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บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา  กรณีศึกษา : 
ผลิตภัณฑ์อาหารและยา   มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาและ 
ปัจจัย  บทบาทหน้าที ่ปัญหาอุปสรรคการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพื่อพัฒนาระบบเครือ
ข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  โดยใช้การศึกษา 2 แบบ คอื การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างซึง่เป็นผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  จำานวน 360  คน  และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ 
สัมภาษณ์  การศึกษาจากเอกสาร และการจัดเสวนากลุ่มหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาครั้งนีผู้้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลีย่  32 ปี และส่วนใหญ่มีการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใจคำาว่า “บริโภค” ว่าหมายถึง การกินการใช้สินค้าและบริการ 
และเขา้ใจว่าคนทุกคนคือผู้บริโภค และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใหค้ะแนนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้
บริโภค ในลำาดบัทีใ่กล้เคียงกันเนื่องจากเห็นว่าทุกหน่วยงานควรร่วมกันมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค  

สถานการณ์การบริโภคอาหารจากแหล่งต่างๆ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริโภค
อาหารจากแหล่งต่างๆ   และมคีวามเชื่อม่ันด้านคุณภาพ  ความปลอดภัย และความเหมาะสมของราคา ในระดบัปาน
กลาง  มีเพียงอาหารในห้างสรรพสินค้าทีผู่้ตอบแบบสอบถาม  มีความเชื่อม่ันด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัยใน
ระดับมาก  ส่วนแหล่งอาหารทีพ่บปัญหามากทีสุ่ด คือ ร้านอาหารริมทางเท้า  ปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่เป็นปัญหาดา้นความ
ปลอดภัย ในขณะทีส่ถานการณ์ปัญหาของผลิตภัณฑ์อาหารจากการเฝ้าระวังของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
พบว่าผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงทีสุ่ดคือผลิตภัณฑ์น้ำาดื่มในภาชนะปิดสนิท และเป็นผลิตภัณฑ์ทีถู่กร้อง
เรียนจากผู้บริโภคมากทีสุ่ดเช่นกัน

สถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาล ร้านขายยา และคลีนิค ส่วนยาจากร้านขายของชำาและยาจากตลาดส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภค 
และมคีวามเชื่อม่ันต่อผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลในด้านคุณภาพและราคาในระดบัมาก  ยาจากคลีนิคมีความเชื่อม่ัน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับมาก  ยาจากร้านขายยาและร้านขายของชำามีความเชื่อม่ันดา้นต่างๆ ในระดับ
ปานกลาง และยาจากตลาดมีความเชื่อม่ันในระดับน้อย  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยพบปัญหาจากการบริโภค
ยาจากแหล่งต่างๆ 

การได้รับข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์อาหารและยาของผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากโทรทัศน์และบคุลากร
ผู้เชีย่วชาญในระดับมาก ส่วนวิธีการจัดการปัญหาเกีย่วกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จัดการโดยการท้ิงหรือไม่ดำาเนินการใดๆ  หน่วยงานทีจ่ะร้องเรียน 3 ลำาดบัแรก คือ  อย. , สสจ. และ สคบ. ส่วนสิทธิผู้
บริโภคผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สิทธิของบริโภค  และสทิธิผู้บริโภคทีถู่กละเมิดมากทีสุ่ด คอื สิทธทิีจ่ะได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง คือ การขาดนโยบายและแผนงานการคุ้มครองผู้
บริโภคทีช่ดัเจน  การมีทัศนคติด้านลบต่อผู้ร้องเรียน  ช่องทางและกระบวนการร้องเรียนยากแก่การเข้าถึง การขาด
ข้อมูลทักษะทีจ่ำาเป็นในการคุ้มครองผู้บริโภค และขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลาน้ัน จำาเป็นต้องมีการปรับรูป
แบบการดำาเนินงาน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ     

1.   เป็นการปรับโครงสร้างการดำาเนินงานของอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด โดยการเพิม่
สัดส่วนของกรรมการในส่วนของภาคประชาชน  นักวิชาการ สื่อมวลชน  และผูป้ระกอบการ   เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการร่วมกำาหนดนโยบายในและแผนงานการคุ้มครองผู้บริโภคในระดบัจังหวัด  

2.    จัดต้ังเป็นศูนย์ประสานงานองค์กรเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ซึง่ต้องเป็นหน่วยงานทีม่ี
ความเป็นอิสระจากระบบราชการ และการเมือง  ดำาเนินงานประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง  สร้างเวทีการแลก
เปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริโภคและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  ร่วมวางแผนงานหรือนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับจังหวัด  ซึง่ต้องเป็นนโยบายทีเ่กิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   และเป็นศูนย์ฯ ทีตั้่งขึน้เพื่อ
เสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคทีร่ะบบการคุ้มครองผู้บริโภคแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขได้      
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Abstract
The  research  for  Consumers  Protection  Rights  network  in  Songkhla  case  study:  Food  and  medicine 

products, has the objectives to study the problems of consumers protection in Songkhla Province and inputs, roles, 
duties, and problems of organization with related fields works. In order to develop consumers protection rights in 
Songkhla,  the  research  was  done  into  2  forms  which  are  collective  research  by  collecting  information  using 
questionnaire which case study on consumers in Songkhla about 360 people as for qualitative research by using 
interviews, texts study and seminar with related work groups.

In this study research there are the participants filling the questionnaires both sexes males and females in 
the same ages averages 32 years, most of them graduated from Bachelor degrees. The answers for “Consumers” 
mean eating and using products and services and understand that all people are consumers. The score given for the 
related organizations for consumers are in the same levels because of sharing roles in protecting consumers rights.

The situation of consumers from various organizations, the answers given have experiences in consuming 
food from various sources and they are confident in quality and safety of food as well as medium in reasonable 
prices. Food in supermarkets are high confident in quality and safety while food at the pavement shops are low in 
safety. While the situation of food products which should be watching inform by Public Health office in Songkhla 
is drinking water in closed bottles are understandard which were most campaigning from the consumers.

The situations of medicine consuming found that most of the answers given are experienced in medicine 
from hospitals shops and clinics. As for medicine from the markets are mostly never consume. The answers trust in 
medicine from hospitals in both quality and prices. Medicines from clinics are given confident in both quality and 
safety in high levels. As for medicine from the shop are given medium trust and medicines from the market are low 
in trust. Most of the answers never find the mistake from medicines, which buying from various places.

The information of food and medicine mostly are receiving from television and professional middlemen. 
As for  the  problems found on medicines are not  complainned,  just  throwing away.  The consumers rights  are 
violated dealing with safety rights in both services and medicine consume.

The  problems  in  compliment  of  related  organizations  are  lacking  of  policy  and  plans  on  consumers 
protection rights, negative attitude for complaigners, difficult channel to reach in campaign. 

Lack of techniques in consumers protection rights as well as budgets. To develop consumers protection 
rights system in Songkhla are importantly into 2 forms.

1. To adjust the complimentary structure of  Provincial consumers protection committees by increasing the 
public sectors, like people, academics, media and entrepreneurs in order to participate in policy planning 
in the province.

2. To set up the co-ordination center of consumers protection rights networks in Songkhla Province.This 
center should be free from the involved of the government and politics to work freely and can form a stage 
of knowledge sharing between the consumers and the related organizations.
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ANNEX
Consumers  means buyers of products and services
Entrepreneur  means sellers, the orders
Ngo’s means the Non government organizations.
Social public means groups, club , foundation cooperative etc. to work for socio-economics. development as well as
environment development. Etc.
Health products means  medicines, food, cosmetics.
Consumers rights means the rights of consumers in law
Consumers protection means protection, for security and safety of the consumers.
Consumers protection work means activities for organization study about consumers protection.
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กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา  
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณี : ผลิตภัณฑ์อาหารและยา เป็นโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) โดยการประสานงานของสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้คณะวิจัยได้รับ
ความกรุณาจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน และผู้
ประกอบการ รวมท้ังส้ิน 17 หน่วยงาน โดยได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และเข้าร่วมการจัดเสวนากลุ่ม (focus group 
discussion) ท้ัง 2 คร้ัง ซึง่มาจากองค์กร ภาครัฐ 7 องค์กร, องค์กรพัฒนาเอกชน 3 องค์กร, ผูป้ระกอบการ 3 องค์กร และ
สื่อมวลชน 3 องค์กร คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่  

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทีป่รึกษางานวิจัย ท้ังทีเ่ป็นทีป่รึกษาอย่างทางการและไม่เป็นทางการ คือ อาจารย์
อุดม พานทอง ดร.ปิยนุช จิตตะนูน ภญ.ชโลม เกตุจินดา และ นพ.วีระพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์ ทีใ่ห้คำาปรึกษาชีแ้นะ
แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดการศึกษาวิจัยครั้งนี้

สุดท้ายนีค้ณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ โดย ผศ.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีมงาน
ซึง่ช่วยประสานการดำาเนินงานวิจัย รวมท้ังให้คำาชีแ้นะและสนับสนุนสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ในการดำาเนินงานอันเป็น
ประโยชน์ในการทำาวิจัยในครั้งนีเ้ป็นอย่างยิง่

             คณะวิจัย
จุฑา สังขชาติ

เปรมรัตน์       อุไรรัตน์
     สายใจ       ปริยวาที
   สมชาย         ละอองพันธุ์
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คำานำา

การทำางานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา น้ันมีการดำา เนินงานอยู่ในหลายส่วนงานท้ังภาครัฐ เช่น 
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), ศูนย์วิทยาศาสตร์-การ
แพทย์, สำานักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้นและภาคเอกชนท้ังในส่วนของผูป้ระกอบการและภาคประชาชน  

แม้จะมีหน่วยงานหลายส่วนทีท่ำางานด้านนีแ้ต่ก็พบว่าผู้บริโภคยังคงบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ
ทีไ่ม่ได้มาตรฐานและขาดคุณภาพ โดยทีผู่้บริโภคเองยังขาดความตระหนักและขาดกระบวนการ กลไก การพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคเอง ในขณะเดียวกันหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเองก็มีข้อจำากัดเนื่องจากการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทีผ่่าน
มาน้ันดำาเนินการตามนโยบาย (TOP DOWN) และเป็นการดำาเนินงานในเชิงรับไม่สามารถกำาหนดนโยบายและแนวทาง
การดำาเนินงานเชิงรุกได้ ซึง่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของผูบ้ริโภคในระดับพ้ืนทีไ่ด้จริง

เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในระดับจังหวัด ทีส่ามารถจะมีระบบการเฝ้าระวังทีม่ี
ประสทิธิภาพ มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (EARLY WARNING SYSTEM) ทส่ีามารถแก้ไขได้ทันท่วงที   

จึงจำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องศึกษาปัจจัยทีเ่กีย่วข้องในปัญหาของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและค้นหา
กลไกการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพในระดบั
จังหวัด โดยใช้ฐานของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง ให้เกิดกลไกการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพในระดบัจังหวัดแบบบูรณาการ
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บทที ่1
บทนำำ

หลกักำรและเหตุผล
การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยได้เริม่มีการดำาเนินการมาต้ังแต่ประมาณปี พ.ศ.2514 โดยความพยายาม

ในการประสานงานให้เกิดการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล กับรัฐบาลและองค์กร 
สาธารณะประโยชน์ของไทย ก่อนนีป้ระเทศไทยมีการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการควบคุมผู้ผลิตและผู้ประกอบการใน
การผลิตสินค้า โดยการตรากฎหมายขึน้ควบคุม เช่น พระราชบัญญัติหางนม พ.ศ.2470, พระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พ.ศ.2484 เป็นต้น ซึง่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค แต่ไม่ได้มีการคุ้มครองสิทธิผู้
บริโภคในด้านอ่ืนๆ จนใน พ.ศ.2522 รัฐบาลไทยได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ขึน้ ซึง่กำาหนดให้
ต้ังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึน้ด้วย จากน้ันจึงมีกฎหมายและหน่วยงานทีคุ่้มครองผู้บริโภคโดยตรงขึน้ใน
ประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 25 ปี ทีป่ระเทศไทยมีกฎหมายและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง แต่สถานการณ์ปัญหา
ของผูบ้ริโภคไทยก็ยังคงมีอยู่และเป็นปัญหาเดิมๆ ขณะเดียวกันกลับเพิม่ความรุนแรงและมีความซบัซ้อนของปัญหามาก
ขึน้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ระบบการค้าเสรีทีโ่ยงใยถึงกันท่ัวท้ังโลก 
ทำาให้เกิดการเร่งและส่งเสริมให้เกิดการบริโภคในปริมาณมากจนเกินความจำาเป็น เพื่อผลทางการค้าและเศรษฐกิจเพียง
ด้านเดียวจนกลายเป็นลัทธิบริโภคนิยม ในขณะทีผู่้บริโภคเองก็ไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเท่าทันข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตนเองให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้าและบริการ
ได้ 

ผู้บริโภคยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในด้านต่างๆจากผู้ประกอบการและหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องอยู่ดังเดิม ท้ังสิทธิทีจ่ะได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สิทธิทีจ่ะได้เลือกซ้ือสินค้าและบริการโดย
อิสระ สิทธทิีจ่ะได้รับข้อมูลข่าวสารคำาพรรณนาเกีย่วกับสินค้าทีถู่กต้อง สิทธทิีจ่ะได้รับความเป็นธรรมและสิทธทิีจ่ะได้
รับการพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีผู้ทีป่่วยด้วยโรคทีเ่กิดจากพฤติกรรมการบริโภคทีไ่ม่เหมาะ
สม การบริโภคอาหารทีไ่ม่สะอาด ไม่ปลอดภัย มีสารพิษและสารเคมีตกค้าง เพิม่จำานวนขึน้มากท้ังจำานวนผู้ทีป่่วยและ
ความรุนแรงของโรค ระบบการขายตรงของสินค้าเพิม่ปริมาณและความหลากหลายของสินค้ามากชนิดขึน้และมีการ
แข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงกลุ่มผู้บริโภค มีกลยุทธ์ทางการขายทีท่ำาให้ผู้บริโภคขาดอิสระในการเลือกซ้ือ 
ได้รับข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือจากผู้ขายเพียงด้านเดียวและส่วนใหญ่จะเป็นการอวดอ้างโฆษณาเกินจริง ระบบการร้อง
เรียนและชดเชยความเสียหายทีเ่กิดจากการบริโภคก็ยังเป็นระบบทีไ่มไ่ด้รับความสำาคัญมากนักจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ผู้บริโภคมักมองว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย เสียเวลาทีจ่ะต้องไปร้องเรียน ในขณะเดียวกันช่องทางการร้องเรียนทีม่ีอยู่ก็มี
จำานวนน้อย เข้าถึงได้ยากและไม่สะดวกสำาหรับผู้บริโภค การดำาเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมีลักษณะการดำาเนิน
งานแบบต้ังรับ จึงเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิมากยิง่ขึน้ 

สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบันจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคแบบ
เดิมๆ ด้วยระบบการคุ้มครองทีเ่ป็นอยู่เป็นการดำาเนินงานแบบรวมศูนย์อำานาจไว้ทีส่่วนกลางจึงไม่สามารถคุ้มครองผู้
บริโภคได้อย่างท่ัวถึง อีกท้ังบริบทความแตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้
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อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพ้ืนทีไ่ด้อย่างแท้จริง แม้จะมีความพยายามของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน
การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทีจ่ะแก้ไขปัญหาทีม่ีอยู่ท้ังในส่วนของหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ และสื่อมวลชน เป็นต้น และแม้จะมีความพยายามในการแก้ไขกฎหมาย
นโยบายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของปัญหาทีเ่ปลีย่นแปลงไป แต่ก็ไม่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้ กลับยิง่มีปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที ่ด้วยการทำางานในลักษณะการต่างคนต่างทำาจึงไม่
สามารถประสานและสร้างความเข้าใจร่วมกันในแต่ละหน่วยงานเพื่อนำาสู่เป้าหมายในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้
บริโภคได้ การดำาเนินงานโดยการประสานเครือข่าย, ภาคคีวามร่วมมือต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะ
ช่วยลดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างจริงจัง 

จึงจำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องศึกษาปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกับปัญหาของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาใน
จังหวัดสงขลา และศึกษาเชิงลึกถึงสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคจากกลุ่มต่างๆในบริบททีเ่ป็นจริง ท้งัผู้ทีเ่ป็นเป้า
หมายของการคุ้มครองและผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับการทำางานคุ้มครองผู้บริโภค และค้นหากลไกการดำาเนินงานคุ้มครองผู้
บริโภคด้านอาหารและยา เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาระบบเครือขา่ยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและยา
ในจังหวัดสงขลา โดยใช้ฐานของกลุ่มองค์กรผู้บริโภค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้เกิด
ระบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการในระดับจังหวัดสงขลาทีส่ร้างกระบวนการการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษา ปัญหา ทัศนคติ บทบาทหน้าทีแ่ละปัจจัยทีม่ีผลต่อการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

และยาของกลุ่มองค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา 
3. เพื่อศึกษาพัฒนากระบวนการกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรผู้บริโภค องค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาครัฐทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพประเด็นผลิตภัณฑ์อาหารและยา

4. สร้างกลไกการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทีเ่ป็นระบบ ท้งักลไกการเฝ้าระวัง 
กลไกการพิทักษ์สิทธิ กลไกการร้องเรียน กลไกการชดเชยค่าเสียหาย กลไกการประสานงานทีเ่ป็นแบบ
บูรณาการ 

นิยำมศัพท์ 
ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซ้ือ หรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจและหมายรวมถึง ผู้ซึง่ได้รับการเสนอหรือการ

ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการด้วย
ผู้ผลิต / ผู้ประกอบกำร หมายถึง ผูข้าย ผูผ้ลิตเพื่อขาย ผู้ส่ังหรือนำาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซ้ือเพื่อ

ขายต่อ ซึง่สินค้าหรือผู้ใหบ้ริการและหมายรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำาหรับใช้ประกอบกับสินค้า ปา้ยทีต่ิดต้ัง หรือแสดง
ไว้ทีส่ินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้าน้ัน

2



องค์กรพัฒนำเอกชน หมายถึง องค์กรทีท่ำางานดา้นการพัฒนาด้วยงบประมาณของตัวเองท้ังหมดหรือบางส่วน  
และในการวิจัยนีจ้ะมุ่งหมายเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ทีม่ีกิจกรรมเกีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชำสังคม หมายถึง กลุ่ม ชมรม มูลนิธิ สหกรณ์ ชุมชนประชาสังคม หรือชื่ออ่ืนใด ซึง่เป็นไปเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม เร่ืองใดหรือหลายเร่ืองพร้อมกันไป โดยรวมกลุ่มกันช่วยคิด ช่วยทำา 
ช่วยตัดสินใจและประเมินผล โดยมีการดำาเนินงานในลักษณะพหุภาคี มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดการ ท้ังนี้
โดยอาศัยความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ  หมายถึง ยา อาหาร เคร่ืองสำาอาง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและยาเสพติดให้โทษ
สิทธิผู้บริโภค  หมายถึง สิทธผิู้บริโภคทีพ่งึมีพึงได้และสทิธิตามกฎหมาย
กำรคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการปกป้อง คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความ

ปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม
กำรดำำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มองค์กรทีศึ่กษาเกีย่วกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
2. ได้ข้อมูล ทัศนคติ ความคิดความเข้าใจ บทบาทหน้าทีแ่ละปัจจัยทีม่ีผลต่อการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นอาหารและยา ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา 
3. เกิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐทีม่ีส่วน

เกีย่วข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นอาหารและยาในจังหวัดสงขลา
4. ได้แนวทางการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทีเ่ป็นระบบ ท้ังระบบการเฝ้าระวัง ระบบการ

เตือนภัย ระบบการร้องเรียน ระบบการส่งต่อ ระบบการชดเชยและกลไกการประสานงานทีเ่ป็นแบบบูรณาการ
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บทที ่2
เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง

1.  แนวคิดทีม่าเกีย่วกับการคุม้ครองผู้บริโภค
1.1   ความหมายของการคุม้ครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยคำาว่า “คุ้มครอง” และ “ผูบ้ริโภค” ซึง่มีผู้ทีใ่ห้ความหมายของคำาดังกล่าวไว้

หลายท่านดังนี ้    
ยุทธนา ธรรมเจริญ (2530, น.1) ได้กล่าวถึงความหมายของผู้บริโภคว่าหมายถึง บุคคลหนึง่หรือหลายคนที่

แสดงออกซึง่สิทธิทีจ่ะต้องการใช้สินค้าหรือบริการทีถู่กเสนอขายในท้องตลาด     
ธงชัย สันติวงศ์และฉายศิลป์ เชีย่วชาญพิพัฒน์ (2524, น.3) ได้แสดงทัศนะว่า ตราบใดทีค่นเราต้องใช้ส้ิน

เปลืองหรือบริโภคสิง่ใดสิง่หนึง่เสมอ เมื่อน้ันคนเราก็จะมีฐานะเป็นผู้บริโภคด้วย ผู้บริโภคจึงหมายถึง ใครก็ตามที ่ใช้
จ่ายเงินเพื่อซ้ือสินค้าและบริการมาเพื่ออุปโภคบริโภคตอบสนองความต้องการของตน ท้ังนีเ้ป็นความต้องการทางด้าน
ร่างกายและเพื่อความพึงพอใจ

วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ์ และสุริยะ เตรียมประชานรากร (2524,น.4) ให้ความหมายของผู้บริโภคว่า หมายถึง ใคร
ก็ตามทีม่ีความต้องการทีจ่ะกินหรือใช้สินค้าหรือบริการมาตอบสนองความต้องการของตนไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ทางด้านร่างกาย เช่น การกินอาหาร การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ความต้องการทางด้านจิตใจ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การ
ใช้สิง่อำานวยความสะดวกต่างๆ ฉะน้ันอาจกล่าวได้ว่าทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย เป็นผู้บริโภคท้งัน้ันเพราะตราบใด
ทีม่นุษย์ยังมีชีวิตอยู่ย่อมต้องกินหรือต้องใช้สินค้าและบริการ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.2541 ได้นิยามความหมายของ ผู้บริโภคว่า
หมายถึง ผู้ซ้ือหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึง่ได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อ
ซ้ือสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้สินคา้หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้ไมไ่ด้เป็น
ผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม ท้งันีพ้ระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ก่อนจะมีการแก้ไขได้นิยามคำาว่าผู้บริโภคไว้
เพียงว่าหมายถึงผู้ซ้ือหรือผู้ได้รับบริการจากภาคธุรกิจและหมายความรวมถึงผู้ซึง่ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้
ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการด้วย 

องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชนทีท่ำางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเสนอให้มีการแก้ไข (ทัศนีย์ วีระ
กันต์, 2541 : 9) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ในส่วนของความหมายของผู้บริโภคว่าต้องหมายถึงคนทุก
คนทีค่วรได้รับการคุ้มครองไม่ใช่ผู้บริโภคทีเ่ป็นเพียงผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ แม้ไม่ได้เป็นผู้
เสียค่าตอบแทนก็ตาม บางคร้ังแม้จะได้มาโดยไม่เสียเงิน (ฟรี, ของแถม) แต่การใช้สินค้าหรือบริการน้ันก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคด้วย 

การคุ้มครองผู้บริโภค หรือ "Consumer Protection" (วัฒนา อัครเอกฒาลิน ; 2547, www.fda.moph.go.th )
หมายถึง การป้องกัน ปกป้อง ระวัง ดูแล พิทักษ์รักษา อารักขากันไว้ไม่ให้ผู้ทีซ้่ือของมาใช้ ผู้กิน ผู้เสพ ผู้ใช้สอย ผู้นำามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย
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1.2   สิทธิผู้บริโภค
สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ทีก่ฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ เช่น สทิธิทีจ่ะอยู่อาศัยในสิง่แวดล้อมทีถู่ก

สุขลักษณะ ปราศจากสภาวะทีเ่ป็นพิษ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ สิทธทิีจ่ะ
ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิมีขึน้ตามที่
กฎหมายรับรองและคุ้มครอง การคุ้มครองผูบ้ริโภคของไทยได้ให้ความสำาคัญเร่ืองสิทธิผู้บริโภค โดยมีการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 57 วรรคหนึง่ว่า สิทธผิู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองท้ังนีต้ามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึง่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.2541 ได้รับรองสิทธิผู้บริโภคไว้ 
5 ประการ คอื  

1.2.1  สิทธิผู้บริโภคไทย
1) สิทธทิีจ่ะได้รับข่าวสารรวมท้ังคำาพรรณนาคุณภาพทีถู่กต้องและเพียงพอเกีย่วกับสินค้าหรือบริการ ไดแ้ก่ 

สิทธทิีจ่ะได้รับการโฆษณา หรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวม
ตลอดถึงสิทธิทีจ่ะได้รับข้อมูลเกีย่วกับสินค้าและบริการ อย่างถูกต้องเพียงพอทีจ่ะไม่หลงผิด ในการซ้ือ
สินค้าและรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 

2) สิทธทิีจ่ะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิทีจ่ะเลือกซ้ือสินค้าหรือรับบริการโดยความ
สมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

3) สิทธทิีจ่ะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธทิีจ่ะได้รับสินค้าหรือบริการที ่
ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำาแนะนำาหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าและบริการน้ันแล้ว

4) สิทธทิีจ่ะได้รับความเป็นธรรมในการทำาสัญญา ไดแ้ก่ สทิธิทีจ่ะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้ประกอบธุรกิจ

5) สิทธทิีจ่ะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สทิธิทีจ่ะได้รับการคุ้มครองและชดเชยความ
เสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค ตามข้อ 1, 2,3 และ 4 ดังกล่าว

การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากลได้มีการรับรองสิทธิผูบ้ริโภคไว้โดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล 
(Consumers Internationnal หรือ CI) ซึง่มีความครอบคลุมในการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าสิทธิผู้บริโภคของไทย ซึง่
ได้รับรองสิทธิผูบ้ริโภคสากลไว้ 8 ขอ้ คือ

1.2.2  สิทธิผู้บริโภคสากล
1) สิทธทิีจ่ะเข้าถึงสินค้าและบริการทีจ่ำาเป็นข้นัพ้ืนฐาน (The right to basic need) เช่น ยา อาหาร เคร่ืองนุ่ง

ห่ม ทีอ่ยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษาและสุขาภิบาล 
2) สิทธทิีจ่ะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ (The right to safety)
3) สิทธทิีจ่ะได้รับข้อมูลทีถู่กต้องครบถ้วนทีจ่ำาเป็นเกีย่วกับสินค้าหรือบริการ (The right to  be information)
4) สิทธทิีจ่ะเลือกซ้ือสินค้าและบริการได้อย่างอิสระ (The right to choose)
5) สิทธทิีจ่ะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (The right to be heard)
6) สิทธทิีจ่ะได้รับการพิจารณาและค่าชดเชยความเสียหาย  (The right to redress)
7) สิทธทิีจ่ะได้รับความรู้เกีย่วกับการบริโภค (The right to consumer education)
8) สิทธทิีจ่ะดำารงชีวิตอยู่ในสิง่แวดล้อมทีด่ีและปลอดภัย (The right to healthy environment)
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ตารางที่2.1  เปรยีบเทียบสิทธิผู้บริโภคสากลกบัสิทธิผู้บริโภคในไทย
สิทธิผู้บริโภคสากล สิทธิผู้บริโภคไทย

สิทธิทีจ่ะเข้าถึงสินค้าและบริการทีจ่ำาเป็นข้นัพ้ืนฐาน 
เช่น ยา อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ทอ่ียู่อาศัย  

สิทธิทีจ่ะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและ
บริการ

สิทธิทีจ่ะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือ
บริการ  

สทิธิทีจ่ะได้รับข้อมูลทีถู่กต้องครบถ้วนทีจ่ำาเป็นเกีย่ว
กับสินค้าหรือบริการ

สิทธิทีจ่ะได้รับข่าวสารรวมท้ังคำาพรรณนาคุณภาพที่
ถูกต้องและเพียงพอเกีย่วกับสินค้าหรือบริการ

สทิธิทีจ่ะเลือกซ้ือสินค้าและบริการได้อย่างอิสระ สทิธิทีจ่ะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
สทิธิทีจ่ะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม
สทิธิทีจ่ะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย สทิธิทีจ่ะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
สทิธิทีจ่ะได้รับความรู้เกีย่วกับการบริโภค
สิทธิที จ่ะดำา รงชี วิตอ ยู่ในสิ ง่แวดล้อมที ด่ี แ ละ
ปลอดภัย

สทิธิทีจ่ะได้รับความเป็นธรรมในการทำาสัญญา

จากความแตกต่างในการรับรองสิทธิผู้บริโภคของไทยและสากล องค์กรเอกชนทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในไทยจึงเสนอให้มีการเพิม่เติมสิทธิผู้บริโภคจากเดิม เนื่องจากจากประสบการณ์ในการทำางานทำาให้พบข้อสรุปว่า
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในไทยยังรับรองสิทธิของผู้บริโภคไว้จำากัดเกินไป และไม่เท่าทันสถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภค  
หากมีการเพิม่เติมสิทธิผู้บริโภคในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของไทย จะเป็นการขยายขอบเขตสิทธิของผู้
บริโภคให้ครอบคลุมจะทำาให้สถานภาพ บทบาทและโอกาสในการแสดงพลังของผู้บริโภคมีมากขึน้ ขณะเดียวกัน คน
ไทยก็จะได้รับหลักประกันโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยสีอ่ย่างเสมอหน้า ซึง่ได้เสนอสิทธิเพิม่เติม 7 ขอ้ ไดแ้ก่

1) สิทธทิีจ่ะแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภคหรือผู้แทนกลุ่มผู้บริโภคในการกำาหนดกฎเกณฑ์ มาตรการ  
หรือนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

2) สิทธทิีจ่ะรวมตัวกันเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค
3) สิทธทิีจ่ะได้รับความรู้และทักษะทีจ่ำาเป็นเพื่อการคุ้มครองสิทธผิู้บริโภค
4) สิทธทิีจ่ะได้รับความเป็นธรรมจากโฆษณาและสื่อสารมวลชน
5) สิทธิทีจ่ะได้รับความเป็นธรรมในการพิสูจน์ความผิด ภาระในการพิสูจน์ความผิดเป็นหน้าทีข่องผู้

ประกอบธุรกิจ
6) สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์กับสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
7) สิทธิทีจ่ะได้รับสินค้าและบริการทีจ่ำาเป็นต่อการดำารงชีวิต อันได้แก่ ยา เคร่ืองนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศัย การดูแล

สุขภาพ การศึกษาและสุขาภิบาล
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1.3  แนวคิดทีม่าการคุ้มครองผู้บริโภค
1.3.1  แนวคิดทีม่าการคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ
เชื่อกันว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเริม่ต้นอย่างเป็นทางการทีส่หรัฐอเมริกา (กังวาน เนียมสุวรรณ อ้างใน ทัศนีย์ 

วีระกันต์, 2541,น.15) เพราะเป็นประเทศทีร่ะบบการค้าเสรีแบบทุนนิยมก้าวหน้ามากทีสุ่ด และในขณะเดียวกันผู้
บริโภคก็ได้ผลกระทบมากทีสุ่ด กล่าวคือ เมื่อค่าครองชีพสูงขึน้ในปี ค.ศ.1897 ทำาให้ราคาสินค้าเพิม่สูงขึน้ด้วย ประกอบ
กับมีการรวมกลุ่มกันของพ่อค้าเพื่อควบคุมการผลิต และกำาหนดราคาสินค้า ท้งัประชาชนและรัฐบาลเริม่คิดว่าควรมี
กฎหมายออกมาควบคุมธุรกิจต่างๆ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมสำาหรับทุกคนทุกฝ่าย กฎหมายฉบับแรกทีอ่อกมาเพื่อ
ประโยชน์ของผู้บริโภคอเมริกา คือ Interstatee Commerce Act of 1887 (พ.ศ.2470) และมีกฎหมายห้ามการผูกขาดออก
มา คอื Sherman Antitrus Act.,Clayton Antitrust Act of 1914 (พ.ศ.2457) มีการตั้งคณะกรรมการการค้าของสหพันธรัฐ 
Federal Trade Commission Act of 1914 หรือ FTC ซึง่มีอำานาจในการสืบสวนเร่ืองราวเกีย่วกับการค้าทีไ่ม่ยุติธรรม 
และการละเมิดกฎหมายห้ามการผูกขาดต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม FTC เน้นหนักไปทางด้านการควบคุมให้มีการแข่งขัน
ทางการค้ามากกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง

หลังสงครามโลกคร้ังที ่1 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทำาให้มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด 
และตามมาด้วยการโฆษณา จนผู้บริโภคต้องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อน จนในปี ค.ศ.1930 ผู้
บริโภคได้รวมกันในฐานะพลังอิสระเป็นคร้ังแรกต้ังเป็นสหพันธ์ผู้บริโภค (Consumer Union) ขึน้เพื่อให้ข่าวสารแก่ผู้
บริโภคให้ได้รู้ถึงคุณภาพของสินค้า และผลักดันจนมีการต้ัง Consumer 'Research, Inc. ขึน้เพื่อทำาหน้าทีท่ดสอบ
คุณภาพของสินค้าต่างๆ ในแต่ละปี ต่อมามีการต้ังคณะกรรมการทีป่รึกษาเกีย่วกับผู้บริโภคในชื่อ Consumer Advisory 
Boad ขึน้อยู่กับ National Recoverry Administration เพื่อเป็นตัวแทนผู้บริโภคในคณะรัฐบาลและในปี ค.ศ.1938 มีการ
แก้ไข Federal Trade Commission Act  ซึง่เดิมมีอำานาจแค่ควบคุมการผูกขาดของธุรกิจเท่าน้ัน ให้มีอำานาจทีส่ามารถ
ดำาเนินการต่อธุรกิจต่างๆ ทีล่ะเมิดสิทธิผู้บริโภคและมีอำานาจในการควบคุมการโฆษณาด้วย (วีระพล สุวรรณนันต์ และ
จตุพร วงศ์ทองสวรรค์ อ้างใน ทศันีย์ วีระกันต์, 2541, น.15)

ในปี ค.ศ.1960 ราฟ เนดอร์ (Ralph  Nader) ซึง่เป็นผู้ริเริม่ในการรณรงค์เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้บริโภคใน
สหรัฐอเมริกา ได้จัดต้ังกลุ่มนักกฎหมายขึน้ชื่อว่า Public Citizen Inc. เพื่อปกป้องและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคไม่ให้ถูก
ละเมิด ต้ัง Agrncy for Consumer Advocacy และหลังจากน้ันสมาคมผู้บริโภคตามเมืองใหญ่ๆ ในหลายๆ รัฐ ก็ทยอย
เกิดขึน้

ปี ค.ศ.1962 ประธานีธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี  ้(John F. kennedy) ได้ประกาศสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
(Consumer Bill of Rights) ขึน้ซึง่ถือว่าเป็นการเริม่ต้นอย่างเป็นทางการของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Robert O. Hermann อ้างถึงใน ทัศนีย์ วีระกันต์, 2541, หน้า 15) 

ไม่เพียงแต่ทีอ่เมริกาเท่าน้ันทีม่ีการเคล่ือนไหว ในระยะต้นทศวรรษ 1960 ขบวนการคุ้มครองผู้บริโภคได้ขยาย
ไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป ท้ังนีโ้ดยการสนับสนุนงบประมาณเริม่แรกจากองค์กรในสหรัฐอเมริกา องค์กรใหม่ๆ 
หลายองค์กรเริม่จัดพิมพ์หนังสือเพื่อรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการเปรียบเทียบคุณภาพสินค้า เช่น 
นิตยสาร “Which” ของสหราชอาณาจักร นิตยสาร “J'Achete  Mieux” ของสวิสเซอร์แลนด์ และนิตยสาร “Choice” ขอ
งออสเตรีลีย ในด้านประชาชนก็ให้การสนับสนุนองค์กรเหล่านีม้ากขึน้ (เอกพล วัฒน์ อ้างถึงในทัศนีย์ วีระกันต์, 2541, 
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น.15) ในขณะเดียวกัน ขบวนการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศกำาลังพัฒนาก็เริม่หย่ังรากลงเป็นพลังหนึง่ทีค่อยถ่วงดุลย์
การแผ่อิทธพิลไปท่ัวโลกของบรรษัทข้ามชาติ   

1.3.2  แนวคิดทีม่าการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
การคำานึงถึงสิทธิผู้บริโภคในประเทศไทย เริม่มีขึน้เป็นคร้ังแรกโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกัน

ความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคหางนม โดยการออกกฎหมายฉบับหนึง่ชื่อพระราชบัญญัติหางนม พ.ศ.2470 ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธปิกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 (สุษม ศุภนิตย์, 2536 น.19) จากน้ัน
มีการออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในลักษณะกฎหมายมหาชน เช่น พระราชบัญญัติสาธารณสุข 
2484 พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2484 (พระราชบัญญัติหางนม 2470 เดิม) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหาร พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ.2479 พระราชบัญญัติเคร่ืองสำาอาง พ.ศ.2517 เป็นต้น กฎหมาย
เหล่านีก้ำาหนดอำานาจหน้าทีข่องรัฐให้สามารถควบคุมผู้ประกอบธุรกิจเกีย่วกับเครื่องอุปโภคบริโภคให้ปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ เช่น ให้จดทะเบียนสูตร ให้ทดสอบความปลอดภัย และมีโทษอาญาเป็นบทบังคับ แต่ไม่มีการบัญญัติ
ถึงการเยียวยาชดใช้หากเกิดความเสียหายเนื่องจากการบริโภค (สุษม ศุภนิตย์, 2536 น.20)  

ในปี พ.ศ.2512 Dr.Colster Wanne ตัวแทนสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ (International 
Organization of consumers Union หรือ IOCU ปัจจุบันเปลีย่นเป็น Consumers Internationnal หรือ CI) ซึง่มีสำานักงาน
อยู่ทีก่รุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อชักชวนให้สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์  
ซึง่เป็นองค์กรเอกชนทีม่ีองค์กรสมาชิกอยู่มากมาย เป็นผู้ริเริม่ก่อต้ังสมาคมผู้บริโภคแห่งประเทศไทย แต่ในช่วงน้ันสภา
สตรีแห่งชาติ ยังไม่มีความพร้อมทีจ่ะดำาเนินการ จึงเพียงแต่รับหลักการไว้เท่าน้ัน อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นจุดเริม่ต้นของ
ความคิดเร่ืองการต้ังหน่วยงานกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคในเมืองไทย

หลังจากน้ัน 2 ปี คือ ในปี พ.ศ.2514 ในสมัยคุณหญิงสมานใจ ดำารงแพทยากุล ดำารงตำาแหน่งประธานสภาสตรี
แห่งชาติฯ ภาวะเศรษฐกิจของชาติตกต่ำาค่าครองชีพสูงขึน้มากและเริม่เกิดวิกฤติการณ์น้ำามันเช้ือเพลิงของโลกคร้ังแรก
ขึน้ สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงได้จัดต้ังกรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภค (ศ.ส.บ.) ขึน้ โดยบทบาทของ ศ.ส.บ. ในช่วง
เริม่ต้นมีเพียงศึกษาปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าน้ัน จนถึงปี พ.ศ.2516 สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เริม่ขยายบทบาท
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึน้ โดยได้จัดตั้งโครงการสภาสตรีส่งเสริมผู้บริโภค (ส.ส.บ.) ขึน้

ในช่วงเดียวกันมีองค์กรเอกชนอีก 2 องค์กร ก็เริม่งานด้านนีใ้นปี พ.ศ.2515 คือ องค์กรพิทักษ์ประโยชน์ผู้
บริโภคแห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของข้าราชการ นักศึกษาประชาชน รวมท้ังกระทรวงสาธารณสุขเอง โดย
มองเห็นว่าการอนามัยและโภชนาการน้ันเป็นปัญหาสำาคัญทีผู่้บริโภคประสบอยู่ และต่อมาได้จัดต้ังเป็นสมาคมพิทักษ์
ประโยชน์ผู้บริโภค แต่การเคล่ือนไหวขององค์กรนีม้ีไม่มากนัก อีกองค์กร คือ สมาคมผู้บริโภคแห่งประเทศไทย 
เป็นการรวมตัวกันของประชาชนหลากหลายอาชีพ สมาคมนีม้ีบทบาทสูงในการเรียกร้องและสนับสนุนรัฐบาลมาทุก
สมัยเพื่อผลักดันให้มีหน่วยงานภาครัฐทีท่ำาหน้าทีคุ่้มครองผู้บริโภค

ท่ามกลางการทำางานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรเอกชน รัฐเองก็เริม่ให้ความสนใจงานด้านนีด้้วย ในช่วงแรก
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขต้ังโครงการศึกษาเกีย่วกับอนามัยและโภชนาการขึน้แต่บทบาทยังเป็นเพียงการ
ศึกษาปัญหา ในปี พ.ศ.2519 สมัยที ่มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคขึน้คณะหนึง่ โดยมอบให้ พล.ต. ประมาณ อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรีสมัยน้ันเป็นประธาน แต่
คณะกรรมการชุดนียั้งไม่มีผลงานออกมาก็หมดสภาพไปโดยปริยายเพราะมีการเปลีย่นแปลงรัฐบาลชุดใหม่ขึน้มาบริ
หารประเทศ 

8



ในวันที ่15 มีนาคม พ.ศ.2520 องค์กร ส.ส.บ. ของสภาสตรีแห่งชาติ ได้ย่ืนปฏิญญาว่าด้วยสิทธิผู้บริโภค (A 
Charter of Consumer Rights) ให้กับรัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลแต่ง
ต้ังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการถาวรขึน้ในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี ซึง่รัฐบาลสมัยน้ันมีความเห็นด้วย
และดำาริทีจ่ะให้กระทรวงพาณิชย์ดำาเนินการเนื่องจากเห็นว่า สำานักนายกรัฐมนตรีมีงานมากและมีงบประมาณไม่เพียง
พอ   แต่ยังไม่ทันได้ดำาเนินการเปลีย่นคณะรัฐบาล

คณะรัฐบาลชุดต่อมา คือ ชุดทีม่ี พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้สานต่อนโยบายดังกล่าว 
โดยได้จัดต้ังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึน้มาคณะหนึง่ สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรีในวันที ่8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 
โดยมีนายสมภพ โหตระกิจย์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ บทบาทสำาคัญของรัฐบาลชุดนี ้คือ ต้ังคณะ
กรรมการยกร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ในวันที ่30 เมษายน พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้ตราขึน้โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที ่5 พฤษภาคม พ.ศ.2522 และมีการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐทีม่ีบทบาทโดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภคขึน้ คือ 
สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) โดยต้ังขึน้ในวันที ่2 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 19 ในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี

2.  สถานการณ์ปัญหาการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รายงานการวิจัยเร่ืองโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ (พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ ; 2540 : 16-18) ได้กล่าวถึงสถานการณ์เกีย่วกับปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณพ์สุขภาพว่ามปัีญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย ซึง่เป็นปัญหาเดิมทีเ่กิดขึน้เป็นเวลามากกว่า 10 – 20 ปี 
แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่ คือ ปัญหาคุณภาพ และความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น เคร่ือง
สำาอาง อาหาร ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และยาเสพติดให้โทษ การพิสูจน์ความผิดและการชดเชยความเสียหายให้
กับผู้บริโภค ปัญหาการใช้ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้ยาไม่สมเหตุสมผล การแสดงฉลากในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และปัญหาการควบคุมกำากับดูแล ปัญหาการโฆษณาทีเ่กินจริง หลอกลวง และการขายตรงผลิตภัณฑ์สุขภาพทีข่าด
จริยธรรม ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาทีม่ีความจำาเป็นต่อชีวิตทีเ่ป็นผลมาจากข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศทีเ่กีย่วข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (Trade  Related Intellectual Property) จากการศึกษาสถานการณ์การ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2540 โดยสำารวจการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ พบปัญหาดังนี ้ 
1. ด้านเคร่ืองสำาอางปัญหาทีม่ีอยู่ในขณะนีเ้ป็นเร่ืองของความปลอดภัย ได้แก่ การผสมสารต้องห้าม เช่น 

Hydroquinone กรดวิตามินเอ สารปรอท ในผลิตภัณฑ์ป้องกันสิวและฝ้า เครื่องสำาอางไม่มีทะเบียน เคร่ือง
สำาอางเถ่ือน และเคร่ืองสำาอางไม่มีฉลากภาษาไทย

2. ด้านอาหาร เช่น น้ำาดื่มและเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท จากการศึกษาพบว่าน้ำาบริโภคในภาชนะใช้ซ้ำา ยัง
ไม่ได้มาตรฐานทางจุลชีววิทยา พบ E.coli และ MPN coliforms เกินมาตรฐาน น้ำาดื่มในภาชนะแบบใช้คร้ัง
เดียวไม่ได้มาตรฐานทางฟิสิกส์และเคมี โดยมีสาเหตุ ปริมาณของแคดเมียม และความเป็นกรด-ด่าง ปัญหา
เร่ืองมีเกลือบริโภคทีไ่ม่ผสมไอโอดีนและปริมาณไอโอดีนไม่ได้มาตรฐานหรือปริมาณไอโอดีนเกินปริมาณที่
เหมาะสม 
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3. ด้านยา ยังมีการขายยาผิดประเภท, ผิดกฎหมาย, การใช้ยาฟุ่มเฟือย, การใช้ยาตรงกับอาการไม่ตรงกับโรค, 
โรงงานผลิตยาไม่ได้มาตรฐาน, วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน เช่น พบว่าการนำายาแผนปัจจุบันปลอมในยาแผน
โบราณน้ันพบปัญหาเฉพาะในยาแผนโบราณทีไ่ม่มีทะเบียน ร้านขายยาจำาหน่ายยาลูกกลอนทีไ่ม่มีทะเบียนมี
การปนสเตียรอยด์ชนิด Dexamethasone หรือ Prednisolone เป็นต้น

4. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและยาเสพติดให้โทษ  มีการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน มีการนำาไปใช้ในทางทีผ่ิด 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นปัญหาต่อสังคม ร้านขายยามีการจำาหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ทีม่ีฤทธิ์ทำาให้
หลับโดยไม่มีใบส่ังแพทย์ ร้านขายยาบรรจุเสร็จมีการจำาหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่มีใบอนุญาตและยังพบว่ามี
การซ้ือยาจากร้านขายของชำาอีกด้วย 

5. การแสดงฉลากในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉลากยังไม่ครบถ้วน และบางคร้ังไม่ถูกต้อง เช่น วันเดือนปีทีผ่ลิต และ
วันเดือนปีทีห่มดอายุ คำาเตือน ทำาให้ผู้บริโภคขาดข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ การศึกษา พบว่า การแสดง
ฉลากน้ำาบริโภคในภาชนะแบบใช้ซ้ำาชนิดถังยังคงมีปัญหามาก รายการบนฉลากทีไ่ม่ถูกต้องสองอันดับแรก 
คือการไม่แจ้งเดือนปีทีผ่ลิต และการไมแ่จ้งเดือนและปีทีค่วรบริโภคก่อน 

6. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเก็บรักษายังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ปัญหาคุณภาพมาตรฐานของ
เกลือบริโภคอาจเกิดจากผู้ผลิตไม่เสริมไอโอดีนในเกลือบริโภค หรือปัญหาด้านเทคโนโลยีในการผลิต หรือ
การเก็บรักษารวมท้ังการเก็บรักษาในสถานทีจ่ำาหน่ายและระหว่างการขนส่งไม่เหมาะสม

7. การลักลอบนำาสินค้าเข้าประเทศโดยไม่ขออนุญาตทำาให้เกิดผลกระทบเชิงสุขภาพ สังคม และกฎหมาย 
ตัวอย่างเช่น การลักลอบนำาเข้ายาแผนโบราณสำาเร็จรูปตามชายแดนไทย - มาเลเซีย

8. ปัญหาชื่อยา ทะเบียนยาทีอ่าจไม่เหมาะสม รวมท้ังภาชนะบรรจุได้มีการอนุญาตจากส่วนกลาง เช่น มีชื่อยา
แปลกๆ ยาทีม่ีประสิทธิภาพการรักษาไม่ได้ผล ไม่มีการใช้แล้วในปัจจุบัน แต่ยังพบวางขายในท้องตลาด เช่น 
Penicillin G , Potassium 5 แสน , Kanamycin เป็นต้น
สำาหรับสถานการณ์ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพท้ังในและต่างประเทศส่วนใหญ่มักเป็น

ปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนียั้งมีปัญหาในเร่ืองของการควบคุมและการ
กำากับดูแล เช่น การลักลอบนำาสินค้าเข้าอย่างผิดกฎหมาย, การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง ซึง่ปัญหาเหล่านีไ้ด้รับผลกระทบมาจากหลายๆ ปัจจัยโดยเฉพาะเร่ืองของนโยบายและกฎหมายรวมไปถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภค

การสำารวจสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา โดยโครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา ในช่วงเดือน 
เม.ย. - มิ.ย. พ.ศ.2546 โดยการสอบถามผู้บริโภคท่ัวไปในอำาเภอหาดใหญ่จำานวน 100 คน พบว่าปัญหาผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเร่ืองอาหารในประเด็นความปลอดภัยของอาหารและสารเคมปีนเปื้อนในอาหาร รองลงมาคือปัญหาการบริการ
ในประเด็นการบริการทีไ่ม่ได้มาตรฐานหรือมีหลายมาตรฐาน นอกจากนีผู้้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่ว
กับการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ดังนี ้คือ 

1. ให้หน่วยงานทีม่ีหน้าทีเ่กีย่วข้องปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากขึน้ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
2. ควรมีช่องทางในการสื่อสารร้องเรียนระหว่างผู้บริโภคและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพื่อการทำางานคุ้มครองทีม่ี

ประสทิธิภาพและแก้ไขปัญหาได้
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3. ควรให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคต้ังแต่ระดับรากหญ้า เพราะผู้บริโภคมักขาดข้อมูลข่าวสารทีถู่ก 
ต้องและเป็นจริง

3.  องค์กรทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภค
องค์กรทีด่ำา เนินงานเกีย่วข้องกับคุ้มครองผู้บริโภคมีหลายองค์กร ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในทีน่ีไ้ด้ทำาการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นหลัก ซึง่
ศึกษาท้ังองค์กรทีด่ำาเนินงานในต่างประเทศและในประเทศ ดังนี้

3.1  องค์กรทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคในต่างประเทศ
3.1.1  หน่วยงานภาครัฐทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคในต่างประเทศ

 Canadian  Food  Inspection  Agency  ( CFIA ) 
CFIA ต้ังขึน้ในปี ค.ศ.1997 โดยการรวมหน่วยงานทีท่ำางานจาก 4 กระทรวงไว้ด้วยกัน คือ Agriculture and 

Agri Food Canada, Health Canada, Industry Canada, และ Department of  Fisheries and Oceans Canada  การต้ัง 
CFIA เป็นการรวมหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโปรแกรมการเฝ้าระวังอาหารและสุขอนามัยของพืชและสัตว์  
โดยรายงานขึน้ตรงต่อรัฐสภาผ่านทางกระทรวงเกษตร สำานักงานบริหาร (Headquarter) ของ CFIA อยู่ทีเ่มืองหลวง คือ 
Ottawa และแบ่งเป็น 4 เขตท่ัวประเทศตามภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ Atlantic, Quebec, Ontario และ Western Operations แต่ละ
ภูมิภาคจะแบ่งเป็นเขตย่อยๆ ในระดับพ้ืนที ่ 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของ CFIA คือ food safety, economic fraud, trade-related requirements และรวมถึง
สุขอนามัยพืช และสัตว์ด้วย CFIA เป็นกลไกในการปฏิบัติดำาเนินการตรวจสอบ ในขณะทีห่น่วยงานทำาหน้าทีอ่อกข้อ
กำาหนดนโยบาย (food safety policy) กำาหนดมาตรฐาน ประเมินความเสีย่งและการวิจัยด้านดูแลกฎหมาย 13 ฉบับ 
(Statutes) ท้ังนีก้ำาลังจะแก้กฎหมายใหม่โดยนำากฎหมายเดิมมารวมกัน เรียกว่า Canadian Inspection Act ซึง่แม้จะไม่
เปลีย่นอำานาจมากนักแต่จะเปลีย่นให้การดำาเนินการและการแก้ไขข้อกำาหนดต่างๆ ทำาให้ง่ายขึน้ แบ่งงานเป็น 26 
โปรแกรม ตามประเภทอาหารและเร่ืองลักษณะโครงการ เช่น Meat Program, Fresh  Fruits and Vegetable Program, 
Retail Food Program, Food Safety Enhancement Program  เป็นต้น โดยเน้นด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก

Halth Canada
 เป็นองค์กรทีท่ำางานให้กับรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในการรักษาและพัฒนาสุขภาพตัวเอง โดยการ
ทำางานร่วมกับองค์กรอื่นๆของรัฐบาลอีกด้วย ซึง่มบีทบาทดังนี ้คอื

- รักษาและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของชาวแคนาดา

- ส่งเสริมสุขภาพของชาวแคนาดา

- งานป้องกันปัญหาสุขภาพจากปัจจัยเสีย่งต่างๆของชาวแคนาดา
บทบาททีเ่กีย่วข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค Health Canada จะร่วมมือช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละ

เมืองเพื่อทีจ่ะป้องกันรักษาสุขภาพของชาวแคนาดา โดยเป็นการทำางานร่วมกับรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
และค้นคว้าวิจัยโรคระบาดท้ังในแคนาดาและท่ัวโลก 
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ในด้านอาหารและยา องค์กรจะลดความเสีย่งทีเ่กิดขึน้กับประชาชนโดยการให้คำาแนะนำา คำาเตือนเกีย่วกับ
อาหาร ยา เคร่ืองมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทจ่ีำาหน่ายแก่ผู้บริโภค รวมท้ังยังเฝ้า
ติดตามและระมัดระวังเกีย่วกับสถานทีผ่ลิต ปอ้งกันสิง่แวดล้อมทีจ่ะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้อีกด้วย   

ส่วนด้านพันธุวิศวกรรมน้ันรัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมดูแล โดยทำางานร่วมกับองค์กรต่างๆ ดังนี้
- Canadian Health Network (CHN) 

- Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

- Canadian Institutes of Health Research (CIHR)

- National Organ and Tissue Information site 

- Pest Management Regulatory Agency (PMRA)
กฎหมายทีเ่กีย่วกับงานคุ้มครองผู้บริโภคน้ันมีด้วยกัน 20 ข้อ ท้งัด้านอาหารและยา สิง่แวดล้อมหรือด้านอ่ืนๆ อีกหลาย
ด้าน โดยมีรัฐบาลเป็นผู้กำาหนดการให้บริการผู้บริโภคในเวปไซด์จะมีข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพท้ังข่าวสารการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค คณุภาพชีวิต การดูแลสุขภาพ คำาเตือนทีเ่กีย่วกับเร่ืองโรคต่างๆ รวมถึงมีห้องข้อมูลข่าวสาร เกีย่วกับเรื่องทีค่วร
ระมัดระวังทีเ่ป็นเร่ืองปัจจุบันทีน่า่สนใจขณะน้ัน โดยสามารถร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์ใน www.hcsc.gc.ca

Food and Drug Administration (US FDA)
เป็นหน่วยงานทีเ่ก่าแก่องค์กรหนึง่ทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของอเมริกา มีพันธกิจเพื่อ

ส่งเสริมและป้องกันความปลอดภัยของประชาชน โดยดูแลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และติดตามดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากวางจำาหน่ายในท้องตลาดแล้วอย่างต่อเนื่อง อำานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ มี 5 ลักษณะ ดังนี้

1. New product review มีการทบทวนผลการทดลองทางห้องปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ หลังจากทีม่ีการทดลอง
โดยบริษัทผู้ผลิต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนอนุญาตให้วางจำาหน่ายในท้องตลาด (pre-marketing)

2. Keeping watch มีการตรวจสอบวิธีการผลิตและรายงานปัญหาและความเสีย่งต่างๆทีเ่กิดขึน้ โดยมีบทบาทดังนี้ 
- Safe manufacturing and handing เพื่อให้เกิดความม่ันใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในประเทศ และต่าง
ประเทศรวมท้ังการหาสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ด้วย
- Monitor for new risk ติดตามรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีทีเ่กิดปัญหาขึน้ 
FDA สามารถให้ผู้ผลิตเรียกเก็บคืนสินค้า เพิกถอนใบอนุญาต ให้มีการเปลีย่นแปลงฉลาก หรือส่งคำาเตือนไป
ยังบุคลากรทางการแพทย์

3. Standard and regulation มีกฎระเบียบและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมาตรฐานทีผู่้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม 
เพื่อให้ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ให้ข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ทีถู่กต้องแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
และประชาชน รวมท้ังทำางานร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทีน่ำาเข้ามีคุณภาพมาตรฐานเท่ากับ
ข้อบังคับของ US FDA

4. Research วิจัยหาวิธีการในการตัดสินใจและวิธีการในการหาเคร่ืองมือในการประเมินความเสีย่ง เพื่อให้ผู้ผลิต
ใช้งานวิจัยทีท่ำาขึน้ เป็นแนวทางในการกำาหนดมาตรฐาน การประเมินผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ (new product) 
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       การพัฒนาวิธีการทดสอบ risk effective ของผลิตภัณฑ์ Enforcement correcting problems เมื่อเกิดปัญหา
เกีย่วกับผลิตภัณฑ์จะประสานงานร่วมกับผู้ผลิตในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ถ้าไม่สามารถดำาเนินการได้จึงใช้
วิธีดำาเนินการทางกฎหมาย รวมถึงการเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืนจากท้องตลาด การส่ังงดผลิตจนกว่าจะพบสาเหตุ
และดำาเนินการแก้ไขและการยับยั้งสินค้าทีจ่ะนำาเข้าในประเทศ จนกว่าจะดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้ 
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Ministry  of   Consumer  Affairs        
Ministry of Consumer Affairs เป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีบทบาทด้านการ

คุ้มครองผูบ้ริโภคดังนี้

- ให้ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกับการคุ้มครองผู้บริโภค

- ดูแลความปลอดภัยเกีย่วกับการบริการด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า แก็ส น้ำามันเช้ือเพลิง เป็นต้น
 ให้คำาแนะนำาประเด็นทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่รัฐบาล

- ตรวจสอบการดำาเนินการของธุรกิจประเภทต่างๆให้เกิดความเป็นธรรมและดูแลให้เกิดปลอดภัยในการใช้
สินค้าและบริการของผู้บริโภค

ลักษณะการดำาเนินงาน Ministry of Consumer Affairs ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย คือ
1.    Consumer Information  Service  บริการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผูบ้ริโภค เช่น

- ให้ความรู้และข้อมูลเป็นพิเศษแก่ผู้บริโภคชาว Maori และ Pacific Island

- ฝึกอบรมตัวแทนจากชุมชนต่างๆ และเก็บข้อมูลความเห็นของบุคคลเหล่านีเ้กีย่ว กับงานคุ้มครองผู้บริโภคนำา
เสนอต่อนำาเสนอต่อรัฐบาล 

- จัดสัมมนาด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค
2.    Energy  Safety  Service ตรวจสอบความปลอดภัย การผลิต การกระจาย การติดต้ัง เกีย่วกับพลังงานไฟฟ้า และ
ปิโตรเลียม       
3.     The Policy & Legislation UnitMinistry  of  Consumer Affairs  มีหน้าทีใ่ห้คำาแนะนำารัฐบาลเกีย่วกับเร่ืองราว
ต่างๆ ทีผู่้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซ้ือสินค้าและบริการ โดยทำาหน้าทีต่รวจสอบว่ากฎหมายและการดำาเนินงาน
ต่างๆ ของรัฐ มผีลต่อผู้บริโภคอย่างไร

 ให้ข้อมูลเกีย่วกับทัศนะความเห็นของผู้บริโภคแก่หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วข้องของรัฐบาล
 ส่งเสริมให้ธุรกิจดำาเนินกิจการในลักษณะธุรกิจทีด่ีมีจริยธรรม  
 ให้คำาแนะนำารัฐบาลให้รัฐบาลเปลีย่นแปลงแก้ไขกฎหมายเมื่อจำาเป็น  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน การค้า 

และจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค   
 ตรวจสอบและทบทวนความเปลีย่นแปลงของธุรกิจประเภทต่างๆ และกฎหมาย เพื่อให้เกิดการค้าทีเ่ป็นธรรม

และเป็นการประกันคุณภาพให้ผูบ้ริโภค    
4.    Trading  Standard  Service      

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
 ให้ความรู้เกีย่วกับความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและผูผ้ลิตสินค้า    
 สืบสวนผลิตภัณฑท์ีไ่มป่ลอดภัยในการใช้        

        ด้านการตลาดการค้า        
 ควบคุมให้ตลาดการค้าในธุรกิจต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

General Inspectorate for Consumer Protection (GICP)
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GICP เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคทีต้่ังขึน้ในประเทศ ฮังการี ในปี 1991 ขึน้ตรงกับ Ministry of Economic 
Affairs โดยหน้าทีข่อง GICP มีดังนี้

- ตรวจดูความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

- ส่งเสริมสนับสนุน กฎหมายใหม่ของ EU legislation และใช้กฎหมายบังคับถ้าจำาเป็น

- ควบคุมข้อกำาหนดกิจกรรมของงานคุ้มครองผู้บริโภค

- ตรวจตราดูแลการโฆษณา

- ให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภค

- สืบสวนเกีย่วกับการร้องเรียนของผู้บริโภค

- เป็นศูนย์รวมข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยแยกแยะผลิตภัณฑท์ีเ่ป็นอันตรายออกจากตลาด

- โครงสร้างภายในองค์กรจะมีการแยกการทำางานด้านการเฝ้าระวังออกจากการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
(URL.http://www.fvf.hu,2002) 

Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)
IHCP เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคทีต้่ังขึน้ในประเทศอิตาลี โดยวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ จะเป็นผู้นำาใน

ด้านการสนับสนุนนโยบายของอียูในด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและในด้าน
ความถูกต้องของหลักการการตรวจสอบและการพิสูจน์ต้ังแต่ในสิง่ทีเ่ป็นส่วนผสมต้ังแต่ต้น ความปลอดภัยและคุณภาพ
สินค้า เช่น Food product,medicines,chemical และ การบริการท้ังนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร

กิจกรรมของ IHCP มีดังนี้
 Safety and Quality of good Product
 Releases in Biochemical and Consumer Products
 Genetically Method Organisms (GMOs)
 Validation of Alternative Methods
 Radio-tracers in Nuclear Medicine for Diagnostics and Therapy

3.1.2 หน่วยงานเอกชนทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคในต่างประเทศ

Consumer  International 
Consumer International หรือ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล หรือชื่อเดิมที รู้่ จักกันท่ัวไปภายในนาม 

International  Organization of Consumers Union (IOCU) ก่อต้ังในปี พ.ศ.2504 (ค.ศ. 1961) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นองค์กรประสานงานระหว่างองค์กรผู้บริโภคจากท่ัวโลกเพื่อต่อสู้ในเร่ืองสิทธิผู้บริโภค ก่อต้ังโดยองค์กรคุ้มครองผู้
บริโภคระดับก้าวหน้าจากประเทศต่างๆ จำานวน 5 องค์กร ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ 
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และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากลมีสมาชิกเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ท้งั
ใหญ่และเล็กกว่า 80 ประเทศ จากท่ัวโลกประมาณ 184 องค์กร

กิจกรรมทีด่ำาเนินการเป็นกิจกรรมสนับสนุนองค์กรทีท่ำางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศต่างๆ เพื่อ
ประสานและสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้ เป็นตัวแทนของผู้บริโภคใน
ระดับต่างๆ และเป็นองค์กรทีม่ีส่วนผลักดันปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้เป็นทีย่อมรับท่ัวโลก และได้มีการจัด
ให้มีองค์กรประสานงานขึน้ในระดบัภูมิภาคด้วย

สมาชิกของสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากลมี 3 ประเภท คอื
1) สมาชิกถาวร จะต้องเป็นองค์กรทีท่ำางานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อย 2 ปี มีความเป็นอิสระในการทำางาน และ

ดำาเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคอย่างเข้มแข็ง ในประเทศไทยมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นสมาชิก
2) สมาชิกสนับสนุน เป็นองค์กรทีม่ีความเป็นอิสระในการทำางาน แต่อาจจะไม่ได้ทำางานหรือมีกิจกรรมด้านการ 

คุ้มครองผูบ้ริโภคอย่างเดียว ในประเทศไทยมีสภาสตรีแห่งชาติเป็นสมาชิก
3) สมาชิกสนับสนุนประเภทหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐทีรั่บผิดชอบงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ใน

ประเทศไทยมีสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสมาชิก

ke.p.ka
ke.p.ka เป็นองค์กรเอกชนทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศกรีก ต้ังขึน้ในปี ค.ศ.1982 เป็นศูนย์กลาง

ในการคุ้มครองผู้บริโภคทีไ่ม่ขึน้ตรงกับรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายในการทำางานด้านการคุ้มครองดูแลสุขภาพและสิง่
แวดล้อมเพื่อสิทธผิู้บริโภคเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ

1.) ปกป้องสิทธผิู้บริโภค
2.) ให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริโภคเกีย่วกับสินค้าและบริการต่างๆ ในเร่ืองทีผู่้บริโภคให้ความสนใจ

ท้ังในแง่ของเศรษฐกิจ ด้านสขุภาพและอาหาร และเร่ืองอื่นๆ ทีเ่กีย่วกับผู้บริโภค
3.) ปกป้องสิง่แวดล้อมและพัฒนานโยบายสำาหรับผู้บริโภค เพื่อจะปรับปรุงดูแลคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภค
ke.p.ka เป็นองค์กรทีใ่ห้การสนับสนุนในสื่อต่างๆ แก่ผู้บริโภครวมไปถึงการให้คำาปรึกษา แสดงรายละเอียด

เกีย่วกับการบริโภค นำาเสนอข้อมูลเกีย่วกับการดำาเนินคดีต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการบริโภคสู่สาธารณะและอธิบายเกีย่วกับ
ความสัมพันธ์ในปัญหาจากการบริโภคต่างๆ และมีการนำาเสนอข้อมูลผ่านนิตยสาร “consumer  step” ซึง่สรุปบทบาท
ขององค์กรได้ดังนี้

1.) ให้ข้อมูล ขา่วสารเกีย่วกับสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริโภคและสนองความพอใจของผูบ้ริโภคด้านต่างๆ
2.) จัดประชุมนำาเสนอเหตุการณ์จริง (work shop) และในการสัมมนาต่างๆให้มีผู้เชียวชาญเข้าร่วมด้วยเพื่อ

ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
3.) เป็นตัวแทนผูบ้ริโภคท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ
4.) รับเร่ืองร้องทุกข์และสอบถามข้อมูลรายละเอียดการบริโภค
5.) นำาเสนอเกีย่วกับสินค้าและราคา
6.) การรณรงค์ต่างๆ เพื่อการบริโภคต่างๆ ทีถู่กต้องแก่ประชาชน
ke.p.ka ยังเป็นองค์กรทีป่กป้องสิทธิผู้บริโภคท้ังในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ โดยเป็นสมาชิกของ

หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
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1.) The Consumer International
2.) The B ue Europain des Unions de Consmmateurs (BEUC )
3.) The Balkan Consumer Center
4.) Federation of Greek Consumers Association (Fe .Gre.CO)

 Quack wach
Quack wach เป็นสมาคมผู้บริโภคของชาวอเมริกัน เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหากำาไร มีจุดมุ่งหมายทีจ่ะต่อต้าน

เกีย่วกับการหลอกลวงในเร่ืองสุขภาพ ความเชื่อ ค่านิยม และความไม่สมเหตุสมผลในเร่ืองของสุขภาพ มีการมุ่งเน้น
เกีย่วกับข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่เป็นจริง และมีการพัฒนาเครือข่ายออกไปท่ัวโลกโดยมีอาสาสมัครและผู้เชีย่วชาญทีท่ำางาน
เกีย่วกับ

1.) การพิสูจน์ค้นคว้าเกีย่วกับปัญหาหรือคำาถามทีถู่กกล่าวถึง
2.) กระจายความรู้สู่สาธารณะ
3.) รายงานในเร่ืองทีผ่ิดกฎหมาย
4.) คุ้มครองผูบ้ริโภคตามกฎหมาย
5.) พัฒนาคุณภาพข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับสุขภาพ ทางอินเตอร์เนต
6.) ต่อต้านโฆษณาทีไ่ม่ถูกต้องทางอินเตอร์เนต  

Consumers  Assosiation  of  U.K.
Consumers Assosiation of U.K. เป็นองค์การคุ้มครองผู้บริโภคทีจั่ดว่าใหญ่ทีสุ่ดในประเทศอังกฤษ มีสมาชิก

เป็นผู้บริโภคทีส่นใจจำานวน 786,000 คน ซึง่เป็นองค์การทีถื่อว่ามีส่วนช่วยผู้บริโภคในการพัฒนาตนเอง โดยการจัด
กิจกรรมทีห่ลากหลายเพื่อผู้บริโภค เช่น ฝึกอบรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดสัมมนาและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแห่งอังกฤษมีการจัดทำาและผลิตเอกสารสิง่พิมพ์ทีม่ีประโยชน์กับผู้บริโภคมากมาย 
เช่น วารสารเพื่อให้ข้อมูล ขอ้เท็จจริงกับผู้บริโภคชื่อ “ WHICH” ซึง่เป็นวารสารทีม่ีชื่อเสียงมากทีสุ่ดในประเทศอังกฤษ  
ดำาเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่กีย่วข้องมากมายในปัจจุบัน และมีการจัดทำาวารสารทีเ่กีย่วข้องกับสุขภาพ
เพิม่เติม คือ “WHICH Way To HEALTH” และวารสารเพื่อเด็กนักเรียนมัธยม วารสารเพื่อผู้บริโภคของสมาคม
คุ้มครองผูบ้ริโภคแห่งประเทศอังกฤษ ไม่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าใดๆ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
หรือองค์กรธุรกิจแต่ประการใด สามารถทำางานได้อย่างอิสระเพื่อลดความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขึน้ได้กับทุกหน่วยงาน

Consumers ‘ Association   of penang ( CAP ),Malasia
Consumers ‘Association of penang (CAP) เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคของปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็น

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคทีม่ีความเข็มแข็งอีกองค์กรหนึง่เป็นทีรู้่จักกันท่ัวโลก มีการทำางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมา
นานกว่า 20 ปี ความแตกต่างระหว่างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคปีนังกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไป คือ องค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคปีนัง ไม่มีสมาชิกเป็นผู้บริโภค โดยลักษณะการทำางานเป็นการทำางานกับสาธารณะชนท่ัวไปทีไ่ด้รับ 
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายหลักในการทำางานว่า “ค่าของเงินไม่ใช่เพื่อคุณคนเดียวแต่เพื่อผู้
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บริโภคโดยส่วนรวม” (Volue for Money and Volue For People) โดยให้ความสำาคัญกับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคให้
ความสำาคัญกับสิง่แวดล้อมโดยรวม

งบประมาณในการทำางานเป็นงบประมาณในประเทศมีเจ้าหน้าทีป่ระจำาการจำานวน 35 คน มีการแบ่งการ
ทำางานออกเป็นฝ่ายต่างๆ 8 ฝา่ย คือ

1) หน่วยงานวิจัย ซึง่เป็นหน่วยงานทีท่ำาการทดสอบผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทีม่ีข้อสังเกตว่าอาจมีปัญหาเร่ือง
ความปลอดภัย

2) หน่วยชุมชนและชนบท
3) หน่วยให้การศึกษาชุมชน เช่น  ฝึกอบรมสัมมนา
4) หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ซึง่เป็นหน่วยทีม่ีส่วนในการระดมทุนเพื่อกิจกรรมผู้บริโภค
5) หน่วยกฎหมายให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในกรณีเร่ืองร้องเรียนทีม่ีความจำาเป็น
6) หน่วยผลิตสิง่พิมพ์ ได้แก่วารสารเพื่อผู้บริโภคทีม่ีชื่อเสียงมีการจัดพิมพ์ถึง 4 ภาษา จำานวนหลายแสนเล่ม 

คือ Utusan  Consumer
7) หน่วยสื่ออ่ืนๆ เช่น โปสเตอร์  อุปกรณ์รณรงค์ทีเ่กีย่วข้องกับผู้บริโภคและสุขภาพ
8) ศูนย์ข้อมูลซึง่รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง

The  Nation  Council  Against  Health  Fraud (NCAHF)
NCAHF เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหากำาไร มีอาสาสมัครสาธารณสุข ทีมุ่่งเน้นการทำางานเกีย่วกับข้อมูลข่าวสารที่

ไม่เป็นจริงในด้านสุขภาพ ซึง่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข การดำาเนินงานมุ่งเน้นในเรื่องของกฎหมาย การคุ้มครองผู้
บริโภค โดยสนับสนุนในเร่ือง

 การมีฉลากและการได้รับการรับรองเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกทีจ่ะได้รับข้อมูลทีเ่ป็นความจริง
 การแก้ไขในเร่ืองของความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสินค้าและบริการในด้านสุขภาพก่อนทีจ่ะออก

สู่ตลาด
- ดูแลเร่ืองการฝ่าฝืนกฎหมาย

กิจกรรมของ NCAHF 
1.) พิสูจน์สินค้าและประเมินสินค้าและบริการในเร่ืองสุขภาพ
2.) ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค  ผู้ประกอบวิชาชีพ  บุคคลภาคธุรกิจ ผู้ออกกฎหมาย  ผู้บังคับใช้กฎหมาย  องค์กร

และตัวแทนผูบ้ริโภคทีดู่แลในเร่ืองข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่เป็นความจริง  
3.) เป็นศูนย์กลางของชุมชนระหว่างบุคคลและองค์กรทีดู่แลเกีย่วกับข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่เป็นความจริง
4.) สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
5.) คัดคา้นกฎหมายเพื่อให้มีความถูกต้อง
6.) สนับสนุนและช่วยเหลือการดำาเนินการตามกฎหมายในการละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

The  American  Council on science and  health  (ACSH)
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ACSH เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหากำาไร ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเร่ืองอาหาร โภชนาการ สารเคมี ยา สิง่แวดล้อม
และสุขภาพ มีผู้เชีย่วชาญ 350 คน ทีม่ีความชำานาญในด้านสาขาทีต่่างกัน มีการร่วมประชุมร่วมสัมมนา เป็นตัวกลาง
ของชุมชนในในการจัดกิจกรรมให้ความรู้อ่ืนๆ เป็นองค์กรทีมุ่่งเน้นดูแลในเร่ืองการนำาเสนอทีบ่ิดเบือนจากความจริง
เป็นอันดับแรก และจะทำางานครอบคลุมในดา้นสาธารณสุขท้ังหมดประกอบด้วยเร่ือง การสูบบุรี ่โรคเอดส์ การบริโภค
แอลกอฮอล์ โภชนาการความปลอดภัยในการใช้ยา เทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การดูแลสุขภาพและ
การหลอกลวงในเร่ืองสุขภาพอ่ืนๆ 

3.2  องค์กรทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคในประเทศไทย
3.2.1  องค์กรภาครัฐทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

องค์กรภาครัฐทีม่ีหน้าทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคน้ันมีความเกีย่วข้องกับหลายหน่วยงาน ท้ังหน่วยงานทีม่ี
บทบาทหน้าทีโ่ดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานทีม่ีบทบาทหน้าทีเ่พียงสนับสนุนหรือหนุนเสริม
กระบวนการการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความครอบคลุมกับปัญหาของผู้บริโภคทีม่ีความหลากหลายขึน้ ซึง่มีหน่วยงาน
อยู่ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในทีน่ีไ้ด้ศึกษาองค์กรทีม่ีหน้าทีเ่กีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะกรณีอาหารและยา ซึง่มีองค์กรต่างๆ ดังนี้

สำานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค   (  สคบ  .)  
สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานรัฐทีดู่แลเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวมของ

ประเทศ ซึง่ได้มีการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติขึน้มาบังคับใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค เรียกว่าพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 โดยมีผลบังคับใชใ้นวันที ่5 พฤษภาคม พ.ศ.2522  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2546 : 7-11) ถือว่า
เป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยทีม่ีการจัดต้ังองค์กรของรัฐขึน้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง โดยกฎหมายดังกล่าวได้
บัญญัติให้มีองค์การของรัฐมีอำานาจหน้าทีใ่นการกำากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ มิให้ประกอบธุรกิจทีเ่ป็นการละเมิดสิทธิผู้
บริโภค และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังเป็นหน่วยงานทีใ่ห้ผู้
บริโภคใช้สทิธิร้องเรียน เพื่อขอให้ได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายเมื่อถูกผู้ประกอบการละเมิดสิทธิ 

องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โดยแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2544 ได้
บัญญัติให้มีองค์กรดังนี้

1)  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
2)  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองได้แก่   

2.1)  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
2.2)  คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก  
2.3)  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

3)  คณะอนุกรรมการซึง่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่งต้ังได้แก่
3.1)  คณะอณุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
3.2)  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
3.3)  คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา
3.4)  คณะอนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
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4)  สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2541 เป็น

กฎหมายทีม่ีผลบังคบัใช้ท่วัราชอาณาจักร ในแต่ละจังหวัดจะมีองค์กรทีแ่ต่งต้ังโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
ทำาหนา้ทีใ่นการคุ้มครองผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญัติดังกล่าวรวม 2 องค์กร ไดแ้ก่

1)  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำาจังหวัด
2)  คณะอนุกรรมการผู้มีอำานาจเปรียบเทียบความผิดทีเ่กิดขึน้ในจังหวัดอ่ืนนอกกรุงเทพมหานคร

แผนภูมิการจัดองค์กรคุม้ครองผู้บริโภคในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย   

คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
คณะอนุกรรมการผู้มีอำานาจเปรียบ
เทียบความผิดทีเ่กิดขึน้ในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เร่ืองราวร้องทกุข์จากผู้บริโภค

ส่วนกลาง

คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

คณะอนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค



โครงสรา้งคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2541 ได้บัญญัติให้การดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคมีคณะกรรมการซึง่ประกอบด้วย

1.  นายกรัฐมนตี ประธานกรรมการ  
2.  เลขาธิการนายกรัฐมนตี กรรมการ
3.  ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
4.  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
5.  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
6.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
7.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
8.  ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
9.  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ
10.   ผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 8 คน ซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง กรรมการ  
11.  เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการและเลขานุการ

ส่วนภูมิภาค

ในส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัด  มีองค์กรทีท่ำางานคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.2522 รวม 2 องค์กร คอื

1.)  คณะอนุกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคประจำาจังหวัด ประกอบด้วย
1 1.   ผูว่้าราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ

2.   ปลัดจังหวัด อนุกรรมการ
3.   เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อนุกรรมการ
4.    ผูบ้ังคับการตำารวจภูธรจังหวัด อนุกรรมการ

2 5.   พาณิชย์จังหวัด  หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ
3 6.   ผูอ้ำานวยการสามัญศึกษาจังหวัด อนุกรรมการ
4 7.   ผูอ้ำานวยการประถมศึกษาจังหวัด อนุกรรมการ
5 8.   สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ
6 9.   อัยการจังหวัด อนุกรรมการ

10.  อุตสาหกรรมจังหวัด อนุกรรมการ
11.  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด อนุกรรมการ
12.   ผูท้รงคุณวุฒิซึง่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ัง อนุกรรมการ
13.   เจ้าพนักงานทีด่ินจังหวัด อนุกรรมการ
14.   ประชาสัมพันธ์จังหวัด อนุกรรมการ
15.   นายกเทศมนตรีซึง่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 1 คน อนุกรรมการ
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16.   นายอำาเภอทีผู่ว่้าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 3 คน อนุกรรมการ
17.   หัวหน้าสำานักงานจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ
18.   ขา้ราชการในจังหวัดซึง่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19.   ขา้ราชการในจังหวัดซึง่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7 2.)  คณะอนุกรรมการผู้มอีำานาจเปรียบเทียบความผิดทีเ่กิดขึน้ในจังหวัดอื่นนอกจากกรงุเทพมหานครฯประกอบ
ด้วย

1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอณุกรรมการ
2.  อัยการจังหวัด อนุกรรมการ
3.  ผูบ้ังคับการตำารวจภูธรจังหวัด อนุกรรมการ
4.  ข้าราชการจังหวัดซึง่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ัง เลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีอำานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์และ 

เง่ือนใขการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ทีค่ณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคประจำาจังหวัด  ณ ศาลากลางจังหวัด

อำานาจหน้าที่

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึง่ไดแ้ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2541 ไดบ้ัญญัติอำานาจหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานไว้ดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบอำานาจหน้าทีข่องสำานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคและคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค
อำานาจหน้าทีข่องสำานักงานคณะ

กรรมการคุม้ครองผู้บริโภค
อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คุม้ครองผู้บริโภค
อำานาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บรโิภคประจำาจังหวัด

  รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่ องมาจากการกระทำา ข องผู้
ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้
บริโภคทีไ่ด้รับความเดือดร้อน หรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำา
ของผู้ประกอบธุรกิจ 
ดำาเนินคดีเกีย่วกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภคทีค่ณะกรรมการเห็น
สมควรหรือมีผู้ร้องขอตามในความ
ผิดเ กี ย่วกับการละเมิดสิทธิของผู้
บริโภค มาตรา 39

พิจารณาเ ร่ืองราวร้องทุกข์ที ผู่้
บริโภค ได้รับความเดือดร้อนหรือเสีย
หายอันเนื่องมาจากการกระทำาของผู้
ประกอบธุรกิจหรือคำาร้องเรียนท่ัวๆ
ไปในเร่ือง เกีย่วกับการถูกเอารัดเอา
เปรียบในการซ้ือสินค้าเคร่ืองอุปโภค
บริโภคหรือบริการ
มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้
ถ้อยคำา หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่
จำาเป็นหรือข้อมูลทีเ่กีย่วกับเรื่องทีม่ีผู้
ร้องเรียนหรือเร่ืองอื่นใดทีเ่กีย่วกับการ
คุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคมาพิจารณา
ได้ ในการนี ้จะเรียกบุคคลทีเ่กีย่วข้อง
มาให้คำาชีแ้จงด้วยก็ได้
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อำานาจหน้าทีข่องสำานักงานคณะ
กรรมการคุม้ครองผู้บริโภค

อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
คุม้ครองผู้บริโภค

อำานาจหน้าทีข่องคณะอณุกรรมการ
คุ้มครองผู้บรโิภคประจำาจังหวัด

ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์
ของผู้ประกอบธุรกิจซึง่กระทำา การ
ใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบ  
หรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ 
ตามที เ่ห็นสมควรและจำา เ ป็นเพื่อ 
คุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 

ดำา เนินการเกีย่วกับสินค้าทีอ่าจ
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 
36 
แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกีย่วกับ 
สินค้าหรือบริการที อ่าจก่อให้ เ กิด
ความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิ
ของผู้บริโภค ในกรณีนีอ้าจระบุชื่อ
สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร ห รื อ ชื่ อ ข อ ง ผู้
ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกีย่วกับ
สินค้าหรือบริการที อ่าจก่อให้ เ กิด
ความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิ
ของผู้บริโภค ในการนี จ้ะระบุชื่อ
สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร ห รื อ ชื่ อ ข อ ง ผู้
ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

สนับสนุนหรือทำาการศึกษาและ
วินิจฉัยปัญหาเกีย่วกับการคุ้มครอง
ของผู้บ ริโภคร่วมกับสถาบันการ
ศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

ให้คำาปรึกษาและแนะนำาแก่คณะ
กรรมการเฉพาะเร่ืองและพิจารณา
วินิจฉัยการอุทธรณ์คำา ส่ังของคณะ
กรรมการเฉพาะเร่ือง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการ
ศึกษาทีเ่กีย่วกับความปลอดภัยและ
อันตรายทีอ่าจได้รับจากสินค้าหรือ
บริการ 

ดำา เนินการเผยแพร่วิชาการ และ
ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค
เ พื่ อ ส ร้ า ง นิ สั ย ใ น ก า ร บ ริ โ ภ ค ที่
เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด 
และใช้ทรัพยากรของชาติให้ เ ป็น
ประโยชน์

ดำา เนินกา ร เผยแ พ ร่  ฝึกอบ รม
สัมมนาเกีย่วกับการคุ้มครองผู้บริโภค
แก่ผู้บริโภค 

ประสานกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ีอำา นาจหน้าที่
เ กี ย่วกับการควบคุมส่ง เสริมหรือ

ประสานกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ีอำา นาจหน้าที่
เ กี ย่วกับการควบคุมส่ง เสริมหรือ
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กำา หนดมาตรฐานของสินค้ าหรือ
บริการ

กำา หนดมาตรฐานของสินค้าหรือ
บริการ

อำานาจหน้าทีข่องสำานักงานคณะ
กรรมการคุม้ครองผู้บริโภค

อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
คุม้ครองผู้บริโภค

อำานาจหน้าทีข่องคณะอณุกรรมการ
คุ้มครองผู้บรโิภคประจำาจังหวัด

สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ ให้ป ฏิบัติ ตา มอำา นา จ ห น้ า ที ท่ี ่
กฎหมายกำา หนด ตลอดจนเร่งรัด
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ห้ดำาเนินคดี

ส อ ด ส่ อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
อำานาจและหน้าทีท่ีก่ฎหมายกำาหนด
ของพนักงานเจ้าหน้าทีส่่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐและแจ้งให้ผู้
บังคับบัญชาเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่
ใหป้ฏิบัติการตามอำานาจและหน้าทีด่ัง
กล่าวตลอดจนให้ดำาเนินคดีในความ
ผิดเ กี ย่ว กับการละเมิดสิทธิของผู้
บริโภค แต่ในกรณีทีจ่ำาเป็นต้องเร่งรัด
ราชการบริหารส่วนกลางให้แจ้งเร่ือง
ไ ป ยั ง สำา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
คุม้ครองของผู้บริโภค

ป ฏิ บั ติ ก า ร อ่ื น ใ ด ต า ม ที ค่ ณ ะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะ
กรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมาย

วางระเบียบเกีย่วกับการปฏิบัติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง
และ  คณะอนุกรรมการ
รับรองสมาคมตามมาตรา 40
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เกีย่วกับนโยบายและมาตรการในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและพิจารณาให้
ความเห็นในเร่ืองใดๆ ทีเ่กีย่วกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามทีค่ณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ฎหมาย
กำาหนดไว้ให้เป็นอำานาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าทีน่ี ้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อ
เ ส น อ ม า ยั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ
พจิารณาดำาเนินการต่อไปได้

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ
เดือนให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภคทราบ
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ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน

ส่วนกลาง

จากรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2545 (www. Ocpb .org)ได้ระบุว่าปัญหาของสำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนกลาง คือ ปัญหาอัตรากำาลังและสถานทีท่ำางาน เนื่องจากสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้
บริโภคมีหน้าทีต่้องคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวท้ังประเทศ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมท้ังต้องปฏิบัติงานด้านขายตรง
และตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติเร่ืองขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และการขยายงานอีกหลายด้านเพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค ทำาให้จำานวนเจ้าหน้าทีไ่ม่เพียงพอ ในขณะทีป่ระเทศไทยมีประชากร
ประมาณ 62 ล้านคน และสำานักงานมีความแออัดคับแคบเนื่องจากเป็นหน่วยงานทีต่้องให้บริการประชาชนจำานวนมาก 

ส่วนภูมิภาค

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่มีหน่วยงานสาขาทีป่ฏบิัติงานในส่วนภูมิภาค แต่มคีณะ
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำาจังหวัด ซึง่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ใน
จังหวัดเป็นอนุกรรมการ ซึง่แต่ละหน่วยงานมีภารกิจหน้าทีป่ระจำาทีต่้องปฏิบัติอยู่แล้วเป็นจำานวนมาก ประกอบกับมี
การโยกย้ายสับเปลีย่นข้าราชการในส่วนภูมิภาคทุกปี จึงทำาให้การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ขาดความต่อเนื่อง

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   (   อย  . )   

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานรัฐทีดู่แลเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยภาพรวมของประเทศ ซึง่วิวัฒนาการจากหน่วยงานในระดับแผนกมาจนถึงหน่วยงานระดับกรมในปัจจุบัน ด้วย
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและธุรกิจการค้าก้าวหน้าไปมาก ส่งเสริมให้รูปแบบการ
ดำารงชีวิตของคนไทยพึง่ตัวเองได้น้อยลง ท้ังนีเ้นื่องจากกระบวนการผลิตและค่านิยมการบริโภคอาหาร ยา และ ผลิต
ภัณฑ์อ่ืนๆ ทเ่ีปลีย่นแปลงไป ประกอบกับแหล่งอาหารและยาตามธรรมชาติทีม่ีเริม่ลดลง วิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ
คนในเมืองจึงต้องพึง่พาแหล่งอาหาร ยา จากการผลิตโดยบุคคลอื่น โดยเฉพาะจากระบบอตุสาหกรรมากขึน้ โดยทีผู่้
บริโภคไม่สามารถจะทราบได้ว่าสิง่ทีต่นบริโภคน้ัน ได้ผลิตขึน้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีส่วนประกอบทีม่ีคุณประโยชน์
และปลอดภัยเพียงใด จึงทำาให้รัฐบาลเริม่กำาหนดให้มีการควบคุมอาหารและยาขึน้เป็นคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ.2465 แต่การ
ควบคุมอาหารและยาครั้งน้ันมุ่งแต่เพียงห้ามมิให้นำาวัตถุทีเ่ป็นพิษผสมลงในอาหารหรือยา อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ประชาชน รวมท้ังควบคุมเร่ืองยาเสพติดให้โทษด้วย 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นส่วนราชการทีม่ีหน้าทีใ่นการปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนจาก

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่าน้ันต้องมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย มีการส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคทีถู่กต้องด้วยข้อมูลวิชาการทีม่ีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีป่ลอดภัยและสมประโยชน์ โดยมีอำานาจหน้าทีด่ังนี้
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1.) ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองสำาอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุทีอ่อกฤทธิ์ต่อจิตประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วย
เคร่ืองมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอ่ืนๆ ทเ่ีกีย่วข้อง

2.) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
3.) เฝ้าระวังกำากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณา รวม

ท้งัผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ

4.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

5.)   ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีถู่กต้องเหมาะสม
ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมท้ังเพื่อให้ผูบ้ริโภคน้ันมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสทิธิของตนได้

6.) พัฒนาและส่งเสริมการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสขุภาพ

7.) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าทีข่องสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือตามทีก่ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

จากอำานาจหน้าทีท่ก่ีล่าวมาข้างต้น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
จำานวน 8 ฉบับ และอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ อีกจำานวน 6 ฉบบั ไดแ้ก่

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่2 (พ.ศ.2518) ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2522)
  ฉบับที ่4 (พ.ศ.2528) และฉบับที ่5 (พ.ศ.2530) 
- พระราชบัญญัติเคร่ืองสำาอาง พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติวัตถุทีอ่อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่2 (พ.ศ.2528)
  ฉบับที ่3 (พ.ศ.2535) และฉบับที ่4 (พ.ศ.2543) 
- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และแก้ไข้เพิม่เติม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2528) ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2530) 
  และฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2543) 
- พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2531 
- พระราชกำาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิม่เติม ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2543)

อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
- Single Convention on Narcotic Drug 1961 
- Convention on Psychotropic Substance 1971 
- United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 
- Code of  Conduct  on  Distribution  and Use of pesticide
- London  Guideline  for  the  Exchange of Information on Chemical in International Trade
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- Convention  on the  Control of Transboundary Movement of Hazardous  waste
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาดำาเนินการภายใต้กฎหมายท้ัง 8 

ฉบบันีด้้วย นอกจากนีค้ณะรัฐมนตรียังได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกำาหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านยา  
อาหาร และเคมีวัตถุ เป็นกลไกประสานงานกับหน่วยงานอื่น คณะกรรมการดังกล่าว ไดแ้ก่

คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยา 
คณะกรรมการแห่งชาติด้านอาหาร 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านเคมีวัตถุ 
การดำาเนินงานควบคุมทางด้านต่างๆ จะต้องดำาเนินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และมติของคณะกรรมการ

ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ เจ้าหน้าทีข่องกองทีเ่กีย่วข้อง เจ้าหน้าทีใ่นส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคทีส่ำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้มอบให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีใ่นการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารตาม พรบ.อาหาร 
พ.ศ.2522 เพื่อสามารถตรวจสอบดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทีจ่ำาหน่ายในท้องตลาด  
และทำาหน้าทีเ่ป็นพนักงานเจ้าหน้าทีท่จ่ีะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น
โครงสรา้งการบรหิารงานของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 

การดำาเนินงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิน่
ในส่วนภูมิภาคสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นองค์กรหลักในการดำาเนินการ ในฐานะผู้อนุญาติ

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พระ
ราชบัญญัติวัตถุอันตราย โดยมีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเร่ืองนี ้ในระดับอำาเภอดำาเนินการโดย
สาธารณสุขอำาเภอ และในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึง
สถานีอนามัย
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กองควบคุมยาเสพติด

ศูนย์ประสานงานพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑส์ุขภาพ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

กองแผนงานและวิชาการ

กลุ่มตรวจสอบภายในกองงานด่านอาหารและยา

กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์สำานักงาน

กองควบคุมยา

กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

กองควบคุมอาหาร

ศูนย์เทคโนโลยีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองส่งเสริมคุม้ครองผู้
บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาค
และทอ้งถิน่

สำานักงานควบคมุเคร่ือง
สำาอางและวัตถุอันตราย

กลุ่มพัฒนาความ
ปลอดภัยของสารเคมี

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค (อย.)



ในส่วนภูมิภาคนอกจากจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 8 ฉบับแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติอีก 3 ฉบับทีต่้องดูแล 
ไดแ้ก่ 

1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
2.    พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลป์
3.    พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพคนไม่สบูบุหรี่

การร้องเรยีน
ช่องทางการร้องเรียนของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอยู่หลายช่องทางโดยผู้บริโภค สามารถร้อง

เรียนปัญหาเกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทีส่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือทีห่มายเลขโทรศัพท์ สายด่วนผู้
บริโภค 1556 หรือทางอินเตอร์เนต www. fda.moph.go.th

ส่วนภูมิภาค ร้องเรียนได้ทีก่ลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   (   ว  .  พ  .)  
เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทีก่่อต้ังขึน้มาพร้อมๆ กับการจัดต้ังกระทรวงสาธารณสุข ในปี 

พ.ศ.2485 โดยได้มีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงโครงสร้างของหน่วยงานหลายคร้ัง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาระ
หน้าที ่และใหท้ันต่อสภาพความเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีสังคมและสิง่แวดล้อม และได้เริม่มีการจัดต้ังหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค เมื่อ พ.ศ.2504 และขยายเพิม่ขึน้อีกหลายศูนย์ในปัจจุบัน 
โครงสรา้งหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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สำานักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

กองชีววัตถุ         

กลุ่มตรวจสอบภายใน

วิทยาศาสตร์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สถาบันวิจัยสมุนไพร

สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
อาหาร

สำานักงานมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ
ปฏิบตัิการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กองกองแผนงานและวิชาการ   

กองรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 
   

กองเคร่ืองสำาอางและวัตถุอันตราย

สำานักกองยาและวัตถุเสพติด 
           

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-12



อำานาจหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าทีรั่บผิดชอบใน การวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ

สาธารณสุขของประเทศ ด้านการป้องกันรักษา ควบคุมโรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการสาธารณสุข บทบาทหน้าทีด่ังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีท้ัง
งานบริการและวิชาการ 

1. งานบริการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านอาหาร ยา เคร่ืองสำาอาง สารพิษและรังสี ด้านอาหาร ตรวจวิเคราะห์
วิจัย เคร่ืองดื่มน้ำา และภาชนะบรรจุอาหาร ทางจุลชีววิทยาและเคมีเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเพื่อควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามกฏหมาย รวมท้ังการวิเคราะห์อาหาร เพื่อส่งออกจำาหน่ายต่างประเทศ ด้านยา วิเคราะห์วิจัย ยา
รักษาโรคทุกประการ ภาชนะบรรจุยาตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เพื่อควบคุม 
คุณภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อเป็นหลักฐานทางอรรถคดี ด้านเครื่องสำาอาง ตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ สาร
ควบคุมปริมาณ การใช้สารออกฤทธิ์สำาคัญ และวัตถุมีพิษในเคร่ืองสำาอาง และสิง่เป็นพิษต่อสุขภาพ ทดสอบวิธีวิเคราะห์
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ประกอบการพิจารณาขึน้ทะเบียน การคิดพิกัดอัตราภาษี
การนำาเข้าและส่งออกด้านสารพิษวิเคราะห์หาสารพิษ ซึง่ทำาให้เกิดการป่วยตายของคนและสัตว์ ตรวจระดับยารักษาโรค 
และสารเสพติดในวัตถุจากร่างกาย ตรวจวิเคราะห์เคร่ืองอุปโภคเพื่อหาสารพิษและควบคุม คุณภาพให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ด้านรังสีควบคุมป้องกันอันตรายจากการแผ่รังสีของเครื่องกำาเนิดรังสีกัมมันตรังสีทีใ่ช้ในกิจการแพทย์และ
อุตสาหกรรม 

2. งานบริการทางด้านตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคและการรักษา
พยาบาล ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย ตรวจชันสูตรและตรวจยืนยันโรคทางบัคเตรีวิทยา เช้ือราวิทยา ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกัน
วิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา เคมีคลินิกและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 

งานด้านการวิจัยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ เป็นสถานทีด่ำาเนินการวิจัยและพัฒนางาน
ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านต่างๆ ได้แก่ บัคเตรีวิทยา เช้ือราวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา 
โลหิตวิทยาและเคมีคลินิก รวมท้ังศึกษาพาหะนำาโรคสำาคัญคือ ยุง หนู หมัด เห็บ และไร เป็นต้น งานวิจัยทีส่ำาคัญอีก
ด้านหนึง่ คือ ด้านสมุนไพร มีการวิจัยทดลอง ตลอดจนทดสอบผลในการใช้ทางคลินิก สำาหรับสมุนไพรทีท่ราบ
สรรพคุณแน่นอนแล้วจะคัดเลือกเพื่อสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุข นำาไปใช้ในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 หน่วยงานทีม่ีความเกีย่วพันโดยตรงกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาคือ สำานักงานคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร  และสำานักงานยาและวัตถุเสพติด โดยได้ระบุบทบาทหน้าทีข่องท้ังสองหน่วยงานไว้ดังนี้

สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มอีำานาจหน้าทีด่ังต่อไปนี ้
1.) พัฒนาระบบและกำาหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง ปฎบิัติการ

ด้านอาหาร
2.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร
3.) เป็นห้องปฎบิัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
4.) พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ของกระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล
5.) พัฒนาคุณภาพห้องปฏบิัติการ สนบัสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้อง

ปฎบิัติการเครือข่าย ห้องปฎบิัติการภาครัฐและภาคเอกชน
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6.) ปฎบิัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 
สำานักยาและวัตถุเสพติด มอีำานาจหน้าทีด่ังต่อไปนี ้

1.) พัฒนาระบบและกำาหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง ปฎบิัติการ
ด้านยาและวัตถุเสพติด

2.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฎิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด เพื่อ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย

3.)   พฒันาการจัดทำาตำารายาของประเทศ เพื่อกำาหนดมาตรฐานของเภสัชตำารับ
4.)   เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและวัตถุเสพติด
4.) พัฒนาคุณภาพห้องปฏบิัติการ สนบัสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้อง

ปฏบิัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน
6.)   ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

ส่วนภูมิภาค
ได้มีการจัดต้ังหน่วยบริการในส่วนภูมิภาค ในปี พศ.2504 ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มี 14 ศูนย์ 

กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  ไดแ้ก่
1.    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
3.    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 
4.    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 
5.   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง 
6.   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา 
7.   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ 
8.   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก 

8        9.    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา  
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต 
11.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
12.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี 
13.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
14.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่1 -12 มอีำานาจหน้าทีด่ังต่อไปนี ้
1.) พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
       สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2.)   ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
       สมุนไพร และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
3.)   เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรและชันสูตรโรค
4.)   พฒันาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนดา้นวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และ
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       ชันสูตรโรคแก่ห้องปฎิบัติการเครือข่ายห้องปฎิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน
5.) ปฏบิัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กรมวิชาการการเกษตร
กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึน้เป็นหน่วยงานหนึง่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เมื่อวันที่  

1 ตุลาคม 2515  แต่ก่อนทีจ่ะมาเป็นกรมวิชาการเกษตรอย่างในปัจจุบันหน่วยงานนีม้ีประวัติความเป็นมาทีย่าวนาน 
นับย้อนหลังไปเมื่อวันที ่30 กันยายน 2446   ได้มีการจัดต้ังกรมช่างไหมขึน้ในกระทรวงเกษตราธิการ    ซึง่ถือเป็นการ
กำาเนิดกรมวิชาการเกษตร รวมระยะเวลาต้ังแต่เริม่ก่อต้ังกรมช่างไหม จนถึงปี พ.ศ. 2544 เป็นเวลา 98 ปี ตลอดระยะ
เวลาทีย่าวนานมีเหตุการณ์เปลีย่นแปลง บทบาท ภารกิจ และเกียรติประวัติทีเ่กีย่วข้องกับกรมวิชาการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร  มีภารกิจเกีย่วกับพืชและไหม  โดยการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาพืชและไหม ให้ได้พืชและ
ไหมพันธุ์ดี  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและไหมสู่กลุ่มเป้าหมายท้ังภาครัฐ  เอกชน  และเกษตรกร  ตลอดจน
บริการวิเคราะห์ ทดสอบ  ตรวจสอบ  รับรอง  และให้คำาแนะนำาเกีย่วกับดิน  น้ำา  ปุ๋ย  พืช  วัสดุการเกษตร  ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์พชืเพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรทีม่ีคุณภาพโดย การแบ่งส่วนราชการ  และอำานาจหน้าทีด่ังนี้

การแบ่งส่วนราชการของกกรมวิชาการเกษตร  
1.  สำานักงานเลขานุการกรม 
2.  กองการเจ้าหน้าที่
3.  กองคลัง
4.  กองคุ้มครองพันธุ์พืช
5.  กองแผนงานและวิชาการ
6.  ศูนย์สารสนเทศ
7.  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
8.  สถาบันวิจัยข้าว
9.  สถาบันวิจัยพืชไร่
10.  สถาบันวิจัยพืชสวน
11.  สถาบันวิจัยยาง
12.  สถาบันวิจัยหม่อนไหม
13.  สำานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
14.  สำานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
15.  สำานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
16.  สำานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
17.  สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  1-8
18.  สำานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่วและแปรรูปผลิตผลเกษตร
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ส่วนภูมิภาค
สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่8  เป็นหน่วยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคโดยสำานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที ่8 สถานทีต้่ัง 89/116 (ภายในบริเวณศูนย์วิจัยยางสงขลา) ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คอื ตรัง พทัลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
อำานาจหน้าที ่                                   

อำานาจหน้าทีข่องกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ตารางที ่2.3  แสดงอำานาจหน้าทีข่องกรมวิชาการการเกษตรและสำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

หน้าทีข่องกรมวิชาการเกษตร หน้าทีข่องสำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที1่-8
1) ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตร
ด้านต่างๆทีเ่กีย่วกับพืชและไหม

2) ให้บริการด้านการวิเคราะห์  ทดสอบ ตรวจสอบ 
รับรองและให้คำาแนะนำาเกีย่วกับเร่ืองดิน น้ำา ปุย๋ พืช วัสดุ
การเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑพ์ืช  การบริการส่งออก
สินค้าเกษตรและอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง

3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที  ่ ส่วน
ราชการ  เกษตรกร  และเอกชนทีเ่กีย่วข้อง

4)   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจ
หน้าทีข่องกรมวิชาการเกษตรหรือตามทีก่ระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1) วางแผนงานและโครงการวิจัย และพัฒนาพืชและไหม
ในพ้ืนทีรั่บผิดชอบ
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาพืช ไหม และทดสอบเทคโนโลยี
การเกษตร ทีเ่หมาะสมกับสภาพพ้ืนที่    และการแก้ไข 
ปญหา ของเกษตรกรในพ้ืนทีรั่บผิดชอบ
3) ใหบ้ริการวิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบและรับรองดิน
น้ำ า พืช ปุย สารเคมีการเกษตรผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและ
มาตรฐานสินคา้เกษตรในพ้ืนทีรั่บผิดชอบ
4) เปนศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่
เจ้าหน้าที ่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนทีรั่บผิดชอบ
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าทีเ่กษตรกร 
6)เปนผู้แทนกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนทีรั่บผิดชอบภาค
เอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทเ่ีกีย่วข้อง
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด มีอำานาจหน้าทีต่ามที่
กำาหนดในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 มีอำานาจหน้าที ่ดังนี้ 

1.  กำากับ ควบคุม ดูแล และดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้องภายในเขตอำานาจ
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2.  จัดทำา เสนอและประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมท้ังประสาน
การพัฒนาและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนดังกล่าว

3.  ปฏบิัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ทเ่ีกีย่วข้อง

โครงสร้างภายในของสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1.) ฝ่ายนโยบายและแผน อัตรากำาลังสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2.) ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม อัตรากำาลังสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.) ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม อัตรากำาลังสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4.) ฝ่ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

อำานาจหน้าที ่   
1.   ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ นโยบายและ

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
อุตสาห-กรรม กรม และจังหวัด ประสานงานและดำาเนินการจัดทำางบประมาณ แผนงาน โครงการ และแผนปฏบิัติงาน
ในความรับผิดชอบของสำานักงานอุตสาหกรรจังหวัด ติดตามประเมินผลการปฏบิัติงาน บริหารงานท่ัวไป งานบุคคล 
งานการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ งานอาคารสถานที ่และยานพาหนะ

2. ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม มีหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบในการกำากับ ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอ่ืนที่
เกีย่วข้อง การส่งเสริมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน รวมท้ังการส่งเสริมและ
ตรวจสอบการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3.  ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม มีหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบในการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมชุมชนและผูป้ระกอบการในจังหวัด

4.  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร ่มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการกำากับดูแลและดำาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด ย่อย หรือย่อยหิน การทำาเกลือสินเธาว์ และ
การสูบน้ำาเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง การส่งเสริมและควบคุมการทำาเหมืองแร่ และกิจการต่อเนื่องให้
ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ รวมท้ังการส่งเสริมมาตรการดำาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่
แวดล้อมและความปลอดภัยในการทำางาน

ให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานอ่ืนในความรับผิดชอบของสำานักงาน
อุตสาห-กรรมจังหวัดตามทีอุ่ตสาหกรรมจังหวัดมอบหมาย 

3.2.2  องค์กรเอกชนทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
องค์กรเอกชนทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยน้ันมีอยู่ค่อนข้างมาก เนื่องจากคำาว่าผู้บริโภค มี

ความหมายครอบคลุมค่อนข้างกว้าง แต่เมื่อค้นหาองค์กรทีด่ำาเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพพบว่ามีจำานวนไม่มากนัก ด้วยลักษณะการทำางานขององค์กรพัฒนาเอกชนมักทำางานวงกว้าง ทำางานในหลายๆ
ประเด็นปัญหาในแต่ละองค์กร องค์กรทีด่ำาเนินงานเฉพาะประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมี
จำานวนไม่มาก ในทีน่ีจ้ึงรวบรวมข้อมูลขององค์กรทีด่ำาเนินงานเกีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้
บริโภคประจำาปี พ.ศ. 2545 

จากรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ (ลือชัย ศรีเงินยวง และวลัยลักษณ์ นกจันทร์, 2545 : 1-33) 
การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค ประจำาปีงบประมาณ 2545 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่จัดทำาขึน้
เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานขององค์กรผู้บริโภคทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จากแนวคิดทีต่้องการสนับสนุนการทำางานขององค์กรผู้
บริโภคให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำางาน อันนำาไปสู่ความเข้มแข็งของผู้บริโภคให้สามารถเลือกบริโภค ดูแล
ปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ซึง่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เห็นความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรผู้บริโภคจึงให้การสนับสนุนงบประมาณองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแตปี่ 2543 ถึง 2545 โดย
ในปี พ.ศ.2545 มีองค์กรทีไ่ด้รับการสนับสนุนจำานวน 26 องค์กร ซึง่คณะผู้ประเมินโครงการได้แบ่งประเภทและ
ลักษณะองค์กรทีไ่ด้รับการสนับสนุนเป็น 3 ลักษณะ คอื 

กลุ่มที ่1 องค์กรทีม่ีพ้ืนฐานเกีย่วกับอาสาสมัครสาธารณสุข ลักษณะขององค์กรเหล่านีค้ือ  ถือกำาเนิดจาก
บคุคลหรือกลุ่มบุคคล ทีเ่คยเกีย่วข้องหรือกำาลังเกีย่วข้องกับโครงการสาธารณสุขมูลฐาน บุคคลทีก่่อต้ังหรือผู้ปฏิบัติการ
มักเป็นข้าราชการ ในทีน่ีป้ระกอบด้วย 4 องค์กร คือ สมาคมอาสามัครสาธารณสุขไทย มูลนิธินายแพทย์ปรีชาดีสวัสดิ์ 
ชมรมอาสามัครสาธารณสุขภาคกลาง มูลนิธิชมรมอาสามัครสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปแบบและแนวคิดในการ
ทำางานส่วนใหญ่เน้นการให้ข้อมูล การฝึกอบรม การประชุมระดับกลุ่มผู้บริหาร  มักเป็นการทำางานเชิงกว้าง ไม่ลงลึก
เกาะติดพ้ืนที ่ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำาเนินงานคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) วัตถุประสงค์
สำาคัญของการจัดต้ังกลุ่มองค์กรเหล่านี ้มักเกีย่วกับอาสาสมัครสาธารณสุขโดยตรง เช่น การส่งเสริมบทบาทและ
กิจกรรมการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุข การหาสวัสดิการและพิทักษ์ผลประโยชน์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
เป็นต้น  

กลุ่มที ่2 กลุ่มเอกชนท่ัวไป เป็นกลุ่มองค์กรทีม่ีลักษณะเด่นคือ เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อการทำางานทาง
สังคมทีม่ีความเกีย่วข้องกับบทบาทหรือภาพพจน์ของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ นักวิชาการในสถานศึกษา หรือผู้นำาทางสังค
มอ่ืนๆ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

2.1 เป็นกลุ่มทีม่ีความเป็นมาเกีย่วข้องกับการวางแผนครอบครัว หรือนโยบายประชากรในอดีต เช่น สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชนกรุงเทพฯ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชียงราย สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย และมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.2 เป็นกลุ่มทีม่ีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มแรก คือ เกิดจาการทำางานของอดีตนักวิชาการหรือข้าราชการระดับ
สูง แต่ไม่ได้มีความเกีย่วข้องกับงานด้านการวางแผนครอบครัวหรือนโยบายประชากรมาก่อน เช่น สมาคมสตรี
อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผูบ้ริโภค

กลุ่มที ่3 องค์กรเอกชนทีเ่กีย่วข้องผู้บริโภค กลุ่มนีอ้าจถือได้ว่าเป็นกลุ่มองค์กรทีม่ีลักษณะเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนอาชีพ ด้วยลักษณะสำาคัญเป็นการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ซึง่ใช้เวลาในการทำางานเท่าๆ กับหรือควบคู่ไปกับ
การประกอบอาชพีปกติ หรือใช้เวลามากกว่าอาชีพปรกติจนกระท่ังเต็มเวลา มีเป้าหมายในการทำางานเชิงอุดมการณ์และ
มีแนวทางการทำางานทีห่ลากหลาย เช่น เน้นการเกาะติดพ้ืนทีห่รือประเด็นปัญหา เป็นการทำางานพ้ืนทีค่วบคู่ไปกับงาน
เชิงนโยบายเป็นต้น โดยสามารถแบ่งองค์กรกลุ่มนีไ้ด้เป็นสองกลุ่มย่อย คือ

34



3.1 เป็นกลุ่มทีม่ีเป้าหมายเชิงกว้าง มิได้เน้นไปทีป่ระเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค แต่เน้นเร่ืองการทำางาน
พัฒนา ประกอบด้วย 6 องค์กร คือ มูลนิธิชาวพิษณุโลกร่วมใจต้านภัยเอดส์ มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้ มูลนิธิพัฒนาสตรี
ภาคเหนือ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาสุขภาพไทย มูลนิธิวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์  

3.2 เป็นกลุ่มทีเ่น้นหรือถือกำาเนิดขึน้มาเพื่อดำาเนินงานเกีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง ประกอบด้วย  
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือขา่ยองค์กรผู้บริโภคขอนแก่น เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผูบ้ริโภคมหาสารคาม เครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้
บริโภคจังหวัดสตูล โครงการป่าทะเล - เพื่อชีวิต (เครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ชมรมคุ้มครองผู้
บริโภคเชียงใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิสุขภาพไทย  

การศึกษาคร้ังนีจ้ะศึกษากลุ่มองค์กรเอกชนคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มที ่3 เป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มทีเ่ป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนอาชีพทีด่ำาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง และมีความสัมพันธ์เกีย่วเนื่องกันเกือบ
ท้ังหมด เนื่องจากบางองค์กรมีฐานการเติบโตมาจากกลุ่มนักกิจกรรมและนักวิชาการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
เภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัย แม้บุคลากรทีท่ำางานหรือเกีย่วข้องกับองค์กรเหล่านีจ้ะมีความเกีย่วเนื่องกัน และมีลักษณะ
การทำางานทีเ่ชื่อมประสานกันเป็นเครือข่าย แต่ก็มีจุดเน้นหรือรูปแบบการทำางานมีความแตกต่างกันอยู่ในบางประเด็น

อีกลักษณะทีน่่าสนใจขององค์กรเหล่านี ้คือ การทำางานผสมผสาน ครอบคลุมหลายประเด็นปัญหา เช่น 
สุขภาพ สิง่แวดล้อม เอดส์ วางแผนครอบครัว เป็นต้น โดยมีเป้าหมายมุ่งทีจ่ะพัฒนาผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
ระดับปัจเจกหรือชุมชน ซึง่แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุม่ทีม่ีเป้าหมายเชิงกว้าง   
เป็นกลุ่มองค์กรทีม่ิได้เน้นไปทีป่ระเด็นเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เน้นเร่ืองการทำางานพัฒนา ลักษณะสำาคัญ

ของกลุ่มนี ้คือ มักเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนทีเ่ป็นนักวิชาการ นักศึกษา หรือกลุ่มคนทีเ่คยทำางานอาสาสมัครเพื่อ
สังคมทีส่นใจต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะบทบาทในส่วนนอกเหนือจากงานของ
ภาครัฐ หรือระบบการทำางานของภาครัฐทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้ องค์กรเหล่านีท้ำางานร่วมกับองค์กรชุมชนในพ้ืนที่
คลุกคลีกับชาวบ้านเพื่อความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน โดยทำางานเป็นอิสระจากภาครัฐ ส่วนใหญ่ทำางานในพ้ืนที่
ขององค์กรตนเองต้ังอยู่ ทำางานจากสถานการณ์จริงทีป่ระสบอยู่มีทุนทางสังคมสูงทีจ่ะเชื่อมโยงเพื่อขับเคล่ือนทำางาน
คุ้มครองผู้บริโภคได้ง่ายและเป็นเน้ือเดียวกับชุมชน และมีกลวิธีในการทำางานทีห่ลากหลาย เช่น รายการวิทยุ เสียงตาม
สาย การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ การจัดเวทีในชุมชน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์กร ดังนี้

1)  มลูนิธิชาวพิษณุโลกร่วมใจต้านภัยเอดส์ (สถาบันพัฒนาสีแ่ยกอินโดจีน)
ก่อต้ังขึน้เมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อดำา เนินการแก้ไขปัญหาเอดส์ในพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนล่าง และได้ร่วมกับ

ข้าราชการระดับกลางก่อต้ังชมรมศึกษาเพื่อการพัฒนาสีแ่ยกอินโดจีนขึน้ในปี 2540 โดยมีเป้าหมายพัฒนาชุมชนท้องถิน่
ให้เข้มแข็งโดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วม เพื่อเพิม่ศักยภาพการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ การค้า
เสรี และโครงการระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้/ตะวันตก-ตะวันออก ในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและชุมชน ให้สามารถคุ้มครองและพึง่ตนเองได้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพและให้ภาค
ประชาชน เอกชนและภาคีทีเ่กีย่วข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี
กิจกรรม การประชุมทำาความเข้าใจแกนนำาในระดับภาคและระดับจังหวัด การรณรงค์สื่อสารในแต่ละท้องถิน่ และเวที
แสดงผลงานและถอดบทเรียนการทำางาน
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2.)มูลนิธริักบ้านเกิดภาคใต้  
มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้ เป็นองค์กรทีเ่ริม่ต้นจากการเป็นกองทุนรักบ้านเกิดเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนเป็น

มูลนิรักบ้านเกิดภาคใต้เมื่อปี 2540 ดำาเนินงานเกีย่วกับเร่ืองสิง่แวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการดำาเนินกิจกรรมเกีย่วกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคน้ัน ดำาเนินงานภายใต้ชื่อโครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา ซึง่เกิดจากการประสานงานกันของกลุ่ม
ผู้บริโภคเข้มแข็ง คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรมทาง
เลือก โดยทำางานประสานเป็นเครือข่ายกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้
บริโภคในจังหวัดสงขลา ให้มีความเข้มแข็งโดยกระบวนการการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารเป็นประเด็นหลักเพื่อจัดทำา
ระบบข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค และเพื่อศึกษากระบวนการของกลุ่มองค์กรและเครือข่าย
องค์กรผู้บริโภคและจัดทำาข้อเสนอต่อนโยบายและปัญหาผู้บริโภคต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยมีการดำาเนินกิจกรรม 
คือ การเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคโดยการจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกลุ่มองค์กรผู้บริโภค 
การรณรงค์การติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือองค์กรผู้บริโภค และการจัดทำา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ โดยการจัดทำารายการวิทยุ และประสานสื่อท้องถิน่ในการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้บริโภค

3.)  มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ
มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือเป็นองค์กรขนาดเล็กทีท่ำางานในพ้ืนทีจั่งหวัดเชียงรายและพะเยา โดยทำางานใน

ลักษณะเป็นเครือข่ายกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ต้ังแต่ปี 2542 การทำางานของมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือทีมีหลายด้าน เช่น  
ด้านสตรี การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์สิง่แวดล้อมเป็นต้น เน้นการทำางานกับเยาวชนเป็นหลัก และในการทำางานผู้
บริโภคเน้นการทำางานเร่ืองอาหารและยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทเยาวชนและสตรีในการเฝ้าระวังตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์สุขภาพพ้ืนบ้านทีม่ีจำาหน่ายในตลาดชุมชนและโรงเรียน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคของกลุ่มองค์กรเยาวชนและสตรีในระดับท้องถิน่ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพพ้ืนบ้านให้มี
มาตรฐานปลอดภัยตามเง่ือนไขของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการดำาเนินกิจกรรมสำารวจกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพพ้ืนบ้าน และจัดทำาเป็นบัญชีรายการ การประชุมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สขุภาพโดยเยาวชน และแกนนำาสตรี

4.)  สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรทีต้่ังขึน้เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาวมุสลิมในประเทศไทยทีด่ำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดย 

กลุ่มชาวไทยมุสลิมมากว่า 30 ปี ดำาเนินงานในพ้ืนทีภ่าคใต้  มีสาขาอย่างเป็นทางการของสมาคมอยู่ตามจังหวัดต่างๆ 
และยังมีชมรมยุวมุสลิมอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มีการดำาเนินงานด้านสุขภาพมาโดยตลอดนอกเหนือภารกิจด้าน
ศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองยาเสพติด เอดส์ ในส่วนของการดำาเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการดำาเนินงานทีเ่น้น
ประเด็นอาหารปลอดภัยในมิติของมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซ้ือ ใช้
ผลิตภัณฑ์ รู้จักสิทธิหน้าทีข่องผู้บริโภคทีด่ีและปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชน 
ศาสนา สถาบันการศึกษาในชุมชนให้มีบทบาทเสริมความรู้ เฝ้าระวังปัญหา และดูแลผู้บริโภคในชุมชน และเป็นศูนย์
สนับสนุนวิชาการแก่ชุมชนในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ โดยมีกิจกรรม คือ การจัดเวทีฉลาดซ้ือฉลาดใช้เพื่อให้ข้อมูลแก่
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ผู้บริโภค การจัดเวทีสัมมนา “ชุมชนมุสลิมกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและฮาลาล” การรณรงค์ให้ความรู้
กับผูบ้ริโภคในรูปแบบต่างๆ และศูนย์ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

5.)  มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม  
มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม เป็นองค์กรขนาดเล็กต้ังขึน้ในปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน เพื่อ

พัฒนาและส่งเสริมให้สังคมไทยมีสุขภาพทีด่ีและม่ันคง โดยมีความเชื่อว่าผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มทุกคนมีศักยภาพที่
สามารถผลักดันให้เกิดการเปลีย่นแปลงสุขภาพทีด่ีกว่าเดิมได้ การทำางานของมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่จะเป็นด้านสุขภาพโดย
เฉพาะเร่ืองเอดส์ ยาเสพติด และการวางแผนครอบครัว มีพ้ืนทีส่าขาในต่างจังหวัด 4 สาขา คือ จังหวัดสระบุรี เชียงใหม่ 
นครราชสีมา และยะลา ส่วนการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการบริโภคและใช้
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน และไม่มีใบอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลดการบริโภคยาเกินความ
จำาเป็นและไม่ได้มาตรฐาน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกลุ่มพลังผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมีความเข้าใจและเกิดความ
ตระหนักตลอดจนมีส่วนร่วมในการปกป้องพิทักษ์สิทธิตนเอง กิจกรรมทีด่ำาเนินการได้แก่การรณรงค์และการให้ความรู้
เกีย่วกับการบริโภคเพื่อสุขภาพ การอบรมฟื้นฟูแกนนำาและอาสาสมัคร

6)  มลูนิธิวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอนแก่น ก่อต้ังเมื่อปี 2542 (สำานักงานใหญ่อยู่ทีก่รุงเทพ ก่อต้ังปี 2539) โดยเริม่

