
 

บทที ่2 

ความเป็นมา แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
จากการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุกทีอ่าจเป็นอนัตราย 

 
 การประกอบธุรกิจสวนสนุกท่ีให้บริการเค ร่ือง เล่นในสวนสนุกนั้ น  นอกจาก                   
ความสนุกสนานและความต่ืนเต้นหวาดเสียวท่ีผูใ้ช้บริการคาดหวงัว่าจะได้รับแล้ว สิทธิของ
ผูใ้ช้บริการในฐานะผูบ้ริโภคท่ีจะได้รับความปลอดภยัจากการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก      
ก็เป็นสิทธิผูบ้ริโภคท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงไดรั้บ จากการศึกษาพบวา่การใช้บริการ
เคร่ืองเล่นในสวนสนุกสามารถท าให้ผูใ้ช้บริการไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นได ้              
ในสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาจึงมุ่งศึกษาถึงมาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการใช้บริการเคร่ืองเล่น            
ในสวนสนุกท่ีอาจเป็นอนัตราย ดงันั้น เพื่อความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ ในบทน้ีจึงตอ้งศึกษาเก่ียวกบั
ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค และการใช้บริการเคร่ืองเล่น   
ในสวนสนุก เพื่อน ามาศึกษาและวิเคราะห์ถึงมาตรการคุ้มครองผูบ้ริโภคจากการใช้บริการ          
เคร่ืองเล่นในสวนสนุกท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อไป 
 

2.1 ความเป็นมาและแนวคดิเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก 

 การประกอบธุรกิจสวนสนุกเป็นการประกอบธุรกิจบริการประเภทหน่ึงท่ีได้รับ          
ความนิยมในปัจจุบัน มีลักษณะท่ีส าคัญ คือ การให้บริการเคร่ืองเล่นต่างๆ เช่น รถไฟเหาะ            
เคร่ืองเล่นไวก้ิง เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์ในการมอบความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูท่ี้มา          
ใช้บริการ ดังนั้ น เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของการประกอบธุรกิจสวนสนุกท่ีมีการให้บริการ       
เคร่ืองเล่น จึงตอ้งศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจบริการ ความเป็นมาของการประกอบ
ธุรกิจธุรกิจสวนสนุก ความหมายและประเภทของสวนสนุก รวมถึงรูปแบบของการให้บริการ
เคร่ืองเล่นในสวนสนุก  
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2.1.1 ความหมาย แนวคิด และประเภทของการประกอบธุรกจิบริการ 
 การประกอบธุรกิจบริการ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างจากการประกอบธุรกิจ
ซ้ือขายสินคา้โดยทัว่ไป ดงัจะเห็นไดจ้ากความหมาย ประเภท และวตัถุประสงค์ของการประกอบ
ธุรกิจบริการ ดงัน้ี 
  2.1.1.1 ความหมายของการประกอบธุรกิจ   
  จากการศึกษาบทบัญญติัตามกฎหมายแล้วพบว่า ไม่มีบทบัญญติัตามกฎหมายใด           
ท่ีได้ก าหนดนิยามของค าว่า “การประกอบธุรกิจ’’ ไวเ้ป็นการเฉพาะ เน่ืองจากลักษณะของ              
ค  าดังกล่าว เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งและครอบคลุมถึงการกระท าต่างๆ ดังนั้ น ในการท า          
ความเขา้ใจความหมายของค าดงักล่าววา่มีความหมายครอบคลุมเพียงใด จึงตอ้งอาศยัการเทียบเคียง
จากความหมายทัว่ไป กล่าวคือ 
   1) ความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 ท่ีไดใ้ห้นิยาม
ของค าท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
   ค าว่า “ธุรกิจ” หมายความว่า การงานประจ าเก่ียวกบัอาชีพคา้ขาย หรือกิจการ     
อยา่งอ่ืนท่ีส าคญัและท่ีไม่ใช่ราชการ1 
   2) ความหมายตามต าราวิชาการเก่ียวกบัธุรกิจ ท่ีไดใ้ห้นิยามของค าท่ีเก่ียวขอ้งไว ้
ดงัน้ี 
   “ธุรกิจ” หมายความว่า กิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีท าให้เกิดมีสินค้าหรือบริการข้ึน     
แลว้มีการแลกเปล่ียนซ้ือขายกนั และมีวตัถุประสงคจ์ะไดป้ระโยชน์จากการกระท ากิจกรรมนั้น2 
   “ธุรกิจ” หมายความว่า กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการพาณิชยท่ี์มีเป้าหมาย
ทางดา้นก าไรในการจดัหาสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค3 
   “ธุรกิจ” หมายความว่า กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของมนุษย ์             
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การแลกเปล่ียนซ้ือขายซ่ึงสินคา้และบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
แสวงหาก าไรจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ4 

                                                        
1 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.royin.go.th/ 
dictionary/index.php. [2561, เมษายน 5] 
2 วนัทนีย ์ภูมิภทัราและคณะ. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ. กรุงเทพฯ: เจ. พร้ินติ้ง. หนา้ 2. 
3 สมยศ นาวกีาร. (2530). การบริหารธุรกจิ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. หนา้ 4. 
4 สมคิด บางโม. (2547). การประกอบธุรกจิ. กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์. หนา้ 14. 

http://www.royin.go.th/%0bdictionary/index.php
http://www.royin.go.th/%0bdictionary/index.php


9 

   “การประกอบธุรกิจ” หมายความว่า การกระท ากิจกรรมของมนุษยท่ี์กระท าข้ึน    
เพื่อการผลิตหรือการได้มาซ่ึงทรัพย์หรือบริการ และการน าสินค้าหรือบริการนั้ นไปขาย               
หรือจ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเพื่อแสวงหาก าไร5 
   จากบทนิยามขา้งตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ การประกอบธุรกิจ หมายความถึง กิจกรรม
อย่างต่อเน่ืองของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจ าหน่ายสินคา้ และบริการโดยมีวตัถุประสงค ์   
ในการมุ่งหาผลก าไรจากการกระท ากิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคมุ์่งหาผลก าไรนั้น
จะเกิดมีข้ึนไดก้็โดยอาศยัการลงทุนนั้นเอง โดยสรุป การประกอบธุรกิจ คือ การลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้และบริการนัน่เอง 
  2.1.1.2 ประเภทของการประกอบธุรกิจ 
  การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน  สามารถจ าแนกตามความหมายได้มากมาย              
หลายประเภท ดงัน้ี 
   1) เกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง การท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตวบ์ก          
เล้ียงสัตวน์ ้ า เล้ียงผึ้ ง เล้ียงไหม เล้ียงคร่ัง เพาะเห็ด และการอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และรวมถึงการประมงดว้ย 
   2) อุตสาหกรรม (Manufacturing) หมายถึง การผลิต การแปรรูป และการหล่อ
หลอมวตัถุดิบให้เป็นสินค้าต่างๆ อาจเป็นสินค้าส าเร็จรูป ซ่ึงสามารถน าไปใช้อุปโภคบริโภค         
ได้ทันที เช่น โทรทัศน์ อาหารกระป๋อง ยา เป็นต้น หรือเป็นสินค้าวตัถุดิบเพื่อการผลิต  เช่น       
เหมืองแร่ ป่าไม ้เป็นตน้ หรือสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เป็นตน้ 
   3) หตัถกรรม (Handicraft) หมายถึง การท าดว้ยฝีมือ เช่น การทอผา้ไหม การท าร่ม 
เคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้ 
   4) พาณิชยกรรม (Commercial) หมายถึง การคา้ขาย เป็นการซ้ือขายแลกเปล่ียน 
สินคา้หรือบริการ เช่น การคา้ปลีก คา้ส่ง เป็นตน้ 
   5) บริการ (Service) หมายถึง ธุรกิจท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
สบาย รวดเร็ว ปลอดภยัหรือความสนุกสนานบนัเทิงแก่ผูบ้ริโภค เช่น การขนส่ง การท่องเท่ียว 
โรงแรม โทรคมนาคม สวนสนุก การธนาคาร ประกนัภยั โรงพยาบาล รวมถึงสถานบริการต่างๆ 
เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ีมีความส าคญัมากในปัจจุบนั เน่ืองจากการขยายตวัทางดา้นธุรกิจอ่ืนๆ 
และความตอ้งการทางดา้นน้ีของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึนดว้ย 
 

                                                        
5 นงเยาว ์ชยัศรี. (2511). ธุรกจิเบื้องต้น. พระนคร: ธนพฒัน์. หนา้ 1. 
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   6) ธุรกิจอ่ืนๆ เป็นการคา้ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง เป็นตน้6  
  2.1.1.3 แนวคิดของการประกอบธุรกิจบริการ 
  โดยหลกั การประกอบธุรกิจบริการ ก็คือ การให้บริการดา้นต่างๆ แก่ผูบ้ริโภค เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจหรือความพึงพอใจจากการใช้บริการในทุกๆ กระบวนการ ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั “การใหบ้ริการ” เป็นส าคญั กล่าวคือ 
  “การบริการ” ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตวัตน แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ (ผูบ้ริโภค/ลูกคา้/ผูรั้บบริการ) กบัผูใ้ห้บริการ (เจา้ของ 
กิจการ/พนกังานงานบริการ/ระบบการจดัการบริการ) ในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการอยา่งใด 
อย่างหน่ึงให้บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการต่างก็ก่อให้เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุ่งเนน้การกระท าท่ีตอบสนอง             
ความตอ้งการของลูกคา้ อนัน าไปสู่ความพึงพอใจท่ีไดรั้บบริการนั้น ในขณะท่ีธุรกิจทัว่ไปมุ่งขาย
สินคา้ท่ีลูกคา้ชอบ และท าใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้นั้น7 
  การประกอบธุรกิจบริการ มีลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญั 8 ประการ คือ 
   1) ลกัษณะท่ีเกิดจากความไวว้างใจ (Trust) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งอาศยัความเช่ือถือหรือ
ความไวว้างใจในการบริการ เช่น ได้รับการบอกต่อถึงการบริการจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดหรือ      
ไดรั้บรู้จากประสบการณ์โดยตรงหรือจากแหล่งอ่ืน จนเกิดความไวว้างใจและตดัสินใจไปใชบ้ริการ 
   2) ลกัษณะท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถทดลองใช้
บริการไดก่้อนท่ีจะเขา้รับบริการ เช่น การโดยสารบนเคร่ืองบิน เป็นตน้ ผูบ้ริโภคไม่สามารถรู้ผล
ของการบริการได้ จนกว่าจะมีการเดินทางจริง ผูใ้ช้บริการจึงต้องพยายามแสวงหาข้อมูลท่ีจะ         
บ่งบอกถึงคุณภาพของการบริการ เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ท่ีจะใชบ้ริการนั้นๆ 
   3) ลกัษณะท่ีแบ่งแยกออกจากกนัไม่ได ้(Inseparability) ระหว่างผูใ้ห้บริการและ       
ผูใ้ช้การบริการนั้น เร่ิมจากการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือแลว้จึงเกิดการบริการในขณะเดียวกนั เช่น 
การบริการนวดแผนโบราณ ผูน้วดและลูกคา้จะตอ้งอยูพ่ร้อมกนั ณ สถานท่ีท่ีให้บริการ การตรวจ
รักษาแพทย์และคนไข้จะต้องอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายจึงไม่สามารถแยกจากกันได ้  
ในช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ 
 
                                                        
6 พรชนิตว ์ศรีชู. (2552). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีสถานบริการลดความอ้วน. 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต. นิติศาสตร์. มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต. 
7 จิตตินนัท ์เดชะคุปต.์ (2549). ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัจติวทิยาบริการ. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช. หนา้ 7. 
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   4) ลกัษณะความแตกต่างของการบริการในแต่ละคร้ัง (Variability or Heterogeneity) 
เน่ืองจากการบริการต้องอาศัยคนหรือพนักงานในการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงต้องข้ึนกับ 
องค์ประกอบทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานเป็นส าคญั เช่น พนักงานคนหน่ึงเม่ือวานน้ี
ให้บริการดีมาก ยิ้มแยม้แจ่มใส ทกัทายลูกคา้เป็นอย่างดี แต่วนัรุ่งข้ึนพนักงานคนเดียวกนัอาจถูก
ร้องเรียนวา่บริการไม่ดี ไม่ยิม้แยม้ พูดจาไม่ไพเราะ สาเหตุเน่ืองมาจากพนกังานคนนั้นไม่ไดน้อนหลบั
อยา่งเตม็อ่ิมเพราะตอ้งดูแลลูกสาววยัหน่ึงปีท่ีป่วยเป็นไขห้วดัตลอดคืนท่ีผา่นมา เป็นตน้ 
   5) ลกัษณะท่ีไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้ (Perish Ability) การบริการต่างๆ ไม่
สามารถกกัตุน จดัเก็บหรือสต็อกเอาไวไ้ดเ้หมือนกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี เพราะงานบริการ    
มีเง่ือนไขเร่ืองเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงไม่สามารถเก็บบริการเอาไวข้ายได ้เช่น ในฤดูการท่องเท่ียว 
หอ้งพกัของโรงแรมจะมีลูกคา้เขา้พกัเต็ม และยงัมีลูกคา้อีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่สามารถจองห้องพกั
ในเวลานั้นได ้แต่ในช่วงฤดูฝน หอ้งพกัของโรงแรมวา่งเป็นจ านวนมาก ซ่ึงไม่สามารถน าไปขายใน
ฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีผา่นมาได ้เป็นตน้ 
   6) ความตอ้งการท่ีไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
จะมากหรือน้อยต่างกันข้ึนกบัช่วงเวลาในแต่ละวนั วนัในต้นสัปดาห์หรือท้ายสัปดาห์ รวมทั้ง
ฤดูกาล เช่น ท่ีสาขาของธนาคาร ช่วงพกักลางวนัจะมีลูกคา้มาใช้บริการมากกว่าช่วงบ่าย ช่วงวนั
จนัทร์และวนัศุกร์จะมีลูกคา้ฝากถอนเงินมากกวา่ช่วงวนัอ่ืนๆ ในสัปดาห์ 
   7) ลกัษณะงานบริการท่ีท าซ ้ าๆ (Repetitiveness) เป็นการท างานซ ้ าๆ หลายคร้ัง 
เช่น พนกังานเสิร์ฟอาหารในห้องอาหารมีหน้าท่ีตอ้นรับลูกคา้ รับค าสั่งจากลูกคา้ น าค าสั่งไปสั่ง
อาหารและเคร่ืองด่ืม น าอาหารและเคร่ืองด่ืมมาเสิร์ฟลูกคา้ คอยดูแลความเรียบร้อย เก็บเงินเม่ือ
ลูกคา้ตอ้งการ จดัโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมตอ้นรับลูกคา้คนใหม่ การท างานของพนกังานเสิร์ฟอาหาร
ในหอ้ง อาหารจะท างานในลกัษณะเช่นน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกหลายๆ คร้ัง จนกวา่จะถึงเวลาเลิกงาน 
   8) ลักษณะมีความเข้มข้นต่อความรู้สึกของพนักงาน (Labor Intensiveness)             
การให้บริการ พนกังานจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้แต่ละรายมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง 
อุปนิสัยท่ีไม่เหมือนกัน อารมณ์ของลูกค้าอาจเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดล้อมหรือปัจจยัอ่ืนๆ 
พนกังานอาจจะพบกบัลูกคา้ท่ีมีอารมณ์ร้ายจุกจิกและสร้างปัญหาได ้
  2.1.1.4 ประเภทของการประกอบธุรกิจบริการ 
   1) การบริการต่อร่างกายผูใ้ชบ้ริการ (People Processing Service) เป็นบริการท่ี      
มีการถูกเน้ือต้องตวัผูใ้ช้บริการโดยตรง เช่น ตดัผม นวดแผนโบราณ ฯลฯ หรือไม่ก็เป็นบริการ     
ทางกายภาพ เช่น บริการขนส่งมวลชน มีการเคล่ือนยา้ยตวัผูผู้ใ้ช้บริการไปท่ีจุดหมายปลายทาง             
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ซ่ึงผูใ้ช้บริการจ าเป็นตอ้งอยู่ในสถานท่ีให้บริการตลอด ทั้งกระบวนการให้บริการจนกว่าจะไดรั้บ
ผลประโยชน์ตามท่ีตอ้งการจากบริการนั้น 
   2) การบริการต่อจิตใจผูใ้ช้บริการ (Mental Stimulus Processing Service)            
เป็นการให้บริการโดยไม่จ  าเป็นต้องถูกเน้ือต้องตวัผูผู้ใ้ช้บริการ แต่เป็นการให้บริการต่อจิตใจ
อารมณ์หรือความรู้สึก เช่น โรงภาพยนตร์ โรงเรียน ฯลฯ ซ่ึงผูใ้ช้บริการจ าเป็นตอ้งอยู่ในสถานท่ี
ให้บริการตลอดทั้ งกระบวนการให้บริการจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามท่ีต้องการจาก        
บริการนั้น 
   3) การบริการต่อส่ิงของของผูใ้ช้บริการ (Procession Processing Service)            
เป็นการซ้ือบริการให้กบัส่ิงของของผูใ้ชบ้ริการ เช่น บริการ ซกั อบ รีด สัตวแพทย ์ฯลฯ ซ่ึงบริการ        
ในกลุ่มน้ีเป็นการให้บริการโดยการถูกเน้ือตอ้งตวัส่ิงของ สัตวเ์ล้ียง หรือส่ิงของอย่างใดอยา่งหน่ึง             
ของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงผูใ้ช้บริการจ าเป็นต้องเอาส่ิงของหรือสัตว์เล้ียงมาไวใ้นสถานท่ีให้บริการ               
โดยตวัผูใ้ชบ้ริการเองไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นสถานบริการในระหวา่งท่ีเกิดการใหบ้ริการก็ได ้
   4) การบริการต่อสารสนเทศของผูใ้ช้บริการ (Information Processing Service) 
เป็นบริการท่ีท าต่อส่ิงของของผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกบับริการประเภทท่ี 3 แต่ต่างกนัท่ีลกัษณะของ 
“ส่ิงของของผูผู้ใ้ช้บริการ” โดย “ส่ิงของของผูใ้ช้บริการ” ในบริการประเภทท่ี 3 จะเป็นของท่ี          
มีตวัตน แต่ส่ิงของในประเภทท่ี 4 จะเป็นของท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสารสนเทศ         
ของผูใ้ช้บริการ บริการประเภทน้ีไดแ้ก่ ธนาคาร บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ บริการวิจยัการตลาด 
เป็นตน้8 
 จากการศึกษาความหมาย และประเภทของการประกอบธุรกิจขา้งตน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า       
การประกอบธุรกิจสวนสนุกเป็นการประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจบริการ ท่ีมีจุดมุ่งหมาย                    
ในการมอบความสนุกสนานแก่ผู ้ใช้บริการจากการแสดง เกมส์โชว์ และความสนุกสนาน        
ต่ืนเตน้เร้าใจ โดยเฉพาะจากการเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ เป็นส าคญั และมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจาก     
การประกอบธุรกิจซ้ือขายสินคา้ทัว่ๆ ไป  
 
 
 
 

                                                        
8 วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี. (ออนไลน์). หน่วยที ่1 ความรู้เบื้องต้นการให้บริการ. เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.spvc.ac.th/news/Chapter1-Service.pdf. [2561, เมษายน 6]. 

