โดยระบบวิธีพิจารณาคดีผบู ้ ริ โภคจะเอื้อต่อ
การใช้สิทธิ ของผูบ้ ริ โภค เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว เที่ยงธรรม และส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ สําหรับคดีที่ศาลจะรับดําเนินคดีและพิจารณา
คดีเป็ นคดีผบู้ ริ โภค ได้แก่ คดีแพ่ง ที่ผบู ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุ รกิจมีขอ้ พิพาทกันเนื่องจากการบริ โภค
สิ นค้าหรื อบริ การ คดีแพ่ง ที่ประชาชนได้รับความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ตารางที่ 4 แสดงสถิติจาํ นวนคดีผบู้ ริ โภคของ ศาลแผนกคดีผบู้ ริ โภค ศาลจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2552 ‟ วันที่ 9 เมษายน 2553
ช่วงเวลาที่ดาํ เนินงาน
มกราคม 2552 ‟ ธันวาคม 2552
มกราคม 2553 ‟ 9 เมษายน 2553

จํานวนคดีความ (เรื่ อง)
854
197

ซึ่ งจํานวนคดีดงั กล่าวมีท้ งั กรณี ที่ผบู ้ ริ โภคฟ้ องผูป้ ระกอบการ และ ผูป้ ระกอบการฟ้ อง
ผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 5 แสดงสถิติคดีผบู้ ริ โภคของ ศาลแผนกคดีผบู้ ริ โภค ศาลจังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้อมูล
ตั้งแต่ มกราคม 2552 ‟ วันที่ 9 เมษายน 2553
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ลําดับ
สาเหตุของคดีความ
1
ผิดสัญญาเช่าซื้ อ
2
ผิดสัญญากูย้ มื
3
การบังคับให้มีการจํานอง
4
การกูย้ มื / การคํ้าประกันสัญญาเงินกู้
5
เรี ยกค่าเสี ยหายจากสิ นค้า หรื อการบริ การที่ไม่ปลอดภัย
สถิติคดีผบู้ ริ โภคของ ศาลแผนกคดีผบู้ ริ โภค พบว่าสถิติที่มีการส่ งฟ้ องดําเนินคดีมากที่สุด
คือ การผิดสัญญาเช่าซื้ อ โดยจํานวนคดีที่มากที่สุดเป็ นคดีรถจักรยานยนต์ที่ผดิ สัญญาเช่าซื้ อ โดยใน
ปี 2552 มีจาํ นวนคดีความ 95 เรื่ อง และภายในปี 2553 มีจาํ นวนคดีที่ส่งฟ้ องร้องถึง 10 เรื่ อง โดย
สาเหตุของปั ญหาเกิดจากผูป้ ระกอบการไม่จดทะเบียนสัญญา เช่าซื้ อให้แก่ผบู ้ ริ โภค รองลงมาคือคดี
ผิดสัญญากูย้ มื โดยสัญญาที่มีการผิดข้อสัญญามากที่สุดคือ ข้อสัญญาการกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา
(กยส.) นอกจากสาเหตุของคดีความข้างต้น ยังพบสาเหตุที่มีการฟ้ องร้อง ได้แก่ การฟ้ องร้องแพทย์
และโรงพยาบาล กรณี ได้รับความเสี ยหายจากกา รเข้าไปรักษาตัว การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจาก
ผูป้ ระกอบการโรงแรมกรณี รถยนต์สูญหาย โดยการดําเนินการของศาลคดีผบู้ ริ โภคกรณี มีการ
พิพากษาความผิดของผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การให้เปลี่ยนสิ นค้าให้ใหม่ แทนการแก้ไขซ่อมแซม
สิ นค้า การให้ผปู้ ระกอบการทําประกาศเรี ยกรับสิ นค้าคืนจากผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
1.3 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการดําเนินงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีกลุ่มงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นผู้ รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน นอกจากนี้
ในระดับอําเภอมีการดําเนินงานโดยสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และกลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงสถานีอนามัย เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ซึ่งการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนี้เป็ นไปต
ามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุ ข และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีการถ่ายโอนภารกิจ มอบอํานาจให้
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ นโยบายที่สาํ คัญ ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)
ซึ่ งเป็ นนโยบายหลัก และมีการบูรณาการการทํางานร่ วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และภาคองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ได้
ดําเนินการเก็บตัวอย่างอาหารในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครศรี ธรรมราช และ เฝ้ าระวังสารปนเปื้ อน
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ในอาหารซึ่งมีการรณรงค์ 6 ชนิดหลัก ได้แก่ สารเร่ งเนื้อแดง ซึ่ งพบในเนื้อหมู , สารฟอกขาว พบ
ใน เส้นก๋ วยเตี๋ยว,ขนมจีน,ถัว่ งอก, ขิงและข่าซอย, ยอดมะพร้าว และหน่อไม้ดอง , สารบอแรกซ์ พบ
ใน ลูกชิ้น ,หมูบด,ไส้กรอก, ทับทิมกรอบ และทอดมัน , สารฟอร์มาลิน พบใน ปลาห มึก , กุง้ , ปู
และ ปลา , สารกันรา พบในนํ้าดองผักและผลไม้ , ยาฆ่าแมลง ซึ่ งตกค้างเกินกว่าค่าความปลอดภัย
ใน ผักสด , ผลไม้ดอง
ตารางที่ 6 แสดงการตรวจวิเคราะห์เฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร (โครงการอาหารปลอดภัย )
ปี งบประมาณ 2549 ‟ 2551 (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2548 ‟ กันยายน 2551) ของ สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2549
2550
2551
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
รายการสารปนเปื้ อน
ตรวจ พบ (ร้อย ตรวจ พบ (ร้อย ตรวจ พบ (ร้อย
ละ)
ละ)
ละ)
สารเร่ งเนื้อแดง
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
สารกันรา
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
นํ้าบริ โภคในภาชนะ 132
7 94.69 156 22 85.89 173 36 79.19
บรรจุที่ปิดสนิท
จากผลการดําเนินงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคส่ วนของผลิตภัณฑ์อาหารตามโครงการ
อาหารปลอดภัย จากการสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหารพบปัญหาสารปนเปื้ อนในอาหารที่นอ้ ยมาก
โดยเฉพาะปั ญหาสารเร่ งเนื้อแดงที่ผลการดําเนินงานในช่วง 2 ปี หลัง ไม่พบการปนเปื้ อนในหมูเนื้อ
แดง เนื่องจากมีการรณรงค์จากส่ วนกลาง ได้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการ
ประชาสัมพันธ์จากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ส่ วนผลิตภัณฑ์อาหารที่พบการตกมาตรฐานมาก
ที่สุด คือ นํ้าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบว่าในแต่ละปี มีสารปนเปื้ อน หรื อตกมาตรฐาน
ในปริ มาณที่มากขึ้น โดยตัวอย่างนํ้าที่มีการตรวจ พบสาเหตุที่ไม่เข้ามาตรฐานเนื่องจากพบการ
ปนเปื้ อนของเชื้อ MPN Coliform > 2.2 และ พบ E.Coli เกินมาตรฐาน
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1.4 สานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การดําเนินการตรวจสอบเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดย
สํานักงานเทศบาลนครนครศ รี ธรรมราช อันเนื่องมากจาก การกระจายอํานาจถ่ายโอนภารกิจด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้แก่เจ้าพนักงานในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น สําหรับเทศบาลนครศรี ธรรมราชได้ดาํ เนินการตามโครงการอาหารปลอดภัยร่ วมกับ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบผลการดําเนินการดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2552 ‟ 31
มกราคม 2553) จากสํานักงานเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ต.ค.52 - ม.ค.53
รายการสารปนเปื้ อน
สารเร่ งเนื้อแดง (Ractopamine,
Clenbuterol, Salbutamol)
บอแรกซ์
สารฟอกขาว
ฟอร์มาลีน
สารกันรา
ยาฆ่าแมลง

ตรวจ

พบ

140

2

ผ่าน
(ร้อยละ)
98.57

2,431
250
121
2,675
894

1
1
0
0
84

99.67
99.67
100
100
90.6

จากผลการดําเนินงานของสํานักงานเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช พบปั ญหาความไม่
ปลอดภัยในอาหารมากที่สุดคือ ปั ญหาการปนเปื้ อนของยาฆ่ าแมลงในพืชผัก ผลไม้ รองลงมาคือ
ปั ญหาการปนเปื้ อนของสารเร่ งเนื้อแดงในสุ กร
1.5 สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเน้นความสําคัญในด้านความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเกษตรและอาหาร โดยจะต้องดําเนินการผลิตสิ นค้าทางการเกษตรและอาห ารให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อเป็ นการปกป้ องคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ดังนั้นจึงมีนโยบายให้
สํานักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัดดําเนินการตรวจสอบสารเร่ งเนื้อแดงในปั สสาวะสุ กรเพื่อประกันความ
ปลอดภัยของสิ นค้าที่ออกวางจําหน่าย ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
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ตารางที่ 8 ผลการตรวจสารเร่ งเนื้อแดงในปั สสาวะสุ กร ของสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช
2551
จํานวนที่ตรวจ
จํานวนที่พบสารเร่ งเนื้อแดง
ครั้งที่
ระยะเวลาดําเนินการ
(ตัวอย่าง)
(ตัวอย่าง)
1
กุมภาพันธ์ 51
42
12
2
มีนาคม 51
32
2
3
เมษายน 51
30
2
4
ธันวาคม 51
26
2
รวม
130
ผ่าน 112 ตัวอย่าง
2552
จํานวนที่ตรวจ
จํานวนที่พบสารเร่ งเนื้อแดง
ครั้งที่
ระยะเวลาดําเนินการ
(ตัวอย่าง)
(ตัวอย่าง)
1
มกราคม 52
117
0
2
กุมภาพันธ์ 52
199
18
3
พฤษภาคม 52
104
11
4
มิถุนายน 52
38
0
รวม
458
ผ่าน 429 ตัวอย่าง
จากผลการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชที่มีการตรวจสารเร่ ง
เนื้อแดงในปั สสาวะสุ กรพบว่าในปี 2552 พบการปนเปื้ อนมากขึ้นกว่าปี 2551 ซึ่งเป็ นสถานการณ์
ปั ญหาที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของสํานักงานเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช แต่โดย
ภาพรวมของปั ญหาผลิตภัณฑ์อาหารจากแต่ละหน่วยงาน พบสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านความปลอดภัยในการบริ โภค มีแนวโน้มของปั ญหาที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการพบสาร
ปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์อาหารที่สุ่มตรวจมากขึ้น แต่อาจมีผลการดําเนินงานแต่ละหน่วยงานที่ผลมี
ความขัดแย้งกันเช่น ผลการปนเปื้ อนสารเร่ งเนื้อแดงในสุ กรจากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ทั้งนี้
อาจเกิดจากการประเมินสถานการณ์ และความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหาร จึงได้มี
การนําผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช แผนกการเฝ้ าระวังโรคระบาด ที่
อาจมีสาเหตุมาจากสารปนเปื้ อนและความไม่สะอาดของอาหาร แสดงผลตามตารางที่ 9

