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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัทางการแพทยแ์ละขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกพบวา่แร่ใยหินไครโซไทล ์
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนเน่ืองจากเป็นสารก่อมะเร็งและท าให้เกิดโรคปอด
หลายชนิด แต่ประเทศไทยก็ยงัน าเขา้แร่ดงักล่าวมาใช้ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีส่งผลกระทบต่อ 
สุขภาพของประชาชน  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.2550) รับรองเสรีภาพของผูป้ระกอบ
กิจการหรือผูป้ระกอบอาชีพไวใ้นมาตรา 43 ความวา่การจ ากดัเสรีภาพของผูป้ระกอบกิจการ
หรือผูป้ระกอบอาชีพจะกระท าไม่ได ้

ดว้ยเหตุน้ีแมว้่ารัฐจะก าหนดให้มีมาตรการยกเลิกการน าเขา้แร่ใยหินไครโซไทล ์ 
เพื่อสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ แต่เม่ือพิจารณาถึงเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรองไวใ้ห้ผูป้ระกอบการท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แร่ดงักล่าวเป็นส่วนประกอบ มาตรการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบถึงเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของ
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนส่วนนอ้ยได ้
 ในเอกสารวิชาการส่วนบุคคลช้ินน้ีจึงท าการศึกษาทฤษฎีกฎหมายมหาชนว่าดว้ย
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาธิปไตย หลกันิติธรรมและหลกัแห่งความไดส้ัดส่วน
ประกอบกบัหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของคนส่วนใหญ่โดยไม่ละเลยคนส่วนนอ้ย
ท่ีมีแนวความคิดมากจากทฤษฎีสัญญาประชาคม พบว่าทฤษฎีดังกล่าวมีบทบาทในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นการชั่งน ้ าหนักระหว่างประโยชน์ของ 
มหาชนกบัประโยชน์ของเอกชนในการออกมาตรการทางกฎหมาย ท่ีเป็นประโยชน์ในการ
น ามาพิจารณากบักรณีศึกษาแร่ใยหินไครโซไทลใ์นงานศึกษาช้ินน้ี 
 ในทา้ยท่ีสุดแลว้พบวา่ แมก้ารออกมาตราการยกเลิกการน าเขา้แร่ใยหินไครโซไทล์
จะเป็นการกระทบเสรีภาพของผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ แต่ก็เป็น
ประโยชน์ต่อคนในสังคมซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ 
 มาตรา 43 วรรคสอง วางหลกัไวว้่า เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพอาจถูกจ ากดัไดเ้พื่อสวสัดิภาพของประชาชน ดงันั้นความปลอดภยัของประชาชนจึง
เป็นขอ้ยกเวน้ท่ีท าใหรั้ฐสามารถออกมาตรการมาจ ากดัสิทธิและเสรีภาพได ้
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เม่ือแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน การออกมาตรการ 
ยกเลิกการน าเขา้แร่ดงักล่าวจึงไม่ขดัต่อเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ 
ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้เน่ืองจากเป็นขอ้ยกเวน้ท่ีรัฐธรรมนูญให้ท าได้ และเน่ืองจากแร่
ดงักล่าวมีวสัดุท่ีสามารถน ามาใช้ทดแทนได้ การออกมาตรการดงักล่าวจึงได้สัดส่วนกบั
ประโยชน์ท่ีสังคมจะได้รับโดยส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนส่วนน้อยเท่าท่ี
จ  าเป็นแลว้ 

ค าส าคัญ : การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แร่ใยหินไครโซไทล์ ประชาธิปไตย  
หลกันิติธรรม หลกัแห่งความไดส้ัดส่วน 

 

 

Abstract 

In the present day,Thailand still imports White Asbestos or  Chrysotile 

for product industry despite of Medical’s Research and World Health 

Organization (WHO) specifies that White Asbestos  is affect to public health 

because it develops of Cancer, Asbestosis, Lung  Cancer and Mesothelioma. 

In Thai Constitution (B.E.2550) Section 43 tells the liberty to run a 

business cannot be limited. For this reason to annul White Asbestos in Thailand 

can be infringe section 43 of  Thai Constitution (B.E.2550), because this effect 

the minority right to have liberty to run their business even if to ban white 

asbestos is good for majority health. 

This individual study demonstrates theory of Public Law about 

Protection of Prople’s rights and Liberties, Democracy in Social contract  

model; majority rule and minority right, The Rule of Law and Principle of 

proportionally. The analysis shows that those theories protect people’s rights 

and liberties and show how to balance between Public interest and Individual 

interest. This analysis also be considerated in this White Asbestos case study. 

Finally, the study show that White Asbestos’s annulment effects to 

minority right, in the other hand this is good for public health. Section 43 

paragraph 2 tells that the liberty to run a business cannot be limited except for 

Public security. 

White Asbestos effects to Public health, therefore annulment this  

kind of asbestos do not infringe section 43 of  Thai Constitution (B.E. 2550) 
due to the exception of paragraph 2. Furthermore, there are many raw materials 

for business’s owners use instead of White Asbestos. As a result of all in the 

study this is reasonable to annul White Asbestos from Thailand because it is 

proportionable as mentioned. 

 

 Important word : to protect rights and liberty, Chrysotile, Democracy, 

the Rule of law, principle of proportionality. 
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(Protection of People’s Rights and Liberties :  Case study on White Asbestos in Thailand ) 
 

 เอกสารวิชาการส่วนบุคคลช้ินน้ีจะท าการศึกษากรณีแร่ใยหินไครโซไทล์กบั
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทยท่ีบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.2550) รับรองไว ้โดยท าการวิเคราะห์จากทฤษฎีกฎหมาย
มหาชนจ านวน ๔ ทฤษฎีดว้ยกนัคือ ๑. หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๒.หลกัประชาธิปไตย ๓.หลกันิติธรรม ๔. หลกัแห่งความไดส้ัดส่วน 
 

๑. บทน า 
 

 แร่ใยหิน (Asbestos)  คือ ช่ือทั่วไปท่ีใช้ เ รียกเส้นใยแร่ซิ ลิ เกต (mineral 

silicated) เป็นแร่ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นเส้นใยอยู่รวมกันเป็นมัด 
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือแอมฟิโบลและเซอร์เพนไทน์ เน่ืองจาก
คุณสมบติัเด่นของแร่ใยหินคือการทนความร้อน ทนกรดและทนด่างไดดี้ ท าให้มีการน า
แร่ดังกล่าวมาใช้เป็นวตัถุดิบผลิตผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม เช่น กระเบ้ืองซีเมนต ์
ฉนวนกนัความร้อน ผา้เบรก คลตัช์ ภาชนะพลาสติกและท่อน ้า 
 แร่ใยหินแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม1 คือ กลุ่มเซอร์เพนไทน์ (Serpentile) และกลุ่ม
แอมฟิโบล ์(Amphibole) กลุ่มเซอร์เพนไทน์มีแร่ใยหินเพียงชนิดเดียวช่ือวา่ไครโซไทล ์
(Chrysotile) ส่วนในกลุ่มแอมฟิโบล์มีแร่ใยหินทั้ ง ส้ิน 5 ชนิดคือ ครอซิโดไลท ์
(crocidolite) อะโมไซท์ (Amosite) แอนโธฟิลไลท์ (Anthophyllite) ทรีโมไลท ์
(Tremolite) และแอคทิโนไลท ์(Actinolite) 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 วนัทนี พนัธุป์ระสิทธ์ิ และคณะ, โครงการศึกษามาตรการควบคุมและขั้นตอนการร้ือวสัดุท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนผสม, 
(กรุงเทพฯ: แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.) หนา้ ๗. 
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แร่ใยหินท่ีท าการศึกษาในเอกสารวิชาการส่วนบุคคลช้ินน้ี คือแร่ใยหินท่ีมีช่ือเรียกว่า  
ไครโซไทล์ (Chrysotile) มีสีขาว (White Asbestos) จดัอยู่ในแร่ใยหินกลุ่มเซอร์เพนไทน์2  
มีปริมาณมากและเช่ือวา่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษยน์อ้ยกวา่แร่ใยหินชนิดอ่ืนๆ  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ ได้เสนอผลการทบทวนเอกสารนานาชาติเก่ียวกับการน าเข้าแร่ใยหินของ 
ประเทศไทยซ่ึงท าใหท้ราบวา่ประเทศไทยมีการน าเขา้แร่ใยหินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่จากขอ้มูล
กระทรวงสาธารณสุขพบวา่มีการน าเขา้ท่ีชดัเจนในปี พ.ศ.๒๕๓๐ จากการศึกษาพบวา่ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีน าเขา้แร่ใยหินเป็นอนัดบัท่ี ๔3 รองจากประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย4 ถ้าคิด
ปริมาณการบริโภคเป็นกิโลกรัม จะพบว่าคนไทยบริโภคแร่ใยหินเป็นอันดับท่ี ๒ ของโลก  
คือจ านวน ๓ กิโลกรัมต่อคนต่อปี5 ปริมาณการบริโภคแร่ดงักล่าวอยู่ท่ีประมาณแสนกว่าตนัมา
ตลอด แต่หลงัจากเกิดวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปริมาณการน าเขา้ก็ลดนอ้ยลง6 
ประกอบกบัมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกการน าเขา้แร่ใยหินกลุ่มแอมฟิโบลทั้งหมด 

ทั้งน้ี จากขอ้มูลท่ีศึกษาเพิ่มเติมพบวา่ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ประเทศไทยมีการน าเขา้แร่ใยหิน
ไครโซไทลป์ระมาณ ๗๐,๐๐๐ ตนัต่อปี ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ มีการน าเขา้ ๘๑,๐๐๐ ตนัต่อปี และในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ คาดวา่จะมีการน าเขา้เพิ่มข้ึนเป็น ๑๐๐,๐๐๐ ตนัต่อปี7 
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 วิชยั โชควิวฒัน, อิเทอร์นิตและคดีแอสเบสตอสท่ียิง่ใหญ่, (กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ,์ ๒๕๕๕.) หนา้ ๑๐ 

3
 ขอ้มูลในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ อา้งถึงใน พิชญา พรรคทองสุข, ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล,์  

(กรุงเทพฯ : แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๓.) หนา้ ๕๕. 
4

 พิชญา พรรคทองสุข, ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล,์ หนา้ ๕๕. 
5

 ขอ้มูลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อา้งถึงใน พิชญา พรรคทองสุข, ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล ์
๒๕๕๓: ๕๗ 

6
 ขอ้มูลถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ อา้งถึงใน พิชญา พรรคทองสุข, ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล ์

๒๕๕๓: ๕๖ 

7
 รุจิระ บุนนาค “แร่ใยหิน (มหนัตภยั) ใกลต้วั,” แนวหนา้ (๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๖): ๑๑ 
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งานวิ จัยทางการแพทย์ ท่ี ศึ กษาความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม8 (genotoxicity)  
ของแร่ใยหิน พบว่าแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นพิษต่อสารทางพนัธุกรรม ท าลายดีเอ็นเอ มีผลเสียต่อ 
การคดัลอกยีนส์ (gene transcription) และการผลิตโปรตีน (protein expression) นอกจากน้ียงั 
ท าให้เกิดการทวีของเซลล์ (cell inflammation) และการตายของเซลล์ (apoptosis) เน่ืองจาก 
แร่ดงักล่าวไปกระตุน้การสร้างอนุมูลอิสระกลุ่ม ROS

9
 และกลุ่ม RNS

10
 ซ่ึงอนุมูลอิสระดงักล่าว 

เป็นพิษต่อเซลล์ กระทบถึงการคัดลอกยีนส์ และส่งผลให้หน่วยพันธุกรรมเปล่ียนแปลงจนน า 
ไปสู่มะเร็งในท่ีสุด 

  นอกจากน้ีการศึกษาทางการแพทย์11 ยงัพบว่าแร่ใยหินเป็นสาเหตุของโรคปอดหลายชนิด 
ได้แก่ โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) และโรคมะเร็ง 
เยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma) ตามธรรมชาติของมนุษย์เช้ือโรคและเส้นใยท่ีมีขนาดมากกว่า  
๓ ไมครอน จะหยุดอยู่แค่ทางเดินหายใจส่วนบนของมนุษย์และถูกก าจัดออกทางเสมหะ  
เน่ืองจากแร่ใยหินเป็นแร่ท่ีมีเส้นใยท่ีเล็กมาก เม่ือมนุษย์สูดหายใจเข้าไปจึงท าให้เส้นใยดังกล่าว
สามารถหลุดรอดเขา้ไปถึงปอดในส่วนของถุงลมปอดได้12

 

 ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเห็นของศูนยพ์ฒันาวิชาการและกลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเครือข่ายนักวิชาการเพื่อ 
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน น าโดยศาสตราจารย ์ดร.นพ. สุรศกัด์ิ บูรณตรีเวทย์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา 
เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และคณะท างานได้ออกมายืนยนัว่า 
แร่ใยหินไครโซไทล์มีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีอยู่ใกล้ชิดมนุษย์อย่างกระเบ้ือง ฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อน ผา้เบรก 
ในรถยนต์ ซ่ึงส่ิงของเหล่าน้ี เม่ือใช้ไปเป็นเวลานานย่อมเส่ือมสภาพลงจนเส้นใยหินท่ีผสม 
อยู่ในผลิตภณัฑ์ดังกล่าวหลุดออกมาและลอยฟุ้งอยู่ในอากาศ เม่ือมีผูสู้ดดมเข้าไปเส้นใยดังกล่าว 
จะสะสมอยู่ในถุงลมปอด เป็นสาเหตุของโรคใยหิน (Asbestosis) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) 
และโรคมะเร็งเยือ่หุม้ปอด (Mesothelioma) โรคเหล่าน้ีเป็นโรคท่ีมีอนัตรายถึงแก่ชีวติ 
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 พิชญา พรรคทองสุข, ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล ์๒๕๕๓: ๒๒ 