จากการทำางานในประเด็นเอดส์ ยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ และขยายงานมาสู่ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึง
การฝึกอาชีพให้ผู้ติดเช้ือ คนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทีถู่กต้อง
และรวดเร็ว สามารถปรับเปลีย่นและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ผู้บริโภคเกิดการตื่นตัวและ
ตระหนักในสิทธิหน้าทีก่ารคุ้มครองตนเองและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการก่อต้ังและ
พัฒนาชมรมเพื่อผู้บริโภคและสนบัสนุนให้เกิดการทำางานพัฒนากลุ่มผู้บริโภค ซึง่มีการดำาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การจัดต้ังชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนทีเ่พื่อขยายผลและการรณรงค์ให้ข้อมูลเกีย่วกับการ
บริโภคในพ้ืนที่

7.)  มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นศูนย์บริการให้คำาปรึกษาแนะนำาทางโทรศัพทแ์ห่งแรกใน

ประเทศไทย โดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาชีพดา้นการบริหารโรงพยาบาลและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เดิมมีนโยบายทีใ่หบ้ริการเฉพาะแมบ่้านและผู้หญิงเนื่องจากผู้หญิงมักเป็นผู้ทีต่้องดูแลคนอื่นแต่ไม่คอยมีเวลา
ดูแลตนเอง ต้องเผชิญความทุกข์และปัญหา อาจไม่มทีีพ่ึง่และไม่กล้าจะเข้ารับการรักษาจากแพทย์ โดยมูลนิธิศูนย์ฮอต
ไลน์เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ำางานด้านการให้ความช่วยเหลือ  ให้คำาปรึกษาผู้ติดเช้ือและผูป้่วยเอดส์และความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวเป็นหลัก การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อใหข้้อมูลและการศึกษาการบริโภคซึง่
เกีย่วกับสุขภาพกาย จิต แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน ในการป้องกันบำาบัด และดแูล สุขภาพ รวมถึงหน่วยงานในการให้
บริการโดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านรายการวิทยุ
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กลุม่องค์กรทีเ่น้นหรือถือกำาเนิดขึน้มาเพ่ือทำางานเกีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บรโิภคโดยเฉพาะ  
เป็นกลุ่มทีเ่น้นหรือถือกำาเนิดขึน้มาเพื่อดำาเนินงานเกีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงซึง่มีความสัมพันธ์

เกีย่วเนื่องกันเกือบท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรในระดับพ้ืนที ่มูลนิธิสาธารณสุขกับ
การพัฒนา และมูลนิธิสุขภาพไทย ซึง่มีพ้ืนฐานการเติบโตมาจากกลุ่มนักกิจกรรมและนักวิชาการทางการแพทย์ แม้
องค์กรเหล่านีจ้ะมีความเกีย่วข้องกันท้ังบุคลากรและองค์กร แต่ก็มีความแตกต่างกันในบางประการ เช่น จุดเน้นประเด็น
การทำางาน และรูปแบบการทำางาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.)  เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมหาสารคราม
เป็นองค์กรทีต่้ ังอยู่ในจังหวัดมหาสารคามเกิดจากการทีมู่ลนิธิเพื่อผู้บริโภคเข้ามาเชื่อมต่องานกับเครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลือกในปี 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์การกินอยู่เพื่อสุขภาพเป็นหลัก และเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิตในชนบทและผู้ผลิตในเมือง โดยมีร้านม่ันยืนซึง่เป็นร้านจำาหน่ายสินค้าชุมชน มีการทำางานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเยาวชนและอาสาสมัคร วัตถุประสงค์ของการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์และศูนย์ประสานงานกับผู้บริโภค เพื่อรณรงค์ข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายผู้บริโภค ซึง่มีการดำาเนินกิจกรรม การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด 
การจัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิผูบ้ริโภค และการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อผู้บริโภคในรายการวิทยุ 

2)  มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีการดำาเนินงานมาเป็นเวลาสิบกว่าปี เกีย่วกับปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคน

ไทย ในนามของคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) ปัญหาในเชิงนโยบายที่
เกีย่วกับผู้บริโภคหลายอย่างได้รับการแก้ไข แตข่ณะเดียวกันความสลับซับซ้อนของปัญหาผู้บริโภคก็มีแนวโน้มเพิม่สูง
ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคในเมืองกับชนบท การละเมิดสิทธิผู้บริโภคของผูป้ระกอบการ
บางราย การส่งเสริมการขายทีม่ีรูปแบบหลากหลายมากขึน้ คปอส. จึงเห็นความสำาคัญในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อดำาเนินงาน
ด้านผูบ้ริโภคขึน้ โดยมีหน้าทีพ่ทิักษ์และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้บริโภค มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้มีการใช้สิทธขิอง
ตนเองเพิม่ขึน้ และนำามาซึง่การพิทักษ์สิทธิของผูบ้ริโภค แก้ไขปัญหาของผูบ้ริโภคโดยรวมต่อไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้
บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผูบ้ริโภค เพื่อส่งเสริมและประสานงานให้ผู้บริโภคและองค์กร
คุ้มครองผูบ้ริโภคต่างๆ มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ดำาเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ในส่วนของกิจกรรมมูลนิธิมีการรณรงค์เผย
แพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ทห่ีลากหลาย รวมท้ังการอบรม ประชุม มศีูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคบริการใหค้ำาปรึกษาและรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์

3.)  เครือข่ายองคก์รผู้บรโิภคขอนแก่น
เป็นองค์กรทีม่ีพ้ืนทีท่ำางานอยู่ในจังหวัดขอนแก่น มีฐานการทำางานมาจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เริม่

ขึน้เมื่อปี 2532 ซึง่เป็นกลุ่มผู้ผลิตอาหารทีไ่ม่ใช้สารเคมี ในปี พ.ศ.2538 จึงมีการก่อต้ังร้านทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคและ
แหล่งขายสินค้าทีเ่ป็นผลผลิตทางการเกษตรกรรมทางเลือก ต่อมาในปี 2541 ได้ทำางานเชื่อมต่อกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มนักวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาสังคมเมืองขอนแก่น ร่วม
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กันดำาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชื่อเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำาเนิน
งาน คือ การสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรผู้บริโภคบนพ้ืน
ฐานความเท่าเทียมของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกัน คือ การผลิต การแปรรูป และการตลาด ทีเ่ป็นธรรม ทั้งในด้าน
ราคา ความปลอดภัยท้ังผูผ้ลิตและผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายคุณภาพชีวิตทีด่ีร่วมกันท้ังสองฝ่าย โดยมีการดำาเนินกิจกรรม 
การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัวในการเลือกบริโภคเพื่อสุขภาพและสิง่แวดล้อม การ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำารวจสินค้าในตลาด ฝึกอบรมอาสาสมัครพทิักษ์สิทธิ

4.)  โครงการป่าทะเล-เพ่ือชีวิต (เครือข่ายมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โครงการป่า-ทะเลเพื่อชีวิตก่อต้ังขึน้ในปี พ.ศ.2537 โดยเป็นการรวมตัวกันของคนทีท่ำางานด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม เน้นการทำางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชาวบ้าน 
โดยมีการทำางานประสานกับภาคีต่างๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดำาเนินงานด้านการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคได้มีการประสานงานจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในการดำาเนินกิจกรรมในปี พ.ศ.2541 โดยดำาเนิน
กิจกรรมเกีย่วกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำาดื่ม การฝึกอบรมอาสาสมคัรคุ้มครองผู้บริโภค ติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผา่นรายการวิทยุ สื่อสิง่พิมพ์

5.)  เครือข่ายมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภคจังหวัดสตูล
เป็นองค์กรทีต่้ ังอยู่และมีพ้ืนทีท่ำางานในจังหวัดสตูล โดยเริม่ก่อต้ังในปี 2544 โดยการเชื่อมประสานงาน

ระหว่างมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และประชาคมจังหวัดสตูล ซึง่มีคนทำา งานที เ่ป็นคนในพ้ืนที  ่สามารถรู้และเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพ้ืนทีไ่ด้เป็นอย่างดี โดยพบว่าปัญหาผู้บริโภคในพ้ืนที ่คือ ผู้บริโภคไม่รู้สิทธิของตนเอง 
ไม่รู้ช่องทางการร้องเรียนไม่มีทีป่รึกษา ไม่รู้ว่าถูกละเมิดสิทธิ จึงมีการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความเข้ม
แข็งของกลุ่มองค์กรผู้บริโภคในชุมชน โดยมีกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำานึกให้ผู้บริโภคเป็นทีป่รึกษาและรับเร่ือง
ราวร้องทุกข์ ประสานงานและสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ผู้
บริโภคในรูปของเอกสารเผยแพร่ รายการวิทยุ เสียงตามสาย 

6.)  มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา  
ต้ังอยู่ทีก่รุงเทพฯ โดยเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรม ทีส่นใจเร่ือง

การแพทย์และการนวดแผนไทย รวมถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา สุขภาพ สิง่แวดล้อมและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่
เกีย่วกับสุขภาพส่วนใหญ่จะทำางานประสานกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ เช่น มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค มูลนิธิ
โกมลคีมทอง การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อศึกษาสภาพการละเมิดสิทธิผู้บริโภคการกระทำาผิดตามกฎหมายยา 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เน้นไปทีผ่ลิตภัณฑแ์ละบริการทีเ่กีย่วกับแพทย์แผนไทยและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนให้
ประชาชนมีความรู้ในการเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทย สมุนไพรผ่านสื่อมวลชนเสนอต่อหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ ให้
เกิดการดำาเนินการเชิงนโยบาย โดยมีกิจกรรมการจัดประชุมแกนนำา อาสาสมัคร นักวิชาการ จัดทำาจดหมายข่าวพัฒนา
ร้านชำาของอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นศูนย์เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค และจัดทำาทะเบียนสมาชิก
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7.)  ชมรมคุม้ครองผู้บริโภคเชียงใหม่ 
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ เริม่มีการจัดต้ังชมรม เมื่อปี 2541 ซึง่เกิดจากการรวมตัวของคนทีส่นใจใน

เร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภค หลังจากเริม่ดำาเนินงานในช่วงแรกพบว่า ปัญหาของผู้บริโภคมีมากมาย ทีพ่บมากทีสุ่ด คือ
ความไม่รู้ของผู้บริโภค ท้ังทีเ่ป็นชาวบ้านระดบัล่างและผูป้ระกอบการขายอาหาร จึงเกิดแนวคิดในการทำางานคุ้มครองผู้
บริโภคว่าต้องนำาเอาความรู้ทีถู่กต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เข้าสู่ชาวบ้านให้ได้ โดยทำางานตามสถานการณ์ในพ้ืนทีเ่ป็น
หลัก ผลักดันให้การทำางานเกิดจากชาวบ้านในชุมชน วัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานเพื่อการคุ้มครองประโยชน์และ
สิทธิของผู้บริโภค การมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางวิถีชีวิตของคนให้ยั่งยืนเหมาะสมแกกาลสมัย ปลูกจิตสำานึกใน
สิทธิและหน้าทีข่องผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป็นแหล่งข้อมูล สำาหรับผู้บริโภคผู้ประกอบการ ท้งัในเร่ืองเกีย่วกับผู้
บริโภคและด้านอ่ืนๆ ประสานและติดตามการทำางานของส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค การดำาเนิน
กิจกรรมรับเร่ืองราวร้องทุกข์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคโดยการจัดเวทีสัมมนาให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เผย
แพร่ข้อมูลสู่ผู้บริโภคในโรงเรียนและชุมชน  และการสำารวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

8.)มูลนิธิสุขภาพไทย
เริม่จากการดำาเนินโครงการสมุนไพรเพื่อการพึง่ตนเอง โดยจัดต้ังขึน้เมื่อปี พ.ศ.2522 มีกิจกรรมสนับสนุนให้

ประชาชนป้องกัน และรักษาโรคด้วยตนเอง โดยใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน และ
สนับสนุนให้รวมกลุ่มดำาเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2535 โครงการได้ริเริม่งานส่งเสริมการลดการใช้สาร
เคมี และอาหารปลอดสารพิษและสมุนไพรขึน้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านสุขภาพและสาธารณสุขของสังคมไทยใน
ยุคใหม่ได้แปรเปลีย่นไป มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าทีค่วามรู้สมุนไพรจะให้คำาตอบได้ท้ังหมด จึงมีการปรับเปลีย่น
โครงสร้างใหม่ โดยยกองค์กรขึน้เป็นนิติบุคคลในรูปของมูลนิธิ และใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสุขภาพไทย” ซึง่จัดต้ังขึน้ในปี 
พ.ศ.2538 มูลนิธิสุขภาพไทยได้สานต่อกิจกรรมด้านสุขภาพทิศทางใหม่ ซึง่มิติทีก่ว้างขึน้ครอบคลุมมิติในทางกาย จิต 
สังคม และสิง่แวดล้อมขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมเชื่อมโยงพลังผู้บริโภคในเมืองกับผู้ผลิตในชนบท ให้เกิดความ
เคล่ือนไหวเปลีย่นแปลงทางสังคมและสิง่แวดล้อมซึง่ส่งผลต่อสุขภาพคนส่วนใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้จัดบริการและให้การศึกษาด้านสุขภาพองค์รวม สนับสนุนการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อการป้องกันรักษา
สุขภาพท่ัวไป รวมท้ังโรคเอดส์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและการผลิตอาหารปลอดสารพิษและคุ้มครองผู้
บริโภคด้านสาธารณสุข โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้และบริการสุขภาพองค์รวม การส่งเสริมและอนุรักษ์สมุนไพร 
กษตรธรรมชาติ สร้างร้านทางเลือกสำาหรับผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและจัดทำาสิง่พิมพ์และงานเผยแพร่

ศักยภาพขององค์กร
ศักยภาพขององค์กรขององค์กรผู้บริโภคเหล่านีม้ีจุดเด่น คือ การมีอิสระในการทำางาน ทำาให้คล่องตัวรวดเร็ว

และมีความยืดหยุ่นในการทำางานสูง บุคลากรกล้าคิด กล้าทำา กล้าตัดสินใจ กระตือรือร้นและจริงจัง เป็นทีย่อมรับของ
กลุ่มเป้าหมาย และทีส่ำาคัญมีความต่อเนื่องในการทำางานโดยเฉพาะองค์กรทีอ่ยู่ในพ้ืนทีเ่ปา้หมาย การมีความหลากหลาย
ประสบการณ์ในการทำางานใกล้ชิดชุมชน ทำาให้เข้าใจและรับรู้ปัญหาได้ชัดเจน เข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย สามารถเชื่อมกับ
ทุนทางสังคมทีม่ีอยู่แล้วในท้องถิน่ รวมท้ังภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่

จุดด้อยหรือปัญหาในการทำางานส่วนใหญ่ คือ การขาดข้อมูลและองค์ความรู้เฉพาะด้านเกีย่วกับการทำางาน
คุ้มครองผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและยา เป็นต้น การขาดแคลนทุนและบุคลากร องค์กรส่วนใหญ่เป็นองค์กร
ขนาดเล็ก ทีม่ีปัญหาในเร่ืองงบประมาณและบุคลากรทีม่ีจำานวนน้อยแต่ต้องรับผิดชอบงานมากและหลากหลาย จะเห็น
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ว่ากิจกรรมทีคุ่้มครองผู้บริโภค ทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกิจกร
รมเล็กๆทีส่ร้างผลกระเทือนได้ไม่มากนัก เนื่องจากมีข้อจำากัดเร่ืองงบประมาณ ในขณะเดียวกันแต่ละองค์กรพยายามจะ
หาแหล่งทุนอ่ืนๆ มาเสริม เพื่อให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างครอบคลุม การพัฒนาบุคลากรมีความจำาเป็น อย่างยิง่เพื่อ
ให้เกิดองค์ความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์เชื่อมโยงเป้าหมายกับกิจกรรม นอกจากนีจุ้ดด้อยขององค์กรผู้
บริโภค คือ ไม่มีอำานาจในการจัดการปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้

แนวคิดในการดำาเนินงาน
แนวคิดในการทำางานขององค์กรผู้บริโภคเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นการสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพของอาสาสมัคร แกนนำาชุมชน การต้ังชมรม สร้างแกนนำา สร้างเครือข่าย ให้เข้มแข็ง ประเด็นรองลงมา คือ 
แนวคิดในเร่ืองการให้ข้อมูล ความรู้ การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ปลูกจิตสำานึก ให้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กร
ในเร่ืองอาหาร ยา และเคร่ืองสำาอาง ตลอดจนสิทธิผู้บริโภค 

กระบวนการทำางานขององค์กรผู้บริโภค
1) กระบวนการทำางานทีเ่น้นการให้ความรู้ โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ป็นการ

ให้ข้อมูลความรู้แก่ผูบ้ริโภค
2) กระบวนการทำางานเป็นเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่าย ทำางานเป็นลักษณะของเครือข่ายหรือพันธมิตร

กับองค์กรอื่นๆ ในการทำางานเคล่ือนไหวงานในพ้ืนที ่อาจเรียกว่าองค์กรแม่ข่ายจะเป็นผู้ดูภาพรวม พัฒนา
ศักยภาพของเครือข่าย ให้ความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ และเป็นทีป่รึกษาในการทำางานให้กับเครือข่ายใน
พ้ืนที่

3) กระบวนการทำางานโดยให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนทีไ่ด้มีส่วนร่วม เป็นการทำางานทีเ่น้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (องค์กรเอกชน - ภาครัฐ - ภาคประชาชน) โดยใช้
กระบวนการการพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที ่การค้นหาปัญหาร่วมกันและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การทำางานเน้นการกระตุ้นชุมชนให้เกิดกิจกรรมเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความคิด 
ซึง่เป็นการดำาเนินงานทีต่้องอาศัยทุนทางสังคมเป็นหลักในการทำางาน

กลไกการคุม้ครองผู้บริโภค
กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรต่างๆ ท้ังในต่างประเทศ และในประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มี

การใช้กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันไปตามลักษณะ และศักยภาพขององค์กรโดยพบว่ามีกลไกต่างๆ ดังนี้
กลไกการพิทักษ์สิทธิขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ สามารถแบ่งเป็นกลไก

หลักๆ คอื กลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นธรรมของสินค้าและบริการ และกลไกการให้ข้อมูล 
โดยกลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เป็นกระบวนการการควบคุมการผลิตสินค้าและ
บริการให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามทีก่ฎหมายกำาหนด ในประเทศไทยน้ันมีหน่วยงานรัฐทีค่วบคุมมาตรฐาน
สินค้าและบริการ ไดแ้ก่ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยดำาเนินการออกเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของ
สินค้าใหแ้ก่ผู้ประกอบการทีข่ออนุญาตผลิตและจำาหนา่ยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ เคร่ืองหมาย อย. กรมวิชาการเกษตร
ควบคุมดูแลสินคา้ทางการเกษตรมีเคร่ืองหมายมาตฐานสินค้าเกษตร กรมมาตรฐานสินค้าควบคุมดูแลด้านผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมมีมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม และสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมดูแลสินค้าและ
บริการโดยรวมซึง่เป็นการดำาเนินการหลังจากทีส่ินค้าออกสู่ตลาดแล้ว ส่วนองค์กรเอกชนคุ้มครองผู้บริโภคใน
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ประเทศไทยไม่มีกลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยทีช่ัดเจน แต่องค์กรดังกล่าวจะดำาเนินการตรวจสอบการ
ปฏบิัติงานของภาครัฐ ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่ีหน้าทีใ่นการคุ้มครองผูบ้ริโภคและมีอำานาจในการดำาเนินการตามกฎหมาย 
ในส่วนขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ มีมาตรฐานในการควบคุมผลิตภัณฑ์สูง ซึง่หน่วยงานภาครัฐทีม่ี
บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยหลายหน่วยงาน ได้นำามาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางในการดำาเนิน
งาน โดยเฉพาะ หน่วยงาน US FDA ส่วนองค์กรเอกชนในต่างประเทศหลายองค์กรได้สร้างมาตรฐานสินค้าขึน้โดย
องค์กรจะรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหรือสมาชิกขององค์กรเกิดความม่ันใจในมาตรฐานสินค้า

กลไกการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค ซึง่เป็นกลไกสำาคัญทีจ่ะทำาให้ผู้บริโภค เกิดความรู้ความเข้าใจท้ังใน
สิทธแิละหน้าทีข่องผู้บริโภครวมถึงเท่าทันข้อมูลขา่วสารสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริโภคได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคหลายๆ หน่วยงานจึงเน้นกลไกและช่องทางทีจ่ะใหข้้อมูลข่าวสารเข้าถึงผูบ้ริโภค
ได้มากทีสุ่ด  ซึง่มีการใช้สื่อหลายๆ สือ่ อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิง่พิมพ์ โทรศัพท์ เวปไ ซด์ การฝึกอบรม และ
ประชุมเชิงปฏบิัติการ หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย มีการใช้สื่อทุกรูปแบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง 
แต่มักเป็นการสื่อสารทางเดียวขาดการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ส่วนองค์กรเอกชนคุ้มครองผู้บริโภคในไทยมีเพียง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย และสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นองค์กรเอกชนขนาดกลางทีม่ีช่อง
ทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค นอกจากจะมีเวปไซด์ของ
องค์กรแล้ว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังมีนิตยสารทีม่ีสมาชิกอยู่ท่ัวประเทศ คอื นิตยสาร “ฉลาดซ้ือ” และมีการจัดประชุมเชิง
ปฏบิัติการ โดยนำาประเด็นปัญหาทีผู่บ้ริโภคได้รับความเดือดร้อน และเชิญหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง นักวิชาการ ผูเ้ชีย่วชาญ 
มาประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขหรือป้องกันปัญหาไมใ่ห้เกิดซ้ำากับผู้บริโภครายอื่นๆ 

ส่วนองค์กรเอกชนอื่นๆ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรทีป่ฏบิัติงานในระดับชุมชน มีกลไกการให้ข้อมูลแก่ผู้
บริโภคเป็นสื่อทีม่ีในท้องถิน่ทีเ่ข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในพ้ืนทีเ่ป้าหมายได้ง่าย เช่น วิทยุชุมชน สื่อสิง่พิมพ์ และการฝึก
อบรม รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมุ่่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในชุมชน โดยข้อมูลทีใ่ห้แก่กลุ่มผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลของหน่วยงานรัฐทีย่ากแก่การเข้าใจของผู้บริโภค หรือผู้บริโภคในชุมชนไม่สามารถเข้าถึงได้ ใน
ขณะ เดียวกันมีองค์กรเอกชนหลายองค์กรมีกลุ่มเป้าหมายในการดำาเนินเป็นกลุ่มเยาวชน เช่น ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
เชียงใหม่ โครงการบริโภคสร้างสรรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคขอนแก่น และมูลนิธิพัฒนาสตรีภาค
เหนือ โดยองค์กรเหล่านีเ้ห็นว่าการสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าทีข่องผู้บริโภคควรจะมีการปลูกฝังต้ังแต่เด็กๆ 
และควรมีการจัดทำาหลักบริโภคศึกษาขึน้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองการบริโภคต้ังแต่เด็ก สำาหรับองค์กรคุ้มครองผู้
บริโภคในต่างประเทศมีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคในหลายช่องทางโดยเฉพาะทางเวปไซด์ ทกุองค์กร
มีเวปไซดข์ององค์กร นอกจากนีอ้งค์กรเอกชนหลายองค์กรมีนิตยสารขององค์กร ซึง่เป็นทีรู้่จักอย่างแพร่หลายของผู้
บริโภคในประเทศน้ันเป็นคู่มือในการบริโภคของสมาชิก เช่น WHICH ขององค์กร Consumers Assosiation of U.K, 
นิตยสาร Utusan Consumer ของ Consumers‘Association of   penang และ Consumer Step ของ ke.p.ka เป็นต้น 
นิตยสาร Utusan Consumer ของประเทศมาเลเซียมีการจัดพิมพ์เป็น 4 ภาษา เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคทุกกลุ่มทุก
เช้ือชาติ  

กลไกการเฝ้าระวังแบ่งออกเป็นการเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑท์ีอ่อกสู่ตลาด และการเฝ้าระวังการโฆษณา หน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทยมีหน่วยงานทีเ่ฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ คอื สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยร่วมกับกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ และกรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวังสินค้าเกษตรทีน่ำาเข้าจากต่างประเทศ
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ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำาหนด ส่วนองค์กรเอกชนคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีหลายองค์กรทีด่ำาเนิน
งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถคุ้มครองตนเองได้และคนในชุมชนได้ แต่เป็นการดำาเนินงาน
ในระดับชุมชนซึง่เป็นพ้ืนทีเ่ป้าหมายขององค์กร ส่วนในต่างประเทศมีระบบการเฝ้าระวังทีเ่ข้มแข็งโดยเฉพาะ Food 
and Drug Administration หรือ US FDA และ Canada food inspection agency หรือ CFIA 

กลไกการเฝ้าระวังโฆษณาของหน่วยงานภาครัฐทีท่ำาหน้าทีคุ่้มครองผู้บริโภคของไทย มีหน่วยงานหลักๆ 2 
หน่วยงาน คอื สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มคีณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ทำาหน้าทีค่วบคุมกำากับการโฆษณาทุกประเภท ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค ในมาตรา 22 และ มาตรา 29 (สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริโภค, หน้า 12 
-13, 2546) กำาหนดให้ข้อความในโฆษณาต้องไม่ใช่ข้อความทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือทำาให้เกิดผลเสียต่อสังคม
ส่วนรวมดังนี้

1) ข้อความทีเ่ป็นเท็จหรือเกินจริง
2) ข้อความทีอ่าจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญเกีย่วกับสินค้าและบริการไม่ว่าจะกระทำาโดยใช้หรือ

อ้างอิงรายงานทางวิชาการ  สถิติ  หรือสิงอันหนึง่อันใดซึง่ไม่เป็นความจริงหรือเกินจริงหรือไม่ก็ตาม
3) ข้อความทีเ่ป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำาผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันนำาไปสู่

ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
4) ข้อความทีท่ำาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูป่ระชาชน
5) ข้อความอย่างอ่ืนตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง
ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาอาหารและยา ในพระราชบัญญัติอาหารและพระราชบัญญัติ

กระทรวงสาธารณสุข (สุษม ศุภนินิตย์, หน้า 195 ,2536) ดำาเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมอาหารและยา ได้กำาหนด
ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโฆษณาต้องแจ้งข้อความทีใ่ช้ในโฆษณา ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อน
อนุญาต (pre-censer) เป็นมาตรการทีคุ่้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาอาหารและยา ซึง่ต่างจากพระราชบัญญัติคุ้ม
ตรองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึง่จะขอให้พิจารณาก่อนการโฆษณาหรือไม่ก็ได้เป็นสิทธิของผูป้ระกอบการ หาใช่บทบังคับ
ไม่ ส่วนองค์กรเอกชนในประเทศไทยโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค มีการดำาเนินการเฝ้าระวังโฆษณาทีก่ระทำาผิด
กฎหมาย โดยการแจ้งต่อหน่วยงานทีม่ีอำานาจในการดำาเนินการตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบทลงโทษต่อผู้กระทำาผิดไม่
รุนแรงมากนักเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางธุรกิจทีจ่ะได้รับ จึงมีผู้ประกอบการบางส่วนทีย่อมเสียค่าปรับ มูลนิธิเพื่อ
ผูบ้ริโภคจึงใช้มาตรการแจ้งต่อสื่อทีเ่ป็นผู้โฆษณาใหท้ราบว่าโฆษณาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ได้รับความร่วม
มือจากสื่อในการระงับการโฆษณาดังกล่าว ส่วนองค์กรเอกชนอื่นๆ บางองค์กร มีการเฝ้าระวังโฆษณาในสื่อท้องถิน่ 
เช่น การโฆษณาในรายการวิทยุ แตไ่ม่สามารถเฝ้าระวังได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อจำากัดในส่วนของบุคลากร   

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศให้ความสำาคัญกับการเฝ้าระวังโฆษณาอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศ
ทีม่ีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการโฆษณาสินค้าทีเ่ข้าถึงผู้บริโภคอย่างมาก จึงมีองค์การทีเ่ฝ้าระวังการโฆษณาทางอิน
เตอร์เนท เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับข้อมูลทีเ่ป็นจริงมากทีสุ่ด

กลไกการร้องเรียน เป็นกลไกทีจ่ะทำาให้ระบบการคุ้มครองผูบ้ริโภคมีประสิทธิภาพมากขึน้ กลไกทีจ่ะทำาให้
สินค้าและบริการมีการพัฒนาคุณภาพใหไ้ด้มาตรฐานซึง่จำาเป็นทีจ่ะต้องทำาให้กลไกการร้องเรียนเข้าถึงผู้บริโภคมาก
ทีสุ่ด ง่ายและมีความสะดวกต่อการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยทีม่ีกลไกและช่องทางการร้องเรียนมาก
และเขา้ถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง คอื สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำานักงานคณะกรรมการอาหาร
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และยา โดยมีโทรศัพท์ หมายเลขด่วน การร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทางอินเตอร์เนต และมีหน่วยงานตัวแทนทีท่ำาหน้าที่
รับเร่ืองร้องเรียนในระดับจังหวัด นอกจากนี ้สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยังประสานความร่วมมือกับ
ร้านสะดวกซ้ือ (เซเวน เอเลเวน) ในการบริการแบบฟอร์มการร้องเรียน โดยผู้บริโภคสามรถขอรับแบบ  ฟอร์มทีร้่าน
สะดวกซ้ือได้  แต่การรับเร่ืองร้องเรียนในระดับจังหวัดของท้ังสองหน่วยงานยังมีข้อจำากัดในการดำาเนินการกับกรณีการ
ร้องเรียนของผู้บริโภค  ไม่มีระบบการเก็บบันทึกข้อมูลการร้องเรียน  และการแจ้งผลการดำาเนินงานแก่ผู้ร้องเรียน ท้ัง
ช่องทางการร้องเรียนในระดับจังหวัดเองไม่เป็นทีรู้่จักของผู้บริโภคท้ังหมายเลขโทรศัพท์ และช่องทางอ่ืนๆ สำาหรับ
องค์กรเอกชนคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคเป็นองค์กรทีม่ีกลไกการร้องเรียนทีเ่ป็นทีรู้่จักมาก
ทีสุ่ด เนื่องจากมีเจ้าหน้าทีฝ่า่ยรับเร่ืองร้องทุกข์โดยเฉพาะ ในขณะทีอ่งค์กรอื่นๆ ทม่ีีกลไกการรับเร่ืองร้องทุกข์ส่วนใหญ่
จะเป็นองค์กรทีเ่ป็นเครือขา่ยกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แต่จะมีการปรับรูปแบบให้เป็นจุดรับปรึกษาปัญหาผู้บริโภค  ให้
ข้อมูลและแนะนำา ชอ่งทางการร้องเรียนตามปรกติของหน่วยงานราชการ แต่ถ้าผูบ้ริโภคไม่สามารถดำาเนินการได้ตาม
ช่องทางปรกติ องค์กรเหล่านีจ้ึงจะดำาเนินการร่วมกับผู้บริโภคในการร้องเรียน เพื่อให้ผู้บริโภครู้ช่องทางการร้องเรียน
ตามปรกติและให้หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องปฏิบัติตามหน้าทีก่ฎหมาย

ในต่างประเทศให้ความสำาคัญกับกลไกการร้องเรียนมากโดยมีการใช้ช่องทางทีห่ลากหลายเข้าถึงผู้บริโภค โดย
เฉพาะ Canada food inspection agency หรือ CFIA โดยมีการการบันทึกข้อมูลการร้องเรียน อย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทีม่ีการร้องเรียน และผู้ทีร้่องเรียนเพื่อป้องกันการกล่ันแกล้งทางธุรกิจ ในขณะเดียวกับมีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ นอกจากนีม้ีการกำาหนดเวลาในการติดตามตรวจสอบข้อมูลของผู้ร้องเรียนด้วย

กลไกการชดเชยความเสียหาย กลไกการชดเชยความเสียหายในประเทศไทยมีสำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นหน่วยงานทีม่ีบทบาทในการฟ้องร้องแทนผู้บริโภค นอกจากนีม้ีกลไกการชดเชยความเสียหาย
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

กลไกการประสานงานแบบบูรณาการ การประสานงานเป็นกลไกจะทำาให้ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคมี
ประสิทธิภาพ สำาหรับหน่วยงานภาครัฐทีคุ่้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย  มีกลไกการประสานงานภายในองค์กร เช่น 
สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประสานงานภายในหน่วยงานราชการด้วยกันเอง ซึง่เป็นคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทีม่าจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนีส้ำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยังมีการ
ประสานงานกับองค์กรภายนอก คือ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในขณะทีส่ำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค มีการประสานงานเป็นสมาชิกกับ Consumer International หรือสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล ส่วนสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา มีการประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงเดียวกัน และประสานงานกับองค์กรในต่าง
ประเทศ เช่น US FDA ส่วนองค์กรเอกชนในไทย มีการประสานงานเป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 
ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรทีม่ีการประสานงานเป็นเครือข่าย  คือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มี
องค์กรทีเ่ป็นเครือข่ายท้ังการดำาเนินงาน ในส่วนกลางและในพ้ืนที ่และเป็นสมาชิกของสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล 
ส่วนสมาคมยุวมุสลิมก็มีการประสานงานเป็นเครือข่ายเช่นกัน นอกจากนีอ้งค์กรเอกชนในประเทศไทยยังมีองค์กรทีม่ี
บทบาทเป็นองค์กรเครือข่ายมีสมาชิกทีเ่ป็นองค์กรผู้บริโภคท่วัประเทศ คือ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ซึง่มีองค์กรสมาชิก  
25 องค์กรท่ัวประเทศ มีบทบาทคล้ายสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล ส่วนองค์กรภาครัฐทีคุ่้มครองผู้บริโภคในต่าง
ประเทศ มีการประสานงานกันท้ังภายในประเทศเองและในต่างประเทศ โดยเฉพาะ CFIA เป็นองค์กรทีม่ีการประสาน
งานภายในระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารในประเทศ
แคนาดา นอกจากนีม้ีการประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น US FDA ส่วนองค์กรเอกชนเองมีการประสาน
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งานกันเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากลเช่น สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ทีม่ีองค์กรสมาชิกท่ัวโลกกว่า 
80 ประเทศ 180 องค์กร ซึง่มีท้ังหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน

45



ตารางที ่2.4  เปรียบเทียบกลไกการคุม้ครองผู้บริโภคในระดบัสากล และ ในประเทศไทย ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน

กลไก
                        ในประเทศ ต่างประเทศ

ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน
กลไกการพิทักษ์สิทธิ
 การควบคุม
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและ
ความเป็นธรรม
ของสินค้าและ
บริการ

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมมาตรฐานสินค้า
 กรมการค้าภายใน ( ราคาสินค้า,
    ปริมาณสินค้า)

 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย  Food and Drug Administration
    (US FDA)
 Ministry of consumer affairs
 General Inspectorate for 
   Consumer Protection (GICP
 Institute for Health and 
   Consumer Protection (IHCP)
 Canadian Food Inspection 
Agency  

 the nation council against health
    fraud (NCAHF)
 ke.p.ka
 Quackwach
 Consumers Assosiation of  U.K.
 Ausstralian  Consumers 
 Consumers‘Association of
   penang ( CAP ),Malasia
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 การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
 จุลสาร,นิตยสาร , 
แผน  พบัใบปลิว

 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
  และยา
 สำานักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้
บริโภค
 กรมมาตรฐานสินค้า
 กรมการค้าภายใน ( ราคาสินค้า,
    ปริมาณสินค้า)

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ( ฉลาดซ้ือ )
 มูลนิธิสุขภาพไทย (เพื่อน
ธรรมชาติ )
 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา
 โครงการบริโภคสร้างสรร 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

 Food and Drug Administration
    (US FDA)

 Consumers Assosiation of  U.K
    ( WHICH )
 Consumers‘Association of 
    penang ( CAP ),Malasia 
   (Utusan Consumer)
 ke.p.ka (Consumer Step)
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กลไก
                           ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่างประเทศ

ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน
   สื่อ
โทรทัศน์/วิทยุ

 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
   และยา
 สำานักงานคณะกรรมการคุ้ม 
   ครองผู้บริโภค

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (รายการสถาผู้
บริโภค , no logo )
 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา
 โครงการบริโภคสร้างสรร 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เครือข่ายพทิักษ์สิทธิผู้บริโภค
   มหาสารคาม
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคขอนแก่น
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคสตูล
 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่
 มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์

 ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล

โทรศัพท์  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 1556

 Food and Drug Administration
    (US FDA)
 Canadian Food Inspection  
   Agency
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กลไก
                            ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่างประเทศ

ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน
   เวปไซด์  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา   www.fda.moph.go.th
 สำานักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้
บริโภค   www.ocpb.go.th
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  www.dmsc.moph.go.th
 กรมวิชาการเกษตร 
www.doa.go.th
 กรมมาตรฐานสินค้า www.m-
industry.go.th
 กรมการค้าภายใน  www.dit.go.th

 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศ
  ไทย    www.ymat.org
 มูลนิธิสุขภาพไทย 
    www.thaihof.org
 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค    
    www.consumerthai.org

 Canadian Food Inspection  
   Agency (www.inspection.gc.ca)
 Halth Canada(www.hc-sc.gc.ca)
 Food and Drug Administration 
   (www.fda.gvo)
 Ministry  of   Consumer  Affairs 
   (www.consumeraffairs.gcvt.nz)
 General Inspectorate for  
    Consumer Protection (GICP)
   (www.fvf.ho.2002)
 Institute for Health and 
   Consumer Protection (IHCP)

 Consumer  International 
(www.consumerinternational.org)

 ke.p.ka (  www.ke.p.ka .org )
 Quackwach 
 Consumers Assosiation of  U.K.
 Consumers‘Association of 
    penang ( CAP )
   (www.capside.org.sq)
The  Nation  Council  Against  
   Health  Fraud (www. Ncahf.org)
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กลไก
                             ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่างประเทศ

ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน
 การฝึกอบรม 
ประชุมเชิงปฏบิัติ
การ   การระดม
ความคิดเห็น

 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
  และยา
 กรมการค้าภายใน
 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
 มูลนิธิสุขภาพไทย
 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา
 โครงการบริโภคสร้างสรร 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เครือข่ายพทิักษ์สิทธิผู้บริโภค
   มหาสารคาม
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคขอนแก่น
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคสตูล
 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่
 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
    มนุษย์

 ไม่มีข้อมูล  The  American  Council on 
    science and  health  (ACSH)
 Consumers‘Association of 
    penang ( CAP )
 Consumers Assosiation of  U.K
 ke.p.ka 

กลไกการเฝ้าระวัง
 โฆษณา  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา
 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  General Inspectorate for  
    Consumer Protection (GICP

 Health wach 
 Quack wach
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กลไก
                             ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่างประเทศ

ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน
กลไกการเฝ้าระวัง
 ผลิตภัณฑ์  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 กรมวิชาการเกษตร

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา
 โครงการบริโภคสร้างสรร 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เครือข่ายพทิักษ์สิทธิผู้บริโภค
   มหาสารคาม
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคขอนแก่น
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคสตูล
 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่

 Food and Drug Administration 
    (US FDA)
 Canada food inspection agency 
   (CFIA)
 General Inspectorate for  
    Consumer Protection (GICP)
 Institute for Health and 
    Consumer Protection (IHCP)
 Halth Canada

 CAC

กลไกการร้องเรียน
 โทรศัพท์  สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภค   (1166 )
 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
   ( 1556 )
 กรมการค้าภายใน ( 1569 )

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่
 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา
 โครงการบริโภคสร้างสรร 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคขอนแก่น

 ไม่มีข้อมูล  ke.p.ka
 Consumers‘Association of 
    penang ( CAP )
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                           ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่างประเทศ
ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน

 ไปรษณีย์  สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค
 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  Food and Drug Administration 
    (US FDA)

 ke.p.ka
 Consumers‘Association of 
    penang ( CAP )

 อินเตอร์เนท  สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค
 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

 Canadian Food Inspection  
   Agency (www.inspection.gc.ca)
 Halth Canada(www.hc-sc.gc.ca)
 Food and Drug Administration 
   (www.fda.gvo)
 Ministry  of   Consumer  Affairs 
   (www.consumeraffairs.gcvt.nz)
 General Inspectorate for  
    Consumer Protection (GICP)
   (www.fvf.ho.2002)
 Institute for Health and 
   Consumer Protection (IHCP)

 ke.p.ka
 Consumers‘Association of 
    penang ( CAP )

52



กลไกการชดเชย
ความเสียหาย

 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค

 ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล

ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่างประเทศ
ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน

กลไกการประสานงานแบบบูรณาการ

 ภายในองค์กร  สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
   ผูบ้ริโภค
 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
   และยา

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

 Food and Drug Administration 
    (US FDA)
 Canada food inspection agency 
   (CFIA)

 ke.p.ka

 ภายนอก
องค์กร

 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
   ผูบ้ริโภค

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

 Food and Drug Administration 
    (US FDA) 
 Canada food inspection agency 
   (CFIA)

 ke.p.ka
 Consumer  International ( CI )
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แผนภูมิแสดงความสมัพันธ์หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

มูลนิธิวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากร

มูลนิธิฮอต
ไลน์

มูลนิธิสุขภาพ
ไทย

สมาคมยุวมุสลิม
แห่งประเทศไทย

มูลนิธิ
สาธารณสุขกับ

สถาบันสแ่ียก
อินโดจีน

มูลนิธิพัฒนา
สขุภาพไทย

อ.ย.

เครือข่ายคุ้มครองผุ ้
บริโภคจ.ขอนแก่น

CI

ชมรมคุม้ครอง
ผุ้บริโภค

โครงการบริโภ
สรุางสรรค์

เครือข่ายคุ้มครองผุ้     
บริโภคจ.มหาสารคาม

มูลนิธิรักบ้านเกิด

สคบ.

สหพันธ์
องค์กร

ชมรมคุ้มครองผู้
บริโภคเชียงใหม่

มูลนิธิ
เพ่ือผู้บริโภค

สมาคมพิทักษ์
สทิธิผูบ้ริโภค  

สมาคมสตรี
อุดมศกึษา
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4. ผลการศกึษาวิจัยทีเ่กีย่วข้อง
วีระพล  สุวรรณนันต์และจตุพร  วงศ์ทองสรรค์ ( 2325 , น 48-58 )วิจัยเร่ือง “สิทธิมนุษยชน:สิทธผิู้บริโภค”     

โดยสอบถามผู้บริโภค 1,764 ราย  ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบสิทธิของตัวเอง    ผู้บริโภคมีความ
ตระหนักเกีย่วกับสิทธิด้านความปลอดภัยจากการรับประทานและการใช้มากทีสุ่ด   คิดเป็นร้อยละ  29.70  โดยมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันตามอาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์ทีร่ะดับนัยสำาคัญ .01 มีความตระหนักเกีย่วกับสิทธิทีจ่ะซ้ือสินค้าใน
ราคายุติธรรม  ร้อยละ 27.58  สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับคุณภาพสินค้าร้อยละ 24.54  สทิธิในการประท้วง
หรือร้องเรียน  ร้อยละ 18.18     เมื่อพิจารณาความรู้ของผู้บริโภคพบว่าอาชีพและเพศมีความสัมพันธ์       กับความรู้ใน
เร่ืองสินค้าทีบ่ริโภคแล้วอันตรายต่อสุขภาพ   สินค้าทีใ่ช้แล้วไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ   การบริการทีเ่ป็นอันตรายหรือเอา
รัดเอาเปรียบผู้บริโภค  แหล่งข่าวสารเกีย่วกับคุณภาพสินค้าอย่างมีนัยสำาคัญระดับ .05  ส่วนความรู้ในเร่ืองอันตรายจาก
การใช้ยาพบว่ามีเฉพาะอาชีพเท่าน้ันทีม่ีความสัมพันธ์ทีร่ะดับนัยสำาคัญ  .01  สำาหรับการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคพบว่า  ผู้
บริโภคแก้ไขปัญหาโดยไม่บริโภคสินค้าน้ันอีก  ( 32.37 %) กระจายข่าวให้ผู้อ่ืนทราบ         ( 28.38 %) จะเข้ากลุ่มต่อ
ต้าน (22.37%)  ให้กลุ่มช่วยโดยการเผยแพร่ ( 37.13%) ให้กลุ่มต้ังหน่วยทดสอบสินค้า        ( 14.02%)   ให้กลุ่มต่อต้าน
โดยหยุดการบริโภค (10.87 %) ให้จัดทำาหนังสือ  Consumer  Report  (10.03%)          โดยอาชีพและเพศมีความสัมพันธ์
กับการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำาคัญทีร่ะดับ .05   

สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2533,อ้างถึงใน ทัศนีย์  วีระกันต์ ,2541,น.41) จัดทำาโครงการสำารวจความรู้ความคิด
เห็นของประชาชนในเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2533 โดยทำาการสำารวจประชาชนทีม่ีอายุ 15 ปี ขึน้ไปท่ัวราช
อาณาจักร  จำานวนครัวเรือนตัวอย่าง 11,865 ครัวเรือน  รวมจังหวัดตัวอย่างท้ังหมด 30 จังหวัด ผลการสำารวจพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารัฐได้ให้การคุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองการซ้ือสินค้าและบริการ  ( ร้อยละ 70.4 ) 
ประชาชนในกรุงเทพมหานครจะทราบเร่ืองดังกล่าวมากกว่าประชาชนในภาคอื่นๆ ( ร้อยละ 41.1 ) กลุ่มอาชีพเกษตรกร
จะไม่ทราบเร่ืองทีเ่กีย่วกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากทีสุ่ด (ร้อยละ 85.0 )  โดยประชาชนส่วนใหญ่ทราบเร่ืองเกีย่วกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรทัศน์  ( ร้อยละ 76.0 )         ประชาชนทีท่ราบว่าสำานักงาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มีหน้าทีค่วบคุมเกีย่วกับฉลากสินค้าและการโฆษณาสินค้ามีเพียงส่วนน้อย ( ร้อยละ 13.0 ) และมีความคิดเห็นว่าควรมี
การรวมพลังเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภค  รวมท้ังควรมีการเผยแพร่ความรู้ทีเ่กีย่วกับการบริโภคเป็นอันดับแรก( ร้อย
ละ 62.9 )  ควรมีการควบคุมราคาสินค้า ( ร้อยละ 27.3 )  ตลอดจนควรมีการตรวจสอบราคาสินค้าก่อนทีจ่ะมีการ
จำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค                         

ภักดี    โพธิศิริ ( 2533,น.49-82 ) วิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยาเรื่องผลกระทบของการ 
คุ้มครองผู้บริโภคต่อความม่ันคงแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  โดยศึกษาจากการ
รวบรวมเอกสารจากนักวิชาการ  รายงาน  ผลงานวิจัย  การติดตามความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ       และจากการถก
กันเองของท่านผู้รู้  นักวิชาการทีเ่กีย่วข้อง  รวมท้ัง  ผลการศึกษาทดลองของหน่วยงานต่างๆผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
สำาคัญในการดำาเนินงานคุ้มครงผูบ้ริโภคด้านสาธารณสุขของไทยประกอบด้วย

1. ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินงานของภาครัฐอันได้แก่นโยบายและแผน   กฎหมาย  หน่วยงานและบุคลากร 
การแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร  การติดตามดูแลการเฝ้าระวังปัญหา  การวิจัย  การแสวงหาความร่วมมือจากผู้ผลิต  และ
การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
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2. ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินการภาคผู้ประกอบธุรกิจ  แบ่งการดำาเนินการได้เป็นสองลักษณะคือการดำาเนินการ
โดยตรงด้วยการใช้หลักเกณฑ์ทีด่ีในการผลิต  การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์   การโฆษณา  การดำาเนินการโดยอ้อมด้วย
การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทีจั่ดขึน้โดยรัฐหรือกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ

3. ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินการในส่วนของผู้บริโภคได้แก่  ภาวะเศรษฐกิจ  ความรู้และความตื่นตัวของ
ผูบ้ริโภคในด้านความพร้อมรับข้อมูลขา่วสารต่างๆ  และการรวมกลุ่มผู้บริโภค

ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขคือ
1. ปัญหาของผู้บริโภคได้แก่  ปัญหาด้านสังคมทีเ่กีย่วกับบริโภคนิสัยหรือพฤติกรรมการบริโภค  ปัญหาด้าน

การศึกษาพ้ืนฐานของประชาชน  สภาพเศรษฐกิจ  ผู้บริโภคขาดพลังต่อรอง  และผู้บริโภคไม่ทราบถึงสิทธิ    อันพึงมี
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

2. ปัญหาของผู้ผลิตหรือผู้ขาย  ได้แก่  ปัญหาจากการขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ปัญหาความรู้ด้าน
เทคโนโลยี  และปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐาน

3. ปัญหาของผู้ดำาเนินการควบคุมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ได้แก่นโยบายกฎหมายและระเบียบต่าง 
กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐมีขีดจำากัดในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารขาดการประสานงาน  ขาดงบประมาณ  ขาด
อัตรากำาลังทีเ่หมาะสม  และขาดประสบการณ์ 

นิตยา   จันโทภาสกร ( 2535,อ้างถึงใน  ทศันีย์  วีระกันต์ ,2541, น.43) ได้วิจัยเร่ือง" การศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชน  ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเกีย่วกับผลการปฏิบัติงานของสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค " โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจำานวน  938 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่า มีพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  ทีคุ่้มครองเร่ืองการซ้ือสินค้าและบริการ   และสามารถร้องเรียนต่อสำานักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เมื่อได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมในการซ้ือสินค้าและบริการ  ประชาชน
ส่วนใหญ่มักจะได้รับความรู้เกีย่วกับการคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรทัศน์  และไมไ่ด้เป็นสมาชิกของสมาคม  กลุ่ม  ชมรม
หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค  มีประชาชนเพียงส่วนน้อยทีค่ิดจะไปร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซ้ือ
สินค้าหรือบริการ  โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีไม่ซ้ือหรือไม่ใช้สินค้าหรือบริการน้ันอีก  ซึง่ผู้ศึกษามีความเห็นว่าอาจเป็น
เพราะประชาชนผู้บริโภคท่ัวไปอาจมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิผู้บริโภคหรืออาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่
เห็นว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย  และเป็นการเสียเวลาในการไปร้องเรียน  

จากสรุปรายงานการประชุมสมัชชาครบรอบ 10 ปีกป.อพช.ในหนังสือเหลียวหลังแลหน้าองค์กรพัฒนาเอกชน 
บนเส้นทางงานพัฒนา,2541   ได้กล่าวถึง ปัญหาในการดำาเนินงานส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคดังนี ้ องค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีเพียงส่วนน้อยทีเ่ป็นองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมในลักษณะครบวงจรได้ เช่นการดำาเนินงานท้ังในด้านนโยบาย หรือกระบวนการในการ
ให้การศึกษาสาธารณชนไปพร้อมๆกัน การพึง่ตนเองขององค์กร แม้จะมีกระบวนการในการประสานงาน เพื่อให้เกิด
การเปลีย่นแปลงท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติการ แต่ก็ยังมีข้อจำากัดและปัญหาอยู่หลายประการ           ทศวรรษทีผ่่าน
มาในการทำางานรณรงค์และเผยแพร่ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข มีท้ังความสำาเร็จและปัญหาอุปสรรคที่
ต้องการการแก้ไขอีกต่อไป เช่น
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1.  การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบันรัฐมีการให้เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชน ในหลายหน่วย
งาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสงเคราะห์ แต่ยังขาดความต่อเนื่อง และขึน้กับอิทธิพลทางการเมืองทีจ่ะ
ตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้อย่างไร

8. การปิดบังข้อมูลขา่วสารทีส่ำาคัญ และจำาเป็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ขัดแย้งกับภาพความพยายาม
ของรัฐทีจ่ะให้อิสระในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

9. การพึง่ตนเองขององค์กร องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุขมีน้อยมากทีพ่ึง่ตนเองได้  ส่วนใหญ่ยัง
ต้องอาศัยแหล่งเงินทุน  ซึง่มีท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ

10. ความสลับซบัซ้อนของปัญหาสาธารณสุข ความรุนแรงของปัญหาตลอดจนรูปแบบของปัญหาที่
เปลีย่นแปลงไป ข้อจำากัดในการทำางาน ศักยภาพทีม่ีอย่างจำากัดขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข  ทำาให้ปัญหา
บางอย่างไมไ่ด้รับความสนใจเทา่ทีค่วร เช่นปัญหาชีวอนามัย มลภาวะ อุตสาหกรรมทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนียั้งมีปัญหาภายในขององค์กรทีท่ำางานด้านสาธารณสุข    เช่น    การขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความ
สามารถทางด้านวิชาการสาธารณสุข เนื่องจากปัญหาสาธารณสุขบางอย่างเป็นปัญหาด้านเทคนิค หรือลึกซึง้ในเร่ือง
วิชาการมาก องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุขขาดบุคลากรทีม่ีพ้ืนฐานด้านนี ้ทำาให้เป็นปัญหาในเร่ืองความเข้าใจ 
และการปฏิบัติงาน หรือ ปัญหาในเร่ืองการเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าที ่เพราะปัญหาเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการในการ
ทำางาน   

อนาคตของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข      การมีองค์กรทีท่ำางานโดยตรงกับผู้บริโภค 
นับว่าเป็นสิง่ท้าทายและมีความสำาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่องจาก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่
กระแสการบริโภคนิยม ท่ามกลางการพัฒนาแบบไทยๆ ทำาให้บทบาทใหม่ทีจ่ะเข้าไปมีบทบาทในการดำาเนินการ มี
ความสำาคัญ และจำาเป็นอย่างเร่งด่วน  ขณะเดียวกันจะต้องให้ความสำาคัญกับการพึง่ตนเองขององค์กร การประสานงาน
กับส่วนทีเ่กีย่วข้องในสังคม โดยในเบ้ืองต้นมีรูปแบบ หรือวิธีการบางอย่างเช่น

1. การให้ความรู้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และการให้ข้อมูลทีส่ำาคัญและจำาเป็นในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือหรือไม่ซ้ือสินค้า โดยการเผยแพร่ข้อมูลทดสอบผลิตภัณฑ์ให้กับสาธารณชนได้รับทราบมากขึน้ หรือการให้
ข้อมูลทีม่ีความจำาเป็นแก่ผู้บริโภค เช่น การให้ข้อมูลทีม่ีความจำาเป็นแก่ผู้บริโภค เช่น การให้ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับการ
รักษาพยาบาลว่ามีความถูกต้อง สมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด( Second Opinion) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมีแหล่งทีจ่ะ
ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพในการรักษาพยาบาล

2. การมีศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้บริโภคไดแ้สดงความคิดเห็น และเสนอทัศนะทีเ่ป็น
ประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคโดยส่วนรวม ตลอดจนผู้บริโภคมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาของตนเองและ
ป้องกันปัญหาทีจ่ะเกิดขึน้กับส่วนรวม

3. การสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยผู้บริโภคทีป่ระสบปัญหาร่วมกัน การทำาให้เกิดข้อมูลทีเ่ชื่อม
โยงในการแก้ปัญหา การใช้พลังทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค
อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การเลือกซ้ือของผู้บริโภคเป็นพลังในการปรับปรุงการผลิตทีด่ี ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม เป็นการค้า
ทีเ่ป็นธรรม

4. การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆให้ร่วมมือในการทำางานเพื่อให้ความรู้กับผูบ้ริโภค และคุ้มครองผู้
บริโภคยิง่ขึน้  รวมท้ังกระตุ้นให้สื่อมวลชนให้ความสนใจและเข้ามามีบทบาทในการทำางานด้านผู้บริโภคมากขึน้

57



5. การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการทำางานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในหลายๆระดับ และในกลุ่มทีม่ี
ความหลากหลายทีเ่พิม่ขึน้ เช่น กลุ่มผู้บริโภคในภูมิภาคและกลุ่มทีม่ีความสนใจเฉพาะดา้นต่างๆ
ยุทธวิธีทีส่ำาคัญขององค์กรผู้บริโภค ได้แก่

1. เพื่อผลักดันและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิของผู้บริโภค
เพิม่ขึน้

2. เพื่อพัฒนาขบวนการหรือเครือข่ายองค์กรในการทำางานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อกระตุ้นชุมชนให้มีบทบาทในการทำางานเร่ืองนีเ้พิม่ขึน้
4. เพื่อผลักดันให้มีการเปลีย่นแปลงในระดับนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
5. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท้งัในระดับประเทศและต่างประเทศ และปรับปรุงขบวนการในการเข้าถึงข้อมูลของผู้

บริโภคต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือระหว่างองค์กรในการทำางานกับองค์กรต่างๆทีเ่กีย่วข้อง เช่น องค์กร

ชุมชน หน่วยงานรัฐ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน สือ่มวลชน ฯลฯ
7. เพื่อประสานงานกับธุรกิจเอกชนในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์     และทำาให้การโฆษณาประชา-

สัมพันธ์ มีจริยธรรม และให้ข้อมูลทีส่มบูรณ์ต่อผูบ้ริโภคเพิม่ขึน้
8. เพื่อกระตุ้นให้มีการแลกเปลีย่น และความตื่นตัวเร่ืองสิทธิผูบ้ริโภคทีเ่พิม่ขึน้

จากรายงานวิจัยเริองการคุ้มครองผู้บริโภค โดย เดือนเด่น   นิคมบริรักษ์  และสุธี  ศุภนิตย์ (2541,อ้างถึงใน 
พงค์เทพ  สุธีรวุฒ และคณะ ,2544,น.17-19 )  ได้กล่าวถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค ของหน่วยงานเอกชนในรายงานวิจัย
เร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภค  ดังนี ้ การตื่นตัวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยน้ันเริม่ขึน้โดยหน่วยงานเอกชน
คือสภาสตรีแห่งชาติ  เมื่อ พ.ศ. 2521 ดังทีก่ล่าวไว้ข้างต้น              หน่วยงานแอกชนจึงมีบทบาทในการคุ้มครองผู้
บริโภคทีย่าวนานไม่น้อยกว่าภาครัฐ  ลักษณะงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชนแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

1. การคุ้มครองผู้บริโภคตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผูบ้ริโภค ( consumer  protection )
2. การส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (consumer  education and research )
3. การสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค (consumer advocacy  )

โดยท่ัวไปแล้วบทบาทของหน่วยงานเอกชนควรจะเน้นหนักในข้อ 2 และ ข้อ 3 ซึง่จะแตกต่างจากข้อ 1 ซึง่เป็นงานของ
ภาครัฐ เพราะงานคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามข้อบัญญัติของกฎหมายน้ันควรเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานรัฐทีม่ีอำานาจ
ตามกฎหมาย   แต่เนื่องจากหน่วยงานของรัฐคือสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีงบประมาณจำากัด  จึงไม่
สามารถให้การคุ้มครองได้ท่ัวถึงและพอเพียง  ผลคือหน่วยงานเอกชนต้องแบกรับภาระบางส่วนของภาครัฐ เช่นการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  หรือการฟ้องร้องแทนผู้บริโภค  แต่หน่วยงานเอกชนก็มีข้อจำากัดเรื่องงบประมาณจึง
พิจารณาเฉพาะกรณีทีผู่้บริโภคไดพ้ยายามร้องเรียนตามช่องทางปรกติของรัฐแล้วแต่ไม่ได้รับความสำาเร็จ    นอกจากรับ
เร่ืองร้องเรียนแล้วองค์กรพัฒนาเอกชนยังมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของผู้บริโภค เพราะ
นอกจากจะเป็นการเสริมอำานาจการต่อรองของผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมโดยตรงเสนอการ
รักษาสิทธิอันพึงมีพึงไดข้องตนเองอีกด้วย  งานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร ว่าด้วยการ    คุ้มครองผู้บริโภคเป็นงานทีห่น่วย
งานเอกชนให้ความสำาคัญ  เน้ือหาสาระของข่าวสาร และสิง่ตีพิมพข์องหน่วยงานเอกชนน้ัน  จะแตกต่างจากของรัฐตรง
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ทีจ่ะมบีทวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ บทวิจารณ์ และมีการอ้างอิงถึงผู้ประกอบการทีไ่ด้ทำาการละเมิดสิทธิ  หรือเอาเปรียบผู้
บริโภค  อันเป็นการสร้างแรงกดดันให้สังคม  ( social  sanction)        ต่อผู้ประกอบการทีป่ระพฤติมิชอบ      ในขณะที่
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐจะเน้นเพียงการให้ข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า  หรือมาตรฐานของสินค้าบางชนิด
เท่าน้ัน   ผู้แทนหน่วยงานเอกชนทีใ่ห้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบทบาททีส่ำาคัญทีสุ่ดของหน่วยงานเอกชนน่าจะเป็น การ
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ขอ้ 3 )  เนื่องจากองค์กรเอกชนไม่ได้อยู่ในระบบราชการ  และไมไ่ด้เป็นผูบ้ริหารอำานาจ
ตามกฎหมาย  จึงสามารถมองถึงปัญหาและช่องทางในการ    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคทีม่ีอยู่ได้
อย่างเป็นกลาง       แต่เนื่องจากภาระในการรับร้องทุกข์   ซึง่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าน้ันมีมากมาย      จึงไม่มีเวลา
เพียงพอทีจ่ะศึกษาวิเคราะห์และวิจัยแบบเจาะลึก   เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค  อันเป็นการไขปัญหา
ในระยะยาวได้      ปัญหาหลักขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยคือ  การขาดความร่วมมือและประสานงานกัน  ถึงแม้จะมี
คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน ( คปอส.) คอยประสานงานแต่ก็เป็นเพียงการ
ประชุมเป็นคร้ังคราว  ในทางพฤตินัยแล้ว แต่ละองค์กรก็ทำางานแบบ “ ต่างคนต่างทำา ”  ร่วมมือกันเป็นคร้ังคราว  ข้อ
จำากัดอีกประการของหน่วยงานเอกชนคือเงินทุน  ท้ังนีเ้พราะหน่วยงานเหล่านีไ้ม่ได้รับเงินโครงการ      หรือเงิน
สนับสนุนท้งัจากภาครัฐและเอกชน (โดยเฉพาะภายในประเทศ) ทีเ่พียงพอ ท้ังนีเ้พราะรัฐไม่ให้ความสำาคัญแก่การ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง และผู้ประกอบการภายในประเทศยังไม่เห็นว่าตนควรจะมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้
บริโภคแต่อย่างใด  สำาหรับกลุ่มผูบ้ริโภคภายในประเทศน้ันกระจัดกระจายไม่เป็นอันหนึง่อันเดียวกัน ทำาให้ไม่สามารถ
ผนึกกำาลังในการต่อรองได้ท้ังนีเ้ป็นเพราะจุดมุ่งหมายและรูปแบบกิจกรรมของแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะต่อความ
สนใจของสมาชิกเท่าน้ัน  เช่น กลุ่มแม่บา้นทหารบก  กลุ่มแมบ่้านทหารอากาศ  กลุ่มคนหนุ่มสาวเป็นต้น  ซึง่การรวมตัว
กันของกลุ่มคนเหล่านีแ้ละการประสานงานกันระหว่างองค์กรผู้บริโภคต่างจะเป็นผลดีต่อการเพิม่บทบาทของภาค
เอกชน  ในการคุ้มครองผู้บริโภค            และคณะวิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ประเทศไทยให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 3 ประการคือ

