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ความเสี่ยง ในความหมายทางวิชาการเป็นเรื่องของโอกาสเกิดผลในทางที่ไม่ดี ถ้า “เสี่ยงมาก” คือมี

โอกาสเกิดมาก “เสี่ยงน้อย” คือมีโอกาสเกิดน้อย ถ้า “เสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์” คือเกิดเหตุแน่ และถ้า 

“เสี่ยงเป็นศูนย์” คือปลอดภัย 

ความเสี่ยงมีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน บางครั้งก็เลือกให้ผู้บริโภคตัดสินใจเอง โดยการบอกผ่าน

เนื้อหากำกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ระวัง... 

เราเคยได้ยินคำประกาศว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง…” ที่มากับการโฆษณาการซื้อหุ้นของบรรษัทต่างๆ 

เราได้ยินคำว่า “ห้ามดื่มเกินวันละสองขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน...” ที่มากับโฆษณา

เครื่องดื่มชูกำลัง 

เราได้เห็นคำเตือนที่มากับขนมกรุบกรอบหรือหวานมันที่ว่า “กินแต่น้อยและออกกำลังกายสม่ำเสมอ...” 

หลายประเทศเลิกใยหิน หลายประเทศเลิกใช้พลาสติกบีพีเอในภาชนะอาหารเด็ก เลิกผสมสารตะกั่วในสี 

และเลิกใช้สารเคมีเกษตรที่มีอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

ทำไมบางคนสนใจความเสี่ยงบางชนิดแต่หลายคนไม่สนใจ ในขณะที่หลายคนกังวลมากเรื่องมลพิษ แต่

คนจำนวนไม่น้อยบอกไม่เห็นสำคัญตรงไหน 

ความเปน็จรงิเชน่นีจ้งึเปน็ทีม่าของแนวคดิวา่ ความเสีย่งเปน็เรือ่งของวฒันธรรม และ ความสมัพนัธ์

ทางสังคมของกลุ่ม ที่มีผลต่อความเสี่ยง ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร Risk and Culture: An Essay on 

the Selection of Technological and Environmental Dangers เขียนโดย Douglas และ 

Wildavsky  

แนวคิดนี้แบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มราชการ (Hierachical) ซึ่งมีอำนาจ เพราะถือ

กฎหมายว่าเป็นตัวกำหนดจะให้เลิกไม่เลิก หรือจะเตือนอะไร อย่างไร มากน้อยเพียงใด กลุ่มวิชาการ

และประชาสงัคม (Egalitarian) มคีวามสำคญัเชงิขอ้มลูและความนา่เชือ่ถอื และ กลุม่ผูป้ระกอบการ 

(Individualists) ที่ดูทิศทางของผลกระทบต่อตนเอง  

แต่ละกลุ่มดังกล่าวมีอำนาจควบคุมความเสี่ยงแตกต่างกัน โดยกลุ่มวิชาการเป็นเหมือนเส้นพรมแดน

ระหว่าง � กลุ่มที่เหลือ  

นักวิชาการส่วนหนึ่งเห็นว่า ความรู้ด้านวิชาการยังถูกใช้ในการควบคุมความเสี่ยงน้อยเกินไป แต่  

ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจของกลุ่มมีบทบาทมากกว่า  

นอกจากนี ้ ยงัเหน็วา่หากกลุม่ผูป้ระกอบการมอีำนาจมาก กลุม่ราชการกม็กัใหค้วามสำคญั เพราะเชือ่วา่

จะมีผลกระทบตามมาต่อตนเอง และมีข้ออ้างต่างๆ ที่ทำให้สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมประเทศไทย  

ยังไม่ยอมเลิกสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ทั้งที่สังคมมีความเสี่ยง โดยเป็นคำอธิบายที่แตกต่างอย่าง  

สิ้นเชิงจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 

นั่นเป็นเพราะความเสี่ยงที่กล่าวถึงนี้เป็นความเสี่ยงสาธารณะ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง 

เมื่ออำนาจควบคุมความเสี่ยงยังขาดความสมดุล จึงจำเป็นต้องทำให้ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็น “ผู้บริโภค” 

มีบทบาท ส่งเสริมการรวมตัวและการออกความเห็น ตลอดจนถึงการแสดงออกด้วยรูปแบบต่างๆ ที่  

ไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้กลุ่มวิชาการและประชาสังคมเข้ามาร่วมมีอำนาจควบคุมความเสี่ยง ไม่ปล่อย

ให้อำนาจเสียความสมดุลไปจนเกิดผลเสียต่อสังคม 

กลไกสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนและผู้บริโภคที่ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 61 คือ  

การสนับสนุนให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มาจากประชาชนและรัฐให้การสนับสนุน  

งบประมาณ  

หากกฎหมายนี้ผ่านจะถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญหน้าหนึ่งของไทย และองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภคจะทำหน้าที่เป็นกลไกเสริมอำนาจควบคุมความเสี่ยงของสังคมที่มาจากพลังของผู้บริโภคและ

พลังของประชาชนที่สำคัญ  

ถือเป็นการเพิ่มพลังของกลุ่มวิชาการและประชาสังคมในการสร้างสมดุลอำนาจ 

 

 

  

 

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ 
ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สสส. 
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เด่นจาก คคส.

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก-

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ได้พา นจพบ. รุ่นที่ 1 ใน

หลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค (นจพบ.) จับเข่าแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ทั้ง  

ภาครัฐและประชาสังคมอย่างเข้มข้น  

สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคแห่งมาเลเซีย (FOMCA) เป็นองค์กรที่  

ขบัเคลือ่นโดยภาคประชาสงัคม โดยมจีดุเดน่ทีน่า่สนใจคอื การนำงานวจัิย

หรือฐานข้อมูลวิชาการมาเป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนงาน ใช้เทคโนโลยี

โทรศพัทม์อืถอืมาเพิม่ชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีน การรณรงคแ์ละสรา้งกระแส

ผา่นแคมเปญ 3 K เพือ่ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึ

การผลักดันกฎหมายสำคัญๆ อย่างมากมาย 

กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค 

(Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives and Consumerism : 

MDTCC) เป็นหน่วยงานราชการระดับกระทรวงของประเทศมาเลเซีย ที่เน้นการสร้างและส่งเสริมความเป็นธรรมของการค้า  

ขายสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้เข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึง

ประชาชนทั่วไปอย่างมีระบบชัดเจน 

สมาคมผู้บริโภคแห่งสิงคโปร์ (CASE: Consumers Association of Singapore) เป็นภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ให้  

ความสำคัญต่อการใช้กฎหมายความรับผิดชอบต่อสินค้า (Lemon Law) ที่ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยน ซ่อม ขอเงินคืนสินค้าที่มี

ปัญหาได้ภายใน 6 เดือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น 

กิจกรรมครั้งนี้นำไปสู่การกระชับมิตรและเรียนรู้สิ่งที่ดีจากเพื่อนร่วมแวดวงรอบบ้านได้อย่างดียิ่ง 

กองบรรณาธิการ 

คคส. ร่วมงานประชุมนานาชาติ  
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ �1   

เมือ่วนัที ่ 25-29 สงิหาคม ทีผ่า่นมา แผนงานพฒันาวชิาการ

และกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ได้มี

โอกาสเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ณ เมืองพัทยา จังหวัด

ชลบรุ ี ซึง่ถอืเปน็การประชมุสำคญัระดบัโลกระหวา่งหนว่ยงาน  

ที่ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมครั้งนี้ โดย

จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การลงทุนที่ดีเพื่อสุขภาพ” (Best Investments for Health) โดยแผนงานฯ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ทั้งสิ้น 7 เรื่อง โดยเป็นการนำประสบการณ์จริงที่กลั่นจากการทำงานที่ผ่านมา ทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนให้

ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน การป้องกันสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำและอาหารที่ใช้อุปกรณ์หรือภาชนะบัดกรีจากตะกั่วที่จังหวัด