http://www.spvc.ac.th/news/Chapter1-Service.pdf
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 2.1.2 ความเป็นมาของการประกอบธุรกจิสวนสนุกในประเทศไทย 
 การประกอบธุรกิจสวนสนุก เ ป็นสถานท่ี ท่ีได้ รับความนิยมมาอย่างยาวนาน                     
โดยมีเคร่ืองเล่นเป็นองค์ประกอบส าคญัในการตอบสนองความต้องการพกัผ่อนหย่อนใจของ
ผูใ้ช้บริการทุกเพศทุกวยั ไม่วา่จะเป็นเด็กและผูใ้หญ่ สวนสนุกจึงมีความเป็นมาและพฒันาการมา
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 ในทวีปยุโรป ต้นก าเนิดของสวนสนุกมีรูปแบบมาจากงานเทศกาลเก่ียวกับศาสนา        
และงานออกร้านต่างๆ ในยคุกลาง ซ่ึงภายในงานเทศกาลดงักล่าวจะมีทั้งพ่อคา้ นกัแสดง และผูข้าย
อาหารเข้ามาเก็บผลประโยชน์จากกลุ่มคนท่ีมาเข้าร่วมชมงาน จนกระทั่งในศตวรรษท่ี 17             
เกิดสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของสวนสาธารณะกลางแจ้ง ซ่ึงมีท่ีตั้ งอย่างถาวร และ           
มีส่ิงท่ีดึงดูดผูเ้ขา้ชมมากมาย ได้แก่ น ้ าพุ สวนดอกไม ้เกมโบล์ล่ิง เกมส์ต่างๆ การแสดงดนตรี            
การเต้นร า การแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจบนเวที รวมถึงเคร่ืองเล่นท่ีต้องใช้การข่ีหรือนั่งโดยไม่มี       
การเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ซ่ึงสวนสาธารณะในลักษณะดังกล่าวได้รับความนิยม                   
ไปทัว่ทวีปยุโรป และมีพฒันาการจนเกิดเป็นสวนสนุกในเชิงพาณิชยใ์นเวลาต่อมา โดยสวนสนุก        
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก คือ สวนสนุก Bakken ในเมืองแคลมเปนบอร์ก ประเทศเดนมาร์ค ก่อตั้งข้ึน    
ในปี ค.ศ. 1583 และสวนสนุกอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญั เช่น สวนสนุก The Prater ในกรุงเวียนนา     
สวนสนุก Blackgang Chine Cliff Top ในเมืองเวนท์นอร์ สหราชอาณาจกัร สวนสนุก Tivoli          
ในเมืองโคเปนเฮเกน และสวนสนุก Blackpool Central Pier ในเมืองแบล็คพลู สหราชอาณาจกัร 
เป็นตน้ 
 ส่วนในทวปีอเมริกาเหนือ สวนสนุกเกิดข้ึนจากงานออกร้านเก่ียวกบัสินคา้ทางการเกษตร
ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ถึงแมก้ารออกร้านดงักล่าวจะมีวตัถุประสงค์หลกัในการแลกเปล่ียนสินคา้
ทางการเกษตร แต่ก็ยงัเปิดโอกาสให้นักแสดงได้เขา้มาแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ได้ เช่น      
การเชิดหุ่นกระบอก การเล่นกล การไต่เชือก การแสดงตวัตลก เป็นตน้ ทั้งน้ี จุดเปล่ียนท่ีส าคญั    
ของพฒันาการของสวนสนุกในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ งานแสดงสินคา้ Columbian Exhibition 
ซ่ึงถูกจดัข้ึนในเมืองชิคาโก เน่ืองจากงานแสดงสินคา้ดงักล่าวถูกออกแบบให้เหมือนกบัเมืองๆ หน่ึง 
เพื่อรองรับประเทศท่ีเขา้มาร่วมงานทั้ง 72 ประเทศ ภายในงานมีการแบ่งส่วนพื้นท่ีภายนอกสถานท่ี
จดังานแสดงเพื่อจดังานในรูปแบบนานาชาติ มีการแบ่งพื้นท่ีจดังานออกเป็นหมู่บา้นต่างๆ ตั้งช่ือ
ตามประเทศท่ีเขา้ร่วมจดังานแสดง เช่น หมู่บา้นเปอร์เซีย หมู่บา้นแอลเบเนีย หมู่บา้นญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
และก าหนดบรรยากาศการจดังาน ทั้งส่ิงปลูกสร้าง การจดัการแสดง และการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ี
ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละประเทศ นอกจากน้ี ภายในงานยงัมีเคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจ 
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คือ วงลอ้ท่ีมีความสูง 300 ฟุต กวา้ง 30 ฟุต จุคนไดถึ้ง 1,400 คน ท่ีอาจเรียกไดว้า่เป็น “ชิงชา้สวรรค์
แห่งแรกของโลก” ไดอี้กดว้ย 
 หลังจากนั้น เม่ือเทคโนโลยีมีความเจริญก้าว ส่งผลการประกอบธุรกิจสถานบนัเทิง    
ได้รับผลประโยชน์ตามมาเช่นกัน กล่าวคือ เทคโนโลยีของเคร่ืองเล่นต่างๆ ก็ได้รับการพฒันา      
มากข้ึน ยกตวัอย่างเช่น เคร่ืองเล่น Switchback Gravity Pleasure ท่ีนายมาร์คสั เอ ธอมป์สัน 
ประดิษฐ์ข้ึน ได้รับการยอมรับว่าเป็น “รถไฟเหาะตีลงักาเคร่ืองแรกของโลก” ตั้งอยู่ในสวนสนุก 
Coney Island ในเมืองนิวยอร์ก ซ่ึงเดิมเป็นเพียงรีสอร์ทติดชายทะเลเท่านั้ น แต่ก็ได้มี                     
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินการใหก้ลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีส่ิงดึงดูดใจมากมาย 
ไดแ้ก่ การแสดงคาบาเร่ย ์เกมส์ และเคร่ืองเล่นต่างๆ  
 ต่อมาสวนสนุกท่ีได้รับความนิยมก็ถึงจุดตกต ่าในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เน่ืองจาก       
การขาดวสัดุอุปกรณ์ในช่วงสงคราม ภยัธรรมชาติ และการท าลายทรัพย์สินต่างๆ จนกระทั่ง             
ปี ค.ศ.1955 มีการเปิดสวนสนุกแห่งใหม่ท่ีช่ือ “ดิสนียแ์ลนด์” ในเมืองอนาไฮม ์มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากความคิดของนายวอลต ์ดิสนีย ์ท าให้เกิดจุดเปล่ียนในธุรกิจความบนัเทิง 
ทั้งในด้านคุณภาพ บรรยากาศ ความสะอาด รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภยั จนเกิดเป็น          
ยคุสมยัใหม่ส าหรับธุรกิจสวนสนุกท่ีไดรั้บความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั9  
 ส าหรับในประเทศไทยนั้น สวนสนุกท่ีคนไทยรู้จกัและคุน้เคยเป็นอย่างดีตั้งแต่ในอดีต 
คือ งานวดั ซ่ึงมีทั้งเคร่ืองเล่น และการละเล่นต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์ มา้หมุน        
สาวน้อยตกน ้ า ยิงปืน ปาเป้า บ้านผีสิง เป็นต้น ต่อมาเม่ือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี              
มีมากข้ึน จึงได้เกิดสวนสนุกขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ มีเคร่ืองเล่นสมยัใหม่         
มีกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน โดยลกัษณะการด าเนินการของสวนสนุกดังกล่าวได้รับแรงบนัดาลใจ       
มาจากสวนสนุกช่ือดงัในต่างประเทศอยา่งดิสนียแ์ลนด ์
 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีสวนสนุกเกิดข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่         
สวนสนุกภายในห้างสรรพสินค้า สวนสนุกเคล่ือนท่ี ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีจุดขายและกลยุทธ์               
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการ บ้างก็โดดเด่นด้วย         
เคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียว ทา้ทาย บา้งก็สร้างเอกลกัษณ์ดว้ยการรวมสวนน ้ า หรือสวนสัตวไ์วภ้ายใน
สถานท่ีเดียวกัน ซ่ึงท่ีน่าสังเกตว่าสวนสนุกขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสวนสยามและดรีมเวิลด ์          

                                                        
9 Ady Milman (2007). Theme Park Tourism and Management Strategy. University of Florida. P.4-9. 
(ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: https://hospitality.ucf.edu/files/2012/12/Handout-B1.pdf. [2561, มีนาคม 25]  
 

https://hospitality.ucf.edu/files/2012/12/Handout-B1.pdf
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จะมีลักษณะเป็นทั้งแหล่งพกัผ่อนนันทนาการและเป็นส่วนท่ีมีสาระความรู้ควบคู่ไปด้วย เช่น 
พิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์ เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าตลอดระยะเวลาเกือบสามสิบปีมาน้ี สวนสนุกในประเทศ
ไทยได้มีการปรับตวัและพฒันาการบริการผ่านช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึง       
วิถีการบริโภคของผูค้นท่ีเปล่ียนแปลงไป ส าหรับประวติัความเป็นมาของสวนสนุกขนาดใหญ่       
อนัเป็นท่ีรู้จกัของคนไทยในสมยัแรกๆ มาจนถึงปัจจุบนั มีดงัน้ี 
  1) สวนสนุกแฮปป้ีแลนด ์(พ.ศ. 2519 - 2522) 
  สวนสนุกแฮปป้ีแลนด์ เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ตั้ งอยู ่            
ในย่านคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในอดีตสวนสนุกแห่งน้ีเคยมีเคร่ืองเล่นขนาดใหญ่
ประเภทชิงชา้สวรรค์ เรือหรรษา มา้หมุน กระดานหก บา้นผีสิง ปาเป้า ซ่ึง ช่ือเรียกนั้นดูคลา้ยคลึง               
กบัเคร่ืองเล่นท่ีพบในงานวดั แต่เคร่ืองเล่นเหล่าน้ี จะมีขนาดใหญ่โตกว่าตามงานวดัทัว่ไป ทั้งน้ี    
สวนสนุกแฮปป้ีแลนด์เปิดให้บริการเพียง 4 ปีเท่านั้นท่ี ก็ตอ้งปิดตวัลงเน่ืองด้วยเหตุผลท่ีเจา้ของ
ธุรกิจหนัไปด าเนินงานดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
  2) สวนสนุกสวนสยาม (พ.ศ. 2523 – ปัจจุบนั) 
  สวนสยาม เป็นสวนสนุกและสวนน ้ า ท่ีตั้ งอยู่ถนนเสรีไทย (ถนนสุขาภิบาล 2)                
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร บนเน้ือท่ี 300 ไร่ ได้ฉายาว่าทะลกรุงเทพ และมีค าขวญั คือ       
"สวนสยาม...โลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม" สวนสยามเปิดด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน         
พ.ศ.2523 ด าเนินงานโดยบริษทัอมรพนัธ์นคร - สวนสยามจ ากดั โดยมีนายไชยวฒัน์ เหลืองอมรเลิศ 
เป็นประธานกรรมการ สวนสยามเป็นสวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย และมีทะเลเทียม         
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากน้ี ย ังมีรางน ้ าวน พร้อมเคร่ืองเล่นทางน ้ าครบครัน สไลเดอร์                  
ท่ีสูงเท่ากบัตึก 7 ชั้น ซูเปอร์สไปรัลรางน ้ าคดเค้ียว พิพิธภณัฑ์ไดโนโทเปีย พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งจีน               
อุทยานพฤกษชาติ สวนสัตว ์โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงิน และนกัวิชาการกลุ่มหน่ึง       
ท่ีร่วมริเร่ิมโครงการด้วยการปรับปรุงพื้นท่ีจ  านวนหลายแปลงซ่ึงอยู่ในกรุงเทพฯ ซ่ึงในเวลานั้น      
ยงัเป็นนาขา้ว และบางแห่งเป็นท่ี ๆ ซ่ึงไม่ได้ท  าการเพาะปลูกให้ ให้กลายมาเป็นหมู่บา้นจดัสรร
ขนาดใหญ่ เน้ือท่ี 1,000ไร่ พร้อมสวนน ้ า สวนสนุก ภายใต้ช่ือ "สวนสยาม ทะเล - กรุงเทพฯ"        
โดยคาดว่าพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวจะมีการพัฒนาและชุมชนจะต้องขยายมา ณ บริเวณแห่งน้ี               
การเดินทางคมนาคมจะสะดวก รวดเร็ว สามารถเช่ือมโยงกับตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบาย            
ซ่ึงกลุ่มผูล้งทุนยงัมีความมัน่ใจวา่สวนเอนกประสงคใ์นบรรยากาศธรรมชาติจะสามารถตอบสนอง         
ความต้องการในการเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนชาวไทยและนักท่องเท่ียว
ต่างชาติทัว่โลกท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2550 - 2553 นบัเป็นช่วงเวลาท่ียิง่ใหญ่และเป็นการเติบโตกา้วท่ีส าคญั
ท่ีสุดคร้ังหน่ึงของสวนสยาม ดว้ยการน าเขา้และติดตั้งเคร่ืองเล่นระดบัโลก ดว้ยงบประมาณลงทุน
กว่า 3,000 ล้านบาท ท าให้สวนสยามก้าวข้ึนเป็นสวนพกัผ่อนหย่อนใจ สวนน ้ า และสวนสนุก          
ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยเคร่ืองเล่นชั้นน าและ       
ทะเลเทียมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รับรองโดย กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด พร้อมเปล่ียนช่ือเป็น          
“สยามพาร์คซิต้ี’, เพื่อให้สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ความเป็นสากล และเม่ือ พ.ศ. 2552 กินเนสส์ 
เวิลด์ เร็คคอร์ด ร่วมกบัสมาคมสวนน ้ าโลก มอบรางวลัหนงัสือรับรอง "ทะเลเทียม ท่ีใหญ่ท่ีสุด     
ในโลก" ใหแ้ก่ทะเล-กรุงเทพฯ สวนสยาม ท่ีมีขนาด 13,600 ตารางเมตร สามารถรองรับผูใ้ชบ้ริการ
ไดพ้ร้อมกนั 13,000 คน สยามพาร์คซิต้ี สวนสยามไดรั้บความไวว้างใจและยกยอ่งในระดบัประเทศ
และระดบันานาชาติ ดว้ยรางวลั Thailand Tourism Awards สาขานนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว                
จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2553 และได้รับการจดัอนัคับให้เป็น 1 ใน             
12 สวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเอเชีย 
  3) สวนสนุกดรีมเวลิด ์(พ.ศ. 2537 - ปัจจุบนั) 
  สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยบริษทั อะมิวส์เมน้ท์ ครีเอชัน่ จ  ากดั (Dream World) ไดเ้ปิด
ให้บริการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์พ.ศ. 2537 ตั้ งอยู่ท่ีกิโลเมตรท่ี 7 เส้นทางสายรังสิต - 
นครนายก บริเวณคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีประมาณ 160 ไร่ เป็นสถานท่ีพกัผ่อน               
ท่ีมีความบันเทิงมากมายหลายอย่าง สวนสนุกแห่งน้ีเป็นโลกแห่งความฝัน ประกอบไปด้วย               
4 ดินแดนในสวนสนุก เช่น ดรีมเวิลด์พลาร่า ดรีมการ์เดน้ แฟนตาชีแลนด์ และแอดเวนเจอร์แลนด ์
เป็นต้น มีขบวนพาเหรดนานาชาติ สกายโคสเตอร์รถไฟเหาะแขวนรูปแบบใหม่ท่ีก าลังเป็น             
ท่ีนิยมทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เฮอริเคน เคร่ืองเล่นชั้นน าอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งน้ี มีการเปิด
ตวัเคร่ืองเล่นใหม่ และสวน 4 ทวปี (เอเชีย ยโุรป ออสเตรเลีย และอเมริกา)  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 มีการน าเขา้เคร่ืองเล่นแนวใหม่ท่ีไม่เคยมีในเมืองไทย ช่ือว่า            
"เอเล่ียน’ , ใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นวยัรุ่นท่ีชอบความสนุก              
ในแนวต่ืนเตน้ ระทึกขวญั ซ่ึงเคร่ืองเล่นน้ีไดผ้สมผสานเทคโนโลยแีละเอฟเฟคต่างๆ กบัการตกแต่ง
สภาพแวดล้อมของเคร่ืองเล่นให้ดูสมจริง หรือท่ีเรียกว่า "เรียลลิต้ี" จุดเด่นของดรีมเวิลด์ คือ           
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เมืองหิมะ ท่ีมีอุณหภูมิต ่าติดลบ สร้างความประทบัใจโดยการท าให้ผูเ้ขา้ชมไดส้ัมผสักบัหิมะจริง            
โดยไม่ตอ้งเดินทางไปถึงต่างประเทศ10  
 
 2.1.3 ความหมายและประเภทของสวนสนุกในประเทศไทย 
 เน่ืองจากสวนสนุกเป็นสถานท่ีท่ีมีการเปิดให้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก จึงต้อง
ท าการศึกษาถึงความหมาย และประเภทของสวนสนุก เพื่อให้เขา้ใจถึงการให้บริการเคร่ืองเล่น        
ในสวนสนุกต่อไป 
  2.1.3.1 ความหมายของสวนสนุก 
  จากการศึกษาความหมายของค าวา่ “สวนสนุก” พบวา่มีการก าหนดไวท้ั้งความหมาย
โดยทัว่ไปจากพจนานุกรม  และความหมายตามกฎหมาย ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี   
   1) ความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 ท่ีไดใ้ห้นิยาม
ของค าวา่ “สวนสนุก” ไวเ้ป็นการทัว่ไป ดงัน้ี 
   สวนสนุก หมายความวา่ สถานท่ีท่ีรวบรวมบรรดาส่ิงท่ีท าให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไวบ้ริการประชาชน11 
   2) ความหมายตามกฎหมายนั้น จากการศึกษาพบว่า ค  าว่า “ สวนสนุก” มิได ้             
มีบทบญัญติัตามกฎหมายใดท่ีได้ก าหนดนิยามของค าดังกล่าวไวโ้ดยตรง ในการศึกษาฉบบัน้ี         
จึงขอพิจารณาความหมายของถอ้ยค าอ่ืนๆ ท่ีมีความใกลเ้คียงกบัค าวา่ “สวนสนุก” ตามท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการสวนสนุก เพื่อความเขา้ใจเบ้ืองตน้ถึงลกัษณะของ
การประกอบกิจการสวนสนุก ดงัน้ี 
    (1) ค  าวา่ “เขตบริเวณประกอบกิจการ” ตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยการควบคุม      
เคร่ืองเล่น พ.ศ. 2558 
     “เขตบริเวณประกอบกิจการ” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของเคร่ืองเล่นและ
อุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณท่ีเป็นส่วนประกอบในการให้บริการเคร่ืองเล่นแต่ละเคร่ือง เช่น ห้องเคร่ือง 
หอ้งควบคุม หอ้งพกัรอ หรือทางเขา้ออก 

                                                        
10 อลิสา ธีรธราธร. (2554). ธุรกจิบริการสวนสนกุ : มาตรการก ากบัของรัฐ ศึกษากรณีสวนสนุกขนาดใหญ่แบบมี
เคร่ืองเล่นในกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
หนา้ 6-9. 
11 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2544. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.royin.go.th/dictionary/ 
[2561, มีนาคม 30]  

http://www.royin.go.th/dictionary/
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    (2) ค  าว่า “กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 เน่ืองจากตามประกาศฯ ดงักล่าว         
ไดก้  าหนดใหก้ารประกอบกิจการสวนสนุกเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ในกลุ่มท่ี 9 กิจการ
เก่ียวกับการบริการ (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม จากกลุ่มประเภท            
การประกอบกิจการทั้งหมด 13 กลุ่ม  
    ค าว่า “กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข              
พ.ศ. 2535 หมายถึง กิจการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตท่ีก่อให้เกิดมลพิษหรือ          
ส่ิงท่ีท าให้เกิดโรค ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณขา้งเคียงนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองมลพิษทางอากาศ ทางน ้ า ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่ น
ละออง เขม่า เถา้ ฯลฯ12  
  2.1.3.2 ประเภทของสวนสนุก 
  การประกอบธุรกิจสวนสนุก มกัจะประกอบดว้ยกิจกรรมนนัทนาการหลายประเภท 
เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ในการศึกษาฉบบัน้ีจะแบ่งส่วนธุรกิจสวนสนุกเป็น 6 ประเภท       
ท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 
   1) สวนสนุกทัว่ไป (Amusement Park) หมายถึง สถานท่ีท่ีสร้างข้ึนเพื่อจดักิจกรรม
และการบริหารด้านความต่ืนเต้น ผาดโผน สนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ          
ของนกัท่องเท่ียวหรือประชาชน กิจกรรมและบริการในสวนสนุกประกอบดว้ย เคร่ืองเล่น เกมส์ 
อุปกรณ์การเล่น เช่น รถไฟเหาะตีลงักา เรือไวก้ิง มา้หมุนและรถไฟ เป็นตน้ ทั้งน้ี โดยทัว่ไปมกัจะ   
มีอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบจานด่วนท่ีมีราคาไม่แพงนกัไวบ้ริการ รวมทั้งอาจมีสินคา้ท่ีระลึกส าหรับ
ขายให้กบันกัท่องเท่ียวดว้ย ทั้งน้ี สวนสนุกดงักล่าวถา้จดักลางแจง้จะเรียกว่า สวนสนุกกลางแจง้ 
และถา้จดักิจกรรมในร่มหรือในศูนยก์ารคา้จะเรียกวา่ สวนสนุกในร่ม 
   สวนสนุกท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลกท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจนิยมไปเท่ียว    
และเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป เช่น สวนสนุกโคนีไอแลนด์ (Coney Island) ในเมืองนิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สวนสนุกทิโวลี (Tivoli Cardens) ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค และ      
สวนสนุกแพรตเตอร์ (Prater) ในเมืองเวยีนนา ประเทศออสเตรีย เป็นตน้ 
   2) สวนสนุกรูปแบบเฉพาะ (Theme Parks) เป็นสวนสนุกท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยั
แนวคิดท่ีจะปรับปรุงส่ิงท่ีน่าสนใจด้านความสนุกเพลิดเพลินให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิง                

