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บทคดัย่อ 

การผลิตพืชอาหารของเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรจ านวนมากในปัจจุบันอยู่

ภายใต้ระบบเกษตรพันธสญัญา โดยบางกรณีมีการก าหนดให้การเพาะปลูกของเกษตรกร ผลผลิต

ที่ได้ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจรับรองด้วย 

ประกอบกับในปัจจุบันผู้บริโภคค านึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากขึ้น จึงพิจารณา

เลือกซ้ือพืชอาหารที่มีหน่วยงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย โดยเช่ือว่าพืชอาหาร

ที่มีการรับประกันความปลอดภัยด้วยการรับรองดังกล่าวน้ัน จะปลอดภัยจากการปนเป้ือนของ

สารเคมีตกค้างทางการเกษตร วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงสภาพปัญหา 

หลักเกณฑท์างกฎหมายการปรับบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดของผู้ว่าจ้างผลิต และหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา โดยศึกษาเปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่น 

จากการศึกษา พบว่ามีปัญหาตั้งแต่ต้นทางของการผลิตพืชอาหารในระบบเกษตร

พันธสัญญา เน่ืองจากมีความไม่เป็นธรรมในการท าสัญญาระหว่างบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

และเกษตรกร ซ่ึงก าหนดการจัดหาหรือจ าหน่ายปัจจัยการผลิตในลักษณะการผูกขาด ไม่มี

หลักเกณฑ์มาตรฐานในการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรซ่ึงอาจน าไปสู่ความไม่มีคุณภาพ ทั้งมี

ความไม่ชัดเจนในการก าหนดสถานะของบริษัทผู้ว่าจ้างผลิตเพ่ือก าหนดความรับผิด และ

เกษตรกรผู้ผลิตที่แท้จริงมีกฎหมายยกเว้นความรับผิดไว้ นอกจากน้ีหน่วยงานที่ มีอ านาจ

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอ านาจทบัซ้อน เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใน

การตรวจสอบรวมถึงบุคลากรซ่ึงมีความเช่ียวชาญมีจ านวนจ ากัด และการสุ่มตรวจจากหน่วยงาน

บางแห่งพบว่าพืชอาหารที่มีการรับรองพบสารเคมีตกค้างเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

หากเกดิความเสยีหายจากการบริโภคพืชอาหารที่ไม่ปลอดภัยข้ึนการฟ้องร้องคดียังมีอุปสรรคและ

ยังไม่มีระบบการชดใช้เยียวยาเบ้ืองต้นที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการพัฒนากฎหมายที่

เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาข้ึนใช้เฉพาะ เสนอให้มีการแก้ไข
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เพ่ิมเติมค านิยามในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

พ.ศ. 2551 และก าหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดพืชอาหารที่ไม่ปลอดภัยต้ังแต่การ

เพาะปลูกในฟาร์ม บังคับใช้ระบบการประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตด้วยค่าใช้จ่ายของ

ผู้ประกอบการ แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ให้มีการน ามาตรการที่มีการใช้

ในระดับสากลมาบัญญัติบังคับใช้ และเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ รวมถึงการจัด

อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานความ

ปลอดภัยของพืชอาหาร ลงโทษผู้กระท าความผิดอย่างเข้มงวด ทั้งน้ีรวมถึงจัดตั้งกองทุนเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้บริโภคซ่ึงไม่ได้รับการชดใช้เยียวยา เพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริโภคพืชอาหารมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

1. บทน า 

สืบเน่ืองจากความพยายามของรัฐบาลในการหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุด

พ้นจากความยากจนและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ มีการก าหนดเป็นนโยบายระดับประเทศ

ขึ้นเพ่ือปรับระบบการผลิตทางการเกษตร ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด เพ่ิมประสทิธภิาพและลดต้นทุนในการผลิต โดยประกาศเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) และเน่ืองด้วยแนวคิดของระบบเกษตรพันธสัญญา

ที่เป็นการจัดการการผลิตร่วมกันระหว่างเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตบางประเภท เช่น ที่ดิน 

แรงงานที่เอื้ อต่อการผลิต กับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่มีความรู้และเทคโนโลยีที่ทนัสมัยซ่ึง

เช่ือว่าจะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ เกษตรกรสามารถผลิตได้มากขึ้ นและมีตลาด

รับซ้ือที่แน่นอนส่งผลให้ความผันผวนทางด้านรายได้ลดลง ส่วนบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอาหารกจ็ะ

ลดต้นทุนในการผลิตลงแต่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผ่านการใช้เทคโนโลยีและการ

จัดการเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากข้ึน โดยพิจารณาเลือกบริโภคพืชอาหารที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย แต่พืชอาหารเหล่าน้ีเกษตรกรมิได้เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง 

บริษัทผู้ว่าจ้างผลิตภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวแก่ผู้บริโภค 

หากเกิดความเสียหายจากการบริโภคข้ึน จึงก่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของบริษัทผู้ว่าจ้าง

ผลิต เน่ืองจากปัจจุบันกฎหมายที่บังคับใช้ยังขาดความชัดเจน ทั้งตัวบทกฎหมายและปัญหา

ในทางปฏบัิติ อกีทั้งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ รวมทั้งมีข้อสัญญาที่ท  าข้ึนระหว่างผู้ว่าจ้าง

ผลิตกับเกษตรกรอันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายผู้ว่าจ้างผลิต พืชอาหารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาถึงความรับผิดของผู้ว่าจ้างผลิต

ภายใต้ระบบเกษตรพันธสญัญา เพ่ือหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคพืชอาหาร

ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและก่อให้เกดิความเสยีหาย 
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การบริโภคพืชอาหารของคนไทยก่อนมีความต่ืนตัวในการเลือกบริโภคอาหารที่มีการ

รับรองมาตรฐานความปลอดภัยถูกละเลยมาตลอด จนกระทั่งปัจจุบันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ยืนยันได้ว่าสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างในพืชอาหารมีอนัตรายต่อผู้บริโภคจริงและเป็นต้นเหตุ