9
 ROS ยอ่มาจาก reactive oxygen species 

10
 RNS ยอ่มาจาก reactive nitrogen species 

11
 วนัทนี พนัธุป์ระสิทธ์ิ และคณะ, โครงการศึกษามาตรการควบคุมและขั้นตอนการร้ือวสัดุท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนผสม, หนา้ ๙ 

12
 เพญ็ลกัษณ์ ภกัดีเจริญ, “เส้นใย...มจัจุราช” กรุงเทพธุรกิจ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖): ๑ 



4 

 

 

 

  โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหวา่งแร่ใยหินไครโซไทล์กบัโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด มีงานวิจยั
ทางการแพทยท่ี์ศึกษาเก่ียวกบัเส้นใยหินไครโซไทล์ท่ีตกคา้งในเน้ือเยื่อปอดพบว่า ไครโซไทล ์
มีการเคล่ือนยา้ยจากเน้ือปอดไปยงัอวยัวะนอกปอดอย่างเยื่อหุ้มปอด พงัผืดท่ีเยื่อหุ้มปอดและ 
เยื่อบุช่องทอ้งไดดี้กว่าแร่ใยหินในกลุ่มแอมฟิโบลท าให้พบไครโซไทล์ตกคา้งอยู่ในเยื่อหุ้มปอด
มากกว่าแร่ใยหินกลุ่มแอมฟิโบล13 ไครโซไทล์ท่ีตกคา้งอยู่มากท่ีเยื่อหุ้มปอดจึงอาจเป็นสาเหตุ
ส าคญัของโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด14 ส่ิงท่ีสนบัสนุนผลการวิจยัน้ีคือการพบเส้นใยหินไครโซไทล์
ตกคา้งอยูใ่นต่อมน ้าเหลืองของขั้วปอดและขั้วล าไส้ แสดงให้เห็นวา่เส้นใยดงักล่าวเคล่ือนยา้ยผา่น
เส้นทางน ้าเหลืองไปสะสมท่ีเยือ่หุม้ปอดได้15

 

 

ดร.มัวรีน เบอร์มิงแฮม ผูแ้ทนองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทยก็มีความเห็น 
ท่ีสอดคล้องว่าแร่ใยหินทุกชนิดมีอนัตรายต่อสุขภาพโดยได้กล่าวยืนยนัในงานแถลงข่าวเร่ือง  
“แร่ใยหิน ขอ้เท็จจริงท่ีคนไทยควรรู้” ซ่ึงจดัโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ความวา่ 
 “แร่ใยหินทุกชนิดถือเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ การสัมผสักับแร่ใยหินไม่ว่าปริมาณ 
แค่ไหนก็ถือว่าเป็นอนัตรายทั้งส้ิน เพราะก่อให้เกิดโรคเก่ียวกับปอด ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอด  
มีพงัผดืหรือคราบในปอด ท าให้เยื่อหุ้มปอดหนาตวัและมีของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด รวมทั้งอาจ
ก่อมะเร็งกล่องเสียง มะเร็งรังไข่ไดด้ว้ย จากขอ้มูลท่ีผ่านมาพบวา่ ผูค้นราว ๑๐๗,๐๐๐ คนทัว่โลก
ตายเพราะโรคปอดท่ีมีสาเหตุจากแร่ใยหิน โดยราว ๑๒๕ ลา้นคนทัว่โลกสัมผสักบัแร่ใยหิน”16
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 พิชญา พรรคทองสุข, ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล,์ หนา้ ๒๖. 
14

 พิชญา พรรคทองสุข, ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล,์ หนา้ ๒๖. 
15

 พิชญา พรรคทองสุข, ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล,์ หนา้ ๒๘. 
16

 คอลมัภชี์วิตคุณภาพ, “องคก์ารอนามยัโลกหนุนคร.ตา้นใชแ้ร่ใยหินตวัก่อมะเร็ง,” มติชน (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕): ๑๐. 
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  จากการศึกษาขอ้มูลคดีท่ีฟ้องร้องเก่ียวกบัแร่ใยหินพบตวัอยา่งคดีท่ีเกิดข้ึนในเมืองคาซาเล 
มอนเฟอร์ราโต (Casale Monferrato) อยูใ่นประเทศอิตาลี เป็นแหล่งท่ีมีเหมืองไครโซไทล์ใหญ่
ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก17 ช่ือว่าคดีตูริน (Torino) คดีน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสามีของนางโรมานา  
บลาสอททิ พาเวสิ (Romana Blasotti Pavesi) ซ่ึงท างานในโรงงานอิเทอร์นิตในเมืองคาซาเล  
มอนเฟอร์ราโต (Casale Monferrato) ป่วยด้วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma) และ
เสียชีวติในอีกสองถึงสามเดือนต่อมาหลงัจากตรวจพบโรคดงักล่าว18  
 อิเทอร์นิต (Eternit) เป็นช่ือของกลุ่มบริษทัท่ีผลิตผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีท าจากแร่ใยหิน 
(Asbestos) เรียกว่าซีเมนต์ไฟเบอร์ (fiber cement) และเป็นช่ือยี่ห้อ (Trademark) ของซีเมนต ์
ไฟเบอร์ท่ีถือก าเนิดในประเทศองักฤษ นิยมเรียกซีเมนตไ์ฟเบอร์วา่ อิเทอร์นิต19

 

 โรงงานอิเทอร์นิตในเมืองคาซาเล มอนเฟอร์ราโต (Casale monferrato) ก่อตั้ ง 
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ก่อนท่ีจะปิดตวัลงในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ หลังจากศาลมีค าพิพากษาให้บริษัท 
อิเทอร์นิตอิตาลีเจ้าของโรงงานล้มละลาย แต่หลังจากโรงงานปิดตวัลงก็ยงัมีรายงานว่าพบว่า
ชาวเมืองคาซาเล มอนเฟอร์ราโต (Casale monferrato) ท่ีเสียชีวิตจากแร่ใยหินเป็นจ านวนถึง ๔๕  
รายต่อปี20

 

เม่ือวนัท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔21 นายราฟาเอล กวัรินนิลโล (Raffaele Guariniello) 
อัยการประจ าเมืองตูริน (Torino) เสนอค าฟ้องต่อศาลเรียกร้องให้ผูบ้ริหารบริษัทอิเทอร์นิต 
ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คือนายสเตฟาน ชมิดไฮนี (Stephan Schmidheiny) และผูบ้ริหาร 
บริษทัอิเทอร์นิตในประเทศเบลเยี่ยม คือบารอน หลุยส์ เดอ คาร์เทียร์ เดอ มาชีนเน (Baron Louis de 

Cartier de Marchienne) ตกเป็นจ าเลยในฐานะมีส่วนในการควบคุมและบริหารงานโรงงาน 
อิเทอร์นิตในเมืองคาซาเล มอนเฟอร์ราโต (Casale Monferrato) โดยตั้งขอ้กล่าวหาจ าเลยทั้งสอง 
ในความผิดฐานฆ่าผู ้อ่ืน ฝ่าฝืนกฎความปลอดภัย ประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความหายนะ 
ทางส่ิงแวดลอ้ม22  

                                                 
17

 ไพบูลย ์ช่วงทอง และคณะ (แปล), อิเทอร์นิตกบัคดีแอสเบสตอสท่ียิง่ใหญ่, หนา้ ๖๙. 
18

 ไพบูลย ์ช่วงทอง และคณะ (แปล), “ค าน าของประธานสมาคมอะฟีวา” อิเทอร์นิตกบัคดีแอสเบสตอสท่ียิง่ใหญ่, หนา้ ๗ 
19

 ไพบูลย ์ช่วงทอง และคณะ (แปล), “ค าน าของประธานสมาคมอะฟีวา” อิเทอร์นิตกบัคดีแอสเบสตอสท่ียิง่ใหญ่, หนา้ ๗ ( เชิงอรรถท่ี ๑), 
หนา้ ๒๕ 
20

 ไพบูลย ์ช่วงทอง และคณะ (แปล), อิเทอร์นิตกบัคดีแอสเบสตอสท่ียิง่ใหญ่, หนา้ ๗๘ 
21

 ไพบูลย ์ช่วงทอง และคณะ (แปล), อิเทอร์นิตกบัคดีแอสเบสตอสท่ียิง่ใหญ่, หนา้ ๘๗ 
22

 ส านวนการแปลของไพบูลย ์ช่วงทอง 



6 

 

 

 

 

ทั้งน้ีเน่ืองจากพบว่าบริษทัอิเทอร์นิตอิตาลี23
 จงใจปกปิดหลกัฐานท่ีแสดงถึงอนัตรายของ 

แร่ใยหินและจา้งบริษทัโฆษณาท าการประชาสัมพนัธ์วา่แร่ใยหินมีความปลอดภยั เม่ือสหภาพแรงงาน
เรียกร้องให้บริษทัจดัหาหน้ากากกนัฝุ่ น เคร่ืองกรองพดัลมระบายอากาศและเคร่ืองป้องกนัฝุ่ นอ่ืนๆ 
คนงานท่ีเรียกร้องจะถูกยา้ยให้ไปท างานท่ีแผนกท่ีมีช่ือวา่เครมลิน (Kremlin) ซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีสภาพ
การท างานท่ีไม่ดีและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

นอกจากน้ีในทางพิจารณายงัมีพยานหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทอิเทอร์นิตอิตาลี 
ตดังบประมาณท่ีควรน าไปใชใ้นมาตรการรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานไปใชก้บัการประชาสัมพนัธ์
ว่าแร่ใยหินมีความปลอดภัย และยงัพบว่านายสเตฟาน ชมิดไฮนี ท่ีมีส่วนในการบริหาร บริษัท 
ใช้จ่ายเงินเพื่อการรณรงค์และให้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับแร่ใยหิน ในเอกสารทางคดียงัแสดง 
ให้เห็นว่าบริษทัดงักล่าวลงทุนซ้ือนักวิทยาศาสตร์ นกัการเมืองท่ีมีช่ือเสียง นักสหภาพแรงงานและ
นกัข่าว24

 

 

ดว้ยเหตุน้ี ศาลชั้นตน้ในคดีดงักล่าว จึงมีค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ให้ลงโทษจ าคุกจ าเลยทั้ งสองในฐานจงใจละเลยท าให้เกิดความเสียหาย ๑๖ ปี จ่ายค่าชดเชยให ้
ผูเ้สียหาย ๖,๓๙๒ คน รวมค่าชดเชยเป็นจ านวนเงินมากกว่า ๕ ลา้นยโูร ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์25

 

 

๒. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.๒๕๕๐) 
  

 เอกสารวิชาการส่วนบุคคลช้ินน้ีจะท าการศึกษาเก่ียวกับมาตรการยกเลิกการน าเข้า 
แร่ใยหินไครโซไทล์ว่าเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยหรือไม่ เปรียบเทียบกบัแนวความคิดวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐)  
ในบริบทของหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาธิปไตยและหลกันิติธรรม ในสมมติฐาน
ท่ีวา่หลกัการทั้งสามมีส่วนช่วยในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 

                                                 
23

 นิติบุคคลท่ีเป็นเจา้ของโรงงานอิเทอร์นิตในเมืองคาซาเล มอนเฟอร์ราโต (Casale Montferrato) 
24

 ไพบูลย ์ช่วงทอง และคณะ (แปล), อิเทอร์นิตกบัคดีแอสเบสตอสท่ียิง่ใหญ่, หนา้ ๙๔ - ๙๕ 
25

 คอลมัภก์ลางกระแส, “อิเทอร์นิตและคดีเอสเบสตอสท่ียิง่ใหญ่,” เดลินิวส์ (๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๖): ๑๙. 
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ตามทฤษฎีของส านักกฎหมายธรรมชาติ เช่ือว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมกบัสิทธิและ
เสรีภาพ มนุษยส์ามารถคิด ตดัสินใจและกระท าการใดๆในเร่ืองของตนเองได้โดยอิสระ ทั้งน้ี 
เ น่ืองจากส านักกฎหมายธรรมชาติมองว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  
เป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยผ์ูน้ั้นอยูต่ลอดไม่วา่เขาจะอยูใ่นเขตการปกครองใดหรือเขาจะมีเช้ือชาติ ภาษา
หรือนับถือศาสนาใด26 ส านักกฎหมายธรรมชาติก็ถือว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ี
มนุษยทุ์กคนพึงมีโดยเสมอภาคกนัอนัเป็นศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ ปัจจุบนัเรารู้จกัสิทธิและ
เสรีภาพในความหมายน้ีในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชน 
  

ตามทฤษฎีกฎหมายฝ่ายบา้นเมืองให้นิยามความหมายของสิทธิและเสรีภาพท่ีแตกต่างไป
จากทฤษฎีของส านกักฎหมายฝ่ายธรรมชาติ กล่าวคือส านกักฎหมายฝ่ายบา้นเมืองมองวา่ : 

 
สิทธิ  หมายถึง ความชอบธรรมท่ีบุคคลอาจใช้ย ันกับผู ้อ่ืน เพื่อคุ้มครองหรือรักษา

ผลประโยชน์อนัเป็นส่วนท่ีพึงไดข้องบุคคลนั้นหรือเป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใน
อนัท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน บุคคลอ่ืน 
มีหนา้ท่ีท่ีจะไม่เขา้มาแทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิของผูท้รงสิทธิ เพื่อให้ผูท้รงสิทธิสามารถใช้
สิทธิของตนไดต้ามเป้าหมาย 
 เราสามารถจ าแนกสิทธิตามความหมายน้ีออกเป็น ๒ แบบ คือสิทธิในฐานะท่ีกฎหมาย
รับรองใหมี้ข้ึนและสิทธิในฐานะท่ีกฎหมายคุม้ครองมิใหมี้ผูใ้ดมาละเมิด27 
 

