
1

เครือ่งส ำอำง
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ค ำจ ำกดัควำมของเคร่ืองส ำอำง

มำตรฐำนผลิตภัณฑอ์ุตสำหกรรมเคร่ืองส ำอำง ได้ให้ค ำจ ำกดัควำม

เคร่ืองส ำอำงว่ำ เคร่ืองส ำอำงหมำยถึง

1. ผลิตภัณฑส์ิ่งปรุงเพ่ือใช้บนผวิหนงัหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่ำงกำย

มนุษย์ โดย ถู ทำ พ่น หรือโรย เป็นต้น เช่นในกำรท ำควำมสะอำด

ป้องกนั แต่งเสริมเพ่ือควำมงำมหรือเปล่ียนแปลงรูปลักษณะ

2. สิ่งใดๆที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงที่กล่ำวมำแล้วในข้อ 1. 



3

คุณลกัษณะของเครือ่งส ำอำง

เคร่ืองส ำอำงมีคุณลักษณะเฉพำะเด่นชัดที่ต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ยำสำมประกำร 

ดังน้ี 

1. จะต้องมีกล่ินหอมชวนดม ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส ำอำงส่วนใหญ่จะให้สมัผัส

ทำงจมูกเป็นสิ่งแรก โดยผู้ซ้ือจะเปิดจุกภำชนะออกสดูดมเป็นเร่ิมแรก

2. ต้องมีลักษณะสวยงำม รวมทั้งลักษณะเนื้อหำต้องผลิตอย่ำงประณีตบรรจง 

กำรบรรจุหีบห่อมักมีกำรประดิษฐ์วิจิตรบรรจงท ำให้น่ำใช้

3. ต้องให้ควำมสะดวกแก่กำรใช้ และติดตัวได้ง่ำย
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ประเภทของเครือ่งส ำอำง

สำมำรถแบ่งประเภทของเครื่องส ำอำงตำมวตัถุประสงคก์ำรใชไ้ด้ดงันี้

1. เคร่ืองส ำอำงเพือ่กำรดูแลผิวพรรณ (skin care cosmetics)
ประเภทที่ใช้บ่อยในชีวติประจ ำวัน ได้แก่

 เคร่ืองส ำอำงประอรผวิ 

 แป้งฝุ่ นโรยตวั 

 เครื่องส ำอำงขจัดสวิ ฝ้ำ 

 เคร่ืองส ำอำงระงับกลิ่นกำย 

 ผลิตภัณฑท์ ำให้ผวิขำว ป้องกนัแสงแดด และใช้ภำยหลังสมัผสัแสงแดด
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ประเภทเครือ่งส ำอำง

2. เคร่ืองส ำอำงส ำหรบัท ำควำมสะอำด (cleansing cosmetics) ได้แก่

 แชมพู ผลิตภัณฑน์วดเส้นผมและปรับสภำพผม 

 ผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำดใบหน้ำ

 ผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำดช่องปำก 

 ผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำดร่ำงกำย

3. เคร่ืองส ำอำงส ำหรบัตกแต่ง (decorative cosmetics) เน้นกำรใช้

ตกแต่งใบหน้ำ ได้แก่

 ผลิตภัณฑพ์อกและลอกหน้ำ 

 เคร่ืองส ำอำงรองพ้ืนแต่งหน้ำ 

 แป้งผดัหน้ำ 

 เครื่องส ำอำงส ำหรับตกแต่งคิ้ว ตำ แก้ม และปำก
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ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ครือ่งส ำอำง

 เพ่ือให้ผิวดูเนียนและผุดผ่องข้ึน เช่น แป้งผัดหน้ำ

 ช่วยท ำควำมสะอำดร่ำงกำยและช่องปำก เช่น สบู่ ยำสฟัีน

 ช่วยกลบเกล่ือนใบหน้ำให้ดูเป็นธรรมชำติ เช่น รองพ้ืน

 ช่วยตกแต่งทรงผมให้อยู่ทรงสวยงำม เช่น เจลหรือมูสแต่งผม

 ช่วยให้รู้สกึสบำยผิว เช่น แป้งฝุ่ นโรยตัว

 ช่วยให้จิตใจสดช่ืน ผ่อนคลำย เน่ืองจำกเคร่ืองส ำอำงมักมีกล่ินหอม
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1. เคร่ืองส ำอำงประอรผิว  
• คอืเคร่ืองส ำอำงที่ช่วยเพ่ิมควำมชุ่มชื้นแก่ผวิหนัง เช่น moisturizing 

cream (มอยซ์เจอไรซิ่งครีม)
• ส่วนประกอบหลักของเคร่ืองส ำอำงประอรผวิ คอื สำรเพ่ิมควำมชุ่มชื้ น 

