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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การเตรียมความพรอมของประเทศไทยที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community :
AC) ในป พ.ศ. 2558 น้ัน ในงานดานเคร่ืองสําอางมีการเตรียมความพรอมและเร่ิมดําเนินการภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ต้ังแตป พ.ศ. 2540 โดย
คณะกรรมการเคร่ืองสําอางอาเซียน หรือ ACCSQ : ASEAN Cosmetic Committee (ACC) ได
ดําเนินการปรับกฎระเบียบดานเคร่ืองสําอางของประเทศสมาชิกใหมีความสอดคลองกัน ทั้ง
10 ประเทศ เรียกวา บทบัญญัติเคร่ืองสําอางแหงอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive – ACD) เร่ิม
บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 และดําเนินการอยางสมบูรณเมื่อวันท่ี 1 มกราคม
พ.ศ. 2554  น่ันหมายความวา ในการสงออก หรือนําเขาเคร่ืองสําอาง ระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะดําเนินการภายใต กฎ ระเบียบเดียวกัน เปนการลดอุปสรรคทางการคาลงได

ในดานการสงออกเคร่ืองสําอาง ประเทศไทยสงออกเปนอันดับหน่ึงในอาเซียน ตลาดนําเขา
เคร่ืองสําอางที่สําคัญ ไดแก ประเทศในกลุมอาเซียน, สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญ่ีปุน, จีน และ
ออสเตรเลีย ตามลําดับ และประเทศไทยยังสามารถขยายตลาดเคร่ืองสําอาง โดยเฉพาะในกลุม
เคร่ืองสําอางจากธรรมชาติหรือสมุนไพร เน่ืองจากเรามีแหลงสมุนไพรที่สามารถนํามาพัฒนาเขา
สูตรตํารับไดเปนจํานวนมาก แตกลุมผูผลิตเคร่ืองสําอางซึ่งสวนใหญเปนกลุมผูผลิตขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมวิสาหกิจชุมชนดวย  ยังขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการผลิตที่ดีที่ตองมีการ
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ต้ังแตคุณภาพของวัตถุดิบ ระหวางกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป คุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจึงมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ รวมทั้งขาดขอมูลในดานขอกําหนด
ของประเทศคูคา ทําใหไมทราบวาจะตองสงผลิตภัณฑทดสอบทางดานหองปฏิบัติการในรายการ
ใดบาง และไมสามารถหาแหลงขอมูลเหลาน้ีได

การมีศูนยบริการวิชาการดานเคร่ืองสําอางของประเทศไทย โดยสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ มีหนวยงานของภาครัฐเปนแกนกลางในการประสานงานทางดาน
วิชาการ ที่ครอบคลุมขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งขอกําหนด/กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐาน และดานการ
บริหารจัดการ จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันรวมทั้งการขยายการสงออกไปยังตลาดอาเซียน
และสากลไดเพิ่มอีกดวย
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กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง “ศูนยบริการวิชาการดานเคร่ืองสําอางของประเทศไทย”
คร้ังน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณคณาอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน รองศาสตราจารย ดร. สมพร แสงชัย
ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน  ค้ําชู และเอกอัครราชทูต จันทรทิพา  ภูตระกูล ที่ไดกรุณาใหความรู
คําปรึกษา และขอแนะนํา ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล ตามหลักสูตร นักบริหารการ
ทูต รุนที่ 4 ของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหการศึกษาน้ีมีคุณคาและเปนประโยชน นอกจากน้ี
ผูศึกษาขอขอบคุณคณาจารยของกระทรวงการตางประเทศ ที่ไดความรูทั้งในดานการตางประเทศ
การมืองการปกครอง การเจรจาตอรอง การพูดในที่ชุมชน และในหลาย ๆ ดาน ที่สามารถนําไป
ปรับใชในงานที่รับผิดชอบได  และขอขอบคุณ ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย ไพจิตร
วราชิต) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  (นายแพทย  บุญชัย สุขสมบูรณ ) รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (นายแพทย นิพนธ โพธิ์พัฒนชัย นางจุรีภรณ บุณยวงศวิโรจน และ
นายแพทย ปฐม สวรรคปญญาเลิศ) ที่ใหแนวนโยบาย และสนับสนุนใหมาฝกอบรมในคร้ังน้ี
รวมทั้งอนุญาตใหใชทรัพยากรที่จําเปนตอการศึกษาของขาพเจาตลอดหลักสูตร

ขอขอบคุณ กระทรวงการตางประเทศ ที่เปดโอกาสใหหนวยงานอ่ืนเขารวมศึกษาและ
สนับสนุนงบประมาณตลอดหลักสูตร  รวมทั้งขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะ
วงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ  และเจาหนาที่ประจําหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4
ทุกทานที่ชวยประสานงาน และอํานวยความสะดวกในทุกเร่ืองตลอดหลักสูตร ขอขอบคุณนางกร
ภัทร ดํารงคไทย ผูตรวจราชการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ที่ชวยใหคําแนะนําใน
เร่ืองทฤษฎีองคการและเอกสารอางอิง นางสาวนภัสพร  ภัทรีชวาล อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท.ณ
กรุงบูคาเรสต  นางสาวอัญชลี  สายฟา  รองกงศุลใหญ สกญ. ณ กรุงเจดดาห ที่ใหคําแนะนําและ
ตัวอยางในการเขียนรายงานสวนบุคคล

สุดทายขอขอบคุณเพื่อนรวมงานในกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
และเจาหนาที่ของสํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อน ๆ รวมหลักสูตร และสมาชิกครอบครัวที่เปนกําลังใจ ทําใหการศึกษาวิจัยสวน
บุคคลน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี



บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบกําหนด

ทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศมาต้ังแต พ.ศ. 2504 ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เปนชวงที่ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผล
กระทบตอความเปนอยูของประชาชนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ประเทศไทยจะตอง
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในป พ.ศ. 2558  ดังน้ัน จึงไดประกาศ
แนวทางการเตรียมความพรอมประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 อันเปนวันเ ร่ิมตน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations
: ASEAN) หรือ “อาเซียน” กอต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอต้ัง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ
ไทย ในเวลาตอมา ไดมีประเทศตาง ๆ เปนสมาชิกเพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เขาเปนสมาชิก
ในป พ.ศ. 2527 เวียดนาม เขาเปนสมาชิกในป พ.ศ. 2528 ลาว และพมา เขาเปนสมาชิกในป พ.ศ.
2540 และกัมพูชา เขาเปนสมาชิกในป พ.ศ. 2542 ทําใหอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ  อาเซียน
กอต้ังขึ้นเพื่อ

1) สงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2) สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

  3) สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซยีนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ
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ภาพที่ 1: สัญลักษณอาเซียน

สัญลักษณของอาเซียน คือ รวงขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง  สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและการมีพลวัต สีขาว หมายถึง ความ
บริสุทธิ์ นํ้าเงิน หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง

ภาพที่ 2 : ประเทศสมาชิกอาเซียน

นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนมาจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล ระดับ
รัฐมนตรี (ASEAN Economic Minister Meeting – AEM) และระดับเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน
(ASEAN Senior Economic Official Meeting – SEOM) ทั้งน้ีการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN
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Summit) ซึ่งเปนการประชุมผูนําของประเทศสมาชิก เพื่อกําหนดนโยบายในภาพรวม ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผูนําประเทศลงนามรวมกันในปฏิญญาวา
ดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 หรือเรียกวา Bali Concord II โดยเห็นชอบใหจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2563 (2020) เปนการสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยาง
รอบดาน มีการจัดต้ังประชาคมรวม 3 ดาน ไดแก

1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ ASEAN Political-Security
Community (APSC)

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC)
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)

จากการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ผูนําอาเซียน
เห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวาเดิมอีก 5 ป คือ ภายในป พ.ศ.
2558 (2015) เพื่อปรับตัวใหทันตอสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ภายใตแผนพิมพเขียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับงานดานมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standard and Conformance) โดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑของอาเซียน หรือ ASEAN Consultative
Committee for Standards and Quality (ACCSQ) ซึ่งแตงต้ังโดยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน
(ASEAN Economic Minister Meeting) ใหทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับดานมาตรฐานและ
การตรวจสอบรับรอง เพื่อตอบสนองนโยบายของอาเซียนที่มุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปน
หน่ึงเดียว และยอมรับรวมกัน รวมทั้งความรวมมือดานมาตรฐานและการรับรองกับคูเจรจาตาง ๆ
เชน จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาสําหรับงานดาน
เคร่ืองสําอางอาเซียน