อุบลราชธานี และการจัดระเบียบโฆษณาขนมกรุบกรอบในสื่อมวลชน เป็นต้น 

นจพบ. รุ่นที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ “ผู้บริโภคเพื่อนบ้าน”  
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เจรจาพาที
รัตนา พงษ์วานิชอนันต์ 

เกณฑ์ประเมินองค์กรผู้บริโภค 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน  

นอกจากนี้ แนวโน้มของโลกตั้งแต่เกิด “ฉันทมติวอชิงตัน”  

ที่เปิดทางให้ทุนนิยมเติบโต กระตุ้นให้คนบริโภคมากๆ โดย

มติดังกล่าวที่มีด้วยกัน 10 ข้อ หนึ่งในจำนวนนั้นระบุว่า  

การควบคุมต้องหย่อนๆ การคุ้มครองผู้บริโภคต้องลดลง  

ดังนั้น จึงหวังพึ่งหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดไม่ได้  
 

การสร้างหลักเกณฑ์ประเมินองค์กรผู้บริโภคขึ้นมานั้น มี  

เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรผู้บริโภคให้เข้มแข็ง ฉะนั้น 

ต้องมีการเชิญชวนและสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ที่มีอยู่

พัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์  
 

วัตถุประสงค์ถัดมาคือว่า เรากำลังจะผลักดันให้มี พ.ร.บ. 

องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค พ.ศ.... จะมีคณะกรรมการ ซึ่ง

ต้องมาจากตัวแทนองค์กรเพื่อผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่

มีสิทธิจะไปออกเสียง หรือขับเคลื่อน เลือกสรรตัวแทนคือ

ทำไมจึงต้องสร้าง “เกณฑ์ประเมินองค์กร 
ผู้บริโภค”? 
นพ.วชิยั : เกณฑน์ีจ้ดัทำขึน้มาเพือ่เปน็เครือ่งมอืสรา้งความ-

เข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภค เพราะสังคมปัจจุบันเป็นสังคม  

ผู้บริโภค เราจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคสามารถที่จะคุ้มครอง

ตัวเองได้ดีที่สุด  
 

การคุ้มครองผู้บริโภคมาได้จากสองทาง ทางหนึ่งคือ จาก

ภาครัฐ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ เช่น 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แพทยสภา สภา-

การพยาบาล กองการประกอบโรคศลิปะ แตล่ำพงัหนว่ยงาน

ภาครัฐอย่างเดียวไม่พอ ยังต้องมีทางที่สอง นั่นคือองค์กร

ภาคเอกชนที่เข้มแข็งเข้ามาช่วยเสริมด้วย เพราะหลายกรณี

ภาครัฐก็มีข้อจำกัด เช่น งบประมาณ กำลังคน ความรู้ หรือ

มีหูมีตาจำกัด  

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมากมาย ซึ่ง

นับได้ว่าองค์กรต่างๆ ได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนคลี่คลายปัญหาให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง 

ในอนาคตอันใกล้ เมื่อองค์การอิสระของผู้บริโภคถือกำเนิดขึ้น บทบาทของ “องค์กรผู้บริโภค” จะ  

เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกใหม่ดังกล่าวจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น  

เพื่อให้รากฐาน “องค์กรผู้บริโภค” ปักหลักมั่นคง การจัดทำเกณฑ์ประเมินองค์กรผู้บริโภคจึงถูกริเริ่ม

ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยเกิดมุมมองร่วมกันว่า “องค์กรผู้บริโภค” ที่มีคุณภาพนั้นเป็นฉันใด  

“สานพลัง” เรียนเชิญ นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานกรรมการคนที่ 2 กองทุนสนับสนุน  
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และ รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพฒันา  
วิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) มาร่วมกันขยายความคิดในเรื่องนี้ว่ามี
ความสำคัญอย่างไร และจะเดินหน้าไปในทิศทางใด 
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กรรมการ จึงต้องเป็นองค์การที่เป็นกิจลักษณะ มีคุณภาพ

พอสมควร ไม่ใช่องค์กรอะไรก็ได้ การมีหลักเกณฑ์ประเมิน

องค์กรผู้บริโภคที่ชัดเจนจะทำให้ฐานตรงนี้เข้มแข็ง  
 

รศ.ภก.ดร.วิทยา : ประเทศไทยมีองค์กรผู้บริโภคมานาน

กว่า 10 ปี และก่อให้เกิดหน่วยงานเล็กๆ ที่ทำงานในพื้นที่

ต่างๆ ซึ่งมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ แต่อาจยังไม่ได้ค่อยมี

การรบัรูเ้รือ่งคณุภาพในเชงิลกึ จงึคดิวา่นา่จะมสีิง่ทีเ่ขา้มาชว่ย

เสริมการรับรู้ตรงนี้ เช่นเดียวกับที่ภาคธุรกิจก็จะมีมาตรฐาน 

ISO หรือมาตรฐาน HA ที่ใช้รับรองสถานพยาบาล  
 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีหน่วยงานผู้บริโภคหลายแห่งที่มี  

การรับรอง ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยก็เปิดมีให้  

การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคมซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็มี  

ข้อจำกัดเรื่องจำนวนที่ได้ไม่มากนัก ในขณะที่ข้อมูลจากที่

ศึกษาพบว่า นอกจากหน่วยงานผู้บริโภคที่กระจายตัวทั่วทุก

ภูมิภาคกว่าร้อยหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือ

สมาคมแล้ว ยังมีหน่วยงานเล็กๆ ที่ไม่จดทะเบียน แต่มี

ความเข้มแข็งอีกจำนวนหนึ่ง  
 

จึงทำให้เกิดแนวความคิดว่า เราน่าจะทำโครงการเพื่อช่วย

เสริมให้องค์กรผู้บริโภคมีกฎเกณฑ์ที่สามารถพูดได้เต็มปาก

ว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ คือเป็นองค์กรที่ทำงานอุทิศ

ตนเสียสละทำงานเพื่อสังคม มีรูปแบบมาตรฐาน  

ที่มั่นใจได้ มีทิศทางที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่าง

แท้จริง เพราะมักมีการกล่าวหากันเนืองๆ ว่า องค์กรพวกนี้

จัดทำขึ้นมาเพื่อมุ่งผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล  
 

อีกประเด็นที่คุณหมอวิชัยได้เกริ่นนำไปแล้ว คือ เรื่อง พ.ร.บ.  

องค์การอิสระผู้บริโภค ซึ่งยังไม่เป็นกฎหมายแต่ก็ใกล้เต็มที 

ได้บัญญัติไว้ในเรื่องที่จะให้มีองค์กรผู้บริโภคมีสิทธิในการ  

ขับเคลื่อนด้านต่างๆ ในฐานะที่ทำงานทางวิชาการจึงอยาก

ให้มีหลักฐานยืนยันว่า องค์กรเหล่านี้ทำงานเพื่อผู้บริโภค

อย่างแท้จริง 



แนวทางในการสร้างเกณฑ์ประเมินนี้ 
ควรเป็นอย่างไร  
นพ.วิชัย : ประการแรกคือ ต้องไม่เป็นสิ่งที่ไปทำลาย

องค์กร แต่ทำให้องค์กรที่ดีทั้งหลายสะท้อนคุณภาพให้เป็นที่

ปรากฏและส่งเสริมองค์กรที่ดีให้ดียิ่งขึ้น ส่วนองค์กรที่ยังอยู่

ระดับเดินเตาะแตะ ก็จะเป็นการไปช่วยผลักดันให้ดีขึ้น  

สง่เสรมิใหอ้งคก์รตา่งๆ เขม้แขง็และพฒันาตวัเองมากยิง่ขึน้ 


รศ.ภก.ดร.วิทยา :  องค์ประกอบหลักๆ ในการสร้าง

เกณฑ์ประเมิน น่าจะมาจากข้อมูล 2 ลักษณะด้วยกันคือ 

หนึ่ง ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และสองข้อมูลเชิง

คุณภาพที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน  
 

ข้อมูลเชิงประจักษ์หมายถึงสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นได้ เช่น 