(moisturizer) และสำรเสริมน ำ้มนัหล่อเลี้ยงผวิ
2. แป้งฝุ่ นโรยตวั 
• คอืเคร่ืองส ำอำงที่ใช้เพ่ือให้ผวิแห้ง ล่ืน เยน็ รู้สกึสบำยตวั เพรำะแป้งช่วยดูดซับ

เหงื่อ

• ส่วนประกอบหลักของแป้งฝุ่ นโรยตวัคอื Talcum 
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3. เคร่ืองส ำอำงขจดัสิว ฝ้ำ 

3.1 เคร่ืองส ำอำงขจดัสิว 

สำเหตุของสิว เกดิจำกต่อมไขมนัใต้ผวิหนังมสีิ่งมำกระตุ้น เช่น ฮอร์โมน ต่อมดงักล่ำว

เร่งกำรสร้ำงไขผวิหนังมำกขึ้นท ำให้ท่อไขมนัขยำยใหญ่ออก และสดุท้ำยเกดิกำร

ดนัท่อไขมนัโป่งออกเป็นไมโครคอมโิดนหรือสิวท่ีไม่อกัเสบ ไขผวิหนังจะถูกขบัมำ

ที่ช่องเปิดของสวิไม่อกัเสบเร่ือยๆ ท ำให้เชื้อจุลินทรีย์บนผวิหนัง ได้แก่ 

Propionibacterium acnes, Staphyococcus alubus และ Pityrosporum ovale 

เจริญอย่ำงรวดเรว็ จุลินทรีย์เหล่ำนี้อำศัยไขมนัเป็นอำหำรและสร้ำง free fatty acid 

ซ่ึงเป็นสำรที่ท ำให้เกดิกำรอกัเสบของสิว

เคร่ืองส ำอำงขจดัสิว มกัอยู่ในรปูเจล ครีม ซึ่งมสี่วนประกอบหลักคอืสำรที่ช่วยสลำยคอ

มโิดน หรือสำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ ตวัอย่ำงเช่น Benzoyl peroxide gel
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3.2 เคร่ืองส ำอำงขจดัฝ้ำ 
• ฝ้ำ คอืรอยคล ำ้สนี ำ้ตำลอ่อนหรือเข้มบนผวิหน้ำ ท ำให้ดูไม่สวยงำม มกัเป็นบริเวณ

โหนกแก้ม หน้ำผำก ริมฝีปำก คำงและเหนือคิ้ว ทั้งสองข้ำงเท่ำๆกนั และขึ้ นเป็นแถบ

หรือป้ืน 

• ส่วนใหญ่มกัพบฝ้ำในหญิงอำยุระหว่ำง 25-40 ปี สำเหตขุองกำรเกดิฝ้ำ มปัีจจัย
ร่วมกนั 2 ประกำร คอื

1) กำรเสยีสมดุลของกำรสร้ำงเมลำนินของผวิหนัง ซึ่งเกดิจำกฮอร์โมนในร่ำงกำย
เปล่ียนไป เช่น วัยหมดประจ ำเดอืน กำรตั้งครรภ์ กำรรับประทำนยำคุมก ำเนิด เป็นต้น

2) มตีวักระตุ้นกำรสร้ำงสผีวิ คอืแสงแดด
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3.2 เคร่ืองส ำอำงขจดัฝ้ำ (ต่อ)
• กำรขจัดฝ้ำจึงควรแก้ที่ขบวนกำรสร้ำงสผีวิ คอืเลือกใช้สำรที่สำมำรถหยุดหรือยับยั้ง

กำรสร้ำงเมลำนินโดยไม่ท ำให้เซลล์สร้ำงสผีวิตำย 

• กำรป้องกนักำรเกดิฝ้ำใหม่ ท ำได้โดยหลีกเล่ียงสิ่งกระตุ้นกำรสร้ำงเมลำนิน เช่น กำร

ใช้ผลิตภัณฑป้์องกนัแสงแดด และหลีกเล่ียงกำรสมัผสัแสงแดดโดยเฉพำะแสงแดด

ในช่วง 9.00-15.00 น.

