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บทคัดย่อ
มาตรฐานความปลอดภัย ของเครื่ อ งดื่ ม น้ า ผลไม้ภาคอุ ต สาหกรรม หรื อที่ เ รี ย กกัน ทัว่ ไปว่า
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้แบบพร้อมดื่ม ปั จจุบนั ประเทศไทยมีความนิ ยมเครื่ องดื่มชนิ ดนี้ มากเพื่อช่วยบารุ งร่ างกาย
ความเป็ นจริ งในการเลื อกซื้ อผูบ้ ริ โภคจะดู ขอ้ ความที่โฆษณาอยู่บนบรรจุภณ
ั ฑ์เท่านั้น ไม่ได้พิจารณาถึ งค่า
ฉลากโภชนาการ ฉลากแสดงค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม ที่เรี ยกว่า Guideline Daily Amounts :
GDA หรื อลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้บรรจุวา่ สามารถทนความร้อนในระหว่างกระบวนการผลิตได้เท่าใด
หรื อผลไม้ชนิ ดต่างๆ ที่นามาเป็ นวัตถุ ดิบมีประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างหรื อไม่ หากได้ทาการศึกษาหรื อเป็ น
ผู ผ้ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม น้ า ผลไม้จ ะทราบได้ว่า ผลไม้แ ท้จ ริ ง แล้ว เมื่ อ ถู ก น ามาท าเป็ นเครื่ อ งดื่ ม จะมี ล ัก ษณะสี
องค์ป ระกอบ อย่า งไร หรื อ ส่ ว นใดของผลไม้ที่ ส ามารถน ามาใช้ไ ด้บ ้า ง แม้ว่า เครื่ อ งดื่ ม น้ า ผลไม้จ ะมี
ประโยชน์ แต่ในความเป็ นจริ งหากบริ โภคในปริ มาณที่มากเกิ นไปย่อมแฝงด้วยโทษหรื อเป็ นสิ นค้าไม่ได้
คุณภาพที่ปลอดภัย อาจเกิดผลเสี ยต่อร่ างกายได้ ทั้งนี้ เพียงแค่เสริ มสร้างความรู ้โดยการให้ขอ้ มูลเบื้องต้นแก่
ผูบ้ ริ โภคอาจไม่เพียงพอ จึงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเป็ นตัวกาหนดกรอบการผลิ ตสิ นค้าเครื่ องดื่ มน้ า
ผลไม้ที่ปลอดภัยให้แก่ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ หรื อผูจ้ าหน่ายอีกด้วย
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสิ นค้าเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ภาคอุ ตสาหกรรม โดยทาการศึกษากฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ใน
ปั จจุบนั ทั้งหลักเกณฑ์ทวั่ ไป ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2556 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่
ไม่ ป ลอดภัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับ พระราชบัญ ญัติ วิธี พิ จ ารณาคดี ผูบ้ ริ โ ภค พ.ศ. 2551 ร่ ว มถึ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย (ฉบับที่…) (พ.ศ. ....) และหลักเกณฑ์เฉพาะตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 เรื่ องเครื่ องดื่มในภาชนะ
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บรรจุที่ปิดสนิท และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 394 พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่ องอาหารที่ตอ้ งแสดงฉลากโภชนาการค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่ามาตรการต่าง ๆ ที่กฎหมายไทยบังคับใช้อยูน่ ้ นั ยัง ไม่เพียงพอ
ต่อการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะเมื่ อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เนื่ องจากเครื่ องดื่ มน้ า ผลไม้
ไม่ได้เป็ นรู ปแบบการผลิตภาคครัวเรื อนอีกต่อไป แต่ถูกยกระดับขึ้นเป็ นภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
และสารเคมีในกระบวนการผลิ ต ดังนั้นจึงมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ผูบ้ ริ โภคมองข้ามไป ส่ วนประกอบ
เหล่านั้นบางชนิดมีผลกระทบต่อร่ างกายในระยะยาว หรื อมีผลกระทบต่อผูท้ ี่สภาพร่ างกายไม่ปกติได้ จึงเป็ น
เรื่ องสาคัญที่ไม่ควรมองข้าม ต้องมีการควบคุ มอย่างละเอียดรอบครอบเคร่ งครัด เพื่อสุ ขอนามัยและความ
ปลอดภัยในตัวสิ นค้าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้สาหรับผูบ้ ริ โภค
เมื่อทาการศึกษาประเด็นต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบพิสูจน์
ความปลอดภัยของสิ นค้าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้และเยียวยาคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากมาตรฐานที่มีอยู่ ทาให้เห็ นว่า
มาตรการของกฎหมายไทยมี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ มาตรฐานความปลอดภัย ของสิ น ค้า เครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้
ภาคอุตสาหกรรมที่ยงั ไม่คุม้ ครองความปลอดภัยเพียงพอแก่ผูบ้ ริ โภคและยังไม่ได้มีการควบคุ มตรวจสอบ
กากับดูแลให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจทาการผลิ ตเครื่ องดื่มน้ าผลไม้อย่างมีมาตรฐาน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายทีเกี่ ยวกับ การควบคุมดูแลการผลิตของผูป้ ระกอบธุ รกิ จและการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในสิ นค้า เครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้ภาคอุ ตสาหกรรมให้มี ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จและการ
