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Add more life to hair styling products
Our styling polymers provide perfect hold and the confidence
that comes with great-looking hair — and not just for Italian men.
Hair styling polymers — another Care Creations product
group inspired by life.
carecreations.basf.com
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Finding derived from a representative TNS market survey.
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วามก้าวกระโดดของตลาดเครื่องสำอางใน
อาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวม
ถึ ง กฎหมายเครื่ อ งสำอางอาเซี ย นและ
มาตรฐานสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาให้ สู ง ขึ้ น อยู่
ตลอดเวลา วารสารฉบับนี้ได้รายงานกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง (Update) จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังได้สรุปความสำคัญของการทำ GMP ไม่ว่าจะมี
กฎหมายบังคับหรือไม่ก็ตาม แต่สภาพของการแข่ง
ขันทั้ง 10 ประเทศบีบบังคับให้ผู้ประกอบการต้องมี
ความตื่ น ตั ว ในการทำ GMP เพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานและลดการสู ญ เสี ย ในการผลิ ต เครื่ อ ง
สำอางให้ทุกบริษัทสามารถยืนอยู่ได้ท่ามกลางการ
แข่งขันที่มีมากขึ้นทุกที บทความเกี่ยวกับการทำ
GMP จะทยอยลงในวารสารสมาคมฯ ต่อเนื่องไป
อีกหลายฉบับ เริ่มจากเรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ
มากในการทำ GMP ไปจนถึงในเรื่องที่ต้องใช้งบ
ประมาณสูงในการจัดทำระบบ GMP ซึ่งเป็นเรื่อง
ท้ายสุดของการทำให้ได้ตามมาตรฐานสากล

นิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล
อุปนายกฝ่ายจัดหารายได้
วารสาร "คอมเมติคส์ เจอนัส" เป็นวารสารราย 4 เดือน ของสมาคมผู้ผลิต
เครื่องสำอางไทย ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอาง ต่อสมาชิก และผู้สนใจ
ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของสมาคมฯ ให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือขององค์กรต่างๆ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแนวคิด เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม เครื่องสำอางไปสู่ระดับมาตรฐานโลก
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ และกิจกรรมด้านเครื่องสำอาง
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรักษาความเป็นเอกภาพ และนโยบายของสมาคมฯ
6. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก และสร้าง
สัมพันธมิตรทางการค้าในต่างประเทศ
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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกและท่านผู้สนใจ
ารสาร ฉบั บ ที่ 2/59 ที่ จ ะออกสู่ ส ายตาในเร็ ว วั น นี้
อั ด แน่ น ไปด้ ว ยสาระที่ เ ป็ น ประโยชน์ ยิ่ ง ต่ อ ผู้ ป ระกอบ
การด้านเครื่องสำอางทั้งเก่าและใหม่
เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
ฉบับ พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติเครื่อง
สำอาง พ.ศ.2535 มีการวิเคราะห์ เพือ่ ให้เข้าใจถึงข้อดี ข้อด้อย
หลายท่ า นอาจไม่ ท ราบว่ า ประเทศไทยได้ มี ข้ อ ตกลงกั บ
ประเทศอาเซียนทีเ่ รียกว่า ASEAN Cosmetic Harmonization
หรือ ปรับกฎระเบียบ เครื่องสำอางให้สอดคล้องหรือเป็นหนึ่ง
เดียว ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2003 และถือปฏิบัติใน
ปี ค.ศ. 2011 ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วและสะดวกทางการค้า
อีกทั้งคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย
นอกเหนื อ จากนั้ น เพื่ อ การผลิ ต ที่ ดี ไ ด้ ม าตรฐาน ยั ง มี
การกล่าวถึง GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบตั ใิ ห้ผลิตสินค้าดี มีมาตรฐานสม่ำเสมอ แนวทาง
นี้ก็เป็นหนึ่งในข้อตกลงของอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของผู้ประกอบการเครื่องสำอาง
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ติ ด ตาม หรื อ ผู้ ส ะสมวารสาร
สมาคมฯ ขอยืนยันว่าเราจะนำสาระที่มีคุณค่าน่าติดตามนำ
เสนอในทุกฉบับของเราค่ะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ.
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เกศมณี เลิศกิจจา
นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

เกศมณี เลิศกิจจา
นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

Cosmetics 7

8 Cosmetics

เมือ่ วันที  
่ 18 พฤษศจิกายน 2558
คุณเกศมณี เลิจกิจจา นายกสมาคมผูผ้ ลิต
เครื่องสำอางไทย คุณอรรณพ อารัญญิก
รองนายกผู้ผ ลิ ต เครื่ อ งสำอางไทย และ
คุ ณ วิ ม ลศิ ริ ปั ญ จธนศั ก ดิ์ เลขานุ ก าร
สมาคมได้ร่วมแสดงความยินดีกับการเข้า
รั บ ตำแหน่ ง ของ คุ ณ มาลี โชคล้ ำ เลิ ศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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คุ ณ เกศมณี เลิ ศ กิ จ จา นายกสมาคมผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ ง
สำอางไทย, ประธานสมาคมเครื่องสำอางแห่งอาเซียน และ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคม ได้ให้สัมภาษณ์
คณาจารย์จากศูนย์ศกึ ษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้ า ไทย ในเรื่ อ งการยกระดั บ เครื่ อ งสำอางไทยใน
ASEAN, การช่วยเหลือผู้ประกอบการเครื่องสำอาง SMEs
ของไทย, แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย
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และการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในเครื่องสำอาง เพื่อ
เป็นเสียงสะท้อนเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่อง
สำอางไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

คุ ณ เกศมณี เลิ ศ กิ จ จา
นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง
ไทย และประธานกลุม่ อุตสาหกรรม
เครื่ อ งสำอาง สภาอุ ต สาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย ได้ น ำเครื่ อ ง
สำอางในกลุ่มสมาชิกของสมาคมผู้
ผลิ ต เครื่ อ งสำอางไทย มาแสดง
ในงาน COSMEX 2015 ที่ Boot
ของสสว และเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ
และความงาม ของ SMI สภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานเครื่ อ ง
สำอางไทยให้ยอมรับในตลาดสากล โดยเครือข่ายสุขภาพและความงาม ประกอบไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม
ได้แก่ เครื่องสำอาง, สมุนไพร, ยาแผนโบราณ, ยาแผนปัจจุบัน, เทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือแพทย์ สำหรับ
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย สนใจสมัครสมาชิกผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ร่วมกัน ติดต่อได้ทุกช่องทางของเรา
จากนโยบายของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย นำโดย คุณ
เกศมณี เลิศกิจจา ในฐานะนายกผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ต้องการ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ให้ ผู้ ป ระกอบการเครื่ อ ง
สำอางไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันตลาดสากลได้ เมื่อวัน
ที่ 6 ตุลาคม 2558 ทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย นำโดย
คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล รองประธานสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสำอาง
ไทย ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "น้ำหอม" โดยมีผู้ประกอบการด้าน
เครื่ อ งสำอางที่ เ ป็ น SMEs เกื อ บ 40 รายให้ ค วามสนใจในการ
สัมมนาครั้งนี้อย่างมากมายเพื่อพัฒนางานและต่อยอดธุรกิจด้าน
เครื่องสำอางของตัวเองให้เข้มแข็งมากครั้ง โดยได้รับเกียรติ จาก
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี และ ผศ. อนุรักษณ์ นวพรไพศาล
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จากมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติในการเปิดงานในครั้งนี้
โดยการสัมมนาเรือ่ ง "น้ำหอม" ในครั้งนี้ ในแบ่งเป็น 3 Part ดังนี้
Part 1 : Basic Level Odors Training Part 2 : Perfume History Part 3 : วิธีการทำน้ำหอม
ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติไปพร้อมๆกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริงในการพัฒนางานด้านเครื่องสำอางของตัวเองต่อไป
โปรดติดตามงานสัมมนาดีๆ จากสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้ บุ ค คลากรในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสำอางต่ อ ไปในครั้ ง หน้ า และติ ด ตามข่ า วสารเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.thai
cosmetic.org หรือสนใจสมัครสมาชิกเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
สุขภาพและความงามโปรดติดต่อEmail : center@ thaicosmetic.org
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ผูส้ อื่ ข่าวประชาชาติธรุ กิจ, สยามรัฐ
และหลายสำนั ก
ได้ ข อสั ม ภาษณ์ 

คุ ณ เกศมณี เลิ ศ กิ จ จา นายกสมาคม
เครื่ อ งสำอางไทย ในเรื่ อ งแนวการช่ ว ย
เหลื อ และผลั ก ดั น นโยบายอุ ต สาหกรรม
เครื่ อ งสำอางไทยให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ
ตลาดสากล พร้อมแนวทางการช่วยเหลือ
SMEs ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและการ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นเมื่อ AEC ได้เปิดอย่าง
เป็นทางการปลายปี 2558 นี้ คุณเกศมณี
ได้กล่าวว่า "ทางสมาคมพร้อมช่วยเหลือผู้
ประกอบการเครื่องสำอางไทยให้แข่งขันได้
ในตลาดสากลด้วยนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้สามารถเห็นผลจริง โดยนโยบายต่างๆ นั้นจะทยอย
ออกมาเรื่อยๆ ให้ทุกท่านโปรดติดตามข่าวสารสมาคมได้หลายช่องทาง"

เปิ ด ตั ว ไปอย่ า งสวยงามกั บ งาน  
Beyond Beauty Asean Bangkok 2015
งานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
ทัง้ เล็ก กลาง หรือ SME และใหญ่ งานยิ่ง
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของASEAN ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางไทยสู่ตลาดสากล เพิม่ ขีดความ
สามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จาก
การร่วมมือกันในการจัดงานของหลายภาค
ส่วนทั้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, คลัสเตอร์
สุขภาพและความงาม, สมาคมผู้ผลิตเครื่อง
สำอางแห่ ง ประเทศไทย เป็ น ต้ น จาก
ปั จ จุ บั น มู ล ค่ า ตลาดเครื่ อ งสำอางอยู่
ประมาณ 2.5 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็น
2.2% ของ GDP ของประเทศไทย แบ่ง
เป็นตลาดในประเทศประมาณ 1.5 แสน
ล้ า นหรื อ 60% และตลาดต่ า งประเทศ
ประมาณ 1 แสนล้านบาทหรือ 40%   มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องปีล่ะ 8-10% โดย
เครื่องสำอางไทยมีการส่งออกเป็นอันดับ 1

12 Cosmetics

ในอาเซียน มาร่วมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเครื่องไทย
เราร่วมกันทั้ง   ผู้ประกอบการ SME หรือ เล็ก กลาง ใหญ่
สนใจเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสำอาง สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
ที่มีอายุยาวนานกว่า   50 ปี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสิทธิ
ประโยชน์ ด้ า นเครื่ อ งสำอางมากมาย ติ ด ต่ อ email:
center@thaicosmetic.org หรือ www.thaicosmetic.org  มาส
ร้างความเข้มแข็งร่วมกัน เพื่อผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย
ทุกขนาด รวมทั้ง SME

เมือ่ วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน
2558 ทีผ่ า่ นมาคุณเกศมณี เลิศกิ จ จา
นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
ร่ ว มแถลงข่ า ว ในงาน ASEAN
beauty 2016 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่  
28-30เมษายน 2559 โดยครั้งนี้ทาง UBM ร่วมกันกับ
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง
ไทย จัดงานขึ้นมา เพื่อยก
ระดับผู้ประกอบการเครื่อง
สำอางไทยให้ แ ข่ ง ขั น ใน
ASEAN ได้อย่างเต็มกำลัง
ที่ตลาดเครื่องสำอางจะขยายใหญ่ขึ้นจาก 60 ล้าน เป็น 600
ล้าน สูงขึ้นถึง 10 เท่า โดย ASEAN จะเริ่มเปิดเป็นทางการ
31 ธันวาคม 2558 นี้
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เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่
ผ่ า นมา คุ ณ เกศมณี เลิ ศ กิ จ จา นายก
สมาคมผู้ผลิตเครื่งสำอางไทย ได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากรหลักในหัวข้อ "โอกาศในการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ด้ า นความงามสู่ อ าเซี ย น"

เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ ผู้ ป ระกอบการ
เครื่องสำอางไทยสู่ตลาด ASEAN
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Asean Cosmetics
Association หรือ สมาคมเครื่อง
สำอางแห่งอาเซียนโดย คุณเกศมณี
เลิ ศ กิ จ จา ในฐานะประธาน และ
ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ ในฐานะ
นายกของสมาคมเครื อ งสำอางแห่ ง
อาเซียน การรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อเป้า
หมายการเติบโตร่วมกันสร้างความ
เข้มแข็งร่วมกัน โดยเกิดจากรวมตัว
กันของสมาคมดังต่อไปนี้
1. สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง
ไทย 
2. Ctfas Singapore
3. Chamber of Cosmetics
Industry of The Philippines,INC
4. FMM-MCTIG Malaysia
5. Perkosmi Indonesia
ถือว่าเป็นการรวมตัวครัง้ ยิง่ ใหญ่
5 ประเทศ 5 สมาคม เพื่ อ
อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง
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คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย,
ประธานสมาคมเครื่ อ งสำอางแห่ ง อาเซี ย น และ ประธานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการสมาคม ได้ให้สัมภาษณ์ คณาจารย์จาก ศูนย์ศึกษาการ
ค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในเรื่องการยกระดับ
เครื่องสำอางไทยใน ASEAN, การช่วยเหลือผู้ประกอบการเครื่ อ ง
สำอาง SMEs ของไทย, แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย และการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในเครื่อง
สำอาง เพื่อเป็นเสียงสะท้อนเพื่อการพัฒนา  ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

การประชุมเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ ประเทศเวียดนาม, 24-27 พค 2559
24th ASEAN Cosmetic Committee Meeting, Hanoi - Vietnam
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เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา
คุ ณ เกศมณี เลิ ศ กิ จ จา นายกสมาคมผู้ ผ ลิ ต
เครื่ อ งสำอางไทย ดร.ปรี ช ากร สุ ว รรณเพ็ ญ
และ คุ ณ นิ พ นธ์ เผ่ า นิ่ ม มงคล ในฐานะรอง
นายกสมาคมผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งสำอางไทย และ
คณะกรรมการสมาคมอีกหลายท่าน ได้ร่วมทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกั บ สมาคม
ผู้ผลิตเครื่รองสำอางไทย เพื่อจัดการศึกษาร่วม
กันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ,
การพั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศ, การแลก
เปลี่ ย นทางวิ ช าการ เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เครื่องสำอางร่วมกันให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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การประชุมเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งที่ 24
ณ ประเทศเวียดนาม, 24-27 พค 2559
24th ASEAN Cosmetic Committee Meeting,
Hanoi - Vietnam
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ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพทางเคมีของวิตามินเอ

ผิวเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของมนุษย์ มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกั้นระหว่าง
อวัยวะภายในกับสิ่งแวดล้อม อันที่จริงแล้วผิวเป็นด่านแรกในการป้องกันปัจจัยกระตุ้นต่างๆ จาก
ภายนอกร่างกาย ด้วยผลกระทบของปัจจัยกระตุ้นที่มาจากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการอายุ
ที่มากขึ้น จะทำให้ความสามารถในการรักษาสภาพความอ่อนเยาว์ของผิวเรานั้นเสื่อมลงทีละน้อย การ
ใช้ยาทากลุ่มกรดวิตามินเอ (Topical Retinoid) พบว่าให้ผลต่อการฟื้นคืนสภาพผิวในลักษณะต่างๆ จึง
สามารถนำไปใช้ รั ก ษาเพื่ อ การชะลอวั ย กรดเรติ โ นอิ ก (All-Trans-Retinoic Acid) (ซึ่ ง ก็ คื อ ยา
Tretinoin) คือยาทาที่สั่งจ่ายกันโดยมาตรฐานสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอางเพื่อการชะลอวัย แต่กรด
วิตามินเอ (Retinoic Acid) ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ (อาการผิวหนังเป็นผื่นแดงและอาการผิวหนัง
อักเสบ) โดยขึ้นกับปริมาณยาและความถี่ที่ใช้ จึงทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับกัน แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านMilder
Synthetic และ Natural Derivatives เป็นทางเลือกที่นิยมนำมาใช้แทนกรดวิตามินเอ (Retinoic Acid)
สารอนุพันธ์ต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการเผาผลาญโดยเซลล์ผิวให้กลายเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้ เรตินอล
(Retinol) (วิตามินเอ) เป็นยาทากลุ่มกรดวิตามินเอ (Topical Retinoid) ที่สามารถจำหน่ายได้โดยตรง
ซึ่งเป็นสารเพื่อการชะลอวัยที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้ แต่ส่วนผสมนั้นมีค่าความทนต่อผิวต่ำและไม่
เสถียรเมื่อโดนแสงแดดจึงทำให้มีขอบเขตและความต้องการใช้ที่จำกัด สารเรตินอลเอสเทอร์ (Retinol
Esters) มักจะนำมาใช้เพื่อใช้ลดการระคายเคืองและเพิ่มความมีเสถียรภาพ แต่จะไปลดการออกฤทธิ์
ของสารกลุ่มกรดวิตามิเอ (Retinoid) อย่างมีนัยสำคัญ
 

วิถีทางชีวภาพเพื่อผิวที่อ่อนเยาว์

การกระตุ้นการเพิ่มจํานวนเซลล์และการผลัดเซลล์มีความสำคัญต่อการสร้าง
เซลล์ใหม่ให้เป็นปกติ กระบวนการซ่อมแซม และลดจุดด่างดำจากความชราซึ่งเกิด
จากผิ ว ที่ แ ก่ ตั ว ลง เมื่ อ เราแก่ ตั ว ผิ ว ของเราจะบางลงและไม่ ยื ด หยุ่ น ทำให้ ผิ ว มี
ลักษณะหย่อนคล้อย ย้อย และย่น
กลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoids) เป็นสารเคมีประเภทสารประกอบที่ มี
พันธะกับสารตัวรับกรดวิตามินเอ (Retinoic Acid Receptors (RAR)) ซึ่งควบคุม
การตอบสนองต่อหน้าที่ทางชีวภาพที่สำคัญ กลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoids) เป็นที่รู้
กันว่าสามารถใช้รักษาเพื่อการชะลอวัยผิวได้ เมื่อ RAR ของเซลล์ผิวจับกับกลุ่มกรด
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วิตามินเอ (Retinoids) กลไกที่ดำเนินไปตามลำดับขั้นจะ
ทำให้ เ กิ ด ผลที่ ดี ต่ อ ผิ ว พรรณ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มี ก ารเพิ่ ม
จํานวนเซลล์ที่ดีขึ้น มีการเกิดชีวสังเคราะห์ของโปรตีน
ภายนอกเซลล์และไกลแคน (Glycans) ต่างๆ และมีการ
ผลัดเซลล์เพิ่มขึ้น การกระตุ้นกระบวนการทางชีวภาพเพื่อ
การชะลอวัยผิวเหล่านี้ทำให้ค้นพบวิธีการแบบใหม่ในการ
คิดค้นสูตรเครื่องสำอางเพื่อต่อสู้กับวัย และการย้อนคืน
สภาพของการผิวให้ดูอ่อนวัย
 

วิตามินเอชนิดพิเศษที่ออกฤทธิ์ได้โดยไม่ทำให้
ระคายเคื อ ง (An Advanced, Low Irritation
Vitamin A Active)

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR) เป็นสาร
เอสเทอร์ ก รดเรติ โ นอิ ก (All-Trans-Retinoic Acid)
ประเภทเครื่องสำอางที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิผล
ต่อการชะลอวัย ผลิตภัณฑ์ชนิดทาเพื่อการชะลอวัยในยุค
ต่ อ ไปจะมี ฐ านคิ ด มาจากระบบการนำส่ ง ที่ มี เ อกลั ก ษณ์
เฉพาะ พร้อมทั้งส่วนผสมที่มีเรตินอล (Retinol) และสาร
อนุ พั น ธ์ ก ลุ่ ม กรดวิ ต ามิ น เอ (Retinoid) ที่ ช่ ว ยให้ ผิ ว
กระจ่างใส ดูอ่อนเยาว์มากขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
และเป็นเป้าหมายสำคัญของการใช้ส่วนผสมนี้ โดยเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับยากลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoid) แบบ
ที่ไม่ต้องมีใบสั่งยาโดยให้ผลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
สารออกฤทธิ์ HPR ความเข้ ม ข้ น 10% ใน
Dimethyl Isosorbide มีชื่อทางการค้าว่า Granactive
Retinoid และสาร Dimethyl Isosorbide หรือที่เรียกกัน
ว่ า DMI เป็ น สารตั ว ทำละลายที่ มีค วามปลอดภั ย สู ง มี
การนำมาใช้กันนานแล้วในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและ
ยา มีประสิทธิภาพในการนำส่งสารออกฤทธิ์เข้าสู่ชั้นผิว
สามารนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังเป้าหมายได้ดีขึ้นเพื่อบำรุง

รักษาผิวในส่วนต่างๆ มีการใช้ค่า Hansen Solubility
Parameter in Practice (HSPiP) ในการประมาณค่าของ
DMI โดยพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับผิว ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
เท็จจริงที่ DMI นั้นเป็นตัวทำละลายที่ดีในการช่วยให้มี
การซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้นการนำส่งเข้าไปในชั้นผิวที่มี
ความจำเพาะสูงเช่นนี้ส่งผลให้สามารถลดปริมาณของสาร
ออกฤทธิ์ (HPR) ที่ใช้สูตรเครื่องสำอางลงได้ นอกจาก
ช่วยเรื่องลดการระคายเคืองของผิวแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน
ของสูตรเครื่องสำอางได้อีกด้วย นอกจากนี้สาร Dimethyl
Isosorbide ยังสามารถผสมเข้ากับน้ำและนั้นต่างๆ ได้ จึง
เป็นสารที่เข้ากันได้ง่ายกับสารอื่น ตัวทำละลายนี้ช่วยให้
Hydroxypinacolone Retinoate มีความเสถียรในสภาพ
การเก็บรักษาปกติได้ดีขึ้น โดยควบคุมสภาพแวดล้อมให้
แห้งเพื่อช่วยลดการเสื่อมสภาพ
ในการเกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สารตั ว รั บ กลุ่ ม กรด
วิ ต ามิ น เอ (Retinoid Receptors) กลุ่ ม กรดวิ ต ามิ น เอ
(Retinoid) และสารที่ เ หมื อ นกั น นี้ ในขั้ น แรกจะต้ อ ง
สามารถเจาะเข้าไปในชั้นผิวได้ก่อนแล้วจึงเผาผลาญไป
เป็ น รู ป แบบสารที่ อ อกฤทธิ์ ไ ด้ เช่ น เรติ นั ล ดี ไ ฮด์
(Retinaldehyde) และกรดวิตามินเอ (Retinoic Acid) โดย
ใช้เอ็นไซม์หลายขั้น ส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะนี้มี
ปฏิกิริยา Retinoic โดยธรรมชาติ สร้างพันธะโดยตรงต่อ
สารตัวรับกลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoid Receptors) โดย
ไม่ต้องมีการเผาผลาญเพื่อสลายไปเป็นรูปสารออกฤทธิ์
ต่อชีวภาพ สารชนิดใหม่นี้ได้มีการทดสอบในทางคลินิก
แล้วและพบว่าทำให้เกิดการระคายเคืองน้อยกว่าเรตินอล
(Retinol) และเมื่อผสมเข้ากับระบบนำส่งที่ดีขึ้น จะทำให้
สารกลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoid) มีความอ่อนโยนต่อผิว
ปลอดภัย และชะลอวัยได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปที่ 1. ลดริ้วรอยและรอยย่นอย่างเห็นได้ชัด หลังจาก 14 วันที่ใช้เซรั่มที่มีส่วนผสม Hydroxypinacolone Retinoate
(0.2% wt) ใน Dimethyl Isosorbide
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รู ป ที่ 2. หลั ง จากตรวจการแพ้ โ ดยวิ ธี Occlusive Patch Test เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง พบว่ า Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)
มี รูปลักษณะการก่อให้เกิดอาการแพ้ได้น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับเรตินอล (Retinol) ตัวอย่างที่ทดสอบนั้นแบ่งเป็น (1) HPR
(0.5% wt) ใน DMI (Dimethyl Isosorbide) และ (2) เรตินอล (Retinol) (0.5%) ใน DMI

อีกด้านหนึ่งนอกจากการทำให้ความทนต่อผิวดีขึ้น
HPR นั้ น มี ค วามเสถียรทางเคมีเป็นอย่างดีโดยไม่มีผล
กระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อประสิทธิภาพของสาร ทำให้มี
โอกาสที่จะพัฒนาสารให้วิตามินเอในเครื่องสำอาง รูปที่ 3
แสดงถึ ง ความมี เ สถี ย รภาพที่ ดี ขึ้ น ของ Hydroxypinacolone Retinoate เปรียบเทียบกับเรตินอล (Retinol) เมื่อ

ทดสอบโดยใช้ Thermal Stress โดยละลายสารออกฤทธิ์
ทั้งสองใน DMI และเก็บไว้ในขวดแก้วกันแสงภายใต้สภาพ
แวดล้อมที่เป็นไนโตรเจน สารออกฤทธิ์ HPR พบว่ามี
ความเสถียรได้ถึง 10 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารที่เหลือ
ค้างอยู่ 50% จึงมีลักษณะเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดสภาวะ
แทรกซ้อน

รูปที่ 3. HPR (0.1% ของ
น้ ำ หนั ก ) ใน DMI () ที่ มีเ สถี ย ร
ภาพเชิงความร้อน (50°C) มากขึ้น
เปรียบเทียบกับเรตินอล (Retinol)
(0.1% ของน้ำหนัก) ใน DMI ()
เมื่อเก็บในขวดแก้วกันแสง
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ผลการศึกษาทางคลินิก: ภาพโดยรวม

เมื่อใช้ห้องปฏิบัติการที่เป็นอิสระจากกัน กลุ่มอาสา
สมัครแจ้งว่า:
• ไม่มีอาการระคายเคืองหลังจากทดสอบอาการแพ้
ด้วยวิธี Cumulative Irritation Patch เป็นระยะ 3 สัปดาห์
• ไม่พบอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังจากทดสอบการ
ระคายเคืองเฉพาะที่และการทำให้แพ้เป็นระยะ 3 สัปดาห์
• ดีขึ้น 50% สำหรับในกรณีผิวหยาบ
• ดีขึ้น 40% สำหรับในกรณีผิวเป็นขุย (ตัวบ่งชี้ถึง
สภาพผิวแห้ง)
• จุดด่างดำจากความชราแลดูลดลง 50%
การวิเคราะห์เซลล์ผิวมนุษย์ในหลอดทดลอง (In
Vitro) เพื่อหา HPR ที่ออกฤทธิ์:
• มี ค วามทนได้ ดี ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เรติ น อล
ปาล์มิเตท (Retinol Palmitate) ที่ควบคุมโดยเซลล์ผิว
มนุ ษ ย์ ภ ายใต้ ส ภาพการทดลองที่ มี ค วามเครี ย ดจากสิ่ ง

แวดล้อมลักษณะต่างๆ
• มี ก ารระคายเคื อ งต่ ำ กว่ า เรติ น อลปาล์ มิ เ ตท
(Retinol Palmitate) ที่ควบคุมบนแบบจำลองโครงสร้าง
ผิวมนุษย์
• แสดงการปรั บ เปลี่ ย นการแสดงออกโดยทั่ ว ไป
ของยีนกลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoid) ในเซลล์ผิวหนัง
มนุษย์
• จัดเป็นสารประเภทไม่ระคายเคืองและไม่เป็นพิษ
ต่อเซลล์กับแบบจำลองเนื้อเยื่อผิวมนุษย์
การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาในเรื่ อ งการแพร่ ผ่ า น
ผิวหนังของสารออกฤทธิ์ Granactive Retinoid พบว่า:
• สารออกฤทธิ์กลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoid) มี
การเจาะผ่านผิวหนังจากการทดสอบในหลอดทดลองได้
ต่ ำ มาก แต่ อ อกฤทธิ์ ไ ด้ เ พี ย งพอต่ อ การเจาะผ่ า นไปถึ ง
ตำแหน่งเป้าหมาย