59

ตารางที่ 9 อัตราการเจ็บป่ วยจากโรคทางเดินอาหาร ข้อมูลจากหน่วยงานระบาดวิทยา ฝ่ ายสุ ขาภิบาล
และป้ องกันโรค โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
2549
2550
2551
ชื่อโรค
(ราย)
(ราย)
(ราย)
อาหารเป็ นพิษ
19,469
21,042
อุจจาระร่ วงอย่าง
627
910
รุ นแรง
จากข้อมูลอัตราการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยโรคทางเดินอาหาร ซึ่ งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการบริ โภค
อาหาร ที่มีการปนเปื้ อนสารห้ามใช้ในอาหาร พบการเจ็บป่ วยมีอตั ราที่สูงขึ้น แสดงถึงสถานการณ์
ปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรุ นแรงมากขึ้น
ตารางที่ 10 แสดงปริ มาณการร้องเรี ยนด้านผลิตภัณฑ์อาหารและยาใน ปี งบประมาณ 2551 -2552
ของ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ปี พ.ศ.
ผลิตภัณฑ์ ทรี่ ้ องเรียน
อาหาร
สถานพยาบาล
เครื่ องสําอาง
ยา
รวม

พ.ศ. 2551
จานวน
5
7
0
2
14

ร้ อยละ
41.66
58.33
0
14.28
100

พ.ศ. 2552
จานวน
9
12
3
7
31

ร้ อยละ
29.03
38.7
9.67
22.58
100

สถานการณ์พฤติกรรมบริ โภคของประชาชน ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าประชาชนมี
ความสนใจต่อความปลอดภัยจากการบริ โภคเพิ่มขึ้น ดูจากมีความตื่นตัวในสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคเมื่อพบ
ความไม่ปลอดภัยจากการบริ โภค พบมีอตั ราการร้องเรี ยนที่เพิม่ สู งขึ้นในแต่ละปี
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ปี พ.ศ.
2550
2551
2552

จานวนเรื่องร้ องเรียน(ครั้ง)
10
14
31

ในส่ วนของการรับเรื่ องร้องเรี ยน กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธรรมราชมีหน้าที่ในการรับเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร และยา โดยรับเรื่ องผ่าน
ทาง โทรศัพท์ อินเตอร์เนต จดหมาย และบันทึกแบบฟอร์มร้องเรี ยนโดยตรงที่ สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด จากปี พ .ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ.2552 มีปริ มาณการร้องเรี ยนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี โดยประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรี ยนมากที่สุด คื อ สถานพยาบาล ได้แก่ปัญหา
สถานพยาบาลเปิ ดโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานพยาบาลเถื่อน ปั ญหารองลงมา คือ ยา ประเด็นเรื่ อง
ร้องเรี ยน ได้แก่ สถานประกอบการด้านยาที่เปิ ดขายยาไม่ถูกต้อง ขายยาผิดประเภท และผลิตภัณฑ์
ยาที่อนั ตราย เช่น ยาไม่มีทะเบียน การปนเปื้ อนของ สเตียรอยด์ใ นยาแผนโบราณ , เรื่ องร้องเรี ยน
ด้านอาหาร ได้แก่ สถานที่ผลิตไม่ตรงกับฉลาก , กินอาหารแล้วมีอาการท้องเสี ย คัน หายใจติดขัด ,
จําหน่ายอาหารไม่มีตรา อ.ย.และปลอมแปลงฉลากเป็ นต้น
โดยสรุ ป จากผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในจังหวั ดนครศรี ธรรมราช ได้แก่ สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ศาล แผนกคดี ผูบ้ ริ โภค ศาลจังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช และ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้ม
ของปั ญหาเพิ่มมากขึ้น หากมีการเปรี ยบเทียบจากสถิติการรับเรื่ องร้องเรี ยนผ่านช่องทางอื่น อาทิเช่น
วิทยุชุมชนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าสถิติการร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภคผ่านหน่วยงานของรัฐยัง
มีจาํ นวนน้อยกว่าความเป็ นจริ งของ สถานการณ์ปัญหาผูบ้ ริ โภค อาจเนื่องมาจากช่องทางสําหรับรับ
เรื่ องร้องเรี ยนของหน่วยงานภาครัฐ ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงควรพัฒนากลไกการรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนสําหรับผูบ้ ริ โภคให้มีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย และควรพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ โภคให้สามารถพิทกั ษ์สิทธิ ตนเองได้ ดังนั้น หน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค จําเป็ นต้องปรับรู ปแบบการดําเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงไป
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2. สถานการณ์ ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ ที่ อบต.ปากพูน
สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน อบต.ปากพูน จากกระบวนการมีส่วนร่ วมในชุมชน
โดยเทคนิคการประชุมเพื่อค้นหาอนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference: FSC ) มีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดปั ญหาคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค และแนวทางแก้ไข สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 9
ตารางที่ 11 แสดงผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน อบต.ปากพูน
ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค
1. คุณภาพงานบริ การ
-สาธารณูปโภค ได้แก่ พบเรื่ อง
ร้องเรี ยนปั ญหาไฟฟ้ า นํ้าประปา
หมู่บา้ น ถนนชํารุ ด
-การสัญจร เช่น รถโดยสารประจําทาง
-บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
(บริ การโทรศัพท์มือถือ มีความ
ขัดข้องเกิดขึ้นที่ตวั เครื่ องส่ งซ่อมที่
ศูนย์บริ การของบริ ษทั แล้วไม่ดีข้ ึน จึง
ติดต่อขอเปลี่ยนเครื่ องใหม่ บริ ษทั ก็
มักจะปฏิเสธที่จะเปลี่ยนให้
หรื อการคิดค่าโทรศัพท์ไม่ถูกต้องตาม
ประกาศขององค์การโทรศัพท์ฯ หรื อ
การถูกแอบอ้างชื่อไปเปิ ดใช้บริ การ
โทรศัพท์มือถือ)
2. ความไม่เป็ นธรรม
2.1 สัญญา
- รถยนต์
- อสังหาริ มทรัพย์ เกี่ยวกับการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา เช่น ก่อสร้างไม่เสร็ จ
หรื อไม่มีสาธารณูปโภคตามสัญญา

ปัจจัยและสาเหตุ
1. คุณภาพงานบริ การ
- ปั ญหาจากรถโดยสาร
ประจําทาง เกิดจากไม่มี
อัตราค่าโดยสารที่แน่นอน
ผูบ้ ริ โภคไม่ทราบการปรับ
ขึ้นอัตราค่าโดยสาร
- ปั ญหาจาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผบู้ ริ โภค
ไม่ทราบข้อสัญญาหลังการ
ขาย
- การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของ
ผูบ้ ริ โภคไม่เพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคสิ นค้า
- ผูบ้ ริ โภคไม่ทราบช่องทาง
ร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหา
2. ความไม่เป็ นธรรม
- ผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับความ
เป็ นธรรมจากสัญญา
ประกันภัย หรื อได้รับข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องก่อนตกลงซื้ อ
ประกัน จากตัวแทนขาย

แผนงานเพือ่ แก้ไขปัญหา
1.สร้างช่องทางในการ
พิทกั ษ์สิทธิ และแก้ไข
ปั ญหาผูบ้ ริ โภคอย่างมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
2.มีหน่วยงานรับเรื่ อง
ร้องเรี ยน และประสาน
ข้อมูลเพื่อแก้ไขปั ญหา
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่าง
เป็ นระบบ
3.สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
ชุมชน พร้อมทั้ง
กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้สิทธิ
ผูบ้ ริ โภค
4. มีเวทีนาํ เสนอปัญหา
ของผูบ้ ริ โภค
5. เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคผ่าน
ช่องทางสื่ อต่างๆในพื้นที่
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- สัญญาประกันชีวติ / สัญญา
ประกันภัย
- หนี้สิน ได้แก่ ปั ญหาอัตราดอกเบี้ย
การติดตามทวงหนี้ ทั้งหนี้ในระบบ
และนอกระบบ
2.2 การเอารัดเอาเปรี ยบจากการซื้ อ
สิ นค้า หรื อการรับบริ การ
- การซื้ อขายสิ นค้าไม่ได้รับความเป็ น
ธรรม ได้แก่ ปั ญหาจากมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ และสิ นค้าต่าง ๆ เช่น
รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น การ
รับประกันไม่ได้เป็ นไปตามสัญญา กล
โกงของแม่คา้ เช่นการโกงตาชัง่