แข่งขันทางการค้า ในปั จจุบนั มากขึ้น
Keywords: สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย, มาตรฐานความปลอดภัย, การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, เครื่ องดื่มน้ าผลไม้

Abstract
Fruit juice beverages or commonly known as ready-to-drink fruit juices are currently very
popular in Thailand for their nourishing and nutritional properties. In fact, the consumers just look at the
advertising message on the packaging during the buying decision process without considering the nutrition
facts label. This label shows the guideline daily amounts (GDA) of calories, sugar, fat and sodium. In
addition, the label may indicate the characteristics of the packaging such as the extent of heat resistance
during the production and whether the fruits used as raw materials have benefits as claimed or not. Those
who have studied or are the manufacturers of fruit juice beverages should know the changes in color and
composition of the beverage obtained from the processing of fresh fruits and know which parts of the fruits
can be utilized. Despite their benefit, excessive consumption of fruit juice beverages can result in adverse
effects. If the product does not meet the quality and safety standards, it may adversely affect the consumer's
body. However, simply enhancing knowledge by providing consumers the basic information may not be
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enough. Therefore, the legal measures are required for the determination of the framework for the
production of safe fruit juice beverages for the manufacturers, entrepreneurs as well as the suppliers.
This thesis aims to study the legal issues related to the safety standards of fruit juice products in
the industrial sector by studying current laws and general guidelines such as the Food Act B.E. 2522 and
the Amendment No.3 B.E. 2556 to the Factory Act B.E. 2535, the Liability for Damages Arising from
Unsafe Products Act B.E.2551, the Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 including the Draft Liability
for Damages Arising from Unsafe Products Act No. … (B.E…….). This includes the specific guidelines
according to the notifications of Ministry of Public Health such as the Notification of Ministry of Public
Health No. 356 (B.E. 2556) on the Beverages in Sealed Container and No. 394 (B.E. 2561) issued by virtue
of the Food Act B.E. 2522 on Food Products Required to bear Nutrition Labelling and Guideline Daily
Amounts, GDA Labelling
However, the study showed that Thai legal measures are insufficient for the consumer
protection, especially when compared to the laws of other countries. This is because the production of fruit
juice beverages is no longer a household production and it is enhanced and elevated to the industrial scale
by using technology and chemicals in the production process. Therefore, there are many components
overlooked by the consumers. Some of those components have long-term effects on the body or an adverse
effect on those with abnormal physical conditions. These aspects are important and should not be overlooked
and must be carefully controlled in order to ensure hygiene and safety of the fruit juice products for
customers.
Legal issues related to the supervision, control and verification of the fruit juice product safety
and consumer compensation and protection according to the existing standards were studied. The results
showed that the problems with the safety standards for fruit juice products in the industrial sector are that
the legal measures in Thailand are insufficient for protecting the customer safety and the production
processes of entrepreneurs are not controlled, inspected and supervised to ensure compliance with standards.
Therefore, there should be a revision and amendment of the laws related to the supervision of production of