                                                        
12 ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2557). คู่มือการปฏิบตัิงาน ควบคมุกจิการทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ส าหรับเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ านกังานพระพทุธศาสนา. หนา้ 1. 
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ท่ีมีสาระให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ประสบการณ์พิเศษท่ีให้ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ต่ืนเตน้ และ
สาระความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ เช่น บรรยากาศยอ้นยุค ประวติัศาสตร์ บรรยากาศโลก            
ในอนาคต สถานการณ์สมมติหรือโลกในจินตนาการ โดยจดัสถานการณ์ให้นกัท่องเท่ียวเสมือน    
เขา้ไปอยูใ่นบรรยากาศนั้นๆ ท าใหไ้ดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลินและประสบการณ์ เป็นตน้ 
   สวนสนุกรูปแบบเฉพาะเป็นสวนสนุกท่ีได้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลง             
มาจากสวนสนุกทัว่ไป (Amusements Park) ในปี ค.ศ. 1255 โดยนักเขียนการ์ตูน วอลท์ ดิสนีย ์          
ได้ออกแบบและสร้างดิสนีย์แลนด์  (Theme)  ของตัวละครในการ์ตูนของวอลท์  ดีสนีย ์                 
ดว้ยการออกแบบให้เป็นสถานบนัเทิงท่ีเป็นสนามเด็กเล่นมหัศจรรย ์มีการออกร้านท่ีเต็มไปดว้ย
สีสัน เป็นเมืองการ์ตูนในเทพนิยาย มีลกัษณะเป็นเมืองในจินตนาการ มีนกัแสดงแต่งตวัเป็นสัตว์
หรือคนในการ์ตูนหรือเทพนิยายออกมาทกัทาย ถ่ายรูปหรือเล่นกับนักท่องเท่ียว ท าให้ได้รับ             
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินและนกัท่องเท่ียวจะมีความรู้สึกวา่ตนเองอยูใ่นเหตุการณ์นั้นๆ ดว้ย 
   สวนสนุกรูปแบบเฉพาะ (Theme Parks) และสวนสนุก (Amusements Parks) จะมี
ความแตกต่างไม่ชดัเจนนกั แต่อาจกล่าวได้ว่าสวนสนุกรูปแบบเฉพาะสร้างมาจากกรอบแนวคิด 
(Theme) ท่ีน่าสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เป็นสวนสนุกท่ีเปรียบเสมือนแหล่งท่องเท่ียวในตวัเอง 
เน่ืองจากมีกิจกรรมบนัเทิงต่างๆ อาคารและเคร่ืองด่ืมมีหลายประเภทหลายระดบั และมีบรรยากาศ
ของตนเองท่ีแตกต่างจากโลกภายนอกโดยส้ินเชิง สวนสนุกรูปแบบเฉพาะท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนั
ทั่วไป ได้แก่ สวนสนุกยูนิเวอร์เซลสตูดิโอ (Universal Studio) และสวนสนุกดิสนีย์แลนด ์
(Disneyland) ซ่ึงมีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศฝร่ังเศส     
เป็นต้น สวนสนุกเลโก้แลนด์ (Legoland) ในประเทศเดนมาร์ค มีสาขาในรัฐฟลอริด้า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส าหรับประเทศไทย สวนสนุกรูปแบบเฉพาะท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ สวนสยาม ดรีมเวิลด ์
ซาฟารีเวลิด ์และโอเชียนเวลิด ์เป็นตน้ 
   3 )  สวนป่าหรือสวนพฤกษชาติ  และสวนสัตว์  เ ป็นสวนสนุกประ เภท                       
ท่ีประกอบดว้ยสวนพฤกษชาติ สวนดอกไม ้และมีสวนสัตว ์ซ่ึงส่วนใหญ่มีแยกออกมาอยูก่ลางแจง้ 
และอาจมีเคร่ืองเล่นอยู่บา้งแต่ไม่มากนกั สวนสนุกประเภทสวนป่าหรือสวนพฤกษชาติส่วนใหญ่    
จะเน้นท่ีความสวยงามของดอกไม ้พนัธ์ุไม ้การตกแต่งสวนสวยงามหรือสวนสัตว ์มีเคร่ืองเล่น      
บ้างประปราย และอาจมีการแสดงโชว์ต่างๆ เป็นคร้ังคราว หรือจัดเฉพาะเทศกาลส าคัญ               
เป็นคร้ังๆ ไป สวนสนุกประเภทสวนป่าหรือสวนพฤกษชาติ และสวนสัตว์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก เช่น         
สวนสามพราน ฟาร์มจระเขส้มุทรปราการ กฤษดาดอย และลดัดาแลนด ์เป็นตน้ 
   4) การแสดงโชว ์(Show Parks) เป็นสวนสนุกประเภทท่ีมีการแสดงและการละเล่น
ต่างๆ ซ่ึงมีทั้งเป็นการจดัให้มีการแสดงเฉพาะในช่วงเทศกาล เช่น การแสดง แสง สี และเสียง 



20 

เทศกาลลอยกระทง จงัหวดัสุโขทยั การแสดงแสง สี และเสียง สะพานขา้มแม่น ้าแคว และการแสดง
โชว์ท่ีมีเป็นคร้ังคราว ซ่ึงอาจจะจัดในสถานท่ีเฉพาะ เช่น การแสดงปีเตอร์แพน (Peter Pan)             
ณ เมืองทองธานี หรือการแสดงกายกรรมจากต่างประเทศ ณ สวนสยาม เป็นตน้ 
   5) สวนสนุกเคล่ือนท่ี หรือสวนสนุกแบบงานวดั เป็นธุรกิจสวนสนุกอีกประเภท
หน่ึงโดยผูจ้ดัจะเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเล่น เช่น มา้หมุน ชิงช้าสวรรค์ เคร่ืองเล่นไฟ รถไฟ รถบัม๊พ ์            
รถมอเตอร์ไซต์ไต่ถงั และมายากล ไปติดตั้งและเปิดบริการในงานตามเทศกาลต่างๆ เช่น งานวดั  
และงานประจ าปี ซ่ึงจะมีการเปล่ียนสถานท่ีไปเร่ือยๆ ซ่ึงสวนสนุกเคล่ือนท่ีหรือสวนสนุกงานวดั
ดงักล่าว เป็นนนัทนาการท่ีคุน้เคยและไดรั้บความนิยมอย่างมากในสังคมไทยโดยเฉพาะในชนบท 
สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเท่ียวในท้องถ่ิน และเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได ้              
ให้ผูป้ระกอบการเป็นอยา่งดี ส่วนมากมกัจะมีการเดินทางเคล่ือนท่ีไปเปิดให้บริการมีลกัษณะเป็น
คาราวานสวนสนุก 
   6) สวนสนุกแบบผสมผสาน เป็นสวนสนุกท่ีน าคุณลกัษณะของสวนสนุกประเภท   
ต่างๆ มาจดัรวมไวด้้วยกัน ซ่ึงในปัจจุบนัสวนสนุกส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแบบผสมผสาน        
คือ มีทั้งเคร่ืองเล่นไฟฟ้า เคร่ืองเล่นเกมส์ การแสดงโชว ์สวนสัตว ์เมืองมายา โลกในจินตนาการ       
สวนน ้ า และเคร่ืองเล่นทางน ้ า รวมทั้ งมีการจัดแสดงโชว์ในช่วงเทศกาลหรือเป็นคร้ังคราว        
เพื่อให้นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ ณ สวนสนุกแห่งนั้ นได้รับความบันเทิงและเพลิดเพลิน             
ทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของนกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่ม   
แต่ละวยัดว้ย 
   ตัวอย่างของสวนสนุกในประเทศไทยท่ีมีลักษณะเป็นแบบผสมผสาน เช่น         
สวนสยาม ดรีมเวิลด์ และโอเช่ียนปาร์ค เป็นตน้ โดยในแต่ละสวนสนุกจะมีจุดเด่นเป็นการเฉพาะ 
เช่น สวนสยามจะมีช่ือเสียงดา้นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีเน้นเก่ียวกบัสวนน ้ า สไลด์เดอร์ และทะเล       
น ้าจืด สวนสนุกซาฟารีเวลิดจ์ะมีช่ือเสียงทางดา้นสวนสัตว ์เป็นตน้13 
 
 2.1.4 รูปแบบการให้บริการและประเภทของเคร่ืองเล่นในสวนสนุกในประเทศไทย 
 เค ร่ืองเล่น เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของสวนสนุก เ น่ืองจากเป็นส่ิงดึงดูดใจ                   
ให้นักท่องเท่ียวเขา้มาใช้บริการ ซ่ึงเคร่ืองเล่นในสวนสนุกในประเทศไทยในปัจจุบนั มีรูปแบบ      
การใหบ้ริการและประเภทท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 

                                                        
13 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช . (2553). เอกสารการสอนชุดวชิาการจดัการธุรกจิในแหล่งท่องเทีย่ว = Tourist 
destination management. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 24-26. 
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    2.1.4.1 รูปแบบการใหบ้ริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก 
   จากการศึกษากฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองเล่น พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็น
บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเล่นในสวนสนุกโดยตรง พบวา่บทบญัญติัตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
มีการก าหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้าง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายเคร่ืองเล่นไว้แตกต่างกัน                    
ในรายละเอียดระหวา่งเคร่ืองเล่นท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เกินกวา่ 15 วนั และเคร่ืองเล่นท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาใชไ้ม่เกิน 15 วนั กล่าวคือ  
     1) เคร่ืองเล่นท่ีมีก าหนดระยะเวลาการใช้เกินกว่า 15 วนั ตามข้อ 3 ของ
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองเล่น พ.ศ. 2558 ก าหนดให้การก่อสร้าง ร้ือถอน หรือ
เคล่ือนยา้ยเคร่ืองเล่นประเภทดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
    2)  เค ร่ืองเล่นท่ี มีก าหนดระยะเวลาใช้ไม่ เ กิน 15 ว ัน ตามข้อ 16 ของ
กฎกระทรวง ว่าดว้ยการควบคุมเคร่ืองเล่น พ.ศ. 2558 ก าหนดให้การก่อสร้าง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย 
และการใชเ้คร่ืองเล่นประเภทดงักล่าว ใหแ้จง้เป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
    จากขอ้กฎหมายขา้งตน้ จึงอาจพิจารณาไดว้่ารูปแบบการให้บริการเคร่ืองเล่น
ในสวนสนุกตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยการควบคุมเคร่ืองเล่น พ.ศ. 2558 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น        
2 ประเภทโดยอาศยัก าหนดระยะเวลาในการเกินกวา่ 15 วนั เป็นเกณฑ์ คือ การให้บริการเคร่ืองเล่น
ในสวนสนุกท่ีมีก าหนดระยะเวลาการเกินกว่า 15 วนั และการให้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก        
ท่ีมีก าหนดระยะเวลาการใชไ้ม่เกิน 15 วนั  
    ผูศึ้กษาเห็นว่าการแบ่งประเภทตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 2 ประเภทขา้งตน้นั้น 
หากพิจารณาตามเจตนารมณ์แล้ว อาจกล่าวได้อีกนยัหน่ึงไดว้่า รูปแบบการให้บริการเคร่ืองเล่น         
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองเล่น พ.ศ. 2558 นั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็นเคร่ืองเล่นใน    
สวนสนุกท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้และเคร่ืองเล่นในสวนสนุกท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้นัน่เอง 
          2.1.4.2 ประเภทของเคร่ืองเล่นในสวนสนุก 
   จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ามิได้มีการแบ่งประเภทของเคร่ืองเล่น      
ในสวนสนุกไวอ้ยา่งชดัเจน แต่เน่ืองจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง ในฐานะหน่วยงานทางราชการ
ท่ีมีภารกิจในด้านการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ได้จดัท าคู่มือของเคร่ืองเล่น         
แต่ละชนิด ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการให้บริการ          
เคร่ืองเล่นแต่ละประเภท จ านวน 5 ชนิด ดงัน้ี   
    1) รถไฟเหาะ (Roller Coaster) เป็นเคร่ืองเล่นท่ีเคล่ือนท่ีตามหลักการ           
ทางฟิสิกส์ คือ มวลเคล่ือนท่ีไปตามความเร่งท่ีไดอ้อกแบบและเกิดแรงหนีศูนยก์ลาง ในสวนสนุก
ขนาดใหญ่เกือบทุกแห่ง ลว้นแต่มีรถไฟเหาะอยูท่ ั้งส้ิน ทางวิ่งของรถไฟจะเป็นรางโดยมีจุดเร่ิมตน้
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เป็นเนินสูงซ่ึงช่วยเก็บสะสมพลังงานศกัย์โน้มถ่วง และเปล่ียนกลับไปเป็นพลังงานจลน์เม่ือ           
ลงจากเนินสูง  
    รถไฟเหาะในปัจจุบนันั้น ถา้แบ่งตามรูปแบบการนัง่ของผูเ้ล่น จะสามารถแบ่ง
ออกเป็น 7 ลกัษณะดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 
 

(1) แบบท่ีนัง่อยูบ่นราง (Sit - down Coaster) 
         ตวัอยา่งรถไฟเหาะแบบท่ีนัง่อยูบ่นราง14 

 
 

(2) แบบท่ีนัง่อยูใ่ตร้าง (Inverted Coaster) 
ตวัอยา่งรถไฟเหาะแบบท่ีนัง่อยูใ่ตร้าง15 

 
 

                                                        
14 Boulder Dash. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : https://static.businessinsider.com/image/534fd6eceab8eafd4cf1c 
953-799-599-1200/boulder-dash-roller-coaster.jpg.  [2561, 5 เมษายน].  
15 Inverted Coaster. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.bolliger-mabillard.com/sites/default/files/styles 
/product-slideshow/public/inverted_DSC055sRGB11.jpg?itok=na7JyJzP.  [2561, 5 เมษายน] 

https://static.businessinsider.com/image/534fd6eceab8eafd4cf1c%0b953-799-599-1200/boulder-dash-roller-coaster.jpg
https://static.businessinsider.com/image/534fd6eceab8eafd4cf1c%0b953-799-599-1200/boulder-dash-roller-coaster.jpg
http://www.bolliger-mabillard.com/sites/default/files/styles%0b/product-slideshow/public/inverted_DSC055sRGB11.jpg?itok=na7JyJzP
http://www.bolliger-mabillard.com/sites/default/files/styles%0b/product-slideshow/public/inverted_DSC055sRGB11.jpg?itok=na7JyJzP
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     (3) แบบท่ีนั่งแขวนอยู่ใตร้าง (Suspended Coaster) มีความแต่งต่างจาก  
แบบท่ีนั่งอยู่ใต้ราง คือ ท่ีนั่งสามารถแกว่งได้ และมีโช๊คอปัติดกับขบวน เช่น รถไฟเหาะ Sky 
Coaster ท่ีสวนสนุกดรีมเวลิด ์และรถไฟเหาะ Vortex ท่ีสวนสยาม เป็นตน้ 
 

ตวัอยา่งรถไฟเหาะแบบท่ีนัง่แขวนอยูใ่ตร้าง16 

 
 

     (4) แบบท่ีนัง่ยืนอยูบ่นราง (Stand – up Coaster) ท่ีนัง่ออกแบบให้ผูเ้ล่นนัง่
บนขบวนในท่ายนื 
 

ตวัอยา่งรถไฟเหาะแบบท่ีนัง่ยนือยูบ่นราง17 

 
 

                                                        
16 Suspended Coaster. . (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.coastergallery.com/2013/Freedom_ 
Flyer_Fun_Spot_America-5.jpg. [2561, 5 เมษายน] 
17 Stand – up Coaster. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : https://i.pinimg.com/564x/7d/cd/13/7dcd13bafd82123c29 
5bc777aa65fcb0.jpg. [2561, 5 เมษายน] 

http://www.coastergallery.com/2013/Freedom_%0bFlyer_Fun_Spot_America-5.jpg
http://www.coastergallery.com/2013/Freedom_%0bFlyer_Fun_Spot_America-5.jpg
https://i.pinimg.com/564x/7d/cd/13/7dcd13bafd82123c29%0b5bc777aa65fcb0.jpg
https://i.pinimg.com/564x/7d/cd/13/7dcd13bafd82123c29%0b5bc777aa65fcb0.jpg
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     (5) แบบท่ีนัง่อยูด่า้นขา้งราง (Wing Coaster) ตวัท่ีนัง่จะอยูด่า้นขา้งในแนว
ระดบัเดียวกบัราง ลกัษณะเหมือนนัง่บนปีกเคร่ืองบิน 
 

ตวัอยา่งรถไฟเหาะแบบท่ีนัง่อยูด่า้นขา้งราง18 

 
 

     (6) แบบผูเ้ล่นนอนเล่น (Flying Coaster) ผูเ้ล่นจะนอนเล่นขนานไป          
กบัราง โดยขบวนสามารถพลิกใหข้บวนวิง่อยูบ่นราง หรือวิง่อยูใ่ตร้าง 
 

ตวัอยา่งรถไฟเหาะแบบผูเ้ล่นนอนเล่น19 

 
 

     (7) แบบ 4 มิติ (4 Dimensions Coaster) ท่ีนั่งจะอยู่ด้านข้างของราง
เช่นเดียวกบัแบบ Wing Coaster แต่ท่ีนัง่สามารถหมุนรอบแกนแนวนอนได ้360 องศา โดยสามารถ

                                                        
18 Wing Coaster. . (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.bolliger-mabillard.com/sites/default/files/styles 
/product-slideshow/public/images_sliders_wing01.jpg?itok=9Quc7xUO. [2561, 5 เมษายน] 
19 Flying Coaster . (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.google.com/url. [2561, 5 เมษายน] 

http://www.bolliger-mabillard.com/sites/default/files/styles/product-slideshow/public/images_sliders_wing01.jpg?itok=9Quc7xUO
http://www.bolliger-mabillard.com/sites/default/files/styles/product-slideshow/public/images_sliders_wing01.jpg?itok=9Quc7xUO
https://www.google.com/url
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หมุนไดท้ั้งแบบอิสระ และระบบ Rack and Pinion จากการเคล่ือนท่ีข้ึนลงของรางรอง ท่ีอยูด่า้นขา้ง
ของรางหลกั 20 

ตวัอยา่งรถไฟเหาะแบบ 4 มิติ21 
 

 
    
