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บทนํา 
 ผูบริโภคคือประชาชนทั้งหลายในประเทศ ทั้งนี้
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดให
ความหมายของผูบริโภควาเปนผูซื้อ หรือ ผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับ
บริการ  และหมายความรวมถึงผูใชสินคา  องคการ
ตางประเทศที่วาดวยสหภาพผูบริโภค (International 
Organization of Consumer Union) ไดกําหนดสิทธิ
ผูบริโภคที่ควรจะไดรับ ไดแก ความปลอดภัย ขอมูล
ขาวสาร ราคาสินคาที่ยุติธรรม การเรียกรองความเปน
ธรรม คาชดใชความเสียหาย การบริโภคศึกษา ความ
จําเปนขั้นพื้นฐาน และสิ่งแวดลอมที่สะอาด สิทธิเหลานี้
ถือเปนบรรทัดฐานใหแกประเทศตาง ๆ เพื่อเปนแนวทาง
ในการดูแลมิใหผูบริโภคในประเทศถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากการดําเนินชีวิตภายใตระบบการคาเสรีตามแนวทาง
ของทุนนิยม ซึ่งปลอยใหสินคาหรือบริการถูกซื้อขายกัน
ในตลาดไดอยางอิสระโดยอยูภายใตกรอบและกฎเกณฑ
ของกฎหมาย และมีผลโดยตรงตอผูประกอบการและ 
ผูบริโภคในหลาย ๆ ดาน เชน การแขงขันในดานการ
ผลิตสินคา การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินคา 
การหาชองทางการจําหนายสินคาในรูปแบบใหม 
รวมทั้งพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค 
 สวนการคุ มครองผูบริโภคเปนเรื่ องระ เบียบ 
กฎเกณฑตาง ๆ ที่รัฐปกปองเพื่อประโยชนสาธารณะ  
ตัวอย าง เชน  ภาครัฐมีคํ าสั่ ง ใหภาคธุร กิจ เปด เผย
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวกับสาธารณสุข หรือความปลอดภัย เชน 
อาหาร ผูบริโภคตองเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับสิทธิของ 

ผูบริโภคและขอมูลที่เกี่ยวของกับผูผลิต ซึ่งจะทําใหเกิด
ทางเลือกในการเลือกผลิตภัณฑของผูบริโภคเพิ่มขึ้น1 
 บทความนี้มีจุดมุ งหมายเพื่อนํา เสนอแนวคิด
เกี่ ยวกับการคุมครองผูบริโภค  ซึ่ งมีประเด็นใหญ
ครอบคลุม 3 ประเด็น กลาวคือ หลักปรัชญาแนวคิดการ
คุมครองผูบริโภค แนวคิดการคุมครองความเสียหาย
ของผูบริโภค และความรับผิดเพื่อการคุมครองผูบริโภค 
 

หลักปรัชญาแนวคิดการคุมครองผูบริโภค 
 แนวคิดการคุมครองผูบริโภคไดรับการพัฒนาใน
ลักษณะที่ตรงกันขามกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมไมอาจใหความเปน
ธรรมแกคูสัญญาฝายที่มีอํานาจตอรองนอยกวา สําหรับ
มุมมองที่ศึกษา ไดแก  
 1. แนวคิดวาดวยหลักความศักดิ์สิทธิในการแสดง
เจตนา (Autonomy of Will) แนวคิดนี้อาศัยผลทางนิติ
ปรัชญาวาดวยนิติสัมพันธทางหนี้ซึ่งอยูบนรากฐานของ
การแสดงเจตนาของบุคคล เจตนาเปนแหลงกําเนิดและ
เปนมาตรการของสิทธิ แนวคิดนี้ หมายถึง อํานาจบังคับ
ทั้งหมดของสัญญาอยูที่ เจตนาของคูสัญญา เสมือน
กฎหมายที่คูสัญญาตองปฏิบัติตามเสรีภาพในการทํา
สัญญาตามหลักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมที่อธิบายในรูป
กฎหมาย2 ไดวา  

1.1 หลักปจเจกชนนิยม (Individualism) หลัก
นี้มีความใกลชิดกับปรัชญาในคริตศตวรรษที่ 18 ซึ่งเปน
ผลความคิดทางการเมือง ที่ตองการยืนยันหลักปจเจกชน
นิยมตอสูกับรัฐโดยยืนยันหลักที่วา รัฐตองรับรูสิทธิ
สวนบุคคลใหมากสุดเทาที่ เปนไปไดรัฐตองรับรอง
เสรีภาพสวนบุคคล ทุกคนมีเสรีภาพเสรีภาพสวนบุคคล
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จะถูกจํากัดลงไดดวยความสมัครใจของบุคคลเทานั้น 
เจตนาของบุคคลมีความศักดิ์สิทธิและอิสระ 

