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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การเตรียมความพรอมของประเทศไทยที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community :
AC) ในป พ.ศ. 2558 นั้น ในงานดานเครื่องสําอางมีการเตรียมความพรอมและเริ่มดําเนินการภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดย
คณะกรรมการเครื่องสําอางอาเซียน หรือ ACCSQ : ASEAN Cosmetic Committee (ACC) ได
ดํ า เนิ น การปรั บ กฎระเบี ย บด า นเครื่ องสํ า อางของประเทศสมาชิ ก ให มี ค วามสอดคล อ งกั น ทั้ ง
10 ประเทศ เรียกวา บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive – ACD) เริ่ม
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 และดําเนินการอยางสมบูรณ เมื่อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 นั่นหมายความวา ในการสงออก หรือนําเขาเครื่องสําอาง ระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะดําเนินการภายใต กฎ ระเบียบเดียวกัน เปนการลดอุปสรรคทางการคาลงได
ในดานการสงออกเครื่องสําอาง ประเทศไทยสงออกเปนอันดับหนึ่งในอาเซียน ตลาดนําเขา
เครื่องสําอางที่สําคัญ ไดแก ประเทศในกลุมอาเซียน, สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน, จีน และ
ออสเตรเลี ย ตามลําดั บ และประเทศไทยยั ง สามารถขยายตลาดเครื่องสําอาง โดยเฉพาะในกลุ ม
เครื่องสําอางจากธรรมชาติหรือสมุนไพร เนื่องจากเรามีแหลงสมุนไพรที่สามารถนํามาพัฒนาเขา
สูตรตํารับไดเปนจํานวนมาก แตกลุมผูผลิตเครื่องสําอางซึ่งสวนใหญเปนกลุมผูผลิตขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมวิสาหกิจชุมชนดวย ยังขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการผลิตที่ดีที่ตองมีการ
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต คุณภาพของวัตถุดิบ ระหวางกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป คุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจึงมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ รวมทั้งขาดขอมูลในดานขอกําหนด
ของประเทศคูคา ทําใหไมทราบวาจะตองสงผลิตภัณฑทดสอบทางดานหองปฏิบัติการในรายการ
ใดบาง และไมสามารถหาแหลงขอมูลเหลานี้ได
การมี ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการด า นเครื่ อ งสํ า อางของประเทศไทย โดยสนั บ สนุ น ให มี ก าร
ดํา เนิ นการอย า งเป นระบบ มี หน วยงานของภาครั ฐเป นแกนกลางในการประสานงานทางด า น
วิชาการ ที่ครอบคลุมขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้ง ขอกําหนด/กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐาน และดานการ
บริหารจัดการ จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน รวมทั้งการขยายการสงออกไปยัง ตลาดอาเซียน
และสากลไดเพิ่มอีกดวย
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กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “ศูนยบริการวิชาการดานเครื่องสําอางของประเทศไทย”
ครั้งนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณ คณาอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน รองศาสตราจารย ดร. สมพร แสงชัย
ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู และเอกอัครราชทูต จันทรทิพ า ภูตระกูล ที่ไดกรุณาใหความรู
คําปรึกษา และขอแนะนํา ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล ตามหลักสูตร นักบริหารการ
ทูต รุนที่ 4 ของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหการศึกษานี้มีคุณคาและเปนประโยชน นอกจากนี้
ผูศึกษาขอขอบคุณคณาจารยของกระทรวงการตางประเทศ ที่ไดความรูทั้งในดานการตางประเทศ
การมืองการปกครอง การเจรจาตอรอง การพูดในที่ชุมชน และในหลาย ๆ ดาน ที่สามารถนําไป
ปรับใชในงานที่รับผิดชอบได และขอขอบคุณ ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย ไพจิตร
วราชิ ต ) อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย (นายแพทย บุ ญ ชั ย สุ ข สมบู ร ณ ) รองอธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (นายแพทย นิพนธ โพธิ์พัฒนชัย นางจุรีภรณ บุณยวงศวิ โรจน และ
นายแพทย ปฐม สวรรค ป ญญาเลิ ศ ) ที่ ใ ห แนวนโยบาย และสนั บ สนุ น ให ม าฝ ก อบรมในครั้ ง นี้
รวมทั้งอนุญาตใหใชทรัพยากรที่จําเปนตอการศึกษาของขาพเจาตลอดหลักสูตร
ขอขอบคุณ กระทรวงการตางประเทศ ที่เปดโอกาสใหหนวยงานอื่นเขารวมศึกษาและ
สนับสนุนงบประมาณตลอดหลักสูตร รวมทั้งขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะ
วงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ และเจาหนาที่ประจําหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4
ทุกทานที่ชวยประสานงาน และอํานวยความสะดวกในทุกเรื่องตลอดหลักสูตร ขอขอบคุณนางกร
ภัทร ดํารงคไทย ผูตรวจราชการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ที่ชวยใหคําแนะนําใน
เรื่องทฤษฎีองคการและเอกสารอางอิง นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท.ณ
กรุงบูคาเรสต นางสาวอัญชลี สายฟา รองกงศุลใหญ สกญ. ณ กรุงเจดดาห ที่ใหคําแนะนําและ
ตัวอยางในการเขียนรายงานสวนบุคคล
สุดทายขอขอบคุณ เพื่อนรวมงานในกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
และเจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก เครื่ องสํ า อางและวัตถุ อันตราย กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อน ๆ รวมหลักสูตร และสมาชิกครอบครัวที่เปนกําลังใจ ทําใหการศึกษาวิจัย สวน
บุคคลนี้สําเร็จลุลวงดวยดี

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบกําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศมาตั้งแต 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 ดังนั้น จึงไดประกาศ
แนวทางการเตรียมความพรอมประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2554 อั น เป น วั น เริ่ ม ต น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations
: ASEAN) หรือ “อาเซียน” กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอตั้ง 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
กอตั้งขึ้นเพื่อ
1) สงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2) สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3) สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ
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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 น้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ภาพที่ 2 : ประเทศสมาชิกอาเซียน
นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนมาจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล ระดับ
รัฐมนตรี (ASEAN Economic Minister Meeting – AEM) และระดับเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน
(ASEAN Senior Economic Official Meeting – SEOM) ทั้งนี้การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN
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Summit) ซึ่ งเปนการประชุมผู นําของประเทศสมาชิก เพื่อกํา หนดนโยบายในภาพรวม ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผูนําประเทศลงนามรวมกันในปฏิญญาวา
ดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 หรือเรียกวา Bali Concord II โดยเห็นชอบใหจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2563 (2020) เปนการสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยาง
รอบดาน มีการจัดตั้งประชาคมรวม 3 ดาน ไดแก
1) ประชาคมการเมื องและความมั่ นคงอาเซี ย น หรื อ ASEAN Political-Security
Community (APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC)
