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ค าส าคญั: เคร่ืองส าอางตกแตง่ใบหน้า / ท าด้วยตวัเอง (D.I.Y.) / ภมูิปัญญาไทย 

 กมลชนก  ชยักิตศิกัดิ:์ โครงการออกแบบอปุกรณ์ปรุงแตง่เคร่ืองส าอางตกแตง่ใบหน้าด้วย

ตวัเองจากภมูปัิญญาไทย. อาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์. 

 
 โครงการออกแบบอปุกรณ์ปรุงแตง่เคร่ืองส าอางตกแตง่ใบหน้าด้วยตวัเองจากภมูิปัญญา
ไทยนัน้มีจดุประสงค์เพื่อออกแบบอปุกรณ์ปรุงแตง่เคร่ืองส าอางท่ีสามารถปรับแตง่เนือ้สมัผสั เฉด
สี กลิน่ รสได้ มีความสะดวกตอ่การท าเคร่ืองส าอางโดยผู้ใช้งานเพียงคนเดยีว และน าเอาภมูิ
ปัญญาไทยมาประยกุต์ให้เข้ากบักรรมวธีิการท าเคร่ืองส าอางท่ีไปกนัได้ดีกบัวิถีชีวิตคนในปัจจบุนั 
 จากการศกึษาเร่ืองการท าเคร่ืองส าอางส าหรับตกแตง่ใบหน้านัน้ พบวา่ แม้สว่นประกอบ
แตล่ะชนิดในเคร่ืองส าอางจะสามารถหาได้ไม่ยาก แตก็่มีความยุง่ยากตอ่ผู้ไม่มีความรู้ทางด้าน
การท าเคร่ืองส าอางในการตวงวดัปริมาณท่ีจะใสส่ว่นประกอบเหลา่นีใ้นแตล่ะครัง้  สว่นสท่ีีใช้ใน
การท าเคร่ืองส าอาง ได้ก าหนดให้ใช้สีธรรมชาติเป็นหลกั ซึง่สารสีแตล่ะชนิดในพืชนัน้จะท าละลาย
ในตวัท าละลายท่ีแตกตา่งกนัไป จงึท าให้เกิดความยุง่ยากอยา่งมาก นอกจากนี ้ ในการท า
เคร่ืองส าอางท่ีมีสว่นประกอบจ าพวกไขและเนย มีความจ าเป็นในการใช้ความร้อนช่วยระหวา่ง
การผสม  

ผู้ศกึษาจงึได้ออกแบบอปุกรณ์ตวงท่ีก าหนดปริมาณของสว่นประกอบแตล่ะประเภทเป็น
สดัสว่นท่ีชดัเจน มีจ านวนเท่าประเภทของเนือ้สมัผสัโดยทัว่ไป สว่นสีสนัท่ีใช้ผสมในเคร่ืองส าอาง 
ได้ออกแบบให้เป็นการสกดัสีโดยการบดให้เป็นผงเพียงอยา่งเดยีว โดยจะมีสว่นของการอบแห้ง
ก่อน เพื่อให้สามารถผสมในเนือ้เคร่ืองส าอางได้ง่าย ทัง้ยงัง่ายตอ่การเก็บรักษา นอกจากนีย้งัมี
สว่นให้ความร้อนท่ีปรับอณุหภมูิได้สงูสดุถึง 100 องศาเซลเซียส เพื่อให้สามารถหลอมไขได้หลาย
ชนิด โดยจะใช้คูก่บัแก้วผสมท่ีมีความใส สามารถมองเห็นเคร่ืองส าอางได้ชดัเจน ทนความร้อนสงู 
ปิดท้ายด้วยสว่นของการอบกลิน่อนัเป็นกรรมวิธีทางภมูปัิญญาไทยเพื่อให้เคร่ืองส าอางมีกลิน่หอม 
อยา่งไรก็ตาม โครงการออกแบบอปุกรณ์นีมี้จดุท่ีสามารถพฒันาตอ่ได้อีกมาก  โดยเฉพาะในเร่ือง
ของการสกดัสจีากพืช เน่ืองจากสีท่ีได้จากการอบแห้งและบดเป็นผงนัน้จะขาดความสดชดัตา่ง
จากสีท่ีสกดัด้วยตวัท าละลายโดยตรง และมีอ านาจของสน้ีอยกวา่สีท่ีใช้ในเคร่ืองส าอางทัว่ไป 
หากมีผู้ ท่ีสนใจจะน าไปพฒันาให้ดียิ่งขึน้ ผู้ศกึษาก็มีความยินดีเป็นอย่างมาก 
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04550101: DEPARTMENT OF PRODUCT DESIGN 
KEYWORDS: FACIAL COSMETICS / DO IT YOURSELF / THAI WISDOM 
KAMOLCHANOK  CHAIKITISAKDI: DESIGNING EQUIPMENT FOR CONCOCTION 
FACIAL COSMETICS FROM THAI WISDOM. ART THESIS ADVISOR: ASST.PROF. DR. 
PATAWEE ARAYAPHANON. 
 
 This art thesis has three main purposes: it allows user to concoct facial cosmetic 
in many types of textures, colors, scents and tastes-only for lips cosmetics, it’s 
convenient for one user, and can be applied with Thai wisdom to make facial cosmetics 
that accord with people lifestyle nowadays. 
 From my studying of making facial cosmetics, I found that it’s too complicated 
for user who is not having cosmetics knowledge to measure ingredients for making 
various types of textures. In addition to choose natural colors for making cosmetics is 
very difficult due to every kind of natural pigments are dissolved by different solvents 
though there’re some solvents that couldn’t be mixed with cosmetics base without 
emulsifier. Moreover, there’re some kind of wax and butter are used in cosmetics 
concoction as well as it need to be heated up before or during making cosmetics. 
 Therefore, those has led to designing not just only measuring tools which are 
included every type of main ingredients to each textures. There’s also a natural pigment 
maker uses dehydration and grinding to transform those pigments into powder 
appearance which can be easily mixed with cosmetics base and preservation. As well 
as a heater part that can be adjusted to maximum 100 Cͦelsius and this can be used with 
many types of wax along with a clear beaker where the user will be able to see the 
colors of cosmetics clearly. Additionally, there’s a part for perfuming cosmetics in Thai 
wisdom style. However this designing project is still having something that can be 
developed, especially, a natural pigment. It would be my pleasure if there will be 
someone interesting in development this project in the future. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของโครงกำร 

 
‘การแตง่แต้มใบหน้า’ เป็นหนึง่ในกิจวตัรประจ าวนัของผู้หญิงทัว่โลก ท่ีพบเห็นได้ทกุยคุทกุสมยั ใน
ไทยจะเห็นได้จากทัง้วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ บทกลอน และเคร่ืองมือโบราณตา่งๆ โดยมกั
เช่ือมโยงกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์ เน่ืองจากลกัษณะของวตัถดุิบและแนวคดิของเคร่ืองประทิน
โฉมโบราณท่ีมกัเก่ียวข้องกบัการรักษาสภาพผิว เชน่ ผดผ่ืนในฤดรู้อน เป็นต้น ท าให้คนสมยัก่อนมี
การท าเคร่ืองส าอางใช้เองในครัวเรือนกนัเป็นปกติ แตท่วา่ในปัจจบุนั เน่ืองด้วยการรับเอา
วฒันธรรมตา่งชาติเข้ามามากมาย จงึเกิดเป็นคา่นิยมทางวตัถท่ีุถกูชกัจงูด้วยกลยทุธ์ทางการตลาด
ตา่งๆ ประกอบกบัวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ ผู้คนในปัจจบุนัจงึหนัไปใช้จ่ายกบัเคร่ืองส าอางส าเร็จรูปมากกวา่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ืองส าอางท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศ แตปั่ญหาท่ีพบตอ่มาคือการได้เฉดสีท่ีไม่
ตรงกบัสีผิวของตวัเอง รวมถึงการถกูแสงในสถานท่ีจ าหน่ายซึง่มกัเป็นแสงโทนเหลืองสง่ผลให้สีท่ี
เห็นเพีย้นไปจากความเป็นจริง ท าให้คนสว่นมาก มกัต้องเสียเงินซ า้ซ้อน เชน่ การซือ้เคร่ืองส าอาง
หลายโทนสีมาผสมกนัเพื่อให้ได้เฉดสีท่ีตรงกบัผิวท่ีสดุ หรือการเลือกซือ้เคร่ืองส าอางท่ีไม่เหมาะกบั
ธรรมชาติของผิวตวัเองจนก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ผิวหนงั เป็นต้น  

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ แท้ท่ีจริงแล้วเคร่ืองส าอางส าเร็จรูปไม่ได้สะดวกอยา่งท่ี
เข้าใจ ทัง้ยงัเป็นการสิน้เปลืองเงินอยา่งมากในระยะยาว จงึเกิดเป็นความคิดในการออกแบบ
อปุกรณ์ปรุงแตง่เคร่ืองส าอางตกแตง่ใบหน้าด้วยตวัเอง โดยน าเอากรรมวิธีจากภมูิปัญญาไทยมา
ท าให้เข้ากบัยคุสมยัมากขึน้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถท าเคร่ืองส าอางท่ีเข้ากบัธรรมชาติของผิวตนเอง 
สามารถเลือกแตง่กลิน่หรือรสให้ตรงกบัความชอบของแตล่ะคน ซึง่จะช่วยให้ผู้ใช้เกิดความพอใจใน
สิง่ท่ีตวัเองท าขึน้ ทัง้ยงัมีสีสนัท่ีตรงกบัความชอบหรือความต้องการสว่นบคุคลได้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อออกแบบอปุกรณ์ปรุงแตง่เคร่ืองส าอางท่ีสามารถปรับแตง่เนือ้สมัผสั เฉดสี กลิน่ รส ได้ 
2. เพื่อออกแบบให้อปุกรณ์นีส้ะดวกตอ่การท าเคร่ืองส าอางส าหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว 
3. เพื่อน าเอาภมูปัิญญาไทยมาประยกุต์ให้เข้ากบักรรมวธีิการท าเคร่ืองส าอางและวิถีชีวิตคนในปัจจบุนั 
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1.3 ขอบเขตของกำรออกแบบ 

1. ผลิตภณัฑ์นีมี้กลุม่เป้าหมายเป็นผู้หญิงท่ีชอบท าเคร่ืองส าอางใช้เอง หรือมีความต้องการเคร่ืองส าอาง 
แบบเฉพาะตวั 

2. สามารถใช้กบัเคร่ืองส าอางได้หลายลกัษณะ ทัง้แบบผง ของเหลว และของกึ่งเหลว 
3. สามารถใช้ท าเคร่ืองส าอางส าหรับตกแตง่ใบหน้า 4 ประเภท ได้แก่ ตกแตง่ดวงตา ริมฝีปาก แก้ม และผิวหน้า 
4. เป็นผลติภณัฑ์ส าหรับการใช้ในท่ีพกัอาศยั 
5. เป็นผลติภณัฑ์เพื่อการท าเคร่ืองส าอางท่ีใช้ในการตกแตง่ใบหน้าในโอกาสทัว่ๆ ไป ไมไ่ด้เป็นทางการนกั 
6. ออกแบบอปุกรณ์ปรุงแตง่เคร่ืองส าอางส าหรับผู้ใช้ 1 คน 

1.4 แนวทำงกำรศึกษำ 

1. การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

 ศกึษาเก่ียวกบักลุม่เป้าหมาย 

- พฤตกิรรมและความต้องการของผู้ใช้งาน 
- ลกัษณะท่าทาง กิจกรรม และอิริยาบถตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานผลติภณัฑ์ 

 ศกึษาและหาข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใกล้เคียง 

- ประเภทของผลติภณัฑ์แตล่ะชนิด 
- ขนาด และวิธีการใช้งาน 
- การใช้งานและดแูลรักษา 

 ศกึษาเก่ียวกบัวสัด ุ

- แนวทางวสัดท่ีุเหมาะสมแก่การน ามาใช้ในการผลิต 

 ศกึษาเก่ียวกบัหลกัการตา่งๆทางด้านวิชาการ 

- ศกึษาลกัษณะความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ใช้ 
- ศกึษาคณุสมบตัิตา่งๆ ของสว่นผสมในเคร่ืองส าอาง 
- ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้งานเคร่ืองส าอางท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป 

 ศกึษาเก่ียวกบัพืน้ท่ีใช้สอย และความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีกบัผลิตภณัฑ์  
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2. วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ     

 รวบรวมข้อมลูน ามาใช้เป็นแนวทางการออกแบบ ดงันี ้          

- วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ระยะเวลาการท างาน           

- วิเคราะห์ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึผลติภณัฑ์ใกล้เคียง           

- วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการใช้พืน้ท่ีกบัผลิตภณัฑ์    

- วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มา เพื่อน ามาพฒันาตอ่ในการออกแบบ    

 สรุปแนวทางการออกแบบ 

3.  ขัน้ตอนการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ 

4. สรุปและประเมินผลการท างาน พร้อมข้อเสนอแนะ 

 

1.5 แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ล ำดบัขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำน 

1. เสนอหวัข้อครัง้ท่ี 1   วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มความเป็นไปได้ของโครงการ 1 สปัดาห์ 

2. ตรวจงานครัง้ท่ี 1     ศกึษาข้อมลูเชิงลกึและวิเคราะห์ข้อมลู   4 สปัดาห์ 

3. ตรวจงานครัง้ท่ี 2     ทดลองท าแบบจ าลองและพฒันาแนวทางการออกแบบ 4 สปัดาห์ 

4. ตรวจงานครัง้ท่ี 3     วิเคราะห์และศกึษาการออกแบบ พร้อมจดัท าต้นแบบ 4 สปัดาห์ 

5. ตรวจงานครัง้ท่ี 4     จดัท าเอกสาร แบบน าเสนอ แบบเพื่อการผลติ และหุน่จ าลอง 6 สปัดาห์ 
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บทที่ 2 
ข้อมูล / วเิครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบ 

 
2.1 เคร่ืองส ำอำง 
 2.1.1 ควำมหมำยของเคร่ืองส ำอำง 

ค าจ ากดัความของเคร่ืองส าอางค าจ ากดัความของเคร่ืองส าอาง มีมากมายหลายแบบ 
ขึน้อยูก่บัผู้ให้ความหมายวา่มีความต้องการสื่อหรือมีวตัถปุระสงค์อยา่งไรโดยมีหลกัการและ
พืน้ฐานในการให้ค าจ ากดัความดงัตอ่ไปนี ้

1) Cosmetics Science and Technology โดย Edward Sagarin พิมพ์ครัง้ท่ี 1 หน้า 4 - 
Articles intended to be rubbed, pour, sprinkle, or sprayed on, introduced into, or 
otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying 
promoting attractiveness, or altering the appearance, and- Articles intended for use as a 
component of such any article, except that the term shall not include soap.  

2) หนงัสือมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก. 152-2518) มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ได้ให้ค าจ ากดัความเคร่ืองส าอางวา่ เคร่ืองส าอางหมายถึง 
ผลิตภณัฑ์สิง่ปรุงเพื่อใช้บนผิวหนงัหรือสว่นใดสว่นหนึ่งของร่างกายมนษุย์ โดยถ ูทา พน่ หรือ โรย 
เป็นต้น เชน่ในการท าความสะอาดป้องกนั แตง่เสริมเพื่อความงาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลกัษณะ- 
สิง่ใดๆ ท่ีใช้เป็นสว่นผสมในผลิตภณัฑ์สิง่ปรุงท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 

3) หนงัสือพิมพ์เภสชักรรม สมยัสยาม ปีท่ีสบิห้า เลม่สาม พฤษภาคม ถึง มิถนุายน พ.ศ.
2505 ได้ให้ค าจ ากดัความวา่ เคร่ืองส าอาง หมายถงึ ผลิตภณัฑ์ทกุอยา่งท่ีมีความตัง้ใจหรือจงใจ
ผลิตขึน้มาส าหรับใช้กบับคุคลใดโดยตรง เพื่อความมุง่หมายในการท าความสะอาด หรือการท าให้
เกิดความสวยงามโดยเฉพาะ ภายใต้กฎหมายควบคมุอาหาร ยา และเคร่ืองส าอางของ
สหรัฐอเมริกา ความหมายรวมไปถึง ยาและสารตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการผลติภณัฑ์เหลา่นีด้้วย  

ซึง่จะต้องถกูควบคมุตามกฎหมาย และในด้านปฏิบตัิการหรือเทคนิคตา่ง ๆ ท่ีจะใช้ในการ
ผลิตเคร่ืองส าอาง รวมทัง้วิธีรักษาและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับการท าความสะอาดร่างกายและ
การท าให้เกิดความสวยงามท่ีใช้ในร้านเสริมสวยด้วย 
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4) พระราชบญัญตัิ เคร่ืองส าอาง พ.ศ.2517 เคร่ืองส าอางหมายถึง 

 วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรับใช้ ทา ถ ูนวด โรย พน่ หยอด ใส ่อบ หรือด้วยอื่นใด ตอ่
สว่นหนึง่สว่นใดของร่างกายเพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือสง่เสริมให้เกิด
ความสวยงาม ตลอดจนเคร่ืองประทินผิวตา่ง ๆ ด้วย 

 วตัถท่ีุมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นสว่นผสมในการผลติเคร่ืองส าอางโดยเฉพาะ  

 วตัถอ่ืุนท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเคร่ืองส าอาง 

 
2.1.2 ประเภทของเคร่ืองส ำอำง 

 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความปลอดภยัของผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางแล้ว 

ได้จดั แบง่เคร่ืองส าอางออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 
     1) เคร่ืองส าอางควบคมุพิเศษ เป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีความเสี่ยงสงูตอ่การเกิดอนัตรายกบั
ผู้บริโภค เน่ืองจากพิษภยัหรือจากเคมีภณัฑ์ ท่ีเป็นสว่นผสม การก ากบัดแูลจึงเข้มงวดท่ีสดุ ด้วย
การให้มาขึน้ทะเบียนต ารับ เม่ือได้รับใบส าคญัการขึน้ทะเบียนต ารับเคร่ืองส าอางควบคมุพิเศษ
เรียบร้อยแล้ว จงึจะผลติหรือน าเข้ามาจ าหน่ายได้ ให้สงัเกต เลขทะเบยีนในกรอบ อย. วอยา่ง
เคร่ืองส าอางควบคมุพิเศษ ได้แก่ 

 ยาสีฟัน น า้ยาบ้วนปาก ไหมขดัฟันท่ีมีสว่นผสมของ ฟลอูอไรด์ 

 น า้ยาบ้วนปากท่ีมีสว่นผสมของ เซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์ 

 ผลิตภณัฑ์ดดัผม ยืดผม 

 ผลิตภณัฑ์ย้อมผมชนิดถาวร 

 ผลิตภณัฑ์ฟอกสีผม 

 ผลิตภณัฑ์แตง่สีผมท่ีมีสว่นผสมของ เลดแอซีเทต หรือซลิเวอร์ไนเตรต 

 ผลิตภณัฑ์ก าจดัขน หรือท าให้ขนร่วง 

2) เคร่ืองส าอางควบคมุ เป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงตอ่การเกิด
อนัตรายบ้าง การก ากบัดแูลจึงไม่เข้มงวดเท่าเคร่ืองส าอางควบคมุพิเศษ ผู้ประกอบธุรกิจเพียงมา
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แจ้งรายละเอียดตอ่หน่วยงานของรัฐ ภายในเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนผลติหรือน าเข้ามา
จ าหน่ายในราชอาณาจกัร ดงันัน้เคร่ืองส าอางควบคมุ จะไม่มีเลขทะเบียนในกรอบ อย. 
ก าหนดเคร่ืองส าอางควบคมุ มี 2 ลกัษณะ คือ 

 ก าหนดประเภทของเคร่ืองส าอาง 4 ประเภท เป็นเคร่ืองส าอางควบคมุ ได้แ 

 ผ้าอนามยั ทัง้ชนิดแผน่ และชนิดสอด 

 ผ้าเย็นหรือกระดาษในภาชนะบรรจท่ีุปิด 

 แป้งฝุ่ นโรยตวั 

 แป้งน า้ 

 ก าหนดสารควบคมุ ดงันัน้เคร่ืองส าอางท่ีมีสว่นผสมของสารควบคมุ จะจดัเป็น

เคร่ืองส าอางควบคมุ ได้แก่ 

- สารป้องกนัแสงแดด จ านวน 19 ชนิด  

- สารขจดัรังแค  

 
  3) เคร่ืองส าอางทัว่ไป ได้แก่เคร่ืองส าอางท่ีไม่มีสว่นผสมของสารควบคมุพิเศษ หรือสาร
ควบคมุ ดงันัน้เคร่ืองส าอางทัว่ไปจะไม่มีเลขทะเบียนในกรอบ อย. แตมี่ข้อก าหนดในการผลติ
หรือน าเข้า ดงันี ้

 เคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศ สามารถผลติได้โดยไม่ต้องมาแจ้งกบัอย.เพียงแตจ่ดัท า

ฉลากภาษาไทย ให้มีข้อความอนัจ าเป็น ครบถ้วน ชดัเจน  

  เคร่ืองส าอางท่ีน าเข้ามาจากตา่งประเทศ ต้องสง่มอบหลกัฐานประกอบการ น าเข้า และ

จดัท าฉลากภาษาไทยให้มีข้อความอนัจ าเป็นให้ ครบถ้วนภายใน 30 วนั หลงัจากได้รับ

การตรวจปลอ่ยให้น าเข้า 

ตวัอยา่งเคร่ืองส าอางทัว่ไป ได้แก่ แชมพสูระผมท่ีไม่มีสารขจดัรังแค ครีมนวดผม โลชัน่ 
ครีมบ ารุงผิว อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิว้ บลชัออนแตง่แก้ม ลปิสติก ครีมรองพืน้ แป้ง
ทาหน้า สบูก้่อน สบูเ่หลว โฟม น า้มนัทาผิว เคร่ืองส าอางระงบักลิน่กาย สีทาเลบ็ มสู หรือเยลแตง่
ผม เป็นต้น 
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2.1.3 ประโยชน์ของเคร่ืองส ำอำง 

 1) ช่วยตกแตง่ให้ผิวดเูนียนและผดุผ่องขึน้ เช่น แป้งแตง่หน้า ดนิสอเขียนคิว้ ครีม 

2) ช่วยท าความสะอาดรักษาอนามยัและสขุภาพผิวของปากและฟัน เช่น สบู ่ยาสฟัีน 

3) ช่วยกลบเกลื่อนให้แลดเูป็นธรรมชาต ิเชน่ กลบฝ้าและไฝตา่ง ๆ 

4) ช่วยตกแตง่ทรงผมให้อยูท่รง และสวยงามตามท่ีต้องการ 

5) ช่วยท าให้สบายผิว แก้ความอบัชืน้ เชน่ แป้งฝุ่ นโรยตวั 

6) ท าให้จิตใจสดช่ืน รู้สกึผอ่นคลาย เน่ืองจากกลิน่หอมของเคร่ืองส าอาง1 

2.1.4 อันตรำยจำกกำรใช้เคร่ืองส ำอำง 

 ถึงแม้วา่เคร่ืองส าอางจะเป็นผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดอนัตราย
คอ่นข้างต ่า แตบ่างครัง้ผู้บริโภคใช้เคร่ืองส าอางแล้ว อาจเกิดอาการข้างเคียงอนัไมพ่งึประสงค์ได้ 
สว่นใหญ่จะเกิดขึน้บริเวณ ท่ีสมัผสักบัเคร่ืองส าอางโดยตรง อาจเกิดอาการได้ตัง้แต ่ระคายเคือง 
คนั แสบ ร้อน บวมแดง เป็นผ่ืน ผวิแห้งแตก ลอก ลมพิษ หรือมีอาการรุนแรงถึงขัน้เป็นแผลพพุอง 
น า้เหลือง แตบ่างครัง้อาจพบความผิดปกติในบริเวณท่ีมิได้สมัผสักบัเคร่ืองส าอางโดยตรงก็ได้ เชน่
คนับริเวณเปลอืกตา เน่ืองจากแพ้สีทาเล็บท่ีไปสมัผสัเปลอืกตาโดยบงัเอิญ       
 สาเหตขุองการเกิดอาการข้างเคียงอนัไมพ่งึประสงค์ ได้แก่ 
  1) อนัตรายจากตวัผลติภณัฑ์ เช่น 

 เป็นเคร่ืองส าอางท่ีเก่า เสื่อมสภาพแล้ว อาจเน่ืองจากผลติมาเป็นเวลานาน หรือเก็บรักษา

ไม่ดีพอ 

 เป็นเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยั มีการลกัลอบผสมสารห้ามใช้ จะสงัเกตได้วา่มกัจะแสดง

ฉลากภาษาไทยไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะไมแ่สดงแหลง่ผลติ หรือวนั เดือน ปี ท่ีผลิต 

 สตูร สว่นประกอบ หรือกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่เหมาะสม 

_______________________________________________________________________________ 
1Skin Biotech. (2559). ควำมหมำยของเคร่ืองส ำอำง. เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม. เข้าถงึจาก 
  http://www.skinbiotechthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=693953935 
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2) การใช้ผิดวธีิ 
ก่อนใช้เคร่ืองส าอางควรอ่านวิธีใช้ท่ีฉลากให้เข้าใจ และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ใช้ให้ถกูคน ถกู
เวลา ในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะถ้าเป็นเคร่ืองส าอางควบคมุพิเศษ หรือเคร่ืองส าอาง
ควบคมุ มกัมีค าเตือนและข้อควรระวงั รวมทัง้การทดสอบการแพ้ก่อนใช้ จงึต้องใช้ความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

การใช้เคร่ืองส าอางผิดวิธี ได้แก่ 

 การโรยแป้งฝุ่ นลงบนตวัทารกโดยตรง ผงแป้งจะกระจายไปทัว่ เม่ือเดก็สดูลม หายใจ ผง

แป้งไปสะสมในปอด  

เป็นอนัตราย 

 การใช้เคร่ืองส าอางในปริมาณท่ีมากเกินไป หรือ บอ่ยเกินไป 

 เคร่ืองส าอางท่ีระบใุห้ใช้แล้วล้างออก ถ้าไมล้่างออก ก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายได้เช่นกนั 

 การใช้ผิดเวลา เช่น ระบใุห้ทาก่อนนอน เพื่อป้องกนัการเกิดปฏิกิริยากบัแสงแดดหากทาใน

ตอนกลางวนั เม่ือโดนแสงแดด ก็อาจเกิดอนัตรายได้ 

 ใช้เคร่ืองส าอางแล้วไมปิ่ดภาชนะบรรจใุห้สนิท อาจมีฝุ่ นละอองหรือเชือ้โรคลงไปปนเปือ้น

ได้ 

3) ตวัผู้บริโภคเอง เช่น 

 วยัของผู้ใช้ เดก็และผู้สงูอาย ุผิวหนงัจะบอบบางและแพ้ง่ายกวา่วยัอ่ืน 

 ต าแหน่งของผวิหนงั ผิวหนงับริเวณใบหน้า โดยเฉพาะรอบดวงตาและริมฝีปาก จะบอบ

บางกวา่บริเวณอ่ืน อาจเกิดการแพ้ หรือระคายเคืองได้ง่าย 

 ความประมาทในการใช้เคร่ืองส าอาง เช่นแชมพเูข้าตาเวลาสระผม การใช้เคร่ืองส าอาง

ร่วมกบัผู้ อ่ืนแล้วตดิโรคมาด้วย เช่นการใช้ลปิสติกร่วมกบัผู้ อ่ืนเสี่ยงตอ่การติดโรคเริมเป็น

ต้น 

 การแพ้เฉพาะบคุคล เช่น แพ้น า้หอมหรือสารกนัเสียบางชนิดซึง่จะกลา่วตอ่ไป 

บางครัง้เม่ือผู้บริโภคเลือกซือ้เคร่ืองส าอางอยา่งระมดัระวงัแล้ว ยงัอาจเกิดผลข้างเคยีงท่ี
ไม่พงึประสงค์ได้บ้าง ซึง่อาจเกิดจากสำเหตดุงัตอ่ไปนี ้
  4) การระคายเคือง (Irritation) เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้เมื่อร่างกายสมัผสักบัสิ่งท่ีระคาย
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เคือง เชน่ผลติภณัฑ์ท่ีมีความเป็นกรดเป็นดา่งสงู เชน่ น า้ยาดดัผม ผลติภณัฑ์ก าจดัขน และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีชว่ยให้ผวิหนงัชัน้นอกหลดุลอกเร็วขึน้ เป็นต้น ความรุนแรงของการระคายเคืองขึน้กบั
ความเข้มข้นของสารและระยะเวลาท่ีสารสมัผสักบัผิว การระคายเคืองเกิดขึน้ได้กบัคนทกุคน และ
พบได้บอ่ยกวา่การแพ้ 
  5) การแพ้ (Allergy) เป็นปฏิกิริยาท่ีซบัซ้อนเก่ียวกบัภมูต้ิานทานของร่างกายของแตล่ะคน 
จงึเป็นเร่ืองเฉพาะบคุคล ผู้บริโภคอาจเกิดความผิดปกติขึน้ทนัทีท่ีสมัผสักบัสารท่ีก่อให้เกิดการแพ้ 
หรือมีอาการขึน้ภายหลงัได้ สารท่ีก่อให้เกิดการแพ้ได้บอ่ย ได้แก่ สารแตง่กลิน่หอม สารกนัเสียและ
สารป้องกนัแสงแดด 

ตวัอยา่งของการแพ้หรือระคายเคืองท่ีเกิดจากเคร่ืองส าอาง 

 เคร่ืองส าอางทาฝ้าท่ีลกัลอบใสส่ารห้ามใช้ เช่น ไฮโดรควิโนน ใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ระคาย

เคือง อกัเสบหน้าแดง กรดวิตามินเอ ท าให้หน้าแดง ผิวหน้าลอก 

 ผลิตภณัฑ์ย้อมผม ท าให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง และอาจรุนแรงถึงขัน้อกัเสบมกัลาม

มาท่ีบริเวณต้นคอ หน้าผาก หลงัหแูละใบห ู

 น า้ยาดดัผมหรือน า้ยายืดผม ท าให้เกิดอาการระคายเคอืง เป็นเม็ดผ่ืนแดงรวมทัง้เกิด

อาการท่ีหนงัศรีษะและอาจพบบริเวณต้นคอ หน้าผาก หลงัห ูและใบห ูเช่นเดียวกบักบั

ผลิตภณัฑ์ย้อมผม 

 ยาสีฟัน น า้ยาบ้วน เยื่อบชุ่องปากเป็นบริเวณท่ีเกิดระคายเคือง หรือเกิดการแพ้ได้น้อย 

เพราะการใช้ยาสีฟันและน า้ยาบ้วนปากจะสมัผสัผิวไมน่านและถกูล้างออก แตอ่าจท าให้

เกิดผ่ืนบริเวณรอบ ๆ ปาก ส าหรับฟลอูอไรด์ ถึงแม้เกิดการแพ้ได้น้อย แตก็่อาจท าให้เกิด

ผ่ืนแพ้เม็ดเลก็ ๆ คล้ายสวิบริเวณรอบ ๆ ปาก หรือเกิดการระคายเคืองเป็นตุม่หนอง 

 ลปิสติก อาจท าให้เกิดผ่ืนเม็ดเล็กๆคนั บางครัง้ท าให้ริมฝีปากมีสีคล า้ ผิวแห้ง ลอกแตก 

 เคร่ืองส าอางตกแตง่ตา อาจท าให้เกิดผ่ืนแพ้สมัผสั หรือบางครัง้ท าให้ผิวบริเวณรอบๆตา

คล า้ขึน้ 

 การแพ้ระคายเคืองสารชะล้าง หรือน า้หอมในแชมพ ูท าให้ระคายเคืองเยื่อบตุาแสบตา ตา

อกัเสบ 

 ปัจจบุนัเคร่ืองส าอางผสมสาร เอเอชเอ (AHAs : Alpha Hydroxyl Acids) เป็นท่ีนิยมใช้

กนัมาก เน่ืองจากเช่ือวา่ช่วยลดรอยเห่ียวยน่ ในผู้ใช้บางรายใช้แล้วหน้าแดง เมื่อโดนแดด 
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จะไหม้เกรียม อาจเน่ืองจากผิวบอบบางและทามากเกินไป หรือจากผลติภณัฑ์มีความเป็น

กรดหรือมีความเข้มข้นมากเกินไป 

ดงันัน้ก่อนใช้เคร่ืองส าอางควรอ่านวิธีใช้ท่ีฉลากให้เข้าใจ และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 
ใช้ให้ถกูคน ถกูเวลา ในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะถ้าเป็นเคร่ืองส าอางควบคมุพิเศษ หรือ
เคร่ืองส าอางควบคมุ มกัมีค าเตือนและข้อควรระวงั รวมทัง้การทดสอบการแพ้ก่อนใช้ จงึต้องใช้
ความระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

6) วิธีทดสอบการแพ้ก่อนใช้เคร่ืองส าอาง 

ท าโดยการทาผลิตภณัฑ์นัน้ในปริมาณเลก็น้อยท่ีท้องแขน แล้วทิง้ไว้ 24-48 ชัว่โมง หากไม่
มีความผิดปกตใิดๆแสดงวา่ใช้ได้ หากใช้เคร่ืองส าอางใดแล้วมีความผิดปกติเกิดขึน้ ไม่วา่จะเป็น
การใช้ครัง้แรก หรือใช้มาระยะหนึง่แล้วก็ตาม ต้องหยดุใช้ทนัที ถ้าหยดุใช้แล้วอาการไม่ดีขึน้ควร
ปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหต ุและท าการรักษาตอ่ไป 
 