1.2 หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of 
Contract) ระบบเศรษฐกิจการคาแบบเสรี (Laissez Faire) 
ในคริสศตวรรษที่ 18 คือหลักที่วามนุษยทุกคนจะตองมี
เสรีภาพ เวนแตในกรณีที่เปนการสมควรที่จะวางขอจํากัด
เสรีภาพลง กฎเกณฑที่ดีที่สุดที่สังคมควรจะเปนนั้น คือ
กฎเกณฑที่คูสัญญามีความเทาเทียมกัน เปนผูตกลง
กันเอง โดยถือวา กฎเกณฑที่ถือวาจะตกลงไดนั้น เปน
กฎเกณฑอันหนึ่งที่เกิดจากเจตนาที่ใหใชบังคับแกกรณี
ตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งเปนกฎเกณฑที่กอใหเกิดความ
ยุติธรรมแกเอกชนดวยกันเอง ขอความคิดนี้นําไปสู
เสรีภาพที่รัฐจะไมบัญญัติกฎหมายไปบีบบังคับการทํา
สัญญาเอกชน ปลอยใหเอกชนวางเกณฑใชบังคับแก
สัญญาของตนไดตามลําพัง กฎหมายจะเขาไปเกี่ยวของ
เฉพาะกรณีที่เปนผลประโยชนตอสวนรวมเทานั้น 
  อยางไรก็ตาม แนวคิดนี้อธิบายความรับผิด
เฉพาะคูสัญญา (Privities of Contract) เปนผลสืบเนื่อง
จากการมีเสรีภาพในการทําสัญญาซึ่งมีความเหมาะสม
สําหรับคูกรณีที่มีความสามารถในการตอรองเทาเทียม
กัน แตในการบริโภคนั้นเปนปรากฏการณธรรมชาติของ
มนุษย ไมไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางสังคม ความสามารถ
ของบุคคล หรือขอตกลงในทางนิติกรรมสัญญาเทานั้น 
ดังนั้น สิทธิในการไดรับการเยียวยาชดใชเมื่อความ
เสียหายเกิดขึ้นจากการบริโภค จึงไมไดคํานึงถึงหลัก
ความสัมพันธทางสัญญาเสมอไป  กลาวคือ บางครั้ง
ผูบริโภคอาจไมใชผูซื้อดวยตนเองหรือคูสัญญาโดยตรง 
(อาจเปนบุคคลในครอบครัวหาซื้อมาให) เมื่อผูบริโภค
แทจริงมิไดเสียคาใชจายในการซื้อสินคานั้น หากยึด
หลักการบริโภคหรือการซื้อสินคาโดยอาศัยความ 
สัมพันธทางสัญญาเสมอไป จะทําใหผูบริโภคที่ไมใช
คูสัญญาไดรับความเสียหายซึ่งอาจไมไดรับความ
คุมครองหรือเรียกคาเสียหายจากผูประกอบธุรกิจได 
  การซื้อขายสินคาหรือบริการโดยทั่วไปโดย
ปกติประเพณี  ไมมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปน
หนังสือคูสัญญาจะตกลงซื้อขายหรือใหบริการกันดวย
วาจาก็ได อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้พบวาคูสัญญาตางตกลง
ทําสัญญากันไวเปนหนังสือลงลายมือช่ือคูสัญญาทั้งสอง

ฝายเปนสําคัญ เพื่อใหมีหลักฐานใชอางยันกันไดใน
ภายหลัง  และอีกทั้งใช เปนพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดีกันตามกฎหมายตอไปได เมื่อคูสัญญาฝาย 
ผูซื้อไดชําระเงินคาซื้อทรัพยสินใหแกผูขายตามที่ตกลง
กันแลว  ก็จะไดรับหลักฐานการรับ เงินที่ เ รี ยกว า
ใบเสร็จรับเงินจากผูขาย ทั้งนี้ไมวาการซื้อขายนั้นจะได
ทําเปนหนังสือหรือทําดวยวาจาก็ตาม ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 326 บัญญัติวา “บุคคล
ผูชําระหนี้ชอบที่จะไดรับใบเสร็จเปนสําคัญจากผูรับ
ชําระหนี้ 
  ขอความสวนใหญที่ปรากฏในหลักฐานการ
รับเงินจะมีรายการขอความเกี่ยวกับช่ือและที่อยูของผูรับ
ชําระหนี้ (ผูขายหรือผูใหบริการ) ช่ือสินคาที่ซื้อขายกัน 
จํานวนเงินที่ผูขายไดรับจากผูซื้อ เปนตน แตสําหรับ
ขอความที่เกี่ยวกับการรับประกันสินคาที่ขายนั้น พบวา 
สวนใหญจะไมมีระบุไวในหลักฐานการรับเงิน จึงทําให
ผูซื้อไมไดรับความเปนธรรม และไมมีหลักฐานที่จะ
ดําเนินการกับผูขายใหรับประกันสินคาได 
  โดย เหตุนี้  รัฐจึ งไดตราพระราชบัญญั ติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เพิ่มสิทธิของ
ผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา โดย
กําหนดมาตรการคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา มี
คณะกรรมการวาดวยสัญญาประกอบดวยผูเช่ียวชาญใน
ดานกฎหมายสาขาตาง ๆ เชน ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ 
เปนตน เปนองคกรคุมครองผูบริโภคที่มีอํานาจหนาที่
กําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการ
ใดที่มีกฎหมายกําหนดตองทํา เปนหนังสือหรือที่
ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือเปนธุรกิจควบคุม 
คณะกรรมการวาดวยสัญญาไดกําหนดใหการประกอบ
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจควบคุมรายการใน 
หลักฐานการรับเงิน  ทั้งนี้  คณะกรรมการเห็นวาเปน
ธุรกิจที่มีการใชสัญญาสําเร็จรูปที่ผูขายเปนฝายทําขึ้น
กันอยางแพรหลาย และมีขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอ 
ผูบริโภคดวย 
  สําหรับขอความที่ใชเปนหลักฐานการรับเงิน
เพื่อใหความคุมครองแกผูบริโภคนั้นตองมีรายการและ
ใชขอความที่จําเปน ซึ่งหากมิไดมีรายการหรือมิไดใช
ขอความเชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบ
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ธุรกิจเกินสมควร รายการเกี่ยวกับคูสัญญา ไดแก ช่ือและ
ที่อยูของผูขาย ลายมือช่ือของผูขายหรือผูรับมอบอํานาจ
จากผูขายใหเปนผูรับชําระหนี้แทน 
  ประการที่สองคือ หามใชขอความที่ไมเปน
ธรรมตอผูบริโภค ไดแก หามใชขอความที่ใหผูบริโภค
ตองรับผิดหรือรับภาระมากกวาที่กฎหมายกําหนด หาม
ใชขอความที่ใหสัญญาสิ้นสุดลงโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือใหผูขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยผูบริโภคมิได
ผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ หามใชขอความที่ใหสิทธิ
ผูขายที่จะไมปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาใน
ระยะเวลาที่ลาชาไดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  กรณีที่ เกิดความไมเปนธรรมขึ้นแลว  ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 
2540 ไดบัญญัติถึงขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภค
กับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ หรือในสัญญา
สําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจ
การคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือ 
ผูซื้อฝากไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร เปน
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่
เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 
  สวนขอตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลใหคูสัญญา
อีกฝายหน่ึงปฏิบัติหรือรับภาระเกินกวาที่วิญูชนจะพึง
คาดหมายไดตามปกติ เปนขอตกลงที่อาจถือไดวา ทําให
ไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เชน ขอตกลงยกเวนหรือ
จํากัดความรับผิดชอบที่เกิดจากการผิดสัญญา ขอตกลง
ใหตองรับผิดหรือรับภาระมากกวาที่กฎหมายกําหนด 
หรือขอตกลงที่กําหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบตนที่ทําให
ผูบริโภคตองรับภาระสูงเกินกวาที่ควร เปนตน สําหรับ
ในการวินิจฉัยวาขอสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะ
เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีให พิ เคราะห ถึง
พฤติการณทั้งปวง รวมทั้ง 