1. สนับสนุนให้องค์กรเอกชนและผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึน้
2. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานของสินค้าของตนเอง
3. ปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐให้แข็งแกร่งยิง่ขึน้

ภาครัฐควรให้การสนับสนุนให้องค์กรเอกชน  และกลุ่มผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึน้
โดย

 เพิม่จำานวนผูแ้ทนผูบ้ริโภคในคณะกรรมการต่างๆทีท่ำาหน้าทีคุ่้มครองผู้บริโภค  และควรมาจากองค์กร
ทีท่ำาหน้าทีคุ่้มครองผู้บริโภคโดยตรงเช่น  มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคเป็นต้น

 ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่องค์กรเอกชน  การสนับสนุนดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบของเงิน
สนับสนุนโครงการ

 จัดสรรงบประมาณส่วนหนึง่เพื่อเป็นค่าเช่าห้องแล็ปเอกชน เพื่อให้การทดสอบคุณภาพของสินค้า 
อาหารทีต่้องการความเร่งด่วนเพราะอาจเน่าเสียได้

 ให้ความสำาคัญแก่การเผยแพร่ ขา่วสารเกีย่วกับการรักษาสิทธิผู้บริโภค
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บทที ่3
วิธีการวจิัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยประยุกต์ ( applied   research)  โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและ

คณุภาพดังนี้
การศึกษาวิจัยเชิงปรมิาณ
- การศึกษาสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลากรณีผลิตภัณฑ์อาหารและยาโดย

การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
- การศึกษาสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคกรณีผลิตภัณฑ์อาหารและยา  จากเอกสารของหน่วยงาน

ทเ่ีกีย่วข้อง
- การศึกษาบทบาทหน้าทีแ่ละปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  โดย

การสัมภาษณ์ (interview) เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ
- การจัดเสวนากลุ่ม (Focus group discussion) หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ภาครัฐ และ ประชาสังคม 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาประกอบด้วยประชากร 2 กลุ่มตัวอย่างคือ
 ผูบ้ริโภคท่ัวไปในจังหวัดสงขลา     โดยกลุ่มตัวอย่างคือ  ผูบ้ริโภคทีม่ีอายุ 20 ปีขึน้ไป  แบ่งตามทีเ่ขตอาศัย
เป็น เขตเมือง และ ชนบท คิดเป็นสัดส่วน 2 : 1

- เขตเมือง  ประกอบด้วย อำาเภอ เมือง , หาดใหญ่ , สะเดา  เก็บข้อมูลอำาเภอละ  80 ตัวอย่าง
- เขตชนบทอยู่ ประกอบด้วย อำาเภอ สะทิงพระ , รัตภูมิ , จะนะ เก็บข้อมูลอำาเภอละ 40 ตัวอย่าง

องค์กรทีเ่กีย่วข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ท้งัหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรเอกชน 
ผูป้ระกอบการ  และสื่อมวลชน   กลุ่มตัวอย่างคือหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย  

องค์กรภาครัฐ 7 องค์กร ได้แก่ 
 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 สำานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
 กลุ่มงานส่งเสริมสิง่แวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่
 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา
หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา
 สำานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
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 สำานักงานการค้าภายในจังหวัด
 สำานักงานช่ังตวงวัดเขต 3-4

องค์กรพัฒนาเอกชน 3 องค์กร ได้แก่
 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา
 กลุ่มผู้บริโภคเข้มแข็ง
 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย  สาขาจังหวัดสงขลา

ผู้ผลิต   ผู้ประกอบการ 3 องค์กร ได้แก่
 ห้างท็อปส์ (โรบินสัน)
 ห้างแม็คโคร
 กลุ่มเภสัชชุมชน  จังหวัดสงขลา

ส่ือมวลชน 3 องค์กรได้แก่
 สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ็ม 88
 สถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม 96.5 
 หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้

วิธีการดำาเนินงาน
1. ทบทวนวรรณกรรม  ท้งัในและต่างประเทศเร่ือง ระบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   ด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นอาหารและยา  โดยทบทวนใน 5 เร่ืองคือ  กลไกการเฝ้าระวัง   กลไกการ
พทิักษ์สิทธิ  กลไกการร้องเรียน  กลไกการชดเชยค่าเสียหาย  และกลไกการประสานงานแบบบูรณาการ

2. เก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหา   จากเอกสารรายงานของหน่วยงานรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  และ
องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสงขลาได้แก่  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด     ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์  สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำาบล  มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้  และสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย 

3. เก็บข้อมูลผูบ้ริโภค โดยการสำารวจสถานการณ์ปัญหาในกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด  450 ราย โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง       ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือโดยมีตัวแปรสำาคัญคือปัญหาที ่เคย
ประสบ  ทัศนคติ  ความคิดความเข้าใจ  การรับรู้เร่ืองสิทธิ  การใช้สิทธิ  กลไกการร้องเรียน การเรียกร้อง
คา่ชดเชย  การให้คุณคา่ บทบาทหน้าทีแ่ละปัจจัยทีม่ีผลต่อการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค     การ
จัดการกับปัญหาคุ้มครองฯ  ของผู้บริโภค   

4. เก็บข้อมูลหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค  บทบาทหน้าทีแ่ละปัจจัยทีม่ีผลต่อการดำาเนินงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคของหน่วยงานรัฐ    และองค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่กีย่วข้องกับการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
จังหวัด เช่น  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำานักงานคณะกรรมการ  
คุม้ครองผู้บริโภค โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา กลุ่มผูบ้ริโภคเข้มแข็ง  สมาคมยุวมุสลิมแห่ง
ประเทศไทย  คณะกรรมการกลางอิสลาม เป็นต้น โดยมีตัวแปรสำาคัญคือ แนวคิด ทัศนคติ ความคิด
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ความเข้าใจ การให้คุณคา่ ภารกิจ  นโยบาย  แผนงาน  โครงสร้างองค์กร  ข้ันตอน   การดำาเนินงาน  การ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น

5. การทำากลุ่มสนทนากลุ่ม (Focus  group discussion ) ท้ังในกลุ่มองค์กรผู้บริโภค  และ หน่วยงานภาครัฐ 
6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา   ทัศนคติ ความคิดความเข้าใจ การให้คุณค่า และบทบาท

หน้าทีข่องหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กรพัฒนาเอกชนใน การดำาเนินงาน
7. คุม้ครองผู้บริโภคประเด็น อาหารและยาโดยทีมผู้วิจัยและนักวิชาการ  
8. นำาผลวิเคราะห์และสังเคราะห์  จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพิม่เติม  ในกลุ่มองค์กรผู้บริโภค หน่วยงาน

ของรัฐ และผูท้ีม่ีส่วนเกีย่วข้อง  
9. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครอง ผู้

บริโภคด้านสุขภาพ  และ Delphi  technique ในตัวแทนองค์กรผู้บริโภค  องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง  ในประเด็นโดยมีตัวแปรสำาคัญ คือ กลไก
การเฝ้าระวัง   กลไกการพิทักษ์สิทธิ  กลไกการร้องเรียน  กลไกการชดเชยค่าเสียหาย  กลไกการประสาน
งาน

10. วิเคราะห์และสังเคราะห์ ระบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยทีมผู้วิจัยและ
นักวิชาการ  

11. นำาผลวิเคราะห์และสังเคราะห์  จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพิม่เติม  ในกลุ่มองค์กรผู้บริโภค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานของรัฐ   

12. จัดเวทีนำาเสนอร่างระบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัด
สงขลาโดยให้มีทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในจังหวัด และร่วมคิด 
ทศิทางและวางแผนการทดลองปฏบิัติการ

13. จัดทำารายงานสรุปผลการศึกษา

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการรวบรวมเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  ระดบัการวัดของตัวแปรทีเ่ป็น  นามมาตรา( Nominal  scale ) และ
อันดบัมาตรา ( Ordinal  scale )  จะใช้ความถีร้่อยละในการวิเคราะห์  ส่วนระดับการวัดของตัวแปรทีเ่ป็นช่วง
มาตร  ( Ratio scale) ระดบัความเชื่อม่ัน และการได้การได้รับข้อมูล  โดยใช้ความถี ่ ร้อยละ  ค่าเฉลีย่
ในกรณีใช้มาตรวัด ( Rating  scale )  จะแปลงเป็นคะแนนดังนี้

ระดบัความเชื่อม่ันน้อยมาก ใหค้ะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน
ระดบัความเชื่อม่ันน้อย ใหค้ะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน
ระดบัความเชื่อม่ันปานกลาง ใหค้ะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน
ระดบัความเชื่อม่ันมาก ใหค้ะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน
ระดบัความเชื่อม่ันมากทีสุ่ด ใหค้ะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน
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ในการแปลผลโดยใช้คะแนนเฉลีย่  จะให้ความหมาย  ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ มากกว่า 4.50 หมายถึง ระดบัความเชื่อม่ันมากทีสุ่ด

3.50   -   4.49 หมายถึง ระดบัความเชื่อม่ันมากทีสุ่ด
2.50   -   3.49 หมายถึง ระดบัความเชื่อม่ันมากทีสุ่ด
1.50   -   2.49 หมายถึง ระดบัความเชื่อม่ันมากทีสุ่ด
น้อยกว่า 1.49 หมายถึง ระดบัความเชื่อม่ันมากทีสุ่ด
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กรอบแนวคิดการวิจัย
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สรา้งกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค

(สังเคราะห์ )

วิเคราะห์ข้อมูล

�  บทบาทหน้าทีก่าร ดำาเนิน  
งานของหน่วย งานทีเ่ก่ียวข้อง
  � ปัจจัยที่มีผลต่อการดำาเนิน
งาน

รวบรวมและสำารวจสถานการณปั์ญหา

ร่างนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดบัจังหวัด

กลไกการเฝ้าระวัง  

กลไกการพิทักษ์สิทธ ิ, กลไกการร้องเรียน , กลไกการชดเชย

� สถานการณ์ปัญหาการ
ค้้มครองผ้้บริโภคด้าน
ผลติภณัฑ์ส้ขภาพ

กล่้ม / องค์กรผ้้
บริโภค

องค์กรพัฒนา
เอกชน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

หน่วยงานภาค
รฐั

ระดมความคิด
เห็น

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง



ผังกำากับการดำาเนินการวิจัย (  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 -  30  ตุลาคม   พ.ศ. 2547 )

ข้ันตอนการดำาเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
- ทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหา 
- เก็บข้อมูลหน่วยงานคุ้มครองฯ หน่วยงานรัฐ  องค์กร
ปก  ครองส่วน ทอ้งถิน่ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เกีย่วข้อง
- เก็บข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  
- จัดสนทนากลุ่ม (Focus  group discusson) ในกลุ่ม องค์
  กรภาคประชาชน และ กลุ่มหน่วยงานราชการ
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา
- นำาผลวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์ สถานการณ์ปัญหา จัด
เวที  ระดมความคิดเห็นเพิม่เติม  ในกลุ่มองค์กรผู้บริโภค 
และ หน่วยงานคุ้มครองฯ  
- เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ในประเด็นแนว
  ทางการพัฒนาระบบเครือข่าย กับตัวแทนองค์กรหน่วย
  งานคุ้มครองผู้บริโภค
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบเครือข่ายการดำาเนินงาน
คุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ      โดยทีมผู้วิจัยและนัก
วิชาการ  
- นำาผลวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์  จัดเวทีระดมความคิด
เห็นเพิม่เติม   ในกลุ่มองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงาน 
คุ้มครองผูบ้ริโภคในจังหวัด
- จัดเวทีนำาเสนอร่างระบบเครือข่ายการดำาเนินงาน
คุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพในจังหวัดสงขลา โดยให้มี
ทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพเข้าร่วม
- จัดทำารายงานสรุปผลการศึกษา
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บทท�� 4 
ผลการศ�กษาว�จ�ย

การศ�กษาสถานการณ�การค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา  ได�ท"าการศ�กษา 4 ส%วน ค&อ 
ส�วนท�� 1 การศ�กษาโดยใช�แบบสอบถาม  ในส%วนของสถานการณ�การด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา: 

กรณ-ศ�กษาผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา    
ส�วนท�� 2 การศ�กษาโดยการส�มภาษณ�  ในส%วนของบทบาทหน�าท-1และป3ญหาอปสรรคของหน%วยงานค�มครองผ��บร�โภค

ในจ�งหว�ดสงขลา
ส�วนท�� 3 การศ�กษาจากเอกสาร   ในส%วนของสถานการณ�ป3ญหาผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา
ส�วนท�� 4 การศ�กษาโดยการจ�ดเสวนากล%ม ( Focus group discussion ) เพ&1อค�นหาแนวทางในการแก�ป3ญหาการค�มครอง   

ผ��บร�โภค  กรณ-ผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา

การว�เคราะห�ผลการส"ารวจสถานการณ�การด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา  โดยแบ%งข�อม�ลเปCน 
ตอนท-1 1 ข�อม�ลท�1วไปของผ��ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท-1 2 ความเข�าใจต%อความหมายของค"าว%า การบร�โภค , ผ��บร�โภค  และการค�มครองผ��บร�โภค 
ตอนท-1 3 ข�อม�ลสถานการณ�การค�มครองผ��บร�โภค กรณ-ผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา 
ตอนท�� 1 ข�อม ลท��วไปของผ �ตอบแบบสอบถาม

ตารางท-1 4.1.1  แสดงข�อม�ลท�1วไปของผ��ตอบแบบสอบถามจ"าแนกตามเขตท-1อย�%อาศ�ย , เพศ  , อาย , อาช-พ , 
สถานภาพการสมรส , ระด�บการศ�กษา , อาช-พ และ รายได� ของผ��ตอบแบสอบถาม

ข�อม ลท��วไปของผ �ตอบแบบสอบถาม จ&านวน ร�อยละ
 1.1 ท-1อย�%        เขตเม&อง ( อ.เม&อง , อ.หาดใหญ% , อ.สะเดา ) 240 66.7
             เขตชนบท ( อ.สะท�งพระ, อ.ร�ตภ�ม� , อ.จะนะ  ) 120 33.3

รวม 360 100
 1.2 เพศ        หญ�ง 183 50.8
            ชาย 177 49.2

รวม 360 100
1.3 อาย       20-25 ปP 142 39.4

      26-30 ปP 64 17.8
      31-35   ปP 33 9.2
      36-40   ปP 36 10.0
      41-45   ปP 32 8.9
      46-50   ปP 23 6.4

51 ปPข�Qนไป 2 6.7
ไม%ตอบ 6 1.7

รวม 360 100
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ข�อม ลท��วไปของผ �ตอบแบบสอบถาม จ&านวน ร�อยละ
1.4 สถานภาพการสมรส       1)โสด 174 48.3

      2)สมรส 173 48.1
      3)แยกก�นอย�% 2 0.6
      4)ม%าย 5 1.4
      5)หย%าร�าง 5 1.4
     6)ไม%ตอบ 1 0.3
รวม 360 100

1.5 การศ�กษา       1) ประถมศ�กษา 60 16.7
      2) ม�ธยมศ�กษา 82 23.1
      3) อาช-วะศ�กษา( ปวช ., ปวท. , ปวส.  ) 87 24.5
      4) ปร�ญญาตร- 119 33.5
      5) ส�งกว%าปร�ญญาตร- 6 1.7
      6) ไม%ได�ร�บการศ�กษา 1 0.3
      7) ไม%ตอบ 5 1.7
รวม 360 100

1.6 อาช-พ       1) ร�บราชการ 30 8.3
      2) ร�ฐว�สาหก�จ 5 2.5
      3) พน�กงานบร�ษ�ท 37 10.3
      4) น�กเร-ยน , น�กศ�กษา 74 20.6
      5) พ%อบ�าน , แม%บ�าน 21 5.8
      6) เกษตรกร 45 12.5
      7) ร�บจ�างท�1วไป 53 14.7
      8) ธรก�จส%วนต�ว 85 24.8
      9) ไม%ตอบ 2 0.6
รวม 360 100

1.7 รายได�       ไม%เก�น   5,000 131 36.4
      5,001  - 10,000 109 30.3
      10,001- 15,000 26 7.2
      15,001 -20,000 19 5.3
      มากกว%า  20,000 33 9.2
      ไม%ม-รายได� 42 11.7
รวม 360 100

จากตารางท-1 4.1 ได�ท"าการศ�กษาโดยจ"าแนกเปCนพ&Qนท-1ในเขตเม&องและเขตชนบท  ในส�ดส%วน 2:1 ม-ผ��ตอบ
แบบสอบถามท-1อาศ�ยอย�%ในเขตเม&องจ"านวน 240 คน ค�ดเปCนร�อยละ 66.7 ของผ��ตอบแบบสอบถามท�Qงหมด  ซ�1งประกอบ
ด�วย  อ"าเภอเม&อง จ"านวน 80 คน ค�ดเปCนร�อยละ 22.2   ,อ"าเภอหาดใหญ% จ"านวน 80  คน  ค�ดเปCนร�อยละ 22.2     และ 
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อ"าเภอสะเดา จ"านวน 80 คน  ค�ดเปCนร�อยละ 22.2      ส%วนผ��ตอบแบบสอบถามท-1อาศ�ยอย�%ในเขตชนบท จ"านวน 120 คน 
ค�ดเปCนร�อยละ 33.3 ของผ��ตอบแบบสอบถามท�Qงหมด ซ�1งประกอบด�วย อ"าเภอสท�งพระ จ"านวน 40 คน ค�ดเปCนร�อยละ 
11.1 , อ"าเภอร�ตภ�ม� จ"านวน 40 คน ค�ดเปCนร�อยละ 11.1  และ อ"าเภอจะนะ จ"านวน 40 คน ค�ดเปCนร�อยละ 11.1

ผ��ตอบแบบสอบถามเปCนเพศหญ�งและเพศชายในส�ดส%วนท-1ใกล�เค-ยงก�น เน&1องจากม-ความแตกต%างก�นน�อยมาก 
โดยเปCนเพศหญ�ง ร�อยละ 50.8  เพศชาย ร�อยละ 49.2      และส%วนใหญ%ม-อายอย�%ในช%วง  20-25 ปP ค�ดเปCนร�อยละ 39.4 รอง
ลงมาค&อช%วงอาย 26 - 30 ปP ค�ดเปCนร�อยละ 17.8 และช%วงอาย 36-40 ปP ค�ดเปCนร�อยละ 10.0   อายน�อยท-1สดค&อ 20 ปP 
( ตามการก"าหนดกล%มต�วอย%าง)   อายส�งท-1สดค&ออาย 69 ปP  และม-อายเฉล-1ยค&อ 32 ปP    สถานภาพของผ��ตอบแบบสอบถาม
ส%วนใหญ%  ม-สถานภาพโสดและสมรส เน&1องจากม-ความแตกต%างก�นน�อยมาก ค&อ ร�อยละ 48.5 และ 48.2 ตามล"าด�บ รอง
ลงมา ค&อหม�าย  , หย%าร�าง และแยกก�นอย�% ค�ดเปCนร�อยละ 1.4 ,1.4 และ 0.6 ตามล"าด�บ

ระด�บการศ�กษาพบว%าผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%ม-การศ�กษาอย�%ในระด�บปร�ญญาตร-   ส�งถ�ง 1 ใน 3 ของ  
ผ��ตอบแบบสอบถาม  รองลงมาค&อระด�บอาช-วะศ�กษา  ( ปวช./ปวท./ปวส.)    ระด�บม�ธยมศ�กษา    ระด�บประถมศ�กษา 
ระด�บส�งกว%าปร�ญญาตร- และไม%ได�ร�บการศ�กษา   ค�ดเปCนร�อยละ 33.5  , 24.2 , 23.1 , 16.7 , 1.7 และ 0.3 ตามล"าด�บ 
อาช-พของผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ% ม-อาช-พท"าธรก�จส%วนต�ว   รองลงมา เปCนน�กเร-ยน/น�กศ�กษา , ร�บจ�างท�1วไป , 
เกษตรกร , พน�กงานบร�ษ�ท , ร�บราชการ , พ%อบ�านแม%บ�าน และพน�กงานร�ฐว�สาหก�จ  ค�ดเปCนร�อยละ 24.8 , 20.6 , 14.7 , 
12.5, 10.3, 6.9 , 5.8 และ 2.5  ตามล"าด�บ 

รายได�ของผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ% อย�%ในช%วง ไม%เก�น 5,000 บาท ค�ดเปCนร�อยละ 36.4  รองลงมา อย�%ใน
ช%วง 5,001-10,000 บาท ค�ดเปCนร�อยละ 30.3  และ อย�%ในช%วง มากกว%า 20,000 บาท  ช%วง 10,001-15,000 บาท ช%วง 
15,001-20,000 บาท ค�ดเปCนร�อยละ 9.2 , 7.2, 5.3ตามล"าด�บ นอกจากน-Qม-1ผ��ท-1ตอบว%าไม%ม-รายได� ค�ดเปCนร�อยละ 11.7 ซ�1ง
ส%วนใหญ%จะเปCนน�กเร-ยนน�กศ�กษาและแม%บ�าน 
ตอนท�� 2 ความเข�าใจต�อค&าว�า การบร�โภค ,ผ �บร�โภค , การค2�มครองผ �บร�โภค และหน�วยงานค2�มครองผ �บร�โภค

ตารางท��  4.2.1 แสดงการให�ความหมายของค�าท��เก��ยวข�องก�บการค��มครองผ!�บร"โภค
ข�อม ลท��วไปของผ �ตอบแบบสอบถาม จ&านวน ร�อยละ

4.2.1 ความหมายของการ       1)  การก�นอาหารท-1สะอาดปลอดภ�ย 149 41.4
บร�โภค       2) การก�นการใช�การซ&Qอส�นค�าในช-ว�ตประจ"าว�น 159 44.2

      3) การร�บส�1งต%างๆเข�าส�%ร%างกายท�Qงการก�นการใช� การด� การฟ3ง 28 7.8
      4) ไม%ร�� 17 4.7
      5) ไม%ตอบ 7 1.9
รวม 360 100

4.2.2 ความหมายของผ��
บร�โภค

     1)  ต�วเราเอง , ครอบคร�วของเรา 45 12.5

      2) ผ��ท-1ก�นใช�ส�นค�าและบร�การ 29 8.1
      3) ประชาชนท�1วไป  มนษย�ทกคน 274 76.1
      4) ส�1งม-ช-ว�ตทกชน�ด 3 0.9
      5) ไม%ร�� 1 0.3
      6) ไม%ตอบ 8 2.2
รวม 360 100
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ข�อม ลท��วไปของผ �ตอบแบบสอบถาม จ&านวน ร�อยละ
4.2.3 ความหมายของการ
ค�มครองผ��บร�โภค

      
       1) การปกปYองด�แลผ��บร�โภคจากการก�นการใช�ให�ปลอดภ�ย

 
252 70.0

       2) การค�มครองผ��บร�โภคของภาคร�ฐ 15 4.2
       3) การด�แลเร&1องส�ทธ� 28 7.8
       4) การตรวจสอบให�ได�ร�บความปลอดภ�ย เปCนธรรมได�มาตรฐาน 29 8.0
       5) ไม%ร�� 13 3.6
       6) ไม%ตอบ 23 6.4
รวม 360 100

จากตารางท-1 4.2.1 และ 4.2.2  แสดงถ�งความเข�าใจต%อความหมายของค"าท-1เก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภค 
ซ�1งเปCนส%วนส"าค�ญท-1จะสะท�อนให�เหZนว%าผ��ตอบแบบสอบถาม ม-ความเข�าใจต%อความหมายของค"าท-1เก-1ยวข�อง การให�ความ
ส"าค�ญและตระหน�กต%อการม-ส%วนร%วมในการค�มครองผ��บร�โภคอย%างไร 

จากการศ�กษาพบว%าผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เข�าใจค"าว%า “บร�โภค ” ว%าหมายถ�ง การก�นการใช�ส�นค�าใน
ช-ว�ตประจ"าว�น  ร�อยละ 44.2  และร�อยละ 41.4  เข�าใจว%าหมายถ�ง  การก�นอาหารท-1สะอาดปลอดภ�ย  ม-เพ-ยงร�อยละ 7.8 ท-1
เข�าใจว%าการบร�โภคหมายถ�งการร�บส�1งต%างๆเข�าส�%ร%างกาย ท�Qงการก�นการใช�   การด� การฟ3ง  ผ��ตอบแบบสอบส%วนใหญ% 
กว%าร�อยละ 85 เข�าใจค"าว%าการบร�โภคเพ-ยงการก�นการใช� การซ&Qอส�นค�าเท%าน�Qน   ซ�1งสอดคล�องก�บผ��คนท�1วไปในส�งคมม�ก
จะเข�าใจว%าการบร�โภค เปCนการร�บประทานหร&อการก�น    โดยความหมายของค"าว%า “บร�โภค” ตามพจนานกรมฉบ�บราช
บ�ณฑ�ตสถาน พ.ศ..2525 แปลว%า ก�น  (ใช�เฉพาะอาหารท-1ล%วงล"าคอส�%กระเพาะ) เช%นการบร�โภคอาหาร , เสพ เช%น เสพยา 
และหมายถ�ง ใช�ส�Qนเปล&อง , ใช�สอย   บร�โภคจ�งไม%ได�หมายถ�ง “ การร�บประทานหร&อการก�น” แต%เพ-ยงอย%างเด-ยว 

ในงานค�มครองผ��บร�โภค  การบร�โภคหมายถ�ง  กระบวนการต�Qงแต%การซ&Qอ การใช�ส�นค�า และการใช�ส�นค�าต%างๆ
เช%น  การใช�บร�การร�กษาพยาบาล  การใช�บร�การโทรคมนาคม  การจ�ดเล-Qยง การจ�ดประชม  การผ�กผ%อน เปCนต�น   แต%ใน
หลายกรณ-การบร�โภคเปCนพฤต�กรรมท-1มองไม%เหZน  เช%นการหายใจเอามลพ�ษในอากาศเข�าส�%    ร%างกาย, สภาวะแวดล�อม
เปCนพ�ษ  ,  การก�นอาหารส"าเรZจร�ปท-1ม-พ�ษ เปCนต�น   การให�ความหมายต%อค"าว%า “บร�โภค”  ในม�ต�ท-1กว�าง  “ กว%าการก�น
การร�บประทาน ”  จะท"าให�ผ��บร�โภคม-ความตระหน�กในส�ทธ�และหน�าท-1 รวมท�Qงร�บผ�ดชอบต%อการบร�โภคของตนเองท-1
อาจส%งผลกระทบถ�ง ส�งคมและส�1งแวดล�อม มากข�Qน

ส"าหร�บค"าว%า “ ผ��บร�โภค ”   ผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เข�าใจว%าหมายถ�ง   ประชาชนท�1วไป    มนษย�ทกคน
ร�อยละ 76.1  และม-ผ��ท-1เข�าใจว%าหมายถ�ง ผ��ท-1ก�นใช�ส�นค�าและบร�การ ร�อยละ 8.1 นอกจากน-Qย�งม-ผ��ท-1เข�าใจว%าหมายถ�ง 
ส�1งม-ช-ว�ตทกชน�ด ร�อยละ 0.9   ผ��ตอบแบสอบถามส%วนใหญ%เข�าใจความหมายได�คลอบคลมเก&อบท�Qงหมด   ซ�1งพระราช-
บ�ญญ�ต�ค�มครองผ��บร�โภค พ.ศ.2522    ได�ให�ค"าจ"าก�ดความ ค"าว%า “ผ��บร�โภค”    ว%าหมายถ�ง ผ��ซ&Qอ       หร&อได�ร�บบร�การจาก
ผ��ประกอบธรก�จ  และหมายความรวมถ�งผ��ได�ร�บการเสนอหร&อช�กชวนจากผ��ประกอบธรก�จ  เพ&1อให�ซ&Qอส�นค�าและบร�การ
ด�วย   โดยได�ม-การเร-ยกร�องจากองค�กรพ�ฒนาเอกชนและส&1อมวลชนท-1ท"างานด�านการค�มครองผ��บร�โภค ให�ม-การแก�ไข 
พระราชบ�ญญ�ต�ค�มครองผ��บร�โภค พ.ศ.2522 ในส%วนของความหมายของผ��บร�โภคว%าต�องหมายถ�ง  คนทกคนท-1ควรได�ร�บ
การค�มครอง  ไม%ใช%แฉพาะผ��บร�โภคท-1เปCนผ��ซ&Qอหร&อได�ร�บบร�การจากผ��ประกอบธรก�จเท%าน�Qน  เพราะบางคร�Qงแม�ว%าได�มา
โดยไม%ได�เส-ยเง�น(ฟร-)แต%การใช�ส�นค�าหร&อบร�การน�Qนก%อให�เก�ดอ�นตรายต%อสขภาพหร&อร%างกาย  กZควรถ&อว%าเปCนผ��บร�โภค
ด�วย   พระราชบ�ญญ�ต�ค�มครองผ��บร�โภค พ.ศ.2522  แก�ไข ปP พ.ศ.2541  จ�งให�น�ยามค"าว%าผ��บร�โภคใหม%โดยให�หมายความ
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รวมถ�งผ��ใช�ส�นค�าและผ��ได�ร�บบร�การจากผ��ประกอบธรก�จโดยชอบ  แม�ไม%ได�เปCนผ��เส-ยค%าตอบแทนกZตาม   คนทกคนใน
ส�งคมต%างเปCนผ��บร�โภค ไม%ว%าอายเท%าใด  เพศใด ระด�บฐานะทางเศรษฐก�จอย%างไร ทกคนทกอาช-พ ต%างเปCนผ��บร�โภคท�Qง
ส�Qน  นอกจากน-Qน�ต�บคคล  เช%นบร�ษ�ทห�างร�านต%างๆ  กZจ�ดว%าเปCนผ��บร�โภค   เพราะต�องซ&Qอส�นค�า  ใช�ส�นค�า  ซ&Qอบร�การและ
ใช�บร�การเช%นก�น   คนๆหน�1งอาจเปCนท�Qงผ��ประกอบการและผ��บร�โภค  ข�Qนก�บสภาพในแต%ละขณะ

 ค"าว%า “ การค�มครองผ��บร�โภค ” ผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เข�าใจว%าหมายถ�ง  การปกปYองด�แลผ��บร�โภคจาก
การก�น   การใช� ส�นค�าและบร�การ   ให�ได�ร�บความปลอดภ�ย ร�อยละ  70   นอกจากน-Qย�งม-ผ��ท-1เข�าใจว%าหมายถ�งการด�แล 
ค�มครองในเร&1องของส�ทธ�ของผ��บร�โภค  , การค�มครองโดยภาคร�ฐ และหมายถ�งการตรวจสอบเพ&1อให�ได�ร�บความ
ปลอดภ�ย  เปCนธรรมและได�มาตรฐาน   ซ�1งค"าว%า “ การค�มครองผ��บร�โภค ” ตามความหมายของส"าน�กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)  หมายถ�ง การปYองก�น  ปกปYอง  ระว�งด�แล  พ�ท�กษ�ร�กษา  อาร�กขา  ก�นไว�ไม%ให�ผ��ก�น  ผ��เสพ  ผ��ใช�สอย  
ผ��น"ามาให�เก�ดประโยชน�   เก�ดภ�ย  อ�นตรายบาดเจZบ หร&อเก�ดความเส-ยหาย    การค�มครองผ��บร�โภคของไทย  ม-หลาย
หน%วยงานเข�ามาเก-1ยวข�อง และม-พระราชบ�ญญ�ต�ค�มครองผ��บร�โภค พ.ศ. 2522  เปCนกฎหมายท-1ค�มครองผ��บร�โภคในภาพ
รวม     ซ�1งเปCนการค�มครองผ��บร�โภคให�ได�ร�บการค�มครองตามท-1ส�ทธ�กฎหมายบ�ญญ�ต�ไว�   5 ประการ ค&อ 

1. ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บข�อม�ลข%าวสารรวมท�Qงค"าพรรณนาคณภาพท-1ถ�กต�องและเพ-ยงพอเก-1ยวก�บส�นค�าและบร�การ
2. ส�ทธ�ท-1จะม-อ�สระในการเล&อกหาส�นค�าและบร�การ
3. ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความปลอดภ�ยจากการใช�ส�นค�าหร&อบร�การ
4. ส�ทธ�ท-1จะไดร�บความเปCนธรรมในการท"าส�ญญา
5. ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บการพ�จารณาและชดเชยความเส-ยหาย
จะเหZนได�ว%าส�ทธ�ผ��บร�โภคของไทยม-ความแตกต%างก�บส�ทธ�ผ��บร�โภคสากล  องค�กรเอกชนท-1ด"าเน�นงานค�มครอง

ผ��บร�โภคในไทยจ�งเสนอให�ม-การเพ�1มเต�มส�ทธ�ผ��บร�โภคจากเด�ม  เน&1องจากจากประสบการณ�ในการท"างานท"าให�พบข�อ
สรปว%ากฎหมายค�มครองผ��บร�โภคในไทยย�งร�บรองส�ทธ�ของผ��บร�โภคไว�จ"าก�ดเก�นไป และไม%เท%าท�นสถานการณ�ป3ญหา 
ผ��บร�โภค    หากม-การเพ�1มเต�มส�ทธ�ผ��บร�โภคในพระราชบ�ญญ�ต�ค�มครองผ��บร�โภคของไทย  จะเปCนการขยายขอบเขตส�ทธ�
ของผ��บร�โภคให�ครอบคลมจะท"าให�สถานภาพ  บทบาทและโอกาสในการแสดงพล�งของผ��บร�โภคม-มากข�Qน  ขณะ
เด-ยวก�น คนไทยกZจะได�ร�บหล�กประก�นโอกาสในการเข�าถ�งป3จจ�ยส-1อย%างเสมอหน�า   ซ�1งได�เสนอส�ทธ�เพ�1มเต�ม 7 ข�อได�แก%

1)  ส�ทธ�ท-1จะแสดงความค�ดเหZนในฐานะผ��บร�โภคหร&อผ��แทนกล%มผ��บร�โภคในการก"าหนดกฎเกณฑ�  มาตรการ 
                  หร&อ นโยบายเพ&1อการค�มครองผ��บร�โภค

2)  ส�ทธ�ท-1จะรวมต�วก�นเพ&1อส%งเสร�มและค�มครองผ��บร�โภค
3)  ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความร��และท�กษะท-1จ"าเปCนเพ&1อการค�มครองส�ทธ�ผ��บร�โภค
4)  ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความเปCนธรรมจากโฆษณาและส&1อสารมวลชน
5)  ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความเปCนธรรมในการพ�ส�จน�ความผ�ด  ภาระในการพ�ส�จน�ความผ�ดเปCนหน�าท-1

                  ของผ��ประกอบธรก�จ
6)  ส�ทธ�ในการเปaดเผยข�อม�ลท-1เปCนประโยชน�ก�บสาธารณะเพ&1อการค�มครองผ��บร�โภค
7)  ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บส�นค�าและบร�การท-1จ"าเปCนต%อการด"ารงช-ว�ตอ�นได�แก% ยา เคร&1องน%งห%ม  ท-1อย�%อาศ�ย  การด�แล   

                   สขภาพ  การศ�กษาและสขาภ�บาล
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ตารางท-1 4.2.4  แสดงความค�ดเหZนของผ��บร�โภคเก-1ยวก�บหน%วยงานท-1ควรม-บทบาทในการค�มครองผ��บร�โภค   เร-ยงล"าด�บ
ท-1 1- 5   ( โดยการให�นQ"าหน�ก)

            หน�วยงาน
จ&านวน

หน�วยงานร�ฐ ผ �ผล�ต / ผ �
ประกอบการ

องค+กรพ�ฒ-
นาเอกชน

ผ �บร�โภค ส9�อมวลชน

จ"านวนคนท-1เล&อก 319 304 287 292 271
จ"านวนคนท-1ไม%เล&อก 41 56 73 68 89
คะแนนรวม 1672 1412 1092 1067 821

จากการให�คะแนนหน%วยงานหร&อองค�กรท-1ม-ส%วนเก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภค  โดยแบ%งเปCน  5 ส%วน
ใหญ%ๆ  ได�แก%  หน%วยงานภาคร�ฐ  , องค�กรพ�ฒนาเอกชน , ผ��ประกอบการ , ผ��บร�โภค  และส&1อมวลชน  หน%วยงานท-1ได�ร�บ
คะแนนมากท-1สดเปCนอ�นด�บ 1 ค&อ  หน%วยงานภาคร�ฐ  อ�นด�บ 2 ค&อ ผ��ประกอบการ  อ�นด�บท-1 3 ค&อองค�กรพ�ฒนาเอกชน 
อ�นด�บท-1 4 ค&อ ผ��บร�โภค  และอ�นด�บสดท�ายค&อส&1อมวลชน   จากคะแนนของแต%ละหน%วยงานม-ความแตกต%างก�นไม%มาก
ซ�1งท"าให�เหZนว%าผ��ตอบแบบสอบถามต�องการให�แต%ละหน%วยงาน ร%วมม-บทบาทในการค�มครองผ��บร�โภคในระด�บท-1ใกล�
เค-ยงก�นหร&อร%วมก�นค�มครองผ��บร�โภค      แต%คะแนนในส%วนของผ��บร�โภคเองกล�บอย�%ในล"าด�บท�าย          ซ�1งท"าให�เหZนว%า
ผ��บร�โภคขาดความตระหน�กในการพ�ท�กษ�ส�ทธ�ตนเอง โดยหว�งพ�1งพ�งหน%วยงานอ&1นเปCนหล�ก  โดยหน%วยงานท-1ผ��บร�โภคม-
ความคาดหว�งในบทบาทการค�มครองผ��บร�โภคส�งท-1สดกZค&อหน%วยงานภาคร�ฐ

ตอนท�� 3 ข�อม ลสถานการณ+การค2�มครองผ �บร�โภคด�านผล�ตภ�ณฑ+อาหารและยาใน รอบ 1 ป@ท��ผ�านมา

ตารางท-1 4.3.1  แสดงประสบการณ�ในการบร�โภคอาหารจากแหล%งต%างๆของผ��บร�โภค
      แหล�งอาหาร

ประสบการณ+

อาหารในร�าน
อาหารท��วไป

อาหารร�มทางเท�า อาหารพร�อมปร2ง
ในห�างฯ

อาหารสดใน
ตลาดสด

นB&าด9�ม 
(ขวด 20 ล�ตร)

จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ
เคยบร�โภค 338 93.9 312 86.7 296 82.2 340 94.4 315 87.5
ไม%เคยบร�โภค 22 6.1 48 13.3 64 17.8 20 5.6 45 12.5
รวม 360 100 360 100 360 100 360 100 360 100

ตารางท-1 4.3.1 แสดงประสบการณ�ในการบร�โภคอาหารจากแหล%งต%างๆ ของผ��ตอบแบสอบถาม  ซ�1งประกอบ
ด�วยอาหารท-1จ"าหน%ายในร�านอาหารท�1วไป , อาหารท-1จ"าหน%ายร�มทางเท�า , อาหารพร�อมปรงท-1จ"าหน%ายในห�างสรรพส�นค�า  
, อาหารสดท-1จ"าหน%ายในตลาดสด  และ นQ"าด&1มในภาชนะบรรจปaดสน�ท  ( ขวด 20 ล�ตร )  ผ��ตอบแบบสอบส%วนใหญ%เคย
บร�โภคอาหารจากแหล%งอาหารต%างๆเก�นกว%าร�อยละ 80   แหล%งอาหารท-1ผ��ตอบแบบสอบถามเคยบร�โภคมากท-1สดค&อ 
อาหารสดท-1จ"าหน%ายในตลาดสด  ร�อยละ 94.4     ส%วนแหล%งอาหารท-1เคยบร�โภคน�อยท-1สดค&ออาหารพร�อมปรงในห�าง
สรรพส�นค�า ร�อยละ 82.2  โดยผ��ตอบแบบสอบถามให�เหตผลในการไม%บร�โภคอาหารพร�อมปรงในห�างสรรพส�นค�าว%าม-
ราคาแพงกว%าราคาอาหารในตลาดและผ��ตอบแบบสอบถามบางกล%ม  โดยเฉพาะกล%มท-1อาศ�ยอย�%ในเขตชนบทอย�%ห%างไกล
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จากแหล%งอาหารด�งกล%าว   อ-กท�Qงว�ถ-ช-ว�ตโดยปรกต�ปล�กผ�กก�นเองและสามารถหาซ&Qอของสดได�ง%ายโดยไม%ต�องพ�1งแหล%ง
อาหารในห�างสรรพส�นค�า   

ตารางท-1 4.3.2  แสดงความเช&1อม�1นต%อคณภาพ   ความปลอดภ�ย   ความเหมาะสมของราคา   ของอาหารจาก
แหล%งต%างๆ 

แหล�งอาหาร                                    คะเเนนเฉล��ยระด�บความเช9�อม��น
ด�านค2ณภาพ ด�านความปลอดภ�ย ด�านความเหมาะสมของ

ราคา
ร�านอาหารท�1วไป 3.1 3.0 3.1
ร�านอาหารร�มทางเท�า 2.6 3.0 3.1
อาหารพร�อมปรงในห�างสรรพส�นค�า 3.5 3.5 3.0
อาหารสดจากตลาดสด 3.2 3.0 3.1
นQ"าด&1ม ( ขวด20ล�ตร ) 3.4 3.3 3.3

จากตารางท-1 4.3.2 แสดงระด�บความเช&1อม�1นด�านต%างๆในการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�อาหารจากแหล%งต%างๆ พบว%าผ��ท-1
เคยบร�โภคอาหารจากแหล%งต%างๆ  ม-ความเช&1อม�1นต%อคณภาพ   ความปลอดภ�ย   ความเหมาะสมของราคา  ของอาหารใน
ระด�บปานกลาง  ม-เพ-ยงอาหารพร�อมปรงห�างสรรพส�นค�าท-1ผ��บร�โภคม-ความเช&1อม�1นด�านคณภาพ และความปลอดภ�ยใน
ระด�บมาก

ตารางท-1 4.3.3 แสดงประสบการณ�ในการพบป3ญหาจากการบร�โภคอาหารจากแหล%งต%างๆ
        แหล�งอาหาร

ประสบการณ+

อาหารในร�าน
อาหารท��วไป

อาหารร�มทางเท�า อาหารพร�อมปร2ง
ในห�างฯ

อาหารสดใน
ตลาดสด

นB&าด9�ม
 (ขวด 2 ล�ตร)

จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ
เคยพบป3ญหา 210 58.3 230 63.9 121 33.6 225 62.5 165 45.8
ไม%เคยพบป3ญหา 150 41.6 130 36.1 239 66.4 135 37.5 195 54.2
รวม 360 100 360 100 360 100 360 100 360 100

ตารางท-1 4.3.4 แสดงประสบการณ�การพบป3ญหาจากการบร�โภคอาหารด�านคณภาพ ความปลอดภ�ย ความ
เหมาะสมของราคาจากแหล%งอาหารต%างๆ 

        แหล�งอาหาร

ประสบการณ+

อาหารในร�าน
อาหารท��วไป

อาหารร�ม
ทางเท�า

อาหารพร�อม
ปร2งในห�างฯ

อาหารสดใน
ตลาดสด

นB&าด9�ม (ขวด 2 
ล�ตร)

จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ
คณภาพ 73 38.8 77 33.5 29 24.0 94 41.8 68 41.2
ความปลอดภ�ย 143 68.1 183 79.6 33 27.3 150 66.7 80 48.4
ความเหมาะสมของราคา 63 30.0 32 13.9 65 53.7 47 20.9 24 14.5

จากตารางท-1 4.3.3  พบว%าผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เคยพบป3ญหาจาการบร�โภคอาหารจากอาหารท-1จ"าหน%าย
ร�มทางเท�า, อาหารสดท-1จ"าหน%ายในตลาดสดและของอาหารท-1จ"าหน%ายในร�านอาหารท�1วไปซ�1งค�ดเปCน ร�อยละ 63.9, 62.5 
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และ 58.3 ของผ��ตอบแบบสอบถามท�Qงหมดตามล"าด�บ ส"าหร�บอาหารพร�อมปรงท-1จ"าหน%ายตามห�างสรรพส�นค�าและนQ"าด&1ม
ในภาชนะบรรจท-1ปaดสน�ท (ขวด 20 ล�ตร) ส%วนใหญ%ไม%เคยพบป3ญหา ค�ดเปCนร�อยละ 66.4 และ 54.2 ของผ��ตอบ
แบบสอบถามตามล"าด�บ ซ�1งอาหารพร�อมปรงท-1จ"าหน%ายตามห�างสรรพส�นค�าและนQ"าด&1มในภาชนะบรรจท-1ปaดสน�ท (ขวด 
20 ล�ตร) เปCนแหล%งอาหารท-1ม-การควบคมและตรวจสอบมาตรฐานจากผ��ประกอบการและหน%วยงานภาคร�ฐ จ�งท"าให�ผ��
ตอบแบบสอบถามพบป3ญหาในการบร�โภคน�อยกว%าแหล%งอาหารอ&1นๆ

ตารางท-1 4.3.4 แสดงประสบการณ�การพบป3ญหาจากการบร�โภคอาหารด�านคณภาพ ความปลอดภ�ย ความเหมาะสมของ
ราคาจากแหล%งอาหารต%างๆ 

        แหล�งอาหาร

ประสบการณ+

อาหารในร�าน
อาหารท��วไป

อาหารร�ม
ทางเท�า

อาหารพร�อม
ปร2งในห�างฯ

อาหารสดใน
ตลาดสด

นB&าด9�ม (ขวด 2 
ล�ตร)

จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ
คณภาพ 73 38.8 77 33.5 29 24.0 94 41.8 68 41.2
ความปลอดภ�ย 143 68.1 183 79.6 33 27.3 150 66.7 80 48.4
ความเหมาะสมของราคา 63 30.0 32 13.9 65 53.7 47 20.9 24 14.5

จากตารางท-1 4.3.4 พบว%าผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%ม-ประสบการณ�ในการพบป3ญหาด�านคณภาพ ความ
ปลอดภ�ย และความเหมาะสมของราคา  จากอาหารแหล%งต%างๆ โดยเร-ยงล"าด�บจากมากไปหาน�อย 

แหล%งอาหารท-1ผ��ตอบแบบสอบถามพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   1   ค&อ อาหารท-1จ"าหน%ายร�มทางเท�า   ร�อยละ 63.9 
ป3ญหาท-1พบส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�านความปลอดภ�ย เช%น อาหารไม%สะอาด ม-ฝcนละออง ม-เส�นผม ม-แมลงตอม ม-สารเคม-
ปนเปdeอน อาหารใส%ส- และบร�โภคแล�วม-อาการท�องเส-ยคล&1นไส� รองลงมาเปCนป3ญหาด�านคณภาพ เช%น ม-การเกZบร�กษา
อาหารไม%ด- อาหารค�างค&น ไม%สด บ�ดเส-ย ปรงไม%สก อาหารหมดอาย  และไม%ได�มาตรฐาน ไม%ม-เคร&1องหมาย อย. ส%วน
ป3ญหาด�านความเหมาะสมของราคาม-ป3ญหา เช%น ราคาแพง ไม%ปaดปYายราคา  เปCนต�น

แหล%งอาหารท-1ผ��ตอบแบบสอบถามพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   2   ค&อ อาหารสดท-1จ"าหน%ายในตลาดสด   ร�อยละ 
62.5 ป3ญหาท-1พบส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�านความปลอดภ�ย เช%น อาหารไม%สะอาด ม-ฝcนละออง ม-แมลงตอม ม-สารเคม-ปน
เปdeอน อาหารใส%ส- รองลงมาเปCนป3ญหาด�านคณภาพ เช%น ม-การเกZบร�กษาอาหารไม%ด- อาหารค�างค&น ไม%สด บ�ดเส-ย อาหาร
หมดอาย ส%วนป3ญหาด�านความเหมาะสมของราคาม-ป3ญหา เช%น ราคาแพง ไม%ปaดปYายราคา ม-การโก%งราคา ป3fนราคา 
เปCนต�น

แหล%งอาหารท-1ผ��ตอบแบบสอบถามพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   3   ค&อ อาหารท-1จ"าหน%ายในร�านอาหารท�1วไป   ร�อย
ละ 58.3 ป3ญหาท-1พบส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�านความปลอดภ�ย เช%น อาหารไม%สะอาด ม-ฝcนละออง ม-เส�นผม ม-แมลงตอม ม-
สารเคม-ปนเปdeอน รองลงมาเปCนป3ญหาด�านคณภาพ เช%น ม-การเกZบร�กษาอาหารไม%ด- อาหารไม%สด ปรงไม%สก ส%วนป3ญหา
ด�านความเหมาะสมของราคาม-ป3ญหา เช%น ราคาแพง ไม%ปaดปYายราคา  เปCนต�น

แหล%งอาหารท-1ผ��ตอบแบบสอบถามพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   4   ค&อ นQ"าด&1มในภาชนะท-1บรรจปaดสน�ท   (ขวด 20 
ล�ตร) ร�อยละ 45.8 ป3ญหาท-1พบส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�านความปลอดภ�ย เช%น ม-ตะกอน ม-กล�1นคลอร-น รองลงมาเปCน
ป3ญหาด�านคณภาพ เช%น วางขวดนQ"าไว�นานๆ เปCนตะไคร�นQ"า ไม%ม-เคร&1องหมาย อย. ส%วนป3ญหาด�านความเหมาะสมของ
ราคาม-ป3ญหา เช%น ราคาแพง ไม%ปaดปYายราคา  

70



แหล%งอาหารท-1ผ��ตอบแบบสอบถามพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   5   ค&อ อาหารพร�อมปรงท-1จ"าหน%ายในห�างสรรพ  
ส�นค�า ร�อยละ 33.6 ป3ญหาท-1พบส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�านป3ญหาด�านความเหมาะสมของราคาม-ป3ญหา เช%น ราคาแพง ไม%
ปaดปYายราคา รองลงมาเปCนป3ญหาด�านความปลอดภ�ย เช%น อาหารไม%สะอาด ม-ฝcนละออง ม-เส�นผม ม-สารเคม-ปนเปdeอน 
อาหารใส%ส- ส%วนป3ญหาด�านคณภาพ เช%น ม-การเกZบร�กษาอาหารไม%ด- อาหารค�างค&น ไม%สด บ�ดเส-ย อาหารหมดอาย  และ
ไม%ได�มาตรฐาน ไม%ม-เคร&1องหมาย อย. เปCนต�น

จากการศ�กษาพบว%าแหล%งอาหารท-1ผ��ตอบแบบสอบถามม-ความเช&1อม�1นมาก เปCนแหล%งอาหารท-1ม-มาตราการใน
การควบคมมาตรฐาน จากผ��ประกอบการและหน%วยงานราชการ แต%กล�บเปCนแหล%งอาหารท-1ผ��ตอบแบบสอบถามบร�โภค
น�อยท-1สด แหล%งอาหารสดในตลาดสดท-1ผ��ตอบแบบสอบถามบร�โภคมากถ�ง ร�อยละ 94.4 และพบป3ญหามากเปCนล"าด�บท-1 
2 ค�ดเปCนร�อยละ 62.5 กล�บไม%สามารควบคมตรวจสอบคณภาพและความปลอดภ�ยได� จ�งควรต�องหามาตราการหร&อ
กลไกความร%วมม&อก�บเจ�าของตลาด  และผ��บร�โภค เพ&1อเปCนกลไกในการเฝYาระว�งเบ&Qองต�น  

ตารางท-1  4.3.5 แสดงประสบการณ�ในการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�ยาของผ��ตอบแบบสอบถามจากแหล%งต%างๆ
            แหล�งยา

ประสบการณ+

ยาในโรงพยาบาล ยาจากคล�น�ค ยาจากร�านขายยา ยาจากร�านขาย
ของช&า

ยาจากตลาด

จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ
เคยบร�โภค 316 87.8 286 79.4 291 80.8 144 40.0 80 22.3
ไม%เคยบร�โภค 44 12.2 74 20.6 69 19.2 216 60.0 280 77.7
รวม 360 100 360 100 360 100 360 100 360 100

จากตารางท-1 3.5 ประสบการณ�ในการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�ยาของผ��ตอบแบบสอบถามจากแหล%งต%างๆ ค&อยาจาก
โรงพยาบาล, ยาจากคล-น�ค, ยาจากร�านขายยา, ยาจากร�านขายของช"า และยาจากตลาดสด แหล%งยาท-1ผ��ตอบแบบสอบถาม
เคยบร�โภคมากท-1สด ค&อ ยาจากโรงพยาบาล  ร�อยละ 87.8  รองลงมา ค&อ ยาจากร�านขายยา ร�อยละ 80.8, ยาจากคล-น�ค 
ร�อยละ 79.4, ยาจากร�านขายของช"า ร�อยละ 40.0 และแหล%งยาท-1ม-ผ��บร�โภคน�อยท-1สดค&อยาจากตลาดสด ร�อยละ 22.3 โดย
ผ��ตอบแบบสอบถามให�เหตผลท-1ไม%บร�โภคยาจากตลาดสดเน&1องจากไม%ม�1นใจในความปลอดภ�ย แต%กZม-ผ��ท-1เคยบร�โภคส�ง
ถ�ง 1 ใน 4 ของผ��ตอบแบบสอบถาม
ตารางท-1 4.3.6 แสดงระด�บความเช&1อม�1นด�าน คณภาพ  ความปลอดภ�ย  และความเหมาะสมของราคา ของผ��ตอบ
แบบสอบถามจากการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�ยาจากแหล%งต%างๆ

แหล�งอาหาร                                    คะเเนนเฉล��ยระด�บความเช9�อม��น
ด�านค2ณภาพ ด�านความปลอดภ�ย ด�านความเหมาะสมของราคา

ยาจากโรงพยาบาล 3.7 3.4 3.6
ยาจากคล-น�ค 3.9 3.5 3.1
ยาจากร�านขายยา 3.2 3.1 3.2
ยาจากร�านขายของช"า 2.7 2.5 3.0
ยาจากตลาด 2.4 2.2 2.5
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จากตารางท-1 4.3.6 พบว%าผ��ตอบแบบสอบถามท-1เคยบร�โภคยาจากแหล%งต%างม-ความเช&1อม�1นต%อยาท-1ได�ร�บจากโรง
พยาบาลในด�านคณภาพและความเหมาะสมของราคาในระด�บมาก  ม-เพ-ยงด�านความปลอดภ�ยท-1ม-ความเช&1อม�1นในระด�บ
ปานกลาง

ยาท-1ได�ร�บจากคล-น�คผ��ท-1เคยบร�โภคม-ความเช&1อม�1นด�านคณภาพและความปลอดภ�ยในระด�บมากม-เพ-ยงความ
เหมาะสมของราคาท-1ม-ความเช&1อม�1นในระด�บปานกลาง

ยาจากร�านขายยาและยาจากร�านขายของช"าม-ความเช&1อม�1นต%อคณภาพ  ความปลอดภ�ย และความเหมาะสมของ
ราคาอย�%ในระด�บปานกลาง

ยาจากตลาดผ��ท-1เคยบร�โภคม-ความเช&1อม�1นต%อคณภาพและความปลอดภ�ยในระด�บน�อย ส%วนความเหมาะสมของ
ราคาม-ความเช&1อม�1นอย�%ในระด�บปานกลาง

 ตารางท-1 4.3.7 แสดงประสบการณ�ในการพบป3ญหา ของผ��ตอบแบบสอบถาม จากการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�ยาจาก
แหล%งต%างๆ

             แหล�งยา

ประสบการณ+

ยาในโรงพยาบาล ยาในคล�น�ค ยาในร�านขายยา ยาในร�านขาย
ของช&า 

ยาในตลาด      

จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ
เคยพบป3ญหา 95 26.4 108 30.0 105 29.2 56 15.6 28 7.8
ไม%เคยพบป3ญหา 265 73.6 252 70.0 255 70.8 304 84.4 332 92.2
รวม 360 100 360 100 360 100 360 100 360 100

ตารางท-1 4.3.8 แสดงประสบการณ�ในการพบป3ญหาด�านคณภาพ  ความปลอดภ�ย  และความเหมาะสมของราคา 
ของผ��ตอบแบบสอบถาม จากการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�ยาจากแหล%งต%างๆ

            แหล�งยา

ปFญหา

ยาในโรงพยาบาล ยาในคล�น�ค ยาในร�านขายยา ยาในร�ายขาย
ของช&า

ยาในตลาด

จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ
คณภาพ 45 47.4 19 17.6 43 40.9 36 64.3 18 64.3
ความปลอดภ�ย 18 18.9 19 17.6 25 23.8 14 25.2 12 42.9
ความเหมาะสมของ
ราคา

15 15.8 67 62.0 29 27.6 6 10.7 3 10.7

จากตารางท-1 4.3.7 พบว%าผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%   ไม%เคยพบป3ญหาในการบร�โภคยาจากแหล%งต%างๆ  ท�Qง
ยาท-1ได�ร�บจากโรงพยาบาล, ยาท-1ได�ร�บจากคล�น�ก, ยาท-1ซ&Qอจากร�านขายยา, ยาท-1ซ&Qอจากร�านขายของช"า และยาท-1ซ&Qอจาก
ตลาด ซ�1งค�ดเปCนร�อยละ 73.5, 70.0 , 70.8 ,  84.4  และ 92.2  ของผ��ท-1ตอบแบบสอบถาม ท�Qงหมด ตามล"าด�บ 

จากตารางท-1  3.8 เม&1อพ�จารณาประสบการณ�ในการพบป3ญหาผ��ตอบแบบสอบถามจากการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�ยา
จากแหล%งต%างๆ  พบว%า
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แหล%งยาท-1ผ��ตอบแบบสอบพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   1   ค&อ   ยาจากคล-น�ค    ร�อยละ 30.0  โดยป3ญหาท-1พบส%วน
ใหญ%เปCนป3ญหาด�าน  ความเหมาะสมของราคา  ค&อม-ราคาแพง  รองลงมาเปCนป3ญหาด�านคณภาพ และความปลอดภ�ย ใน
ส�ดส%วนท-1ใกล�เค-ยงก�น  ป3ญหาด�านคณภาพ เช%น เมZดยาเหลว  พอง ร%วง เปล-1ยนส-  เปCนต�น ป3ญหาด�านความปลอดภ�ย  เช%น  
จ%ายยาเยอะ , ม-อาการแพ�ยา เปCนต�น  

แหล%งยาท-1ผ��ตอบแบบสอบพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   2    ค&อ     ยาจากร�านขายยา  ร�อยละ 29.2  โดยป3ญหาท-1พบ
ส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�านคณภาพ เช%น  ยาไม%ม-ประส�ทธ�ภาพ ก�นแล�วไม%หาย  เมZดยาเหลว  พอง ร%วง เปล-1ยนส- และยาหมด
อาย  เปCนต�น  รองลงมาเปCนป3ญหาด�านความเหมาะสมของราคา เช%น ม-ราคาแพง ไม%ต�ดปYายราคา ส%วนป3ญหา ด�านความ
ปลอดภ�ย  เช%น  จ%ายยาผ�ด  คนจ%ายยาไม%ใช%เภส�ชกร ไม%ม-ความช"านาญ  และยาไม%ต�ดฉลาก เปCนต�น 

แหล%งยาท-1ผ��ตอบแบบสอบพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   3   ค&อ     ยาท-1ได�ร�บจากโรงพยาบาล  ร�อยละ 26.4  โดย
ป3ญหาท-1พบส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�าน  คณภาพ เช%น  ยาไม%ม-ประส�ทธ�ภาพ  ก�นแล�วไม%หายอาการไม%ด-ข�Qน   เมZดยาเหลว 
พอง ร%วง เปล-1ยนส-  เปCนต�น  รองลงมาเปCนป3ญหาด�านความปลอดภ�ย   เช%น จ%ายยาเยอะ , ผ��จ%ายยาไม%ม-ความช"านาญ , 
ม-อาการแพ�ยา เปCนต�น  ส%วนความเหมาะสมของราคา  ค&อม-ราคาแพง เปCนต�น

