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สหรัฐฯ พิจารณาเพิ่มความเขมงวดมาตรฐานสินคาเครื่องสำอาง 

 

เนื้อหาสาระขาว การตรวจพบสินคาเครื่องสำอางปนเปอนสารแรใยหิน (Asbestos) ซึ่งเปนสาร

อันตรายและเปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิดโรคมะเร็งปอดวางจำหนายในราน Claire รานคาปลีกสินคาแฟชั่นสำหรับ

กลุมวันรุนเครือขายรายใหญในสหรัฐฯ เมื่อป 2562 สงผลใหองคการอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drug 

Administration หรือ U.S. FDA) มีคำสั่งใหผูจำหนายสินคาเรียกคืนสินคาที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ผู บริโภคทันที อยางไรก็ตาม หลังจากเหตุการณดังกลาวสหรัฐฯ ก็ยังมาตรการใด ๆ ออกมาควบคุมสินคา

เครื่องสำอางในตลาดเพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคเพ่ิมเติมเนื่องจากขณะนั้นสหรัฐฯ ยังไมมีกฎระเบียบ

หรือขอบังคับที่เกี ่ยวของกับสินคาเครื ่องสำอางที่ผลิตหรือจำหนายในตลาดสหรัฐฯ อยางชัดเจน โดยเฉพาะ

มาตรการบังคบัใหสินคาเครื่องสำอางจะตองไดรับการตรวจสอบความปลอดภัยของสินคากอนวางจำหนายในตลาด 

โดยกฎหมายที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ อางอิงบังคับใชเกี่ยวของกับคุณภาพความปลอดภัยของสินคาเครื่องสำอางใน

ตลาดนั้นถูกบัญญัติเอาไวตั้งแตป 2481 ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที ่ 2 ซึ่งคอนขางลาหลังไมสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน  

Mr. Scott Faber ตำแหน  ง Head of Government Affairs หน  วยงาน the Environmental 

Working Group หรือ EWG กลาววา สินคาเครื่องสำอางในสหรัฐฯ ปจจุบันถือวาเปนกลุมสินคาที่มีมาตรฐานควบคุม

ความปลอดภัยนอยมากถึงแมวาจะเปนสินคาที่ใกลชิดกับผูบริโภคมากก็ตาม เปรียบเทียบกับกลุมสินคายาปราบ

ศัตรูพืชที่แมจะไมใกลชิดกับผูบริโภคในตลาดมากนักแตกลับมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เขมงวดมากกวา

สินคาเครื่องสำอางในตลาดมาก 

Mr. Scott Gottlieb อดีตกรรมาธิการองคการอาหารและยาสหรัฐฯ ไดเคยหยิบยกประเด็นดังกลาว

มาแลวในชวงกอนที ่จะพนจากตำแหนงเมื ่อชวงตนป 2562 ซึ่งตอมาประเด็นดังกลาวไดรับความสนใจจากกลุม

สมาชิกสภาผู แทนราษฎรสหรัฐฯ จึงทำใหเริ ่มกระบวนการผลักดันการแกไขกฎหมายเพิ่มขอบเขตการทำงานให

องคการอาหารและยาสหรัฐฯ มีอำนาจในการควบคุมและหามจำหนายสินคาที่มีสารเคมีเปนอันตรายตอผูบริโภค ใน

ขณะเดียวกันรัฐตาง ๆ เชน รัฐแคลิฟอรเนีย รัฐแมริแลนด รัฐเมน และรัฐโคโลราโด ยังไดเพิ่มมาตรการความเขมงวด

ในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหนายสินคาเครื่องสำอางโดยกำหนดใหเปดเผยขอมลูสวนประกอบ ความเปนพิษ และ

ความปลอดภัย ภายใตระเบียบการเปดเผยขอมูล Supply Chain Transparency สำหรับกลุ มอุตสาหกรรม

