
       1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา

 เนื่องจากในป พ.ศ. 2558 อาเซียนไดเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการสรางตลาดเดียวและมีฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production Base) 

โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝมืออยางเสรี 

(Free Flows of Goods, Services, Investment, Capital and Skilled Labour) ทำใหการใหความคุมครองผูบริโภคอาเซียน

ในแตละดินแดนภาคีสมาชิกจึงเปนเรื่องที่ทวีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ ดวยเหตุนี้ เพื่อใหผูบริโภคแหงอาเซียนทราบถึง

สิทธิของตนเองในการบริโภคอุปโภคในดินแดนอาเซียน จึงควรศึกษาถึงสิทธิผูบริโภคของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสภาวการณเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสภาวการณ

ของสังคมที่จะมีการเปลี่ยนไป โดยสรางกลไกการคุมครองผูบริโภคใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเยียวยาความเสียหาย

หรือเดือดรอนของผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางชาติได 

1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย

 (1) เพื่อศึกษาถึงสิทธิผูบริโภคในแตละประเทศภาคีสมาชิก

 (2) เพื่อศึกษาวิเคราะหสิทธิผูบริโภคดังกลาวและนำมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย

 ใหมีความเหมาะสมและพรอมรองรับการคุมครองผูบริโภคในอาเซียน

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

 สิทธิผูบริโภคตามกฎเกณฑสากลที่กำหนดเปนแนวทางซึ่งประเทศไทยตองพิจารณาบทกฎหมายภายในประเทศนั้น

มีการกระจัดกระจายอยูในกฎหมายฉบับตางๆ หากศึกษาจากสิทธิผูบริโภคตามกฎเกณฑสากลและตรวจสอบกฎหมาย

ในประเทศภาคีสมาชิกประชาคมอาเซียน จะทำใหทบทวนสิทธิผูบริโภคตามกฎหมายไทยวามีความเหมาะสม

รองรับการเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียนเพียงใด

1.4 วิธีการวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยตามโครงการนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะศึกษาโดยวิธีการรวบรวมขอมูล

ทั้งทางสถิติและการดำเนินงาน ศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดยการทบทวนและคนควาเอกสารที่เกี่ยวของโดยจะคนควาศึกษาวิเคราะห

และรวบรวมขอมูล ทฤษฎีและหลักการของกฎหมายคุมครองผูบริโภค จากขอมูลวิชาการ บทความ และงานเขียนทางวิชาการ 

กฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเทียบเคียงกับกฎหมายของประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน

1.5 ประโยชนที่คาดวาไดรับจากการวิจัย

(1) ทำใหทราบถึงสิทธิผูบริโภคของภาคีสมาชิกอาเซียน

(2) ทำใหทราบถึงแนวทางการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยใหมีความเหมาะสมและพรอมรองรับการคุมครองผูบริโภคในอาเซียน

(3) มีการเผยแพรทางวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

(4) มีหนวยงานที่จะไดนำไปใชประโยชนตอไป อาทิ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนตน

1.6 ผลการศึกษา

 การศึกษาวิจัยนี้ไดศึกษาจากกฎหมายภายในของแตละประเทศเปนสำคัญซึ่งในขณะนี้ผลการศึกษารวม 6 ประเทศ อันไดแก ราชอาณาจักรไทย บรูไน ดารุสซาลาม 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย พบวา สิทธิผูบริโภคของแตละประเทศมีการกำหนดรับรองสิทธิ

ไวในกฎหมายภายในตามเกณฑการกำหนดสิทธิผูบริโภคตามหลักสากลครบทั้ง 9 สิทธิ ยกเวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดังที่มีกำหนดไวในกฎบัตรสหประชาชาติ (United Nation Charter) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights 

of the United Nations The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)ประกอบกับแนวทางการคุมครองผูบริโภคแหงสหประชาชาติ 

(UN GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION: UNCGP) (UN GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION: UNCGP) 