แหล%งยาท-1ผ��ตอบแบบสอบพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   4   ค&อ   ยาในร�านขายของช"า    ร�อยละ 15.6  โดยป3ญหาท-1พบ
ส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�านคณภาพเช%น  เมZดยาเหลว  พอง ร%วง เปล-1ยนส-  เปCนต�น  รองลงมาเปCนป3ญหาด�านความปลอดภ�ย  
เช%น ผ��จ%ายยาไม%ม-ความช"านาญ ,  ม-อาการแพ�ยา เปCนต�น  ส%วนความเหมาะสมของราคา  ม-ป3ญหาเช%น ราคาแพง ไม%ปaดปYาย
ราคาเปCนต�น

แหล%งยาท-1ผ��ตอบแบบสอบพบป3ญหามากเปCนอ�นด�บ   5   ซ�1งเปCนแหล%งสดท�ายค&อ   ยาจากตลาดสด   ร�อยละ 7.8 
โดยป3ญหาท-1พบส%วนใหญ%เปCนป3ญหาด�านคณภาพเช%น  เมZดยาเหลว  พอง ร%วง เปล-1ยนส-  เปCนต�น  รองลงมาเปCนป3ญหา
ด�านความปลอดภ�ย เช%น ผ��จ%ายยาไม%ม-ความช"านาญ ,  ม-อาการแพ�ยา เปCนต�น  ส%วนความเหมาะสมของราคา  ม-ป3ญหาเช%น 
ราคาแพง ไม%ปaดปYายราคาเปCนต�น

ป3ญหาจากการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�ยาของผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%ค&อป3ญหาด�านราคา ของยาจากคล-น�ค ซ�1ง
เปCนป3ญหาท-1กระทบต%อผ��บร�โภคไม%รนแรงน�ก เน&1องจากไม%ได�เปCนอ�นตรายต%อร%างกายและช-ว�ตของผ��บร�โภค  แต%อาจ
กระทบต%อฐานะทางเศรษฐก�จของผ��บร�โภคและระบบการใช�ยาโดยรวมของประเทศ เน&1องจากป3ญหาเร&1องท�ศนคต�  ค%า
น�ยม และความเข�าใจท-1ไม%ถ�กต�องของผ��บร�โภค  ท"าให�เก�ดการบร�โภคยาเก�นความจ"าเปCนและท"าให�การพ�ฒนาระบบหล�ก
ประก�นสขภาพของประเทศให�ม-มาตรฐานการร�กษาเปCนมาตรฐานเด-ยวก�นได�ท"าได�ยากข�Qน    ส%วนป3ญหาด�านคณภาพ
ของผล�ตภ�ณฑ�ยาท-1ม-เมZดยาร%วง  พอง เหลว โดยอาจเปCนป3ญหาในกระบวนการผล�ตและการเกZบร�กษา  ซ�1งต�องม-การ
พ�ฒนากระบวนการผล�ตและเกZบร�กษาอย%างถ�กว�ธ-   ส%วนผล�ตภ�ณฑ�ยาจากร�านขายของช"า  และ ยาจากตลาดสด ม-ผ��ท-1พบ
ป3ญหาในอ�นด�บท�ายๆ  เน&1องจากม-ผ��บร�โภคยาจากแหล%งด�งกล%าวในปร�มาณท-1น�อยเพราะไม%ม�1นใจในคณภาพและความ
ปลอดภ�ย    ของยาจากแหล%งด�งกล%าว

ตารางท-1 4.3.9 แสดงระด�บการได�ร�บข�อม�ลเก-1ยวก�บการบร�โภคยาจากแหล%งต%างๆ
แหล�งข�อม ลบ2คคล คะแนนเฉล��ยระด�บได�ร�บข�อม ล

บคลากรผ��เช-1ยวชาญ   (แพทย�, เภส�ชกร, พยาบาล) 3.5
คนขายยาในร�านขายยา 2.8
คนขายยาในร�านขายของช"า 1.7
เพ&1อน / คนใกล�ช�ด 2.4
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จากตารางท-1 4.3.9  ระด�บการได�ร�บข�อม�ลเก-1ยวก�บการบร�โภคยาจากแหล%งข�อม�ลต%างๆของผ��ตอบแบสอบถาม 
พบว%า  ได�ร�บข�อม�ลจากบคลากรผ��เช-1ยวชาญ  (แพทย�, เภส�ชกร, พยาบาล) อย�%ในระด�บมาก   การได�ร�บข�อม�ลจากคนขาย
ยาในร�านยา อย�%ในระด�บปานกลาง   ส%วนการได�ร�บร�บข�อม�ลจากคนขายของช"า และเพ&1อน,คนใกล�ช�ด  อย�%ในระด�บน�อย

ตารางท-1 4.3.10 แสดงระด�บการได�ร�บข�อม�ลเก-1ยวก�บการบร�โภค ผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา จากส&1อต%างๆของผ��
ตอบแบบสอบถาม

แหล�งข�อม ลจากส9�อต�างๆ คะแนนเฉล��ยระด�บได�ร�บข�อม ล
ส&1อโทรท�ศน� 3.8
ส&1อว�ทย 2.7
ส&1อหน�งส&อพ�มพ� 2.7
โปสเตอร�/ใบปล�ว 2.0

จากตารางท-1 4.3.10 พบว%าระด�บการได�ร�บข�อม�ลเก-1ยวก�บการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยาจากส&1อจาก
โทรท�ศน�ส%วนใหญ%อย�%ในระด�บมาก   จากว�ทย,หน�งส&อพ�มพ� และส&1ออ&1นๆ อย�%ในระด�บปานกลางและจากโปสเตอร�
ใบปล�วอย�%ในระด�บน�อย

การได�ร�บข�อม�ลข%าวสารจากแหล%งข�อม�ลต%างๆ รวมถ�งส&1อต%างๆในส�งคม เก-1ยวก�บการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�อาหาร
และยา เปCนส%วนท-1ส"าค�ญมากเน&1องจากเปCนส%วนส"าค�ญในการต�ดส�นใจบร�โภคซ�1งส%งผลโดยตรงต%อผ��บร�โภค   และเปCน
ส�ทธ�ของผ��บร�โภคท-1จะต�องได�ร�บข�อม�ลข%าวสารท-1ถ�กต�องเปCนจร�งเก-1ยวก�บส�นค�าและบร�การ      แม�ส&1อโทรท�ศน�จะเปCนส&1อ
ท-1ผ��ตอบแบบสอบถามได�ร�บข�อม�ลมากแต%กZม-ความถ-1ในการน"าเสนอ     ไม%มากน�ก เม&อเท-ยบก�บการน"าเสนอข�อม�ลของ 
ผ��ประกอบการ  อ-กท�Qงป3จบ�นกลยทธทางการโฆษณา  การอ�างงานว�จ�ยและผ��เช-1ยวชาญในการโฆษณา  ท"าให�ยากแก%การท-1
ผ��บร�โภคจะได�ร�บข�อม�ลท-1ถ�กต�องและเปCนกลาง   จ"าเปCนต�องม-การเผยแพร%ข�อม�ลท-1ถ�กต�องและเปCนกลางผ%านส&1อท-1สามารถ
เข�าถ�งผ��บร�โภค  และควรม-ศ�นย�ข�อม�ลท-1ผ��บร�โภคสามารถค�นคว�าและสอบถามข�อม�ลท-1ถ�กต�องได�

ตารางท-1 4.3.11 แสดงการม-ประสบการณ�ในการจ�ดการป3ญหาเก-1ยวก�บอาหารและยาของผ��ตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ+ในการจ�ดการปFญหา จ&านวน ร�อยละ
ม- 231 64.2
ไม%ม- 129 35.8
รวม 360 100

ตารางท-1 4.3.12 แสดงการเล&อกว�ธ-การจ�ดการก�บป3ญหาการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา จากผ��ท-1ม-
ประสบการณ�การจ�ดการป3ญหา
      ว�ธ-การ ท�Qง หร&อไม%ได�

ด"าเน�นการใดๆ
น"าส�นค�าไป

เปล-1ยน
ร�องเร-ยนผ��

ประกอบการ
ร�องเร-ยนหน%วย

งานภาคร�ฐ
ร�องเร-ยนองค�กร
พ�ฒนาเอกชน

ร�องเร-ยน
ส&1อมวลชน

จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ

เล&อก 193 83.5 74 32.0 11 47.8 1 0.4 0 0 0 0
ไม%เล&อก 38 16.5 157 68.0 220 95.2 230 99.6 231 100 231 100
รวม 231 100 231 100 231 100 231 100 231 100 231 100
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จากตารางท-1 4.3.11 และ 4.3.12  พบว%าผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%ม-ประสบการณ�ในการจ�ดการป3ญหา
ผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา ร�อยละ 64.2  โดยส%วนใหญ%เล&อกว�ธ-การจ�ดการป3ญหาโดย การท�Qง หร&อไม%ได�ด"าเน�นการใดๆ ร�อย
ละ 83.2       ส%วนผล�ตภ�ณฑ�ท-1ท�Qงส%วนใหญ% ค&อ อาหารและเคร&1องด&1ม  ,เคร&1องส"าอาง , ยา  , อาหารกระปgองเปCนต�น  รองลง
มาจ�ดการป3ญหาโดยน"าส�นค�าไปเปล-1ยน ร�อยละ 32.0 ร�านค�าท-1น"าไปเปล-1ยนค&อ ร�านขายของช"าในหม�%บ�าน ในชมชน ,ร�าน
ขายยา  , คล�น�ก ,และห�างสรรพส�นค�า  ส"าหร�บการร�องเร-ยนผ��ประกอบการเปCนอ-กว�ธ-ท-1ผ��ตอบแบบสอบถามเล&อก ม-ร�อย
ละ 4.8 โดยผ��ประกอบการท-1ร�องเร-ยนค&อ ร�านค�าในชมชน ,แม%ค�าในตลาด  ,ร�านร�ทางเท�า  นอกจากน-Qม-การจ�ดการป3ญหา
โดยการร�องเร-ยนหน%วยงานร�ฐ 1 ราย โดยหน%วยงานท-1ร�องเร-ยนค&อ  ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ด 

ตารางท-1 4.3.13 แสดงหน%วยงานท-1ผ��ตอบแบบสอบถามจะร�องเร-ยนเม&1อพบป3ญหาด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา 3 
อ�นด�บแรก( โดยการให�คะแนน)

หน%วยงาน อ�นด�บท-11 อ�นด�บท-12 อ�นด�บท-13
จ"านวน คะแนน จ"านวน คะแนน จ"านวน คะแนน

คะแนน
รวม

ไม%ทราบ 35 105 2 4 9 9 118
ส"าน�กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 153 459 64 128 31 31 618
ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ด(สสจ.) 60 180 110 220 62 62 462
ส"าน�กงานคณะกรรมการค�มครองผ��บร�โภค( สคบ.) 31 93 60 120 102 102 315
สถาน-ต"ารวจ 6 18 8 16 14 14 48
องค�กรพ�ฒนาเอกชน 9 27 16 32 19 19 78
ส&1อมวลชน 1 3 3 6 12 12 21
ผ��น"าชมชน 19 57 6 12 10 10 79
เทศบาล/อ"าเภอ 7 21 9 18 12 12 51
เภส�ชกร 5 15 4 8 1 1 24
ไม%เล&อก 34 102 78 156 88 88 346

หน%วยงานท-1ผ��ตอบแบบสอบถามจะร�องเร-ยนเม&1อม-ป3ญหาด�านการค�มครองผ��บร�โภค  3 อ�นด�บแรก  พบว%าหน%วย
งานท-1ถ�กเล&อกเปCนอ�นด�บแรกค&อ ส"าน�กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  อ�นด�บท-1 สองค&อ ส"าน�กงานสาธารณสข
จ�งหว�ด(สสจ.) และอ�นด�บท-1 3 ค&อ ส"าน�กงานคณะกรรมการค�มครองผ��บร�โภค (สคบ.)  ซ�1ง 2 ใน 3 ของหน%วยงานท-1เล&อก
เปCนหน%วยงานท-1ด"าเน�นงานในส%วนกลาง  ด�แลในภาพรวมของประเทศ  และม-ส&1อในการประชาส�มพ�นธ�หน%วยงาน
มากกว%าหน%วยงานอ&1นๆ  นอกจากน-Q หน%วยงานท-1ผ��ตอบแบบสอบถามเล&อก  ในอ�นด�บถ�ดมาค&อ องค�กรพ�ฒนาเอกชน และ
ผ��น"าชมชน โดยให�เหตผลว%า เปCนหน%วยงานท-1ใกล�ช�ด  สามารถเข�าถ�งได�ง%าย  ม-ความไว�วางใจในผ��ปฏ�บ�ต�งาน

ตารางท-1 4.3.14 แสดงการร��ส�ทธ�และการถ�กละเม�ดส�ทธ�ของผ��ตอบแบบสอบถามตามส�ทธ�ผ��บร�โภคสากล
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ส�ทธ�ผ �บร�โภค การร �ส�ทธ� การถ กละเม�ดส�ทธ�
จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ

1. ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความปลอดภ�ยจากการใช�ส�นค�าและบร�การ 325 90.3 186 51.7
2. ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บข�อม�ลข%าวสารท-1ถ�กต�อง 268 74.4 167 46.4
3. ส�ทธ�ท-1จะม-อ�สระในการเล&อกส�นค�าและบร�การ 270 75.0 88 24.4
4. ส�ทธ�ท-1จะร�องเร-ยนเพ&1อความเปCนธรรม 261 72.5 146 40.6
5. ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บการชดเชยความเส-ยหาย 243 67.5 153 42.5
6. ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความร��ในการบร�โภค 262 72.8 93 25.8
7. ส�ทธ�ท-1จะเข�าถ�งส�นค�าและบร�การท-1จ"าเปCนข�Qนพ&Qนฐาน 262 72.8 113 31.4
8. ส�ทธ�ท-1จะด"ารงช-ว�ตอย�%ในส�1งแวดล�อมท-1ด- 251 69.7 101 28.1

จากตารางท-1 4. 3.14 ในเร&1องของส�ทธ�ผ��บร�โภคซ�1งเปCนส�ทธ�ผ��บร�โภคสากล 8 ข�อ  ม-ความครอบคลมใน
การพ�ท�กษ�ส�ทธ�ผ��บร�โภคของไทยซ�1งม- 5 ข�อ  ผ��ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%ร�� ส�ทธ�ของผ��บร�โภคทกข�อ  โดยเร-ยงล"าด�บ
ส�ทธ�ท-1ม-ผ��ท-1ตอบว%าร��มากท-1สดไปหาน�อยท-1สด   

อ�นด�บท-11 ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความปลอดภ�ยจากการใช�ส�นค�าและบร�การ ( ร�อยละ 90.3 )
อ�นด�บท-1 2 ส�ทธ�ท-1จะม-อ�สระในการเล&อกส�นค�าและบร�การ ( ร�อยละ 75.0 )
อ�นด�บท-1 3 ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บข�อม�ลข%าวสารท-1ถ�กต�อง ( ร�อยละ 74.4 )
อ�นด�บท-1 4 ส�ทธ�ท-1ได�ร�บความร��ในการบร�โภค ( ร�อยละ 72.5 )
อ�นด�บท-1 5 ส�ทธ�ท-1จะเข�าถ�งส�นค�าและบร�การท-1จ"าเปCนข�Qนพ&Qนฐาน ( ร�อยละ 72.8 )
อ�นด�บท-1 6 ส�ทธ�ท-1จะร�องเร-ยนเพ&1อความเปCนธรรม ( ร�อยละ 72.5 )
อ�นด�บท-1 7 ส�ทธ�ท-1จะด"ารงช-ว�ตอย�%ในส�1งแวดล�อมท-1ด- ( ร�อยละ 69.7 )
อ�นด�บท-1 8 ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บการชดเชยความเส-ยหาย ( ร�อยละ 67.5)

ส%วนส�ทธ�ท-1ละเม�ดมากท-1สดเร-ยงล"าด�บจากมากไปหาน�อย
อ�นด�บท-11 ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความปลอดภ�ยจากการใช�ส�นค�าและบร�การ ( ร�อยละ 51.7)
อ�นด�บท-1 2 ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บข�อม�ลข%าวสารท-1ถ�กต�อง ( ร�อยละ 46.4 )
อ�นด�บท-1 3 ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บการชดเชยความเส-ยหาย   ( ร�อยละ 42.5 )
อ�นด�บท-1 4 ส�ทธ�ท-1จะร�องเร-ยนเพ&1อความเปCนธรรม    ( ร�อยละ 40.6 )
อ�นด�บท-1 5 ส�ทธ�ท-1จะเข�าถ�งส�นค�าและบร�การท-1จ"าเปCนข�Qนพ&Qนฐาน ( ร�อยละ 31.4 )
อ�นด�บท-1 6 ส�ทธ�ท-1จะด"ารงช-ว�ตอย�%ในส�1งแวดล�อมท-1ด-  ( ร�อยละ 28.1 )
อ�นด�บท-1 7 ส�ทธ�ท-1จะม-อ�สระในการเล&อกส�นค�าและบร�การ  ( ร�อยละ 24.4 )
อ�นด�บท-1 8 ส�ทธ�ท-1ได�ร�บความร��ในการบร�โภค   ( ร�อยละ 25.8 )
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ส�ทธ�ท-1ผ��ตอบแบบสอบถามร��มากท-1สดค&อส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความปลอดภ�ยจากการใช�ส�นค�าและบร�การ ซ�1งเปCน
ส�ทธ�ข�อเด-ยวก�บท-1ผ��ตอบแบบสอบถามตอบว%าถ�กละเม�ดมากท-1สดเช%นก�น  ส%วนส�ทธ�ท-1ร��น�อยในอ�นด�บท-1 7 ค&อ   ส�ทธ�ท-1จะ
ด"ารงช-ว�ตอย�%ในส�1งแวดล�อมท-1ด-  ซ�1งเปCนส�ทธ�ท-1ผ��ตอบแบบสอบถามตอบว%าถ�กละเม�ดน�อยอย�%ในอ�นด�บท�ายเช%นก�น   ด�งน�Qน
ส�ทธ�ข�อใดท-1ผ��บร�โภคร��ว%าเปCนส�ทธ�ของผ��บร�โภค  กZจะสามารถพ�ท�กษ�ส�ทธ�ของตนเองได�  จ�งจ"าเปCนต�องม-การให�ความร��
เร&1องส�ทธ�ผ��บร�โภค    เพ&1อให�ผ��บร�โภคร�บร��และเก�ดความตระหน�กในการพ�ท�กษ�ส�ทธ�ของตนเองได�   อ-กท�Qงจ"าเปCนต�องม-
การเพ�1มส�ทธ�ของผ��บร�โภคไทยให�ม-ความครอบคลมมากกว%าท-1เปCนอย�%   เพ&1อจะได�ค�มครองผ��บร�โภคได�รอบด�านมากข�Qน

จากการศ�กษาแม�ว%าผ��ตอบแบบสอบถามม-การศ�กษาระด�บปร�ญญาตร-ส�งถ�ง 1 ใน 3 ของผ��ตอบแบบสอบถาม  ซ�1ง
เปCนผ��ท-1ม-การศ�กษาส�งและสามารถเข�าถ�งข�อม�ลได�  แต%ส%วนใหญ%กล�บเล&อกจ�ดการป3ญหาจากการบร�โภคผล�ตภ�ณฑ�อาหาร
และยาโดยการท�Qงหร&อไม%ด"าเน�นการใดๆ   ซ�1งอาจจะเก�ดจากการผ��ตอบแบบสอบถามไม%ร��ช%องทางในการจ�ดการป3ญหา 
เช%นไม%ร��ว%าสามารถร�องเร-ยนหน%วยงานร�ฐได� จะเหZนได�ว%าม-เพ-ยงคนเด-ยวท-1จ�ดการป3ญหาโดยการร�องเร-ยน สสจ.  ผ��ตอบ
แบบสอบถามส%วนใหญ%ร��ส�ทธ�แต%ไม%ตระหน�กในการพ�ท�กษ�ส�ทธ�ผ��บร�โภค   นอกจากน-Qพบว%าผ��ประกอบการหร&อร�านค�าท-1
ผ��ตอบแบบสอบถามน"าส�นค�าไปเปล-1ยน  หร&อร�องเร-ยนผ��ประกอบการ    เปCนร�านค�าในชมชน หร&อร�านค�าท-1ร��จ�ก  เน&1องม-
ความสน�ทสนมและไว�เน&Qอเช&1อใจสามารถพ�ดคยบอกกล%าวได�    ด�งน�Qนจ�งต�องให�ความร�� สร�างความตระหน�กและปล�กฝ3ง
จ�ตส"าน�กแก%ผ��บร�โภค   โดยเฉพาะเยาวชนคนร%นใหม%  และต�องพ�ฒนาช%องทางการร�องเร-ยนให�ง%ายแก%การเข�าถ�งง%ายต%อ
การร�องเร-ยน  และการต�ดตามตรวจสอบและความค&บหน�าจากผ��บร�โภค  
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สถานการณ+ปFญหาผ �บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา  กรณ�ผล�ตภ�ณฑ+อาหารและยา
ในการศ�กษาสถานการณ�ป3ญหาผ��บร�โภคด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยาในจ�งหว�ดสงขลา  โดยการศ�กษาจากเอกสารของ
ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ดสงขลา  และศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�สงขลาเปCนหล�ก  เน&1องจากเปCนหน%วยงานท-1ร�บผ�ด
ชอบในการค�มครองผ��บร�โภคและการตรวจว�เคราะห�เฝYาระว�งผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยาโดยตรง   และได�จ�ดท"ารายงานผล
การด"าเน�นงานอย%างต%อเน&1อง   ซ�1งการศ�กษาคร�Qงน-Q ศ�กษาการด"าเน�นงานระหว%าง ปP พ.ศ.2545 ถ�ง พ.ศ. 2547

ตารางท-1 4.4.1  แสดงการตรวจว�เคราะห�เฝYาระว�งผล�ตภ�ณฑ�อาหาร ปPงบประมาณ 2546 -  2547 ของ ส"าน�กงาน
สาธารณสขจ�งหว�ดสงขลา

สารปนเปJKอน ป@งบประมาณ 2546 ( ต.ค.2545-ก.ย.2546 ) ป@งบประมาณ 2547 ( ต.ค.2546 -ก.ย. 2547 )
จ"านวนต�วอย%าง เข�ามาตรฐาน ไม%เข�ามาตรฐาน จ"านวนต�วอย%าง เข�ามาตรฐาน ไม%เข�ามาตรฐาน

จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ จ"านวน ร�อยละ
1. สารเร%งเน&Qอแดง 482 100 414 85.9 68 14.1 133 100 125 94.0 8 0.6
2. สารฟอกขาว 94 100 79 84.0 15 16.0 740 100 700 94.6 40 5.4
3. บอร�แรก 159 100 156 98.1 3 1.9 1,176 100 1,166 99.1 10 0.9
4. ฟอร�มาล-น 112 100 112 100 0 0 604 100 590 97.7 14 2.3
5. สารก�นรา 0 0 0 0 0 0 711 100 689 96.9 22 3.1
6. ยาฆ%าแมลง 142 100 127 89.4 15 10.6 2050 100 1895 92.4 155 7.6
7. นQ"าบร�โภคใน
ภาชนะปaดสน�ท

123 100 88 74.2 35 25.8 74 100 46 62.2 28 37.8

จากการเฝYาระว�งผล�ตภ�ณฑ�อาหารของส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ดสงขลา (สสจ.)  โดยเฝYาระว�งสารปนเปdeอน
ในอาหารซ�1งม-การรณรงค�  6 ชน�ดหล�ก ได�แก%    สารเร%งเน&Qอแดง ซ�1งพบในเน&Qอหม� , สารฟอกขาว พบใน เส�น
กi ว ย เ ต-j ย ว ,ข น ม จ- น ,ถ�1 ว ง อ ก ,  ข� ง แ ล ะ ข% า ซ อ ย ,  ย อ ด ม ะ พ ร� า ว  แ ล ะ ห น% อ ไ ม� ด อ ง   ,  ส า ร บ อ ร� แ ร ก ซ�  พ บ ใ น 
ล�กช�Qน,หม�บด,ไส�กรอก, ท�บท�มกรอบ และทอดม�น  , สารฟอร�มาล�น พบใน ปลาหม�ก , ก�ง , ป� และ ปลา  , สารก�นรา 
พบในนQ"าดองผ�กและผลไม�  , ยาฆ%าแมลง ซ�1งตกค�างเก�นกว%าค%าความปลอดภ�ยใน ผ�กสด , ผลไม�ดอง  นอกจากน-Qย�ง
รวบรวมข�อม�ลการตรวจว�เคราะห�นQ"าบร�โภคในภาชนะท-1บรรจปaดสน�ท  ซ�1งม-การส%มตรวจอย%างต%อเน&1องไว�ด�วย   

 พบว%าผล�ตภ�ณฑ�อาหารท-1ม-การตรวจแล�วไม%เข�ามาตรฐานส�งท-1สดค&อ นQ"าบร�โภคท-1บรรจในภาชนะปaดสน�ท  ใน
ปPงบประมาณ 2546  พบว%าไม%เข�ามาตรฐาน ร�อยละ 25.8 และในปPงบประมาณ 2547 ไม%เข�ามาตรฐาน ร�อยละ 37.8  และ
เม&1อย�อนด�ข�อม�ลในปP พ.ศ.2544 พบว%าไม%เข�ามาตรฐาน  ร�อยละ 26.3  ซ�1งเปCนปร�มาณท-1ส�ง กว%า 1 ใน 4 ของต�วอย%างท-1ม-
การตรวจ และ และเพ�1มข�Qนส�ง กว%า 1 ใน 3 ของต�วอย%างนQ"าท-1ม-การตรวจ  โดยสาเหตท-1ไม%เข�ามาตรฐานเน&1องจากพบ MPN 
Coliform > 2.2  ,  พบ E.Coli  และ ไนเตรทเก�นมาตรฐาน  
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ส%วนการเฝYาระว�งผล�ตภ�ณฑ�อาหารอ&1นๆ ในปP พ.ศ.2546  พบว%าม-สารปนเปdeอนท-1พบในอาหารล"าด�บรองลงมาค&อ 
ค&อ  สารฟอกขาว ร�อยละ 16.0 รองลงมาค&อ สารเร%งเน&Qอแดง ร�อยละ 14.1  และ ยาฆ%าแมลง  ร�อยละ 10.6  ใน
ปPงบประมาณ 2547 ท-1ม-การรณรงค�เปCนพ�เศษ  สารปนเปdeอนทกชน�ท-1ม-การตรวจจ�งลดปร�มาณลงอย%างมาก  

ตารางท-1 4.4.2   แสดงปร�มาณการร�องเร-ยนด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยาใน ปPงบประมาณ 2545 -2547 ของ 
ส"าน�กงาสาธารณสขจ�งหว�ดสงขลา

             ป@ พ.ศ.

ผล�ตภ�ณฑ+ท��ร�องเร�ยน

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547

จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ จ&านวน ร�อยละ
อาหาร 10 52.6 9 34.6 9 26.5
นQ"าด&1ม 7 36.9 7 26.9 9 26.5
ยา 2 10.5 10 38.5 16 47.0
รวม 19 100 26 100 34 100

หมายเหต    รวบรวมเฉพาะกรณ-การร�องเร-ยนด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา 

ในส%วนของการร�บเร&1องร�องเร-ยน ซ�1ง สสจ. ม-หน�าท-1ในการร�บเร&1องร�องเร-ยนเก-1ยวก�บผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยา 
โดยร�บเร&1องผ%านทาง โทรศ�พท�  จดหมาย และร�องเร-ยนโดยตรงท-1 สสจ. จากปPงบประมาณ 2545 ถ�ง ปPงบประมาณ 2547 
ม-ปร�มาณการร�องเร-ยนด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยาในปร�มาณท-1ส�งข�QนทกปP   โดยปPท-1ม-การร�องเร-ยนส�งท-1สดค&อปP 
งบประมาณ 2547 จ"านวน 34 คร�Qง    รองลงมาค&อปPงบประมาณ 2546 จ"านวน 26 คร�Qง    และปPงบประมาณ 2545 จ"านวน 
19 คร�Qง ส"าหร�บผล�ตภ�ณฑ�ท-1ถ�กร�องเร-ยนส%วนใหญ%เปCนผล�ตภ�ณฑ�อาหารมากกว%าผล�ตภ�ณฑ�ยา ค�ดเปCนร�อยละ 89.5 ในปP 
งบประมาณ 2545  ,  ร�อยละ 61.5 ในปPงบประมาณ 2546  และร�อยละ 66.0 ในปPงบประมาณ 2547  โดยประเดZนป3ญหา  
ท-1ม-การร�องเร-ยนผล�ตภ�ณฑ�อาหารค&อ  สถานท-1ผล�ตไม%สะอาด , สถานท-1ผล�ตไม%ตรงก�บฉลาก  , ก�นอาหารแล�วม-อาการ
ท�องเส-ย ค�น หายใจต�ดข�ด , จ"าหน%ายอาหารไม%ม-ตรา อ.ย.และปลอมแปลงฉลากเปCนต�น

นอกจากน-Qพบว%าม-การร�องเร-ยนมาย�ง  ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ด เก-1ยวก�บนQ"าด&1มในภาชนะท-1บรรจปaดสน�ท 
ส�งกว%าผล�ตภ�ณฑ�อาหารอ&1นๆ  ในปP พ.ศ. 2545 ม-การร�องเร-ยน  7 กรณ-  ปP พ.ศ. 2546  ร�องเร-ยน 7 กรณ- และ ปP พ.ศ.2547 
ร�องเร-ยน 9 กรณ-  ค�ดเปCนร�อยละ 36.9 ในปPงบประมาณ 2545 , ร�อยละ 26.9 ในปP 2546    และร�อยละ 26.5 ในปP 2547 
ของกรณ-การร�องเร-ยนในแต%ละปP ส"าหร�บประเดZนป3ญหาในการร�องเร-ยนเปCนป3ญหาด�านนQ"าบร�โภคไม%สะอาด , ไม%ม-
เคร&1องหมาย อ.ย และแจ�งเล�กผล�ตแล�วย�งผล�ตอ-ก เปCนต�น    ท�Qงน-Qย�งพบว%า การด"าเน�นคด-ตามกฎหมายของ  สสจ. ม-การ
ด"าเน�นการต�กเต&อนผ��ประกอบการนQ"า จ"านวน 3 ราย และด"าเน�นการปร�บ จ"านวน 52 ราย ค�ดเปCนร�อยละ  81.25 ของ
ผล�ตภ�ณฑ�ท-1ถ�กปร�บท�Qงหมด    

แม�ว%าป3ญหาของนQ"าบร�โภค จะเปCนป3ญหาท-1อาจจะเปCนอ�นตรายต%อผ��บร�โภคในระด�บท-1ไม%รนแรงมากเม&1อเท-ยบ
ก�บอ�นตรายของสารปนเปdeอนอ&1นๆในอาหาร    แต%ด�วยจ"านวนของต�วอย%างท-1ไม%เข�ามาตรฐานม-ปร�มาณท-1ส�ง  และส�งข�Qน
ตลอด    แม�ว%าส"าน�กงานสาธารณสข ( สสจ.) จะด"าเน�นการควบคมให�เปCนไปตามเกณฑ�มาตรฐาน  โดยใช�เกณฑ� 
จ-.เอZม.พ-  (Good   Manufacturing   Practice )  ซ�1งเปCนเกณฑ�หร&อข�อก"าหนดข�Qนพ&Qนฐานท-1จ"าเปCฯในการผล�ตและการ
ควบคม   ให�ผ��ผล�ตปฏ�บ�ต�ตามและสามารถผล�ตอาหารได�อย%างปลอดภ�ย ป3ญหาด�งกล%าว แสดงให�เหZนว%า  ร�ปแบบการ
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ควบคมท-1ด"าเน�นการอย�%   คงไม%เพ-ยงพอท-1จะสามารถควบคมคณภาพนQ"าบร�โภคให�สะอาดปลอดภ�ยได�อย%างท�1วถ�ง ม-
ประส�ทธ�ภาพ และเปCนมาตรฐานเด-ยวก�นได�

ส"าหร�บผล�ตภ�ณฑ�ยาจากข�อม�ลการตรวจว�เคราะห�ผล�ตภ�ณฑ�ยาของ สสจ. ในปPงบประมาณ 2546   ม-การตรวจ
ว�เคราะห�   จ"านวน 17 ต�วอย%าง พบว%าม-ยาท-1ไม%เข�ามาตรฐาน 5 ต�วอย%าง ค�ดเปCนร�อยละ 29.4 ของต�วอย%างท�Qงหมด  และใน
การเฝYาระว�งคณภาพยาของศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย� ในปPงบประมาณ 2545 ได�ท"าการเฝYาระว�งผล�ตภ�ณฑ�ยา 
Cloxacillin และ Dicloxacillin ในร�ปแบบยา Capsule  และ Syrup  ซ�1งเปCนยา Antybiotic ท-1ใช�ก�นอย%างกว�างขวางใน 
โรงพยาบาลชมชน และโรงพยาบาลท�1วไป   โดยท"าการตรวจว�เคราะห�ต�วอย%างในพ&Qนท-1 8 จ�งหว�ดได�แก% จ�งหว�ด  สต�ล 
สงขลา   ป3ตตาน-   ยะลา   นราธ�วาส   ชมพร  ระนอง  และนครศร-ธรรมราช  โดยการตรวจว�เคราะห�ต�วอย%าง Cloxacillin 
Capsule  12 ต�วอย%าง  ผ�ดมาตรฐาน 3 ต�วอย%างค�ดเปCนร�อยละ 25.0  , Cloxacillin  Dry Syrup 8 ต�วอย%าง  เข�ามาตรฐาน
ท�Qงหมด    ,  Dicloxacillin Capsule 11 ต�วอย%าง  ผ�ดมาตรฐาน 4 ต�วอย%าง ค�ดเปCนร�อยละ 36.4 และ Dicloxacillin Dry 
Syrup   2 ต�วอย%าง เข�ามาตรฐานท�Qงหมด     พบว%ายาในร�ปแบบ Dry Syrup ม-คณภาพท-1ด- ส%วนยาท-1อย�%ในร�ปแบบ Capsule 
จะม-ป3ญหาด�านคณภาพมาตรฐานทางด�านปร�มาณต�วยาท-1ส"าค�ญ  ความสม1"าเสมอของเมZดยา  และการละลายต�วของยา  

ในส%วนของยาแผนสมนไพร   ม-ตรวจว�เคราะห�เพ&1อเฝYาระว�งคณภาพมาตรฐานของขม�Qนช�นแคปซ�ล ซ�1งเปCนหน�1ง
ในยาสมนไพร ท-1ม-การค�ดเล&อกบรรจไว�ในบ�ญช-ยาหล�กแห%งชาต�  จากสมนไพรท�Qงหมด 5 ชน�ด  โดยการเกZบต�วอย%าง 
35 ต�วอย%าง ใน 7 หว�ดได�แก%   จ�งหว�ด สต�ล สงขลา ป3ตตาน-  นราธ�วาส  ชมพร ระนอง และนครศร-ธรรมราช  พบว%าม- 
ต�วอย%างท-1ไม%เข�ามาตรฐาน จ"านวน 12 ต�วอย%าง ค�ดเปCนร�อยละ 34.3 โดยไม%เข�ามาตรฐานด�าน ความสม1"าเสมอของเมZดยา 
และการปนเปdeอนเช&Qอจล�นทร-ย�  

นอกจากน-Qข�อม�ลการร�องเร-ยนของ สสจ. ในด�านผล�ตภ�ณฑ�ยาพบว%าม-ประเดZนด�าน  ม-สเตร-ยรอยด� หร&ออาจ 
ม-สารต�องห�าม , ขายยานอกสถานท-1  ,ขายในท-1ห�ามขาย , ขายยาหมดอาย  และขายยาโดยไม%ได�ร�บอนญาต เปCนต�น
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ผลการศ�กษาบทบาทหน�าท��และปFญหาอ2ปสรรคในการด&าเน�นงานของหน�วยงานท��เก��ยวข�อง

จากการเกZบข�อม�ลโดยการส�มภาษณ�เจ�าหน�าท-1ท-1ร�บผ�ดชอบและเอกสารรายการด"าเน�นงานจากหน%วยงานต%าง ๆ 
ท�Qงทางภาคร�ฐ , ผ��ผล�ต ผ��ประกอบการ , องค�กรพ�ฒนาเอกชน, และส&1อมวลชน  ท"าให�ได�ข�อม�ลในส%วนของสถานการณ�
ป3ญหาการค�มครองผ��บร�โภค กรณ-ผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยาในจ�งหว�ดสงขลา ในส%วนของบทบาทหน�าท-1รวมถ�งป3ญหา
อปสรรคของหน%วยงานท-1เก-1ยวข�องก�บงานค�มครองผ��บร�โภค ด�งน-Q
หน�วยงานภาคร�ฐ

องค�กรภาคร�ฐท-1เก-1ยวข�องก�บงานค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา จากการส�มภาษณ�จะได�ข�อม�ลในส%วนของ
บทบาทหน�าท-1รวมไปถ�งป3ญหาขององค�กรต%างๆ รวม 6 องค�กร โดยม-รายละเอ-ยดด�งต%อไปน-Q  

  ส"าน�กงานสาธารณสข จ.สงขลา
  ส"าน�กงานคณะอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภค จ.สงขลา
  ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย� จ.สงขลา
  ส"าน�กงานอตสาหกรรม จ.สงขลา
   กล%มงานส%งเสร�มส�1งแวดล�อม เทศบาลนครหาดใหญ%
หน�วยงานในส�งก�ดกระทรวงพาณ�ชย+ในจ�งหว�ดสงขลา
  ส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลา

                 ส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ด
  ส"าน�กงานช�1งตวงว�ดเขต 3-4

  ส&าน�กงานสาธารณส2ขจ�งหว�ด สงขลา
ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ด สงขลา (สสจ.) เปCนหน%วยงานท-1ม-หน�าท-1หล�กในการค�มครองผ��บร�โภค ด�าน

ผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยาในจ�งหว�ดสงขลา โดยกล%มงานค�มครองผ��บร�โภคซ�1งได�ร�บมอบอ"านาจจากส"าน�กงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.)   ซ�1งเปCนหน%วยงานท-1ม-หน�าท-1ค�มครองผ��บร�โภคด�านผล�ตภ�ณฑ�สขภาพในระด�บประเทศ  ให�
ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ดท"าหน�าท-1เสม&อนส"าน�กงานคณะกรรมการอาหารและยา   ม-หน�าท-1หล�กในการค�มครองผ��
บร�โภคได�แก% งานทะเบ-ยน , การออกใบอณญาต�ผ��ผล�ตผ��ประกอบการ, ตรวจสอบสถานประกอบการ และผล�ตภ�ณฑ� , 
ตรวจสอบการโฆษณา , ร�บเร&1องราวร�องทกข� , เผยแพร%ความร��และส%งเสร�มผ��ประกอบการ  และปฏ�บ�ต�งานร%วมก�บศ�นย�
ว�ทยา-ศาสตร�การแพทย�สงขลา  ในการตรวจว�เคราะห�ผล�ตภ�ณฑ�  นอกจากน-Qส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ด ย�งม-ต"าแหน%ง
เปCนอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภคประจ"าจ�งหว�ด  โดยม-ต"าแหน%งเปCนห�วหน�าคณะท"างานตรวจสอบการโฆษณา  ร%วม
ก�บ  อตสาหกรรมจ�งหว�ด และประชาส�มพ�นธ�จ�งหว�ด 

ในปP พ.ศ.2545 ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ด  ม-การปร�บโครงสร�างองค�กรและภารก�จของส"าน�กงาน ท"าให�
กล%มงานค�มครองผ��บคร�โภคม-หน�าท-1ความร�บผ�ดชอบเพ�1มข�Qนจากเด�มท�Qงปร�มาณและความล�กของงาน ( Horizontal and 
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vertical Integration )  เช%นในงานค�มครองผ��บร�โภคด�านอาหารขยายความร�บผ�ดชอบครอบคลมต�Qงแต%ผล�ตภ�ณฑ�ปฐมภ�ม� 
( Primary  Product ) ไปจนถ�งอาหารท-1จ"าหน%ายในร�านอาหารแผงลอย  รวมถ�งอาหารท-1ผ��บร�โภคร�บประทาน   ม-พระราช
บ�ญญ�ต�ท-1ต�องร�บผ�ดชอบเพ�1มข�Qนจากเด�ม 12 ฉบ�บ เปCน 17 ฉบ�บ     ส%วนในระด�บอ"าเภอด"าเน�นการโดยสาธารณสขอ"าเภอ 
และในโรงพยาบาลศ�นย�  โรงพยาบาลชมชน โรงพยาบาลท�1วไปโดยกล%มงานเภส�ชกรรมชมชนรวมถ�งสถาน-อนาม�ย
ต%างๆ     
ปFญหาอ2ปสรรคในการด&าเน�นงาน

- ความย%งยากและไม%ช�ดเจนในนโยบายและแนวทางการปฏ�บ�ต�งานจากส%วนกลาง
- ผ��ประกอบการไม%ให�ความร%วมม&อในการแก�ไขป3ญหาและไม%ให�ความส"าค�ญก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย
- ม-เจ�าหน�าในการด"าเน�นงานด�านต%าง ๆไม%เพ-ยงพอ เน&1องจากจ�งหว�ดสงขลาเปCนจ�งหว�ดใหญ%ไม%สามารถ  

ด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคได�อย%างเตZมท-1และท�1วถ�ง
- การควบคมการโฆษณาทางส&1อต%างๆท"าได�น�อยและต�ดตามได�ไม%ท�1วถ�งเน&1องจากการโฆษณาผ%านส&1อ ต%างๆ 

น�Qนม-จ"านวนมาก
- งบประมาณไม%เพ-ยงพอ
- ความล%าช�าในการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงต%างๆ
- การออกตรวจร%วมก�บคณะอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดไม%สามารถท"าได�เน&1องจากเปCนคณะ

อนกรรมการท-1ม-เจ�าหน�าท-1จากหลายหน%วยงานจ�งม-เวลาว%างไม%ตรงก�น
-      เจ�าหน�าท-1ม-กระบวนทรรศน�ในการด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคท-1จ"าก�ดเฉพาะบทบาทหน�าท-1ท-1ร�บผ�ดชอบ

สร2ปและข�อเสนอแนะ
ด�วยภารก�จงานท-1เพ�1มข�Qนในขณะท-1ย�งคงม-เจ�าหน�าท-1จ"านวนเท%าเด�ม     และอย�%ในช%วงการปร�บเปล-1ยนโครงสร�าง

และภารก�จในการด"าเน�นงาน   ท"าให�บทบาทหน�าท-1บางอย%างย�งไม%ช�ดเจน  เจ�าหน�าท-1ย�งไม%เข�าใจในบทบาทหน�าท-1ท-1ปร�บ
เปล-1ยน เน&1องจากม-ความย%งยากและไม%ม-แนวทางปฏ�บ�ต�ท-1ช�ดเจนจากส%วนกลาง   ป3ญหางบประมาณท-1ได�ร�บไม%เพ-ยงพอ
เม&1อเท-ยบก�บพ&Qนท-1จ�งหว�ดสงขลาซ�1งเปCนจ�งหว�ดท-1ม-ขนาดใหญ%และม-ประชากรจ"านวนมาก    ส%วนผ��ประกอบการกZไม%ให�
ความร%วมม&อม�กหล-กเล-1ยงการปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ-ยบ   การควบคมการโฆษณาไม%สามารถควบคมด�แลได�อย%างท�1วถ�ง
เน&1องจากโฆษณาท-1ออกมาเผยแพร%ม-จ"านวนมาก     และน"าเสนอผ%านส&1อหลากหลายชน�ด          ในส%วนของบทบาท
หน�าท-1ของอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา  ม-การประชมคณะอนกรรมการท�QงชดประมาณปPละคร�Qง  และ
จะม-ภารก�จการออกตรวจในอนกรรมการชดย%อยค&อกรรมการด�านการโฆษณา แต%จะออกตรวจตามสถานการณ�เช%น 
เน&1องในว�นค�มครองผ��บร�โภค  หร&อเม&1อม-การร�องเร-ยนจากผ��บร�โภค   แต%กรรมการกZม�กจะม-เวลาว%างไม%ตรงก�นซ�1งไม%
สามารถออกตรวจพร�อมก�นได�
 การขาดแคลนงบประมาณและบคลากรไม%สามารถแก�ได�ในระด�บพ&Qนท-1เอง แต%ควรจะม-การประสานงาน  และ
บ�รณาการ บคลากรและงบประมาณร%วมก�นระหว%างหน%วยงานท-1เก-1ยวข�อง เพ&1อช%วยเสร�มการด"าเน�นงานให�ม-ความ 
คล%องต�วมากข�Qน  รวมท�Qงควรให�ความส"าค�ญก�บหน�าท-1ในการร�บเร&1องร�องทกข�เร&1องร�องเร-ยน  เน&1องจากจะเปCนกลไก ท-1
สร�างการม-ส%วนร%วมของผ��บร�โภค และเปCนการตรวจสอบผ��ประกอบการจากผ��บร�โภคนอกเหน&อจากท-1  ส"าน�กงาน
สาธารณสขจ�งหว�ดตรวจสอบเองซ�1งเปCนภาระท-1หน�กและไม%สามารถท"าได�อย%างท�1วถ�ง ท�Qงน-Qควรเพ�1มช%องทางในการร�อง
เร-ยนให�มากข�Qน ให�ง%ายต%อการเข�าถ�งและการร�องเร-ยน เพ&1อให�ผ��บร�โภคทกกล%มสามารถเข�าถ�งได�ง%ายและม-ความสะดวกท-1
จะร�องเร-ยน  เช%น  ม-โทรศ�พท�สายด%วนร�องเร-ยนเร&1องผล�ตภ�ณฑ�สขภาพในระด�บจ�งหว�ด , ม-ต��ปณ.ร�บเร&1องร�องเร-ยน 
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เปCนต�น  ในส%วนของผ��ประกอบการและการโฆษณาเปCนป3ญหาท-1ม-ความส�มพ�นธ�เช&1อมโยงก�น จ�งควรม-การอบรมและ
ท"าความเข�าใจก�บผ��ท-1เก-1ยวข�องท�Qงผ��ประกอบการ  ผ��บร�โภค และส&1อมวลชน  เพ&1อให�ม-ความร��ความเข�าใจในเร&1องกฎ
ระเบ-ยบเก-1ยวก�บการค�มครองผ��บร�โภคร%วมก�น   ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ด   เปCนหน%วยงานท-1ม-ช%องทางส&1อสาร
มากกว%าหน%วยงานอ&1น ท�Qงเวปไซด� , รายการว�ทยของหน%วยงานเองท-1สามารถเข�าถ�งผ��บร�โภคได�ในวงกว�างจ�งควรใช�
ประโยชน�จากช%องทางท-1ม-ให�ม-ประส�ธ�ภาพท-1สด   เพ&1อให�เก�ดระบบการตรวจสอบก�นเองซ�1ง  เปCนการเฝYาระว�งเบ&Qองต�น 
ส%วนบทบาทของอนกรรมการ   ค�มครองผ��บร�โภคระด�บจ�งหว�ดควรก"าหนดให�ม-การประชมเปCนวาระประจ"าในการออก
ตรวจร%วมก�นในอนกรรมการท-1ด�แลด�านต%างๆ  

  อน2กรรมการค2�มครองผ �บร�โภคประจ&าจ�งหว�ดสงขลา
คณะอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภคระด�บจ�งหว�ด     เปCนคณะอนกรรมการท-1ต�Qงข�Qนตามพระราชบ�ญญ�ต�ค�มครอง

ผ��บร�โภค พ.ศ. 2522      เพ&1อท"าหน�าท-1ค�มครองผ��บร�โภคในแต%ละจ�งหว�ด          เน&1องจากส"าน�กงานคณะกรรมการค�มครอง
ผ��บร�โภคไม%ม-ส"าน�กงานสาขาในแต%ละจ�งหว�ด  แต%จะด"าเน�นการโดยใช�คณะอนกรรมการด�งกล%าว   ซ�1งม-ผ��ว%าราชการ
จ�งหว�ด  เปCนประธานและม-ส%วนราชการต%างๆท-1ม-ส%วนเก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภคเปCนอนกรรมการ  นอกจากน-Q
ตามพระราชบ�ญญ�ต�ค�มครองผ��บร�โภค พ.ศ.2522  ย�งก"าหนดให�ม-คณะอนกรรมการผ��ม-อ"านาจเปร-ยบเท-ยบความผ�ดท-1เก�ด
ข�Qนในจ�งหว�ดอ&1น   นอกจากกรงเทพมหานครฯ อ-กด�วย  ซ�1งท�Qงสององค�กรต�Qงอย�%ท-1ส"าน�กงานจ�งหว�ด     โดยม-ข�าราชการ
ในจ�งหว�ดท-1ผ��ว%าราชการแต%งต�Qงท"าหน�าท-1เปCนเลขานการ ซ�1งคณะอนกรรมการด�งกล%าวม-โครงสร�างและบทบาทหน�าท-1
ตามพระราชบ�ญญ�ต�ค�มครองผ��บร�โภค พ.ศ.2522   เปCนการค�มครองผ��บร�โภคในภาพรวมซ�1งครอบคลมทกประเดZนป3ญหา
ตามส�ทธ�ผ��บร�โภค 5 ประการได�แก%

1.ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บข%อม�ลข%าวสารรวมท�Qงค"าพรรณาคณภาพท-1ถ�กต�องและเพ-ยงพอเก-1ยวก�บส�นค�าหร&อบร�การ
2.ส�ทธ�ท-1จะม-อ�สระในการเล&อกหาส�Qนค�าและบร�การ
3.ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความปลอดภ�ยจากการใช�ส�นค�าหร&อบร�การ
4.ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บความเปCนธรรมในการท"าส�ญญา
5.ส�ทธ�ท-1จะได�ร�บการพ�จารณาและชดเชยความเส-ยหาย

ปFญหาอ2ปสรรคในการด&าเน�นงาน
- คณะอนกรรมการเปCนหน%วยงานฝากของ สคบ. ส%วนกลางท"าให�ม-ป3ญหาท"าให� ไม%ม-บคลากรท-1ท"างานด�าน

การค�มครองผ��บร�โภคโดยตรง
-      การด"าเน�นงานท"าในเช�งร�บมากกว%าเช�งรก
-      งบประมาณไม%แน%นอนและไม%เพ-ยงพอบางคร�Qงต�องเบ�กจากส"าน�กงานจ�งหว�ด
-       ผ��บร�โภคไม%ร��ส�ทธ�ของต�วเองบางคร�Qงจ�งเก�ดการเร-ยกร�องมากกว%าส�ทธ�ของต�วเอง
- ไม%ม-การประชมคณะอนกรรมการอย%างต%อเน&1อง เพราะคณะอนกรรมการแต%ละท%านม-ภารก�จงานประจ"า

 ค%อนข�างมาก   จะน�ดประชมเม&1อม-กรณ-การร�องเร-ยนหร&อประเดZนป3ญหาเก-1ยวก�บการค�มครองผ��บร�โภค
สร2ปและข�อเสนอแนะ

ในการด"าเน�นงานของส"าน�กงานคณะกรรมการค�มครองผ��บร�โภค (สคบ.)ระด�บจ�งหว�ดน�Qน  ไม%ม-ส"าน�กงานสาขา
และเจ�าหน�าท-1ประจ"าในแต%ละจ�งหว�ด ม-เพ-ยงเจ�าหน�าท-1ประจ"าส"าน�กงานจ�งหว�ดซ�1งได�ร�บมอบหมายเปCนผ��ร�บผ�ดชอบ แต%กZ
เปCนเพ-ยงงานฝากซ�1งเจ�าหน�าท-1ท-1ร�บผ�ดชอบกZม-ภาระก�จประจ"าอย�%แล�วจ"านวนมาก ในระด�บจ�งหว�ดม-คณะอนกรรมการ 
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ค�มครองผ��บร�โภคประจ"าจ�งหว�ด ซ�1งประกอบด�วยข�าราชการจากหน%วยงานต%างๆในจ�งหว�ดท-1ม-หน�าท-1เก-1ยวข�องก�บ 
ผ��บร�โภค   ซ�1งอนกรรมการแต%ละคนม-ภาระก�จงานประจ"าท-1ท"าอย�%   จ�งท"าให�ไม%ม-เจ�าหน�าท-1ด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภค
โดยตรง  การด"าเน�นงานจ�งเปCนเช�งร�บมากกว%าเช�งรกท"าได�เพ-ยงกระจายเผยแพร%ข�อม�ล เอกสาร แผ%นพ�บ  ท-1ทาง สคบ.
ส%วนกลางส%งมาให�  และร�บเร&1องร�องเร-ยนจากผ��บร�โภค ส%งต%อให�หน%วยงานท-1เก-1ยวข�อง  ด"าเน�นการไกล%เกล-1ย  แต%หาก
ตกลงก�นไม%ได�กZส%งต%อไปย�งส"าน�กงานคณะกรรมการค�มครองผ��บร�โภคส%วนกลาง ซ�1งช%องทางการร�องเร-ยนของ
ส"าน�กงานของส"าน�กงานคณะกรรมการค�มครองผ��บร�โภค  ม-อย�%อย%างครอบคลมในการค�มครองส%วนกลาง  แต%ในระด�บ
จ�งหว�ดม-ช%องทางในการร�องเร-ยนน�อยมาก ม-ผ��บร�โภคน�อยคนท-1จะทราบช%องทางการร�องเร-ยนในระด�บจ�งหว�ด ท�Qง
หมายเลขโทรศ�พท� และช%องทางท-1จะร�องเร-ยนอ&1นๆ  ท-1ผ%านมาจ�งม-กรณ-การร�องเร-ยนน�อย และไม%ได�ม-การบ�นท�กข�อม�ล
การร�องเร-ยนไว�   เจ�าหน�าท-1ม-ท�ศนคต�ด�านลบก�บผ��ร�องเร-ยน   มองว%าผ��บร�โภคไม%ร��ส�ทธ�ของต�วเองและในบางคร�Qงจ�งม-การ
เร-ยกร�องมากกว%าส�ทธ�ของต�วเอง   สร�างความย%งยากในการการพ�จารณาไกล%เกล-1ย  

ในส%วนของงบประมาณสน�บสนนม-จ"านวนน�อยมากไม%เพ-ยงพอท-1จะด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภค  จ�งท"าให�ม-
การด"าเน�นการด�านน-Qน�อยตามไปด�วย    แม�ทางจ�งหว�ดสงขลาจะแก�ไขป3ญหาโดยการเบ�กจ%ายจากส"าน�กงานจ�งหว�ดแต%กZ
เจ"านวนไม%มาก       ในส%วนของคณะกรรมการได�ม-การแต%งต�Qงคณะท"างานเปCนชดต%างๆ แต%กZไม%สามารถปฏ�บ�ต�งานได�
อย%างต%อเน&1อง ด�วยคณะกรรมการแต%ละท%านม-ภาระก�จประจ"าค%อนข�างมาก  จ�งจะม-การประชมเฉพาะเม&1อม-กรณ-การร�อง
เร-ยนและม-ประเดZนป3ญหาท-1เก-1ยวข�อง โดยเจ�าหน�าท-1ท-ร�บผ�ดชอบเสนอให�จ�ดให�ม-เจ�าหน�าท-1และม-ส"าน�กงานท-1ร�บผ�ดชอบ
เร&1องการค�มครองผ��บร�โภคโดยตรง  เพ&1อท-1การค�มครองจะท"าได�อย%างม-ประส�ทธ�ภาพมากข�Qน

 ศ นย+ว�ทยาศาสตร+การแพทย+สงขลา 
ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�สงขลาเปCนหน�1งในหน%วยงานในส%วนภ�ม�ภาคของกรมว�ทยาศาสตร�การแพทย� (ว.พ

.)ซ�1งได�ม-การจ�ดต�Qงหน%วยบร�การในส%วนภ�ม�ภาคต�Qงแต% พ.ศ. 2504  ป3จจบ�นม-ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�  13 ศ�นย�ท�1ว
ประเทศ  ในส%วนของภาคใต� ม-   4 ศ�นย�ค&อ ท-1จ�งหว�ดสราษฎร�ธาน-  จ�งหว�ดตร�ง  จ�งหว�ดสงขลา และจ�งหว�ดภ�เกZต 
ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�สงขลา  ได�เร�1มปฏ�บ�ต�งานต�Qงแต%เด&อน กรกฎาคม พ.ศ.2504   โดยศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�
สงขลาม-พ&Qนท-1ร�บผ�ดชอบครอบคลมพ&Qนท-1 5 จ�งหว�ดภาคใต� ค&อ  จ�งหว�ดสงขลา ,  ป3ตตาน- , ยะลา , นราธ�วาส และ สต�ล 
ปFญหาอ2ปสรรคในการด&าเน�นงาน

-   การด"าเน�นงานของ ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�ส%วนใหญ%เปCนการด"าเน�นงานในห�องปฏ�บ�ต�การ  สน�บสนน
    หน%วยงานอ&1น   ไม%ม-ปฏ�บ�ต�การอ&1นๆในการค�มครองผ��บร�โภค
-   ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�ม-อ"านาจในการรายงานผลการว�เคราะห�ต�วอย%างให�ผ��ส%งตรวจแต%ละรายเท%าน�Qนไม%
    สามารถรายงานให�ก�บสาธารณชนร�บทราบได�   รายงานได�แต%เพ-ยงภาพรวมของการตรวจเท%าน�Qน
-   งบประมาณสน�บสนนจากร�ฐบาลม-เพ-ยงพอแค% ค%าตอบแทนและการบร�หารจ�ดการท�1วไป  ไม%เพ-ยงพอในการ
    ตรวจว�เคราะห�ต�วอย%างหากต�องม-การตรวจในจ"านวนมากจ�งต�องม-การเกZบค%าตรวจว�เคราะห�ต�วอย%างจากผ��ท-1
    ส%งตรวจ

สร2ปและข�อเสนอแนะ
ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�สงขลา  ม-หน�าท-1ท-1เก-1ยวข�องในการค�มครองผ��บร�โภค  ในกล%มงานค�มครองผ��บร�โภค  

ซ�1งประกอบด�วย กล%มงานยา , กล%มงานอาหาร และกล%มงานร�งส-และเคร&1องม&อแพทย�  โดยภาระก�จส%วนใหญ%จะเน�นด�าน
การปฏ�บ�ต�การในห�องปฏ�บ�ต�การ  และเปCนหน%วยสน�บสนนการปฏ�บ�ต�งานของหน%วยงานอ&1นๆเช%น สสจ. โรงพยาบาล 
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และ อย.  งบประมาณในการด"าเน�นงานไม%เพ-ยงพอแต%กZสามารถหารายได�มาเสร�มจากการเกZบค%าตรวจว�เคราะห�
ผล�ตภ�ณฑ�   แต%กZเปCนการพล�กภาระค%าใช�จ%ายให�หน%วยงานอ&1นหร&อผ��บร�โภคแทน  ซ�1งถ�าหน%วยงานอ&1นหร&อผ��บร�โภค
ต�องการให�ม-การตรวจว�เคราะห�ผล�ตภ�ณฑ� แต%ไม%ม-งบประมาณกZไม%สามารถท"าได�ส%งผลถ�งปร�มาณในการส%ง    ต�วอย%าง
ในการตรวจจากหน%วยงานต%างๆลดลงท"าให�กระบวนการ  ในการส%มตรวจเพ&1อเฝYาระว�งไม%สามารถช%วยเสร�ม
กระบวนการการค�มครองผ��บร�โภคได�    ในขณะท-1ผลการตรวจว�เคราะห�ท-1ม-ผ��ส%งตรวจไม%สามารถเผยแพร%ให�ผ��บร�โภค
ท�1วไปทราบได�ในส%วนของข�อม�ลท-1สามารถเผยแพร%ให�ผ��บร�โภคทราบได�กZไม%สามารถเผยแพร%ส�%ผ��บร�โภคได�อย%างกว�าง
ขวางและท�1ว

หน�วยงานค2�มครองผ �บร�โภคส�งก�ดกระทรวงพาณ�ชย+ในจ�งหว�ดสงขลา
 ส&าน�กงานพาณ�ชย+จ�งหว�ดสงขลา 

เปCนหน%วยงานในส%วนภ�ม�ภาค  ส�งก�ดส"าน�กงานปล�ดกระทรวง  กระทรวงพาณ�ชย�    ม-หน�าท-1ประสานงานและ
ปฏ�บ�ต�หน�าท-1ในฐานะต�วแทนของกระทรวงในภ�ม�ภาค  รวมท�Qงประสานและสน�บสนนการปฏ�บ�ต�งานด�านการพาณ�ชย�
ในเขตพ&Qนท-1จ�งหว�ดตลอด  จนปฏ�บ�ต�งานซ�1งม�ได�ก"าหนดให�ม-หน�าท-1ของหน%วยงานใดเฉพาะ ส%วนหน�าท-1ค�มครอง 
ผ��บร�โภคน�Qน   ส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลาม-หน�าท-1ค�มครองผ��บร�โภคด�านราคาส�นค�า  ตาม พ .ร.บ. ว%าด�วยราคาส�นค�า
และบร�การ  พ.ศ.2542   ซ�1งตามกฎหมายด�งกล%าวก"าหนดให�ม-กรรมการในระด�บจ�งหว�ด ท-1ก"าก�บด�แลด�านราคาส�นค�าเร-ยก
ว%า คณะกรรมการส%วนจ�งหว�ดว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ โดยม-ผ��ว%าราชการจ�งหว�ดเปCนประธานและพาณ�ชย�จ�งหว�ด
เปCนเลขาณการกรรมการ ซ�1งร�บนโยบายจากคณะกรรมการกลางว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ ซ�1งม-ร�ฐมนตร-ว%าการ
กระทรวงพาณ�ชย�เปCนประธาน     โดยม-ส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ดเปCนหน%วยงานร�บผ�ดชอบ  และเปCนอณกรรมการ
ค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา  โดยเปCนอนกรรมการชดท-1ต�ดตามด�แลเร&1องฉลากส�นค�า
 ส&าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ด  

