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	 บ่อยคร้ังท่ีเราเดินเลือกซ้ือเคร่ืองสำอางตามซูเปอร์-	

มาร์เก็ต	 เชื่อว่าใครที่เป็นคนฉลาดซื้อ	 ฉลาดใช้	 คงต้องหยิบ				

เครื่องสำอางเหล่านั้นขึ้นมาพลิกอ่านข้อมูลที่จำเป็นต่อการ	

ตัดสินใจบนฉลากอย่างถ่ีถ้วน	เพราะการเสียเวลาแค่	2-	3	นาที	

เรากส็ามารถรบัรูข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ตวัเรา	ซึง่เปน็เรือ่ง	

ที่สำคัญมาก	โดยเฉพาะข้อมูลของ	วัน	เดือน	ปี	ที่ผลิต	และ	

วนัหมดอาย	ุ(ถา้ม)ี	เพือ่ใหท้ราบวา่สนิคา้ทีเ่ราเลอืกใชย้งัคงมี

ประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการใช้	 ชื่อผู้ผลิต	 เพื่อที่จะ	

สามารถแจ้ง	 หรือร้องเรียนในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิด	

อาการแพ้สารต่างๆ	ที่ใช้เป็นส่วนผสม	เพื่อจะได้เลี่ยงการใช้

สารที่เราแพ้หรืออาจเป็นอันตรายต่อตัวเรา	 คำเตือนต่างๆ	

เพื่อจะได้ระมัดระวัง	 และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย	

นอกจากน้ี	ช่ือเคร่ืองสำอางก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีผลต่อการตัดสิน-

ใจในการเลือกซื้อของเรา	 โดยเฉพาะในปัจจุบัน	ที่ทั่วโลกให้

ความสนใจกับการดูแลส่ิงแวดล้อมมากข้ึน	จึงมีแนวโน้มท่ีผู้ผลิต	

จะผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	(eco-friendly	products)	

เพิม่สงูขึน้	ธรุกจิเครือ่งสำอางกเ็ชน่กนั	ทีไ่มพ่ลาดโอกาสทีจ่ะ

นำเสนอแนวความคดินี	้มาปรบัใชก้บัเครือ่งสำอาง	ตวัอยา่งที	่

เรามักเห็นได้ง่ายๆ	จากชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคำว่า	“ออร์แกนิก”	

(Organic)	 ซึ่งมักจะดึงดูดความสนใจผู้ใช้ได้มากเป็นพิเศษ				

แต่เครื่องสำอางออร์แกนิกมีจริงหรือ	และหมายถึงสิ่งใด

ความหมายของเครื่องสำอางออร์แกนิก

	 โดยทัว่ไป	“ออรแ์กนกิ”		มกัหมายถงึ	สารทีม่คีารบ์อน	

เปน็องคป์ระกอบ	(Any	compound	containing		carbon) 

ซึ่งคาร์บอนนั้นเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต	 และไม่มีชีวิต	

จำนวนมาก	ดงันัน้	ความหมายของ	“ออรแ์กนกิ”	ในมมุมองนี	้

จึงมีความหมายกว้างมากครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง	 แต่อีก	

ความหมายหนึ่งของ	 “ออร์แกนิก”	 หรือเกษตรอินทรีย์ใน	

ทางวชิาการเกษตร	หมายถงึ	ผลติภณัฑท์างการเกษตรทีไ่มใ่ช้	

ปุ๋ยเคมี	 ยาปราบศัตรูพืช	 การฉายรังสี	 และไม่ใช้สายพันธุ์ที่	

ตัดต่อพันธุกรรม	 ถ้าเป็นการปศุสัตว์แบบออร์แกนิก	 ก็ต้อง				

เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์ชนิดออร์แกนิกด้วยเช่นกัน	ห้ามเจือปน

อาหารจากแหล่งอื่นและห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ	 ซึ่งความหมาย	

อยา่งหลงั		ไดถ้กูนำมาใชแ้พรห่ลายในหลายผลติภณัฑ์	รวมทัง้	

เครื่องสำอางด้วย	แต่อย่างไรก็ตาม	คำนิยามเกี่ยวกับเครื่อง-

สำอางออร์แกนิกในหลายๆ	 ประเทศ	 รวมทั้งประเทศไทย		

ก็ยังคงไม่ชัดเจน	

ข้อดี - ข้อเสียของเครื่องสำอางออร์แกนิก

	 เนื่องจากยังไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนของเครื่องสำอาง