entrepreneurs and consumer protection in fruit juice products in the industrial sector in order to keep up
with the current economic conditions and competition
Keywords: Unsafe Products, Product Safety, Consumer Protection, fruit juice products
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บทนา
ปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นยุคโลกาภิวฒั น์ ระบบเศรษฐกิจและการค้าที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว การ
ผลิ ตสิ นค้าในประเทศถู กผลิตขึ้นแบบครั้งละมากๆ (Mass Products) รวมถึ งช่ องทางการจาหน่ ายที่มากขึ้น
เช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้เกี่ยวกับค่าทางโภชนาการจากสิ่ งที่รับประทาน
เข้า ไปและขาดความเข้าใจเกี่ ย วกับ ความปลอดภัยของสิ นค้า เมื่ อผูบ้ ริ โภคดื่ ม กิ นสิ นค้า ที่ ไ ม่ไ ด้คุ ณภาพ
หรื อไม่ตรงตามมาตรฐานหรื อมี มาตรฐานที่ ไม่เพียงพอจึ งก่ อให้เกิ ดอันตรายทั้งต่อชี วิต ร่ างกาย สุ ขภาพ
อนามัย จิตใจ หรื อทรัพย์สิน ทั้งกับผูบ้ ริ โภคเองและบุคคลอื่น สาหรับประเทศไทยเมื่อเกิดความเสี ยหายขึ้น
จากสนค้าที่ไม่ปลอดภัยแล้วจะนาไปสู่ การเกิดข้อพิพาทและกระบวนการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามมา กระทัง่
เข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของศาลก็มี บางกรณี มีการเผชิ ญหน้าระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจ กับผูบ้ ริ โภคอย่าง
รุ นแรง ซึ่ งในปั จจุ บนั เรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนในความเสี ยหายยังมี ความยุ่งยาก เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง ไม่
เอื้ออานวยต่อการใช้สิทธิ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบการมีอานาจต่อรองที่
ไม่เท่ากัน ผูบ้ ริ โภคเป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบและได้รับความเสี ยหายจากการใช้สินค้าแต่กฎหมายให้ผูบ้ ริ โภคมี
ภาระการพิสูจน์ว่าได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าของผูผ้ ลิ ตหรื อผูป้ ระกอบการนั้นๆ ซึ่ งค่อนข้างกระทาได้
ยากเนื่ องจากการผลิ ตในแต่ละขั้นตอนอยู่ในความรู ้ เห็ นของผูผ้ ลิ ตสิ นค้าหรื อผูป้ ระกอบการเพียงฝ่ ายเดียว
ส่ งผลให้ผเู ้ สี ยหายจานวนมากไม่ได้รับ ค่าสิ นไหมทดแทนใดๆ ทาให้เห็นถึงความบกพร่ องของกฎหมายที่มี
อยูว่ า่ ไม่สามารถแก้ไขความเสี ยหายที่เกิดขึ้นหรื อเยียวยาความเดือดร้อนแก่ผบู ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง
ถึ งแม้ว่าสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีขอ้ กาหนดให้ผูผ้ ลิต
เครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ดสนิ ท 3จะต้อ งแสดงชื่ อ สิ น ค้า ที่ ต้ งั ผู ผ้ ลิ ต วัน เดื อ นที่ ที่ ผ ลิ ต วัน หมดอายุ
ส่ วนประกอบ ฉลากว่ามีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่ รวมถึงระหว่าง
กระบวนการผลิ ตต้องผ่านการฆ่าเชื้ อทั้งตัวน้ าผลไม้และภาชนะด้วยระบบบรรจุ เพื่อยืดอายุการเก็บ รั กษา
คุณภาพ (Shelf Life) และป้ องกันการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ แต่ท้ งั นี้ก็มีปัจจัยอื่น ๆ ภายหลังกระบวนการ
ผลิ ตที่ อาจท าให้จุลิ นทรี ย ์เ หล่ า นั้น เติ บ โตได้อีก ครั้ ง เช่ น การกระแทกระหว่า งขนส่ ง เมื่ ออากาศเข้า ไป
จุลินทรี ยจ์ ะเริ่ มเติบโตอีกครั้งและสิ นค้านั้นจะเสื่ อมคุ ณภาพส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงแก่ผูบ้ ริ โภคที่ให้ได้รับ
ความไม่ปลอดภัยจากเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ แสดงให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพของกฎหมายที่มีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอต่อ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ ซึ่งมีความสาคัญไม่น้อย
ไปกว่ า เครื่ องอุ ป โภคบริ โภคประเภทอื่ น ๆ การใช้ ม าตรการเชิ ง ป้ อ งกัน หรื อการเยี ย วอย่ า งอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพจึงสามารถคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง เช่ น การให้ผูบ้ ริ โภคได้รับข่าวสารและการแจ้ง
เตื อนภัย ล่ วงหน้า อย่า งถู ก ต้องครบถ้วน การเก็ บ สิ นค้า ออกจากตลาด การเรี ย กคื นสิ นค้า และการชดใช้
ค่าเสี ยหายให้แก่ผบู ้ ริ โภค

3

ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 356 พ.ศ.2556 เรื่ องเครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
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บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางสาหรับปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในปั จจุบนั โดยศึกษา
