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บอกเล่า
อาหารเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ขาดไม่ได้ในการด�ำรงของชีวิตของเราทุกคน
อาหารที่ดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าหากอาหารนั้นเป็นอาหารที่ไม่ดี เป็นอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัย อาหารที่เจือปนสารอันตราย มีวัตถุแปลกปลอมปนเปื้อน หรือเป็น
อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หากรับประทานเข้าไปย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ ท�ำให้เจ็บ
ป่วย หรืออาจรุนแรงถึงชีวิต
“ร้องทุกข์ 1 ครั้ง ดีกว่าบ่น 1,000 ครั้ง” คือประโยคส�ำคัญที่แสดงให้
เห็นถึงพลังของผู้บริโภค เมื่อเจอกับปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย การจัดการแก้ปัญหา
และปกป้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองเป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้บริโภคทุกคนต้องค�ำนึงถึง ซึ่งการ
จัดการปัญหาเมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัย มีหลากหลายวิธี ทั้งการร้องเรียนไปยัง
บริษัทผู้ผลิตอาหารหรือร้านอาหารนั้นๆ โดยตรง หรือการร้องเรียนผ่านหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลอย่าง อย. สคบ. หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นอกจากนี้ ยังหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคภาคประชาชน อย่าง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
หนังสือเล่มนี้ คือคู่มือความรู้ที่น�ำเสนอวิธีขั้นตอนในการร้องเรียนเมื่อ
ประสบปัญหาด้านอาหารไม่ปลอดภัยอย่างละเอียด ตั้งแต่การร้องเรียนกับบริษัท
ผู้ผลิตอาหาร ร้องเรียนกับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน จนไปถึงขั้นตอนในการฟ้อง
ร้องเป็นคดีความต่อศาล
ซึ่งการลุกขึ้นมาร้องเรียนเมื่อเจอปัญหา ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องพิทักษ์
สิทธิของตัวเองเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้ผู้ผลิต – ผู้ประกอบการต้องเข้มงวดในการ
ควบคุมมาตรฐานสินค้าของตัวเอง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการ
คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไปพร้อมกันด้วย
								
คณะผู้จัดท�ำ
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อาหารไม่ปลอดภัย อยู่ใกล้ตัว
(กว่าที่คิด...)

“อาหารไม่ปลอดภัย” อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่ใครๆ หลายคนอาจคาดถึง ที่
ผ่านมามีข่าวเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในสังคมเรามากมาย ลองไปดูตัวอย่าง
กัน

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ไม่ว่าใครก็ต้องกิน
อาหาร ถึงได้ชื่อว่าเป็น 1 ในปัจจัย 4 ของชีวิตที่
ขาดไม่ได้ อาหารที่ดี กินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกาย แต่อย่างที่เขาว่า เหรียญมีสอง
ด้าน
ถ้าอาหารที่เรากินเป็นอาหาร
ไม่ปลอดภัย กินเข้าไปก็เสี่ยงสุขภาพทรุดโทรม
โรคภัยไข้เจ็บถามหา ตามค�ำฝรั่งเขาว่า
“You are what you eat”
“กินแบบไหนก็เป็นแบบนั้น”

แต่เชื่อว่าคงไม่มีใครที่อยากจะกินอาหารไม่ปลอดภัย หากไม่ใช่ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุจากความไม่ตั้งใจ อาจเกิดขึ้นได้

ที่ส�ำคัญคือ “จะแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นได้อย่างไร?”
6
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นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ของจริงยังมีอีกเพียบ ที่ไม่ได้เป็นข่าวก็ไม่รู้อีกตั้ง
เท่าไหร่
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ยิ่งปัจจุบันด้วยความหลากหลายของอาหารที่วางขายอยู่ในท้องตลาด
โดยเฉพาะอาหารจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อการด�ำรงชีวิตในแต่ละ
วันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ อาหารที่ต้องผ่านกระบวนการการผลิตที่ซับซ้อนหลาย
ขั้นตอน โดยที่ผู้บริโภคไม่ทราบเลยว่าอาหารชนิดนั้น ผ่านกรรมวิธีการผลิตอย่างไร
บ้าง ก่อนจะถึงมือผู้บริโภค ยิ่งปัจจุบันด้วยความหลากหลายของอาหารที่วางขาย
อยู่ในท้องตลาด โดยเฉพาะอาหารจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อการ
ด�ำรงชีวิตในแต่ละวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ อาหารที่ต้องผ่านกระบวนการการผลิต
ที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน โดยที่ผู้บริโภคไม่ทราบเลยว่าอาหารชนิดนั้นผ่านกรรมวิธี
การผลิตอย่างไรบ้าง ก่อนจะถึงมือผู้บริโภค

ถึงเวลาแล้วที่เราจะทุกคนต้องลุกขึ้นมา
ช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็น

”

สังคมอาหารปลอดภัย
เพราะฉะนั้น ...
เมื่อพบเห็นอาหารไม่ปลอดภัย
ต้องออกมาร้องเรียน
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”

เจออาหารไม่ปลอดภัย
ร้องเรียนได้
เมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น
อาหารเสื่อมคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณา
หรือไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งไว้ในฉลากอาหารปลอม
เจอสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน ฯลฯ อย่าคิดว่าเป็น
ความโชคร้าย คราวเคราะห์ หรือปล่อยไปเฉยๆ
คิดซะว่าไม่เป็นไร เพราะจะท�ำให้ปัญหาอาหารไม่
ปลอดภัยในสังคมไทยไม่มีทางหมดไป มีแต่ปัญหา
จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ การร้องเรียนปัญหาอาหาร
ไม่ปลอดภัย นอกจากจะเป็นการจัดการปัญหา
และเรียกร้องขอรับการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม
จากผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตอาหารไม่ปลอดภัย
แล้ว ยังเป็นการช่วยกันสร้างสังคมอาหารปลอดภัย
กระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านอาหาร
ใส่ใจและเข้มงวดในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน

ท�ำอย่างไร เมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัย
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รู้เท่าทัน

อาหารไม่ปลอดภัย

แบบไหนถึงเรียกว่า “อาหารไม่ปลอดภัย”
อาหารไม่ปลอดภัย คือ อาหารที่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะก่อผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกาย ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาดต่อการน�ำมารับประทาน ดังนั้นทางหน่วยงานรัฐ
จึงต้องมีการออกข้อก�ำหนดควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�ำเข้าเพื่อจ�ำหน่าย หรือ
จ�ำหน่าย อาหารที่ไม่ปลอดภัย
ประเภทของอาหารที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก�ำหนดไว้ว่า
เป็นอาหารไม่ปลอดภัยต้องมีการควบคุมเข้มงวด มีดังนี้