ออร์แกนิก	จึงไม่สามารถกล่าวถึงข้อดี	–	ข้อเสีย	ของเคร่ืองสำอาง	

ชนิดนี้ได้	 แต่ถ้าเรามองในมุมของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกโดย	

ทั่วไป	 ข้อดีของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้	 คือการที่ผลิตภัณฑ์นั้น

ปลอดจากยาฆ่าแมลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพืช	 ผักและ	

ผลไม้แทบทุกชนิด	แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอาจจะ

ราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในประเภทเดียวกัน	 จึงเป็น						

ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์นี้	 จำกัดอยู่ในคน	

เพยีงบางกลุม่เทา่นัน้	ซึง่ความจรงิแลว้	หากมองในระยะยาว	

แนวคิดออร์แกนิกนั้น	 มีประโยชน์และมีข้อดีมากต่อตัวเรา		

และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งอาจสรุปได้ย่อๆ	ดังนี้

จินตนา ศุภศรีวสุเศรษฐ์

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เครื่องสำอาง
ออร์แกนิกมีจริงหรือ !!!
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	 1.	ช่วยลดการเพิ่มสารพิษในอากาศ	 น้ำ	 ดิน	

และร่างกายของเรา	 (Reduce	 the	 Toxic	 Load:	 Keep	

Chemicals	Out	of	the	Air,	Water,	Soil	and	our	Bodies).

	 2.	ในกรณีที่ไม่สามารถกำจัดให้มลพิษนั้นหมดไป			

แต่ก็สามารถลดมลพิษทางเกษตรกรรมได้	(Reduce	if	not	

Eliminate	Off	Farm	Pollution)	

	 3.	ป้องกันสารพิษไม่ให้ตกทอดไปสู่เยาวชนรุ่นหลัง	

(Protect	Future	Generations)

	 4.	ฟื้นฟูให้ดินกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์	 (Build	

Healthy	Soil)

	 5.	รสและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีขึ้น	

(Taste	Better	and	Truer	Flavor)

การดูแลผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในประเทศไทย

	 ถึงแม้ว่า	 หลายประเทศจะยังไม่มีคำนิยามของ	

เคร่ืองสำอางออร์แกนิก	แต่ก็กำหนดให้การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์	

ออร์แกนิก	หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์	รวมถึงการรับรอง	

ผลิตภัณฑ์	(Certification)	อยู่ภายใต้การดูแลของกรมวิชาการ-	

เกษตรของแต่ละประเทศ	ที่กำหนดให้	คำว่า	“ออร์แกนิก”	

ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าเกษตร	 (รวมถึงสัตว์น้ำที่จับจากแหล่ง	

ธรรมชาติ	 และที่มาจากการเพาะเลี้ยง	 และอาหารสำหรับ	

เลี้ยงปศุสัตว์)	 ที่เป็นสินค้าดิบและที่ผ่านกระบวนการแล้ว	

ท้ังน้ี	รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีนำมาใช้ลักษณะเป็นเคร่ืองปรุง	

(Ingredient)	ท่ีได้รับการผลิตและการจัดการเป็นไปตามกฎ-		

ระเบียบที่กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดไว้แล้วเท่านั้น	ได้แก่

	 1.	เนื้อสัตว์	เนื้อสัตว์ปีก	และไข่	มาจากสัตว์ที่ไม่ได้

ถกูใหฮ้อรโ์มนชว่ยในการเตบิโตหรอืยาปฏชิวีนะตา่งๆ	ยกเวน้	

การให้อาหารเสริมประเภทไวตามินหรือแร่ธาตุ	ได้รับการเล้ียงดู	

ด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น	 “ออร์แกนิก”	 และในสภาพที่สัตว์มี	

เสรีภาพในการเคลื่อนที่ไปไหนๆ	ได้อย่างเป็นอิสระ

	 2.	เป็นสินค้าท่ีไม่ผ่านการตกแต่งแก้ไขทางพันธุกรรม	

หรือการฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี	 เป็นธัญพืชที่ได้รับการ			

ปลูกบนผืนดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์	การ

รักษาสภาพของดินกระทำโดยการเปลี่ยนชนิดของธัญพืช	

ที่ปลูก	ปลูกพืชคลุมดินหรือการใช้ปุ๋ยที่มาจากพืชและสัตว์	

	 3.	ศัตรูพืชและโรคพืชได้รับการรักษาโดยการใช้							

แมลงที่เป็นศัตรูพืชของแมลงที่กำลังทำอันตรายต่อพืช	หรือ	

การดักจับ	การใช้วิธีทางธรรมชาติในการขับไล่	

	 4.	สารที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นที่สามารถนำมาใช้ได้ใน

การผลิตพืชผลหรือการเล้ียงสัตว์ท่ีเป็นออร์แกนิก	เช่น	Alcohol,	

Ethanol,	 Calcium	 hypochlorite,	 Chlorine	 dioxide,	

Sodium	hypochlorite,	Hydrogen	peroxide,	Elemental	

sulfur,	Lime	sulfur	และ	Sulfur	dioxide	เป็นต้น	ทั้งนี้จะ

มกีารกำหนดไวว้า่สารชนดิใดใชก้บัการผลติสนิคา้ประเภทใด

หรือใช้ในลักษณะใด	

	 5.	การกำจดัวชัพชืกระทำดว้ยวธิกีารพรวนดนิ	ใชม้อื	

เก็บ	ใช้เครื่องมือ	หรือการคลุมดินและไม่ใช้สารเคมี	

	 6.	ไม่มีการผสมสาร	Sulfites,	Nitrates	หรือ	Nitrites	

ในระหวา่งขบวนการผลติหรอืจดัการ	ทัง้นีย้กเวน้	ไวนท์ีม่กีาร	

ผสม	 Sulfites	 อาจจะระบุบนฉลากได้ว่า	 “made	 with	

organic	grapes”	

	 7.	ไม่มีการใช้เคร่ืองปรุงชนิดเดียวกันแต่ในรูปท่ีต่างกัน	

คือ	 ทั้งที่เป็นออร์แกนิก	 และไม่ได้เป็นออร์แกนิก	 สำหรับ	

เครื่องสำอาง	 ยังไม่มีข้อกำหนด	 (Regulations)	 ใดที่ห้าม	

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ออร์แกนิก	 (Non-organic	 products)	

ระบุบนฉลากว่า	เป็นสินค้าออร์แกนิก	แต่ฉลากและข้อมูลความ		

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ันท่ีนำมาใช้เป็นเคร่ืองสำอาง	จะต้อง	

ปฏบิตัติามกฎหมายเครือ่งสำอางใหค้รบถว้น	จากขอ้มลูของ	

National	 Organic	 Program	 (NOP)	 7	 CFR	 Part	 205	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้กำหนดระดับของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก	

ออกเป็นกว้างๆ	3	ระดับ	ซึ่งต่อมาประเทศในแถบยุโรปก็ใช้	

เกณฑ์เดียวกันน้ีในการจำแนกเคร่ืองสำอางออร์แกนิกในยุโรป	

เช่นกัน	อันได้แก่	

	 	 1)	ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก	ที่อาจมีส่วนผสมที่ไม่ใช่	

ออร์แกนิกได้ไม่เกิน	 5%	 โดยน้ำหนัก	 แต่ส่วนผสมที่ไม่ใช่	

ออร์แกนิกนั้น	จะต้องอยู่ในรายการที่อนุญาตให้ใช้

	 	 2)	ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นออร์แกนิกเพียง	

70-95%	 โดยน้ำหนัก	 ผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถติดฉลากว่า	

เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก	แต่สามารถระบุปริมาณส่วนประกอบ	

ออร์แกนิกบนฉลากได้	 เช่น	 โลชั่นนี้ประกอบด้วยส่วนผสม	

ของพืชออร์แกนิก	 (body	 lotion	made	with	 organic	

herbs)	และ

	 	 3)	ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่เป็นออร์แกนิก	

นอ้ยกวา่	70%	โดยนำ้หนกัผลติภณัฑน์ัน้หา้มตดิฉลาก	วา่เปน็	

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกโดยเด็ดขาด	
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	 สำหรับประเทศไทย	 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง	

พ.ศ.	2535	ไม่ได้มีนิยามของเคร่ืองสำอางออร์แกนิก	ผลิตภัณฑ์	

เครื่องสำอางทุกชนิด	 ทุกประเภท	 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	