• ไฮโดรควิโนนผสมกรดวิตำมนิเอ เป็นตวัยำที่นิยมน ำมำใช้รักษำฝ้ำ
• ไฮโดรควิโนน สำมำรถหยุดยั้งกำรสร้ำงสผีวิ

• กรดวิตำมินเอ สำมำรถเร่งให้สผีวิที่สร้ำงขึ้นมำแล้วหลุดลอกออกไปได้เรว็ขึ้น
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4. เคร่ืองส ำอำงระงบักลิน่กำย 

• เมื่อร่ำงกำยขบัเหงื่อ ไขมนั และ apocrine gland secretion

ออกมำมำก เช้ือจุลินทรีย์ที่อำศัยอยู่บนผวิหนังจะท ำกำรย่อย

สลำยสำรเหล่ำนี้  ได้สำรพวกกรดไขมนัระเหยได้สำยโซ่สั้น 

สเตอรอยดร์ะเหย เอมนี และแอมโมเนีย ซึ่งมกีลิ่นฉุนและ

ระเหยง่ำย ท ำให้เกดิกลิ่นตวัหรือกลิ่นกำยขึ้น

• เคร่ืองส ำอำงระงับกล่ินกำย เป็นเคร่ืองส ำอำงที่ออกฤทธิ์โดย

ระงับกำรหลั่งเหงื่อ หรือฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหนัง  ซึ่งเป็น

สำเหตขุองกลิ่นกำย

• เครื่องส ำอำงกลุ่มนี้มหีลำกหลำยรปูแบบ เช่น ลูกกลิ้ ง แท่ง

สตคิ และสเปรย์



เครือ่งส ำอำงเพือ่กำรดูแลผิวพรรณ 

12

5. ผลิตภณัฑท์ ำใหผ้ิวขำว ป้องกนัแสงแดด และใชภ้ำยหลงัสมัผสัแสงแดด

5.1 ผลิตภัณฑท์ ำให้ผวิขำว

เมลำนินหรือเมด็สใีนผวิหนังท ำหน้ำที่เป็นทหำรป้องกนัผวิหนังจำกแสงแดดมใิห้เกดิ

กำรเผำไหม้หรือบวมแดงได้ โดยเมลำนินจะดูดซับรังส ีUV ในแสงแดดไว้ เมื่อ

ผวิหนังถูกกระตุ้นโดยแสงแดด กระบวนกำรสร้ำงเมด็สผีวิหรือเมลำนินจะเกดิ

มำกขึ้นท ำให้ผวิเป็นสเีข้มกว่ำปรกต ิเช่น นักกฬีำกลำงแจ้ง เกษตรกร เป็นต้น 

ซึ่งมสีผีวิคล ำ้กว่ำคนปรกตเิพรำะระบบกำรสร้ำงเมลำนินถูกกระตุ้นบ่อยๆ

สำรท ำใหผ้ิวขำว (Skin whitening agent) แบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

1) สำรเคลือบคลุม 2) สำรป้องกนัแสงแดด

3) สำรออกซิไดเซอร์ 4) สำรต่อต้ำนกลไกกำรสร้ำงสผีวิ
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5.2 ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด (Sunscreen) 

• เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้ทำก่อนถูกแสงแดดหรืออำบแดด เพ่ือป้องกนัผิวมิ

ให้เป็นอนัตรำยจำกแสงแดด บวมแดง พองและลอก เรียกว่ำเกดิแดด

เผำ 

• กำรป้องกนัแดดเผำ (Sunburn) ท ำได้โดยกำรใช้ผลิตภัณฑป้์องกนั

แสงแดดทำผิวหนังเพ่ือลดปริมำณรังสยูีวีที่จะมำถึงผิวหนังโดยกำร

สะท้อนหรือดูดกลืนรังส ีแบ่งเป็น

1) กำรป้องกนัโดยกำรสะทอ้น โดยกำรใช้สำรที่เป็นตัวสะท้อนแสงป้องกนั

ไม่ให้รังสยูีวีสมัผัสผิวหนัง เช่น zinc oxide, titanium dioxide
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5.2 ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด (ต่อ) 

2) กำรป้องกนัโดยกำรดูดกลืน โดยใช้สำรกนัแดดที่เป็นสำรเคมี ดูดกลืน

รังสยูีวีไว้และเกดิกำรถ่ำยเทอเิลก็ตรอน 

สำรกนัแดดทีเ่ป็นสำรเคมี (Chemical sunscreens) ทีน่ ำมำใชใ้น

ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด ไดแ้ก่ กลุ่มอนุพันธข์อง cinnamates, 