  7) อนัตรายจากสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง 

เน่ืองจากเคร่ืองส าอางเป็นผลติภณัฑ์ท่ีผู้บริโภคเลือกซือ้ใช้ด้วยตนเอง และใช้ตามความพงึ
พอใจ สว่นใหญ่มิได้ระมดัระวงัการใช้กนัมากนกั จงึพบวา่มีผู้ประกอบธุรกิจบางรายไมค่ านงึถึง
อนัตรายท่ีจะเกิดกบัผู้บริโภค โดยน าสารห้ามใช้มาผสมในเคร่ืองส าอาง โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ี
อ้างวา่ขจดัฝ้า ท าให้หน้าขาวท่ีมีสว่นผสมของไฮโดรควิโนน หรือปรอทแอมโมเนีย หรือกรดวิตามิน
เอ พบรายงานอาการไมพ่งึประสงค์จากการใช้ผลิตภณัฑ์กลุม่นี ้มีตัง้แต ่อาการเฉียบพลนัทนัที เช่น
กรดวิตามนิเอ จะมีผลให้แสบ ร้อน แดง คนั ผวิลอก ส าหรับการเกิดพษิในระยะยาว เช่น ไฮโดรควิ
โนนท าให้เซลสร้างเม็ดสีตาย เกิดผวิเป็นดา่งขาว หรือเป็นฝ้าถาวร สว่นกรณีท่ีมีสารปรอท
แอมโมเนีย จะได้รับพิษสะสมจากปรอท ซึง่จะไปท าลายไต และอาจท าให้เกิดมะเร็งท่ีผิวหนงัได้
เป็นต้น2 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2กองเผยแพร่และควบคมุโฆษณา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสขุ. (2559). 
อันตรำยจำกกำรใช้เคร่ืองส ำอำง. เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม. เข้าถงึจาก 
http://webnotes.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2544.nsf/e6dc9e4bbeacd7ba47256e60003a7
6c6/4a104ee373c04e5ec7256a1e0017885c?OpenDocument 
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2.1.5 ประเภทของเคร่ืองส ำอำงส ำหรับตกแต่งใบหน้ำโดยทั่วไป 

 1) กลุม่เคร่ืองส าอางเพื่อการรองพืน้ผิวหน้า 

 ไพรเมอร์ (Primer) 

 

ภาพท่ี 2.1 : ไพรเมอร์สีต่าง ๆ 
(ท่ีมาของภาพ: http://www.racked.com/2015/1/16/7560715/maybelline-primer  

 เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559 ) 

 เป็นผลติภณัฑ์ท่ีชว่ยในการแตง่หน้า ใช้เพื่อปกปิดรูขมุขนให้ดเูลก็ลงและปรับสภาพผิวให้
พร้อมก่อนแตง่หน้า โดยสว่นมากแล้ว ไพรเมอร์จะมีสว่นผสมหลกัเป็นซลิโิคน ทาแล้วจะท าให้รู้สกึ
วา่หน้าลื่นขึน้ แตง่หน้าตดิทนขึน้ ช่วยให้หน้ามีความเรียบเนียนมากขึน้ เวลาแตง่หน้าหน้าจะดู
เนียน นอกจากนีบ้างยี่ห้อยงัช่วยควบคมุความมนับนใบหน้าได้  ชว่ยป้องกนัการแตกลายของรอง
พืน้และแป้งท่ีเข้าไปตามรองตา่ง ๆ บนผิวหน้า บางย่ีห้อจะท าเป็นสี ๆ เช่น เขียว มว่ง มาชว่ยปรับ
แสงท าให้หน้าผ่องก่อนลงรองพืน้ 

 เบส (Make Up Base) 

 เป็นผลติภณัฑ์ท่ีชว่ยเตรียมผิวให้มีสีสม ่าเสมอ อ าพรางสีผิวและริว้รอยก่อนท่ีจะลงรองพืน้ 
หรือสามารถทาเดี่ยวๆ ได้ในกรณีของคนท่ีผิวไมค่อ่ยมีปัญหา หรือไม่ต้องการการปกปิดมากนกั  
โดยสีของเบสจะมีทัง้หมด 4 สีหลกั ๆ ได้แก่ สีเขียวส าหรับลดเลือนรอยแดง สีมว่งและสีฟ้าส าหรับ
ปรับสีผิวให้ดสูวา่ง สีขาวส าหรับการปรับให้สีผิวดขูาวขึน้หรือใช้เป็นไฮไลท์บางสว่นของใบหน้า สี
เหลืองส าหรับปรับสีผิวให้เข้ากบัรองพืน้ยิ่งขึน้ สีบรอนซ์ส าหรับปรับให้ผวิดเูปลง่ประกายและสีผิว
เข้มขึน้ และสชีมพสู าหรับปรับให้ผิวดอูมชมพซูึง่เหมาะส าหรับคนท่ีมีผวิขาวมาก ๆ  
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 รองพืน้ (Foundation) 

ภาพท่ี 2.2 : ตวัอยา่งรองพืน้ในเฉดสีตา่ง ๆ 
(ท่ีมาของภาพ: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/59/9a/62/599a626a778aa2e578bf4432 

31ac49d8.jpg   เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 
 

เป็นผลติภณัฑ์ท่ีชว่ยในเร่ืองของการปกปิดได้ดีท่ีสดุ เน้นให้เร่ืองของการปกปิดเทา่นัน้
อาจจะผสม SPF หรือไม่ก็ได้ ขึน้อยูก่บัยี่ห้อและรุ่นท่ีผลติ เป็นตวัช่วยท่ีเพิ่มความสะดวกสบายใน
การแตง่หน้าในดสูวย เพราะผิวจะดเูรียบเนียนสวย ไร้จดุดา่งด า มีรองรับส าหรับทกุสภาพผิว มี
หลากหลายประเภท ได้แก่ 

- รองพืน้แบบน า้ (Liquid Foundation)  

   ภาพท่ี 2.3 : รองพืน้ชนิดน า้ 
(ท่ีมาของภาพ: http://thezoereport.com/makeup-for-dry-skin/   เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

คอ่นข้างจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ไมว่า่จะเป็น oil - free , moisturizing   long lasting 
mattifyling เป็นต้น  โดยรูปแบบเหลา่นีจ้ะเป็นการระบเุพื่อให้ทราบว่า รองพืน้แบบไหนท่ีจะเหมาะ
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กบัสภาพผวิของเรา  นอกจากนีย้งัต้องดดู้วยวา่ต้องการการปกปิดระดบัไหน   โดยระดบัการปกปิด
จะแบง่เป็น 

o Sheer coverage เป็นการปกปิดแบบบางเบา จงึเหมาะกบัผู้ ท่ีไมมี่ปัญหาผิวหน้า
หรือไม่ต้องการปกปิดอะไร สามารถใช้เพื่อแตง่หน้าใส ๆ ในวนัธรรมดา 

o Sheer to medium coverage เป็นการปกปิดบางเบาถงึระดบัปานกลาง ซึง่จะ
ยงัคงให้ความเป็นธรรมชาตอิยู ่เหมาะกบัคนท่ีมีปัญหาผิวหน้าเลก็น้อย ต้องการ
ปกปิดแบบบางเบา อยา่งรอยจดุดา่งด าเลก็ ๆ 

o Medium Coverage เหมาะกบัผู้ ท่ีมีปัญหาผิวปานกลาง  อาจจะมีจดุดา่งด าบน
ใบหน้า หรือ รอยสวิตา่งๆ แตไ่ม่เยอะมาก สามารถท่ีจะเลือกใช้รองพืน้ระดบันีใ้น
การช่วยปกปิดได้ 

o Full coverage เป็นการปกปิดระดบัสงูท่ีสดุ เหมาะกบัผู้ ท่ีมีปัญหาผิวหน้า
คอ่นข้างมาก โดยรองพืน้ระดบันีจ้ะมีเนือ้ท่ีเข้มข้น จงึเหมากบัคนท่ีต้องการปกปิด
รอยสิวเยอะ กระ ฝ้า  หรือหากคณุจ าเป้นท่ีต้องแตง่หน้าทัง้วนั สามารถเลือกใช้
รองพืน้ท่่ีมีการปกปิดในระดบับนีไ้ด้ แตถ้่าอยากให้อยูท่น ควรเลือกให้เหมาะสม
กบัสภาพผวิหน้า และมีการระบวุา่ long lasting  จะท าให้อยูไ่ด้นานมากยิง่ขึน้ 
แตก่ารใช้รองพืน้แบบนีต้้องระวงัอยา่ให้หนกัมือมากจนเกินไป เพราะจะท าให้ดู
หนา และหนกัหน้า 

- รองพืน้แบบครีม (Cream Foundation) 

 
ภาพท่ี 2.4 : รองพืน้แบบครีม 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.glamour.com/lipstick/2015/07/differences-between-liquid-
foundation-tinted-moisturizer-bb-cream-cc-cream/1?mbid=social_pinterest    เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 

มกราคม 2559) 
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            สว่นใหญ่แล้วรองพืน้แบบนีจ้ะจดัเป็น Full coverage โดยจะมีการปกปิดท่ีคอ่นข้างสงู จงึ
เกิดสิวได้ง่าย ดงันัน้หากเลือกใช้รองพืน้ชนิดนีค้วรท่ีจะล้างท าความสะอาดเคร่ืองส าอางให้สะอาด 

                  
- รองพืน้แบบแป้ง (Foundation Powder) 

 
ภาพท่ี 2.5 : รองพืน้ชนิดแป้ง 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/advice/g3219/best-
foundations-for-your-skin-type/?slide=1   เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 9663 มกราคม 29) 

            
 คือ แป้งท่ีผสมรองพืน้ โดยหลงัการลงรองพืน้แล้ว สามารถเลือกใช้แป้งนีใ้นการช่วยเสริม

การปกปิด จะท าให้หน้ายิ่งดเูนียนขึน้ได้อีก แตห่ากไมไ่ด้มีปัญหาผิวหน้ามากนกั ก็สามารถ 
เลือกใช้ได้เลย โดยไม่ต้องลงรองพืน้ 

 
- ทินท์ มอยส์เจอร์ไรเซอร์ (Tinted Moisturizers)  

 
ภาพท่ี 2.6 : ทินท์ มอยเจอไรเซอร์ 

(ท่ีมาของภาพ: http://phyrra.net/2013/07/josie-maran-argan-tinted-moisturizer-spf-30-
review.html#_a5y_p=726505   เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 
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เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ท่ีมีน า้หนกัเบา บางยี่ห้ออาจมี SPF แตบ่างยี่ห้ออาจไมมี่ ลกัษณะท่ี
ส าคญันัน่คือเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ท่ีมีการเจือสีลงไป สามารถใช้แทนรองพืน้ ส าหรับการแตง่หน้า
แบบเผยผิว หรือดเูหมือนไมไ่ด้แตง่หน้า ใช้ได้กบัทกุสภาพผิว แตเ่หมาะกบัผู้ ท่ีไมมี่ปัญหาผิว3 
 

- บีบีครีม (BB Cream : Blemish Balm) 

บีบีครีมได้รับความนิยมสงูมากในตลาดเคร่ืองส าอางแถบเอเชีย มีคณุสมบตัิในการปรับ
สภาพสีผิวให้ดเูป็นปกต ิปกปิดรอยต าหนิได้ระดบัหนึง่ ดเูรียบเนียนและกระจ่างใส  
 บีบีครีมมีลกัษณะเป็นเนือ้ครีมสีเนือ้ท่ีมีเฉดให้เลือกน้อย ซึง่รวบรวมไว้ด้วยสว่นผสมของ
เบส รองพืน้ ครีมกนัแดด และครีมบ ารุง จงึเหมาะกบัคนท่ีมีเวลาแตง่หน้าน้อยหรือชอบการแตง่
หน้าท่ีไม่ได้ปกปิดมากจนดหูนา  โดยมากจะอยูใ่นบรรจภุณัฑ์ประเภทหลอดบีบและขวดกด  
  

- ซีซีครีม (CC Cream : Color Correcting Cream) 

  เป็นผลติภณัฑ์ท่ีออกตามหลงัมาจาก BB Cream แตต่วันีจ้ะพิเศษกวา่ตวัก่อนนัน้นิดนงึ 
คือมีคณุสมบตัิพิเศษ ท่ี เค้าจะเน้นไปท่ีการปกปิดรอยแดง หรือสีผวิตา่งๆ ให้สม ่าเสมอกนั หรือ
เรียกได้วา่ ถ้าทาไปแล้ว สีผิวของเราก็จะเรียบเนียนเสมอกนันัน้เอง โดยท่ีสว่นผสมของเค้าก็จะ
คล้ายกบับีบีเลย แตเ่พิ่มสารควบคมุ-ปรับสีผิว (Color Controller) เข้าไป หรือมีสว่นผสมทัง้หมด 4 
อยา่งก็คือ เบส + รองพืน้ + ครีมกนัแดด+ สารควมคมุ-ปรับสีผิว  

- ดีดี ครีม (DD Cream : Dynamic Do-all , Daily Defense Cream , Dermatologically 
Defining BB Cream) 

 เป็นนวตักรรมใหมท่ี่เหมือนกบั BB Cream แตจ่ะแตกตา่งตรงท่ีใสส่ารบ ารุงเข้าไปด้วย 
โดยเน้นในเร่ืองของการลดเลือนริว้รอย ชะลอความแก่ Anti-Aging รวมไปถึงเร่ืองให้ความชุ่มชืน้
และ Whitening เข้าไปด้วย เรียกได้วา่มีสว่นผสมกนัแบบครบถ้วนทัง้ รองพืน้ + เบส + ครีมกนั
แดด +สารบ ารุง 

_______________________________________________________________________________ 
3All About Beauty. (2559). ชนิดของรองพืน้. เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม. เข้าถงึจาก 
http://easynailstyle.weebly.com/all-about-makeup/6 
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- เอเอ ครีม (AA Cream : Auto Aura , Anti Acne , Anti - Aging) 

เป็นครีมท่ีถกูพฒันาสตูรมาจาก BB Cream พร้อมรวบรวม 3 คณุสมบตัิไว้ในตวัเดียว คือ  
  - Auto Aura : ช่วยปรับสีผวิให้ขาว กระจา่งใสขึน้ เหมือนกบัมีออร่าทนัทีหลงัทา 
  - Anti Acne : ไม่ท าให้อดุตนั ลดปัจจยัการเกิดสิว เพราะมีสว่นผสมจาก Tea Tree Oil 
  - Anti Aging : ผิวแลดกูระชบัลดเลือนริว้รอย4 

 

 2) กลุม่เคร่ืองส าอางเพื่อการตกแตง่ดวงตา 

 ตกแตง่คิว้ 

 

ภาพท่ี 2.7 : ดินสอเขียนคิว้แบบหมนุพร้อมแปรงปัด 
ท่ีมาของภาพ): http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/advice/g4414/charting-

brows/?slide=1   เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 ใช้ส าหรับการแตง่เตมิรูปทรง ความเข้ม และสีของคิว้ ให้รับเข้ากบัรูปร่างของใบหน้า สีผม 
และลกัษณะการแตง่หน้าในแตล่ะครัง้ โดยรูปแบบของผลติภณัฑ์มีหลากหลายประเภท ดงันี ้

- ดินสอเขียนคิว้ : สามารถใช้งานได้ทัง้การวาดโครง วาดเส้นคิว้ ถมคิว้  
- สีฝุ่ นเขียนคิว้ : ใช้งานได้ทัง้การวาดโครง วาดเส้น และถมคิว้ แตจ่ะมีความเป็น

ธรรมชาติมากกว่าดนิสอ เพราะสามารถไลเ่ฉดสีได้เนียนกวา่ 
- เจลเขียนคิว้ : ใช้งานได้ทัง้การวาดโครง วาดเส้น และถมคิว้ แตจ่ะเดน่ในเร่ืองของ

ความตดิทนและความชดัเจนของเม็ดสี 
- มาสคาร่าคิว้ : ใช้ส าหรับปัดขนคิว้ให้เป็นสีตามท่ีต้องการ มกัใช้ในผู้ ท่ีมีเส้นผมสีออ่น 

สามารถใช้เดีย่วๆ หรือจะใช้หลงัจากเขียนคิว้ด้วยอปุกรณ์อ่ืนแล้วก็ได้ 

____________________________________________________________________________ 
4ส านกัพิมพ์ประพนัธ์สาส์น. (2559). AA BB CC DD Cream ต่ำงกันยังไง ต้องดู. เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 

มกราคม. เข้าถงึจาก http://www.praphansarn.com/article/detail/1294 
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 ตกแตง่เปลือกตา 

- ท่ีเขียนขอบตา (Eyeliner) 

 

ภาพท่ี 2.8 : อายไลเนอร์ชนิดตา่ง ๆ และลกัษณะเนือ้สีท่ีได้ 

(ท่ีมาของภาพ: http://makeuptutorials.com/how-to-apply-eyeliner-tips-styles/ 
  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

  มกัใช้เขียนชิดริมขอบตาบนและ/หรือลา่ง เพื่อเป็นการเน้นให้ดวงตาดเูดน่ ดมีูรูปร่างท่ีได้
รูปหรือโตขึน้  มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้แบบเหลว แบบเจล และแบบดินสอ 