เสรีภาพ หมายถึง สภาพการณ์หรือสภาวะของบุคคลท่ีมีอิสระในการกระท าอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยความประสงค์ของตนเอง การกระท าดงักล่าวมิได ้
อยูภ่ายใตก้ารครอบง าหรือแทรกแซงของบุคคลอ่ืน28  

                                                 
26

 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน,์ หลกัพ้ืนฐานกฎหมายมหาชนวา่ดว้ยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๕, พิมพ์
คร้ังท่ี ๖). หนา้ ๑๘๔ 
27

 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน,์ หลกัพ้ืนฐานกฎหมายมหาชนวา่ดว้ยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย, หนา้ ๑๗๔-๑๘๐ 
28

 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน,์ หลกัพ้ืนฐานกฎหมายมหาชนวา่ดว้ยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย, หนา้ ๑๘๒ 
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จอห์น สจวต มิลล์ (John Stuart Mill, ๑๘๐๖-๑๘๗๓) นกัปรัชญาและนกัเศรษฐศาสตร์
การเมืองท่ีมีช่ือเสียงในศตวรรษท่ี ๑๙ สร้างนิยามความหมายของเสรีภาพไวอ้ย่างชัดเจนในงาน
เขียนของเขาท่ีมีช่ือวา่ ON LIBERTY ความวา่ : 

“บุคคลคนหน่ึงควรต้องมีเสรีภาพท่ีจะท าตามส่ิงท่ีเขาพอใจในเร่ืองของเขาเอง แต่เขา 
ไม่ควรมีเสรีภาพท่ีจะท าตามใจชอบในการกระท าเพื่ออีกคนหน่ึงโดยอา้งว่ากิจธุระของผูน้ั้นเป็น 
กิจธุระของเขาเอง” 

 
ดว้ยเหตุน้ีเสรีภาพจึงหมายถึง อิสระในการก าหนดตนเอง เป็นสภาวะของบุคคลท่ีเป็น

อิสระ เรียกอีกช่ือหน่ึงไดว้า่ อิสรภาพ 
ดงันั้นค าว่า สิทธิเสรีภาพ จึงสามารถตีความไดว้่าหมายถึง ความชอบธรรมของมนุษยท่ี์

สามารถใชย้นืยนักบัมนุษยค์นอ่ืนได ้เน่ืองจากเม่ือมนุษยค์นหน่ึงมีสิทธิ มนุษยค์นอ่ืนๆยอ่มมีหนา้ท่ี
ท่ีจะตอ้งไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกบัการกระท าท่ีเกิดข้ึนจากความชอบธรรมดงักล่าว นอกจากหน้าท่ี
ดงักล่าวแลว้ มนุษยค์นอ่ืนจะตอ้งไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียว ไม่เขา้ไปครอบง าความประสงค์ใดๆ ท่ีมนุษย ์
ผูเ้ป็นเจา้ของสิทธิเสรีภาพปรารถนาท่ีจะกระท า 

 
๒.๑ แนวความคิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

“มนุษย์ทุกคนเกิดมามีเสรี แต่ทุกหนทุกแห่งเขาอยู่ในเคร่ืองพนัธนาการ”29 ค  ากล่าวน้ี
สามารถตีความได้ว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เกิดมามีความเท่าเทียมกนัสามารถคิด ตดัสินใจและ
กระท าการใดๆไดโ้ดยเสรี เน่ืองจากแทจ้ริงแลว้ไม่มีส่ิงใดสามารถกกัขงัหรือพนัธนาการมนุษยไ์ด้
เลย นอกเสียจากตวัมนุษยเ์อง 

ฌอง ฌาคส์ รุสโซ ผูเ้สนอแนวความคิด สัญญาประชาคม ให้ความเห็นไวใ้นหนงัสือช่ือวา่ 
The Social Contract ของเขาวา่ แต่เดิมมนุษยเ์กิดมามีเสรีภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด  
แต่เม่ือมนุษยม์าอยูร่่วมกนัในสังคมมากข้ึน การทบัซ้อนของเสรีภาพของมนุษยแ์ต่ละคนก็เพิ่มมาก
ข้ึน เม่ือแต่ละคนต่างใชเ้สรีภาพท่ีมีอยา่งไม่จ  ากดั เสรีภาพนั้น จึงก่อความเสียหายให้แก่มนุษยค์น
อ่ืนและสังคม 

                                                 
29

 ขอ้เขียนของ ฌอง ฌาคส์ รุสโซ คดัลอกจากธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, สังคมและการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: เจริญวิทยาการพิมพ ์
๒๕๒๑,) หนา้ ๓๘ 
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 วธีิการท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าว รุสโซ เสนอวา่ มนุษยค์วรเขา้มารวมตวักนัเพื่อท าสัญญา 
ข้ึนมาฉบบัหน่ึง เป็นสัญญาท่ีทุกคนในสังคมแสดงเจตจ านงร่วมกนัท่ีจะสละเสรีภาพบางส่วนไป 
โดยยอมจ ากัดตวัเองให้อยู่ในกรอบท่ีก าหนด ไม่ให้ตนเองใช้สิทธิเสรีภาพท่ีมี ไปสร้างความ
เสียหายใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 

แนวความคิดดังกล่าวปรากฎอยู่ในค าประกาศสิทธิมนุษชนและพลเมืองของฝร่ังเศส  
ลงวนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๑๗๘๙ ของประเทศฝร่ังเศส ก็ยืนยนัในหลกัการเดียวกนั ท่ีเช่ือวา่ มนุษยทุ์ก
คนเกิดมาและด ารงอยู่อย่างมีอิสระ และเสมอภาคกนัในสิทธิ วตัถุประสงค์ทางการเมือง คือการ
รักษาไวซ่ึ้งสิทธิตามธรรมชาติ ได้แก่ เสรีภาพ กรรมสิทธ์ิ ความมัน่คง ความปลอดภยั และการ
ต่อตา้นการกดข่ีข่มเหง หากสังคมใด ไม่มีการให้หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ หรือไม่มี
การแบ่งแยกการใชอ้  านาจอธิปไตยท่ีแน่ชดั สังคมนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญ30 
 
 การศึกษาประวติัศาสตร์ของชาติตะวนัตก ท าให้เราทราบวา่ การปกครองในสมยัท่ีอ านาจ
อธิปไตย รวมศูนยก์ลางอยูท่ี่บุคคลเพียงคนเดียว ท าให้บุคคลคนเดียวเป็นท่ีมาของอ านาจทั้งหมด 
แต่ส่ิงท่ีเราตอ้งท าความเขา้ใจก็คือ วิธีการเช่นน้ี ท าให้การใช้อ านาจปราศจากการถูกคาน การใช้
อ านาจจึงเป็นไปได้โดยอ าเภอใจ และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นการใช้อ านาจเพื่อรักษาผลประโยชน์
ส่วนตวั มากกว่าการรักษาผลประโยชน์ของบุคคลส่วนใหญ่ มนุษยจึ์งไม่ไดถู้กพนัธนาการเพื่อความ
ผาสุกในการด ารงชีวติ แต่ถูกพนัธนาการเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่ม  
 

การปกครองแบบเก่า ท่ีมีการรวมศูนย์กลางของอ านาจไว้ท่ีบุคคลคนเดียว ไม่ได้
ตอบสนองความยินยอมของมนุษยใ์นสังคม ท่ีเรียกว่า ประชาชนของรัฐตามท่ีไดเ้สียสละไป ใน
ปลายศตวรรษท่ี ๑๘ จึงเกิดการปฏิวติั เพื่อแสดงออกถึงเจตจ านงของประชาชนในรัฐว่าไม่ได้
ต้องการให้เคร่ืองพนัธนาการมีลักษณะเช่นน้ีอีกต่อไป ดังปรากฏเป็นข้อความในค าประกาศ
อิสรภาพอเมริกนั ลงวนัท่ี ๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๗๖ ความวา่  

 

                                                 
30

 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน,์  หลกัพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน วา่ดว้ย รัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย, หนา้ ๑๕๔ 
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“ ...เราถือความจริงต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีประจกัษ์แจง้อยู่ในตวัเอง นั่นคือ มนุษยทุ์กคนถูก
สร้างข้ึนมาอยา่งเท่าเทียมกนั และพระผูส้ร้าง ไดม้อบสิทธิบางประการท่ีจะเพิกถอนมิไดไ้วใ้ห้แก่
มนุษย ์ในบรรดาสิทธิเหล่านั้น ไดแ้ก่ ชีวติ เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข 

เพื่อท่ีจะคุม้ครองสิทธิเหล่านั้นให้มัน่คง รัฐบาลจึงถูกสถาปนาข้ึนในหมู่มวลมนุษย ์โดย
ได้อ านาจท่ียุติธรรมอนัเน่ืองมาจากความยินยอมของผูท่ี้อยู่ใต้อ  านาจปกครอง เม่ือใดก็ตามท่ี
รูปแบบของรัฐบาลใดเป็นส่ิงท าลายเป้าหมายเหล่าน้ี เม่ือนั้นย่อมเป็นสิทธิของประชาชนท่ีจะ
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรัฐบาลนั้นเสีย และสถาปนารัฐบาลข้ึนใหม่โดยให้มีรากฐานอยู่บน
หลกัการดงักล่าว...”31 

 
เม่ือพิจารณาประกอบกบัค ากล่าวขา้งตน้ จะพบว่าพนัธนาการท่ีติดตวัมนุษยไ์ปทุกหน 

ทุกแห่งของรุสโซ ก็คือ สัญญาประชาคมท่ีมีผลผกูพนัมนุษยน์ัน่เอง 
 

๒.๒ รัฐธรรมนูญกบัการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ วางหลกัไวว้า่“บุคคล

ยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ... การจ ากดัเสรีภาพน้ีจะกระท าไม่ได”้ 
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญดงักล่าวไดว้างหลกัรับรองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ

ประกอบอาชีพของประชาชนในประเทศไทยไม่ใหถู้กละเมิด เน่ืองจากในบททัว่ไปของหมวดท่ี ๓ 
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มีการวางหลักการส าคัญในการบริหารจัดการรัฐ 
(infrastructure) ว่าการใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี32 อีกทั้งยงัก าหนดเพิ่มเติมอีกดว้ยวา่สิทธิ
และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชัดแจง้หรือโดยปริยาย ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและ
ผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงใน
การตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง33  

                                                 
31

 สมบติั จนัทรวงศ ์(บรรณาธิการแปลและเขียนบทน า), “ เดอะเฟเดอรัลลิสต ์เปเปอร์เอกสารความคิดทางการเมืองอเมริกนั” คดัลอก
จาก เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน,์  หลกัพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน วา่ดว้ย รัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย, หนา้ ๑๕๓ 

32
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๒๖ 

33
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๒๗ 
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ในส่วนแรกของงานวิชาการส่วนบุคคลช้ินน้ีท าให้ทราบถึงอันตรายของแร่ใยหิน 
ไครโซไทล์ท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นสาเหตุของโรคปอดหลายชนิด ได้แก่ โรคแอสเบสโตสิส 
(Asbestosis) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) และโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma)   
ท่ีส่งผลต่อสุขภาพของคนงานท่ีท างานในโรงงานอิเทอร์นิตอิตาลี และอนัตรายของฝุ่ นใยหินจาก
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีเส่ือมสภาพซ่ึงลอยฟุ้งอยูใ่นอากาศต่อประชาชนทัว่ไป 

 

นอกจากน้ีย ังทราบท่ีมาและแนวความคิดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนว่าแต่เดิมมนุษยมี์สิทธิและเสรีภาพในการท าตามส่ิงท่ีพอใจมาแต่ก าเนิด แต่จ าตอ้ง
ยอมจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื่อประโยชน์และความผาสุกของสังคม การยอมจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของตนเอง จึงเป็นวธีิการหน่ึงในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคนอ่ืนๆ  
ในสังคม  

จากการศึกษาดงักล่าวจึงสามารถสรุปไดว้า่ประชาชนท่ีจะไดรั้บความเสียหายจากอนัตราย
ของแร่ใยหินในกรณีน้ีสามารถจ าแนกไดเ้ป็น ๒ ประเภทคือ 

1. ประชาชนผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ 
2. ประชาชนท่ีประกอบอาชีพในโรงงาน 
 

ปัจจุบนัองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามยัโลก องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ไดอ้อกมาประกาศอยา่งชดัเจนวา่แร่ใยหินไครโซไทลเ์ป็นอนัตรายต่อประชาชน เน่ืองจาก
เป็นสารก่อมะเร็ง องคก์ารอนามยัโลกจึงมีความพยายามในการผลกัดนัให้นานาประเทศยกเลิกการ
ใชแ้ร่ใยหินทั้งหมด ดว้ยเหตุน้ีในหลายประเทศจึงมีการห้ามใชแ้ร่ใยหินในทุกผลิตภณัฑ์และมีการ
ก าหนดมาตรการจดัการกบัแร่ใยหินท่ีมีการใชไ้ปแลว้อยา่งระมดัระวงั ไดแ้ก่ประเทศต่อไปน้ี34 