อนุพันธข์อง salicylates และอนุพันธข์อง benzophenones เป็นต้น
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5.3 ผลิตภณัฑใ์ชภ้ำยหลงัสมัผสัแสงแดด
• เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้เพ่ือถนอมผวิภำยหลังสมัผสัแสงแดดเพ่ือมิให้ผวิเสยี ส่วน

ใหญ่มกัเป็นกำรลดกำรอกัเสบ กำรแพ้ หรือแก้ผวิแห้งหลุดลอกรวมทั้งข้อเสยี

ของผวิอนัเป็นผลจำกแสงแดดให้ดขีึ้น 

• ตวัอย่ำงสำรที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑใ์ช้ภำยหลังสมัผสัแสงแดด

- Citric acid triester ช่วยรักษำผวิที่ถูกท ำลำยโดยแสงแดดและชะลอ
ควำมแก่

- Carnosine และ urocanic acid ช่วยป้องกนัและรักษำผวิหนัง

อกัเสบจำกแสงแดด
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1. แชมพู ผลิตภณัฑน์วดเสน้ผมและปรบัสภำพผม 

1.1 แชมพู

• แชมพู หมำยถึงผลิตภัณฑท์ี่สำมำรถช ำระล้ำงครำบไข ฝุ่ นละออง 

เหง่ือไคล และสิ่งสกปรกออกจำกเส้นผมและหนังศีรษะได้ โดยไม่

เป็นอนัตรำยต่อผู้ใช้

• ส่วนประกอบหลักในแชมพู ได้แก่ สำรลดแรงตึงผิวซ่ึงมีหน้ำที่ท  ำ

ควำมสะอำดเส้นผมและหนังศีรษะ สำรท ำให้เกดิฟอง สำรเพ่ิมควำม

หนืดข้น สำรแต่งส ีสำรแต่งกล่ิน (น ำ้หอม) และสำรกนัเสยี
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1.2 ผลิตภณัฑน์วดเสน้ผม
• คอืผลิตภัณฑเ์คร่ืองส ำอำงที่ใช้นวดและล้ำงเส้นผมหลังสระผม เพ่ือแก้ไข

สภำพเส้นผมภำยหลังสระให้มลีักษณะอ่อนนุ่ม ไม่พันกนัและหวีจัดทรงได้ง่ำย 

และมกีำรล้ำงออกด้วยน ำ้เปล่ำอกีครั้งหนึ่ง

• ส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑน์วดเส้นผม คอืสำรประจุบวก สำรประเภท

กรดอ่อน สำรเสริมน ำ้มนัหล่อเลี้ยงเส้นผม สำรให้ควำมชุ่มชื้น สำรแต่งส ีสำร

แต่งกลิ่น สำรกนัเสยี สำรเพ่ิมควำมหนืด 

• รูปแบบของผลิตภณัฑน์วดเสน้ผม นิยมเตรียมในรูปแบบครีม จึงเรยีกว่ำ

ครีมนวดผม ซึ่งเป็นรปูแบบที่นิยมที่สดุเพรำะสะดวกในกำรใช้และเกำะตดิ

เส้นผมด ี
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1.3 ผลิตภณัฑป์รบัสภำพผม

• ผลิตภัณฑป์รับสภำพผม ไม่ใช่เคร่ืองส ำอำงส ำหรับท ำควำมสะอำดเส้นผม เพรำะ

เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้เพ่ือให้เส้นผมมคีวำมนุ่ม น่ำสมัผสั เป็นประกำยดูมชีีวิตชีวำและ

จัดทรงง่ำย  หรือใช้เพ่ือแก้ปัญหำเส้นผมที่แตกปลำยหรือถูกท ำลำยโดยน ำ้ยำฟอก

สผีม น ำ้ยำดดัผม น ำ้ยำย้อมผม กำรเป่ำผม รวมทั้งผมที่แห้งเสยี แตกเปรำะ ขำด

น ำ้มนัหล่อเลี้ยง 

• ผลิตภัณฑป์รับสภำพผม นิยมเตรียมในรปูครีมหรือโลชั่นซึ่งไม่มีกำรลำ้งออก

ภำยหลังใช้ โดยจะใชเ้มือ่ใดก็ได้

• ผลิตภัณฑป์รับสภำพผมมีจุดเด่นท่ีสำรปรบัสภำพผมซึ่งสำมำรถดูดซึมเข้ำเส้นผม

ได้ด้วย เช่น collagen, sweet almond protein, milk casein, silicone oils เป็นตน้
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2. ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดใบหนำ้
มหีลำยประเภท ขอยกตวัอย่ำงประเภทหลักๆ โดยอำศัยหลักกำรท ำควำมสะอำด