    2) ชิงชา้สวรรค ์(Ferris Wheel)  หมายถึง เคร่ืองเล่นท่ีประกอบดว้ยวงลอ้หมุน
ขนาดใหญ่วางตัวในแนวตั้ ง หมุนรอบแกนตัวเองโดยการขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ
เคร่ืองยนต์ ตวัโครงสร้างวงลอ้หมุนจะติดอยู่กบัฐานรองรับท่ีส่งถ่ายน ้ าหนกัสู่ฐานราก ตูโ้ดยสาร
ส าหรับขนส่งผูเ้ล่นจะแขวนติดกบัขอบของวงลอ้ดงักล่าว ซ่ึงเคร่ืองเล่นชิงชา้สวรรคท่ี์เปิดให้บริการ
ในสวนสนุก จะมีทั้งประเภทท่ีเปิดใหบ้ริการในสวนสนุกแบบถาวร และแบบชัว่คราว22 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
20 กรมโยธาธิการและผงัเมือง. (2559). คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา และการปฏบิัติ
เพือ่ความปลอดภัยของเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะ. หนา้ 1-2. 
21 4 Dimensions Coaster . (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก :  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc 
QChRyi0QjeILCGo9HixWJ-G_pg_fmwshtvx0RspaPMwb53Uhl-.[2561, 5 เมษายน] 
22 กรมโยธาธิการและผงัเมือง. (2559). คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา และการปฏบิัติ
เพือ่ความปลอดภัยของเคร่ืองเล่นชิงช้าสวรรค์. หนา้ 1-2. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc
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              ตวัอยา่งชิงชา้สวรรค์23 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
   3) เคร่ืองเล่นหมุนรอบแกน จดัเป็นเคร่ืองเล่นท่ีหมุนเป็นวงกลมรอบแกนหมุน
หน่ึงแกน หรือมากกว่า หน่ึงแกน ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดแรงสู่ศูนย์กลาง (Centripetal Force)                
แรงดงักล่าวน้ีจะท าให้วตัถุเปล่ียนทิศของ ความเร็วซ่ึงอยูใ่นแนวเส้นสัมผสัของวงกลม โดยจะแบ่ง
เคร่ืองเล่นหมุนรอบแกนออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการหมุน คือ เคร่ืองเล่นท่ีหมุนรอบแกน
หน่ึงแกน และเคร่ืองเล่นท่ีหมุนรอบแกนมากกวา่หน่ึงแกน  
     (1) เคร่ืองเล่นท่ีหมุนรอบแกนหน่ึงแกน ตัวเคร่ืองเล่นและชุดท่ีนั่งจะ
หมุนรอบแกนในแนวนอนเพียงแกนเดียวด้วยเคร่ืองยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า ตัวอย่างเคร่ืองเล่นท่ี
หมุนรอบแกนหน่ึงแกน ไดแ้ก่ 
      - เคร่ืองเล่นท่ีมีลกัษณะเป็นจานหมุน เช่น เคร่ืองเล่น Rapter และเคร่ือง
เล่น Tagada Disco จะใชก้ารหมุนของจานหมุนขนาดใหญ่ เพื่อให้ผูเ้ล่นท่ีนัง่อยูข่อบจานเคล่ือนท่ี
เป็นวงกลม ระนาบของการหมุนสามารถเอียงข้ึนลงไดโ้ดยใชร้ะบบไฮดรอลิกและมีการเขยา่ข้ึนลง    
ดว้ยลูกสูบลมในระบบนิวแมติก โดยจานหมุนจะมีราวเหล็กและพนกัพิงอยูโ่ดยรอบ ขณะเคล่ือนท่ี
เป็นวงกลมไปพร้อมจานหมุน ชุดท่ีนั่งจะถูกเหวี่ยงออกหรือหมุนเป็นวงกลมตามความเร็วของ     
การหมุน 
 
 
 
 

                                                        
23 Rapter. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : https://cdn.swd66.com/167132/rides-raptor.jpg [2561, 5 เมษายน] 

https://cdn.swd66.com/167132/rides-raptor.jpg
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        เคร่ืองเล่น Rapter24 
 

 
 
      -  เคร่ืองเล่น Family Swinger  ชุดท่ีนั่งจะลูกแขวนด้วยโซ่ไวก้ับ          
จานหมุนขนาดใหญ่ ซ่ึงอยู่ดา้นบน ขณะเคร่ืองเล่นท างาน จานหมุนจะลูกหมุนดว้ยมอเตอร์เกียร์
ไฟฟ้า และผูเ้ล่นจะลูกเหวี่ยงให้เบนออกไปและเคล่ือนท่ีแบบหมุนในแนวราบ ยิ่งเคร่ืองเล่นมี
ความเร็วมาก แรงหนีศูนยก์ลางก็จะยิ่งมากข้ึนท าให้ชุดท่ีนัง่ถูกเหวี่ยงสูงข้ึนตามไปดว้ย จานหมุน
สามารถปรับระดบัเอียงไดเ้ล็กหอ้ยโดยใชร้ะบบไฮดรอลิก 
 

ตวัอยา่งเคร่ืองเล่น Family Swinger25 
 

 
 

                                                        
24 Rapter. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : https://cdn.swd66.com/167132/rides-raptor.jpg [2561, 5 เมษายน] 
25 Family Swinger. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.zamperla.com/wp-
content/uploads/2014/09/FamilySwinger09.jpg. [2561, 5 เมษายน] 

https://cdn.swd66.com/167132/rides-raptor.jpg
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      - เคร่ืองเล่น Mega Dance เป็นเคร่ืองเล่นท่ีถูกควบคุมให้หมุนเหวี่ยง
รอบตวัเคร่ืองเล่น ตวัท่ีนั่งจะถูกยึดอยู่ท่ีปลายแขนมีลกัษณะคล้ายขาแมงมุมยึดผูเ้ล่นให้หันหน้า     
ออกจากแนวแกนหมุน ขณะเคร่ืองเล่นท างาน แกนหมุนของเคร่ืองเล่นจะหมุนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า
ขบัแกนหมุน และมีการขยบัแขนข้ึนลงด้วยระบบไฮดรอลิก ท าให้ชุดท่ีนั่งมีการเคล่ือนท่ีข้ึนลง                
และหมุนรอบแกนไปพรอมกนั ในขณะท่ีเคร่ืองเล่นก าลงัหมุน ยิง่มีการขยบัแขนให้ห่างจากจุดหมุน
มาก ก็จะเป็นการเพิ่มแรงหนีศูนยก์ลาง ท าใหผู้เ้ล่นรู้สึกวา่ถูกเหวีย่งออกจากแกนหมุนมากยิง่ข้ึน 
 

เคร่ืองเล่น Mega Dance26 

 
      
   (2) เคร่ืองเล่นท่ีหมุนรอบแกนมากกวา่หน่ึงแกน ตวัเคร่ืองเล่นและชุดท่ีนัง่จะหมุน
เป็นวงกลมหรือแกว่ง รอบแกนมากกว่าหน่ึงแกนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือดว้ยการเคล่ือนท่ีทางกล 
รวมถึงในบางเคร่ืองเล่นจะใชร้ะบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิกในการยกแขนของ เคร่ืองเล่นข้ึน
ลง หรือเปล่ียนมุมและองศาของการหมุน ตวัอย่างเคร่ืองเล่นท่ีหมุนรอบแกนมากกว่าหน่ึงแกน 
ไดแ้ก่ 
      - เคร่ืองเล่น Tornado และเคร่ืองเล่น Mini Dance ซ่ึงมีการเคล่ือนท่ีแบบ
แกว่งรอบแกนในแนวด่ิง โดยเคร่ืองเล่นจะแกวง่แกนหมุนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดเกียร์ ท่ีอยูบ่น
เพลา ในขณะเดียวกันชุดท่ีนั่งจะหมุนรอบตัวเองด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นกันในขณะท่ีเคล่ือนท่ี     
แบบแกว่ง ส่วนฐานของเคร่ืองเล่นจะถูกควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกให้ยุบตวัฐานลงในขณะท่ี
เคร่ืองเล่นเร่ิมแกว่ง เพื่อให้เกิดระยะห่างระหวา่งพื้นกบัตวัผูเ้ล่นให้มากข้ึน และจะเคล่ือนท่ีข้ึนเม่ือ
เคร่ืองเล่นหยดุแกวง่ 
 

                                                        
26เคร่ืองเล่น Mega Dance. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : https://i.ytimg.com/vi/gQS-ShC-_C8/maxresdefault.jpg. 
[2561, 5 เมษายน] 

https://i.ytimg.com/vi/gQS-ShC-_C8/maxresdefault.jpg
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เคร่ืองเล่น  Tornado27 
 

 
 
      - เคร่ืองเล่น Flying Macaw เป็นเคร่ืองเล่นท่ีมีลกัษณะเป็นเสาเหล็ก
ขนาดใหญ่ ท่ีปลายเสาจะติดตั้งชุดมอเตอร์เกียร์ 2 ชุด เพื่อขบัแขนหมุนให้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลมและ           
ใช้ชุดไฮดรอลิกท่ีมี 2 กระบอกสูบขนาดใหญ่เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีสร้างมุมเฉียงของแขนหมุน   
พาให้ชุดท่ีนัง่หมุนข้ึนลงลกัษณะมุมเอียงกบัแนวราบท่ีปลายแขนจะติดตั้งชุดท่ีนัง่ทั้งหมด 12 ชุด    
ซ่ึงในแต่ละชุดท่ีนั่งจะมีปีกติดตั้ งอยู่กับท่ีนั่งเพื่อให้ผูเ้ล่นสามารถควบคุมตวัเองให้เอียงไปมา          
ไดอ้ยา่งอิสระ เม่ือเคร่ืองเล่นเร่ิมหมุนผูเ้ล่นก็จะโยกตวัซ้าย - ขวา พร้อมกบัปิดปีก สลบัไปมา เม่ือ
ปีกปะทะกบัลมจะท าใหชุ้ดท่ีนัง่เอียงตวัและหมุน โดยชุดท่ีนัง่สามารถหมุนไดถึ้ง 360 องศา 
 

เคร่ืองเล่น Flying Macaw28 
 

 

                                                        
27 เคร่ืองเล่น Tornado. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : https://farm3.static.flickr.com/2805/9732649005_ 
ec1fc66947_b.jpg. [2561, 5 เมษายน] 
28 เคร่ืองเล่น Flying Macaw. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://travel2guide.com/Phetchaburi/image/camel-
republic-3.jpg. [2561, 5 เมษายน] 

https://farm3.static.flickr.com/2805/9732649005_%0bec1fc66947_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2805/9732649005_%0bec1fc66947_b.jpg
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      - เคร่ืองเล่น Hurricane ตวัเคร่ืองเล่นจะมีส่วนท่ีเป็นเพลาขนาดใหญ่           
ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นแกนหมุน โดยชุดท่ีนั่งจะถูกเหวี่ยงดว้ยแขนของเคร่ืองเล่นให้หมุนรอบเพลานั้น  
โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในขณะท่ีหมุนรอบเพลา ตัวชุดท่ีนั่งท่ีมีขนาด 40 ท่ีนั่งก็จะ     
หมุนรอบตวัเองในแนวตั้งดว้ยแรงเหวีย่งไปพร้อมๆ กนั29 
 

เคร่ืองเล่น Hurricane30 
 

 
 

    4) เคร่ืองเล่นเป่าลม (Inflatable Playground, Outdoor Playground หรือ 
Inflatable Toy) เป็นเคร่ืองเล่นท่ีท าจากวสัดุผา้ใบ เยบ็ติดกนัเพื่อข้ึนเป็นรูปทรงต่างๆ และมีการเป่า
ลมเขา้ดา้นในดว้ยเคร่ืองเป่าลมใหเ้กิดแรงดนัท่ีเหมาะสมส าหรับการเล่น ผูเ้ล่นส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ีมี
อายุ 3 ปีข้ึนไป เคร่ืองชนิดดังกล่าวจะมีตั้ งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ พบได้ตามตลาดนัด 
ห้างสรรพสินคา้ หรือตามงานต่างๆ โดยทัว่ไปลกัษณะของเคร่ืองเล่นเป่าลมมีหลายแบบแลว้แต่     
การออกแบบตามความคิดสร้างสรรคข์องผูผ้ลิต31  
 
 
 

                                                        
29 กรมโยธาธิการและผงัเมือง. (2559). คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา และการปฏบิัติ
เพือ่ความปลอดภัยของเคร่ืองเล่นหมุนรอบแกน. หนา้ 1-3. 
30 เคร่ืองเล่น Hurricane. (ออนไลน)์. เขา้ถึงไดจ้าก : https://i.ytimg.com/vi/uXX2JuOlJ2w/maxresdefault.jpg. 
[2561, 5 เมษายน] 
31 กรมโยธาธิการและผงัเมือง. (2559). คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา และการปฏบิัติ
เพือ่ความปลอดภัยของเคร่ืองเล่นเป่าลม. หนา้ 4. 
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ตวัอยา่งเคร่ืองเล่นเป่าลม32 
 

 
 
    5) เคร่ืองเล่นสไลเดอร์น ้า หมายถึง เคร่ืองเล่นประกอบดว้ยรางในแนวตรงหรือ
แนวโคง้ต่อเน่ือง ตลอดแนวท่ีมีกระแสน ้ าไหลผา่น เพื่อให้ผูเ้ล่นไถล หรือนัง่ไถลบนอุปกรณ์เล่ือน 
เช่น เส่ือลอย ลงมาในสระน ้ า โดยโครงสร้างของเคร่ืองเล่นสไลเดอร์น ้ าประกอบด้วย รางสไลด ์
โครงสร้างท่ีรองรับรางสไลด ์และฐานราก33 
 

ตวัอยา่งเคร่ืองเล่นสไลเดอร์น ้ า34 

 
 
 

                                                        
32 เคร่ืองเล่นเป่าลม. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.inflatablesthai.com/product.jpg. [2561, 5 เมษายน] 
33 กรมโยธาธิการและผงัเมือง. (2559). คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา และการปฏบิัติ
เพือ่ความปลอดภัยของเคร่ืองสไลด์เดอร์น ้า. หนา้ 4. 
34 เคร่ืองเล่นสไลเดอร์น ้ า. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : https://nt.gov.au/__data/assets/image/0014/204116/leanyer-
slides.jpg. [2561, 5 เมษายน] 
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2.2 ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดเน่ืองจากทรัพย์อันตราย  

 ในกรณีที่การใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุกก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น
ความเสียหายทางด้านร่างกาย อนามยั และทรัพยสิ์นต่อผูที้่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะผูเ้ล่นซ่ึงเป็น
ผูใ้ช ้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุกโดยตรง ซ่ึงมกัจะเป็นผูที้่ได ้รับความเสียหายมากที่สุด         
จึงอาจพิจารณาได้ว ่า เคร่ืองเล่นในสวนสนุกนั้นมีลกัษณะของการเป็นอนัตรายที่สามารถ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดงันั้น จึงตอ้งศึกษาความเป็นมาและแนวคิดตามหลกักฎหมาย        
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด โดยเฉพาะกรณีละเมิดเน่ืองจากทรัพยอ์นัตราย ซ่ึงเป็นหลกัการ
ทัว่ไปในการคุม้ครองและเยียวยาความเสียหายในกรณีดงักล่าว  
 
 2.2.1 ความเป็นมาและแนวคิดเกีย่วกบัความรับผดิทางละเมิด  
 ความรับผิดทางละเมิด มีความเป็นมาและแนวคิดมาสืบทอดมาตั้ งแต่สมัยโบราณ         
และมีพัฒนาการเร่ือยมาในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีหลักการส าคัญ คือ การเยียวยา          
ความเสียหายแก่ผูซ่ึ้งถูกกระท าละเมิดจากการกระท าอนัมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อท่ีจะให้ผูท่ี้          
ถูกกระท าละเมิดนั้น ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทน และกลบัคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกลเ้คียงฐานะ
เดิมมากท่ีสุด โดยแยกพิจารณาได ้ดงัน้ี 
  2.2.2.1 ความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดตามระบบกฎหมาย     
ซีวลิลอว ์(Civil Law) หรือระบบประมวลกฎหมาย  
  มีรากฐานมาจากกฎหมายโรมัน โดยในระยะแรกยงัไม่มีกฎหมายพื้นฐานและ
หลักการท่ีเป็นแบบฉบบั จนกระทัง่วิชานิติศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า กฎหมายมีการพฒันา
หลกัการท่ีเด่นชดัมากข้ึน  มีการแบ่งกฎหมายออกเป็น 3 ประเภทกวา้งๆ คือ 
   ประเภทแรก Legis คือ พระราชบัญญัติท่ีออกโดยพระจกัรพรรดิโรมนั ซ่ึง
ส่วนมากเก่ียวกบักฎหมายมหาชน 
   ประเภทท่ีสอง Jus Civile คือ กฎหมายแพง่ของชาวโรมนั 
   ประเภทท่ีสาม Jus Gentium  คือ กฎหมายท่ีใชส้ าหรับคนต่างดา้ว (Peregrines) 
  ต่อมาเม่ือสภาพสังคมเร่ิมเปล่ียนแปลงไป กฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่เ ร่ิมล้าสมัย                
จึงมีการบญัญติักฎหมายอีกสองประเภทออกมาเพิ่มเติม คือ Jus Honorarium หรือ Jus Praetorium 
ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดบัรอง (Subordinate Legislation) ออกโดยค าสั่งตุลาการประเภทหน่ึง และ
พระราชบญัญติั (Legislation) อีกประเภทหน่ึง  
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  กฎหมายโรมนันั้น มีบทบญัญติัท่ีส าคญั คือ Lex Aquilaia อนัเป็นส่วนท่ีว่าด้วย       
เร่ืองละเมิด และเป็นแม่บทของกฎหมายละเมิดมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง Lex Aquilaia ของโรมนั           
มีเน้ือหาท่ีทนัสมยัมาก ถึงขนาดมีการบญัญติัถึงหลักการในเร่ืองความรับผิดในผลแห่งละเมิด          
วา่ตอ้งเป็นผลโดยตรงมาจากการกระท าละเมิดและพูดถึงความรับผิด เพราะการกระท าของบุคคล
อ่ืน (Vicarious Liability)  
  ต่อมาในปี ค.ศ. 530 จักรพรรดิจัสติเนียน ( Justinian) มีบัญชาให้ประธานศาล   
ในขณะนั้น น ากฎหมายโรมันทั้งหมดมารวบรวมไวเ้ป็นประมวล ถือได้ว่าเป็นกฎหมายแพ่ง        
ฉบบัแรก และไดรั้บการขนานนามวา่ Corpus Juris Civils อนัประกอบไปดว้ย Codex, Pandect, 
Institutes และ Novels ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของกฎหมายว่าด้วยละเมิดตามระบบกฎหมายซีวิลลอว ์  
โดยก าหนดใหล้ะเมิดเป็นหน้ีอยา่งหน่ึงในทางแพง่ท่ีตอ้งมีการชดใชก้นั35  
  2.2.1.2 ความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดตามระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว ์(Common Law) หรือระบบกฎหมายจารีตประเพณี  
  ในสมยัเร่ิมแรกของการพฒันากฎหมายคอมมอนลอว ์เร่ิมตน้จากประเทศองักฤษ       
โดยคู่กรณีท่ีได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดจะตอ้งขอให้ศาลออกหมายท่ีเรียกว่า “Writ”      
เพื่อน าจ าเลยมาสู่ศาลของพระมหากษัตริย์ โดยหมายดังกล่าวจะมีอย่างจ ากัดและจะออกได ้       
ต่อเม่ือเขา้หลกัเกณฑต์ามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เช่น ความเสียหายของโจทก์ตอ้งจดัอยูใ่นประเภทใด
ประเภทหน่ึงของมูลความผิด (Cause of Action) ดังนั้น หากโจทก์ไม่สามารถท่ีจะก าหนด             
ขอ้เรียกร้องของตนไดว้า่คดีของตนอยูใ่นมูลความผิดประเภทใด ก็ไม่อาจท่ีจะขอให้ศาลออกหมาย
ได ้
  ตามกฎหมายเก่าของประเทศอังกฤษ นั้ น ละเมิดแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ              
การละเมิดสิทธิโดยทัว่ไป (Trespass) และการละเมิดสิทธิโดยเฉพาะ (Action on the Case) ซ่ึง          
ในการฟ้องร้องด าเนินคดีละเมิดจะมีการออกหมายสองประเภทน้ี การละเมิดสิทธิโดยทัว่ไปจะเป็น
ความผิดท่ีล่วงละเมิดต่อความสงบสุขของแผ่นดิน ซ่ึงนอกจากจ าเลยจะถูกลงโทษจ าคุกหรือ        
ปรับแลว้ ยงัตอ้งชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูท่ี้เดือดร้อนจากการกระท านั้นดว้ย และยงัเป็นการกระท า
โดยเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น การกระท าละเมิดตาม
กฎหมายคอมมอนลอวใ์นชั้นตน้ ส่วนใหญ่จะเป็นการกระท าละเมิดท่ีมีลกัษณะเป็นการกระท า     
โดยจงใจ (Intentional Tort) เช่น ท าร้ายร่างกาย ขู่เข็ญประทุษร้าย ท าให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสียเสรีภาพ และ