(1) ความสุจริต  อํานาจตอรอง  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความรูความเขาใจ ความสันทัดจัดเจน 

(2) แนวทางที่ เคยปฏิบัติ ทางเลือกอยางอื่น 
และทางได-เสียของคูสัญญาตามสภาพที่เปนจริง 

(3) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น 

(4) เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือใน
การปฏิบัติตามสัญญา 

(5) การรับภาระหนาที่หนักกว ามากของ
คูสัญญาฝายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง 
 2. แนวคิดความรับผิดทางละเมิด เรื่องละเมิดเกิด
จากแนวคิดทางศีลธรรมที่วา บุคคลจักตองรับผิดเมื่อตน
กระทําผิดในทางศีลธรรม หรือกระทําความช่ัว หากตน
มิไดกระทําความชั่วก็ไมตองรับผิด Lex Talionis หรือตา
ตอตา ฟนตอฟน อยางไรก็ตาม การปลอยใหมีการแก
แคนระหวางผูเสียหายกับผูประทุษราย ทําใหเกิดความ
ไมสงบมากขึ้น จุดนี้จึงมีการแบงการลงโทษทางอาญา
กับการไดรับการชดใชความเสียหายที่ตนไดรับ 
กําหนดใหมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายทางแพง 
  ละเมิด คือ การกระทําใด ๆ ของบุคคลหรือ
การกระทําที่อยู ในความรับผิดชอบของบุคคลอัน
กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น  ผูไดรับความ
เสียหายนั้นชอบที่จะไดรับการเยียวยา โดยการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนหรือเรียกรองใหผูละเมิดปฏิบัติหรือ
ละเวนปฏิบัติแลวแตกรณี ความรับผิดทางละเมิดเปนสิ่ง
ที่ผูที่กอความเสียหายใหแกผูอื่น ยอมตองรับผิดชอบ
เยียวยาใหแกผู เสียหายไดกลับคืนสูสภาพเดิม โดย
วิธีการที่เหมาะสม ลักษณะของการกระทําละเมิด มีดังนี้  

(1) จงใจหรือประมาทเลินเลอ หากเปนการ
กระทําที่ละเมิดไดมีการระมัดระวัง เต็มที่แลว  ยัง
กอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นอีกก็อาจไมตองรับผิด 
เชน พนักงานเสิรฟอาหารในภัตตาคารกําลังยกอาหาร
รอนจัดไปใหลูกคา ดวยความระมัดระวังเต็มที่ ขณะนั้น
ลูกคาคนหนึ่งรีบเดินเขามาไมทันเห็น จึงชนชามซุปหก
ลาดบนขาของตนเองได รับบาดเจ็บ  กรณี เชนนี้
ผูไดรับบาดเจ็บเรียกรองฐานละเมิดไมได 