ประกันของบริ ษทั
- หน่วยงานของรัฐหรื อ
องค์การของรัฐ ยังไม่ได้ให้
การเอาใจใส่ เท่าที่ควรจาก
เรื่ องร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค
อาจเนื่องมาจาก บุคลากร
ภาครัฐมีจาํ นวนจํากัด ไม่
เพียงพอกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
- การส่ งต่อข้อมูลของ
ปั ญหาผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ให้
ผูเ้ กี่ยวข้องดําเนินการ (การ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
องค์กรภาครัฐและท้องถิ่น)
- ผูบ้ ริ โภคไม่รู้สิทธิ ของ
ตนเอง
- ไม่ทราบช่องทาง
ร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหา
3.ด้ านสาธารณสุ ข
3.ด้ านสาธารณสุ ข
- ด้านบริ การสุ ขภาพ (มาตรฐาน
- ด้านบริ การสุ ขภาพ ขาด
คุณภาพการบริ การทางการแพทย์ผปู้ ่ วย ระบบการควบคุมคุณภาพ
ในระบบประกันสุ ขภาพเกิดความไม่ และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เท่าเทียมกันในการรักษา ทั้งระบบ
จากบริ การที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการข้าราชการ สิ ทธิในระบบ
หลักประกันสุ ขภาพ
ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม ผูบ้ ริ โภคที่ถูกละเมิดสิ ทธิ
การได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ข้ นั พื้นฐาน
มักจะถูกปฏิเสธเรื่ อง
และได้รับความเสี ยหายจากการใช้
ค่าเสี ยหายในเบื้องต้นทําให้
บริ การ)
ผูบ้ ริ โภคต้องร้องเรี ยนต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
-ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา
ผูป้ ระกอบการก็จะไม่รับผิด
เครื่ องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร มี ในทันทีจนกว่าจะมีการ

6. ผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบายของตัวแทน
ผูบ้ ริ โภค ต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
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การปนเปื้ อนสารห้ามใช้ พบการ
โฆษณาโอ้อวดเกินจริ ง )

พิสูจน์วา่ ตนผิดจริ ง ซึ่ง
โดยมากผูบ้ ริ โภคจะอยูใ่ น
ฐานะที่เสี ยเปรี ยบในการ
ต่อรองกับผูป้ ระกอบการ
- ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พบว่า ผูป้ ระกอบการยังมี
การจําหน่ายและทําการ
โฆษณากันอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับผูบ้ ริ โภคไม่มี
ข้อมูลที่เพียงพอที่จะ
ตัดสิ นใจในการเลือก
หรื อไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์

จากผลการทํา Future Search Conference (F.S.C.)พบว่าสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคใน อบต .ปากพูน ในประเด็น ปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้านความไม่เป็ นธรรม ได้แก่ สัญญาไม่เป็ นธรรม เช่น สัญญาซื้ อขายรถ ประกันคุณภาพสิ นค้า
คุณภาพสิ นค้าไม่ได้มาตรฐาน ค่าบริ การรถโดยสารในพื้นที่เกินราคา
สิ นค้าขายตรงโอ้อวด
สรรพคุณเกินจริ ง ระบบสาธารณูปโภคไม่ทวั่ ถึงทุกพื้นที่
ด้านความปลอดภัยจากการบริ โภค
คุณภาพสิ นค้า พบสารปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารไม่มี อย . ยาไม่มี
ทะเบียน เครื่ องสําอางพบสารห้ามใช้มีวางจําหน่าย นิคมอุตสาหกรรมส่ งผลต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใน
พื้นที่ ซึ่ งสถานการณ์ปัญหาผูบ้ ริ โภคเหล่านี้มีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
„ บุคลากรภาครัฐมีจาํ นวนจํากัด ไม่เพียงพอกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
„ ระบบการควบคุมคุณภาพสิ นค้า ไม่ทวั่ ถึงสู่ ผบู ้ ริ โภครายย่อย
„ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของผูบ้ ริ โภคไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจบริ โภคสิ นค้า
„ ไม่ทราบช่องทางร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหา
„ การส่ งต่อข้อมูลของปั ญหาผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ให้ผเู ้ กี่ยวข้องดําเนินการ (การเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างองค์กรภาครัฐและท้องถิ่ น)
„ ผูบ้ ริ โภคไม่รู้สิทธิ ของตนเอง
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จากสถานการณ์ปัญหาและ สาเหตุ ปั จจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดปั ญหา ทางผูเ้ ข้าร่ วม
กระบวนการ F.S.C. จึงได้นาํ เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ดังนี้
„ สร้างกลไกการร้องเรี ยน การไกล่เกลี่ย ในระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชน ผูบ้ ริ โภคมี
ความสะดวก สามารถจัดการปั ญหาที่เกิดจากการบริ โภคได้
„ สร้าง / พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคให้รู้จกั พิทกั ษ์สิทธิในชุมชน
โดยสรุ ปจากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และสถานการณ์
ปัญหาผูบ้ ริ โภคใน อบต .ปากพูน ที่ได้จากกระบวนการ FSC พบว่าการดําเนินงานของภาครัฐ และ
หน่วยงานที่ดูแลเรื่ องการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการปั ญหาของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการสร้างและพัฒนารู ปแบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยรู ปแบบหนึ่งที่
ได้จากกระบวนการ FSC ของประชาชนใน อบต .ปากพูน คือการสร้างก ลไกการร้องเรี ยน การไกล่
เกลี่ย ในระดับชุมชน คือ การสร้างศูนย์พิทกั ษ์สิทธิผบู้ ริ โภคในชุมชน นอกจากนี้ ควรให้ทาง อบต .
ปากพูน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อบต .ปากพูน และภาคประชาสังคมของอบต .ปากพูน
ร่ วมกันพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน ให้เท่าทันกับ สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ผลการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วมเพือ่ พัฒนารู ปแบบการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทางการพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา อบต.ปากพูน
จากผลของสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และผลของสถานการณ์
ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน อบต.ปากพูนที่ได้จากกระบวนการ FSC พบว่ากลไกที่จะสามารถแก้ไข
ปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน ได้ การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค ให้ผบู้ ริ โภคสามารถ
พิทกั ษ์สิทธิตนเองได้
การพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยใช้การปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชน หรื อทาง อบต.ปากพูนร่ วมกันกําหนด และพัฒนารู ปแบบการดําเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้มีกลไกเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค ให้ผบู้ ริ โภคสามารถพิทกั ษ์สิทธิตนเอง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยวิธีประชุมกลุ่ม (Group Discussion)
ทั้งหมด จํานวน 3 ครั้ง วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
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ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม อบต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
วัตถุประสงค์ : เพื่อนําผลการวิจยั สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน ปัจจัย
สาเหตุของปั ญหา และแนวทางการแก้ไขปั ญหา ที่ได้จากกระบวนการ Future Search Conference
มานําเสนอให้ทางกลุ่มร่ วมกันกําหนดจุดมุ่งหมาย และวางแผนการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ
พื้นที่อบต.ปากพูน
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมกลุ่ ม : เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธรรมราช สคบ.จังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัด แกนนําชุมชน ผูแ้ ทนจาก อบต.ปากพูน และ
ทีมผูว้ จิ ยั รวมทั้งหมด 28 คน
ผลการประชุมกลุ่ม (Group Discussion) : จากแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผู้ บริ โภค
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช และพื้นที่ อบต .ปากพูน พบว่ากลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด คือการทําให้ผบู้ ริ โภครู้จกั ปกป้ องสิ ทธิของตนเอง รู ้จกั การจัดการแก้ไข
ปัญหา โดยมีการ ร้องเรี ยนเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภคของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับผลจากกระบ วน
Future Search Conference ที่ได้นาํ เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค คือการสร้าง
กลไกการร้องเรี ยน การไกล่เกลี่ย ในระดับชุมชน โดยวิธีหนึ่งที่มีการนําเสนอคือการสร้างศูนย์
พิทกั ษ์สิทธิผบู้ ริ โภคในชุมชน จัดตั้งศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนปั ญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่ อบต .
ปากพูน หรื อการจัดตั้งศูนย์คุม้ ครองสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต .ปากพูนขึ้น ร่ วมกับการพัฒนา
ศักยภาพผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต .ปากพูน โดยให้ผบู ้ ริ โภคในปากพูนเข้ามามีส่วนร่ วมในการร่ วม
พัฒนาศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ อบต.ปากพูน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นนโยบายส าธารณะ และมี
ทุนทางสังคม ได้แก่ อาสาสมัครภาคประชาชน อสม .น้อย นักกฎหมายประจํา อบต . ซึ่งผูเ้ ข้า
ประชุมกลุ่มครั้งนี้ได้วางจุดหมายร่ วมกันของการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน อบต .ปากพูน โดย
ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภคขึ้นใน อบต .ปากพูน และให้มีแผน งานที่จะพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่สามารถแก้ไขปั ญหาผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมีการร่ วมกันวางบทบาทการทํางานร่ วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน และเจ้าหน้าที่จาก อบต.ปากพูน
การดําเนินงานต่อ : การประชุมกลุ่ม (Group Discussion) เพื่อนัดหมายการวางบทบาทของ
คณะทํางานในศูนย์พิทกั ษ์สิทธิผบู้ ริ โภค และกําหนดแผนงานของศูนย์พิทกั ษ์สิทธิผบู้ ริ โภค
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ครั้งที่ 2
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม อบต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
วัตถุประสงค์ : 1. การวางบทบาทว่าเป็ นใคร จะทําอะไร อย่างไร ในศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภค
2. การกําหนดตัวหลักของการทํางานและตัวหนุนเสริ มผลักดันให้เกิดแผนงาน
คุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภค
3. กําหนดแผนงาน ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ อบต. และตัวแทนภาคประชาชน
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมกลุ่ม : เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธรรมราช สคบ .จังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัด แกนนําภาคประชาชน ผูแ้ ทนจาก
อบต.ปากพูน และทีมผูว้ จิ ยั รวมทั้งหมด 23 คน
ผลการประชุมกลุ่ม (Group Discussion) :
1. การวางบทบาทของคณะทํางานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน กําหนด
ผูร้ ับผิดชอบและบทบาทหน้าที่
รู ปแบบของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูนที่ทางกลุ่มการประชุม ได้ตกลงร่ วมกันคือ
รู ปแบบกึ่งองค์กรอิสระ โดยที่มีการดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน จากภาค
ประชาชน อยูภ่ ายใต้คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบล เพื่อสามารถจัดการกลไก
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การส่ งต่อ ไกล่เกลี่ย และจัดการเรื่ องร้องเรี ยนภายใต้อาํ นาจที่ทาง
สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดถ่ายโอนมาให้กบั คณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคประจําตําบล
2. การกําหนดตัวหลักของการทํางานและตัวหนุนเสริ มผลักดันให้เกิดแผนงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค และการกําหนดคณะทํางานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ตัวหลักของการทํางานและตัวหนุนเสริ มผลักดันให้เกิดแผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ดังนี้คือ
- ภาคีหลัก คือ สมาชิกใน อบต.ปากพูน แกนนําภาคประชาชนในอบต.ปากพูน
- ภาคียท
ุ ธศาสตร์ นายก อบต.ปากพูน ผูแ้ ทนคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจํา
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักอัยการจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
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แผนภูมิที่ 3 รู ปแบบศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน อบต.ปากพูน

สคบ.

