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บทคัดย่อ 

มาตรฐานความปลอดภัยของเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า
เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมแ้บบพร้อมด่ืม ปัจจุบนัประเทศไทยมีความนิยมเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีมากเพื่อช่วยบ ารุงร่างกาย 
ความเป็นจริงในการเลือกซ้ือผูบ้ริโภคจะดูขอ้ความท่ีโฆษณาอยู่บนบรรจุภณัฑ์เท่านั้น ไม่ไดพ้ิจารณาถึงค่า
ฉลากโภชนาการ ฉลากแสดงค่าพลงังาน น ้ าตาล ไขมนั และโซเดียม ท่ีเรียกวา่ Guideline Daily Amounts : 
GDA หรือลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ท่ีใชบ้รรจุวา่สามารถทนความร้อนในระหวา่งกระบวนการผลิตไดเ้ท่าใด 
หรือผลไมช้นิดต่างๆ ท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบมีประโยชน์ตามท่ีกล่าวอา้งหรือไม่ หากไดท้  าการศึกษาหรือเป็น
ผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้จะทราบได้ว่าผลไม้แท้จริงแล้วเม่ือถูกน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมจะมีลักษณะสี 
องค์ประกอบ อย่างไร หรือส่วนใดของผลไม้ท่ีสามารถน ามาใช้ได้บ้าง แม้ว่าเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้จะมี
ประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงหากบริโภคในปริมาณท่ีมากเกินไปย่อมแฝงดว้ยโทษหรือเป็นสินคา้ไม่ได้
คุณภาพท่ีปลอดภยั อาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได ้ทั้งน้ีเพียงแค่เสริมสร้างความรู้โดยการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่
ผูบ้ริโภคอาจไม่เพียงพอ จึงตอ้งใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นตวัก าหนดกรอบการผลิตสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้ า
ผลไมท่ี้ปลอดภยัใหแ้ก่ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ หรือผูจ้  าหน่ายอีกดว้ย 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภยัของสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมภ้าคอุตสาหกรรม โดยท าการศึกษากฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนัทั้งหลกัเกณฑ์ทัว่ไป ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 และ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 
2556 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ี
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  พ.ศ. 2551 ร่วมถึง ร่าง 
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั (ฉบบัท่ี…) (พ.ศ. ....) และหลกัเกณฑเ์ฉพาะตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 356 พ.ศ. 2556 เร่ืองเคร่ืองด่ืมในภาชนะ

                                                 
1 * หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 2 **อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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บรรจุท่ีปิดสนิท และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 394 พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบญัญติั
อาหาร พ.ศ. 2522 เร่ืองอาหารท่ีตอ้งแสดงฉลากโภชนาการค่าพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียมแบบจีดีเอ  

อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาพบวา่มาตรการต่าง ๆ ท่ีกฎหมายไทยบงัคบัใชอ้ยูน่ั้นยงั ไม่เพียงพอ
ต่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ เน่ืองจากเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้
ไม่ไดเ้ป็นรูปแบบการผลิตภาคครัวเรือนอีกต่อไป แต่ถูกยกระดบัข้ึนเป็นภาคอุตสาหกรรมโดยใชเ้ทคโนโลยี
และสารเคมีในกระบวนการผลิต ดงันั้นจึงมีส่วนประกอบหลายอยา่งท่ีผูบ้ริโภคมองขา้มไป ส่วนประกอบ
เหล่านั้นบางชนิดมีผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว หรือมีผลกระทบต่อผูท่ี้สภาพร่างกายไม่ปกติได ้จึงเป็น
เร่ืองส าคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม ตอ้งมีการควบคุมอย่างละเอียดรอบครอบเคร่งครัด เพื่อสุขอนามยัและความ
ปลอดภยัในตวัสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมส้ าหรับผูบ้ริโภค 