หลักการป้ องกันและเยียวยาผูบ้ ริ โภคที่ได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยทั้งของ
ประเทศไทย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กาเพื่อให้ทราบถึงความหมาย หลักเกณฑ์ ขอบเขต และนัยสาคัญ
ของหลักการต่างๆ โดยแบ่งเป็ นสามส่ วน ส่ วนหนึ่ งว่าด้วยหลักการทัว่ ไปของมาตรฐานความปลอดภัยของ
สิ นค้าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรม ส่ วนที่สองว่าด้วยหลักการและมาตรการที่นามาใช้ในเพื่อคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา และส่ วนที่สามเป็ นบทวิเคราะห์

1. หลักการทัว่ ไปของมาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้ าเครื่ องดื่มนา้ ผลไม้ ภาคอุตสาหกรรม
ประการแรกหลัก ความปลอดภัย ในกระบวนการผลิ ต เป็ นการควบคุ ม ความไม่ ป ลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรมของเครื่ องดื่มน้ าผลไม้เพื่อตรวจสอบและวัดระดับความเสี่ ยงในระหว่างกระบวนการผลิต
ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเป็ นมาตรการแบบสมัครใจ ได้แก่ มาตรฐานของคณะกรรมาธิ การ
โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX Alimentarius Commission : CAC) จัดทาข้อแนะนา
การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการที่ดีในการผลิ ตอาหาร ตามหลัก 6 ประการคือ หลักการคุ ณภาพของ
อาหาร (Food Quality) หลักการว่าด้วยการให้รายละเอียดแก่ผบู ้ ริ โภค (Consumer Information) หลักการว่า
ด้วยความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หลักการว่าด้วยสุ ขอนามัยในการผลิตอาหาร (Good Hygiene
Practice : GHP) หลักการปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และหลักการ
ควบคุมระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิ กฤต (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) โดยมี
หลักการสาคัญคือระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ระบบวิเคราะห์อนั ตรายและจุด
วิ ก ฤตที่ ต้ อ งควบคุ ม ในการผลิ ต อาหาร GUIDELINES FOR USE OF NUTRITION AND HEALTH
CLAIMS (CAC/GL 23-1997 Amended 2009; amendment 2009)
ประการต่อมาหลักความปลอดภัยภายหลังกระบวนการผลิต โดยแบ่งเป็ นการให้ความคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในระดับสู ง (Principle of High Level of Consumer Protection) กาหนดว่าภาครัฐและผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จต้องกากับดู แลความปลอดภัยของสิ นค้าที่ วางจาหน่ ายในตลาด โดยการตรวจสอบคุ ณภาพวัตถุ ดิบ
ตรวจสอบสิ นค้า ในระหว่างการผลิ ตทุ กขั้นตอนให้ เพื่ อมุ่ ง เน้นสร้ า งความมัน่ ใจให้ผูบ้ ริ โภคว่าสิ นค้าที่
จาหน่ายอยูใ่ นตลาดจะมีความปลอดภัยระดับมาตรฐาน รวมถึง กาหนดให้ผผู ้ ลิตผูจ้ ดั จาหน่ ายและผูค้ า้ ปลี ก
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาหน่ายในเชิงพาณิ ชย์ตอ้ งแจ้งข้อบกพร่ องอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจจะต้องทา
รายงานที่จาเป็ นทั้งหมดส่ งให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและกาหนดวิธีแก้ไข ซ่ อมแซม หรื อคืนเงินกับผูบ้ ริ โภคอย่าง
เหมาะสม และให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการเรี ยกคืน หรื อเรี ยกว่า มาตรการเรี ยกคืนสิ นค้า
อย่ า งรวดเร็ ว (Fast Track Product Recall Program) ซึ่ งเป็ นหลัก การความปลอดภัย ของสิ น ค้า (Product
Safety) เป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยก่อนที่สินค้าจะออกสู่ ตลาด แล้วยัง
รวมถึ งหลักเกณฑ์ในการกากับดู แลและควบคุ มกระบวนการภายหลังจากสิ นค้าได้ออกสู่ ตลาดแล้วอย่าง
ครบถ้ว น ซึ่ งประเทศพัฒ นาแล้วและเป็ นประเทศที่ เ น้น ความปลอดภัย ของสิ น ค้าอุ ป โภคบริ โ ภคด้าน
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อุ ตสาหกรรมเป็ นหลัก เช่ น กลุ่ ม ประเทศสหภาพยุโรป และประเทศสหรั ฐอเมริ ก า มี หลัก การเกี่ ย วกับ
มาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้ากาหนดอยูใ่ นกฎหมายอย่างชัดเจน
ประการสุ ดท้าย เมื่อเกิ ดความเสี ยหายขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อชี วิต ร่ างกาย และอนามัย
หลักการของไทยมุ่งเน้นเรื่ องการเยียวยาและปรับใช้หลักความรับผิดเกี่ยวกับสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product
Liability) ซึ่งเป็ นหลักการเพื่อเข้ามาเยียวยาความเสี ยหายจากการบริ โภคสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยและได้เกิดความ
เสี ยหายขึ้นแล้ว เห็นได้จาก พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.