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนออมทรัพย์

MOU

อบต.ปากพูน

1.ตั้งคณะอนุกรรมการ
2.ตั้งศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน

สนับสนุนงบประมาณ

สสจ.

อนุกรรมการ สคบ.ระดับ อบต.
ประธานกรรมการ (นายก อบต.)
1.การจัดการข้อมูล
2.พัฒนาศักยภาพ
3.ขยายเครื อข่าย ผบ.
4.เฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์

สนับสนุนงบประมาณ

ศูนย์ ค้ ุมครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน
ประธานกรรมการ (ภาคประชาชน)
กรรมการ
เลขานุการ

แผนปฏิบตั ิการ

การจัดการ
ข้อมูล

การพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ โภค

เฝ้ าระวัง
ผลิตภัณฑ์

ร้องเรี ยน ไกล่
เกลี่ย ส่งต่อ

สื่ อสารสาธารณะ
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3. กลไกการทํางานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน
การดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีกลไกการทํางานในรู ปแบบกึ่งองค์การอิสระ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ศักยภาพผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ตาํ บลปากพูนให้สามารถพิทกั ษ์สิทธิ ตนเองได้ มี
กรอบการดําเนินงาน ส่ วนหนึ่ง เป็ น ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน จากหน่วยงานภาครัฐให้แก่ อบต .
ดังต่อไปนี้
- สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัด ถ่ายโอนภารกิจใน
ประเด็น การตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับตําบล และการจัดตั้งศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน
การไกล่เกลี่ย และประสานงานส่ งต่อเรื่ องร้องเรี ยน
- สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ได้ถ่ายโอนภารกิจงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดการระบบข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ โภค การขยายเครื อข่ายผูบ้ ริ โภค และการเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยเหตุน้ ี เพื่อ ให้ มีการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน และนําไปสู่ ก ารปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรู ปธรรม มีกลไกสําคัญที่ใช้ในการผลักดันประกอบด้วย
1) การทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือในก ารดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระหว่าง 3
หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด และทาง อบต.ปากพูน โดยมีคณะทํางานร่ วมเพื่อการพัฒนาการทํางานด้านการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคร่ วมกัน
2) กลไกบริ หาร ศูนย์ คุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน คือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบล ตามกรอบภารกิจงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ได้รับถ่ายโอนจาก
สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัด อันเป็ นคณะบุคคลที่กฎหมายให้การ
รองรับ อํานาจหน้าที่ และผนวกกับการมีส่วนร่ วมในการทํางาน ภาคประชาช นคือการจัดตั้ง ศูนย์
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน ในลักษณะองค์ก ารอิสระ โดยที่มีการดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน จากภาคประชาชน อยูภ่ ายใต้การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคประจําตําบลที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย และภารกิจตามที่สาํ นักงานคณะอนุกรร
มการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดถ่ายโอนมาให้กบั คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบลที่จดั ตั้ง
ขึ้นในระดับองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน จะดําเนินงานได้โดยการรับการสนับสนุนงบประมาณ
โดยตรงจาก อบต.ปากพูน ขณะเดียวกันเพื่อให้มีความยัง่ ยืนในการดําเนินงานจึงมีการสนันสนุนงบ
ประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนในพื้นที่ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ และกองทุนออมทรัพย์
ของ อบต .ปากพูน และเพื่อให้ ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน มีความครอบคลุมการ
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ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามแผนงานที่ได้จากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพัฒนาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถพิทกั ษ์สิทธิ ตนเองได้ จึงได้กาํ หนด กรอบภารกิจและแผนงานการดําเนินงาน
ได้แก่
1) การจัดการข้อมูล ได้แก่ การผลิตสื่ อและหรื อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2) การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค และเครื อข่าย ทั้งใ นด้านความรู้ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม
3) การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ หรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4) การประสานงานในเรื่ องการรับเรื่ องร้องเรี ยน ไกล่เกลี่ย ชดเชยค่าเสี ยหาย
5) การสื่ อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและการดําเนินงานต่างๆ
การดําเนินงานต่อ : ทางอบต.ปากพูน เตรี ยมคณะทํางานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และดําเนินการ
ประชุมกลุ่ม(Group Discussion) เพื่อกําหนดแผนงานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ครั้งที่ 3
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม อบต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
วัตถุประสงค์ : 1. นําเสนอคณะทํางานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน
2. เพื่อกําหนดแผนงานการดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน
ภายใต้ กรอบภารกิจการทํางานที่ได้รับการถ่ายโอนอํานาจ
3. เพื่อกําหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน
4. กําหนดแผนงาน ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ อบต. และศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
อบต.ปากพูน
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมกลุ่ม : เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธรรมราช สคบ.จังหวัด คณะทํางานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน ผูแ้ ทนจาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อบต.ท่า
ข้าม อบต.ควนรู เทศบาลตําบลปริ ก และทีมผูว้ จิ ยั รวมทั้งหมด 29 คน
ผลการประชุมกลุ่ม (Group Discussion) :
มีการกําหนดคณะทํางานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งคณะทํางานประกอบด้วยภาค
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ใน อบต.ปากพูน ได้แก่
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นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์
นายก อบต.ปากพูน
1. นายวิชา คันธิก
2. นายประภาส จเรประพาฬ
3. นายสมพิศ พรหมอินทร์
4. นางสาวพรทิพย์ แท่นทอง
5. นางมนัสดา โชติดาว
6. นางสาระภี ศรี พร
7. นางปราณี ถาวรพราหมณ์
8. นายธานี หนูทอง
9. นางสาวราตรี รักษ์สนิท
10. นายสุ จินต์ ดึงไตรย์ภพ
11. นายธงชัย พันธ์มณี
12. นางสาวภัสรา ศรี นวล
13. นางสาวศิริญทิพย์ เหมทานนท์
14. นายปริ ญญา จันทรภักดี
15. นายปริ เชษฐ์ ไชยภาณุรักษ์

กรรมการที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ซึ่งทางคณะทํางานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน มาร่ วมกันกําหนดแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ การดําเนินคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยร่ วมกับ หน่วยงานภาครัฐ สํานักงานคณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช และ
เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคภาคใต้ ได้แก่ อบต.ท่าข้าม อบต.ควนรู เทศบาลตําบลปริ ก จากจังหวัด
สงขลา ที่ได้มีการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แล้ว ในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร่ วมกัน
พัฒนาแนวทางการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภค เพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ ตามกรอบภารกิจ
แผนงานการดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน ได้แก่
1) การจัดการข้อมูล ได้แก่ การผลิตสื่ อและหรื อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2) การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค และเครื อข่าย ทั้งในด้านความรู ้ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม
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3) การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ หรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4) การประสานงานในเรื่ องการรับเรื่ องร้องเรี ยน ไกล่เกลี่ย ชดเชยค่าเสี ยหาย
5) การสื่ อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและการดําเนินงานต่างๆ
ได้ขอ้ สรุ ปของแผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 12 แผนการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การร้องเรี ยน ไกล่เกลี่ย
และส่ งต่อข้อมูล

1.
2.

3.
4.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาศักยภาพของ
ผูบ้ ริ โภค

1.
2.

3.

4.

เครื อข่าย / ความร่ วมมือ
อบต.ปากพูน
สํานักงานคณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจํา
จังหวัด
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
คณะทํางานประจําศูนย์
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปาก
พูน
อบต.ปากพูน
คณะทํางานประจําศูนย์
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปาก
พูน
สํานักงานคณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจํา
จังหวัด
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด

กลวิธีที่สาํ คัญ
1. ทํา MOU สคบ. สสจ. และอบต.
2. ตั้งและเปิ ดศูนย์ร้องเรี ยนอยูท่ ี่ อบต.
3. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการรับเรื่ องร้องเรี ยน
ไกล่เกลี่ย ส่ งต่อ

ดัชนี้ช้ ีวดั
1. เกิดความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานมี
กลไกการไกล่เกลี่ย
2. เมื่อเกิดการร้องเรี ยนมีกลไกประสาน
ส่ งต่อ และการไกล่เกลี่ย

1. พัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั ิงาน
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถดําเนินการแก้ไข
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการเจ้าหน้าที่
ปัญหาผูบ้ ริ โภคได้
2. พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค
2. ผูบ้ ริ โภคในชุมชนมีความรู้เรื่ องการ
- อบรมประชาชนเรื่ องการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รู้สิทธิของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆของ อบต.
3. ผูป้ ระกอบการมีการจําหน่ายสิ นค้า
3. การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
และบริ การอย่างถูกต้อง
- งานวันคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4. พัฒนาการเรี ยนรู้ ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแก่ผบู ้ ริ โภค
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แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสื่ อสารสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการข้อมูล และการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

1.
2.
3.