 อันประกอบไปดวย 

 (1) สิทธิในความตองการพื้นฐาน (RIGHT TO SATISFACTION OF BASIC NEEDS) 

 (2) สิทธิในความปลอดภัย (RIGHT TO SAFETY) 

 (3) สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร (RIGHT TO BE INFORMED) 

 (4) สิทธิในการเลือก (RIGHT TO CHOOSE) 

 (5) สิทธิในการไดรับฟง (RIGHT TO BE HEARD) 

  (6) สิทธิในการไดรับการเยียวยา (RIGHT TO REDRESS) 

 (7) สิทธิในการศึกษา (RIGHT TO CONSUMER EDUCATION) 

 (8) สิทธิในภาวะแวดลอมที่สงเสริมสุขอนามัยที่ดีและยั่งยืน (RIGHT TO HEALTHY & SUSTAINABLE ENVIRONMENT) และ 

 (9) สิทธิที่จะไดรับบริการสาธารณะ (RIGHT TO ACCESS TO PUBLIC SERVICE ตาม AICHR) 

 โดยมีการบัญญัติไวในกฎหมายภายในหลายฉบับนับแตในรัฐธรรมนูญ กฎหมายกลางวาดวยการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Law) และกฎหมายเฉพาะ 

ทั้งนี้ มีทั้งกรณีที่เปนการบัญญัติรับรองไวในสิทธิประการดังกลาวโดยตรงหรือเปนการบัญญัติใหความคุมครองสิทธิดังกลาวโดยออม ซึ่งผลการศึกษานั้น

สรุปไดวาประเทศภาคีสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดรับรองสิทธิผูบริโภคตามหลักสากลไวในกฎหมายอยางครบถวน และนั่นหมายความวาผูบริโภคสรุปไดวาประเทศภาคีสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดรับรองสิทธิผูบริโภคตามหลักสากลไวในกฎหมายอยางครบถวน และนั่นหมายความวาผูบริโภค

ยอมไดรับความคุมครองในสิทธิผูบริโภคในระดับสากลในดินแดนแหงอาเซียนนี้ดวย

 อยางไรก็ตาม แมจะพบวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหความคุมครองดังกลาวเปนสวนมากแลว แตการศึกษาพบวาปญหาการเขาถึงสิทธิหรือไดรับสิทธิ

ตามที่กฎหมายรับรองนั้นยังคงมีปญหาอุปสรรคหรือมีขอบกพรองที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ ซึ่งโดยภาพรวมแลว มีทั้งการขาดซึ่งกฎหมายที่จะใชบังคับ 

การเขาถึงสิทธิในแตละประการ คุณภาพการใหบริการแตละสิทธินั้น จำนวนประชากรและความยากจนของประชากรภายในประเทศ ไปจนถึงปญหาการบังคับใชกฎหมาย 

 ดังรายละเอียดของแตละประเทศ ดังนี้

  (1) ประเทศไทย ยังคงพบวาจำนวนรองเรียนจำนวนมากที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนเจาหนาที่รัฐผูรับผิดชอบที่มีอยูอยางจำกัด ซึ่งจะโยงไปถึงปญหาการบังคับใชกฎหมาย

ที่อาจจะลาชาหรือระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือการฟองคดี 

 (2) ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ปญหาในกลุมประชากรยากจนที่ยังหางานทำ ไมไดเขารับการศึกษาและมีความเปนอยูที่ยังไมดีพอ รวมถึงขาดซึ่งสิทธิที่ไมเทาเทียมกันในเศรษฐกิจ 

 (3) ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังขาดขอกฎหมายอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก กฎหมายอาหาร รวมถึงขอจำกัดดานความชวยเหลือทางสังคมและการประกันสังคม

ที่ยังไมสามารถเขาถึงกลุมชนทุกชนชั้น การจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามเปาประสงคยังไมชัดเจน ซึ่งทำใหไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