การทดสอบ Granactive Retinoid ทางคลินิกในด้านความปลอดภัยการระคายเคือง
และประสิทธิภาพสาร

Cumulative Irritation Patch

50%
40%
vs.
(Retinol Palmitate)
vs.
(Retinol Palmitate)
(Retinoid)

(Retinoid)
–
–
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สารออกฤทธิ์ Retinoate ใน DMI เป็นสารที่พัฒนา
ขึ้ น มาเพื่ อ ช่ ว ยในการชะลอวั ย และรั ก ษาสิ ว โดยที่ ท ำให้
ระคายเคืองน้อย ออกฤทธิ์นำส่งสารได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพเมื่อใช้เป็นประจำทุกวัน สาร Granactive Retinoid
เป็นสารเมทริกซ์แห้งที่ช่วยให้อิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ (O/
W) อิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมัน (W/O) และสารชนิดต่างๆ
ก่อตัวได้ง่าย สามารถนำไปใช้เพื่อ (ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่
นี้) บำรุงผิว เป็นเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้า และบำรุง
ผิวกาย สำหรับการใช้เพื่อรักษาสิว สารกลุ่มกรดวิตามินเอ
(Retinoid) จะต้องนำไปผสมเข้ากับสารออกฤทธิ์ในการ
รั ก ษาสิ ว ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตามกฎข้ อ บั ง คั บ ในภู มิ ภ าค
หรือประเทศนั้นๆ แล้ว การเติมสาร Granactive Retinoid
ควรเติ ม ลงในอิ มั ล ชั น ที่ ยั ง อยู่ ใ นระยะที่ เ ป็ น น้ ำ มั น ด้ ว ย
ระดับการใช้งานในทางคลินิกที่ 1-2% ซึ่งสามารถเติมใน
ระดับที่มากกว่านี้ได้โดยจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
ควรผสมสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ด้ ว ยวิ ธี ที่ ไ ม่ ใ ห้ โ ดนอากาศ/
ออกซิเจนกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่พร้อมนำไปใช้ สาร

สรุป

สาร Granactive Retinoid ( INCI Name:
Dimethyl Isosorbide (and) Hydroxypinacolone
Retinoate) เป็น Cosmetic grade เอสเทอร์ของกรด
เรทิโนอิก (All-Trans-Retinoic Acid) ซึ่งพบว่าช่วย
ทำให้ผิวพรรณอิ่มเอิบ มีความยืดหยุ่น และชุ่มชื้น และ
ดูกระจ่างใส ช่วยให้สามารถควบคุมคุณลักษณะการ
ชะลอวัยของสารกลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoid) ให้คง
ประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และไม่
พบปัญหาเรื่องความเสถียรของสารซึ่งมักจะเกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนสภาพทางเคมีของวิตามินเอ ควรนำไป
ใช้เพื่อช่วยทำให้ผิวสะอาดเมื่อใช้ร่วมกับการรักษาสิว
โดยตรง สามารถผสมเข้ากับสารต่างๆ ได้หลายชนิด
และมีเหมาะกับการใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความอ่อน
โยน เนื่องจากมีความทนต่อผิวเป็นพิเศษและมีความ
เสถี ย รทางเคมี สาร Granactive Retinoid จึ ง เป็ น
โอกาสใหม่ ที่ น่ า สนใจในด้ า นสารผสมที่ อ อกฤทธิ์ เ พื่ อ
การชะลอวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 

กลุ่มกรดวิตามินเอ (Retinoids) โดยทั้งหมดนั้น จะมีชุด
ของพั น ธะคู่ ส ลั บ กั บ พั น ธะเดี่ ย ว (conjugated double
bonds) ต่อกันที่เป็นลักษณะจำเพาะเป็นอย่างยิ่งซึ่งอาจ
เกิดออกซิเดชันและทำให้เสื่อมสภาพลง ควรใช้สารสาร
ต้านออกซิเดชันที่มีอยู่ทั่วไป เช่น วิตามินอี และ BHT/
BHA เพื่ อ ช่ ว ยปกป้ อ งสารประกอบกลุ่ ม กรดวิ ต ามิ น เอ
(Retinoid) ชนิดใหม่นี้
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ป็นเวลามากกว่าสิบห้าปีมาแล้วที่เราเริ่มต้นการทำ Asean Harmonization of Cosmetic Regulation หัวข้อของ Good Manufacturing
Practice หรือที่เราเรียกกันอย่างคุ้นปากว่า GMP เป็นหัวข้อที่ได้รับการอภิปราย
กันอย่างถึงพริกถึงขิงจากกลุ่มสมาชิกทั้ง 9 ประเทศ (ทั้งนี้เป็นเพราะในช่วงต้น
ประเทศพม่าไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย)
ประเทศมาเลเซียได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำใน
การร่าง GMP โดยมี ASEAN Cosmetic Association
(ACA) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ เรื่องที่ผมจำได้
เป็นอย่างดีในช่วงแรกก็คือว่าร่างต้นฉบับของมาเลเซีย
นั้น ลอก GMP ของยาออกมาเป๊ะ แทบจะพูดได้เลยว่าเป็นการเอา GMP ของยา
มาแล้วเปลี่ยนจากคำว่า “Pharmaceutical” เป็น “Cosmetic” เท่านั้นเอง ร่างฉบับ
ดังกล่าวต้องการให้ห้องผลิตเครื่องสำอางเป็นห้องที่มีการควบคุมความชื้นและ
อุณหภูมิ หรือคือเป็นห้อง air conditioned นั่นเอง นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีความ
พยายามที่จะให้ประเทศอื่นๆ ประกาศให้ GMP เป็นกฎหมายบังคับ คงจะจินตนา
การกั น ได้ ไ ม่ ย ากนั ก ว่ า ถ้ า ต้ น ฉบั บ ของมาเลเซี ย ถู ก นำมาบั ง คั บ ใช้ ไม่ ใ ช่ แ ค่
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) เท่านั้นที่จะประสบปัญหา แต่บริษัทข้ามชาติก็
คงจะต้องกระอักเลือดกันเป็นแถว อย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณ คุณ Lukmani
หัวหน้าทีมของมาเลเซียในสมัยนั้นรวมถึงคุณเกศมณี ประธานสมาคมของเราที่
ได้ผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
และในวันนี้เราก็มี Asean Cosmetic GMP Guidelines ซึ่งใช้เป็นข้อควร
ปฏิบัติในการขบวนการการผลิตเครื่องสำอางของผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่จดแจ้ง
เครื่องสำอางต่อกองควบคุมเครื่องสำอาง (Self-declaration)
ซึ่งขณะนี้ได้มีความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานรัฐในการทำ GRP (Good
Regulatory Practice) ที่เกี่ยวข้องกับ GMP เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอางฉบับปัจจุบัน (ซึ่งคาดว่าอาจจะมีประกาศเป็นทางการเกี่ยวกับขั้น
ตอนการปฏิบัติเรื่องการทำ GMP ในอนาคตอันใกล้นี้)
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บทความนี้ ผมจะไม่ขอกล่าวถึงสถานะภาพของ
GMP ในประเทศไทยว่าควรจะก้าวไปในทิศทางใด แต่จะ
ขอแชร์ประสบการณ์การทำงานตลอด 36 ปีที่ผ่านมา โดย
จะเน้นในเรื่อง Product Integrity Management (ซึ่งหมาย
ถึ ง การดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ พ อใจของทั้ ง
ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ข าย ผู้ ใ ช้ และ ภาครั ฐ ) โดยหลั ก การ ของ
Product Integrity นี้ ไม่ขึ้นกับขนาดของผู้ประกอบการ
กล่ า วคื อ สามารถใช้ ไ ด้ ตั้ ง แต่ ป้ า แจ๋ ว (นามสมมุ ติ ) ขาย
ส้ ม ตำปากซอย ไปจนถึ ง บริ ษั ท ที่ มี ย อดขายเป็ น หลั ก
พันล้าน ทั้งนี้ผมจะขอให้มุมมองและข้อคิดแก่ผู้ประกอบ
การว่าหลักเกณฑ์ของ GMP จะช่วยยกระดับธุรกิจและ
สร้างผลกำไรให้กับผู้ประกอบการเครื่องสำอางอย่างยั่งยืน
ได้อย่างไร…..
36 ปีเชียวนะ.....
คนที่รู้จักคุ้นเคยกับผม ส่วนใหญ่จะคิดว่าประสบ
การณ์และมุมมองของผมนั้นเป็นมุมมองของผู้ประกอบ
การจากบริ ษั ท ข้ า มชาติ ที่ มี เ งิ น ลงทุ น ล้ น ฟ้ า และไม่ มี
ประสบการณ์ จ ากบริ ษั ท แบบ SME ที่ ซึ่ ง ทุ ก บาททุ ก
สตางค์มีค่ายิ่ง แต่ในความจริงแล้ว ก่อนจะได้ทำงานกับ
บริษัทข้ามชาติ ผมได้เริ่มงานกับบริษัทเล็กๆ ที่มีนักเคมี
คนเดี ย วทำหน้ า ที่ ตั้ ง แต่ วิ จั ย พั ฒ นาสิ น ค้ า ควบคุ ม
คุณภาพของวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภณ
ั ฑ์ แก้ปัญหา
ทุกอย่าง ในโรงงาน รวมทั้งให้ข้อมูลทางเทคนิคกับฝ่าย
ขายอีกด้วย เครื่องมือเครื่องใช้ก็มีแค่พอใช้ตามขนาดของ
โรงงาน ในสองปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้เรื่องการ
จัดสรรทรัพยากร ซึ่งรวมถึง เวลา เงิน และ เครื่องใช้
ต่างๆ เวลานั้นผมยังไม่รู้จักหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ GMP แต่
ก็ได้เขียนเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกกันว่า

SOP รวมถึงรายชื่อหรือข้อมูลต่างๆ เพื่อให้พนักงานฝ่าย
การผลิตทั้งสองคนทำการผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้อง มี
คุณภาพ รวมถึงผลิตได้เหมือนกันทุกครั้ง เพราะถ้าหาก
ผลิตไม่ถูกต้องแล้ว การมาแก้ไขของที่เสีย จะเสียเวลาและ
เสียหายมากกว่าการใช้เวลาเขียน SOP และการฝึกฝน
พนักงานหลายเท่านัก
ต่อมาเมื่อได้มาอยู่บริษัทข้ามชาติ ตำแหน่งสุดท้าย
ก่อนเกษียณของผมก็มีหน้าที่รับผิดชอบระบบคุ ณ ภาพ
ทั้งหมดของโรงงานผลิตยาสีฟันในเอเซียรวมถึงการดูแล
ระบบคุณภาพของ Supplier วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง
แน่นอน Supplier เหล่านี้มีหลากหลาย มาจากร้อยพ่อ
พันแม่ แยกย้ายกันอยู่ทั้งในเอเซีย ยุโรป และอเมริ ก า
นอกจากนี้ Supplier เหล่านี้ก็มีตั้งแต่ขนาด SME จนถึง
บริษัทข้ามชาติเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะทำงานกับเขาได้
ก็ต้องเข้าใจถึงรากฐานในการทำงานและปัญหาของเขา
อย่างลึกซึ้งเสียก่อน
และเมื่อพูดถึงบริษัทข้ามชาติ คนส่วนมากจะคิดว่า
บริษัทเหล่านี้มีเงินลงทุนมหาศาลใช้ได้อย่างไม่จำกัดและ
ง่ายดาย จะใช้สร้างโรงงานใหญ่โตวิลิศมาหราอย่างไรก็ได้
แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เพราะ
ก่อนที่บริษัทข้ามชาติจะลงทุนใช้เงินทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
นั้น เขาจะมีทีมที่ประกอบไปด้วย วิศวกร นักบัญชี และนัก
อะไรต่อมิอะไรอีกมากมายที่จะมาทำการศึกษา วิเคราะห์
ทุกรูปแบบอย่างละเอียด มีขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุมจาก
ผู้บริหารหลายระดับ เพื่อให้แน่ใจ ว่าการลงทุนนั้นๆจะทำ
กำไรที่ยั่งยืนให้บริษัทในอนาคต แล้วท่านแปลกใจบ้าง
ไหม ทำไมบริษัทข้ามชาติจึงลงทุนทำ GMP กันทั้งหมด
เขาไม่ได้ทำเพื่อเอาหนังสือรับรองมาแปะฝาไว้ดูเล่นหรอก
มันต้องมีเหตุผลที่มากกว่านั้นอย่างแน่นอน…..
เหตุผลอะไรล่ะ…..
ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็มีจุดประสงค์ที่เหมือนกัน
คือ Sustainable Profitability ผมขอแปลว่า “การทำกำไร
แบบยั่งยืน” คือ ทำกำไรอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นการทำ
กำไรที่ยั่งยืนด้วย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผมขอ
ยกตัวอย่างป้าแจ๋วแม่ค้าส้มตำปากซอยก็แล้วกัน
ป้าแจ๋วจะทำกำไรที่ยั่งยืนได้อย่างไรล่ะ ตำส้มตำอยู่
อย่างเดียว ครกก็มีอยู่ใบเดียว งบโฆษณาก็ไม่มี คู่แข่งก็
เยอะ ต้นทุนก็สูงขึ้นทุกวัน ทั้งยังค่ามะนาวที่ราคาขึ้นๆ
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ลงๆ ไหนจะยังลูกค้าที่จู้จี้ เอาเผ็ดน้อย เผ็ดพอดี เผ็ดมาก
ไม่ใส่พริกเลย พอปล่อยให้รอนานก็บ่น ไหนจะยังต้องกลัว
เซเว่นแย่งขายอีก ดูจะมีตัวแปรมากมายเหลือเกินใช่ไหม
ไม่เพียงเท่านั้นในทุกวันพระป้าแจ๋วจะต้องไปทำบุญที่วัด
ดังนั้นในวันดังกล่าวป้าแจ๋วจะให้น้องสาวชื่อป้าจันทร์มา
ขายแทน เพราะเคยหยุ ด ไปเลยแล้ ว ลู ก ค้ า ตามหาโดย
ลูกค้าประจำของป้าแจ๋วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ชอบ
ส้ ม ตำป้ า แจ๋ ว เพราะสะอาด ไม่ เ คยทานแล้ ว ท้ อ งเสี ย
รสชาติก็คงที่ สั่งเผ็ดมากน้อยได้ตามที่ต้องการ ราคาก็มี
ความเหมาะสม และถ้ามาซื้อในวันพระ ป้าจันทร์ก็ตำได้
ไม่แพ้ปา้ แจ๋ว ถ้าไม่เห็นคนตำก็จะไม่รเู้ ลยว่าไม่ใช่ปา้ แจ๋วตำ
ป้าแจ๋วไม่ได้จบการตลาดหรือได้รับการสอนเรื่อง
GMP Guidelines เลย แต่ก็มีความมานะในการตำส้มตำ
โดยลองพัฒนาสูตร (ตำหลายๆรส) ทำการวิจัยตลาด (คุย
กับลูกค้า) จนรู้ว่าถ้าลูกค้าสั่งเผ็ดน้อย ต้องใส่พริกกี่เม็ด
ถ้าเอาไม่เผ็ดเลย นอกจากจะไม่ใส่พริกแล้วยังต้องล้างครก
และอุปกรณ์ให้สะอาดไม่มีพริกมาปนเปื้อน เพื่อกันลืมป้า
แจ๋วก็จดสูตรส้มตำของตัวเองเอาไว้ (Master Formula)
และจดขั้นตอนการตำส้มตำ (SOP) ให้ป้าจันทร์ไว้ดูเวลา
มาตำแทนวันพระ ก่อนที่จะให้ป้าจันทร์มาตำแทน ป้าแจ๋ว
ก็ได้ฝึกฝนดูแลจนแน่ใจว่าป้าจันทร์จะตำส้มตำได้ตามที่
ลูกค้าต้องการ (Training) เวลาป้าแจ๋วตำส้มตำก็จะเอาผ้า
ปิ ด ปาก ไม่ พู ด กั บ ใคร มี ผ้ า คลุ ม ผมและผ้ า กั น เปื้ อ น
เรียบร้อย ดูสะอาดสะอ้านทีเดียว เวลาลูกค้าสั่งก็จะให้
ลูกค้าช่วยจดใส่กระดาษไว้เพื่อช่วยลดการตำผิดรายการ