- สีทาเปลือกตา (Eyeshadow) 

 

ภาพท่ี 2.9 : อายแชโดว์พาเลต 
(ท่ีมาของภาพ: 

http://www.shopstyle.com/browse/women?fts=eyeshadow+palette&utm_medium=SMM&utm
_source=Pinterest&utm_campaign=SRP_eyeshadow  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 9663 มกราคม 29) 
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  เน้นใช้ตกแตง่เปลือกตาด้านบน สว่นด้านลา่งมกัจะใช้สีสวา่งแต้มเลก็น้อย มีสีสนัท่ี
หลากหลายอย่างมาก นอกจากนีย้งัมกัผสมผงชิมเมอร์หรือประกายวาว ๆ เพื่อเพิ่มความโดดเดน่
ให้กบัดวงตาท่ีแตง่อีกด้วย โดยทัว่ไปมกัมีลกัษณะเป็นเจลหรือแบบอดัแข็ง 

-  ท่ีปัดขนตา (Eyelash Mascara) 

 

ภาพท่ี 2.10 : มาสคาร่าสีด า ส าหรับขนตา 
ท่ีมาของภาพ): 

http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/advice/a3048/mascara-thats-actually-
revolutionary/  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้เพื่อการตกแตง่ขนตาให้ดโูดดเดน่ ทัง้ในด้านความโค้งงอน เพิ่มความเข้ม 
ความหนา และความยาว หรือแม้แตเ่ปลี่ยนสีขนตาให้เป็นสีตา่ง ๆ นอกจากสีด า ซึง่รูปแบบบรรจุ
ภณัฑ์จะมีอยูป่ระเภทเดียวหลกั ๆ คือเป็นแบบแท่งฝาเกลียวหมนุ ท่ีปลายด้านท่ีใช้งานจะมีหวั
แปรงในรูปแบบท่ีตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิของท่ีปัดขนตา เช่น ถ้าหวัแปรงโค้งจะท าให้รับเข้า
กบัขนตาได้ดีและช้อนขึน้ให้งอนได้ดีด้วย เป็นต้น โดยท่ีปัดขนตาจะมีสตูรท่ีหลากหลาย บางสตูร
จะผสมไฟเบอร์เพื่อช่วยในการตอ่ความยาวของขนตา บางสตูรจะผสมน า้มนัเพ่ือช่วยในการบ ารุง
ขนตาไปในตวั บางสตูรกนัน า้ได้ บางสตูรป้องกนัการจบัตวัเป็นก้อนของเนือ้ผลิตภณัฑ์ได้ 
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 3) กลุม่เคร่ืองส าอางเพื่อการสร้างมิติให้กบัใบหน้า 

 สีปัดแก้ม (Blush on) 

 

ภาพท่ี 2.11 : สีปัดแก้มในรูปแบบตา่ง ๆ 

ท่ีมาของภาพ): http://www.instyle.com/news/our-all-time-favorite-blush-nars-orgasm 
  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

 เป็นผลติภณัฑ์ท่ีเน้นการสร้างมิตหิรือเพิ่มความสดใสเป็นธรรมชาตใิห้กบัใบหน้า ใช้ลงหลงั
รองพืน้หรือหลงัปัดแป้งฝุ่ นทัว่ทัง้หน้า  นิยมระบายบางๆ ท่ีบริเวณพวงแก้มใต้ตาเพื่อให้ใบหน้าดมีูสี
เลือดฝาดจาง ๆ  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบโครงหน้าของผู้ใช้ด้วย  

 สีปัดโครงหน้า (Bronzer)  

 

ภาพท่ี 2.12 : สีปัดโครงหน้าแบบฝุ่ นในบรรจภุณัฑ์แบบตลบั 
ท่ีมาของภาพ): http://www.refinery29.com/pale-skin#slide-4  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 
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 เช่นเดียวกบัสปัีดแก้ม คือใช้สร้างมิติให้โครงหน้า สามารถท าให้ดเูรียวหรือได้รูปสวยมาก
ขึน้ได้ การลงหรือใช้จะขึน้อยูก่บัประเภทของเนือ้สมัผสั เช่น หากเป็นเนือ้สมัผสัแบบฝุ่ นแป้ง ก็จะลง
หลงัลงแป้งฝุ่ น หรือหากเป็นเนือ้สมัผสัแบบครีมก็จะลงหลงัลงรองพืน้แล้วจงึตามด้วยแป้งฝุ่ น เป็น
ต้น  มกัมีสีออกไปโทนน า้ตาล อาจจะอมส้มเลก็น้อย หรือมีความออ่น-เข้มแตกตา่งกนัไป 

 ไฮไลท์ (Highlight) 

 

ภาพท่ี 2.13 : ไฮไลเตอร์แบบฝุ่ น ในบรรจภุณัฑ์แบบตลบั 
ท่ีมาของภาพ): http://www.thebeautydiet.co.uk/2013/01/review-mac-mineralize-skin-finish-

soft.html  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 ใช้เพื่อทาหรือระบายเพ่ือท าให้บริเวณนัน้ๆ ดนูนู สวา่ง เดน่ขึน้ หรือท าให้ใบหน้าดชูุม่ฉ ่า มี
มิติขึน้ มกัใช้คูก่บับรอนเซอร์ ลกัษณะการใช้งานจะขึน้อยูก่บัประเภทของเนือ้สมัผสัของไฮไลท์ เชน่ 
หากเป็นเนือ้สมัผสัแบบฝุ่ นแป้ง ก็จะลงหลงัลงแป้งฝุ่ น หรือหากเป็นเนือ้สมัผสัแบบครีมก็จะลงหลงั
ลงรองพืน้แล้วจึงตามด้วยแป้งฝุ่ น เป็นต้น 
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4) กลุม่เคร่ืองส าอางเพื่อการตกแตง่ริมฝีปาก 

 ลปิมนั (Lip Balm) 

 

ภาพท่ี 2.14 : ลิปบาล์แบบแทง่หมนุ 
ท่ีมาของภาพ): http://eat-drink-love.com/2013/12/homemade-peppermint-lip-balm/ 

  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 
 

 เป็นผลติภณัฑ์ท่ีเน้นเร่ืองการบ ารุงริมฝีปากให้ชุม่ชืน้ เรียบเนียน โดยมากมกัมีสว่นผสม
เป็นน า้มนัประเภทตา่งๆ ไขผึง้ หรือปิโตรเลียมเจล มีกลิน่หลากหลายเช่นเดียวกบัรสชาติ ในบางแบ
รนด์จะใสร่สชาติหวานๆ ไว้ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้สะดวกใจในการรับประทานอาหารแม้จะทาลปิมนัเอาไว้ 
โดยทัว่ไปมกัจะมีสีชมพอูอ่นๆ เพื่อให้ริมฝีปากดรูะเร่ือสขุภาพดี เหมาะกบัการแตง่หน้าออ่นๆ แต่
ถ้าหากเป็นสีขาวขุน่ เม่ือทาไปแล้วจะไมเ่กิดสีอะไร  ด้วยคณุสมบตัิท่ีมีให้เลือกหลากหลายนี ้ท าให้
ลปิมนัเป็นท่ีนิยมในคนทกุเพศทกุวยั  
 

 ท่ีเขียนขอบปาก (Lip Liner) 

 

ใช้เพื่อการเขียนขอบปากให้ดเูรียบร้อย ได้รูปสวยอยา่งท่ีต้องการ สามารถใช้ควบคูก่บัรอง
พืน้เพ่ือการแปลงรูปทรงของริมฝีปากได้ ทัง้ให้ดใูหญ่ขึน้หรือเล็กลง มกัจะมีลกัษณะเป็นแท่ง
เหมือนดินสอ มีเนือ้สมัผสัแบบกึ่งครีมกึ่งแข็ง อยา่งไรก็ตามเราสามารถใช้แปรงลปิวาดโครงปาก
แทนได้ด้วยลปิสติกปกติ 
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2.1.5.4.3) ลปิกลอส (Lip Gloss) 

 

ภาพท่ี 2.15 : ลิปกลอสแบบใสในรูปแบบตา่ง ๆ 
ท่ีมาของภาพ): http://www.instyle.com/beauty/lips/best-clear-lipgloss เข้าถงึเม่ือวนัท่ี  29

(9663 มกราคม 

  ลกัษณะของผลติภณัฑ์จะเป็นของกึ่งเหลวกึ่งเจล คอ่นไปทางหนืด มีสีสนัหลากหลาย
ตัง้แตแ่บบใสไปจนถึงสีเข้มเหมือนลปิสตกิ แตจ่ะไมเ่ซต็ตวัแบบแห้ง ช่วยเคลือบให้ริมฝีปากดเูดน่
ด้วยความวาวทัง้จากเนือ้ผลติภณัฑ์และประกายผงท่ีผสมเอาไว้ นอกจากนีย้งัมีข้อดีในการรักษา
ความชุ่มชืน้ของริมฝีปากได้ดี แตถ้่าหากทาเยอะเกินไปจะท าให้ปากมีความเหนียวมากสร้างความ
ล าบากให้ผู้ใช้ได้ สามารถใช้ทาหลงัลปิมนั ลปิทิน้ท์ ลปิสติก หรือทาเดีย่ว ๆ ก็ได้ 
 

 ลปิทิน้ท์ (Lip Tint) 

 
ภาพท่ี 2.16 : ลิปทิน้ท์สีแดงก ่าในรูปแบบหลอดบีบ พร้อมฝาท่ีปาด 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.refinery29.com/affordable-beauty#slide-9  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 
มกราคม 2559) 
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 มีลกัษณะเป็นน า้เหลว ๆ มีสสีนัคอ่นข้างสด ไม่ช่วยในการให้ความชุ่มชืน้กบัริมฝีปาก มกั
ใช้หลงัทาด้วยลิปมนั โดยแตะด้านในขอบปากแล้วใช้นิว้เกลี่ย ๆ ออกมาเพ่ือไลร่ะดบัความเข้มของ
เฉดส ี 
 

 ลปิสติก (Lipstick) 

 
ภาพท่ี 2.17 : ลิปสติกสีแดงรูปแบบแทง่ 

(ท่ีมาของภาพ: https://www.avon.com/product/55157/perfectly-matte-
lipstick?setlang=en&c=SocialMedia&otc=Pinterest_1187295&s=SM_Pinterest_PDP&repId=1629319

2  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

 
 เป็นผลติภณัฑ์ตกแตง่ริมฝีปากท่ีถกูผลติออกมามีสีสนัท่ีหลากหลายมากท่ีสดุตัง้แตโ่ทน
ชมพ ูส้ม มว่ง เหลือง เขียว ฟ้า น า้ตาล ไปจนถึงสีด า  มีลกัษณะเนือ้สมัผสัเป็นกึ่งครีมกึ่งแข็ง โดย
สามารถให้ผลลพัธ์ได้หลายรูปแบบ ทัง้แบบกลอส แบบชุ่มชืน้ แบบครีม แบบกึ่งแห้ง แบบแห้ง  
 

2.1.6 สำรประกอบในเคร่ืองส ำอำง 

 น า้ (Water) 

น า้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหนึง่มกัจะใช้น า้กลัน่เพ่ือความบริสทุธ์ิไมมี่สารเจือปน
และปราศจากเชือ้โรค ในเคร่ืองส าอางแตล่ะชนิดจะมีน า้เป็นสว่นประกอบไม่เท่ากนัทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
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จดุประสงค์ เช่น ครีมมีสว่นท่ีเป็นน า้และน า้มนัอยูด้่วยกนั โลชัน่คือครีมท่ีมีน า้มากกวา่ถ้าเป็นโทน
เนอร์ก็จะมีน า้เป็นสว่นประกอบมากท่ีสดุ 

 

 น า้มนั (Oil) 

 
ภาพท่ี 2.18 : ตวัอยา่งน า้มนั 

ท่ีมาของภาพ): http://www.beautyworldnews.com/articles/9287/20140518/try-the-trend-
coconut-oil-skin-care-and-hair-care-antioxidant-vitamin-e-polyphenols-peptides-ahas-eczema-jojoba-
sunflower-sri-lanka-philippines.htm  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 

ครีมทัว่ไปจะมีน า้มนัหรือไขมนัเป็นสว่นประกอบซึง่จะมีสดัสว่นมากน้อยแตกตา่ง กนัไป 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเขียนวา่ Oil-free นัน้จะมีสว่นท่ีเป็นน า้มนัน้อยแตมี่น า้มากไขมนัหรือน า้มนัประกอบไป
ด้วยกรด ไขมนัชนิดใดชนิดหนึง่และกลีเซอรีน (Glycerin) เป็นเสมือนสะพานเช่ือมระหวา่งกรด
ไขมนัทัง้ 2 ชนิด คือ กรดไขมนัอิ่มตวั (Saturated Fatty) และกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวั (Unsaturated 
Fatty Acid) 

น า้มนัหรือไขมนัท่ีเป็นสว่นประกอบในครีมบ ารุงผิวนัน้ก็เพื่อป้องกนัน า้ ระเหยออกไปจาก
ผิวหนงั การเลือกซือ้ครีมท่ีเหมาะกบัผิวก็ขึน้อยูก่บัชนิดของผิวแตล่ะคนโลชัน่จะ เหมาะกบัคนผิว
มนัเน่ืองจากมีสว่นท่ีเป็นน า้มนัน้อย สว่นคนท่ีมีผวิแห้งหรือตอนหน้าหนาวผวิแห้งก็อาจจะลอง
เปลี่ยนมาใช้ครีมแทน น า้มนัหรือไขมนัไมส่ามารถดดูซมึลกึลงไปในผวิหนงัได้ไม่วา่จะเป็นน า้มนั
ท่ีมา จากพืชหรือสตัว์ 
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 สารท่ีท าให้ข้น (Consistance) 

 
ภาพท่ี 2.19 : เนยโกโก้ 

ท่ีของภาพ): http://www.maltrafoods.com/cocoa-products 
เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

น า้กบัน า้มนัเป็นสิง่ท่ีเข้ากนัไมไ่ด้ ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีสารท่ีเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งน า้
กบัน า้มนัให้อยูด้่วยกนัได้ สารนัน้เรียกว่า Emulsifier ซึง่เป็นตวัท าให้ข้นผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ 
จ าเป็นต้องมีสารดงันี ้Lecitin, Lsopropyl Lanolate, Lsopropyl Myrsitate, Cococa Butter ฯลฯ 

 

 สารท่ีท าให้ลืน่ (Emollient) 

 
ภาพท่ี 2.20 : Propylene Glycol 

(ท่ีมาของภาพ: http://canadavapes.com/info/wp-content/uploads/2016/03/propylene-glycol-
250x250.jpg  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

เป็นสารท่ีท าให้สว่นผสมอ่ืน ๆ ให้เกลี่ยหรือซมึได้ทัว่ผิวหนงัสารท่ีท าให้ลื่นมีหลายชนิด เชน่ 
Propylene Glycol, Butylene Glycol, Polysorbates Glycol เป็นต้น 
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 สารดดูชบัน า้ (Humectant) 

 
ภาพท่ี 2.21 : Hyaluronic Acid 

ท่ีมาของภาพ): http://hyaluronicaciddermalfiller.sell.everychina.com/p--239492909
raw-material-high-molecular-weight-hyaluronic-acid-powder-cosmetic-grade.html     

เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 
 

เป็นสารท่ีช่วยให้ผิวรักษาน า้ไว้ได้ท าให้ผวิชุ่มชืน้ไมแ่ห้งกร้านสารเหลา่ นีมี้หลายชนิด เช่น 
Hyaluronic Acid, NaPCA, Collagen, Elastin, Protein, Amino, Amino Acid ฯลฯ สารเหลา่นี ้
เป็น Moisturizer ท่ีดีส าหรับผิว แตไ่ม่สามารถซมึเข้าไปในผิวได้ 

 

 สารกนัเสีย (Preservative) และสาร Antioxidants 

ในการผลติเคร่ืองส าอางตา่ง ๆ ความสะอาดเป็นสิง่ส าคญัมากในทกุขัน้ตอนการผลติ
ภาชนะท่ีบรรจตุ้องสะอาด ปราศจากเชือ้จลุนิทรีย์ซึง่จะท าให้ผลิตภณัฑ์เสียหรือบดูได้ง่าย ดงันัน้ใน
เคร่ืองส าอางสว่นใหญ่จงึจ าเป็นต้องใสส่ารกนัเสียเพ่ือยืดอาย ุผลติภณัฑ์นัน้ให้นานขึน้สารกนัเสีย
มีจดุประสงค์หลกั 2 ประการ คือ 

-  เพื่อป้องกนัการเจริญเติบโตของเชือ้จลุนิทรีย์ตา่ง ๆ 

- เพื่อป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซเิดชัน่ เรียกสารชนิดนีว้า่ Antioxidants 

 

 น า้หอม (Perfume) 