ของการเกิดโรคภัยไข้เจบ็ที่ร้ายแรง และจากการที่หน่วยงานที่มีอ านาจตรวจสอบท าการสุ่มตรวจ

พืชอาหารที่วางจ าหน่ายบางแห่ง โดยส่งไปตรวจสอบสารเคมีตกค้างในห้องทดลองที่ได้รับการ

รับรองตามมาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบชนิดสารเคมีได้ครอบคลุม พบการตกค้างของ

สารเคมีในพืชอาหารบางชนิดเกินกว่าค่ามาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่สามารถมีได้ 

(Maximum Residue Limits : MRLs) ซ่ึงท าให้เหน็ว่าพืชอาหารอาจเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคได้ บุคคลซ่ึงเป็นผู้ผลิตจึงต้องรับผิดหาก

พืชอาหารก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค แต่ประเทศไทยน้ันผู้ผลิตซ่ึงได้แก่เกษตรกรได้รับ

การยกเว้นตามกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ

ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เน่ืองจากเกษตรกรผู้รับจ้างผลิตใน

ระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นเพียงเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรเท่าน้ัน ส่วนบริษัทผู้

ประกอบธุรกิจอาหารซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้างผลิตหรือผู้รับซ้ือผลผลิตที่มีการจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของตนเองกจ็ะต้องรับผิดต่อผู้บริโภคซ่ึงได้รับความเสียหาย แต่เน่ืองด้วยการผลิตภายใต้

ระบบเกษตรพันธสัญญามีความซับซ้อนกว่าการผลิตโดยทั่วไป มีผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตไป

จนถึงการจัดจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคหลายฝ่าย หากบริษัทเป็นเพียงผู้กระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก 

ผู้ค้าส่งอีกที มิได้เป็นผู้จ าหน่ายต่อผู้บริโภคโดยตรง บริษัทกอ็าจหาช่องทางในการหลุดพ้นจาก

ความรับผิดได้ไม่ยาก และย่ิงความไม่เท่าเทียมกันในสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ

ดังกล่าวกับผู้บริโภค และลักษณะของการเกิดความเสียหายที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแสดง

อาการจากการสะสมของสารเคมีที่ตกค้างในพืชอาหารที่บริโภค การฟ้องเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย

และการพิสจูน์ความเสยีหายที่แม้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 จะลดภาระการพิสูจน์ของโจทก์ลงโดยไม่ต้องพิสูจน์ถึงเจตนาหรือความ

ประมาทเลินเล่อของจ าเลย แต่ผู้เสยีหายซ่ึงเป็นโจทก์อาจต้องประสบกับปัญหาในการพิสูจน์ว่าตน

ได้รับความเสยีหายจากการบริโภคพืชอาหารของผู้ประกอบการซ่ึงเป็นเร่ืองที่พิสูจน์ให้เหน็ได้ยาก

ต้องอาศัยการตรวจทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เช่ียวชาญซ่ึงกม็ีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกอบกับค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินคดีทางศาลกมี็ค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นกัน แม้ปัจจุบันจะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ที่ก  าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องคดีแทน

ผู้บริโภคหรือผู้ซ่ึงได้รับความเสียหายได้ และมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้เพ่ือเป็นการ

ช่วยเหลือผู้บริโภคในการฟ้องคดี พบว่าปัจจุบันมีคดีค้างอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็น

จ านวนมาก อกีทั้งความล่าช้าในการด าเนินคดีที่พยายามแก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ีกพ็บว่ายังมีอยู่ 

ด้วยเหตุน้ีการเรียกร้องของผู้บริโภคด้วยการด าเนินคดีทางศาลจึงอาจไม่เหมาะสมและไม่ได้รับ

การเยียวยาตามสมควร 
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2.  หลกัการพื้ นฐาน แนวคิด เกีย่วกบัความรบัผิดของผูว่้าจา้งผลิตพืชอาหารที่มี

การรบัรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยัภายใตร้ะบบเกษตรพนัธสญัญา 

2.1ความหมาย ลกัษณะของเกษตรพนัธสญัญาในการผลิตพืชอาหารที่มีการ

รบัรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยั 

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations : FAO) ให้ความหมายของการท าเกษตรพันธสัญญาว่า 

หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรซ่ึงท าตามข้อตกลงระหว่างผู้ซ้ือและเกษตรกร โดยก าหนด

เง่ือนไขในการผลิตและการตลาดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยปกติแล้วเกษตรกร

ยินยอมที่จะผลิตผลผลิตทางการเกษตรตามปริมาณ คุณภาพและเวลาตามที่ผู้ซ้ือก าหนด ในทาง

กลับกันผู้ซ้ือกต้็องซ้ือผลผลิตทางการเกษตร และในบางกรณีกต้็องสนับสนุนการผลิตด้วย เช่น 

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร การเตรียมดิน และการให้ค าแนะน าทางเทคนิค เป็นต้น  

รูปแบบของการว่าจ้างเกษตรกรผลิตพืชอาหารหรือรับซ้ือผลผลิตของบริษัทประกอบ

ธุรกิจอาหารตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทกับเกษตรกร ในปัจจุบันสัญญา

ระหว่างบริษัทกับเกษตรกรบางสัญญามีการก าหนดเง่ือนไขในการผลิตไว้ในสัญญา ซ่ึงนอกจากมี

การระบุชนิดของพืชอาหารที่ต้องการ รูปแบบ สายพันธุ์ตามมาตรฐานที่บริษัทเป็นผู้ก าหนดเอง 

(Private Standards) ระยะเวลาการเกบ็เกี่ยว สถานที่ผลิต ปริมาณการผลิต และราคาตามที่ตกลง

กันแล้ว ยังมีการก าหนดเง่ือนไขพิเศษให้เกษตรกรท าการผลิตโดยก าหนดให้ผลผลิตต้องได้รับ

การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานอกีด้วย 

2.2  ความหมายของพืชอาหาร และความแตกต่างของผกัปลอดสารพิษ ผกั

อนามยั ผกัไฮโดรโพนกิสแ์ละผกัเกษตรอินทรีย ์

พืชอาหารเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ ผู้บริโภคทุกครัวเรือนต้องซ้ือหามาบริโภคใน

ชีวิตประจ าวัน และจากการส่งเสริมให้ผู้บริโภคควรบริโภคพืชผัก ผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอต่อ

วัน พืชอาหารต่างๆจึงมีความส าคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกคน พืชอาหารที่วางจ าหน่ายอยู่ใน

ปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะผักและผลไม้ ซ่ึงมีการระบุช่ือที่แตกต่างกันออกไป เช่น

ผักปลอดสารพิษ ผักอนามัย ผักไฮโดรโพนิกส์ หรือผักเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซ่ึงผักเหล่าน้ี 

หมายถึง ผักที่สะอาด ไม่มีสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือยังคงมีสารพิษตกค้าง

ปนอยู่บ้าง แต่ไม่เกนิค่ามาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสงูสุดที่สามารถมีได้ (Maximum Residue 

Limit : MRLs) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือตรวจวัดระดับของสารพิษตกค้างที่ก  าหนดโดยองค์การอนามัย

โลก เพ่ือมิให้เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค 

2.3  แนวคิด ความเป็นมาเกีย่วกบัความปลอดภยัในขั้นตอนการผลิตพชือาหาร 

วิกฤตการณ์ความไม่ปลอดภัยของอาหารเกิดขึ้ นทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค และมีผลถึงภาพลักษณ์อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ประกอบกับผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตนเองและครอบครัวมากข้ึน มีความต้องการอาหารที่มี
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คุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้ นตามล าดับ การควบคุมระบบความปลอดภัยโดยเร่ิมตั้งแต่

ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบเพ่ือให้ปลอดภัยไปจนตลอดห่วงโซ่อาหารและได้รับการตรวจรับรองจาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงเป็นหลักประกนัที่จะสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้บริโภคได้ดีที่สุด ซ่ึงผลผลิตที่

ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจะได้รับสิทธิในการแสดง เคร่ืองหมาย "Q" (Quality) ซ่ึง

เคร่ืองหมายน้ีแสดงให้เหน็ว่าสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัยพร้อมทั้งยังสื่อ

ไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าให้เกิดความเช่ือมั่นในระบบการผลิตส าหรับ

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

โดยหน่วยรับรองได้ให้การรับรอง ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค (From Farm To Table) 

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับสนิค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตและ

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารของไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของ

เคร่ืองหมายรับรอง "Q" ที่แสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย ดังน้ันจ าเป็นต้องมีระบบการ

ควบคุมก ากับดูแลการน าเคร่ืองหมายรับรอง "Q"ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ันยังมีระบบการจัดรหัสประกอบการแสดงเคร่ืองหมาย เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ในกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองหรือ กรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหาด้าน

คุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

2.4  หลกัการพื้ นฐานของความรบัผดิเกีย่วกบัสินคา้ไม่ปลอดภยั 

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกสินค้าที่ปลอดภัยน้ี เป็นการคุ้มครองสิทธิ

ของผู้บริโภคในฐานะของประชาชนซ่ึงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ส าหรับสิทธิที่จะมี

ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีน้ันไม่ได้หมายความเฉพาะแต่สิ่งแวดล้อมในฐานะทรัพยากรทาง

ธรรมชาติเท่าน้ัน แต่ยังคงหมายความถึงสิ่งที่อาจจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน

จากการใช้สินค้าด้วยการรับรองสิทธิผู้บริโภคของประเทศไทยและสากลมีการรับรองสิทธิของ

ผู้บริโภคในการที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ และสิทธิที่จะได้รับการ

พิจารณาและชดเชยความเสียหาย ย่อมหมายความว่าผู้บริโภคสมควรได้บริโภคพืชอาหารที่มี

คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย ไม่ก่ออันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเมื่อเกิดอันตรายหรือ

ความเสียหายจากการบริโภคขึ้ น ผู้บริโภคกส็มควรได้รับการคุ้มครองและชดเชยความเสียหาย 

ตามสทิธข้ัินพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคทุกคนพึงได้รับโดยชอบธรรม 

 

3.  หลกัเกณฑท์างกฎหมายและการปรบับงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัความรบัผิดของ

ผูว่้าจ้างผลิตพืชอาหารที่มีการรบัรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภายใตร้ะบบ

เกษตรพนัธสญัญาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

3.1 หลกัเกณฑท์างกฎหมายของประเทศไทย 
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3.1.1  หลกักฎหมายที่น ามาปรบัใชก้บัระบบเกษตรพนัธสญัญา ได้แก่ ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสญัญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ

ซ้ือขาย และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท าของ 

ลักษณะของการท าสญัญาในการท าการเกษตรแบบพันธสญัญาอันมีลักษณะรูปแบบที่

ซับซ้อนแตกต่างจากสัญญาโดยทั่วไป มีลักษณะผสมผสานกันหลายสัญญา มีความคลุมเครือไม่

ชัดเจนว่าจะเป็นสัญญาใดสัญญาหน่ึงเพียงสัญญาเดียว วัตถุประสงค์ของสัญญาในสัญญาเดียวมี

มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ ซ่ึงมีผู้อธิบายถึงสัญญาในลักษณะน้ีซ่ึงเรียกว่า “สัญญาที่มีวัตถุประสงค์

แบบผสม” 

3.1.2 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการรบัรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพชือาหาร 

3.1.2.1  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

กฎหมายฉบับน้ีเปรียบเสมือนกฎหมายแม่บทที่ใช้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเร่ืองอาหาร

ทั้งหมดในประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดตั้งโรงงาน การน าเข้าและ

ส่งออกเพ่ือจ าหน่าย อีกทั้งดูแลด้านฉลากและการโฆษณารวมถึงเร่ืองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 

เพ่ือควบคุมคุณภาพของอาหารให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  การด าเนินงานภายใต้