เครื่องสำอางดวย  

โดยลาสุดองคการอาหารและยาไดเสนอระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเครื่องสำอางใหมที่

เขมงวดมากขึ้นแกรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อพิจารณาบังคับใชเปนกฎหมายตอไป โดยไดรับแรงสนับสนุนสวนหนึ่งจากกลุม

ผูผลิตและจำหนายสินคาเครื่องสำอางรายใหญในตลาดที่ไดเริ่มปรับตัวไปสูกลุมสินคาเครื่องสำอางสะอาด (Clean 

Beauty) แลว เชน บริษัท Unilever บริษัท Johnson & Johnson บริษัท L’Oreal บริษัท Sephora และ บริษัท 

Procter & Gamble เปนตน  
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ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดระเบียบมาตรฐานสินคาเครื่องสำอางใหมที่กำลังอยูในชวงพิจารณา

พบวา กลุมผูประกอบการรายใหญในตลาดไมนาจะไดรับผลกระทบจากการยื่นเสนอระเบียบดังกลาวเนื่องจากสินคา

สวนใหญที่กลุมผูประกอบการดังกลาวผลิตผานมาตรฐานดังกลาวอยูแลว อีกทั้ง ยังนาจะไดประโยชนทำใหกลุมสินคา

เครื่องสำอางสะอาดไดรับความสนใจจากกลุมผูบริโภคมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ระเบียบดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตอกลุ มผู ประกอบการรายยอย และกลุม

ผูประกอบการที่จำหนายสินคาลอกเลียนแบบไมมีคุณภาพได นอกจากนี้ ยังอาจจะสงผลกระทบตอผูประกอบการบาง

รายที่ตองใชวัตถุดิบในการผลิตสินคาเครื่องสำอางที่มักจะตองใชวัตถุดิบในการผลิตจากผูผลิตหลายราย ซึ่งมีความ

เปนไปไดที่ผูผลิตวัตถุดิบบางรายการอาจจะไมตองการเปดเผยขอมูลวัตถุดิบที่ใชผลิตเนื่องจากประเด็นดานลิขสิทธิ์

และขอมูลความลับทางการคา ซึ่งเปนประเด็นที่คอนขางทาทายสำหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมในอนาคต 

Mr. Steve Shriver ตำแหนงประธานกรรมการบริหาร บริษัท Eco Lips ผู ผลิตสินคาลิปบารม

เกษตรอินทรียบรรจุในบรรจุภัณฑจากพืช (Plant-based container) กลาววา ระเบียบดังกลาวอาจจะสงผลกระทบ

ทำใหตนทุนการผลิตของบริษัทได อยางไรก็ตาม ผูประกอบการสวนใหญนาจะปฏิบัติตามขอกำหนดที่เขมงวดเพ่ิมข้ึน

ไดไมยากนัก  

นอกจากนี้ แนวโนมความสนใจสินคาเครื่องสำอางสะอาดในปจจุบันยังไดขยายตัวไปในอุตสาหกรรม

เพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นไดจากในชวงกอนหนานี้หากกลาวถึงเครื ่องสำอางสะอาดผู บริโภคหรือผู ประกอบการใน

อุตสาหกรรมมักจะใหความสำคัญฉพาะประเด็นดานวัตถุดิบหรือสารประกอบที่ใชในการผลิตสินคาเครื่องสำอาง

เทานั้น ซึ่งแตกตางกับปจจุบันที่นอกจากประเด็นดานวัตถุดิบในการผลิตสินคาแลวผูบริโภคและผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมยังใหความสำคัญขยายไปถึงปจจัยดานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Sustainability) ของบรรจุภัณฑ

สินคาดวย เชน แบรนดสินคา Credo ผูจำหนายเครื่องสำอางสะอาดใสสหรัฐฯ ที่ปรับมาตรฐานดานการใชพลาสติกใน

บรรจุภัณฑสินคาใหเขมงวดมากขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะกลายเปนขยะออกสูสิ่งแวดลอม โดยรวมในแตละ

ปอุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกสรางขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑเปนปริมาณมากกวา 1.2 แสนลานชิ้น 

บทวิเคราะห: การแพรระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคว ิด-19 สงผลตอความตองการซื ้อส ินคา

เครื่องสำอางของผูบริโภคชาวอเมริกันอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะในชวงเริ่มตนของการแพรระบาด เนื่องจากการ

ดำเนินมาตรการปองกันการแพรระบาดเวนระยะหางทางสังคมทำใหชาวอเมริกันมีความจำเปนที่จะตองเขาสังคม

นอยละและใชเครื่องสำอางนอยลงตามไปดวย โดยเฉพาะกลุมสินคาเครื่องสำอางสำหรับแตงหนาทำใหมูลคาตลาด

หดตัวลงรอยละ 18.70 ในป 2563 อยางไรก็ตาม เมื่อสถานการณดานการแพรระบาดเริ่มปรับตัวดีขึ้นทำให
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ผูบริโภคในตลาดหันกลับมาซื้อสินคาเครื่องสำอางมากข้ึนทำใหมูลคาตลาดขยายตัวเปนมูลคาทั้งสิ้น 4.04 หมื่นลาน

ดอลลารสหรัฐในป 2564 หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.63 นอกจากนี้ยังคาดวา ตลาดสินคาเครื่องสำอางสหรัฐฯ 

จะขยายตัวเพิ่มข้ึนตอเนื่องเปนมลูคาทั้งสิ้น 5.31 หมื่นลานดอลลารสหรัฐในป 2559 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยตอปรอยละ 5.62 แบงเปนมูลคาตลาดสินคากลุมครีมและโลชั่นทาผิวเปนมลูคาทั้งสิ้น 3.12 หมื่นลานดอลลาร

สหรัฐ (รอยละ 58.76) และสินคาเครื่องสำอางสำหรับแตงหนาเปนมูลคาทั้งสิ้น 2.19 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ (รอย

ละ 41.24) ตามลำดับ  

ในชวงระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2565 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเครื่องสำอางเปนมูลคาทั้งสิ้น 

1.87 พันลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 24.69 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับปที่ผานมาแบงเปนสินคาครีมทา

ผิว (รอยละ 69.16) เครื่องสำอางสำหรับทาตา (รอยละ 15.10) เครื่องสำอางสำหรับทาปาก (รอยละ 8.83) แปงทา

หนาและทาผิว (รอยละ 4.82) และเครื่องสำอางสำหรับทาเล็บ (รอยละ 2.18) ตามลำดับ โดยสหรัฐฯ นำเขาสินคา

เครื่องสำอางจากแคนาดาเปนหลัก (รอยละ 15.58) รองลงมา ไดแก ฝรั่งเศส (รอยละ 14.61) เกาหลีใต (รอยละ 

13.92) อิตาลี (รอยละ 12.21) จีน (รอยละ 8.24) ตามลำดับ สวนการนำเขาจากไทยในชวงเดียวกันนั้นมีมูลคา

ทั้งสิ้น 12 ลานดอลลารสหรัฐ (ขยายตัวรอยละ 20.27) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมาสินคาศักยภาพของ

ไทย ไดแก โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว แปงทาหนา และแปงทาตัว เปนหลัก 

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดสหรัฐฯ ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยผูบริโภคสินใจบริโภค

สินคาเครื่องสำอางกลุมใหม ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องสำอางสะอาด (Clean Beauty) โดยเมื่อปที่ผานมามี

มูลคาตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 19 เมื่อเทียบกับปทีผานมาเปนมูลคาทั้งสิ้น 6.47 พันลานดอลลารสหรัฐ 

อีกทั้ง ยังมีแนวโนมขยายตัวเปนมูลคาทั้งสิ ้น 1.16 หมื่นลานดอลลารสหรัฐในป 2570 หรือคิดเปนอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 12.07 ตอป ซึ่งหากทางการสหรัฐฯ มีมติพิจารณาผานรางกฎหมายเพิ่มความเขมงาด