(2) ผิดกฎหมาย โดยปกติกฎหมายใหความ
คุมครองชีวิต รางกาย ช่ือเสียง และทรัพยสินของบุคคล
ไวอยูแลว การกระทําตอสิ่งเหลานี้โดยไมมีอํานาจถือวา
เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย  



 ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2550                         วารสารบริหารงานสาธารณสุข ♣ 23 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

(3) กระทําตอสิ่งที่กฎหมายคุมครอง คือ ชีวิต 
รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่ง
อยางใด ถากระทําตอสิ่งอื่นนอกจากนี้ไมถือวาเปนการ
ละเมิด  

(4) เกิดความเสียหาย  ละเมิดนั้นตองการ
เยียวยาความเสียหายที่เกดิขึ้น ถาไมมีความเสียหายก็ไมมี
อะไรตองเยียวยา เชน คนขี่รถจักรยานประมาทเลินเลอ 
พุง เขาชนรถบรรทุก  รถจักรยานพัง  และผูขี่ ไดรับ
บาดเจ็บ  รถบรรทุกไม เสียหายใด  ๆ  ลักษณะเชนนี้ 
เจาของรถบรรทุกไมมีสิทธิฟองฐานละเมิด เพราะตนเอง
ไมมีความเสียหายใด ๆ จากการประมาทเลินเลอของ
ผูอื่น  

(5) มีความสัมพันธระหวางการกระทําและ
ผล ความเสียหายที่เกิดนั้นตองสามารถคาดเห็นได ความ
เสียหายอื่น ๆ ที่ผิดปกติ กฎหมายไมรับรองที่จะเยียวยา
ได  

มติของการประชุมของสหประชาชาติ3 ไดเนน
ใหประเทศสมาชิกคุมครองผูบริโภคโดยใชวิธีการงาย ๆ 
และประหยัด ตัวอยาง ป 1986 รัฐบาลอินเดียไดมีกฎหมาย 
คุมครองผูบริโภคซึ่งบังคับใชได 14 ป เนื่องจากเกิด
ขอจํากัดเกี่ยวกับตัวผูบริโภคเอง ตอมาไดมีการปรับปรุง
เพื่ อทํ าให ผูบริโภคยอมรับมากขึ้น  อย างไรก็ตาม 
กฎหมายเปนสิ่งสากล ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน และ
กลุมความรวมมือ ศาลไดยึดหลักปรัชญาที่วา ผูขายพึง
ระวัง ซึ่งตรงขามกับแนวคิดปรัชญายุคแรกที่วา ผูซื้อพึง
ระวัง “These consumer courts are based on the 
philosophy of "sellers beware", which is contrary to the 
earlier philosophy of "buyers beware".4 
 3. แนวคิดเก่ียวกับสิทธิผูบริโภค 
  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคซึ่งมีการพัฒนา
มาจากปรัชญาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และสิทธิ
ผูบริโภคเปน Soft Human Rights คําวา“สิทธิมนุษยชน” 
เปนคําที่เกิดขึ้นใหมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเปน
แนวความคิดที่มีวิวัฒนาการมาจากอุดมคติเกาแกของ
ชาวตะวันตก แตแนวคิดสิทธิมนุษยชนนั้นมีมานาน
ต้ังแตสมัยกรีซ จากความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติ
และสิทธิธรรมชาติไดวิวัฒนาการมาสูการจัดทํา“ปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ” (Universal 

Declaration of Human Rights of the United Nations)  ใน
ป ค.ศ.1948 ซึ่งไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการปกปองสิทธิ
ของผูบริโภคไวดังนี้5 
  “ขอ 23 (3) มีสิทธิที่จะทํางาน และเลือกงาน
อยางเสรี และมีสภาวะการทํางานที่ยุติธรรมและพอใจ ที่
จะไดรับการคุมครองจากการวางงาน บุคคลมีสิทธิที่จะ
รับคาตอบแทนเทากันสําหรับการทํางานที่เทากัน โดย
ไมมีการเลือกปฏิบัติใด ๆ บุคคลที่ทํางานมีสิทธิใน
รายไดซึ่งยุติธรรมและเอื้อประโยชนเพื่อเปนประกัน
สําหรับตนเอง และครอบครัวใหการดํารงมีคาควรแก
ศักดิ์ศรีของมนุษย และถาจําเปนก็ชอบที่จะไดรับการ
คุมครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติม” 