1.อาหารไม่บริสุทธิ์
1.1 อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
1.2 อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้
คุณภาพของอาหารนั้นลดลง เว้นแต่การเจือปนเป็นการจ�ำเป็นต่อกรรมวิธีผลิต
การผลิต และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
1.3 อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ
1.4 อาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้
1.5 อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่าจะเป็นอันตรายแก่
สุขภาพ
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2.อาหารปลอม

2.1 อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใช้วัตถุอื่นแทนบางส่วน หรือคัดแยกวัตถุที่มี
คุณค่าออกเสียทั้งหมดหรือบางส่วน และจ�ำหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น หรือใช้
ชื่ออาหารแท้นั้น
2.2 วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด และ
จ�ำหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น
2.3 อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใด ๆ โดยประสงค์จะปกปิด
ซ่อนเร้นความช�ำรุดบกพร่อง หรือความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น
2.4 อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่อง
คุณภาพปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และ
ประเทศที่ผลิต
2.5 อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่กฎหมาย
ระบุในระดับที่ผลวิเคราะห์ระบุว่า ส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหารขาดหรือ
เกินร้อยละสามสิบจากเกณฑ์ต�่ำสุดหรือสูงสุด หรือแตกต่างจากคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่ระบุไว้จนท�ำให้เกิดโทษหรืออันตราย

3.อาหารผิดมาตรฐาน

3.1 อาหารที่ไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
แต่ก็ไม่ผิดมาตรฐานขนาดอาหารปลอมในข้อ 2.5

4.อาหารอื่นที่รัฐมนตรีก�ำหนด

4.1 ไม่ปลอดภัยในการบริโภค
4.2 มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ
4.3 มีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม
ท�ำอย่างไร เมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัย

11

สิทธิผู้บริโภค 5 ข้อ ที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีดังนี้
.................................
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค�ำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และ
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณา
หรือ การแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัย
แก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึง สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอ ที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้า
หรือ รับบริการโดยไม่เป็นธรรม
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะ
เลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค
และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่
สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพ
ได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค�ำแนะน�ำ หรือระมัดระวัง
ตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�ำสัญญา ได้แก่
สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภค ตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว
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สิทธิ ของผู้บริโภคด้านอาหาร
สิทธิของผู้บริโภคด้านอาหาร
การปกป้องรักษาสิทธิของของตัวเอง
เป็นเรื่องส�ำคัญที่ผู้บริโภคทุกควรตระหนักและมี
ความรู้ความเข้าใจ เพราะหากเราเกิดพบเจอเข้า
กับปัญหาที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิ เอาเปรียบ
หรือ สร้างความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้สินค้า
หรือบริการต่างๆ ผู้บริโภคจะได้รู้เท่าทัน ช่วย
กระตุ้นเตือนตัวเองให้ลุกขึ้นมารักษาสิทธิของ
ตัวเอง และยังเป็นเสมือนกฎข้อบังคับให้กับบรรดา
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต จ�ำหน่ายสินค้า ต้องผลิต
สินค้าและบริการของตัวเองให้มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค
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สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
แม้ว่าในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไม่ได้
ก�ำหนดสิทธิของผู้บริโภคไว้ในกฎหมาย แต่สามารถใช้
เป็นหลักในการควบคุมจัดการ หากพบปัญหาเรื่องอาหาร
ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม
อาหารผิดมาตรฐาน หรือ โฆษณาอาหารเกินจริงเป็นเท็จ
สามารถน�ำปัญหาที่เกิดขึ้น ไปร้องเรียนกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายได้
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่สามารถใช้เพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่พบเจอกับปัญหาอาหาร
ไม่ปลอดภัยได้
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1.พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
ซึ่งสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติมีดังนี้
yy ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด
ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยไม่ค�ำนึงว่า ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท�ำ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่
yy ผู้เสียหายเพียงพิสูจน์ว่าได้รับความเสียหายจากการใช้และเก็บสินค้า
ตามปกติธรรมดาเท่านั้น ไม่ต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้
ประกอบการหรือพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากผู้ประกอบการรายใด
yy ภาระการพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า ให้ตกเป็นของผู้
ประกอบการ
yy ผู้ประกอบการไม่สามารถน�ำข้อตกลงที่ยกเว้นมาใช้ได้ หรือจ�ำกัด
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่ได้ท�ำไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดความเสียหาย หรือ
ค�ำประกาศ หรือค�ำแจ้งของผู้ประกอบการ เพื่อยกเว้นหรือจ�ำกัดความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมาใช้ได้
yy อายุความสะดุดหยุดลง ถ้ายังมีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหาย จนกว่า
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้บอกเลิกการเจรจา
yy นอกจากค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ศาลยังมี
อ�ำนาจก�ำหนดค่าเสียหายส�ำหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเนื่องมาจากความเสีย
หายต่อร่างกาย สุขภาพ หรือบุตรของผู้นั้นมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายต่อจิตใจ
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2.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หมวดการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้านการโฆษณา
yy การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความ
ดังกล่าวนั้น จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก�ำเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ ไม่ว่าจะกระท�ำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท�ำผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือน�ำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ข้อความที่จะท�ำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคี
ในหมู่ประชาชน
(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ข้อความที่ใช้ในการ
โฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดย
แน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)
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การโฆษณาจะต้องไม่กระท�ำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความร�ำคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง
yy ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ก�ำหนดให้สินค้านั้นเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�ำนาจออกค�ำสั่งดังต่อ
ไปนี้
(1) ก�ำหนดให้การโฆษณานั้น ต้องกระท�ำไปพร้อมกับค�ำแนะน�ำหรือ
ค�ำเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
ก�ำหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะก�ำหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกัน
ส�ำหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
(2) จ�ำกัดการใช้สื่อโฆษณาส�ำหรับสินค้านั้น
(3) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้นความใน (2) และ (3) ให้น�ำมาใช้บังคับ
แก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการใช้หรือประโยชน์
ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย
yy ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใด
ผู้บริโภคจ�ำเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอื่น
เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจด้วย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�ำนาจก�ำหนด
ให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาก�ำหนดได้
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yy ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการ
โฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใดสมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็น
ข้อความที่มีความมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อ�ำนาจก�ำหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้น ต้องมีถ้อยค�ำชี้แจงก�ำกับให้
ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาจะก�ำหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
yy ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืน
ข้อก�ำหนดต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�ำนาจออก
ค�ำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(3) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(4) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก�ำหนด ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้บริโภค ประกอบกับความสุจริตใจในการกระท�ำของผู้กระท�ำการโฆษณา
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yy ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง ให้คณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณามีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำการโฆษณาพิสูจน์ เพื่อแสดงความจริงได้
ในกรณีที่ผู้กระท�ำการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรอง
ของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้
กระท�ำการโฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริง
ตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้แก้ไข
หรือห้ามการโฆษณาได้ และให้ถือว่าผู้กระท�ำการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความ
นั้นเป็นความเท็จ
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3.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หมวดการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้านฉลาก
ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสินค้า
(2) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
		 (2.1) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้น�ำเข้าเพื่อ
ขายแล้วแต่กรณี
		 (2.2) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจน�ำเข้า แล้วแต่กรณี
		 (2.3) ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณี
ที่เป็นสินค้าน�ำเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
(3) ต้องระบุข้อความอันจ�ำเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะน�ำ
ค�ำเตือน วัน เดือน ปีที่หมดอายุ ในกรณีเป็นสินค้าที่หมดอายุได้หรือกรณีอื่น เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วย
ฉลากก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต
เพื่อขายหรือผู้สั่งหรือผู้น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลาก
แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดท�ำฉลากก่อนขาย และฉลากนั้นต้องมีข้อความดังกล่าวใน
วรรคหนึ่ง ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ต้องจัดท�ำตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก�ำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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4.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
องค์กรผู้บริโภค เรียกกฎหมายฉบับนี้ว่า “กฎหมายช่วยฟ้อง” เพราะ
รับรองสิทธิผู้บริโภคที่ส�ำคัญไว้หลายประการ เช่น
yy ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลในกรณีเรียกค่าเสียหาย หากเป็นคดี
ผู้บริโภค ยกเว้นเรียกค่าเสียหายเกินควร ซึ่งคดีทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าฤชา
ธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2.5 ของค่าเสียหายแต่ไม่เกิน 200,000 บาท
yy ไม่ต้องมีทนาย ไม่ต้องเขียนค�ำฟ้อง ฟ้องด้วยวาจาได้ เพราะศาลมี
เจ้าพนักงานคดีให้การช่วยเหลือผู้บริโภค
yy รวดเร็ว เนื่องจากมีเพียงสองศาล และภายใน 30 วัน จะต้องมีการ
เรียกคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ย โดยได้มีการจัดตั้งแผนกคุ้มครองผู้บริโภคในศาล
อุทธรณ์เพื่อให้การด�ำเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถ
ด�ำเนินคดี โดยจะด�ำเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นก็ได้
yy ลดเงื่อนไขในการท�ำนิติกรรมที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หากยังไม่ได้
มีการท�ำสัญญาแต่ผู้บริโภคได้วางมัดจ�ำหรือช�ำระหนี้บางส่วนแล้ว ผู้บริโภคมีอ�ำนาจ
บังคับผู้ประกอบการให้จัดท�ำสัญญาหรือช�ำระหนี้ตามสัญญาได้
yy ผู้ประกอบการจะต้องด�ำเนินการโดยใช้หลักสุจริต
yy ผู้บริโภคมีสิทธิร้องขอต่อศาลเรียกพยานหลักฐานจากผู้ประกอบมาสืบ
ได้เอง เนื่องจากโดยทั่วไปผู้บริโภคย่อมมีความยากล�ำบากในการรวบรวมพยาน
หลักฐาน ซึ่งแตกต่างจากคดีทั่วไปที่ก�ำหนดให้ผู้ฟ้องเป็นผู้น�ำสืบพยานหลักฐาน
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yy ประกาศ โฆษณา ค�ำรับรอง หรือการกระท�ำใดๆ ที่ ผู้บริโภคเข้าใจว่า
เป็นสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและสามารถน�ำมาใช้ในการสืบพยานได้
yy ภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีผู้บริโภคเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบ
การ เนื่องจากโดยทั่วไปฝ่ายที่มีภาระหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง คือฝ่ายที่ฟ้อง
คดี แต่เนื่องจากการที่จะให้ผู้บริโภคเป็นผู้มีภาระการพิสูจน์ย่อมเป็นไปได้โดยยาก
เนื่องจากการผู้บริโภคไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ อันเป็นหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ ดังนั้น ในคดีผู้บริโภค จึง
ก�ำหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกเป็นของผู้ประกอบการ
yy พิพากษาเชิงลงโทษ ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าเสียหาย
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อ
ศาลพิพากษาให้ผู้ประกอบการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการ
กระท�ำที่มีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภค หรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
นอกจากผู้บริโภคจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว
yy ผลของค�ำพิพากษาผูกพันบุคคลภายนอกในคดีผู้บริโภค หากผู้
ประกอบการแพ้คดีแล้ว และมีการฟ้องผู้ประกอบการเดียวกันในคดีอื่นที่มีข้อเท็จ
จริงเดียวกัน ผู้ประกอบการอาจจะเป็นผู้แพ้คดีเช่นเดียวกับค�ำตัดสินในคดีก่อน
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หน่วยงาน