เม่ือท าการศึกษาประเด็นต่างๆ ของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแล ควบคุม ตรวจสอบพิสูจน์
ความปลอดภยัของสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมแ้ละเยียวยาคุม้ครองผูบ้ริโภคจากมาตรฐานท่ีมีอยู ่ท  าให้เห็นว่า
มาตรการของกฎหมายไทยมีปัญหาเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้
ภาคอุตสาหกรรมท่ียงัไม่คุม้ครองความปลอดภยัเพียงพอแก่ผูบ้ริโภคและยงัไม่ไดมี้การควบคุมตรวจสอบ
ก ากบัดูแลให้ผูป้ระกอบธุรกิจท าการผลิตเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมอ้ย่างมีมาตรฐาน ดงันั้นจึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายทีเก่ียวกบั การควบคุมดูแลการผลิตของผูป้ระกอบธุรกิจและการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในสินคา้เคร่ืองด่ืม น ้ าผลไมภ้าคอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและการ
แข่งขนัทางการคา้ ในปัจจุบนัมากข้ึน 
Keywords: สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั, มาตรฐานความปลอดภยั, การคุม้ครองผูบ้ริโภค, เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้
 

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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บทน า 
ปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นยคุโลกาภิวฒัน์ ระบบเศรษฐกิจและการคา้ท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว การ

ผลิตสินคา้ในประเทศถูกผลิตข้ึนแบบคร้ังละมากๆ (Mass Products) รวมถึงช่องทางการจ าหน่ายท่ีมากข้ึน
เช่นกนั แต่ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัค่าทางโภชนาการจากส่ิงท่ีรับประทาน
เข้าไปและขาดความเข้าใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของสินค้า เม่ือผูบ้ริโภคด่ืมกินสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ
หรือไม่ตรงตามมาตรฐานหรือมีมาตรฐานท่ีไม่เพียงพอจึงก่อให้เกิดอนัตรายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์น ทั้งกบัผูบ้ริโภคเองและบุคคลอ่ืน ส าหรับประเทศไทยเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน
จากสนคา้ท่ีไม่ปลอดภยัแลว้จะน าไปสู่การเกิดขอ้พิพาทและกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายตามมา กระทัง่
เขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลก็มี บางกรณีมีการเผชิญหนา้ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ กบัผูบ้ริโภคอยา่ง
รุนแรง ซ่ึงในปัจจุบนัเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายยงัมีความยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการใชสิ้ทธิของผูบ้ริโภค ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบการมีอ านาจต่อรองท่ี
ไม่เท่ากนั ผูบ้ริโภคเป็นฝ่ายเสียเปรียบและไดรั้บความเสียหายจากการใช้สินคา้แต่กฎหมายให้ผูบ้ริโภคมี
ภาระการพิสูจน์ว่าไดรั้บความเสียหายจากสินคา้ของผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการนั้นๆ ซ่ึงค่อนขา้งกระท าได้
ยากเน่ืองจากการผลิตในแต่ละขั้นตอนอยู่ในความรู้เห็นของผูผ้ลิตสินคา้หรือผูป้ระกอบการเพียงฝ่ายเดียว 
ส่งผลให้ผูเ้สียหายจ านวนมากไม่ไดรั้บ ค่าสินไหมทดแทนใดๆ ท าให้เห็นถึงความบกพร่องของกฎหมายท่ีมี
อยูว่า่ไม่สามารถแกไ้ขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือเยยีวยาความเดือดร้อนแก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ถึงแมว้่าส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขไดมี้ขอ้ก าหนดให้ผูผ้ลิต
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 3จะต้องแสดงช่ือสินค้า ท่ีตั้ งผูผ้ลิต วนัเดือนท่ีท่ีผลิต วนัหมดอายุ 
ส่วนประกอบ ฉลากวา่มีคุณสมบติัถูกตอ้งเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ รวมถึงระหวา่ง
กระบวนการผลิตตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือทั้งตวัน ้ าผลไมแ้ละภาชนะดว้ยระบบบรรจุเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
คุณภาพ (Shelf Life) และป้องกนัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์แต่ทั้งน้ีก็มีปัจจยัอ่ืน ๆ ภายหลงักระบวนการ
ผลิตท่ีอาจท าให้จุลินทรีย์เหล่านั้นเติบโตได้อีกคร้ัง เช่น การกระแทกระหว่างขนส่งเม่ืออากาศเข้าไป
จุลินทรียจ์ะเร่ิมเติบโตอีกคร้ังและสินคา้นั้นจะเส่ือมคุณภาพส่งผลให้เกิดความเส่ียงแก่ผูบ้ริโภคท่ีให้ไดรั้บ
ความไม่ปลอดภยัจากเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม ้แสดงให้เห็นวา่ประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอต่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้ซ่ึงมีความส าคญัไม่น้อย
ไปกว่าเคร่ืองอุปโภคบริโภคประเภทอ่ืนๆ การใช้มาตรการเชิงป้องกันหรือการเยียวอย่างอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงสามารถคุ้มครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง เช่น การให้ผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารและการแจง้
เตือนภยัล่วงหน้าอย่างถูกต้องครบถ้วน การเก็บสินค้าออกจากตลาด การเรียกคืนสินค้าและการชดใช้
ค่าเสียหายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