“ขอ 25 (1) มีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่
เพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีสําหรับ
ตนเองครอบครัว รวมทั้งอาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย การ
รักษาพยาบาลและบริการทางสังคมที่จําเปน และสิทธิ
ในความมั่นคงในกรณีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ ชรา
ภาพ  หรือการขาดปจจัยในการเลี้ ยงชีพอื่นใดใน
พฤติการณอันเกิดจากที่ตนควบคุมได” 
  ปฏิญญาสากลในขอ 23 (3) และขอ 25 (1) นี้มี
เปาประสงคและวัตถุประสงค เพื่อคุมครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูบริโภค ตอมาสหประชาชาติไดออกกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic 
Social and Cultural Rights: ICESCR) ในป ค.ศ. 1966 
ซึ่ งได ถูกพัฒนามาจากปฏิญญาสากลว าดวยสิทธิ
มนุษยชน และวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนในอนาคต ICESCR ในขอ 
11 ไดเรียกรองใหมีการปรับปรุงวิธีการผลิตอาหาร และ
วิธีการจัดจําหนายอาหารและผลิตภัณฑอาหารอยางถูก
สุขลักษณะ  รวมทั้งปรับปรุงวิธีการอื่น  ๆ  เพื่อการ
คุมครองผูบริโภค และ ICESCR ในขอ 12 ไดอธิบายถึง
สิทธิตอสุขภาพไววา สิทธิผูบริโภคขั้นพื้นฐาน คือ การ
ปองกันอันตรายที่มีตอความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผูบริโภค โดยการจัดการสุขลักษณะทางสิ่งแวดลอม 
เพื่อคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ประเทศทั่วโลกได
อางอิงหลักการของปฏิญญาสากลดังกลาวและพัฒนา
แนวความคิดไปสูหลักการสิทธิมนุษยชนดานตาง ๆ ที่
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ถูกบัญญัติไวในกฎหมายของประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทยที่ไดเขารวมลงมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนมาตั้งแตเริ่มแรก และไดบัญญัติหลักการสิทธิ
มนุษยชนดานตาง ๆ ไวในกฎหมาย5 

กระแสความคิดในการคุมครองผูบริโภคมิได
เกิดขึ้นเฉพาะในระดับนานาชาติเทานั้น ประเทศไทยมี
กฎหมายที่กลาวถึงสิทธิผูบริโภคในภาพรวม  ไดแก 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และมีการ
แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2541 กําหนดใหผูบริโภคไทย
ไดรับสิทธิ 5 ประการ คอื 

1. สิทธิที่จะไดรับขาวสาร รวมทั้งคําพรรณนา
คุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือ
บริการ  

3. สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใช
สินคาหรือบริการ  

4. สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทํา
สญัญา 

5. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหาย 

ผูบริโภคมีสิทธิที่จะเลือกซื้อสินคาหรือใช
บริการที่ดีและมีคุณภาพจากผูประกอบการ และเพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ ผูบริโภคควรคิด
พิจารณาในเรื่องของขาวสารขอมูลที่มีมากับตัวสินคา ไม
หลงเชื่อคําโฆษณาเกินจริง และเลือกดูวาสินคาที่จะ
เลือกใชนั้นมีความจําเปนหรือไมอยางไร 
 

แนวคิดการคุมครองความเสียหายของผูบริโภค 
 แนวคิดความรับผิดทางละเมิดในระบบกฎหมาย 
Common Law มี 2 แนว กลาวคือ แนวคิดแรกเกิดกอน
ศตวรรษที่ 19 มีพ้ืนฐานมาจากหลักการคุมครองสิทธิ
ของบุคคลในอันที่จะไมถูกทําใหเสียหาย เมื่อมีความ
เสียหายเกิดขึ้น ตองมีผูชดใชความเสียหาย เทากับเปน
การคุมครองสิทธิผูเสียหาย แนวคิดนี้เนนความเสียหาย 
ไมได เนนความผิด  เปนความรับผิดเด็ดขาด  (Strict 
Liability) สวนอีกแนวคิดหนึ่ง เกิดปลายศตวรรษที่ 19 
ซึ่งอธิบายความรับผิดทางละเมิดชัดเจนมากขึ้น กลาวคือ 

จะตองมีความผิดจึงจะมีความรับผิดได (No Liability 
without Fault) เช่ือกันวา แนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลจาก
การคาเสรี Laissez Faire และการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ยุโรป  
 ในปจจุบัน ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปและ
อเมริกาตางมองเห็นวา เมื่อมีความเสียหายจากการดํารง
ชีวิตประจําวัน เชน อุบัติเหตุรถยนต ความเสียหายจาก
การบริโภคสินคาและบริการ กรณีเหลานี้ ผูเสียหายตอง
พิสูจนความผิดของผูทําละเมิด แตเปนการยากมากที่
ผูเสียหายจะพิสูจนไดวา “ผูใดตองรับผิดเพราะจงใจทํา
ใหเสียหายหรือประมาทเลินเลอในการผลิตสินคาและ
บริการ” 

 
แนวคิดการคุมครองผูบริโภคจากผูประกอบการ 
 แนวคิดเรื่องการคุมครองผูบริโภคเนนหนักไปที่
แนวทางเพื่อปองกันความเสียหาย  อันเกิดจากการ
บริโภคสินคาและบริการไมปลอดภัย ดังจะเห็นไดจาก
บทบัญญัติเกี่ยวกับอาหาร ยา วัตถุอันตราย เครื่องสําอาง 
และการปองกันการกระทําทางธุรกิจอันเกิดความไม
เปนธรรมแกผูบริโภค เชน บทบัญญัติเกี่ยวกับธนาคาร 
ประกันชีวิต ประกันภัย และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2541 ในหมวด 2 การคุมครองผูบริโภคมี
การคุมครองในดานการโฆษณา ฉลาก ขอสัญญา พบวา
เปนมาตรการในทางอาญาที่เนนเรื่องการปองกัน6 