แล้วป้าแจ๋วก็จะวางรายการไว้ตามก่อนหลังจะ
ได้ ท ำตามคิ ว ได้ ถู ก ต้ อ ง เวลาใส่ เ ครื่ อ ง
ปรุงก็จะใช้การตวงเพื่อให้แน่ใจว่าทุก
ครกที่ตำออกมารสชาติต้องไม่เพี้ยน
วัตถุดิบที่ใช้ก็จะพิถีพิถันซื้อของที่สด
สะอาดและเลือกสรรด้วยตัวเอง สร้าง
ความคุ้ น เคยสนิ ท สนมกั บ แม่ ค้ า ขายผั ก
เพราะเขาเข้ า ใจดี ว่ า ป้ า แจ๋ ว ขายส้ ม ตำได้
มากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะขายผักได้มาก
ตามกัน ป้าแจ๋วทำสี่งเหล่านี้โดยไม่ต้อง
ลงทุนเพิ่มสักบาทเดียว แต่สิ่งเล็กน้อยที่
ทำเป็นนิสัยนี้ช่วยการค้าขายส้มตำของป้า
แจ๋ ว ได้ เ กิ น คาด กำไรที่ ป้ า แจ๋ ว ได้ จ ากการ
ตำส้มตำก็ไม่ได้เอามากินมาใช้ ซื้อมือถือใหม่หรือ
ทำบุญหมด แต่อดออมไว้ทุกเดือนเพราะป้าแจ๋วมีความคิด
จะซื้อครกและเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่ม และอีก 2-3 ปี จะ
ขยายร้ า นและขายไก่ ย่ า งด้ ว ย โดยจะให้ ป้ า จั น ทร์ แ ละ
หลานอีกคนมาช่วยทุกวัน แล้วถ้ากิจการดีขึ้นเรื่อยๆ ก็จะ
ฝึกลูกมือเพิ่มขึ้น ไม่แน่นะ อีก 4-5 ปีอาจมี “แจ๋วส้มตำ”
เปิดสาขาตามห้าง ใหญ่ๆ เหมือนกับ After You ก็ได้
นี่คือ แผนธุรกิจของป้าแจ๋ว ไม่ต้องจบ MBA ก็คิดได้…..
ลองเอาเรื่องของป้าแจ๋วแม่ค้าส้มตำมาเปรียบเทียบ
กับธุรกิจของผู้ประกอบการเครื่องสำอางแล้วตรองดูว่า
หลักเกณฑ์ของ GMP จะช่วยให้กิจการของท่านทำกำไรที่
ยั่ ง ยื น ได้ อ ย่ า งไร ถ้ า ท่ า นยั ง คิ ด ไม่ อ อก ไม่ เ ป็ น ไร อ่ า น
บทความนี้ต่อไปให้จบ จะมีข่าวดีแจ้งให้ทราบ สำหรับ

Cosmetics 27

ผู้ประกอบการที่พอจะเห็นประโยชน์
บ้ า งแล้ ว แต่ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า จะเริ่ ม ต้ น
อย่างไรก็คงต้องอ่านต่อไปเช่นกัน.....
ทำไมไม่สอน Calculus ให้นักเรียน
ชั้นประถม.....
ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าการทำGMP ต้องทำด้วยใจ
ถึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ได้ทำเพราะใครบังคับ
หรือทำเพื่อต้องการใบรับรองมาตราฐาน แต่เพียงอย่าง
เดียว เปรียบเสมือนคนขี่มอเตอร์ไซด์ที่เอาหมวกกันน็อค
มาวางไว้บนศีรษะเพียงเพราะกลัวตำรวจจับ โดยไม่ได้
ใส่ใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงและวิธีใช้ที่ถูกต้อง
อีกคำถามหนึ่งที่ได้ยินอยู่เป็นประจำว่า จะเอาเงิน
ที่ไหนมาลงทุนทำ GMP บริษัทเล็กๆไม่มีเงินจะทำหรอก
ก่ อ นจะตอบคำถามนี้ ลองคิดดูหน่อยว่าทำไมเราถึงไม่
สอน Calculus ให้เด็กชั้นประถม คำตอบก็คือเด็กประถม
ยังไม่พร้อมที่จะเรียน เพราะก่อนที่เขาจะเรียน Calculus
ได้ เขาต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อีกหลายแขนงได้แก่
พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ เป็นต้น ฉะนั้น กว่าจะ
พร้ อ มเรี ย น Calculus ก็ ต้ อ งเก็ บ วิ ท ยายุ ท ธกั น จนถึ ง
มั ธ ยมปลายหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เลยที เ ดี ย ว ที นี้ ถ้ า มี เ ด็ ก
นั ก เรี ย นประถมมาปรารภกับท่านว่าชาตินี้เขาไม่มีทาง
จะเป็นวิศวกรได้เพราะเขาไม่ได้เรียน Calculus ไม่ได้เรียน
กลศาสตร์ ไม่ ไ ด้ เ รี ย น ไฟฟ้ า แสง เสี ย ง ไม่ ไ ด้ เ รี ย น
Thermodynamics ไม่ได้เรียน Fluid Mechanics ท่านจะ
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แนะนำเขาอย่างไร…..
การเริ่ ม ทำ GMP นั้ น ไม่
ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น เลยถ้ า เราเริ่ ม
อย่างฉลาดตามที่ได้คุยไว้ช่วงยาย
แจ๋วแม่ค้าส้มตำ เพราะ GMP มี
อยู่ ห ลายส่ ว น บางส่ ว นสามารถ
เริ่ ม ทำได้ ทั น ที โ ดยใช้ ใจ ความ
มุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
และเมื่ อ ทำแล้ ว เห็ น ประโยชน์ ว่ า
นี่แหละ ใช่เลย ตัวช่วยที่จะทำให้
การค้ า มี ก ำไรอย่ า งยั่ ง ยื น ก็ ต้ อ ง
วางแผนการลงทุนเกี่ยวกับเครื่อง
ไม้เครื่องมือและสถานที่ในอนาคต
จะใช้ เงิ น มากน้ อ ยเพี ย งไรและ
ใช้เวลานานเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพในปัจจุบันของผู้
ประกอบการ การลงทุนที่ให้ประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นสิ่งที่
ควรเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็น
สิ่งที่ตัวเราเองเป็นผู้กำหนด
ถ้ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมต้ อ งการเป็ น วิ ศ วกรก็ ต้ อ ง
เตรียมตัวฝึกปรือวิทยายุทธให้ครบถ้วนที่ต้องใช้ในอนาคต
ถ้าผู้ประกอบการต้องการทำกำไรที่ยั่งยืนให้ธุรกิจก็ต้อง
ออมเงินมาลงทุนในตัวช่วยที่จำเป็น…..
แล้วจะยังไงต่อ…..
สัจธรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ อนาคตจะมาพบกับ
เราแน่นอน เราจะพร้อมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง การ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพ ลดต้ น ทุ น ผลิ ต สิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ที่ พ อใจ
ของผู้บริโภค เป็นหัวใจในการทำให้เกิดกำไรที่ยั่งยืนใน
ธุรกิจทุกประเภท ในกิจการผลิตเครื่องสำอาง การนำ
GMP Guidelines มาใช้จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญยิ่ง
สมาคมผู้ผ ลิตเครื่องสำอางไทย ตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของ GMP เป็นอย่างมาก จึงได้จัดการฝึก
อบรมมาทุ ก ปี และในปี นี้ สมาคมฯจะจั ด กิ จ กรรม
เกี่ยวกับ GMP ที่จะช่วยเหลือสมาชิกที่สนใจ โดยจะมี
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และเจาะลึกไปถึงหลัก
ปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทันที โปรดติดตามรายละเอียดที่
สมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป
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ตามทีพ่ ระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสำอาง พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ต้องเปลี่ยนแปลงระบบ
กำกับดูแลเครื่องสำอางให้เป็นระบบเดียวกันคือ ระบบการแจ้งเครื่องสำอางก่อนที่จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง จึงต้อง
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและระบบดังกล่าว อันเป็นการสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ของประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรการ
การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งในด้านการห้ามผลิต ห้ามนำเข้า หรือห้ามขาย
เครื่องสำอางบางประเภท การกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง การกำหนดมาตรฐานของสถานที่
ผลิตเครื่องสำอาง ภาชนะบรรจุ การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มาตรการการควบคุมฉลาก มาตรการการโฆษณา
มาตรการการควบคุมเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ มาตรการการควบคุมเครื่องสำอางปลอม ตลอดจนมาตรการการ
ควบคุมเครื่องสำอางผิดมาตรฐาน ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษ และอัตราค่าธรรมเนียม
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป”
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ข้ อ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นอกจากจะใช้ เ ป็ น คำนำ
ของสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในการจัดพิมพ์พระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ
เครื่องสำอาง ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอด
จนบุคคลทั่วไปนำไปใช้อ้างอิง และใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจหรือดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องสำอางให้เป็น
ไปตามที่ ก ฎหมายกำหนดเมื่ อ เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๙ ที่
ผ่านมา ทั้งยังเป็นข้อความที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ใช้เป็นเหตุผลประกอบการใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในปีที่แล้วเพื่อพิจารณา
และได้ผ่านการพิจารณาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก.
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ที่ ผู้ เ ขี ย นนำเอาพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ม าลงใน
วารสารของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ก็เพื่อที่จะนำ
เสนอแนวทางในการปฏิ บั ติ ข องผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ
เครื่องสำอาง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าความเห็นของผู้
เขียนถูกต้องไปทั้งหมด เนื่องจากตามหลักการตีความของ
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กฎหมายขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ เจกบุ ค คล จึ ง ขอทำความเข้ า ใจใน
เบื้องต้นก่อน
ต่ อ ไปจะเป็ น การกล่ า วถึ ง ตั ว พระราชบั ญ ญั ติ เ ป็ น
มาตราๆ ไป บางมาตราอาจจะไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ เรามา
ลองพิจารณากันว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นไปตาม
เหตุผลที่ว่าจะคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล
เพียงใด
มาตรา๔ ให้พระราชบัญญัตินี้
“เครื่องสำอาง” หมายความว่า
(๑) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น
หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของ
ร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและ
เยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความ
สวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่น
กาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และ
รวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวม
ถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอก
ร่างกาย
(๒) วั ตถุ ที่มุ่งหมายสํา หรับใช้ เ ป็น ส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ หรือ
(๓) วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่อง
สำอาง
จะเห็ น ได้ ว่ า คำจำกั ด ความของคำว่ า “เครื่ อ ง
สำอาง” ในพรบ.ฉบั บ นี้ ค่ อ นข้ า งจะชั ด เจนกว่ า และกว้าง
กว่า เช่น
“ส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์” หมายความว่า
จะเป็นเครื่องสำอางได้ก็ต่อเมื่อใช้กับร่างการมนุษย์ (คน)
เท่ า นั้ น ถ้ า นำไปใช้ กั บ สั ต ว์ ห รื อ สิ่ ง ของจะไม่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น
เครื่องสำอาง
“เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ” หมายความว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏอย่างชั่วคราวในขณะ
ที่ใช้ ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ยกตัวอย่างเช่น
“ทำให้ผมดำ” “แลดูขาวขึ้น” เมื่อหยุดใช้ก็จะกลับไปเป็น
เหมือนเดิมในระยะเวลาหนึ่ง
“ปกป้ อ งดู แ ลส่ ว นต่ า งๆนั้ น ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี ”
หมายความว่ า สามารถปกป้ อ งดู แ ลส่ ว นต่ า งๆ ให้ อ ยู่ ใ น
สภาพที่ดี เช่น ปกป้องผิวจากแสงแดด ทำให้ฟันขาวสะอาด
ฯลฯ ถ้าจะตีความตามข้อความนี้ จะเห็นได้ว่าสามารถแสดง