 ประเทศอังกฤษ ห้ามใช้แร่ใยหินอะโมไซท์และครอซิโดไลท์  ตั้ งแต่ ปี  

ค.ศ. ๑๙๘๕ และต่อมาหา้มใชแ้ร่ใยหินไครโซไทลใ์นปี ค.ศ. ๑๙๙๙ 

 ประเทศนิวซีแลนด์ ห้ามใช้แร่ใยหินอะโมไซท์และครอซิโดไลท์ ตั้ งแต่ปี  

ค.ศ. ๑๙๘๔ และหา้มน าเขา้แร่ใยหินไครโซไทลใ์นปี ค.ศ. ๒๐๐๒ 

 ออสเตรเลียเร่ิมมีมาตรการหา้มใชแ้ร่ใยหิน ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๑ 

                                                 
34

 อดุลย ์บณัฑุกลุ, “ค านิยม” ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล ์(กรุงเทพฯ: แผนงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๓.) หนา้ ๔ 
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 ตุรกีประกาศหา้มใชแ้ร่ใยหินทัว่ประเทศ มีผลในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ 

 เกาหลีใตป้ระกาศหา้มใชแ้ร่ใยหินในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ 

 ญ่ีปุ่นประกาศหา้มใชแ้ร่ใยหินในเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ 

 มลรัฐวอชิงตนั ประกาศห้ามใช้แร่ใยหินเป็นวตัถุดิบในผา้เบรกรถยนต์ และจะมีผล

ใชบ้งัคบัในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ 

 

  ในประเทศไทยมีรายงานวา่พบผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma) รายแรกแลว้

เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูป่้วยเป็นเพศชาย อายุ ๗๕ ปี เคยประกอบอาชีพเป็นผูค้วบคุม

สายการผลิตกระเบ้ืองลอนคู่ซ่ึงมีส่วนผสมของแร่ใยหิน มีอาการแน่นหน้าอกขวาและน ้ าหนักตวั 

ลดลงมากในช่วง ๖ เดือน35  

หากประเทศไทยมีมาตรการยกเลิกการน าเขา้แร่ใยหินไครโซไทล์ มาตรการดงักล่าวยอ่มมีผล

เป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพท่ีตอ้งใช้แร่ใยหิน 

ไครโซไทล์เป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม ขดัต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.๒๕๕๐) มาตรา ๔๓ ซ่ึงจะกระท าไม่ได้ เน่ืองจากการใช้อ านาจของรัฐ 

จ าตอ้งค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมิ้ให้มีการตรากฎหมาย หรือการบงัคบัใช้

กฎหมายท่ีขดัต่อเสรีภาพดงักล่าว   

การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระท าได้ก็แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมาย  

หากเราพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๔๓ วรรคสอง จะเห็น 

ไดว้า่มาตราดงักล่าววางหลกัการในการจ ากดัเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพไวว้า่ 

“การจ ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพจะกระท าไม่ได้ เว ้นแต่ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง 
ของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ครองประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค การรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม  
และเพื่อสวสัดิภาพของประชาชน” 
                                                 
35

 อภิรดา มีเดช, “Asbestos แร่ใยหิน ภยัร้ายใกลต้วั,” นิตยสาร Way, ฉบบัท่ี ๒๙ (๒๕๕๒): หนา้ ๕๔ 



13 

 

 

 

 
สวสัดิภาพ36ของประชาชนจึงเป็นข้อยกเวน้ท่ีท าให้รัฐสามารถออกกฎหมายมาจ ากัด

เสรีภาพในการประกอบกิจการและประกอบอาชีพของประชาชนได ้
 

  เ ม่ือศึกษาบทเรียนของต่างประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากอันตรายของแร่ใยหิน 
ไครโซไทล์ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนักวิชาการจากหลายหน่วยงาน ท าให้เช่ือได้ว่า 
ไครโซไทล์เป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

รัฐจึงสามารถออกกฎหมายมาควบคุมการผลิตสินคา้ท่ีใช้ไครโซไทลเ์ป็นวตัถุดิบ หรือออก
กฎหมายมาควบคุมการน าเข้าไครโซไทล์เข้าสู่ประเทศจึงไม่เป็นการขดัต่อบทบญัญติัว่าด้วย 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เน่ืองจากเป็นการรักษาไวซ่ึ้งสวสัดิภาพหรือความปลอดภัย 
ของประชาชนจากสารก่อมะเร็ง 

ดว้ยเหตุน้ีจึงสามารถสรุปไดว้่า รัฐสามารถออกกฎหมายมาก าหนดมาตรการจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพ ห้ามมิให้เจา้ของโรงงานหรือผูบ้ริหารบริษทัท่ีประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพท่ีตอ้ง
ใชแ้ร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวตัถุดิบในการผลิต เลือกใช ้น าเขา้หรือผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไครโซไทล์ 
เป็นส่วนประกอบได้ แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นการใช้อ านาจรัฐจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ แต่การใช้อ านาจดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อสวสัดิภาพ 
และความปลอดภยัของประชาชนมิให้ได้รับอันตรายจากไครโซไทล์ เพราะว่าการท่ีรัฐออก
กฎหมายมาก าหนดมาตรการยกเลิกการใช้หรือน าเข้าไครโซไทล์ แม้เป็นการจ ากัดการใช ้
สิทธิเสรีภาพของประชาชนผูป้ระกอบกิจการและประกอบอาชีพ แต่เม่ือค านึงถึงประชาชนอีกส่วน
หน่ึงท่ีได้รับผลกระทบจากอันตรายของไครโซไทล์แล้ว การออกกฎหมายก าหนดมาตรการ
ดงักล่าวก็เป็นวธีิหน่ึงในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเ้ช่นเดียวกนั 

 
 
 
 

                                                 
36

 สวสัดิภาพ หมายถึง ความปลอดภยั 
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๓. การประสานประโยชน์ระหว่างประโยชน์ของปัจเจกชนกับประโยชน์ของมหาชน  
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพือ่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 
  การศึกษาความหมายของการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในส่วนท่ีแล้วพบว่ามาตรการ
ยกเลิกการน าเขา้แร่ใยหินไครโซไทล์มีส่วนเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากการท่ีรัฐจะออกกฎหมายมาก าหนดมาตรการในการใช้หรือน าเข้า 
แร่ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการและประกอบอาชีพท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ 
รับรองไว ้  

 
แต่เม่ือค านึงถึงความปลอดภยัของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนท่ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมี

แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนประกอบและความปลอดภยัของประชาชนท่ีประกอบอาชีพใน
บริษทัหรือโรงงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัแร่ใยหิน เสรีภาพตามมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญอาจถูก
จ ากดัไดด้งัท่ีปรากฏในวรรคสองของมาตราดงักล่าว 

เน่ืองจากตามทฤษฎีสัญญาประชาคมอันเป็นท่ีมาท่ีส าคญัของระบบการปกครองใน
ปัจจุบนัให้แนวความคิดว่าสังคมเกิดข้ึนจากการรวมตวักนัของประชาชน เป็นสังคมท่ีเกิดข้ึนจาก
การท าสัญญาและแสดงเจตจ านงร่วมกนัท่ีจะสละเสรีภาพบางส่วนไปโดยยอมจ ากดัการใช้สิทธิ
และเสรีภาพท่ีมีตามธรรมชาติของตนเองใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีก าหนด เพื่อไม่ให้ตนเองใชสิ้ทธิเสรีภาพ
ท่ีมีไปสร้างความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

ดงันั้นหากไดพ้ิจารณาแนวความคิดว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในมุมมองของ
สัญญาประชาคมจะพบวา่การคุม้ครองดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท คือ 

๑. การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อประโยชน์มหาชน ในฐานะท่ีประชาชนยอมจ ากดั

สิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื่อความผาสุกของสังคม 

๒. การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อประโยชน์ของบุคคลแต่ละคน ในฐานะท่ีเป็นบุคคล

ท่ียงัมีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติติดตวัอยู ่
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การแบ่งประเภทของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามวิธีการดังกล่าวท าให้ทราบ 
ว่าแท้จริงแล้ว การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่ีดีจะต้องมีการประสานประโยชน์กันระหว่าง 
การคุ้มครองความผาสุกของสังคมหรือท่ีนิยมเรียกกนัว่าประโยชน์มหาชน (Public Interest)  
กบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่ละคนหรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ปัจเจกบุคคล 
 

ถ้าปราศจากการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแล้ว แนวความคิดในการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพคงไม่บงัเกิดผล เพราะจะมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอยู่เต็มไปหมด 
การยินยอมจ ากดัสิทธิเสรีภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความผาสุกของสังคมก็จะเป็นไปไม่ได ้
เพราะเหตุการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนแต่ละคนไม่ไดจ้  ากดัการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองเลยและยงัใชสิ้ทธิเสรีภาพท่ีมีท าใหป้ระชาชนคนอ่ืนเดือดร้อน 

 
แนวความคิดวา่ดว้ยการปกครองโดยยอมรับหรือถือตามเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ละเลยเสียง

ส่วนนอ้ย รู้จกักนัในภาษาองักฤษวา่ “Majority Rule, Minority Rights.” ถา้ตีความความหมาย
ของแนวความคิดน้ีกับประโยคดงักล่าว จะสามารถตีความได้ว่า ในการปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย ความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นหลกัในการปกครอง แต่ความตอ้งการ
ของประชาชนส่วนนอ้ยจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ถูกทอดทิ้งไป 
  

การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงตอ้งคุม้ครองทั้งเสียงส่วนใหญ่และเสียง
ส่วนนอ้ย ดงันั้นการท่ีรัฐจะออกมาตรการเก่ียวกบัการใชห้รือน าเขา้ไครโซไทล์ จึงมีผลกระทบต่อ
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของทั้งบุคคลส่วนใหญ่และบุคคลส่วนนอ้ยของประเทศ เน่ืองจาก
มาตรการน้ีท าให้คนส่วนนอ้ยใช้สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวไ้ดล้ดลง การจะออกกฎหมายท่ีมา
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพจึงตอ้งพอจะมีส่ิงท่ีเป็นหลกัประกนัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
คนส่วนน้อยท่ีถูกลิดรอนเพื่อไม่ให้เป็นการละเลยคนส่วนน้อย เช่น หากรัฐจะมีมาตรการยกเลิก
การใช ้การน าเขา้ไครโซไทล์ รัฐจะตอ้งแน่ใจเสียก่อนวา่จะมีวตัถุดิบท่ีสามารถทดแทนไครโซไทล์
ไดโ้ดยไม่เป็นการสร้างความเสียหายต่อคนส่วนนอ้ยเท่าใดนกั 
  

วิธีการประสานประโยชน์มหาชนกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึง
สอดคลอ้งกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในหลกัการเสริมสร้าง
ระบอบการปกครองใหมี้ความเป็นประชาธิปไตย 
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 ความหมายของประโยชน์มหาชน (Public interest) ตาม Black’s Law Dictionary, 

ninth edition
37 มีอยูส่องความหมาย คือ  

๑. “The General welfare of the public that warrants recognition and 

protection” หมายถึง ประโยชน์ท่ีรัฐตอ้งรับรองและคุม้ครองใหก้บัประชาชน และ 

๒. “Something in which the public as a whole has a stake; esp., an interest 

that justifies governmental regulation” 

หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐจ าตอ้งออกกฎหมายมารับรองและคุม้ครองเพราะเป็นความตอ้งการ

ของประชาชน 

 นอกจากความหมายดงักล่าว ยงัมีผูใ้ห้ค  านิยามค าว่าประโยชน์มหาชนไวอี้กหลายท่าน 
ไดแ้ก่38 

 เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ให้ความหมายไวว้า่เป็นผลประโยชน์สูงสุด

ของประชาชนจ านวนมากท่ีสุดและอาจมองไดจ้ากหลายมุมดว้ยกนั 

 ฌอง ฌาคส์ รุสโซ ให้ความหมายไวว้่าเป็นเจตนารมณ์ของสาธารณะหรือ 

คนส่วนใหญ่ 

 ศาสตราจารย ์ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ให้ความหมายไวว้า่เป็นวตัถุประสงคข์อง

การด าเนินการของรัฐเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้ความหมายไวว้่าเป็นความ

ตอ้งการอนัร่วมกนัของราษฎรท่ีตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความมัน่คัง่ทางเศรษฐกิจ ความกินดีอยู่ดีในทางกายภาพและในทางจิตใจของ

ราษฎรแต่ละคน ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีในสังคม ซ่ึงความตอ้งการ

ดงักล่าวเป็นความตอ้งการของราษฎรแต่ละคนโดยตรงกนั จึงถือวา่เป็นประโยชน์

สาธารณะ แต่อยา่งไรก็ตามพึงสังเกตไดว้า่ประโยชน์มหาชนน้ีไม่ใช่ผลรวมของ

                                                 
37

 พจนานุกรมภาษาองักฤษท่ีนิยมใชอ้า้งอิงความหมายของค าศพัทใ์นทางกฎหมาย 
38

 พนัวิชญ ์โรจนตนัติ, “การประสานประโยชนส์าธารณะกบัสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนในการตรากฎหมาย,” (วิทยานิพนธป์ริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๔๕).หนา้ ๕-๖ 
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ความต้องการของราษฎรแต่ละคนเสมอไป เน่ืองจากบางกรณีประโยชน์ของ

ราษฎรบางประการ บางคร้ังก็เป็นปฏิปักษก์บัประโยชน์มหาชน และบางกรณีรัฐ

ก็ใช้อ  านาจโดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์สาธารณะอย่างแทจ้ริง ราษฎรจึงสามารถ