                                                 
3 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบบัท่ี 356 พ.ศ.2556 เร่ืองเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
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บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั โดยศึกษา
หลกัการป้องกนัและเยยีวยาผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมท่ี้ไม่ปลอดภยัทั้งของ
ประเทศไทย สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกาเพื่อใหท้ราบถึงความหมาย หลกัเกณฑ ์ขอบเขต และนยัส าคญั
ของหลกัการต่างๆ โดยแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนหน่ึงวา่ดว้ยหลกัการทัว่ไปของมาตรฐานความปลอดภยัของ
สินคา้เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมภ้าคอุตสาหกรรม ส่วนท่ีสองวา่ดว้ยหลกัการและมาตรการท่ีน ามาใชใ้นเพื่อคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคของประเทศไทย สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา และส่วนท่ีสามเป็นบทวเิคราะห์ 

 

1. หลกัการทัว่ไปของมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้ภาคอตุสาหกรรม 
ประการแรกหลักความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เป็นการควบคุมความไม่ปลอดภัย

ภาคอุตสาหกรรมของเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมเ้พื่อตรวจสอบและวดัระดบัความเส่ียงในระหวา่งกระบวนการผลิต
ให้มีมาตรฐานความปลอดภยัระดบัสากลเป็นมาตรการแบบสมคัรใจ ไดแ้ก่ มาตรฐานของคณะกรรมาธิการ
โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX Alimentarius Commission : CAC) จดัท าขอ้แนะน า
การใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการในการท่ีดีในการผลิตอาหาร ตามหลกั 6 ประการคือ หลกัการคุณภาพของ
อาหาร (Food Quality) หลกัการวา่ดว้ยการให้รายละเอียดแก่ผูบ้ริโภค (Consumer Information) หลกัการว่า
ดว้ยความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) หลกัการว่าดว้ยสุขอนามยัในการผลิตอาหาร (Good Hygiene 
Practice : GHP) หลกัการปฏิบติัท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และหลกัการ
ควบคุมระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤต (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) โดยมี
หลกัการส าคญัคือระบบการจดัการคุณภาพความปลอดภยัในการผลิตอาหาร ระบบวเิคราะห์อนัตรายและจุด
วิกฤต ท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  GUIDELINES FOR USE OF NUTRITION AND HEALTH 
CLAIMS (CAC/GL 23-1997 Amended 2009; amendment 2009) 

ประการต่อมาหลกัความปลอดภยัภายหลงักระบวนการผลิต โดยแบ่งเป็นการให้ความคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในระดบัสูง (Principle of High Level of Consumer Protection) ก าหนดวา่ภาครัฐและผูป้ระกอบการ
ธุรกิจตอ้งก ากบัดูแลความปลอดภยัของสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในตลาด โดยการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ 
ตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้ เพื่อมุ่งเน้นสร้างความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภคว่าสินคา้ท่ี
จ  าหน่ายอยูใ่นตลาดจะมีความปลอดภยัระดบัมาตรฐาน รวมถึง ก าหนดให้ผูผ้ลิตผูจ้ดัจ  าหน่ายและผูค้า้ปลีก
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าหน่ายในเชิงพาณิชยต์อ้งแจง้ขอ้บกพร่องอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งท า
รายงานท่ีจ าเป็นทั้งหมดส่งให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐและก าหนดวิธีแกไ้ข ซ่อมแซม หรือคืนเงินกบัผูบ้ริโภคอยา่ง
เหมาะสม และให้ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีในกระบวนการเรียกคืน หรือเรียกว่า มาตรการเรียกคืนสินคา้
อย่างรวดเร็ว (Fast Track Product Recall Program) ซ่ึงเป็นหลักการความปลอดภัยของสินค้า  (Product 
Safety) เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัก่อนท่ีสินคา้จะออกสู่ตลาด แลว้ยงั
รวมถึงหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดูแลและควบคุมกระบวนการภายหลงัจากสินคา้ได้ออกสู่ตลาดแลว้อย่าง
ครบถ้วน ซ่ึงประเทศพฒันาแล้วและเป็นประเทศท่ีเน้นความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคด้าน
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อุตสาหกรรมเป็นหลัก เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักการเก่ียวกบั
มาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ก าหนดอยูใ่นกฎหมายอยา่งชดัเจน 