เครื่องสำอาง	 ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเรื่องสารที่อาจใช้และ								

สารห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง	ฉลาก	และ	

โฆษณาด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าเราจะยังไม่มีนิยามของ		

เครือ่งสำอางออรแ์กนกิ	แตส่ำนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี	์

ก็เป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์	

เกษตรอินทรีย์	 (Organic	 products)	 หรือที่เราเรียก 

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกตามมาตรฐานสากลสำหรับผลิตภัณฑ์	

ทางการเกษตรได้	ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด	จาก	

website	 ของกรมวิชาการเกษตรที่	 http://it.doa.go.th/

organic/organic/testimonial/whyrubrong.html

	 จากข้อมูลข้างต้น	 คงพอตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ										

เครื่องสำอางออร์แกนิกได้บ้างว่ามีความเป็นไปได้มากน้อย	

แค่ไหน	เพราะตามข้อเท็จจริงแล้ว	 เครื่องสำอางจำเป็นต้อง

มีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีอยู่บ้าง	 เช่น	 สารทำอิมัลชั่น	

(Emulsifiers)	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่แยกชั้น	มีความคงตัวที่ดี	

และสารกนัเสยี	(Preservatives)	เพือ่ปอ้งกนัการเจรญิของเชือ้	

จุลินทรีย์	สาระสำคัญเหล่าน้ีทำให้เคร่ืองสำอางคงสภาพความ	

เป็นเครื่องสำอางที่ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน	 อย่างไร-	

ก็ตาม	ตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก	ถ้าสารเหล่านี้

ไม่อยู่ในรายการสารท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิต-	

ภัณฑ์ออร์แกนิก	 ก็จะไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์-

แกนิก	 ในส่วนของผู้บริโภค	 หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์	

ออร์แกนิก	คงจะพิจารณาจากชื่อและรูปลักษณ์ภายนอกแต่

เพียงอย่างเดียวไม่ได้		การเลอืกซือ้ตอ้งอา่นฉลาก	ศกึษาขอ้มลู	

สังเกตเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกซึ่งมีความ 

หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละประเทศ	 ในด้านเคร่ือง-	

สำอาง	กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแสดงรายการ	

สารที่เป็นส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกรายการบน

ฉลากด้วย	 แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงปริมาณของสารแต่ละ	

รายการ	ทำให้หลายผลิตภัณฑ์ท่ีอ้างว่าเป็นเคร่ืองสำอางออร์-	

แกนกิ	แตส่ว่นผสมทีใ่ชส้ว่นใหญอ่าจเปน็สารเคมเีกอืบทัง้สิน้	

ทำให้ผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดในสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ได้	 

เช่น	 ชื่อผลิตภัณฑ์มีคำว่า	 “Organics”	หรือ	 “ออร์แกนิก”	

แต่มีสารที่เป็นพืชเพียงตัวเดียว	 ซึ่งในกรณีนี้	 ถ้าผู้บริโภครู้ 

เท่าทัน	 พลิกดูรายละเอียดในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์					

ก็จะสามารถเข้าใจและตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ได้ทันที	แต่ก็

มบีางกรณทีีย่ากตอ่การตรวจสอบไดด้ว้ยตนเองของผูบ้รโิภค	

แต่ก็สามารถตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร	

และยาได้	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์แสดงส่วนผสมท่ีเป็นสมุนไพรไว้เป็น	

จำนวนมาก	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 อาจมีส่วนผสมที่เป็น									

ออร์แกนิกน้อยกว่า	70%	โดยน้ำหนัก	ซึ่งไม่สามารถอ้างเป็น

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้	เป็นต้น	ดังนั้น	ผู้บริโภครุ่นใหม่ต้อง	

อย่าด่วนตัดสินใจ	พิจารณาข้อมูลให้ถี่ถ้วน	ศึกษาข้อเท็จจริง	

ก่อนซื้อ	เพราะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจริงๆ	นั้นมีคุณค่าแต่มัก	

มีราคาสูง		เราจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความจำเป็น	

ดว้ย	อยา่จา่ยแพงแลว้ไดส้นิคา้ทีไ่มม่คีณุภาพ		อกีทัง้ยงัเทา่กบั	

เราส่งเสริมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอมให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย			
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