คณะกรรมการ ACCSQ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม และอํานวยความสะดวกทางการคา
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบใหสอดคลองหรือ
ใกล เคียงกัน ทําใหมี เสรีมากขึ้นในการเคลื่อนยายสินคาระหวางกัน ในการดํา เนินของ
คณะกรรมการ ACCSQ เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดครอบคลุมอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการ
แตงคณะทํางานทั้งทางดานเทคนิคและดานผลิตภัณฑ  ในป พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ ACCSQ ได
รับคํารองจากสมาคมเคร่ืองสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Association - ACA) ขอใหพิจารณา
ปรับกฎหมายเคร่ืองสําอางของประเทศสมาชิกอาเซียนใหสอดคลองกัน เพื่อลดอุปสรรคทางการคา
ที่ไมใชภาษี (Non Tariff Barrier) คณะกรรมการ ACCSQ จึงแตงต้ังคณะทํางานดานผลิตภัณฑ
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เคร่ืองสําอางที่เรียกวา ACCSQ Cosmetic Product  Working Group ซึ่งปจจุบันไดมีการเปลี่ยนชื่อ
เปน คณะกรรมการเคร่ืองสําอางอาเซียน หรือ ASEAN Cosmetic Committee (ACC) เพื่อศึกษา
แนวทางในการปรับกฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรองเคร่ืองสําอางใหสอดคลองกัน
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ปจจุบันคณะกรรมการ ACCSQ มีการแตงต้ังคณะทํางานดาน
เทคนิค 3 คณะ และดานผลิตภัณฑ รวม 8 คณะ ไดแก

1) คณะทํางานดานมาตรฐาน (Standards and MRAs)
2) คณะทํางานดานการตรวจสอบและรับรอง (Accreditation and Conformity

Assessment)
3) คณะทํางานดานมาตรวิทยาทางกฎหมาย (Legal Metrology)
4) คณะทํางานผลิตภัณฑไฟฟา (Joint Sectorial Committee for AHEEERR)
5) คณะกรรมการเคร่ืองสําอาง (ASEAN Cosmetic Committee)
6) คณะทํางานผลิตภัณฑยา (Pharmaceutical Product Working Group)
7) คณะทํางานผลิตภัณฑอาหาร (Prepared Foodstuff Working Group)
8) คณะทํางานผลิตภัณฑกลุมยานยนต (Automotive Working Group)
9) คณะทํางานผลิตภัณฑยาง (Rubber-based Working Group)
10) คณะทํางานผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทย (Medical Device Product Working Group)
11) คณะทํางานผลิตภัณฑยาแผนโบราณและอาหารเสริม (Traditional

Medicine and Health Supplement)
ดังแสดงในภาพที่  3  : โครงสรางคณะกรรมการ ACCSQ
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ภาพที่ 3 : โครงสรางคณะกรรมการACCSQ
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ในการดําเนินงานดานผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย
ไดลงนามรวมกับรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจจากกลุมประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศ ในขอตกลงวาดวย
การปรับระบบการกํากับดูแลเคร่ืองสําอางใหเปนหน่ึงเดียวแหงอาเซียน (The ASEAN
Harmonization of Cosmetic Regulation Scheme – AHCRS) เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 ในการ
ประชุม ASEAN Economic Minister คร้ังที่ 35 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งขอความตกลง
ดังกลาวประกอบดวย 2 แนวทาง (Schedules) ดังน้ี

Schedule A: Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approval (MRA)
การยอมรับการจดทะเบียนที่ประเทศหน่ึงแลว สามารถเขาไปขายอีกประเทศ
หน่ึงได ประเทศที่เขารวมไดแก ประเทศมาเลเซีย ลาว และฟลิปปนส

Schedule B : ASEAN Cosmetic Directive (ACD) การปรับระบบการกํากับดูแลเคร่ืองสําอาง
ใหเปนหน่ึงเดียวของอาเซียน โดยปรับกฎระเบียบเคร่ืองสําอาง ใหมีการแจง
รายละเอียดเคร่ืองสําอางกอนออกสูทองตลาด

ทุกประเทศในอาเซียนตกลงเขารวมใน Schedule B โดยปรับกฎระเบียบดานเคร่ืองสําอาง
ของประเทศสมาชิกใหมีความสอดคลองกัน เรียกวา บทบัญญัติเคร่ืองสําอางแหงอาเซียน (ASEAN
Cosmetic Directive – ACD) และเร่ิมบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป และ
ดําเนินการอยางสมบูรณเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2554

คณะกรรมการเคร่ืองสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC)  มีการประชุม
เปนประจําทุกป ๆ ละ 2 คร้ังในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม เพื่อพิจารณาปรับกฎระเบียบของ
ประเทศสมาชิกใหสอดคลองกับ ACD   รวมทั้งติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของประเทศ
สมาชิกในการเตรียมรับบทบัญญัติน้ี และนําเสนอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน สําหรับ
ประเทศไทย เร่ิมดําเนินการตามบทบัญญัติเคร่ืองสําอางแหงอาเซียน หรือ ACD ที่เร่ิมบังคับใช
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 พรอม ๆ กับอีกหลายประเทศในอาเซียน นอกจากน้ี
คณะกรรมการเคร่ืองสําอางอาเซียน ยังมีการแตงต้ังคณะทํางา นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
บทบัญญัติเคร่ืองสําอางแหงอาเซียนของประเทศสมาชิก ใหเปนอยางมีประสิทธภาพ จึงมีการแตง
คณะทํางานอีก 2 คณะ ไดแก คณะทํางานดานวิชาการที่เรียกวา ASEAN Cosmetic Scientific Body
(ACSB) ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ และขอกําหนดทางดานวิชาการ และคณะกรรมการดาน
หองปฏิบัติการที่เรียกวา ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee (ACTLC) ทําหนาที่
พิจารณาดานเทคนิควิธีการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาหองปฏิบัติการของ
ประเทศสมาชิก
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ในดานการเปนฐานการผลิต ประเทศไทยเปนแหลงผลิตรายใหญของอาเซียน โดยสงออก
เคร่ืองสําอางเปนอันดับหน่ึงในกลุมประเทศอาเซียน ตลาดนําเขาเคร่ืองสําอางไทยรองลงมา ไดแก
สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญ่ีปุน, จีน และออสเตรเลีย ตามลําดับ กลุมผูผลิตในประเทศไทย แบง
ออกเปน กลุมผูผลิตขนาดใหญ ที่มีคนงานมากกวา 200 คน ซึ่งมีทั้งที่เปนของตางประเทศ และของ
ประเทศไทย มีจํานวน 22 ราย กลุมผูผลิตขนาดกลาง  ที่มีคนงาน 51 – นอยกวา 200 คน มีจํานวน
220 ราย และกลุมผูผลิตขนาดเล็ก ที่รวมกลุมผูผลิตวิสาหกิจชุมชน ที่มีคนงานนอยกวา 50 คน มี
จํานวน 520 ราย และยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาดการสงออกกลุมเคร่ืองสําอางที่ผสมสมุนไพรซึ่ง
กําลังเปนที่นิยมของตลาดโลกไดอีกมาก ปจจุบันกลุมผูผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการผลิตที่ดี หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) และไดรับการรับรอง คิด
เปนรอยละ 10 ของผูผลิตเคร่ืองสําอาง โดยเปนกลุมผูผลิตขนาดใหญ และขนาดกลางบางราย สวน
กลุมผูผลิตเคร่ืองสําอางขนาดกลางสวนใหญ กลุมผูผลิตขนาดเล็ก และกลุมวิสาหกิจชุมชน ยังไมได
รับการรับรองกระบวนการผลิตตาม GMP ซึ่งกลุมน้ีเปนกลุมใหญที่ผลิตเคร่ืองสําอางที่ผสม
สมุนไพร และพบปญหาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไมสม่ําเสมอ เน่ืองจากขาดความรูในดาน
การพัฒนา การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขอมูลทางดานวิชาการทั้งในดานการผลิต การควบคุม
คุณภาพ และการสงออก

ดวยเหตุดังกลาว ผูศึกษาเห็นวา กรณีศึกษาเร่ืองการจัดต้ังศูนยบริการวิชาการดาน
เคร่ืองสําอางของประเทศไทย โดยสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบ มีหนวยงานของ
ภาครัฐเปนแกนกลางในการประสานงานทางดานวิชาการ ที่ครอบคลุมขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้ง
ขอกําหนด/กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐาน และดานการบริหารจัดการ ก็สามารถชวยเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันรวมทั้งการขยายการสงออก และเปนการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการที่เกี่ยวของกับ

ประเทศ ภูมิภาค และสากล
1.2.2 แนวทางในการจัดต้ัง ศูนยบริการวิชาการดานเคร่ืองสําอางของประเทศไทย สําหรับ

สนับสนุนการสงออก



8

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวธิีการศึกษา
1.3.1 ศึกษาในขอบเขตของดานการบริหารจัดการเพื่อการสงออก ขอกําหนดดานวิชาการที่

เกี่ยวกับหองปฏิบัติการทดสอบ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐานของเคร่ืองสําอางทั้งของประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน และสากล

1.3.2 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากการสัมภาษณและการจัด
สัมมนา รวบรวมขอมูลจากรายงานการประชุมและแหลงขอมูลที่มีอยูทั้งจากในประเทศและตางประเทศ

1.3.3 วิเคราะหขอมูล จัดรูปแบบใหเปนระบบ และสรุปผลการวิเคราะหในเชิงพรรณา
รวมทั้งการใชภาพ  ตารางในการจัดทํารายงาน