มาตรฐานสินคาเครื่องสำอางที่จำหนายในตลาดสหรัฐฯ ก็ยอมนาจะมีสวนชวยผลักดันใหตลาดสินคาเครื่องสำอาง

สะอาดและเครื่องสำอางที่สงเสริมความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีมูลคาตลาดขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นใน

อนาคตและนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพและสนใจเขาตลาด 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ในภาพรวมแมวามูลคาตลาดสินคาเครื ่องสำอางในสหรัฐฯ จะมี

แนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากปจจัยดานการแพรระบาดที่เริ่มดีข้ึน แตดวยสภาวะดานการแขงขันในตลาดที่

คอนขางสูงเนื่องจากสหรัฐฯ ยกเวนภาษีนำเขาสินคาดังกลาวเปนการทั่วไปทำใหมีกลุมผูประกอบการรายใหญ

ครอบครองตลาดอยูแลวพอสมควรทำใหการเขาตลาดของผูประกอบการรายใหมทำไดคอนขางลำบาก ดังนั้น 
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ผูประกอบการไทยที่สนใจเขาตลาดจึงอาจจะพิจารณาเขาตลาดกลุมผูบริโภคเฉพาะ เชน เครื่องสำอางธรรมชาติ 

เครื่องสำอางเพื่อความยั่งยืน เครื่องสำอางจากสมุนไพร เครื่องสำอางปราศจาการทารุณสัตว (Cruelty-Free) 

เครื่องสำอางไมแบงเพศ (Gender-Free) และเครื่องสำอางเฉพาะผูใชงานแตละคน (Customize) เปนตน  

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีจุดแข็งดานทรัพยากรทางธรรมชาติและพืชสมุนไพรที่หลากหลาย

และมีประโยชนสามารถนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสำอางใหม ๆ ที่นาสนใจ ดังนั้น หากกลุมอุตสาหกรรม

ไดรับการสนับสนุนและพัฒนาอยางจริงจังก็นาจะชวยพัฒนาและยกระดับสินคาเครื่องสำอางไทยในตลาดโลก

ไดมากขึ้นและนาจะชวยใหไทยสามารถเพิ่มสวนแบงตลาดสินคาเครื่องสำอางในตลาดสหรัฐฯ ในอนาคต อีกทั้ง 

การพิจารณาเขารวมงานแสดงสินคาในตลาดเปาหมายอยางตอเนื่องนาจะชวยสรางการรับรูและเพิ่มโอกาสในการ

ขยายตลาดใหกับสินคาเครื่องสำอางไทยดวย  

ภาครัฐและภาคเอกชนไทยควรศึกษาตัวอยางความสำเร็จในการเจาะตลาดของผลิตภัณฑ

เครื่องสำอางในภูมิภาคใกลเคียง เชน ประเทศเกาหลี (K - Beauty) และ ญี่ปุน (J - Beauty) ซึ่งปจจุบันเปนท่ีรูจัก

และนิยมในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันมากเพื่อหาแนวทางในวางแผนผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยใหเปนที่

ยอมรับในตลาดสหรัฐฯ รวมถึงตลาดโลก โดยอาจจะพิจารณาประชาสัมพันธรวมกับศิลปะวัฒนธรรมไทยแขนงอ่ืน

ที่เปนที ่รู จักและนิยมในตลาดเปาหมายอยู แลว เชน การทองเที ่ยว และอาหารในลักษณะ Soft Power เชน

แคมเปญ “T - Beauty” หรือ “Made In Thailand” เปนตน 

********************************************************* 

ที่มา: นิตยสาร Fortune 

เรื่อง: “Federal regulation are finally taking aim at the ‘Wild West’ of clean beauty” 

โดย: Ambreen Ali 
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