พระราชบัญญัติน้ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสขุ มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตผลิต น าเข้า และจ าหน่าย 

ในการก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามช่ือ ประเภท ชนิด หรือลักษณะ

ของอาหารน้ันๆ ที่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย 

3.1.2.2  พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 บัญญัติขึ้นเพ่ือควบคุมการใช้วัตถุอันตราย

ทุกประเภท จึงถือเป็นกฎหมายกลางที่มีผลบังคับใช้กับวัตถุอันตรายโดยทั่วไป วัตถุอันตรายที่ใช้

ในทางการเกษตร เช่น สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.1.2.3  พระราชบัญญัติมาตรฐานสนิค้าเกษตร พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่บัญญัติข้ึนเพ่ือ

เป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยทั้งผลิตผลและผลิตภัณฑ์อัน

เกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑ์ ทั้งเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการก าหนดมาตรฐาน ตลอดจนถึงการตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลเกษตรกรรมให้มีความปลอดภัยตั้งแต่ในระดับฟาร์มไปจนถึงมือ

ผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกรหรือกิจการการค้า

สนิค้าเกษตร หรือเศรษฐกจิของประเทศ และเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ โดย

ใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือเคร่ืองหมายรับรอง  “Q” (Quality) เป็นสื่อไป
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ยังผู้บริโภค โดยก าหนดหลักเกณฑ ์และขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตรให้เป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด 

3.1.3  หลกักฎหมายที่ก าหนดความรบัผิดของผูว่้าจา้งผลิตในความเสียหายอนั

เกิดจากพชือาหารทีม่ีการรบัรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยัในการผลิตต่อผูบ้ริโภค 

3.1.3.1 ความรับผิดตามหลักกฎหมายซ้ือขาย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 472 ก าหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดในความ

ช ารุดบกพร่องของสนิค้าอนัเป็นทรัพย์ที่ซ้ือขาย เพราะเม่ือผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสนิค้าที่ขายให้แก่ผู้

ซ้ือ เพ่ือผู้ซ้ือจะได้น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ซ้ือ ผู้ขายจึงต้องส่งมอบ

ทรัพย์สนิที่ขายในสภาพที่ปราศจากความช ารุดบกพร่องแก่ผู้ซ้ือด้วย  

3.1.3.2 ความรับผิดตามหลักกฎหมายละเมิด 

หลักความรับผิดตามมูลละเมิดคุ้มครองผู้ซ่ึงได้รับความเสียหายจากสินค้าในฐานะผู้

ถูกท าละเมิดโดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นคู่สัญญากับผู้ผลิตหรือผู้ขาย ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้อง

ผู้ท าละเมิดตามมาตรา 420 ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นคู่สัญญากับผู้ผลิตหรือผู้ขาย หลักเกณฑ์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 น ามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคซ่ึงได้รับ

ความเสียหายจากสินค้าโดยผู้บ ริโภคสามารถฟ้องผู้ผลิตให้รับผิดได้หากการกระท าครบ

องค์ประกอบความผิด 

3.1.3.3 ความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ได้บัญญัติความหมายของค าว่า “สินค้า” และ 

“ผลิตผลเกษตรกรรม” ไว้ว่า 

“สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขาย รวมทั้ง

ผลิตผลเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่ก  าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง 

“ผลิตผลเกษตรกรรม” หมายความว่า ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมต่างๆ เช่น 

การท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว์ เล้ียงสัตว์น ้า  เล้ียงไหม เล้ียงคร่ัง เพาะเห็ด แต่ไม่รวมถึง

ผลิตผลที่เกดิจากธรรมชาติ 

จากความหมายของค าว่า “สินค้า” และ “ผลิตผลเกษตรกรรม” ดังกล่าว แสดงให้

เหน็ว่า พืชอาหารรวมอยู่ในผลิตผลเกษตรกรรมและเป็นสินค้าตามความหมายของค าว่า “สินค้า” 

ตามพระราชบัญญัติน้ี และหากสินค้าเกิดจากความบกพร่องอย่างใดอย่างหน่ึงในสามอย่าง คือ 

ความบกพร่องในการผลิต ความบกพร่องในการออกแบบ หรือความบกพร่องในการเตือน และ

สินค้าก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้ นย่อมเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เมื่อความเสียหาย

เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดใน

ความเสียหายที่เกิดข้ึน ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา เกษตรกรเป็นผู้รับจ้างผลิต เป็นเพียง

เกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรซ่ึงมีกฎกระทรวงยกเว้นความรับผิดไว้ ผู้ประกอบการซ่ึงเป็น
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ผู้ว่าจ้างผลิตและจ าหน่ายจึงเป็นผู้ซ่ึงต้องรับผิด หากเกิดความเสียหายจากการบริโภคพืชอาหารที่

ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

3.1.3.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

สบืเน่ืองจากผู้บริโภคซ่ึงได้รับความเสยีหายจากการบริโภคสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก่อนมี

พระราชบัญญัติฉบับน้ีมักประสบปัญหาในการด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออาจไม่มี

โอกาสในการฟ้องร้องเสียเลย จึงมีการก าหนดสิทธิตามกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในการมี

หน่วยงานของรัฐที่ช่วยด าเนินคดีแทนผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิและมีการร้องขอ โดย

ก าหนดไว้ในมาตรา 39 ในกรณีที่คณะกรรมการเหน็สมควรเข้าด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

ของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้บริโภคซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ โดยคณะกรรมการเหน็ว่าการ

ด าเนินคดีน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม และในการน้ีให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรม

เนียมทั้งปวง 

3.2 หลกัเกณฑท์างกฎหมายของต่างประเทศ 

3.2.1 สหรฐัอเมริกา 

1. กฎหมายเกี่ยวกบัการท าเกษตรพันธสญัญา 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีวิวัฒนาการและการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตร

มาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน และได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรใช้บังคับเป็นการเฉพาะ จึง

ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาปัญหาว่าการท าเกษตรพันธสญัญาเป็นเอกเทศสัญญาหรือไม่ อยู่ในลักษณะ

ใด  ยกตัวอย่างถึงกฎหมายของมลรัฐไอโอว่า (Iowa) ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ผลิต 

(Producer Protection Act) ที่เกี่ยวข้องกับการท าการเกษตรแบบมีสัญญาหรือเรียกว่า “The  

Producer  Protection  Act : PPA” ซ่ึงได้ตราขึ้ นเพ่ือก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ผลิต 

(Producer) ที่เข้าท าสัญญาผลิตสินค้าการเกษตรในอนาคต และก าหนดโทษไว้ส าหรับการท า

สญัญาที่ไม่เป็นธรรม 

2. กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ 

กฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา และเคร่ืองส าอางของรัฐบาลกลาง (The Federal Food, 

Drug  and Cosmetic Act) กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายพ้ืนฐานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา 

โดยกฎหมายฉบับน้ีมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้บริโภคม่ันใจได้ว่าอาหารที่ผลิตบริสุทธิ์  สมบูรณ์ 

ปลอดภัยส าหรับการบริโภค มีการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ ใช้สีเจือปนอาหารเฉพาะที่ได้รับการ

อนุญาตให้ใช้ จัดท าจากส่วนประกอบที่เหมาะสม ฉลากและหีบห่อแสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษ

ที่ให้ข้อเทจ็จริง และข้อมูลความรู้ที่ผู้บริโภคสมควรได้รับและไม่ช้ีน าให้เข้าใจผิด โดยองค์กรที่

ก  ากับดูแลสินค้าเกษตรและอาหารมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการก ากับดูแลกฎระเบียบ

เกี่ยวกับอาหารและสินค้าเกษตร ทั้งที่ผลิตในประเทศและที่น าเข้า ได้แก่ คณะกรรมการอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา (United States Food and Drug Administration : USFDA) และ

กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (United States Department of  Agriculture : USDA) 
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ส าหรับอ านาจของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา จะมีกฎหมายหลายบทที่เกี่ยวข้องซ่ึงหน่ึงใน

กฎหมายที่ส าคัญ คือ รัฐบัญญัติว่าด้วยการตลาดผลผลิตการเกษตร (Agricultural Marketing 

Act) ซ่ึงรัฐบัญญัติดังกล่าวได้ให้อ านาจแก่กระทรวงเกษตรฯที่ส าคัญ คือ การก าหนดระบบเกรด 

(Grading) ระบบตรวจสอบ และระบบให้ใบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร โดยอาศัยอ านาจ

ตามรัฐบัญญัติดังกล่าว  

นอกจากน้ียังมีกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทางด้านอาหารให้ทนัสมัย 

(Food Safety Modernization Act : FSMA) เพ่ือเพ่ิมอ านาจให้แก่ส านักงานอาหารและยา ใน

การบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ กับผู้ประกอบการ ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า

อาหารให้เข้มงวดมากขึ้ น เพ่ือเน้นให้การควบคุมเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ( Preventive  

Measure) แทนการตอบโต้ภายหลังเกิดปัญหา ทั้งยังเพ่ิมการจัดท ามาตรฐาน และการฝึกอบรม

ฝ่ายบริหาร รวมถึงโปรแกรมการศึกษาส าหรับพนักงานของรัฐ ท้องถิ่น เขตปกครอง และเผ่า

ต่างๆ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อกฎระเบียบ

ต่างๆ และนโยบายต่างๆ ที่กฎหมายน้ีจัดท าข้ึนอกีด้วย 

3. กฎหมายความรับผิดในสนิค้าที่ไม่ปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายความรับผิดในสินค้า (Product  Liability Law) ก าหนดให้ผู้ประกอบการ

ซ่ึงผลิต หรือจ าหน่ายสนิค้าที่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผู้บริโภคต้องรับผิดตามกฎหมาย และไม่มี

ข้อยกเว้นส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่ผลิตผลผลิตเกษตรกรรม 

3.2.2  สหภาพยุโรป 

1. กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภัยอาหาร 

สหภาพยุโรปมีการตรากฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยอาหาร (EU General Food Law) 

ของสหภาพยุโรป (ค.ศ. 2002) หรือ Regulation (EC) No 178/2002 of the European 

Parliament and of the council of 28 January 2002 laying down the general principles and 

requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down 

procedures in matters of food safety เป็นกรอบกฎระเบียบหลักเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย

ของอาหารในสหภาพยุโรป 

กฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยอาหารเน้นหลักการส าคัญที่ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต 

รวมถึง การแปรรูป และการกระจายของสินค้าอาหาร และอาหารสัตว์น้ันๆ จะต้องรับภาระและ

ความรับผิดชอบในการควบคุมและให้ความมั่นใจว่าในกระบวนการผลิตสินค้าอาหาร และอาหาร

สัตว์เหล่าน้ัน ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และความปลอดภัยของอาหาร

ระหว่างการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิของตนตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะวาง

จ าหน่ายสนิค้าในตลาดสหภาพยุโรป 

นอกจากน้ียังมีกฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยอาหาร (Hygiene Package) กฎหมายฉบับ

น้ีถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป ที่เน้น
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การควบคุมความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงในระดับการผลิตขั้นปฐม

ภมูิ หรือระดับฟาร์ม โดยสหภาพยุโรปให้ความส าคัญว่า ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต

ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis critical and Control Point : HACCP ) เป็น

เคร่ืองมือที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการธุริจอาหารในการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดกับ

สนิค้าอาหาร และเป็นเคร่ืองมือที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ 

2. กฎหมายความรับผิดในสนิค้าที่ไม่ปลอดภัยของสหภาพยุโรป 

กฎหมายความรับผิดในสินค้า (Product Liability Law) ก าหนดให้ผู้ประกอบการซ่ึง

ผลิต หรือจ าหน่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคต้องรับผิดตามกฎหมาย และไม่มี