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 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) ซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน
(ASEAN Economic Minister Meeting) ใหทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับดานมาตรฐานและ
การตรวจสอบรับรอง เพื่อตอบสนองนโยบายของอาเซียนที่มุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปน
หนึ่งเดียว และยอมรับรวมกัน รวมทั้งความรวมมือดานมาตรฐานและการรั บรองกับคูเจรจาตาง ๆ
เชน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาสําหรับงานดาน
เครื่องสําอางอาเซียน
คณะกรรมการ ACCSQ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม และอํานวยความสะดวกทางการคา
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบใหสอดคลองหรือ
ใกล เ คี ย งกั น ทํ า ให มี เ สรี ม ากขึ้ น ในการเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า ระหว า งกั น ในการดํ า เนิ น ของ
คณะกรรมการ ACCSQ เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดครอบคลุมอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการ
แตงคณะทํางานทั้งทางดานเทคนิคและดานผลิตภัณฑ ในป พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ ACCSQ ได
รับคํารองจากสมาคมเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Association - ACA) ขอใหพิจารณา
ปรับกฎหมายเครื่องสําอางของประเทศสมาชิกอาเซียนใหสอดคลองกัน เพื่อลดอุปสรรคทางการคา
ที่ไมใชภาษี (Non Tariff Barrier) คณะกรรมการ ACCSQ จึงแตงตั้งคณะทํางานดานผลิตภัณฑ
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เครื่องสําอางที่เรียกวา ACCSQ Cosmetic Product Working Group ซึ่งปจจุบันไดมีการเปลี่ยนชื่อ
เปน คณะกรรมการเครื่องสําอางอาเซียน หรือ ASEAN Cosmetic Committee (ACC) เพื่อศึกษา
แนวทางในการปรับกฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรองเครื่องสําอางใหสอดคลองกัน
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ปจจุบันคณะกรรมการ ACCSQ มีการแตงตั้งคณะทํางานดาน
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) คณะกรรมการเครื่องสําอาง (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) คณะทํางานผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย (Medical Device Product Working Group)
11) คณะทํางานผลิตภัณฑยาแผนโบราณและอาหารเสริม (Traditional
Medicine and Health Supplement)
ดังแสดงในภาพที่ 3 : โครงสรางคณะกรรมการ ACCSQ
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ภาพที่ 3 : โครงสรางคณะกรรมการACCSQ

6
ในการดําเนินงานดานผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย
ไดลงนามรวมกับรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจจากกลุมประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศ ในขอตกลงวาดวย
การปรั บ ระบบการกํ า กั บ ดู แ ลเครื่ อ งสํ า อางให เ ป น หนึ่ ง เดี ย วแห ง อาเซี ย น (The ASEAN
Harmonization of Cosmetic Regulation Scheme – AHCRS) เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 ในการ
ประชุม ASEAN Economic Minister ครั้งที่ 35 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งขอความตกลง
ดังกลาวประกอบดวย 2 แนวทาง (Schedules) ดังนี้
Schedule A: Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approval (MRA)
การยอมรับการจดทะเบียนที่ประเทศหนึ่งแลว สามารถเขาไปขายอีกประเทศ
หนึ่งได ประเทศที่เขารวมไดแก ประเทศมาเลเซีย ลาว และฟลิปปนส
Schedule B: ASEAN Cosmetic Directive (ACD) การปรับระบบการกํากับดูแลเครื่องสําอาง
ใหเปนหนึ่งเดียวของอาเซียน โดยปรับกฎระเบียบเครื่องสําอาง ใหมีการแจง
รายละเอียดเครื่องสําอางกอนออกสูทองตลาด
ทุกประเทศในอาเซียนตกลงเขารวมใน Schedule B โดยปรับกฎระเบียบดานเครื่องสําอาง
ของประเทศสมาชิกใหมีความสอดคลองกัน เรียกวา บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEAN
Cosmetic Directive – ACD) และเริ่ม บังคั บใชตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป และ
ดําเนินการอยางสมบูรณเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554
คณะกรรมการเครื่องสําอางอาเซี ยน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC) มีการประชุม
เปนประจําทุกป ๆ ละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม เพื่อพิจารณาปรับกฎระเบียบของ
ประเทศสมาชิกใหสอดคลองกับ ACD รวมทั้งติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของประเทศ
สมาชิกในการเตรียมรับบทบัญญัตินี้ และนําเสนอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน สําหรับ
ประเทศไทย เริ่มดําเนินการตามบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน หรือ ACD ที่เริ่มบังคับใช
ตั้ ง แต วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 พร อม ๆ กั บ อี ก หลายประเทศในอาเซี ย น นอกจากนี้
คณะกรรมการเครื่ องสํ า อางอาเซี ย น ยั ง มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อสนั บ สนุ นการดํ า เนิ นงาน
บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียนของประเทศสมาชิก 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
เครื่องสําอางเปนอันดับหนึ่งในกลุมประเทศอาเซียน ตลาดนําเขาเครื่องสําอางไทยรองลงมา ไดแก
สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน, 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 และยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาดการสงออกกลุมเครื่องสําอางที่ผสมสมุนไพรซึ่ง
กําลั งเป นที่ นิยมของตลาดโลกไดอีกมาก ปจจุ บันกลุม ผูผลิ ตที่ มีกระบวนการผลิตที่ เป นไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการผลิตที่ดี หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) และไดรับการรับรอง คิด
เปนรอยละ 10 ของผูผลิตเครื่องสําอาง โดยเปนกลุมผูผลิตขนาดใหญ และขนาดกลางบางราย สวน
กลุมผูผลิตเครื่องสําอางขนาดกลางสวนใหญ กลุมผูผลิตขนาดเล็ก และกลุมวิสาหกิจชุมชน ยังไมได
รับ การรั บรองกระบวนการผลิตตาม GMP ซึ่ง กลุ มนี้ เปนกลุ มใหญที่ ผลิ ตเครื่องสํ าอางที่ ผสม
สมุนไพร และพบปญหาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไมสม่ําเสมอ เนื่องจากขาดความรูในดาน
การพั ฒนา การควบคุ ม คุ ณภาพ รวมทั้ ง ข อมู ล ทางด า นวิ ช าการทั้ ง ในด า นการผลิ ต การควบคุ ม
คุณภาพ และการสงออก
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า ว ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า กรณี ศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการด า น
เครื่องสําอางของประเทศไทย โดยสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบ มีหนวยงานของ
ภาครั ฐ เป นแกนกลางในการประสานงานทางด า นวิ ช าการ ที่ ค รอบคลุ ม ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อง ทั้ ง
ขอกําหนด/กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐาน และดานการบริหารจัดการ ก็สามารถชวยเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันรวมทั้งการขยายการสงออก และเปนการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อศึ ก ษาและรวบรวมข อมู ล ด า นการบริ หารจั ดการ ด า นวิ ช าการที่ เกี่ ย วข องกั บ
ประเทศ ภูมิภาค และสากล
1.2.2 แนวทางในการจัดตั้ง ศูนยบริการวิชาการดานเครื่องสําอางของประเทศไทย สําหรับ
สนับสนุนการสงออก
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ศึกษาในขอบเขตของดานการบริหารจัดการเพื่อการสงออก ขอกําหนดดานวิชาการที่
เกี่ยวกับหองปฏิบัติการทดสอบ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐานของเครื่องสําอางทั้งของประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน และสากล