2522 เป็ นต้น

2. หลักการและมาตรการทีน่ ามาใช้ ในเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา
สาหรับประเทศไทยเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ในภาคอุตสาหกรรมถือเป็ นเครื่ องดื่มที่อยูใ่ นภาชนะบรรจุ
ปิ ดสนิทที่อยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุ ข ฉบับที่
356 พ.ศ.2556 เรื่ องเครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท แต่สาหรับผูบ้ ริ โภคที่ดื่มเครื่ องดื่มน้ าผลไม้จะได้รับ
ความคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ่ งมุ่งเน้นที่มาตรฐานทางเทคนิ คของสิ นค้าเฉพาะอย่างและใน
ส่ วนของกฎหมายเกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ดในความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น จากสิ นค้า ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ประกอบกับ
กฎหมายวิธีพิจารณาผูบ้ ริ โภคที่ให้สิทธิ ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าของผูป้ ระกอบธุ รกิจสามารถฟ้ องร้ อง
หรื อให้ตวั แทนฟ้ องร้องหรื อร้ องขอให้หน่วยงานต่างๆ ฟ้ องร้องแทนผูเ้ สี ยหายเพื่อเรี ยกให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จ
ชดใช้ค่าเสี ยหายได้ พร้ อมทั้งกาหนดให้คณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคมี อานาจหน้าที่ ดาเนิ นการสั่ง ให้
ผูป้ ระกอบการห้ามขาย เรี ยกคืน จัดเก็บ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ชดใช้ราคา ปรับปรุ งสิ นค้า ให้ทาลายสิ นค้าให้
ปิ ดประกาศแจ้งข้อมูลเตือนข่าวสารที่เป็ นอันตรายของสิ นค้าเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคทราบเกี่ยวกับการดาเนิ นการ
จากการศึ ก ษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายไทยที่ ใ ช้บ งั คับ เกี่ ย วกับ มาตรฐานความปลอดภัย ของสิ น ค้า
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรมในการกากับดูแลไม่ใช่มาตรฐานในเชิงป้ องกันอย่างต่างประเทศ
ทั้งยังขาดรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการกาหนดหน้าที่ ข องผูป้ ระกอบธุ รกิ จในการกากับดู แลความ
ปลอดภัยของสิ นค้าภายหลังจากที่มีการนาสิ นค้าออกวางจาหน่ายหรื อขายต่อแก่ผปู ้ ระกอบการรายอื่น และ
ไม่มีแนวทางในการดาเนิ นงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการตรวจสอบและ
เก็บสิ นค้าจากท้องตลาด รวมถึ งกระบวนการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคเมื่ อเกิ ดความเสี ยหายขึ้ น แต่กลับเน้นการ
ฟ้ องร้ องคดี และเรี ยกค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จแล้วเท่านั้น สะท้อนถึ งความ
บกพร่ องของระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยที่ตอ้ งได้รับการยกระดับเพื่อความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายโดยเฉพาะ
กับผูบ้ ริ โภค
ปั ญหามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ นค้าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรมมีหลักการทาง
กฎหมายบังคับใช้ในปั จจุบนั เกื อบจะครอบคลุ มความปลอดภัยทุกด้าน แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอให้เครื่ องดื่ มน้ า
ผลไม้ที่ผลิตโดยภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคเท่าที่ควร เนื่ องจากการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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มุ่งเน้นในเชิ งสังคมมากกว่าการคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพและอนามัยของประชาชน กรณี ความไม่ปลอดภัยของ
สิ นค้ากฎหมายกาหนดว่าหากเกิดความเสี ยหายแก่ชีวติ ร่ างกายของผูบ้ ริ โภคถือว่าสิ นค้าเหล่านั้นเป็ นสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัย แต่ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้วา่ ความไม่ปลอดภัยหรื อความปลอดภัยคืออะไร ไม่มีมาตรฐานเพื่อ
วัดเกณฑ์ความไม่ปลอดภัยนั้น ไม่มีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฉบับใดที่มีมาตรการการเยียวยาความเสี ยหาย
โดยตรงให้แก่ผูบ้ ริ โภคและไม่ได้ให้อานาจผูป้ ระกอบการในการเรี ยกเก็บคืนสิ นค้า จะเห็ นได้ว่ามาตรการ
ทางกฎหมายเป็ นมาตรการเน้นการฟ้ องคดี โดยตรงต่อศาลซึ่ งใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการดาเนิ นคดี
รวมถึงบางกรณี ตอ้ งใช้ความรู ้และความเชี่ ยวชาญทางกฎหมายหรื อทางการแพทย์มาประกอบการพิสู จน์
ความเสี ยหายด้วยย่อมเป็ นการยาก การให้ผปู ้ ระกอบการชดใช้และเยียวยาภายหลังจากที่เกิดความเสี ยหายขึ้น
แล้วคงไม่เพียงพอต่อมาตรฐานที่จะไปเทียบเท่ากับนานาประเทศได้ เพราะต่างประเทศอย่างสหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริ กานาหลักการความปลอดภัยของสิ นค้าที่ เรี ยกว่า Product Safety มาใช้กบั การวางหลักเกณฑ์
มาตรฐานรวมถึงการให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับสู ง (Principle of High Level of Consumer Protection)