กระท าการท่ีเป็นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์มหาชนได ้

 
เม่ือทราบความหมายของประโยชน์มหาชนแลว้วา่หมายถึง ความตอ้งการร่วมกนัของคน

ส่วนใหญ่ท่ีรัฐจะต้องรับรองและคุ้มครองให้ซ่ึงอาจเป็นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความกินดีอยู่ดีของราษฎรแต่ละคน หรือความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนก็ได ้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.๒๕๕๐) มาตรา 
๔๔ ยงัวางหลกัไวว้่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลกัประกนัความปลอดภยัและสวสัดิภาพในการ
ท างาน รวมทั้งหลกัประกนัในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการท างานและเม่ือพน้ภาวะการท างาน 
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 
ดังนั้ นความปลอดภยัของประชาชนท่ีต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแร่ใยหินไครโซไทล์เป็น

ส่วนประกอบและความปลอดภยัของประชาชนท่ีตอ้งท างานในบริษทัหรือโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แร่ดงักล่าว จึงสามารถตีความไดว้า่เป็นประโยชน์มหาชนชนิดหน่ึง 

 
เม่ืองานวิจยัทางการแพทยท่ี์ศึกษาความเป็นพิษต่อสารทางพนัธุกรรมดงักล่าวแสดงให้

เห็นถึงอนัตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ต่อสุขภาพของประชาชน การรักษาความปลอดภยัและ
สวสัดิภาพในการท างานของประชาชนจากไครโซไทล์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท าให้รัฐสามารถออก
กฎหมายมาจ ากดัเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพได ้

 
 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น มาตรา ๒๙39 ไม่ไดใ้ห้อ านาจรัฐกระท าได ้
เวน้เสียแต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้
และเท่าท่ีจ  าเป็นโดยจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได ้ 
  

                                                 
39

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.๒๕๕๐) 
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ดงันั้นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้
จึงตอ้งมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผลการวจิยัเก่ียวกบัการประสานประโยชน์สาธารณะ
กบัสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนในการตรากฎหมาย40 พบวา่ในกรณีท่ีฝ่ายนิติบญัญติัจ าเป็นตอ้งตรา
กฎหมายท่ีมีผลเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนก็จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของวตัถุประสงค์
ของประโยชน์สาธารณะ โดยน าหลกัแห่งความไดส้ัดส่วนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการตรา
กฎหมายเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนระหวา่งประโยชน์สาธารณะกบัสิทธิเสรีภาพของปัจเจก
ชนเพื่อให้กฎหมายนั้นกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้น้อยท่ีสุด ในขณะท่ีรัฐ
สามารถด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะไดสู้งสุด 
 
 เ ม่ือน าผลการวิจัยดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนจากอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์จะพบว่าหากมีมาตรการยกเลิกการน าเข้า 
ไครโซไทล์ เสรีภาพของปัจเจกชนท่ีถูกจ ากดัก็คือ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพของผูบ้ริหารบริษทัหรือโรงงานผลิตผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบท่ี
ไม่สามารถเลือกใช้ไครโซไทล์มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตได ้แต่การก าหนดมาตรการยกเลิกการ
น าเขา้แร่ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์กบัประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศอนัมีลกัษณะเพื่อประโยชน์
ของสาธารณชน 
 
 ปัจจุบนัแร่ใยหินไครโซไทล์ เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี ๓ ในความรับผิดชอบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบัญชีรายช่ือวตัถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ 
วรรคสองและมาตรา ๑๘ วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือเป็น
วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออกหรือการมีไวใ้นครอบครองตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม41 
 

                                                 
40

 พนัวิชญ ์โรจนตนัติ,”การประสานประโยชนส์าธารณะกบัสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนในการตรากฎหมาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๔๕). หนา้ ๑๑๗-๑๑๘ 
41

 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ อนุมาตรา ๓ 
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 แต่เน่ืองจากผลการวิจยัทางแพทยแ์สดงให้เห็นถึงอนัตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ จึงมี
ความพยายามท่ีจะผลกัดนัใหแ้ร่ดงักล่าวเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี ๔ ซ่ึงพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 
พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดให้42 เป็นวตัถุอนัตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการ 
มีไวใ้นครอบครอง 
 
 ดังนั้ นหากมีมาตรการยกเ ลิกการผลิต การน า เข้า  การส่งออกหรือมีแร่ใยหิน 
ไครโซไทล์ไวใ้นครอบครองดว้ยการก าหนดให้เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี ๔ ตามพระราชบญัญติั
ดงักล่าว จะท าใหเ้ป็นมาตรการท่ีมีผลในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของคนส่วนนอ้ยหรือปัจเจกชน 
ซ่ึงได้แก่ ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการท่ีประกอบกิจการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีแร่ใยหินชนิดน้ีเป็น
ส่วนประกอบ 
 
 การน าหลกัแห่งความไดส้ัดส่วนมาพิจารณาในการประสานประโยชน์ระหวา่งประโยชน์
มหาชนและปัจเจกชนจึงมีความส าคญั ทั้งน้ีเพื่อให้มาตรการดงักล่าวกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกชนใหน้อ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีให้ความคุม้ครองกบัประโยชน์มหาชนไดสู้งสุด 
 
 ตวัอย่างของแนวความคิดว่าดว้ยการประสานประโยชน์มหาชนกบัประโยชน์ของปัจเจกชน
ท่ีน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้  คือกรณีคดีเ ข่ือนปากมูลและฝายราษีไศล 43 เ น่ืองจาก 
การก่อสร้างเข่ือนและฝายก่อใหเ้กิดปัญหากบัประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงเกิดเป็นความขดัแยง้ระหวา่ง
ประโยชน์สาธารณะทัว่ไปกับประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ซ่ึงประโยชน์ดังกล่าวพอ
เทียบเคียงไดก้บัประโยชน์มหาชนและปัจเจกชนในการศึกษาคร้ังน้ี 
 
 การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าประโยชน์มหาชนท่ีแท้จริงตอ้งเป็นไปเพื่อคนส่วนใหญ่  
แต่ประโยชน์ของคนส่วนนอ้ยก็ควรไดรั้บความคุม้ครอง ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาก็คือฝ่ายใดไดรั้บ
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกวา่กนั หลกัแห่งความไดส้ัดส่วนจึงถูกน ามาใชใ้นการพิจารณา
ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วนท่ี ๔ หลกันิติธรรมในบริบทของการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

                                                 
42

 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ อนุมาตรา ๔ 

43
 พนัวิชญ ์โรจนตนัติ,”การประสานประโยชนส์าธารณะกบัสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนในการตรากฎหมาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๔๕). หนา้ ๕๗ 
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 จากการศึกษาพบว่ามีการเตรียมการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์มาตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดนโยบายให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินภายใน ๕ ปี 
รวมทั้งได้ท าข้อตกลงร่วมกันกบักลุ่มอุตสาหกรรมกระเบ้ืองมุงหลังคาของสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยเพื่อด าเนินการยกเลิกการใชแ้ร่ดงักล่าว44 
 
 นอกจากน้ีในขอ้ท่ี ๒ ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการระบุ
มาตรการเบ้ืองต้นเก่ียวกับการยกเลิกการใช้ไครโซไทล์ โดยระบุไวช้ัดเจนว่าเห็นชอบในแนว
ทางการบริหารจดัการความเป็นอนัตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ โดยห้ามน าเขา้แร่ดงักล่าวและ
ผลิตภณัฑท่ี์มีไครโซไทลเ์ป็นส่วนประกอบ และใหใ้ชว้ตัถุดิบทดแทนในกรณีมีวตัถุดิบทดแทนแร่
ใยหินไครโซไทล์45 ทั้งน้ีในกรณีดงักล่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความเห็นวา่46 การจะประกาศ
ใหแ้ร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี ๔ ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ตามมติของคณะรัฐมนตรีจะตอ้งมีการก าหนดกรอบเวลาท่ีชดัเจน 
  

จากการศึกษาในส่วนท่ีแลว้จะพบวา่ประเด็นเร่ืองกรอบเวลาของต่างประเทศไม่วา่จะเป็น
ประเทศองักฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ตุรกี เกาหลีใตห้รือประเทศญ่ีปุ่น ไม่ไดมี้การห้ามใชห้รือ
ห้ามน าเขา้แร่ใยหินโดยเด็ดขาดทนัที แต่จะค่อยๆทยอยยกเลิกไปทีละประเภทๆ มาเป็นเวลานาน
แลว้ ท าใหใ้นปัจจุบนัหลายประเทศจึงสามารถยกเลิกการใชแ้ละการน าเขา้แร่ใยหินไดท้ั้งหมด 
 
 ประเทศไทยก็มีลกัษณะเดียวกนั ตามบญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง
บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และบญัชีรายช่ือวตัถุ
อนัตราย (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสองและ
มาตรา ๑๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้แร่ใยหิน
ดงัต่อไปน้ีเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี ๔ ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการมีไวใ้น
ครอบครองแลว้  
                                                 
44

 สุรศกัด์ิ บูรณตรีเวทย ์และคณะ, ช้ีความจริงยนืยนัแร่ใยหินไครโซไทลอ์นัตราย, (กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ,์ ๒๕๕๕).  
หนา้ ๙ 
45

 สุรศกัด์ิ บูรณตรีเวทย ์และคณะ, ช้ีความจริงยนืยนัแร่ใยหินไครโซไทลอ์นัตราย, หนา้ ๑๕. 
46

 สุชาดา น่ิมนวล, “จบัตายื้อเวลาบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มน าเขา้-ผลิตแร่ใยหิน,” กรุงเทพธุรกิจ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕): ๒๐ 
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1. แร่ใยหินครอซิโดไลท ์(Crocidolite) เป็นวตัถุอนัตรายในความรับผิดชอบของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 

2. แร่ใยหินอะโมไซท ์(Amosite) เป็นวตัถุอนัตรายในความรับผิดชอบของกรมวิชาการ

เกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรมและส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. แร่ใยหินแอคทิโนไลท์ (Actinolite) เป็นวตัถุอนัตรายในความรับผิดชอบของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 

4. แร่ใยหินแอนโธฟิลไลท ์ (Anthophyllite) เป็นวตัถุอนัตรายในความรับผิดชอบของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5. แร่ใยหินทรีโมไลท์ (Tremolite) เป็นวตัถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 

  ด้วยเหตุน้ีจึงมีเพียงแร่ใยหินไครโซไทล์ (Chrysotile) เท่านั้ นท่ียงัเป็นวตัถุอันตราย 
ชนิดท่ี ๓ ซ่ึงสามารถผลิต น าเขา้ ส่งออกหรือการมีไวใ้นครอบครองตอ้งได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 
  

การท่ีแร่ใยหินไครโซไทล์ซ่ึงมีผลวิจยัทางการแพทยร์ะบุวา่มีอนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจาก
สารก่อมะเร็งยงัอยูใ่นฐานะวตัถุอนัตรายท่ีสามารถผลิต น าเขา้ ส่งออกหรือการมีไวใ้นครอบครอง
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการรักษาความปลอดภยัในการท างานของ  
ผูป้ระกอบอาชีพท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัแร่ดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ียงัสมควรตอ้งน ามาพิจารณาต่อไป 
 
๔. หลกันิติธรรมในบริบทของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๓ วรรคสอง บญัญติัว่า  

“การปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน
ของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม” 
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ในบทท่ี ๔ ของหนงัสือการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญเบ้ืองตน้47 (An introduction to 

the study of the law of the Constitution) ของศาสตราจารย ์เอ.วี. ไดซี (A.V. Dicey) 

กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมว่า แต่เดิมอ านาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษตัริย ์

กฎหมายทั้งหมดจึงเป็นค าสั่งของกษตัริย ์แต่ในภายหลงัเม่ืออ านาจอธิปไตยของกษตัริยถู์กเปล่ียน

มาเป็นอ านาจของรัฐสภา48 ศาลยุติธรรมกลายมาเป็นองคก์รท่ีด ารงกฎหมายไวใ้ห้เป็นกฎเกณฑ์ท่ี

สูงสุด ท าใหบุ้คคลผูมี้อ  านาจไม่สามารถใชอ้ านาจปกครองไดต้ามอ าเภอใจ (arbitrary) เพราะวา่ถา้

ไม่มีกฎหมายให้อ านาจไวก้ารลงโทษหรือสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของ

ประชาชนจะท าไม่ได้49  

ในประเทศไทยปรากฏค าว่า The Rule of Law เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๘  

โดยศาสตราจารยว์ิกรม เมาลานนท ์ผูแ้ปล บญัญติัเอเธนส์ ค.ศ. ๑๙๕๕ (Act of Athens ๑๙๕๕) 

ลงในวารสารดุลพาห ๒ ของกระทรวงยุติธรรม ฉบบัท่ี ๑๒ ประจ าเดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

หน้าท่ี ๘๑-๘๕ หลังจากการตีพิมพ์วารสารฉบับดังกล่าว “The Rule of Law”  

ก็อยู่ในความสนใจของนักกฎหมายเร่ือยมา มีผู ้แปลความหมายของค าดังกล่าวไว้มากมาย  

อาทิ หลักกฎหมาย,หลักความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย นิติธรรมวินัย หลักธรรมแห่งกฎหมาย 

นิ ติสดมภ์ เ ป็นต้น แต่ค าแปลท่ี เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ี เข้าใจของคนทั่วไป ก็ คือค าว่า  