1.3.2 สอบถามขอมูลเพิ่มเติ มจากผูที่ มี สวนไดส วนเสี ย ทั้ งจากการสั มภาษณ และการจั ด
สัมมนา รวบรวมขอมูลจากรายงานการประชุมและแหลงขอมูลที่มีอยูทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
1.3.3 วิเคราะหขอมูล จัดรูปแบบใหเปนระบบ และสรุปผลการวิเ คราะหในเชิงพรรณา
รวมทั้งการใชภาพ ตารางในการจัดทํารายงาน
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรักษา และเพิ่มสวนแบงใน
ตลาดอาเซียน และสากล
1.4.2 ไดรูปแบบในการพัฒนาระบบงาน ที่สามารถนําไปใชในการขยายศักยภาพผลิตภัณฑ
สุขภาพอื่น โดยเปนศูนยกลางการประสานงานทดสอบผลิตภัณฑ ยา อาหาร ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
และเครื่องมือแพทย เปนการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ในป พ.ศ. 2558

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีการจัดองคการ หรือ Organization Theory
องคการ (Organization) คือ การที่คนมากกวาหนึ่งคนไดมารวมกันทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งหรือหลายกิจกรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยมีปฏิสัมพันธโตตอบไปมาระหวาง
กันทั้งภายในและภายนอกองคการ ถาองคการมีการขยายตัวใหญขึ้น เริ่มมีระบบ และการยอมรับ
จากสังคมมากขึ้น ก็จะมีสถานะ “เปนทางการ” (Formal Organization) ซึ่งจะตางจากองคการที่ไมมี
การระบุวัตถุป ระสงค และไมมี ระบบระเบี ยบในการดําเนินการเอาไว หรือมีการยอมรั บกั นแต
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
จัด องค ก ารแบบประเพณี นิย ม ทฤษฎีก ารจั ด องค ก ารแบบกึ่ ง ประเพณี นิยม และทฤษฎี การจั ด
องคการแบบสมัยใหม (ไชยา ยิ้มวิไล, 2528 อางจาก Henry L. Tosi) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ทฤษฎีการจัดองคการแบบประเพณีนิยม (Classical Organization Theory)
ลักษณะสําคัญของทฤษฎีถือวา องคการเปนผลที่เกิดจากความคิดที่ใชเหตุผลเปนทฤษฎี
ที่เกี่ ย วกั บ การประสานงานระหว า งหนวยงาน ทฤษฎี นี้ถื อว า “คน” เป นเพีย งเครื่ องมื อที่ ทํ า ให
องคการไปสูความสําเร็จและเปนเพียงเอกบุคคล ผูที่ยึดทฤษฎีนี้เชื่อวา การคัดเลือก การฝกอบรม
และการแนะนําจะทําใหคนปฏิบัติงานเฉพาะอยาง เปนทฤษฎีตามกฎหมาย อํานาจหนาที่ที่ กําหนด
ตามกฎหมายมีความเครงครัดในระดับสูง ทฤษฎีนี้แบงออกเปนทฤษฎียอย 2 ทฤษฎี
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1. ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีนี้กลาววา คาตอบแทนทางวัตถุสิ่งของมีความสัมพันธ ใกลชิดกับ
การออกแรงทํางาน คนเปนเพียงเครื่องมือเทานั้น การใหเงินจึงถือวาเปนการจูงใจ และการใหเงิน
ตองจายตามปริมาณงาน
2. ทฤษฎีการจัดองคการอยางมีระบบ ทฤษฎีนี้ศึกษาสิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคการ
แบบเปนทางการ เนนการแบงงานกันทําคนละสวนมีการแบงสายงาน และการมอบอํานาจอยางมี
ระบบ
2) ทฤษฎีการจัดองคการแบบกึ่งประเพณีนิยม (Neo-Classical Organization Theory)
ทฤษฎีนี้ยังสนใจโครงสรางตามแบบแผน และการคิดตามหลักเหตุผลบาง แตศึกษาเพิ่มเติม
วาทําอยางไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงคหลักไดเร็วขึ้น ทฤษฎีนี้จึงหันมาสนใจคนมากขึ้นเพราะได มี
การพิจารณาวาการแบงงานกันทํา อยางเด็ดขาดนั้น จะทําใหคนหมดกําลังใจรูสึกโดดเดี่ยวและตอง
ทํางานหนาที่เดียว ซ้ําซาก ไมสนุกสนานเพราะไมมีโอกาสไดติดตอสัมพันธกับผูอื่น ทฤษฎีนี้คํานึง
ผลที่เกิดจากการมอบอํานาจวา ถามอบอํานาจมากเกินไปก็ไมพอใจ ถาไมมอบอํานาจก็จะขัดเคืองใจ
ทฤษฎีนี้ยอมรับวาบุคคลและหนวยงานตางๆ ในองคการยอมมีความขัดแยงกัน ซึ่งทฤษฎีแ รกไม
ยอมรับวามีความขัดแยง ทฤษฎีนี้เชื่อวาการแกไขความขัดแยงนั้นควรใชวิธีประชุมปรึกษาหารือกัน
และตองใชการสื่อสารที่ดีแตบางครั้งความขัดแยงก็ทําใหเกิดผลดีไดเชนกัน
ทฤษฎีกึ่งประเพณีนิยมนี้ใหความสําคัญแกเปาหมายมากกว าวิธีการ ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงเสนอ
ให ผูควบคุมอํานาจเกี่ยวกับเปาหมายขององคการมีอํานาจมากกวาผูควบคุมอํานาจเกี่ยวกับวิธีการ
เชน คณะกรรมการอํานวยการขององคการธุรกิจมีอํานาจในการควบคุมนักวิชาการและนายชาง
เทคนิคตาง ๆ ขององคการเปนตน
3) ทฤษฎีการจัดองคการแบบสมัยใหม (Modern Organization Theory)
เป น ทฤษฎี ผสมผสานระหว า งทฤษฎี ที่ 1 และทฤษฎี ที่ 2 ทฤษฎี นี้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ แก ไ ข
ขอบกพรองของทฤษฎีดังกลาว เชน
1. ทฤษฎีตามแบบแผนนั้นใหคนงานแบงงานกันเด็ดขาด คือ ทํางานโดยใชทักษะเดียว
ซ้ํ า ๆ ทํ า ให เ กิ ด ความจํ า เจซ้ํ า ซาก ส ว นทฤษฎี อ งค ก ารด า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ ห มี ก ารหมุ น เวี ยน
ผลัดเปลี่ยนกันทํางาน ทําใหคนงานไดทักษะการทํางานหลายทักษะ และมีโอกาสติดติดสัมพันธกัน
แตทฤษฎีองคการสมัยใหมยอมรับวาการหมุนเวียนหนาที่หรือทํางานเปนกลุมก็ยังคงมีความซ้ําซาก
อยูนั่นเอง
2. ทฤษฎีนี้ยอมรับวา ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตเปนสิ่งที่ ดีที่ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในการทํางาน
3. ทฤษฎีนี้เล็งเห็นปญหาวา ทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดการผสมผสานระหวางองคการ
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เปนทางการและองคการไมเปนทางการ เนื่องจากองคการแบบประเพณีนิยมสนใจองคการเปน
ทางการที่เปนโครงสรางทั้งหมด (Macro Organization View) แตทฤษฎีการจัดองคการแบบกึ่ง
ประเพณีนิยม หรือทฤษฎี มนุษยสัมพันธสนใจองคการไมเปนทางการ และมุงศึกษาเฉพาะสวนใด
สวนหนึ่ง โดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษยซึ่งเปนระบบยอย (Micro Analysis) สวนทฤษฎีการจัด
องคการแบบสมัยใหม ใชขอมูลที่ศึกษาในระบบยอยมาอธิบายระบบใหญ และนํามาประกอบการ
ตัดสินใจจัดวางตัวบุคคลในองคการเปนตน
4. ทฤษฎีนี้ไดขยายการศึกษาครอบคลุมถึงองคการอื่น ๆ นอกเหนือจากโรงงาน และได
ศึก ษาสิ่ง แวดล อมที่ มีอิทธิ พลเหนื อองค การองค ก ารตองปรับ ตัวใหเขา กับ การเปลี่ย นแปลงทาง
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 เพื่ อใหมีลั กษณะเป นองคก ารแหงการเรีย นรูอยา งสม่ํา เสมอ โดยต องรั บรูข อมู ล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมกั บ สถานการณ รวมทั้ ง ต อ งส ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน”
องคการสมัยใหมควรจะมีลักษณะสําคัญดังนี้ ตองเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning
Organization) การเปนองคการแหงการเรียนรูตองอาศัยความเขาใจและความมุงมั่นในการทําระบบ
ยอยทั้ง 5 ระบบขององคการแหงการเรียนรูอันไดแก การเรียนรู (Learning) องคการ (Organization)
คน (People) ความรู (Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology) การเรียนรูประเภทนี้ไมสามารถ
จะเกิดขึ้น และไมสามารถคงอยูได หากปราศจากความเขาใจ และการพัฒนาระบบยอยที่สัมพันธ
กัน นอกจากนี้ การที่จะสรางใหเกิดองคการแหงการเรียนรูไดนั้น Peter M. Senge ไดแนะนําวา
องคการตองสรางวินัย 5 ประการ (The Fifth Discipline) ใหเกิดขึ้นแกบุคลากร ดังตอไปนี้
1) บุคลากรที่มีความรอบรู (Personal mastery) บุคคลตองไดรับการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาอยูเสมอโดยในการพัฒนาควรเปนไปอยางตอเนื่อง รูปแบบของการเรียนรูจะเนนการเรียนรู
ในที่ทํางาน หรือการเรียนรูงานในหนาที่
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2) รูปแบบความคิด (Mental models) รูปแบบความคิดของบุคคลมีอิทธิพลตอแนว
ทางการปฏิบัติของบุคคลนั้นๆ โดยเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานวาจะมี ลักษณะเชนไร
ดังนั้นองคการตองพัฒนาบุคลากรใหมีการเรียนรูและเขาใจถึงสิ่งที่องคการตองการ
3) วิสัยทัศนรวม (Shared vision) ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนขององคการและ
วิสัยทัศนของบุคคล สงผลใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด
ความรู ประสบการณ ซึ่งกันและกัน
4) การเรียนรูเปนทีม (Team learning) ในองคการแหงการเรียนรูอาจตั้งเปนทีมเรียนรู
เพื่ อ พิ จารณาความเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก าร เพื่ อนํ า มา
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและนําไปสูขอกําหนดในการปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพ
5) ความคิดเปนระบบ (System thinking) เปนวินัยขอที่สําคัญมาก มีลักษณะคือ คิดเปน
กลยุ ท ธ เน นรู ป แบบที่ ส ามารถนํ า มาปฏิ บั ติจริ ง ได คิ ดทั นต อการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ ม
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอองคการ และสามารถแกไขปญหาไดทันเหตุการณ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ลักษณะสําคัญของศูนยบริการวิชาการดานเครื่องสําอางของประเทศไทย คือ การใหบริการ
ดา นวิ ช าการอย า งถู ก ต อง รวดเร็ ว และน า เชื่ อถื อ รวมทั้ ง การให บ ริ ก ารที่ ค ล องตั ว และต องทั น
เหตุการณดวย การจัดองคกรใหมีลักษณะดังกลาว จะตองมีการทบทวนสถานะการณองคการต าง ๆ
ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น โดยใช แ นวคิ ด ทฤษฎี ใ นด า น “ทฤษฎี ก ารจั ด องค ก าร หรื อ Organization
Theory” ศึกษารูปแบบของการจัดองคการใหเหมาะสม ทันสมัย และมีความคลองตัวที่สามารถ
ปรับใหเขากับสิ่งแวดลอมและสถานการณตาง ๆ ได และสิ่งสําคัญคือ สามารถนําไปสูการเป น
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) คือ องคการที่ซึ่งบุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรู
ความสามารถไดอยางตอเนื่อง และสามารถสรางผลงานไดตามความปรารถนา (Peter M. Senge,
1990)
ในการดําเนินการศึกษาแนวทาง ในการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดานเครื่องสําอางของ
ประเทศไทย ดําเนินการตามระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
1) ขอมูลจากแบบสอบถาม และขอปรึกษาหารือกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย ไดแก สมาคม
ผูผลิตเครื่องสําอางไทย ผูผลิตเครื่องสําอาง 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
ดังนี้
3.1.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม และขอปรึกษาหารือ
3.1.1.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ผูแทนจากสมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทย
เขาพบผูบริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรึกษาหารือใน
เรื่ อ งการสนั บ สนุ น ด า นวิ ช าการด า นเครื่ อ งสํ า อาง เรื่ อ งการตรวจวิ เ คราะห เ ครื่ อ งสํ า อางทาง
หองปฏิบัติการตามขอกําหนด กฎหมาย และมาตรฐานของตางประเทศ เพื่อการส งออก โดยขอให
พิจารณาในเรื่องคาใชจายที่ถูก และตรวจสอบความปลอดภัยและออกเอกสารรับรอง รวมทั้งงาน
ดานวิจัยสารสกัดสมุนไพรที่ใชในการผลิตเครื่องสําอาง ใหมีคุณภาพสม่ําเสมอตามมาตรฐานสากล
3.1.1.2 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สํารวจ
ความพึงพอใจ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากผูรับบริการงานดานเครื่องสําอาง ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวม 22 ราย สรุปไดวา ตองการใหลดขั้นตอนในการดําเนินงาน ขยายรายการ
ทดสอบใหมากขึ้น ใหเปนผูประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง
เสนอใหรับงานศึกษาวิจัย ในราคาที่ถูก และรวดเร็ว
3.1.2 รายงานการประชุม การสัมมนา
3.1.2.1 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงาธารณสุข เปนการประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นโดยตรงจากผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งสรุปผลจากการ
ประชุมไดวา ตองการใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย ขยายการรายการตรวจวิเคราะหสารอันตราย และ
การทดสอบความปลอดภัยของสําอางที่ไมใชสัตวทดลอง ซึ่งปจจุบันตองสงตรวจที่ตางประเทศ
รวมทั้งขอใหขยายเครือขายหองปฏิบัติการ สนับสนุนขอมูลทางดานวิชาการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางที่ผสมสมุนไพร ตลอดจนการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน
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3.1.2.2 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนการประชุมรวมกัน เพื่อหา
แนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัยในการตรวจวิเคราะหสารอันตรายที่ยังไมมีการควบคุมเปน
เครื่องสําอาง เชน สีสัก เหล็กดัดฟนแฟชั่น สนับสนุนขอมูลวิชาการ รวมทั้งการเปนหองปฏิบัติการ
อางอิงดานเครื่องสําอางใหแกสํานักงานคุมครองผูบริโภคดวย
3.1.2.3 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนการประชุม รวมกัน เพื่อรวม
ดําเนินการเฝาระวังอันตรายจากผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่อาจมีสารอันตรายตามที่กฎหมายหามใช
เชน สารยอมผม สีในลิปสติก โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดําเนินการเก็บตัวอยาง
จากทองตลาดและผูผลิต สงตรวจวิเคราะหที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย และขอสนับสนุนเปน
ห องปฏิ บั ติ ก ารอ า งอิ ง ในการดํ า เนิ นการตามกฎหมาย และขอให พั ฒนาชุ ดทดสอบอย า งง า ยที่
สามารถใชในภาคสนามได
3.1.2.4 วันที่ 26–27 เมษายน พ.ศ. 2555 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ประชุมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนการประชุมรวมกัน เพื่อรวมดําเนินการเฝา
ระวังผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ใชในสปา ประเภท ขัด พอก และนวด โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ดําเนินการเก็บตัวอยางจากสถานประกอบการสปา สงตรวจวิเคราะหที่กรมวิทยาศาสตร
การแพทย และขอใหพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถใชในภาคสนามได
3.1.2.5 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศดาน
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2553 – 2557 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนเจาของเรื่อง 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
ดานเครื่องสําอาง
แผนยุทธศาสตรตางประเทศดานเครื่องสําอาง พ.ศ. 2553 – 2557 ประกอบดวย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร ไดแก
1. เรงรัดใหขอมูลผูประกอบการเครื่องสําอางขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน ใหมี
ความรูตามขอกําหนด บทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน
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2. สงเสริมใหผูประกอบการเครื่องสําอางไทยทุกระดับ พั ฒนาคุณภาพกระบวน
ผลิตตามศักยภาพของตนเอง
3. เพิ่มความเขมแข็งและสรางความไดเปรียบ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การผลิตเครื่องสําอางในการสงออก
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเจรจา และพิธีการระหวางประเทศ
5. สงเสริม/สนับสนุนใหมีการวิจัย พัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน
6. สรางความรวมมือภาคีเครือขาย
3.1.2.6 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการ
สงออกของประเทศ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) จัดโดยกระทรวง
พาณิชย เปนการประชุม เพื่อผลักดันการสงออกของประเทศ โดยมีผูเข ารวมประชุ มจากภาครั ฐ
สมาคมการคาที่เกี่ยวของ และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 65 แหงทั่วโลก
ซึ่ง ฯพณฯ นายกรั ฐมนตรี ได มอบนโยบายและมาตรการในการผลักดั นการสงออกทั้งในระยะ
เรงดวน และระยะยาว ทั้งนี้ใหหนวยงานตางบูรณาการเพื่อแกไขปญหาปญหา/อุปสรรคทางการคา
และทํางานรวมกัน โดยปรับวิธีการทํางานแตไมปรับเปาหมาย