สรรพคุณได้มากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้คงจะต้องพิจารณาให้ดีว่า
เจ้าหน้าที่รัฐ จะตีความว่าอย่างไร ซึ่งผู้ประกอบการต้องหา
หลักฐานทางวิชาการมาพิสูจน์โต้แย้งได้
“สารสำคัญ” หมายความว่า วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสม
ในการผลิ ต เครื่ อ งสำอางที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดตาม
มาตรา ๖(๓) หรือวัตถุที่ทำให้เกิดสรรพคุณตามข้อความที่
กล่าวอ้างไว้ในฉลาก หรือตามที่ได้จดแจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้ง
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๖(๔)
คำนิยามนี้เป็นคำที่เพิ่มมาใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความ
กังวลใจต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แต่ผู้เขียนกลับเห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากกว่า เนื่องจากสารที่
ก่อให้เกิดสรรพคุณดังกล่าวอ้างในฉลากเท่านั้น ถึงจะเป็น
สารสำคัญได้ไม่ใช่สารทุกตัวในสูตร หากไม่กล่าวไว้จะมีผล
ต่อเครื่องสำอางปลอม เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้
เครื่องสำอางผิดมาตรฐาน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในมาตราที่
เกี่ยวข้อง
แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมต้องระบุว่า หรือตามที่ได้จด
แจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้งตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตาม
มาตรา ๖(๔) ซึ่ ง น่ า จะหมายถึ ง ประกาศเกี่ ย วกั บ สี สาร
กันแดด สารกันเสียเหล่านี้มากกว่า ถ้าเป็นดังที่กล่าวมาก็ไม่
น่าจะเป็นปัญหากับผู้ประกอบการเช่นกัน
มาตรา ๖ “เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยและอนามัยของบุคคล ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอาํ นาจประกาศกําหนดในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือคุณลักษณะของเครื่อง
สําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย
(๒) ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่อง
สําอาง
(๓) ชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

(๔) ชื่อสารสําคัญ ประเภท ชนิด หรือคุณลักษณะ
ของเครื่องสําอางที่ทําให้เกิดสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เครื่อง
สําอางที่ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิต
(๕) ลั ก ษณะสถานที่ ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
อุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุเครื่องสําอางและสถานที่นํา
เข้าเครื่องสําอาง
(๖) หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือ
นําเข้าเครื่องสําอาง
(๗) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ
แจ้ ง และการรายงานอาการอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้
เครื่องสําอาง
(๘) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อขาย
ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องสําอางไว้เพื่อการตรวจสอบ
(๙) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรเป็นด่านตรวจ
สอบเครื่องสําอาง
(๑๐) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจด
แจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง
การต่ออายุใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้ง
(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางตามมาตรา ๑๖
(๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
และการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
(๑๓) หลักเกณฑ์การกําหนดค่าคลาดเคลื่อนสําหรับ
เครื่องสําอางผิดมาตรฐาน
(๑๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความ
เห็นเกี่ยวกับฉลาก
(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความ
เห็นเกี่ยวกับการโฆษณา
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(๑๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคืน การทําลาย และการส่งมอบเครื่องสําอาง”
ขอให้พิจารณา (๕,๖) ซึ่งน่าจะหมายถึงหลักเกณฑ์
GMP ถ้าจะประกาศให้ GMP เป็นกฎหมาย โดยมีผลบังคับ
ใช้ในทันที คงทำให้อุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางเสียหาย
อย่างหนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ผู้เขียนเห็น
ด้วยกับการประกาศใช้หลักเกณฑ์ GMP เป็นกฎหมายแต่ไม่
ให้ มี ผ ลใช้ ทั น ที เพราะจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ผู้
ประกอบการในด้านองค์ความรู้บุคลากร ตลอดจนเงินทุนที่
จะใช้จ่ายในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP ฉะนั้นจึงอยาก
ให้ภาครัฐ ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
GMP แหล่งเงินทุนก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องจัดหา
ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างพอเพียง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเองมีบุคลากรพร้อมและพอเพียงหรือไม่เพียงใดใน
การดำเนินการ ในเรื่องนี้ควรทำการปรึกษาหารือระหว่าง
ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพของผู้ ผ ลิ ต ใน
ประเทศที่เป็นของคนไทย ตลอดจนศึกษาวิจัยถึงผลดีและ
ผลเสียของการดำเนินการตามมาตรานี้
มาตรา ๑๔ “ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อ
ขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอางต้องจดแจ้งรายละเอียด
ของเครื่องสําอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออก
ใบรับจดแจ้งให้แล้วจึงจะผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางนั้นได้
การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ผู้จดแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงื่ อ นไขในการผลิ ต นํ า เข้ า หรื อ การรั บ จ้ า งผลิ ต
เครื่องสําอางที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๕)
(๖) (๗) และ (๘)”
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ตามมาตรา๑๔ วรรคหนึ่ง ผู้ประกอบการหลายฝ่ายที่
มีความกังวลกับมาตรานี้ว่าจะเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องสำอางภายในประเทศ เนื่องจากในอาเซียน
กำหนดให้ต้องจดแจ้งก่อนการวางตลาดไม่ใช่ก่อนการผลิต
หมายความว่าผู้ประกอบการในอาเซียนสามารถผลิตเครื่อง
สำอางได้เลยโดยไม่ต้องจดแจ้ง จนกว่าจะมีการวางจำหน่าย
ในท้ อ งตลาดถึ ง จะไปจดแจ้ ง ทำให้ มี โ อกาสวางแผนการ
ตลาดได้ดีกว่าโดยเฉพาะในการส่งออก
ในมุ ม มองของผู้ เ ขี ย นเองคิ ด ว่ า ปั ญ หาเหล่ า นี้ มี
ทางออกได้หลายทาง แต่ผู้เขียนไม่สามารถนำมาเปิดเผยใน
ที่นี้ หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการทราบรายละเอียด
มากกว่านี้ ให้เขียนถามไปได้ที่สมาคมฯ หรือคุยกับผู้เขียน
โดยตรง
ส่วนตามวรรคสาม ขอให้กลับไปอ่านตามข้อคิดเห็น
มาตรา ๖ ที่ได้กล่าวไปแล้ว
มาตรา ๑๕ “ใบรับจดแจ้งให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่
ออกใบรับจดแจ้ง
ในกรณีที่ผู้จดแจ้งประสงค์จะขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง
ให้ยื่นคําขอก่อนวันที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคําขอ
และชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุพร้อมกับการยื่นคําขอ
แล้ว ให้ใบรับจดแจ้งนั้นใช้ได้ต่อไปจนกว่าผู้รับจดแจ้งจะสั่ง
ไม่ให้ต่ออายุใบรับจดแจ้งนั้น
การขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ผู้จดแจ้งซึ่งใบรับจดแจ้งของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่ง
เดือน จะยื่นคําขอต่ออายุและขอผ่อนผันโดยแสดงเหตุผลใน
การที่มิได้ยื่นคําขอต่ออายุภายในกําหนด พร้อมทั้งชําระค่า
ธรรมเนียมการต่ออายุก็ได้แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้
พ้นผิดตามมาตรา ๖๔”
มาตรา ๑๕ ก็เป็นอีกภาระของผู้ประกอบการที่จะ
ต้องชำระค่าจดแจ้งทุกสามปี ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าทางอย.จะ
คิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ต่อหนึ่งใบจดแจ้ง เดิมเคยเสียค่า
ธรรมเนียมรายปี ปีละหนึ่งพันบาทสำหรับผู้ผลิต และสอง
พันบาทสำหรับผู้นำเข้า นอกจากนี้หากจะต้องมายื่นคำขอ
ต่ออายุอีกก็จะเป็นปัญหาในการเตรียมเอกสาร ตลอดจน
อาจหลงลืมทำให้เสียค่าปรับตามวรรคสี่ของมาตรานี้ ซึ่งจะ
ได้ ก ล่ า วต่ อ ไปในมาตรา ๒๔ ในที่ นี้ ผู้ เ ขี ย นอยากขอให้
อย.พิจารณาความเป็นไปได้ในการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งยกเลิก ก็อาจเป็นทางหนึ่งที่จะช่วย

ผ่อนปรนความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้
มาตรา ๑๙ “ในกรณีที่ผู้จดแจ้งประสงค์จะขอแก้ไข
รายการในใบรับจดแจ้ง ให้ยื่นคําขอต่อผู้รับจดแจ้ง
การขอแก้ไขรายการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”
ในมาตรานี้ ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า ในกรณี ที่ ข อแก้ ไ ขในราย
ละเอียดเพียงเล็กน้อย อย.ควรอนุญาตให้ใช้เลขที่จดแจ้งเดิม
ส่ ว นตั ว ผู้ เ ขี ย นอยากให้ ส มาคมฯประชุ ม ร่ ว มกั บ อย.เพื่ อ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ตามวรรคสอง ให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกให้มาก
ที่สุด เพราะถ้ากำหนดว่าการแก้ไขในรายละเอียด ทุกคนจะ
ต้องขอเลขจดแจ้งใหม่ จะเป็นภาระมหาศาลต่อผู้ประกอบ
การ เนื่องจากต้องพิมพ์ฉลากตลอดจนทำภาชนะบรรจุใหม่
ทั้งหมด
มาตรา ๒๐ “ผู้ จ ดแจ้ ง รายใดประสงค์ จ ะขอออก
หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสําอางให้ยื่นคําขอต่อผู้รับจด
แจ้งการยื่นคําขอและการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประ
กาศกําหนด”
ในกรณีของ หนังสือรับรองการขาย (CFS) ซึ่งขณะนี้
เป็นปัญหาสำหรับผู้ประกอบการที่ขออนุญาตตามมาตรา
๓๕ เพื่อการส่งออกอย่างเดียว อย.จะไม่ยอมออก CFS ให้
ผู้เขียนมองว่าอย.อาจไม่มีวิสัยทัศน์กว้างพอที่จะพิจารณาว่า
การขอตามมาตรา ๓๕ แต่ปฏิบัติตามพรบ.ทุกอย่าง ทำไม
ถึงออก CFS ให้ไม่ได้ โดยใช้คำว่า “may be freely sole in
Thailand” หรืออาจออกเป็นหนังสือรับรองว่า เครื่องสำอาง
นั้นปฏิบัติตามกฎหมายไทยทุกประการ
มาตรา ๒๑ “การพิ จ ารณาออกใบรั บ จดแจ้ ง ตาม
มาตรา ๑๔ การพิจารณาแก้ไขรายการตามมาตรา ๑๙ และ