เปCนหน%วยงานในส%วนภ�ม�ภาคส�งก�ดกรมการค�าภายใน  กระทรวงพาณ�ชย�  ม-เปYาหมายการด"าเน�นงานเพ&1อให� 
ผ��บร�โภคไม%ถ�กเอาร�ดเอาเปร-ยบในการซ&Qอส�นค�าและบร�การ  และม-ความเข�มแขZงในการร�กษาส�ทธ�ประโยชน�ของตนเอง 
เกษตรกรม-ทางเล&อกและได�ร�บความเปCนธรรมในการขายผลผล�ตและม-การปร�บต�วท�นก�บการเปล-1ยนแปลงของภาวะ
ตลาดโลก  และธรก�จการค�าม-ระบบการแข%งข�นท-1เปCนธรรมและผ��ประกอบการม-จร�ยธรรมในการประกอบธรก�จการค�า 
โดม-บทบาทหน�าท-1ท-1เก-1ยวก�บการค�มครองผ��บร�โภคค&อการ  ต�ดตามภาวะราคาส�นค�าอปโภคบร�โภคและบร�การ และก"าก�บ
ด�แลผ��ประกอบธรก�จให�ม-การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ รวมท�Qงร�บเร&1องร�องเร-ยนและด"าเน�นการ
ตามกฎหมายก�บผ��ประกอบธรก�จท-1ฝcาฝdน  รวมถ�งการส%งเสร�มและพ�ฒนาผ��บร�โภคให�ม-ความเข�มแขZงในการพ�ท�กษ�ส�ทธ�
ประโยชน�ของตนเอง และประสานสน�บสนนการจ�ดจ"าหน%ายส�นค�าและบร�การในราคาท-1เปCนธรรม เพ&1อช%วยลดภาระค%า
ครองช-พของประชาชน
 ส&าน�กงานช��งตวงว�ดเขต 3-4   

เปCนหน%วยงานส%วนภ�ม�ภาคท-1ส�งก�ดกรมการค�าภายในกระทรวงพาณ�ชย�           ม-หน�าท-1ค�มครองผ��บร�โภคเร&1อง
ปร�มาณส�นค�า    ด�แลเร&1องเคร&1องช�1ง ตวง ว�ดในเขต พ&Qนท-1จ�งหว�ด ตร�ง  สต�ล  สงขลา และพ�ทลง
ปFญหาอ2ปสรรคในการด&าเน�นงาน

- บทบาทในการค�มครองผ��บร�โภคของส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลาไม%ช�ดเจนส�บสนและซQ"าซ�อนก�บ
ส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ด  
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-      ผ��ประกอบการไม%ให�ความรวมม&อและหล-กเล-1ยงท-1จะปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย
- ผ��บร�โภคขาดความร��  ไม%ร��ส�ทธจ�งม-ป3ญหาในการร�องเร-ยนให�ข�อม�ลไม%ครบถ�วนและไม%เกZบหล�กฐานในการ

ซ&Qอส�นค�าหร&อบร�การไว�
-     ผ��ประกอบการไม%ปaดปYายราคาส�นค�าบางชน�ด  บางชน�ดขายไม%ตรงก�บราคาท-1ต�ดไว�  และม�กอ�างว%าไม%ร��กฎ
      ระเบ-ยบ
-     ม-เจ�าหน�าท-1ในการด"าเน�นงานด�านต%าง ๆไม%เพ-ยงพอ
- เจ�าหน�าท-1ม-ท�ศนคต�ด�านลบก�บผ��บร�โภคท-1มาร�องเร-ยน  มองว%าผ��ร�องเร-ยนไม%ม-ความร��  ไม%ทราบกฎหมาย 

ขาดข�อม�ลท-1จะร�องเร-ยน
- หน%วยงานม-บทบาทในการส%งเสร�มการค�าจ�งเก�ดความส�บสนและอาจไม%เปCนกลางในการค�มครองผ��บร�โภค
- ไม%ม-ระบบการบ�นท�กข�อม�ลการร�องเร-ยน
หน%วยงานส�งก�ดกระทรวงพาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลาเปCนหน%วยงานในส%วนภ�ม�ภาคของกระทรวงพาณ�ชย�ท-1ด"าเน�น

งานแทนกระทรวงพาณ�ชย�โดยม-หน%วยงานท-1ม-หน�าท-1เก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภค 3 หน%วยงานค&อ ส"าน�กงาน
พาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลา  ส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ดสงขลา และส"าน�กงานช�1งตวงว�ดเขต 3-4    ซ�1งส"าน�กงานพาณ�ชย�
จ�งหว�ดจะเปCนหน%วยงานท-1ร�บผ�ดชอบควบคมก"าก�บด�แลราคาส�นค�าร%วมก�บจ�งหว�ดในร�ปของคณะกรรมการส%วนจ�งหว�ด
ว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ   ร�บนโยบายจากกรรมการกลางว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ  โดยม-ส"าน�กงานการค�า
ภายในจ�งหว�ด เปCนผ��ด"าเน�นการต%อ  จากล�กษณะการด"าเน�นงานด�งกล%าวท"าให�ม-ป3ญหาในการปฏ�บ�ต�งานเน&1องจาก
ส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดไม%ม-อ"านาจในการส�1งการจ�งเปCนการปฏ�บ�ต�งานร%วมก�นจ�งเก�ดความส�บสนท�Qงผ��ปฏ�บ�ต�งานและผ��
บร�โภคท-1ร�องเร-ยน    ส%วนส"าน�กงานช�1งตวงว�ดเขต 3-4    เปCนหน%วยงานในส%วนในส%วนภ�ม�ภาคท-1ก"าก�บด�แลในเร&1อง
ปร�มาณส�นค�า
ร�บผ�ดชอบพ&Qนท-14 จ�งหว�ด แต%ม-เจ�าหน�าท-1น�อยปฏ�บ�ต�งานได�ไม%ท�1วถ�ง  

นอกจากน-Qท�Qงสามหน%วยงานกZประสบป3ญหาเก-1ยวก�บผ��ประกอบการ     ท-1ม�กจะหล-กเล-1ยงไม%ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย
และม�กจะอ�างว%าไม%ร��กฎหมาย  จะปฏ�บ�ต�เฉพาะเม&1อเจ�าหน�าท-1ออกตรวจเท%าน�Qน   ในส%วนของผ��บร�โภคกZขาดความร��ไม%
สามารถค�มครองและพ�1งตนเองได�  ช%องทางการร�องเร-ยนของส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ดหมายเลข  1569 ซ�1งเปCนสาย
ด%วนท-1ใช�หมายเลขเด-ยวก�นท�1วประเทศ   เม&1อโทรศ�พท�ไปจะต�ดท-1ส"าน�กงานการค�าภายในของแต%ละจ�งหว�ด  ซ�1งท"าให�เปCน
ท-1ร��จ�กมากกว%าช%องทางอ&1นๆ     จ�งกลายเปCนช%องทางท-1ร�องเร-ยนทกเร&1อง  แต%กZไม%ได�ม-การจดบ�นท�กข�อม�ลการร�องเร-ยน

จากป3ญหาในการด"าเน�นงานด�งกล%าวส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดและส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ด     จ�งควรม-
- การจ�ดแบ'งบทบาทหน�าท��ในการด�าเน"นงานให�ช�ดเจน   เพ"�มช'องทางการให�ข�อม!ลแก'ผ!�บร"โภคและผ!�ประกอบการ 

และควรม�การจ�ดท�าระบบการจดบ�นท.กข�อม!ล    รวมท�/งควรม�การประสานการใช�ทร�พยากรร'วมก�น   บ!รณาการ
งาน  งบประมาณและบคคลากรร%วมก�น เพ&1อเพ�1มประส�ทธ�ภาพในการด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคด�าน
ราคาและปร�มาณส�นค�าให�มากข�Qน

 ส&าน�กงานอ2ตสาหกรรม จ�งหว�ดสงขลา 
ส"าน�กงานอตสาหกรรมจ�งหว�ดสงขลาไม%ได�ม-หน�าท-1โดยตรงในการค�มครองผ��บร�โภค แต%ม-หน�าท-1ก"าก�บด�แลร�บ

ผ�ดชอบเก-1ยวก�บมาตรฐานของโรงงานอตสาหกรรม และควบคมระบบการก"าจ�ดมลพ�ษให�เปCนไปตามมาตรฐานท-1
ก"าหนดไว�   ตรวจฉลากส�นค�าของผล�ตภ�ณฑ�อตสาหกรรม รวมท�Qงให�ข�อม�ลข%าวสารแก%ผ��ท-1มาต�ดต%อ  และส"าน�กงาน 
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อตสาหกรรมจ�งหว�ดสงขลากZเปCนหน%วยงานหน�1งท-1เปCนอณกรรมการค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา  แต%กZม-ป3ญหาเร&1อง
การขาดแคลนบคลากรท-1ด"าเน�นงานเฉพาะด�านการตรวจผล�ตภ�ณฑ�ท-1ต�องได�ร�บเคร&1องหมายมาตรฐานบ�งค�บ และม-บ�ญหา
เร&1องผ��ประกอบการไม%ให�ความร%วมม&อ

 ส&าน�กงานสาธารณส2ขเทศบาลนครหาดใหญ�
เทศบาลนครหาดใหญ% เปCนองค�กรปกครองส%วนถ�องถ�1น  ท-1ได�ยกฐานะจากสขาภ�บาลเปCนเทศบาลต"าบล และ

เทศบาลเม&อง ตามความเต�บโตของเม&องท�Qงด�านรายได�และจ"านวนประชากร  จนป3จจบ�นได�ยกฐานะเปCนเทศบาลนคร 
ในปP พ.ศ. 2538  ครอบคลมพ&Qนท-1 21 ตารางเมตร  โดยได�แบ%งโครงสร�างการบร�หารออกเปCนฝcายต%างๆค&อ ส"าน�กปล�ด 
กองว�ชาการและแผนงาน  ส"าน�กการคล�ง   ส"าน�กการช%าง   ส"าน�กการสาธารณสขและส�1งแวดล�อม   ส"าน�กการศ�กษา 
และ กองสว�สด�การส�งคม  และสถานธนานบาล   โดยหน%วยงานท-1ม-หน�าท-1ค�มครองผ��บร�โภคของเทศบาลนครหาดใหญ% 
ค&อ ส"าน�กการสาธารณสขและส�1งแวดล�อม ในกล%มงานส%งส%งเสร�มส�1งแวดล�อม  
ปFญหาอ2ปสรรคในการด&าเน�นงานค2�มครองผ �บร�โภค

-      ขาดนโยบายและแผนงานการค��มครองผ!�บร"โภคท��ช�ดเจน
- ไม%ม-เจ�าหน�าท-1ท-1ท"างานด�านการค�มครองผ��บร�โภคโดยตรง
- ไม%ได�ร�บความร%วมม&อจากผ��ประกอบการในการแก�ไขป3ญหา
- ในการตรวจว�เคราะห�ผล�ตภ�ณฑ�กรณ-ท-1ตรวจเองไม%ได�จะต�องส%งให�ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย� ต�องเส-ยค%า

ใช�จ%ายในการตรวจ  ซ�1งไม%ม-งบประมาณเพ-ยงพอในการด"าเน�นการด�งกล%าว
- การรายงานผลการตรวจว�เคราะห�ผล�ตภ�ณฑ�จาก ส"าน�กงานสาธารณสขจ�งหว�ด  ย�งไม%เปCนระบบเจ�าหน�าท-1

ต�องคอยต�ดตามอ-กคร�Qง
- เทศบาลไม%ม-อ"านาจหน�าท-1ตาม พ.ร.บ.อาหาร ต�องใช� พ.ร.บ. สาธารณสขและ สขาภ�บาล จ�งท"าได�แต%เพ-ยง

เร&1องอาหารเท%าน�Qน  ในกรณ-ท-1ม-ผ��ร�องเร-ยนผ��ประกอบการ เทศบาลท"าได�เพ-ยงต�กเต&อนผ��ประกอบการเท%าน�Qน
- ในการเกZบต�วอย%างผล�ตภ�ณฑ�บางอย%างไม%ได�ร�บความร%วมม&อจากผ��จ"าหน%าย  เจ�าหน�าท-1ต�องใช�งบประมาณ

ส%วนต�วในการซ&Qอต�วอย%างผล�ตภ�ณฑ�
- ไม%ม-อ"านาจและไม%สามารถน"าข�อม�ลผลการตรวจหาสารปนเปdeอนในผล�ตภ�ณฑ�เผยแพร%แก%สาธารณะชนได�

สร2ปและข�อเสนอแนะ
ส"าน�กการสาธารณสขและส�1งแวดล�อมเปCนหน%วยงานท-1ท"าหน�าท-1ในการค�มครองผ��บร�โภค ของเทศบาลนคร

หาดใหญ%   แต%ไม%ได�ม-การวางแผนการด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคไว�อย%างช�ดเจนท"าให�  ไม%ม-เจ�าหน�าท-1ท-1ร�บผ�ดชอบงาน
ค�มครองผ��บร�โภคโดยตรง  โดยเจ�าหน�าท-1ท-1ร�บผ�ดชอบงานค�มครองผ��บร�โภคต�องช%วยสน�บสนนงานสขาภ�บาลด�วย   และ
ขาดงบประมาณท-1จะด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภค  ท�Qงการจ�ดท"าส&1อเผยแพร%แก%ผ��บร�โภคเอง ท�Qงค%าใช�จ%ายในการจ�ดหา
ต�วอย%างผล�ตภ�ณฑ�ในการส%มตรวจผล�ตภ�ณฑ�และงบประมาณในการตรวจต�วอย%างผล�ตภ�ณฑ�ท-1ต�องส%งไปตรวจย�งศ�นย�
ว�ทยาศาสตร�การแพทย�สงขลา    ส%วนช%องทางการร�องเร-ยนเทศบาลม-โทรศ�พท�สายด%วน  1559 แต%เปCนสายด%วนท-1ร�บเร&1อง
ร�องเร-ยนรวม  ไม%ค%อยม-กรณ-การร�องเร-ยนเก-1ยวก�บเร&1องการค�มครองผ��บร�โภค   ผ��ด"าเน�นงานเองมองว%าผ��บร�โภคไม%ให�
ความสนใจข�อม�ลข%าวสาร  และไม%ได�ร�บความร%วมม&อจากผ��ประกอบการ   ท�Qงในการด"าเน�นงานเองกZม- อ"านาจหน�าท-1ท-1
จ"าก�ด ไม%ม-อ"านาจเบZดเสรZจในการจ�ดการป3ญหาผ��บร�โภคได�ท�Qงหมด
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หน�วยงานค2�มครองผ �บร�โภคส�งก�ดกระทรวงพาณ�ชย+ในจ�งหว�ดสงขลา
 ส&าน�กงานพาณ�ชย+จ�งหว�ดสงขลา 

เปCนหน%วยงานในส%วนภ�ม�ภาค  ส�งก�ดส"าน�กงานปล�ดกระทรวง  กระทรวงพาณ�ชย�    ม-หน�าท-1ประสานงานและ
ปฏ�บ�ต�หน�าท-1ในฐานะต�วแทนของกระทรวงในภ�ม�ภาค  รวมท�Qงประสานและสน�บสนนการปฏ�บ�ต�งานด�านการพาณ�ชย�
ในเขตพ&Qนท-1จ�งหว�ดตลอด  จนปฏ�บ�ต�งานซ�1งม�ได�ก"าหนดให�ม-หน�าท-1ของหน%วยงานใดเฉพาะ ส%วนหน�าท-1ค�มครอง 
ผ��บร�โภคน�Qน   ส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลาม-หน�าท-1ค�มครองผ��บร�โภคด�านราคาส�นค�า  ตาม พ .ร.บ. ว%าด�วยราคาส�นค�า
และบร�การ  พ.ศ.2542   ซ�1งตามกฎหมายด�งกล%าวก"าหนดให�ม-กรรมการในระด�บจ�งหว�ด ท-1ก"าก�บด�แลด�านราคาส�นค�าเร-ยก
ว%า คณะกรรมการส%วนจ�งหว�ดว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ โดยม-ผ��ว%าราชการจ�งหว�ดเปCนประธานและพาณ�ชย�จ�งหว�ด
เปCนเลขาณการกรรมการ ซ�1งร�บนโยบายจากคณะกรรมการกลางว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ ซ�1งม-ร�ฐมนตร-ว%าการ
กระทรวงพาณ�ชย�เปCนประธาน     โดยม-ส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ดเปCนหน%วยงานร�บผ�ดชอบ  และเปCนอณกรรมการ
ค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา  โดยเปCนอนกรรมการชดท-1ต�ดตามด�แลเร&1องฉลากส�นค�า
 ส&าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ด  

เปCนหน%วยงานในส%วนภ�ม�ภาคส�งก�ดกรมการค�าภายใน  กระทรวงพาณ�ชย�  ม-เปYาหมายการด"าเน�นงานเพ&1อให� 
ผ��บร�โภคไม%ถ�กเอาร�ดเอาเปร-ยบในการซ&Qอส�นค�าและบร�การ  และม-ความเข�มแขZงในการร�กษาส�ทธ�ประโยชน�ของตนเอง 
เกษตรกรม-ทางเล&อกและได�ร�บความเปCนธรรมในการขายผลผล�ตและม-การปร�บต�วท�นก�บการเปล-1ยนแปลงของภาวะ
ตลาดโลก  และธรก�จการค�าม-ระบบการแข%งข�นท-1เปCนธรรมและผ��ประกอบการม-จร�ยธรรมในการประกอบธรก�จการค�า 
โดม-บทบาทหน�าท-1ท-1เก-1ยวก�บการค�มครองผ��บร�โภคค&อการ  ต�ดตามภาวะราคาส�นค�าอปโภคบร�โภคและบร�การ และก"าก�บ
ด�แลผ��ประกอบธรก�จให�ม-การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ รวมท�Qงร�บเร&1องร�องเร-ยนและด"าเน�นการ
ตามกฎหมายก�บผ��ประกอบธรก�จท-1ฝcาฝdน  รวมถ�งการส%งเสร�มและพ�ฒนาผ��บร�โภคให�ม-ความเข�มแขZงในการพ�ท�กษ�ส�ทธ�
ประโยชน�ของตนเอง และประสานสน�บสนนการจ�ดจ"าหน%ายส�นค�าและบร�การในราคาท-1เปCนธรรม เพ&1อช%วยลดภาระค%า
ครองช-พของประชาชน
 ส&าน�กงานช��งตวงว�ดเขต 3-4   

เปCนหน%วยงานส%วนภ�ม�ภาคท-1ส�งก�ดกรมการค�าภายในกระทรวงพาณ�ชย�           ม-หน�าท-1ค�มครองผ��บร�โภคเร&1อง
ปร�มาณส�นค�า    ด�แลเร&1องเคร&1องช�1ง ตวง ว�ดในเขต พ&Qนท-1จ�งหว�ด ตร�ง  สต�ล  สงขลา และพ�ทลง
ปFญหาอ2ปสรรคในการด&าเน�นงาน

- บทบาทในการค�มครองผ��บร�โภคของส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลาไม%ช�ดเจนส�บสนและซQ"าซ�อนก�บ
ส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ด  

-      ผ��ประกอบการไม%ให�ความรวมม&อและหล-กเล-1ยงท-1จะปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย
- ผ��บร�โภคขาดความร��  ไม%ร��ส�ทธจ�งม-ป3ญหาในการร�องเร-ยนให�ข�อม�ลไม%ครบถ�วนและไม%เกZบหล�กฐานในการ

ซ&Qอส�นค�าหร&อบร�การไว�
-     ผ��ประกอบการไม%ปaดปYายราคาส�นค�าบางชน�ด  บางชน�ดขายไม%ตรงก�บราคาท-1ต�ดไว�  และม�กอ�างว%าไม%ร��กฎ
      ระเบ-ยบ
-     ม-เจ�าหน�าท-1ในการด"าเน�นงานด�านต%าง ๆไม%เพ-ยงพอ
- เจ�าหน�าท-1ม-ท�ศนคต�ด�านลบก�บผ��บร�โภคท-1มาร�องเร-ยน  มองว%าผ��ร�องเร-ยนไม%ม-ความร��  ไม%ทราบกฎหมาย 

ขาดข�อม�ลท-1จะร�องเร-ยน
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- หน%วยงานม-บทบาทในการส%งเสร�มการค�าจ�งเก�ดความส�บสนและอาจไม%เปCนกลางในการค�มครองผ��บร�โภค
- ไม%ม-ระบบการบ�นท�กข�อม�ลการร�องเร-ยน
หน%วยงานส�งก�ดกระทรวงพาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลาเปCนหน%วยงานในส%วนภ�ม�ภาคของกระทรวงพาณ�ชย�ท-1ด"าเน�น

งานแทนกระทรวงพาณ�ชย�โดยม-หน%วยงานท-1ม-หน�าท-1เก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภค 3 หน%วยงานค&อ ส"าน�กงาน
พาณ�ชย�จ�งหว�ดสงขลา  ส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ดสงขลา และส"าน�กงานช�1งตวงว�ดเขต 3-4    ซ�1งส"าน�กงานพาณ�ชย�
จ�งหว�ดจะเปCนหน%วยงานท-1ร�บผ�ดชอบควบคมก"าก�บด�แลราคาส�นค�าร%วมก�บจ�งหว�ดในร�ปของคณะกรรมการส%วนจ�งหว�ด
ว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ   ร�บนโยบายจากกรรมการกลางว%าด�วยราคาส�นค�าและบร�การ  โดยม-ส"าน�กงานการค�า
ภายในจ�งหว�ด เปCนผ��ด"าเน�นการต%อ  จากล�กษณะการด"าเน�นงานด�งกล%าวท"าให�ม-ป3ญหาในการปฏ�บ�ต�งานเน&1องจาก
ส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดไม%ม-อ"านาจในการส�1งการจ�งเปCนการปฏ�บ�ต�งานร%วมก�นจ�งเก�ดความส�บสนท�Qงผ��ปฏ�บ�ต�งานและผ��
บร�โภคท-1ร�องเร-ยน    ส%วนส"าน�กงานช�1งตวงว�ดเขต 3-4    เปCนหน%วยงานในส%วนในส%วนภ�ม�ภาคท-1ก"าก�บด�แลในเร&1อง
ปร�มาณส�นค�า
ร�บผ�ดชอบพ&Qนท-14 จ�งหว�ด แต%ม-เจ�าหน�าท-1น�อยปฏ�บ�ต�งานได�ไม%ท�1วถ�ง  

นอกจากน-Qท�Qงสามหน%วยงานกZประสบป3ญหาเก-1ยวก�บผ��ประกอบการ     ท-1ม�กจะหล-กเล-1ยงไม%ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย
และม�กจะอ�างว%าไม%ร��กฎหมาย  จะปฏ�บ�ต�เฉพาะเม&1อเจ�าหน�าท-1ออกตรวจเท%าน�Qน   ในส%วนของผ��บร�โภคกZขาดความร��ไม%
สามารถค�มครองและพ�1งตนเองได�  ช%องทางการร�องเร-ยนของส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ดหมายเลข  1569 ซ�1งเปCนสาย
ด%วนท-1ใช�หมายเลขเด-ยวก�นท�1วประเทศ   เม&1อโทรศ�พท�ไปจะต�ดท-1ส"าน�กงานการค�าภายในของแต%ละจ�งหว�ด  ซ�1งท"าให�เปCน
ท-1ร��จ�กมากกว%าช%องทางอ&1นๆ     จ�งกลายเปCนช%องทางท-1ร�องเร-ยนทกเร&1อง  แต%กZไม%ได�ม-การจดบ�นท�กข�อม�ลการร�องเร-ยน

จากป3ญหาในการด"าเน�นงานด�งกล%าวส"าน�กงานพาณ�ชย�จ�งหว�ดและส"าน�กงานการค�าภายในจ�งหว�ด     จ�งควรม-
การจ�ดแบ%งบทบาทหน�าท-1ในการด"าเน�นงานให�ช�ดเจน   เพ�1มช%องทางการให�ข�อม�ลแก%ผ��บร�โภคและผ��ประกอบการ  และ
ควรม-การจ�ดท"าระบบการจดบ�นท�กข�อม�ล    รวมท�Qงควรม-การประสานการใช�ทร�พยากรร%วมก�น  บ�รณาการงาน   งบ
ประมาณและ  บคลากรร%วมก�น เพ&1อเพ�1มประส�ทธ�ภาพในการด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคด�านราคาและปร�มาณส�นค�าให�
มากข�Qน

องค+กรพ�ฒนาเอกชน
องค�กรพ�ฒนาเอกชน และองค�กรภาคประชาชนในจ�งหว�ดสงขลา   ท-1ด"าเน�นงานและก�จกรรมด�านการค�มครอง 

ผ��บร�โภค   ม-จ"านวนไม%มากในการศ�กษาคร�Qงน-Qได�ท"าการศ�กษา  3 องค�กรได�แก%
   สมาคมยวมสล�มแห%งประเทศไทย สาขาจ�งหว�ดสงขลา
  โครงการบร�โภคเพ&1อช-ว�ต  สงขลา
  กล%มผ��บร�โภคเข�มแขZงสงขลา

    สมาคมย2วม2สล�มแห�งประเทศไทย สาขาจ�งหว�ดสงขลา
สมาคมยวมสล�มฯ เปCนองค�กรท-1ต�Qงข�Qนเพ&1อความเปCนป�กแผ%นของชาวมสล�มในประเทศไทย ด"าเน�นก�จกรรม

มากว%า 30 ปP ม-สาขาเปCนทางการของสมาคมอย�%ตามจ�งหว�ดต%างๆ  ม-ชมรมยวมสล�ม  อย�%ในสถาบ�นการศ�กษาต%างๆอ-กด�วย  
ซ�1งด"าเน�นงานด�านสขภาพมาโดยตลอด   นอกเหน&อจากภาระก�จด�านศาสนา  โดยเฉพาะเร&1อง ยาเสพต�ด  เอดส�   ล�กษณะ
การท"างานส%วนใหญ%เปCนการส%งเสร�มความเข�มแขZง  สร�างกระบวนการท"างานเพ&1อแก�ไขป3ญหาในประเดZนต%างๆ  โดยใช�
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หล�กศาสนาเปCนส&1อส"าค�ญในการสร�างความเข�าใจก�บกล%มเปYาหมาย   นอกจากน-Qย�งเปaดโอกาสให�เยวชนร%นใหม%ๆได�เข�า
มาเร-ยนร��และร�บผ�ดชอบงานของสมาคมในด�านต%างๆอ-กด�วย    

พ&Qนท-1ท"างานของสมาคมด"าเน�นงานเปCนเคร&อข%ายภ�ม�ภาคโดยด"าเน�นการในจ�งหว�ดต%างๆทางภาคใต�เปCนหล�ก  ซ�1ง
เปCนหน�1งในจ�งหว�ดท-1ม-ส"าน�กงานสาขาแต%เพ�1งเปaดด"าเน�นการในปP พ.ศ.2545
บทบาท

1.) เผยแพร%ให�ข�อม�ลความร��แก%ผ��บร�โภคด�านต%างๆเพ&1อให�ผ��บร�โภคเข�าใจสามารถเล&อกซ&Qอใช�ผล�ตภ�ณฑ� ร��ส�ทธ�
และหน�าท-1 ของผ��บร�โภคท-1ด-  

2.)  ตรวจร�านค�ามสล�มเพ&1อให�ผ��ประกอบการม-การผล�ตอาหารตามหล�กศาสนาอ�สลามโดยกระบวนการม-ส%วน
ร%วมของชมชนเพ&1อเสร�มสร�างศ�กยภาพของชมชนให�สามารถม-บทบาทในการเฝYาระว�งป3ญหาผ��บร�โภคของ
ชมชน

3.) ตรวจสอบสารพ�ษตกค�างในอาหารโดยการใช�ชดทดสอบเบ&Qองต�นท-1ได�ร�บการสน�บสนนมาจาก อย.
4.) เปCนศ�นย�ว�ชาการแก%ชมชนและร�บเร&1องราวร�องทกข�จากผ��บร�โภค

ปFญหาอ2ปสรรคในการด&าเน�นงาน
-  ทางสมาคมไม%ม-อ"านาจในการบ�งค�บผ��ประกอบการท-1ผล�ตอาหารไม%ตรงตามข�อก"าหนดของศาสนาอ�สลาม
-   ไม%ได�ร�บความร%วมม&อจากผ��ประกอบการในการเข�าตรวจร�านค�าในโรงเร-ยนและชมชนมสล�ม
-  ท-มงานของสมาคมฯ ส%วนใหญ%เปCนน�กศ�กษาจ�งม-เวลาน�อยในการท"างานไม%เตZมท-1และขาดความต%อเน&1อง
-   การได�ร�บงบประมาณจาก อย.โดยผ%านทาง สสจ. ซ�1งม-กระบวนการหลายข�Qนตอนจ�งท"าให�ได�ร�บงบ
    ประมาณล%าช�า

    โครงการบร�โภคเพ9�อช�ว�ต  สงขลา
โครงการบร�โภคเพ&1อช-ว�ต  สงขลา เปCนองค�กรพ�ฒนาเอกชนท-1เร�1มก%อต�Qงข�Qนในจ�งหว�ดสงขลาในปP พ.ศ. 2539 

ด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคในม�ต�ท-1หลากหลาย ท�Qงการก�นการใช�  การบร�หารจ�ดการทร�พยากร  การก"าหนดกฎหมาย
นโยบายท-1เก-1ยวข�องก�บผ��บร�โภค    โดยเน�นการให�ความร�� และสร�างกระบวนการการม-ส%วนร%วมของผ��บร�โภค   ซ�1งงบ
ประมาณท-1ได�ร�บส%วนใหญ%ได�ร�บการสน�บสนนจากส"าน�กงานคณะกรรมการอาหารและยาเปCนหล�กต�Qงแต% ปP พ.ศ.2543 
ถ�งปP พ.ศ.2546  ป3จจบ�นโครงการฯ ย�งคงด"าเน�นงานด�านการค�มครองผ��บร�โภคอย�%อย%างต%อเน&1อง 
บทบาทหน�าท��

1.) การให�ข�อม�ลแก%ผ��บร�โภคผ%านทางส&1อต%าง ๆ เช%น ว�ทย,จดหมายข%าว 
2.) จ�ดเวท-เสวนา เวท-เร-ยนร�� และระดมความค�ดเหZนของผ��บร�โภคนอกจากน-Qย�งม-การจ�ดประชมส�มมนาเพ&1อให�

ข�อม�ลด�านการค�มครองผ��บร�โภค
3.) ร�บปร�กษาแนะน"าช%องทางการร�องเร-ยน ร%วมท�Qงร�บเร&1องร�องเร-ยนในบางกรณ-  ให�ก�บผ��บร�โภคและช%วยใน  

การประสานงานก�บองค�กรท-1เก-1ยวข�องก�บงานค�มครองผ��บร�โภค
ปFญหาอ2ปสรรค

- ขาดข�อม�ลของสถานการณ�ป3ญหาท-1แท�จร�งในพ&Qนท-1 จ�งหว�ดสงขลา
- ไม%สามารถเผยแพร%ข�อม�ลได�อย%างท�1วถ�ง เน&1องจากม-ข�อจ"าก�ดในเร&1องของส&1อ
- ทางโครงการม-บคลากรในการด"าเน�นงานไม%เพ-ยงพอ นอกจากน-Qย�งขาดบคลากรท-1ม-ความเช-1ยวชาญโดยเฉพาะ
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   ทางด�านสขภาพ
- งบประมาณในการด"าเน�นโครงการม-จ"าก�ดจ�งไม%สามารถด"าเน�นการได�อย%างต%อเน&1อง

   กล2�มผ �บร�โภคเข�มแขNงสงขลา
กล%มผ��บร�โภคเข�มแขZง เปCนองค�กรภาคประชาชนท-1รวมต�วก�นข�Qนในจ�งหว�ดสงขลา  ในปP พ.ศ. 2540  เพ&1อร%วม

แสดงความค�ดเหZนและแสดงเจตนารมณ�ต%อร�ฐธรรมณ�ญฉบ�บป3จจบ�น  เพ&1อให�เปCนร�ฐธรรมณ�ญท-1ค�มครองผ��บร�โภคได�ม-
ประส�ทธ�ภาพมากข�Qน  และกล%มกZเข�าร%วมแสดงความค�ดเหZนต%อประเดZนสาธารณะท-1กระทบต%อผ��บร�โภคอ&1นๆอ-กหลาย
ประเดZนท-1เก�ดข�Qนในจ�งหว�ดสงขลา   หล�งจากน�Qนกล%มผ��บร�โภคเข�มแขZงกZได�ประสานการท"างานร%วมก�บ  โครงการบร�โภค
เพ&1อช-ว�ต  สงขลา ในปP พ.ศ.2541  และม-การท"าก�จกรรมร%วมก�นมาจนป3จจบ�น  
บทบาทหน�าท��

1.)  เปCนกรรมการโครงการบร�โภคเพ&1อช-ว�ตสงขลา ร%วมก"าหนดท�ศทางการท"างาน
2.)  เปCนส�กข-พยานในการออกตรวจร%วมก�บองค�กรภาคร�ฐ
3.) ให�ข�อม�ลผ%านทางส&1อว�ทย ,หน�งส&อพ�มพ� 
4.)  เข�าร%วมในเวท-ประชมท-1เก-1ยวข�องก�บงานค�มครองผ��บร�โภค

ปFญหาอ2ปสรรค
- ขาดข�อม�ลของสถานการณ�ป3ญหาท-1แท�จร�งในพ&Qนท-1 จ�งหว�ดสงขลา
- การด"าเน�นงานของโครงการบร�โภคม-บคลากรในการด"าเน�นงานไม%เพ-ยงพอ และขาดผ��ท-1ม-ความเช-1ยวชาญโดย 
  เฉพาะทางด�านสขภาพ

สร2ปและเสนอแนะ
จากการศ�กษาองค�กรเอกชนท-1ม-การด"าเน�นค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา โครงการบร�โภคเพ&1อช-ว�ตสงขลา  

ได�ก%อต�Qงมาประมาณ 8 ปP  การด"าเน�นงานในช%วงเร�1มต�นเปCนการค�นหาพ�นธม�ตรและท�ศทางในการด"าเน�นงาน  ในช%วงปP 
พ.ศ.2541  ม-การด"าเน�นงานประสานก�บกล%มผ��บร�โภคเข�มแขZงสงขลา  โดยเปCนการด"าเน�นก�จกรรมร%วมก�น  เน�นในการ
ให�ข�อม�ลข%าวสารแก%ผ��บร�โภค  ร�บปร�กษา  ร�บเร&1องร�องเร-ยน ให�ข�อม�ลผ��บร�โภค  สร�างช%องทางการม-ส%วนร%วมในการให�
ข�อค�ดเหZนต%อกฎหมายและนโยบาย  แหล%งงบประมาณหล�กไดร�บจากส"าน�กงานคณะกรรมการอาหารและยา ต�Qงแต%ปP 
พ.ศ. 2542 –2546 โดยใช%ร%มของม�ลน�ธ�ร�กบ�านเก�ดภาคใต�  ซ�1งเปCนองค�กรน�ต�บคคล    ส%วนสมาคมยวมสล�มแห%ง
ประเทศไทย สาขาจ�งหว�ดสงขลา  เปCนองค�กรสาขาท-1เร�1มม-การด"าเน�นก�จกรรม ในปP พ.ศ.2545  โดยสมาคมม-ส"าน�กงาน
ใหญ%อย�%ท-1จ�งหว�ดยะลา  ด"าเน�นก�จกรรมค�มครองผ��บร�โภคโดยการให�ข�อม�ลแก%ผ��บร�โภคในพ&Qนท-1เปYาหมาย  ตรวจสอบร�าน
ค�าในชมชนให�เปCนไปตามหล�กศาสนา

การด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคขององค�กรเอกชน  ม�กจะขาดความต%อเน&1องในการด"าเน�นงาน  เน&1องจากขาด
แหล%งสน�บสนนงบประมาณท-1แน%นอน  และม-งบประมาณท-1จ"าก�ด  ไม%สามารถด"าเน�นงานได�อย%างเตZมท-1  ม-การเปล-1ยนเจ�า
หน�าท-1บ%อย  เน&1องจากเจ�าหน�าท-1เปCนอาสาสม�ครจ�งม�กไม%ต%อเน&1อง ผ��ประกอบการไม%ให�ความร%วมม&อในการด"าเน�นงาน 
เน&1องจากไม%ม-อ"านาจตามกฎหมายในการด"าเน�นการก�บผ��กระท"าผ�ด   นอกจากน-Qย�งขาดข�อม�ลท-1เท%าท�นสถานการณ�  ขาดผ��
เช-1ยวชาญเฉพาะในด�านต%างๆ  

จ"าเปCนอย%างย�1งท-1จะต�องม-การสน�บสนนให�องค�กรเอกชนม-การด"าเน�นก�จกรรมได�อย%างต%อเน&1องเพ&1อถ%วงดลและ
การตรวจสอบอ"านาจของฝcายต%างๆ  ท�Qงหน%วยงานภาคร�ฐ  และผ��ประกอบการ  และจะเปCนองค�กรท-1ช%วยกระต�นให�ผ��
บร�โภค ร��ส�ทธ�และตระหน�กในส�ทธ�มากย�1งข�Qน  ช%วยเสร�มกลไกการค�มครองผ��บร�โภคให�ม-ประส�ทธ�ภาพมากข�Qน  โดยท�Qง

91



จากหน%วยงานภาคร�ฐ และผ��บร�โภคต�องม-การสน�บสนนด�านงบประมาณให�องค�กรเอกชนสามารถด"าเน�นงานได�อย%างต%อ
เน&1อง  นอกจากน-Qต�องม-การประสานข�อม�ลก�บหน%วยงานร�ฐท-1เก-1ยวข�อง  และน�กว�ชาการ สถานศ�กษา ท-ให�ม-การส%งต%อ
ข�อม�ล  และการว�เคราะห�ข�อม�ลท-1ถ�กต�องเพ&1อการค�มครองผ��บร�โภค 

ผ �ผล�ต   /   ผ �ประกอบการ  
ผ��ผล�ตและผ��ประกอบการในจ�งหว�ดสงขลาม-จ"านวนมากเน&1องจากเปCนเม&องการค�า   แต%ไม%สามารถประสานขอ

ความร%วมม&อได�เน&1องจาก  ผ��ประกอบการเกรงว%าจะเปCนการตรวจสอบปองค�กรอ-กท�Qงเกรงว%าการให�ข�อม�ลจะเปCนผลลบ
ต%อองค�กร  จ�งได�ท"าการศ�กษา 3  องค�กรได�แก%

   ห�างทZอปส� (โรบ�นส�น)
   ห�างแมZคโคร
   กล%มเภส�ชชมชน  จ�งหว�ดสงขลา

   ห�างทNอปส+ (โรบ�นส�น)
บทบาทหน�าท��ในการค2�มครองผ �บร�โภค

1.ม-ศ�นย�ควบคมคณภาพส�นค�าก%อนออกจ"าหน%าย
2.ม-ห�องเยZนควบคมอณหภ�ม�ของส�นค�าในระหว%างการขนส%งและการเกZบร�กษา
3.ร�บเร&1องร�องเร-ยนกรณ-ท-1ผ��บร�โภคเก�ดป3ญหาจากการบร�โภคส�นค�า
4. ทางห�างจะร�บเปล-1ยนส�นค�าหร&อค&นเง�นหากส�นค�าท-1ผ��บร�โภคซ&Qอไปหมดอาย หร&อไม%ได�คณภาพ 

   ห�างแมNคโคร
บทบาทหน�าท��ในการค2�มครองผ �บร�โภค

1.  ตรวจสอบส�นค�าก%อนร�บมาจ"าหน%าย และกรณ-ส�นค�าท-1ร�บมาม-ป3ญหาทางห�างจะแจ�งเจ�าของบร�ษ�ทท�นท-
1        2.  ม-ห�องเยZนควบคมอณหภ�ม�ของส�นค�าในระหว%างการขนส%งและการเกZบร�กษา

3.  ทางห�างจะร�บเปล-1ยนส�นค�าหร&อค&นเง�นหากส�นค�าท-1ผ��บร�โภคซ&Qอไปหมดอาย หร&อไม%ได�คณภาพ

   กล2�มเภส�ชช2มชน จ.สงขลา
บทบาทหน�าท��ในการค2�มครองผ �บร�โภค

1.  ม-การแจกเอกสารความร��ด�านสขภาพให�ก�บผ��ปcวยท-1มาร�านยา
2.  การจ�ดประชมร%วมก�บสมาช�กเพ&1อแลกเปล-1ยนข�อม�ลความร��ด�านสขภาพ
3.  ค�ดเล&อกยาท-1จะน"ามาจ"าหน%ายในร�านยาจากบร�ษ�ทท-1ม- GMP/ISO
4.  รายงานอาการไม%พ�งประสงค�จากการใช�ยา (ADR) ส%งให�ทาง อย.

ปFญหาอ2ปสรรค
1.  การรวมกล%มสมาช�กเภส�ชกรท"าได�ยาก โดยเฉพาะเภส�ชกรร%นใหม%ๆ

2        2.  ไม%ม-การแต%งต�Qงประธานกล%มท-1ช�ดเจน
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สร2ปและเสนอแนะ
จากการศ�กษาบทบาทหน�าท-1ของห�างสรรส�นค�า ค&อ ห�างทZอป และ สยามแมคโคร ซ�1งเปCน ผ��ประกอบการท-1

จ"าหน%ายส�นค�าและบร�การแก%ผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา  โดยห�างท�Qงสองแห%ง จะท"าการตรวจสอบท-1ร�บมาจ"าหน%ายให�
เปCนไปตามมาตรฐาน  ม-การควบคมในข�QนตอนการเกZบร�กษาและการขนย�าย  นอกจากน-Qย�งร�บเปล-1ยนส�นค�าหร&อค&นเง�น
ในกรณ-ท-1ส�นค�าไม%ได�มาตรฐาน  ส%วนกล%มเภส�ชชมชน จ�งหว�ดสงขลา ซ�1งเปCนผ��ประกอบการท-1จ"าหน%ายผล�ตภ�ณฑ�สขภาพ  
โดยเฉพาะยาแก%ผ��บร�โภค ในจ�งหว�ดสงขลา  โดยม-การให�ข�อม�ลแก%ผ��บร�โภคเก-1ยวก�บผล�ตภ�ณฑ�ยา   การเล&อกยาท-1ม-
มาตรฐานมาจ"าหน%าย  และรายงานอาการไม%พ�งประสงค�จากการใช�ยาแก%ส"าน�กงานคณะกรรมการอาหารและยา

ป3ญหาอปสรรคในการด"าเน�นงานของห�างสรรพส�นค�าไม%ม-ข�อม�ล  ส%วนกล%มเภส�ชชมชนพบว%าม-ป3ญหาการ
ประสานงานก�บสมาช�ก ซ�1งบางส%วนเปCนสมาช�กใหม%ท-1ม�กจะขาดความตระหน�กในการม-ส%วนร%วมก�บกล%ม  และ
โครงสร�างการบร�หาร  การจ�ดการภายในกล%มขาดความช�ดเจนเน&1องจากม-การเปล-1ยนแปลงประธานจ�งย�งม-ความส�บสน
ในการด"าเน�นงาน   

การรวมกล%มก�นของผ��ประกอบการเปCนเร&1องยากซ�1งเปCนข�อจ"าก�ดทางด�านธรก�จ  แต%การรวมกล%มก�นในแต%ละ
กล%มธรก�จจะเปCนการสร�างกลไกในการประสานงานระหว%างหน%วยงานต%างๆ  ท�Qงภาคร�ฐ  เอกชน  ส&1อมวลชน  ผ��บร�โภค 
และผ��ประกอบการเอง  ซ�1งผ��ประกอบการต�องม-ความตระหน�กต%อความร�บผ�ดชอบต%อผ��บร�โภค  ส�งคม และส�1งแวดล�อม 
ท-1อาจได�ร�บผลกระทบจากการผล�ตท-1ขาดความร�บผ�ดชอบ  การรวมต�วของกล%มเภส�ชชมชน  หร&อกล%มผ��ประกอบการนQ"า
ท-1ม-การรวมต�วก�นหลายคร�Qงแต%ไม%ประสบความส"าเรZจ  จนล%าสดม-ความพยายามท-1จะรวมกล%มก�นอ-กคร�Qงเพ&1อจ�ดการก�บผ��
ประกอบการท-1ขาดความร�บผ�ดชอบ  ท"าลายภาพพจน�ของผ��ประกอบการ  เอาเปร-ยบผ��บร�โภคและเอาเปร-ยบผ��ประกอบ
การด�วยก�นเอง  การรวมกล%มก�นของผ��ประกอบการจะเปCนการตรวจสอบก�นเองซ�1งจะเปCนกลไกท-1เสร�มสร�างระบบการ
ค�มครองผ��บร�โภคให�ม-        ประส�ทธ�ภาพมากข�Qน   

ส9�อมวลชน
ส&1อมวลชนในจ�งหว�ดสงขลาได�ท"าการศ�กษา 3 องค�กรได�แก% 
   สถาน-ว�ทย มอ.
   สถาน-ว�ทย อสมท.สงขลา
   หน�งส&อพ�มพ�โฟก�สภาคใต�

   สถาน�ว�ทย2 มอ.
บทบาทหน�าท��

1.  ให�ความร��ด�านต%าง ๆ ผ%านทางส&1อว�ทย
3        2.  ร�บเร&1องร�องเร-ยนและด"าเน�นการแทนผ��บร�โภคผ%านทางรายการ  "ร%วมด�วยช%วยก�น"  และรายการ 
4            " ร�องทกข�กลางสภา "
ปFญหาอ2ปสรรค

1.  ไม%ได�ร�บความร%วมม&อจากองค�กรท-1เก-1ยวข�องในการด"าเน�นการแก�ป3ญหาตามท-1ผ��บร�โภคร�องเร-ยน
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   สถาน�ว�ทย2 อสมท.สงขลา
บทบาทหน�ท��

- ร�บ spot เร&1องการค�มครองผ��บร�โภคจากองค�กรต%างๆ และม-การเผยแพร%ผ%านทางส&1อว�ทย
- เช�ญว�ทยากรมาตอบค"าถามสายตรงในรายการต%าง ๆ ให�ก�บผ��บร�โภค
- จ�ดบอร�ดให�ความร��ด�านการค�มครองผ��บร�โภค
- ค�ดกรองรายการโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาด�านอาหารและยาจะต�องม-ใบอนญาตโฆษณาก%อนท-1

จะม-การออกอากาศ
ปFญหาอ2ปสรรค

- ไม%ม-เวลาในการน"าเสนอข�อม�ลท-1ส%งมาได�ท�Qงหมดเน&1องจากระยะเวลาในการออกอากาศม-จ"าก�ด
- อปกรณ�ส"าน�กงานม-ไม%เพ-ยงพอ เช%น เคร&1องคอมพ�วเตอร�
- น�กจ�ดรายการท"าการโฆษณาส�นค�า ( อาหารและยา)ท-1ไม%ม-ใบอนญาตโฆษณา
- การส%งต%องานของบคลากรในสถาน-ว�ทยท"าได�ยาก

    หน�งส9อพ�มพ+โฟก�สภาคใต�
บทบาทหน�าท��

1.  ร�บเร&1องร�องเร-ยนจากผ��บร�โภคและประสานงานไปย�งองค�กรท-1ได�ร�บผลกระทบ
2.  ประมวลเร&1องราวเก-1ยวก�บการค�มครองผ��บร�โภคจากน�Qนจ�งม-การเผยแพร%ให�ประชาชนได�ร�บทราบ

ปFญหาอ2ปสรรค
1.  ไม%ได�ร�บความร%วมม&อจากองค�กรท-1ต�องการประสานงานด�วย

สร2ปและข�อเสนอแนะ
สถาน-ว�ทยมหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร�   (เอฟเอZม 88.0 )  ม-การค�มครองผ��บร�โภคโดยการให�ข�อม�ลข%าวสารแก%

ผ��บร�โภค และร�บเร&1องร�องเร-ยนผ%านรายการว�ทย 2 รายการค&อ “ ร�องทกข�กลางสภา ” และ “ ร%วมด�วยช%วยก�น ”  ส%วน
สถาน-ว�ทย    อสมท.สงขลา  ( เอฟเอZม 96.5 )  ม-การให�ข�อม�ลประชาส�มพ�นธ�ข%าวสารแก%ผ��บร�โภคโดยการร�บเทปข�อม�ล
จากหน%วยงานท-1เก-1ยวข�อง  รายการว�ทยชมชนท-1เปaดโอกาสให�ม-การจ�ดรายการว�ทยของภาคประชาชนโดยม-การให�ข�อม�ล
แก%ผ��บร�โภคในประเดZนต%างๆ  นอกจากน-Qม-การด"าเน�นการค�ดกรองการโฆษณาท-1ไม%ถ�กต�องโดยเฉพาะการโฆษณาด�าน
อาหารและยา  ส%วนหน�งส&อพ�มพ�โฟก�สภาคใต�  ม-การให�ข�อม�ลข%าวสารแก%ผ��บร�โภคผ%านหน�งส&อพ�มพ�  และย�งร�บเร&1องร�อง
เร-ยนจากผ��บร�โภคด�วย

การด"าเน�นงานในส%วนการร�บเร&1องร�องเร-ยนม-ป3ญหาในส%วนของผ��ท-1เก-1ยวข�องไม%ให�ความร%วมม&อ โดยเฉพะผ��ท-1
ถ�กร�องเร-ยน ท�Qงหน%วยงานร�ฐและผ��ประกอบการ  ม-เวลาในรายการว�ทยและพ&Qนท-1ในหน�งส&อพ�มพ�ท-1จ"าก�ดในการน"าเสนอ
ให�ข�อม�ลแก%ผ��บร�โภคซ�1งเปCนข�อจ"าก�ดทางธรก�จ  นอกจากน-Qย�งไม%สามารถควบคมผ��จ�ดรายการว�ทยท-1โฆษณาส�นค�าใน
รายการและ ขาดเจ�าหน�าท-1ท-1ม-ประสบการณ�และด"าเน�นการอย%างต%อเน&1อง    

ข�อม�ลข%าวสารเปCนส%วนส"าค�ญท-1ม-ผลในพฤต�กรรมการบร�โภคของคน  การให�ข�อม�ลข%าวสารท-1ถ�กต�องและเปCน
จร�งจ�งเปCนส�1งส"าค�ญ  และแม�ส&1อมวลชนจะเปCนหน%วยงานส"าค�ญในการช%วยแก�ป3ญหาหร&อช%วยเสร�มให�ระบบการค�มครอง
ผ��บร�โภคม-มากข�Qน แต%ส&1อกZม-ข�อจ"าก�ดเน&1องจากม-ความส�มพ�นธ�ทางธรก�จก�บผ��ประกอบการอย%างใกล�ช�ด  ซ�1งเปCนส%วน
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ส"าค�ญต%อการด"ารงอย�%ของส&1อน�Qน   จ�งต�องม-ส&1อท-1ม-เปCนกลาง  ม-แหล%งข�อม�ลรวม  และม-การประสานข�อม�ลระหว%างหน%วย
งานท-1เก-1ยวข�อง  นอกจากน-Qต�องม-กลไกการตรวจสอบส&1อโดยเฉพาะการโฆษณาเก�นจร�ง การโฆษณาท-1ผ�ดกฎหมาย

สร2ปปFญหาอ2ปสรรคของหน�วยงานท��เก��ยวข�องก�บการค2�มครองผ �บร�โภค
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            หน�วยงานภาคร�ฐ
 นโยบายและแผนงานการค�มครองผ��บร�โภคจากส'วน
    กลางไม%ช�ดเจน ในการปฏ"บ�ต"งาน
 เจ�าหน�าท-1ม-ท�ศนคต�ด�านลบต%อผ��ท-1ร�องเร-ยน
ความแขZงต�วของแต%ละองค�กรท"าให�ม-การแบ%งงานบท
   บาทหน�าท-1การค�มครองผ��บร�โภคช�ดเจนจนเก�นไป
 การต�ดข�ดในเร&1องกฎระเบ-ยบต%างๆ
 ผ��ประกอบการไม%ให�ความร%วมม&อในการปฏ�บ�ต�
   ตามกฎหมาย
ขาดเจ�าหน�าท-1ท-1ร�บผ�ดชอบงานค�มครองผ��บร�โภค
โดยตรง
 ขาดงบประมาณในการด"าเน�นการ
 ผ��บร�โภคขาดข�อม�ลความร��โดยเฉพาะเร&1องส�ทธ�
การปฏ�บ�ต�งานของคณะอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภค
   ร%วมก�นของหน%วยงานต%างๆขาดความต%อ เน&1อง
 การปฏ�บ�ต�งานเปCนแบบต�Qงร�บมากกว%าเช�งรก
ขาดส&1อในการประชาส�มพ�นธ�ให�ข�อม�ลแก%ผ��บร�โภค

               ส9�อมวลชน
 ไม%ได�ร�บความร%วมม&อจากผ��ท-1เก-1ยวข�อง
ม-เวลาในรายการว�ทยและพ&Qนท-1ในหน�งส&อพ�มพ�ท-1จ"าก�ด
  ในการน"าเสนอให�ข�อม�ลแก%ผ��บร�โภค
ไม%สามารถควบคมผ��จ�ดรายการว�ทยท-1โฆษณาส�น
   ค�าในรายการได�
 ขาดเจ�าหน�าท-1ท-1ม-ประสบการณ�และด"าเน�นการ
   อย%างต%อเน&1อง

            ผ �ประกอบการ
 การรวมกล%มของผ��ประกอบการท"าได�ยาก 
 โครงสร�างของเภส�ชชมชนไม%ช�ดเจนท"าให�เก�ด
    ความไม%ช�ดเจนในการด"าเน�นงาน
 การด"าเน�นงานม%งหว�งก"าไรขององค�กรเปCนท-1ต�Qง 

องค+กรเอกชนค2�มครองผ �บร�โภค
 ไม%ม-อ"านาจตามกฎหมายในการด"าเน�นการก�บ
    ผ��กระท"าผ�ด
ผ��ประกอบการไม%ให�ความร%วมม&อในการด"าเน�น
   งาน
 ขาดข�อม�ลท-1เท%าท�นสถานการณ�
 ขาดผ��เช-1ยวชาญเฉพาะในด�านต%างๆ
 ขาดแหล%งสน�บสนนงบประมาณและม-งบประมาณ
    ท-1จ"าก�ด
  ขาดความต%อเน&1องในการด"าเน�นงานเน&1องจาก
   เปล-1ยนเจ�าหน�าท-1บ%อย หร&อ เปCนการท"างานใน
   ล�กษณะอาสาสม�คร



แนวทางการพ�ฒนาระบบเคร9อข�ายการค2�มครองผ �บร�โภคด�านผล�ตภ�ณฑ+ส2ขภาพ  
กรณ� ผล�ตภ�ณฑ+อาหารและยาในจ�งหว�ดสงขลา

จากการจ�ดเสวนากล%ม ( Focus  group  discussion )  เพ&1อค�นหาแนวทางในการแก�ไขป3ญหาผ��บร�โภคในจ�งหว�ด
สงขลา   ซ�1งม-การจ�ดเสวนากล%ม   ในกล%มภาคประชาส�งคม   ท-1ด"าเน�นงานเก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ด
สงขลา  และการจ�ดเสวนาในกล%ม   หน%วยงานราชการท-1ด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา  รวม 2 คร�Qง  ซ�1งม-
แนวทางในการแกไขป3ญหาจากท�Qง 2 ภาคส%วนด�งน-Q

1. แนวทางการแก�ปFญหาขององค+กรภาคร�ฐ
จากการเสวนากล%ม ( focus group discussion)  คร�Qงท-1 1 เปCนการแลกเปล-1ยนความค�ดเหZนขององค�กรภาคร�ฐใน

จ�งหว�ดสงขลา เร&1องป3ญหาเก-1ยวก�บการค�มครองผ��บร�โภค และแนวทางการแก�ไขป3ญหาด�งกล%าวควบค�%ก�น ด�งน-Q

ปFญหาขององค+กรภาคร�ฐท��เก��ยวข�องก�บงานค2�มครองผ �บร�โภค
1.  นโยบายจากส%วนกลางไม%ช�ดเจนและไม%ต%อเน&1อง
2.  การแก�ป3ญหาท"าในเช�งร�บมากกว%าเช�งรกเน&1องจากต�ดระบบราชการและการส�1งการ
3.  ขาดการประสานงานท-1ด-ระหว%างองค�กรภาคร�ฐด�วยก�น  ม-การแบ%งบทบาทหน�าท-1ช�ดเจนจนเก�นไป
4.  ขาดการม-ส%วนร%วมก�บหน%วยงานอ&1นๆท�Qงผ��บร�โภค,ผ��ผล�ต/ผ��ประกอบการ และส&1อมวลชน
5.  บคลการท"างานต�ดกรอบย�ดกฎหมายและระเบ-ยบเปCนหล�ก ขาดการสร�างสรรค� และพ�ฒนาการ  
     ท"างาน
6.  ขาดความเดZดขาดในการต�ดส�นใจต�องข�Qนอย�%ก�บผ��บ�งค�บบ�ญชา
7.  กระบวนการในการแก�ไขป3ญหาย%งยากและม-หลายข�Qนตอน
8.  การเกZบรวบรวมข�อม�ลไม%สามาถน"ามาใช�ได�จร�งในทางปฏ�บ�ต�
9.  ม-การเม&องเข�าแทรกแซง และม-การคอร�ปช�1น

                     10.  บคลากรขาดกระบวนท�ศน� ขาดการตระหน�ก และไม%ให�ความส"าค�ญก�บป3ญหา

แนวทางการแก�ปFญหา
1)  ปร�บโครงสร�างของคณะอน2กรรมการค2�มครองผ �บร�โภคประจ&าจ�งหว�ดสงขลา

ปร�บโครงสร�างคณะกรรมการชดท-1ม-การด"าเน�นการค�มครองผ��บร�โภคอย�% ค&ออนกรรมการค�มครองผ��บร�โภคประจ"า
จ�งหว�ด  ซ�1งเด�มโครงสร�างของกรรมการชดน-Qประกอบด�วย   ต�วแทนจากหน%วยงานราชการต%างๆ  ท-1ม-หน�าท-1เก-1ยวข�องก�บ
การค�มครองผ��บร�โภคในด�านต%างๆท�Qงส�Qน  จ�งควรเพ�1มโครงสร�างของกรรมการในส%วนของต�วแทนผ��บร�โภคและน�กว�ชา 
การท-1เก-1ยวข�อง
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ส�วนท�� 4 การว�เคราะห+จากการจ�ดสนทนากล2�มย�อย



2)  สร�างกล2�มเคร9อข�ายระหว�างองค+กรภาคร�ฐ 
ประสานความร%วมม&อระหว%างหน%วยงานภาคร�ฐท-1เก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภค  เพ&1อให�เก�ดการท"างานร%วมก�นอย%าง
เปCนเคร&อข%ายโดยม-ก�จกรรมร%วมก�นค&อ  

 ม-เวท-แลกเปล-1ยนความร�� ข�อม�ลต%างๆ รวมถ�งความค�ดเหZนเพ&1อปร�บกระบวนท�ศน�ในการท"างานของ
บคลากร

 ม-การท"าว�จ�ยร%วมระหว%างองค�กรภาคร�ฐ โดยใช�กรณ-ศ�กษาเปCนประเดZนในการทบทวนบทบาทการ
ท"างานร%วมก�น  ระหว%างองค�กร โดยพ�จารณาว%า ป3ญหาท-1เก�ดข�Qนผ�ดพลาดท-1ข�Qนตอนใด องค�กรใดร�บ   
ผ�ดชอบ และบทบาทใดท-1แต%ละองค�กรซQ"าซ�อนก�น จากน�Qนจ�งน"ามาเช&1อมโยงแนวทางการแก�ไขป3ญหาให�
เปCนข�Qนตอน ม-การก"าหนดผ��ร�บผ�ดชอบอย%างช�ดเจน เพ&1อไม%ให�ม-การท"างานซQ"าซ�อน 

2.     แนวทางการแก�ไขปFญหาการค2�มครองผ �บร�โภคของภาคประชาส�งคม  
การจ�ดเสวนากล%มย%อยในส%วนของภาคประชาส�งคม   ซ�1งเปCนกล%มประชาชนท-1ม-การด"าเน�นก�จกรรม  เก-1ยวข�อง

ก�บการค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา  ผ��เข�าร%วมเสวนาปCนผ��ท-1ม-ประสบการณ�ในการด"าเน�นการหร&อจ�ดการป3ญหา
ของผ��บร�โภค  และจากการจ�ดเสวนาท"าให�ได�แนวทางในการแก�ไขป3ญหาด�งน-Q

1) จ�ดต�Bงเคร9อข�ายองค+กรผ �บร�โภค
ประสานให�เก�ดการรวมต�วก�นของกล%มองค�กรผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา และสร�างกระบวนการการม-ส%วนร%วม