“หลกันิติธรรม”50 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการอบรมหลกัสูตรภาคจริยธรรม ของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็น
เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี ๖๑ ไดมี้การหยิบยกประเด็นเร่ือง “หลกันิติธรรม” ข้ึนมาพูดถึงอีกคร้ังโดย
ศาสตราจารย์พิ เ ศษธ า นินท ร์  ก รัย วิ เ ชี ย ร  ท าก า รวิ เ ค ราะ ห์ ถึ งความหมายของหลัก 
นิติธรรม การใช้และพฒันาการของหลักการน้ีจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย ซ่ึงต่อมา 
มีการเรียบเรียงและจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือช่ือ “หลกันิติธรรม” ตีพิมพค์ร้ังแรกโดยเนติบณัฑิตยสภา 
                                                 
47

 A.V.Dicey, An introduction to the Study of the Law of the Constitution, ๑๑th edition, Edinburgh, 

Great Britain : R.&R. Clark,๑๙๗๑. page ๑๘๓ 

48
 ค าส่ังของรัฐสภาไม่ใช่ส่ิงท่ีสูงท่ีสุดเหมือนดงัค าส่ังของกษตัริยอี์กต่อไป (ความคิดเห็นผูแ้ปล) 

49
 A.V.Dicey, An introduction to the Study of the Law of the Constitution, page ๑๘๘ 

50
 ธานินทร์ กรัยวิเชียร, หลกันิติธรรม, (กรุงเทพฯ: ส านกัประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๓), เชิงอรรถท่ี ๑ หนา้ท่ี ๑. 
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และตีพิมพเ์ป็นคร้ังท่ีสองโดยส านกัประธานศาลฎีกา ในสมยัท่านสบโชค สุขารมณ์ ด ารงต าแหน่ง
ประธานศาลฎีกา โดยในการบรรยายคร้ังนั้นผูบ้รรยายไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกันิติธรรม
วา่เจตนารมณ์สูงสุดของหลกันิติธรรมคือ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 

 
จากความหมายของหลักนิ ติธรรมท่ีนิยามโดยศาสตราจารย์ไดซี  (A.V.Dicey) 

 และศาสตราจารยพ์ิเศษธานินทร์ กรัยวเิชียร กฎหมายจึงเป็นส่ิงท่ีถูกใชเ้พื่อสร้างความถูกตอ้งชอบ
ธรรมในสังคมอนัมีลกัษณะเป็นการปกครองโดยกฎหมาย  แนวความคิดดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ อริสโตเติล (Aristotle) นกัปราชญช์าวกรีกในยุคโบราณ ซ่ึงไดเ้สนอความเห็น
ในหนังสือช่ือว่า จริยศาสตร์ (Ethics) ความว่า “เราไม่ยอมให้มนุษย์ปกครอง แต่เรายอมให้
กฎหมายปกครอง” เน่ืองจากอริสโตเติล (Aristotle) เช่ือวา่ มนุษยย์อ่มใชอ้  านาจเพื่อประโยชน์ของ
ตน51 กฎหมายจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมได้มากกว่า บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีปกครองและมีแนวโนม้จะใชอ้ านาจตามอ าเภอใจ (arbitrary) 

 
  หลักนิติธรรมในบริบทของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกล่าวถึงในส่วนน้ี  
จึงมีลกัษณะเป็นการใชก้ฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพอยา่งถูกตอ้งชอบธรรม  
   

มาตรการท่ีห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครอง 
แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวต้ามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.๒๕๕๐) มาตรา ๔๓ แต่เป็นการคุม้ครองสวสัดิภาพหรือความปลอดภยั
ของประชาชนส่วนใหญ่ 
 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 (พ.ศ.๒๕๕๐) จึงเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศ เม่ือน าหลกันิติธรรมมาปรับใชเ้พื่อเป็นวิธีการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวจะ
พบว่าการจะจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวท้  าได้ก็แต่โดยอาศยั
กฎหมาย สอดคลอ้งกบัมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ซ่ึงวางหลกัวา่การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้เวน้แต่
อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

                                                 
51

 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘), หนา้ท่ี ๑๔. 
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 กฎหมายตามความหมายของหลกันิติธรรมจะต้องเป็นกฎหมายท่ีมีความถูกต้องชอบ -
ธรรม กล่าวคือการใชก้ฎหมายในฐานะเป็นมาตรการหน่ึงในการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จะตอ้งไม่เป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพจนเกินไป เน่ืองจากตามทฤษฎีสัญญาประชาคมบุคคลแต่
ละคนยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด ดงันั้นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพจึงตอ้งมีความ
จ าเป็นและไดส้ัดส่วนกบัประโยชน์ท่ีสังคมจะไดรั้บ 
 หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) เป็นหลักการพื้นฐานของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ช้อ  านาจกบัผูท่ี้ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ หลกัการน้ีบงัคบัให้ผูใ้ชอ้  านาจจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของผูท่ี้ตกอยู่ภายใตอ้  านาจของตนอย่างพอเหมาะพอประมาณ (moderation) 
ถึงแมว้่ารัฐธรรมนูญจะไม่ไดก้  าหนดหลกักฎหมายน้ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ก็ถือกนัว่าหลกั
ความไดส้ัดส่วนเป็นหลกัรัฐธรรมนูญทัว่ไปซ่ึงมีค่าบงัคบัเสมอกนักบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
ทุกประการ52 
 
 หลกัแห่งความไดส้ัดส่วน(Principle of Proportionality) ประกอบไปดว้ย 

๑.หลกัความเหมาะสม (Principle of Suitability)  
๒.หลกัความจ าเป็น (Principle of Necessity)  
๓.หลกัความไดส้ัดส่วนในความหมายอยา่งแคบ (Principle of Proportionality in the 

Narrow Sense)  
 
ในการชัง่น ้ าหนกัเพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งความเสียหายอนัจะเกิดข้ึนกบัเอกชนกบั

ประโยชน์ของมหาชนท่ีพึงได้รับจะน าหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบมาใช้
ประกอบการพิจารณา 

ตัวอย่างของการน าหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of 

Proportionality in the Narrow Sense) มาใช้ในการพิจารณาชัง่น ้ าหนกัระหว่างประโยชน์
สาธารณะท่ีได้รับกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับปัจเจกชน คือคดี Ville nouvelle Est

53  

                                                 
52

 วรพจน ์วิศรุตพิชญ,์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,๒๕๓๘), หนา้ ๗๓. 
53

 คดีน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมหาวิทยาลยั Lille ตอ้งการสร้างอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์และเมืองใหม่ บริเวณรอบนอก
เขตเมืองเพ่ือเป็นศูนยก์ารศึกษาและท่ีพกัของนกัศึกษา ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการร้ือถอนบา้นเรือนบริเวณดงักล่าวไปเป็นจ านวน ๘๘ 
ครัวเรือน ท าใหมี้กระแสต่อตา้นอยา่งมากจากเจา้ของท่ีดินและผูอ้ยูอ่าศยับริเวณดงักล่าวเน่ืองจากเห็นวา่การกระท าทางปกครองดงักล่าว
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ซ่ึงเป็นคดีท่ีศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝร่ังเศสมีค าวินิจฉยัวา่ มาตรการทางปกครองจะถือว่า
เป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะก็ต่อเม่ือการละเมิดสิทธิของปัจเจกบุคคล 
ค่าใช้จ่าย ผลกระทบด้านการเงิน และความเสียหายทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจะไม่เกินขอบเขต  
เม่ือเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด าเนินการตามมาตรการนั้น54 ท่ีสุดแล้วศาล
ปกครองสูงสุดก็มีค  าวินิจฉัยว่า การร้ือถอนบา้นพกัอาศยัจ านวน ๘๘ หลงัมิได้ท าให้ประโยชน์
สาธารณะของโครงการดังกล่าวต้องสูญส้ินไปแต่อย่างใด นั่นคือการร้ือถอนบ้านพกัจ านวน
ดงักล่าวไดส้ัดส่วนเพียงพอท่ีจะท าไดน้ัน่เอง 

ดงันั้นการชัง่น ้ าหนกัระหว่างความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเอกชนและประโยชน์ของมหาชน 
ท่ีพึงจะได้รับจึงสามารถสรุปได้ว่า การป้องกันอนัตรายจากแร่ใยหินไครโซไทล์ด้วยการออก
มาตรการหา้มมิใหมี้การผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครองโดยการก าหนดให้
แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี ๔ ตามความในพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.
๒๕๓๕ เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์มหาชนซ่ึงไม่ไดก่้อให้เกิดความเสียหายต่อเอกชนเกินกว่า
ความจ าเป็น แม้ในอดีตจะไม่มีสารเหมาะสมในด้านสมบัติหรือราคาท่ีทดแทนแร่ใยหิน 
ไครโซไทล์ได้ แต่ในปัจจุบนันักวิจยัด้านวสัดุวิทยาได้พยายามและค้นควา้วสัดุทดแทนอย่าง
ต่อเน่ือง ขณะน้ีจึงมีประมาณ ๖๐ ประเทศท่ีประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหินแล้วหันมาใช้วสัดุ
ทดแทนซ่ึงมีหลายชนิดโดยวสัดุทดแทนท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีมีการน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั 
มีประมาณ ๑๑ ชนิด ดงัน้ี55 

1. หลงัคาไฟเบอร์ซีเมนต ์(Fiber-cement Roofing) ซ่ึงใชเ้ส้นใยสังเคราะห์และเส้นใย

พืช (Softwood craft pulp, Bamboo, sisal, coir, rattan shavings and tobacco 

stalks, etc.) รวมทั้งวสัดุทางเลือกอยา่ง ฟูมซิลิกา ข้ีเถา้ลอยหรือข้ีเถา้แกลบแทนแร่ใย

หิน 

2. กระเบ้ืองไมโครคอนกรีต (Microconcrete [Parry] tiles) 

3. แผน่โลหะกลัวาไนซ์ (Galvanized metal sheets) 

                                                                                                                                          

ไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนส์าธารณะ : ส านกัวิจยัและวิชาการ ส านกังานศาลปกครอง,สรุปหลกักฎหมายมหาชนเร่ืองหลกัแห่งความได้
สัดส่วน, (กรุงเทพฯ: ๒๕๔๘), หนา้ ๒๖. 
54

 ส านกัวิจยัและวิชาการ ส านกังานศาลปกครอง,สรุปหลกักฎหมายมหาชนเร่ืองหลกัแห่งความไดสั้ดส่วน, หนา้ ๒๖. 
55

 วนัทนี พนัธุป์ระสิทธ์ิ และคณะ, มาตรการควบคุมและขั้นตอนการร้ือวสัดุท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนผสม,  (กรุงเทพฯ: แผนงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ), หนา้ ๑๔ 
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4. กระเบ้ืองดินเผา (Clay Tiles) 

5. เส้นใยพืชในยางมะตอย (Vegetable fibers in asphalt) 
6. Slate 

7. กระเบ้ืองโลหะเคลือบ (Coated metal tiles) 

8. กระเบ้ืองมุงหลงัคาอลูมินัม่ (Aluminum roof tiles) 

9. แผน่ uPVC มุงหลงัคา 

10. โพลีโพรไพลีนและโพลเอทธิลีนความหนาแน่นสูงท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่กับหินบด 

(Worldroof) 

11. พลาสติกเคลือบอลูมินัม่พลาสติกเคลือบเหล็กกลัวาไนซ์ 

  ด้วยเหตุ น้ี เส รีภาพในการประกอบกิจการและประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓) จึงไม่ได้ถูกลิดรอนเกินความจ าเป็น  
เพราะหากมีมาตรการห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า  การส่งออก หรือการมีแร่ใยหินไว ้
ในครอบครอง เจา้ของบริษทัหรือเจา้ของโรงงานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีใช้แร่ใยหินเป็น
ส่วนประกอบก็สามารถน าวสัดุทดแทนดงักล่าวน้ีมาใชแ้ทนได ้ดงันั้นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ดงักล่าวเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อประโยชน์ของมหาชนจึงได้สัดส่วนกับประโยชน์
มหาชนท่ีพึงไดรั้บ 
 เ น่ืองจากในการพิจารณาออกมาตรการใดๆของรัฐ  ไม่ได้พิจารณาหลักความ 
ไดส้ัดส่วนในความหมายอยา่งแคบเพียงอยา่งเดียว ในกรณีของแร่ใยหินไครโซไทล์ก็ตอ้งน าหลกั 
แห่งความเหมาะสม (Principle of Suitability) มาพิจารณาดว้ย 

ศาลปกครองสูงสุดเคยมีค าวินิจฉัยท่ี อ.๕๑/๒๕๔๗56 น าหลักแห่งความเหมาะสม 
(Principle of Suitability) มาใช้ประกอบการพิจารณา คดีน้ีเป็นคดีระหว่างผูป้ระกอบอาชีพ
ประมงท่ีท าการประมงในพื้นท่ีจงัหวดัชุมพรและพื้นท่ีใกล้เคียง จ านวน ๒๓ คน เป็นผูฟ้้องคดี 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง เน่ืองจากไดรั้บความเดือดร้อนจาก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบบัลงวนัท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดห้ามใช้
เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิดท าการประมงในฤดูวางไข่ เป็นการจ ากดัสิทธิของประชาชนและ
ขอใหมี้การเพิกถอนประกาศดงักล่าว  
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 ส านกัวิจยัและวิชาการ ส านกังานศาลปกครอง,สรุปหลกักฎหมายมหาชนเร่ืองหลกัแห่งความไดสั้ดส่วน, หนา้ ๔๐. 
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 ในทางพิจารณาได้ความว่าประกาศดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน
ไม่ให้พ่อพันธ์ุ -แม่พันธ์ุ  สัตว์น ้ าว ัยอ่อนถูกจับมากเกินสมควร และเพื่อให้สัตว์น ้ ามีความ 
อุดมสมบูรณ์สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนตลอดไป ดงันั้นแมม้าตรการท่ีก าหนดไวจ้ะกระทบต่อ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพประมงของผู ้ฟ้องคดี  แต่ก็ ถื อได้ว่าไม่ มีมาตรการอ่ืนใด 
ท่ีจะด าเนินการให้บรรลุผลในการอนุรักษส์ัตวน์ ้ าไดเ้ท่ากบัมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าว 
จึงถือไดว้่ามาตรการน้ีมีความจ าเป็นแก่การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์พนัธ์ุ
สัตวน์ ้าใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 เม่ือพิจารณาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดดงักล่าวเปรียบเทียบกบัมาตราการยกเลิกการ
น าเขา้แร่ใยหินไครโซไทล ์จะเห็นไดว้า่การจะบรรลุถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) ท่ีวางหลกัการการใช้อ านาจของรัฐโดยองค์กรทุกองค์กรตอ้งค านึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้57 กล่าวคือการใช้อ านาจของรัฐจะตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง 
 