การออกหนังสือรับรองตามมาตรา ๒๐ ให้เลขาธิการ โดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการมี อํ า นาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ การตรวจ
สอบหรือตรวจวิเคราะห์เครื่องสําอาง และกําหนดอัตราค่าใช้
จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย”
ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า เห็ น ว่ า เป็ น การเพิ่ ม ภาระให้ กั บ ผู้
ประกอบการ ภาครั ฐ ควรเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชน
สามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระค่า
ใช้จ่าย ซึ่งผลเสียจะตกแก่ผู้บริโภคเอง คือซื้อสินค้าในราคา
ที่สูงขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐเองก็เป็นผู้บริโภคด้วย
มาตรา ๒๒ “ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย และ
ผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางต้องจัดให้มีฉลาก
ฉลากของเครื่ อ งสํ า อางตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง ไม่มีข้อความที่
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่อง
สําอาง และไม่ใช้ข้อความที่ขัดต่อศีลธรรม หรือวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
(๒) ใช้ข้อความภาษาไทย และมีขนาดที่สามารถอ่าน
ได้ ชั ด เจน และอาจมี ภ าษาต่ า งประเทศด้ ว ยก็ ไ ด้ สํ า หรั บ
เครื่องสําอางที่นําเข้าเพื่อขายให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องทําฉลาก
ภาษาไทยที่ ภ าชนะบรรจุ ห รื อ หี บ ห่ อ ในขณะนํ า เข้ า ที่ ด่ า น
ตรวจสอบเครื่องสําอาง แต่ต้องจัดทําฉลากเป็นภาษาไทย
ก่อนขาย
(๓) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการค้า
(ข) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีที่ผลิตในประเทศ
ชื่อและที่ตั้งของผู้นําเข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต
กรณีที่นําเข้า
(ค) ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา คําเตือน เดือน ปีที่
ผลิตและที่หมดอายุ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลติ และชื่อ
ของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
(ง) ข้อความอื่นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การกําหนดรายละเอียดตามวรรคสอง (๒) และ (๓)
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ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรม
การกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ขอให้พิจารณา (๓)(ค) “เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ”
ถ้าตีความตามตัวอักษรต้องหมายความว่า เครื่องสำอางทุก
ชนิดจะต้องแจ้งเดือนปีทีหมดอายุบนฉลากด้วย ซึ่งเป็นไป
ไม่ได้และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของอาเซียนจึงขอความ
ชัดเจนจากอย.ด้วย
มาตรา ๒๔ “ผู้จดแจ้งผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะ
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒ ผู้จดแจ้งผู้นั้น
อาจขอให้ ค ณะกรรมการให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ฉลากที่
ประสงค์จะใช้นั้นได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ จะต้องให้ความ
เห็ น และแจ้ ง ให้ ผู้ ข อทราบภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ สํ า
นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับคําขอ ถ้าไม่แจ้ง
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบแล้ว
การยื่นคําขอและการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกา
ศกําหนด”
การใช้เวลาในการพิจารณาถึงเก้าสิบวัน นานเกิน
ความจำเป็ น ไม่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการ ทั้ ง ๆ ที่
ข้อความบนฉลากไม่ได้มีความเห็นซับซ้อนใดๆ ทั้งสิ้น
มาตรา๓๐ “เครื่องสําอางซึ่งมีสารสําคัญขาดหรือเกิน
กว่าที่ได้จดแจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้งหรือที่ระบุไว้ในฉลากเกิน
เกณฑ์ ค่ า คลาดเคลื่ อ นที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดโดยประกาศใน
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ราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่ถึงขนาดตามที่กําหนดไว้ในมาตรา
๒๙ (๒) ให้ถือว่าเป็นเครื่องสําอางผิดมาตรฐาน”
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ในเรื่ อ งคำนิ ย ามขอคำว่ า “สาร
สำคัญ” จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์มาก
กว่าผลเสีย เพราะถ้าไม่มีคำจำกัดความดังกล่าว จะทำให้
สารทุกตัวในสูตรจะมีปริมาณขาดหรือเกินกว่าที่กำหนดใน
มาตรานี้ไม่ได้ ขอย้ำว่า “สารทุกตัวในสูตร”
มาตรา ๓๔ “เมื่อมีการประกาศกําหนดให้วัตถุใดอาจ
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางตามมาตรา ๖ (๓)
ให้ถือว่าการใช้วัตถุดังกล่าวในเครื่องสําอางได้รับการยกเว้น
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วย
อาหาร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วย
เครื่องมือแพทย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วัตถุใดที่มีการกําหนดเป็นวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม
ในการผลิตเครื่องสําอางได้ตามมาตรา ๖ (๓) ถ้าต่อมาได้มี
การประกาศให้วัตถุนั้นเป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องสําอางตามมาตรา ๖ (๒) ประกาศดังกล่าวจะใช้
บั ง คั บ ได้ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ประกาศ เว้นแต่กรณีที่จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้ จะมี
การกํ า หนดให้ ใ ช้ บั ง คั บ โดยทั น ที ห รื อ มี ก ารกํ า หนดให้ ใ ช้
บังคับน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้”
มาตรานี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ขอให้
คณะกรรมการวิชาการของสมาคมฯพิจารณาว่าสมควรจะมี
สารตัวใดบ้างที่จะประกาศตามมาตรา ๖(๓) เนื่องจากบาง
ครั้งไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ จะปฏิเสธไม่รับจดแจ้ง โดยอ้างว่าอยู่
ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ ทั้งที่ปริมาณที่ใช้ตลอดจน
วัตถุประสงค์ในการใช้ไม่ใช่ยา
มาตรา ๓๕ “เพื่อประโยชน์ในการส่งออก ผู้ผลิตหรือ
ผู้นําเข้าจะผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางเพื่อการส่งออกโดยมี
คุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่ง
ซื้ อ กํ า หนดก็ ไ ด้ แต่ จ ะต้ อ งจดแจ้ ง รายละเอี ย ดของเครื่ อ ง
สําอางต่อผู้รับจดแจ้ง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ห้ามมิให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเพื่อการส่งออกตามวรรค
หนึ่งขายเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร”
มาตรานี้ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพียงแต่
ติดปัญหาตรง CFS ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในมาตรา ๒๐
จึงไม่ขอนำมากล่าวซ้ำ

ย้อนกลับไปอ่านข้อความในมาตรา ๖(๕,๖)
มาตรา ๙๑ “ในวาระเริ่ ม แรก ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดย
ตําแหน่งตามมาตรา ๗ยกเว้นคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่ อ น จนกว่ า จะมี ก รรมการที่ ม า
จากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบัน
อุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น หนึ่ ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ”
แต่ขณะนี้ผู้เขียนทราบมาว่าทางอย.ยังไม่อนุญาตให้
มีการจดแจ้งตามมาตรานี้ โดยอ้างว่ายังไม่มี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดแจ้ง ซึ่งผู้
เขียนเห็นว่าอย.กำลังฝ่าฝืนมาตรา157แห่งกฎหมายอาญา
กรณีที่ยังไม่ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆเจ้าหน้าที่จะ
นำมาใช้ อ้ า งในการไม่ รั บ จดแจ้ ง ไม่ ไ ด้ เพราะจะทำให้ ผู้
ประกอบการหลายรายเดือดร้อน หากไม่ได้มีการกำหนด
หลั ก เกณฑ์ ใ ดๆให้ ถื อ ว่ า ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละพนั ก งานเจ้ า
หน้าที่จะปฏิเสธการรับจดแจ้งไม่ได้ เพราะถือว่าอย.จะต้อง
ประกาศกำหนดกฎเกณฑ์ ใ ห้ ผู้ ป ระกบการปฎิ บั ติ ทั น ที ที่
พรบ.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ “เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้รับจดแจ้งโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการมี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนใบรับ จดแจ้ ง
เครื่องสําอางได้ หากปรากฏว่า
(๑) ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในมาตรา ๑๔
วรรคสาม
(๒) เป็ น เครื่ อ งสํ า อางที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ในการใช้ ต าม
มาตรา ๒๘
(๓) เป็นเครื่องสําอางที่ผู้จดแจ้งได้เปลี่ยนหรือเพิ่ม
เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ห รื อ คุ ณ ประโยชน์ ข องเครื่ อ ง
สําอางเป็นยา อาหาร วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยา
เสพติดให้โทษ วัตถุอันตรายหรือเครื่องมือแพทย์”
ใน (๑) ถ้าอย.ประกาศ GMP เป็นกฎหมาย จะทำให้
ผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน GMP ถูกยกเลิกการจดแจ้ง (ขอให้

ขณะนี้มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสาร
ห้ามใช้ ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าทางอย. ได้นำเสนอคณะกรรมการ
เครื่ อ งสำอางหรื อ ไม่ เมื่ อ ไหร่ เพราะประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าวอาจเป็นโมฆียะได้ ถ้าไม่ผ่านคณะ
กรรมการ และจะต้องเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา
นี้ด้วย
มาตรา ๙๓ “ใบรับแจ้งเครื่องสําอางควบคุมที่ออก
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ก่อนวันที่พระ
ราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบรับจดแจ้งตามพระราช
บั ญ ญั ติ นี้ และให้ ใ ช้ ไ ด้ ต่ อ ไปอี ก สามปี นั บ แต่ วั น ที่ พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ”
ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าตามหลักของกฎหมาย การออก
กฎหมายย้อนหลังอันเป็นโทษ จะกระทำได้หรือไม่เพียงใด
ในกรณีที่ใบรับจดแจ้งที่ได้รับก่อนพรบ.ฉบับนี้ประกาศ ซึ่ง
ตามพรบ.พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดให้ใบจดแจ้งใช้ได้ตลอดชีพ
ถ้าหากการจดแจ้งตามพรบ.เดิมถูกต้องตามพรบ.ใหม่ทุก
ประการ ทำไมจะต้องหมดอายุด้วย อยากทราบความคิด
เห็นของนักกฎหมาย
บทความนี้คงไม่ใช่ทั้งหมดของพรบ.แต่เป็นส่วนใหญ่
ที่เป็นข้อสงสัย และวิพากษ์วิจารณ์ หากผู้อ่านท่านใดมีความ
เห็นที่เป็นอย่างอื่น หรือสงสัยมาตราใดในพรบ.เครื่องสำอาง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ ส อบถามหรื อ แจ้ ง ไปที่ ส มาคมฯได้ หรื อ
ต้องการพูดคุยกับผู้เขียนเป็นการส่วนตัวก็ยินดี หวังว่าโอกาส
หน้าคงได้มีการเสนอบทความอย่างนี้อีก ขอบคุณ...
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มือ่ เร็วๆ นี้ ผูเ้ ขียนได้บรรยายและเขียนบทความเรือ่ ง “ความท้าทายของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดยได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า สินค้าดาวเด่นที่ไทยเรามีศักยภาพในการแข่งขัน
ในตลาดอาเซี ย นรองจากสิ น ค้ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม คื อ เครื่ อ งสำอาง ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ใช้กับร่างกาย เพื่อทำความสะอาดหรือ
เสริมสุขภาพหรือเสริมความสวยงาม เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่อง
สำอางของไทยจัดว่าเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน มีการเติบโตประมาณ 10% ต่อปี
และมีการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนถึง 40% ประเทศไทยเป็นผู้ส่ง
ออกแชมพูเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่งออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเป็นอันดับที่ 12
ของโลก ในปี 2558 คาดว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทย
จะมีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาท โดยมีการส่งออก 50% และจำหน่ายใน
ประเทศ 50%
วารสารฉบับนี้ ผู้เขียนจะมาอธิบายว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์อย่างไรเพื่อให้เป็น
เครื่องมือที่จะทำให้เครื่องสำอางของไทยประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

38 Cosmetics

ก่อนอื่น มาทบทวนบทบาทของบรรจุภัณฑ์กันหน่อย
1. บทบาทในด้านเทคนิค ได้แก่ การไม่ทำปฏิกิริยา
กับผลิตภัณฑ์ ให้ความความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบรรจุ ลำเลียงขนส่งและจัดจำหน่าย คุ้มครองสินค้ามิให้
เสียหายทางกายภาพจากแหล่งผลิตจนถึงปลายทาง รักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการเก็บ (shelf life) ให้ความ
สะดวกในการใช้งานต่อผู้บริโภค ตลอดจนช่วยลดผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การออกแบบเพื่ อ บทบาทในด้ า นเทคนิ ค นี้
เรียกว่า การออกแบบโครงสร้าง
2. บทบาทในด้านการตลาด ได้ แ ก่ การแสดงตั ว
สินค้าได้ดี ณ จุดขาย แจ้งข้อมูลสินค้า สรรพคุณ วิธีการใช้ สื่อ
ตำแหน่งการขายและกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน อีกทั้งช่วยส่ง
เสริ ม การขายและสนั บ สนุ น โครงการทางการตลาด การ
ออกแบบเพื่ อ บทบาทในด้ า นการตลาดนี้ เรี ย กว่ า การ
ออกแบบกราฟิก หรือ การออกแบบเพื่อการสื่อสาร
ในธุรกิจสมัยใหม่ บรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการออกแบบ
ทั้ง 2 ด้านซึ่งมีความสัมพันธ์กันและมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่ากัน โดยต้องเริ่มที่ออกแบบโครงสร้างก่อนเสมอ เพื่อให้ได้
ข้อกำหนดของรูปแบบ ขนาด วัสดุและสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่
ต้ อ งการ จากนั้ น จึ ง นำไปออกแบบกราฟิ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ
กำหนดในด้ า นองค์ ป ระกอบต่ า งๆของแบบพิ ม พ์ แ ละการ
ตกแต่งของฉลาก
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะมีขั้นตอนมากมาย ซึ่งได้
กล่าวรายละเอียดไว้ในวารสารบรรจุภัณฑ์ฉบับที่ 111 และ
112 ปี 2558 ข้อมูลหลักที่ต้องทราบ คือ
1. ประเภทและสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่ น ความ
หนืด เพราะจะมีผลต่อวิธีการบรรจุ และการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่
จะให้ความสะดวกในการใช้ สีและกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการเก็บด้วยการเลือกใช้วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม
2. ประเทศและ ตลาดเป้ า หมาย ช่ อ งทางการ
จำหน่าย ต้องระบุให้ชัดเจน เพราะสภาพและการแข่งขันต่าง
กัน นอกจากนี้ กฎระเบียบด้านเครื่องสำอางก็ต่างกันในแต่ละ
ประเทศด้วย เช่น ประเทศกลุ่มมุสลิม ส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนด
ด้านฮาลาล (halal) สำหรับช่องทางการจำหน่ายนั้น ควรเน้น
ไปที่แบบทันสมัย (modern trade) อันได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เกต
ซุปเปอร์มาร์เกตและร้านสะดวกซื้อ เพราะได้รับความนิยม
มากขึ้นในทุกประเทศ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีความโดดเด่นเมื่อ
อยู่บนชั้นวางขาย ท่ามกลางคู่แข่งที่มากมาย เพื่อให้ผู้บริโภค

