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       ปจจจุบันสถานการณการคุมครองผูบริโภคในเมืองไทย
นับวาอยูในสภววะแหงการเปลี่ยนแปลง ขอมูลตอไปนี ้ เปน
สิ่ งที่ ผู บริ โภคไทยตองติดตามอยางใกลชิด ให
ความสําคัญ และไมนิ่งเฉย ทําตัวเปนคนที่ รูเขา
รูเรา รูเทา รูทัน รูกัน รูแก พรอม ที่จะ
เปนครอบครัวแหงการพึ่งตนเอง พิทักษ
สิทธิของตนเอง และชุมชนตอไป นี้คือ
ความจริง (Fact)**กฎหมาย คุมครอง
ผู บรโิภคลาสมยั **สทิธผิูบริโภค มเีพยีง
5 ข อเท านั้ น ซึ่ งน อยเกินไป
อันประกอบดวย ๑)สิทธิที่ จะไดรับขอมูลข าว สาร ๒)
สิทธิจะมีอิสระในการเลือก ๓) สิทธิที่จะไดรับความ ปลอดภัย
๔) สิทธิที่จะไดรับการชดเชย ๕)ไดรับสัญญาที ่เปนธรรม ***
ประชาชนผู บริ โภคโดยส วนใหญ  ไม รู สิ ทธิ
ของตนเองวามีอะไรบางจึงไมเกิดการตระหนัก *** ผูบริโภค
ไมแสดงบทบาท และหนาที่ของตนเอง อยางเต็มที ่ เชน ไม
ประเมินสินคาหรือบริการ ไมรองทุกข ไมรวมตัวกัน ไมมีจิต
สาธารณะ ไมนึกถึงสิ่งแวดลอม *** หนวยงานที่รับผิดชอบ
การคุมครองผูบริโภคในเมืองไทย มีจํานวนมาก ทําใหการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคเกิดความยุงยาก ซับซอน ***
องคกรผูบริโภคในเมืองไทยยังมีจํานวนนอย ทําใหการทํา
งานขาดพลงั การตอสูจึงมกัจะเปนฝายเสยีเปรยีบเสมอมา ***
ผู ประกอบการขาดจิ ตสํานึกไม ยึ ดปรั ชญาของการคุ ม
ครองผูบริโภคที่วา “อาหารท่ีใหเพ่ือนบานนั้นควรสะอาด
ปลอดภัย และถูกอนามัย” *** ปจจุบันผูบริโภคมีทาง เลือก
ในเรื่องขอมูลขาวสารมากขึ้น เชน การมีสายดวน ผูบริโภค
ของหนวยงานตางๆ อาทิ สายดวน อย.-1556 สายดวย
สุขภาพ-1669 สายดวนสคบ.-1166 สายดวน พาณิชยราคา-
1569 ผูบริโภคจึงมีที่พึ่งทางขอมูลมากขึ้น *** ในดานการ
ศึกษา ในโรงเรียนทุกระดับยังไมมีหลักสูตร เรื่อง การคุม
ครองผูบริโภคโดยตรง สิ่งที่ควรจะเปนคือ การกําหนดให
มวิีชาเรียนทางดานการคุมครองผูบรโิภค (Consumer Protec-

t ion) *** สื่ อมี อิ ทพลต อการตั ดสิ นใจของ
ผูบริโภคโดยเฉพาะวัยรุนนิยมบริโภคตามๆ กัน รวมทั้งตาม
ดารา นักรอง นิยมวัฒนธรรมตางประเทศโดยขาดการเรียน
รูถึงที่ไปที่มาของสิ่งที่ตัวเองบริโภค เชน อาหาร Fast Food
อาหารขยะทั้งหลาย ***
ทางออกของการคุมครองผูบรโิภคในเมืองไทย
๑) การปรับแกกฎหมายใหทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะ การ
เรงใหเกิดองคการอิสระ มาตรา 57 ตามรัฐธรรมนูญ ใหม
๒) ผูบริโภคไทยตองออกมารวมตัวกันเปนองคกรในระดับ
ตางๆ เชน ระดับหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อการตอรอง เพื่อการ
เคลื่อนไหวเพื่อผูบริโภค โดยประสานงานกันเปนเครือขาย
๓) รัฐจะตองจัดใหมีขอมูลสาธารณะ ที่เปนประโยชน ตอ

การคุ มครองผู บริ โภค เชน ขอมู ลราคาสินค า
ข อมู ลผลวิ เคราะห คุณภาพสิ นค า
ข อมู ลรายชื่ อผู ประกอบการที่ ทํา
ผิ ดกฎหมาย รวมทั้ งกฎหมาย
ที่ เก่ี ยวของกับผู บริ โภค อาจจะ
ทําในรูปแบบของ CD วิดีโอ หรือ
ร ะ บ บ เ สี ย ง ผ า น โ ท ร ศั พ ท
(Audiotext)

๔) ผูประกอบการตองไมเอากําไร เปนตัวตั้ง ตองยึดมั่น
ในเปาหมายของการคุมครองผูบริโภครวมกัน คือ การมี
“ความปลอดภัย เปนธรรม และประหยัด”
๕) สื่อมวลชนจะตองแสดงความมุ นมั่ นในการคุมครองผู
บริโภคมากกวาเดิม เชน การจัดผังรายการวิทยุ โทรทัศน
เรื่องของการคุมครองผุบริโภค ใหอยูในชวงเวลา ที่มีผูฟง
หรือชมจํานวนมาก เชน ชวงเย็น (Prime time)
๖) ตอไปนี้ใครทําผิดเราจะตองรวมตัวกันกีดกัน สินคา ให
ออกไปจากทองตลาด ตองไมซื้อมาใช หรือบริโภค
๗) เราตองรวมกันกําหนดวันไมซื้อ (Buy Nothing Day)
เพื่อลดการบริโภคในชวงวันเทศกาล ตางๆ ทั่วเมืองไทย

“ ไมมคํีาวาสายเกินไปสาํหรับการเริม่ตนในสิง่ท่ี ถกู ตอง
และดีงาม”  พบปญหา วันนี้ เราจะไมนิ่งเฉย
จะออกมาบอกสั งคม ใหรับรู ว าเราก็ เปน
คนหนึ่ ง ที่ มี ป ญญา ไ ม ย อ ม ใ ห ใ ค ร
มาหลอก ไดงาย ๆ  เหมอืน ที่ ผ านมา ตู ปณ.
โทรศัพท จดหมาย E-mail ห รื อ แ ม แ ต ก า ร
รองทกุข ดวยตัวเอง เราก็จะ ทํา เพื่ออนุชนรุนหลัง
ที่จะตามพวกเรามา เพราะวา
“สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง”
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