1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรักษา และเพิ่มสวนแบงใน

ตลาดอาเซียน และสากล
1.4.2 ไดรูปแบบในการพัฒนาระบบงาน ที่สามารถนําไปใชในการขยายศักยภาพผลิตภัณฑ

สุขภาพอ่ืน โดยเปนศูนยกลางการประสานงานทดสอบผลิตภัณฑ ยา อาหาร ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
และเคร่ืองมือแพทย เปนการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ในป พ.ศ. 2558



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ

2.1 ทฤษฎีการจัดองคการ หรือ Organization Theory
องคการ (Organization) คือ การที่คนมากกวาหน่ึงคนไดมารวมกันทํากิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงหรือหลายกิจกรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยมีปฏิสัมพันธโตตอบไปมาระหวาง
กันทั้งภายในและภายนอกองคการ ถาองคการมีการขยายตัวใหญขึ้น เร่ิมมีระบบ และการยอมรับ
จากสังคมมากขึ้น ก็จะมีสถานะ “เปนทางการ” (Formal Organization) ซึ่งจะตางจากองคการที่ไมมี
การระบุวัตถุประสงค และไมมีระบบระเบียบในการดําเนินการเอาไว หรือมีการยอมรั บกันแต
อยาง  “ไมเปนทางการ” (Informal Organization) องคการโดยทั่วไป มีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ
(วิรัช สงวนวงศวาน, 2537) คือ ตองประกอบดวย คน คนในองคการตองมีความเกี่ยวของซึ่งกัน
และกัน ความเกี่ยวของดังกลาวอยูในรูปโครงสราง ทุกคนตางมีจุดมุงหมายสวนบุคคล และการ
รวมงานตองตอบสนองใหทุกคนพอใจ

สวนทฤษฎีการจัดองคการ (Organization Theory) หมายถึง กรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่
พรรณนาถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ขององคการที่มีปฏิสัมพันธกัน และรวมถึง
ความเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนการใหขอเสนอแนะวา เราควรจะทําอยางไรจึง
จะทําใหองคการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทําใหองคการ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ทฤษฎีการจัดองคการสามารถแบงเปนกลุมได 3 กลุม คือ ทฤษฎีการ
จัดองคการแบบประเพณีนิยม  ทฤษฎีการจัดองคการแบบกึ่งประเพณีนิยม  และทฤษฎีการจัด
องคการแบบสมัยใหม (ไชยา ยิ้มวิไล, 2528 อางจาก Henry L. Tosi) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1) ทฤษฎีการจัดองคการแบบประเพณีนิยม (Classical Organization Theory)
ลักษณะสําคัญของทฤษฎีถือวา องคการเปนผลที่เกิดจากความคิดที่ใชเหตุผลเปนทฤษฎี

ที่เกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงาน ทฤษฎีน้ีถือวา “คน” เปนเพียงเคร่ืองมือที่ทําให
องคการไปสูความสําเร็จและเปนเพียงเอกบุคคล ผูที่ยึดทฤษฎีน้ีเชื่อวา การคัดเลือก การฝกอบรม
และการแนะนําจะทําใหคนปฏิบัติงานเฉพาะอยาง เปนทฤษฎีตามกฎหมาย อํานาจหนาที่ที่ กําหนด
ตามกฎหมายมีความเครงครัดในระดับสูง ทฤษฎีน้ีแบงออกเปนทฤษฎียอย 2 ทฤษฎี
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 1. ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีน้ีกลาววา คาตอบแทนทางวัตถุสิ่งของมีความสัมพันธใกลชิดกับ
การออกแรงทํางาน คนเปนเพียงเคร่ืองมือเทาน้ัน การใหเงินจึงถือวาเปนการจูงใจ และการใหเงิน
ตองจายตามปริมาณงาน

2. ทฤษฎีการจัดองคการอยางมีระบบ ทฤษฎีน้ีศึกษาสิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคการ
แบบเปนทางการ เนนการแบงงานกันทําคนละสวนมีการแบงสายงาน และการมอบอํานาจอยางมี
ระบบ

2) ทฤษฎีการจัดองคการแบบกึ่งประเพณีนิยม (Neo-Classical Organization Theory)
ทฤษฎีน้ียังสนใจโครงสรางตามแบบแผน และการคิดตามหลักเหตุผลบาง แตศึกษาเพิ่มเติม

วาทําอยางไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงคหลักไดเร็วขึ้น ทฤษฎีน้ีจึงหันมาสนใจคนมากขึ้นเพราะได มี
การพิจารณาวาการแบงงานกันทําอยางเด็ดขาดน้ัน จะทําใหคนหมดกําลังใจรูสึกโดดเด่ียวและตอง
ทํางานหนาที่เดียว ซ้ําซาก ไมสนุกสนานเพราะไมมีโอกาสไดติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน ทฤษฎีน้ีคํานึง
ผลที่เกิดจากการมอบอํานาจวา ถามอบอํานาจมากเกินไปก็ไมพอใจ ถาไมมอบอํานาจก็จะขัดเคืองใจ
ทฤษฎีน้ียอมรับวาบุคคลและหนวยงานตางๆ ในองคการยอมมีความขัดแยงกัน ซึ่งทฤษฎีแรกไม
ยอมรับวามีความขัดแยง ทฤษฎีน้ีเชื่อวาการแกไขความขัดแยงน้ันควรใชวิธีประชุมปรึกษาหารือกัน
และตองใชการสื่อสารที่ดีแตบางคร้ังความขัดแยงก็ทําใหเกิดผลดีไดเชนกัน

ทฤษฎีกึ่งประเพณีนิยมน้ีใหความสําคัญแกเปาหมายมากกวาวิธีการ ดังน้ันทฤษฎีน้ีจึงเสนอ
ให ผูควบคุมอํานาจเกี่ยวกับเปาหมายขององคการมีอํานาจมากกวาผูควบคุมอํานาจเกี่ยวกับวิธีการ
เชน คณะกรรมการอํานวยการขององคการธุรกิจมีอํานาจในการควบคุมนักวิชาการและนายชาง
เทคนิคตาง ๆ ขององคการเปนตน

3) ทฤษฎีการจัดองคการแบบสมัยใหม (Modern Organization Theory)
เปนทฤษฎีผสมผสานระหวางทฤษฎีที่ 1 และทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีน้ีเกิดขึ้นเพื่อแกไข

ขอบกพรองของทฤษฎีดังกลาว เชน
1. ทฤษฎีตามแบบแผนน้ันใหคนงานแบงงานกันเด็ดขาด คือ ทํางานโดยใชทักษะเดียว

ซ้ํา ๆ  ทําใหเกิดความจําเจซ้ําซาก สวนทฤษฎีองคการดานมนุษยสัมพันธใหมีการหมุนเวี ยน
ผลัดเปลี่ยนกันทํางาน ทําใหคนงานไดทักษะการทํางานหลายทักษะ และมีโอกาสติดติดสัมพันธกัน
แตทฤษฎีองคการสมัยใหมยอมรับวาการหมุนเวียนหนาที่หรือทํางานเปนกลุมก็ยังคงมีความซ้ําซาก
อยูน่ันเอง

2. ทฤษฎีน้ียอมรับวา ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตเปนสิ่งที่ ดีที่ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในการทํางาน

3. ทฤษฎีน้ีเล็งเห็นปญหาวา ทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดการผสมผสานระหวางองคการ
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เปนทางการและองคการไมเปนทางการ เน่ืองจากองคการแบบประเพณีนิยมสนใจองคการเปน
ทางการที่เปนโครงสรางทั้งหมด (Macro Organization View) แตทฤษฎีการจัดองคการแบบกึ่ง
ประเพณีนิยม หรือทฤษฎี มนุษยสัมพันธสนใจองคการไมเปนทางการ และมุงศึกษาเฉพาะสวนใด
สวนหน่ึง โดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษยซึ่งเปนระบบยอย (Micro Analysis) สวนทฤษฎีการจัด
องคการแบบสมัยใหม ใชขอมูลที่ศึกษาในระบบยอยมาอธิบายระบบใหญ และนํามาประกอบการ
ตัดสินใจจัดวางตัวบุคคลในองคการเปนตน

4. ทฤษฎีน้ีไดขยายการศึกษาครอบคลุมถึงองคการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากโรงงาน และได
ศึกษาสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลเหนือองคการองคการตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีตาง ๆ

2.2 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
องคการแหงการเรียนรู ไดรับการกลาวถึงกันอยางกวางขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โดย

ภาครัฐไดกําหนดใหมีการตราไวในกฎหมาย คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูใน
สวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน”

องคการสมัยใหมควรจะมีลักษณะสําคัญดังน้ี ตองเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning
Organization)  การเปนองคการแหงการเรียนรูตองอาศัยความเขาใจและความมุงมั่นในการทําระบบ
ยอยทั้ง 5 ระบบขององคการแหงการเรียนรูอันไดแก การเรียนรู(Learning) องคการ (Organization)
คน (People) ความรู (Knowledge) และเทคโนโลยี  (Technology) การเรียนรูประเภทน้ีไมสามารถ
จะเกิดขึ้น และไมสามารถคงอยูได  หากปราศจากความเขาใจ  และการพัฒนาระบบยอยที่สัมพันธ
กัน  นอกจากน้ี การที่จะสรางใหเกิดองคการแหงการเรียนรูไดน้ัน Peter M. Senge ไดแนะนําวา
องคการตองสรางวินัย 5 ประการ (The Fifth Discipline) ใหเกิดขึ้นแกบุคลากร ดังตอไปน้ี