เป็ นมาตรการเชิ งป้ องกันสาคัญของกฎหมายเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองความปลอดภัยให้แก่ ผูบ้ ริ โภครวมถึ งมี
ระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลและระบบแจ้งเตือนภัยแบบสมัครใจโดยเป็ นความร่ วมมือทั้งจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จและ
ภาครัฐ ดังนั้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาจึงเห็ นควรนามาตรการของต่างประเทศมาใช้ในการป้ องกันและ
เยียวยาความเสี ยหายให้แก่ผบู ้ ริ โภคนอกเหนื อการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อแบ่งเบาภาระสาหรับทุกฝ่ าย และสร้าง
ความเป็ นธรรมมากขึ้นให้แก่ผบู ้ ริ โภค
แม้วา่ ประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและ
ให้ได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย มุ่งหมายดูแลสวัสดิภาพของประชาชนเป็ น
สาคัญ แต่มาตรการเพื่อความปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรมยัง ไม่มี
หลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยใช้บงั คับเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย ไม่มีมาตรการเรี ยกคืน
สิ นค้าหรื อออกคาสั่งให้ผปู ้ ระกอบการเรี ยกคืนสิ นค้า ซึ่ งถือเป็ นมาตรการขั้นต้นในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่
ครอบคลุ ม ปั ญหาที่ เกิ ดแก่ ผูบ้ ริ โภคและเนื่ องจากผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคมี ผ ลประโยชน์ ใ นทิ ศทาง
ตรงกันข้าม ทาให้ผเู ้ สี ยหายต้องแบกรับภาระการพิสูจน์ที่มากเกินสมควร
สาหรับสหภาพยุโรป การวิเคราะห์อนั ตรายและกาหนดจุดเสี่ ยงของอาหารเครื่ องดื่มให้เป็ นไป
ตาม Directive 2001/95/EC on General Product Safety : GPSD ซึ่ งครอบคลุ ม สิ น ค้า ทุ ก ชนิ ด ควบคุ ม ทั้ง
กระบวนการผลิ ตการขนส่ ง จนกว่า สิ นค้า จะถึ ง มื อผูบ้ ริ โภคเช่ นกัน และกรณี ที่ สิ นค้า ใดเป็ นสิ นค้าที่ ไม่
ปลอดภัยหรื อผูป้ ระกอบธุ รกิ จไม่ปฏิ บ ตั ิ ตาม EU Directive 85/374/EEC เกี่ ยวกับความรั บผิดต่อผูบ้ ริ โ ภค
สาหรับสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยภาครัฐสามารถเรี ยกเก็บสิ นค้าคืนได้ และสั่งให้ระงับการจาหน่ ายในทันทีเพื่อ
เรี ยกคืนหรื อทาลายเครื่ องดื่ มนั้นทันที ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจมีหน้าที่แจ้งความบกพร่ องให้แก่ผบู ้ ริ โภคทราบ
และชดเชยค่าเสี ยหายที่เป็ นผลมาจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น
ส าหรั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ กากฎหมาย Food Safety Modernization Act : FSMA ก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเครื่ องดื่มและกาหนดให้ผผู ้ ลิตอาหารต้องประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
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และกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยกับอาหารที่ อาจเกิ ดความเสี่ ยงในเชิ งป้ องกัน ส่ วนในเรื่ องมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสิ นค้า Product Safety มีกฎหมาย The Consumer Product Safety Act 1972 (CPSA) และ
แก้ไขเพิ่มเติมโดย Consumer Product Safety Improvement Act 2008 (CPSIA) และโดยผลของ CPSA ทาให้
มีการจัดตั้ง Consumer Product Safety Commission (CPSC) ขึ้นมาเพื่อกากับดูแลความปลอดภัยของสิ นค้ามี
หน้าที่หลักในการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความเสี่ ยงที่ไม่สมควรเกิ ดขึ้ นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยทั้งก่ อนนา
ออกจาหน่ายและเมื่อวางจาหน่ายสิ นค้าแล้ว รวมถึงมีบทบัญญัติกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ไว้อย่างชัดเจน
กฎหมาย Product Safety ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กาจึงมีความสนใจที่จะนามาศึกษา
เนื่ องจากมาตรฐานความปลอดภัยเพื่ อคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคของทั้ง 2 ประเทศนี้ ช่วยรั กษาดุ ลยภาพระหว่า ง
เป้ าหมายทางเศรษฐกิจและเป้ าหมายทางสังคมได้อย่างดี ดังนั้นกฎหมาย Product Liability ของไทยจึงควร
ต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายบางประการให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากขึ้น รวมถึงต้องให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรมแก่ผบู ้ ริ โภคอย่างถูกต้องและ
มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล
กฎหมายของสหภาพยุโรปและสหรั ฐอเมริ กาได้พฒั นากฎหมายเกี่ ย วกับความปลอดภัย ของ
สิ นค้าให้ครอบคลุ มสิ นค้าบริ โภคทุกประเภท โดยวางข้อกาหนดเป็ นการทัว่ ไปว่าสิ นค้าที่นาออกจาหน่ าย
ต้องเป็ นสิ นค้าที่ปลอดภัยเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ กาหนดให้ผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ ผูน้ าเข้า ผูจ้ ดั จาหน่ าย