ผลิตภณัฑ์เกือบทกุชนิดมีการใสน่ า้หอมเพื่อให้มีกลิน่หอมน่าใช้เป็นเอกลกัษณ์ ความจริง
แล้วน า้หอมไมไ่ด้มีสว่นในการออกฤทธ์ิใด ๆ ทัง้สิน้เพียงแตใ่ห้กลิน่หอมเทา่นัน้ น า้หอมแบง่ออกได้ 
3 ชนิด คือ 
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- Natural Perfume เป็นน า้หอมท่ีได้จากธรรมชาต ิ

- Natural ldentic Perfume หมายถึงน า้หอมท่ีมีสว่นประกอบและกลิ่นเหมือนกบั
น า้หอมท่ีได้จากธรรมชาต ิ

- Perfume Synthetic คือน า้หอมกลิ่นสงัเคราะห์ท่ีไม่เหมือนกลิน่น า้หอมท่ีได้จาก
ธรรมชาต ิ

 

 สี (Color) 

 
ภาพท่ี 2.22 : สีผสมเคร่ืองส าอางแบบผง สี Ultramarine 

ท่ีมาของภาพ): 
http://image.ec21.com/image/ssindhu/oimg_GC02821369_CA06808475/Ultramarine_Blue_Pigment_f

or_Cosmetics_and_Artists.jpg  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

เป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหนึง่ในการผลิตเคร่ืองส าอางสท่ีีใช้ในเคร่ืองส าอางบางชนิด
ก็เพื่อให้เกิดความแตกตา่งของผลติภณัฑ์เท่านัน้ แตใ่นเคร่ืองส าอางบางชนิดสีเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัมาก เชน่ แป้งผดัหน้าท่ีมีสีเนือ้โทนตา่ง ๆ ลปิสติก อายแชโดว์ ดนิสอเขียนคิว้ หรือน า้ยา
โกรกสีผม เป็นต้น 

 อ่ืนๆ 

อาทิเช่น สารสกดัจากพืชหรือสมนุไพร (Herb Extract), วิตามิน (Vitamin), สารซกัฟอก 
(Detergent), สารสมานผิว (Astringent)5 

_______________________________________________________________________________ 
5LamoneDNALacto. (2559). ส่วนประกอบของเคร่ืองส ำอำง. เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม. เข้าถงึจาก 
https://www.facebook.com/LamoneDNALacto/posts/366047620143912 
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2.1.7 เนือ้สัมผัสของเคร่ืองส ำอำง (Cosmetics Textures) 

สิง่ท่ีท าให้เคร่ืองส าอางประเภทเดียวกนัแตกตา่งกนัได้นอกจากคณุสมบตัิด้านการบ ารุง
และปกปิดแล้ว ยงัมีเร่ืองของเนือ้สมัผสั ทัง้ก่อนและหลงัใช้ ซึง่ในแตล่ะเนือ้สมัผสัจะมีข้อจ ากดัและ
ผลลพัธ์ท่ีแตกตา่งกนัไป เคร่ืองส าอางบางชนิด ก่อนใช้ดมีูลกัษณะเหลวคล้ายน า้ แตเ่ม่ือทาลงผิว
แล้วกลบักลายเป็นแป้งและเซท็ตวัแบบแห้งทนัที หรือบางชนิด ก่อนใช้มีลกัษณะเป็นครีม แตเ่ม่ือ
เกลี่ยลงผิวแล้วกลบัแตกตวักลายเป็นน า้ เป็นต้น ทัง้นี ้การจะออกแบบเนือ้สมัผสัของเคร่ืองส าอาง 
จะต้องค านึงถึง สภาพผิวผู้ใช้ การน าไปใช้ การเซท็ตวัแบบท่ีต้องการบนผิว และความต้องการ
เฉพาะด้านอ่ืน ๆ ท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล  

 วตัถดุิบหรือสารท่ีใช้ในการแตง่เนือ้สมัผสัของเคร่ืองส าอางนัน้มีมากมาย ทัง้มาจาก
ธรรมชาติ เช่น น า้มนั (เชน่ น า้มนัมะพร้าว น า้มนัมะกอก น า้มนัเมลด็องุ่น เป็นต้น) แว็กซ์หรือไข 
(เช่น ไขผึง้ เป็นต้น) บตัเตอร์หรือเนย (เชน่ เชียร์บตัเตอร์ โคโคบ่ตัเตอร์ เป็นต้น) แป้ง (เชน่ แป้งข้าว 
แป้งข้าวโพด ผงแร่หิน เป็นต้น) หรือท่ีมาจากการสงัเคราะห์ขึน้ เชน่ ซลิโิคนชนิดตา่ง ๆ  สารให้
ความคงตวั สารท าละลาย อิมลัซไิฟเออร์ เอทานอล พอลเิมอร์ เป็นต้น  

 ความแตกตา่งระหวา่งสารจากธรรมชาตกิบัสารสงัเคราะห์ ได้แก่ 

 สารจากธรรมชาตจิะดีตอ่ผิวมากกวา่ในระยะยาว ก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผิวได้น้อย ช่วยบ ารุง
ผิวได้ ไมอ่นัตราย 

 สารท่ีมาจากการสงัเคราะห์ ให้ผลลพัธ์ในด้านการเคลือบผิวมากกว่าจะเป็นการบ ารุง ช่วย
คงสภาพผวิให้อยูใ่นรูปแบบท่ีต้องการในระยะหนึง่ แตห่ากปลอ่ยทิง้ไว้บนผิวนานเกินไป 
และท าความสะอาดไม่ดี จะก่อให้เกิดการอดุตนัของรูขมุขนได้ รวมไปถึงมีอตัราเสีย่งตอ่
การแพ้มากกวา่สารท่ีมาจากธรรมชาติด้วย และอาจท าลายสขุภาพผิวในระยะยาวด้วย 

 อยา่งไรก็ตาม การเลือกใช้วตัถดุิบในแตล่ะแบบ ยงัต้องขึน้อยูก่บัสมบตัิการท าละลายของ
สารตวัอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใสไ่ปในตวัผลติภณัฑ์ด้วย เชน่ สารส าคญับางตวัต้องท าละลายในน า้ แต่
ผลิตภณัฑ์นีจ้ าเป็นต้องมีออยและแว็กซ์เพื่อสร้างความคงตวั ดงันัน้จงึต้องผสมสารอมิลัซไิฟเออร์
และตวัช่วยท าละลายเข้าไป เพ่ือให้น า้และไขมนัเข้ากนัได้ เป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

 ประเภทเนือ้สมัผสัของเคร่ืองส าอางในปัจจบุนัมีหลากหลายมาก โดยสามารถแบง่ได้เป็น
ชนิดหลกั ๆ ดงันี ้

 แบบเหลว (Liquid , Fluid , Watery Texture) 

 

ภาพท่ี 2.23 : ตวัอยา่งเนือ้สมัผสัของเคร่ืองส าอางแบบเหลว 
(ท่ีมาของภาพ: http://maru358.tumblr.com/post/37382636702  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 9663 มกราคม 29) 

มีลกัษณะเหลวคล้ายน า้หรือน า้มนั เคร่ืองส าอางท่ีอยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่ ลิปทิน้ท์ ลปิสติก
เหลว (Liquid Lipstick) ลปิกลอส รองพืน้เนือ้เหลว (Fluid , Liquid, Watery Foundation) สีปัด
แก้มแบบเหลว (Liquid Blush on , Bronzer , Highlight) เป็นต้น 

มกัมีสว่นประกอบหลกัเป็นน า้ น า้มนั ซลิโิคนและผงแป้ง 

 

   ส
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 แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว (Semi-Solid Texture) 

 
ภาพท่ี 2.24 : ตวัอยา่งเนือ้สมัผสัของเคร่ืองส าอางแบบกึง่แข็งกึง่เหลว 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.redonline.co.uk/beauty/product-reviews/foundation-dry-skin  เข้าถงึ
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

มีลกัษณะข้นกวา่น า้ มีความหนืดและคงตวัพอสมควร สว่นใหญ่จะเป็นพวกครีมหรือเจล 
ตา่ง ๆ เคร่ืองส าอางในกลุม่นี ้ได้แก่ รองพืน้เนือ้ครีม ลปิสติกเนือ้ครีม สีทาแก้มเนือ้ครีม อายแชโดว์
และอายไลเนอร์แบบครีม เป็นต้น 

มกัมีสว่นประกอบหลกัเป็นน า้มนั บตัเตอร์ แว็กซ์ ซลิโิคนและผงแป้ง 

 แบบแข็ง (Solid Texture) 

 
ภาพท่ี 2.25 : ตวัอยา่งเนือ้สมัผสัของเคร่ืองส าอางแบบแข็ง 

(ท่ีมาของภาพ: https://www.avon.com/product/makeup/lips/lipstick/53278/ultra-color-
indulgence-lip-color?s=SMPinterest&c=SocialMedia&otc=UltraColorIndulgencePinterest303202015 

  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 
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มีลกัษณะแข็งและคงรูปร่าง มกัอยูใ่นรูปแบบแท่ง เช่น คอนซีลเลอร์ ลปิสติก เป็นต้น 

มกัมีสว่นประกอบหลกัเป็นน า้มนั บตัเตอร์ แว็กซ์ ซลิโิคนและผงแป้ง โดยจะมีสว่นของบตั
เตอร์ แว็กซ์และซลิโิคนมากกว่าน า้มนั 

 แบบฝุ่ น (Powder Texture) 

 

ภาพท่ี 2.26 : ตวัอยา่งเนือ้สมัผสัของเคร่ืองส าอางแบบฝุ่ น 
ท่ีมาของภาพ): http://www.halleyresources.com/default.aspx  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 
มีลกัษณะเป็นฝุ่ นผงเม็ดเล็กละเอียดมาก เคร่ืองส าอางท่ีอยูใ่นประเภทนี ้เชน่ แป้งอดัแข็ง 

อายแชโดว์ แป้งฝุ่ น เป็นต้น 

มกัมีสว่นประกอบหลกัเป็นน า้มนั บตัเตอร์ แว็กซ์ ซลิโิคนและผงแป้ง โดยจะมีสว่นของผง
แป้งมากท่ีสดุ 

 

 

   ส
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 2.1.8 สีผสมเคร่ืองส ำอำง (Cosmetics Colors) 

 

ภาพท่ี 2.27 : ตวัอยา่งสีผสมเคร่ืองส าอางแบบผง 
ท่ีมาของภาพ): http://makeups.win/pigment-makeup-5946.html   

เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 สีเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัมากอยา่งหนึ่งในเคร่ืองส าอาง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เคร่ืองส าอางส าหรับตกแตง่ใบหน้า เชน่ รองพืน้ ลปิสติก อายแชโดว์ เป็นต้น  เน่ืองจากเป็นสว่น
ส าคญัในการปกปิดอ าพรางสีผิวเดมิ จดุบกพร่องตา่ง ๆ บนผิว หรือใช้แตง่เตมิให้สว่นนัน้ ๆ มีความ
โดดเดน่สวยงามมากยิง่ขึน้  ในเคร่ืองส าอางประเภทตกแตง่นีจ้งึมีปริมาณของสีมากกวา่ประเภท
อ่ืน ๆ  

 คณุลกัษณะของสีผสมเคร่ืองส าอาง 

- ให้สีและความเข้มตามต้องการ แม้จะใช้ในปริมาณเพียงเลก็น้อยก็ให้สีเพียงพอ 
- มีความคงตวัดี คือ คงทนตอ่แสง ความร้อน การเกิดออกซเิดชนั(Oxidation) รีดกัชัน่

(Reduction) การเกิดไฮโดรลิซิส(Hydrolysis) การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ดา่ง
(ph) และจลุชีพ 

- ไม่เป็นพษิตอ่ผู้ใช้ ทัง้พิษท่ีเกิดจากตวัสีท าปฏิกิริยากบัสว่นประกอบอ่ืนใน
เคร่ืองส าอาง แล้วกลายเป็นสารมีพิษ นอกจากนัน้ต้องไมท่ าให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้ 

- ไม่มีสารปนเปือ้นและจลุชีพท่ีเป็นพิษตอ่ผู้ใช้ หรือมีอยูใ่นปริมาณท่ีต ่ากวา่พิกดัท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ 

   ส
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- ราคาถกู คณุภาพดี และหาซือ้ได้ง่าย 

 ประเภทของสีผสมเคร่ืองส าอาง (แบง่ตามแหลง่ก าเนิด) 

- สีจากธรรมชาตชินิดละลาย (Natural soluble dyes) 

 เป็นสีท่ีได้จากธรรมชาตโิดยสกดัจากพืชหรือสตัว์ เช่น alkanin เป็นสารสีแดงท่ีได้จาก
เปลือกของราก alkanna  คาร์มีนเป็นสารสีแดงท่ีได้จากแมลงตวัเมีย(Coccus cacti)  คลอโรฟีลล์
เป็นสารสีเขียวท่ีได้จากใบไม้  คาโรทีน(Carotene)เป็นสารสีเหลืองท่ีได้จากผกั เป็นต้น  ปัจจบุนัใช้
แตง่สีในเคร่ืองส าอางน้อย เพราะสีประเภทนีมี้ราคาแพง และไม่คงตวัตอ่แสง นอกจากนีย้งัมี
อ านาจในการแตง่สีน้อยกว่าสีสงัเคราะห์ แตมี่ข้อดีคือท าให้เกิดอาการแพ้น้อยกวา่สีสงัเคราะห์6 

 การสกดัสีจากธรรมชาตินัน้ จะต้องดดู้วยวา่สารสีในพืชชนิดนัน้ ๆ เป็นสารสีประเภทใด 
เพราะสารสีแตล่ะประเภทจะละลายในตวัท าละลายไม่เหมือนกนั เชน่ สารแคโรทีนอยด์ในพืชท่ีมีสี
เหลือง ส้ม ส้มแดงจะละลายได้ดีในน า้มนัและตวัท าละลายอินทรีย์  สารแอนโทไซยานินท่ีพบใน
พืชท่ีมีสีแดงและมว่ง จะละลายได้ดีในน า้ เป็นต้น 

 สีจากพืชสมนุไพรท่ีนิยมใช้กนั มีตวัอยา่งดงันี ้

ก.) พืชสมนุไพรท่ีให้สีเหลือง 

1.) ขมิน้ชนั 

ภาพท่ี 2.28 : ขมิน้ชนั 
ท่ีมาของภาพ): http://www.xn--12ca1e0baufpj1eifrkf.net/wp-

content/uploads/2013/10/bigstock-Turmeric-45494257.jpg  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559( 

_______________________________________________________________________________ 
6ดวงพร เหลี่ยวไชยพนัธุ์. (2528). สีผสมเคร่ืองส ำอำง. คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ม.ป.ท. 
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สว่นท่ีใช้ : เหง้า 

 วิธีการ : น าเหง้ามาล้างดินให้สะอาด ปอกเปลือกแล้วโขลกละเอียด เติมน า้แต่
น้อย เทใสผ้่าขาวบางคัน้เอาแตน่ า้ได้สีเหลืองเข้ม สว่นกากสามารถน าไปอบแห้งแล้ว
บดละเอียดจะได้เป็นผงขมิน้ 

2.) ดอกค าฝอย 

ภาพท่ี 2.29 : ดอกค าฝอย 
ท่ีมาของภาพ): http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-safflower-tea.html 

เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

 สว่นท่ีใช้ : กลีบดอก 

 วิธีการ : ใสน่ า้พอทว่มกลีบดอก น าขึน้ต้มให้เดิอด ประมาณ 5 นาทีแล้วกรองเอา
กากทิง้ 

3.) ดอกกรรณิการ์ 

ภาพท่ี 2.30 : ดอกกรรณิการ์ 
ท่ีมาของภาพ): http://gotensum.blogspot.com//39/9326night-blooming-jasmine.html 

 เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 
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 สว่นท่ีใช้ : ก้านดอก 

 วิธีการ : น าก้านดอกมาผสมน า้ขยีแ้ล้วกรองจะได้น า้สีเหลืองส้ม 

ข.) พืชสมนุไพรท่ีให้สีเขียว 

1.) ใบเตยหอม 

 

ภาพท่ี 2.31 : ใบเตย 
ท่ีมาของภาพ): http://www.thaihof.org/main/article/detail/9499 

เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

 สว่นท่ีใช้ : ใบ 

 วิธีการ : หัน่ใบทางขวางให้เป็นฝอยแล้วโขลกโม ่หรือป่ันด้วยเคร่ืองป่ัน ให้
ละเอียด เตมิน า้ แล้วคัน้เอาแตน่ า้ 

2.) ใบยา่นาง 

ภาพท่ี 2.32 : ใบยา่นาง 
ท่ีมาของภาพ): http://www.yesspathailand.com/images/column_/2999239594r-.996-9gif  

เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 
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 สว่นท่ีใช้ : ใบ 

 วิธีการ : ขย าใบแก่กบัน า้ แล้วกรองเอาน า้สีเขียว 

ค.) พืชสมนุไพรท่ีให้สีแดง 

1.) กระเจ๊ียบ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.33 : กระเจ๊ียบ 
ท่ีมาของภาพ): http://xn--09c3cmoj4abc2r.com/wp-content/uploads/-4.9/35/9326Roselle.jpg  

เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 สว่นท่ีใช้ : กลีบเลีย้งบนดอก 