1.
2.

3.
1.

2.
3.

เครื อข่าย / ความร่ วมมือ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ฯ
อบต.ปากพูน
คณะทํางานประจําศูนย์
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปาก
พูน
อบต.ปากพูน
คณะทํางานประจําศูนย์
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปาก
พูน
เครื อข่าย อสม.
คณะทํางานประจําศูนย์
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปาก
พูน
สจรส.
อบต.ปากพูน

กลวิธีที่สาํ คัญ
1. การจัดอบรมการเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
คณะทํางาน
2. คณะทํางานฯออกตรวจร้านชํา ร้านอาหารแผงลอย
3. พัฒนาบทบาท อสม. อสม.น้อย แกนนํานักเรี ยนของ
โรงเรี ยนในการตรวจสารห้ามใช้ในอาหาร
1. การประชาสัมพันธ์ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. การดําเนินงานของวิทยุชุมชน FM104.0 MHz

1. การเอื้อเฟื้ อข้อมูลด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจาก
สคบ. สสจ. และ จาก website consumersouth.org
2. อบต.ปากพูนมีฐานข้อมูลการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
website ของ อบต. และเชื่อมโยงกับ website
consumersouth.org
3. การเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อ
วารสาร อบต.ปากพูน หนังสื อพิมพ์ปากพูน

ดัชนี้ช้ ีวดั
1. ผลการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ใน
อาหารเกิดความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
2. มีกลไกการไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดการ
ร้องเรี ยน
3. มีกลไกประสานส่ งต่อ และการไกล่
เกลี่ย
1. แผ่นสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
2. สื่ อที่ถ่ายทอดออกอากาศทางวิทยุ
ชุมชน

