
การเลือกซื้อเคร่ืองสําอาง โดย อารทรา ปญญาปฏิภาณ 

ปจจุบันความคิดที่วา เครื่องสําอางเปนเครื่องประทิ่นโฉมของผูหญิงเทานั้น นับวาลาสมัยไปเสียแลว เพราะคนในยุคนี้
ไมวาหญิง ชาย เด็ก ผูใหญ จนถึงวัยชรา ตางก็ใชเครื่องสําอางกันทุกคน-ทุกวัน ต้ังแตเชา เริ่มตนวันใหม เราก็ตองแปรง
ฟน-อาบน้ํา-ประแปง เพียงแคกิจกรรมแรกเริ่มนี้ก็ตองใชเครื่องสําอางกันแลว และปญหาที่ตามมาก็คือ แปรงฟนทั้งที
จะเลือกใชยาสีฟนแบบใดดี ยาสีฟนแบบผง แบบครีมหรือวา ยาสีฟนสมุนไพร ยาสีฟนผสมฟลูออไรด ยาสีฟนที่อางวา
ชวยลดการเสียวฟน หรือวา ยาสีฟนที่ ชวยขจัดคราบทําใหฟนขาวขึ้น จะเลือกซื้อเลือกใชแบบใดถึงจะคุมคา สมราคา 
ยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ตองคิดใหรอบคอบ  

เมื่อเอยถึงเครื่องสําอาง คุณจะนึกถึงผลิตภัณฑอะไรบาง...ครีม / โลช่ันบํารุงผิว น้ําหอม โคโลญจน ลิปสติก รองพื้น ทา
แกม แตงตา ทาเล็บ ลางเล็บ ผลิตภัณฑแตงผม ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย สบู แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟน น้ํายาบวน
ปาก...ไปจนถึงผาอนามัย ผลิตภัณฑเหลานี้ นับวันก็มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ สี กลิ่น จะมั่นใจไดอยางไรวาผลิต
ภัณฑเหลานั้นเปนเครื่องสําอางที่คุณ ตองการ  

เครื่องสําอางเปนผลิตภัณฑที่อยูภายใตการกํากับดูแล ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 โดยมีคําจํากัดความ 
ตามกฎหมายวา หมายถึง วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช ทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอื่นใด ตอสวน
หนึ่ง สวนใดของรางกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม และรวมตลอดทั้งเครื่อง
ประทิ่นผิวตางๆ แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย พอจะสรุปอยางงายๆได
วา เครื่องสําอางตองเปน ผลิตภัณฑที่ใชกับรางกายมนุษย เพื่อความสะอาด และความสวยงาม เทานั้น ผลิตภัณฑที่
กลาวอางสรรพคุณเกินกวานี้ เชน อางวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาโรค ปองกันโรค หรือมีผลตอโครงสราง หรือ
การกระทําหนาที่ตางๆของรางกายอันเปน สรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑนั้นจะตองจัดเปนยา ไมใชเครื่องสําอาง ตัวอยาง
เชน โลช่ันปลูกผม ครีมเสริมสรางทรวงอก ครีมลดไขมัน สบูลดความอวน โลช่ันกระชับจุดซอนเรน ครีมฆาเชื้อโรค 
ลดอาการผิวหนังอักเสบ แกคัน ผลิตภัณฑเหลานี้ มีการแสดงสรรพคุณทางยา ตองขึ้นทะเบียนเปนยาและปฎิบัติตาม
พระราชบัญญัติยาฯที่มีความเขมงวดกวา พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง ฯ  

แมเราจะเลือกซื้อเครื่องสําอางมาใชเพียงเพื่อความสะอาดและสวยงาม แตก็ควรจะคํานึงถึงความปลอดภัยดวย ดังนั้น 
กอนซื้อจึงควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นใหดีเสียกอน อยางไรก็ตามขอมูลที่ผูบริโภคไดรับมักจะเปนขอมูล
จาก เจาของผลิตภัณฑ ขอมูลสวนใหญจึงมักแสดงเฉพาะสวนดีของผลิตภัณฑ เพื่อจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคา การเลือก
ขอมูลเพื่อ นําไปใชไดอยางเหมาะสม จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  

การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. การโฆษณา มีทั้งการพูดหวานลอมเชิญชวนแบบไดเร็คเซลส และการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทร
ทัศน โปสเตอร และสิ่งพิมพตางๆ s  