ร้องเรียนปัญหาอาหาร
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาครัฐ
1.ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นส่วนราชการมีฐานะการ
ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี
อ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญคือ ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา
กฎหมายว่าด้วยเครื่องส�ำอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ให้โทษ กฎหมายว่าด้วย
เครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังก�ำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถาน
ประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้ง ผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
มีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภค ให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการ
ร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ พัฒนาและส่งเสริมการด�ำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
โดยมี กองควบคุมอาหาร คอยท�ำหน้าที่ดูแลการเอารัดเอาเปรียบ หรือ
ความไม่ปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชน ควบคุม ก�ำกับ ดูแล อาหาร
และการโฆษณาอาหารให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย
24
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ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
yy โทรศัพท์ 0-2590-7000
yy สายด่วน 1556
yy เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th
yy ในส่วนภูมิภาคสามารถร้องเรียนได้ที่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัด

2.ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานซึ่งมีฐานะเทียบ
เท่ากรมสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจ
ประสานงานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่
ผู้บริโภคร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
yy สายด่วน 1166
yy เว็บไซต์ www.ocpb.go.th
yy ในส่วนภูมิภาคสามารถร้องเรียนได้ที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน
3.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำงานโดยไม่
แสวงหาก�ำไร มีกิจกรรมสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคหลายประการ เช่น
โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค เพื่อส่งเสริม
การตื่นตัวด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค นิตยสารฉลาดซื้อ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค การสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ผู้บริโภค การรณรงค์นโยบาย และการใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน(ราชวิถี 7) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 		
		 กรุงเทพฯ 10400
yy โทรศัพท์ 02-248-3737
yy เว็บไซต์ www.consumerthai.org
yy E-mail : webmaster@consumerthai.org

4.สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ 686/5 ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดขอนแก่น 40000
yy โทรศัพท์ 085-1002777 , 043 -223714      
yy E-mail : cakk2551@gmail.com
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน
5.เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดมหาสารคาม
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ 100 หมู่ 16 บ้านหนองแวง ต�ำบลบรบือ อ�ำเภอบรบือ
		 จังหวัดมหาสารคาม 44130
yy โทรศัพท์ 043-770069