ประการสุดทา้ย เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัต่อชีวิต ร่างกาย และอนามยั 
หลกัการของไทยมุ่งเนน้เร่ืองการเยียวยาและปรับใช้หลกัความรับผิดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั (Product 
Liability) ซ่ึงเป็นหลกัการเพื่อเขา้มาเยยีวยาความเสียหายจากการบริโภคสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัและไดเ้กิดความ
เสียหายข้ึนแลว้ เห็นไดจ้าก พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 
2522 เป็นตน้ 

2. หลกัการและมาตรการทีน่ ามาใช้ในเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 

ส าหรับประเทศไทยเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมใ้นภาคอุตสาหกรรมถือเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีอยูใ่นภาชนะบรรจุ
ปิดสนิทท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบบัท่ี 
356 พ.ศ.2556 เร่ืองเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท แต่ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมจ้ะไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีมาตรฐานทางเทคนิคของสินคา้เฉพาะอยา่งและใน
ส่วนของกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั ประกอบกับ
กฎหมายวธีิพิจารณาผูบ้ริโภคท่ีใหสิ้ทธิผูไ้ดรั้บความเสียหายจากสินคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจสามารถฟ้องร้อง
หรือให้ตวัแทนฟ้องร้องหรือร้องขอให้หน่วยงานต่างๆ ฟ้องร้องแทนผูเ้สียหายเพื่อเรียกให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ชดใช้ค่าเสียหายได ้พร้อมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการสั่งให้
ผูป้ระกอบการห้ามขาย เรียกคืน จดัเก็บ แกไ้ข เปล่ียนแปลง ชดใชร้าคา ปรับปรุงสินคา้ ให้ท าลายสินคา้ให้
ปิดประกาศแจง้ขอ้มูลเตือนข่าวสารท่ีเป็นอนัตรายของสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบเก่ียวกบัการด าเนินการ 
จากการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายไทยท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภยัของสินค้า
เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมภ้าคอุตสาหกรรมในการก ากบัดูแลไม่ใช่มาตรฐานในเชิงป้องกนัอยา่งต่างประเทศ  

ทั้งยงัขาดรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดหน้าท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจในการก ากบัดูแลความ
ปลอดภยัของสินคา้ภายหลงัจากท่ีมีการน าสินคา้ออกวางจ าหน่ายหรือขายต่อแก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน และ
ไม่มีแนวทางในการด าเนินงานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในการตรวจสอบและ
เก็บสินคา้จากทอ้งตลาด รวมถึงกระบวนการคุม้ครองผูบ้ริโภคเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน แต่กลบัเน้นการ
ฟ้องร้องคดีและเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจแลว้เท่านั้น สะทอ้นถึงความ
บกพร่องของระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัท่ีตอ้งไดรั้บการยกระดบัเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
กบัผูบ้ริโภค 