ปญหา/อุป สรรคในการสงออกของไทยที่เกี่ย วของงานดานเครื่องสําอาง ไดแก
ปญหาการวิ จัย และพั ฒนาเพื่อสร างมูล คา เพิ่ มให กับ สินคา สง ออก และป ญหาการเชื่ อมโยงและ
พัฒนาระบบโลจิสติกส โดยมีมาตรการเรงดวนเพื่อแกไขปญหา คือ จัดตั้งศูนยทดสอบและพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการสงออก เชน ศูนยทดสอบมาตรฐานเครื่องสําอาง เปนตน
3.1.3 ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
3.1.3.1 กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ก ระทรวงสาธารณสุ ข กรมวิ ท ยาศาสตร
การแพทย (วพ.) มีวิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําดานวิทยาศาสตรการแพทยในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย ” มีหนาที่รับผิดชอบในการเปนหองปฏิบัติการอา งอิงของประเทศ โดยกําหนดวิ ธี
วิเคราะหมาตรฐานของประเทศ และเสนอใหเปนวิธีวิเคราะหของอาเซียน (ASEAN Cosmetic
Methods – ACMs) ดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ยังไมมีการควบคุม
ตามกฎหมาย เพื่อเสนอขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดเปนกฎหมายตอไป และดําเนินการ
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ในการ
เฝาระวังอันตรายจากผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่จําหนายในทองตลาด
นอกจากนี้ กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ยั ง ให บ ริ ก ารรั บ รองความสามารถ
หองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และ ISO 15189
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ให บ ริก ารฝ ก อบรมในดา นการประกันคุ ณภาพทางห องปฏิ บัติก าร และฝก อบรมดา นการตรวจ
วิ เคราะห ใ ห แก ห องปฏิ บั ติก ารทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ในประเทศและจากหน วยงานใน
ตางประเทศ
3.1.3.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (สนอย.) มีวิสัยทัศน “องคกรที่เปนเลิศดานการคุมครองและสงเสริม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณ ภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน มุงสูสังคมสุขภาพดี ” เปน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการรับจดแจงเครื่องสําอาง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง
พ.ศ. 2535 และตามกฎ/ระเบียบเครื่องสําอางอาเซียน หรือ ASEAN Cosmetic Directives (ACD)
และเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการผลิตที่ดี หรือ Good
Manufacturing Practices (GMP)
สนอย. ใหบริการขอมูลในดาน รายชื่อสารที่หามใช สารอันตราย สารที่กําหนด
ปริ ม าณการใช ใ นเครื่ อ งสํ า อาง, ข อกํ า หนด GMP ของประเทศและของอาเซี ย น, รายชื่ อ
ผูประกอบการ, รายชื่อผลิตภัณฑเครื่องสําอางอันตราย, กฎ/ระเบียบของประเทศ และของอาเซียน
และความรูทั่วไปดานเครื่องสําอาง
3.1.3.3 กรมสนับ สนุ นบริก ารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนั บสนุ น
บริ ก ารสุ ข ภาพ (สบส.) วิ สั ย ทัศ น “เป นองค ก รหลั กด า นบริ ก ารสุ ข ภาพ และระบบสุ ข ภาพภาค
ประชาชน” มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม สถานที่ เ พื่ อ สุ ข ภาพ หรื อ เสริ ม สวย ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร พ.ศ. 2509 ให บ ริ ก ารข อ มู ล ด า นกฎหมายและรายชื่ อ สถาน
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 สรุปการคาระหวางประเทศของไทยกับประเทศคู คาสําคัญ สถิติการคาของประเทศ ลําดับ
ประเทศคูคา สิทธิประโยชนทางการคา และรายงานผลการจางศึกษาวิจัย
3.1.3.6 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก มี
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วิสัยทัศน “เปนหนวยงานสงเสริมการคาระหวางประเทศชั้นนําของเอเชีย ” ใหบริการขอมูลดา น
สรุปการค าระหวางประเทศ รายละเอียดกลุม ประเทศ มูลค าการสงออก การนําเข า สถิติก ารค า
ระหวางประเทศตามโครงสรางสินคาสําคัญ ขอมูลสินคาเครื่องสําอางและสปา ขอมูลธรกิจบริการ
สปา ขอมูลโลจิสติกส ขอมูลระเบียบการคาระหวางประเทศ ความรูเบื้องตนเพื่อการสงออก ศู นย
ขอมูลการคาระหวางประเทศ ฝกอบรม e-learning เกี่ยวกับการสงออก
3.1.3.7 สํานัก งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุต สาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) มีวิสัยทัศน “เปนผูนําดานการมาตรฐาน เพื่อ
พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ และสั งคมอย างยั่ ง ยื น” ให บริ การข อมู ลด านมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุ ต สาหกรรม มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน การรั บ รองระบบงานของประเทศไทย การรั บ รอง
ความสามารถหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และจดทะเบียนบุคลากร
ดานการมาตรฐาน
3.1.3.8 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํ านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีวิสัยทัศน “เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม” ใหบริการ
ข อ มู ล ด า นดั ช นี อุ ต สาหกรรม สถิ ติ อุ ต สาหกรรม ภาวะอุ ต สาหกรรมภาพรวม แผนแม บ ท
อุ ตสาหกรรม สรุ ป รายงานสถานการณ เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมรายเดื อน ความร วมมื อระหว า ง
ประเทศดานวิชาการ และระเบียบสหภาพยุโรป
3.1.3.9 สํ า นั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม 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
“วิส าหกิจชุ มชนเข มแข็ง และพึ่ง พาตนเองได สง ผลต อเศรษฐกิ จชุ มชน” ให บริก ารจดทะเบีย น
วิสาหกิจชุมชน มีสินคาและบริการ OTOP แบงเปนสินคาได 18 ประเภท และดานบริการ 6 กลุม
เปนกลุมผลิตภัณฑสมุนไพร 186 แหง นอกจากนี้ จัดใหมีการฝกอบรมหรือการถายทอดความรูที่
เปนประโยชนและเปนไปตามความตองการของวิสาหกิจชุมชน ทั้งดานเทคโนโลยีการผลิต การ
จัดการ การบัญชี ภาษีอากร และการตลาด ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน อยางครบวงจร
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3.1.3.11 สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทย สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทย ใหบริการ
ข อมู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎระเบี ย บอาเซี ย น และข อ มู ล ทั่ ว ไปด า นเครื่ องสํ า อาง และ
ใหบริการขอมูลเฉพาะสมาชิก
3.2 การสงออกเครื่องสําอาง
ผลิ ตภั ณฑ เครื่ องสํ า อางที่ จํา หน า ยทั่ วโลก มีก ารประมาณมู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ นทุก ป โดยมี ก าร
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 : มูลคาของเครื่องสําอางในป 2554 ที่เพิ่มขึ้นจากป 2549
เมื่อพิจารณาเปนรายประเภทผลิตภัณฑของเครื่องสําอาง พบวา กลุมผลิตภัณฑบํารุงผิว
ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ผลิตภัณฑตกแตงใบหนา น้ําหอม และผลิตภัณฑดูแลชองปาก เปนกลุมใหญ
ที่มีแนวโนมการใชมาก (Euromonitor, 2007) ตามรายละเอียดที่แสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5: มูลคาของเครื่องสําอางประเภทตางๆ ในป 2554 ที่เพิ่มขึ้นจากป 2549
ในป พ.ศ. 2554 มีการคาดการณการสงออกเครื่องสําอางในภาพรวมวา จะมีมูลคาการ
สงออกประมาณ 2,695 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 25 ของมูลคาการสงออกในป พ.ศ. 2553
โดยมีมูลคาการสงออกในตลาดหลัก 5 อันดับ ไดแก ญี่ปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ
ออสเตรเลีย โดยคิดเปนรอยละ 75.1, 38.6, 10.8, 1.2 และ 54.3 ตามลําดับ และสัดสวนการสงออกของ
ทั้ง 5 อันดับนี้รวมกัน 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
สําหรับเครื่องสําอางที่สงออกไปที่ญี่ปุน ไดแก สบู และผลิตภัณฑดูแลผิว คาดวาในป พ.ศ.