ผวิหนัง ดงันี้

2.1 ครีมลำ้งหนำ้
• ประกอบด้วยน ำ้ น ำ้มนั และสำรลดแรงตงึผวิที่เหมำะสม 

• ครีมล้ำงหน้ำมหีลำยชนิด เช่น Cold cream, ครีมล้ำงหน้ำชนิด  wash-
off foam หรือเรียกว่ำโฟมลำ้งหนำ้ ซึ่งมสี่วนประกอบของสำรช ำระล้ำง เวลำ

ใช้จะเกดิฟองมำกและท ำให้เกดิเป็นฟิล์มบำงมำกบนผวิหน้ำเพ่ือหล่อลื่น

*มกัใชโ้ฟมลำ้งหนำ้แทนสบู่กอ้นและใชต้ำมหลงัครีมลำ้งหนำ้ชนิดต่ำงๆอีกครั้ง

หนึง่
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2.2 โลชัน่ทำหนำ้
• จุดประสงคข์องกำรใช้โลชั่นทำหน้ำคอืเพ่ือปรับรขูมุขน 

โดยใช้ทำหน้ำภำยหลังกำรล้ำงหน้ำด้วยครีมหรือโฟมล้ำง

หน้ำเพ่ือกระชับรขูมุขนซึ่งเปิดกว้ำงขณะล้ำงหน้ำ จึงอำจ

เรียกอกีชื่อหนึ่งว่ำโลชัน่ปรบัสภำพผิว (โทนเนอร)์

• นิยมเตรียมโทนเนอร์ในรปูสำรละลำยที่ประกอบด้วย

น ำ้ แอลกอฮอล์ สำรช่วยปิดรขูมุขน สำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์

อ่อนๆ สำรเพ่ิมควำมชุ่มชื้น สำรเสริมน ำ้มนัหล่อเลี้ยง

ใบหน้ำ สำรแต่งกลิ่นอ่อนๆ และสำรแต่งสอ่ีอนๆ
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2.3 ครีมนวดหนำ้
• คอืผลิตภัณฑท์ี่ใช้ทำใบหน้ำพร้อมกบัมกีำรนวดเพ่ือกระตุ้นกำรหมุนเวยีนโลหิต ท ำ

ให้เซลล์ผวิหนังมกีำรหำยใจและเมทำบอลิซึมมำกขึ้น จึงช่วยป้องกนักำรอดุตนัของสิ่ง

สกปรกซึ่งเป็นบ่อเกดิของสวิ และช่วยขจัดเซลล์ผวิที่ตำยออกไป
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3. ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดช่องปำก
3.1 น ้ำยำบว้นปำก

• น ำ้ยำบ้วนปำกเป็นเคร่ืองส ำอำงที่มลัีกษณะเป็นสำรละลำยใสซึ่งมนี ำ้เป็น

ส่วนประกอบหลัก ใช้เพ่ือก ำจัดกลิ่นปำก ให้ควำมสดชื่น และเป็นสำรฆ่ำ

เชื้อจุลินทรีย์ในช่องปำก และอำจป้องกนักำรเกดิครำบแบคทเีรียบนผิวฟันด้วย 

• ส่วนประกอบส ำคญัในน ้ ำยำบว้นปำก คือ แอลกอฮอล์ กลีเซอรีน สำรให้

ควำมหวำนสงัเครำะห์ สำรลดแรงตงึผวิ สำรแต่งกลิ่นรส และสำรแต่งสี อำจ

ผสมสำรที่ออกฤทธิ์ฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ลงไปด้วย
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3.2 ยำสีฟัน

•เป็นผลิตภัณฑท์ี่ช่วยในกำรแปรงฟัน ช่วยขจัดแผ่นครำบฟันและเชื้อจุลินทรีย์ 
ส ำหรับยำสฟัีนที่มส่ีวนผสมของฟลูออไรดยั์งช่วยป้องกนัฟันผุได้อกีด้วย 