วัตถุประสงค์ขององค์กร รูปแบบโครงสร้างการบริหาร 

ลักษณะการบังคับบัญชา จำนวนคณะกรรมการ ที่มาของ

คณะกรรมการ กิจกรรมที่ทำ และกิจกรรมเหล่านี้ประสบ

ความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งได้รับการสนับสนุน

ทรัพยากรจากแหล่งใด แล้วหลังจากทำไปแล้ว เกิดผลดีต่อ

หน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ได้รับการยอมรับ

อย่างไร นี่คือส่วนที่หนึ่ง  
 

สำหรับส่วนที่สอง ไม่ได้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม แต่

สามารถสะท้อนได้ว่าองค์กรนี้มีเป้าประสงค์หรือมีอุดมการณ์

ในการทำงานอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาสู่เกณฑ์

ประเมินจะต้องอาศัยการศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนพูดคุย 

เพราะไม่เคยมีการบันทึกไว้ชัดเจน แล้วอนุมานจากข้อมูลที่

ได้รับจากการพูดคุย เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาประมวลและจัดทำ

เป็นข้อบ่งชี้ว่า องค์กรคุณภาพควรมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์

เหล่านี้มีเป็นข้อๆ อยู่แล้ว 
 

และเรากำลังพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

นพ.วิชัย โชควิวัฒน รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์  
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บนเส้นทางการจัดการความรู้

เมื่อ 3 ปีก่อน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบล-

ราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก แผนงานพัฒนา

วิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความ-

ปลอดภยัผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ทุกวันนี้ ชื่อ “ซิงเกิ้ล วินโดว์” (Single window) เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวางในกลุ่มคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในแวดวง

สาธารณสุข ในฐานะช่องทางแจ้งเตือนภัยและรายงานข่าวสาร

ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑส์ขุภาพ 
 

เครอืขา่ยทีใ่ชป้ระโยชนจ์าก “ซงิเกิล้ วนิโดว”์ ในวนันี ้กวา้งไกล

ครอบคลุมองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ กว่า 1,�00 แหง่ 

อาท ิสว่นงานของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ โรง-

พยาบาลชุมชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง-

สาธารณสุข  
 

ปัจจุบัน หน่วยงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

และทนัการณ ์อาท ิขอ้มลูเกีย่วกบัผลตรวจวเิคราะหค์ณุภาพยา 

ตั้งแต่ป ี �548 เป็นต้นมา ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เช่น ยาแผนโบราณที่ตรวจพบ

การปลอมปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ (เช่น สเตียรอยด์) 

วตัถอุอกฤทธิต์อ่จติและประสาท (เชน่ ไดอะซแีพม) ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่ตรวจพบยาควบคุมพิเศษ (เช่น ซิลดีนาฟิล) หรือ

การลักลอบใส่ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ (เช่น ไซบูตามีน) 

การตรวจพบสารห้ามใช้ ในเครือ่งสำอาง 3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปรอท

แอมโมเนยี กรดวติามนิเอ และโฮโดรควโินน เปน็ตน้ อกีทัง้ยงั

ได้ขยายผลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชน/ชุมชนทั่วประเทศกว่า 9,500 แห่ง รวม

ทั้งประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

 

ก้าวใหม่...ใกล้ตัวกว่าเดิม 
ล่าสุดในปี �555-�556 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบล-

ราชธานี ต่อยอดช่องทางสำคัญนี้ได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด 

และตรงใจผู้ใช ้ ด้วยการเดินหน้า โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

เครือข่ายระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความ-

ปลอดภยัผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับเขต เพื่อพัฒนาระบบและ

รูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่

ปลอดภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลถึงระดับชุมชน 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ และเครือข่ายกัลยาณมิตรในพื้นที่ที่

ดำเนินงานโครงการนี้ ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 5 และ 13  

โดยเฉพาะกลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ สำนกังาน

สาธารณสุขจังหวัดทำหน้าที่ เป็นตัวกลางเชื่อมประสาน และ

สนบัสนนุเครอืขา่ยโรงพยาบาลชมุชนในพืน้ที ่ในการนำขอ้มลูความรู้

จาก “ซิงเกิ้ล วินโดว์” ไปเผยแพร่และขยายสู่ชุมชน 
 

กลไกการดำเนินงานที่สำคัญคือ พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน หรือ อสม.ที่ได้รับการอบรมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจาก

แหล่งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านที่ตนเองดูแล โดย

ตั้งเป้าหมายไว้ที่ อสม.1 คน ต่อประชาชน 10 ครัวเรือน 
 

นอกจากเป็นผู้ใช้ข้อมูล ชุมชนยังมีสถานะเป็นผู้ส่งข่าวเตือนภัย 

โดย อสม.จะช่วยเป็นกลไกเฝ้าระวัง ดูแลสอดส่องความเคลื่อน-

ไหวการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่างๆ อาทิ ขายตรง รถเร่ 

โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ

และซื้อหามารับประทานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
 

เมื่อใดที่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องสงสัย อสม. สามารถเก็บ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นั้นมาตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย เช่น 

ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ สารห้ามใช้ในเครื่อง-

สำอาง และชุดทดสอบทางด้านอาหาร เป็นต้น  
 

ขัน้ตอนนีเ้ปน็การตรวจสอบเบือ้งตน้กอ่นสง่ตรวจยนืยนักบัทางศนูย-์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศอีกครั้ง  
 

หากผลยืนยันการพบผลิตภัณฑ์ที่ เป็นอันตรายหรือหลอกลวง  

ผูบ้รโิภค ขอ้มลูนีจ้ะถกูแจง้เตอืนภยัผา่นระบบ “ซงิเกิล้ วนิโดว”์ ถอื

เปน็การคนืขอ้มลูยอ้นกลบัเขา้สูร่ะบบ เพือ่การเฝา้ระวงัความปลอดภยั  

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง สสจ.สมุทรสงคราม  ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

ระบบเตือนภัยระดับชุมชน 
ก้าวใหม่ Single window 
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ให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมไปกับการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ในการดูแลตนเอง 
 

จากการดำเนินงานในเขตตรวจราชการที ่ 13 นับแต่เดือนสิงหาคม 

�555 - �556 พบผลดังนี้ 

• ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยา 56 รายการ โดยสำนักยาและ

วัตถุเสพติด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง  

ทั่วประเทศ  

• ในส่วนการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยพบว่า มี

ตัวอย่างที่ต้องสงสัยทั้งหมด 18� ตัวอย่าง แบ่งเป็น 

o ผลิตภัณฑ์ด้านยา 116 ตัวอย่าง พบการปลอมปนยาแผน

ปัจจุบัน ยาควบคุมพิเศษ ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ 

3� ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 31.90  

o ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำอาง จำนวน 66 ตวัอยา่ง พบสารหา้มใช้

ในเครือ่งสำอาง จำนวน �6 ตวัอยา่ง คดิเปน็ รอ้ยละ 39.39  
 

ในขณะที่เขตตรวจราชการที่ 5 เน้นการพัฒนาความสามารถของ

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถค้นคว้าได้อย่างเท่าเทียมผ่าน

กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยให้ภาคีเครือข่ายแต่ละจงัหวดั

ได้เข้าไปทดลองใช้โปรแกรมในการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่

ปลอดภัยหรือต้องสงสัย  
 

ผลที่ได้รับพบว่าสามารถขยายเครือข่ายพื้นที่ทำงานได้มากถึง  

เท่าตัว โดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณ และมีการทำบันทึกข้อตกลง

ร่วมกันของผู้บริโภคในเขต ซึ่งก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในการ  

ดำเนินงานมากยิ่งขึ้น เพราะมีการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็น  