 วิธีการ : เทน า้ใสพ่อท่วมดอก แล้วน าไปต้มให้เดือด กรองเอาเฉพาะน า้สีแดงเข้ม 

2.) ฝาง 

 

ภาพท่ี 2.34 : ฝาง 
ท่ีมาของภาพ): http://www.kasetorganic.com/wp-content/uploads/2013/11/fang-1.jpg  เข้าถงึ

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 
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 สว่นท่ีใช้ : แก่น 

 วิธีการ : ต้มกบัน า้ 

3.) บีทรูท 

ภาพท่ี 2.35 : บีทรูท 
)ท่ีมาของภาพ: 

http://www.misswhite.org/%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0
%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%

B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 สว่นท่ีใช้ : เหง้า 

 วิธีการ : น าเหง้ามาปลอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาด ฝานเป็นแผน่ ๆ น ามาขยีห้รือ
ต้มกบัน า้ จะให้สีแดงเข้มอมชมพ ู

ง.) พืชสมนุไพรท่ีให้สีน า้เงิน มว่งหรือด า 

1.) ดอกอญัชนั 

 

 

ภาพท่ี 2.36 : ดอกอญัชนั 
ท่ีมาของภาพ): http://www.lonely-rooyang.com/bluepea/  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 สว่นท่ีใช้ : กลีบดอก 
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 วิธีการ : น ากลีบดอกมาขยี ้หรือต้มกบัน า้ จะให้สีน า้เงิน 

2.) กะหล า่ปลีมว่ง 

 

 

 

ภาพท่ี 2.37 : กะหล ่าปลีมว่ง 
ท่ีมาของภาพ): http://board.postjung.com/855423.html  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 29 

 สว่นท่ีใช้ : ใบรอบ ๆ ล าต้น 

 วิธีการ : ฉีกใบกะหล ่าออกเป็นกลีบ ๆ น าไปล้างให้สะอาดแล้วต้มกบัน า้ปริมาณ
พอท่วม เม่ือแรกจะให้สีออกมาเป็นสีน า้เงิน แตเ่ม่ือต้มไปอีกสกั 5 – 10 นาที จะ
กลายเป็นสีมว่ง 

 อยา่งไรก็ตาม น า้สีท่ีได้จากพืช มกัมีอายใุช้งานสัน้ เก็บได้ไม่นาน จงึมีอีกทางเลือกหนึง่คือ
การท าสีให้เป็นผงแห้ง ๆ ผา่นการใช้สารดดูซบั เช่น ดนิสอพอง ซลิกิา ดินเบนทอไนต์ เป็นต้น สาร
ดดูซบัท่ีกลา่วมานัน้มีคณุสมบตัิท่ีจะดดูซบัสารไว้ท่ีพืน้ผิวของตวัดดูซบั สีนีจ้ะเก็บไว้ในลกัษณะนีไ้ด้
ทนัที หรือจะน าไปสกดัสีออกจากตวัดดูซบัด้วยสารท าละลายอีกครัง้ แล้วกรองเอาตวัดดูซบัออก ก็
จะได้น า้สีท่ีมีความบริสทุธ์กวา่เดมิ เน่ืองจากสารท่ีไม่บริสทุธ์ถกูตวัดดูซบักกัเก็บเอาไว้ เมื่อน าน า้สี
ไประเหยแห้ง และบดสีให้เป็นผง ก็จะได้ผงสีท่ีมีความสดใสมากขึน้กวา่เดมิ 

 วิธีการคือ น าน า้สีหรือสารละลายสีท่ีสกดัได้มาผสมเข้ากบัตวัดดูซบัโดยเททีละน้อยแล้ว
ผสมให้เข้ากนั จากนัน้น าไปอบท่ีอณุหภมูปิระมาณ 80 °c เพื่อไลค่วามชืน้ออกเป็นเวลา 1 ชัว่โมง
หรือจนกระทัง่ผงสีแห้ง สว่นในกรณีท่ีผงสีไมล่ะเอียด ให้น าผงสีท่ีได้ไปเติมสารละลายเอทานอล
เลก็น้อยแล้วระเหยสารละลาย จะท าให้ได้ผงสีท่ีละเอียดขึน้ น าผงสีท่ีได้ไปบดให้ละเอียดแล้วร่อน
ผา่นตะแกรง เพื่อจะได้สีท่ีมีขนาดผงเท่า ๆ กนั 
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 หรืออีกวิธีหนึง่คือ น าพืชสมนุไพรนัน้ ๆ ไปตากแดดหรืออบให้แห้งกรอบ แล้วน าไปโขลก
หรือเข้าเคร่ืองบด ป่ันให้ละเอียด ก็จะได้ผงสีตามสีของพืชสมนุไพรนัน้ ๆ มา7  

- สีสงัเคราะห์ชนิดละลาย (Synthetic soluble dyes) 

 เป็นสีท่ีเตรียมขึน้จากการสงัเคราะห์ มกัเรียกวา่สีอนิลีน (Aniline dyes) หรือสีดินน า้มนั 
นิยมใช้แตง่สีในเคร่ืองส าอางเพราะนอกจากจะมีชนิดสีให้เลือกใช้ได้มากและให้สเีข้ม ยงัมีสมบตัิ
อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น 

o สมบตัิการละลาย สีชนิดละลายน า้มกัจะละลายได้ในแอลกอฮอล์เจือจาง, 
กลีเซอรอล (Glycerol) และไกลคอล (Glycol) สว่นสีชนิดละลายน า้มนัมกัจะ
ละลายได้ในเบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ และตวัท าละลายอนิทรีย์อ่ืน ๆ 

o สมบตัิท่ีสมัพนัธ์กบัความเป็นกรด-ดา่ง สบีางชนิดละลายได้เฉพาะในตวักลาง
ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดหรือดา่ง หรือให้สีท่ีต้องการเม่ืออยูใ่นตวักลางท่ีมีความเป็น
กรดและดา่งชว่งหนึง่เท่านัน้ หรือไมค่งตวัในตวักลางท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดหรือดา่ง 

- พิกเมนต์จากธรรมชาติ (Natural pigments) 

เป็นพกิเมนต์ท่ีพบในธรรมชาต ิได้แก่ อลมูนิมัซลิเิคท (Aluminum silicates) ซึง่ปริมาณ
ของไฮเดรทเตทไอร์ออน (Hydrated iron) หรือแมงกานีสออกไซด์ (Manganese oxide) ตา่งกนั 
ท าให้ได้สีตา่งๆ เช่น  yellow ochre, terra di siena (brown) , red bolus (brick red) , umber 
(dark brown) สีประเภทนีถ้้าบริสทุธ์ิจะไมเ่ป็นอนัตราย นิยมใช้ในเคร่ืองส าอาง เช่น แป้งผดัหน้า 
ครีม และเมคอพัตา่ง ๆ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

7รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มว่งไทย. กำรเตรียมผงสีจำกพืช. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ. กรุงเทพฯ. เข้าถึงเม่ือ 10 มกราคม 2559. เข้าถงึจาก 
cms2.swu.ac.th/Portals/155/ภาควิชาเคมี/.../CHEM_55_สกอ.5.2_5_2.pdf 
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- พิกเมนต์สงัเคราะห์ (Synthetic pigments) 

เป็นสีท่ีสงัเคราะห์ขึน้เพื่อใช้แทนสีในกลุม่ท่ี 3 สีประเภทนีใ้ห้สีเข้มสดใสและมีสีตา่งๆ เช่น 
เหลก็ออกไซด์จะให้สีเหลือง , สีน า้ตาล จนถึงสีแดงและสมีว่ง , ซงิค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) และ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) จะให้สีขาว สว่นสารประกอบโคบอลท์ (Cobalt 
compounds) จะให้สนี า้เงินและเขียว เป็นต้น 

- เลคท่ีได้จากธรรมชาตแิละจากการสงัเคราะห์ (Natural and Synthetics Lakes) 

เลคเป็นสีท่ีจะเตรียมได้จากการตกตะกอนสีท่ีละลายน า้บนสารท่ีไม่ละลาย เช่น สารส้ม 
จะได้สีท่ีไม่ละลายในน า้ , น า้มนั หรือตวัท าละลายอ่ืน ๆ  ปัจจบุนัสีประเภทนีเ้ตรียมมาจากสี
สงัเคราะห์ ยกเว้น Florentine lakes นิยมใช้แตง่สีในเคร่ืองส าอาง เช่น แป้งผดัหน้า , ลปิสติก และ
เมคอพั เป็นต้น  สามารถแบง่ตามสมบตักิารละลายได้ ดงันี ้

o ชนิดท่ีละลายในแอลกอฮอล์ , น า้ หรือน า้มนั 
o พิกเมนท์และแลคเคอร์ชนิดไมล่ะลาย (Insoluble pigments and lacquers) 

 สีผสมเคร่ืองส าอางตามพระราชบญัญตัิเคร่ืองส าอาง 

ส าหรับประเทศไทย สีท่ีจะน ามาใช้แตง่เคร่ืองส าอางต้องเป็นสีท่ีอนญุาตให้ใช้ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณะสขุ โดยก าหนดไว้วา่สีท่ีใช้ผสในเคร่ืองส าอางต้องเป็น 

- สีผสมอาหารตามประกาศกระทวงสาธารณะสขุ 
- สีอินทรีย์ท่ีได้จากการสงัเคราะห์ตามบญัชีท้ายประกาศ 
- เกลืออลมูิเนียม โซเดียม แคลเซียม แบเรียม หรือสตรอนเทียม ของสีอนิทรีย์ท่ีได้จาก

การสงัเคราะห์ตามบญัชีท้ายประกาศชนิดเดียวกนัท่ีปลอดภยัในการใช้ 
- สีซึง่รับรองโดยคณะกรรมการควบคมุอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) 

ตามท่ีปรากฎอยูใ่นหนงัสือ Code of Federal Regulation (CFR) ฉบบัท่ีกลา่วถงึเร่ือง
สีซึง่ตีพิมพ์เผยแพร่ครัง้ลา่สดุ หรือสีซึง่ The Council of The European 
Communities ได้พิจารณาก าหนดให้ใช้ตาม Council Directive , of 27 July 1976 , 
on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetics 
products 
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 อนัตรายจากสผีสมเคร่ืองส าอาง 

สีท่ีใช้แตง่เคร่ืองส าอางอาจเป็นสีท่ีได้จากธรรมชาติหรือจากการสงัเคราะห์ขึน้ สีประเภทนี ้
ประกอบด้วยสีอินทรีย์และสีอนินทรีย์ ซึง่สีท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายจะเป็นสีอินทรีย์ ซึง่สีท่ีนิยม
ใช้กนัอยา่งแพร่หลายจะเป็นสีอินทรีย์  

 จากการศกึษาถึงความเป็นพษิของสีเหลา่นี ้พบวา่สีจากธรรมชาติ เช่น แอนแนตโต , คาโร
ทีนอยด์ และคลอโรฟิลล์ เป็นต้น สว่นใหญ่มีความปลอดภยัสงู สว่นสอีินทรีย์ท่ีได้จากการ
สงัเคราะห์ พบวา่อาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ใช้ได้ โดยอนัตรายนีอ้าจเกิดจากสาเหต ุ2 ประการ คอื 

- อนัตรายจากตวัสีเอง เน่ืองจากสีเป็นสารเคมีชนิดหนึง่ ซึง่ถ้าได้รับในปริมาณมาก
เกินไป อาจก่อให้เกิดอนัตรายหรืออาการแพ้ได้ 

- อนัตรายจากสารอ่ืนท่ีปนเปือ้นระหวา่งขบวนการผลิต หรือก็คือสารท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง
การสงัเคราะห์สี (Intermediates) โดยจะตดิมากบัสีในปริมาณเลก็น้อย แตถ้่า
ร่างกายได้รับสารปนเปือ้นนีต้ิดตอ่กนัเป็นเวลานาน จะเกิดการสะสมในร่างกายจน
ก่อให้เกิดอนัตรายในภายหลงัได้ 

อนัตรายจากสผีสมเคร่ืองส าอางโดยทัว่ไป มกัเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนงัมากกว่าระบบอ่ืน ๆ 
ของร่างกาย โดยจะท าให้เกิดการแพ้หรืออกัเสบตรงบริเวณท่ีใช้สมัผสั เช่น คนั บวม แดง เป็นต้น6 

 

2.1.9 กลิ่นหอมในเคร่ืองส ำอำง 

กลิน่หอมในเคร่ืองส าอางนัน้แม้วา่โดยแท้จริงแล้วจะไมไ่ด้ก่อประโยชน์ตอ่ผิวเลย แตก็่เป็น
ท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากช่วยให้ผู้ใช้รู้สกึดีตอ่ผลิตภณัฑ์ หรืออีกกรณีหนึง่คือเพื่อกลบ
กลิน่ของสารส าคญับางชนิดในเคร่ืองส าอางท่ีอาจมีกลิน่ไมพ่งึประสงค์นกั อย่างไรก็ตาม กลิน่หอม
ในเคร่ืองส าอางอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ในผู้ ท่ีมีผวิแพ้ง่าย ดงันัน้จึงควรทดสอบอาการแพ้ก่อน
การใช้งานเคร่ืองส าอางเสมอ  

_______________________________________________________________________________
6ดวงพร เหลี่ยวไชยพนัธุ์. (2528). สีผสมเคร่ืองส ำอำง. คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ ม.ป.ท. 
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กลิน่หอมท่ีใช้ผสมในเคร่ืองส าอาง จะมีด้วยกนั 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ 

 กลิน่หอมแบบสงัเคราะห์ 

เป็นกลิน่ท่ีได้จากสารเคมีหลายชนิด มกัมีกลิน่ท่ีหอมและหลากหลายอย่างมาก 
ขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ง่ายด้วย 

 กลิน่หอมธรรมชาต ิหรือน า้มนัหอมระเหย (Essential oils) 

เป็นกลิน่หอมท่ีสกดัจากพืชมีกลิน่ พบได้ในสว่นของใบ ผล กลีบเลีย้ง เปลือก และราก 
โดยจะมีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัไปในแตล่ะชนิดของพืชด้วย สามารถแยกกลิน่หอมออกจากพืชได้
โดยการกลัน่ด้วยไอน า้ (Steam Distillation) การสกดัแยกโดยใช้สารละลาย (Solvent Extraction) 
การบีบหรือการอดั (Expression-Ecuelle method) การแช่ในไขมนัเย็น (Enfleurage) การสกดั
ด้วยไขมนัร้อน (Maceration) และการสกดัโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวภายใต้ความกดดนัสงู 
(Hypereritical Carbondioxide Extraction) 

น า้มนัหอมระเหยประกอบด้วยสว่นประกอบทางเคมีท่ีสลบัซบัซ้อน องค์ประกอบสว่นใหญ่
ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนท่ีเรียกวา่ เทอร์ปีน(terpene) ซึง่ Wallach ได้จดัแบง่สารเทอร์ปีน 
และอนพุนัธ์เป็นกลุม่ตา่ง ๆ ตามจ านวนของคาร์บอน อะตอมดงันี ้ 

-  เฮมิเทอร์ปีน (hemiterpene) (C5H8) และอนพุนัธ์โมโนเทอร์ปีน 

(Monoterpene)(C10H16) และอนพุนัธ์ มีจดุเดือดระหวา่ง 140-180  °C 

- เสสควิเทอร์ปีน (Sesquiterpene) (C15H24) และอนพุนัธ์มีจดุเดือนเหนือ 200 °C       

องค์ประกอบท่ีเป็นเทอร์ปีนทัง้ 3 กลุม่นีร้ะเหยออกมาได้พร้อมไอน า้เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของน า้มนัหอมระเหย รวมทัง้พวก phenyl propane compounds ได้เทอร์ปีน
(Diterpene) (C20H32) และอนพุนัธ์ มีจดุเดือด ประมาณ 300  ° C  ไตรเทอร์ปีน (Triterpene) 
(C30H48) องค์ประกอบท่ีเป็นเทอร์ปีน 2 กลุม่นี ้ระเหยออกมากบัไอได้น้อย ไดเทอร์ปีน ไตรเทอร์
ปีน ยงัเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีพบได้ในสารประเภท บาลซัม่ (Balsum) และเรซิน (Resins) และ
โพลีเทอร์ปีน (Polyterpene) (C10H16)n พบได้ในสารประกอบประเภทขีผ้ึง้ (Wax) และยาง 
(Rubber) 
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        สารแสดงกลิน่เฉพาะของน า้มนัหอมระเหยแตล่ะชนิดเป็นสารอนพุนัธ์ของสาร เทอร์ปีน ท่ี
มีออกซเิจน ได้แก่พวกแอลกอฮอล์ อลัดีไฮด์คีโตน น า้มนัหอมระเหยบางชนิด  จะประกอบด้วยสาร
พวกเอสเทอร์ ฟีนอล อีเทอร์ และเพอรอกไซด์8 