•ยำสฟัีนยังมผีลด้ำนจิตใจ กล่ำวคอืช่วยสร้ำงควำมพอใจแก่ผู้ใช้เพรำะให้ควำมรู้สกึ
สะอำด ลื่น และแปรงฟันได้คล่องกว่ำกำรไม่ใช้ยำสฟัีน
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4. ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดร่ำงกำย

4.1 สบู่เหลว

• เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้แทนสบู่อดัก้อนส ำหรับผู้ที่มี

ผิวไวต่อสบู่ มีลักษณะเป็นของเหลวซ่ึงเกดิฟอง

ได้ 

• สบู่เหลวประกอบด้วยสำรช ำระล้ำง สำรให้น ำ้มัน

หล่อเล้ียงผิว สำรเพ่ิมฟอง น ำ้หอม และผู้ผลิต

บำงรำยอำจเติมสำรฆ่ำเช้ือโรคหรือสำรสกดัจำก

พืชหรือน ำ้มันหอมระเหยลงไปด้วยเพ่ือผลบำง

ประกำร เช่น ลดกำรอกัเสบ เป็นต้น 
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4.2 โฟมอำบน ้ ำ

• เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้ส ำหรับกำรอำบน ้ ำในอ่ำงโดยกำรตีกบัน ำ้ให้เกดิ

ฟอง 

• ส่วนประกอบของโฟมอำบน ำ้ ได้แก่ สำรช ำระล้ำงสงัเครำะห์เพ่ือช่วย

ท ำควำมสะอำดร่ำงกำยและป้องกนักำรเกดิครำบไคลของสบู่ติดตัว

และติดอ่ำงอำบน ำ้ น ำ้มันหอมระเหยที่ท  ำให้เกดิกำรผ่อนคลำย 

น ำ้หอม สำรแต่งส ีสำรท ำให้ทบึแสง สำรกนัเสยี และสำรสกัดจำก

พืช เป็นต้น
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4.3 น ้ำมนัส ำหรบัอำบน ้ ำ 
• เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้ผสมในน ำ้เวลำอำบน ้ ำในอ่ำงเพ่ือช่วยให้เกดิฟิล์ม

บำงๆบนผิว ช่วยหล่อล่ืนผิวและป้องกนักำรสญูเสยีน ำ้จำกผิวในคนที่ผิว

แห้งแตกมำก เช่น ผิวคนชรำ 

• ผลิตภัณฑช์นิดน้ีนยิมใชม้ำกในชำวตะวนัตกซ่ึงนิยมอำบน ้ ำรอ้นใน

อ่ำงอำบน ้ ำ ซ่ึงน ำ้ที่มีอุณหภมิูสงูกว่ำ 38C ซ่ึงจะท ำให้ผิวแห้งได้ 

• ส่วนประกอบหลักในน ำ้มันอำบน ำ้ได้แก่ น ำ้มัน สำรลดแรงตึงผิว 

น ำ้หอม และส ี
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4.4 สบู่อดักอ้น

• เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้ช ำระล้ำงหรือท ำควำมสะอำดร่ำงกำยซ่ึงมีลักษณะเป็น

ก้อน ใช้ฟอกตัวหรือมือให้เกดิฟองเพ่ือท ำควำมสะอำด ส่วนใหญ่ผลิตจำก

สำรช ำระล้ำงประเภทสบู่ 

• ส่วนประกอบหลักในสบู่ก้อน ได้แก่ ไขมัน ด่ำง น ำ้หอม สำรแต่งส ีสำร

ต้ำนออกซิเดช่ัน อำจเติมสำรฆ่ำเช้ือโรคเพ่ือก ำจัดจุลินทรีย์อนัเป็นสำเหตุ

ของกล่ินตัวลงไปในสบู่ขจัดกล่ินตัวด้วย
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เคร่ืองส ำอำงกลุ่มนี้ เนน้กำรใชต้กแต่งใบหนำ้ใหส้วยงำม แบ่งเป็นประเภทดงันี้