ในส่วนท่ีแลว้ไดว้ิเคราะห์แนวความคิดว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในมุมมองของ
สัญญาประชาคม พบวา่การคุม้ครองดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท ดงัน้ี 

๑. การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในฐานะท่ีประชาชนยอมจ ากดั

สิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื่อความผาสุกของสังคม 

๒. การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อประโยชน์ของบุคคลแต่ละคน ในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ี

ยงัมีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติติดตวัอยู ่

ดงันั้นในบรรดามาตรการท่ีรัฐจะน ามาใชจึ้งตอ้งค านึงถึงการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประโยชน์ของเอกชนและมหาชนโดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์เชิงเหตุ (cause) และผล (effect)

58 
กล่าวคือ หากการใช้มาตรการห้ามน าเขา้แร่ใยหินไครโซไทล์จะท าให้เกิดความปลอดภยัต่อสุขภาพ
และอนามยัของประชาชน ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล จะสรุปไดว้่าเหตุคือการท่ีรัฐออกมาตรการ
หา้มน าเขา้แร่ใยหินไครโซไทล ์ผลคือความปลอดภยัต่อสุขภาพและอนามยัของประชาชน  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๒๖ 
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 วรพจน ์วิศรุตพิชญ,์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,๒๕๓๘), หนา้ ๗๔. 
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 รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๓ วรรคสองมีเจตนารมณ์วา่การจ ากดัเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพของประชาชนจะกระท าไม่ได้ เว ้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาสวสัดิภาพของประชาชน 
 

ดว้ยเหตุน้ีผลดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๓ วรรคสอง 
เพราะ เ ป็นมาตรการในการจ ากัดสิทธิ เส รีภาพท่ี รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เพื่ อ คุ้มครอง 
สวสัดิภาพของมหาชน มาตรการดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมตามหลกัความไดส้ัดส่วนและมีความ
จ าเป็นเพื่อด าเนินการใหบ้รรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในมาตราดงักล่าว 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชอ้  านาจในการออกมาตรการมาจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จะต้องกระท าโดยกฎหมาย 59 ซ่ึงกฎหมายนั้นต้องมีความเป็นธรรมและได้สัดส่วนตามหลัก 
นิติธรรมท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้ นั้น 

 
ในปัจจุบนัพบว่ากฎหมายท่ีออกมาควบคุมการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย

นอกจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๒ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว้ ก็มีประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลาก ฉบบัท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๒)  
ลงวนัท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และฉบับท่ี ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ลงวนัท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๓  
เร่ืองใหผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก (ฉบบัท่ี ๒) ซ่ึงออกโดย
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ ท่ี
ประกาศให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ร่ใยหินเป็นสารเสียด
ทานประเภทเบรก คลตัช์ และผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเภทกระเบ้ืองมุงหลังคา 
กระเบ้ืองยาง ไมฝ้า ท่อน ้ า ท่ียงัมีการน าแร่ใยหินมาใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์เป็นสินคา้ท่ี
ควบคุมฉลาก ตอ้งระบุขอ้แนะน าในการใช้60 และก าหนดให้ตอ้งระบุค าเตือนให้ระวงัอนัตราย  
การไดรั้บแร่ใยหินเขา้สู่ร่างกายอาจท าใหเ้ป็นมะเร็งและโรคปอด61  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๒๙ 
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 ประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก ฉบบัท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ ขอ้ ๓ (๑) 
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 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศฯ ฉบบัท่ี ๒๙ (พ.ศ.๒๕๕๓) 



29 

 

 

 

 
นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าวก็ยงัไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการห้ามน าเขา้ 

แร่ใยหินไครโซไทล์เลย แมว้่าองคก์ารอนามยัโลกจะไดแ้สดงจุดยืน62 ร่วมกนักบัองคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศใหมี้มาตรการต่อแร่ใยหินไปแลว้ ๔ ประการคือ  

๑. หยุดการใช้แร่ใยหินทุกชนิด ไม่ว่าจะมากจากเหมืองแร่ไครโซไทล์ (สีขาว)  
โครซิโดไทล์ (สีฟ้า) ฯลฯ เพราะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการลดความเจ็บป่วยจาก  
แร่ใยหิน  

๒. สนบัสนุนใหใ้ชว้สัดุทดแทนอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 
๓.ป้องกนัการสัมผสักบัแร่ใยหินท่ีมีอยูเ่ดิมและในระหวา่งการร้ือทิ้งดว้ยการวดัค่าละออง

แร่ใยหินใน อากาศ ซ่ึงตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าสุดเท่าท่ีจะท าได ้  
๔. ยกระดบัการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟ้ืนฟูเยียวยาทางสังคมและการแพทย์

ใหก้บัผูป่้วยเน่ืองจากแร่ใยหิน 
 
ด้วยเหตุน้ีจึงสมควรท่ีจะก าหนดให้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์เป็นวตัถุอนัตรายชนิด 

ท่ี ๔ ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เน่ืองจากไม่เป็นการขดัต่อการคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้เพราะการออกมาตรการดงักล่าวเป็นการประสานประโยชน์
ระหวา่งประโยชน์ของเอกชนและประโยชน์ของมหาชนท่ีไดส้ัดส่วนตามหลกันิติธรรมแลว้ 
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 คอลมันชี์วิตคุณภาพ,”องคก์ารอนามยัโลกหนุนคร.ตา้นใชแ้ร่ใยหินตวัก่อมะเร็ง”, มติชน ( ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕): ๑๐. 



๕. บทสรุป 
 
 จากการศึกษาทั้ งหมดในงานวิชาการส่วนบุคคลช้ินน้ีสามารถสรุปได้ว่า 
หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประชาธิปไตยและหลกันิติธรรม ลว้น
มีส่วนในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพราะตามทฤษฎีสัญญา
ประชาคมอนัเป็นท่ีมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เกิดข้ึนจากประชาชนท่ี
ยอมจ ากดัสิทธิและเสรีภาพท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติของตนเองเพื่อความผาสุกของสังคม 
เร่ิมตน้จากการยอมจ ากดัสิทธิเสรีภาพของตนเองเป็นวธีิการหน่ึงในการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูอ่ื้น การประสานประโยชน์มหาชนกับประโยชน์ของปัจเจกชนโดยถือ
หลกัการปกครองตามเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ละเลยเสียงส่วนนอ้ยในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นการปกครองโดยประชาชนเอง และสุดทา้ยคือการใช้กฎหมายท่ีถูกตอ้งชอบธรรม
ตามหลกันิติธรรม ลว้นเป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพทั้งส้ิน 
 ถา้ปราศจากการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล แนวความคิดใน
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพคงไม่เกิดผล เพราะจะมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอยูเ่ต็ม
ไปหมด การยินยอมจ ากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็จะเป็นไปไม่ได ้
เพราะเหตุการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ประชาชนแต่ละคนไม่ไดจ้  ากดัการใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพของตนเองแลว้ยงัใชสิ้ทธิและเสรีภาพท่ีมีท าใหป้ระชาชนคนอ่ืนเดือดร้อน 
 ดว้ยเหตุน้ีมาตรการยกเลิกการน าเขา้แร่ใยหินไครโซไทล์โดยก าหนดให้เป็น
วตัถุอนัตรายชนิดท่ี ๔ ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นมาตรการท่ี
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในฐานะท่ีเป็นเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.๒๕๕๐) มาตรา ๔๓ แต่
เน่ืองจากผลการวิจยัทางการแพทยแ์ละความเห็นของนักวิชาการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัวา่แร่ใยหินไครโซไทลมี์อนัตรายและอาจก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้
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ดงันั้นเม่ือท าการชัง่น ้ าหนกัระหว่างส่ิงท่ีปัจเจกชนคือเจา้ของโรงงานหรือผูบ้ริหารบริษทั
ท่ีใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวตัถุดิบผลิตสินคา้ตอ้งเสียหายจากมาตรการดงักล่าวกบัประโยชน์ 
ท่ีมหาชนจะได้รับคือความปลอดภยัในชีวิตและสุขภาพ มาตราการดงักล่าวจึงเป็นการประสาน
ประโยชน์ท่ีไดส้ัดส่วน ส่งผลใหไ้ม่เป็นการขดัต่อเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๓ 
 เน่ืองจากส่ิงท่ีจะจ ากดัสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะตอ้งเป็นบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้มีการออกมาตรการยกเลิกการน าเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์  
ดว้ยการก าหนดให้เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี ๔ ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได ้
เน่ืองจากไม่เป็นการขดัต่อบทบญัญติัวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้
และเป็นการประสานประโยชน์ท่ีชอบดว้ยหลกันิติธรรมแลว้ 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 แม้ว่าการออกมาตรการห้ามน าเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์จะไม่เป็นการขัดต่อเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ แต่ตามความเห็นของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมระบุว่า การจะประกาศให้ไครโซไทล์เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  ต้องมีกรอบระยะเวลาทีชั่ดเจน  

ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ตุรกี เกาหลีใต้หรือ
ประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มีการห้ามใช้หรือห้ามน าเข้าแร่ใยหินโดยเด็ดขาดทันที แต่จะค่อยๆ ทยอย
ยกเลิกไปทีละประเภทๆ มาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้ในปัจจุบันหลายประเทศสามารถยกเลิกการใช้
และน าเข้าแร่ใยหินได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เมื่อรัฐก าหนดให้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที ่๔  แล้ว รัฐควรทีจ่ะก าหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบกจิการหรือประกอบอาชีพได้ตระเตรียม
หาวสัดุทดแทนและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้เข้ากับวัสดุทดแทนใหม่เสียก่อนให้มาตรการ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓   
และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบญัญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ดังตอไปนี้ 

วัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร  จํานวน   ๙  รายการ  คือ  
BROMOPROPYLATE,  CYPERMETHRIN,  DIAZINON,  DIFETHIALONE  (unstated  stereochemistry),  
GLYPHOSATE-AMMONIUM,  TAU-FLUVALINATE,  2′-tert-BUTYL-5-METHYL-2′-(3,5-XYLOYL)  
CHROMANE-6  CARBOHYDRAZIDE,  OXYTETRACYCLIN  และ  TRICLOPYR-BUTOTYL 

วัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมธุรกิจพลังงาน   จํานวน   ๑  รายการ  คือ  
NATURAL  GAS 

วัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  ๕  รายการ  คือ  
CHLOROPICRIN,  COPPER  SULPHATE  (PENTAHYDRATE),  FLUMIOXAZIN  (ISO) ; (N-(7-
FLUORO-3,4-DIHYDRO-3-OXO-4-PROP-2-YNYL-2H-1,4-BENZOXAZIN-6-YL)  CYCLOHEX-
1-ENE-1,2-DICARBOXAMIDE),  SULFUR  และ  1,3,5-TRIS-[(2S  and  2R)-2,3-EPOXYPROPYL]-
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6-(1H,  3H,  5H)-TRIONE ; (TEROXIRONE) 

วัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  จํานวน  ๘  รายการ  คือ  
AMERICIUM-241  (Am-241),  AMERICIUM-241/BERYLLIUM  (Am-241/Be),  CALIFORNIUM-
252(Cf-252),  CESIUM-137  (Cs-137),  COBALT-60  (Co-60),  IRIDIUM-192  (Ir-192),  RADIUM-226  
(Ra-226)  และ  STRONTIUM-90  (Sr-90) 
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ขอ ๒ ใหรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชี  ก.  และบัญชี  ข.  ทายประกาศนี้เปนวัตถุอันตราย
ในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.   ๒๕๓๘  โดยรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชี   ก.  ให เรียงลําดับ 
ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

ขอ ๓ ใหผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  และผูมีไวในครอบครอง  ซ่ึงวัตถุอันตรายที่ดําเนินการ
อยูกอนแลว  แจงการดําเนินการของตนสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือย่ืนคําขออนุญาตสําหรับ
วัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ตอพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบภายในกําหนดสามสิบวัน 
นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ  และถาวัตถุอันตรายใดจะตองข้ึนทะเบียนดวย  ก็ใหย่ืนคําขอ
ข้ึนทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย  และเมื่อไดย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนแลว  ใหผูนั้นประกอบ
กิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะส่ังไมรับข้ึนทะเบียนตามคําขอนั้น 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ชาญชัย  ชัยรุงเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



บัญชี ก แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 

 
ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุ

อันตราย 

CAS NO. หนวยงานผูรับผิดชอบ เงื่อนไข 

1 6-BENZYLAMINOPURINE 3 1214-39-7 กรมวิชาการเกษตร  
2 2,4-D TRIISOPROPYLAMMONIUM 3 32341-80-3 กรมวิชาการเกษตร  
3 1,3,5-TRIS-[2S and 2R)-EPOXYPROPYL]-1,3,5-