ปัญหามาตรฐานความปลอดภยัเก่ียวกบัสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมภ้าคอุตสาหกรรมมีหลกัการทาง
กฎหมายบงัคบัใช้ในปัจจุบนัเกือบจะครอบคลุมความปลอดภยัทุกดา้น แต่ก็ยงัไม่เพียงพอให้เคร่ืองด่ืมน ้ า
ผลไมท่ี้ผลิตโดยภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร เน่ืองจากการคุม้ครองผูบ้ริโภค
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มุ่งเน้นในเชิงสังคมมากกว่าการคุม้ครองสวสัดิภาพและอนามยัของประชาชน กรณีความไม่ปลอดภยัของ
สินคา้กฎหมายก าหนดวา่หากเกิดความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกายของผูบ้ริโภคถือวา่สินคา้เหล่านั้นเป็นสินคา้ท่ี
ไม่ปลอดภยั แต่ไม่ไดว้างหลกัเกณฑ์ไวว้า่ความไม่ปลอดภยัหรือความปลอดภยัคืออะไร ไม่มีมาตรฐานเพื่อ
วดัเกณฑค์วามไม่ปลอดภยันั้น ไม่มีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคฉบบัใดท่ีมีมาตรการการเยยีวยาความเสียหาย
โดยตรงให้แก่ผูบ้ริโภคและไม่ไดใ้ห้อ านาจผูป้ระกอบการในการเรียกเก็บคืนสินคา้ จะเห็นไดว้่ามาตรการ
ทางกฎหมายเป็นมาตรการเน้นการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลซ่ึงใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการด าเนินคดี 
รวมถึงบางกรณีตอ้งใช้ความรู้และความเช่ียวชาญทางกฎหมายหรือทางการแพทยม์าประกอบการพิสูจน์
ความเสียหายดว้ยยอ่มเป็นการยาก การใหผู้ป้ระกอบการชดใชแ้ละเยยีวยาภายหลงัจากท่ีเกิดความเสียหายข้ึน
แลว้คงไม่เพียงพอต่อมาตรฐานท่ีจะไปเทียบเท่ากบันานาประเทศได ้เพราะต่างประเทศอย่างสหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกาน าหลกัการความปลอดภยัของสินคา้ท่ีเรียกวา่ Product Safety มาใชก้บัการวางหลกัเกณฑ์
มาตรฐานรวมถึงการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัสูง (Principle of High Level of Consumer Protection) 
เป็นมาตรการเชิงป้องกนัส าคญัของกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองความปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริโภครวมถึงมี
ระบบเผยแพร่ขอ้มูลและระบบแจง้เตือนภยัแบบสมคัรใจโดยเป็นความร่วมมือทั้งจากผูป้ระกอบธุรกิจและ
ภาครัฐ ดงันั้นเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาจึงเห็นควรน ามาตรการของต่างประเทศมาใชใ้นการป้องกนัและ
เยียวยาความเสียหายให้แก่ผูบ้ริโภคนอกเหนือการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อแบ่งเบาภาระส าหรับทุกฝ่าย และสร้าง
ความเป็นธรรมมากข้ึนใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

แมว้า่ประเทศไทยจะมีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้และ
ใหไ้ดรั้บการเยยีวยาและชดใชค้่าเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั มุ่งหมายดูแลสวสัดิภาพของประชาชนเป็น
ส าคญั แต่มาตรการเพื่อความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภคสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมภ้าคอุตสาหกรรมยงัไม่มี
หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัใชบ้งัคบัเพื่ออุดช่องวา่งของกฎหมาย ไม่มีมาตรการเรียกคืน
สินคา้หรือออกค าสั่งให้ผูป้ระกอบการเรียกคืนสินคา้ ซ่ึงถือเป็นมาตรการขั้นตน้ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี
ครอบคลุมปัญหาท่ีเกิดแก่ผูบ้ริโภคและเน่ืองจากผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคมีผลประโยชน์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม ท าใหผู้เ้สียหายตอ้งแบกรับภาระการพิสูจน์ท่ีมากเกินสมควร 

ส าหรับสหภาพยุโรป การวิเคราะห์อนัตรายและก าหนดจุดเส่ียงของอาหารเคร่ืองด่ืมให้เป็นไป
ตาม Directive 2001/95/EC on General Product Safety : GPSD ซ่ึงครอบคลุมสินค้าทุกชนิด ควบคุมทั้ ง
กระบวนการผลิตการขนส่งจนกว่าสินค้าจะถึงมือผูบ้ริโภคเช่นกัน และกรณีท่ีสินค้าใดเป็นสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยัหรือผูป้ระกอบธุรกิจไม่ปฏิบติัตาม EU Directive 85/374/EEC เก่ียวกบัความรับผิดต่อผูบ้ริโภค
ส าหรับสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัภาครัฐสามารถเรียกเก็บสินคา้คืนได ้และสั่งให้ระงบัการจ าหน่ายในทนัทีเพื่อ
เรียกคืนหรือท าลายเคร่ืองด่ืมนั้นทนัที ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจมีหน้าท่ีแจง้ความบกพร่องให้แก่ผูบ้ริโภคทราบ
และชดเชยค่าเสียหายท่ีเป็นผลมาจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยันั้น  

ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมาย Food Safety Modernization Act :  FSMA ก าหนด
มาตรฐานความปลอดภยัของอาหารเคร่ืองด่ืมและก าหนดใหผู้ผ้ลิตอาหารตอ้งประเมินอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
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และก าหนดมาตรฐานความปลอดภยักบัอาหารท่ีอาจเกิดความเส่ียงในเชิงป้องกนั ส่วนในเร่ืองมาตรฐาน
ความปลอดภยัของสินคา้ Product Safety มีกฎหมาย The Consumer Product Safety Act 1972 (CPSA) และ
แกไ้ขเพิ่มเติมโดย Consumer Product Safety Improvement Act 2008 (CPSIA) และโดยผลของ CPSA ท าให้
มีการจดัตั้ง Consumer Product Safety Commission (CPSC) ข้ึนมาเพื่อก ากบัดูแลความปลอดภยัของสินคา้มี
หน้าท่ีหลกัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความเส่ียงท่ีไม่สมควรเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัทั้งก่อนน า
ออกจ าหน่ายและเม่ือวางจ าหน่ายสินคา้แลว้ รวมถึงมีบทบญัญติัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

กฎหมาย Product Safety ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงมีความสนใจท่ีจะน ามาศึกษา 
เน่ืองจากมาตรฐานความปลอดภยัเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคของทั้ง 2 ประเทศน้ีช่วยรักษาดุลยภาพระหว่าง
เป้าหมายทางเศรษฐกิจและเป้าหมายทางสังคมไดอ้ยา่งดี ดงันั้นกฎหมาย Product Liability ของไทยจึงควร
ตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายบางประการใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยัมากข้ึน รวมถึงตอ้งใหค้วามรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์และโทษจากเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมภ้าคอุตสาหกรรมแก่ผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

กฎหมายของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้พฒันากฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
สินคา้ให้ครอบคลุมสินคา้บริโภคทุกประเภท โดยวางขอ้ก าหนดเป็นการทัว่ไปว่าสินคา้ท่ีน าออกจ าหน่าย
ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีปลอดภยัเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีขอ้ก าหนดให้ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ผูน้ าเขา้ ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐก็ตามมีหน้าท่ีก ากบัดูแลความปลอดภยั และมีมาตรการสุ่มตรวจ ตรวจสอบ พิสูจน์
ความปลอดภยัของสินคา้ภายหลงัการวางจ าหน่ายสินคา้ในทอ้งตลาดแลว้ รวมถึงกรณีท่ีสินคา้มีปัญหาให้
เก็บสินคา้ออกจากตลาด มีระบบเผยแพร่ขอ้มูลและระบบแจง้เตือนภยัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็น
การน าหลักการความความปลอดภัยของสินค้าท่ีเรียกว่า Product Safety มาใช้กับการวางหลักเกณฑ์
มาตรฐาน จดัท าเป็นหลกัการส าคญัของกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองความปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริโภคตลอด
กระบวนการผลิตจนกระทัง่สินคา้ถึงมือผูบ้ริโภค 

3. บทวเิคราะห์ 
สินค้าเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ภาคอุตสาหกรรมยงัประสบปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัยจาก

กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการหลงัภายหลงัจากท่ีได้น าสินคา้ออกวางจ าหน่ายแล้ว
พบวา่เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมย้งัสามารถท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายทางร่างกายหรือชีวิตอยา่งไม่น่าเกิดข้ึน 
ความเส่ียงและภยัท่ีแฝงมากบัเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมอ้าจเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต การบรรจุ การจดัเก็บ การ
ขนส่ง หรือแม่แต่ขณะวางจ าหน่าย เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัใหก้บัเคร่ืองด่ืม
ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่สินคา้นั้นจะปลอดภยัส าหรับทุกคนเสมอไป การรับรองมาตรฐานแบบสมคัรใจไม่ได้
ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจ ทั้งผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ผูจ้  าหน่ายให้ความส าคญักระบวนการผลิตจนกวา่สินคา้จะ
ไปถึงมือผูบ้ริโภคเท่าไหร่นกั เพราะเป็นการเพิ่มตน้ทุนในการบริหารจดัการสินคา้ ถึงแมจ้ะมีกฎหมายความ
คุมการผลิต และไม่ไดมี้กฎหมายในการก ากบัดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัสากลเพื่อควบคุม
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ความเส่ียงและอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมเ้ช่นเดียวกบัสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา จึง
สรุปปัญหาต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.) ปัญหากฎหมายไทยเก่ียวกบัหลกัเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัของสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม้
ภาคอุตสาหกรรม เก่ียวกบัการก าหนดขอ้มูลความปลอดภยัและการควบคุมการผลิต ซ่ึงประเทศไทยนั้นมี
เพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเร่ืองเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทและเร่ืองของฉลากเท่านั้น จึง
เห็นว่ากฎหมายท่ีมีอยู่นั้ นไม่เพียงพอจะท าให้เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและ
ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคควรไดรั้บ แตกต่างกบัต่างประเทศ เช่น ประชาคมยุโรปท่ีมีกฎหมายพิเศษเพื่อดูแล
ควบคุมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมอ้ย่าง Directive 2001/112/EC หรือสหรัฐอเมริกามีคณะกรรมการ CPSC ก ากบั
ดูแลสินคา้ทัว่ไปแต่เป็นดูแลแบบมาตรการพิเศษ 

2.) ปัญหาการก าหนดระยะเวลาเพื่อก ากบัดูแลความปลอดภยัภายหลงักระบวนการผลิต เช่นการ
สุ่มตรวจกรณีการเปล่ียนสูตร เปล่ียนฉลาก หลงัจากเคร่ืองด่ืมได้รับการอนุญาตจดทะเบียนต ารับอาหาร
เรียบร้อยแล้วขาดการก ากับควบคุมอย่างเหมาะสมและขาดการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารขาด
ประสิทธิภาพไม่กา้วทนัเหตุการณ์ และการจดัการขอ้มูลส่วนกลางพร้อมทั้งแจง้เตือนภยั ซ่ึงประเทศไทยมี
มาตรการด้านน้ีไม่เพียงพอ ไม่เหมือนกับต่างประเทศท่ีผูป้ระกอบการน ามาตรการเรียกคืนสินคา้อย่าง
รวดเร็ว (Fast Track) มาใช ้

3.) ปัญหาการภาระการพิสูจน์ของผูเ้สียหายกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั
ตอ้งพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากตอ้งใช้ทางวิทยาศาสตร์หรือใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
เป็นผูช่้วยยนืยนัถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยันั้นยอ่มเป็นเร่ืองยาก เพราะในระบบสังคม
ของคนไทยจะใชผู้เ้ช่ียวชาญเขา้มายืนยนั บ่อยคร้ังท่ีตอ้งให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตหรือเสียหายต่อร่างกาย
ร้ายแรงแก่คนหมู่มากก่อนจึงเขา้มาด าเนินการตรวจสอบ และหากผูป้ระกอบธุรกิจไดช้ดใชค้า้สียหายไปแลว้ 
กรณีมีผูป้ระกอบธุรกิจหลายขั้นตอนท่ีตอ้งเขา้มารับผิดชอบ กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัหรือพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคุม้ครองผูบ้ริโภค 2551 ไม่ไดร้ะบุถึงสิทธิการไล่เบ้ีย
เอาไวว้่าเม่ือผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงไดช้ดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายให้ผูบ้ริโภคแทน
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ แลว้ ผูป้ระกอบการรายนั้นจะไปไล่เบ้ียเอากบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนอยา่งไร 