สว่นหนึง่ของแผนงานแกไ้ขปญัหาสขุภาพระดบัเขต และมีการจัดทำ

โครงการแก้ไขปัญหาระดับเขต อีก � โครงการ ได้แก่ โครงการ  

ยกระดับและพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร เขต 5 เพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ AEC และโครงการจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์วัตถุ  

แต่งกลิ่นรสมะนาว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เขต 5 โดยทั้ง � 

โครงการไดน้ำระบบแจ้งเตือนภัยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน  
 

นอกจากนี้ บางจังหวัดยังได้นำไปพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาระบบ

การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคใน

ระดับจังหวัด นอกจากนี้ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเขต 5 ยัง  

รว่มกนัสรา้งขัน้ตอนการดำเนนิงาน เพือ่ใชเ้ปน็มาตรฐานร่วมกันทั้ง

เขตต่อไป  
 

นี่คือก้าวล่าสุดของ “ซิงเกิ้ล วินโดว์” ที่ก่อรูปก่อร่างขึ้นมาจาก  

การแสวงหาองค์ความรู้ที่ชัดเจนจากฝั่งของ “ผู้ใช้” เพื่อพัฒนา  

เครือ่งมอืนี้ให้ถูกใจและใช้การได้จริง 
 

บทพิสูจน์คือ การขยายบทบาทไปสู่การเป็นช่องทางเตือนภัย

ให้แก่ผู้บริโภคถึงระดับครัวเรือนทั่วไทย  

สภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (WEPT) เป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมต้านการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ 

ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

(คคส.) มาอย่างต่อเนื่อง 
 

ล่าสุด เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา สภาฯ ยังร่วมเดินหน้าออกแถลงการณ์และยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้  

คณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ขาดความตระหนักต่ออันตรายจากแร่ใยหินไครโซไทล์ ทั้งที่นานา

ประเทศได้มีบทเรียนและผลกระทบอย่างรุนแรงมาแล้ว ทั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก องค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ และองค์กรนานาชาติด้านการวิจัยมะเร็ง ต่างยืนยันเป็นเอกภาพเรื่องอันตรายของแร่ใยหินชนิดนี้ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง อีกทั้ง

ยังให้การสนับสนุนมาตรการการยกเลิกการใช้ใยหิน ขณะที่ประเทศไทยกลับรั้งรอ 
 

ในฐานะหนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยตรง สภาฯ จึงร่วมเป็นกระบอกเสียง  

ผลักดันข้อเสนอนี้ โดยย้ำว่าต้องยกเลิกการนำเข้าวัตถุดิบแร่ใยหินไครโซไทล์ ภายในปี �556 

ยกเลิกการผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ ภายในปี �55� และยกเลิกการ  

นำเข้าสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ทั้งหมดภายในปี �558  
 

นี่คือตัวอย่างของผู้รับผลกระทบตัวจริงที่ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉย...  

สภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานฯ หนึ่งแรงหนุนเพื่อสังคมไทยไร้แร่ใยหิน 

เพื่อนร่วมทาง



 

เรื่องจากปก

Issue Prioritization  ถึงเวลาไล่ล่า “สินค้าไม่ปลอดภัย”  

เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสลายพรมแดนการค้า

ของทั้ง 10 ประเทศ แน่นอนว่า นอกจากไทยจะ

สามารถกระจายสินค้าออกสู่อารยประเทศในอาเซียน

ไดง้า่ยขึน้แลว้ สนิคา้สารพดัจากอารยประเทศเหลา่นัน้

ก็ไหลทะลักเข้าสู่ประเทศไทยได้ง่ายด้วยเช่นกัน 
 

หากเราไม่เร่งสร้าง “ตะแกรง” ร่อนสินค้าด้อย-

คุณภาพให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ แน่นอนว่าปัญหาที่

จะเกิดแก่ผู้บริโภคจะยิ่งทบทวีจากทุกวันนี้มหาศาล 
 

เพราะฉะนั้น การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

และจำเป็นอย่างยิ่ง  

 

ปฏิบัติการไล่ล่า...สินค้าไม่ปลอดภัย 
 

ที่ผ่านมา เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาชนได้พัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ ดังเช่น 

คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข 

และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิไดม้กีารประชมุหารอืและลงพืน้ท่ี

ศึกษาข้อมูลและสำรวจสินค้าที่ ไม่ปลอดภัยตาม  

ดา่นชายแดนในภมูภิาคตา่งๆ ของประเทศไทย มลูนธิ-ิ

เพื่อผู้บริโภค ได้พยายามตรวจสอบคุณภาพสินค้า

และเผยแพรผ่า่นสือ่ “ฉลาดซือ้” หรอืแมแ้ตก่ารพฒันา

ระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความ-

ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่รู้จักกันในชื่อของ 

“ซิงเกิ้ล วินโดว์” (Single Window) ซึ่งพัฒนาโดย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนและสื่อสารข้อมูล เพื่อ  

การเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในแวดวงเครือข่าย  

คนทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

โครงการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่

ปลอดภัยเพื่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ระดับพื้นที่ (จังหวัด/อำเภอ) หรือ Issue 

Prioritization นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ แผนงาน

พัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ (คคส.) ให้การสนับสนุนแนวทางอย่างเป็น

ระบบ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่าหนึ่งปี

ที่ผ่านมา 
 

โครงการนี้มีเป้าหมายในการค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย  

ที่มีความสำคัญและส่งผลต่อผู้บริโภค โดยเริ่มต้นจาก

การดำเนินการในระดับพื้นที่ 10 จังหวัดกับอีก 4 

อำเภอ ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ลพบุรี 

สระบรุ ีรอ้ยเอด็ ขอนแกน่ ยโสธร ลำปาง ลำพนู ตรงั 

และ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และ อ.เวียงสา จ.น่าน 

ก่อนที่จะขยายไปสู่การแก้ปัญหาในภาพรวมระดับชาติ

ต่อไป 

กองบรรณาธิการ 

จัดการถึงปมปัญหา...เดินหน้าอย่างเป็นระบบ  
 

กลไกหลักที่ขับเคลื่อนโครงการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ระดับพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มเภสัชกรไฟแรงจากทุกภาคของประเทศที่เข้าร่วม “หลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อ  

ผู้บริโภค” ที่ คคส. จัดขึ้น 
 

แนวร่วมเหล่านี้ได้นำ “หลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดำเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภค” ที่ คคส. สนับสนุนให้พัฒนาขึ้น ดังนี้  

 

8สานพลัง

        เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง น้ำหนัก           เกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ น้ำหนัก 

  (ร้อยละ)                  ในการแก้ปัญหา (ร้อยละ)  

1. ผลกระทบต่อสุขภาพ 30 1. การมีสิ่งทดแทน 10 

�. กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  �0 �. ราคาสินค้าทดแทนในฐานะผู้บริโภค 10 

3. ความถี่ในการใช้/สัมผัส 10 3. คุณภาพสินค้าทดแทนในฐานะผู้บริโภค 10 

4. ประมาณการประชากรที่สัมผัส 10 4. ระดับผลกระทบต่อผู้บริโภค 10 

 และได้รับผลกระทบทางสุขภาพ  5. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  50 

5. มาตรการในต่างประเทศ  10  ผู้บริโภค นักวิชาการ หน่วยงานราชการ 

6. มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม 10  ผู้ประกอบการ และนักการเมือง 

 และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์  6. นโยบายรัฐ 10 

�. ปริมาณที่ผลิต/ใช้  10 

 

การนำหลักเกณฑ์นี้ไปสู่ขั้นปฏิบัติการในพื้นที่และ  

นำไปสู่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะหลัง

จากที่ทำให้แต่ละพื้นที่ค้นพบสินค้าเสี่ยงระดับ “แถว

หน้า” ในพื้นที่ของตนเองแล้ว คคส. ยังสนับสนุน  

ต่อเนื่องให้ทุกพื้นที่ต่อยอดสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ ภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