1. ผลิตภณัฑพ์อกและลอกหนำ้ 

• คอืเคร่ืองส ำอำงที่ใช้ทำบนใบหน้ำในลักษณะของเหลวหรือหนืดข้น แล้วปล่อย

ทิ้งไว้จนแห้งก่อนล้ำงเชด็หรือดงึลอกออกเป็นแผ่น 

• วตัถุประสงคใ์นกำรใช้

 ช่วยให้ผวิหน้ำตงึเรียบขึ้น

 ช่วยท ำควำมสะอำดผวิหน้ำ เพรำะช่วยดูดซับควำมสกปรก, ครำบไขมนั, 

สวิเสี้ยน, สวิหัวปิด และเซลล์ตำยบนใบหน้ำเอำไว้ เมื่อเชด็หรือลอกออก 

สิ่งสกปรกเหล่ำนี้จะถูกก ำจัดออกไป

 กำรใช้ผลิตภัณฑพ์อกและลอกหน้ำ ปรกตจิะทิ้งไว้นำน 10-25 นำที

จำกนั้นจึงล้ำงออก

2
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2. เคร่ืองส ำอำงรองพื้ นแต่งหนำ้ 

• เคร่ืองส ำอำงรองพ้ืนหรือรองพ้ืนแต่งหน้ำ มจุีดประสงคใ์นกำรใช้ทำบนใบหน้ำ

เพ่ือตกแต่งผวิ กลบหลุมและร่องรอยบนใบหน้ำ ก่อนใช้แป้งผดัหน้ำทำทบั 

• เคร่ืองส ำอำงประเภทนี้ประกอบด้วยอนุภำคของแขง็ เช่น ผงแป้ง เมด็ส ี

กระจำยตวัในสำรพ้ืนที่หนืด และอำจมสีำรเพ่ิมควำมชุ่มช้ืนด้วย 

• รปูแบบของเคร่ืองส ำอำงรองพ้ืนที่นิยมใช้มกัเป็นแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวซึ่ง

บรรจุในตลับแบนๆ หรือขวดพลำสตกิ และแบบรองพื้ นชนิดอดัแข็ง
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3. แป้งผดัหนำ้ 
• แป้งผดัหน้ำคอืเคร่ืองส ำอำงสขีำว สชีมพู หรือสอีื่นๆที่เหมำะสมกบัผวิหน้ำและ

ล ำคอ ใช้ทำผวิหน้ำเพ่ือให้ผวิหน้ำเนยีนก่อนใชเ้คร่ืองส ำอำงแต่งแกม้

• แป้งที่ดจีะท ำให้ผวิหน้ำนวลเป็นเวลำนำนพอควร สำมำรถปกคลุมร้ิวรอย

เลก็ๆน้อยๆและขจัดควำมมนับนใบหน้ำได้
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3. แป้งผดัหนำ้ (ต่อ) 
ส่วนประกอบท่ีส ำคญัของแป้งผดัหนำ้

• ส่วนใหญ่เป็นเมด็ของแขง็ เช่น titanium dioxide, zinc oxide 
• สำรช่วยดูดซับ เพ่ือช่วยดูดซับเหงื่อและควำมมนับนใบหน้ำ เช่น  kaolin
• อำจมสีำรที่มคุีณสมบตัทิ ำให้ใบหน้ำเปล่งปล่ังเช่น powder silk
• สำรที่ท ำให้มสี ีคอืเมด็สต่ีำงๆ 

• น ำ้หอม

ประเภทของแป้งผดัหนำ้ แบ่งเป็นแป้งฝุ่ นและแป้งอดัแข็ง ทั้งสองประเภทมี

ส่วนประกอบเหมอืนกนัทุกประกำร แต่แป้งอดัแขง็มสีำรยึดเหนี่ยวท ำให้ถูกอดั

เป็นก้อนแขง็ได้ 
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4. เคร่ืองส ำอำงส ำหรบัตกแต่งค้ิว ตำ แกม้ และปำก

4.1 เคร่ืองส ำอำงตกแต่งค้ิว
• เป็นเคร่ืองส ำอำงที่ช่วยแต่งขนคิ้วให้เด่นชัด ช่วยให้ผู้ที่มขีนคิ้วบำงและอ่อนมสีี

เข้มขึ้น 

• พบว่ำเคร่ืองส ำอำงแต่งคิ้วในรูปแบบแท่ง ทั้งชนิดสวมปลอกแบบลิปสตกิและ

ชนิดบรรจุในปลอกไม้เหมอืนดนิสอทั่วไป เป็นที่นิยมใช้มำกกว่ำประเภทอื่น 
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4.2 เคร่ืองส ำอำงตกแต่งตำ
1) อำยแชโดว ์เป็นเคร่ืองส ำอำงที่ใช้แรเงำบริเวณหนงัตำเพ่ือให้ดวงตำดูใหญ่และ