2. ฉลาก และเอกสารกํากับผลิตภัณฑ เปนขอมูลที่มากับตัวผลิตภัณฑ เมื่อนํามาพิจารณาควบคูกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ จะชวยใหตัดสินใจไดงายขึ้น 

ขอกําหนดตามกฎหมายที่วา เครื่องสําอางทุกประเภท ทุกชนิดและทุกช้ิน ตองมีฉลากภาษาไทย แลวฉลากภาษาไทย
คืออะไร และมีความสําคัญเพียงใด  

ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 กําหนดวา " ฉลาก " หมายถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆเกี่ยวกับ 
เครื่องสําอาง ซึ่งแสดงไวที่เครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุ หรือ หีบหอ หรือสอดแทรกหรือรวมไวกับเครื่องสําอางภาชนะ
บรรจุ หรือหีบหอ และหมายความรวมถึง เอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบกับเครื่องสําอาง  

เครื่องสําอางสวนใหญมีรูปลักษณะภายนอกที่สวยงาม ทั้งสีสันและรูปแบบเพื่อดึงดูดใจผูบริโภค ดังนั้นฉลากของ
เครื่องสําอางจึง มีการออกแบบอยางประณีต สวยงาม จนบางครั้งเราลืมใหความสําคัญกับประโยชนอื่นๆของฉลาก
เครื่องสําอางไป  

เนื่องจากฉลากเครื่องสําอางมักจะมีขอความภาษาตางประเทศอยูดวย ดังนั้น เพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูลราย
ละเอียด เบื้องตนที่จําเปน ประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ใหตรงตามความตองการ ไมถูกหลอกลวง 
และสามารถนําไป ใชอยางถูกวิธี เกิดประโยชนคุมคา มีความปลอดภัย จึงมีการกําหนดใหแสดงขอมูลเบื้องตนที่มี
ความจําเปนอยางยิ่งนี้เปน ภาษาไทย ซึ่งมีรายละเอียด ไดแก  

1. ช่ือเครื่องสําอาง 
ในสวนนี้ผูประกอบธุรกิจมักจะใหความสําคัญอยูแลว การแสดงชื่อเครื่องสําอางบนฉลากจึงมีความชัดเจนดี 
จะมี ขอควรระวังอยูบางก็คือ เครื่องสําอางมักจะมีความหลากหลายในชื่อรุน หรือเฉดสี ผูบริโภคตอง
พิจารณาชื่อผลิตภัณฑ ใหดีกอนที่จะซื้อ  

2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง 
เครื่องสําอางในปจจุบันมีหลากหลายชนิด และรูปแบบ จะเห็นวาเครื่องสําอางที่มีลักษณะเปนครีมขนบรรจุ
อยูใน หลอดนั้น อาจจะเปนไดต้ังแตยาสีฟน โฟมลางหนา ครีมบํารุงผิว หรือผลิตภัณฑตกแตงทรงผม น้ํายา
ใสในขวดทรงสวย นั้นอาจเปนไดต้ังแต น้ําหอม ผลิตภัณฑที่ใชกับผิวหนา โลช่ันสําหรับจุดซอนเรน ไปจน
ถึงน้ํายาลางเล็บ ดังนั้นจึงควร พิจารณาชนิดของเครื่องสําอางใหถี่ถวน วาตรงตามความตองการแนนอนหรือ
ไม  

3. สวนประกอบสําคัญ 
ผูบริโภคควรใหความสําคัญกับขอมูลในสวนนี้ดวย แมวาบางครั้งอาจเปนช่ือสารเคมีที่ไมรูจักคุนเคย แตขอ
มูลเหลานี้ จะมีประโยชนมาก เมื่อใชเครื่องสําอางแลวเกิดอาการแพ จะไดบันทึกไวเปนขอมูลสวนตัววาแพ
สารใด หรือถาทราบวา มีประวัติแพสารใดมากอน ก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสวนประกอบใน
เครื่องสําอางกอนซื้อ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง อันตรายจากการแพสารเคมีไดงายขึ้น  



4. ช่ือและที่ต้ังของผูผลิตและผูนําเขา 
เปนการแสดงความรับผิดชอบของเจาของผลิตภัณฑ โดยผูบริโภคสามารถใชขอมูลน้ีเพื่อติดตอกับผูรับผิด
ชอบ เมื่อมีปญหาในการใชผลิตภัณฑ  