สินค้าไม่ปลอดภัย” ซึ่งเป็น “ชนวน” นำไปสู่  

ปฏิบัติการสะสางปัญหาสินค้าเสี่ยงในแต่ละพื้นที่  

 

รุกก้าวใหญ่...ไกลถึงเกณฑ์ระดับชาติ  
ภายหลังก่อหวอดความเคลื่ อนไหวจนเกิดแรง

กระเพื่อมระดับพื้นที่ ปฏิบัติการนี้ได้ยกระดับอีก  

ขั้นหนึ่ ง โดยการนำหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับ  

ความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดำเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคมาพัฒนาเพื่อใช้ในระดับประเทศ 



 

Issue Prioritization  ถึงเวลาไล่ล่า “สินค้าไม่ปลอดภัย”  
กองบรรณาธิการ 

จัดการถึงปมปัญหา...เดินหน้าอย่างเป็นระบบ  
 

กลไกหลักที่ขับเคลื่อนโครงการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ระดับพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มเภสัชกรไฟแรงจากทุกภาคของประเทศที่เข้าร่วม “หลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อ  

ผู้บริโภค” ที่ คคส. จัดขึ้น 
 

แนวร่วมเหล่านี้ได้นำ “หลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดำเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภค” ที่ คคส. สนับสนุนให้พัฒนาขึ้น ดังนี้  
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เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คคส. ได้เชิญนักวิชาการ

และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อเตรียม

การคัดเลือก ประเด็นสินค้าและบริการที่ ไม่

ปลอดภัยที่มีความสำคัญและส่งผลต่อผู้บริโภคใน

ระดบัประเทศ โดยเฉพาะประเดน็การจดัทำเกณฑ ์

Issue Prioritization ระดับประเทศ ว่าควรเป็น  

เช่นไร  
 

แนวทางที่ได้จากที่ประชุมคือ ควรมีการปรับเพิ่มมิติ

ด้านกฎหมายและสื่อโฆษณาเข้าเป็นหนึ่งในเกณฑ์ 

Issue Prioritization รวมทั้งควรให้มีการจัดกลุ่มของ

สินค้าหรือบริการเพื่อสะดวกในการนำเกณฑ์ต่างๆ 

เหล่านี้มาใช้ และให้มีการปรับคะแนนในแต่ละเกณฑ์

ให้สอดรับและเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องเลือกกลุ่มสินค้าหรือบริการมาเป็นตัวอย่างใน

การทำเกณฑ์ Issue Prioritization ระดับประเทศ 
 

น่ีคอืความมุง่มัน่ทีน่า่จบัตาและเอาใจชว่ย ณ ชว่งเวลา

ที่ต้องเร่งเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคที่ประเทศต้องหลอม

รวมตลาดการค้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

เพื่องานคุ้มครองผู้บริโภคไทยยืนหยัดอยู่ในฐานะ 

“ฝ่ายรุก” 

        เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง น้ำหนัก           เกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ น้ำหนัก 

  (ร้อยละ)                  ในการแก้ปัญหา (ร้อยละ)  

1. ผลกระทบต่อสุขภาพ 30 1. การมีสิ่งทดแทน 10 

�. กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  �0 �. ราคาสินค้าทดแทนในฐานะผู้บริโภค 10 

3. ความถี่ในการใช้/สัมผัส 10 3. คุณภาพสินค้าทดแทนในฐานะผู้บริโภค 10 

4. ประมาณการประชากรที่สัมผัส 10 4. ระดับผลกระทบต่อผู้บริโภค 10 

 และได้รับผลกระทบทางสุขภาพ  5. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  50 

5. มาตรการในต่างประเทศ  10  ผู้บริโภค นักวิชาการ หน่วยงานราชการ 

6. มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม 10  ผู้ประกอบการ และนักการเมือง 

 และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์  6. นโยบายรัฐ 10 

�. ปริมาณที่ผลิต/ใช้  10 

 

การนำหลักเกณฑ์นี้ไปสู่ขั้นปฏิบัติการในพื้นที่และ  

นำไปสู่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะหลัง

จากที่ทำให้แต่ละพื้นที่ค้นพบสินค้าเสี่ยงระดับ “แถว

หน้า” ในพื้นที่ของตนเองแล้ว คคส. ยังสนับสนุน  

ต่อเนื่องให้ทุกพื้นที่ต่อยอดสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ ภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

สินค้าไม่ปลอดภัย” ซึ่งเป็น “ชนวน” นำไปสู่  

ปฏิบัติการสะสางปัญหาสินค้าเสี่ยงในแต่ละพื้นที่  

 

รุกก้าวใหญ่...ไกลถึงเกณฑ์ระดับชาติ  
ภายหลังก่อหวอดความเคลื่ อนไหวจนเกิดแรง

กระเพื่อมระดับพื้นที่ ปฏิบัติการนี้ได้ยกระดับอีก  

ขั้นหนึ่ ง โดยการนำหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับ  

ความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดำเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคมาพัฒนาเพื่อใช้ในระดับประเทศ 
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10สานพลัง

รายงานพิเศษ

เตรียมรับมือ “สินค้าไม่ปลอดภัย” ก่อนเปิด AEC 

การรวมตวัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีจ่ะกำลงัจะเกดิขึน้

ในปี 2558 นอกจากจะส่งผลทำให้ตลาดการค้าของประเทศ

ไทยขยายจากประชากร 60 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 600 

ล้านคน และทำให้ปริมาณสินค้าและบริการหลั่งไหลหมุนเวียน

เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังมีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ สินค้า

และบริการที่ไม่ปลอดภัยที่อาจเล็ดลอดเข้ามาส่งผลกระทบ  

ต่อผู้บริโภคภายในประเทศได้เช่นกัน  

คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และ

คุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม  

แห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงดำเนินการศกึษา

เรือ่ง “ระบบคุม้ครองผูบ้รโิภคจากสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยัและ

การเตรียมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อการเป็นเสรีอาเซียน” 

ขั้นตอนหนึ่งในการระดมข้อมูลสำคัญนี้ ได้แก่ การจัดประชุม

วิชาการ หัวข้อ “ระบบคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่

ปลอดภัย และการเตรียมงานการคุ้มครองผู้บริโภค  

ต่อการเปิดเสรีอาเซียน” โดยได้เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ประธานสภาผู้บริโภคอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กรมศลุกากร สำนกัสถานพยาบาล

และกองการประกอบโรคศิลปะ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ฯลฯ เข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

ข้อสรุปจากที่ประชุม คือ จำเป็นต้อง “ยกระดับ” ใน 3 เรื่อง 

ได้แก่ มาตรฐานสินค้านำเข้า การตรวจคุณภาพสินค้า และ

มาตรฐานใหเ้ทา่เทยีมกนัในอาเซียนในประเด็นร่วม เช่น น้ำมัน

ทอดซ้ำเสื่อมสภาพ สารตะกั่วในภาชนะ สารบีพีเอในภาชนะ 

และแร่ใยหิน เป็นต้น  

นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังได้ลงพื้นที่แนวชายแดนทุกภาค

ของประเทศ เพื่อศึกษาข้อมูลสินค้าไม่ปลอดภัยตามด่าน

ชายแดนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งที่จังหวัด

อุบลราชธานี สงขลา และเชียงราย  

กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรับทราบข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา และเตรียมการ

คุ้มครองผู้บริโภคต่อการเปิดเสรีอาเซียน รวมทั้งสำรวจ 

“ตลาด” จริง โดยมุ่งสำรวจ “สินค้าไม่ปลอดภัย” 3 กลุ่ม 

ได้แก่ สินค้าห้ามจำหน่ายตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง  

ผู้บริโภค สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น กาแฟทรีอินวันจาก