6.สมาคมผู้บริโภค จังหวัดสงขลา
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ 2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่
		 จังหวัดสงขลา 90110
yy โทรศัพท์ 089-734-2298, 074-254-542
yy เว็บไซต์ http://www.consumersongkhla.org/

7.เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ 1431 หมู่ 3 ต�ำบลก�ำแพง อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
yy โทรศัพท์ 074-775329 โทรสาร 074-775329
yy เว็บไซต์ http://www.consumersouth.com/cs/index.php
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน
8.มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จังหวัดพะเยา
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ 91 หมู่ 2 ต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
yy โทรศัพท์ 084-8046444 , 054-458757, 054-440270

9.สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ 363 หมู่ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต. หนองจ้อม อ.สันทราย
		 จังหวัดเชียงใหม่ 50210
yy โทรศัพท์ 085-709-8035, 053-354053-4
yy Email : proconet@chmai.loxinfo.co.th และ
		 cboonrahong@yahool.com

หลักเบื้องต้น

ร้องเรียนให้ได้ผล

10.สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน
yy ที่อยู่ 2/71 หมู่ 2 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
yy โทรศัพท์/โทรสาร 034-723026
yy มือถือ 085-4056114 , 081-2519461
yy Email : Samutsongkhramconsumer@hotmail.com
yy เว็บไซต์ http://www.phayaocivil.com
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1

หลักเบื้องต้นในการร้องเรียนให้ได้ผล

30

ข้อมูลต้องครบถ้วน
การมีข้อมูลหลักฐานในเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
จะช่วยให้การร้องเรียนปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหาก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเก็บหลักฐาน
เมื่อพบเจอปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย ควรเก็บตัวอย่าง
อาหารที่พบปัญหาไว้ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด เช่น
หากเปิดปลากระป๋องแล้วพบสิ่งแปลกปลอม หรือเจอนม
กล่องที่บูดเสียก่อนวันหมดอายุ ก็ให้เก็บตัวอย่างที่พบ
ปัญหานั้นในสภาพที่พบเจอทันที พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เป็น
หลักฐาน และรีบน�ำอาหารที่พบปัญหาไปร้องเรียนกับ
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
นอกจากนี้ข้อมูลอื่นๆ ที่ส�ำคัญที่ควรบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน ได้แก่ ชื่อสินค้า ชื่อ-ที่อยู่ผู้ผลิต วันเวลาที่ซื้อ
สินค้า สถานที่ซื้อสินค้า การระบุสถานที่ซื้อสินค้าควร
เจาะจงไปให้ชัดเจน เช่น ห้างใดสาขาใด ตลาดใด ชื่อ
ตลาดว่าอะไร แผงไหน และใบเสร็จ ฯลฯ ข้อมูลทั้งหมดก็
เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วในการจัดการแก้ปัญหา
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ข้อเรียกร้องต้องมีความชัดเจน
เมื่อพบปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย และ
ความเสียหายได้เกิดขึ้น เพื่อให้ปัญหาได้รับการ
แก้ไขอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และต้องตามความ
ต้องการของผู้ร้อง ผู้ร้องควรตั้งความต้องการขอ
ตนเองเอาไว้ เช่น หากพบเจอปัญหาอาหารไม่
ปลอดภัย แต่ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ไม่ได้
สร้างความเจ็บป่วยแก่ผู้ร้อง การร้องเรียนก็อาจ
เป็นส่วนของการชดเชยที่ไม่สูงนัก แต่ทางผู้
ประกอบการต้องมีการจัดการปัญหาที่ช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ร้องและผู้บริโภคคนอื่นๆ ได้ แต่
หากปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการ
เจ็บไข้ได้ป่วยของผู้บริโภค ท�ำให้ผู้บริโภคต้องมีค่า
ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สูญเสียรายได้ การ
ชดเชยก็ต้องไปเป็นอย่างเหมาะสม ซึ่งเมื่อมีการ
ก�ำหนดข้อเรียกร้องที่ชัดเจนจะช่วยให้ขั้นตอนใน
การด�ำเนินการร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
มากขึ้น

2
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การร้องเรียนให้ถูกต้องตกตามหน่วยงาน
ที่รับเรื่องร้องเรียน จะช่วยให้การด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในกรณีปัญหาอาหารไม่ปลอดภัยสามารถร้องเรียน
ได้ที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โดยลักษณะปัญหาอาหารที่สามารถร้อง
เรียนได้ที่ อย. มีอย่างเช่น ได้รับอันตรายจากการ
บริโภคอาหารหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งๆ ที่ได้
ปฏิบัติตามวิธีใช้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อควรระวัง ตาม
ที่ระบุบนฉลากแล้ว พบเห็นสถานที่ผลิตอาหารที่
ดูแล้วน่าจะไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค พบโฆษณา
โอ้อวด หลอกลวง หรือท�ำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบความบกพร่องของอาหาร
หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพในเรื่องของการไม่แสดง หรือ
แสดงฉลากไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด
การผลิตหรือจ�ำหน่ายอาหารปลอม เป็นต้น
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”

3

ร้องเรียนให้ถูกต้องกับหน่วยงาน

นอกจากนี้ ปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สามารถ
ร้องเรียนได้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบดูแล
ปัญหาสถานที่ปรุงหรือจ�ำหน่ายอาหารสด อาหาร
พร้อมบริโภค ไม่สะอาด สกปรก ไม่ปลอดภัย ร้อง
เรียนได้ที่ส�ำนักงานเขตในพื้นที่ กทม. ตามต่างจังหวัด
ร้องเรียนได้ที่ส�ำนักงานเทศบาล

”

การขายสินค้าอาหารที่มีราคาแพงเกินความเหมาะสม
ร้องเรียนได้ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
เป็นต้น
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ตัวอย่าง
ปัญหาอาหาร
และ
การจัดการ
ปัญหาอาหาร
34
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ปัญหาที่ 1 เจอสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการเจอสิ่งปนเปื้อนในอาหารนั้น เราพอจะ
แบ่งแยกย่อยออกได้ 3 กรณี ดังนี้
1. กรณีอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วพบว่า มีสิ่งปนเปื้อนทั้งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต เช่น เศษแก้ว ก้อนกรวด ลวดเย็บกระดาษ จิ้งจก และตะกอนขาวขุ่น
เป็นต้น
2. กรณีอาหารที่ซื้อมาเปิดภาชนะออกแล้วพบว่ามีสิ่งปนเปื้อน เช่น เส้น
ขนต่างๆ ขาแมลง ตัวแมลง แต่ยังไม่ได้บริโภคหรือรับประทาน
3. กรณีอาหารที่ซื้อมาแล้วพบสิ่งปนเปื้อนในอาหารโดยไม่ได้เปิดภาชนะ