1. Website อบต.ปากพูนเกิดฐานข้อมูล
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. Website Consumersouth.org มี
ฐานข้อมูลของ อบต.ปากพูน
3. สื่ อและวารสารของ อบต.ปากพูน มี
เนื้อหาด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพในองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล กรณี ศึกษา : อบต.ปากพูน นครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนา
รู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพในองค์การบริ หารส่ วนตําบล และระบบการ
บริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ ใน
ประเด็นการจัดการข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ การขยายเครื อข่าย และการเฝ้ าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สรุ ปผลการวิจัย
ระบบการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสุ ขภาพ เป็ นการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยนําสถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
พื้นที่ให้ตวั แทนผูบ้ ริ โภคในอบต .ปากพูนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ ได้หลักการของการ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและแนวทางแก้ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของตําบลปากพูน ซึ่งรู ปแบบ
การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ อบต.ปากพูน มีกลไกที่สอดคล้องในพื้นที่ดงั นี้
- โครงสร้างการบริ หารจัดการ
รู ปแบบของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูนในรู ปแบบกึ่ งองค์กรอิสระ โดยที่มีการ
ดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน จากภาคประชาชน อยูภ่ ายใต้คณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบล เพื่อสามารถจัดการกลไกคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การส่ งต่อ ไกล่
เกลี่ย และจัดการเรื่ องร้องเรี ยนภายใต้อาํ นาจที่ทางสํานักงานคณะอนุ กรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
จังหวัดถ่ายโอนมาให้กบั คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบล
- กลไกการดําเนินงาน
การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน มีกลไกการ
ดําเนินงานตามภารกิจแผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากหลักการของการดําเนินงานคุม้ ครองผู ้ บริ โภค
และแนวทางแก้ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ได้จากกระบวนการ F.S.C และภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนจากสํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัด โดยมีการสร้างความชัดเจน ในการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวด้วยการทํา
บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคจังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลปากพูน
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การจัดการโครงสร้างเพื่อให้สามารถดําเนินงานรองรับกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนได้ คือ
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบล แต่เพื่อให้การทํางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมี
ความครอบคลุมกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน และสามารถพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จึงต้องมีการทํางานจากภาคประชาชนคือการจัดตั้งศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปาก
พูน ในลักษณะองค์การอิสระ โดยที่มีการดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน จาก
ภาคประชาชน อยูภ่ ายใต้การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบลที่มี
อํานาจตามกฎหมาย และภารกิจตามที่สาํ นักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดถ่ายโอน
มาให้กบั คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบลที่จดั ตั้งขึ้นในระดับองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ซึ่งศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน จะดําเนินงานได้โดยการรับการสนับสนุน
งบประมาณโดยตรงจาก อบต .ปากพูน ขณะเดียวกันเพื่อให้มีความยัง่ ยืนในการดําเนินงานจึงมี
การสนันสนุนงบประมาณโด ยตรงจากแหล่งทุนในพื้นที่ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ และ
กองทุนออมทรัพย์ของ อบต.ปากพูน และเพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความครอบคลุมการดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคตามแผนงานที่ได้จากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพัฒนาให้ผบู้ ริ โภคสามารถพิทกั ษ์
สิ ทธิตนเองได้
- กรอบภารกิจ และแผนงานการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน มีกรอบภารกิจให้ครอบคลุมการดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคตามแผนงานที่ได้จากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพัฒนาให้ผบู้ ริ โภคสามารถ
พิทกั ษ์สิทธิ ตนเองได้ จึงได้กาํ หนดกรอบภารกิจและแผนงานการดําเนินงาน ได้แก่
1) การจัดการข้อมูล ได้แก่ การผลิตสื่ อและหรื อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2) การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค และเครื อข่าย ทั้งในด้านความรู ้ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม
3) การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ หรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4) การประสานงานในเรื่ องการรับเรื่ องร้องเรี ยน ไกล่เกลี่ย ชดเชยค่าเสี ยหาย
5) การสื่ อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและการดําเนินงานต่างๆ
การพัฒนารู ปแบบ การดําเนินงานของศู นย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ของ อบต .ปากพูน เพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีกลไกที่สอดคล้องในพื้นที่ สรุ ปได้ดงั นี้
1) การดําเนินงานภายใต้กฎหมาย
 การดําเนินงานของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคภายใต้คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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ประจําตําบลเพื่อให้ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูน สามารถดําเนินงานได้โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายที่ สํานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําจังหวัดถ่ายโอนภารกิจมาให้กบั
คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําตําบล
2) ความเป็ นองค์การอิสระ หรื อ กึ่งองค์การอิสระ
 การอาศัยพลังจากผูบ้ ริ โภคเพื่อให้การดําเนินงานมีความยืดหยุน่ มีอาํ นาจทางสังคม
(Social Force) การขับเคลื่อนงานโดยพลังทางสังคมจะสามารถทําให้การทํางานเป็ นไปได้ดว้ ยความ
สะดวกและคล่องตัว
3) งบประมาณของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอบต.
 มาจากงบประมาณท้องถิ่นโดยตรง(งบประมาณจาก อบต.) และใช้ทุนที่มีอยูใ่ นชุมชน
ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ กองทุนออมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนให้การทํางาน
4) ความครอบคลุมการดําเนินงาน
 บทบาทและภารกิจ ต้องครอบคลุมปั จจัยทุกปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ได้แก่ 5
กรอบภารกิจ ไม่ควรทํางานเฉพาะบางประเด็น เช่นการรับเรื่ องร้องเรี ยน แต่ควรทําให้ครอบคลุ มเพื่อ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
1) การจัดการข้อมูล ได้แก่ การผลิตสื่ อและหรื อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2) การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค และเครื อข่าย ทั้งในด้านความรู ้ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม
3) การเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ หรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4) การประสานงานในเรื่ องการรับเรื่ องร้องเรี ยน ไกล่เกลี่ย ชดเชยค่าเสี ยหาย
5) การสื่ อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและการดําเนินงานต่างๆ
โดยสรุ ปการพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล จําเป็ นต้องอาศัยการทําความเข้าใจกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลในการดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคใช้ทศั นคติเชิงบวกเพื่อเป้ าหมายในการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ โดยใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคร่ วมกันกําหนดรู ปแบบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มีกลไกที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการเริ่ มต้นการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในลักษณะเชิงรุ ก
(Proactive Consumer Protection) มุ่งสร้างความตระหนักในสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค และพัฒนาศักยภาพ
ของผูบ้ ริ โภคเอง มีปัจจัยแห่งความสําเร็ จที่สาํ คัญคือ การมีส่วนร่ วมของชุมชน กระบวนการเรี ยนรู้
ร่ ว มกัน ของหน่วยงานภาครัฐที่มีการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กับพื้นที่ตาํ บลปากพูน
มี การ
วางแผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยใช้ขอ้ มูลปั ญหาผูบ้ ริ โภคในพื้นที่เป็ นปั จจัยนําเข้าของการวางแผน
งานโดยคนในชุมชนร่ วมกันกําหนดเอง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
การทํางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กับองค์กรภาครัฐ ให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกิด
การประสานงาน ให้มีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนในระยะยาว ผลจากการ
วิจยั ในครั้งนี้สามารถนําไปใช้เป็ นรู ปแบบเบื้องต้นสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพสําหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ตอ้ งการ
พัฒนางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้มีกลไกสอดคล้องกับสภาพปั ญหาผูบ้ ริ โภคในแต่ละพื้นที่ต่อไป
1. การพัฒนางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อให้แผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสอดคล้องกับสภาพปั ญหา และ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ ตั้งแต่กระบวนการค้นหาปั ญหาเฉพาะประเด็นของพื้นที่ การ
ร่ วมกันวางแผนงาน และการบูรณาการงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเข้าสู่ นโยบายขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
2. การขยายผลการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความยัง่ ยืนได้ตอ้ งมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอาํ นาจและศักยภาพในการ
จัดการงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แผนงานควรมีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรม มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบใน
แต่ละแผนงาน
3. สําหรับองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ตอ้ งการพัฒนางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ควรอาศัยทุน
ทางสังคมที่มีอยู่ เช่น งบประมาณในท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่ แกนนําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. รู ปแบบของการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นรู ปแบบศูนย์
พิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภคในลักษณะกึ่งองค์การอิสระ อันเนื่องมาจากข้อจํากัดการรับรองสถานะจาก
หน่วยงานภาครัฐ และข้อจํากัดในกลไกการรับเรื่ องร้องเรี ยน ไกล่เกลี่ย ชดเชยค่าเสี ยหายของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งข้อจํากัดนี้ทาํ ให้ภารกิ จของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อบต.ปากพูนไม่สามารถปฏิบตั ิได้
อย่างคล่องตัว จําเป็ นต้องอาศัยอํานาจจาก สคบ.ระดับตําบล เป็ นผูด้ าํ เนินการแทน ซึ่งหากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลอื่นๆต้องการพัฒนาการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคควรเป็ นรู ปแบบองค์การ
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อิสระที่สามารถจัดการกลไกคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้อย่างครอบคลุม และมีความคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน แต่ควรมีการศึกษาความเป็ นไปได้ การสนับสนุนของภาคีเครื อข่าย และการรับรอง
กฎหมายพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่จะบัญญัติข้ ึน
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รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ; 15 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
กรุ งเทพมหานคร : 2550 . 34