                                                        
35 รองพล เจริญพนัธ์ุ. (2530). นิติปรัชญา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. หนา้ 214-215. 
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ท าร้ายจิตใจผูอ่ื้น เป็นตน้ ต่อมาการกระท าละเมิดไดมี้การพฒันาไปถึงความรับผิดโดยประมาท 
(Negligence) และขยายความไปถึงความรับผดิโดยเด็ดขาด (Strict Liability) ในเวลาต่อมา 
  กฎหมายลกัษณะละเมิดในระบบคอมมอนลอว ์พฒันามาจากหลักเกณฑ์ความรับผิด      
ทางอาญาเป็นส าคญั โดยเร่ิมจากการกระท าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกนึกคิดและศีลธรรมอนัดี          
ซ่ึงการใช้มาตรฐานกฎเกณฑ์ศีลธรรมอนัดีของประชาชนมาเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าส่ิงใดเป็นละเมิด
หรือไม่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ว่าส่ิงใดเป็นการกระท าละเมิด ท าให้บุคคลอยู่ในฐานะ
ล าบากไม่อาจแน่ใจว่าการกระท าของตนจะน าไปสู่ละเมิดหรือไม่ ส่งผลให้แนวความคิดท่ีว่า    
ละเมิดจะต้องเป็นการกระท าท่ีผิดต่อศีลธรรมอนัดีได้เปล่ียนแปลงไป กฎหมายลกัษณะละเมิด       
ในปัจจุบนัของประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอวจึ์งเน้นหลกัการท่ีว่า การกระท าใดท่ีเป็น
การฝ่าฝืนต่อสังคมหรือประโยชน์ส่วนรวม กฎหมายก็มีสิทธิก าหนดให้ผูก้ระท าชดใช้ค่าเสียหาย   
แก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย กล่าวอีกนยัก็คือ ความผิดในคดีละเมิดนั้นมิไดมี้ความหมายมากไปกว่า
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากประโยชน์ของสาธารณะและสังคม 
 
 2.2.2 ความเป็นมาและแนวคิดเกีย่วกบัความรับผดิทางละเมิดเน่ืองจากทรัพย์อนัตราย 
 โดยทัว่ไปการกระท าละเมิดนั้น มกัจะมีสาเหตุมาจากบุคคลธรรมดาเป็นผูก้ระท าละเมิด
ต่อผูเ้สียหาย แต่ในบางกรณีความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าละเมิดนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจาก
ส่ิงของหรือทรัพย์ท่ีมีความอันตราย เช่น กรณีความเสียหายท่ีเกิดจากการใช้บริการเคร่ืองเล่น          
ในสวนสนุก ซ่ึงอาจพิจารณาความเป็นมาและแนวคิดของเร่ืองดงักล่าวได ้ดงัน้ี  
  2.2.2.1 ความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัความทรัพยอ์นัตรายตามระบบกฎหมาย         
ซีวลิลอว ์หรือระบบประมวลกฎหมาย 
  แนวคิดประเทศกลุ่มซีวลิลอว ์ประเทศแรกท่ีปรากฏหลกัฐานการบญัญติัหลกัความรับ
ผิดในเร่ืองทรัพยอ์นัตราย คือ ประเทศฝร่ังเศส ตามประมวลแพ่ง ( Code Napoleon) ซ่ึงมีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1804 จวบจนปัจจุบนั ในมาตรา 1384 วรรคแรก บญัญติัวา่ 
  “บุคคลจะตอ้งรับผิดชอบไม่เพียงแต่ในความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าของตน
เท่านั้น แต่ยงัตอ้งรับผดิในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากทรัพยใ์ดๆ ท่ีเขาควบคุมอยู ่” 
  จากบทบญัญติัขา้งตน้ เห็นวา่มิไดมี้กล่าวถึงค าวา่ “ทรัพยอ์นัตราย” โดยเฉพาะเจาะจง 
เพียงแต่กล่าวถึงทรัพยโ์ดยทัว่ไป ซ่ึงแมว้่าทรัพยด์งักล่าวจะไม่มีสภาพของความเป็นอนัตราย แต่
หากทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย ผูค้วบคุมทรัพยน์ั้นตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน     
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  2.2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัทรัพยอ์นัตรายตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์
  แนวคิดตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์เร่ิมปรากฏค าวา่ “ทรัพยอ์นัตราย” มาตั้งแต่
ตอนตน้ศตวรรษท่ี 19 โดยใช้ค  าวา่ “ทรัพยท่ี์อยูใ่นสภาพท่ีสามารถก่ออนัตราย” หรือ “ทรัพยท่ี์เป็น
อนัตรายโดยธรรมชาติ ” โดยในปี ค.ศ.1909 ศาลองักฤษไดย้กตวัอย่าง Dominion Natural Gas 
Co.Ltd. V. Perkins วา่ไดแ้ก่ อาวุธปืนบรรจุกระสุน ยาพิษ วตัถุระเบิด และทรัพยอ่ื์นท่ีคลา้ยกนั      
โดยเร่ิมปรากฏค าวนิิจฉยัเก่ียวกบัความรับผิดของผูค้วบคุมทรัพยอ์นัตรายมาตั้งแต่ดน้ศตวรรษท่ี 19 
เช่น ในคดี Dixon V. Bell ,1816 จ าเลยฝากอาวุธปืนบรรจุกระสุนไวก้บัคนใช ้ต่อมาคนใชท้ าอาวุธ
ปืนลัน่เป็นเหตุให้มีผูไ้ด้รับบาดเจ็บ ศาลองักฤษวินิจฉัยให้จ  าเลยตอ้งรับผิดโดยอา้งว่าอาวุธปืน        
ดังกล่าวเป็น “ทรัพย์ท่ีอยู่ในสภาพท่ีสามารถก่ออันตราย” เร่ืองน้ีคล้ายคลึงกับคดี Linguidge            
V. Levy, 1837 จ าเลยขายอาวุธปืนช ารุด ต้องรับผิดเม่ือเกิดความเสียหาย เพราะอาวุธปืนนั้น         
เป็น “อนัตรายโดยธรรมชาติ” ซ่ึงตรงขา้มกบัคดี Longmeid V. Holliday, 1851 จ าเลยขายตะเกียง
ช ารุดให้โจทก์ ต่อมาโจทก์ไดรั้บอนัตรายจากตะเกียงนั้น ศาลวินิจฉัยในประเด็นละเมิดว่าจ าเลย      
ไม่ตอ้งรับผดิ เพราะตะเกียงมิใช่ “ทรัพยท่ี์เป็นอนัตรายโดยธรรมชาติ”36 
 
 2.2.3 อนัตรายและผลกระทบจากการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก 
 จากการศึกษาความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยอ์นัตรายตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยข์า้งตน้ เห็นว่าเคร่ืองเล่นในสวนสนุกนั้น อาจถือได้ว่าเป็นทรัพยอ์นัตรายชนิดหน่ึง       
ดงัจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏว่าการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุกสามารถก่อให้เกิด
อนัตราย และส่งผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี   
  2.2.3.1 อนัตรายจากการใชบ้ริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก 
  โดยหลักแล้ว ส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการคาดหวงัว่าจะได้รับจากการใช้บริการเคร่ืองเล่น                 
ในสวนสนุก คือ ความสนุกสนานและความต่ืนเต้นหวาดเสียว แต่ในบางคร้ัง การใช้บริการ        
เคร่ืองเล่นในสวนสนุกก็อาจจะก่อให้เกิดอนัตรายไดเ้ช่นกนั ซ่ึงสาเหตุของการเกิดอนัตรายดงักล่าว 
มกัจะมีสาเหตุมาจากระบบกลไกการท างาน หรือความประมาทเลินเล่อของพนักงานควบคุม        
เป็นตน้ ซ่ึงอนัตรายจากการใชบ้ริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุกนั้น เกิดข้ึนทั้งในต่างประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย โดยสามารถพิจารณาได ้ดงัน้ี  

                                                        
36วมิล สุวรรณ. (2550). ความรับผดิทางแพ่งอนัเนื่องมาจากวตัถุอนัตราย. นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 20. 
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  ในต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่ามีการเกิดอุบติัเหตุจากเคร่ืองเล่นในสวนสนุก       
ท่ีเป็นสาเหตุใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บอนัตรายเป็นจ านวนมาก โดยในการศึกษาฉบบัน้ี จะขอยกตวัอยา่ง
การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุกในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามท่ี
คณะกรรมาธิการดูแลความปลอดภยัของผลิตภณัฑใ์นสหรัฐอเมริกา U.S. Consumer Product Safety 
Commission (CPSC) รวบรวมขอ้มูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้บริการเคร่ืองเล่นต่างๆ      
ในสวนสนุก ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้มูลการบาดเจบ็และเสียชีวติจากเคร่ืองเล่นต่างๆ ในปี ค.ศ. 1997 - 2006  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา37 

 
ประเภท 
เคร่ืองเล่น 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

เคร่ืองเล่น 
แบบมีราง 

5,706 7,525 7,934 8,098 8,604 6,793 6,911 5,944 7,706 8,884 

เคร่ืองเล่นแบบ 
ยดึติดอยูก่บัท่ี 

2,075 3,140 3,500 2,876 4,358 2,696 2,621 2,590 3,237 3,731 

เคร่ืองเล่นแบบ 
เคล่ือนยา้ยได ้

2,307 2,268 2,315 3,212 2,080 2,178 1,995 1,937 2,466 2,843 

เคร่ืองเล่น 
แบบเป่าลม 

1,404 1,647 2,179 2,032 2,310 3,639 4,283 4,881 3,082 3,553 

Local 
entertainment 

1,789 2,249 2,461 2,031 3,464 4,117 4,140 4,602 3,391 3,909 

เคร่ืองเล่นอ่ืนๆ 699 709 848 985 1,307 2,077 1,267 1,705 1,233 1,421 
รวม 13,980 17,538 19,237 19,234 22,123 21,500 21,217 21,659 21,115 24,341 

   
 จากตารางข้างต้น เห็นว่าจ านวนข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้บริการ        
เคร่ืองเล่นประเภทต่างๆ ในสวนสนุกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉล่ียมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มจ านวน
มากข้ึนในแต่ละปี ซ่ึงเคร่ืองเล่นแบบมีรางจะมีจ านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากท่ีสุดในทุกปี 
ในขณะท่ีเคร่ืองเล่นแบบยึดติดอยู่กับท่ี เคร่ืองเล่นแบบเคล่ือนย้ายได้ เคร่ืองเล่นแบบเป่าลม           

                                                        
37U.S. Consumer Product Safety Commission. (ออนไลน)์. เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.cpsc.gov/Research-
Statistics/sports-recreation/amusement-rides. [2561, เมษายน 26] 

https://www.cpsc.gov/Research-Statistics/sports-recreation/amusement-rides
https://www.cpsc.gov/Research-Statistics/sports-recreation/amusement-rides
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เคร่ืองเล่น Local Entertainment และเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ มีจ านวนขอ้มูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต         
จากการใชบ้ริการเคร่ืองเล่นประเภทต่างๆ ลดหลัน่กนัมาตามล าดบั   
  ส าหรับในประเทศไทยนั้ น จากการศึกษาพบว่า ยงัไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
อุบติัเหตุจากเคร่ืองเล่นในสวนสนุกอย่างเป็นทางการ หรือมีขอ้บงัคบัให้มีการรายงานอุบติัเหตุ 
ดงันั้น ขอ้มูลอุบติัเหตุส่วนใหญ่ จึงมีเฉพาะอุบติัเหตุจากการน าเสนอในส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์
โทรทศัน์ หรือส่ือโซเชียลเท่านั้น ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีส าคญัในรอบ 10 ปี ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้มูลการบาดเจบ็และเสียชีวติจากเคร่ืองเล่นต่างๆ ในปี พ.ศ. 2550 - 2560 ในประเทศไทย38 
 

ปี พ.ศ.  
ประเภท 
เคร่ืองเล่น 

ประเภท 
สวนสนุก 

รายละเอียดเหตุการณ์ ความเสียหาย 

2550 ล่องแก่ง สวนสนุก 
รูปแบบ
เฉพาะ 

 

เค ร่ืองเล่นล่องแก่งพุ่งออกนอกราง        
ท าให้ผู ้ใช้บริการกระเด็นออกมาจาก     
ตวัเรือกระแทกพื้น เกิดจากระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง  ส่งผลให้ เค ร่ือง ป๊ัมน ้ าหยุด
ท างาน  

เสียชีวติ 1 ราย 
บาดเจบ็ 5 ราย 

2551 สไลเดอร์ สวนสนุก 
รูปแบบ
เฉพาะ 

 

เค ร่ือง เล่นซู เปอร์สไปรอล หัก เป็น    
สองท่อน ท าให้ผู ้ใช้บริการตกลงมา
กระแทกพื้น เหตุเกิดขอ้ต่อรางหลุดแยก
ออกจากกนั 

บาดเจบ็สาหสั
และบาดเจบ็ 
รวม 28 ราย 

2553 เคร่ืองเล่น   
สไปเดอร์ 

สวนสนุก 
รูปแบบ
เฉพาะ 

เคร่ืองเล่นสไปเดอร์ หมุนเร็วจนท าให ้   
ผูใ้ชบ้ริการหลุดออกจากเกา้อ้ีพลดัตกลง
มาจากความสูงประมาณ 2 เมตร และ
กระแทกเขา้กบัขอบร้ัว 

บาดเจบ็ 1 ราย 

2553 รถเมล ์    
เหินเวหา 

สวนสนุก 
รูปแบบ
เฉพาะ 

เคร่ืองเล่นรถเมล์เหินเวหา อุปกรณ์ช ารุด
กะทนัหัน ล้อหลังหลุด ท าให้รถหงาย
หลงั ล่วงหล่นสู่พื้นจากความสูง 2 เมตร 

บาดเจบ็  
7 ราย 

 

                                                        
38 รวบรวมขอ้มูลมาจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ หรือส่ือโซเชียล ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2560 
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ปี พ.ศ.  
ประเภท 
เคร่ืองเล่น 

ประเภท 
สวนสนุก 

รายละเอียดเหตุการณ์ ความเสียหาย 

2556 บนัจ้ีจมัพ ์ สวนสนุก
ทัว่ไป 

เคร่ืองเล่นจีแม็ก รีเวิร์ส บนัจ้ี สลิงขาด 
ในขณะท่ีเคร่ืองเล่นก าลงัจะเร่ิมท างาน 
โดยปรากฏว่ามีผูใ้ช้บริการก าลังนั่งอยู่
ในเคร่ืองเล่นดว้ย 

- 

2557 ชิงชา้สวรรค ์ สวนสนุก 
เคล่ือนท่ี 

เคร่ืองเล่นชิงช้าสวรรค์ เกิดอุบัติเหตุ    
มือของผูใ้ช้บริการเขา้ไปติดในสลิง ท า
ใหน้ิ้วขาด 2 น้ิว 

บาดเจบ็สาหสั 
 1 ราย 

2558 บนัจ้ีจมัพ ์ สวนสนุก
ทัว่ไป 

บนัจ้ีจมัพ ์ เกิดอุบติัเหตุสายยึดกบัขอ้เทา้
ของผูใ้ช้บริการหลุดออกจากกนั ท าให้
ร่างตกกระแทกพื้นดิน 

เสียชีวติ 1 ราย 

2558 ซิปไลน์ สวนสนุก
ทัว่ไป 

เคร่ืองเล่นกระรอกบิน เกิดอุบติัเหตุจาก     
ความประมาทของเจา้หน้าท่ีประจ าฐาน 
ท าใหร่้างของผูใ้ชบ้ริการไปกระแทกกบั
ตัวกั้ นและกระเด้งกลับท าให้คอของ      
ผูใ้ชบ้ริการหกัจากการสวงิ 

เสียชีวติ 1 ราย 

2559 รถไฟเหาะ สวนสนุก
ทัว่ไป 

เคร่ืองเล่นจงัเก้ิล โคสเตอร์ เกิดอุบติัเหตุ
รถชนกนั เน่ืองมาจากผูใ้ช้บริการรถคนั
แรกบงัคบัให้รถชะลอตวั เพื่อถ่ายรูปท า
ใหร้ถคนัท่ีตามมาดว้ยความเร็วพุง่เขา้ชน 

บาดเจบ็ 2 ราย 

2560 เคร่ืองเล่น
หนวด
ปลาหมึก 

สวนสนุก
เคล่ือนท่ี 

เคร่ืองเล่นหนวดปลาหมึก เกิดอุบติัเหตุ
น็อตยึดไฮโดรลิกหลุดและกระบอก
ไฮโดรลิกขาด  ส่ งผลให้กระ เช้ า ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการนัง่ท่ีอยูป่ลายหนวดปลาหมึก
หล่นกระแทกพื้น 

บาดเจบ็ 15 ราย 

  
 จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่าอุบัติเหตุจากเคร่ืองเล่นในสวนสนุกท่ีเกิดข้ึน             
ในรอบ 10 ปี จากตารางขา้งตน้ โดยเฉล่ียจะมีเกิดข้ึนประมาณปีละ 1 คร้ัง และเกือบทุกคร้ังจะมี
ความเสียหายเกิดข้ึนกบัผูใ้ช้บริการ ทั้งน้ี ความร้ายแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ช้บริการ
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เคร่ืองเล่นจะมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กนอ้ย บาดเจ็บสาหสั จนถึงขั้นเสียชีวิต และรวมไปถึงความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นอีกดว้ย     
  2.2.3.2 ผลกระทบจากอนัตรายจากการใชบ้ริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก 
  ในกรณีท่ีการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุกเกิดอุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิด จะเห็นว่า
อุบัติเหตุในแต่ละคร้ังจะส่งผลกระทบต่อผูท่ี้เก่ียวข้องหลายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู ้ใช้บริการ               
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นผูใ้ห้บริการเคร่ืองเล่น พนักงานในสวนสนุก รวมถึงครอบครัวของบุคคล
ดงักล่าว ซ่ึงสามารถพิจารณาผลกระทบจากอนัตรายจากการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก         
ได ้ดงัน้ี 
   1) ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 
   ในกรณีท่ีผู ้ใช้บริการได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุในระหว่างการใช้บริการ         
เคร่ืองเล่นในสวนสนุก จากผลการศึกษาพบว่าระดบัความร้ายแรงของอนัตรายจากการใช้บริการ     
จะมีตั้ งแต่ระดบัท่ีร้ายแรงมากท่ีสุด คือ การเสียชีวิต จนถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย และอนามยั       
ของผูใ้ชบ้ริการเอง ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการ ครอบครัว รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจ จะตอ้งมีภาระค่าใชจ่้าย
จ านวนมากท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ดงักล่าว กล่าวคือ 
    - ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองเล่น และครอบครัว  
    ในกรณีท่ีผูใ้ช้บริการถึงแก่ชีวิต ซ่ึงเป็นความสูญเสียท่ีไม่สามารถประเมิน             
ค่าได้ ทั้ งน้ี เพราะต้องค านึงถึงความสูญเปล่าในการลงทุนท่ีได้รับการศึกษาอบรม ตลอดจน          
การเสียโอกาสของผู ้เสียชีวิตในการมีชีวิตเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ในขณะท่ีครอบครัวของผูเ้สียชีวิตยงัจะต้องมีภาระค่าจ่ายในเร่ืองค่าท าศพ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบาดเจ็บ และอนัตรายแก่กายนั้น ผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บ
ความเสียหายและครอบครัว จะตอ้งมีภาระค่าใช้จ่ายเช่น ค่าบริการฉุกเฉิน ค่ารักษาโรงพยาบาล       
ค่าดูแลผูป่้วยบาดเจ็บภายหลงัออกจากโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ค่าชดเชย
ความพิการ ค่าใชจ่้ายในการเรียกร้องความเสียหาย เป็นตน้ 
    - ผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจ  
       นอกจากบรรดาค่ าใช้ จ่าย ท่ี เ กิดแก่ผู ้ใช้บ ริการหรือครอบครัว ท่ีได้ รับ              
ความเสียหายจากการใชบ้ริการเคร่ืองเล่นในสถานประกอบการของผูป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงผูป้ระกอบ
ธุรกิจจะตอ้งมีส่วนรับผิดชอบด้วยแล้วนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจยงัมีมูลค่าความเสียหายท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจจะตอ้งเสียไป เช่น มูลค่าการเสียโอกาสทางธุรกิจเน่ืองจากการเกิดอุบติัเหตุท าให้นกัท่องเท่ียว
รายอ่ืนไม่กลา้เขา้มาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการดูแล
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พนกังานท่ีไดรั้บความเสียหาย รวมถึงค่าความเสียหายต่อจิตใจท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งเยียวยาต่อ   
ผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายโดยตรง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้        
   2) ผลกระทบทางดา้นสังคม 
    - ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองเล่น และครอบครัว  
    ในกรณีท่ีผูใ้ช้บริการเคร่ืองเล่นถึงแก่ชีวิต ครอบครัวของผูเ้สียชีวิตสูญเสีย          
ผูน้  าครอบครัวท่ีเป็นก าลังหลักในการหาเล้ียงครอบครัว หรือหากผูใ้ช้บริการได้รับอนัตรายแก่      
กาย จนบาดเจ็บ หรือพิการ อาจจะมีผลกระทบต่อหน้าท่ีการงาน ไม่สามารถประกอบอาชีพ        
ต่อไปได ้ท าใหสู้ญเสียเกียรติยศ ช่ือเสียง และหมดก าลงัใจ 
    - ผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจ 
    ผูป้ระกอบธุรกิจบริการบริการ ซ่ึงตอ้งอาศยัความเช่ือถือในสังคม อาจจะท าให้
สูญเสียความเช่ือมัน่ในการประกอบธุรกิจ เสียภาพลกัษณ์ในการประกอบธุรกิจ เสียทรัพยากรบุคคล
ในการท างาน เป็นตน้ 
 