มองเห็ น และสนใจ มี ก ารพิ ม พ์ ข้ อ มู ล และประโยชน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน อ่านแล้วเกิดการกระตุ้นให้อยากซื้อ
3. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและตำแหน่งของสินค้า
ความแตกต่างของเพศ วัย ฐานะการเงิน วิถีชีวิต (lifestyle)
ของกลุ่มผู้บริโภคจะมีผลต่อความชอบบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน ใน
การกำหนดตำแหน่ ง ของสิ น ค้ า แนะนำให้ เ น้ น สิ น ค้ า ที่ มี
ตำแหน่ ง ทางการตลาดระดั บ กลางขึ้ น ไป (medium-high
product positioning) โดยเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีการศึกษา
เอาใจใส่ในด้านสุขภาพ มีวิถีชีวิตแบบทันสมัย อาศัยในเมือง มี
รายได้ดีถึงดีมาก นิยมซื้อสินค้าที่ให้ความเชื่อมั่นว่าปลอดภัย
มีประโยชน์และให้ความสะดวกในการใช้ เพราะสินค้าในกลุ่มนี้
จะสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ทำให้ได้ผลกำไรเป็นที่น่า
พอใจ หากผู้ประกอบการเน้นสินค้าที่มีตำแหน่งทางการตลาด
ระดับล่าง ที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้และการศึกษาไม่สูง
นัก จะมีคู่แข่งมาก ประสบปัญหากับการแข่งขันในด้านราคา
ขายได้ในราคาต่ำ ได้ผลกำไรน้อย
4. สภาพการลำเลี ย ง ขนส่ ง เก็ บ รั ก ษา และ จั ด
จำหน่าย วิธีการและข้อจำกัดต่างๆ จะนำมาสู่การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งซึ่งมักเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ให้มี
ความแข็งแรงอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายจาก
แหล่ ง ผลิ ต จนถึ ง ปลายทาง นอกจากนี้ ยั ง ควรออกแบบให้
สามารถใช้ พื้ น ที่ ก ารขนส่ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลด
ต้นทุนในการขนส่ง
5. ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ประเภท สมบัติ
ราคา ข้อจำกัด และ การจัดหา เป็นต้น ข้อนี้มักเป็นสิ่งที่ผู้
ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ของไทยประสบ
ปั ญ หา เพราะบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ห ลากหลายชนิ ด มี ข้ อ ดีและข้อ
จำกัดต่างกัน เช่น
ขวดแก้ว มีข้อเด่น คือ ใส ให้ภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ทำ
ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ ป้องกันไอน้ำ ก๊าซและกลิ่นได้ดีมาก
ทำให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน แต่ก็มีข้อด้อย คือ แตกง่าย
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บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมี
น้ำหนักเบา ไม่แตก ราคาไม่สูง และมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้
เช่น ขวด ตลับ หลอด ถุง ซอง แต่การใช้ให้ถูกต้องจำเป็นต้อง
มีความรู้ในด้านสมบัติของพลาสติกที่แตกต่างกันไปตามชนิดที่
มีมากมาย ถ้าเลือกชนิดพลาสติกไม่เหมาะสม จะส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพเร็ว และไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ฝาขวดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ขนาดและเกลียวต้อง
พอดีกับปากขวด เพื่อป้องกันการรั่วซึม การใช้ฝาฟลิ้ป (flip

cap) ได้รับความนิยมสูง เพราะเปิดและปิดง่าย หากต้องการ
ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หลออกในปริ ม าณที่ แ น่ น อนก็ ค วรใช้ ฝ าปั๊ ม
(pump dispenser) ซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อน แต่ละชิ้นส่วนมี
ความละเอียดสูง ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญในด้าน
คุณภาพมากกว่าราคา และควรเลือกใช้ฝาปั๊มมาตรฐานที่มี
จำหน่ายอยู่แล้ว เพื่อไม่ต้องลงทุนในการทำแม่แบบหัวปั๊ม
ฉลากของขวด ตลับ หลอด มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการ
คลาด หากต้ อ งการพิ ม พ์ รู ป ภาพที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง เช่ น
ภาพหน้าคน ภาพผลไม้ การพิมพ์โดยตรงบนผิวบรรจุภัณฑ์
มักให้คุณภาพที่ไม่ดีพอ จึงมีการใช้ฉลากที่พิมพ์แล้วนำไปติด
หรือหุ้มที่บรรจุภัณฑ์ ฉลากที่นิยมใช้มี 2 ประเภท คือ ฉลาก
กาวในตัว (สติ๊กเกอร์ pressure sensitive label) และ ฉลาก
ฟิล์มหด (shrink label) ต่างก็มีข้อดีแตกต่างกัน (อ่านราย
ละเอียดได้จากหนังสือ รอบรู้บรรจุภัณฑ์ หน้า 100-111) การ
ออกแบบอาร์ตเวิร์คของฉลาก และคุณภาพการพิมพ์ต้องดี
เพื่อยกระดับตราสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ
ให้ผู้บริโภค

ขวดพลาสติก HDPE ค่าแม่แบบการผลิตไม่สูง ขวดมักมีสีเฉพาะ ใช้
ฉลากกาวในตัว หรือ ฉลากฟิล์มหด

ขวดพลาสติก PET ค่าแม่แบบการผลิตสูง ขวดมีความใสเงาวาว แต่อาจ
ใส่สีเฉพาะ ใช้ฉลากกาวในตัว หรือ ฉลากฟิล์มหด

ราคาสูง หากต้องการรูปทรงเฉพาะ ต้องเสียค่าแม่แบบสูงมาก
ดังนั้นขวดแก้วจึงเหมาะกับใช้กับเครื่องสำอางที่มีราคาสูง เช่น
น้ำหอม ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย ดังรูป

หลอดพลาสติกแบบทั่วไป ไม่มีตะเข็บข้าง พิมพ์บนผิวโค้งของหลอด หลังขึ้นรูปหลอดแล้ว
จึงไม่ควรมีลวดลายที่ต้องการความละเอียดสูง

ซองพลาสติกขนาดเล็ก ทำจากฟิล์มพลาสติกหลายชั้น อาจมีรูปร่างเฉพาะ และมีจุก&ฝาก็ได้
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การห่อสบู่ก้อน ใช้ฟิล์มพลาสติกหลายชั้น ถ้าใช้กระดาษเป็นชั้นนอก ควรใช้เกรดที่ใส่
สารกันเชื้อรา เพราะสบู่มีการคายน้ำออกมา จะทำให้กระดาษเปียกชื้น และราขึ้นได้

เครื่องสำอางหลายชนิดมีการใช้กล่องกระดาษแข็งเป็น
บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 เพื่อให้สามารถวางขายได้ดี และช่วยยก
ระดั บ สิ น ค้ า การออกแบบกล่ อ งที่ ดี จึ ง มี ค วามสำคั ญ โดย
ครอบคลุมการเลือกแบบกล่อง ชนิดและสมบัติของกระดาษ
แข็ง การพิมพ์และตกแต่งหลังพิมพ์ ดังรูป
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางให้แข่งขันได้ใน
ตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศ หรือส่งออก ควรเกาะ
กระแสแนวโน้มบรรจุภัณฑ์โลก ซึ่งสรุปได้ 7 ข้อหลัก ดังนี้
1 สร้างความชื่อมั่นในความปลอดภัยและคุณภาพ

ถุงพลาสติกแบบตั้งได้ ทำด้วยฟิล์มพลาสติกหลายชั้น
นิยมใช้เป็นถุงเติมของสบู่เหลวอาบน้ำ และ ล้างมือ

2 สื่อสารถึงประโยชน์และวิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์ได้
อย่างชัดเจน
3 ให้ความสะดวกในการใช้แก่ทุกวัย รวมทั้งกลุ่มผู้สูง
อายุที่มีปริมาณมากขึ้นทั่วโลก
4 ให้ความโดดเด่นบนชั้นวางขาย บ่งบอกถึงกลุ่มผู้
บริโภคเป้าหมายได้
5 เสริมตราสินค้า (brand) และยกระดับสินค้าให้อยู่ใน
ระดับสูง (premiumization)
6 ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์รวม
7 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Clear benefit claim printed on pack and easy to understand

Packaging for senior women: Magnifying mirror 2 times larger than
usual. When open, the base raises up a sponge. Clear plastic sheet
covering the face powder is attached to the case on one side for easily
use and to avoid being lost

Convenience: Easily hold, open and close
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Women Segment- Packaging shall convey modern, trusted
quality, clear benefit claim & connected to lifestyle

Men Segment: Packaging preferences are
non-complicated in use (e.g. all in 1 pack),
clearly communicated straight forward (not too
details) and convey men image and easy to use

จากรูปตัวอย่างทั้งหลายนี้ จะสังเกตได้ว่าบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทขวดมีการใช้มากที่สุดหากต้องการขวดที่มีรูป
ทรงเฉพาะ ต้ อ งลงทุ น แม่ แ บบขวดสำหรั บ การผลิ ต อยู่ ที่
ประมาณ 50,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นกับกรรมวิธีการผลิต
ขวดและผลผลิตขวดที่ต้องการ เงินจำนวนนี้อาจสูงไปสำหรับ
SME ในประเทศ (มีจำนวนถึง 99% ของทั้งหมด) ยิ่งไปกว่า
นั้น การสั่งซื้อขวดในแต่ละครั้งมักมีปริมาณไม่สูง ทำให้ราคา
ขวดต่ อ หน่ ว ยสู ง มาก เป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี ว่ า ผู้ ผ ลิ ต ขวดพลาสติ ก
หลายรายในประเทศต้องการช่วยแก้ปัญหานี้ โดยการผลิตขวด
มาตรฐานที่ทำด้วยพลาสติกหลายชนิด เช่น HDPE, PET,
PETG, PVC ในแบบและขนาดต่างๆที่แน่นอน เพื่อให้ SME
สามารถซื้อได้ในปริมาณไม่มากและในราคาต่อหน่วยที่ไม่สูง
โดยไม่เสียค่าแม่แบบแต่ประการใด หากผู้อ่านสนใจว่ามีบริษัท
ใดที่ผลิตขวดมาตรฐานดังกล่าว ติดต่อถามได้ที่สมาคมการ
บรรจุภัณฑ์ไทย
การออกแบบฉลาก ถ้ า ต้ อ งการให้ ต กแต่ ง ได้ ร อบ
ตัวขวด แนะนำให้ใช้ฉลากฟิล์มหด ปัญหาของ SME คือมักไม่
สามารถสั่งซื้อได้ เพราะการสั่งซื้อในแต่ละครั้งต่อ 1 SKU มี
จำนวนต่ำกว่าการพิมพ์ขั้นต่ำด้วยระบบการพิมพ์กราวัวร์ อีก
ทั้งยังต้องจ่ายค่าแม่พิมพ์ที่สูงมากด้วย ปัญหานี้สามารถแก้ไข
ได้ ด้ ว ยการเลื อ กผู้ ผ ลิ ต ฉลากฟิ ล์ ม หดที่ มี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ร ะบบ
ดิจิตอล (digital printer) ที่พิมพ์บนผิวฟิล์มหดได้ในปริมาณ
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ไม่ ม าก ในเวลาที่ ร วดเร็ ว และไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นแม่ พิ ม พ์
ในขณะนี้บ้านเรามีหลายบริษัทที่มีความพร้อมในด้านนี้แล้ว
หากต้ อ งการทราบชื่ อ บริ ษั ท ขอให้ ติ ด ต่ อ สมาคมการบรรจุ
ภัณฑ์ไทยเช่นกัน
ท้ายสุด ผู้เขียนขอสรุปเรื่องนี้ ดังนี้
1. ธุรกิจเครื่องสำอางของไทยมีอนาคตที่สดใส การจะ
ประสบความสำเร็ จ ได้ ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี
คุณภาพดีและสม่ำเสมอ สอดคล้องกับรสนิยมและวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคเป้าหมาย โดยต้องมีการใช้กลยุทธ์การตลาดต่างๆที่
เหมาะสมร่วมสนับสนุนด้วยเสมอ
2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องให้ความสำคัญทั้งด้าน
โครงสร้างและกราฟิก เพราะต่างมีบทบาทและความสำคัญที่
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ในด้านใดด้าน
หนึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจล้มเหลวได้
3. รูปแบบ ขนาด และวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์ปรับเปลีย่ นได้
ตามสถานการณ์ตลาด ภาวะเศรษฐกิจและแฟชั่น ผู้ประกอบ
การควรหมั่นติดตามหาความรู้ในด้านเทคโนโลยีและแนวโน้ม
ของบรรจุภัณฑ์อยู่เสมอ หากต้องการคำแนะนำ ควรติดต่อ
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย โทร. 02 712 1995

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์

Call (662) 738 0305,172 9056

www.conimexthai.com
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ารประชุ ม ครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น ที่ เ มื อ ง
ฮานอย สาธารณรั ฐ เวี ย ดนาม
ระหว่ า งวั น ที่ 23-27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก
ASEAN Secretary และสมาชิกจาก
ภาครัฐ 9 ประเทศ คือ บรูไนดารุส
ซาลาม กั ม พู ช า อิ น โดนี เ ซี ย ลาว
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
เวี ย ดนาม รวมทั้ ง ตั ว แทนจาก
สมาคมเครื่องสำอางอาเซียน หรือ ASEAN Cosmetic Association (ACA) และผู้ประกอบการจากหลายประเทศ
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หัวข้อที่พิจารณากันในที่ประชุมสรุปได้ดังนี้
1. Thioglycolic acid (EC No. 2015/1190) ในตารางที่ 1 EU ได้เพิ่มการใช้สาร Thioglycolic acid ใน
ผลิตภัณฑ์สำหรับดัดขนตา ที่ไม่เกิน 11% โดยต้องอยู่ภายในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ทางที่ประชุม ACSB มีมติ
ไม่ให้ใช้สาร Thioglycolic acid ในผลิตภัณฑ์สำหรับดัดขนตา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดัดขนตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาสูงและผู้บริโภคในอาเซียนเองสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้เองโดยไม่ได้อยู่ใน
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเหมือนอย่างการใช้งานในประเทศ EU ซึ่งมีโอกาสเกิดอันตรายต่อดวงตาได้
ตารางที่ 1

44 Cosmetics

2. 3-Benzylidene Camphor (EC No. 2015/1298) ในตารางที่ 2 EU ได้แก้ไขตารางสารห้ามใช้ โดยเพิ่ม
สาร 3-Benzylidene Camphor เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ซึ่งแต่เดิมสาร 3-Benzylidene Camphor ใช้เป็น
สารป้องกันแสงแดด
ตารางที่ 2

3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ (animal by-products)
จากตารางรายการสารห้ามใช้ ลำดับที่ 419 อาเซียนจะเพิ่มนิยามอาเซียนเกี่ยวกับ Animal product
category 1, 2 และ 3 เข้าไปใน Annex II เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

4. 9 Hair dyes (EC no. 2015/1190) Annex III No. 288-296 ผลสรุปจากที่ประชุม ทุกประเทศเห็นด้วยที่
จะเพิ่มสารย้อมผมทั้ง 9 สารใน Annex III ยกเว้นอินโดนีเซีย รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
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5. Paraben in Annex II (EC no. 2014/358) อินโดนีเซียได้นำเรื่องนี้กลับเข้ามาพิจารณาอีกครั้ง โดยทุก
ประเทศยังคงเห็นด้วยตาม EU เหมือนเดิมในการห้ามใช้สารพาราเบนทั้ง 5 ตัวในเครื่องสำอาง และได้นำไป
ประกาศเป็ น กฏหมายแล้ ว ในหลายๆประเทศ ยกเว้ น ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ยั ง คงใช้ Isoproplyparaben,
Isobutylparaben, Benzylparaben เป็นสารกันเสียในเครื่องสำอางได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
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6. Ethoxydiglycol (EC no. 2016/314) แต่เดิม สาร Ethoxydiglycol นั้นไม่ได้มีข้อกำหนดในการใช้ในเครื่อง
สำอาง ในปี 2016 นี้ทาง EU ได้มีข้อกำหนดปริมาณและเงื่อนไขการใช้เพิ่มขึ้นดังตารางที่ 5 ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
ต้องตรวจสอบว่ามีการใช้สาร Ethoxydiglycol ในเครื่องสำอางหรือไม่ ถ้ามีการใช้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตามเงื่อนไขการใช้และ % ในการใช้สารนี้ เรื่องนี้จะนำเข้าพิจารณาที่ประชุม ACSB ครั้งหน้าเพื่อพิจารณาถึง
การยอมรับประกาศของ EU และระยะเวลาในการเตรียมการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติ
ตารางที่ 5