ข้อยกเว้นส าหรับเกษตรกรรายย่อยซ่ึงผลิตผลผลิตเกษตรกรรม 

3.2.3 ประเทศญีปุ่่น 

1. กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภัยอาหาร 

กฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยอาหารและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ (Food 

Sanitation Law) เพ่ือคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

ของอาหารในทุกขั้นตอนการผลิตจากฟาร์ม หรือแหล่งวัตถุดิบไปจนถึงผู้บริโภค (From Farm To 

Table) ให้มีความเข้มงวด มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety 

Commission) ท าหน้าที่ด าเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงต้ังแต่การ

ประเมินความเสี่ยง การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ และผู้บริโภค (Consumer 

Affairs Agency) 

การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีตกค้าง มีการปรับปรุงโดยก าหนด “มาตรฐาน

เกี่ยวกับการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร” กฎหมายสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation 

Law)ได้มีการก าหนด “มาตรฐานเกี่ยวกับการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร” ขึ้ นเป็นส่วน

หน่ึงของข้อก าหนดทางด้านอาหารซ่ึงจะระบุระดับของสารตกค้างที่สามารถยอมรับได้ มีการ

ก าหนดแยกตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ และแยกตามผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งเสริม

ให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารรับทราบและเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับรองระบบ

การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis critical 

and Control Point : HACCP ) นอกจากน้ันมีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ย้อนกลับของอาหาร ที่มีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ กรณีภาคบังคับ เช่น การตรวจสอบ

ย้อนกลับข้าว ทั้งประยุกต์ระบบฐานข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร (SEICA) ซ่ึงพัฒนาและ

ด าเนินการโดยหน่วยงานที่ไม่แส่วงหาก าไร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นจุดรวบรวม และแลกเปล่ียน

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ และวิธีการผลิต ผัก และผลไม้ และข้อมูลการติดต่อเพ่ือซ้ือขายสินค้า

ระหว่างผู้ผลิต กับ ลูกค้า นอกจากมาตรการดังกล่าว ยังมีมาตรการเรียกคืนสินค้าตาม 

(Consumer Product Safety Act (CPSA)) หากมีความเสี่ยงว่าผลิตผลทางการเกษตร จะ

ก่อให้เกดิอนัตรายต่อผู้บริโภค 
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มีการตรากฎหมายมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรของญ่ีปุ่น (Japanese Agricultural 

Standard : JAS) และกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารขั้นพ้ืนฐาน (The Food Safety Basic 

Law : Law No. 48,  May 23, 2003) ก าหนดให้มีคณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยอาหาร 

(Food Safety Council : FSC) เป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง สืบหาข้อมูล 

ก าหนดมาตรการช่ัวคราวหากอาหารมีอนัตราย มีผลกระทบต่อสขุภาพประชาชน 

2.  กฎหมายความรับผิดในสนิค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศญ่ีปุ่น 

กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นยึดถือแนวคิดว่ากฎหมายความรับผิดในสินค้า (Product 

Liability Law) น้ันเหมาะสมที่จะน าไปใช้กับสินค้าที่ผลิตข้ึนในเชิงอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ในกรณีที่

สนิค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของฝ่ายบริหาร (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงเกษตร ฯลฯ ซ่ึงเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย) แล้ว แต่ศาลยุติธรรมกลับตัดสินว่าสินค้า

ดังกล่าวเป็นสนิค้าที่ไม่ปลอดภัย ข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในการออก

และบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าวไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ว่าจะกระท าการโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รัฐจึงอาจต้องเข้ามารับผิดแทนตามมาตรา 1 ของกฎหมายว่าด้วย

ความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยรัฐ (State Compensation Act หรือ Kokka  Sekinin 

Hou)  

 

4. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัความรบัผิดของผูว่้าจ้างผลิต

พืชอาหารที่มีการรบัรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยัภายใตร้ะบบเกษตร

พนัธสญัญา 

4.1 ปัญหาขอ้สญัญาในการท าเกษตรพนัธสญัญาที่ไม่เป็นธรรมและอาจน าไปสู่

ความไม่มีคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตพชือาหาร 

การท าสัญญาระหว่างเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรกับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 

บริษัทมีอ านาจต่อรองที่เหนือกว่าในทุกด้านมีการปฏิบัติและมีการก าหนดข้อสัญญาที่ได้เปรียบ

และไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร ปัญหาลักษณะของการท าสัญญาหรือข้อสัญญาที่ฝ่ายบริษัทผู้

ประกอบธุรกจิอาหารได้เปรียบฝ่ายเกษตรกรและอาจส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของการผลิต

พืชอาหาร ได้แก่ 

1. มีการผูกขาดปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช เมลด็พันธุ์ ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช โดย

ก าหนดไว้ในข้อสัญญาว่าเกษตรกรจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่บริษัทจัดหาและส่งมอบให้เท่าน้ัน 

เม่ือบริษัทเป็นผู้จัดหาและก าหนดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทั้งหมดโดยไม่มีหน่วยงานภาครัฐ

ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยการผลิต หากปัจจัยในการผลิตน้ันไม่มีคุณภาพ หรือมี

คุณภาพต ่า อีกทั้งสารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช บริษัทกเ็ป็นผู้จัดหาให้ ชนิด 

ประเภทจึงเป็นไปตามที่บริษัทก าหนดทั้งหมด การผูกขาดของบริษัทดังที่กล่าวมา หากไม่มีการ

ควบคุมหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานใดตั้งแต่ต้นทางอันเป็นจุดเร่ิมต้นของห่วงโซ่การผลิตใน
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ระบบน้ี นอกจากจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรแล้ว อาจท าให้เกิดสินค้าที่ไม่มี

คุณภาพ มาตรฐานและมีความเสี่ยงสงูที่จะก่อให้เกดิอนัตรายต่อผู้บริโภคในอนาคตได้ 

2. ในเน้ือหาของข้อสัญญาหรือในทางปฏิบัติของบริษัทไม่มีหลักเกณฑ์การวัด

คุณภาพสินค้าที่เป็นมาตรฐาน สิ่งที่เกิดข้ึน คือ การตรวจวัดมาตรฐานของบริษัทเป็นการสุ่มตรวจ