กลไกความรวมมือในระดับนโยบายและกลไกการติดตามประเมินผล ความนาเชื่อถือและความโปรงใสของการจัดการและดำเนินการโครงการตางๆ ลวนมีขอจำกัดกลไกความรวมมือในระดับนโยบายและกลไกการติดตามประเมินผล ความนาเชื่อถือและความโปรงใสของการจัดการและดำเนินการโครงการตางๆ ลวนมีขอจำกัด

ระบบการลงทะเบียนคนยากจนยังไมรวมกันเปนระบบเดียว ทำใหมีความซ้ำซอนของทะเบียนอันอาจกอใหเกิดมีผูไดรับประโยชนสองเทา 

และประชาชนมีความรูในสิทธิของตนเองนอยไมมีความเขาใจในโปรแกรมตางๆ ทำใหไมสามารถใชสิทธิหรือขอรับสิทธิไดเต็มที่ 

 (4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ยังคงพบปญหาดานคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ยังไมไดมาตรฐานอันสงผลถึงความปลอดภัยของผูปวยโดยตรง

บุคลากรทางการแพทยจำนวนหนึ่งที่ไมไดขึ้นทะเบียนวิชาชีพใดๆ ไมไดรับการรับรองคุณภาพและการรับรองทางการศึกษา ไมไดตออายุเอกสารอนุมัติทางวิชาชีพ

ตามกฎเกณฑแหงกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้น ขนาดประชากรที่มีจำนวนมากสูงสุดเปนลำดับที่ 5 ของโลกและมีจำนวนประชากรที่ยากจนอยูเปนจำนวนมากตามกฎเกณฑแหงกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้น ขนาดประชากรที่มีจำนวนมากสูงสุดเปนลำดับที่ 5 ของโลกและมีจำนวนประชากรที่ยากจนอยูเปนจำนวนมาก

ตามพื้นที่เกาะตางๆ ที่ทำใหเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการและการพัฒนาบริการสาธารณะที่ดี 

(5) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตองการการพัฒนาทั้งระบบดวยกฎหมายคุมครองผูบริโภคยังเปนเรื่องใหมและการบังคับใชกฎหมาย

และการปฏิบัติตามยังเปนไปอยางลาชา และ

(6) ประเทศมาเลเซีย ยังมีขอที่ตองพัฒนาดานการคุมครองผูบริโภคออนไลน (e-consumer) หรือแมแตการคุมครองผูบริโภคบางประการ

เชน อาหารฮาลาลที่ไมไดมาตรฐานการผลิต เปนตน 

1.7 บทสรุปและขอเสนอแนะ

 รายงานวิจัยฉบับนี้ทำใหทราบถึงสิทธิผูบริโภคแหงอาเซียนรวม 6 ประเทศวาโดยภาพรวมแลว ในระดับกฎหมายนั้น มีการบัญญัติรับรองเกือบจะครบถวนทั้งหมดแลวยกเวนเรื่องกฎหมายอาหารในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

ซึ่งจะไดมีการพัฒนาใหมีกฎหมายตอไปในอนาคตเชนเดียวกับประเทศภาคีสมาชิกอื่น ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคแหงอาเซียนมีความมั่นใจในการไดรับความคุมครองตามกฎหมายในแตละดินแดนที่ผูบริโภคไปเยือนไดอยางครบถวนสมบูรณ

อยางไรก็ตาม ดวยแนวปฏิบัติ คุณภาพการใหบริการในสิทธิแตละประเภทและประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายในแตละประเทศนั้นยังคงมีความแตกตางกัน ดังนั้น คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะในแตละประเทศ ดังนี้

(1) ประเทศไทย ควรมีองคกรอิสระในการคุมครอง ควรสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐภายในประเทศใหเขมแข็ง จัดใหมีระบบการจัดการขอรองเรียนผูบริโภค (Consumer Complaints Management System) ที่เปนระบบเดียวพรอมมาตรการปองกัน(1) ประเทศไทย ควรมีองคกรอิสระในการคุมครอง ควรสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐภายในประเทศใหเขมแข็ง จัดใหมีระบบการจัดการขอรองเรียนผูบริโภค (Consumer Complaints Management System) ที่เปนระบบเดียวพรอมมาตรการปองกัน 