1) บุคลากรท่ีมีความรอบรู (Personal mastery) บุคคลตองไดรับการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาอยูเสมอโดยในการพัฒนาควรเปนไปอยางตอเน่ือง รูปแบบของการเรียนรูจะเนนการเรียนรู
ในที่ทํางาน หรือการเรียนรูงานในหนาที่
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2) รูปแบบความคิด (Mental models) รูปแบบความคิดของบุคคลมีอิทธิพลตอแนว
ทางการปฏิบัติของบุคคลน้ันๆ โดยเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานวาจะมีลักษณะเชนไร
ดังน้ันองคการตองพัฒนาบุคลากรใหมีการเรียนรูและเขาใจถึงสิ่งที่องคการตองการ

3) วิสัยทัศนรวม (Shared vision) ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนขององคการและ
วิสัยทัศนของบุคคล สงผลใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพันมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด
ความรู ประสบการณ ซึ่งกันและกัน

4) การเรียนรูเปนทีม (Team learning) ในองคการแหงการเรียนรูอาจต้ังเปนทีมเรียนรู
เพื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อนํามา
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและนําไปสูขอกําหนดในการปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพ

5) ความคิดเปนระบบ (System thinking) เปนวินัยขอที่สําคัญมาก มีลักษณะคือ คิดเปน
กลยุทธ เนนรูปแบบที่สามารถนํามาปฏิบัติจริงได คิดทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอองคการ และสามารถแกไขปญหาไดทันเหตุการณ

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ลักษณะสําคัญของศูนยบริการวิชาการดานเคร่ืองสําอางของประเทศไทย คือ การใหบริการ

ดานวิชาการอยางถูกตอง รวดเร็ว และนาเชื่อถือ รวมทั้งการใหบริการที่คลองตัว และตองทัน
เหตุการณดวย การจัดองคกรใหมีลักษณะดังกลาว จะตองมีการทบทวนสถานะการณองคการตาง ๆ
ที่มีอยูในปจจุบัน โดยใชแนวคิดทฤษฎีในดาน “ทฤษฎีการจัดองคการ หรือ Organization
Theory” ศึกษารูปแบบของการจัดองคการใหเหมาะสม ทันสมัย และมีความคลองตัวที่สามารถ
ปรับใหเขากับสิ่งแวดลอมและสถานการณตาง ๆ ได และสิ่งสําคัญคือ สามารถนําไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) คือ องคการที่ซึ่งบุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรู
ความสามารถไดอยางตอเน่ือง และสามารถสรางผลงานไดตามความปรารถนา (Peter M. Senge,
1990)

ในการดําเนินการศึกษาแนวทาง ในการจัดต้ังศูนยบริการวิชาการดานเคร่ืองสําอางของ
ประเทศไทย ดําเนินการตามระเบียบวิธีการศึกษาดังน้ี

1) ขอมูลจากแบบสอบถาม และขอปรึกษาหารือกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย ไดแก สมาคม
ผูผลิตเคร่ืองสําอางไทย ผูผลิตเคร่ืองสําอาง หนวยงานที่เกี่ยวของ

2) รายการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ เอกชน และประชาชน กรมวิทยาศาสตร
การแพทย และของหนวยงานที่เกี่ยวของ

3) ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งของภาครัฐ และเอกชน
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บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากขอมูลที่ไดรับโดยตรง และรายงานการประชุม

ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีรายละเอียด
ดังน้ี

3.1.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม และขอปรึกษาหารือ
3.1.1.1 วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ผูแทนจากสมาคมผูผลิตเคร่ืองสําอางไทย

เขาพบผูบริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อปรึกษาหารือใน
เร่ืองการสนับสนุนดานวิชาการดานเคร่ืองสําอาง เร่ืองการตรวจวิเคราะหเคร่ืองสําอางทาง
หองปฏิบัติการตามขอกําหนด กฎหมาย และมาตรฐานของตางประเทศ เพื่อการส งออก โดยขอให
พิจารณาในเร่ืองคาใชจายที่ถูก และตรวจสอบความปลอดภัยและออกเอกสารรับรอง รวมทั้งงาน
ดานวิจัยสารสกัดสมุนไพรที่ใชในการผลิตเคร่ืองสําอาง ใหมีคุณภาพสม่ําเสมอตามมาตรฐานสากล

3.1.1.2 วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สํารวจ
ความพึงพอใจ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากผูรับบริการงานดานเคร่ืองสําอาง ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวม 22 ราย สรุปไดวา ตองการใหลดขั้นตอนในการดําเนินงาน ขยายรายการ
ทดสอบใหมากขึ้น ใหเปนผูประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง
เสนอใหรับงานศึกษาวิจัย ในราคาที่ถูก และรวดเร็ว

3.1.2 รายงานการประชุม  การสัมมนา
3.1.2.1 วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 วันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันท่ี 23

มีนาคม พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงาธารณสุข เปนการประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นโดยตรงจากผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งสรุปผลจากการ
ประชุมไดวา ตองการใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย ขยายการรายการตรวจวิเคราะหสารอันตราย และ
การทดสอบความปลอดภัยของสําอางที่ไมใชสัตวทดลอง ซึ่งปจจุบันตองสงตรวจที่ตางประเทศ
รวมทั้งขอใหขยายเครือขายหองปฏิบัติการ สนับสนุนขอมูลทางดานวิชาการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางที่ผสมสมุนไพร ตลอดจนการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน
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3.1.2.2 วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนการประชุมรวมกัน เพื่อหา
แนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัยในการตรวจวิเคราะหสารอันตรายที่ยังไมมีการควบคุมเปน
เคร่ืองสําอาง เชน สีสัก เหล็กดัดฟนแฟชั่น สนับสนุนขอมูลวิชาการ รวมทั้งการเปนหองปฏิบัติการ
อางอิงดานเคร่ืองสําอางใหแกสํานักงานคุมครองผูบริโภคดวย

3.1.2.3 วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนการประชุมรวมกัน เพื่อรวม
ดําเนินการเฝาระวังอันตรายจากผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่อาจมีสารอันตรายตามที่กฎหมายหามใช
เชน สารยอมผม สีในลิปสติก โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดําเนินการเก็บตัวอยาง
จากทองตลาดและผูผลิต สงตรวจวิเคราะหที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย และขอสนับสนุนเปน
หองปฏิบัติการอางอิงในการดําเนินการตามกฎหมาย  และขอใหพัฒนาชุดทดสอบอยางงายที่
สามารถใชในภาคสนามได

3.1.2.4 วันท่ี 26–27 เมษายน พ.ศ. 2555 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ประชุมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนการประชุมรวมกัน เพื่อรวมดําเนินการเฝา
ระวังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ใชในสปา ประเภท ขัด พอก และนวด โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ดําเนินการเก็บตัวอยางจากสถานประกอบการสปา สงตรวจวิเคราะหที่กรมวิทยาศาสตร
การแพทย และขอใหพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถใชในภาคสนามได

3.1.2.5 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศดาน
เคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2553 – 2557 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนเจาของเร่ือง และมี
หนวยงานจากกระทรวงตางๆ ภาคเอกชน รวมประชุมดวย โดยมีผูเชี่ยวชาญ 2 ทานจากภาครัฐ และ
เอกชน ไดแก ผศ. ดร. ชาญชัย จารุภาชน จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนผูมี
ความรูความสามารถในการจัดทํายุทธศาสตร และ ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการสภา
อุตสาหกรรมแหงชาติ ซึ่งเปนผูมีประสบการณตรงในการเจรจา เวทีของอาเซียนและเวทีนานาชาติ
มากมาย ผูเชี่ยวชาญทั้งสองทานมาใหขอเสนอแนะในกระบวนการและการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ตางประเทศ และนําขอมูลจากการสัมมนามาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรตางประเทศ
ดานเคร่ืองสําอาง

แผนยุทธศาสตรตางประเทศดานเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2553 – 2557 ประกอบดวย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร ไดแก

1. เรงรัดใหขอมูลผูประกอบการเคร่ืองสําอางขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน ใหมี
ความรูตามขอกําหนด บทบัญญัติเคร่ืองสําอางอาเซียน
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2. สงเสริมใหผูประกอบการเคร่ืองสําอางไทยทุกระดับ พัฒนาคุณภาพกระบวน
ผลิตตามศักยภาพของตนเอง

3. เพิ่มความเขมแข็งและสรางความไดเปรียบ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การผลิตเคร่ืองสําอางในการสงออก

4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเจรจา และพิธีการระหวางประเทศ
5. สงเสริม/สนับสนุนใหมีการวิจัย พัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขัน
6. สรางความรวมมือภาคีเครือขาย
3.1.2.6 วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการ

สงออกของประเทศ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) จัดโดยกระทรวง
พาณิชย เปนการประชุมเพื่อผลักดันการสงออกของประเทศ โดยมีผูเข ารวมประชุมจากภาครัฐ
สมาคมการคาที่เกี่ยวของ และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 65 แหงทั่วโลก
ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดมอบนโยบายและมาตรการในการผลักดันการสงออกทั้งในระยะ
เรงดวน และระยะยาว ทั้งน้ีใหหนวยงานตางบูรณาการเพื่อแกไขปญหาปญหา/อุปสรรคทางการคา
และทํางานรวมกัน โดยปรับวิธีการทํางานแตไมปรับเปาหมาย

ปญหา/อุปสรรคในการสงออกของไทยที่เกี่ยวของงานดานเคร่ืองสําอาง ไดแก
ปญหาการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาสงออก และปญหาการเชื่อมโยงและ
พัฒนาระบบโลจิสติกส โดยมีมาตรการเรงดวนเพื่อแกไขปญหา คือ จัดต้ังศูนยทดสอบและพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการสงออก เชน ศูนยทดสอบมาตรฐานเคร่ืองสําอาง เปนตน

3.1.3 ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
3.1.3.1 กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร

การแพทย (วพ.) มีวิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําดานวิทยาศาสตรการแพทยในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย” มีหนาที่รับผิดชอบในการเปนหองปฏิบัติการอางอิงของประเทศ โดยกําหนดวิธี
วิเคราะหมาตรฐานของประเทศ และเสนอใหเปนวิธีวิเคราะหของอาเซียน (ASEAN Cosmetic
Methods – ACMs) ดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ยังไมมีการควบคุม
ตามกฎหมาย เพื่อเสนอขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดเปนกฎหมายตอไป และดําเนินการ
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ในการ
เฝาระวังอันตรายจากผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่จําหนายในทองตลาด

นอกจากน้ี กรมวิทยาศาสตรการแพทย ยังใหบริการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และ ISO 15189
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ใหบริการฝกอบรมในดานการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ และฝกอบรมดานการตรวจ
วิเคราะหใหแกหองปฏิบัติการทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและจากหนวยงานใน
ตางประเทศ

3.1.3.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (สนอย.) มีวิสัยทัศน “องคกรที่เปนเลิศดานการคุมครองและสงเสริม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน มุงสูสังคมสุขภาพดี” เปน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการรับจดแจงเคร่ืองสําอาง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ เคร่ืองสําอาง
พ.ศ. 2535 และตามกฎ/ระเบียบเคร่ืองสําอางอาเซียน หรือ ASEAN Cosmetic Directives (ACD)
และเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการผลิตที่ดี หรือ Good
Manufacturing Practices (GMP)

สนอย. ใหบริการขอมูลในดาน รายชื่อสารที่หามใช สารอันตราย สารที่กําหนด
ปริมาณการใชในเคร่ืองสําอาง, ขอกําหนด GMP ของประเทศและของอาเซียน, รายชื่อ
ผูประกอบการ, รายชื่อผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางอันตราย, กฎ/ระเบียบของประเทศ และของอาเซียน
และความรูทั่วไปดานเคร่ืองสําอาง

3.1.3.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักดานบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาค
ประชาชน” มีหนาที่ รับผิดชอบในก ารควบคุมสถานที่ เพื่อสุขภาพ หรือเสริมสวย ตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ใหบริการขอมูลดานกฎหมายและรายชื่อสถาน
ประกอบการที่ไดรับมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

3.1.3.4 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กรมการคาตางประเทศ มี
วิสัยทัศน “เปนองคกรที่เปนเลิศในการบริหารการคาระหวางประเทศของไทย” ใหบริการขอมูล
ดานกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการทางการคา สิทธิประโยชนทางการคา รวมทั้งมีศูนยบริการ
สงออกแบบเบ็ดเสร็จ ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจสงออก และศูนยบริการรวมกระทรวง
พาณิชย

3.1.3.5 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ (จร.) มีวิสัยทัศน “กาวทันกระแสการคาโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชนสูงสุด
ของประเทศ”  ใหบริการขอมูลดานกฎหมายดานการคา มาตรการตางๆ เวทีการเจรจา ภาพรวม
การคา สรุปการคาระหวางประเทศของไทยกับประเทศคูคาสําคัญ สถิติการคาของประเทศ ลําดับ
ประเทศคูคา สิทธิประโยชนทางการคา และรายงานผลการจางศึกษาวิจัย

3.1.3.6 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก มี
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วิสัยทัศน “เปนหนวยงานสงเสริมการคาระหวางประเทศชั้นนําของเอเชีย”  ใหบริการขอมูลดาน
สรุปการคาระหวางประเทศ รายละเอียดกลุมประเทศ มูลคาการสงออก การนําเขา สถิติการคา
ระหวางประเทศตามโครงสรางสินคาสําคัญ ขอมูลสินคาเคร่ืองสําอางและสปา ขอมูลธรกิจบริการ
สปา ขอมูลโลจิสติกส ขอมูลระเบียบการคาระหวางประเทศ ความรูเบื้องตนเพื่อการสงออก ศู นย
ขอมูลการคาระหวางประเทศ ฝกอบรม e-learning เกี่ยวกับการสงออก

3.1.3.7 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) มีวิสัยทัศน “เปนผูนําดานการมาตรฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอยางยั่งยืน” ใหบริการขอมูลดานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน การรับรองระบบงานของประเทศไทย การรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และจดทะเบียนบุคลากร
ดานการมาตรฐาน

3.1.3.8 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีวิสัยทัศน “เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม” ใหบริการ
ขอมูลดานดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรมภาพรวม แผนแมบท
อุตสาหกรรม สรุปรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน ความรวมมือระหวาง
ประเทศดานวิชาการ และระเบียบสหภาพยุโรป

3.1.3.9 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีวิสัยทัศน “เปนผูนํา
ในการกําหนดนโยบายและเปนศูนยกลางการประสานระบบการทํางานเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ”  มีหนาที่ในการจัดทําแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม รายงานสถานการณและเตือนภัย สถานการณสงออก -นําเขา มาตรการและ
กฎระเบียบทางการคาสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สวนใหญเปนมาตรการทางภาษี

3.1.3.10 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (สลคช.) มีวิสัยทัศน
“วิสาหกิจชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได สงผลตอเศรษฐกิจชุมชน”  ใหบริการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน มีสินคาและบริการ OTOP แบงเปนสินคาได 18 ประเภท และดานบริการ 6 กลุม
เปนกลุมผลิตภัณฑสมุนไพร 186 แหง นอกจากน้ี จัดใหมีการฝกอบรมหรือการถายทอดความรูที่
เปนประโยชนและเปนไปตามความตองการของวิสาหกิจชุมชน ทั้งดานเทคโนโลยีการผลิต การ
จัดการ การบัญชี ภาษีอากร และการตลาด ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน อยางครบวงจร
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3.1.3.11 สมาคมผูผลิตเคร่ืองสําอางไทย สมาคมผูผลิตเคร่ืองสําอางไทย ใหบริการ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบอาเซียน และขอมูลทั่วไปดานเคร่ืองสําอาง  และ
ใหบริการขอมูลเฉพาะสมาชิก
3.2 การสงออกเคร่ืองสําอาง

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่จําหนายทั่วโลก มีการประมาณมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป โดยมีการ
ประมาณมูลคาในป พ.ศ. 2549 จํานวน 270 พันลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มเปน 313 พันลานเหรียญ
สหรัฐ ในป พ.ศ. 2554  คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 16 จากป พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดตามทวีปตางๆ
คือ ในทวีปยุโรบตะวันตก เพิ่มขึ้นรอละ 27 ในแถบเอเชียแปซิฟค เพิ่มขึ้นรอยละ 26 ในทวีป
อเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 18 กลุมลาตินอเมริกา เพิ่มขึ้นรอยละ 13 และทวีปยุโรปตะวันตก
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 (Euromonitor, 2007) ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : มูลคาของเคร่ืองสําอางในป 2554 ที่เพิ่มขึ้นจากป 2549

เมื่อพิจารณาเปนรายประเภทผลิตภัณฑของเคร่ืองสําอาง พบวา กลุมผลิตภัณฑบํารุงผิว
ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ผลิตภัณฑตกแตงใบหนา นํ้าหอม และผลิตภัณฑดูแลชองปาก เปนกลุมใหญ
ที่มีแนวโนมการใชมาก (Euromonitor, 2007) ตามรายละเอียดที่แสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5: มูลคาของเคร่ืองสําอางประเภทตางๆ ในป 2554 ที่เพิ่มขึ้นจากป 2549