22ขั้นตอนการร้องเรียนและวิธีการจัดการปัญหา
1. ถ่ายรูปและเก็บตัวอย่างสินค้าไว้เป็นหลักฐาน เมื่อพบปัญหาโดย
ทันที
2. กรณีมีใบเสร็จจากร้านค้าให้เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย และขอใบรับรองแพทย์ พร้อมเก็บใบ
เสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไว้เป็นหลักฐาน
4. หากซื้อสินค้ามามากกว่า 1 ชิ้น ให้เก็บตัวอย่างสินค้าไว้เพื่อเป็นหลัก
ฐาน ไม่ต้องเปิดเพื่อทดสอบด้วยตัวเอง ถ้าต้องการทดสอบว่าสินค้ามีปัญหา
เหมือนกันหรือไม่ ให้เปิดสินค้าทดสอบต่อหน้าพนักงานสอบสวน เพื่อเป็นพยาน
36
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ต้องจัดการอย่างไร?
5. น�ำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีต�ำรวจ
ท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน
6. โทรแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (เบอร์โทรระบุไว้ที่ภาชนะบรรจุ)
ซึ่งต้องคิดให้ดี ว่า เราต้องการให้บริษัทด�ำเนินการอย่างไร เพื่อขอให้แก้ไข
ปัญหาพร้อมชดเชย เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
7. ท�ำหนังสือยื่นข้อเสนอกับบริษัทด้วยการบรรยายสรุปปัญหาที่
พบ โดยส่งถึงประธานกรรมการบริหารหรือต�ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าและให้
ระบุความต้องการที่ชัดเจนซึ่งเป็นความเสียหายของผู้บริโภค เช่น
yy ขอเปลี่ยนสินค้า
yy ขอเงินคืน
yy ชดเชยค่ารักษาพยาบาล
yy จ่ายค่าเสียเวลา ค่าขาดประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
กับผู้ประกอบการ
yy ให้ท�ำหนังสือชี้แจงเหตุของสิ่งผิดปกติและขอโทษต่อผู้เสียหาย
และสาธารณะ เป็นต้น
หมายเหตุ : หลักฐานตัวจริงทั้งหมดให้เก็บไว้ที่ตนเอง *ห้ามให้
หน่วยงานหรือผู้ประกอบการโดยเด็ดขาด
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 ความผิดที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
จาก 3 กรณีตัวอย่างข้างต้น ถือว่า ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตอาหารกระท�ำ
ความผิดเข้าข่ายผิดกฎหมาย พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25(1) เรื่องอาหาร
ไม่บริสุทธิ์ โดยมีบทลงโทษอยู่ในมาตรา 58 ต้องระวางโทษ จ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ
ที่ส�ำคัญหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถใช้กระบวนการฟ้องร้องต่อ
ศาลโดยใช้กฎหมายช่วยฟ้องหรือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
ในการด�ำเนินการฟ้องได้

ข้อดีของการฟ้องด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ.2551
yy ฟ้องได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้ทนายความ
yy ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล
yy มีเจ้าพนักงานคดีของศาล ช่วยเป็นที่ปรึกษาและจัดท�ำค�ำฟ้อง
yy ระยะเวลารวดเร็ว เพียงสองศาลเท่านั้น
yy ไปศาลที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของที่เกิดเหตุความเสียหาย หรือศาลที่อยู่ใน
เขตที่ตั้งของผู้ผลิต
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22ตัวอย่างความส�ำเร็จที่ผ่านมา
yy กรณีพบเส้นขนในขนมปัง ได้รับการเยียวยาความเสียหายเป็นกระเช้า
ของขวัญที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นจ�ำนวน 1 กระเช้า
yy กรณีพบก้นบุหรี่ในซองข้าวเกรียบกุ้งชนิดแท่ง ได้รับเงินเยียวยาความ
เสียหาย เป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 บาท โดยบริษัทยังได้เรียกคืนสินค้าล๊อตนั้นออก
จากร้านค้าทั้งหมด
yy กรณีพบตะกอนในน�้ำมันพืช น�ำน�้ำมันนั้นไปประกอบอาหารทาน แล้ว
มีอาการท้องเสีย ไปพบแพทย์ ได้รับเงินเยียวยาความเสียหาย เป็นจ�ำนวนเงิน
40,000 บาท และค่ารักษา เป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 บาท
yy กรณีรับประทาน TAKO SASHIMI แล้วเคี้ยวเจอก้อนกรวดจนฟันแตก
ได้รับเงินเยียวยาความเสียหาย เป็นจ�ำนวนเงิน 110,000 บาท
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ต้องท�ำอย่างไร
เมื่อเจออาหารหมดอายุ
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ปัญหาที่ 2 ต้องท�ำอย่างไร
ปัญหาอาหารเสื่อมคุณภาพหรืออาหารหมดอายุ แต่ยังน�ำมาวางจ�ำหน่าย
สามารถแบ่งฐานความผิดออกได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 การจ�ำหน่ายอาหารหมดอายุ
กรณีที่ 2 อาหารเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ

ขั้นตอนการร้องเรียนและวิธีการจัดการปัญหา
1. ถ่ายรูป(ฉลากโดยเฉพาะวันผลิต – วันหมดอายุและตัวสินค้า) พร้อม
เก็บบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและใบเสร็จจากร้านที่ซื้อไว้เป็นหลักฐาน (ให้ถ่ายส�ำเนา
ใบเสร็จรับเงินเก็บไว้ด้วย)
2. น�ำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีต�ำรวจท้องที่
เพื่อเป็นหลักฐาน
3. ให้ติดต่อแหล่งจ�ำหน่ายอาหารที่ซื้อมา ซึ่งต้องคิดให้ดีว่า เราต้องการให้
เขาด�ำเนินการอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมชดเชย เยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้น
yy ขอเปลี่ยนสินค้า
yy ขอเงินคืน
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เมื่อเจออาหารหมดอายุ
yy จ่ายค่าเสียเวลา ค่าขาดประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับผู้
ประกอบการ
yy ให้ท�ำหนังสือชี้แจงเหตุของสิ่งผิดปกติและขอโทษต่อผู้เสียหายและ
สาธารณะ เป็นต้น
4. หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ท�ำหนังสือยื่นกับผู้ประกอบการ บรรยาย
สรุปปัญหาที่พบ พร้อมข้อเรียกร้อง โดยส่งถึงประธานกรรมการบริหารหรือต�ำแหน่ง
อื่นที่เทียบเท่า
5. ส�ำคัญที่สุด ต้องเก็บใบรับเงินทุกครั้งที่มีการซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ยืนยันการซื้อและระบุตนเป็นผู้เสียหาย ส่วนในกรณีที่ไม่มีใบส�ำคัญรับเงินเป็น
หลักฐาน สิ่งที่สามารถเรียกร้องได้โดยทั่วไปคือการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นกับ
การต่อรองกับผู้ขาย และต้องด�ำเนินการทันที ที่พบว่าได้บริโภคอาหารหมดอายุ
หรืออาหารเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ

 ความผิดที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
ปัญหาอาหารเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุทั้ง 2 กรณี คือ การจ�ำหน่าย
อาหารหมดอายุ และ อาหารเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ เป็นการกระท�ำความผิด
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ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เช่นเดียวกัน หากแต่เป็นความผิดต่าง
มาตรา
โดยกรณีจ�ำหน่ายอาหารหมดอายุ เป็นการกระท�ำความผิดตามมาตรา
25(4) ประกอบมาตรา 29 ซึ่งถือได้ว่าการจ�ำหน่ายอาหารหมดอายุ เป็นอาหารที่
ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ บทลงโทษอยู่ในมาตรา 61 ระบุให้ระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ส�ำหรับ กรณีการจ�ำหน่ายอาหารที่เสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ นั้น
เป็นการกระท�ำความผิดตามมาตรา 25(1) เรื่องอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่งในค�ำนิยามมี
ความหมายหลายประการ แต่ส�ำหรับกรณีนี้อาจหมายถึง
1) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย และ
2) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมี
บทลงโทษอยู่ในมาตรา 58 ว่า ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปีหรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
และหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถใช้กระบวนการฟ้องร้องต่อศาล
โดยใช้กฎหมายช่วยฟ้อง หรือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
ในการด�ำเนินการฟ้องได้ เช่นกัน

ข้อดีของการฟ้องด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. 2551
yy ฟ้องได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้ทนายความ
yy ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล
yy มีเจ้าพนักงานคดีของศาล ช่วยเป็นที่ปรึกษาและจัดท�ำค�ำฟ้อง
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yy ระยะเวลารวดเร็ว เพียงสองศาลเท่านั้น
yy ไปศาลที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของที่เกิดเหตุความเสียหาย หรือศาลที่อยู่ใน
เขตที่ตั้งของผู้ผลิต

22ตัวอย่างความส�ำเร็จที่ผ่านมา
yy กรณีพบเฉาก๊วยชนิดซองบรรจุถังหมดอายุ ได้รับการเยียวยาค่าสินค้า
และค่าเสียเวลาในการเดินทางกลับเพื่อเปลี่ยนคืนสินอีกเป็นเงิน 500 บาท
yy กรณีซื้อนมมาดื่มแล้วพบว่านมนั้นหมดอายุ ได้รับเงินเยียวยาความ
เสียหาย เป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 บาท
yy กรณีพบกาแฟกระป๋องหมดอายุที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเงินเยียวยา
ความเสียหายผ่านการสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองสิทธิของเด็กนักเรียนในโรงเรียน
เป็นจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมกับการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับร้านค้าว่าจะไม่จ�ำหน่ายของหมดอายุอีก
yy กรณีพบน�้ำส้มหมดอายุในถังสังฆทาน ได้รับการเยียวยาความเสียหาย
เป็นจ�ำนวนเงิน 15,000 บาท
yy กรณีปูอัดเสียก่อนวันหมดอายุ ได้รับการเยียวยาความเสียหายเป็น
บัตรก�ำนัลมูลค่า 5,000 บาท
yy กรณีดื่มชาเขียวแล้วมีรสเปรี้ยวทั้งที่ยังไม่ถึงวันหมดอายุ ได้รับการ
แก้ไขปัญหาจากบริษัทโดยการตรวจสอบหาสาเหตุที่ท�ำให้ชาเขียวบูดก่อนอายุ
พร้อมท�ำหนังสือชี้แจงและขอโทษผู้บริโภค
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ปัญหาที่ 3
อ่านฉลากอาหารแล้วเจอปัญหา
ฉลากอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างมาก
ส�ำหรับผู้บริโภค เพราะฉลากเป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูล

”

ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า ประเภทของสินค้า
วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ราย
ละเอียดส่วนประกอบส่วนผสมในอาหารนั้นๆ หาก
ฉลากอาหารนั้นให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการปิดบัง

”

ไม่แสดงข้อมูลส�ำคัญที่กฎหมายก�ำหนดว่า “ต้องแสดง”
โอกาสเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะเป็นอาหารไม่
ปลอดภัยก็อาจเป็นไปได้
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อ่านฉลากอาหารแล้วเจอปัญหา
ปัญหาฉลากอาหารไม่ถูกต้อง สามารถแบ่งปัญหาได้ 2 กรณี
หลักๆ คือ
1. ฉลากปลอม
2. แสดงรายละเอียดบนฉลากไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

ขั้นตอนการร้องเรียนและวิธีการจัดการปัญหา
1. ถ่ายรูปและเก็บตัวอย่างสินค้าไว้เป็นหลักฐาน กรณีมี
ใบเสร็จจากร้านค้าให้เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
2. น�ำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานี
ต�ำรวจท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน
3. โทรแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (เบอร์โทรระบุไว้ที่ฉลากของ
สินค้าชุดสังฆทาน) ซึ่งต้องคิดให้ดี ว่า เราต้องการให้บริษัทด�ำเนินการ
อย่างไร เพื่อขอให้แก้ไขปัญหา พร้อมชดเชย เยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้น

ท�ำอย่างไร เมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัย

47

อ่านฉลากอาหารแล้วเจอปัญหา

 ความผิดที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
กระท�ำความผิดเข้าข่ายผิดกฎหมาย พ.ร.บ.อาหาร
พ.ศ.2522 มาตรา 6(10) เรื่องก�ำหนดประเภทและชนิดอาหาร

ท�ำอย่างไร เมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัย

ที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่าย น�ำเข้าเพื่อจ�ำหน่าย หรือที่จ�ำหน่าย ซึ่งจะ
ต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก
ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก โดยมี
บทลงโทษอยู่ในมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท
ที่ส�ำคัญหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถใช้
กระบวนการฟ้องร้องต่อศาล โดยใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ.2551 ในการด�ำเนินการฟ้องได้เช่นกัน

22ตัวอย่างความส�ำเร็จที่ผ่านมา
กรณีสังฆทานฉลากหมดอายุ ได้รับการเยียวยา
ความเสียหาย เป็นจ�ำนวนเงิน 15,000 บาท โดยใช้ทั้ง
กฎหมาย พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 6(10) และ
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550)
เรื่องให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
โดยมีบทก�ำหนดโทษอยู่ในมาตรา 52 ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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อ่านฉลากอาหารแล้วเจอปัญหา
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4. ท�ำหนังสือยื่นข้อเสนอกับบริษัท ด้วยการบรรยาย
สรุปปัญหาที่พบ โดยส่งถึงประธานกรรมการบริหารหรือ
ต�ำแหน่งอื่นที่
เทียบเท่า และให้ระบุความต้องการที่ชัดเจน ซึ่งเป็นความ
เสียหายของผู้บริโภค เช่น
yy ขอเปลี่ยนสินค้า
yy ขอเงินคืน
yy จ่ายค่าเสียเวลา ค่าขาดประโยชน์ และค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อกับผู้ประกอบการ
yy ให้ท�ำหนังสือชี้แจงเหตุของสิ่งผิดปกติ และขอโทษ
ต่อผู้เสียหายและสาธารณะ เป็นต้น
หมายเหตุ : หลักฐานตัวจริงทั้งหมดให้เก็บไว้ที่ตนเอง
*ห้ามให้หน่วยงานหรือผู้ประกอบการโดยเด็ดขาด”