สวนการคุมครองผูบริโภคของประเทศไทยที่
ผานมา มีแนวทางใหรัฐเปนผูคุมครองสิทธิของผูบริโภค
เปนหลัก เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวา ถารัฐจัดการไดดี
แลว  ผูบริโภคจะไม เกิดปญหา  ดังจะเห็นไดจาก
พระราชบัญญัติอาหารและยาซึ่งเนนบทบาทของภาครัฐ
ในการควบคุมและกํ ากับผลิตภัณฑให เกิดความ
ปลอดภัยกอนถึงมือผูบริโภค  โดยเชื่อว า เปนการ
คุมครองผูบริโภคโดยทางออม ซึ่งกฎหมายจะไมมีการ
ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูบริโภคในระดับ
ตางๆ ปจจุบันแนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงปญหา
การคุมครองผูบริโภคที่ยังดํารงอยู เพราะวาไมสามารถ
คุมครองผูบริโภคไดจริง นอกจากนี้ยังเปนการสราง
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ปญหาหรือภาระหนักใหกับหนวยงานที่ควบคุมกฎหมาย
ดังกลาวอีกดวย5 

ประเทศไทยไดเริ่มคํานึงถึงสิทธิของผูบริโภค
เปนครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จประปกเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) โดยการใชมาตรการทางกฎหมาย 
เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคหางนมใน
ป พ.ศ. 2470(14) และการใหความสําคัญตอเรื่องสิทธิ
ของผูบริโภคไดเริ่มเดนชัดขึ้น เมื่อมีการจัดตั้ง “กรรม
การศึกษาและสงเสริมผูบริโภค” ขึ้น เพื่อศึกษาปญหา
ตาง ๆ ของผูบริโภคในป พ.ศ. 2514 จนมีพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมในป 
พ.ศ. 2541 และไดบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายไวอกีดวย  

อยางไรก็ตาม สภาพการตลาดการคาเสรีใน
ปจจุบัน ไดเนนอิสรภาพในการซื้อขายเปนหลัก ทําใหมี
กลยุทธทางการตลาดใหม ๆ จากผูประกอบการเกิดขึ้น
มากมาย ซึ่งในบางครั้งผูบริโภคตกเปนฝายเสียเปรียบ
จากการประกอบการ ไมวาจะเปนการขายสินคาหรือ
บริการที่ไมไดมาตรฐาน หรือการกักตุนสินคาจนทําให
สินคาขาดแคลนและมีราคาแพง  ดังนั้น  ผูบริโภค
จําเปนตองปกปองสิทธิตามที่กฎหมายคุมครอง และหาก
ละเลยไมใชสิทธิอันชอบธรรมนั้น ก็เทากับเปดโอกาส
ใหผูประกอบการเอาเปรียบได 

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูประกอบ 
การที่มีตอผูบริโภค มีดงันี้ 

1. แนวคิดตามทฤษฎีคุณภาพของผลิตภัณฑ 
ทฤษฎีที่เนนคุณภาพของผลิตภัณฑอธิบายถึง

ความรับผิดชอบของเอกชน องคกรเอกชนตาง ๆ อาจเขา
ไปมีบทบาทรับผิดชอบตอการจัดการดานมาตรฐานของ
สินคา การแขงขันการตลาด โดยเนนความปลอดภัยจาก
การบริโภคสินคา รวมทั้งการจัดอันดับหรือระดับของ
สินคาและบริการ เชน การจัดอันดับความปลอดภัยดาน
อาหารของภัตตาคารในโรงแรมตาง ๆ เพื่อใหผูบริโภค
และผูใชบริการสามารถพิจารณาและตัดสินใจตอสินคา
หรือบริการที่จะไดรับแมไมเคยใชบริการมากอน การให
ประกาศนียบัตรหรือรับรองความสะอาดของภัตตาคาร 
และรานอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่ม
สําเร็จรูปทั้งหลาย ซึ่งหนวยงานของรัฐจะเขามาควบคุม

มาตรฐานดานสุขอนามัยของสินคา แตก็ยังมีการรองเรียน 
จากผูบริโภคในจํานวนมากตอการไดรับอันตรายจาก
การใชสินคาหรือบริการที่ไมปลอดภัย ทั้งนี้ผูประกอบ 
การมีบทบาทความรับผิดชอบ 4 ประการ คือ หนาที่ใน
ความยินยอมซึ่งผูประกอบการตองมีหนาที่ ดังนี้ 

หนาที่ ยินยอมใหแสดงออกอยางชัดแจง 
โดยเฉพาะเรื่องอายุของการบริการ การดูแลรักษา ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ  และความนา เชื่อ ถือของ
ผลิตภัณฑ เพราะผูซื้อตองจะไดตัดสินใจไดวาจะซื้อ
หรือไมในผลิตภัณฑชนดินั้น 

หนาที่ในการเปดเผย มีขอโตแยงวาผูจําหนาย
ควรจะเปด เผยสวนประกอบของผลิต ภัณฑหรือ
สวนผสมหรือลักษณะของผลิตภัณฑ ตนทุนการบริหาร 
อันดับที่ของผลิตภัณฑ และสิ่งซึ่งแสดงถึงมาตรฐาน 
ตาง ๆ  โดยผูจําหนายตองเปดเผยถึงสิ่งตาง ๆ เพื่อให 
ผูซื้อไดรับความรูและความเปนธรรมในการเลือก
ผลิตภัณฑ 