2554 จะมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2553 คิดเปนรอยละ 75.1 และมีแนวโนมใหความสนใจ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีสวนผสมสมุนไพร หรือผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดอื่นดวย ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 : มูลคาสินคา (ลานเหรียญสหรัฐ) เครื่องสําอางประเภทสบูและผลิตภัณฑดูแลผิว
ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, 2554
ตลาดการสงออกที่สําคัญของไทย 10 อันดับแรก ในชวงป พ.ศ. 2552 – 2553 และการ
คาดการณในป พ.ศ. 2554 ไดแก ญี่ปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ออสเตรเลีย เวียดนาม
สหราชอาณาจักร กัมพูชา พมา และจีน ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1

21
ตารางที่ 1 : ตลาดการสงออกเครื่องสําอางไทย
มูลคา : ลาน เหรียญสหรัฐ
ประเทศ
2553
2551
2552
(ม.ค.-ธ.ค.)
1. ญี่ปุน
164.92
275.68
549.22
2. อินโดนีเซีย
143.46
133.77
166.32
3. มาเลเซีย
697.71
152.57
160.89
4. ฟลิปปนส
106.78
122.72
152.01
5. ออสเตรเลีย
105.41
106.18
131.22
6. เวียดนาม
84.88
100.37
113.69
7. สหราชอาณาจักร
54.51
70.00
85.69
8. กัมพูชา
44.61
53.19
80.09
9. พมา
40.77
45.61
66.09
10. จีน
51.59
52.46
64.12
รวม 10 ประเทศ
1,494.70 1,112.50
1,569.30
500.60
468.00
587.10
อื่น ๆ
1,995.22 1,580.58
2,156.44
มูลคารวม
ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, 2554

อัตราขยายตัว : รอยละ
2553
2551
2552
(ม.ค.-ธ.ค.)
-6.83
67.16
99.23
19.93
-6.75
24.33
487.12 -78.13
5.46
20.53
14.92
23.87
14.91
0.73
23.57
39.25
18.24
13.27
26.38
28.42
22.42
20.65
19.22
50.58
44.74
11.86
44.92
32.39
1.68
22.22
85.91 -25.57
41.06
16.54
-6.50
25.44
61.75 -20.78
36.43

สัดสวน : รอยละ
2551

2552

8.27
7.19
34.97
5.35
5.28
4.25
2.73
2.24
2.04
2.59
74.91
25.09
100.00

17.44
8.46
9.65
7.76
6.72
6.35
4.43
3.37
2.89
3.32
70.39
29.61
100.00

2553
(ม.ค.-ธ.ค.)
25.47
7.71
7.46
7.05
6.08
5.27
3.97
3.71
3.06
2.97
72.78
27.22
100.00
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กลยุทธที่สําคัญที่จะชวยลดปญหาและอุปสรรคขางตน ไดแก การสนับสนุนการคนควา
วิจัย และพัฒนาทางดานการผลิตวัตถุดิบอยางจริงจัง การชวยเหลือผูประกอบการทําการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตใหดีและมีประสิทธิภาพทัดเทียมตางประเทศ เพื่อลดการนําเทคโนโลยีการผลิต
จากตางประเทศ การลดกําแพงภาษีการนําเขา วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑในการผลิต หนวยงานที่
กํากับดูแล เรงแกไขกฎหมาย พัฒนาและปรับปรุงระบบการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑใหเหมาะสม
กับ ปริมาณคําขอจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ขยายการสงออกในตลาดหลักและตลาดที่มี
ศักยภาพโดยเนนการเขารวมงานแสดงสินคา และการดูแลคาเงินบาท
3.3 ผลิตภัณฑเครื่องสําอางในตลาดโลก
ป จจุ บั น การนวดและสปาไทย เป น ที่ นิย มมากในสหภาพยุ โรป ผลจากการดํ า เนิ นการ
สงเสริมการนวดสปาไทยอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2545 มีการจัดตั้งสถานสุขภาพนวดสปาไทย
ในกรุงโรม และเมืองอื่นๆ หลายแหง รวมทั้งคนไทยที่ใหบริการนวดแผนไทยตรงแกลูกคาดวย
ทําใหผลิตภัณฑสปาไทย อาทิ น้ํามันนวดสมุนไพร ลูกประคบ น้ํามันหอม/เทียนหอม เปนตน มี
การนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ วัตถุดิบเครื่องสําอาง รวมทั้งการบริโภคในสินคาดังกลาวคอนขางสูง
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากธรรมชาติ สมุนไพรไทย มีแนวโนมเปนที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากผูใช
มั่นใจวาปลอดภัยมากกวาการใชสารเคมี ไดแก วานหางจรเข อัญชัน มะคําดีควาย เปลือกมังคุดเปน
ตน โดยนํามาใชเปนสวนผสมของแชมพู ครีมนวดผม สบู โลชั่นบํารุงผิว เปนตน จากสถิตินําเขา
ผลิตภัณฑสุขภาพความงามจากไทยในอิตาลี มียอดเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2548 ถึงรอยละ 530.1 และ
ตัวเลขการนําเขาวัตถุดิบจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น รอยละ 343.4 จึงกลาวไดวาสวนแบงตลาดของ
อิตาลีสําหรับสินคาเครื่องสําอางและสุขภาพจากประเทศไทย ยังมีอนาคตที่ดี
สินคาในกลุมสมุนไพรสวนใหญยังทําตลาดในประเทศเปนหลัก คิดเปนสัดสวนรอยละ 70
– 80 ของการผลิต และสงออกรอยละ 20 – 30 ของการผลิต ในป พ.ศ. 2554 กลุมอุตสาหกรรม
สมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผนึกกําลังดันตัวเลขสงออกที่คาดกวา 1.5 แสนลาน
ชูกลุมเครื่องสําอางดาวเดน ตามดวยอาหารเสริม ระบุตลาดตางประเทศแขงขันสูง แถมยังถูกกีดกัน
การค า หนั ก ๆ ต อ งใช เ วลาสร า งการยอมรั บ มี ก ารขอให สํ า นั ก งานผู แทนการค า ไทยเจรจากั บ
หนวยงานที่ดูแลดานอาหารและยาของ 12 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และกลุมประเทศใน
ลาตินอเมริกาไดแก เปรู ปานามา บราซิล รวมถึงเม็กซิโก ในเรื่องขอมูล ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ฯลฯ เพื่อใหสินคาไทยเขาไปทําตลาดไดงายขึ้น จากปจจุบันที่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอาหารและยา
สมุนไพรนําเขาของแตละประเทศ คอนขางซับซอนยุงยาก
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สํา หรั บ สินคา เปา หมายที่ ไทยจะสง ออกไปในกลุม ประเทศเหลา นี้ ไดแก เครื่ องสํ าอาง
อาหารเสริม และผลิตภัณฑสปาเพื่อดันเปดตลาดครั้งใหญ ซึ่งในป พ.ศ. 2553 กลุมสมุนไพรที่
สงออกมาที่สุด คือ เครื่องสําอางที่มีสวนประกอบสมุนไพร คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 รองลงมาคือ
ประเภทอาหารเสริม โดยสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และยุโรป ซึ่งเรามีจุดแข็ง คือ ภูมิ
ป ญญาท องถิ่ น ส ว นเรื่ อ งคุ ณภาพยั ง ต องสร า งการยอมรั บ โดยพั ฒ นาให ไ ด ต ามมาตรฐานของ
ประเทศ และสากล
3.4 การวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยบริการวิชการดานเครื่องสําอางของประเทศไทย
พิจารณาจากจุดแข็ง (strength) จุดออนหรือจุดดอย (weakness) ของประเทศไทย และ
พิจารณาในดานโอกาส (opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคามหรือความเสี่ยง (threats) จาก
ภายนอกประเทศไทย แลวนํามาวิเคราะหและประเมินสถานการณ ดังนี้
จุดแข็ง (strength)
จุดแข็งของประเทศไทย ในเรื่องระบบการทดสอบและตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
มีจุดแข็งทั้งที่เปนเรื่องของบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยี งบประมาณ และอื่น ๆ ดังนี้
บุคลากร
(1) วุฒิการศึกษาของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการทดสอบและตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ ของภาครัฐ และหองปฏิบัติการเอกชนขนาดใหญ จบอยางนอยระดับปริญญาตรี
ในสายงานดานวิทยาศาสตรและสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ
(2) บุ ค ลากรจากภาครั ฐ ได รั บ การฝ ก อบรมทั้ ง ทางด า นวิ ช าการ เทคนิ ค การตรวจ
วิเคราะหโดยใชเครื่องชั้นสูง และไดรับการสนับสนุนใหศึกษาต อในระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก
(3) บุคลากรของภาครัฐไดเขารวมประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ และเปนผูแทน
ของประเทศในการประชุมระหวางประเทศ
(4) บุคลากรของภาครัฐสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดในระดับปานกลางถึงดี
เครื่องมือและเทคโนโลยี
(1) หองปฏิบัติการทางเคมีของภาครัฐ มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย (state to the
art) สามารถวิ เคราะห หาชนิ ดของสารเคมี และปริ ม าณในระดั บ ที่นอยมาก ซึ่ง ราคาเครื่องมื อ
วิทยาศาสตรเหลานี้มีราคาแพงมาก ตั้งแต 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 มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย (state to the art)
สามารถทดสอบทั้งในระดับการตรวจในงานปกติ และการยืนยันชนิดของเชื้อที่กอใหเกิดโรค
(3) หองปฏิบัติการงานวิจัยดานสมุนไพร ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและไดมาตรฐานใน
ระดับสากล
(4) หองปฏิบัติการทางชีววิทยาในการทดสอบโดยใชสัตวทดลอง มีอุปกรณและเครื่อง
อํานวยความสะดวกที่เปนไปตามมาตรฐานสากล
(5) มีระบบการบริหารงานคุ ณภาพทางห องปฏิ บัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 : General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
(6) มีหองปฏิบัติการอางอิงดานเครื่องสําอางของประเทศที่สามารถใหการสนับสนุ น
ดานวิชาการ การฝกอบรม หรือสนับสนุนวัสดุ สารมาตรฐานที่จําเปนได
(7) มีหองปฏิบัติการที่เปนผูแทนของประเทศไทย ในการเขารวมแสดงความสามารถใน
การวัด เพื่อใหสามารถเทียบเคียงไดกับนานาประเทศ
งบประมาณ
ก. ได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในหมวดเงิ น ลงทุ น เพื่ อ ก อ สร า งอาคารสถาน
หองปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย
ข. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในหมวดเงินดําเนินการ เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใน
การดําเนินการทดสอบ
ค. ไดรับการสับสนุนงบประมาณในหมวดรายจายอื่น เพื่อการเดินทางไปประชุมและ
เสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
อื่นๆ
(1) ประเทศไทยตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่ดีในดานภูมิศาสตรที่สามารถพัฒนาเสนทาง
การขนสงไปยังประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศจี น ประเทศสมาชิ กอาเซียน (พมา ลาว เวียดนาม
กัมพูชา มาเลเซีย) และเอเชียใต เพื่อออกสูสหภาพยุโรปหรือออกสูทะเลได เหมาะสม
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(2) มีกฎหมายและมาตรฐานที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน ไดแก
1. ระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาและการบริการ ที่เปนไปตามมาตรฐาน
สากล เชน ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, cGMP, CODEX, HACCP เปนตน
2. มาตรฐานสิ น ค า ที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากล เช น มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม, มาตรฐานสินคาการเกษตรและอาหารแหงชาติ, เปนตน
3. มาตรฐานดานความปลอดภัยที่สอดคลองกับกฎหมายหรือระเบียบสากล
เชน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2530, พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.
2535, พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย 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) มีการรวมตัวของผูประกอบการดานเครื่องสําอาง และหองปฏิบัติการ เปนสมาคม
ผูผลิตเครื่องสําอางไทย สมาคมผูตรวจรับรองและวิเคราะหคุณภาพ สมาคมนักเคมีเครื่องสําอางแหง
ประเทศไทย เพื่อดําเนินกิจการใหความชวยเหลือแกสมาชิก
(4) ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตเครื่องสําอางและสงออกไดเปนอันดับหนึ่ง
ของอาเซียน
(5) ประเทศไทยมีองคความรูมากในดานผลิตภัณฑจากธรรมชาติและสมุนไพรที่สั่งสมกัน
จุดออน (weakness)
สํ า หรั บ จุ ด อ อ นของประเทศไทย ในเรื่ อ งระบบการทดสอบและตรวจวิ เ คราะห ท าง
หองปฏิ บัติก าร มีจุดอ อนในเรื่ องของบุ คลากร เครื่ องมือและเทคโนโลยี งบประมาณ และการ
บริหารงาน ดังนี้
บุคลากร
(1) เจาหนาที่ที่ทําหนาที่ทดสอบและตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการของผูประกอบการ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สวนใหญไมไดจบการศึกษาในสายงานดานวิทยาศาสตร จึงทําสามารถ
ปฏิบัติงานไดคอนขางจํากัด ไมสามารถปฏิบัติงานในเชิงวิจัยและพัฒนาได
(2) เจาหนาที่ที่ทําหนาที่ทดสอบและตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการของผูประกอบการ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สวนใหญไมไดรับการฝกอบรมทางดานเทคนิคการทดสอบและดาน
วิชาการที่เกี่ยวของ
(3) ไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
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(2) เครื่องมือและเทคโนโลยี – ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไมลงทุนในการจัด
ใหมีหองปฏิบัติการและเครื่อมือที่จําเปน เนื่องจากไมมีความรู และตองลงทุนคอนขางสูง
(3) งบประมาณ –ในการดําเนินการของผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก จะไมมี
การเตรี ยมงบประมาณเพื่อการนี้ เนื่ องจากตองใช ง บประมาณค อนข างสู ง และเมื่ อเที ย บกั บ ส ง
ตัวอยางไปตรวจที่หองปฏิบัติการภาครัฐ จะมีตนทุนที่ต่ํากวา
(4) แนวนโยบายและการบริหารจัดการ
(1) มีจุดออนในการประสานงาน และบริหารจัดการซึ่งทําใหเกิดปญหาการซ้ําซอน หรือ
เกิดชองวางที่ไมมีผูใดดําเนินการ
(2) ไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานดานหองปฏิบัติการ คาตอบแทนต่ํา และ
มีความเสี่ยงสูงในการที่สัมผัสกับสารเคมีหรือเชื้ออันตราย ทําใหเด็กรุนใหมไมสนใจที่จะศึกษาหือ
ทํางานในดานนี้
(3) ขาดการพัฒนาและงานวิจัยในงานผลิตภัณฑจากธรรมชาติและสมุนไพร ใหมีความ
หลากหลาย และมีคุณภาพสม่ําเสมอ
โอกาส (opportunity)
(1) คณะกรรมการเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC) แตงตั้ง
ใหประเทศไทยโดยสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขเปนหองปฏิบัติการอางอิงของอาเซียนดานเครื่องสําอาง (ASEAN Cosmetic Reference
Laboratory – ACRL)
(2) คณะกรรมการเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC) แตงตั้ง
คณะทํางานดานวิชาการเครื่องสําอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic Scientific Body – ACSB)
เพื่อศึกษาขอกําหนดทางวิชาการดานเครื่องสําอาง
(3) คณะกรรมการเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC) แตงตั้ง
คณะกรรมการหองปฏิบัติการดานเครื่องสําอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic Testing Laboratory
Committee – ACTLC) เพื่อดําเนินการกิจการพัฒนางานทางหองปฏิบัติการ
(4) ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของประเทศไทย เปนผลิตภัณฑที่
เปนที่ตองการของตลาดโลกมาก เนื่องจากประชากรโลกหันมาใหความใสใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น
(5) ประเทศในกลุ ม อาเซี ย นมี ก ารรวมตั ว กั น และจั ด ทํ า ข อ กํ า หนดด า นเครื่ อ งสํ า อาง
รวมกันที่เรียกวา บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive – ACD) และมี
ผลบังคับใชอยางสมบูรณเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ทําใหสะดวกในการสงออกระหวาง
ประเทศอาเซียนดวยกัน
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(6) มีการรวมตัวของหองปฏิบัติการดานเครื่องสําอาง 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 กําหมายของประเทศในภูมิภาคอื่น
(3) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ํา
จากผลวิเคราะห SWOT เกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาส แนวโนมของผูบริโภคในเรื่องความ
ปลอดภัยและทิศทางของธุรกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) ทุกฝายเห็นพองกันวา
ในอนาคตเครื่องสําอางที่มาจากสารธรรมชาติจะเปนที่ตองการของตลาด จึงทําใหมองวิสัยทัศนเนน
ไปที่เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ ซึ่งตองใชเวลาในการวิจัยและพัฒนาโดยยังคงมีแผนงานสนับสนุน
เครื่องสําอางอื่น ๆ ไปพรอมกัน และไดมีเสนอโครงการสําคัญที่ตองเรงดําเนินการใหแล วเสร็จ
โดยเร็ ว ซึ่ ง มี โครงการที่ เกี่ ย วข องกั บ การพั ฒนางานระบบการทดสอบและการตรวจวิ เคราะห
เครื่องสําอาง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม “บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน” (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 และไมพบขอมูลทางวิชาการดานขอกําหนดของ
ประเทศคูคา ที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนดานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งขอมูล
ในภาพรวมของหองปฏิบัติการทั้งของประเทศไทย และของประเทศใกลเคียง อาทิ ประเทศสมาชิก
อาเซียน หรือประเทศในแถบเอเชีย ที่สามารถตรวจวิเคราะหเครื่องสําอาง เพื่อสนับสนุนการสงออก
นอกจากนี้ รั ฐ บาลมี ม าตรการเร ง ด ว นเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า ง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาสงออก โดยการจัดตั้งศูนยทดสอบและพั ฒนามาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการ
สงออก เชน ศูนยทดสอบมาตรฐานเครื่องสําอาง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ ผูประกอบการ
ต องการให ภาครั ฐ เป น ศู นย ก ลางให บ ริ ก ารวิ ช าการ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ทางการทดสอบและการ
ศึกษาวิจัย
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 ส ง เสริ ม ให เ ป น นโยบายในการบู ร ณาการการดํ า เนิ น งาน และข อ มู ล
ระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและมีหนวยงานที่รับผิดชอบรวมการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการและครุภัณฑที่จําเปนและทันสมัย โดยอาจตั้งเปนองคการขนาดเล็กที่เปนทางการ โดย
จะตองเปนองคการที่มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนไป
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4.2.1.2 แผนการพั ฒนาด า นการศึ ก ษาวิ จัย ในงานด า นเครื่ องสํ า อาง และธุ รกิ จ
ต อ เนื่ อ งของประเทศ ซึ่ ง ต อ งจั ด ทํ า แผนระยะสั้ น และระยะยาว โดยเฉพาะการศึ ก ษาวิ จั ย
เครื่องสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ซึ่งเปนกลุมผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีแนวโนมเปนที่
ตองการของตลาดโลกมาก และการพัฒนากลุมผลิตภัณฑเครื่องสําอางฮาลาล เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขยายตลาดเครื่องสําอางในกลุมประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงแผนการสงเสริมและสนับสนุน
บุ ค ลากรด า นวิ เ คราะห แ ละวิ จั ย ทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร ให มี ค วามก า วหน า และค า ตอบแทนที่
สมเหตุสมผล
4.2.1.3 แผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองและตอเนื่อง ใหมีความรูในสวนที่
เกี่ยวของอยางรอบดาน เพื่อประโยชนในการประสานงานอย างมีประสิทธิภาพ สนองตอความ
ตองการของผูรับบริการไดอยางทันการณ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
สิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการได คือ การปรับฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยง
ประสานกั นได ซึ่ ง ควรเร ง ดํ า เนิ นการในการเตรี ย มความพร อมในการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น
สําหรับกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สามารถดําเนินกิจกรรม ดัง นี้
4.2.2.1 การจัดทําฐานขอมูล
(1) ฐานขอมูลรายชื่อสารหามใช สารอันตราย สารที่กําหนดปริมาณการใช
ตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ฐานขอมูล หองปฏิบัติการทางเคมี จุลชีววิทยา กายภาพ การทดสอบ
ความปลอดภัย
(3) ขอกําหนด กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานของเครื่องสําอาง
ฐานขอมูลขางตนใหจัดทําทั้งขอมูลของประเทศไทย ภูมิภาค อาเซียน ประเทศในเอเชีย
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
4.2.2.2 การสรางเครือขายหองปฏิบัติการ
สรางเครือขายหองปฏิบัติการทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และหากเปนไปได
ควรขยายขอบข า ยไปยัง ประเทศในเอเชีย และภู มิภาคอื่ น ๆ ดวย โดยขยายกิ จกรรมการพั ฒนา
ความสามารถการตรวจวิเคราะหของประเทศสมาชิกอาเซียน ผานคณะกรรมการหองปฏิบัติการ
ดานเครื่องสําอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee – ACTLC) ซึ่งมี
การประชุ ม ป ล ะ 2 ครั้ ง ในเดื อนมิ ถุ นายน และพฤศจิ ก ายน ในลั ก ษณะ back to back กั บ
คณะกรรมการเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee – ACC)
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4.2.2.3 การพัฒนางานดานการวิจัยสารสกัดสมุนไพรไทย
สารสกั ด สมุ น ไพร ที่ นํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เครื่ อ งสํ า อางที่ ม าจาก
ธรรมชาติและสมุนไพร ซึ่งจะมีคุณภาพที่แตกตางไปตามสวนที่นํามาใชสกัด และตามฤดูกาล ซึ่ง
ตองการการศึกษาวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพของสารสกัดสมุนไพร ใหเปนอยางสม่ําเสมอ
และจัดทําเปนมาตรฐานของประเทศตอไป
4.2.2.4 จัดตั้งศูนยประสานงานการทดสอบเครื่องสําอางของประเทศไทย
จัดตั้งศูนยประสานงานการทดสอบเครื่องสําอางของประเทศไทย โดยเนนการ
ประสานงานกับหองปฏิบัติการทดสอบในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองพัฒนาใน
ดานโลจิสติกสไปพรอม ๆ กันดวย ทั้งนี้อาจเริ่มดําเนินการจากรายการทดสอบที่มีความตองการ
สูงสุดกอน
จากขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการดําเนินการนั้น ควรไดรับการ
สนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง จะตองไดรับการสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณและกําลังคน
ซึ่งอาจทําไดโดยการพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีความรูความสามารถเหมาะสม ทันตอเหตุการณ
โดยเฉพาะใหสามารถเรียนรูและปรับนําไปใชใหเขากับสิ่งแวดลอมและสถานการณได
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ชื่อหนวยงาน
สถานที่ทํางาน
โทรศัพท
ที่อยูปจจุบัน
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โทรศัพท
66 2349 7840
โทรสาร
66 2349 7839
วุฒิการศึกษา (สถานที่ศึกษา) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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