5. ประสิ ทธิ์ อ่อนดี และ ศุภสิ ทธิ์ พรรณนารุ โณทัย . มุมมองของผูบ้ ริ โภคไทยที่สะท้อนถึงความ
ต้องการต่อองค์การอิสระคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต). คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ; 2550
6. แผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .เอกสารการประชุมวิชาการ
และยุทธศาสตร์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ ; 11 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเอเชีย กรุ งเทพ มหา
นคร : 2552
7. พงค์เทพ สุ ธีรวุฒิ ,จงกลนี วิทยรุ่ งเรื องศรี กระบวนการของกลุ่มองค์กรและเครื อข่ายผูบ้ ริ โภค .
กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ;2544
8. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
นานมีบุค๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์ จํากัด ; 2546 . หน้า 541,712
9. พิกุล สิ ทธิประเสริ ฐกุล . แผนที่ผลลัพธ์ ( Outcome Mapping ) :การสร้างการเรี ยนรู้และการ
สะท้อนกลับในแผนงานพัฒนา.กรุ งเทพมหานคร ; 2547
10. วรรณา ศรี วริ ิ ยานุภาพ และคณะ. การกระจายอํานาจคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ. หน่วย
ปฏิบตั ิการ วิจยั เภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2544
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11. ศุภสิ ทธิ์ พรรณนารุ โณทัย และประสิ ทธิ์ อ่อนดี . การพัฒนากลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 .คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ; 2551
12. สถาบันวิจยั ระบบสุ ขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .รายงานการสัมมนาเครื อข่าย
องค์กรผูบ้ ริ โภค ภาคใต้ ; 19 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุม210 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา: 2549 ; 51
13. สนิท สัตโยภาส. กระบวนการสอนสร้างอนาคตร่ วมกัน .วารสารศึกษาศาสตร์ ปี ที่15 ฉบับที่ 2
เดือนพฤศจิกายน 2546-มีนาคม 2547 ; 29-38 .
14. สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค. คู่มือการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค. สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2538.
15. สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักนายกรัฐมนตรี .แนวทางการปฏิบตั ิการรับ
เรื่ องร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภคและการเจรจาไกล่เกลี่ยของคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ประจําเทศบาลและคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประจําองค์การบริ หารส่ วนตําบล.
16. องค์การบริ หารส่ วนตําบลปากพูน. โครงสร้างองค์การบริ หารส่ วนตําบลปากพูน . [ออนไลน์]
เข้าถึงได้จาก http://www.pakpoon.com/structure.htm (4 กรกฎาคม 2552)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเพือ่ สร้ างอนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference : F.S.C.)
Future Search Conference (F.S.C.) เป็ นเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมที่
พัฒนามาจากหลักจิตวิทยาทางสังคม ภาคธุ รกิจในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาพัฒนาเทคนิคดังกล่าว
F.S.C. เป็ นกระบวนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการของผูแ้ ทนกลุ่มหลายประเภท หลายระดับซึ่ งต่างก็มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆมาร่ วมกันทํางานโดยนํา ประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้างวิสัยทัศน์
ร่ วมกันในเรื่ องนั้นและได้แผนหรื อ แนวทางในการปฏิบตั ิให้ไปถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เป็ น
กระบวนการที่ใช้อนาคตเป็ นจุดประสงค์ในการทํางานแทนการใช้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็ นตัว
ตั้งในการทํางานซึ่ งมักทําให้เกิดการขัดแย้ง F.S.C. ช่วยทําให้เป้ าหมายและแนวทางของกลุ่มมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างอนาคตร่ วมกัน มีหลักการดังนี้
1. เข้าใจ ปัจจัย องค์ประกอบ เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อสภาพปั จจุบนั และแนวโน้มที่มี
ผลกระทบต่ออนาคต
2. ทุกคนเห็นภาพรวมเป็ นภาพเดียวกันเกิดวิสัยทัศน์ในอนาคตร่ วมกันที่เต็มไปด้วย
ความหวังและพันธะสัญญาร่ วมกัน
3.ทุกคนเกิดความตระหนัก ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ร่ วมกัน เป็ นการขยายเครื อข่ายมี
ความสัมพันธ์ภาพที่ดี เข้าใจและเห็นคุณค่าซึ่ งกันและกัน ความคิดทุกอย่างอยูใ่ นสมองของทุกคน
และตระหนักว่าทุกคนลงเรื อลําเดียวกันมีจุดหมายปลายทางร่ วมกัน มีแผนที่ชดั เจน ร่ วมกัน
วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างอนาคตร่ วมกัน เพื่อให้กลุ่มเฉพาะ หลาย
ประเภท มาร่ วมกันสร้างวิสัยทัศน์และการทํางานร่ วมกันโดยใช้ประสบการณ์ของแต่ละคน เพื่อให้
ได้แผนหรื อแนวทางปฏิบตั ิ สําหรับนําไปปฏิบตั ิจนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ ที่เกิดจาก
กลุ่ม เป็ นการใช้อนาคตเป็ นจุดประสงค์ของการทํางาน
1. ร่ วมกันทําความเข้าใจสถานการณ์ในอดีตและปั จจุบนั ที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะมี
ผลกระทบในอนาคต
2. เพื่อเสนอภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบนั
3. เพื่อลงมติและสร้างพันธะสัญญาในการมีวสิ ัยทัศน์ของอนาคตร่ วมกัน
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4. เพื่อรวบรวมแนวคิด ความเข้าใจ ข้อมูลพื้นฐาน แผนปฏิบตั ิการ ที่จะใช้ในการสร้าง
อนาคตร่ วมกัน
ข้อดีของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างอนาคตร่ วมกัน
1. เข้าใจ ปัจจัย องค์ประกอบ เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อสภาพปั จจุบนั และแนวโน้มที่มี
ผลต่ออนาคต
2. ทุกคนเห็นภาพรวมเป็ นภาพเดียวกันหมด เกิ ดวิสัยทัศน์ในอนาคตร่ วมกัน เป็ นการขยาย
เครื อข่ายมีสัมพันธภาพที่ดี เข้าใจและเห็นคุณค่าซึ่ งกันและกัน ความคิดทุกอย่างอยูใ่ นสมองของทุก
คนและตระหนักว่าทุกคนลงเรื อลําเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายปลาบทางร่ วมกัน มีแผนงานที่ชดั เจน
ร่ วมกัน
ปรัชญาของ F.S.C.
1. นําระบบเปิ ดทั้งระบบ เข้าสู่ หอ้ งประชุม คือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเรื่ องที่จะประชุม
(Stake holder) โดยคัดเลือกตัวแทนเข้าร่ วมประชุม และต้องมีคนนอกเพื่อให้มีหลายมุมมอง หลาย
ทัศนะ เปิ ดสายตาให้กว้างขึ้น ถ้าเราอยูเ่ ฉพาะกลุ่มของเรา ความคิด มุมมองอาจไม่แตกออกไป
2. ระดมแนวคิดมุ่งไปที่อนาคตร่ วมกัน ไม่พดู ถึงปั ญหา F.S.C. ยอมรับว่ามีปัญหาอยูจ่ ริ ง
แต่ไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาแต่จะมุ่งไปสู่ อนาคตร่ วมกัน
3. เน้นเรื่ องหาจุดร่ วม ไม่สนใจจุดความขัดแย้ง ทําจุดร่ วมให้แข็งแรง จุดต่างจะลดลงได้
หรื อหายไป มุ่งไปหาด้านบวกหรื อด้านความหวัง
4. มองโลกแบบองค์รวม มองตัวเราอย่างไร เกี่ยวข้องกับสังคม ต่อโลกอย่างไร โลกมี
ผลกระทบต่อตัวเรา ต่อสังคม ต้องวิเคราะห์ ตั้งแต่อดีต ปั จจุบนั คาดการณ์อนาคต แล้วจึงสร้าง
วิสัยทัศน์ได้
5. ทุกคนต้องทํางานกลุ่มอย่างอิสระ เป็ นตัวของตัวเองเพื่อลดความคิดว่า ฉันไม่เกี่ยว
เพราะไม่ใช่ความคิดของฉันและลดนิ สัยการพึ่งพาผูอ้ ื่น ทุกคนมีความสามารถ ทุกคนมีกรยอมรับซึ่ง
กันและกัน เป็ นการประชุมซึ่ งเป็ นประชาธิ ปไตย
6. ตกลงเรื่ องเป้ าหมายร่ วมกัน เพื่อพูดถึงวิสัยทัศน์ลอยๆแล้วเริ่ มต้นตรงไหน ทําอย่างไร
ต้องมีจุดเริ่ มต้น ต้องหาเป้ าหมายร่ วมกัน แล้วทําให้เกิดเป็ นจริ งโดยการวางมาตรการ แผนการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อได้ฉนั ทามติเกี่ยวกับอนาคตร่ วมกัน
7. ใช้หลักจิตวิทยาของคนชื่อ Claesen ที่วา่ มนุษย์หากมีแรงบันดาลใจ ต้องมีอะไร
เปลี่ยนแปลงในตัวเราเองก่อน หลักการ 4 ห้องของ Claesen มีดงั นี้
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ลักษณะการประชุ ม
การประชุม F.S.C. เต็มรู ปแบบจะใช้เวลา 2-3 วัน จํานวนคนที่พอเหมาะประมาณ 50-60 คน
ถ้าน้อยเกินไป ความหลากหลายทางความคิดและประสบการณ์จะน้อย ถ้าคนมากเกินไปจะทําให้ใช้
เวลามาก ควบคุมได้ยาก การบริ หารจัดการประชุมไม่สะดวก วิทยากรดูแลกระบวนการได้ไม่ทวั่ ถึง
กระบวนการ ประชุมจะเริ่ มจากการแบ่งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน
10 คน กลุ่มย่อยที่แบ่งมี 2 ลักษณะด้วยกันคือ 1) กลุ่มผสม สมาชิกในกลุ่มมีความหลากหลาย มี
พื้นฐานและสถานะทางสังคมที่แตกต่างกัน 2)กลุ่มเฉพาะ สมาชิกในกลุ่มมีลกั ษณะเฉพาะบาง
ประการร่ วมกัน เช่นมีสถานะทางสังคมระดับเดียวกัน มีเพศเดียวกัน มีอาชีพเดียวกัน มีพ้นื
ฐานความรู ้ใกล้เคียวกัน เป็ นต้น ในบางกิจกรรมจะใช้กลุ่มใหญ่ท้ งั หมด กระบวนการสนับสนุนให้
ผูเ้ ข้าร่ วมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ขอ้ มูลในอดีตในประเด็นต่างๆ สรุ ป/ตรวจสอบ
สภาพเหตุการณ์ปัจจุบนั ให้ชดั เจนแล้วร่ วมกันหาอนาคตที่กลุ่มพึง ปราถนาร่ วมกัน สุ ดท้ายการ
ประชุมจะมุ่งไปสู่ แผนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผนปฏิบตั ิการสําหรับอนาคตขององค์กรหรื อกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมควรมีความหลากหลาย คือจากทุกๆหน่วยงานหรื อองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บทบาทของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. เป็ นผูค้ น้ หาข้อมูล ให้ขอ้ มูล ประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
2. ช่วยกันทํางานภายในกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายให้ทนั เวลาที่กาํ หนด
3. ช่วยกันสร้างภาพของอนาคตที่พึงปารถนา
4. ค้นหา “ความคิดเห็นร่ วม” ของกลุ่ม
5. ช่วยกันกําหนดกิจกรรมที่จะนํา “ความคิดเห็นร่ วม” ไปสู่ การปฏิบตั ิในกลุ่มย่อยให้มี
การแบ่งหน้าที่เป็ นผูน้ าํ สนทนา (พยายามกระตุน้ ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น)ผูบ้ นั ทึก ผู้
ควบคุมเวลา ผูช้ ่วย (ดูแล Flip Chart)
กระบวนการ F.S.C ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่ วนได้แก่
1. การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต เพื่อเชื่อมโยงกับสภาพการณ์และแนวโน้มในปั จจุบนั
2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนั เพื่ อความเข้าใจในทิศทางและปัจจัยที่มี
อิทธิพลในประเด็นหลักของการประชุม
3. การสร้างจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปารถนาในประเด็นหลักของการประชุม เพื่อ
ร่ วมกันกําหนดความคิดเห็นร่ วมและสร้างแผนปฏิบตั ิการไปสู่ อนาคตร่ วมกัน
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2. กระบวนการแผนทีผ่ ลลัพธ์ (Outcome Mapping)
กระบวนการทํางานประกอบด้วย
1. ปัจจัยนําเข้า (Input)
2. กระบวนการ (Process)
3. ผลที่ได้ (Output or Product)
ผลลัพธ์ เป็ นผลที่ตามมาจากกระบวนการทํางานพัฒนา ทําให้คนมีการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พฤติกรรมอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม , ความสัมพันธ์ , กิจกรรม และ/หรื อ การกระทํา
ของปั จเจก กลุ่ม หรื อองค์กร ซึ่ งแผนงานเข้าไปช่วยให้เกิดขึ้น เช่น
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง อบต.กับกลุ่มประชาคมที่เข้ามาทํางานร่ วมกัน โดยการเปลี่ยนแปลง
นี้พงุ่ เป้ าไปที่การสนับสนุนให้มนุษย์และระบบนิเวศน์ มีคุณภาพที่ดีข้ ึน
การประเมินผลความสําเร็ จของโครงการหนึ่งๆ ไม่ใช่เพียง เกิดการเข้าร่ วมทํากิจกรรม หรื อ
ได้ผลผลิตตามต้องการเท่านั้น หรื อถ้าประเมินผลจาก output เพียงอย่างเดียว บางครั้งประเมินยาก
แต่จะประเมินด้วย outcome จากแต่ละ process ซึ่ งจะให้คุณค่ากับผลลัพธ์ หรื อ outcome ที่เกิดขึ้น
จากแต่ละกระ บวนการ โดยที่ outcome จะเน้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม เป็ นการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันของคนทํางาน ที่จะยกระดับศักยภาพของตนเองและทีมให้สูงขึ้น ทําได้มากขึ้น ทําได้
ดีข้ ึนเรื่ อยๆ ความสําเร็ จของโครงการ จึงให้น้ าํ หนักของการตอบคําถามที่วา่ เราเรี ยนรู ้อะไรจากสิ่ งที่
ได้ทาํ และเกิดขึ้นบ้าง ไว้ค่อนข้างมาก
แผนทีผ่ ลลัพธ์ (Outcome Mapping)
เป็ นเครื่ องมือเพื่อบริ หารจัดโครงการ / แผนงาน ที่สถาบันเพื่อการจัดการและพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (IDRC : International Development and Research Centre) แห่งประเทศแคนาดา
พัฒนาขึ้น
แผนที่ผลลัพธ์เป็ นเครื่ องมือเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่ วม มีวธิ ีคิด วิธี
มองที่เน้นที่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และ หรื อ การปฏิบตั ิการของภาคีหุน้ ส่ วน
(ซึ่งคือ ผลลัพธ์ ) เหมาะสําหรับการออกแบบ ในความสัมพันธ์กบั บริ บทการพัฒนาภายนอก แต่เน้น
การประเมินภายในขอบเขตที่แผนงานสามารถมีอิทธิพล