หนาที่การไมบิดเบือน การบิดเบือนมีหลาย
รูปแบบ เชน การต้ังช่ือหรือตราผลิตภัณฑใหสับสน การ
อางสรรพคุณที่ไมชัดเจน ผูจําหนายไมควรท่ีจะบิดเบือน
ขอมูลที่จะจูงใจใหผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑของตน 
และการตั้งใจบิดเบือนเหมือนกับการปกปดไมใหทราบ
วาผลิตภัณฑนั้นมีความผิดพลาดหรือบกพรอง 

หนาที่ในการไมบังคับ กรณีที่ผูตกอยูภายใต
อิทธิพลของความกลัวหรือความกดดันทางอารมณ  
ผูจําหนายจะหาผลประโยชนจากความกลัวและความ
กดดันทางอารมณดังกลาวเทากับเปนการบังคับผูซื้อ  
ผูจําหนายที่ดีไมควรหาประโยชนดังกลาวแตควรให 
ผูซื้อซื้อโดยความเต็มใจ หรือโดยเหตุผลของตน 

ปญหาของแนวคิ ดที่ เ น นคุ ณภ าพของ
ผลิตภัณฑ แนวคิดนี้ไดรับการวิจารณเพราะเทากับตั้ง 
ขอสมมติไวลวงหนาวา ผูซื้อและผูจําหนายมีความ
ชํานาญในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑโดยเทา
เทียมกัน  ผูประกอบการและผูบริโภคมีการตกลงกันซึ่ง
เปนไปไดยากเชิงปฏิบัติ และอีกประการหนึ่งก็คือการให
ขาวสารขอมูลแกผูบริโภคถาผูบริโภคทราบแลว อาจจะ
ไมซื้อเลยก็ได เทากับเปนการเสี่ยงตอการจําหนายไมได 
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2. แนวคิดที่เนนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 
แนวคิดนี้ต้ังอยูบนความคิดพื้นฐานที่วาผูจําหนายมีความ
เช่ียวชาญ ในขณะที่ผูบริโภคไมมี ดังนั้น ผูประกอบการ
จึงมีหนาที่ดูแลในสิ่งที่ผูบริโภคใหความสนใจ โดยเฉพาะ 
3 ดาน ไดแก การที่ผูประกอบการตองมีความรับผิดชอบ
ในการออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะที่ไมเปนอันตราย 
ปลอดภัย และมีงานวิจัยตรวจสอบผลิตภัณฑ สวนความ
รับผิดชอบดานการผลิต ตองมีการควบคุมกระบวนการ 
ขั้นตอน การผลิต  ตลอดจนควบคุมคุณภาพการผลิต 
ขาวสาร ตองมีสลากกํากับ ระบุสวนประกอบ วิธีใช และ
ผลขางเคียงที่กอใหเกิดอันตรายและปญหา  แนวคิด
สุดทายไดแก แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนทางสังคม ซึ่งธุรกิจ
ควรตระหนักและควบคุมไมใหมีผลกระทบภายนอกที่มี
ตอสังคม  การผลิตผลิตภัณฑและบริการบางอยางที่
กระทบตอสิ่งแวดลอม ผลเสียที่ตามมาคือกอใหเกิดผล
ตอภายนอกซึ่งเมื่อประเมินคาออกมาเปนตัวเงินก็จะเปน
ตนทุนทางสังคม (Social costs)  

 

ความรับผิดเพื่อการคุมครองผูบริโภค 
 กรณีนี้เปนนโยบายทางกฎหมายที่กําหนดใหผูหนึ่ง
ผูใดตองรับผิด แมวาตนเองมิใชเปนผูกระทําละเมิด
โดยตรง เพราะผูนั้นเปนผูไดรับประโยชนจากิจการงาน
ของผูกระทําละเมิด หรือผูนั้นมีหนาที่ดูแลผูกระทํา
ละเมิด คือ  

ก. นายจางตองรับผิดชอบตอการกระทํา
ละเมิดของลูกจาง ถาลูกจางกระทําละเมิดในทางที่จาง  

ข. ตัวการตองรับผิดตอการกระทําละเมิดของ
ตัวแทน  

ค. ผูวาจางทําของ “ไมตองรับผิด” ตอการ
ละเมิดของผูรับจาง เวนแต ผูวาจางทําของผิดในสวนการ
งานที่สั่งใหทํา หรือในคําสั่งที่ตนใหไวหรือในการเลือก
หาผูรับจาง  

ง. บิดามารดา หรือผูอนุบาล ตองรับผิดชอบ
ตอการกระทําละเมิดของผูเยาวหรือในการเลือกหาผูรับ
จาง  

จ. ครู อาจารย นายจาง หรือผูรับดูแล ตองรับ
ผิดตอการกระทําของผูเยาว หรือบุคคลไวความสามารถ  

ความรับผิดชอบเพราะการมีทรัพยสินบางประเภท 
ไวในครอบครอง  
 ทรัพยสินบางประเภทมีลักษณะที่เปนอันตรายหรือ
มีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นได  โดยไม
สามารถรูไดวาเกิดขึ้นไดอยางไร  ดังนั้น  ผูที่ไดรับ
ประโยชนจากการที่ทรัพยสินนั้นอยู คือผูครอบครอง 
ยอมมีภาระที่จะตองรับผิดตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
จากทรัพยสินดังกลาว ซึ่งมีกรณีดังตอไปนี้  