7. Zinc Oxide and Zinc Oxide (nano) (EC no. 2016/621) EU ได้กำหนดปริมาณการใช้และเงื่อนไขเพิ่ม
เติมสําหรับ zinc oxide ที่เป็น nano particle ซึ่งที่ประชุม ASEAN ได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง Task force ประกอบ
ด้วย ACA, มาเลเซียและไทย เพื่อกำหนดนิยามของคำว่า nano materials อาจเป็นไปได้ที่อนาคต ingredients
listing (ส่วนผสม) อาจะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเป็น Zinc Oxide หรือ Zinc Oxide (nano) โดยเรื่องนี้จะนำเข้าที่
ประชุม ACSB ครั้งหน้า
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8. Potassium hydroxide (EC no. 2016/622) ทาง EU ได้เพิ่มการใช้งานของ Potassium hydroxide สําห
รับผลิตภัณฑ์ Callosity softening โดยเพิ่มเงื่อนไขการใช้ใน Annex III โดยเรื่องนี้จะนำเข้าที่ประชุม ACSB ครั้ง
หน้า

9. Purity Criteria of Colorants in Annex IV
ทางที่ประชุมมีมติให้ปฏิบัติตามเดิมคือไม่รับตามราย
ละเอียดของ EU ในเรื่อง Purity Criteria
10. ACSB template for scientific review ภาค
รัฐทุกประเทศขอให้มี template เพื่อการ follow up ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแต่ละประเทศต้องส่งหัวข้อที่
จะพิจารณาและข้อมูลสําหรับการประชุมครั้งหน้าก่อน
4 เดือนล่วงหน้าหรือภายในกรกฏาคม 2559 และให้
ทุกประเทศตอบความเห็นล่วงหน้าก่อนการปะชุม 1
เดือนหรือภายในตุลาคม 2559
11. ASEAN joint opinion statement for issue
management ที่ประชุมจัดตั้ง Task force ที่ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย เพื่อดำเนินการศึกษาหัวข้อ
เกี่ยวกับ Talcum powder เพื่อเป็นกรณีศึกษาในกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารที่ใช้ในเครื่องสำอาง
ผ่านทางสื่อสาธารณะเพื่อให้ทางภาครัฐใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภค
การประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้นที่ประเทศบรูไนดารุซาลาม ในเดือนพฤศจิกายน โดยจะมีหัวข้อฝึก
อบรมเรื่อง Green chemistry workshop
จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ส่ ว นการ
ประชุมครั้งที่ 26 ที่ประเทศกัมพู ชา ใน
ช่วงกลางปี 2017 นั้นจะมีหัวข้อฝึกอบรม
EU regulation training ด้ ว ย ซึ่ ง ทาง
สมาคมจะแจ้งความคืบหน้าในสมาชิกได้
ทราบต่อไป
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ทางสมาคมได้ จั ด ทำหลั ก สู ต ร พร้ อ ม Workshop ของการทำสิ น ค้ า
ชำระล้าง เนื่องจากสินค้าประเภทชำระล้าง นับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
ตั้งแต่หัวจรดเท้า ไม่ว่าจะเป็นแชมพู โฟมล้างหน้า หรือสบู่ ยาสีฟัน ย่อมต้องใช้
สาร Surfactants ทั้งสิ้น หลายท่านอาจเคยทำสินค้าเหล่านี้ตามสูตรที่ Supplier
แนะนำ แต่ยังมีอีกมากที่ทำไปโดยไม่เข้าใจ basic ของตัวสินค้า จึงได้จัดสัมมนาขึ้นโดยสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึง
การทำสินค้าสำเร็จรูป หลักสูตรนี้จะมีการบรรยาย 1 วัน และทำ Lab 1 วัน ทุกท่านจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร สามารถทำสินค้าที่มีคุณภาพด้วยความเข้าใจในหลักการอย่างถูกต้อง สำหรับผู้เข้า
อบรมครบ 2 วัน จะได้รับ Certificate จากสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
หลั ก สู ต รสั ม มนาจะจั ด ขึ้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล กรุ ง เทพ ห้ อ ง R 401 ในวั น ที่ 26-27
พฤษภาคม 2559
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งาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2016 มหกรรม
งานแสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติด้านสุขภาพและความงาม
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละครบวงจรที่ สุ ด ในอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 3 เพื่ อ แสดงถึ ง
ศักยภาพของผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางไทย พร้อมยังมี
กิจกรรม VIP Buyer Program ทีจ่ ะนำผูซ้ อื้ คนสำคัญกว่า 150 ราย
มาร่วมงาน ในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมออกแสดงงานจากทั่วโลกกว่า 550
บริษัท และจะมีผู้ซื้อและผู้ขายกว่า 15,000 รายตลอดทั้ง 3 วันของ
การจัดงาน
งานจั ด ขึ้ น ที่ Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2016
@อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 3 อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี , นนทบุรี 22 กันยายน 2559 - 24 กันยายน 2559
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สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยได้มีการเข้าร่วมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน
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สัมมนา TMB SME On Tour 2016 เป็นการจัดสัมมนา
ของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ร่วมกับธนาคารธหารไทย
ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
ณ ห้องบอร์ดรูม 4 โซนซี 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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C

OSMEX 2016 ครั้งแรกในอาเชียนกับงานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิต บรรจุภัณฑ์ และ
บริการรับจ้างการผลิตเครื่องสำอางกับงาน “COSMEX” ที่จะเป็นการเปิดตัวในฐานะงานระดับนานาชาติ
งานเดียวในภูมิภาคนี้ที่จะเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับ บริษัทเครื่องสำอางในไทยและอาเซียน
ที่ต้องการเปรียบเทียบและคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิต และค้นหาพันธมิตรใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน
2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ EH 102-104 ไบเทค บางนา เวทีรวมคนในวงการจากบริษัทเครื่องสำอางประเภท
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก ผู้ผลิตรายใหม่ จนถึงบริษัทที่มีแบรนด์ของตัวเองที่ต้องการติดตามความ
เคลื่ อ นไหวของวงการด้ า นการผลิ ต การกำหนดสู ต ร การควบคุ ม คุ ณ ภาพรวมถึ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ การบริ ก าร
รับจ้างผลิต งาน COSMEX จะเป็นช่องทางสำคัญในการพบปะลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ การจัดงาน
พร้อมกับงาน in-cosmetic Asia 2016 (งานแสดงด้านส่วนประกอบเครื่องสำอางชั้นนำของเอเชีย) ซึ่งจะช่วย
เปิดช่องทางให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกได้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละสาขาเช่น การเปิด
ตัวใหม่ และนวัตกรรมทางเทคนิค ร่วมแสดงสินค้าพร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจในการเจาะตลาดที่กำลังมาแรง
ในอาเซียนที่มีจุดแข็งด้านความหลากหลายและตลาดที่เตอบโตด้วย 600 ล้านคน โดยสมาคมได้ออกบูธเพื่อโปรโมท
และให้คำแนะนำให้กับผู้เข้าชมงานด้วย
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สัมมนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยในเครื่องสำอาง
สมาคมฯได้เชิญดร. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล คณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ในเครื่องสำอางมาบรรยายในหัวข้อ “ระบบความปลอดภัยในเครื่องสำอาง” และคุณอภินันท์ โรจนวิภาต บรรยาย
ในหัวข้อ “ระบบคุณภาพในเครื่องสำอาง”
เนื่องจากผู้บริโภคปัจจุบันมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อเครื่องสำอางมากขึ้น ปัจจัยหลักที่จะเลือกซื้อสินค้าต้อง
มีคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ ข้อมูลข่าวสารใน social network กระจายไปอย่างรวดเร็ว หากสินค้ามีปัญหา
ทำให้หยุดซื้อสินค้าทันทีที่รับข่าวสาร ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสินค้าที่ผลิตขายอยู่ไม่ให้มีปัญหา
ทั้งความปลอดภัยและคุณภาพ
โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559
เวลา 9.00-16.00 น.
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สมาคมผูผ้ ลิตเครื�องสําอางไทย

อาคารชุดทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1 อาคาร เอ
270/7 ชัน� � ถนนพระราม � ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

泰 國 化 粧 品 廠 商 公 㑹
THE THAI COSMETIC MANUFACTURERS ASSOCIATION
Tel :

เพื�อผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และผูใ้ ช้ 0 2246 7088

Fax :

0 2246 7089

Website :

www.thaicosmetic.org

TC-Green Condominium Phase 1 Tower A
270/7, 1st Fl. Rama 9 Rd. Huaykwang, Bangkok 10310

E-Mail :

center@thaicosmetic.org

Fanpage

facebook.com/1TCMA

ใบแจ้งความจํานงลงโฆษณาวารสาร “เครื�องสําอาง”
ข ้าพเจ ้า ........................................................................................................................................
ในนามของบริษท
ั .................................................................... สมาชิกสมาคมเลขที�................
มีความประสงค ์ที�จะลงโฆษณาในวารสาร “เครื�องสําอาง” ดังต่อไปนี �
โฆษณา ปกหลัง

1 หน้าสี�สี

ราคา 20,000 บาท

โฆษณา ปกหน้าด ้านใน

1 หน้าสี�สี

ราคา 18,000 บาท

โฆษณา ปกหลังด ้านใน

1 หน้าสี�สี

ราคา 18,000 บาท

โฆษณา เต็มหน้า 3

1 หน้าสี�สี

ราคา 17,000 บาท

โฆษณา เต็มหน้า 4

1 หน้าสี�สี

ราคา 17,000 บาท

�
โฆษณา เนื อใน
ไม่ระบุตาํ แหน่ ง

1 หน้าสี�สี

ราคา 16,000 บาท

� ใน ไม่ระบุตาํ แหน่ ง
โฆษณา เนื อ

ครึ�งหน้าสี�สี

ราคา 8,500 บาท

� ทางสมาคมฯ
�
� ที�เดิม ได ้เลือกเพื�อลงโฆษณา
ทังนี
จะให ้สิทธิบริษท
ั ที�เคยลงโฆษณาในพืน
ในหน้าเดิมก่อน บริษท
ั ที�ต ้องการลงโฆษณา
กรุณาส่งอาร ์ตเวิร ์ค ฟิ ล ์ม หรือแผ่นดิสก ์ มาที� คุณกีรนาถ เดชเดโช เจ ้าหน้าที�สมาคมฯ
โทรศัพท ์ 0 2246 7088 โทรสาร 02 246 7089
อีเมล ์ center@thaicosmetic.org

�
�ั
ลงชือ.......................................................................ผู
ส้ งจอง
ตราประทับบริษท
ั (

)
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ใบสมัครสมาชิก

MEMBER APPLICATION FORM

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางดังนี้
สมัครในนามบุคคล
APPLY IN PERSONAL
สมัครในนามนิติบุคคล
APPLY IN THE FORM OF COMPANY

สามัญ
3000 บาท
CRDINARY MEMBER

กรุณากรอกข้อความเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ค่าสมัคร
PLEASE IN THE RELEVANT DETAILS IN THAI AND ENGLISH	

300

บาท

1. นาย/นาง/นางสาว MR./MRS./MISS
อายุ AGE		
สัญชาติ NATIONALITY
					
2. บริษัท/หจก./ร้าน NAME OF COMPANY
ตำแหน่ง POSITION
3. สถานที่ตั้ง FULL ADDRESS
		
โทรศัพท์ TEL.		
		
E-MAIL		
4. ธุรกิจหลัก
MAIN BUSINESS ACTIVITIES
			
			

โทรสาร FAX.
WEBSITE

ผู้ขาย - ผู้จัดส่งวัตถุดิบ		
RAW MATERIAL SUPPLIER
ผู้ขาย - ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
PACKAGING & COMPONENT SUPPLIEA

ผู้ผลิตเครื่องสำอาง
COSMETIC MANUFACTURER
อื่นๆ
OTHERS

5. จดทะเบียนการค้าในนาม CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR
	
เลขที่ No.		
ลงวันที่ DATE
				
* แล้วเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ จะติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้ง
				
คณะกรรมการ / สมาชิกที่แนะนำ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1		
ลงมติ
รับ
ไม่รับ เป็นสมาชิกเลขที่

ลงชื่อ
(

)

(

เลขาธิการ
)

(

เลขานุการ
)

วันที่
ลงชื่อ

ลงชื่อ
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สำนักงาน
270/7 TC-green คอนโดมิเนียม เฟส1 อาคารเอ ถนนพระราม9 เขต/แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-2467088 แฟกซ์. 02-2467089

SYN-STAR™

The global beauty maximizer
Are you ready for a fabulous day?
DSM Nutritional Products (Thailand) Ltd.
17/1 Fl., Maleenont Tower,
3199 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 (0) 2264-9800
Fax:
+66 (0) 2264-9899
Email: info.pc-apac@dsm.com

Maximize the beauty of your skin with SYN-STAR™.
SYN-STAR™ – an innovation based on a patented peptide technology –
has been tested at 7 and 28 days for its efficacy in wrinkle reduction and
mattifying effect. This multifunctional anti-ager for all skin tones visibly
reduces the signs of ageing and shiny look. It improves skin smoothness
and appearance resulting in more beautiful looking skin.

www.dsm.com/personal-care
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