หรื อเจ้าหน้าที่ของรั ฐก็ตามมี หน้าที่กากับดู แลความปลอดภัย และมีมาตรการสุ่ มตรวจ ตรวจสอบ พิสูจน์
ความปลอดภัยของสิ นค้าภายหลังการวางจาหน่ ายสิ นค้าในท้องตลาดแล้ว รวมถึ งกรณี ที่สินค้ามีปัญหาให้
เก็บสิ นค้าออกจากตลาด มีระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลและระบบแจ้งเตือนภัยที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ น
การน าหลัก การความความปลอดภัย ของสิ น ค้า ที่ เ รี ย กว่ า Product Safety มาใช้ ก ับ การวางหลัก เกณฑ์
มาตรฐาน จัดทาเป็ นหลักการสาคัญของกฎหมายเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองความปลอดภัยให้แก่ผบู ้ ริ โภคตลอด
กระบวนการผลิตจนกระทัง่ สิ นค้าถึงมือผูบ้ ริ โภค

3. บทวิเคราะห์
สิ น ค้า เครื่ อ งดื่ ม น้ าผลไม้ภ าคอุ ต สาหกรรมยัง ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความปลอดภัย จาก
กระบวนการผลิ ตภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการหลังภายหลังจากที่ได้นาสิ นค้าออกวางจาหน่ ายแล้ว
พบว่าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ยงั สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายทางร่ างกายหรื อชีวิตอย่างไม่น่าเกิดขึ้น
ความเสี่ ยงและภัยที่แฝงมากับเครื่ องดื่มน้ าผลไม้อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ การ
ขนส่ ง หรื อแม่แต่ขณะวางจาหน่าย เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยให้กบั เครื่ องดื่ม
ไม่ได้เป็ นเครื่ องบ่งชี้วา่ สิ นค้านั้นจะปลอดภัยสาหรับทุกคนเสมอไป การรับรองมาตรฐานแบบสมัครใจไม่ได้
ทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจ ทั้งผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ ผูจ้ าหน่ายให้ความสาคัญกระบวนการผลิ ตจนกว่าสิ นค้าจะ
ไปถึงมือผูบ้ ริ โภคเท่าไหร่ นกั เพราะเป็ นการเพิ่มต้นทุนในการบริ หารจัดการสิ นค้า ถึงแม้จะมีกฎหมายความ
คุมการผลิต และไม่ได้มีกฎหมายในการกากับดูแลให้เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลเพื่อควบคุม
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ความเสี่ ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เครื่ องดื่มน้ าผลไม้เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปหรื อสหรัฐอเมริ กา จึง
สรุ ปปั ญหาต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.) ปั ญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้
ภาคอุตสาหกรรม เกี่ ยวกับการกาหนดข้อมูลความปลอดภัยและการควบคุ มการผลิต ซึ่ งประเทศไทยนั้นมี
เพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขในเรื่ องเครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเรื่ องของฉลากเท่านั้น จึง
เห็ น ว่า กฎหมายที่ มี อ ยู่น้ ัน ไม่ เ พี ย งพอจะท าให้ เ ครื่ อ งดื่ ม น้ า ผลไม้มี ค วามปลอดภัย ด้า นสุ ข อนามัย และ
ประโยชน์ที่ผูบ้ ริ โภคควรได้รับ แตกต่างกับต่างประเทศ เช่ น ประชาคมยุโรปที่ มีกฎหมายพิเศษเพื่อดู แล
ควบคุ มเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้อย่าง Directive 2001/112/EC หรื อสหรัฐอเมริ กามีคณะกรรมการ CPSC กากับ
ดูแลสิ นค้าทัว่ ไปแต่เป็ นดูแลแบบมาตรการพิเศษ
2.) ปั ญหาการกาหนดระยะเวลาเพื่อกากับดูแลความปลอดภัยภายหลังกระบวนการผลิต เช่นการ
สุ่ มตรวจกรณี การเปลี่ ยนสู ตร เปลี่ ยนฉลาก หลังจากเครื่ องดื่ มได้รับการอนุ ญาตจดทะเบี ยนตารั บอาหาร
เรี ย บร้ อ ยแล้ว ขาดการก ากับ ควบคุ ม อย่า งเหมาะสมและขาดการตรวจสอบความปลอดภัย อาหารขาด
ประสิ ทธิ ภาพไม่กา้ วทันเหตุการณ์ และการจัดการข้อมูลส่ วนกลางพร้ อมทั้งแจ้งเตือนภัย ซึ่ งประเทศไทยมี
มาตรการด้า นนี้ ไ ม่เพี ยงพอ ไม่ เหมื อนกับ ต่ า งประเทศที่ ผูป้ ระกอบการนามาตรการเรี ยกคื นสิ นค้า อย่าง
รวดเร็ ว (Fast Track) มาใช้
3.) ปัญหาการภาระการพิสูจน์ของผูเ้ สี ยหายกรณี ที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็ นถึ งความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นหากต้องใช้ทางวิทยาศาสตร์ หรื อใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็ นผูช้ ่วยยืนยันถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นย่อมเป็ นเรื่ องยาก เพราะในระบบสังคม
ของคนไทยจะใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญเข้ามายืนยัน บ่อยครั้งที่ตอ้ งให้เกิดความเสี ยหายถึงชี วิตหรื อเสี ยหายต่อร่ างกาย
ร้ายแรงแก่คนหมู่มากก่อนจึงเข้ามาดาเนิ นการตรวจสอบ และหากผูป้ ระกอบธุ รกิจได้ชดใช้คา้ สี ยหายไปแล้ว
กรณี มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจหลายขั้นตอนที่ตอ้ งเข้ามารับผิดชอบ กฎหมายความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยหรื อพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค 2551 ไม่ได้ระบุถึงสิ ทธิ การไล่เบี้ย