สดใส

2) มำสคำรำ เป็นเคร่ืองส ำอำงที่ใช้ตกแต่งขนตำให้ขนตำดูด ำและมสี ีหรือเพ่ืออ ำ

พรำงให้ขนตำดูหนำและยำวขึ้น

3) ขนตำปลอม เป็นเคร่ืองส ำอำงที่ท ำให้นัยน์ตำดูสวยงำมขึ้น โดยตดิบนริมเปลือก

ตำเท่ำนั้นและต้องระวังมใิห้เข้ำนยัน์ตำ 

4) เคร่ืองส ำอำงใชเ้ขียนขอบตำ ใช้ภำยหลังจำกทำอำยแชโดว์แล้ว เพ่ือเน้นดวงตำ

ให้เด่นงำม อำจอยู่ในรปูดนิสอเขยีนขอบตำหรือดนิสอส ีหรืออำจเป็นของเหลว

กึ่งหรือครีมที่มสี ีซึ่งต้องใช้แปรงช่วยในกำรแต่งขอบตำ 
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4.3 เคร่ืองส ำอำงตกแต่งแกม้
• รูช้หรือบลชัออน คอืเคร่ืองส ำอำงที่ใช้ตกแต่งแก้มให้มสีสีนัสวยงำม และช่วยให้

ใบหน้ำดูมสีขุภำพดแีละเปล่งปลั่ง มกัใช้สชีมพูหรือแดงหรืออำจใช้สแีดงอม

น ำ้ตำลไหม้ 

• รู้ชมหีลำยประเภท รูช้แบบแหง้นิยมใชม้ำกท่ีสุดเนื่องจำกใช้สะดวก และมี

ส่วนประกอบในต ำรับคล้ำยแป้งผดัหน้ำ แต่ปริมำณเม็ดสีท่ีใชใ้นรูช้แหง้จะมี

มำกกว่ำแป้งผดัหนำ้
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4.4 เคร่ืองส ำอำงตกแต่งปำก (ลิปสติก) 
• ลิปสติก เป็นเคร่ืองส ำอำงที่ให้สแีละควำมชุ่มช้ืนแก่ริมฝีปำก 

• ส่วนประกอบหลักของลิปสตกิ ได้แก่ สลีะลำยในไขมนั ไขแขง็ และน ำ้มัน ใน

ปริมำณต่ำงๆ สำรแต่งกลิ่นและรส และอำจเตมิสำรกนัแดดลงไปด้วย

• ลิปสตกิที่ไม่มสี ีเรียกว่ำลิปมนั หรือลิปกลอส
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กำรน ำสมุนไพรไทยมำใชเ้ป็นส่วนผสมของเคร่ืองส ำอำง สำมำรถแบ่งตำมชนดิของ

เคร่ืองส ำอำง ไดด้งันี้

1. ผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุอนำมยัช่องปำก: สมุนไพรสดหรือสำรสกดัสมุนไพรที่นิยมใช้ 
ได้แก่ กำนพลู สะเดำบ้ำน ใบฝรั่ง ข่อย น ำ้มนัใบพลู ผกัครำดหัวแหวน

2. ผลิตภัณฑถ์นอมผวิ : สมุนไพรสดหรือสำรสกดัสมุนไพรที่นิยมใช้ ได้แก่ ขมิ้น 
แตงกวำ บวับก ไพล มะขำม มะเขอืเทศ ว่ำนหำงจระเข้ กล้วยน ำ้ว้ำ หัวไชเท้ำ มงัคุด

3. ผลิตภัณฑบ์ ำรงุเส้นผม : สมุนไพรสดหรือสำรสกดัสมุนไพรที่นิยมใช้ ได้แก่ 
มะกรดู ส้มป่อย ประค ำดคีวำย ขงิ บวบขม บอระเพด็ ฟ้ำทะลำยโจร มะพร้ำว มะเฟือง 

ผกับุ้ง ตะไคร้ ว่ำนหำงจระเข้ ขี้ เหลก็
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4. ผลิตภัณฑป์รงุแต่งสผีม : สมุนไพรสดหรือสำรสกดัสมุนไพรที่นิยมใช้ ได้แก่ 
เทยีนกิ่ง (เฮนน่ำ) อญัชัน กะเมง็ ชบำ ต ำลึง
5. ผลิตภัณฑส์วุคนธบ ำบดั (Aromatherapy product) : สมุนไพรสด
หรือสำรสกดัสมุนไพรที่นิยมใช้ ได้แก่ กุหลำบ มะลิลำ กระดงังำ สำยหยุด
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