เวียดนาม ผลไม้แห้งจากเวียดนาม และเครื่องสำอางจากจีน 

ฯลฯ รวมถึงสินค้าเฝ้าระวัง เช่น ขวดนมที่มีสารบีพีเอ เป็นต้น  

ผลที่พบนั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง จากการสำรวจร้านค้าจำนวน 80 

แห่ง พบว่า มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าไม่ปลอดภัย ร้อยละ 86 

ชนิดสินค้าที่พบปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าประเภท

อาหาร ร้อยละ 59 เครื่องสำอาง ร้อยละ 19 และเครื่องใช้

ไฟฟ้า ร้อยละ 6 โดยปัญหาหลักที่พบคือ ไม่มีการแสดงฉลาก

ภาษาไทย ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบ แหล่งผลิต 

ส่วนประกอบ วันหมดอายุ และคำเตือน  

สิ่งที่พบเหล่านี้ คณะทำงานฯ ได้ทำการสังเคราะห์ข้อมูล 

รวมถึงการจัดทำเป็นความเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ป้องกันและจัดการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

กองบรรณาธิการ 

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ยา และเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย 
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แมว้า่กระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศยกเลกิการใชแ้รใ่ยหนิภายใน 5 ป ี

(Bangkok declaration on asbestos) ตั้งแต่ปี 2549 และ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในเดือนเมษายน 2554 ให้ยกเลิกการนำเข้า

แร่ใยหินไครโซไทล์ ภายในปี 2554 รวมทั้งยกเลิกการผลิตและ  

นำเข้าสินค้าใยหินทั้งหมดภายในปี 2555 โดยให้กระทรวง

อุตสาหกรรมจัดทำแผนยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่าย

แร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทุกชนิด  
 

แต่เรื่องนี้ยังคงยืดเยื้อจนถูกเปรียบเปรยว่าเป็นดั่ง “มหากาพย์

แร่ใยหิน” ไปเสียแล้ว เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแผนงาน

เพื่อการลดและเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี

แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบจำนวน 5 ชนิด ที่ไม่สอดคล้องกับ มติ  

ครม. โดยให้ยืดเวลาไปจนถึงปี 2560 ในการยกเลิกกระเบื้อง  

มุงหลังคา ท่อซีเมนต์ ใยหิน ผ้าเบรก และคลัทซ์  
 

ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  

ผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน กระทรวงสาธารณสุข  

ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพหรือไม่ 
 

หลังจากได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีศึกษาข้อเท็จจริงมานาน

กว่า 2 ปีแล้ว  
 

สถานการณ์ที่ส่งสัญญาณ “ผิดปกติ” เช่นนี้ นำมาสู่การจัดเสวนา 

“รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” โดย แผนงาน-

พัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

(คคส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวน 13 องค์กร เมื่อวันที่ 28 

กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชยี เพือ่ใหส้งัคมไดร้บัรูถ้งึขอ้เทจ็จรงิ

ต่างๆ เกี่ยวกับแร่ใยหิน ในการติดตามความคืบหน้าการพัฒนา

นโยบายขจดัโรคจากแรใ่ยหนิในประเทศไทย และสรา้งความรว่มมือ

ในการขับเคลื่อนนโยบายขจัดโรคจากแร่ใยหินต่อไป รวมทั้ง  

นำเสนอข้อมูลเรื่องราวตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาแร่ใยหินที่มีผลต่อ  

ผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภค  
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวในวันต่อมา เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกการใช้

แร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ได้เข้าพบปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อขอความชัดเจน เรื่องการศึกษาผลกระทบด้าน

สุขภาพ หลังจากมีการศึกษานานถึง 2 ปี 
 

ในการเสวนาครั้งนี้มีหลายประเด็นที่ชวนให้ต้องฉุกคิด โดย

เฉพาะประเด็นที่ รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า 

“ประเทศไทยนำเข้าแร่ใยหินมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เป็นไป

ไม่ได้ที่จะไม่พบผู้ป่วยโรคจากแร่ใยหิน การที่ผู้ป่วยในประเทศไทย

น้อย อาจมีแต่หาไม่เจอหรือมีแต่ไม่ได้หานั้น แสดงว่าระบบ  

การเฝ้าระวังและการวินิจฉัยโรคของเรายังไม่ดีพอ ดังนั้น กระทรวง

สาธารณสุขจึงควรกำหนดมาตรการในการป้องกันผู้ ได้รับ  

ผลกระทบอย่างจริงจัง” 
 

ประเด็นนี้สอดคล้องกับรายงานการพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด

ซึ่งมีสาเหตุจากแร่ใยหิน ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ระบุว่า ขณะนี้มี

การพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ซึ่งมีสาเหตุจากแร่ใยหินเข้ารับ

การรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  
 

ขณะที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการบริหารแผนฯ 

คณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ได้ยกตัวอย่างการต่อสู้เพื่อยกเลิกการใช้แร่ใยหินของภาคประชาชน

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยชี้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเข้มแข็ง

มาก โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์คือ การทำงานด้านวิชาการอย่างแข็งขัน 

การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม และการขจัดกวาดล้างพิษภัย

แร่ใยหินให้ออกไปจากสังคมชุมชน  
 

“อย่างที่อิตาลีมีผู้เสียหายหลายพันคนร่วมต่อสู้เป็นโจทย์ร่วมกัน 

สุดท้ายศาลตัดสินจำคุกผู้บริหารของบริษัทที่ใช้แร่ใยหินเป็นเวลา 

16 ปี หรือเดนมาร์กที่สามารถยกเลิกใช้แร่ใยหินตั้งแต่ปี 2529  

แต่พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า โรคมะเร็งปอดจะยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 

และสูงสุดถึงปี 2558 จึงจะลดลง” นพ.วิชัย ถ่ายทอดประสบการณ์

จากต่างแดนซึ่งสะท้อนถึงพิษภัยของแร่ใยหินต่อสุขภาพมนุษย์ที่ถูก  

ค้นพบชัดเจนแล้ว 
 

เพียงแต่ผู้เกี่ยวข้องในบ้านเราจะยอมรับรู้เมื่อไรเท่านั้น 

เครือข่ายเคลื่อนไหว
กองบรรณาธิการ 

แผ่ความจริง มหากาพย์ “แร่ใยหิน” 



1�สานพลัง

โลกาภิวัตน์กับสุขภาพคนไทย

1�สานพลัง

เมื่อ FTA เดินทางมาถึง 
นักลงทุนเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง 

ใ นบ ร ร ด า ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง  

ข้อสำคัญของสหภาพยุโรป

ในการเจรจาเอฟทเีอ เรื่อง

ใหญ่เรื่องหนึ่งคือ รัฐไทย

ต้องให้การคุ้ มครอง  

การลงทุ นผ่ านกลไก

ระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ

และเอกชน (Investor State 

Dispute Settlement: ISDS) 

ซึ่งนักลงทุนข้ามชาติและนักลงทุน

ในชาติกำลังสยายปีกออกไปลงทุน  

ต่างประเทศ ต่างผลักดันกันสุดตัว สุดใจ 
 

เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกจะพบว่า “หัวใจ” ของ ISDS คือ การเปิด

โอกาสให้นักลงทุนต่างชาติฟ้องร้องค่าเสียหาย หรือล้มนโยบาย

ต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศออกมา แม้นโยบายนั้นจะมีไว้เพื่อปกป้อง

คุ้มครองสิทธิให้ประชาชน แต่ไปกีดขวางนายทุนข้ามชาติ ทำให้ได้

รับกำไร “ที่คาดว่าจะได้” น้อยลง ราวกับว่ารัฐบาลไปยึดทรัพย์

นายทุนเหล่านั้น แม้จะเป็นทรัพย์ในอนาคต (อันลางเลือน) ก็ตาม 
 

ที่จริงแล้ว กลไกที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการใช้ในเขตการค้า

เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) หลายกรณี อีกทั้งยังมีความพยายามที่