สินค้า เช่น วัดขนาดของผลผลิต การช่ังน า้หนัก พิจารณาด้วยสายตาจากสี หรือรูปทรงภายนอก 

เป็นต้น สินค้าอาจเป็นไปตามมาตรฐานแต่บริษัทอาจแจ้งแก่เกษตรกรว่าสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่บริษัทก าหนด เพราะบริษัทต้องการจ ากัดการซ้ือ หรือลดปริมาณการซ้ือ ท าให้

เกษตรกรต้องรับความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธโดยอ้างว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทั้งบางกรณีขณะที่

บริษัทตรวจสอบสินค้า บริษัทกม็ิได้อนุญาตให้เกษตรกรเข้าร่วมพิจารณาด้วย การสุ่มตรวจอาจ

บังเอญิไปสุ่มตรวจสนิค้าบางจ านวนที่ไม่ได้มาตรฐานแต่บริษัทอาจเหมารวมว่าสินค้าทั้งหมดไม่ได้

มาตรฐาน รวมถึงกรณีหากมีสารเคมีตกค้างเกินกว่าค่ามาตรฐานซ่ึงบริษัทอาจสุ่มตรวจไม่พบก็

เป็นได้ 

4.2  ปัญหาความไม่ชัดเจนในการก าหนดสถานะของบริษทัผูว่้าจ้างผลิตพืช

อาหารภายใตร้ะบบเกษตรพนัธสญัญาเพือ่ก าหนดความรบัผิด และปัญหาความพรอ้มในการ

จดัท าโรงคดับรรจุพชือาหาร 

มีความไม่ชัดเจนและยากที่จะก าหนดตัวผู้ว่าจ้างในระบบเกษตรพันธสัญญา หากการ

ท าสัญญาระหว่างบริษัทกับเกษตรกรไม่ได้ท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ว่าจ้างผลิตเป็น

เพียงผู้จัดจ าหน่ายหรือกระจายสินค้า ไม่ได้มีการบรรจุผลผลิตพืชอาหารในบรรจุภัณฑ์และ

จ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทกจ็ะยากในการหาผู้รับผิด และในกรณีน้ีผู้ว่าจ้างผลิต

อาจอ้างได้ว่าตนเป็นเพียงผู้ขายสินค้าที่สามารถระบุตัวผู้ผลิตได้ จึงอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

เพราะผู้ว่าจ้างผลิตย่อมหาช่องทางเพ่ือให้หลุดพ้นความรับผิดได้ไม่ยาก ท าให้ผู้บริโภคซ่ึงได้รับ

ความเสยีหายไม่สามารถฟ้องร้องให้บริษัทรับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ และพระราชบัญญัติความรับ

ผิดต่อความเสยีหายที่เกดิข้ึนจากสนิค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4(3) มิได้มีการก าหนด

ระยะเวลาในการให้ผู้ขายระบุตัวผู้ผลิตเพ่ือให้ผู้ขายหลุดพ้นความรับผิดไว้ดังเช่น EC Directive 

85/374 EEC ซ่ึงบัญญัติไว้ใน Article 3(3) ของสหภาพยุโรป ที่ก  าหนดระยะเวลาไว้ว่า “ในเวลา

อนัสมควร” จึงอาจเกดิปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตามมา 

4.3  ปัญหาความไม่ชดัเจนของนิยามค าว่า “ผลิตผลเกษตรกรรม” และการ

ยกเวน้ผลิตผลเกษตรกรรมไวต้ามกฎกระทรวงฯ 

กฎหมายมุ่งให้บุคคลทุกคนซ่ึงอยู่ในฐานะผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ผลิตซ่ึงทราบ

ข้อมูลการผลิตและอยู่ในฐานะที่จะป้องกันมิให้มีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออกสู่ตลาดได้ดีที่สุดเป็นผู้

ต้องรับผิดเม่ือเกดิความเสียหายจากสินค้าน้ัน ในกรณีของการผลิตพืชอาหารภายใต้ระบบเกษตร

พันธสัญญาที่มีรูปแบบของการผลิตและความสัมพันธ์ที่ต่างไปจากการผลิตโดยทั่วไป มีปัญหาใน

การพิจารณา คือเกษตรกรผู้ผลิตที่แท้จริงมีกฎกระทรวงก าหนดยกเว้นความรับผิดไว้ เกษตรกรจึง
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อาจไม่ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 การผลิตของเกษตรกรจึงขาดความรับผิดชอบและวินัย ไม่เหมือนกับ

เกษตรกรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นความรับผิดไว้ เมื่อเกษตรกร

อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทผู้ว่าจ้าง บริษัทจึงเป็นผู้ซ่ึงต้องรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายต่อ

ผู้บริโภค 

4.4  ปัญหาเกีย่วกบัการตรวจรบัรองคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภยัของ

พชือาหาร 

การรับประกนัคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของผู้ผลิต โดยผู้บริโภคสามารถสังเกตุได้

จากตราสัญลักษณ์รับรองสินค้า หรือระบบการผลิตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่แสดงไว้บน

ผลิตภัณฑ ์ซ่ึงผู้บริโภคย่อมมีความม่ันใจในสินค้าน้ันมากกว่าสินค้าที่ไม่ปรากฏว่ามีการรับรอง แต่

ปัญหาที่ เกิดข้ึนพบว่า แม้สินค้ามีการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานที่

รับผิดชอบจนผู้ผลิตได้รับสิทธิในการแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ ยังพบว่า

สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น กรณีของพืชอาหารภายหลังจากที่สินค้าวางจ าหน่าย มีการ

ตรวจพบว่ามีค่าสารเคมีตกค้างเกนิกว่ามาตรฐานในพืชอาหารหลายชนิด ปัญหาสารเคมีตกค้างใน

พืชอาหารน้ีจึงอาจเป็นสนิค้าที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค 

ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างความสูญเสียทาง

เศรษฐกจิตามมา การตรวจรับรองพืชอาหารของประเทศไทยยังขาดความพร้อมในหลายด้าน เช่น 

บุคคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการตรวจรับรอง ความรู้ความเช่ียวชาญ งบประมาณ 

รวมถึงการทบัซ้อนกันของอ านาจตามกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการบูรณาการการ

ท างานร่วมกนั ตลอดจนถึงขาดความเข้มงวดในการปฏบัิติงาน เป็นต้น 

4.5  ปัญหาการขาดระบบการเยียวยา ชดเชย ความเสียหายเบื้ องตน้ และการ

ฟ้ืนฟูผูเ้สียหายภายหลงัไดร้บัความเสียหายจากการบริโภคพชือาหารทีไ่ม่ปลอดภยั 

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชอาหารก่อนที่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือแปรรูปเป็น

อาหารน้ัน จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นกฎหมายที่เน้นการป้องกันการเกิดอันตราย 

กล่าวคือ มีการก าหนด กฎเกณฑ์มาตรฐานในการผลิต มีการควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามที่

กฎหมายแต่ละฉบับ ก าหนด และมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ซ่ึงฝ่าฝืนไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย

โดยมบีทลงโทษทั้งในทางปกครอง ได้แก่ การเพิกถอนใบอนุญาต และทั้งในทางอาญา ได้แก่ การ

ลงโทษปรับหรือจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยไม่มีการบัญญัติโทษในการเยียวยาความเสียหายทาง

แพ่งไว้แต่อย่างใด และการพิสจูน์ความเสยีหายจากการสะสมของสารเคมีตกค้างในพืชอาหารเป็น

เร่ืองที่พิสจูน์ได้ยาก อกีทั้งมีค่าใช้จ่ายที่สงูมาก  
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5. ขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือเป็นการมิให้ปัญหาดังที่ ผู้วิจัยได้สรุปไว้ข้างต้นเกิดข้ึน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ

แนวทางในการบัญญัติกฎหมายข้ึนเพ่ือใช้บังคับ แก้ไขปรับปรุงบทกฎหมายที่มีใช้บังคับอยู่ให้มี

เน้ือหาครอบคลุม และรัฐพึงมีแนวนโยบายต่อปัญหาเหล่านี้  ดังต่อไปนี้  

5.2.1 ให้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตผลิตผลทางการเกษตรในระบบเกษตร

พันธสัญญาขึ้ นใช้บังคับ โดยเห็นควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพสินค้าด้วยการ

ก าหนดเป็นมาตรฐานกลางที่ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารทุกแห่งควรใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เช่นเดียวกบักฎหมายของสหรัฐอเมริกา และโดยอ านาจของกฎหมายให้มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือ

องค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมต้ังแต่คุณภาพ ราคา และมาตรฐานที่ควรจะเป็น

ของปัจจัยการผลิต รวมถึงการวิจัย รวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้ขายและผู้

น าเข้าปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือให้ท าการตรวจสอบ

และหาแนวทางควบคุมได้ และผู้วิจัยเห็นควรให้มีการก าหนดให้ผู้ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารใน

ระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจลักษณะน้ีโดยเฉพาะ เพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ในอนาคตหากมีความเสยีหายเกดิข้ึนต่อผู้บริโภค ซ่ึงหน่วยงานหรือองค์กร

ที่เหมาะสมเหน็ควรให้อยู่ในการก ากบัดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5.2.2 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้า

ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ในสว่นต่อไปนี้  

1) เพ่ิมเติมค าว่า “คุณภาพของสินค้า” เข้าไปในนิยามความหมายของค าว่า “สินค้า

ที่ไม่ปลอดภัย” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสยีหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่

ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการตีความความบกพร่องของสินค้าให้รวมไปถึง

คุณภาพของสนิค้าด้วย 

2) เพ่ิมเติมค าว่า “ภายในเวลาอนัสมควร” ในมาตรา 4 (3) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน

ในการบังคับใช้กฎหมายและเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เสยีหายและฝ่ายผู้ขาย 

นอกจากน้ีผู้วิจัยเห็นควรให้มีระบบการชดใช้เยียวยาผู้เสียหายเบ้ืองต้น ด้วยการ

ก าหนดวงเงินช่วยเหลือ เพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงส าหรับผู้เสียหายซ่ึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่

จะต้องรับการรักษาจากความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคพืชอาหารที่ไม่ปลอดภัย หรืออาจไม่ได้

รับการเยียวยาจากการฟ้องคดี โดยเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภคซ่ึงได้รับ

ความเสียหายจากการบริโภคสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติความรับ

ผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 น้ีในการจัดตั้ง ส าหรับเงินสมทบ

กองทุนน้ันอาจมาจากภาษีของผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการค้าสารเคมีทางการเกษตรที่มี

ความเกี่ยวข้องกบัประเดน็ปัญหาน้ีส่วนหน่ึง และจากการช่วยเหลือของรัฐบาลส่วนหน่ึง 

5.2.3 แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพ่ือการบูรณาการกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
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บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น ามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดอาหารที่ไม่ปลอดภัยดังเช่น 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศญ่ีปุ่นมาใช้ในประเทศไทยอย่างเข้มงวด เช่น มาตรการ

ตรวจสอบย้อนกลับ (Tracibility) และระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Rapid Alert System : RAS) 

นอกจากน้ีเหน็ควรให้มีการบัญญัติก าหนดให้ผู้ประกอบการในแต่ละขนาดต้องจัดท าระบบประกัน

คุณภาพ (Quality Assurance System) ในการผลิตตามความเหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี

ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP ) และพัฒนาไปสู่ระบบการวิเคราะห์

อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Point 

System : HACCP) รวมถึงก าหนดนโยบายการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

อาหาร (From Farm To Table) เป็นมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง ดังเช่นมาตรการที่สหภาพ

ยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่นใช้กนัอย่างเข้มงวด 
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