เอาไว้ว่าเมื่อผูป้ ระกอบการรายใดรายหนึ่ งได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายให้ผูบ้ ริ โภคแทน
ผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ แล้ว ผูป้ ระกอบการรายนั้นจะไปไล่เบี้ยเอากับผูป้ ระกอบการรายอื่นอย่างไร
4.) ปั ญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผูเ้ ข้าตรวจสอบยังไม่เพียงพอ เห็นได้จากเมื่อผูป้ ระกอบการ
ในประเทศไทยต้องการส่ งออกสิ นค้าไปจาหน่ ายยังต่างประเทศเป็ นเรื่ องยากเพราะมาตรฐานตามกฎหมาย
ต่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ นค้าใช้หลักความสิ นค้าปลอดภัยของสิ นค้า(Product Safety) โดยมี
หลักการสาคัญว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับสู ง (High Level Of Consumer Protection)

ข้ อสรุป
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่ า ประเทศมาตรฐานความปลอดภัย ของสิ น ค้า เครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยควรมีกากับควบคุ มดู แลหลักจากสิ นค้าถู กวางจาหน่ายให้เข้มงวดมากขึ้น
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เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพ ร่ างกาย ชีวติ และอนามัยของผูบ้ ริ โภคและสร้างความมัน่ ใจต่อการเลือก
ซื้ อมากขึ้ น การหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หามาตรฐานความปลอดภัย ของสิ นค้ า เครื่ องดื่ มน้ าผลไม้
ภาคอุ ต สาหกรรมควรน ามาตรการให้ค วามคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคในระดับ สู ง (Principle of High Level of
Consumer) ของสหภาพยุโ รป และการจัด ล าดับ ขั้น ความรุ น แรงจากสิ น ค้า ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย (The Hazard
Priority System) หรื อความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ซ่ ึ งเป็ นไปตามมาตรการเรี ยกคืน สิ นค้าอย่างรวดเร็ ว (Fast
Track Product Recall Program) มาใช้ในการป้ องกันและเยียวยาความเสี ยหายให้แก่ผบู ้ ริ โภคนอกเหนื อจาก
การฟ้ องคดี ต่อศาล จะทาให้เกิ ดความมัน่ ใจและการยอมรับการบริ โภคสิ นค้าทั้งตลาดภายในประเทศและ
การจาหน่ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศด้วย จึงขอเสนอแนวทางดังต่อไปนี้
1. ควรต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานของเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรมเป็ นการเฉพาะ
โดยใช้ระบบการให้ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนของการผลิ ตตั้งแต่ผูผ้ ลิ ต ประกอบการ ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก
ผูบ้ ริ โภคและภาครัฐ รวมถึงการมีระบบแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ ว
2. ต้ อ งจัด ให้ มี ก ฎหมายที่ ใ ช้ ใ นควบคุ ม แบบป้ องกั น เหมื อ นอย่ า งสหภาพยุ โ รปหรื อ
สหรั ฐอเมริ ก า โดยมี เงื่ อนไขและวิธี ก ารของสิ นค้าที่ ปลอดภัย ไว้เป็ นกฎหมายกลางและมี ความชัด เจน
แน่นอนสามารถนาไปปฏิบตั ิตามได้ง่าย ได้แก่ มาตรการให้ขอ้ มูลของสิ นค้าที่เพียงพอ มาตรการตรวจสอบ
ความไม่ปลอดภัย มาตรการแจ้งเตื อนความไม่ปลอดภัย มาตรการความร่ วมมือด้านการกากับดู แลสิ นค้า
ภายหลังได้วางจาหน่ายแล้ว มาตรการบังคับกรณี สินค้าที่เป็ นอันตรายต้องให้นาออกจากตลาดอย่างเร็ วที่สุด
3. ให้ มี ก ลไกการบัง คับ ใช้ ม าตรการความปลอดภัย ของสิ น ค้า แบบสมัค รใจและก าหนด
มาตรการความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และสานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค กับผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ และผูจ้ ดั จาหน่ าย อย่างเช่ นใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อควบคุมดูแลและติดตามตรวจสอบการสิ นค้าที่วางจาหน่ายอยูใ่ นตลาด และเพื่อ
พัฒนาต่อไปยังมาตรการในการแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม
4. เลือกใช้มาตรการแก้ปัญหาให้ได้สัดส่ วนกับความเสี่ ยงภัยหรื อภัยที่เกิดขึ้น และจัดให้มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ ให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยในกรณี เร่ งด่วน โดยเฉพาะ
ควรมีมีมาตรการทางเลื อกที่เหมาะสม ในการป้ องกันและเยียวยาความเสี ยหายนอกเหนื อจากการฟ้ องร้ อง
เพื่อนาคดีข้ ึนสู่ ศาล
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปรั บปรุ งในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อสถานการณ์ ในการ
คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค ในเบื้ องต้นสามารถรั บ เอาหลัก เกณฑ์ม าตรฐานความปลอดภัย ของสิ นค้า ทัว่ ไปของ
หลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรปและของสหรัฐอเมริ กามาเป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัย
สาหรับสิ นค้าเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรม
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