การสังเกต
ข้อความที่แสดงในฉลากอาหาร
การแสดงฉลากอาหารที่จ�ำหน่ายต่อผู้บริโภคโดยตรง ต้องมี
ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ส�ำหรับอาหาร
3 กลุ่ม คือ อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่ก�ำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
และอาหารที่ต้องมีฉลาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194
พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก ฉลากต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องระบุข้อความหนึ่งข้อความใด
1. ชื่ออาหาร
2. เลขสารบบอาหาร
3. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ ส�ำหรับอาหารที่
ผลิตในประเทศ โดยอาจจะแสดงชื่อและที่ตั้งของส�ำนักงานใหญ่ของผู้ผลิต
หรือของผู้แบ่งบรรจุก็ได้ หากเป็นอาหารที่น�ำเข้าต้องมีชื่อ และที่ตั้งของ
ผู้น�ำเข้า และประเทศผู้ผลิต
4. ปริมาณอาหารแสดงเป็นระบบเมตริก โดยแสดงเป็นน�้ำหนัก
สุทธิ หรือ ปริมาตรสุทธิ
5. ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ เป็นร้อยละของน�้ำหนัก
6. ข้อความว่า “ใช้วัตถุกันเสีย” ถ้ามีการใช้
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7. ข้อความว่า “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห์”
ถ้ามีการใช้แล้วแต่กรณี
8. ข้อความว่า “ใช้…..เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร” (ที่เว้นไว้
คือชื่อของวัตถุปรุงแต่งรสอาหารที่ใช้)
9. ข้อความว่า “ใช้…..เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทน
น�้ำตาล” (ที่เว้นไว้คือชื่อของวัตถุให้ความหวานแทนน�้ำตาลที่ใช้)
10. ข้อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นเลียน
ธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นสังเคราะห์” “แต่งรสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรส
เลียน ธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้แล้วแต่กรณี
11. วันเดือนและปีที่ผลิต เดือนและปีที่ผลิต วันเดือนและปี
ที่หมดอายุ หรือวันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี
โดยมีข้อความว่า “ผลิต” หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” ก�ำกับไว้
ด้วยแล้วแต่กรณี ดังนี้ - อาหารที่เก็บไว้ได้ไม่เกิน 90 วัน ให้แสดงวัน
เดือนและปีที่หมดอายุ
yy อาหารที่เก็บไว้ได้เกิน 90 วัน ให้แสดง เดือนและปีที่ผลิต
หรือ วันเดือนและปีที่หมดอายุ
yy อาหารบางชนิดส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะ
ก�ำหนดให้แสดง ทั้งวันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนและปีที่หมด
อายุบนฉลาก
12. ค�ำแนะน�ำในการเก็บรักษา (ถ้ามี)
13. วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถ้ามี) หมายเหตุ ส�ำหรับอาหา
รอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารกลุ่มที่ 1- 3 นั้น อย่างน้อยต้องแสดง
ข้อความตาม ข้อ 1, 3, 4 และ 11 ระบุบนฉลากอาหาร
ท�ำอย่างไร เมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัย

51

ข้อมูลบนฉลาก

มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร
yy ชื่ออาหาร ช่วยให้เราซื้ออาหารได้ตรงตามที่เราต้องการ
yy เครื่องหมาย อย. ซึ่งภายในระบุเลขสารบบอาหาร จะช่วยให้เราบริโภค
อาหารได้อย่างมั่นใจ เพราะอาหารที่จะได้รับ อย. นั้น ส่วนใหญ่ต้องผ่านขั้นตอนใน
การตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาลโรงงาน การ
บ�ำรุงรักษาและการท�ำความ สะอาด และบุคลากรในการผลิต นั่นคือ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ G.M.P. (Good Manufacturing
Practice) นั่นเอง นอกจากนั้น ต้องผ่านการพิจารณาในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการแสดงข้อมูลบนฉลากว่าไม่โอ้อวด หลวกลวงหรือท�ำให้เข้าใจผิด อาหารนั้น
จึงจะได้ อย. การเลือกบริโภคอาหารที่มีตราสัญลักษณ์ อย. จึงให้ความมั่นใจว่าเรา
จะได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย
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yy ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ ช่วยให้เราทราบว่าใครเป็นผู้
ผลิตและผลิตที่ใด กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาหารนั้น เราก็จะสามารถติดต่อ
สอบถามหรือชดเชยความเสียหายได้ หรือสามารถร้องเรียน อย. ได้
yy ปริมาณอาหาร ช่วยให้เราเปรียบเทียบอาหารชนิด
เดียวกันและสามารถเลือกชื้ออาหารได้ถูกกว่า
yy ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ ช่วยให้เราสามารถเปรียบ
เทียบอาหารชนิดเดียวกัน และเลือกอาหารที่มีเนื้ออาหารมากกว่า
หรือมีราคาที่ถูกกว่าได้ และส่วนประกอบยังช่วยให้เราสามารถ
หลีกเลี่ยงอาหารที่เราแพ้ได้ เช่น บางคนแพ้นม หรือแพ้ถั่วลิสง ก็
สามารถหลีกเลี่ยงอาหารทั้งสองได้ โดยดูจากส่วนประกอบนี้
yy วันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุ เป็นข้อมูล
ส�ำคัญที่ผู้บริโภคมักเสือกอ่านก่อน เพราะจะบอกว่าอาหารนั้นมี
การผลิตมานานแล้วหรือไม่ อาหารที่หมดอายุอาจจะไม่เสีย แต่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการแยกชั้น สีเปลี่ยนไป เนื้อสัมผัส
ไม่แน่น เป็นต้น ในส่วนของสารอาหารก็มีการเสื่อมสลายไปตาม
เวลา
yy ค�ำแนะน�ำในการเก็บรักษา จะพบได้ในผลิตภัณฑ์ที่
มีอายุการเก็บรักษาน้อยๆ ช่วยให้เราทราบว่าควรจะเก็บผลิตภัณฑ์
อาหารในสภาพใด เพื่อที่จะท�ำให้อาหารนั้นเก็บได้นานๆ ไม่เสีย
ก่อนที่ก�ำหนด
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yy ค�ำเตือน อาหารบางอย่างจะระบุค�ำเตือน เช่น ไม่ควรดื่มเกินวันละ 2
ขวด ท�ำให้เราเกิดความระมัดระวังในการบริโภคไม่ก่อให้เกิดอันตราย
yy วิธีปรุงหรือวิธีใช้ ช่วยให้เราใช้หรือเตรียมผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง เช่น
การเตรียมนมจากนมผง หากเราท�ำได้ถูกต้องตามที่แนะน�ำก็จะท�ำให้ได้นมที่มีส่วน
ประกอบตามที่ระบุบนฉลาก ช่วยให้เราทราบว่าการดื่มนมในปริมาณนั้น เราได้สาร
อาหารอะไร ในปริมาณเท่าไร ท�ำให้เราดูแลสุขภาพของเราได้
yy นอกจากนี้บนฉลากอาหารยังให้ระบุว่ามีการใช้ “วัตถุกันเสีย” “เจือสี
สังเคราะห์” หรือมีการใช้สารอะไรเป็น “วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร” ถ้ามีการใช้ใน
อาหาร ซึ่งท�ำให้เราหลีกเลี่ยงที่จะไม่บริโภคอาหารนั้นได้ หากเราแพ้วัตถุปรุงแต่ง
ดังกล่าวอยู่