 การผสมกลิน่หอมในเคร่ืองส าอาง 

- การผสมโดยตรง 

เน่ืองจากน า้หอมท่ีสกดัได้นัน้มกัจะอยูใ่นรูปของน า้มนั ท าให้การผสมลงในเคร่ืองส าอาง
แตล่ะชนิดจงึมีวิธีการท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

o การผสมในเคร่ืองส าอางท่ีมีน า้เป็นสว่นประกอบหลกั 

ต้องใช้สารประสานน า้เข้ากบัน า้มนัก่อนเพื่อให้น า้มนัหอมระเหยสามารถเข้ากบั

เคร่ืองส าอางได้ โดยทัว่ไปมกัใช้แอลกอฮอล์เป็นตวัท าละลายซึง่อาจก่อให้เกิด

อนัตรายในผู้ ท่ีมีผิวแพ้ง่ายได้ อีกกรณีคือใช้สาร Proprietary แทน โดยผสมเข้ากบั

น า้หอมในอตัราสว่น 2 - 5 : 1 สว่นน า้หอม ก่อนท่ีจะน าไปผสมในเนือ้เคร่ืองส าอาง9 

o การผสมในเคร่ืองส าอางท่ีน า้มนัเป็นสว่นประกอบหลกั 

สามารถผสมน า้มนัหอมระเหยลงในเนือ้เคร่ืองส าอางได้เลย โดยผสมเป็นขัน้ตอน

สดุท้าย ซึง่อณุหภมูิของเคร่ืองส าอางต้องไมเ่กิน 43°C10 

o การอบกลิน่ 

 คือ การปรุงกลิ่นด้วยดอกไม้ท่ีมีกลิน่หอม หรีอการปรุงกลิ่นด้วยควนั ซึง่การอบจะท าให้มี
กลิน่หอมเพียงระยะหนึง่ โดยกลิน่หอมนัน้จะซมึซาบเข้าไปในวตัถท่ีุน ามาอบ โดยน าวตัถท่ีุต้องการ
ให้มีกลิน่หอม ใสล่งไปในภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิท จะอบด้วยดอกไม้หรืออบด้วยเทียนอบก็ได้ ซึง่
วิธีการเหลา่นีเ้ป็นวิธีการท่ีใช้มานานในการท าเคร่ืองหอมของไทย ตวัอยา่งเช่น 

_________________________________________________________________________________________________________
8คมสนั หตุะแพทย์. (2549). กำรสกัดน ำ้มันหอมระเหย กำรใช้ประโยชน์และกำรท ำผลติภัณฑ์น ำ้มันหอม

ระเหย .พิมพ์ครัง้ท่ี1. กรุงเทพฯ. หจก โปรดกัส์ แอนด์ กรีนมีเดีย. 
9MySkinRecipes. (ม.ป.ป.). Flora SolveTM (ผสมน ำ้หอมในน ำ้). เข้าถงึเม่ือ 10 มกราคม 2559. เข้าถงึได้จาก 

http://www.myskinrecipes.com/shop/หวัน า้หอมส าหรับเคร่ืองส าอาง/334-flora-solve-ผสมน า้หอมในน า้.
html 
10MySkinRecipes. (ม.ป.ป.). Lavender Oil. เข้าถงึเม่ือ 10 มกราคม 2559. เข้าถงึได้จาก 

http://www.myskinrecipes.com/shop/หวัน า้หอมส าหรับเคร่ืองส าอาง/315-lavender-oil-น า้มนัลาเวนเดอร์.
html 
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ก.) การอบควนัเทียน 

 

 
ภาพท่ี 2.38 : ขนมเป๊ียะอบด้วยควนัเทียน 

ท่ีมาของภาพ): http://www.kruaklaibaan.com/viewtopic.php?f=6&t=3802&start=30  เข้าถึงเม่ือ
วนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

 

วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ : - เทียนอบ 

   - โถกระเบือ้งเคลือบ หรือภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิท 

วิธีการท า : - จดุเทียนอบให้ถึงตวัเทียน แล้วดบัไฟท่ีเทียนอบ 

- น าเทียนอบไปใสไ่ว้ภาชนะท่ีอยูก่ลางของท่ีต้องการให้มีกลิน่ หรือจะตดิ

เทียนเข้ากบัตวัฝาภาชนะท่ีเตรียมไว้ก็ได้ (ต้องตดิก่อนจดุไฟ) 

- รีบปิดฝาภาชนะให้สนิท ทิง้เอาไว้ 10 – 15 นาที หรือนานกวา่นี ้ขึน้อยู่

กบัวา่ต้องการให้กลิน่ตดิมากน้อยเพียงใด 

 ข.)  การอบร ่า 

 
ภาพท่ี 2.39 : การอบร ่า 

(ท่ีมาของภาพ: http://pantip.com/topic/30711387  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 
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วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ : - ในสว่นของเคร่ืองปรุง จะมี ก ายานป่น , น า้ตาลทรายแดง
น า้ตาลทรายขาว , แก่นจนัทน์เทศป่น , ผวิมะกรูดป่น , พิมเสน , 
น า้มนัจนัทน์ 

- โถกระเบือ้งเคลือบ หรือภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิท 

- ตะคนั 

- ทวน 

- ท่ีคีบ 

วิธีการท า : - ผสมเคร่ืองปรุงทัง้หมดให้เข้ากนั 
  - วางทวนตัง้ตรงกลางภาชนะท่ีใช้อบ 
  - น าตะคนัไปเผาไฟให้ร้อนแล้วน ามาวางบนทวน 

- ใสเ่คร่ืองปรุงท่ีผสมกนัดีแล้วประมาณ 1 ช้อนชา ลงบนตะคนั 
เม่ือเกิดควนัให้รีบปิดฝาภาชนะ ทิง้ไว้ประมาณ 10 – 15 นาที 
- เปิดฝาน าตะคนัออก จากนัน้กวนวตัถทีุเข้าอบให้กลิน่หอมซมึ
เข้าไปในเนือ้ผลติภณัฑ์ 
- น าเคร่ืองปรุงเก่าบนตะคนัออกแล้วใสส่ว่นใหมเ่ข้าไปจากนัน้
น าเข้าไปวางบนทวน แล้วปิดฝาให้สนิท ท าเช่นนีซ้ า้อีก 3 – 5 
ครัง้ 
- เม่ือท าครบแล้วให้น าทวนออก เพียงเท่านีว้ตัถขุ้างในจะมีกลิน่
หอม11 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
11บษุกร เข่งเจริญ. (ม.ป.ป.). เคร่ืองหอมต ำรับไทย สืบสำรวันธรม เลศิล ำ้ภูมิปัญญำไทย. กรุงเทพฯ. 

ส านกัพิมพ์เพชรกะรัต 
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2.1.10 รสชำตใินเคร่ืองส ำอำง 
 รสชาติ หมายถึง ความรู้สกึตอบสนองทางประสาทสมัผสัท่ีได้รับเม่ืออาหาร ของเหลว หรือ
ของแข็งท่ีถกูเคีย้วบดไปกบัน า้ลาย สารละลายจะไปสมัผสักบัตอ่มรับรส (taste bud) บนผิวลิน้
หรือบริเวณใกล้เคียงปากและคอ 

รสพืน้ฐานท่ีมนษุย์รับรู้ได้ คอื รสหวาน รสเปรีย้ว รสเค็ม และรสขม 

รสชาติในเคร่ืองส าอาง ทัง้แบบสงัเคราะห์ขึน้ และแบบธรรมชาติ เช่น น า้ผึง้ น า้ตาล ผง
โกโก้ เป็นต้น ใช้เพื่อสร้างรสขึน้ในเคร่ืองส าอางประเภทท่ีใช้งานกบัปากและลิน้ เช่น น า้ยาบ้วน
ปาก ลปิสตกิ เป็นต้น  โดยทัว่ไป มกัจะใช้ควบคูไ่ปกบักลิน่หอม เช่น ลิปมนักลิน่ช็อกโกแลตก็จะมี
รสหวาน เป็นต้น 

รสชาติแบบสงัเคราะห์ขึน้ เชน่ รสผลไม้ตา่ง ๆ โดยทัว่ไปนัน้สร้างจากการท าปฏิกิริยากนั
ของสารเคมีนบัร้อยชนิด โดยจะเรียกแบบรวม ๆ กนัวา่ สารเอสเทอร์ ซึง่สามารถเรียกแยกยอ่ยลง
ไปได้อีกหลากหลาย เช่น ออกทิล อาซเิตท (Octyl Acetate) เป็นสารเอสเทอร์ท่ีใช้เป็นพืน้ฐานใน
การสร้างรสส้ม  ไอโซอามิล อาซเิตท (Isoamyl Acetate) เป็นสารเอสเทอร์ท่ีใช้เป็นพืน้ฐานในการ
สร้างรสกล้วย เป็นต้น ข้อดีของรสชาติแบบสงัเคราะห์คือมีความหลากหลายมากกวา่แบบ
ธรรมชาต ิและมกัอยูใ่นรูปแบบของสารท่ีละลายในน า้มนั และแว็กซ์ได้ จงึมีความง่ายตอ่การใช้
งานมากกวา่ แตข่ณะเดียวกนัก็คอ่นข้างอนัตรายตอ่ผู้บริโภคด้วย หากได้รับในจ านวนท่ีมากเกินไป 

การใสร่สชาตใินเคร่ืองส าอางประเภทตกแตง่ผิวหน้า สามารถใช้ได้กบัประเภทตกแตง่ริม
ฝีปากเท่านัน้ เน่ืองจากริมฝีปากมีการสมัผสักบัลิน้ได้ง่ายท่ีสดุ แตไ่ม่ได้หมายความวา่ลปิสติกท่ีมี
รสชาติจะใช้เป็นอาหารรับประทานโดยตรงได้ เพียงแตก่ารทาลปิสตกินัน้ยากท่ีจะเล่ียงกบัการ
สมัผสัโดยลิน้ การเตมิรสชาติเข้าไปจงึเป็นการสร้างประสบการณ์ใหมใ่ห้ผู้บริโภค และช่วยเพิ่ม
ความน่าใช้งานของผลติภณัฑ์  

การผสมรสชาติลงไปในเนือ้ผลิตภณัฑ์ ควรท าขณะยงัเหลวหรือยงัไมแ่ข็งตวั อยา่งไรก็ตาม 
วิธีการผสมมีหลากหลาย แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของวตัถดุิบให้รสชาต ิอาจต้องใช้สว่นผสม
ทางเคมีบางชนิดในการช่วยท าละลายด้วย 
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 2.1.11 กำรผสมเคร่ืองส ำอำง 

 สิง่ท่ีจะต้องมีในการผสมเคร่ืองส าอางแบบง่าย ๆ เลยได้แก่ อปุกรณ์ให้ความร้อน (เชน่ 
ไมโครเวฟ เตาไฟ แผน่เพลทให้ความร้อน หรือไดร์เป่าผม เป็นต้น ขึน้อยูก่บัระดบัความร้อนท่ี
ต้องการ ปริมาณเคร่ืองส าอางท่ีใช้ และประเภทของสว่นผสม) อปุกรณ์ชัง่ ตวง วดั (เช่น ถ้วยตวง 
ช้อนตวง หรือตาชัง่ความละเอียดสงู เป็นต้น) อปุกรณ์ส าหรับผสม (เชน่ ถ้วยแก้วผสม-ช้อนหรือท่ี
คน เคร่ืองป่ัน เคร่ืองเขยา่ เคร่ืองกวน หรือเคร่ืองโฮโมจไนเซอร์ เป็นต้น ขึน้อยูก่บัระดบัความ
ละเอียดท่ีต้องการ) และหากเคร่ืองส าอางนัน้ ๆ มีสว่นผสมท่ีมีความกรดหรือดา่งสงู ควรจะใช้
เคร่ืองวดัคา่ph หรือกระดาษลติมสัด้วย เพื่อตรวจดวูา่อยูใ่นคา่ph ท่ีเหมาะสมกบัผวิหรือไม่ (คา่ph 
ท่ีเหมาะสมกบัผิวอยูท่ี่ประมาณ 4.5 – 6.5) 

 หากในเคร่ืองส าอางมีน า้เป็นสว่นประกอบร่วมกบัน า้มนั แว๊กซ์ บตัเตอร์ หรือซลิโิคน 
จะต้องใช้ตวัท าละลายผสมด้วยเสมอเพ่ือให้เนือ้เคร่ืองส าอางรวมกนัเป็นเนือ้เดียว โดยสารประเภท
นีม้กัจะเรียกวา่ สารอิมลัซไิฟเออร์ (Emulsifier) ซึง่เป็นสารท่ีเข้ากนัได้กบัทัง้น า้และไขมนั ตวัอยา่ง
สารประเภทนีแ้บบสงัเคราะห์ เช่น Polysorbate เป็นต้น  ตวัอยา่งสารจากธรรมชาต ิเช่น เลซทิิน 
(Lecithin) จากถัว่เหลือง หรือกมั (Gum) ชนิดตา่งๆ เช่น Xanthan gum , Guar gum เป็นต้น 

 วิธีการผสมเคร่ืองส าอางโดยทัว่ไป สามารถแบง่ตามลกัษณะของสารละลายนัน้ ๆ ได้ดงันี ้

ก.) สารละลายมีความหนืดน้อย : การกวน หรือคนให้เข้ากนั 

ข.) สารละลายมีความหนืดมาก : การป่ัน หรือตีให้เข้ากนั 

ค.) สารละลายไมส่ามารถละลายรวมกนัได้ : การโฮโมจีไนซ์ (สามารถใช้การป่ันแทนได้ 
โดยเติมสารอมิลัซไิฟเออร์เข้าไปร่วมด้วย) 

ง.) สารละลายมีลกัษณะเป็นผงหรือแป้ง : การบด หรือเขย่า 

 

ขัน้ตอนการผสมเคร่ืองส าอางแบบคร่าว ๆ มีล าดบัดงันี ้

เตรียมอปุกรณ์ > ท าละลายวตัถดุิบจ าพวกแว็กซ์ หรือบตัเตอร์ด้วยความร้อน > ผสมสาร
ตา่ง ๆ ให้เข้ากนัเป็นเนือ้เดียว > (ในกรณีท่ีมีสี) เติมสีลงไปตามความต้องการแล้วผสมให้เข้ากนั > 
(ในกรณีท่ีมีกลิน่) เตมิกลิน่ เช่น น า้มนัหอมระเหย ลงไปขณะท่ีเคร่ืองส าอางนัน้ ๆ อยูใ่นอณุหภมูิท่ี
ต ่ากวา่ 40°C แล้วผสมให้เข้ากนั > เทลงภาชนะท่ีเตรียมไว้ หากเป็นพวกขวดท่ีมีปากแคบก็ให้ใช้ท่ี
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กรอกร่วมด้วย > ทิง้ไว้ให้เคร่ืองส าอางเซท็ตวั โดยอาจแช่ไว้ในตู้ เย็นได้หากเคร่ืองส าอางนัน้มีแว็กซ์ 
บตัเตอร์ หรือไขมนัเป็นสว่นประกอบหลกั เช่น ลปิสตกิ เป็นต้น 

 

 2.2 ควำมหมำยของกำร DIY 

DIY นัน้เป็นช่ือยอ่ท่ีมาจากค าภาษาองักฤษวา่ Do it yourself ซึง่แปลตรงตวัก็คือ ท ามนั
ด้วยตนเอง โดยเป็นการน าสิง่ของท่ีเหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรืออาจเป็นของใหม่ มาท าการ
สร้างสรรค์หรือประดษิฐ์ให้กลายเป็นผลงานชิน้ใหมด้่วยฝีมือของตวัเอง เรียกว่าเป็นการบรรเจิด
ไอเดียในการดดัแปลงสร้างสรรค์ผลงานตา่งๆ ออกมาจากมนัสมองและสองมือของเราเอง  

 ข้อดีของการท า DIY  
- เป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ในการคิดประดษิฐ์สิง่ของแปลกๆ ใหม่ๆ  ขึน้มา

ด้วยตนเอง 
- เม่ือสร้างสรรค์ผลงานขึน้มาได้ส าเร็จแล้ว ท าให้ตวัเราเกิดความภาคภมูใิจกบัผลงานท่ี

เราสามารถประดษิฐ์ขึน้มาด้วยตนเอง  
- เป็นการท าให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ผลงานตา่งๆ ขึน้มาจากสมองของตวัเอง 
- เป็นสิง่ประดษิฐ์ท่ีเราสามารถน าไปมอบเป็นของขวญัให้แก่ผู้ อ่ืน ท าให้คนท่ีได้รับเกิด

ความประทบัใจ เรียกว่ามีคณุคา่ทางจิตใจแบบสดุๆ  
- สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย โดยสามารถน าเศษถงุพลาสติก หรือสิ่งท่ีเรา

ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหลือทิง้แล้ว น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานขึน้ได้  
- หากผลงานออกมาดีหรือสวยก็สามารถสร้างเสริมรายได้ให้อีกทางหนึ่ง นอกจากใช้

เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์แล้ว ยงัได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัอีกด้วย12 

 

 

_______________________________________________________________________________
12Achiraya. (2559). DIYคืออะไร มีข้อดีอย่ำงไร. เข้าถงึเม่ือ 18 พฤษภาคม. เข้าถงึได้จาก 

https://th.toluna.com/opinions/2497782/DIY-คืออะไร-มีข้อดีอยา่งไร 
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http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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 2.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