TRIAZINE-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-TRIONE   
4 59653-74-6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

4 ALANYCARB 3 83130-01-2 กรมวิชาการเกษตร  
5 ASBESTOS-ACTINOLITE 4 77536-66-4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
6 ASBESTOS-ANTHOPHYLITE 4 77536-67-5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
7 ASBESTOS-TREMOLITE 4 77536-68-6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
8 ANTHRAQUINONE 3 84-65-1 กรมวิชาการเกษตร  
9 AZADIRACHTIN 2 11141-17-6 กรมวิชาการเกษตร  
10 BACBICURE 3 - กรมวิชาการเกษตร  
11 beta-CYFLUTHRIN 3 68359-37-5 กรมวิชาการเกษตร  
12 BROMOPROPYLATE 3 18181-80-1 กรมวิชาการเกษตร เวนแตในสวนที่อยูในความ 

รับผิดชอบของกรมปศุสัตว 
13 BROMOPROPYLATE 3 18181-80-1 กรมปศุสัตว ในสารสําคัญหรือผลิตภณัฑที่มี 

สวนผสมของสารสําคัญที่ทําขึ้น 
เพื่อใชในการปองกนั กําจัด ทําลาย 
ควบคุม แมลงหรือสัตวที่เปนศัตร ู
ของสัตว (ยกเวนปรสิตภายในตวัสัตว 



ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุ

อันตราย 

CAS NO. หนวยงานผูรับผิดชอบ เงื่อนไข 

14 CHLOROPICRIN 3 76-06-2 กรมวิชาการเกษตร เฉพาะในสูตรผสมกับ  
METHYL BROMIDE เพื่อใชใน 
การรมควัน 

15 CHLOROPICRIN 4 76-06-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เวนแตในสวนที่อยูในความ 
รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร 

16 CHROMAFENOZIDE 3 143807-66-3 กรมวิชาการเกษตร  
17 CLOTHIANIDIN 3 210880-92-5 กรมวิชาการเกษตร  
18 COPPER SULPHATE (PENTAHYDRATE) 1 7758-99-8 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใชในการอุตสาหกรรม 
19 COPPER SULFATE (TRIBASIC) 3 1333-22-8 กรมวิชาการเกษตร  
20 DIAZINON 3 333-41-5 กรมวิชาการเกษตร เวนแตในสวนที่อยูในความ 

รับผิดชอบของสํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา 
และกรมปศุสัตว 

21 DIAZINON 3 333-41-5 กรมปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 

ในสารสําคัญ หรือผลิตภณัฑที่มี 
สวนผสมของสารสําคัญที่ทําขึ้น 
เพื่อใชในการปองกนั กําจัด ทําลาย  
ควบคุม แมลง หรือสัตวที่เปนศัตรู
ของสัตว (ยกเวนปรสิตภายใน 
ตัวสัตว)  
 
 



ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุ

อันตราย 

CAS NO. หนวยงานผูรับผิดชอบ เงื่อนไข 

22 DIFETHIALONE  3 104653-34-1 กรมวิชาการเกษตร เวนแตในสวนที่อยูในความ 
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว 

23 DIFETHIALONE 3 104653-34-1 กรมปศุสัตว ในสารสําคัญหรือผลิตภณัฑที่มี 
สวนผสมของสารสําคัญที่ทําขึ้น 
เพื่อใชในการปองกนั กําจัด ทําลาย 
ควบคุม แมลง หรือสัตวที่เปนศัตรู
ของสัตว (ยกเวนปรสิตภายใน 
ตัวสัตว) 

24 ETHABOXAM 3 162650-77-3 กรมวิชาการเกษตร  
25 ETHIPROLE 3 181587-01-9 กรมวิชาการเกษตร  
26 FLUBENDIAMIDE 3 272451-65-7 กรมวิชาการเกษตร  
27 FLUMETRALIN 3 62924-70-3 กรมวิชาการเกษตร  
28 FLUMIOXAZIN 3 103361-09-7 กรมวิชาการเกษตร ที่ใชในการปองกันกําจัดแมลง  

ศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช 

29 FLUMIOXAZIN  4 103361-09-7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เวนแตในสวนที่อยูในความ 
รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร 

30 GLYPHOSATE-DIAMMONIUM 3 69254-40-6 กรมวิชาการเกษตร  
31 GLYPHOSATE-MONOAMMONIUM 

 
3 40465-66-5 กรมวิชาการเกษตร  

 
 



ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุ

อันตราย 

CAS NO. หนวยงานผูรับผิดชอบ เงื่อนไข 

32 GLYPHOSATE-MONOETHYLAMMONIUM 3 114370-14-8 กรมวิชาการเกษตร  
33 GLYPHOSATE-POTASSIUM 3 70901-20-1 กรมวิชาการเกษตร  
34 HALOXYFOP-P-METHYL หรือ HALOXYFOP-R 3 72619-32-0 กรมวิชาการเกษตร  
35 IMINOCTADINE TRIS (ALBESILATE) 3 169202-06-6 กรมวิชาการเกษตร  
36 Metarhizium anisopliae 2 - กรมวิชาการเกษตร  
37 NATURAL GAS 3 - กรมธุรกจิพลังงาน เฉพาะที่นําไปใชเปนเชื้อเพลิง 
38 OXYTETRACYCLIN HYDROCHLORIDE 3 2058-46-0 กรมวิชาการเกษตร ที่ใชในการเกษตร เพื่อประโยชนแก

การปองกนักําจดัโรคพืช 
39 PHTHALIDE หรือ FTHALIDE 3 27355-22-2 กรมวิชาการเกษตร  
40 PYRACLOSTROBIN 3 175013-18-0 กรมวิชาการเกษตร  
41 PYRIBENZOXIM 3 168088-61-7 กรมวิชาการเกษตร  
42 PYRIDALYL 3 179101-81-6 กรมวิชาการเกษตร  
43 SAPONIN 2 8047-15-2 กรมวิชาการเกษตร  
44 SODIUM 2,4-DINITROPHENOL 3 51-28-5 กรมวิชาการเกษตร  
45 SODIUM PARA-NITROPHENOL 3 824-78-2 กรมวิชาการเกษตร  
46 SODIUM ORTHO-NITROPHENOL 3 824-39-5 กรมวิชาการเกษตร  
47 SODIUM -5-NITROGUAIACOL 3 67233-85-6 กรมวิชาการเกษตร  
48 SPIROMESIFEN 3 283594-90-1 กรมวิชาการเกษตร  
49 Steinernema siamkayai 2 - กรมวิชาการเกษตร  

 
 



ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุ

อันตราย 

CAS NO. หนวยงานผูรับผิดชอบ เงื่อนไข 

50 STREPTOMYCIN SESQUISULFATE 3 3810-74-0 กรมวิชาการเกษตร ที่ใชในการเกษตร เพื่อประโยชนแก
การปองกนักําจดัโรคพืช 

51 TAU-FLUVALINATE 3 102851-06-9 กรมวิชาการเกษตร เวนแตในสวนที่อยูในความ 
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว 

52 TAU-FLUVALINATE 3 102851-06-9 กรมปศุสัตว ในสารสําคัญหรือผลิตภณัฑที่มี 
สวนผสมของสารสําคัญที่ทําขึ้น 
เพื่อใชในการปองกนั กําจัด ทําลาย 
ควบคุม แมลง หรือสัตวที่เปนศัตรู
ของสัตว (ยกเวนปรสิตภายใน 
ตัวสัตว) 

53 TEBUTHIURON 3 34014-18-1 กรมวิชาการเกษตร  
54 TOLFENPYRAD 3 129558-76-5 กรมวิชาการเกษตร  
55 TRICLOPYR-BUTOTYL 3 64700-56-7 กรมวิชาการเกษตร  
56 ZETA-CYPERMETHRIN 3 52315-07-8 กรมวิชาการเกษตร  



บัญชี ข. แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชีรายชือ่วัตถอุันตราย พ.ศ. 2538 

 
ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุ

อันตราย 

CAS NO. หนวยงานผูรับผิดชอบ เงื่อนไข 

1 ผลิตภัณฑจากชิ้นสวนพืชซึ่งไมผานกรรมวิธีที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเฉพาะที่นําไปใชปองกนั 
กําจัด ทําลาย ควบคุม แมลง วัชพืช โรคพืช ศัตรูพืช
หรือควบคุมการเจรญิเติบโตของพืช ไดแก สะเดา 
ตะไครหอม ขมิ้นชัน ขิง ขา ดาวเรือง สาบเสือ  
กากเมล็ดชา พรกิ คืน่ฉาย ชุมเห็ดเทศ ดองดึง  
และหนอนตายหยาก 

1 - กรมวิชาการเกษตร โดยมีคณุสมบัติตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณประกาศกําหนด 
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ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก 
(ฉบับที่  ๒๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เร่ือง  ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก 
 

 

โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันไดมีการใชแรใยหินเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑตาง  ๆ อยางแพรหลาย  
ซ่ึงองคการอนามัยโลกและหนวยงานตาง ๆ  ไดทําการศึกษาพบวาแรดังกลาว  อาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  ดังนั้น  การกําหนดใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน 
ตองแสดงขอแนะนําและคําเตือนไวในฉลาก  จะเปนประโยชนแกผูบริโภคเพื่อใหไดรับความปลอดภัย
จากการใชสินคา  จึงสมควรกําหนดใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการวาดวยฉลาก  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน”  หมายความวา  ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเปนสาร

เสียดทานประเภท  เบรก  คลัตช  และผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมกอสรางประเภทกระเบื้องมุงหลังคา  
กระเบื้องยาง  ไมฝา  ทอน้ํา  ที่ยังมีการนําแรใยหินมาใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ 

ขอ ๒ ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก 
ขอ ๓ ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลากตามขอ  ๒  ใหปฏิบัติตามขอ  ๑  ถึงขอ  ๓  แหงประกาศ

คณะกรรมการวาดวยฉลาก  ลงวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เร่ือง  ลักษณะของฉลากสินคา 
ที่ควบคุมฉลาก  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ไวในฉลากดวย   

(๑) ขอแนะนําในการใช  ตองระบุรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้   
 (ก) ควรใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองเหมาะสม  ไดแก  หนากาก

ปองกันฝุนแรใยหิน  ถุงมือยาง  แวนตา  ชุดคลุม   
 (ข) หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนหรือแตกหัก  เชน  หลีกเลี่ยงการเจาะ  ตัด  ดวยเคร่ืองมือ 

ที่มีความเร็วสูง 
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 (ค) ระมัดระวังการฟุงกระจายของฝุน   
 (ง) เศษวัสดุหรือฝุนที่ เกิดจากการติดต้ังหรือประกอบผลิตภัณฑ   ใหรวบรวม 

ใสถุงพลาสติกหรือภาชนะและปดใหมิดชิดกอนทิ้ง 
 (จ) การสูบบุหร่ี  การรับประทานอาหารและน้ําด่ืมขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่ทํางาน 

ที่อาจมีฝุนแรใยหินฟุงกระจาย  มีโอกาสทําใหไดรับแรใยหินเขาสูรางกายมากขึ้น 
 (ฉ) อาบน้ําทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จ 
 (ช) หากมีอาการผิดปกติ  เชน  เกิดการเจ็บปวยที่สงสัยวาจะไดรับอันตรายจากสารแรใยหิน  

ควรพบแพทยเพื่อวินิจฉัยโดยละเอียด 
(๒) คําเตือน   ตองระบุวา  “ระวังอันตราย   ผลิตภัณฑนี ้มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

การไดรับสารนี้เขาสูรางกาย  อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ”  และแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความ
ตามทายประกาศนี้  ทั้งนี้  ขอความที่เปน  “คําเตือน”  ตองใชตัวอักษรขนาดไมตํ่ากวา  ๕  มิลลิเมตร   
ดวยตัวอักษรที่มีสีตางจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ  แสดงไวในลักษณะคงทนถาวรที่ผลิตภัณฑและภาชนะ
บรรจุหรือหีบหอบรรจุผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน  ซ่ึงผูใชสามารถเห็นและอานไดอยางชดัเจน   

สําหรับคําวา  “ระวังอันตราย”  ตองใชตัวอักษรขนาดไมตํ่ากวา  ๑๕  มิลลิเมตร 
ในกรณีที่ไมสามารถระบุขนาดขอความที่เปนคําเตือนตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ไวที่ผลิตภัณฑได

เนื่องจากสินคามีขนาดเล็ก  เชน  เบรก  คลัตช  เปนตน  ใหแสดงขอความที่เปนคําเตือนดวยตัวอักษร
ขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่นที่มีการระบุไวในฉลาก 

ในกรณีที่ไมสามารถแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความตามทายประกาศนี้ไวที่ผลิตภัณฑได  
เนื่องจากสินคามีขนาดเล็ก  เชน  เบรก  คลัตช  เปนตน  ใหแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความโดยปรับ
ขนาดไดตามความเหมาะสมของตัวผลิตภัณฑที่สามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน 

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

นิโรธ  เจริญประกอบ 
ประธานกรรมการวาดวยฉลาก 



  

   
 
 
 
 

ภาพตราสัญลักษณ 

 

อันตรายตอสุขภาพ 
 
ลักษณะของตราสัญลักษณ 
 เปนตรารูปส่ีเหล่ียมดานเทา โดยมีความยาวดานละ ๓ เซนติเมตร และขอความ “อันตรายตอสุขภาพ” 

ใชตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา ๕ มิลลิเมตร โดยใชสีตางจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ 