แผนที่ผลลัพธ์เป็ นวิธีวทิ ยา ที่มีคุณลักษณะและการประเมิน การมีส่วนของแผนงานในการ
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บรรลุผลลัพธ์ เหมาะสําหรับการประเมินผลกระบวนการพัฒนา ซึ่ งบางโครงการไม่สามารถประเมิน
ผลผลิตแบบตรงๆได้เพียงอย่างเดียว
 แผนที่ผลลัพธ์ให้ความสําคัญกับการเกิดขึ้นของ “ผลลัพธ์” หรื อ “Outcome” ของแผนงานที่
เกิดขึ้นกับคน กลุ่มคน หรื อองค์กรที่แผนงานทํางานด้วย ผลลัพธ์ที่แผนที่ผลลัพธ์คาดหวังคือการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม (Behavior change) เพราะเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมจะ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืนที่แม้เมื่อแผนงานนั้นๆ สิ้ นสุ ดลง ผลของแผนงานนั้นจะยังคงอยูต่ ่อไป
 เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ออกแบบการทํางานของแผนงาน /โครงการที่มีแนวคิดริ เริ่ มจากความ
พยายามที่จะสร้างความชัดเจนให้กบั การติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะกับงานพัฒนาสังคมที่มี
ความซับซ้อน แต่การสร้างความชัดเจนของการทํางานแบบแผนที่ผลลัพธ์จะเป็ นการทํางานตั้งแต่
ขั้นตอนของการออกแบบแผนงาน/โครงการที่ตอ้ งมีความชัดเจนก่อน ที่จะส่ งผลไปสู่ การติดตาม
และประเมินผลในท้ายที่สุด
 การออกแบบการทํางานของแผนที่ผลลัพธ์ แผนงานจําเป็ นต้องสร้างความชัดเจนให้กบั
ตนเองในการเลือกและกําหนดกลุ่มคน/องค์กรที่แผนงานจะเข้าไปทํางานด้วย ว่าควรที่จะเข้าไป
ทํางานกับใครอย่างไร ซึ่ งกลุ่มคน/องค์กรเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันในการที่จะสร้างความสําเร็ จ
ตามที่แผนงานต้องการเห็น ดังนั้นจึงต้องมีการวางบทบาทการทํางานต่อกันที่แตกต่างกัน แผนที่
ผลลัพธ์จะมีการกําหนดจุดสังเกตของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทํางานอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน เพื่อ
เป็ นแนวทางให้กบั คนทํางานได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงาน และใช้ขอ้ มูลจากการ
ทํางานเหล่านี้เป็ นฐานให้กบั การติดตามและประเมินผล
เนื่องจาก outcome นั้นเกิดขึ้นในทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่ มโครงการ เริ่ มป้ อน input เข้าไป
ในโครงการ ขณะที่กาํ ลังดําเนินงาน จนกระทัง่ กระบวนการประเมินผล ดังนั้น แผนที่ผลลัพธ์จึง
เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่จะช่วยผูด้ าํ เนินโครงการ รู ้และเข้าใจร่ วมกันว่าผลผลิตของโครงการที่จะนําไปสู่
ความสําเร็ จอย่างที่คาดหวังนั้นคืออะไร จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผ่านการปรากฏขึ้นของสิ่ งบ่งชี้ต่างๆ ใน
ระหว่างทางการดําเนินโครงการ ภายใต้การดําเนินกิจกรรมที่ออกแบบไว้ ตลอดจนเนื้องาน
ความสัมพันธ์ต่างๆ ในโครงการ ที่ผกู โยงกัน ก่อให้เกิดความสําเร็ จร่ วมกัน อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือที่
จะช่วยให้คณะทํางานมองเห็นถึงช่วงจังหวะเวลาที่จะได้มีการสรุ ปผลการดําเนินงาน การสรุ ป
บทเรี ยนเพื่อทบทวน และปรับปรุ งกระบวนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของงาน
และกําหนดเป็ นข้อตกลงการทํางานของคณะงานอีกด้วย
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กระบวนการของแผนทีผ่ ลลัพธ์ มี 12 ขั้นตอนย่อย
1. การสร้างวิสัยทัศน์ของแผนงาน : Vision
Vision คือ
 ภาพที่มุ่งหวังอยากจะเห็นในอนาคต เป็ นภาพกว้าง ๆ
 ภาพสะท้อนมุมกว้าง และมุมลึก มองกว้าง มองลึก มองชัด
Vision ขององค์กร คือ ภาพที่องค์กรตั้งไว้ให้คนมองและเห็นถึงภาพที่เด่นชัด (Position)
Vision ของ Outcome mapping คือ "ภาพสะท้อนมุมกว้าง และมุมลึก ที่ดีข้ ึนของมนุษยชาติ
สังคม สภาพแวดล้อม ซึ่ งแผนงานมุ่งหวังและสัญญา ที่จะมีส่วนในการสร้างให้เกิดขึ้น เป็ นการวาด
ภาพ จินตนาการที่ปรารถนา"
ซึ่ง vision ของ Outcome mapping จะเหมาะกับองค์กรพัฒนา ไม่เหมาะกับองค์กรธุ รกิจ
2 .การกําหนดพันธกิจ (Mission)
เป็ นคําอธิ บายที่บอกว่า แผนงานตั้งใจทําอย่างไร : การดําเนินงานของแผนงาน มีบทบาทใน
การสนับสนุนวิสัยทัศน์ ผ่านการกําหนด พื้นที่ / ประเด็น ที่แผนงานจะดําเนินงานสนับสนุน
ความสําเร็ จในเชิงผลลัพธ์ของภาคีหุน้ ส่ วนจะมีภารกิจอะไรบ้าง และทําอย่างไรให้ดีที่สุด ที่แผนงาน
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จะสนับสนุนหรื อมีส่วนในการสร้างวิสัยทัศน์ พื้นที่ไหน หรื อประเด็นไหน ที่แผนงานต้องการทํา
และแผนงานต้องการทําอะไร?
3. ภาคีหุน้ ส่ วน : Boundary Partners
ภาคีหุน้ ส่ วนเป็ นปั จเจกบุคคล กลุ่ม และ องค์กร ที่แผนงานจะทํางานด้วยโดยตรง และจะมี
อิทธิ พล เพื่อสร้างให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงได้ แบ่งเป็ น ภาคีหลัก และ ภาคียทุ ธศาสตร์
- ภาคีหลัก เน้นปั จเจกบุคคล กลุ่ม และ องค์กร ที่แผนงานจะทํางานด้วยโดยตรง
- ภาคียทุ ธศาสตร์ เน้นภาคีที่มีอิทธิ พล เพื่อสร้างให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงได้
จุดหมายที่เราจะทําให้ไปถึงจะต้องใช้ภาคีหลักที่เราจะทํางานได้โดยตรง และภาคียทุ ธศาสตร์ใดที่ จะ
ช่วยสนับสนุนให้กระบวนการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้ดีข้ ึน
ความแตกต่างระหว่าง ภาคีหุน้ ส่ วน (boundary partner) กับ พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์
(strategic partnership) ซึ่ง พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ จะหมายถึง บุคคล / กลุ่ม / องค์กร ที่เราต้อง
ทํางานด้วย แต่ไม่ได้ตอ้ งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
Outcome mapping มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในภาคีหุน้ ส่ วนว่ามี “การ
เปลี่ยนแปลง” อะไรบ้าง เป็ นไปตามที่ต้ งั ใจไว้หรื อไม่ โดยเขียนออกมาเป็ น ”ความท้าท้ายเชิง
ผลลัพธ์” ที่ตอ้ งการ หรื อ “Outcome Challenge”
4. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ : Outcome Challenge
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เป็ นผลลัพธ์ที่ทา้ ทาย คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ความสัมพันธ์ ,
กิจกรรม , และ/หรื อ การปฏิบตั ิการ) ของภาคีหุน้ ส่ วน ภาคีหุน้ ส่ วนควรมีพฤติกรรมอย่างไร เพื่อการ
มีส่วนในการบรรลุวสิ ัยทัศน์ที่คาดหวัง เช่น อบต. สามารถแก้ไขปั ญหาที่เป็ นภาวะคุกคามสุ ขภาวะ
ของตนเองได้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
5. ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า : Progress Maker
ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า เป็ นชุดของข้อความที่อธิ บายพัฒนาการความก้าวหน้าของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุน้ ส่ วน ซึ่ งอาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงาน กิจกรรม
และในความสัมพันธ์ ที่จะนําไปสู่ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
แบ่งกลุ่มเกณฑ์ช้ ีวดั ความก้าวหน้าเป็ น 3 ระดับ
 ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าที่คาดหวังจะเกิดขึ้น (ระดับที่การเปลี่ยนแปลงเกิดได้ง่ายสุ ด)
 ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าที่อยากให้เกิดขึ้น (ระดับที่การเปลี่ยนแปลงเกิดได้ปานกลาง)
 ตัวชี้วดั ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นได้ก็ดี (ระดับที่การเปลี่ยนแปลงเกิดได้ยาก)
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6. แผนที่ยทุ ธศาสตร์ : Stratege Map
เป็ นเค้าโครงของแนวทาง วิธีการทํางานของแผนงานที่จะกระทํากับภาคีหุน้ ส่ วน ชี้นาํ
ความสัมพันธ์ของแผนงานที่มีต่อภาคีหุน้ ส่ วน ช่วยกําหนดหมุดหลักของยุทธศาสตร์ ช่วยทําให้เห็น
ช่องว่างของยุทธศาสตร์ ที่ใช้ หรื อ กรณี ที่แผนงานทํางานกว้างเกินไป แนะนํารู ปแบบของวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการติดตามและประเมิน การดําเนินงานของแผนงาน
7. การดําเนินงานระดับองค์กร
เป็ นกิจกรรมที่ทาํ เพื่อสนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ ในองค์กร
หาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะสนับสนุนภาคีหุน้ ส่ วน การดําเนินการขององค์กร ประกอบด้วย
1. ค้นหา สํารวจความคิด โอกาส และทรัพยากรใหม่ๆ
2. ฟังเสี ยงสะท้อนจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
3. หาการสนับสนุนจากผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ด
4. ต้องทบทวน ออกแบบใหม่ ผลงาน การบริ การ ระบบและการดําเนินงาน
5. ตรวจสอบสิ่ งที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของสิ่ งเหล่านั้น
6. สะท้อนข้อมูลในองค์กร และแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ดีที่สุดกับโลกภายนอก
7. ทดลองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
8. มีเวลาให้กบั การสะท้อนความเห็นในการทํางานขององค์กร
ขั้นที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ และการดําเนินการ
8. การจัดลําดับ การติดตามการทํางานของแผนงาน
คือ การระบุลาํ ดับความสําคัญของประเด็นที่ตอ้ งทําการติดตาม
การติดตามของแผนที่ผลลัพธ์ เกี่ยวข้องกับ
 การเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
 วงจรของกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างสมํ่าเสมอและพัฒนาให้ดีข้ ึน
 สนับสนุนให้แผนงานมีการทบทวนตรวจสอบตัวเอง
 เก็บรวมรวมและจัดระบบข้อมูล แต่ไม่ตอ้ งวิเคราะห์
9. แบบบันทึกผลลัพธ์
แบบบันทึกความก้าวหน้าของภาคีหุน้ ส่ วน ตามตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า เพื่อระบุจุดเริ่ มต้น
หรื อ เป้ าหมาย การบันทึกรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุ้ นส่ วน ปั จจัยและผู ้
ปฏิบตั ิที่มีส่วนสนับสนุน แหล่งของหลักฐานข้อมูล
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10.แบบบันทึกการติดตามยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน
แบบบันทึกการติดตามยุทธศาสตร์ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ที่ใช้ในการกระตุน้
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุน้ ส่ วน ช่วยแผนงานตรวจสอบตัวเองว่ามีส่วนร่ วมในการบรรลุผล
ลัพธ์ต่างๆ และจะต้องปรับปรุ งกิจกรรมอะไรบ้าง สะท้อนข้อมูลกลับเพื่อใช้ในการวางแผนการ
ทํางานต่อไป
11. แบบบันทึกการดําเนินงานขององค์กร
เพื่อบันทึกข้อมูลการดําเนินงานของแผนงาน ตามพันธกิจ รวมถึงสารสนเทศของการ
ปฏิบตั ิการ สะท้อนข้อมูลกลับเพื่อใช้ในการวางแผนการทํางานต่อไป
ขั้นที่ 3 การวางแผนการประเมินผล
12. แผนการประเมินผล
คําบรรยายสั้นๆ ถึงประเด็นหลักๆ ของแผนการประเมินผล เพื่อใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร
โดยใคร เมื่อไหร่ และเท่าไหร่ คือ สิ่ งที่ตอ้ งระบุให้ชดั เจนในแผนการประเมินผล
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ภาคผนวก ข
1. แผนที่สถานการณ์ปัญหาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยกระบวนการกลุ่ม FSC จากโปรแกรม Mindjet
Mindmanager Pro
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2. แผนที่ระบบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยกระบวนการกลุ่ม FSC จากโปรแกรม Mindjet
Mindmanager Pro
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3. แผนที่แผนงานการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยกระบวนการกลุ่มประชุมกลุ่ม (Group
Discussion) จากโปรแกรม Mindjet Mindmanager Pro
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ภาคผนวก ค
1. บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในวันคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค 30 เมษายน 2553