ปัญหาที่ 4
รู้เท่าทันการโฆษณาหลอกลวง
กลยุทธ์การโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น ทีวีดาวเทียม วิทยุ
อินเตอร์เน็ต ใบบลิวต่างๆ และที่ีเกิดขึ้นมาใหม่คือ ทีวี
ระบบดิจิตอล ที่มีการเพิ่มช่องสัญญาณหลายช่อง
ล้วนเป็นช่องทางให้มีการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค
มากขึ้น โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจตรวจสอบ
ไม่ทั่วถึง
ดังนั้น เราเป็นผู้บริโภคเราควรรู้เท่าทันการโฆษณา
หลอกลวงที่มาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

”

ก่อนอื่นเรามารู้ความหมายกันก่อนว่า อะไรคืออาหาร
อะไรคือยา
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รู้ทัน

!

ถ้อยค�ำ โฆษณาหลอกลวง
รู้ทันถ้อยค�ำการโฆษณาหลอกลวงท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในสินค้านั้น
1. การโฆษณายา อาหาร เครื่องมือแพทย์ ไม่แสดงเลขที่อนุญาตโฆษณา
เช่น ฆท.../.... ฆอ.../.... ฆพ..../....
2. ใช้ถ้อยค�ำแสดงว่ารักษาโรคได้หายขาด เช่น ยอดเยี่ยม หายแน่ วิเศษ
ยิ่ง ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ท�ำให้เกิดอาการแพ้ ทันใจ พิเศษ ดีที่สุด เด็ดขาด
หายขาด หายห่วง ฉับพลัน ทันใจ ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ เป็นหนึ่ง ที่หนึ่ง ที่สุด
แน่นอน เหนือกว่า พิชิตโรคร้าย
3. แสดงสรรพคุณที่เป็นเท็จหรือเกินจริง ตัวอย่างเช่น
yy ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โฆษณาว่าสามารถรักษา ป้องกัน บ�ำบัด หรือ
บรรเทาโรคได้ เช่น ระบุว่ารักษามะเร็ง รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ขจัดสารพิษใน
ร่างกาย ต่อต้านอนุมูลอิสระ เร่งการเผาผลาญพลังงาน เพิ่มการไหลเวียนโลหิต
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yy ยาช่วยระบาย โฆษณาว่าลดน�้ำหนักได้
yy ชา กาแฟ โฆษณาว่าสลายไขมัน ลดไขมัน ลดความ
อ้วน

yy ยาแผนโบราณ โฆษณาว่าสามารถรักษามะเร็ง เอดส์
ความดันโลหิตสูง ลดไขมันในเลือด ลดน�้ำตาลในเลือด โรคเกาต์
โรคนิ่ว รักษากระดูกพรุน
yy เครื่องส�ำอาง โฆษณาว่าสามารถรักษาผมร่วง ซ่อมแซม
เซลล์ผิว ป้องกันฝ้า กระ ขจัดเซลล์ผิวเก่าสร้างเซลล์ผิวใหม่ ขจัดเซล
ลูไลต์ ลดไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ท�ำให้หน้าอกขยาย
yy เครื่องมือแพทย์ เช่น เตียงแม่เหล็กไฟฟ้าโฆษณาว่า
รักษามะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดันโลหิตสูง เข็มขัดแม่เหล็ก
ลดความอ้วนโดยไม่ต้องออกก�ำลังกาย
4. แสดงสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ เช่น เพิ่ม
ขนาดของเพศชาย เพิ่มระยะเวลาแข็งตัว เพิ่มความอึด อกฟู รูฟิต
5. การแสดงข้อความว่าได้รับรองคุณภาพ คุณประโยชน์
โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น แพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
สถาบันวิชาการ องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข
6. การอ้างถึงผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ที่ไม่น่าเชื่อ
ถือหรือไม่มีอยู่จริง

58

ท�ำอย่างไร เมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัย

ในการดูหรือฟังโฆษณาถ้ามีข้อความแบบข้างต้น
อย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด เพราะมันอาจเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย คุณสงสัย
ก็สามารถสอบถามหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ตรวจสอบว่า
เป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายหรือไม่ โดยส่งเรื่องได้ที่
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
3. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือสถานีอนามัย
5. ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
6. ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 เอกสารที่ใช้ประกอบการร้องเรียน
1. อัดเสียง หรือถ่ายรูป รายการที่โฆษณานั้นไว้
2. เก็บเอกสาร ใบปลิว แผ่นพับ ที่ใช้ในการโฆษณา
3. ตัวอย่างสินค้า
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yy พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
yy พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
yy พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551
yy ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
		 2 ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
		 2 ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
		 2 ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) เรื่อง ก�ำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร
		 2 ฉบับที่ 174 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก�ำหนดอาหารที่ห้ามน�ำเข้าหรือ
			 จ�ำหน่าย
		 2 ฉบับที่ 182 (พ.ศ.2541) เรื่อง ฉลากโภชนาการ
		 2 ฉบับที่ 194 (พ.ศ.2543) เรื่อง ฉลาก
		 2 ฉบับที่ 215 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก�ำหนดอาหารที่ห้ามผลิต น�ำเข้า 		
			 หรือจ�ำหน่าย

		 2 ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2544) เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)
		 2 ฉบับที่ 221 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก�ำหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดง
			 เลขสารบบอาหารที่ฉลาก
		 2 ฉบับที่ 237 (พ.ศ.2544) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อม		
			 ปรุงและอาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
		 2 ฉบับที่ 244 (พ.ศ.2544) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุ
			 ที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะ
			 บรรจุ
		 2 ฉบับที่ 252 (พ.ศ.2545) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2)
		 2 ฉบับที่ 293 (พ.ศ.2548) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
		 2 ฉบับที่ 309 (พ.ศ.2550) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
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