ในการด"าเน�นงานและด"าเน�นก�จกรรมร%วมก�น  เพ&1อสร�างความเข�าใจ  ช%วยปร�บท�ศนคต�ว�ธ-ค�ดให�ม-ความสอดคล�องก�น 
สร�างความเข�มแขZงและสร�างพล�งต%อรองของผ��บร�โภค  เพ&1อพ�ท�กษ�ส�ทธ�ผ��บร�โภคเอง   โดยจ�ดให�ม-การด"าเน�นก�จกรรมร%วม
ก�น เช%น 

 จ�ดเวท-เร-ยนร��ให�กล%มประชาส�งคมได�เข�าม-ส%วนร%วมในการแลกเปล-1ยนข�อม�ลข%าวสารและแสดงความค�ด
เหZน

        จ�ดก�จกรรมรณรงค�ต%อสาธารณชน   ในประเดZนป3ญหาผ��บร�โภค
        ม-การท"าว�จ�ยแบบม-ส%วนร%วมเพ&1อส%งเสร�มการท"างานระหว%างองค�กร และเปCนการศ�กษาข�อม�ลของผ��
         บร�โภคเอง
        จ�ดเวท-น"าเสนอข�อค�ดเหZนของผ��บร�โภค  ต%อกฎหมายหร&อนโยบายท-1เก-1ยวข�องแก%หน%วยงานท-1เก-1ยวข�อง
2)  ประสานงานก�บหน�วยงานท��เก��ยวข�อง( Stakeholder)
เม&อองค�กรผ��บร�โภคสามารถรวมต�วก�นเปCนเคร&อข%าย  ม-จดประสานงานท-1ช�ดเจน  สามารถประสานก�บหน%วยงา

นอ&1นๆท-1เก-1ยวข�องท�Qง  หน%วยงานภาคร�ฐ , ผ��ผล�ต/ผ��ประกอบการและ ส&1อมวลชน ซ�1งการสร�างเคร&อข%ายต�องม-การด"าเน�น
ก�จกรรมร%วมก�นเพ&1อเปCนเคร&1องม&อ   ในการสร�างความเข�าใจร%วมก�นและช%วยปร�บท�ศนคต�ท-1ด-  ในการท"างานร%วมก�น 
โดยม-ก�จกรรมร%วมก�นเช%น

 จ�ดเวท-เร-ยนร��ร%วมก�น เพ&1อแลกเปล-1ยนข�อม�ลข%าวสารและแสดงความค�ดเหZน ของทกภาคส%วน เปCนประจ"า
และต%อเน&1อง

 ม-ก�จกรรมร%วมก�น เช%น การท"าว�จ�ยแบบม-ส%วนร%วม , ก�จกรรมรณรงค�ในวาระท-ส"าค�ญเก-1ยวข�องก�บผ��
บร�โภค
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3)  จ�ดต�Bงศ นย+ประสานงานเคร9อข�ายการค2�มครองผ �บร�โภคเช�งบ รณาการด�านการใน จ�งหว�ดสงขลา
เม&1อทกภาคส%วนท-1เก-1ยวข�อง  ม-ความพร�อมท-1จะประสานงานเพ&1อให�เก�ดเคร&อข%ายองค�กรค�มครองผ��บร�โภคใน

จ�งหว�ดสงขลา  เพ&1อการด"าเน�นงานร%วมก�นอย%างบ�รณาการ    จ�งจ�ดต�Qงศ�นย�ประสานงานข�Qน  โดยม-ร�ปแบบและ  ภารก�จ
ด�งน-Q 

ร ปแบบ  ศ�นย�ประสานงานเคร&อข%ายค�มครองผ��บร�โภคเช�งบ�รณาการ จงหว�ดสงขลา
 เปCนเคร&อข%ายหร&อองค�กรอ�สระ
 ม-การสน�บสนนท�Qงงบประมาณ จาก ภาคร�ฐ, ผ��ผล�ต/ผ��ประกอบการ, ประชาส�งคม 
 สามารถจ�ดการและบร�หารงบประมาณเองได�
 ประสานก�บหน%วยงานท-1ร�บผ�ดชอบเพ&1อใช�มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผ��กระท"าความผ�ด
       และการลงโทษทางส�งคมเม&1อกฎหมายไม%สามารถเอาผ�ดได� เช%น ผ��บร�โภคร%วมก�นต%อต�านผ��   
       ประกอบการท-1ขายส�นค�าไม%ได�คณภาพ เปCนต�น

บทบาทหน�าท��  ศ�นย�ประสานงานเคร&อข%ายค�มครองผ��บร�โภคเช�งบ�รณาการ จ.สงขลา
 เปCนหน%วยประสานงานระหว%างองค�กรภาคร�ฐ – ผ��ผล�ต/ผ��ประกอบการ-ประชาส�งคม-ส&1อมวลชน
 เปCนต�วแทนของผ��บร�โภคในการเคล&1อนไหวต%างๆ เช%น สร�างอ"านาจในการต%อรอง ในการบร�โภค 
 ตลอดจนสร�างโอกาสให�ผ��บร�โภคได�แก�ไขป3ญหาของตนเอง
 สน�บสนนภาคประชาชนให�ม-ส%วนร%วมในการต�ดส�นป3ญหาและก"าหนดท�ศทางหร&อนโยบายท-1
เหมาะ

สมก�บชมชนของตนเองตามส�ทธ�ในส�ทธ�ร�ฐธรรมน�ญมาตรา 57 
 เปCนกลไกประสานเร&1องส�ทธ�ของผ��บร�โภค
 ปร�บเปล-1ยนกระบวนท�ศน�การท"างานในแต%ละองค�กรให�ม-ท�ศนคต�ท-1ด-ต%อก�น
 ส%งเสร�มและสน�บสนนให�ม-ต�วแทนผ��บร�โภคเปCนคณะกรรมการในงานท-1เก-1ยวข�องก�บการค�มครอง 

ผ��บร�โภค
 ร%วมพล�กด�นและสน�บสนนกฎหมายและนโยบายท-1เอ&Qอต%อการม-ส%วนร%วมของภาคประชาชน
 การม-กลไกและโครงสร�างในการร�บฟ3งความค�ดเหZนของผ��แทนผ��บร�โภคต%อการก"าหนดมาตรการ 

นโยบาย กฎหมายท-1เก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภค
 ปร�บปรงช%องว%างของกฎหมายท-1ส"าค�ญซ�1งเปCนอปสรรคและไม%สอดคล�องก�บการค�มครองผ��
บร�โภคใน

ป3จจบ�น
 ม-ระบบข�อม�ลท-1ประชาชนเข�าถ�งได�สะดวก เข�าใจง%าย   เช%น ผ%านทางส&1อโทรท�ศน� ว�ทย 

หน�งส&อพ�มพ�  
เคเบ�Qลท-ว-  อ�นเตอร�เนทต�  ท-1สามารถให�ประชาชนเข�าไป แลกเปล-1ยนความค�ดเหZนได�
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3.  ส�งเคราะห+แนวทางการพ�ฒนาระบบเคร9อข�ายการค2�มครองผ �บร�โภคด�านผล�ตภ�ณฑ+ส2ขภาพกรณ�ผล�ต
ภ�ณฑ+อาหารและยาในจ�งหว�ดสงขลา

แนวทางการพ�ฒนาระบบเคร9อข�ายการค2�มครองผ �บร�โภคด�านผล�ตภ�ณฑ+ส2ขภาพ
กรณ� ผล�ตภ�ณฑ+อาหารและยาในจ�งหว�ดสงขลา

แนวทางการพ�ฒนาระบบเคร&อข%ายการค�มครองผ��บร�โภคด�านผล�ตภ�ณฑ�สขภาพกรณ-อาหารและยา จากการ
ศ�กษาสถานการณ�ป3ญหาผล�ตภ�ณฑ�อาหารแลยาในจ�งหว�ดสงขลา พบว%าผล�ตภ�ณฑ�ท-1ม-ป3ญหาในเร&1องของความสะอาด
ปลอดภ�ย ตลอดจนมาตรฐานการผล�ตผล�ภ�ณฑ�อย%างต%อเน&1อง และม-ผล�ตภ�ณฑ�ท-1ไม%ผ%านมาตรฐานในปร�มาณท-1ส�งข�QนทกปP
ค&อ  ผล�ตภ�ณฑ�นQ"าด&1มในภาชนะปaดสน�ท ซ�1งเปCนป3ญหาท-1เก�ดข�Qนในจ�งหว�ดสงขลา ม-ปร�มาณของผล�ตภ�ณฑ�ท-1ม-ป3ญหาใน
ปร�มาณท-1ส�งและเพ�1มข�Qนเร&1อยๆ ท�Qงย�งม-การร�องเร-ยนของผ��บร�โภคในปร�มาณท-1ส�งกว%าผล�ตภ�ณฑ�อาหารและยาอ&1นๆ เปCน
ป3ญหาท-1กลไกปกต�ไม%สามารถแก�ป3ญหาด�งกล%าวให�หมดไปหร&อลดน�อยลงได� ในคร�Qงน-Qจ�งน"าเสนอแนวทางการค�มครอง
เช�งบ�รณาการด�านผล�ตภ�ณฑ�นQ"าด&1มในภาชนะปaดสน�ท โดยม-แนวทางการปฏ�บ�ต�งานแบ%งเปCน 2 ส%วน ซ�1งท�Qงสองส%วนน-Qจะ
ต�องม-บทบาทในการตรวจสอบและการหนนเสร�มสน�บสนนซ�1งก�นและก�น เพ&1อประโยชน�ส�งสดในพ�ฒนาระบบการ
ค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา

1.การปร�บโครงสร�างของอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา
2.การจ�ดต�Qงศ�นย�ประสานงานเคร&อข%ายองค�กรค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา

1. การปร�บโครงสร�างของอน2กรรมการค2�มครองผ �บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา  
ป3จจบ�นการค�มครองผ��บร�โภคในประเทศไทยโดยภาคร�ฐน�QนเปCนล�กษณะของการผสมผสานค&อม-คณะกรรมกา 
ค�มครองผ��บร�โภค ตาม พระราชบ�ญญ�ต�ค�มครองผ��บร�โภค พ.ศ.2522 เปCนองค�กรกลาง  และม-องค�กรเฉพาะด�านอ-กหลาย
องค�กร เช%น คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)    กรมการค�าภายใน  เปCนต�น  การด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคของ
ส"าน�กงานคณะกรรมการค�มครองผ��บร�โภค(สคบ.) ม-หน�าท-1ต�องค�มครองผ��บร�โภคท�Qงประเทศแต%ม-ความจ"าก�ดในเร&1องของ
งบประมาณ และเจ�าหน�าท-1ปฏ�บ�ต�  จ�งไม%สามารถด"าเน�นงานได�อย%างม-ประส�ทธ�ภาพเตZมท-1 ด�งน�Qนการด"าเน�นค�มครองผ��
บร�โภคในระด�บจ�งหว�ดซ�1งใช�กลไกคณะอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภคระด�บจ�งหว�ด  เปCนหน%วยงานท-1ด�แลค�มครองผ��
บร�โภคในระด�บจ�งหว�ด เปCนงานฝากของส"าน�กงานคณะกรรมการค�มครองผ��บร�โภค (สคบ.)ส%วนกลาง ไม%ม-บคลากรท-1ท"า
หน�าท-1ในระด�บจ�งหว�ดโดยเฉพาะ ม-เพ-ยงบคลากรของส"าน�กงานจ�งหว�ดเปCนผ��ร�บผ�ดชอบ ซ�1งเปCนงานพ�1มเต�มจากภารก�จท-1
ด"าเน�นงานประจ"า  และเน&1องจากงานค�มครองผ��บร�โภคเปCนงานท-1เก-1ยวข�องก�บประชาชนโดยส%วนรวม แต%ม-บคลากรเพ-ยง  
1 คนร�บผ�ดชอบ ท"าให�การท"างานเปCนไปในเช�งร�บมากกว%าเช�งรก  จ�งควรม-การปร�บโครงในการด"าเน�นงานด�งน-Q

1) ปร�บโครงสร�างอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภค จ�งหว�ดสงขลา จากเด�มท-1ม-โครงสร�างเปCนต�วแทนของ
หน%วยงานราชการท-1เก-1ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา  โดยเพ�1มส�ดส%วนของ ต�วแทนผ��
บร�โภค , ผ��ประกอบการ , ส&1อมวลชน ,  น�กว�ชาการและองค�กรปกครองส%วนท�องถ�1 เพ&1อให�หน%วยงานต%างท-1
ม-ส%วนเก-1ยวข�อง  ได�ร%วมร�บร��ข�อม�ลและร%วมก"าหนดแนวทาง  นโยบายหร&อแผนงานร%วมก�น  
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2) ให�อนกรรมการค�มครองผ��บร�โภค จ�งหว�ด  ต�Qงคณะเฉพาะเร&1องเพ�1มเต�มจากเด�มท-1ม-แค% 3 ด�านค&อ       คณะ
ท"างานด�านการตรวจสอบโฆษณา  ด�านการตรวจสอบฉลากส�นค�าท-1ควบคมฉลาก และด�านการตรวจสอบ
ส�ญญา ซ�1งอาจเพ�1มคณะท"างานด�านควบคมคณภาพนQ"าด&1มในภาชนะปaดสน�ท เพ&1อแก�ป3ญหานQ"าด&1มในจ�งหว�ด
สงขลา

3) ก"าหนดให�อนกรรมการม-วาระการประชมประจ"าและต%อเน&1องอย%างน�อยเด&อนละ 1 คร�Qง  เพ&1อให�เก�ดการ
แลกเปล-1ยนข�อม�ล และเก�ดการเร-ยนร��ร%วมก�นในการด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภค

4) ให�ม-เจ�าหน�าท-1ท-1ร�บผ�ดชอบในการด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคโดยเฉพาะ  และท"าหน�าท-1เปCนกองเลขา 
ประสานงานหน%วยงานท-1เก-1ยวข�อง  ร�บเร&1องร�องเร-ยนเก-1ยวก�บการละเม�ดส�ทธ�ผ��บร�โภค ส%งต%อให�หน%วยงาน
ท-1ร�บผ�ดชอบ และด"าเน�นการต�ดตามความค&บหน�าในการด"าเน�นงาน  เพ&1อรายงานผลแก%ผ��ร�องเร-ยน และ
อนกรรมการ

5) จ�ดท"าแผนงานหร&อนโยบายการค�มครองผ��บร�โภคระด�บจ�งหว�ด
บทบาทหน�าท��
1) ร�บเร&1องร�องเร-ยนและด"าเน�นการแก�ไขป3ญหาผ��บร�โภค
2) ประสานงานหน%วยงานท-1เก-1ยวข�อง
3) ให�ข�อม�ลข%าวสารและท�กษะท-1จ"าเปCนแก%ผ��บร�โภค
4) พ�ฒนาศ�กยภาพผ��บร�โภค
5) จ�ดเวท-ร�บฟ3งความค�ดเหZนของผ��บร�โภค
6) ด"าเน�นการฟYองร�องแทนผ��บร�โภค
7) ม-กองทนชดเชยความเส-ยหายเบ&Qองต�นแก%ผ��บร�โภค
8) ก"าหนดแผนงานหร&อนโยบายค�มครองผ��บร�โภคระด�บจ�งหว�ด

                             แผนภ ม�การปร�บโครงสร�างคณะอน2กรรมการค2�มครองผ �บร�โภค
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อนกรรมการค�มครองผ��
บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา

เด�ม

ต�วแทนผ��บร�โภค

ต�วแทนผ��ประกอบการ

ต�วแทนส&1อมวลชน

ต�วแทนองค�กรปกครองส%วนท�องถ�1น

ต�วแทนน�กว�ชาการ

 กลไกการพ�ท�กษ�ส�ทธ�
 กลไกการร�องเร-ยน
 กลไกการประสาน
งาน
 กลไกการชดเชย
 กลไกการเฝYาระว�ง



2.   จ�ดต�Bงศ นย+ประสานงานเคร9อข�ายองค+กรค2�มครองผ �บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา  
การด"าเน�นงานในส%วนหน�1งค&อการปร�บโครงสร�างของอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา  ให�เก�ดการม-ส%วน
ร%วมของทกภาคส%วน  แต%เปCนการด"าเน�นงานภายใต�โครงสร�างของระบบราชการท-1ม-ข�อจ"าก�ดค%อนข�างมาก     ท"าให�ไม%
สามารถแก�ป3ญหาผ��บร�โภคได�อย%างย�1งย&น            ในขณะเด-ยวก�นควรด"าเน�นการจ�ดต�Qงศ�นย�ประสานงานเคร&อข%ายองค�กร
ผ��บร�โภคในจ�งหว�ดสงขลา  ให�เก�ดเปCนหน%วยงานอ�สระซ�1งเปCนกลไกในการการค�มครองผ��บร�โภคขององค�กรผ��บร�โภคเอง 
และม-บทบาทหล�กในการเปCนหน%วยประสานงานก�บหน%วยงานต%างๆท-1เก-ยวข�องก�บการค�มครองผ��บร�โภค   ท-1ท"าให�เก�ด
การม-ส%วนร%วมของผ��บร�โภคและภาคส%วนต%างๆ ท-1เก-1ยวข�อง   ม-การด"าเน�นงานอย%างเปCนเคร&อข%าย    และเปCนหน%วยงานท-1
ส%งเสร�มและพ�ฒนาศ�กยภาพของผ��บร�โภคในการค�มครองตนเองและผ��อ&1น รวมถ�งการม-รวมในการก"าหนดกฎหมายและ
นโยบายท-1เก-1ยวข�องก�บผ��บร�โภค  โดยม-กระบวนการในการด"าเน�นงานด�งต%อไปน-Q

1.)  การสร�างกลไกการประสานงานเช�งบ�รณาการด�านการค�มครองผ��บร�โภคในแต%ละภาคส%วน
 ปร�บร ปแบบและสร�างกลไกการประสานงานขององค+กรภาคร�ฐ

ใช�โครงสร�างของคณะอนกรรมการค�มครองผ��บร�โภค จ�งหว�ดสงขลาแต%งต�Qงคณะกรรมการในส%วนของภาค
ว�ชาการและภาคประชาชนเพ�1ม  โดยในภาคว�ชาการจะม-บคลากรท-1เช-1ยวชาญเฉพาะด�านต%าง ๆ  เช%น แพทย� , 
เภส�ชกร,  น�กโภชนาการ เปCนต�น ส"าหร�บภาคร�ฐและภาคประชาชนควรม-บคลากรในส�ดส%วนท-1เท%าก�น    เพ&1อ
การคานอ"านาจซ�1งก�นและก�น เพ�1มจากเด�มท-1ม-เพ-ยงภาคร�ฐ   โดยน"าเสนอข�อม�ลสถานการณ�ป3ญหาของนQ"าด&1ม ให�
คณะกรรมการ   ได�พ�จารณาและหาแนวทางแก�ไข ก"าหนดเปCนนโยบายนQ"าบร�โภคในระด�บจ�งหว�ด 

 ปร�บร ปแบบและสร�างกลไกการประสานงานของ ผ �ผล�ต และ ผ �ประกอบการ 
ผ��ผล�ตและผ��ประกอบการ เปCนองค�กรภาคเอกชนท"าธรก�จและม-ล�กษณะการท"างานท-1เปCนป3จเจก ท"าให�การ
ประสานงานระหว%างภาคเอกชนด�วยก�น รวมไปถ�งการปร�บโครงสร�างภายในองค�กรเปCนเร&1องท-1ท"าได�ยาก 
ส"าหร�บผ��ประกอบการนQ"าด&1มในอ"าเภอหาดใหญ%ได�ม-การจ�ดประชมร%วมก�นของผ��ประกอบการนQ"า  , ผ��บร�โภคใน 
อ"าเภอหาดใหญ%  ,    องค�กรพ�ฒนาเอกชนด�านการค�มครองผ��บร�โภค  โดยการด"าเน�นการของ  ส"าน�กงาน
สาธารณสขอ"าเภอหาดใหญ%  เพ&1อให�ข�อม�ลแก%ผ��บร�โภคเก-1ยวก�บการบร�โภคนQ"าด&1มในภาชนะปaดสน�ท และผ��
ประกอบการนQ"าท-1ผ%านการตรวจ จ-เอZมพ-  เก�น 80% ผ��ประกอบการนQ"าท-1เข�าร%วมประชมได�ม-ข�อค�ดเหZนร%วมก�นว%า 
ควรม-การร&Qอฟdeนและรวบรวมกล%มผ��ประกอบการนQ"าข�Qน  เน&1องกล%มด�งกล%าวเคยม-การรวมต�วก�นแต%ระยะหล�งไม%
ได�ม-ก�จกรรมร%วมก�นจ�งขาดต%อเน&1อง  จ�งควรม-การจ�ดต�Qงชมรมผ��ประกอบการนQ"าข�Qนในระด�บอ"าเภอ   เพ&1อเปCน
กลไกในการประสานงานระหว%างก�นและประสานก�บหน%วยงานอ&1นๆ       นอกจากน-Qย�งเปCนการควบคมก�นเอง
ระหว%างผ��ประกอบการอ-กด�วย  เน&1องจากป3จจบ�นผ��ประกอบการนQ"าประสบก�บป3ญหาการผล�ตนQ"าด&1มท-1ไม%ได�
มาตรฐาน      ใช�ต�นทนต1"าและขายในราคาถ�กกว%า  นอกจากน-Qย�งการปลอมฉลากของผ��ประกอบการบางแห%ง 
เก�ดการแข%งข�นท-1ไม%เปCนธรรมก�บผ��ประกอบการท-1ปฏ�บ�ต�ตามหล�กเกณฑ�ท-1 ถ�กต�อง  ซ�1งถ�าม-การจ�ดต�Qงชมรมผ��
ประกอบการนQ"า  จะเปCนกลไกการประสานงานระหว%างผ��ประกอบการ  ในการรวมก�นแก�ป3ญหาร%วมระหว%าง
หน%วยงานต%างๆท-1เก-1ยวข�อง       เพ&1อเสร�มสร�างกลไกการค�มครองผ��บร�โภคให�ม-ประส�ทธ�ภาพเพ�1มข�Qน
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 ปร�บร ปแบบและสร�างกลไกการประสานงานองค+กรผ �บร�โภค
การประสานงานจ�ดต�Qงเคร&อข%ายองค�กรผ��บร�โภค โดยให�องค�กรผ��บร�โภค , องค�กรพ�ฒนาเอกชน หร&อ องค�กร
ภาคประชาชน แต%ละองค�กรมารวมต�วก�นซ�1งม-กระบวนการก%อให�เก�ดการรวมต�วอย%างเข�มแขZง โดยจ�ดม-
ก�จกรรมร%วมก�น เช%น  เวท-การเร-ยนร��ร%วมก�น  การท"าว�จ�ยแบบม-ส%วนร%วมร%วมก�น  จ�ดเวท-หร&อช%องทางให�องค�กร
ผ��บร�โภคได�เข�ามาม-ส%วนร%วมในการแลกเปล-1ยนความค�ดเหZนเพ&1อส%งเสร�มการท"างานระหว%างองค�กร  ปร�บว�ธ-ค�ด
ว�ธ-การท"าให�ให�เก�ดการหนนเสร�มก�นและเปCนไปในแนวทางท-1สอดคล�องก�น

• สร�างกลไกการประสานงานของส9�อมวลชน
ส&1อมวลชนในจ�งหว�ดสงขลาน�Qนม-การรวมต�วก�น ในนามของสมาคมผ��ส&1อข%าวน�กหน�งส&อพ�มพ�ภาคใต� และ
ชมรมผ��ส&1อข%าวต%างๆท-1ม-การจ�ดต�Qงข�Qนอย%างไม%เปCนทางการในจ�งหว�ดสงขลา  ซ�1งเปCนกลไกท-1สามารถประสาน
งานหร&อ        ขอความร%วมม&อในการด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภค  และให�ต�วแทนของสมาคมผ��ส&1อข%าวเข�ามาม-
ส%วนร%วมในการร%วมก"าหนดนโยบายการค�มครองผ��บร�โภคระด�บจ�งหว�ดด�วย

2). การปร�บกระบวนท�ศน+ของผ �บร�โภคและหน�วยงานท��เก��ยวข�อง
การสร�างและปร�บเปล-1ยนกระบวนท�ศน�การท"างานและท�ศนคต�เก-1ยวก�บการค�มครองผ��บร�โภค   

ท�Qงในเร&1องส�ทธ�ผ��บร�โภค  การให�ความส"าค�ญและการสน�บสนนการม-ส%วนร%วมของภาคประชาชนและการ
ท"างานเปCนเคร&อข%ายเพ&1อบ�รณาการงานค�มครองผ��บร�โภค  โดยม-แนวทาง ด�งน-Q

  หน�วยงานภาคร�ฐ  
ควรปร�บกระบวนท�ศน�ของบคลากรโดยเปล-1ยนท�ศนคต�ต%อการด"าเน�นงานค�มครองผ��บร�โภคในม�ต�ท-1หลากหลาย 
ท�ศนคต�ต%อผ��บร�โภคท-1พ�ท�กษ�ส�ทธ�ในร�ปแบบต%างเช%นไม%มองว%าผ��บร�โภคท-1ร�องเร-ยนเพราะอยากได�ค%าชดเชย 
ท�ศนคต�ต%อผ��ประกอบการ  และปร�บการท"างานจากเช�งร�บเปCนเช�งรก

  ผ �ผล�ต/ผ �ประกอบการ 
ปร�บท�ศนคต�ของผ��ประกอบการให�ประกอบธรก�จ อย%างถ�กต�องตามกฎระเบ-ยบต%างๆ  ม-ความตระหน�กต%อการ
ผล�ตท-1ค"าน�งถ�งผ��บร�โภค   ส�งคม และส�1งแวดล�อม

  ภาคประชาชน
ควรปร�บกระบวนท�ศน�ของผ��บร�โภคให�ผ��บร�โภคตระหน�กในส�ทธ�และร��จ�กพ�ท�กษ�ส�ทธ�ของตนเองให�ความ
ส"าค�ญก�บข�อม�ลข%าวสารท-1เก-1ยวข�องและ เหZนความส"าค�ญของการเข�าไปม-ส%วนร%วมในก�จกรรมต%างๆท-1เก-1ยวข�อง
ก�บการค�มครองผ��บร�โภค

  ส9�อมวลชน       
การปร�บกระบวนท�ศน�ของส&1อมวลชนให�น"าเสนอข�อม�ลข%าวสารทางด�านสขภาพและการค�มครองผ��บร�โภคให�ผ��
บร�โภคเท%าท�นข�อม�ลทางการตลาด ท�Qงน-Qเพ&1อลดป3ญหาการท-1ผ��บร�โภคได�ร�บข�อม�ลท-1มากหร&อน�อยเก�นไป รวมถ�ง
การได�ร�บข�อม�ลท-1ผ�ดไปจากความเปCนจร�ง ซ�1งเก�ดจากการขาดความเข�าใจ ม-ความร��ท-1จ"าก�ดในประเดZนการ
ค�มครองผ��บร�โภค  
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3). จ�ดต�Bงศ นย+ประสานงานเคร9อข�ายองค+กรผ �บร�โภค จ�งหว�ดสงขลา
เม&1อเก�ดกลไกและเคร&อข%ายองค�กรภาคส%วนต%างๆ ท�Qงภาคประชาส�งคม , ภาคร�ฐ ,ผ��ประกอบการ และ

ส&1อมวลชน ท-1ม-การรวมต�วก�นแล�ว  จ�งจ�ดต�Qงศ�นย�กลางในการประสานงานก�บภาคส%วนต%างๆ โดยม-ร�ปแบบ 
และภารก�จด�งน-Q

ร ปแบบ  ศ นย+ประสานงานเคร9อข�ายองค+กรผ �บร�โภค จ�งหว�ดสงขลา
 ด"าเน�นงานเพ&1อพ�ฒนาศ�กยภาพของผ��บร�โภค
 เปCนศ�นย�ประสานงานหน%วยงานท-1เก-1ยวข�องอย%างบ�รณาการ
 เปCนเคร&อข%ายหร&อองค�กรอ�สระ สามารถจ�ดการและบร�หารงบประมาณเองได�
 ม-การสน�บสนนงบทร�พยากรในการด"าเน�นงานจากทกภาคส%วน ท�Qงจากภาคร�ฐ , ผ��ผล�ต/ผ��
    ประกอบการ ,  ผ��บร�โภค และ ส&1อมวลชน
 ได�ร�บการยอมร�บจากทกภาคส%วนท-1ร%วมก%อต�Qง
ภารก�จ  ศ นย+ประสานงานเคร9อข�ายองค+กรค2�มครองผ �บร�โภค จ.สงขลา    
1) ม-เวท-แลกเปล-1ยนเร-ยนร��ร%วมก�น  ของทกเคร&อข%าย
2) ม-ก�จกรรมร%วมก�น เช%น การท"าว�จ�ยแบบม-ส%วนร%วม , การรณรงค�ตามสถานการณ�ป3ญหา
3) เปCนต�วแทนของผ��บร�โภคในการเคล&1อนไหวต%างๆ เช%น สร�างอ"านาจในการต%อรอง ในการ
        บร�โภค  ตลอดจนสร�างโอกาสให�ผ��บร�โภคได�แก�ไขป3ญหาของตนเอง
4) เปCนหน%วยประสานงานระหว%างองค�กรภาคร�ฐ-ผ��ผล�ต/ผ��ประกอบการส&1อมวลชน สน�บสนน

ภาคประชาชน  ให�ได�ม-ส%วนร%วมในการต�ดส�นป3ญหาและก"าหนดท�ศทางหร&อนโยบายท-1เหมาะสม
ก�บชมชนของตนเองตามส�ทธ�ในส�ทธ�ร�ฐธรรมน�ญมาตรา 57 

5) ม-ศ�นย�ข�อม�ลสารสนเทศท-1บร�การข�อม�ลต%างๆท-1เก-1ยวข�อง  เพ&1อช%วยในการต�ดส�นให�ก�บผ��บร�โภค 
ม-การเผยแพร%ข�อม�ลข%าวสารเก-1ยวก�บผล�ตภ�ณฑ�สขภาพท-1ถ�กต�องช�ดเจน สามารถเข�าใจได�ง%าย , 
สะดวกต%อการท-1ประชาชนจะค�นคว�าน"าไปใช�และเปCนข�อม�ลท-1ม-ความท�ดเท-ยมก�บสากล  ม-การ
เผยแพร%ผ%านส&1อต%างๆ  เช%น ทางว�ทย , ทางโทรท�ศน� , ส&1อส�1งพ�มพ� ต%างๆ และ อ�นเตอร�เนต เปCนต�น

6) เปCนศ�นย�ฝ�กอบรม ให�ข�อม�ล  ความร��   ม-การจ�ดส�มมนา  ในเน&Qอหาท-1เก-1ยวข�องก�บผ��บร�โภค เช%น 
หล�กส�ตร บร�โภคศ�กษา เปCนต�น

7) เปCนศ�นย�ร�บเร&1องร�องทกข�  ร�องเร-ยนป3ญหาผ��บร�โภค
8) ม-การจ�ดเวท-เพ&1อแสดงข�อค�ดเหZนของผ��บร�โภคต%อกฎหมายนโยบายท-1เก-1ยวข�อง  
9) ม-การพล�กด�น ให�ม-ปร�บปรงแก�ไขกฎหมายนโยบายท-1เก-1ยวข�องก�บผ��บร�โภค
10)  ม-นโยบายขององค�กรท-1ถ�กก"าหนดร%วมก�นโดยทกฝcาย และต�องด"าเน�นงานตามนโยบายท-1วาง
        ไว�โดยไม%ม-การเปล-1ยนแปลงตามผ��บร�หารขององค�กรท-1เปล-1ยนไป
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แผนภ ม�โครงสร�างศ นย+ประสานงานเคร9อข�ายองค+กรค2�มครองผ �บร�โภคจ�งหว�ดสงขลา

                        สมาช�ก                                                                              การประสานงาน
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ศ นย+ประสานงานเคร9อ
ข�ายองค+กรผ �บร�โภค

จ�งหว�ดสงขลา

บทบาทหน�าท��
 จ�ดเวท-ร�บฟ3งและเสนอข�อค�ดเหZน
ของผ��บร�โภคต%อหน%วยงานท-1
เก-1ยวข�อง
 ร�บเร&1องร�องเร-ยน
 ศ�นย�ข�อม�ลข%าวสารเพ&1อผ��บร�โภค
 การศ�กษาว�จ�ย
 พ�ฒนาศ�กยภาพของผ��บร�โภค

กล%มผ��บร�โภค

กล%มผ��บร�โภค

องค�กรผ��บร�โภค

กล%มผ��บร�โภค
องค7กรปกครองส'วนท�องถ"�น

ส9�อมวลชน

 ผ!�ผล"ต    ผ!�ประกอบการ

หน%วยงานร�ฐ

ให�ความเหZนต%อกฎหมาย
นโยบายท-1เก-1ยวข�อง



แผนภ ม�ความส�มพ�นธ+ท�Bงสองส�วน

      การร�บฟFงความเหNน

        การให�ความเหNน

       การประสานงานแลก
               เปล��ยนข�อม ล

          

           การตรวจสอบ
            การสน�บสน2น
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คณะอณ2กรรมการ
ค2�มครองผ �บร�โภค

จ�งหว�ดสงขลา

ศ นย+ประสานงาน
เคร9อข�ายองค+กรผ �

บร�โภค

นโยบาย / แผนงาน
ค�มครองผ��บร�โภค

จ�งหว�ดสงขลา

บทบาทหน�าท��
 ร�บเร&1องร�องเร-ยน
 จ�ดเวท-ร�บฟ3งและเสนอข�อค�ด 
    เหZนของผ��บร�โภคต%อหน%วยงาน
    ท-1เก-1ยวข�อง
ประสานงานหน%วยงานท-1
เก-1ยวข�อง
 ศ�นย�ข�อม�ลข%าวสารเพ&1อผ��บร�โภค
 การศ�กษาว�จ�ย
 พ�ฒนาศ�กยภาพของผ��บร�โภค  / 
    ประชม / ฝ�กอบรม / ส�มมนา 
 ส%งต�วแทนเปCนอนกรรมการ
    ค�มครองผ��บร�โภคระด�บจ�งหว�ด

ข�อเสนอต%อกฎหมาย
นโยบายท-1เก-1ยวข�อง

ก�บผ��บร�โภค

บทบาทหน�าท��
ร�บเร&1องร�องเร-ยนและด"าเน�น
   การแก�ไขป3ญหาผ��บร�โภค
ประสานงานหน%วยงานท-1
   เก-1ยวข�อง
 ให�ข�อม�ลข%าวสารและท�กษะท-1จ"าเปCน
แก%ผ��บร�โภค
 พ�ฒนาศ�กยภาพผ��บร�โภค
จ�ดเวท-ร�บฟ3งความค�ด เหZนของผ��
บร�โภค
ด"าเน�นการฟYองร�องแทนผ��บร�โภค
ม-กองทนชดเชยความเส-ยหายเบ&Qอง
ต�นแก%ผ��บร�โภค
 ก" า ห น ด แ ผ น ง า น ห ร& อ น โ ย บ า ย
ค�มครองผ��บร�โภคระด�บจ�งหว�ด

- องค�กร
ผ��บร�โภค
- หน%วยงาน
ภาคร�ฐ
- ผ��ประกอบ
การ
- ส&1อมวลชน

- องค�กร
ผ��บร�โภค
- หน%วยงาน
ภาคร�ฐ
- ผ��ประกอบ
การ
- ส&1อมวลชน





บทที ่5
สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา  กรณีศึกษา : 
ผลิตภัณฑ์อาหารและยา   มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาและ 
ปัจจัย  บทบาทหน้าที ่ปัญหาอุปสรรคการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพื่อพัฒนาระบบเครือ
ข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา   โดยใช้การศึกษา 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างซึง่เป็นผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  จำานวน 360  คน        และการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การ สัมภาษณ์หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 17 องค์กร  การศึกษาจากเอกสาร และการจัดเสวนากลุ่มหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาระบบการคุ้มครองผูบ้ริโภคในจังหวัดสงขลา  

ในการศึกษาครั้งนีผู้้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน  ส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี และ มีอายุ
เฉลีย่  32 ปี มีสถานภาพโสดและสมรสใกล้เคียงกัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และราย
ได้ส่วนใหญ่ไม่เกิน 10,000  บาท  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใจคำาว่า “ บริโภค ” ว่าหมายถึง  การกินการใช้
สินค้าและบริการ และเขา้ใจว่าคนทุกคนคือผู้บริโภค  ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการ 
คุ้มครองผูบ้ริโภค ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผูป้ระกอบการ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และ ผูบ้ริโภค ในลำาดับทีใ่กล้
เคียงกันเนื่องจากเห็นว่าทุกหน่วยงานควรร่วมกันมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยเฉพาะภาครัฐซึง่มีอำานาจ
หน้าทีโ่ดยตรง   ในขณะเดียวกันกลับให้ความสำาคัญกับมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของผู้บริโภคเองอยู่ในลำาดับ
ท้าย ๆ

สถานการณ์การบริโภคอาหารจากแหล่งต่างๆ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริโภค
อาหาร  ท้งัอาหารจากร้านอาหารท่ัวไป , อาหารในร้านริมทางเท้า , อาหารพร้อมปรุงในห้าง  , อาหารสดในตลาดสด 
และน้ำาดื่มในภาชนะปิดสนิท  และมคีวามเชื่อม่ันด้านคุณภาพ  ความปลอดภัย และความเหมาะสมของราคา ในระดับ
ปานกลาง   มีเพียงอาหารในห้างสรรพสินค้าทีผู่้ตอบแบบสอบถาม มีความเชื่อม่ันด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัย
ในระดับมาก ส่วนประสบการณ์ในการพบปัญหาจากการบริโภคอาหารจากแหล่งต่างๆ  แหล่งอาหารทีพ่บปัญหามาก
ทีสุ่ดคือ ร้านอาหารริมทางเท้า  อาหารสดในตลาด  อาหารในร้านอาหารท่ัวไป  น้ำาดื่มในภาชนะปิดสนิท  และอาหาร
พร้อมปรุงในห้างตามลำาดับ    สำาหรับปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย   ในขณะทีส่ถานการณ์ปัญหา
ของผลิตภัณฑ์อาหารจากการเฝ้าระวังของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ในปีงบประมาณ 2546 – 2547  พบว่า
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงทีสุ่ดคือผลิตภัณฑ์น้ำาดื่มในภาชนะปิดสนิท     ซึง่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากพบ 
MPN coliform > 2.2  พบ E.coli และไนเตรทเกินมาตรฐานและยังเป็นผลิตภัณฑ์ทีถู่กร้องเรียนจากผู้บริโภคมากทีสุ่ด
เช่นกัน

สถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาจากแหล่งต่างๆ  และมคีวามเชื่อม่ันต่อผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลในด้านคุณภาพและราคาในระดบัมาก 
ส่วนด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง  ยาจากคลีนิคมีความเชื่อม่ันด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับมาก 
ส่วนด้านราคามคีวามเชื่อม่ันในระดับปานกลาง  ยาจากร้านขายยาและร้านขายของชำามคีวามเชื่อม่ันด้านต่างๆในระดบั
ปานกลาง และยาจากตลาดมีความเชื่อม่ันด้านต่างๆในระดับน้อย   ประสบการณ์ในการพบปัญหาจากผลิตภัณฑ์ยาใน
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แหล่งต่างๆ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยพบปัญหาจากการบริโภคยาจากแหล่งต่างๆ และแหล่งทีพ่บ
ปัญหามากทีสุ่ดคือผลิตภัณฑ์ยาจากคลีนิคและยาจากร้านขายยาในระดับใกล้เคียงกัน  ส่วนปัญหาทีพ่บจากคลีนิคคือ
ปัญหาด้านราคาและปัญหาทีพ่บในร้านขายยาคือปัญหาด้านคุณภาพ   ซึง่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของผลิตภัณฑ์
ยาทีศู่นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังซึง่พบว่าผลิตภัณฑ์ยามีปัญหาดา้น      คุณภาพ มาตรฐานทางด้านปริมาณตัวยา
ทีส่ำาคัญ ความสม่ำาเสมอของเม็ดยาและการละลายของตัวยา นอกจากนีม้ีการร้องเรียนเกีย่วกับการจำาหน่ายยาในทีห่้าม
จำาหน่าย  การใส่สารต้องห้ามในยา เช่น สเตียรอยด์ เป็นต้น

การได้รับข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์อาหารและยาของผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากโทรทัศน์ในระดับมาก 
และได้รับข้อมูลจากสื่อวิทยุ และสื่อสิง่พิมพ์ในระดับปานกลาง ส่วนวิธีการจัดการปัญหาเกีย่วกับผลิตภัณฑ์อาหารและ
ยา    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดการโดยการท้ิงหรือไม่ดำาเนินการใดๆ ส่วนสิทธิผูบ้ริโภคทีผู่บ้ริโภครู้มาก
ทีสุ่ดคือสิทธิทีจ่ะได้รับความปลอดภัย  และสทิธิทีผู่บ้ริโภครู้น้อยทีสุ่ดคือสิทธทิีจ่ะได้รับการชดเชยความเสียหาย 
สำาหรับสทิธิผู้บริโภคทีถู่กละเมิดมากทีสุ่ดคือสทิธิทีจ่ะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   พบว่าท้ังหน่วยงานภาครัฐมีปัญหาอุปสรรคที่
สำาคัญ คอื องค์กรเอกชน ,          ผูป้ระกอบการ และ สื่อมวลชน คือ 

1.    นโยบายและแผนงานการคุ้มครองผู้บริโภคไมช่ัดเจน
2. ขาดเจ้าหน้าทีท่ีม่ีกระบวนทรรศน์ ความรู้ความสามารถและมีความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
3. ขาดความต่อเนื่องในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
4. การรวมตัวเป็นเครือข่ายเป็นเร่ืองทีท่ำาได้ยาก
5. เกิดความไม่ชัดเจนในการดำาเนินงานระดับพ้ืนทีเ่นื่องจากมีการกำาหนดนโยบายจากส่วนกลาง
6. ขาดงบประมาณในการดำาเนินงานให้ท่ัวถึงท้ังจังหวัด
7. ขาดองคค์วามรู้ทีจ่ะจัดการกับปัญหาผูบ้ริโภค
แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพกรณี:อาหารและยา ต้องมีการ

ปรับกระบวนทัศน์ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค     ท้ังผูบ้ริโภค   หน่วยงานรัฐ   ผูป้ระกอบการ 
องค์กรพัฒนาเอกชน  และสื่อมวลชน ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำาคัญของระบบการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
สร้างกลไกการประสานงานในแต่ละภาคส่วน  ผลักดันให้เกิดนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดทีเ่กิดจากการ
มีส่วนร่วมของผู้บริโภคและทุกภาคส่วน    

โดยการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลาน้ัน  จำาเป็นต้องมีการปรับรูปแบบ
การดำาเนินงาน โดยแบ่ง 2  ส่วนคือ 

 1    เป็นการปรับโครงสร้างการดำาเนินงานของอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด  โดยการเพิม่
สัดส่วนของกรรมการในส่วนของภาคประชาชน  นักวิชาการ สื่อมวลชน  และผูป้ระกอบการ   เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการร่วมกำาหนดนโยบายในและแผนงานการคุ้มครองผู้บริโภคในระดบัจังหวัด  

 2   จัดต้ังเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ซึง่ต้องเป็นหน่วยงานทีม่ีความ
เป็นอิสระจากระบบราชการ และการเมือง มคีวามเป็นกลางน่าเชื่อถือ   ดำาเนินงานประสานกับหน่วยงานต่างๆที่
เกีย่วข้อง  สร้างเวทีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริโภคและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  ร่วมวางแผนงานหรือนโยบาย
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การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด  ซึง่ต้องเป็นนโยบายทีเ่กิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   และ
เป็นศูนย์ฯ ทตั้่ีงขึน้เพื่อเสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคทีร่ะบบการคุ้มครองผูบ้ริโภคแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขได้      
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บทที่6
บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในประเทศไทย   ยังคงเป็นปัญหาเดิมทีม่ีมาช้านาน      ต้ังแต่เริม่มีการจัด
ต้ังหน่วยงานทีท่ำาหน้าทีคุ่้มครองผู้บริโภคโดยตรง    คือสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึง่ต้ังขึน้ในปี 
พ.ศ.2522  จนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 25 ปี  ปัญหาต่างๆ ก็ยังดำารงอยู่    สอดคล้องกับปัญหาของผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลา  คือผู้บริโภคยังขาดข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นจริงและมีความเป็นกลาง   ขาดข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เพื่อให้ได้รับสินค้าทีต่รงตามความต้องการ เป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค  ข้อมูลทีผู่้บริโภค     ได้รับ
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของผู้ประกอบการและผู้ผลิต  ซึง่มุ่งหวังให้เกิดการบริโภคมากทีสุ่ด  ส่วนข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐกลับเป็นข้อมูลทีไ่ม่เท่าทันสถานการณ์และเป็นข้อมูลเชิงรับมากกว่าเชิงรุก       ท้งัยังยากแก่การเข้าถึงของผู้
บริโภค  เนื่องจากภาครัฐมีข้อจำากัดเรื่องงบประมาณทีจ่ะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค  เมื่อเปรียบเทียบกับงบ
ประมาณในการโฆษณาสินค้าของผู้ประกอบการ   จึงทำาให้ผู้บริโภคไม่สามารถเท่าทันผู้ประกอบการและสถานการณ์
ปัญหาต่างๆได้

ผู้บริโภคขาดความตระหนักในการมีส่วนร่วมกับการจัดการปัญหาของผู้บริโภคเอง  โดยฝากความหวังไว้ที่
หน่วยงานอ่ืนๆในการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  ในขณะเดีย่วกันผู้บริโภคก็ไม่มีมาตรการใดๆใน
การผลักดันหรือกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐทำาหน้าทีใ่นการดำาเนินงานคุ้มครองอย่างจริงจัง  ผู้บริโภคถูกทำาให้เชื่อม่ัน
ต่อการรับรองคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐมากเกินไป เช่น  เลือกบริโภคน้ำาดื่มในภาชนะปิดสนิท  เพียง
เพราะมีสัญลักษณ์ อย.   ซึง่ทำาให้ผู้บริโภคขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าแหล่งทีผ่ลิต 
และกระบวนการผลิต  ซึง่เป็นช่องว่างให้เกิดการปลอมฉลาก และการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทีก่ฎหมายกำาหนด 
เนื่องจากไม่มีการการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้บริโภค     แม้ว่าในปัจจุบันผู้บริโภคจะรู้สิทธขิองตนเองมาก
ขึน้  แต่ก็ขาดความตระหนักทีจ่ะพิทักษ์สิทธิของตนเอง     ซึง่เมื่อพบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์อาหารและยาผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ดำาเนินการโดยการท้ิงหรือไม่ได้ดำาเนินการใดๆ   ส่วนหนึง่มองว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย  บางส่วนไม่รู้ว่าจะจัดการ
ปัญหาอย่างไร  ไม่รู้ช่องทางการร้องเรียน   เห็นว่าการร้องเรียนมีความยุ่งยาก  ท้ังกระบวนการร้องเรียนและช่องทางที่
จะร้องเรียน   ท้ังยังไม่ม่ันใจในต่อผลการดำาเนินงานว่าจะแก้ไขปัญหาได้   

ปัญหาของผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งต่างๆในจังหวัดสงขลา           ยังคงมีปัญหาท้ังด้านความสะอาดถูก
สุขลักษณะ  มีสารพิษตกค้าง  มีสารเคมีปนเปื้อน   ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง    ไม่ระบุวันเดือนปีทีผ่ลิตและหมดอายุ  ไม่ติด
ป้ายราคา  ปริมาณสินค้าไม่ตรงตามทีร่ะบุ เป็นต้น   ส่วนผลิตภัณฑ์ยามีปัญหาด้านราคาและคุณภาพของยา โดยยาทีไ่ด้
รับจาก   คลีนิคและร้านขายยาจะมีราคาแพง ส่วนปัญหาด้านคุณภาพของยาพบว่า  เม็ดยาเหลว  ร่วง  เปลีย่นสี  เป็นต้น 
นอกจากนีผู้้บริโภคบางส่วนมีทัศนคติต่อยาทีไ่ด้รับจากโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย  ซึง่เป็นสถานบริการของภาครัฐ 
ว่าเป็นยาทีไ่ม่มีคุณภาพไมไ่ด้มาตรฐาน กินแล้วไม่หายหรือหายช้ากว่ายาทีไ่ด้รับจากคลีนิค หรือโรงพยาบาลเอกชน  ส่ง
ผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคยาเกินความจำาเป็น  การบริโภคยาเกินโรค ซึง่นอกจากจะกระทบต่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคแล้ว  ยังเป็นการส้ินเปลืองโดยใช่เหตุ  ทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า   ซึง่มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐาน การรักษาพยาบาลทีม่ีและคุณภาพเดียวกันท้ังระบบ
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ปัญหาของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  ซึง่มีท้ังหน่วยงานภาครับและเอกชน  โดยในส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐทีม่ีหน้าทีใ่นการคุ้มครองผู้บริโภค     ในภาพรวมของจังหวัดสงขลา       คืออนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับจังหวัด  และมีหน่วยงานทีดู่แลเฉพาะด้านต่างๆ เช่น  สำา นักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ซึง่ควบคุมดูแลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ส่วนสำานักงานการค้าภายในจังหวัด ดูแลด้านราคา 
และสำานักงานช่ังตวงวัดเขต 3-4   ดูแลด้านปริมาณของสินค้า  นอกจากนียั้งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เช่น เทศบาล
นครหาดใหญ่  ทีคุ่้มครองผู้บริโภคในระดับพ้ืนทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ่   การดำาเนินงานคุ้มครอง           ผู้บริโภคใน
ระดับจังหวัดมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค             ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐต่างๆทีเ่กีย่วข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคประมาณ 20 คน    จากการดำาเนินงานทีผ่่านมามีการประชุมปีละ 1 คร้ัง   เนื่องจากกรรมการแต่ละคน
มักว่างไม่ตรงกัน  และเป็นเร่ืองยากทีจ่ะให้ตัวแทนแต่ละหน่วยงานเข้าประชุมพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับไม่มี
เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง     เป็นเพียงงานฝากทีส่ำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้สำานักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในระดับจังหวัด  ไม่มีสำานักงานเฉพาะและมีงบประมาณให้บางส่วนซึง่
ไม่เพียงพอทีจ่ะดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ   แม้จะมีความพยายามในการจัดต้ังคณะทำางานขึน้ 
3 ด้าน คือ  คณะทำางานด้านฉลากสินค้า  คณะทำางานตรวจสอบการโฆษณาสินค้า  และคณะทำางานตรวจสอบสัญญา
และธุรกิจทีค่วบคุมสัญญา  เพื่อดูแลงานแต่ละด้าน ตามอย่าง    คณะกรรมการในส่วนกลาง  แต่กลับมีปัญหาในการ
ดำาเนินงานไม่ต่างจากอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด  คือ หน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วข้องไม่มีเวลาในการ
ดำาเนินงาน  ขาดการประสานงานติดตามตรวจสอบและสนับสนุนการดำาเนินงาน         ขาดอำานาจในการจัดการปัญหา 
เนื่องจากอำานาจในการตัดสินใจอยู่ทีค่ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลาง  ปัญหาผู้บริโภคในพ้ืนทีจึ่งได้รับการ
แก้ไขอย่างล่าช้า

องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาชน   ทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  มีจำานวน
น้อยและมีข้อจำากัดในการดำาเนินงานเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก  มีงบประมาณในการดำาเนินงานน้อย  มีเจ้าหน้าทีใ่น
การดำาเนินงานไม่เพียงพอ  ซึง่มีการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นทีห่ลากหลาย  และเน้นการรณรงค์ให้ข้อมูล
แก่ผูบ้ริโภค    ซึง่มักมีความขัดแย้งกับโครงการหรือนโยบายของรัฐทีส่่งผลกระทบต่อชุมชนหรือผูบ้ริโภค  จึงได้รับการ
ยอมรับและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐน้อย  นอกจากนีก้ารดำาเนินงานในพ้ืนทีม่ีข้อจำากัดด้านการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นจริง        และขาดผู้เชีย่วชาญหรือนักวิชาการทีม่ีความชำานาญในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นใน
ประเด็นงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด    ส่วนสื่อมวลชนทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคน้ันก็มีจำานวนน้อย 
เนื่องจากเป็นการดำาเนินงานทีก่ระทบกระท้ังกับผู้ประกอบการซึง่เป็นแหล่งรายได้หลักของสื่อมวลชน  ท้ังการเช่าซ้ือ
เวลาในรายการวิทยุ  หรือการซ้ือพ้ืนทีใ่นหน้าหนังสือพิมพ์   จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินงานคุ้มครอง ผู้
บริโภคของสื่อมวลชน     ในด้านความเป็นกลางของสื่อ           อีกท้ังผู้ทีจ่ะดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจำาเป็นต้องมี
ความรู้ความสนใจเฉพาะด้านและมีความต่อเนื่องในการดำาเนินงาน   ซึง่เป็นปัญหาของสื่อมวลชนในพ้ืนที ่   สำาหรับผู้
ประกอบการในจังหวัดสงขลาน้ัน  มีจำานวนมากเนื่องจากเป็นเมืองธุรกิจ แต่มีผู้ประกอบการทียิ่นดีให้ข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนีจ้ำานวนน้อย  สะท้อนภาพของผู้ประกอบการทีม่ีความเป็นปัจเจกสูง    และดำาเนินกิจการเพื่อมุ่งหวังผล
กำาไรเป็นหลัก   ข้อมูลทีไ่ด้รับจากผู้ประกอบการจึงมีจำากัด    แม้จะมีการคุ้มครอง          ผู้บริโภคโดยผู้ประกอบการยินดี
คืนเงินหรือเปลีย่นสินค้าคืนแก่ผู้บริโภคในกรณีทีผู่้บริโภคไม่พอใจหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามทีร่ะบุ    แต่มีผู้
บริโภคทีท่ราบข้อมูลเหล่านีจ้ำานวนไม่มากนัก  และข้ันตอนในการเปลีย่นคืนสินค้าก็มักจะยุ่งยาก
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แนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา       จึง
ต้องมีการปรับโครงสร้างการดำาเนินงานจากรูปแบบเดิมทีด่ำาเนินการอยู่  เพื่อให้มีความเท่าทันสถานการณ์ปัญหาผู้
บริโภคทีม่ีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึน้ในยุคปัจจุบัน   เพื่อแก้ไขข้ออ่อนหรือช่องโหว่ของกลไกเดิมทีไ่ม่สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแบ่งการดำาเนินงานเป็น 2 ส่วนคือ การปรับโครงสร้างของ
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา  และการจัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคใน
จังหวัดสงขลา  เพื่อให้ท้ังสองส่วนดำาเนินงานเป็นหน่วยประสานงานในการคุ้มครองผู้บริโภค  และมีการติดตามตรวจ
สอบและหนุมเสริมกัน 

การปรับโครงสร้างของอนุกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา      โดยเพิม่สัดส่วนของกรรมการในส่วน
ของภาคประชาชน  ผูป้ระกอบการ   สื่อมวลชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่      กำาหนดให้มีวาระการประชุมเป็น
วาระประจำาและมีความต่อเนื่อง     มีเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง   มีการสบทบหรือสนับสนุน
งบประมาณจากสำานักงานจังหวัดโดยตรง       ให้ต้ังเป็นสำานักงานเลขานุการเพื่อรับเร่ืองร้องเรียน      และประสานงาน
ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง      โดยคงรูปแบบของคณะทำางานเฉพาะด้านทีรั่บผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านต่างๆไว้  และเพิม่คณะทำางานในประเด็นปัญหาต่างๆ ให้ครองคลุมปัญหาของผู้บริโภคมากยิง่ขึน้   เพื่อลดภาระ
และความยุ่งยากในการดำาเนินงานอนุกรรมการของจังหวัด  เช่น คณะทำางานควบคุมคุณภาพน้ำาเพื่อการบริโภค เป็นต้น 
ให้สำานักงานเลขานุการประสานงานติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำางานด้านต่างๆ       การปรับ
โครงสร้างการดำาเนินงานของอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการแก้ปัญหาเชิงรับ   ซึง่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าและเป็น
ปัญหาเดิมๆทีม่ีมานาน  โดยเน้นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทีถู่กผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ 
ละเมิดสิทธิ    ในขณะเดียวกันเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ  ท้ังในรูปแบบ
ของกรรมการร่วม  และเวทีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อนำาไปสู่การจัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กร
คุ้มครองผูบ้ริโภคในจังหวัดสงขลา 

การจัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา เป็นการดำาเนินงานในระยะ
ยาว  ซึง่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  มาตรา 57 ซึง่บัญญัติให้มีการคุ้มครองสิทธิ      ผู้
บริโภค  โดยให้มีองค์กรอิสระ  ซึง่ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทีม่ีหน้าทีใ่ห้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ ข้อ
บังคับ  และมาตรการต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับผู้บริโภค    เป็นองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพ้ืนที ่     ซึง่ทำาหน้าที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ เพื่อการคุ้มครองตนเอง  และมีส่วนร่วมในการให้
ความคิดเห็นต่อ  กฎหมาย และนโยบายทีเ่กีย่วข้อง   ในทีน่ีก้ารดำาเนินงานของศูนย์ฯ ต้องเป็นองค์กรทีท่ำาให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  มีการทำางานเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นการสนับสนุน
กระบวนการในการทำางานร่วมกัน   ร่วมท้งัเป็นมาตราการในการควบคุมและตรวจสอบกันเองของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เป็นการบูรณาการผสมผสานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องท้ัง ในส่วนของแผนงาน  ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการและรูป
แบบในการดำาเนินงานเพื่อนำาสู่การเพิม่ประสทิธิภาพในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้  คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา 

โดยการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  จำาเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการดำาเนินงานจากรูปแบบเดิม   ทีม่ีหน่วยงาน
ต่างๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ    องค์กรภาคประชาชน  สื่อมวลชน  ผูป้ระกอบการ   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   ซึง่
เป็นการดำาเนินงานในลักษณะต่างคนต่างทำา    ปรับเป็นการหันหน้าเข้าหากันเพื่อประสานการทำางานเป็นเครือข่าย 
บูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าด้วยกัน   โดยต้องจัดต้ังเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลา   ซึง่ต้องเป็นองค์กรอิสระ   มีความอิสระจากการส่ังการหรืออำานาจจากระบบราชการ  นักการเมือง  และผู้
ประกอบการ   แต่ต้องเป็นองค์กรทีม่ีการทำางาานเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   เพื่อแก้ปัญหา
ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสงขลา    โดยบทบาทหน้าทีข่องศูนย์ฯ มุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาซึง่เป็นจุดอ่อนของระบบการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคทีเ่ป็นอยู่คือ

1.  เป็นศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนในประเด็น ของปัญหาผูบ้ริโภค ( One  Stop  Service ) และดำาเนินการส่งต่อให้
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ   ติดตามตรวจสอบความคืบหนา้ในการดำาเนินงานให้ผู้บริโภคได้รับทราบความ
คบืหน้าในการดำาเนินงาน   เพื่อแก้ปัญหาผู้บริโภคไม่รู้ช่องทางการร้องเรียนเนื่องจากมีหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
จำานวนมาก และลดข้ันตอนความยุ่งยากในการร้องเรียนให้สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายและเป็นกันเองกับผู้บริโภค
2.  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผูบ้ริโภค  โดยมีการจัดทำาระบบข้อมูลทีง่่ายแก่การเข้าถึงของผู้บริโภคมีความ
เป็นกลางและเชื่อถือได้
3.  เป็นหน่วยงานทีท่ำาหน้าทีใ่นการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ริโภค   โดยต้องดำาเนินการให้เกิดเวทีการแลก
เปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  การฝึกอบรม  สัมมนา  การประชุมเชิงปฏบิัติ
การในการแก้ปัญหาผู้บริโภคร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่างๆทีเ่กิด
ขึน้ในสังคมเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเท่าทัน   และสร้างเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคให้เกิดการวมตัวเพื่อสร้าง
พลังผู้บริโภคในการคุ้มครองตนเอง
4.  เป็นหน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ทเ่ีกีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาให้
เกิดการประสานงานและบูรณาการงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในจังหวัดสงขลา   โดยการวางแผนการดำาเนินงาน
หรือแนวนโยบายร่วมกันในระดับจังหวัด

การดำาเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา    ต้องมีการดำาเนินงานทีเ่ป็นก
ลาง  น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากระบบราชการ  และนักการเมือง   หน่วยงานทีค่วรรับหน้าทีใ่นการดำาเนินการจัดต้ัง
ศูนย์ฯ จึงควรเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภค หรือ  หน่วยงานทีเ่ป็นสถาบันการศึกษา   สถาบัน
วิชาการ  เช่น สถาบันวิจัยระบบสขุภาพ  ภาคใต้   หรืออาจเป็นการดำาเนินงานร่วมกัน    ในส่วนของงบประมาณจำาเป็น
ต้องมีการใช้งบประมาณในปริมาณทีม่ากพอ   เพื่อให้การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดำาเนินงานได้อย่างเต็มที ่
สามารถแก้ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคจากระบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้รูปแบบของการระดมทุนจาก
หลายหน่วยงาน  เช่น    สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ  ภาคใต้  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ สำานักงานสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ  ( สสส.) เป็นต้น
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สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา “ สรุปผลการดำาเนนิงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2546 ” 
(อัดสำาเนา )
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเลขท��          [  ] [  ] [  ]
แบบสอบถาม

    เร��อง “ สถานการณ�การค��มครองผ��บร�โภคในจ#งหว#ดสงขลา กรณ� ผล�ตภ#ณฑ�อาหารและยา ”
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จ#ดท+าโดย โครงการบร�โภคเพ��อช�ว�ต สงขลา  ส+าน#กงานสาธารณส�ขจ#งหว#ดสงขลา    ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�สงขลา
  

ช��อผ��เก0บข�อม�ล.............................................................................................ว#นท��เก0บข�อม�ล........................................................
ส1วนท��   1   ข�อม�ลท#�วไปของผ��ตอบแบบสอบถาม  

1.1 ท��อย�1ผ��ตอบแบบสอบถาม    

 หม�1บ�าน..............................ต+าบล...............................อ+าเภอ.................................จ.สงขลา

(เฉพาะเจ�าหน�าท�� )
1.1 [  ] [  ] [  ]

1.2   เพศผ��ตอบแบบสอบถาม

  1.หญ�ง             2.ชาย 1.2 [  ]
1.3 อาย�.................................................. 1.3[  ] [  ]

1.4  สถานภาพการสมรส

1.โสด                                       2.สมรส                          3. แยกก#นอย�1

4. หม�าย                                    5.หย1าร�าง                        6. อ��นๆ....................... 1.4 [  ]
1.5 ระด#บการศ8กษา

1.ประถมศ8กษา                    2.ม#ธยมศ8กษา                 3.ปวช. / ปวท. /ปวส.
4.ปร�ญญาตร�                        5.ส�งกว1าปร�ญญาตร�        6.อ��นๆ(ระบ�...............)