จะผลักดันใช้มีการใช้กลไกนี้ให้มากขึ้น แต่ไม่ได้รับการตอบรับ  
 

อย่างไรก็ตามในกระบวนการการค้าโลกมีกลไกที่คล้ายๆ กับ ISDS 

อยูอ่กี เชน่ ความตกลงเพือ่การสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุ 

หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า BIT (Bilateral Investment Treaty)  
 

BIT เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะสร้างความมั่นใจให้  

นกัลงทนุขา้มชาตทิีจ่ะเขา้มาลงทนุในไทยวา่รฐับาลจะไมไ่ปยดึทรพัย ์

หรือมีนโยบายใดๆ ให้ธุรกิจเสียหาย ตัวอย่างเช่น จะไม่ไปเวนคืน

ที่ดินของพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นต้น  
 

เงื่อนไขเช่นนี้เป็นที่เข้าใจได้หากเป็น “การยึดทรัพย์ทางตรง” ซึ่ง

ใครๆ ก็ต้องการให้คุ้มครองอยู่แล้ว แต่สิ่งทำให้ต้องตั้งข้อสังเกต

คือ ความหมายของ “การยึดทรัพย์” ในที่นี้ถูกตีความให้ขยาย

ขอบเขตไปถึง “การยึดทรัพย์ทางอ้อม” ซึ่งหมายรวมถึงอะไรก็ตาม

ที่ไม่ใช่ทางตรงและรวมถึง “ผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต” 

ด้วย 
 

อีกประเด็นหนึ่งที่ควรตั้งข้อสังเกตเป็นอย่างยิ่ง คือ การให้

นิยามอย่างกว้างขวางต่อ “นักลงทุน” ว่าอาจหมายถึงการมี

หุ้นส่วนเพียงเล็กน้อย หรือการมาเปิดตู้ ไปรษณีย์ ณ  

ประเทศไทยเพื่อการติดต่อ แม้จะไม่ได้มาลงทุนจริงก็ตาม 
 

ตัวอย่างกรณีระดับโลก เช่น ขณะนี้รัฐบาลออสเตรเลียกำลังถูก

บริษัท ฟิลลิปส์ มอร์ริส ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหาย ผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ

ธนาคารโลกที่มีชื่อว่า ICSID ในโทษฐานออกนโยบายซองบุหรี่  

สีเดียว เพื่อลดการกระตุ้นการสูบบุหรี่ แม้ว่าก่อนหน้าฟิลลิปส์ 

มอร์ริสได้แพ้คดีนี้ในศาลสูงออสเตรเลียมาแล้ว โดยศาลสูงชี้ว่า

รัฐบาลออสเตรเลียมีสิทธิออกนโยบายคุ้มครองสุขภาพประชาชน  
 

ประเด็นที่คนไทยคุ้นเคยและใกล้ตัว คือกรณีที่ถูกอายัดเครื่องบินที่

สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยบรษิทั วอลเตอร ์บาว สญัชาติ

เยอรมันในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทดอนเมืองโทลเวย์ ฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายจากรัฐบาลไทย 30 ล้านยูโร ฐานที่รัฐบาลไทยขอให้

บริษัทลดค่าผ่านทางพิเศษโทลเวย์เหลือ �0 บาทตลอดสาย และมี

มาตรการไม่ให้บริษัทปรับขึ้นค่าผ่านทาง แถมยังทุบไฟแดง สร้าง

เกือกม้ากลับรถให้คนมีทางเลือกไม่ขึ้นโทลล์เวย์  
 

ในเวลาต่อมา อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ไทยแพ้คดีฐานทำกำไร

ของนักลงทุนหด ต้องชำระค่าเสียหายจำนวนมหาศาล โดยไทย

ต้องจ่ายค่าเสียหายจริงเป็นเงินกว่า 1,400 ล้านบาท และยังต้อง

เสียค่าดำเนินคดี+ค่าทนาย+ค่าจิปาถะกว่า 140 ล้านบาท โดยที่

ข่าวนี้แทบไม่เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน 
 

ตัวอย่างนี้เป็นแค่ � ในหลายพันกรณีที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่มีสาระ  

ร่วมกันว่าแม้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 

เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชน แต่หากนโยบายนั้นมีผลไป

ณัฐกานต์ กิจประสงค์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 



ภูมิใจนำเสนอ
“โอบา” 

สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

(สป.) ก่อตั้ งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจกัรไทย โดยชดุแรกเริม่ทำหนา้ที ่ 

ต้ังแต่ปี 2544 และจนบัดนี้มีคณะกรรมการมาแล้ว

รวม 3 ชุด 

“สภาที่ปรึกษาฯ” ประกอบด้วยสมาชิกที่เลือกสรรกลั่นกรองมา

อย่างเข้มข้น ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

ระดบัชาต ิจำนวน 99 คน มหีนา้ทีส่ำคญัยิง่คอื การใหค้ำปรกึษา

และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจและสังคม ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และแผนอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตักิอ่นจะพจิารณาประกาศใช้ 

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมและโปร่งใสเป็นสำคัญ 

ความเห็นจาก “สภาที่ปรึกษา” จึงเป็นสิ่งที่สังคมควร  

ได้ร่วมรับรู้อย่างกว้างขวาง เพราะเป็นความเห็นและ  

ข้อเสนอแนะจาก “คนกลาง” ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง  

ในเรื่องที่ได้ให้คำปรึกษา 

และที่สำคัญคือ ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นกลางนี้ 

รัฐบาลอาจปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ 

ดว้ยเหตนุีจ้งึจำเปน็อยา่งยิง่ทีท่กุฝา่ยในสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ประชาชนและผู้บริโภคจึงต้องเข้ามา “ร่วมวง” ติดตาม  

ความเห็นและข้อเสนอจากสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อตรวจสอบ  

การทำงานของรัฐบาลในแต่ละชุดว่ามีการกำหนดและดำเนิน

นโยบายในเรื่องต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่าง

แท้จริงหรือไม่ 

ล่ าสุด แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง  

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ได้รวบรวมความเห็นและ  

ข้อ เสนอแนะของคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริ โภค ซึ่ ง เป็น 1 ใน 13  

คณะทำงานของสภาที่ปรึกษาฯ มาจัดพิมพ์ในรูปเล่มที่สวยงาม 

และรวมชุดที่มีด้วยกันกว่าสิบเล่มเข้าในกล่องสวยงาม  

เกบ็รกัษาและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งสะดวก 

แต่ละประเด็นซึ่งล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัว

และเกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย

ของคนไทย นำมาสรุปสถานการณใ์ห้

เข้าใจได้อย่างกระชับและง่าย ก่อนจะ

นำเข้าสู่ความเห็นและข้อเสนอแนะ

สำหรับรัฐบาลในเรื่องนั้น 

นี่คือคลังปัญญาสำหรับประชาชน  

ชาวไทย 
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กระทบถึงการควบคุมพฤติกรรมนักลงทุน โดยอาจทำให้ “กำไรที่

คาดว่าจะได้” ของนักลงทุนลดน้อยลง นักลงทุนเหล่านี้ก็มีสิทธิ

ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลได้  
 

เมื่อกฎหมายเป็นใจให้แก่นักลงทุนดังกรณีที่กล่าวมา และส่งผลให้

รัฐเป็นฝ่ายแพ้คดี นอกจากนโยบายที่อิงประโยชน์ของประชาชนจะ

ถูกล้มล้าง แหล่งที่มาของเงินที่ต้องชำระเป็นค่าเสียหายมาจากเงิน

ภาษีของประชาชน 
 

หากยอมรับเงื่อนไขเช่นนี้ จากนี้ไปใครจะกล้าคุ้มครองประชาชน 
 

ข้อกำหนดนี้เป็น “ฝันของนักลงทุน” ที่อยากจะให้มีอยู่ในข้อตกลง

การค้าเสรีทุกฉบับกับทุกประเทศ และแน่นอน ย่อมมีการบรรจุเป็น

ขอ้เรยีกรอ้งของการเจรจาเอฟทเีอระหวา่งไทยกบัสหภาพยโุรป และ

ความตกลงการคา้เสรภีาคพืน้แปซฟิคิ (TPP) ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา

เป็นโต้โผด้วย  
 

ปัจจุบัน ไทยมีความตกลง BIT กับ 36 ประเทศทั่วโลก รวมความ

ตกลงกับสหภาพยุโรป 13 ฉบับแล้ว... 
 