จัดระบบการตรวจสอบตลาด การกระทำของผูประกอบการ 

(2) ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตองพัฒนาคุณภาพประชากรกลุมยากจนและสนับสนุนใหไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากทำใหประชากรกลุมนี้ไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานตามสิทธิประการที่ (1) จากนั้นก็พัฒนาใหไดรับสิทธิในการศึกษาในประการที่ (7) 

เพื่อใหกลุมนี้ดูแลตนเองไดและไดรับสิทธิประการอื่นๆ ตอไป

(3) ราชอาณาจักรกัมพูชา  จัดใหมีกฎหมายอาหารเพื่อความคุมครองที่ครบถวน จัดการระบบการใหความชวยเหลือทางสังคมและการประกันสังคมประเทศใหทั่วถึงและเทาเทียม แนะนำมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของสินคาและบริการ(3) ราชอาณาจักรกัมพูชา  จัดใหมีกฎหมายอาหารเพื่อความคุมครองที่ครบถวน จัดการระบบการใหความชวยเหลือทางสังคมและการประกันสังคมประเทศใหทั่วถึงและเทาเทียม แนะนำมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของสินคาและบริการ

โดยการจัดใหมีการตรวจสอบการคาขามแดน การตรวจตราตลาด การรองเรียน การชดเชยเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภค 

(4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐตองจัดการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทยโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความรวดเร็วในการพัฒนาที่รวดเร็วกวาและในขณะเดียวกันก็พัฒนาดานการศึกษาในระยะยาวไปดวยในเวลาเดียวกัน

(5) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อความสะดวกของผูบริโภคในการเรียกรองสิทธิ ควรจัดกฎหมายใหเปนหมวดหมูเพื่อใหงายตอการคนหา และควรมีหนวยงานกลางดานการคุมครองผูบริโภคเพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ(5) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อความสะดวกของผูบริโภคในการเรียกรองสิทธิ ควรจัดกฎหมายใหเปนหมวดหมูเพื่อใหงายตอการคนหา และควรมีหนวยงานกลางดานการคุมครองผูบริโภคเพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ

(6) ประเทศมาเลเซีย รัฐตองพัฒนาระบบอาหารฮาลาล และใหความรูผูบริโภคมากขึ้น และพัฒนาระบบการพิจารณาเรื่องรองเรียนออนไลนและมีการปราบปรามใหสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 

 และเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยใหมีความเหมาะสมและพรอมรองรับการคุมครองผูบริโภคในอาเซียนนั้น ดวยระบบกฎหมายที่ใหการรับรองคุมครองสิทธิผูบริโภคในประเทศไทยมีอยางครบถวนสมบูรณแลว 

ปญหาดานสิทธิตามกฎหมายจึงไมเปนขออุปสรรคของไทยที่จะใหความคุมครองผูบริโภคแหงอาเซียน อยางไรก็ตาม ดวยการจัดการขอรองเรียนที่ยังกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานเฉพาะและการใชเวลาในการพิจารณาที่มากทำใหการรับรองสิทธิโดยเฉพาะปญหาดานสิทธิตามกฎหมายจึงไมเปนขออุปสรรคของไทยที่จะใหความคุมครองผูบริโภคแหงอาเซียน อยางไรก็ตาม ดวยการจัดการขอรองเรียนที่ยังกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานเฉพาะและการใชเวลาในการพิจารณาที่มากทำใหการรับรองสิทธิโดยเฉพาะ

การไดรับการเยียวยาในสิทธิประการที่ (6) จึงเปนขอที่ประเทศไทยตองเตรียมการใหพรอมโดยปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนในระบบเดียวโดยอาจนำระบบการระงับขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution: ODR) มาใชในอนาคตเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา 

โครงการศึกษา 

  “สิทธิผูบริโภค” 

     ในประชาคมอาเซียน
นางสาวสรียา กาฬสินธุ

นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ

นางสาวชนากานต  โลหวีระ