ในป พ.ศ. 2554 มีการคาดการณการสงออกเคร่ืองสําอางในภาพรวมวา จะมีมูลคาการ
สงออกประมาณ 2,695 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 25 ของมูลคาการสงออกในป พ.ศ. 2553
โดยมีมูลคาการสงออกในตลาดหลัก 5 อันดับ ไดแก ญ่ีปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ
ออสเตรเลีย โดยคิดเปนรอยละ 75.1, 38.6, 10.8, 1.2 และ 54.3 ตามลําดับ และสัดสวนการสงออกของ
ทั้ง 5 อันดับน้ีรวมกัน คิดเปนรอยละ 56.6 ของมูลคาการสงออก ตลาดใหมที่มีอัตราการขยายตัวสูง
ไดแก เบลเยียม คิดเปนรอยละ 1,033.9 จอรแดน คิดเปนรอยละ 294.8 และยูเครน คิดเปนรอยละ
171.7 จอรแดน คิดเปนรอยละ 294.8 และยูเครน คิดเปนรอยละ 171.7

สําหรับเคร่ืองสําอางที่สงออกไปที่ญ่ีปุน ไดแก  สบู และผลิตภัณฑดูแลผิว คาดวาในป พ.ศ.
2554 จะมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2553 คิดเปนรอยละ 75.1 และมีแนวโนมใหความสนใจ
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางท่ีมีสวนผสมสมุนไพร หรือผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดอ่ืนดวย ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 : มูลคาสินคา (ลานเหรียญสหรัฐ) เคร่ืองสําอางประเภทสบูและผลิตภัณฑดูแลผิว
ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, 2554

ตลาดการสงออกที่สําคัญของไทย 10 อันดับแรก ในชวงป พ.ศ. 2552 – 2553 และการ
คาดการณในป พ.ศ. 2554 ไดแก  ญ่ีปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ออสเตรเลีย เวียดนาม
สหราชอาณาจักร กัมพูชา พมา และจีน ดังมีรายละเอียดตามตารางที่   1
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ตารางท่ี 1  : ตลาดการสงออกเคร่ืองสําอางไทย
มูลคา : ลาน เหรียญสหรัฐ อัตราขยายตัว : รอยละ สัดสวน : รอยละ

2553 2553 2553ประเทศ 2551 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

2551 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

2551 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

1. ญ่ีปุน 164.92 275.68 549.22 -6.83 67.16 99.23 8.27 17.44 25.47
2. อินโดนีเซีย 143.46 133.77 166.32 19.93 -6.75 24.33 7.19 8.46 7.71
3. มาเลเซีย 697.71 152.57 160.89 487.12 -78.13 5.46 34.97 9.65 7.46
4. ฟลิปปนส 106.78 122.72 152.01 20.53 14.92 23.87 5.35 7.76 7.05
5. ออสเตรเลีย 105.41 106.18 131.22 14.91 0.73 23.57 5.28 6.72 6.08
6. เวียดนาม 84.88 100.37 113.69 39.25 18.24 13.27 4.25 6.35 5.27
7. สหราชอาณาจักร 54.51 70.00 85.69 26.38 28.42 22.42 2.73 4.43 3.97
8. กัมพูชา 44.61 53.19 80.09 20.65 19.22 50.58 2.24 3.37 3.71
9. พมา 40.77 45.61 66.09 44.74 11.86 44.92 2.04 2.89 3.06
10. จีน 51.59 52.46 64.12 32.39 1.68 22.22 2.59 3.32 2.97
รวม 10 ประเทศ 1,494.70 1,112.50 1,569.30 85.91 -25.57 41.06 74.91 70.39 72.78
อื่น ๆ 500.60 468.00 587.10 16.54 -6.50 25.44 25.09 29.61 27.22
มูลคารวม 1,995.22 1,580.58 2,156.44 61.75 -20.78 36.43 100.00 100.00 100.00

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, 2554



22

กลยุทธที่สําคัญที่จะชวยลดปญหาและอุปสรรคขางตน ไดแก การสนับสนุนการคนควา
วิจัย และพัฒนาทางดานการผลิตวัตถุดิบอยางจริงจัง การชวยเหลือผูประกอบการทําการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตใหดีและมีประสิทธิภาพทัดเทียมตางประเทศ เพื่อลดการนําเทคโนโลยีการผลิต
จากตางประเทศ  การลดกําแพงภาษีการนําเขาวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑในการผลิต หนวยงานที่
กํากับดูแล เรงแกไขกฎหมาย พัฒนาและปรับปรุงระบบการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑใหเหมาะสม
กับ ปริมาณคําขอจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ขยายการสงออกในตลาดหลักและตลาดที่มี
ศักยภาพโดยเนนการเขารวมงานแสดงสินคา และการดูแลคาเงินบาท

3.3 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางในตลาดโลก
ปจจุบันการนวดและสปาไทย เปนที่นิยมมากในสหภาพยุโรป ผลจากการดําเนินการ

สงเสริมการนวดสปาไทยอยางตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ. 2545 มีการจัดต้ังสถานสุขภาพนวดสปาไทย
ในกรุงโรม และเมืองอ่ืนๆ หลายแหง    รวมทั้งคนไทยที่ใหบริการนวดแผนไทยตรงแกลูกคาดวย
ทําใหผลิตภัณฑสปาไทย อาทิ  นํ้ามันนวดสมุนไพร  ลูกประคบ  นํ้ามันหอม/เทียนหอม เปนตน มี
การนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ วัตถุดิบเคร่ืองสําอาง รวมทั้งการบริโภคในสินคาดังกลาวคอนขางสูง
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติ สมุนไพรไทย มีแนวโนมเปนที่นิยมมากขึ้น เน่ืองจากผูใช
มั่นใจวาปลอดภัยมากกวาการใชสารเคมี ไดแก วานหางจรเข อัญชัน มะคําดีควาย เปลือกมังคุดเปน
ตน โดยนํามาใชเปนสวนผสมของแชมพู ครีมนวดผม สบู โลชั่นบํารุงผิว เปนตน จากสถิตินําเขา
ผลิตภัณฑสุขภาพความงามจากไทยในอิตาลี มียอดเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2548 ถึงรอยละ 530.1 และ
ตัวเลขการนําเขาวัตถุดิบจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 343.4 จึงกลาวไดวาสวนแบงตลาดของ
อิตาลีสําหรับสินคาเคร่ืองสําอางและสุขภาพจากประเทศไทย ยังมีอนาคตที่ดี

สินคาในกลุมสมุนไพรสวนใหญยังทําตลาดในประเทศเปนหลัก คิดเปนสัดสวนรอยละ 70
– 80 ของการผลิต และสงออกรอยละ 20 – 30 ของการผลิต ในป พ.ศ. 2554 กลุมอุตสาหกรรม
สมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผนึกกําลังดันตัวเลขสงออกที่คาดกวา 1.5 แสนลาน
ชูกลุมเคร่ืองสําอางดาวเดน ตามดวยอาหารเสริม ระบุตลาดตางประเทศแขงขันสูง แถมยังถูกกีดกัน
การคาหนักๆ ตองใชเวลาสรางการยอมรับ มีการขอใหสํานักงานผูแทนการคาไทยเจรจากับ
หนวยงานที่ดูแลดานอาหารและยาของ 12 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และกลุมประเทศใน
ลาตินอเมริกาไดแก เปรู ปานามา บราซิล รวมถึงเม็กซิโก ในเร่ืองขอมูล ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ฯลฯ เพื่อใหสินคาไทยเขาไปทําตลาดไดงายขึ้น จากปจจุบันที่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอาหารและยา
สมุนไพรนําเขาของแตละประเทศ คอนขางซับซอนยุงยาก
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สําหรับสินคาเปาหมายที่ไทยจะสงออกไปในกลุมประเทศเหลาน้ี ไดแก เคร่ืองสําอาง
อาหารเสริม และผลิตภัณฑสปาเพื่อดันเปดตลาดคร้ังใหญ ซึ่งในป พ.ศ. 2553 กลุมสมุนไพรที่
สงออกมาที่สุด คือ เคร่ืองสําอางที่มีสวนประกอบสมุนไพร คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 รองลงมาคือ
ประเภทอาหารเสริม โดยสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และยุโรป ซึ่งเรามีจุดแข็ง คือ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น สวนเร่ืองคุณภาพยังตองสรางการยอมรับ  โดยพัฒนาใหไดตามมาตรฐานของ
ประเทศ และสากล

3.4 การวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยบริการวิชการดานเคร่ืองสําอางของประเทศไทย
พิจารณาจากจุดแข็ง (strength) จุดออนหรือจุดดอย (weakness) ของประเทศไทย และ

พิจารณาในดานโอกาส (opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคามหรือความเสี่ยง (threats) จาก
ภายนอกประเทศไทย แลวนํามาวิเคราะหและประเมินสถานการณ ดังน้ี

จุดแข็ง (strength)
จุดแข็งของประเทศไทย ในเร่ืองระบบการทดสอบและตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

มีจุดแข็งทั้งที่เปนเร่ืองของบุคลากร เคร่ืองมือและเทคโนโลยี งบประมาณ และอ่ืน ๆ ดังน้ี
บุคลากร

(1) วุฒิการศึกษาของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการทดสอบและตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ ของภาครัฐ และหองปฏิบัติการเอกชนขนาดใหญ จบอยางนอยระดับปริญญาตรี
ในสายงานดานวิทยาศาสตรและสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ

(2) บุคลากรจากภาครัฐไดรับการฝกอบรมทั้งทางดานวิชาการ เทคนิคการตรวจ
วิเคราะหโดยใชเคร่ืองชั้นสูง และไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก

(3) บุคลากรของภาครัฐไดเขารวมประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ และเปนผูแทน
ของประเทศในการประชุมระหวางประเทศ

(4) บุคลากรของภาครัฐสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดในระดับปานกลางถึงดี
เคร่ืองมือและเทคโนโลยี
(1) หองปฏิบัติการทางเคมีของภาครัฐ มีเคร่ืองมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย (state to the

art) สามารถวิเคราะหหาชนิดของสารเคมีและปริมาณในระดับที่นอยมาก ซึ่งราคาเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรเหลาน้ีมีราคาแพงมาก ต้ังแต 2 – 30 ลานบาท ตัวอยางเชน

 Gas Chromatograph (GC)
 Gas Chromatograph – Mass Spectrophotometer (GC-MS)
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 Gas Chromatograph – Mass Spectrophotometer – Mass Spectrophotometer
(GC-MS-MS)

 High Pressure Liquid Chromatograph (HPLC)
 Liquid Chromatograph – Mass Spectrophotometer (LC-MS)
 Liquid Chromatograph – Mass Spectrophotometer – Mass Spectrophotometer

(LC-MS-MS),
 ICP – Mass Spectrophotometer (ICP-MS) เปนตน

(2) หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มีเคร่ืองมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย (state to the art)
สามารถทดสอบทั้งในระดับการตรวจในงานปกติ และการยืนยันชนิดของเชื้อที่กอใหเกิดโรค

(3) หองปฏิบัติการงานวิจัยดานสมุนไพร ที่มีเคร่ืองมือที่ทันสมัยและไดมาตรฐานใน
ระดับสากล

(4) หองปฏิบัติการทางชีววิทยาในการทดสอบโดยใชสัตวทดลอง มีอุปกรณและเคร่ือง
อํานวยความสะดวกที่เปนไปตามมาตรฐานสากล

(5) มีระบบการบริหารงานคุณภาพทางหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 : General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

(6) มีหองปฏิบัติการอางอิงดานเคร่ืองสําอางของประเทศที่สามารถใหการสนับสนุ น
ดานวิชาการ การฝกอบรม หรือสนับสนุนวัสดุ สารมาตรฐานที่จําเปนได

(7) มีหองปฏิบัติการที่เปนผูแทนของประเทศไทย ในการเขารวมแสดงความสามารถใน
การวัด เพื่อใหสามารถเทียบเคียงไดกับนานาประเทศ

งบประมาณ
ก. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในหมวดเงินลงทุน เพื่อกอสรางอาคารสถาน

หองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย
ข. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในหมวดเงินดําเนินการ เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใน

การดําเนินการทดสอบ
ค. ไดรับการสับสนุนงบประมาณในหมวดรายจายอ่ืน เพื่อการเดินทางไปประชุมและ

เสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
อ่ืนๆ
(1) ประเทศไทยต้ังอยูในจุดยุทธศาสตรที่ดีในดานภูมิศาสตรที่สามารถพัฒนาเสนทาง

การขนสงไปยังประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศจีน ประเทศสมาชิกอาเซียน (พมา ลาว เวียดนาม
กัมพูชา มาเลเซีย) และเอเชียใต เพื่อออกสูสหภาพยุโรปหรือออกสูทะเลได เหมาะสม
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(2) มีกฎหมายและมาตรฐานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน ไดแก
1. ระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาและการบริการ ที่เปนไปตามมาตรฐาน

สากล เชน ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, cGMP, CODEX, HACCP เปนตน
2. มาตรฐานสินคาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม, มาตรฐานสินคาการเกษตรและอาหารแหงชาติ, เปนตน
3. มาตรฐานดานความปลอดภัยที่สอดคลองกับกฎหมายหรือระเบียบสากล เชน

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2530, พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ.
2535, พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551,
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติสาร
ระเหย พ.ศ. 2531, เปนตน

4. มีระบบและหนวยงานรับรองในดานการตรวจสอบและรับรองสินคา และการ
บริการตามมาตรฐานสากล เชน ISO/IEC 17025, ISO 17043, ISO Guide 34, ISO 17000, เปนตน

(3) มีการรวมตัวของผูประกอบการดานเคร่ืองสําอาง และหองปฏิบัติการ เปนสมาคม
ผูผลิตเคร่ืองสําอางไทย สมาคมผูตรวจรับรองและวิเคราะหคุณภาพ สมาคมนักเคมีเคร่ืองสําอางแหง
ประเทศไทย เพื่อดําเนินกิจการใหความชวยเหลือแกสมาชิก

(4) ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตเคร่ืองสําอางและสงออกไดเปนอันดับหน่ึง
ของอาเซียน

(5) ประเทศไทยมีองคความรูมากในดานผลิตภัณฑจากธรรมชาติและสมุนไพรที่สั่งสมกัน
จุดออน (weakness)
สําหรับจุดออนของประเทศไทย ในเร่ืองระบบการทดสอบและตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ มีจุดออนในเร่ืองของบุคลากร เคร่ืองมือและเทคโนโลยี งบประมาณ และการ
บริหารงาน ดังน้ี

บุคลากร
(1) เจาหนาที่ที่ทําหนาที่ทดสอบและตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการของผูประกอบการ

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สวนใหญไมไดจบการศึกษาในสายงานดานวิทยาศาสตร จึงทําสามารถ
ปฏิบัติงานไดคอนขางจํากัด ไมสามารถปฏิบัติงานในเชิงวิจัยและพัฒนาได

(2) เจาหนาที่ที่ทําหนาที่ทดสอบและตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการของผูประกอบการ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สวนใหญไมไดรับการฝกอบรมทางดานเทคนิคการทดสอบและดาน
วิชาการที่เกี่ยวของ

(3) ไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
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(2) เคร่ืองมือและเทคโนโลยี – ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไมลงทุนในการจัด
ใหมีหองปฏิบัติการและเคร่ือมือที่จําเปน เน่ืองจากไมมีความรู และตองลงทุนคอนขางสูง

(3) งบประมาณ –ในการดําเนินการของผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก จะไมมี
การเตรียมงบประมาณเพื่อการน้ี เน่ืองจากตองใชงบประมาณคอนขางสูง และเมื่ อเทียบกับสง
ตัวอยางไปตรวจที่หองปฏิบัติการภาครัฐ จะมีตนทุนที่ตํ่ากวา

(4) แนวนโยบายและการบริหารจัดการ
(1) มีจุดออนในการประสานงาน และบริหารจัดการซึ่งทําใหเกิดปญหาการซ้ําซอน หรือ

เกิดชองวางที่ไมมีผูใดดําเนินการ
(2) ไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานดานหองปฏิบัติการ คาตอบแทนตํ่า และ

มีความเสี่ยงสูงในการที่สัมผัสกับสารเคมีหรือเชื้ออันตราย ทําใหเด็กรุนใหมไมสนใจที่จะศึกษาหือ
ทํางานในดานน้ี

(3) ขาดการพัฒนาและงานวิจัยในงานผลิตภัณฑจากธรรมชาติและสมุนไพร ใหมีความ
หลากหลาย และมีคุณภาพสม่ําเสมอ

โอกาส (opportunity)
(1) คณะกรรมการเคร่ืองสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC) แตงต้ัง

ใหประเทศไทยโดยสํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขเปนหองปฏิบัติการอางอิงของอาเซียนดานเคร่ืองสําอาง (ASEAN Cosmetic Reference
Laboratory – ACRL)

(2) คณะกรรมการเคร่ืองสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC) แตงต้ัง
คณะทํางานดานวิชาการเคร่ืองสําอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic Scientific Body – ACSB)
เพื่อศึกษาขอกําหนดทางวิชาการดานเคร่ืองสําอาง

(3) คณะกรรมการเคร่ืองสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC) แตงต้ัง
คณะกรรมการหองปฏิบัติการดานเคร่ืองสําอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic Testing Laboratory
Committee – ACTLC) เพื่อดําเนินการกิจการพัฒนางานทางหองปฏิบัติการ

(4) ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของประเทศไทย เปนผลิตภัณฑที่
เปนที่ตองการของตลาดโลกมาก เน่ืองจากประชากรโลกหันมาใหความใสใจในเร่ืองสุขภาพมากขึ้น

(5) ประเทศในกลุมอาเซียนมีการรวมตัวกัน และจัดทําขอกําหนดดานเคร่ืองสําอาง
รวมกันที่เรียกวา บทบัญญัติเคร่ืองสําอางแหงอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive – ACD) และมี
ผลบังคับใชอยางสมบูรณเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ทําใหสะดวกในการสงออกระหวาง
ประเทศอาเซียนดวยกัน
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(6) มีการรวมตัวของหองปฏิบัติการดานเคร่ืองสําอาง ของประเทศสมาชิกอาเซียน ไมใช
จากหนวยที่กํากับดูแลดานกฎหมาย ทําใหเปนโอกาสที่แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความ
ชวยเหลือดานวิชาการ ซึ่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย มีศักยภาพและพรอมที่จะใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการแกประเทศสมาชิกได

อุปสรรค (threats)
(1) ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปนคูแขงสําคัญในดานการพัฒนาการทดสอบและการตรวจ

วิเคราะห คือ สิงคโปร และมาเลเซีย และมีบริษัทขามชาติจากกลุมสหภาพยุโรป ดําเนินธุรกิจดาน
การทดสอบในประเทศไทย สวนคูแขงในดานการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑจากธรรมชาติและสมุนไพร
คือ ประเทศอินโดนีเซีย

(2) ขอกําหนด กําหมายของประเทศในภูมิภาคอ่ืน
(3) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่า
จากผลวิเคราะห SWOT เกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาส แนวโนมของผูบริโภคในเร่ืองความ

ปลอดภัยและทิศทางของธุรกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค  (creative economy) ทุกฝายเห็นพองกันวา
ในอนาคตเคร่ืองสําอางที่มาจากสารธรรมชาติจะเปนที่ตองการของตลาด จึงทําใหมองวิสัยทัศนเนน
ไปที่เคร่ืองสําอางจากสารธรรมชาติ ซึ่งตองใชเวลาในการวิจัยและพัฒนาโดยยังคงมีแผนงานสนับสนุน
เคร่ืองสําอางอ่ืน ๆ ไปพรอมกัน และไดมีเสนอโครงการสําคัญที่ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานระบบการทดสอบและการตรวจวิเคราะห
เคร่ืองสําอาง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม “บทบัญญัติเคร่ืองสําอางแหงอาเซียน” (ASEAN
Cosmetic Directive – ACD) ในประเทศไทย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากขอมูลที่ไดรับโดยตรง และรายงานการประชุม

สัมมนาของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข สรุปไดวา ขอมูลที่หนวยงานตาง ๆ ใหบริการ สวน
ใหญเปนขอมูลดานกฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารจัดการ การคา การลงทุน การดําเนินธุรกิจเพื่อ
การสงออก มีบางสวนที่เปนขอมูลทางวิชาการ และรายงานผลการศึกษาวิจัยและพบอีกวา ขอมูลใน
แตละดานยังขาดการเชื่อมโยงของขอมูลบางสวน และไมพบขอมูลทางวิชาการดานขอกําหนดข อง
ประเทศคูคา ที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนดานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งขอมูล
ในภาพรวมของหองปฏิบัติการทั้งของประเทศไทย และของประเทศใกลเคียง อาทิ ประเทศสมาชิก
อาเซียน หรือประเทศในแถบเอเชีย ที่สามารถตรวจวิเคราะหเคร่ืองสําอาง เพื่อสนับสนุนการสงออก

นอกจากน้ี รัฐบาลมีมาตรการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาสงออก โดยการจัดต้ังศูนยทดสอบและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการ
สงออก เชน ศูนยทดสอบมาตรฐานเคร่ืองสําอาง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ ผูประกอบการ
ตองการใหภาครัฐ  เปนศูนยกลางใหบริการวิชาการ ที่ครอบคลุมทั้งทางการทดสอบและการ
ศึกษาวิจัย

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

4.2.1.1 สงเสริมใหเปนนโยบายในการบูรณาการการดําเนินงาน และขอมูล
ระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและมีหนวยงานที่รับผิดชอบรวมการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการและครุภัณฑที่จําเปนและทันสมัย โดยอาจต้ังเปนองคการขนาดเล็กที่เปนทางการ โดย
จะตองเปนองคการที่มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนไป
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4.2.1.2 แผนการพัฒนาดานการศึกษาวิจัยในงานดานเคร่ืองสําอาง และธุรกิจ
ตอเน่ืองของประเทศ ซึ่งตองจัดทําแผนระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะการศึกษาวิจัย
เคร่ืองสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพร  ซึ่งเปนกลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่มีแนวโนมเปนที่
ตองการของตลาดโลกมาก และการพัฒนากลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางฮาลาล เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขยายตลาดเคร่ืองสําอางในกลุมประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงแผนการสงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรดานวิ เคราะหและวิ จัยทางหองปฏิบัติการ ใหมีความกาวหนาและคาตอบแทนที่
สมเหตุสมผล

4.2.1.3 แผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองและตอเน่ือง ใหมีความรูในสวนที่
เกี่ยวของอยางรอบดาน เพื่อประโยชนในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ สนองตอความ
ตองการของผูรับบริการไดอยางทันการณ

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
สิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการได คือ การปรับฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยง

ประสานกันได ซึ่งควรเรงดําเนินการในการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
สําหรับกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สามารถดําเนินกิจกรรม ดังน้ี

4.2.2.1 การจัดทําฐานขอมูล
(1) ฐานขอมูลรายชื่อสารหามใช สารอันตราย สารที่กําหนดปริมาณการใช

ตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ฐานขอมูลหองปฏิบัติการทางเคมี จุลชีววิทยา กายภาพ การทดสอบ

ความปลอดภัย
(3) ขอกําหนด กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานของเคร่ืองสําอาง

ฐานขอมูลขางตนใหจัดทําทั้งขอมูลของประเทศไทย ภูมิภาค อาเซียน ประเทศในเอเชีย
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

4.2.2.2 การสรางเครือขายหองปฏิบัติการ
สรางเครือขายหองปฏิบัติการทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และหากเปนไปได

ควรขยายขอบขายไปยังประเทศในเอเชีย และภูมิภาคอ่ืน ๆ ดวย โดยขยายกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถการตรวจวิเคราะหของประเทศสมาชิกอาเซียน ผานคณะกรรมการหองปฏิบัติการ
ดานเคร่ืองสําอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee – ACTLC) ซึ่งมี
การประชุมปละ 2 คร้ัง ในเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน ในลักษณะ back to back กับ
คณะกรรมการเคร่ืองสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC)
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4.2.2.3 การพัฒนางานดานการวิจัยสารสกัดสมุนไพรไทย
สารสกัดสมุนไพร ที่นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองสําอางที่มาจาก

ธรรมชาติและสมุนไพร ซึ่งจะมีคุณภาพที่แตกตางไปตามสวนที่นํามาใชสกัด และตามฤดูกาล  ซึ่ง
ตองการการศึกษาวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพของสารสกัดสมุนไพร ใหเปนอยางสม่ําเสมอ
และจัดทําเปนมาตรฐานของประเทศตอไป

4.2.2.4 จัดต้ังศูนยประสานงานการทดสอบเคร่ืองสําอางของประเทศไทย
จัดต้ังศูนยประสานงานการทดสอบเคร่ืองสําอางของประเทศไทย โดยเนนการ

ประสานงานกับหองปฏิบัติการทดสอบในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองพัฒนาใน
ดานโลจิสติกสไปพรอม ๆ กันดวย ทั้งน้ีอาจเร่ิมดําเนินการจากรายการทดสอบที่มีความตองการ
สูงสุดกอน

จากขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการดําเนินการน้ัน ควรไดรับการ
สนับสนุนอยางจริงจังและตอเน่ือง จะตองไดรับการสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณและกําลังคน
ซึ่งอาจทําไดโดยการพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีความรูความสามารถเหมาะสม ทันตอเหตุการณ
โดยเฉพาะใหสามารถเรียนรูและปรับนําไปใชใหเขากับสิ่งแวดลอมและสถานการณได
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ประวัติผูเขียน
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ชื่อหนวยงาน สํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
สถานท่ีทํางาน 88/7 ติวานนท 14 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขที่ 224/87 หมู 3 หมูบานลัดดารมย อีลิแกนซ เกษตร-นวมินทร

รามอินทรา 14  ถนนมัยลาภ  แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท 66 2349 7840 โทรสาร 66 2349 7839
วุฒิการศึกษา (สถานท่ีศึกษา) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณและผลงาน
 ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทยในคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535, คณะกรรมการเคร่ืองสําอาง ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ.
2535 และคณะผูแทนประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการเคร่ืองสําอางเซียน พ.ศ.
2550 ถึงปจจุบัน

 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูเชี่ยวชาญใน WG 4 Terminology ใน
คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 217 : Cosmetics

 ประธานรวมในการประชุมระหวางประเทศ The Special Experts’ Meeting of the ASEAN
Cosmetic Testing Laboratory Network (ACTLN) 31 March – 1 April 2011. THAILAND.

 ประธานรวมในการประชุมระหวางประเทศ The 2nd Special Experts’ Meeting of the
ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Network (ACTLN) 21 June 2011. Brunei
Darussalam.
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 ประธานรวมในการประชุมระหวางประเทศ The 3rd Special Experts’ Meeting of the
ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Network (ACTLN) 10 July 2012. Siem Reap,
Cambodia.

 ประธานในการประชุมระหวางประเทศ ASEAN Cosmetic Testing Laboratory
Committee (ACTLC) 2012 – 2015.

อื่น ๆ (เชน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนตน)
ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ทวีติยาภรณชางเผือกไทย (ท.ช.)
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
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