2.3 แนวคิด ทฤษฎี และความเป็นมาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้บริการ
เคร่ืองเล่นในสวนสนุกทีอ่าจเป็นอนัตราย 
 
 นอกจากกฎหมายว่าด้วยละเมิดซ่ึงเป็นหลักทั่วไปแล้ว การใช้บริการเคร่ืองเล่น                 
ในสวนสนุกยงัเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคอีกด้วย เน่ืองจากผูใ้ช้บริการ    
เคร่ืองเล่นในสวนสนุกถือว่าอยู่ในฐานะผูบ้ริโภค ท่ีจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชบ้ริการ ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบั
แนวคิด ทฤษฎี และความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 
 2.3.1 แนวคิดและความเป็นมาในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 แนวความคิดเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนในต่างประเทศ       
โดยพฒันาข้ึนอย่างช้าๆ ภายหลงัช่วงยุคการปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 ก่อนหน้านั้น    
สินค้าท่ีผลิตมีลักษณะไม่ซับซ้อน ผูซ้ื้อซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองถึง        
ความช ารุดบกพร่องของสินคา้และเลือกซ้ือไดต้ามความพึงพอใจ และเป็นท่ีมาของหลกัประการ
หน่ึงของกฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือขาย คือหลกั “ผูซ้ื้อตอ้งระวงั” (Caveat Emptor) หรือ Let the Buyer 
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Beware39กล่าวคือ ผูข้ายอาจไม่ตอ้งรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยซ่ึ์งซ้ือขายกนัในบางกรณี 
หากผูซ้ื้อได้ล่วงรู้หรือควรรู้ถึงความช ารุดบกพร่องถ้าได้ใช้ความระมัดระวงัแล้วตามสมควร      
แนวคิดทางกฎหมายดังกล่าวมาจากพื้นฐานความคิดท่ีเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถ               
ในการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้หรือบริการเท่ากนัและมีอิสรเสรีภาพในการด ารงชีวิต อนัเป็น
แนวคิดท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบประชาธิปไตยและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 
(Laissez - Faire)    
 แนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีบทบาทส าคญัในช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรม        
ซ่ึงเป็นช่วงการพลิกรูปแบบการผลิตคร้ังใหญ่ ในช่วงเวลาร่วมสมยักนันั้นได้มีการเกิดข้ึนของ
แนวคิดจากปรัชญาเมธีท่ีท าให้เกิดการต่ืนตัวทางการเมืองจนเกิดการเปล่ียนแปลงระบอบ               
การปกครองในประเทศฝ่ังตะวันตกหลายประเทศเป็นแบบสาธารณรัฐ (Republic) ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นน้ี ลทัธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) และแนวคิดเร่ือง
ระบบเศรษฐกิจเสรี (Laissez - Faire) ไดแ้พร่หลายมากข้ึนจนกลายเป็นแนวคิดหลกัในการปกครอง
และจดัท าระบบเศรษฐกิจ และเกิดเป็นแนวคิดท่ีเห็นว่า การให้รัฐเป็นผูด้  าเนินกิจการส่วนใหญ่       
ในสังคมตามแนวคิดพาณิชยนิ์ยม (Mercantilism) จะท าให้เศรษฐกิจไม่เจริญงอกงาม และดว้ยเหตุ
ดังกล่าวการปกครองรูปแบบสาธารณรัฐจึงก าหนดไม่ให้รัฐเข้าไปยุ่งเก่ียวกับเร่ืองการค้า40              
โดยให้ถือว่ารัฐควรมีหน้าท่ีตามภารกิจพื้นฐาน 4 ประการ คือ การป้องกนัประเทศ การรักษา       
ความสงบเรียบร้อย การติดต่อกับต่างประเทศ และการอ านวยความยุติธรรม41 และมีการออก
กฎหมายต่างๆ มาเพื่อปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างทางสังคมให้เหมาะสมกบัการปกครองหรือระบบ
เศรษฐกิจ  
 ระบบเศรษฐกิจเสรีได้มีอิทธิพลต่อการก าหนดหลักกฎหมายใหม่ๆ เช่นกัน ได้แก่         
การยอมรับหลกัการเก่ียวกบัอิสระในการท าสัญญา (Freedom of Contract) ซ่ึงถือว่าประชาชน       
ทุกคนมีอิสระท่ีจะท าสัญญา โดยเม่ือท าสัญญาแลว้ก็ตอ้งเป็นไปตามสัญญาท่ีท ากนัเสมอ (Sanctity 
of Contract) กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ทุกคนท่ีท าสัญญามีหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง         

                                                        
39สุษม ศุภนิตย.์ (2557). ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 1-2.   
40 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ (2523). การควบคมุโฆษณาเพือ่คุ้มครองผู้บริโภค. วารสารนิติศาสตร์. ฉบบัท่ี 2 ปีท่ี 10.       
หนา้ 245.  
41 สุรพล นิติไกรพจน์. (2534). ข้อความคดิเบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ. วารสารนิติศาสตร์. 
ฉบบัท่ี 3 ปีท่ี 21. หนา้ 372.  
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัปัจเจกชนนิยม และท าให้เกิดหลกั “ผูซ้ื้อตอ้งระวงั” ท่ีเช่ือว่าทุกคนมีความรู้
ความสามารถเท่าเทียมกนั จึงมีอิสระท่ีจะตกลงใหมี้นิติสัมพนัธ์กนัเช่นใดก็ได้42     
 อย่างไรก็ตาม หลังการปฏิว ัติอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ เ ร่ิมมี             
ความซับซ้อนข้ึนจนเกินกว่าท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถทราบความช ารุดบกพร่องหรือไม่ปลอดภยั       
ของสินค้าได้ด้วยตวัเอง โดยความช ารุดบกพร่องของสินค้าอาจเกิดจากวตัถุดิบ ความบกพร่อง      
ในกระบวนการผลิต หรือวิทยาการในขณะท่ีผลิตสินคา้นั้นยงัไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิด
ความช ารุดบกพร่องข้ึน การเพิ่มจ านวนการผลิตเพื่อประหยดัตน้ทุนและการขยายตวัของตลาดยงัท า
ให้สินคา้กระจายตวัไปสู่ผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็ว43 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้เกิดการปัญหาว่า
หลกัการผูซ้ื้อตอ้งระวงัอาจให้ความคุม้ครองกบัผูบ้ริโภคไดไ้ม่เพียงพอ ประกอบกบัในช่วงเวลา
ต่อมาไดเ้กิดแนวความคิดเก่ียวกบั “รัฐสวสัดิการ” (Social Welfare) ซ่ึงมีแนวคิดวา่ รัฐควรมีบทบาท
มากข้ึนในการดูแลคุม้ครองประชาชนเพื่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรม รัฐจึงเร่ิมมีบทบาท
เป็นผูเ้ข้ามาควบคุมการประกอบธุรกิจต่างๆ ท่ีกระทบถึงความปลอดภัยและความผาสุกของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นการก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีสมยัใหม่ (Modern Capitalism) ซ่ึงถือว่า              
รัฐมีอ านาจแทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชนได้ตามสมควรเพื่อให้เกิดการแข่งขนัอย่าง     
เป็นธรรมและเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ44   
 วกิฤตทางเศรษฐกิจของโลกในช่วงทศวรรษท่ี 1930 ไดท้  าให้เห็นขอ้บกพร่องของแนวคิด
เศรษฐกิจเสรีนิยม และท าให้รัฐปรับเปล่ียนบทบาทโดยเขา้มาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ เคร่ืองมือท่ี
ส าคญัก็คือกฎหมายในลกัษณะของ “กฎหมายมหาชน”45 โดยกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจฉบบั
หน่ึงท่ีช่วยใหรั้ฐสามารถจดัการเก่ียวกบัเศรษฐกิจไดก้็คือ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค46  

                                                        
42 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ (2523). การควบคมุโฆษณาเพือ่คุ้มครองผู้บริโภค. วารสารนิติศาสตร์. ฉบบัท่ี 2 ปีท่ี 10.        
หนา้ 246.   
43 ปกรณ์ นิลประพนัธ์. การพฒันามาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ใน แนวทางการด าเนินงานคณะกรรมาธิการการ
คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกักรรมาธิการ 3  
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (เอกสารตีพิมพ)์.   
44 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ (2543). กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : วญิญูชน. หนา้ 19. 
45 อมร จนัทรสมบูรณ์. (2545). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. หนา้ 25.     
46 ปณิธาน ช่อผกู. (2549). อ านาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522: ศึกษากรณกีารด าเนินคดแีทนผู้บริโภค. วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
หนา้ 13. 
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 ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีระบบกฎหมายจารีตประเพณี สามารถมองเห็นพฒันาการของ
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคได้จากค าตดัสินของศาลในกรณีต่างๆ โดยแต่เดิมสิทธิของผูบ้ริโภค       
ในด้านความปลอดภยัจากการใช้สินค้าในสมยั ก่อนไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย      
ฉบบัใดฉบบัหน่ึงโดยเฉพาะ ผูบ้ริโภคท่ีได้รับความไม่เป็นธรรมจากการบริโภคสินค้าจะต้อง
เรียกร้องผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายสินคา้รับผิดในความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ของผูผ้ลิตหรือจ าหน่าย
นั้นตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยละเมิด ซ่ึงในทางปฏิบัติจริงเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
เน่ืองจากหลักเร่ืองสัญญาก าหนดให้ผูท่ี้จะเรียกให้ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายรับผิดได้ต้องมีสัญญา
ระหว่างกนั โดยกฎหมายจ ากัดเฉพาะความช ารุดบกพร่องท่ีถึงขนาดท าให้สินค้าเสียราคาหรือ    
เส่ือมประโยชน์ และความช ารุดบกพร่องนั้นตอ้งมีอยู่ในขณะท าสัญญาเท่านั้น ทั้งท่ีในทางความ
เป็นจริงผูบ้ริโภคอาจไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญาท่ีมีนิติสัมพนัธ์ในการเรียกร้องตามสัญญาได ้นอกจากนั้น
ผูบ้ริโภคยงัมีภาระตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่า ผูผ้ลิตกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ47 ซ่ึงการพิสูจน์
ดงักล่าวเป็นเร่ืองยาก และในบางกรณีแมว้า่ผูบ้ริโภคจะพิสูจน์ไดว้า่ความเสียหายเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ี
ช ารุดบกพร่องก็ตาม แต่ก็อาจไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ความช ารุดบกพร่องของสินคา้เกิดข้ึนจากความ
จงใจหรือประมาทหรือไม่  
 ในเวลาต่อมา แนวคิดการคุ้มครองผูบ้ริโภคในลักษณะทั่วไป (Universal) จึงเกิดข้ึน      
เม่ือประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี ไดป้ระกาศ Consumer’s Bill of Rights ในปี ค.ศ. 1962        
โดยต้องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของผูบ้ริโภคให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่จ  ากัด
ประเภทสินคา้ใหต้อ้งมีกฎหมายใชบ้งัคบั โดยแนวคิดน้ีไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นรูปธรรมอีกคร้ัง
ในปี ค.ศ. 1972 ดว้ยการตรา Consumer Product Safety Act of 1972 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะ
ทัว่ไปในการคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภคจากการใช้สินคา้ โดยก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบั
มาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ท่ีจะบริโภค รวมทั้งมาตรการต่างๆ ในการด าเนินการกบัสินคา้ท่ี
ไม่ปลอดภยัเม่ือมีการตรวจสอบพบ48 
 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคถือเป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ีสามารถใช้เป็นกลไกทางกฎหมาย   
ในการด าเนินการให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน โดยการแทรกแซงของรัฐ อาจจ าแนกไดเ้ป็น
สองลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) รัฐอาจจ ากดับทบาทตนเอง โดยออกกฎหมายก าหนดบทบาทของเอกชน และ
ให้เป็นหนา้ท่ีของศาลในการควบคุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยท่ีฝ่ายปกครองไม่เขา้ไป   

                                                        
47Frumer and Friedman., Product Liability ; s. 16. 04 (2) ; 2 Harper and James ; Law of Torts. , p. 16.  
48 ธนาวฒัน์ สงัขท์อง. (2542). การเรียกคนืสินค้าทีอ่าจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค. วทิยานิพนธ์ 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 20-24. 
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ยุง่เก่ียว เช่น รัฐออกกฎหมายควบคุมการท าสัญญาส าเร็จรูป โดยกฎหมายอาจห้ามขอ้สัญญาท่ีท าให้
คู่สัญญาเสียเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม โดยหากมีการละเมิดกฎหมาย หน่วยงานราชการจะไม่
แทรกแซง และเป็นหนา้ท่ีของผูเ้สียหายตอ้งไปฟ้องศาล ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีรัฐออกกฎหมายมีลกัษณะ
เป็นกฎเกณฑ์ตามกฎหมายเอกชน และ 2) รัฐอาจเขา้ไปมีบทบาท โดยอาศยัหน่วยราชการผา่นการ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและบทบาทในกระบวนการทางเศรษฐกิจของหน่วยงานนั้น โดยรัฐจะตอ้ง
ก าหนดรูปแบบและวิธีการของบทบาทน้ีด้วย โดยหากเป็นกรณีของสัญญาส าเร็จรูป รัฐอาจ
ก าหนดใหต้อ้งมีการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก่อนท่ีจะน าสัญญานั้นไปใช ้ซ่ึงจะเปิดโอกาส
ใหห้น่วยงานราชการตรวจสอบวา่เง่ือนไขสัญญานั้นสมควรอนุญาตหรือไม่49  
 โดยสรุปแลว้ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคเกิดข้ึนในสาขาหน่ึงของกฎหมายมหาชนจาก
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจสังคมท่ีท าให้แนวคิดแบบปัจเจกชนนิยม (Individualism) และเสรีนิยม 
(Liberalism) ซ่ึงเป็นแนวคิดกระแสหลักในการบริหารบ้านเมืองในสมยัหน่ึง จ าเป็นต้องหาจุด
ปรับเปล่ียนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความเป็นจริง โดยถือหลักการว่ารัฐในฐานะผูใ้ช้
อ  านาจปกครอง ย่อมมีอ านาจบริหารจดัการผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจปกครองไดโ้ดยยึดประโยชน์สาธารณะ 
และโดยไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 
 2.3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ทฤษฎีเ ก่ียวกับการคุ้มครองผู ้บริโภค มีการวิว ัฒนาการมาตามล าดับ เ น่ืองจาก              
ความเปล่ียนแปลงของสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ จนก่อให้เกิดทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวก ับ   
การคุ้มครองผูบ้ริโภค ดังน้ี 
  2.3.2.1 ทฤษฎีความรับผดิในทางสัญญา 
  ทฤษฎีความรับผิดในสัญญาน้ี อยู่ภายใตห้ลกักฎหมายสองประการ คือ หลกัว่าดว้ย
ความสัมพนัธ์ในทางสัญญา (Privity of Contract) และหลกัว่าด้วยความรับผิดในค ารับประกนั   
สินคา้ (Warranty) กล่าวคือ 
   1) หลกัวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางสัญญา (Privity of Contract)  
   ทฤษฎีน้ีเป็นแนวคิดท่ีมาจากหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของเจตนา (Autonomy of Will) 
หรือเสรีภาพในการท าสัญญา โดยทฤษฎีน้ีตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานท่ีว่า บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการท าสัญญา ดงัจะเห็นไดว้า่ความสัมพนัธ์ทางสัญญาเป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบ
ธุรกิจจะต้องมีความรับผิดต่อผูบ้ริโภคตามแต่ประเภทของสัญญา เช่น เป็นความสัมพนัธ์กัน          

                                                        
49 บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ. (2538). กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิเยอรมัน. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. หนา้ 52-53. 
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ตามสัญญาซ้ือขาย ซ่ึงผูข้ายหรือผูผ้ลิตมีความรับผิดในความเสียหายจากการใชสิ้นคา้ ดว้ยเหตุท่ีว่า
คู่สัญญามีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามสัญญา หากฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้สัญญาไดจ้ะตอ้ง     
รับผดิ  
   ทฤษฎีน้ีเหมาะสมกับคู่สัญญาท่ีมีสถานะทางสังคมและอ านาจในการต่อรอง
เท่ากนัเท่านั้น หลกัความผิดในสัญญาเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ของคู่สัญญา และมีผลผูกพนัเฉพาะ
คู่สัญญาเท่านั้น ฉะนั้น หากเกิดความเสียหายจากผูบ้ริโภคสินคา้ เช่น เด็กรับประทานยาแลว้เกิด
อาการแพย้า แต่เด็กมิใช่เป็นคนไปซ้ือยา แต่เป็นพ่อแม่ไปซ้ือให้ ดงัน้ี แมเ้ด็กจะไดค้วามเสียหายแก่
ร่างกายก็ไม่สามารถฟ้องได ้เน่ืองจากเด็กไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายยา นอกจากนั้น หลกัความ
ศกัด์ิสิทธิของการแสดงเจตนาน้ียงัใหเ้สรีภาพแก่คู่สัญญาตามใจสมคัร จึงอาจมีการก าหนดขอ้ยกเวน้
ในความรับผิดต่างๆ ได ้เช่น ขอ้ยกเวน้ในเร่ืองความช ารุดบกพร่อง โดยหากปรากฏขอ้เท็จจริงว่า
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่รู้ถึงรายละเอียดของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ก็อาจท าให้เกิดความเสียเปรียบแก่
คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่รู้ได ้ 
   2) หลกัความรับผดิในการประกนัสินคา้ (Warranty)  
   ค าว่า Warranty หมายถึงข้อความท่ีแสดงออกถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสินค้าท่ี  
ผูแ้สดงขอ้ความนั้นรับประกนัว่าจะเป็นไปตามนั้นและยืนยนัว่าหากไม่เป็นไปตามนั้นตนยินยอม   
จะรับผิด ดงันั้น ค าว่า Warranty จึงถือว่าเป็นขอ้สัญญาว่าจะรับผิดหรือการรับประกนัอย่างหน่ึง    
โดยอาจเป็นการรับประกันโดยชัดแจง้หรือการรับประกนัโดยปริยายก็ได้ ซ่ึงหลักความรับผิด       
เพื่อการช ารุดบกพร่องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 472 - 474 ของไทย ก็คือ 
หลกัการประกนั (Warranty) ตามกฎหมายต่างประเทศ50 นัน่เอง 
    การรับประกนัโดยชดัแจง้ (Express Warranty) หมายถึง ค ารับรองหรือค ารับ    
ประกนัท่ีผูข้ายหรือผูผ้ลิตไดแ้สดงออกอย่างชัดแจง้ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะเป็น   
การโฆษณาดว้ยวิธีอ่ืนใด และถา้มีผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมิไดเ้ป็นไปดงัท่ีแสดงไว ้ผูซ้ื้อหลงเช่ือผูข้าย 
และผูซ้ื้อไดรั้บความเสียหายหรือบาดเจ็บจากการหลงเช่ือนั้น ผูซ้ื้อย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ไดโ้ดยตรงจากผูข้ายตามสัญญา51 
    การรับประกันโดยปริยาย (Implied Warranty) หมายถึง การรับรองหรือ              
ค  ารับประกันท่ีผูข้ายพึงมีต่อผูซ้ื้อแต่ไม่ได้แสดงออกโดยชัดแจ้ง เป็นการรับประกันท่ีกฎหมาย