1.5 [  ]

1.6  อาช�พ

1.ร#บราชการ                         2. ร#ฐว�สาหก�จ                3.พน#กงานบร�ษ#ท

4.น#กเร�ยน น#กศ8กษา              5.แม1บ�าน / พ1อบ�าน        6.เกษตรกร

7.ร#บจ�างท#�วไป            8.ธ�รก�จส1วนต#ว               9. ค�าขาย

10.อ��นๆ(ระบ�...............................................................................................)

1.6 [  ]

1.7 รายได�ต1อเด�อน ............................................................... ( ระบ� )
ส1วนท��   2   ความเข�าใจต1อค+าท��เก��ยวข�องก#บการค��มครองผ��บร�โภค  

1.7 [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

2.1 ท1านค�ดว1าการบร�โภคหมายถ8งอะไร…………………………………………………

2.2 ท1านค�ดว1าใครค�อผ��บร�โภค……………………………………………………………

2.3 ท1านเข�าใจค+าว1าค��มครองผ��บร�โภคว1าอย1างไร …................................................……….
2.4 ท1านค�ดว1าหน1วยงานใดต1อไปน�=ควรม�หน�าท��ในการค��มครองผ��บร�โภคมากท��ส�ด

1. หน1วยงาร#ฐ                          2. องค�กรพ#ฒนาเอกชน     3. ผ��บร�โภค                4. ผ��ผล�ต/ผ��ประกอบการ 

5.ส��อมวลชน                     6. อ��นๆ…………….. 

2.4 ก [  ]
2.4 ข [  ]
2.4 ค [  ] 
2.4 ง [  ]
2.4 จ [  ]

 

ส1วนท�� 3 ข�อม�ลสถานการณ�การค��มครองผ��บร�โภคด�านผล�ตภ#ณฑ�อาหารและยา ใน 1 ป?ท��ผ1านมา 
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3.1 ท1านเคยบร�โภคอาหารจากแหล1งต1างๆต1อไปน�=หร�อไม1  และค�ดว1าอาหารจากแหล1งต1างๆเหล1าน�=ม�ความค�ณภาพ  ความปลอดภ#ย และความเหมาะสมของราคา   ใน

ระด#บใด ถ�าแบ1งเป@น 5 ล+าด#บ  ค�อ 1.น�อยมาก  2.น�อย  3. ปานกลาง 4. มาก  5. มากท��ส�ด 

ผล�ตภ#ณฑ�อาหาร ประสบการณ�การบร�โภค

เคย ไม1เคย

ค�ณภาพ ความปลอดภ#ย ความเหมาะสมของ
ราคา

 

อาหารท��จ+าหน1ายในร�าน อาหารท#�วไป 3.1 ก [  ] [  ] [  ] [  ]  
อาหารท��จ+าหน1ายร�มทางเท�า 3.1 ข [  ] [  ] [  ] [  ]  

อาหารพร�อมปร�งท��จ+าหน1ายตามห�างสรรพส�นค�า 3.1 ค [  ] [  ] [  ] [  ]  

พ�ชผ#ก,เน�=อส#ตว�,อาหารทะเลท��จ+าหน1ายใน
ตลาดสด

3.1 ง [  ] [  ] [  ] [  ]  

น=+าด��มในภาชนะบรรจ�ปAดสน�ท

(  ขวด 20 ล�ตร )
3.1 จ [  ] [  ] [  ] [  ]  

3.2 ท1านเคยพบปBญหาด�านค�ณภาพ  ความปลอดภ#ย และความเหมาะสมของราคา  ของผล�ตภ#ณฑ�อาหารจากแหล1งต1างๆต1อไปน�=ม�  และเป@นปBญหาด�านใด 

( กร�ณาอธ�บาย )

ผล�ตภ#ณฑ�อาหาร ประสบการณ�การพบ
ปBญหา

เคย ไม1เคย

ค�ณภาพ ความปลอดภ#ย ความเหมาะสมของ
ราคา

 

อาหารท��จ+าหน1ายในร�าน อาหารท#�วไป 3.2 ก [  ] [  ] [  ] [  ]  
อาหารท��จ+าหน1ายร�มทางเท�า 3.2 ข [  ] [  ] [  ] [  ]  

อาหารพร�อมปร�งท��จ+าหน1ายตามห�างสรรพส�นค�า 3.2 ค [  ] [  ] [  ] [  ]  

พ�ชผ#ก,เน�=อส#ตว�,อาหารทะเลท��จ+าหน1ายใน
ตลาดสด

3.2 ง [  ] [  ] [  ] [  ]  

น=+าด��มในภาชนะบรรจ�ปAดสน�ท

(  ขวด 20 ล�ตร )
3.2 จ [  ] [  ] [  ] [  ]  

3.3 ท1านเคยบร�โภคผล�ตภ#ณฑ�ยาจากแหล1งต1างๆต1อไปน�=หร�อไม1และค�ดว1าม�ค�ณภาพ  ความปลอดภ#ยและความเหมาะสมของราคาในระด#บใด  ถ�าแบ1งเป@น 5 ล+าด#บ ค�อ 1.น�อยมาก  2. 
น�อย  3. ปานกลาง 4. มาก        5. มากท��ส�ด 

ผล�ตภ#ณฑ�ยา ประสบการณ�ในการ
บร�โภค

เคย ไม1เคย

ค�ณภาพ ความปลอดภ#ย ความเหมาะสมของ
ราคา

  ยาท��ได�ร#บจากโรงพยาบาล 3.3 ก [  ] [  ] [  ] [  ]
  ยาท��ได�ร#บจากคล�น�ค 3.3 ข [  ] [  ] [  ] [  ]
  ยาท��ได�ร#บจากร�านยา 3.3 ค [  ] [  ] [  ] [  ]
  ยาท��ซ�=อจากร�านช+า 3.3 ง [  ] [  ] [  ] [  ]
  ยาท��ซ�=อจากตลาด 3.3 จ [  ] [  ] [  ] [  ]
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3.4 ท1านเคยพบปBญหาในด�านค�ณภาพ  ความปลอดภ#ยและความเหมาะสมของราคาของผล�ตภ#ณฑ�ยาจากแหล1งต1างๆต1อไปน�=หร�อไม1และเป@นปBญหาด�านใด 

(กร�ณาอธ�บาย) 
ผล�ตภ#ณฑ�ยา ประสบการณ�ในการ

บร�โภค
เคย ไม1เคย

ค�ณภาพ ความปลอดภ#ย ความเหมาะสมของ
ราคา

  ยาท��ได�ร#บจากโรงพยาบาล  3.4 ก [  ] [  ] [  ] [  ]
  ยาท��ได�ร#บจากคล�น�ค  3.4 ข [  ] [  ] [  ] [  ]
  ยาท��ได�ร#บจากร�านยา  3.4 ค [  ] [  ] [  ] [  ]
  ยาท��ซ�=อจากร�านช+า  3.4 ง [  ] [  ] [  ] [  ]
  ยาท��ซ�=อจากตลาด  3.4 จ [  ] [  ] [  ] [  ]

3.5 ในการบร�โภคผล�ตภ#ณฑ�ยาท1านได�ร#บข�อม�ลเก��ยวก#บผล�ตภ#ณฑ�จากแหล1งต1างๆต1อไปน�=ในระด#บใด

ประเภทของส��อ ระด#บความต�องการข�อม�ลจากส��อต1างๆ

น�อยท�ส�ด

(1)
น�อย

(2)
ปานกลาง

(3)
มาก

(4)
มากท��ส�ด

(5)
บ�คลากรผ��เช��ยวชาญ 

( แพทย� , เภส#ชกร )
3.5 ก [  ]  

คนขายยาในร�านยา 3.5 ข [  ] 
คนขายยาท��ร�านช+า / ตลาด 3.5 ค [  ]
เพ��อน,คนใกล�ช�ด 3.5 ง [  ]
ส��อต1างๆ (โทรท#ศน� ,ว�ทย� , หน#งส�อพ�มพ�   , ส��ง

พ�มพ�อ��นๆ )
3.5 จ [  ] 

อ��นๆ ( ระบ�.................................) 3.5 ฉ [  ]

3.6 ถ�าจ+าแนก ส��อ ออกเป@นประเภทต1างๆ ท1านได�ร#บข�อม�ลเก��ยวก#บผล�ตภ#ณฑ�อาหารและยา จากส��อต1างๆต1อไปน�= ในระด#บใด

ระเภทของส��อ ความเช��อม#�นต1อข�อม�ลท��ได�ร#บ

น�อยท�ส�ด น�อย ปานกลาง มาก มากท��ส�ด

โทรท#ศน� 3.6 ก [  ]
ว�ทย� 3.6 ข  [  ]
หน#งส�อพ�มพ�   3.6 ค [  ]
ใบปล�วโฆษณา 3.6 ง  [  ]
อ��นๆ ( ระบ�.................................) 3.6 จ  [  ]
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3.7 จากประสบการณ�ในรอบป?ท��ผ1านมา  เม��อท1านม�ปBญหาเก��ยวก#บการบร�โภคผล�ตภ#ณฑ�อาหารและยาท1านท+าอย1างไร  ( ตอบได�มากกว1า 1 ข�อ )
 1.ท�=ง หร�อไม1ได�ด+าเน�นการใดๆ   ก��คร#=ง................ ระบ�ผล�ตภ#ณฑ�..........................................       
 2.น+าส�นค�าไปเปล��ยน   ก��คร#=ง................ ระบ�ร�านค�า...............................................
 3.ร�องเร�ยนต1อหน1วยงานร#ฐ                  ก��คร#=ง................ ระบ�หน1วยงาน..........................................
 4.ร�องเร�ยนต1อส��อมวลชน                  ก��คร#=ง................ ระบ�หน1วยงาน..........................................
 5.ร�องเร�ยนต1อผ��ประกอบการ    ก��คร#=ง................ ระบ�ผ��ประกอบการ..................................
 6.ร�องเร�ยนต1อหน1วยงานเอกชน   ก��คร#=ง................ ระบ�องค�กร...............................................

3.7 ก [  ]
3.7 ข [  ]

3.7 ค [  ]
3.7 ง [  ]

3.7 จ [  ]
3.7 ฉ [  ]

3.8 หากท1านจะร�องเร�ยนเม��อเก�ดปBญหาจากการบร�โภคผล�ตภ#ณฑ�  ท1านจะร�องเร�ยนหน1วยงานใดต1อไปน�=

       ( เล�อกได� 3  อ#นด#บ  โปรดระเร�ยงล+าด#บ 1 - 3 )
1.ไม1ทราบ

2.ส+าน#กงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อ.ย.)
3.ส+าน#กงานสาธารณส�ขจ#งหว#ด(สสจ. )
4.ส+าน#กงานคณะกรรมการค��มครองผ��บร�โภค (ส.ค.บ. )
5.สถาน�ต+ารวจ

6.ผ��น+าช�มชน

7.เทศบาล

8.อ+าเภอ

9.อ��นๆ ระบ�.........................................................................

3.9 ข�อใดต1อไปน�=ท1านค�ดว1าเป@นส�ทธ�ของท1าน  ( ตอบได�มากกว1า 1 ข�อ )
 1. ส�ทธ�ท��จะได�ร#บความปลอดภ#ยจากการใช�ส�นค�าและบร�การ

 2. ส�ทธ�ท��จะได�ร#บข�อม�ลท��ถ�กต�องครบถ�วนท��จ+าเป@นเก��ยวก#บส�นค�าและบร�การ

 3. ส�ทธท�จะเล�อกซ�=อส�นค�าและบร�การได�อย1างอ�สระ

 4. ส�ทธ�ท��จะร�องเร�ยนเพ��อความเป@นธรรม

 5. ส�ทธ�ท��จะได�ร#บการพ�จารณาและชดเชยความเส�ยหาย

 6. ส�ทธ�ท��จะได�ร#บความร��อ#นจ+าเป@นเก��ยวก#บการบร�โภค

 7. ส�ทธ�ท��จะเข�าส�นค�าและบร�การท��จ+าเป@นข#=นพ�=นฐานต1อการด+าเน�นช�ว�ตอ#นได�แก1 
        อาหาร เคร��องน�1งห1ม  ท��อย�1อาศ#ย  บร�การส�ขภาพ  การศ8กษา เป@นต�น

 8 . ส�ทธ�ท��จะด+ารงช�ว�ตอย�1ในส��งแวดล�อมท��ด� และปลอดภ#ย

         1       2      3
3.8 [  ] [  ] [  ]

3.9 ก [  ]
3.9 ข [  ] 

3.9 ค [  ]
3.9 ง [  ]

3.9 จ [  ] 
3.9 ฉ [  ]
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3.9 ช [  ]
3.9 ซ [  ]

3.10  ท��ผ1านมาท1านถ�กละเม�ดส�ทธ�ผ��บร�โภคข�อใดมากท��ส�ด ( ตอบได�มากกว1า 1 ข�อ )
 1. ส�ทธ�ท��จะได�ร#บความปลอดภ#ยจากการใช�ส�นค�าและบร�การ

 2. ส�ทธ�ท��จะได�ร#บข�อม�ลท��ถ�กต�องครบถ�วนท��จ+าเป@นเก��ยวก#บส�นค�าและบร�การ

 3. ส�ทธท�จะเล�อกซ�=อส�นค�าและบร�การได�อย1างอ�สระ

 4. ส�ทธ�ท��จะร�องเร�ยนเพ��อความเป@นธรรม

 5. ส�ทธ�ท��จะได�ร#บการพ�จารณาและชดเชยความเส�ยหาย

 6. ส�ทธ�ท��จะได�ร#บความร��อ#นจ+าเป@นเก��ยวก#บการบร�โภค

 7. ส�ทธ�ท��จะเข�าส�นค�าและบร�การท��จ+าเป@นข#=นพ�=นฐานต1อการด+าเน�นช�ว�ตอ#นได�แก1 
        อาหาร เคร��องน�1งห1ม  ท��อย�1อาศ#ย  บร�การส�ขภาพ  การศ8กษา เป@นต�น

 8 . ส�ทธ�ท��จะด+ารงช�ว�ตอย�1ในส��งแวดล�อมท��ด� และปลอดภ#ย

3.10 ก [  ]
3.10 ข [  ] 

3.10 ค [  ]
3.10 ง [  ]

3.10 จ [  ] 
3.10 ฉ [  ]

3.10 ช [  ]
3.10 ซ [  ]

ภาคผนวก ข

1. ช1องทางการร�องเร�ยนของหน1วยงานภาคร#ฐท��ค��มครองผ��บร�โภคในจ#งหว#ดสงขลา

2. ข�อม�ลองค�กรพ#ฒนาเอกชน
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1. ช1องทางการร�องเร�ยนหน1วยงานภาคร#ฐค��มครองผ��บร�โภคในจ#งหว#ดสงขลา

ส+าน#กงานสาธารณส�ขจ#งหว#ดสงขลา  

ท��ต#=ง ถนนรามว�ถ�   อ.เม�อง จ. สงขลา  90000
โทรศ#พท� 0-7432-5070  

 ช1องทางการร�องเร�ยน

   โทรศ#พท�   0-7432-5070 ต1อฝJายค��มครองผ��บร�โภค

   ทางไปรษณ�ย�ส+าน#กงานสาธารณส�ขจ#งหว#ดสงขลา   ถนนรามว�ถ�   อ.เม�อง จ. สงขลา  90000
   อ�เตอร�เนต เวปไซด� http: // province.moph.go.th // songkhla

ศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�

ท��ต#=ง เลขท�� 616 /1 หม�2  ต.พะวง อ.เม�อง จ.สงขลา 900100
โทรศ#พท� 0-7444-7024-8 ,0-7433-3203-4
เวปไซด�   www. dmsc.moph.go.th/webroot/songkhla/index.html
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อณ�กรรการค��มครองผ��บร�โภคจ#งหว#ดสงขลา

ท��ต#=ง ศาลากลางจ#งหว#ดสงขลา  ถนนราชด+าเน�น  อ.เม�อง  จ.สงขลา 90000
โทรศ#พท� 0-7431-3206 , 0-7431-2016   

ส+าน#กว�จ#ยและพ#ฒนาการเกษตรเขตท�� 8 
ท��ต#=ง 89/116 (ภายในบร�เวณศ�นย�ว�จ#ยยางสงขลา) ถ.กาญจนวน�ช อ.หาดใหญ1 จ.สงขลา  90110 
โทรศ#พท� 0-7444-5905
เวปไซด� www. doa.go.th

ส+าน#กงานพาณ�ชย�จ#งหว#ดสงขลา 

ท��ต#=ง สามแยกส+าโรง  ถ.สงขลา-นาทว�  ต.เขาร�ปช�าง  อ.เม�อง  จ. สงขลา  90000    
โทรศ#พท� 0-7431-1422 โทรสาร  0-7432-2238 
 เวปไซด� www .moc.go.th

ส+าน#กงานการค�าภายในจ#งหว#ดสงขลา   

ท��ต#=ง แยกส+าโรง  ถ.สงขลา-นาทว�  ต.เขาร�ปช�าง  อ.เม�อง จ. สงขลา  90000
โทรศ#พท�  0-777432-6714 , 0-7444-3724  
เวปไซด� www .dit.go.th

ช1องทางการร�องเร�ยน

การค�าภายในจ#งหว#ด สายด1วน  1569
ส+าน#กงานอ�ตสาหกรรมจ#งหว#ดสงขลา 

ท��ต#=ง ส+าน#กงานอ�ตสาหกรรมจ#งหว#ดสงขลา  อ+าเภอเม�อง  จ#งหว#ดสงขลา 90000
โทรศ#พท�  0-7431-1511  โทรสาร  0-7431-1596
เวปไซด� www.m-industry.go.th  

เทศบาลนครหาดใหญ1

ท��ต#=ง เทศบาลนครหาดใหญ1  เลขท��  445  ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ1 จ.สงขลา  90110
โทรศ#พท�   0-7424-4777 
ช1องทางการร�องเร�ยน

โทรศ#พท� สายด1วน 1559 (เป@นสายด1วนท��ร#บเร��องร�องเร�ยนท�กๆเร��อง ของเทศบาลนครหาดใหญ1)
เวปไซด� www.hatyaicity.go.th
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องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

1.) ม�ลน�ธ�ชาวพ�ษณ�โลกร1วมใจ

ต�านภ#ยเอดส�   (สถาบ#นพ#ฒนา

ส��แยกอ�นโดจ�น )

ก1อต#=งข8=นเม��อป?พ.ศ. 2537  เพ��อด+าเน�นการแก�ไขปBญหาเอดส�ในพ�=นท��ภาคเหน�อตอนล1าง และเพ��อ
ขยายเปKาหมายการแก�ไขปBญหาเอดส�ด�วยมาตรการทางส#งคมแบบพห�พาค�  ม�ลน�ธ�ชาวพ�ษณ�โลก
ร1วมใจต�านภ#ยเอดส�ได�ร1วมก#บข�าราชการระด#บกลาง     ก1อต#=งชมรมศ8กษาเพ��อการพ#ฒนาส��แยกอ�น

โดจ�น ข8=นในป? 2540  ภายใต�การสน#บสน�นร1วมก#บม�ลน�ธ�พ#ฒนาส��แยกอ�นโดจ�น  ซ8�งด+าเน�นการขอ

จดทะเบ�ยนเม��อป? 2543  โดยม�เปKาหมายพ#ฒนาช�มชนท�องถ��นให�เข�มแข0งโดยม�กระบวนการการม�
ส1วนร1วม  เพ��อเพ��มศ#กยภาพการปร#บต#วให�สอดคล�องก#บกระแสโลกาภ�ว#ฒน�  การค�าเสร� และ

โ ค ร ง ก า ร ร ะ เ บ� ย ง เ ศ ร ษ ฐ ก� จ เ ห น� อ -ใ ต�  /  ต ะ ว# น ต ก -ต ะ ว# น อ อ ก  

(1) เพ��อพ#ฒนาศ#กยภาพผ��บร�โภคและช�มชนให�สามารถค��มครอง
แ ล ะ พ8� ง ต น เ อ ง ไ ด� ใ น เ ร�� อ ง ผ ล� ต ภ# ณ ฑ� ส� ข ภ า พ

(2) เพ��อให�ภาคประชาชน  เอกชนและภาค�ท��เก��ยวข�องเข�ามาม�
ส1วนร1วมในการด+าเน�นงานค��มครองผ��บร�โภคด�าน ผล�ตภ#ณฑ�
ส� ข ภ า พ

(1)ป ร ะ ช� ม แ ก น น+ า ใ น ร ะ ด# บ ภ า ค แ ล ะ ร ะ ด# บ จ# ง ห ว# ด

(2)ก� จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค� ส�� อ ส า ร ใ น แ ต1 ล ะ ท� อ ง ถ�� น

(3)เ ว ท� แ ส ด ง ผ ล ง า น แ ล ะ ถ อ ด บ ท เ ร� ย น ก า ร ท+ า ง า น

2.)ม�ลน�ธ�ร#กบ�านเก�ดภาคใต�  ม�ลน�ธ�ร#กบ�านเก�ด ภาคใต�  เร��มต�นจากการเป@นกองท�นร#กบ�านเก�ดเม��อป? 2534 และจดทะเบ�ยน

เป@นม�ลน�ร#กบ�านเก�ด ภาคใต�เม��อป? 2540  ด+าเน�นงานเก��ยวก#บเร��องส��งแวดล�อมเป@นส1วนใหญ1  เช1น
การอบรมส��งแวดล�อมให�ช�มชน   การหาท�นเพ��อการจ#ดการส��งแวดล�อม  จากน#=นก0เร��มม�การด+าเน�น
ก�จกรรมเก��ยวก#บการค��มครองผ��บร�โภค  ภายใต�ช��อโครงการบร�โภคเพ��อช�ว�ต สงขลา      ด+าเน�นงาน
ร1วมก#บกล�1มผ��บร�โภคเข�มแข0ง   คณะเภส#ชศาสตร�มหาว�ทยาล#ยสงขลานคร�นทร�  ว�ทยาเขตหาดใหญ1  
และเคร�อข1ายเกษตรกรรมทางเล�อกโดยท+างานประสานเป@นเคร�อข1ายก#บม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภค

(1)เสร�มสร�างกล�1มองค�กรและเคร�อข1าย       ผ��บร�โภคในจ#งหว#ด
สงขลา  ให�ม�ความเข�มแข0งโดยกระบวนการการเฝKาระว#ง
ผ ล� ต ภ# ณ ฑ� อ า ห า ร เ ป@ น ป ร ะ เ ด0 น ห ล# ก

(2)พ#ฒนาและประสานการจ#ดท+าระบบข�อม�ลข1าวสารและการ
เ ผ ย แ พ ร1 ข� อ ม� ล เ พ�� อ ผ�� บ ร� โ ภ ค

(3)ศ8กษากระบวนการของกล�1มองค�กรและเคร�อข1ายองค�กรผ��
บร�โภคและจ#ดท+าข�อเสนอต1อนโยบายและปBญหาผ��บร�โภคต1อ
ห น1 ว ย ง า น ท�� เ ก�� ย ว ข� อ ง

(1)เสร�มสร�างเคร�อข1ายกล�1มองค�กรเคร�อข1าย   ผ��บร�โภคโดยการ   จ#ด
เวท�แลกเปล��ยนเร�ยนร��ระหว1างกล�1มองค�กรผ��บร�โภค   การรณรงค�การ
ต�ดตามเฝKาระว#งผล�ตภ#ณฑ�ส�ขภาพ การส#มมนาเคร�อข1ายความร1วม
ม� อ อ ง ค� ก ร ผ�� บ ร� โ ภ ค

(2)การจ#ดท+าระบบฐานข�อม�ลเพ��อการเผยแพร1  โดยการจ#ดท+า
ร า ย ก า ร ว� ท ย�   ป ร ะ ส า น ส�� อ ท� อ ง ถ�� น ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร1 ข� อ ม� ล

องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

3.) ม�ลน�ธ�พ#ฒนาสตร�ภาค
เหน�อ

ม�ลน�ธ�พ#ฒนาสตร�ภาคเหน�อเป@นองค�กรขนาดเล0กท��ท+างานเฉพาะพ�=นท��  โดยท+างานในล#กษณะเป@น

เคร�อข1ายก#บม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภคต#=งแต1ป? 2542  ท+างานในพ�=นท�� จ.เช�ยงรายและพะเยา  การ
ท+างานของม�ลน�ธ�พ#ฒนาสตร�ภาคเหน�อม�หลายด�าน  เช1นด�านสตร�  การพ#ฒนาอาช�พ  การอน�ร#กษ�
ส��งแวดล�อมเป@นต�น  เน�นการท+างานก#บเยวชนเป@นหล#ก  และในการท+างานผ��บร�โภคเน�นการท+างาน
เ ร�� อ ง อ า ห า ร แ ล ะ ย า

(1)ส1งเสร�มบทบาทเยาวชนและสตร�ในการเฝKาระว#งตรวจสอบ
ผล�ตภ#ณฑ�ส�ขภาพพ�=นบ�านท��ม�จ+าหน1ายในตลาดช�มชนและ
โ ร ง เ ร� ย น

(2)สน#บสน�นการม�ส1วนร1วมในก�จกรรมการค��มครองผ��บร�โภคของ
ก ล�1 ม อ ง ค� ก ร เ ย ว ช น แ ล ะ ส ต ร� ใ น ร ะ ด# บ ท� อ ง ถ�� น

(3)พ#ฒนาค�ณภาพผล�ตภ#ณฑ�ส�ขภาพพ�=นบ�าน  ให�ม�มาตรฐาน
ปลอดภ#ยตามเง��อนไขของส+าน#กงานคณะกรรมการอาหารและยา

(1) ส+ารวจกล�1มผ��ผล�ตผล�ตภ#ณฑ�ส�ขภาพพ�=นบ�าน  และจ#ดท+าเป@น
บ# ญ ช� ร า ย ก า ร

(2)   ป ร ะ ช� ม ก ล�1 ม เ พ�� อ ส ร� า ง ค ว า ม เ ข� า ใ จ ร1 ว ม ก# น

(3) เฝKาระว#งตรวจสอบค�ณภาพผล�ตภ#ณฑ�ส�ขภาพโดยเยาวชน  และ
ส ต ร� แ ก น น+ า

4.)  สมาคมย�วม�สล�มแห1ง
ประเทศไทย

เป@นองค�กรท��ต#=งข8=นเพ��อสร�างความเป@นปLกแผ1นของชาวม�สล�มในประเทศไทย ท��ด+าเน�นก�จกรรมเพ��อ

ส#งคมโดยกล�1มชนชาวไทยม�สล�มมากว1า 30 ป? ด+าเน�นงานในพ�=นท��ภาคใต�  ม�สาขาอย1างเป@น
ทางการของสมาคมอย�1ตามจ#งหว#ดต1างๆ  และย#งม�ชมรมย�วม�สล�มอย�1ในสถาบ#นการศ8กษาต1างๆอ�ก

(1)ให�ผ��บร�โภคเก�ดความร��  ความเข�าใจในการเล�อกซ�=อ   ใช�
ผล�ตภ#ณฑ�  ร��จ#กส�ทธ�หน�าท��ของผ��บร�โภคท��ด�และปร#บเปล��ยน
พ ฤ ต� ก ร ร ม ก า ร เ ล� อ ก ซ�= อ

(1)จ# ด เ ว ท� ฉ ล า ด ซ�= อ ฉ ล า ด ใ ช� เ พ�� อ ใ ห� ข� อ ม� ล แ ก1 ผ�� บ ร� โ ภ ค  

(2)จ#ดเวท�ส#มมนา “ ช�มชนม�สล�มก#บการค��มครองผ��บร�โภคด�าน
ส า ธ า ร ณ ส� ข แ ล ะ ฮ า ล า ล ”
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ด�วย  ซ8�งด+าเน�นงานด�านส�ขภาพมาโดยตลอดนอกเหน�อภารก�จด�านศาสนา  โดยเฉพาะเร��อง  ยา
เ ส พ ต� ด   เ อ ด ส�  

(2)ส1งเสร�มศ#กยภาพองค�กรช�มชน ศาสนา  สถาบ#นการศ8กษาใน
ช�มชนให�ม�บทบาทเสร�มความร��  เฝKาระว#งปBญหา  และด�แลผ��
บ ร� โ ภ ค ใ น ช� ม ช น

(3)เ ป@ น ศ� น ย� ส น# บ ส น� น ว� ช า ก า ร แ ก1 ช� ม ช น
แ ล ะ ก า ร ร# บ เ ร�� อ ง ร า ว ร� อ ง ท� ก ข�

(3)ก� จกรรมรณรงค� ให� ควา มร�� ก#บ ผ��บ ร� โภค ใน ร�ปแบบต1า งๆ

(4)ศ�นย�ข�อม�ลสน#บสน�นทางว�ชาการและร#บเร��องราวร�องท�กข�  

องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

5.) ม�ลน�ธ�พ#ฒนาส�ขภาพส#งคม ม�ลน�ธ�พ#ฒนาส�ขภาพส#งคม  เป@นองค�กรขนาดเล0กต#=งข8=นในป? 2537  ภายใต�แนวค�ดท��ว1า  “ส#งคม
เหม�อนร1างกาย  ส1วนต1างๆของร1างกายต�องได�ร#บการเอาใจใส1  ด�แลด�วยความร��และความเข�าใจท��
ถ�กต�อง  อย1างสม�+าเสมอ”  โดยม�ว#ตถ�ประสงค�ในการด+าเน�นงานเพ��อพ#ฒนาและส1งเสร�มให�ส#งคมไทย
ม�ส�ขภาพท��ด�และม#�นคง  และม�ความเช��อว1าผ��ด�อยโอกาสท�กกล�1ม  ท�กคนม�ศ#กยภาพท��สามารถผล#ก
ด#นให�เก�ดการเปล��ยนแปลงส�ขภาพท��ด�กว1าเด�มได�  และองค�กรพ#ฒนาเอกชน สามารถเข�าถ8งกล�1มคน
เหล1าน�=และจะช1วยภาคร#ฐพ#ฒนาส#งคมได�   การท+างานของม�ลน�ธ�ฯ ส1วนใหญ1ด�านส�ขภาพโดย

เฉพาะเร��องเอดส�  ยาเสพต�ด  การวางแผนครอบคร#ว  ม�พ�=นท��สาขาในต1างจ#งหว#ด 4 สาขา ค�อ 
จ# ง ห ว# ด  ส ร ะ บ� ร�   เ ช� ย ง ใ ห ม1   น ค ร ร า ช ส� ม า   แ ล ะ ย ะ ล า   

(1)เพ��อลดปร�มาณการบร�โภคและใช�ผล�ตภ#ณฑ�ท��ไม1ได�มาตรฐาน 
และไม1ม�ใบอน�ญาตจากส+าน#กงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ล ดกา รบ ร� โภค ยา เก� นค ว า มจ+ า เป@ นแ ล ะ ไม1 ได� มาต รฐา น

(2)เพ��อสร�างความเข�มแข0งให�เก�ดกล�1มพล#งผ��บร�โภค  โดยผ��บร�โภค
ม�ความเข�าใจและเก�ดความตระหน#กตลอดจนม�ส1วนร1วมในการ
ป ก ปK อ ง พ� ท# ก ษ� ส� ท ธ� ต น เ อ ง

(1)ก�จกรรมรณรงค�และการให�ความร�� เก��ยวก#บการบร�โภคเพ��อ
ส� ข ภ า พ

(2)อ บ ร ม ฟQR น ฟ� แ ก น น+ า อ า ส า ส ม# ค ร

6)ม� ล น� ธ� ว� จ# ย แ ล ะ พ# ฒ น า
ทร#พยากรมน�ษย�

ม� ล น� ธ� พ# ฒ น า ท ร# พ ย า ก ร ม น� ษ ย�   ข อ น แ ก1 น   ก1 อ ต#= ง เ ม�� อ ป?  2542    
( ส+าน#กงานใหญ1อย�1ท��กร�งเทพ ก1อต#=งป?  2539 )  โดยเร��มจากการท+างานในประเด0น เอดส�  ยา
เสพต�ด   การส1งเสร�มอาช�พ  และขยายงานมาส�1ประเด0นการค��มครองผ��บร�โภค  รวมถ8งการฝLกอาช�พ
ใ ห� ผ�� ต� ด เ ช�= อ   ค น พ� ก า ร

(1)ให�ข�อม�ลข1าวสารท��ถ�กต�องและรวดเร0ว  สามารถปร#บเปล��ยน
แ ล ะ พ# ฒ น า พ ฤ ต� ก ร ร ม ก า ร บ ร� โ ภ ค  ผ ล� ต ภ# ณ ฑ� ส� ข ภ า พ

(2)ให�ผ��บร�โภคเก�ดการต��นต#วตระหน#กในส�ทธ�หน�าท��ในการ
ค�� ม ค ร อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ผ�� บ ร� โ ภ ค ผ ล� ต ภ# ณ ฑ� ส� ข ภ า พ

(3)ส1งเสร�มสน#บสน�นให�ม�การก1อต#=งและพ#ฒนาชมรมเพ��อผ��บร�โภค
แ ล ะ ส น# บ ส น� น ใ ห� เ ก� ด ก า ร ท+ า ง า น พ# ฒ น า ก ล�1 ม ค�� ม ค ร อ ง

(1)ฝL ก อ บ ร ม เ ช� ง ป ฏ� บ# ต� ก า ร แ บ บ ม� ส1 ว น ร1 ว ม

(2)จ# ด ต#= ง ช ม ร ม ค�� ม ค ร อ ง ผ�� บ ร� โ ภ ค ใ น พ�= น ท�� เ พ�� อ ข ย า ย ผ ล

(3)ร ณ ร ง ค� ใ ห� ข� อ ม� ล เ ก�� ย ว ก# บ ก า ร บ ร� โ ภ ค ใ น พ�= น ท��

องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

7.)ม�ลน�ธ�ศ�นย�ฮอตไลน� ต#=งอย�1ในกร�งเทพฯ เป@นศ�นย�บร�การให�ค+าปร8กษาแนะน+าทางโทรศ#พท�แห1งแรกในประเทศไทย   โดย
น#กจ�ตว�ทยา  น#กส#งคมสงเคราะห�  น#กว�ชาช�พด�านการบร�หารโรงพยาบาลและการพ#ฒนาทร#พยากร
มน�ษย�  ศ�นย�ฮอตไลน�เร��มก1อต#=งด�วยความรวมม�อของผ��หญ�งกล�1มหน8�ง  เด�มม�นโยบายท��ให�บร�การ
เฉพาะแม1บ�านและผ��หญ�งเน��องจากผ��หญ�งม#กเป@นผ��ท��ต�องด�แลคนอ��นแต1ไม1ค1อยม�เวลาด�แลตนเอง 
ต�องเผช�ญความท�กข�และปBญหา  อาจไม1ม�ท��พ8�งและไม1กล�าจะเข�าร#บการร#กษาจากแพทย�  โดย
ม�ลน�ธ�ศ�นย�ฮอตไลน�เป@นองค�กรพ#ฒนาเอกชนท��ท+างานด�านการให�ความช1วยเหล�อ  ให�ค+าปร8กษาผ��

1)ให�ข�อม�ลและการศ8กษาด�านส�ขภาพกาย  จ�ต  แก1ประชาชน
ผ1านส��อมวลชน  ในการปKองก#นบ+าบ#ด และด�แล  ส�ขภาพ รวมถ8ง
หน1วยงานในการให�บร�การ

2)เพ��อช�=แนะว�ธ�การแก�ไขปBญหาส�ขภาพ  ครอบคร#ว  ว#ยร�1น  สาร
เสพต�ด  ฯลฯ โดยผ��เช��ยวชาญทางการแพทย�

1) จ#ดรายการว�ทย�เพ��อน+าเสนอข�อม�ลข1าวสาร 2)    ร#บปร8กษา
ปBญหาต1างๆทางรายการว�ทย�
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ปJวยเอดส�และความร�นแรงต1อเด0ก  สตร�  และครอบคร#วเป@นหล#ก และสาธารณส�ข  จ�ตว�ทยา

3) เพ��อผล�ตเผยแพร1ผ1านส��อมวลชน  (ว�ทย� )

กล�1มองค�กรท��เน�นหร�อถ�อก+าเน�ดข8=นมาเพ��อท+างานเก��ยวข�องก#บการค��มครองผ��บร�โภคโดยเฉพาะ  
องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

1.)เ ค ร� อ ข1 า ย พ� ท# ก ษ� ส� ท ธ� ผ��
บร� โภค       มหาสารคราม

เป@นองค�กรท��ต#=งอย�1ในจ#งหว#ดมหาสารคราม เก�ดจากการท��ม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภคเข�ามาเช��อมต1องานก#บ

เคร�อข1ายเกษตรกรรมทางเล�อกในป? 2542  โดยม�เปKาหมายเพ��อการประชาส#มพ#นธ�การก�นอย�1เพ��อ
ส�ขภาพเป@นหล#ก  และเช��อมโยงระหว1างผ��ผล�ตในชนบทและผ��ผล�ตในเม�อง  โดยม�ร�านม#�นย�นซ8�งเป@น
ร�านจ+าหน1ายส�นค�าช�มชน ม�การท+างานด�านการค��มครองผ��บร�โภคร1วมก#บเยาวชนอาสาสม#คร   ใน

คร�อข1ายเกษตรกรรมทางเล�อก  ม�งานหล#กๆ  4 งานค�อ เกษตรกรรมทางเล�อก,งานผ��บร�โภค,งาน
ส ห ก ร ณ�  แ ล ะ ปJ า ช� ม ช น   

1)เพ��อเป@นศ�นย�ร#บเร��องราวร�องท�กข�และศ�นย�ประสานงาน

2)  เ พ�� อ ร ณ ร ง ค� ข� อ ม� ล ข1 า ว ส า ร ก า ร ค�� ม ค ร อ ง   ผ�� บ ร� โ ภ ค

3)เพ��อพ#ฒนาเสร�มสร�างความเข�มแข0งองค�กรเคร�อข1ายผ��บร�โภค

1)  เ ฝK า ร ะ ว# ง ผ ล� ต ภ# ณ ฑ� ส� ข ภ า พ ใ น ท� อ ง ต ล า ด

2)  จ# ด ค1 า ย เ ย า ว ช น พ� ท# ก ษ� ส� ท ธ� ผ�� บ ร� โ ภ ค

3)งาน รณ รงค� เผ ยแ พร1 ข� อม� ล เพ�� อผ�� บ ร� โภค ใ น รา ยกา รว�ท ย�

4)การส1 ง เสร�มสบ#บส น�น การพ#ฒนา ศ#กยภา พข องผ��บ ร� โภค

องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

2)ม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภค เป@นเวลาส�บกว1าป?ในการท+างานเก��ยวก#บปBญหาด�านส�ขภาพและค�ณภาพช�ว�ตของคนไทย ในนาม

ของคณะกรรมการประสานงานองค�กรเอกชนเพ��อการสาธารณส�ขม�ลฐาน  (คปอส.)  ท+าให�ม�ล
น�ธ�ฯ ได�ม�บทบาทต1อการพ#ฒนาสาธารณส�ขในหลายด�าน ๆ ไม1ว1าจะเป@นบทบาทในเช�งนโยบาย 
อย1างเช1น การผล#กด#นไม1ให�ม�การผสมสารคาเฟอ�นในยาแก�ปวดลดไข� การรณรงค�ให�ระบ�ช��อสาม#ญ
ทางยาในฉลากเอกสารก+าก#บยา เพ��อปKองก#นไม1ให�ม�การใช�ยาซ=+าซ�อนและฟ�JมเฟQอย หร�อปBญหาส�ทธ�
บ#ตรยา ฯลฯ  ปBญหาในเช�งนโยบายหลายอย1างได�ร#บการแก�ไข แต1ขณะเด�ยวก#นความสล#บซ#บซ�อน
ของปBญหาผ��บร�โภคก0ม�แนวโน�มเพ��มส�งข8=น ไม1ว1าจะเป@นช1องว1างความแตกต1างระหว1างผ��บร�โภคใน
เม�องก#บชนบท การละเม�ดส�ทธ�ผ��บร�โภคของผ��ประกอบการบางราย เทคโนโลย�ท��ใช�ในการผล�ตส�นค�า
และการให�บร�การ การส1งเสร�มการขายท��ม�ร�ปแบบหลากหลายมากข8=น

     คปอส.จ8งเห0นความส+าค#ญในการจ#ดต#=งม�ลน�ธ�เพ��อด+าเน�นงานด�านผ��บร�โภคข8=น โดยม�หน�าท��
พ�ท#กษ�และส1งเสร�มการใช�ส�ทธ�ของผ��บร�โภค ม�1งหว#งให�ผ��บร�โภคได�ม�การใช�ส�ทธ�ของตนเองเพ��มข8=น 
และน+ามาซ8�งการพ�ท#กษ�ส�ทธ�ของผ��บร�โภค แก�ไขปBญหาของผ��บร�โภคโดยรวมต1อไป

1)เพ��อส1งเสร�มให�ผ��บร�โภคได�ร#บการค��มครองตามส�ทธ�อ#นพ8งม�พ8ง
ได�ของผ��บร�โภค

2)เพ��อส1งเสร�มและประสานงานให�ผ��บร�โภคและองค�กรค��มครองผ��
บร�โภคต1าง ๆ ม�ส1วนในการค��มครองผ��บร�โภค

3)เพ��อส1งเสร�มการศ8กษาและว�จ#ยด�านการ ค��มครองผ��บร�โภค

4) ด+าเน�นการหร�อร1วมม�อก#บองค�การการก�ศลอ��น  ๆ เพ��อ
สาธารณประโยชน�

ก�จกรรมเผยแพร1

1)วารสาร ฉลาดซ�=อ ส��อเพ��อผ��บร�โภค รายสองเด�อน เสนอข�อม�ล
ส+าหร#บผ��บร�โภคในการต#ดส�นใจเล�อกซ�=อ   เล�อกใช�ผล�ตภ#ณฑ� บร�การ 
และเผยแพร1งานค��มครองผ��บร�โภค

2 )รายการโทรท#ศน� สภาผ��บร�โภค ถ1ายทอดสด ทางสถาน�ว�ทย�

โทรท#ศน�แห1งประเทศไทยช1อง 11 กรมประชาส#มพ#นธ� ท�กว#น

พฤห#สบด�เวลา 10.30-11.00 น.
3) ศ�นย�ข�อม�ลข1าวสารเพ��อผ��บร�โภค บร�การข�อม�ลข1าวสารก#บผ��สนใจ
ท#�วไป

4)หน#งส�อ ค�1ม�อ เพ��อการค��มครองผ��บร�โภค 
ก�จกรรมรณรงค�

1)ศ�นย�พ�ท#กษ�ส�ทธ�ผ��บร�โภค บร�การให�ค+าปร8กษาและร#บเร��องราวร�อง
ท�กข�

2)โครงการสร�างความเข�มแข0งองค�กรผ��บร�โภค 
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3)   รณรงค�ส1งเสร�มให�เก�ดองค�การอ�สระผ��บร�โภค ตามมาตรา   57   
ของร#ฐธรรมน�ญ

4)ประสานงานก�จกรรมท��เก��ยวข�องก#บการส1งเสร�มและพ�ท#กษ�ส�ทธ�ผ��
บร�โภค

องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

3.) เคร�อข1ายองค�กรผ��บร�โภค
ข อ น แ ก1 น

เป@นองค�กรท��ม�พ�=นท��ท+างานอย�1ในจ#งหว#ดข1อนแก1น  ม�ฐานการท+างานมาจากเคร�อข1ายเกษตรกรรม

ทางเล�อก  ท��เร��มข8=นเม��อป? 2532  ซ8�งเป@นกล�1มผ��ผล�ตอาหารท��ไม1ใช�สารเคม�  ท��ลดละเล�กการใช�สาร
เคม�แล�วม�ผลผล�ตมากจ8งต�องการขยายผลผล�ตเข�าส�ตลาดส1วนใหญ1ของผ��บร�โภคในเม�องในป? 

2538  จ8งม�การก1อต#=งร�านทางเล�อกส+าหร#บผ��บร�โภคและแหล1งขายส�นค�าท��เป@นผลผล�ตทางการ

เกษตรกรรมทางเล�อก   ต1อมาในป? 2541  ได�ท+างานเช��อมต1อก#บม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภค  ส+าน#กงาน
สาธารณส�ขจ#งหว#ดขอนแก1น   กล�1มน#กว�ชาการในมหาว�ทยาล#ยขอนแก1น  และประชาส#งคมเม�อง
ขอนแก1น ร1วมก#น ด+าเน�นงานด�านการค��มครองผ��บร�โภคในช��อเคร�อข1ายองค�กรผ��บร�โภคขอนแก1น  

1)เพ��อสร�างความเข�มแข0งให�ก#บองค�กรผ��บร� โภคในจ#งหว#ด
ข อ น แ ก1 น

2)เพ��อให�ค+าปร8กษาและและประสานงานก#บกล�1มผ��บร�โภค หน1วย
งานร#ฐ  เอกชนและองค�กรต1างๆในการพ�ท#กษ�ส�ทธ�ผ��บร�โภค

3)รณรงค�เผยแพร1ข�อม�ลและกระต��นให�ผ��บร�โภคเก�ดความต��นต#ว
ใ น ก า ร เ ล� อ ก บ ร� โ ภ ค เ พ�� อ ส� ข ภ า พ แ ล ะ ส�� ง แ ว ด ล� อ ม

4)เพ�� อรณรงค�ด�านกฎหมายนโยบายท�� เก�� ยวก#บผ��บร� โภค

5)เพ��อส1งเสร�มสน#บสน�นให�ม�ทางเล�อก ด�านส�ขภาพและการ
บ ร� โ ภ ค แ ก1 ผ�� บ ร� โ ภ ค ท#� ว ไ ป

1)เสร�มสร�างความเข�มแข0งผ��บร�โภค  โดยการจ#ดเวท�ให�ความร��แก1ผ��
บร�โภค  เก��ยวก#บ  อาหาร ยา และกฎหมายท��เก��ยวข�อง

2) ต�ดตามเฝKาระว#งผล�ตภ#ณฑ�ส�ขภาพในช�มชน  

3) เสร�มสร�างการท+างานท��เป@นเคร�อข1าย

4)เผยแพร1ประชาส#มพ#นธ�ข�อม�ลผ1านรายการว�ทย�  ส��อส��งพ�มพ�

4.) โครงการปJาทะเล-เพ��อช�ว�ต 

(เคร�อข1ายม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภค

จ#งหว#ดส�ราษฎร�ธาน�  )

โครงการปJา-ทะเลเพ��อช�ว�ตก1อต#=งข8=นในป? 2537  โดยเป@นการรวมต#วก#นของคนท��ท+างานด�านการ
อณ�ร#กษ�ทร#พยากรธรรมชาต�ส��งแวดล�อม เน�นการท+างานเพ��อเสร�มสร�างความเข�มแข0งและ
กระบวนการเร�ยนร��ขององค�กรชาวบ�าน โดยม�การท+างานประสานก#บภาค�ต1างๆ  ท#=งหน1วยงานภาค
ร#ฐ  องค�กรปกครองส1วนท�องถ��น  ในการด+าเน�นงานด�านการค��มครองผ��บร�โภค  ได�ม�การประสานงาน

จากม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภคในการด+าเน�นก�จกรรมในป?  2541  โดยด+าเน�นก�จกรรมเก��ยวก#บการตรวจ
สอบค�ณภาพน=+าด��ม  การฝLกอบรมอาสาสม#ครค��มครองผ��บร�โภค  และได�ด+าเน�นก�จกรรมมาจน
ปBจจ�บ#น 

1.)เสร�มสร�างการเร�ยนร��  สร�างองค�ความร��ให�ก#บผ��บร�โภค 

2.) เพ��อเสร�มสร�างศ#กยภาพของผ��บร�โภคในการปKองก#นและแก�ไข
ปBญหาของตนเองและกล�1ม 

3.)เพ��อให�ผ��บร�โภคกล�1มผ��บร�โภคเก�ดจ�ตส+าน8กในการบร�โภค  ท��จะ
เก�ดผลกระทบต1อส#งคมและส��งแวดล�อมโดยค+าน8งถ8งหน�าท��ของ
ตนเองในฐานะผ��บร�โภค

1)เสร�มสร�างความเข�มแข0งผ��บร�โภค  โดยการจ#ดเวท�ให�ความร��แก1ผ��
บร�โภค  เก��ยวก#บ  อาหาร ยา และกฎหมายท��เก��ยวข�อง

2)ต�ดตามเฝKาระว#งผล�ตภ#ณฑ�ส�ขภาพ  

3)เสร�มสร�างการท+างานท��เป@นเคร�อข1าย

4)เผยแพร1ประชาส#มพ#นธ�ข�อม�ลผ1านรายการว�ทย�  ส��อส��งพ�มพ�

องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

5.)เคร�อข1ายม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภค
จ#งหว#ดสต�ล

เป@นองค�กรท��ต#=งอย�1และม�พ�=นท��ท+างานในจ#งหว#ดสต�ล   โดยเร��มก1อต#=งในป?  2544  โดยการเช��อม
ประสานงานระหว1างม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภค  และประชาคมจ#งหว#ดสต�ล  ซ8�งม�คนท+างานท��เป@นคนใน
พ�=นท��  สามารถร��และเข�าใจสถานการณ�ปBญหาผ��บร�โภคในพ�=นท��ได�เป@นอย1างด�  โดยพบว1าปBญหาผ��
บร�โภคในพ�=นท��ค�อ  ผ��บร�โภคไม1ร��ส�ทธ�ของตนเอง  ไม1ร��ช1องทางการร�องเร�ยนไม1ม�ท��ปร8กษา ไม1ร��ว1าถ�ก

1.)สร�างความเข�มแข0งของกล�1มองค�กรผ��บร�โภคในช�มชน

2.) รณรงค�สร�างจ�ตส+าน8กให�ผ��บร�โภค

3.)เป@นท��ปร8กษาและร#บเร��องราวร�องท�กข�

1)เผยแพร1ข�อม�ลข1าวสารส�1ผ��บร�โภคในร�ปของ  เอกสารเผยแพร1 
รายการว�ทย�  เส�ยงตามสาย

2)เสร�มสร�างความเข�มแข0งให�ผ��บร�โภค  โดยการจ#ด ประช�ม  อบรม 
ค1ายเยาวชน
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ละเม�ดส�ทธ� 4.)เป@นแหล1งกระจายข�อม�ลข1าวสารให�ผ��บร�โภค

5.)ประสานงานและสร�างความเข�าใจระหว1างหน1วยงานภาคร#ฐ
และเอกชน

6.)ส1งเสร�มให�ช�มชนใช�ส�นค�าผล�ตภ#ณฑ�ท��ท��ม�ค�ณภาพและ
ปลอดภ#ย

3)รณรงค�ไม1ใช�ส�นค�าท��ไม1ปลอดภ#ย  ไม1ได�มาตรฐาน  และลดการ
บร�โภคเก�นความจ+าเป@น

6.)ม�ลน�ธ�สาธารณส�ขก#บการ
พ#ฒนา  

ต#=งอย�1ท��กร�งเทพฯ  โดยเก�ดจากการรวมต#วก#นของกล�1มบ�คลากรทางด�านการแพทย�และเภส#ชกรรม 
ท��สนใจเร��องการแพทย�และการนวดแผนไทย  รวมถ8งเร��องการค��มครองผ��บร�โภคด�านยา  ส�ขภาพ  ส��ง
แวดล�อมและผล�ตภ#ณฑ�ต1างๆท��เก��ยวก#บส�ขภาพส1วนใหญ1จะท+างานประสานก#บองค�กรพ#นธม�ตรอ��นๆ 
เช1น ม�ลน�ธ�ส�ขภาพไทย  ม�ลน�ธ�เพ��อผ��บร�โภค  ม�ลน�ธ�โกมลค�มทอง  

1)ศ8กษาสภาพการละเม�ดส�ทธ�ผ��บร�โภค    การกระท+าผ�ดตาม
กฎหมายยา กฎหมายค��มครองผ��บร�โภค  เน�นไปท��ผล�ตภ#ณฑ�และ
บร�การท��เก��ยวก#บแพทย�แผนไทย

2)เผยแพร1ข�อม�ลต1อสาธารณชนให�ประชาชนม�ความร��ในการ
เล�อกใช�บร�การแพทย�แผนไทย  สม�นไพรผ1านส��อมวลชนเสนอต1อ
หน1วยงานท��ร#บผ�ดชอบ ให�เก�ดการด+าเน�นการเช�งนโยบาย

1)จ#ดประช�มแกนน+า  อาสาสม#คร  น#กว�ชาการ

2)จ#ดท+าจดหมายข1าว

3)พ#ฒนาร�านช+าของอาสาสม#ครสาธารณส�ขให�เป@นศ�นย�เคร�อข1าย
การค��มครองฯ

4)ท+าทะเบ�ยนสมาช�ก

องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

7.) ชมรมค��มครองผ��บร� โภค
เช�ยงใหม1 

เร��มม�การจ#ดต#=งชมรมค��มครองผ��บร�โภคจ#งหว#ดเช�ยงใหม1 เม��อป? 2541 ซ8�งเก�ดจากการรวมต#วของ
คนท��สนใจในเร��องการค��มครอง    ผ��บร�โภค  ท��ม�ส#ดส1วนของคนหลายอาช�พ  เช1น อาจารย�  เภส#ชกร 
ผ��บร�โภค   ช�มชน   องค�กรพ#ฒนาเอกชนเป@นต�น  หล#งจากเร��มด+าเน�นงานในช1วงแรกพบว1า  ปBญหา
ของผ��บร�โภคม�มากมาย  ท��พบมากท��ส�ด ค�อความไม1ร��ของผ��บร�โภค  ท#=งท��เป@นชาวบ�านระด#บล1างและ
ผ��ประกอบการขายอาหาร   จ8งเก�ดแนวค�ดในการท+างานค��มครองผ��บร�โภคว1าต�องน+าเอาความร��ท��ถ�ก
ต�องตามหล#กว�ทยาศาสตร�เข�าส�1ชาวบ�านให�ได�  โดยท+างานตามสถานการณ�ในพ�=นท��เป@นหล#ก   ผล#ก
ด#นให�การท+างานเก�ดจากชาวบ�านในช�มชน  ชมรมฯเป@นต#วกลางท��สามารถประสานได�ท�กส1วนใน
เช�ยงใหม1 ไม1ว1าจะเป@นหน1วยงานภาคร#ฐ  หน1วยงานเอกชน  องค�กรปกครองส1วนท�องถ��น  และชาว
บ�าน

1)การค��มครองประโยชน�และส�ทธ�ของผ��บร�โภค  

(2)การม�ส1วนร1วมในการก+าหนดท�ศทางว�ถ�ช�ว�ตของคนให�ย#�งย�น
เหมาะสมแก1กาลสม#ย

(3)ปล�กจ�ตส+าน8กในส�ทธ�และหน�าท��ของผ��บร�โภคและผ��ประกอบ
การ

(4)เป@นแหล1งข�อม�ลส+าหร#บผ��บร�โภค
ผ��ประกอบการ ท#=งในเร��องเก��ยวก#บผ��บร�โภคและด�านอ��นๆ

(5)ประสานและต�ดตามการท+างานของส1วนต1างๆท��เก��ยวข�องก#บ
การค��มครองผ��บร�โภค

1)ร#บเร��องราวร�องท�กข�

2)เสร�มสร�างความเข�มแข0งให�ก#บผ��บร�โภคโดยการ จ#ดเวท�  ส#มมนาให�
ข�อม�ลแก1ผ��บร�โภค

3)เผยแพร1ข�อม�ลส�1ผ��บร�โภคในโรงเร�ยน  และช�มชน

4)ส+ารวจเฝKาระว#งผล�ตภ#ณฑ�ส�ขภาพ
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องค�กรพ#ฒนาเอกชน ความเป@นมา ว#ตถ�ประสงค�ในงานค��มครองผ��บร�โภค ก�จกรรม

8.)ม�ลน�ธ�ส�ขภาพไทย เร��มจากการด+าเน�นโครงการสม�นไพรเพ��อการพ8�งตนเอง  โดยจ#ดต#=งข8=นเม��อป? 2522 ม�ก�จกรรม
สน#บสน�นให�ประชาชนปKองก#น และร#กษาโรคด�วยตนเอง โดยใช�สม�นไพรอย1างถ�กต�อง โดยเน�นการ

เผยแพร1ความร��ส�1ประชาชน และสน#บสน�นให�รวมกล�1มด+าเน�นงานด�านส�ขภาพในช�มชนเม��อป? พ.ศ. 
2535 โครงการได�ร�เร��มงานส1งเสร�มการลดการใช�สารเคม�และอาหารปลอดสารพ�ษและสม�นไพร
ข8=น อย1างไรก0ตามสถานการณ�ด�านส�ขภาพและสาธารณส�ขของส#งคมไทยในย�คใหม1ได�แปรเปล��ยน
ไป ม�ความสล#บซ#บซ�อนเก�นกว1าท��ความร��สม�นไพรจะให�ค+าตอบได�ท#=งหมด   จ8งม�การปร#บเปล��ยน

โครงสร�างใหม1 โดยข8=นทะเบ�ยนเป@นม�ลน�ธ�ส�ขภาพไทย  ซ8�งจ#ดต#=งข8=นเม��อว#นท��28 ต�ลาคม 2538
         ม�ลน�ธ�ส�ขภาพไทย ได�สานต1อก�จกรรมด�านส�ขภาพท�ศทางใหม1 ซ8�งม�ต�ท��กว�างข8=นครอบคล�มท#=ง
ทางกาย จ�ต ส#งคม และส��งแวดล�อมขณะเด�ยวก#นก0ม�ก�จกรรมเช��อมโยงพล#งผ��บร�โภคในเม�องก#บ    ผ��
ผล�ตในชนบทให�เก�ดความเคล��อนไหวเปล��ยนแปลงทางส#งคมและส��งแวดล�อมซ8�งส1งผลต1อส�ขภาพคน
ส1วนใหญ1

1.พ#ฒนาองค�ความร��จ#ดบร�การและให�การศ8กษาด�านส�ขภาพองค�
รวม

2. สน#บสน�นการศ8กษาว�จ#ยพ�ชสม�นไพร เพ��อการปKองก#น ร#กษา
ส�ขภาพท#�วไป รวมท#=งโรคเอดส�

3. ส1งเสร�มอ�ตสาหกรรมยาสม�นไพรและการผล�ตอาหารปลอด
สารพ�ษ

4.ค��มครองผ��บร�โภคด�านสาธารณส�ข

ความร��และบร�การส�ขภาพองค�รวม 

1)ศ�นย�ส�ขภาพไทยพ�ทธมณฑล

2)โรงเร�ยนส�ขภาพไทย 

3)เสวนาส�ขภาพไทย เป@นเวท�ให�ความร�� เสวนาแลกเปล��ยนและสาธ�ต
การด�แลร#กษาส�ขภาพทางเล�อก

4)อบรม ในห#วข�อต1าง ๆ เช1น โยคะ การนวดเพ��อส�ขภาพ สม�นไพรใน
ช�ว�ต การส1งเสร�มและอน�ร#กษ�สม�นไพร เกษตรธรรมชาต�

ศ�นย�เกษตรกรรมธรรมชาต�หนองจอก /สวนดวงตะว#น  เป@นสวนสาธ�ต
เกษตรกรรมธรรมชาต� เพ��อพ8�งตนเองและจ+าหน1ายให�แก1ผ��บร�โภค
โดยตรง 
ร�านทางเล�อกส+าหร#บผ��ผล�ตและผ��บร�โภค

(1)ร�านส�ขภาพไทยสาขาสวนพล� 

(2)ร�านชมรมเพ��อนธรรมชาต� 
ส��งพ�มพ�และงานเผยแพร1

(1)เพ��อนธรรมชาต� 

(2)หน#งส�อเล1มและจ�ลสาร 

(3)คอล#มน�"สม�นไพรเพ��อส�ขภาพ" ลงพ�มพ�ท�กส#ปดาห� ในมต�ชนส�ด
ส#ปดาห� 
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