แต่หากรัฐบาลไทยยอมรับข้อเรียกร้องในประเด็น ISDS จาก  

การเจรจาการค้าครั้งนี ้ นั่นหมายถึงการนำประเทศและชีวิตของ

ประชาชนเข้าไปผูกพันกับผลบังคับใหม่ที่ก่อผลกระทบใหญ่หลวง 

หนักหน่วง และสาหัสกว่าที่เคยเป็นมา  
 

นั่นหมายถึงอำนาจเหนือแผ่นดินของปวงชนชาวไทยที่ใช้ผ่าน

กระบวนการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย จะถูกถ่ายโอน

ไปอยู่ในกำมือบรรษัทข้ามชาติในช่วงชีวิตของเรานี่เอง 

 

 

กลั่นปัญญา...มาเป็นชุด (ใหญ่) 
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ขอกดไลค์ให้ 
Way Magazine.org… 

วิเคราะห์เจาะสื่อ

“สื่อ” เพื่อสร้างการตื่นรู้ให้แก่ผู้บริโภคนั้นมีอยู่จำกัดจำเขี่ย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อกระแสหลัก  
 

ในสภาพที่ขาดแคลนสื่อที่ยืนเคียงข้าง ผู้บริโภคต้อง

ดิ้นรนช่วยเหลือกันเอง ดังเห็นได้จากการรวมตัวเพื่อ  

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความเห็น

ต่อสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ  

ผูบ้รโิภคตอ่ผูบ้รโิภคดว้ยกนั ตามชอ่งทางการสือ่สารสมยัใหม่ 

ในโลกออนไลน์อย่างคึกคัก  
 

และหลายต่อหลายครั้งที่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคบอกต่อ

ถึงกันได้กลายเป็น “ข่าว” ที่สื่อกระแสหลักหยิบฉวยไปนำ

เสนอต่อจนกลายเป็นประเด็นสะเทือนสังคม  
 

Way magazine.org เป็นสื่อออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งที่

ประกาศตัวเป็นเพื่อนแท้ของผู้บริโภค โดยเกิดขึ้นภายใต้ 

โครงการผลิตสื่อออนไลน์คุ้มครองผู้บริโภค ที่ แผนงาน

กองบรรณาธิการ 

พัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง  

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และ 

บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด จับ

มือกันบุกเบิกขึ้นมา  
 

วัตถุประสงค์หลักๆ ของการจัดทำ 

เวบไซต์คือ การแปรรูปและจัดการ

ข้อมูลข่าวด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค

เท่าที่มีอยู่เดิมและข้อมูลใหม่ๆ ให้

ออกมาเป็นงานสื่อสาร 
 

นอกจากนี้ ยังมีการผลิตชุดข้อมูลใน

รูปแบบวิดีทัศน์ อินโฟกราฟิก ข่าว 

บทสัมภาษณ์ และบทความ ด้วยวิธีนำเสนอที่กระชับ 

เขา้ใจงา่ยและตรงประเดน็ เพือ่สรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ 

และตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิ  

ผู้บริโภคในแต่ละประเด็นในส่วนของ comsumer 

dialogue ไม่ว่าจะเป็น 

• http://waymagazine.org/movements/ เป็น

รายงานข่าวสั้น อัพเดททุกวันจันทร์และวันศุกร์  

• h t tp : / /waymagaz i ne .o rg / repo r t s / เป็ นสกู๊ ป  

ข่าวยาว อัพเดททุกวันพุธ และ 

• คลิปวิดีโอ consumer channel เป็นคลิปรายการสารคดี

ขนาดสั้น อัพเดททุกวันศุกร์ 
 

สื่อที่ เข้มข้นด้วยข้อมูลเหล่านี้พร้อมเป็นสิ่ งดีๆ สำหรับ  

การ “แชร์” กันในหมู่ผู้บริโภคที่เอาธุระกับความเป็นไปต่างๆ 

โดยไม่เป็นเพียง “ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้” แต่ยังมองไกลไปถึงการมี

บทบาทร่วมในการปกป้องและจับมือเพื่อนร่วมสังคมที่ต่างก็มี

สถานะ เป็นผู้บริโภคให้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน 
 

ที่นี่ http://waymagazine.org/ มีข้อมูล ข่าวสาร และสื่อ

เด็ดๆ มากมายรออยู่ เพื่อให้คุณเรียนรู้ และเลือกสรร 
 

ส่งต่อให้เพื่อนๆ ร่วมกดไลค์และแชร์กันให้คึกคักและ

ครื้นเครง บนวิถีที่ได้เสพปัญญาไปพร้อมๆ กัน  
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ตีฆ้องร้องป่าว 

ก้าวใหม่เพื่อ “ชาวจุฬาฯ” 

ปลอดจากภัย “น้ำมันทอดซ้ำ” 

ภายหลังจากที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง  

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  

ในการดำเนินโครงการจัดการน้ำมันทอดซ้ำ ภายใน  

รั้วสีชมพูแห่งนี้ได้เกิดความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่น่าสนใจยิ่ง 
 

ที่มาของข้อตกลงดังกล่าว เกิดจากทางบริษัทบางจากฯ อาสา

รับผิดชอบการรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำจากผู้ประกอบการในจุฬาฯ  

เพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยก็อยาก

เห็นนิสิตมีสุขภาพที่ดีไม่ต้องเสี่ยงกับการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำ

ที่มีสารโพลาร์อันเป็นตัวการก่อโรคมะเร็ง   
 

และนำมาสู่กิจกรรมการเปิดตัวโครงการ “ชาวจุฬาฯ 

ปลอดภัย งดใช้น้ำมันทอดซ้ำ” ณ บริเวณโรงอาหารตึก  

จุลจักรพงษ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติ

จาก ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ  

มาร่วมเป็นประธานในงาน   
 

กิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้น้ำมัน

ทอดซ้ำหลากหลายรูปแบบ เช่น การทดสอบการใช้น้ำมัน

ทอดซ้ำ ผลเสียของการใช้น้ำมันทอดซ้ำ การจัดแสดงน้ำมัน

ทอดซ้ำ และการเดินรณรงค์ 

 

 

สำหรับกิจกรรมสำคัญและถือเป็นหัวใจของโครงการ ได้แก่ 

การประกาศรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำจากร้านค้าภายในโรงอาหาร

ของจุฬาฯ ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงอาหารรวมสำนักงาน

มหาวิทยาลัย  โรงอาหารรวมอาคารจุลจักรพงษ์ โรงอาหาร

รวมอาคารจุฬาพัฒน์ 9 โรงอาหารรวมอาคารพินิตประชานาถ  

โรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศร โรงอาหารรวมอาคารที่

ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร และบริเวณตลาดนัดวันศุกร์ของ

จุฬาฯ ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องหมูทอดอร่อย โดยรับซื้อในราคา

ยุติธรรมคือ ลิตรละ 15 บาท  
 

โครงการนี้ไม่เพียงเป็นการสาธิตระบบที่เอื้ออำนวยให้สมาชิก

ในองค์กรได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีสมคุณค่า แต่ยังน่าจะเป็น 

“ต้นแบบ” สำหรับที่องค์กรอื่นๆ เรียนรู้และขยายผลให้กว้าง

ไกลต่อไปอีกด้วย 
 

“สานพลัง” จึงขอตีฆ้องร้องป่าวมาให้ทราบทั่วกัน 

 

 

 

 

 