                                                        
50 วษิณุ เครืองาม. (2549). ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปลีย่น ให้. กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. หนา้ 271. 
51 ศกัด์ิเดช โพธ์ิรัชต.์ (2553). มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการเยยีวยาความเสียหายที่เกดิจากสินค้าทีไ่ม่
ปลอดภัย. วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต. หนา้ 11-12. 
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รับรองและสร้างภาระความรับผิดให้แก่ผูข้ายว่าได้รับรองหรือรับประกนัไวเ้ช่นนั้น แมว้่าผูข้าย   
อาจไม่ไดรั้บรองเลยก็ตาม กล่าวคือ การรับประกนัโดยปริยายย่อมมีอยู่แมผู้ข้ายจะมิไดต้กลงดว้ย      
เพราะกฎหมายก าหนดให้ต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องเน่ืองจากความเสียหายจากสินค้า             
ท่ีไม่ปลอดภยั เช่น การรับประกนัเร่ืองกรรมสิทธ์ิ (Warranty of Title) กล่าวคือ ผูข้ายรับรองวา่ตน   
มีสิทธิท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อหากโอนไม่ไดผู้ข้ายยินยอมรับผิดทุกประการ การรับประกนั
ภาระติดพนั (Warranty Against Encumbrances) โดยผูข้ายรับรองต่อผูซ้ื้อว่าสินค้าท่ีขายนั้น       
ปลอดภาระติดพันใดๆ ทั้ ง ส้ิน หลักการรับประกันการใช้สอยสินค้าให้สมประโยชน์ตาม          
ความมุ่งหมายโดยเฉพาะ (Warranty of Fitness a Particular Purpose) และการรับประกนัในเร่ือง   
การใชส้อยสินคา้สมประโยชน์ตามวสิัยของการใชท้ัว่ๆ ไป (Warranty of Merchantability) 
   2.3.2.2 ทฤษฎีความรับผดิในทางละเมิด 
   การพิจารณาความรับผิดตามทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดนั้ น มีทฤษฎี              
ท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่3 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
    1) ทฤษฎีรับภยั 
     ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ในยุคแรกก่อนคริสตวรรษท่ี 19 กฎหมายละเมิด     
มุ่งคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคล ดงันั้น ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด    
ตามทฤษฎีน้ี จึงมิไดเ้น้นท่ีองค์ประกอบในดา้นจิตใจของผูก้ระท า เช่น จงใจกระท าหรือประมาท
เลินเล่อ แต่พิเคราะห์ถึงความเสียหายมากกว่า และถือว่าผูก่้อให้เกิดความเสียหายต้องรับผิด52 
แนวคิดน้ีตรงกับ “ทฤษฎีรับภยั” หรือ “ทฤษฎีรับภยัท่ีสร้างข้ึน” ซ่ึงก าเนิดในประเทศฝร่ังเศส       
เม่ือราวปลายศตวรรษท่ี 19 โดยเห็นวา่หลกัเกณฑแ์ห่งความรับผิดทางละเมิดนั้นไม่จ  าเป็นท่ีผูล้ะเมิด
จะตอ้งกระท าความผิดดว้ย เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนและรู้ว่าผูใ้ดเป็นผูท้  าหรือผูก่้อแลว้ก็ควรถือว่า   
ผูน้ั้ นเป็นผูล้ะเมิดไม่ว่าการกระท าท่ีก่อความเสียหายนั้นจะผิดหรือถูก เพราะถือว่ามนุษย์เรา          
เม่ือได้กระท าการใดๆ ข้ึนแล้วย่อมเป็นการเส่ียงภัยอย่างหน่ึง คือ อาจมีผลดีก็ได้ผลร้ายก็ได ้          
ผูท้  าก็จะตอ้งรับผลแห่งการเส่ียงภยันั้น ถ้ามีภยัคือความเสียหายเกิดข้ึน เขาก็จะต้องรับเคราะห์      
ตอ้งรับความเสียหาย ความเสียหายตอ้งเป็นภยัไปกบัเขา53 
    เหตุผลท่ีผูถื้อทฤษฎีรับภยัอา้งว่าไม่ควรมีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความผิดในเร่ือง   
ความรับผดิในทางละเมิดนั้น มีอยู ่2 ประการ คือ 

                                                        
52 สุษม ศุภนิตย.์ (2553). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. หนา้ 7. 
53 จ๊ิด เศรษฐบุตร. (2556). หลกักฎหมายแพ่งลกัษณะละเมิด. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 89. 
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    ประการแรก เหตุผลทางกฎหมาย ผลแห่งความรับผิดทางละเมิด คือ การบงัคบั   
ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย มิใช่เป็นการลงโทษอย่างผลความรับผิดทางอาญา ฉะนั้น 
กฎเกณฑ์ละเมิดก็ควรจะให้สอดคลอ้งกบัผลของละเมิดเหมือนกนั คือ ไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีความผิด     
การท่ีเอาความผิดเข้ามาในหลักเกณฑ์ละเมิดท าให้หลักกฎหมายเขวไป ท าให้นึกอยู่เสมอว่า           
ผลแห่งความรับผดิทางละเมิดเป็นการลงโทษ 
    ประการท่ีสอง เหตุผลทางพฤติการณ์ ผู ้ถือทฤษฎีรับภัยอ้างว่าเม่ือเกิด          
ความเสียหายข้ึนและหาผูผ้ดิมิได ้เป็นความยุติธรรมหรือท่ีจะให้ผลแห่งการกระท าหรือกรรมตกอยู่
แก่ผูก่้อการกระท านั้น เจา้ทุกขห์รือผูเ้สียหายไม่ไดเ้ป็นผูก่้อ แต่ถูกกรรมนั้นท าให้เขวและตอ้งรับภยั
นั้น การท่ีถือหลกัความผิดในเร่ืองละเมิดเท่ากบัให้ผูท่ี้อยู่เฉยๆ ได้รับเคราะห์ หากถือตามทฤษฎี      
รับภยั คือ ให้ผูก่้อภยัรับภยัเองแลว้ก็จะตรงกบัความยุติธรรม และการหาตวัผูต้อ้งรับภยัเป็นของ     
ไม่ยาก คงมีแต่วิเคราะห์ว่าภยันั้นเป็นผลเพราะเหตุใด และเหตุนั้นใครเป็นผูก่้อ ผูน้ั้นก็ตอ้งรับผิด
ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ส่วนในเร่ืองการหาผูผ้ิดตามหลกัเก่า จะตอ้งพิเคราะห์ถึงวา่        
การกระท าใดเป็นความผิดเป็นของยากยิ่งไม่นอ้ย ส่ิงใดผิดหรือไม่ผิดเป็นปัญหาท่ีสูงเปล่ียนแปลง
ไปแล้วแต่ท้องถ่ินและสมยั ต่างกับการหาเหตุของความเสียหาย ซ่ึงย่อมใช้ได้ทุกท้องถ่ินและ        
ทุกสมยั54 
   2) ทฤษฎีความผดิ 
   ต่อมาเม่ือทฤษฎีรับภยัได้รับอิทธิพลจากศาสนามากข้ึน และถือว่าผูล้ะเมิดเป็น             
ผูป้ระพฤติผิดศีลธรรมไปในตวั และขยายหลกัความรับผิดในทางละเมิดไปสู่เกณฑ์ท่ีตอ้งพิจารณา
ถึงการจงใจกระท า ท าให้ความรับผิดในละเมิดจะเกิดแต่เฉพาะกรณีละเมิดโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อเท่านั้น เท่ากบัเป็นการคุม้ครองประโยชน์ของการใชเ้สรีภาพของบุคคล 
   ในศตวรรษท่ี 19 แนวทฤษฎีเก่ียวกบัความรับผดิในละเมิดชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจาก
จะตอ้งมีความผิดจึงจะมีความรับผิดได ้(No Liability without Fault) เช่ือกนัวา่เป็นแนวคิดซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลจากระบบการคา้เสรี (Laissez - Faire) และการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยุโรป ทฤษฎีความรับ
ผดิน้ีเช่ือวา่จะช่วยท าใหเ้กิดความกลา้เส่ียงต่อการด าเนินกิจการต่างๆ มากข้ึน เพราะทฤษฎีให้รับผิด
โดยปราศจากความผดินั้นเป็นการขดัขวางต่อความเจริญทางอุตสาหกรรม55 
 

                                                        
54 จ๊ิด เศรษฐบุตร. (2556). หลกักฎหมายแพ่งลกัษณะละเมิด. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 91 – 92. 
55 สุษม ศุภนิตย.์ (2553). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. หนา้ 7-8. 
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   3) ทฤษฎีความรับผดิเด็ดขาด 
   ความคิดท่ีว่าความรับผิดทางละเมิดอยู่บนพื้นฐานของ “ความผิด” ได้ยึดถือกัน
เร่ือยมาจนถึงปลายศตวรรษท่ี 18 และตน้ศตวรรษท่ี 19 เม่ือเกิดการปฏิวติัอุตสาหกรรมข้ึน คนงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมตอ้งไดรั้บบาดเจ็บอยู่เสมอจากการท างานของเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ       
อันเดินด้วยก าลัง เคร่ืองจักรกล ความเสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการก่อให้เกิด             
ความเสียหายข้ึนในสังคมเสมอ ถา้ยึดถือแนวความคิดท่ีวา่ผูเ้สียหายจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ได้ก็ต่อเม่ือสามารถพิสูจน์ไดว้่าจ  าเลยมี “ความผิด” คดีเหล่าน้ีส่วนใหญ่แล้วผูเ้สียหายก็จะไม่ได ้    
รับการเยยีวยา  
   ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป และสหรัฐอเมริกาต่างมองเห็นปัญหาของ            
การเยียวยาชดใช้ เม่ือสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 18 และ 19 ท าให้ศาลและ    
ฝ่ายนิติบญัญติัของประเทศต่างๆ ในภาคพื้นยุโรป พยายามท่ีจะลดความแข็งกระด้างของหลัก      
ความรับผิดท่ีอยูบ่นพื้นฐานของ “ความผิด” (Liability Based on Fault) ซ่ึงพอจะสรุปไดว้า่วิธีการ     
ท่ีน ามาใชน้ั้น มีอยู ่3 รูปแบบ คือ56 
    1) โดยการก าหนดมาตรฐานความระมดัระวงัไวสู้งมาก ส าหรับกิจการบางเร่ือง       
เช่น เจา้ของโรงงานท่ีผลิตวตัถุมีพิษหรือวตัถุอนัตรายจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสูงสุดเพื่อปัดป้อง
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแก่คนงาน ซ่ึงมีผลท าให้ความผิดของเจ้าของโรงงานนั้นใกล้เคียง             
กับความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ประเทศท่ีน ารูปแบบน้ีไปใช้ ได้แก่ อังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา 
    2) โดยการก าหนดเป็นข้อสันนิษฐาน “ความผิด” ของจ าเลยไวแ้ละจ าเลย          
มีหน้าท่ีตอ้งน าสืบหักลา้งขอ้สันนิษฐานซ่ึงหลายกรณีท่ีกฎหมายก าหนดขอ้ท่ีจะน าสืบหักลา้งไว้
อยา่งจ ากดัมาก 
    3) โดยบัญญัติเป็นกฎหมายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป ว่าในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์เช่นใดท่ีจะให้มีการรับผิดอย่างเด็ดขาด (Strict Liability) คือไม่ต้องพิจารณาว่ามี            
การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของจ าเลยหรือไม่ วิธีการเช่นน้ีประเทศเยอรมนัได้
น าไปใช้ เพราะเห็นว่า ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตของความรับผิด
ทางละเมิด แต่เป็นความรับผิดตามกฎหมายพิเศษ ซ่ึงศาลจะไม่น าบทบัญญัติเหล่านั้นไปใช้
เทียบเคียง 

                                                        
56 อนนัต ์จนัทรโอภากร. (2547). กฎหมายว่าด้วยความรับผดิเพือ่ความเสียหายอันเกดิจากสินค้าทีข่าดความ 
ปลอดภัย. โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 97. 
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   ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัการชดใชเ้ยยีวยาในทางละเมิดจึงยอ้นกลบัไปสู่สมยัเร่ิมแรก 
คือ เน้นความเสียหายไม่เน้นท่ีความผิด เรียกว่า ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability)             
มีการน าเอาแนวคิดน้ีไปบญัญติัในกฎหมายเก่ียวกับความเสียหายอนัเกิดจากยานพาหนะหรือ
กฎหมายเก่ียวกับการบินพาณิชย์ กฎหมายเก่ียวกับความเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ ์    
กฎหมายค่าทดแทนความเสียหายในการท างาน เป็นตน้ 
   อยา่งไรก็ตาม ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการใช้ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดยงัมีอยูบ่า้ง เช่น     
ฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของกิจการท่ีเป็นอนัตราย อา้งวา่การโยนภาระความรับผิดตามทฤษฎีน้ี
ท าให้อุตสาหกรรมหยุดชะงกัและตน้ทุนการผลิตสูง เพราะตอ้งผลิตให้มีคุณภาพระดบัท่ีปลอดภยั
อยา่งไม่มีขอ้บกพร่องแมแ้ต่เพียงเล็กนอ้ย และในท่ีสุดยอ่มกระทบกระเทือนผูบ้ริโภค เพราะผูผ้ลิต
ยอ่มผลกัภาระน้ีไปท่ีราคาสินคา้ 
   ทั้งน้ี ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดก็ยงัเป็นท่ียอมรับว่าเป็นความจ าเป็นท่ีจะต้อง      
ให้ผู ้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตปัจจุบันน้ี เพราะเป็นเร่ืองยาก               
แก่การพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ถา้ผูเ้สียหายจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดถึ้งความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อกบัการผลิตหรือการสินคา้ ซ่ึงมีความสลบัซับซ้อนมาก คงไม่มีผูเ้สียหายคนใด
ไดรั้บการชดใช ้
   ดังนั้ น จึงอาจสรุปได้ว่าทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดเร่ิมจากความรับผิด        
เม่ือมีความเสียหาย (ทฤษฎีรับภยั) ไปสู่ความรับผิดเพราะมีความผิด (Fault Theory) และเม่ือสภาพ     
ความเป็นอยู่ของมนุษย์เปล่ียนแปลงไป หลักความรับผิดเม่ือมีความผิดขาดความเหมาะสม         
ทฤษฎีเก่ียวกบัความรับผิดก็กลบัไปสู่หลกัการท่ีถือว่าเม่ือมีความเสียหายย่อมตอ้งมีความรับผิด         
แต่เรียกช่ือใหม่ว่าเป็นความรับผิดเด็ดขาด หรือ Strict Liability หรือ Absolute Liability หรือ         
No Fault Liability หลกัความรับผิดเด็ดขาดน้ีมีส่วนช่วยให้ผูเ้สียหายไดรั้บการชดใช้เยียวยา         
โดยไม่ตอ้งพิสูจน์ความผิดใช้ในละเมิดท่ีเกิดจากกิจการอนัตราย การบริโภคสินค้าและบริการ 
อยา่งไรก็ดี มีขอ้โตแ้ยง้เร่ืองภาระความรับผดิของผูป้ระกอบธุรกิจในการใชห้ลกัความรับผิดเด็ดขาด
น้ีอยู่ไม่น้อย เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัของสินค้าและบริการ        
ซ่ึงก่อให้เกิดภาระเร่ืองทุนท่ีสูงข้ึนจนท าให้ธุรกิจแบกภาระไวเ้กินกวา่ท่ีควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม 
ความเห็นฝ่ายข้างมาก ก็ย ังคงเห็นว่า  สังคมปัจจุบันต้องการมาตรฐานท่ีปลอดภัยดีกว่า                    
การเยียวยาชดใช้ และการเพิ่มภาระการลงทุน สามารถกระจายไดโ้ดยการบวกเขา้ในราคาสินคา้ 
และการเอาประกันความเสียหาย อันเป็นการแบ่งเบาหรือกระจายความเส่ียงภัยแก่สังคมได ้         
โดยยติุธรรม 
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 2.3.3 ความเป็นมาในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทีอ่าจเป็นอนัตรายในประเทศไทย 
 ความเป็นมาของกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคของไทย มีความคลา้ยคลึงกบัพฒันาการของ
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคของต่างประเทศ เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดใหม่ท่ีมีตน้ก าเนิด
ในต่างประเทศดังท่ีกล่าวข้างตน้ โดยน าหลักผูซ้ื้อต้องระวงั (Caveat emptor) มาบญัญติัไว ้             
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะซ้ือขาย ซ่ึงแม้ว่าเป็นเพียงการกระตุ้นเตือนให้
ผูบ้ริโภคตอ้งใช้ความระมดัระวงั ก็ถือไดว้่าเป็นการพูดถึงสิทธิหน้าท่ีของผูบ้ริโภคไวใ้นกฎหมาย
อยา่งเป็นรูปธรรมเป็นคร้ังแรก 
 อย่างไรก็ตาม หลักผูซ้ื้อต้องระวงัไม่สอดคล้องกับสภาพตลาดการบริโภคท่ีสินค้า            
มีความซับซ้อนข้ึน เกินกว่าท่ีความระมดัระวงัของผูซ้ื้อจะเพียงพอต่อความปลอดภยั นอกจากนั้น 
ยงัเป็นหลักการตามกฎหมายว่าด้วยการซ้ือขาย ท่ีคู่สัญญา คือ ผูซ้ื้อเท่านั้ น มีสิทธ์ิเป็นโจทก ์             
ในการน าคดีข้ึนฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องต่อผูข้าย ซ่ึงในความจริงแลว้ผูเ้สียหายอาจเป็นบุคคล
อ่ืนท่ีไม่ใช่ผูซ้ื้อก็เป็นได ้  
 ในปี พ.ศ. 2466 ไดมี้การตราบทบญัญติัว่าด้วยละเมิดข้ึนในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ท าให้ปัญหาน้ีได้รับการแก้ไข โดยหลักดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ได้รับความเสียหาย        
ในชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น จากการกระท าโดยจงใจ หรือประมานเลินเล่อของผูอ่ื้น มีสิทธิจะฟ้อง     
ให้ผูก้ระท าละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ตน อย่างไรก็ดี       
ภาระการพิสูจน์ความจงใจในความประมาทเลินเล่อเป็นเร่ืองยาก และเป็นภาระของผูท่ี้ได้รับ     
ความเสียหาย ท าใหก้ารอาศยับทบญัญติัน้ีในการคุม้ครองสิทธิเป็นไปไดค้่อนขา้งยากในทางปฏิบติั 
แต่หลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดก็ยงัคงถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภค        
โดยบญัญติัไวใ้นกฎหมาย 
 ต่อมาได้มีการตรากฎหมายคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภคข้ึนหลายฉบับ โดยกฎหมาย          
ในระยะแรกมีลกัษณะเป็นการให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีใช้สินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นหลัก 
ไม่ได้มีลักษณะเป็นการทั่วไป กฎหมายเหล่าน้ี เช่น พระราชบัญญัติหางน ้ านม พ.ศ. 2470 
พระราชบญัญติัควบคุมการขายยา พ.ศ. 2479 พระราชบญัญติัควบคุมอาหาร พ.ศ. 2484 และ
พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2517 เป็นตน้   
 การคุ้มครองผูบ้ริโภคในลักษณะทัว่ไปเร่ิมต้นข้ึนเม่ือเม่ือปี พ.ศ. 2512 เม่ือสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหภาพผูบ้ริโภคสากล 
(International Organization of Consumer Union IOCU) เน่ืองจากเห็นวา่ประเทศไทยยงัไม่ไดใ้ห้
การรับรองและคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบ้ริโภคอยา่งเพียงพอ ควรจะมีกฎหมายรับรองสิทธิ
ดงักล่าว โดยต่อมาสภาสตรีแห่งชาติฯ ไดจ้ดัตั้ง “โครงการสตรีส่งเสริมผูบ้ริโภค” ข้ึนประสานงาน
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กบัภาครัฐบาลเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ของผูบ้ริโภค จากนั้นในปี พ.ศ. 2519 รัฐบาลได้จดัตั้ ง 
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคข้ึน แต่ก็ได้ยกเลิก จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2522 จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ข้ึนใช้บงัคับ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 252257          
โดยเป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคในเร่ืองสินคา้หรือบริการทัว่ไป ในกรณีท่ีไม่มี
กฎหมายใดบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ 
 การด าเนินการตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 จะก าหนดให้มีองค์กร
ของรัฐ ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ มิให้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการละเมิด
สิทธิผูบ้ริโภค และประสานการปฏิบติักบัส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้ง 
เป็นหน่วยงานท่ีให้ผู ้บริโภคได้ใช้สิทธิร้องเรียนเพื่อขอให้ได้รับการพิจารณาและชดเชย              
ความเสียหาย เม่ือถูกผูป้ระกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ ซ่ึงจะเห็นได้จากแผนผงัองค์กรท่ีจัดตั้ งข้ึน          
เพื่อใหค้วามคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัน้ี ดงัน้ี 
 

แผนผงัการจดัองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค58 
 

 
   

                                                        
57 ธนาวฒัน์ สงัขท์อง. (2542). การเรียกคนืสินค้าทีอ่าจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค. วทิยานิพนธ์ 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 29-32. 
58 โครงสร้าง สคบ. (ออนไลน)์. เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.ocpb.go.th/images/2018/Structur%202018.png. 
[2561, พฤษภาคม 28]  
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 จากแผนผงัขา้งตน้ จะเห็นว่าส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดมี้การจดัแบ่ง
หน่วยงานภายในเพื่อรับผิดชอบเร่ืองราวร้องทุกข์จากผูบ้ริโภคท่ีส าคญั คือ กองคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นโฆษณา กองคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นฉลาก และกองคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญา  
  ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 เพิ่มเติม 
ฉบบัท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2541 โดยแกไ้ขนิยามความหมายของค าวา่ผูบ้ริโภค เพิ่มสิทธิให้ความคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคคนสุดท้าย ซ่ึงอาจไม่ใช่คู่สัญญาหรือมีความสัมพนัธ์กันโดยตรงกับผูข้ายหรือผูผ้ลิต          
ให้ได้รับความคุ้มครองในฐานะผู ้บ ริโภค 59 และได้บัญญัติสิทธิของผู ้บ ริโภคท่ีจะได้รับ               
ความคุม้ครองตามกฎหมายเพิ่มเติมรวมเป็น 5 ประการ คือ60 
  1) สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสาร รวมทั้งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้ง  และเพียงพอเก่ียวกบั
สินคา้หรือบริการ หมายถึง สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารจากการโฆษณาหรือการแสดงฉลากท่ีเป็นจริง
จากผูป้ระกอบธุรกิจ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอยา่งถูกตอ้งและ
เพียงพอท่ีจะไม่หลงผดิในการซ้ือสินคา้หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม   
  2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ หมายถึง สิทธิท่ีจะเลือกสินคา้
หรือรับบริการโดยความสมคัรใจของผูบ้ริโภค และปราศจากการชกัจูงใจอนัไม่เป็นธรรม     
  3) สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภยัจากการใช้สินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิท่ีจะ
ได้รับสินค้าหรือบริการท่ีปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสมแก่การใช ้               
ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น ในกรณีใช้ตามค าแนะน าหรือระมดัระวงัตาม
สภาพของสินคา้หรือบริการนั้นแลว้   
  4) สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา หมายถึง สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้สัญญา
โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ   
  5) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หมายถึง กรณีท่ีผูบ้ริโภคถูกผู ้
ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิก่อให้เกิดความเสียหาย ผูบ้ริโภคมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุม้ครองและ
เรียกร้องใหผู้ป้ระกอบธุรกิจชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้น61   

                                                        
59 ชชัชยั วงศพ์ยคัฆ.์ (2554). วเิคราะห์พระราชบัญญตัิวธีิพจิารณาคดผีู้บริโภค พ.ศ. 2551 : กรณศึีกษาความหมาย
ของคดผีู้บริโภค.วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้  4. 
60 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค. (2558).  สคบ. กบัการคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
สกสค. หนา้  42-43.   
61สภาผูแ้ทนราษฎร กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคุม้ครองผูบ้ริโภค. แนวทางการด าเนินงานคณะกรรมาธิการการ
คุ้มครองผู้บริโภค. หนา้ 9. 
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 ในปี พ.ศ. 2550 เกิดอุบติัเหตุจากการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุกประเภทล่องแก่ง 
ช่ือ “อินเดียน่า ล็อก” ในสวนสนุกแห่งหน่ึง อนัเน่ืองมาจากกระแสไฟฟ้าตก เคร่ืองป๊ัมน ้ าท างาน
ติดขดั น ้ าในราง เคร่ืองเล่นไม่เพียงพอ ท าให้มีผูใ้ช้บริการเคร่ืองเล่นดงักล่าวเสียชีวิตและได้รับ
บาดเจบ็ แต่เน่ืองจากบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม          
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีผลใช้บงัคับ            
อยู่ในขณะนั้น มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวข้องกบัเหตุการณ์เพียงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายเท่านั้น62 
 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการประชุมคร้ังท่ี 7/2550 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2550 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ มีความจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีจะป้องกนัอนัตรายและคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ไดรั้บ
ความปลอดภยัจากการใช้สินคา้เคร่ืองเล่นประเภทล่องแก่ง ช่ือ “อินเดียน่า ล็อก” จึงไดอ้อกค าสั่ง
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ี 11/2550 เร่ือง ห้ามขายสินคา้เคร่ืองเล่นล่องแก่ง ช่ือ “อินเดียน่า 
ล็อก” (Indiana Log) ในสวนสยามเป็นการชัว่คราว  
 มีขอ้สังเกตวา่บทอาศยัอ านาจในการออกค าสั่งคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคดงักล่าว 
เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นสินคา้ท่ีเป็นอนัตราย เน่ืองจากในขณะนั้นไม่มีบทบญัญติั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นบริการ ทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริงแลว้ การประกอบธุรกิจสวนสนุก   
ท่ีใหบ้ริการเคร่ืองเล่นนั้น เป็นการขายบริการมิใช่การขายเคร่ืองเล่นในสวนสนุกอยา่งเป็นสินคา้ 
 หลังจากนั้ น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522            
โดยพระราชบญัญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 โดยได้มีการเพิ่มเติมมาตรการ            
ในการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านบริการท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู ้บริโภคจากสินค้าท่ีอาจเป็นอันตราย             
ต่อผูบ้ริโภคก็ตาม แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นบริการท่ีอาจเป็นอนัตราย   
แก่ผูบ้ริโภคซ่ึงสมควรมีมาตรการคุม้ครองเช่นกนั 

                                                        
62 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค           
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541. มาตรา 36.  

“มาตรา 36 เม่ือมีเหตุอนัควรสงลยัวา่สินคา้ใดอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค คณะกรรมการมีอ านาจออก
ค าสั่งให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้นั้น ถา้ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ด าเนินการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินคา้หรือด าเนินการล่าชา้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร คณะกรรมการจะจดัให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์    
โดยผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายก็ได ้ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการอาจออกค าสั่งห้ามขาย
สินคา้นั้นเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้นั้น 

...............ฯลฯ................” 
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 ในปัจจุบนั ประชาชนทัว่ไปในฐานะผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการรักษาสิทธิของตนเอง
มากข้ึน ไม่ยอมถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผูป้ระกอบธุรกิจ หรือเพิกเฉยกบัการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง 
เหมือนเช่นในอดีต ซ่ึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการร้องเรียนเร่ืองการถูกละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค      
ทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็น
หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าโดยตรง ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อมูล           
การร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561  
 

สถิติขอ้มูลการร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 256163 
 

 
 
 จากสถิติข้อมูลการร้องทุกข์จากผูบ้ริโภคข้างตน้ จะเห็นว่าโดยเฉล่ียแล้วจะมีปริมาณ     
การร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
 
 
 

                                                        
63สถิติขอ้มูลการร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561 (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.ocpb.go.th/graph_views.php?graph_id=25. [2561, เมษายน 28] 
 

http://www.ocpb.go.th/graph_views.php?graph_id=25
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 2.3.4 ความเป็นมาในการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของเคร่ืองเล่นในสวนสนุก      
ในประเทศไทย 
 ในอดีตการก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองเล่นในสวนสนุกในประเทศไทย ยงัไม่มีบทบญัญติั 
ของกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัมาใชบ้งัคบั ดงันั้น การก่อสร้างและติดตั้ง
เคร่ืองเล่นในสวนสนุก จึงข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีจะด าเนินการก่อสร้างและ
ติดตั้งได้อย่างอิสระ ส่งผลให้เคร่ืองเล่นในสวนสนุกท่ีถูกก่อสร้างและติดตั้งข้ึนขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีความมัน่คง แข็งแรงเพียงพอ เป็นเหตุให้เคร่ืองเล่นในสวนสนุกท่ีสร้างข้ึน
โดยไม่มีกฎหมายควบคุมนั้นส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน 
รวมถึงสร้างความเสียหายดา้นอ่ืนๆ ใหแ้ก่ประชาชนและสังคมโดยรวม 
 จุดเร่ิมต้นของการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยเคร่ืองเล่นในสวนสนุกมาจาก         
การควบคุมอาคาร เน่ืองจากเคร่ืองเล่นในสวนสนุกถือว่าเป็นอาคารควบคุมการใช้ตามกฎหมาย       
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร64  ซ่ึงการใช้ประโยชน์อาคารนั้ น ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน             
ในลกัษณะหน่ึงท่ีมีแนวคิดพื้นฐานมาจากกฎหมายเพื่อนบา้น (Law of Neighbor) กล่าวคือ ทุกคนมี
เจตนารมณ์อยูร่่วมกนัในชุมชน เพื่อให้มีเพื่อนบา้นท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัพอท่ีจะพบกนัหรือสังสรรคก์นั
ไดเ้ม่ือตอ้งการ แต่ในการอยู่อาศยันั้นจะตอ้งมีระยะท่ีห่างกนัพอท่ีจะหลีกเล่ียงการกระท าบางอยา่ง 
เพื่อให้มีความปลอดภยัจากอาคาร จากอคัคีภยั มีสุขภาพอนามยัท่ีดีไม่แออดั มีความเป็นระเบียบ 
สวยงาม รักษาสภาพแวดล้อม และเพื่อให้พน้จากความเดือดร้อนร าคาญ65 จึงอาจพิจารณาได้ว่า
กฎหมายควบคุมอาคารถือว่าเป็นกฎหมายมหาชน ท่ี มีเจตนารมณ์ท่ีจะมุ่งรักษาประโยชน์            
ความสงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเน้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั    
การปลูกสร้างอาคาร และข้อปฏิบัติของเจ้าของอาคาร การขออ นุญาต การใช้ งานอาคาร                 
เจา้พนักงาน อ านาจหน้าท่ี ค  าสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ซ่ึงกฎหมายว่าด้วย     
การอาคาร ท่ีมีผลใชบ้งัคบัท่ีส าคญัในปัจจุบนั66 คือ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศใช้บังคับคร้ังแรก เ น่ืองจาก
พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และพระราชบญัญติัควบคุม การก่อสร้าง      
ในเขตเพลิงไหม ้พ.ศ. 2476 ได้ประกาศใช้มานานแล้ว ในขณะท่ีบา้นเมืองไดเ้จริญก้าวหน้าและ

                                                        
64 กฎกระทรวง วา่ดว้ยการควบคุมเคร่ืองเล่น พ.ศ. 2558. ขอ้ 2. 
65 อนุพงษ ์โพร้งประภา. (2540). กฎหมายควบคมุอาคารบริเวณชายฝ่ังทะเล. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง. หนา้ 49-53. 
66 อนุกรรมการเฉพาะกิจพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคม. (2545) เอกสารเผยแพร่ในคราวประชุมใหญ่ทาง
วศิวกรรม. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย.  
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ขยายตวัมากข้ึน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน       
การควบคุมเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอคัคีภยั การสาธารณสุข         
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวก             
แก่การจราจร จึงได้รวบรวมกฎหมายทั้งสองฉบบัเขา้ไวด้้วยกนัเป็นฉบบัเดียว และมีการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จนกระทัง่มีการก าหนดให้เคร่ืองเล่นในสวนสนุก
เป็นอาคาร และก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับเคร่ืองเล่นในสวนสนุก มาโดยล าดับ 
ดงัต่อไปน้ี 
 ในปี พ.ศ. 2535ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติม
บทบญัญัติว่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง          
ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน
มากยิ่งข้ึน ปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการบงัคบัการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน รวมทั้งปรับปรุงบท ก าหนดโทษ อตัราโทษ และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีใหเ้หมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและลกัษณะของการกระท าความผดิ 
 ในปี พ.ศ. 2543 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
โดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีสาระส าคญัเป็นการก าหนด มาตรการ
ในด้านการควบคุมเ ก่ี ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  การป้องกันอัค คีภัย                        
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวย    
ความสะดวกแก่การจราจร การน าหลกัการเก่ียวกบัการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมารวมบญัญติั    
เป็นฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกับเคร่ืองเล่นในสวนสนุก ก็คือ การก าหนดให้ส่ิงท่ี      
สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุก หรือสถานท่ีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัเป็นอาคาร
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
 ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 ได้มีบทบญัญติัท่ีก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของส่ิงท่ี    
สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสร้างข้ึน 
โดยมีวตัถุประสงค์อย่างเดียวกนั หรือออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของส่ิงท่ี     
สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุกหรือในสถานท่ีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั
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เป็นอาคาร ซ่ึงกฎกระทรวงดงักล่าวจะตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก่อสร้าง 
การอนุญาตให้ใช ้การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน ้ าหนกั ความปลอดภยั และคุณสมบติัของวสัดุ
หรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมของส่ิงท่ีสร้างข้ึนแต่ละประเภทหรือ                 
แต่ละลกัษณะ 
 ต่อมารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ใช้อ านาจตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ .ศ .  2522 ท่ีได้แก้ไข เพิ่ ม เ ติม                        
โดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543  ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุม    
เคร่ืองเล่น พ.ศ. 2558 ก าหนดประเภท หรือลักษณะของส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองเล่นใน       
สวนสนุกหรือสถานท่ีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัเป็นอาคาร และก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน ้ าหนัก 
ความปลอดภยั คุณสมบติัของวสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองเล่นดว้ย เพื่อให้การใช้
เคร่ืองเล่นมีความปลอดภยัต่อประชาชน รวมถึงการก าหนดให้เคร่ืองเล่นเป็นอาคารควบคุมการใช้
เพื่อใหมี้การตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัทุกปี  
 นอกจากน้ี กรมโยธาธิการและผงัเมือง ในฐานะหน่วยงานราชการท่ีมีภารกิจงาน             
ในด้านการผงัเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุม              
การก่อสร้างอาคารรวมถึงการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม 
วศิวกรรม และการผงัเมือง เพื่อใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี เกิดมาตรฐานความปลอดภยัแห่งสาธารณชน 
เห็นวา่การท่ีประเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองเล่นในสวนสนุก ท่ีสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู ้ประกอบการ  หรือเป็นมาตรฐานขั้นต ่ าในการติดตั้ ง             
การใช้งาน การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา และการปฏิบติัเพื่อความปลอดภยั ซ่ึงจะช่วยลดหรือ
ป้องกนัการเกิดอุบติัภยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมโยธาธิการและผงัเมืองจึงได้จดัท ามาตรฐาน              
ด้านความปลอดภยัของเคร่ืองเล่นในสวนสนุก และคู่มือเคร่ืองเล่นในสวนสนุกชนิดต่างๆ               
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
  1) มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองเล่นในสวนสนุก (มยผ. 9902-59) 
  มาตรฐาน คือ ขอ้ก าหนดแนะน าเพื่อให้การออกแบบด าเนินการไดอ้ย่างมีมาตรฐาน   
ท่ีจดัท าโดยหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ ในกรณีท่ีวิธีการออกแบบมิไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง    
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ในกฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคาร จะได้อนุญาตให้น าเอาแนวทางออกแบบท่ีได้ก าหนด              
ในมาตรฐานมาใชเ้ป็นแนวทางได ้หรือในบางกรณีสามารถน ามาตรฐานมาเป็นวธีิทางเลือกก็ได้67 
  ส าหรับมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองเล่นในสวนสนุก (มยผ. 9902-59) นั้น       
เป็นมาตรฐานท่ีด าเนินการจดัท าโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง ท่ีได้รับรองจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร เพื่อก าหนดรายละเอียดขั้นต ่าทางด้านความปลอดภยั เช่น การรับน ้ าหนักบรรทุก     
การติดตั้ง การร้ือถอน การเคล่ือนยา้ย การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษาทางดา้นระบบโครงสร้าง 
ระบบเคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และการใชว้สัดุ เป็นตน้  
  2) คู่มือเคร่ืองเล่น จ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองเล่นเป่าลม (2) เคร่ืองเล่นหมุนรอบ
แกน (3) เคร่ืองเล่นชิงชา้สวรรค ์(4) เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะ และ (5) เคร่ืองเล่นสไลเดอร์น ้ า เน่ืองจาก 
ในอดีตท่ีผ่านมาพบว่ามีการเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ความเสียหายกบัเคร่ืองเล่นในสวนสนุกท่ี     
มีการเปิดใหบ้ริการมาเป็นระยะเวลานาน และขาดการตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษา รวมถึงการติดตั้ง
ท่ีไม่มีความมัน่คงแข็งแรงเพียงพอ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีคู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบ
และการบ ารุงรักษา และการปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัของเคร่ืองเล่นแต่ละประเภท 
 กล่าวโดยสรุป จากการท่ีได้ศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ       
การคุม้ครองผูบ้ริโภค และการใช้บริการเคร่ืองเล่นในสวนสนุก พบว่าการใช้บริการเคร่ืองเล่น        
ในสวนสนุก เป็นการให้บริการท่ีสามารถท าให้เกิดอนัตรายแก่ผูใ้ช้บริการในฐานะผูบ้ริโภคได ้      
จึงสมควรท่ีจะมีมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการใชบ้ริการดงักล่าว ให้ไดรั้บ
การคุม้ครอง และมีความปลอดภยัมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดก้ล่าวถึงในบทต่อไป 
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