5. วันเดือนปที่ผลิต 
วันเดือนปที่ผลิตเปนขอมูลที่มีประโยชนอยางยิ่ง ผูบริโภคจะทราบวาผลิตภัณฑนั้นผลิตขึ้นเมื่อใด หากผลิต
มานานแลว อาจเสื่อมคุณภาพหรืออาจจะใชแลวไมไดผล ทั้งนี้ตองดูลักษณะอื่นๆของผลิตภัณฑประกอบ
ดวย เครื่องสําอางที่มี การจัดเก็บอยางดี อยูในสภาพที่ปดสนิท อยูในที่เย็น ไมถูกแสงแดด จะมีอายุยืนยาว
กวาเครื่องสําอางที่เก็บไวในที่รอน ช้ืน แสงแดดสองถึง 
จะสังเกตไดวาที่ฉลากของเครื่องสําอางมักไมบอกวันหมดอายุ เนื่องจากอายุของเครื่องสําอางขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอยาง เชน สารที่เปนสวนผสมในตํารับ จะมีผลตอความคงตัวของตํารับ รวมทั้งเทคนิคการบรรจุ และที่
สําคัญที่สุดคือ การเก็บรักษา เครื่องสําอางที่ผลิตมาพรอมๆกันนั้น ช้ินที่ไดรับการเก็บรักษาอยางดี อยูใน
สภาพปดสนิท อยูในที่เย็น ไมโดนแสงแดด หรือความชื้น ก็ยอมมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาช้ินที่เก็บ
รักษาไมดี การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง จึงตองพิจารณาวันเดือนปที่ผลิต ประกอบกับลักษณะของผลิต
ภัณฑ รวมทั้งการเก็บรักษาเครื่องสําอางนั้นดวย  

6. วิธีใช 
เมื่อซื้อเครื่องสําอางมาแลว ก็ตองศึกษาวิธีใชอยางละเอียด เพื่อที่จะไดเกิดประโยชนอยางคุมคา และปลอด
ภัย เชน ครีมบํารุงผิวหนาบางชนิดตองใชทากอนนอน เพื่อมิใหถูกแสงแดด เพราะแสงแดดอาจกระตุนให
เกิดอาการขางเคียง ที่ไมพึงประสงคได ดังนั้น หากไมศึกษาวิธีใชใหถี่ถวน ทาครีมนี้ตามความพอใจ หากทา
ตอนกลางวันแลวถูกแสงแดด ก็อาจจะกลับกลายเปนผลเสีย เพราะใชไมถูกวิธีนั่นเอง  

7. ปริมาณสุทธิ 
สวนนี้จะชวยใหผูบริโภคเปรียบเทียบ ระหวางเครื่องสําอางในประเภทเดียวกันไดวา ปริมาณและราคาของ
เครื่องสําอาง แตกตางกันอยางไร เพื่อที่จะไดเลือกซื้อเครื่องสําอางอยางคุมคา สมราคา  

8. คําเตือน 
เครื่องสําอางบางชนิดจะตองแสดงคําเตือนที่ฉลากดวย แสดงวาตองใชดวยความระมัดระวัง ดังนั้น ควร
ศึกษาคําเตือน ใหเขาใจอยางถี่ถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

เครื่องสําอางบางประเภทมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย หากผูบริโภคใชไมถูกวิธี กฎหมายจึงมีขอกําหนดที่เขมงวด กวา
เครื่องสําอางทั่วไป โดยจัดเปน เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ และเครื่องสําอางควบคุม ซึ่งจะตองมีขอความแสดงประเภท 
ของเครื่องสําอางที่ฉลากอยางชัดเจน ผูบริโภคควรใชเครื่องสําอางเหลานี้ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ  

คําแนะนําในการใชเครื่องสําอาง  

1. อานฉลากใหละเอียดโดยเฉพาะวิธีใชและคําเตือน  
2. เมื่อใชเครื่องสําอางเสร็จแลวตองปดใหสนิท และเก็บไวในที่ไมโดนแสงแดด  
3. อยาใชเครื่องสําอางรวมกับผูอื่นเพราะอาจติดเชื้อโรคไดงาย โดยเฉพาะเครื่องสําอางแตงตา  



4. อยาเติมน้ํา หรือของเหลวอื่นๆลงในเครื่องสําอาง ยกเวนจะมีการระบุไวในฉลาก  
5. เมื่อเครื่องสําอางมีลักษณะสี กลิ่น ความขนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อยาเสียดาย ใหทิ้งไป  
6. หากใชเครื่องสําอางแลวมีความผิดปกติเกิดขึ้น ใหหยุดใชทันที แลวรีบปรึกษาแพทย 
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