4.) ปัญหาเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของผูเ้ขา้ตรวจสอบยงัไม่เพียงพอ เห็นไดจ้ากเม่ือผูป้ระกอบการ
ในประเทศไทยตอ้งการส่งออกสินคา้ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเป็นเร่ืองยากเพราะมาตรฐานตามกฎหมาย
ต่างประเทศเก่ียวกบัความปลอดภยัของสินคา้ใชห้ลกัความสินคา้ปลอดภยัของสินคา้(Product Safety) โดยมี
หลกัการส าคญัวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัสูง (High Level Of Consumer Protection) 
 

ข้อสรุป 
ในการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าประเทศมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยควรมีก ากบัควบคุมดูแลหลกัจากสินคา้ถูกวางจ าหน่ายให้เขม้งวดมากข้ึน 
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เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่สุขภาพ ร่างกาย ชีวติ และอนามยัของผูบ้ริโภคและสร้างความมัน่ใจต่อการเลือก
ซ้ือมากข้ึน การหาแนวทางแก้ไขปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า เค ร่ือง ด่ื มน ้ าผลไม้
ภาคอุตสาหกรรมควรน ามาตรการให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภคในระดับสูง  (Principle of High Level of 
Consumer) ของสหภาพยุโรป  และการจัดล าดับขั้นความรุนแรงจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย (The Hazard 
Priority System) หรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดซ่ึ้งเป็นไปตามมาตรการเรียกคืนสินคา้อย่างรวดเร็ว (Fast 
Track Product Recall Program) มาใชใ้นการป้องกนัและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผูบ้ริโภคนอกเหนือจาก
การฟ้องคดีต่อศาล จะท าให้เกิดความมัน่ใจและการยอมรับการบริโภคสินคา้ทั้งตลาดภายในประเทศและ
การจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศดว้ย จึงขอเสนอแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ควรตอ้งมีกฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานของเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมภ้าคอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ 
โดยใช้ระบบการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของการผลิตตั้งแต่ผูผ้ลิต ประกอบการ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก 
ผูบ้ริโภคและภาครัฐ รวมถึงการมีระบบแจง้เตือนความไม่ปลอดภยัของสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว 

2. ต้องจัดให้มีกฎหมายท่ีใช้ในควบคุมแบบป้องกันเหมือนอย่างสหภาพยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา โดยมีเง่ือนไขและวิธีการของสินค้าท่ีปลอดภยัไวเ้ป็นกฎหมายกลางและมีความชัดเจน
แน่นอนสามารถน าไปปฏิบติัตามไดง่้าย ไดแ้ก่ มาตรการให้ขอ้มูลของสินคา้ท่ีเพียงพอ มาตรการตรวจสอบ
ความไม่ปลอดภยั มาตรการแจง้เตือนความไม่ปลอดภยั มาตรการความร่วมมือด้านการก ากบัดูแลสินคา้
ภายหลงัไดว้างจ าหน่ายแลว้ มาตรการบงัคบักรณีสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายตอ้งใหน้ าออกจากตลาดอยา่งเร็วท่ีสุด 

3. ให้มีกลไกการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยของสินค้าแบบสมัครใจและก าหนด
มาตรการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค กบัผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ และผูจ้ดัจ  าหน่าย อย่างเช่นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อควบคุมดูแลและติดตามตรวจสอบการสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายอยูใ่นตลาด และเพื่อ
พฒันาต่อไปยงัมาตรการในการแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 

4. เลือกใชม้าตรการแกปั้ญหาให้ไดส้ัดส่วนกบัความเส่ียงภยัหรือภยัท่ีเกิดข้ึน และจดัใหมี้ระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ใหมี้ระบบการแจง้เตือนภยัในกรณีเร่งด่วน โดยเฉพาะ
ควรมีมีมาตรการทางเลือกท่ีเหมาะสม ในการป้องกนัและเยียวยาความเสียหายนอกเหนือจากการฟ้องร้อง
เพื่อน าคดีข้ึนสู่ศาล 

ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถแก้ไขปรับปรุงในเบ้ืองตน้ได้อย่างรวดเร็วและทนัต่อสถานการณ์ในการ
คุ้มครองผูบ้ริโภค ในเบ้ืองต้นสามารถรับเอาหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภยัของสินค้าทัว่ไปของ
หลกัเกณฑ์ของสหภาพยุโรปและของสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั
ส าหรับสินคา้เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมภ้าคอุตสาหกรรม 
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