ก. ความ เสี ยหาย เกิ ดขึ้ นนั้ น เพราะสัตว 
เจาของหรือผูรับเลี้ยงรักษาตองรับผิดชอบ  

ข. ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะโรงเรียน หรือ
สิ่งปลูกสรางอยางอื่น กอสรางไวชํารุดบกพรอง หรือ
บํารุงรักษาไมเพียงพอ ผูครอบครองตองรับผิดชอบ  

ค. ความเสียหาย เกิด เพราะยานพาหนะ 
รถยนต ทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายโดยสภาพ เชน 
เครื่องจักร  วัตถุระเบิด  เปนตน  ผูครอบครองหรือ
ควบคุมตองรับผิดชอบ  
 

การเยียวยาความเสียหาย  
1. ใหกระทําการ การกลาวถอยคําหมิ่นประมาทผูอื่น 

ศาลอาจสั่ งให ผู ละ เมิดประกาศคํ าขอโทษลงใน
หนังสือพิมพรายวัน  

2. งดเวนกระทําการ การใชเครื่องหมายการคาของ
ผูอื่นมาประกอบธุรกิจโดยไมมีอํานาจ การเปดวิทยุเสียง
ดัง รบกวนเพื่อนบานขางเคียง ศาลอาจสั่งใหผูละเมิด งด
เวนการกระทําดังกลาว 

3. คาสินไหมทดแทน คือการเรียกใหผูละเมิดชําระ
เงินเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในลักษณะ ดังนี้  

ก. ความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย และ
เสรีภาพ สามารถเรียกคารักษาพยาบาล คาใชจายอื่น ๆ 
ในการรักษาพยาบาล เชน คาเดินทาง คาขาดรายไดจาก
การประกอบอาชีพขณะบาดเจ็บ คาเสียหายทางจิตใจ 
กรณีถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจอยางรุนแรง หรือ
สูญ เสี ยอ วัยวะ  กรณีตายสามารถ เรี ยกค าทํ าศพ 
คาเสียหายที่ไมอาจคํานวณไดแนนอน เชน การละเมิด
ตอเสรีภาพ ช่ือเสียง ศาลก็จะคํานวณตามพฤติการณและ
ความรายแรงแหงการละเมิด  
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ข. ความเสียหายตอทรัพยสิน เรียกคาซอมแซม
ตามที่จําเปน ถาสูญเสียหมดสิ้นไปก็เรียกใหชําระราคา
ทั้งหมดได 
 

บทสรุป 
 ลัทธิบริโภคนิยมมีวิธีการและใชเครื่องมือตางๆ ที่
จะทําใหผูคนหลงการบริโภค ซื้อหามาเพื่อบริโภค โดย
ผูประกอบการทําทุกอยาง เพื่อใหสินคาสามารถจําหนาย
ไดหมด ต้ังแตเสนผมจรดเล็บเทา อยากจําหนายอะไร ก็
สรางเปนกระแสหรือแฟชั่นขึ้นมา เพื่อใหเกิดเปนความ
นิยมอยากบริโภค ลัทธิบริโภคนิยมเสนอสิ่งที่ใหเกิดการ
เสพสุขภายนอก เชน การโฆษณาวาเปนความสุขที่คุณ
ดื่มได การโฆษณาที่ทําใหผูบริโภครูสึกถึงภาคภูมิใจวา 
ถาไดซื้อสินคานั้น ๆ แลวจะทําใหดูมีเกียรติภูมิสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีสินคาอีกจํานวนหนึ่งที่ ผูบริโภคขาด
ความรูความเขาใจ ซึ่งเปนสินคาในกลุมที่ถูกควบคุมโดย
รัฐ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผูบริโภค อยางไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงการบังคับกฎหมายที่ใชในการปองกัน
การแขงขันและการคุมครองผูบริโภคกําลังเปลี่ยนรูป
ไปสูการพัฒนาที่ เหมาะสมตอแนวโนมของการเปด
ประเทศสูการคาโลกอยางเสรี7 

 อยางไรก็ตาม การปลอยใหเปนเสรีโดยใหเอกชน
แขงขันกันเองเสรีโดยไมมีการควบคุมนั้น กอใหเกิดการ
แขงขันเกินควร และมีแนวโนมกอใหเกิดการผูกขาดการ
ผลิต (Monopoly) และมีการต้ังราคาเอาเปรียบผูบริโภค 
แนวความคิดการคุมครองผูบริโภคไดเขามามีบทบาทตอ
การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการแขงขันใหเปนไปอยาง
มีจริยธรรมตามแนวคิดลัทธิทุนนิยมใหม  (Modern 
Capitalism) รัฐมีอํานาจแทรกแซงธุรกิจไดพอควรเพื่อ
พิทักษ ให เกิดการแขงขันและเพื่ อประโยชนของ
สาธารณะ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางเศรษฐกิจและ
วิทยาการดานการผลิตและการตลาดไดมีการพัฒนาและ
มีกระบวนการที่สลับซับซอนขึ้นอยางมาก สงเสริมให
ผูประกอบการใชแนวคิดจากลัทธิทุนนิยมกระตุนให

ผูบริโภคนิยม ภาวะความไมเสมอภาคภายใตระบบ
เศรษฐกิจเสรีดังกลาว ทําใหหลักผูซื้อตองระวังไม
สามารถนํามาใชไดทุกกรณี 
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