 
ภาพท่ี 2.40 : ผู้หญิงในเมคอพัหลากสี 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.refinery29.com/couture-week-2015-makeup-trends#slide-7 เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2559) 

 
 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ผู้หญิงกบัการแตง่หน้านัน้เป็นของคูก่นั และจากการสงัเกตก็พบวา่ ผู้ ท่ี
ท าคลปิวิดีโอสอนการแตง่หน้า หรือสอนการDIYท าเคร่ืองส าอางแบบงา่ย ๆ ใช้ด้วยตวัเองนัน้ มกั
เป็นผู้หญิง ตัง้แตช่่วงอายวุยัรุ่นไปจนถึงวยักลางคน จงึอาจสรุปได้วา่ผู้หญิงให้ความสนใจกบัการ
ท าเคร่ืองส าอางใช้เองมากกว่า  นอกจากนี ้การแตง่หน้าของผู้หญิงยงัมีความได้เปรียบกวา่ของ
ผู้ชายตรงท่ีสามารถใช้สีสนัได้หลากหลายมากกวา่ ไม่วา่จะเป็น อายแชโดว์ บลชัออน หรือลิปสตกิ 
ขึน้อยูก่บัโอกาส ในขณะท่ีผู้ชายโดยทัว่ไปจะแตง่หน้าโทนธรรมชาต ิแบบเมคอพัโนเมคอพั (Make 
up no make up) มากกวา่  ด้วยความท่ีผู้หญิงสนใจการท าของใช้ด้วยตวัเองและสามารถแตง่หน้า
ได้หลากหลายนีเ้อง การDIYเพื่อสร้างสรรค์สีหรือเนือ้สมัผสัท่ีหลากหลายของเคร่ืองส าอางจงึมี
ความเหมาะสมกนัมากกวา่ 
 นอกจากนี ้จากการท าแบบส ารวจในเว็บไซต์ Surveycan จากผู้ เข้าร่วมท าแบบสอบถาม
เพศหญิง จ านวน 46 คน ในหวัข้อ แบบสอบถามการแตง่หน้าของผู้หญิง ในช่วงวนัท่ี 21 - 26
มกราคม 2559  ได้ผลลพัธ์ดงันี ้
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o อายขุองผู้ท าแบบสอบถาม 
ต ่ากวา่ 20 ปี   1 คน 
20 – 30 ปี   45 คน 

o จ านวนครัง้ท่ีมีการแตง่หน้าใน 1 สปัดาห์  
1 – 3 ครัง้   14 คน 
3 – 5 ครัง้   15 คน 
5 – 7 ครัง้   17 คน 

o ลกัษณะ Finishing Look ท่ีช่ืนชอบ 
Matte Finish   11 คน 
Satin Finish   27 คน 
Dewy Finish   8 คน 

o ประเภทเนือ้สมัผสั (Texture) ของเคร่ืองส าอางท่ีช่ืนชอบ 
Liquid Texture   11 คน 
Semi-Fluid Texture  6 คน 
Powder Texture  14 คน 
Solid Texture   6 คน 
มากกวา่ 1 ประเภท  3 คน 

o รูปแบบการแตง่หน้าท่ีช่ืนชอบ (เป็นแบบเลือกได้สงูสดุ 2 ข้อ) 
Natural Makeup (Sheer Coverage)  21 คน 
Medium Coverage    16 คน 
Full Coverage     1 คน 
ขึน้อยูก่บัโอกาสและช่วงเวลาท่ีแตง่  27 คน 

o สีลิปสตกิท่ีโปรดปราน (เป็นแบบเลือกได้สงูสดุ 3 ข้อ) 
โทนชมพ ู   22 คน 
โทนพีช    20 คน 
โทนส้ม    18 คน 
โทนแดง    13 คน 
โทนมว่ง    2 คน 
โทนน า้ตาล   7 คน 
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โทนนู้ด    14 คน 
โทนด า (Vampy)  2 คน 

o โอกาสท่ีแตง่หน้า (เป็นแบบตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
ไปเรียน / ท างาน   35 คน 
ไปเท่ียว    35 คน 
ไปเดท    26 คน 
ไปงานสงัสรรค์   33 คน 
ไปงานแบบทางการ  29 คน 
อ่ืน ๆ (ทกุสถานการณ์)  4 คน 

o สิง่ท่ียงัรู้สกึไมพ่อใจในเคร่ืองส าอางทัว่ไปในปัจจบุนั (เป็นแบบตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
สี    10 คน 
เนือ้สมัผสั   9 คน 
กลิน่    30 คน 
รสชาต ิ    5 คน 

o ถ้าหากมีอปุกรณ์ท่ีสามารถท าเคร่ืองส าอาง ให้มีลกัษณะตา่ง ๆ ตามต้องการได้ 
ซือ้    41 คน 
ไม่ซือ้    5 คน 

 
 2.3.1 ทศิทำงของกระแสค่ำนิยมในปี 2016 (Trend 2016) 

 สี 
Pantone กลา่ววา่ สท่ีีจะโดดเดน่ มี 2 สี ได้แก่ สีชมพ ูRose Quartz และสีฟ้า Serenity  

 
ภาพท่ี 2.41 : เทรนด์สีปี 2016 โดย Pantone 

(ท่ีมาของภาพ: https://www.wgsn.com/blogs/wp-
content/uploads/2015/12/WGSN_PantoneColour_2016-1024x576.jpg  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2559) 
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 โดยสามารถน ามาใช้ร่วมกบัสีเคร่ืองส าอางอ่ืน ๆ ได้ดงันี ้

 
ภาพท่ี 2.42 : ตวัอยา่งสีท่ีสามารถใช้กบัสี Pantone 2016 

ท่ีมาของภาพ): http://www.ladyissue.com/archives/30983 เข้าถงึเม่ือวนัท่ี  มกราคม 93
(9663 
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 เทรนด์การแตง่หน้าปี 2016 จาก Harper’s bazaar และ Vogue 

-  ลปิสีแดงจดัจ้าน 

 
ภาพท่ี 2.43 : การแตง่หน้าด้วยลิปสติกสีแดง 

ท่ีมาของภาพ): https://500px.com/photo/18319635/8310-by-stanislav-istratov 
 เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559) 

 

- อายไลเนอร์สฟ้ีาสด 

 
ภาพท่ี 2.44 : การแตง่หน้าด้วยอายไลเนอร์สีฟ้าสด 

ท่ีมาของภาพ): http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/g6416/spring-2016-makeup-
trends/?slide=10  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559( 
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- ผิวสวยราวกบับม่แดด 

 
ภาพท่ี 2.45 : การแตง่หน้าให้ดเูหมือนผิวบม่แดดอยา่งมีสขุภาพดี 

ท่ีมาของภาพ): http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/g6416/spring-2016-makeup-
trends/?slide=20  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559( 

 
- เขียนอายไลเนอร์จากรอยพบัเปลือกตา 

 
ภาพท่ี 2.46 : การแตง่หน้าโดยเขียนอายไลเนอร์จากรอยพบัด้านบนเปลือกตา 

ท่ีมาของภาพ): http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/g6416/spring-2016-makeup-
trends/?slide=50  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559( 
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- ลปิสีทอง 

 
ภาพท่ี 2.47 : การแตง่หน้าโดยใช้ลิปสติกสีทอง 

ท่ีมาของภาพ): http://www.vogue.co.uk/beauty/2015/10/07/spring-summer-2016-beauty-
trends---hair-makeup/gallery/1469264  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 93 

 
- ขนตายาวแผก่ว้าง 

 
ภาพท่ี 2.48 : การแตง่หน้าโดยเน้นให้ขนตาแผ่งอนยาวออกมา 

ท่ีมาของภาพ): http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/g6416/spring-2016-makeup-
trends/?slide=32  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 93 
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- แวมไพร์ลคุ และริมฝีปากสีเข้ม – ด า 

 
ภาพท่ี 2.49 : การแตง่หน้าด้วยลิปสติกสีแดงก ่า 

ท่ีมาของภาพ): http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/g6416/spring-2016-makeup-
trends/?slide=34  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 93 

 

- แตง่หน้าด้วยโทนสีชมพ ู

 
ภาพท่ี 2.50 : การแตง่หน้าโทนสีชมพ ู

ท่ีมาของภาพ): http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/g6416/spring-2016-makeup-
trends/?slide=40  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 93 
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- ดวงตาวิง้วบัด้วยกลติเตอร์  

 
ภาพท่ี 2.51 : การแตง่เปลือกตาโดยใช้อายแชโดว์สีชมพผูสมกลิตเตอร์ 

ท่ีมาของภาพ): http://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/g/5425spring--9325makeup-
trends/?slide=69  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี (9663 มกราคม 93 

 
2.3.2 ขนำดสัดส่วนของกลุ่มเป้ำหมำย 
 

ค่าเฉล่ียสดัส่วนโครงร่างหญิงไทย  ).ม.ซ( 17-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 
1.ความสูง 
2.ความสูงปลายคาง 
3.ความสูงอก 
4.ความสูงเอวหนา้ 
5.ความสูงสะดือ 
6.ความสูงกลางหวัเข่า 
7.ความสูงเอวขา้ง 
8.ความสูงเอวหลงั 
9.ความสูงตะโพกหลงั 
10.ความสูงขอ้ศอก 
11.ความสูงระดบัพื้นท่ีนัง่ถึงศีรษะ 
12.ความสูงระดบัพื้นท่ีนัง่ถึงตา 
13.ความสูงระดบัพื้นท่ีนัง่ถึงปุ่มไหล่ 
14.ความสูงระดบัพื้นท่ีนัง่ถึงขอ้ศอกงอ 
15.ความสูงระดบัพื้นท่ีนัง่ถึงตน้ขา 
16.ความสูงระดบัพื้นท่ีนัง่ถึงตอนบนของเข่า 

155.8 
133.2 
111.1 
96.6 
93.8 
42.3 
96.6 
96.3 
78.0 
96.1 
81.8 
70.3 
53.0 
22.0 
13.5 
49.1 

155.4 
132.9 
110.3 
96.3 
93.1 
42.1 
96.1 
95.9 
77.4 
96.1 
81.8 
70.4 
53.3 
22.5 
13.4 
48.7 

154.9 
132.6 
109.2 
95.9 
92.5 
42.0 
95.7 
95.4 
77.1 
96.3 
81.7 
70.6 
53.7 
22.7 
13.7 
48.7 

153.9 
131.7 
107.5 
95.0 
91.6 
41.7 
95.0 
94.8 
76.6 
95.8 
81.1 
70.0 
53.4 
22.5 
13.8 
48.5 
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17.ความสูงหนา้แขง้ 
18.ความสูงพื้นท่ีนัง่ 
19.ความสูงระดบัพื้นท่ีนัง่ถึงจุดก่ึงกลาง
ก าป้ัน 
20.ความกวา้งไหล่ )เวลานัง่ ( 
21.ความกวา้งตะโพก  (เวลานัง่) 
22.ความกวา้งขอ้ศอกซา้ยถึงขวากางขอ้ศอก(
)บนแนวระนาบ 
23.ความกวา้งอก 
24.ความกวา้งมือ 
25.ความกวา้งส้นเทา้ 

39.0 
39.1 
5.0 
 
38.1 
33.1 
81.8 
 
24.4 
9.0 
5.4 

38.7 
38.9 
4.6 
 
38.5 
33.4 
81.7 
 
24.7 
9.0 
5.4 

38.6 
38.7 
4.5 
 
39.4 
34.5 
81.2 
 
25.5 
9.0 
5.5 

38.4 
38.4 
4.5 
 
39.9 
35.0 
80.6 
 
26.2 
9.1 
5.5 

26.ความกวา้งฝ่าเทา้ส่วนหนา้ 
27.ความยาวเอวถึงท่ีนัง่ 
28.ความยาวรอบฝ่ามือ 
29.ความยาวน้ิวหวัแม่มือ 
30.ความยาวน้ิวช้ี 
31.ความยาวน้ิวกลาง 
32.ความยาวน้ิวนาง 
33.ความยาวน้ิวกอ้ย 
34.ความยาวเทา้ 
35.ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ถึงหนา้ทอ้ง 
35.ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ถึงหวัเข่า 
35.ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ถึงขอ้พบัท่ีหวัเข่า 
35.ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ถึงระดบัน่อง
ตอนบน 

9.1 
24.5 
18.0 
5.9 
6.9 
7.7 
7.0 
5.6 
22.7 
20.2 
54.9 
46.2 
43.3 

9.1 
24.7 
18.1 
6.0 
6.9 
7.7 
7.1 
5.6 
22.7 
20.6 
54.6 
46.2 
43.2 

9.2 
24.6 
18.1 
6.0 
6.9 
7.7 
7.0 
5.6 
22.7 
22.7 
55.0 
46.6 
43.8 

9.3 
24.3 
18.2 
6.1 
7.0 
7.7 
7.1 
5.6 
22.6 
24.4 
55.2 
46.8 
44.0 

ตารางท่ี 2.1 สดัสว่นโครงร่างหญิงไทย ระหวา่งอาย ุ17 – 49 ปี โดยส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม13 

_______________________________________________________________________________
13สมสกลุ จิระศิลป์ .(9642) .ขนำดสัดส่วนกับเฟอร์นิเจอร์. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เข้าถงึเม่ือวนัท่ี .

.9663 ฤษภาคมพ 23ข้าถงึได้จาก www.teacher.ssru.ac.th/somsakul_je/mod/resource/view.php?id=20 
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 2.3.3 สถำนที่ใช้งำนของกลุ่มเป้ำหมำย 
 เน่ืองจากอปุกรณ์เป็นของใช้สว่นบคุคล และเก่ียวข้องกบัการ DIY ดงันัน้สถานท่ีใช้งาน
ยอ่มจะต้องเป็นท่ีพกัอาศยัสว่นตวั และเน่ืองจากการDIYเคร่ืองส าอาง มีความเก่ียวข้องกบัความ
ร้อน และของเหลว ท าให้คาดคะเนได้วา่อปุกรณ์น่าจะถกูน าไปใช้ในสถานท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 ห้องครัว 

 

ภาพท่ี 2.52 : ตวัอยา่งห้องครัว 
(ท่ีมาของภาพ: http://www.homeyohmy.com/black-hardware/  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2559) 

 
เฟอร์นิเจอร์ท่ีเก่ียวข้อง : - เคานเตอร์ 

    - โต๊ะ 
    - อา่งล้างจาน 
    - เก้าอีท้รงสงู (เก้าอีบ้าร์) 
 ลกัษณะการท างานของผู้ใช้ :  หากเป็นเคานเตอร์หรือโต๊ะคูก่บัเก้าอีท้รงสงู ก็
สามารถนัง่ท างานได้ง่าย แตถ้่าเป็นเก้าอีท้ัว่ไป การยืนท าจะสะดวกกวา่ นอกจากนีย้งั
สะดวกตอ่การซกัล้างอปุกรณ์ท่ีใช้งานอีกด้วย เหมาะกบัการท าเคร่ืองส าอางแบบ
จริงจงั ใช้เวลาคอ่นข้างนาน – นานมาก เน่ืองจากมีความสะดวกกว่าห้องอ่ืน 
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 ห้องนัง่เลน่ 

 

ภาพท่ี 2.53 : ตวัอยา่งห้องนัง่เลน่ 
(ท่ีมาของภาพ : http://www.handimania.com/diy/mirror-folding-table.html  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2559) 
 

  เฟอร์นิเจอร์ท่ีเก่ียวข้อง : - โต๊ะ 
     - เก้าอี ้
  ลกัษณะการท างานของผู้ใช้ :  หากเป็นเก้าอีโ้ดยทัว่ไป การยืนท างานจะสะดวก
กวา่ในด้านการหยิบจบัและการมองเห็น  แม้วา่การท างานภายในห้องนีจ้ะไมส่ะดวกเท่าห้องครัวท่ี
มีอา่งล้างจานหรือเก้าอีบ้าร์ แตห้่องนัง่เลน่จะได้เปรียบในเร่ืองของบรรยากาศท่ีสบายและปลอด
โปร่งกวา่ ดงันัน้หากเป็นการท าเคร่ืองส าอางแบบเลน่ ๆ และใช้เวลาไมน่าน ก็สามารถท าในห้องนี ้
ได้เช่นกนั 
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ภาพท่ี 2.54 : ระยะตา่ง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ท่ีเก่ียวข้องในสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้หญิง 
(ท่ีมาของภาพ: http://thinkofliving.com/2011/11/29/comfort-home/anthro13-1/  เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2559) 
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บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล (กำรตรวจครัง้ที่ 1) 
  

3.1.1 กำรเปรียบเทยีบในเร่ืองของสี 
ตารางท่ี 3.1 การเปรียบเทียบชนิดของสี 

ประเภทของส ี โอกาสในการ
ระคายเคือง 

อ านาจของส ี
 

ความหลากหลาย
ของสีสนั 

ลกัษณะการผสม
ท่ีใช้ได้ 

1.สีธรรมชาตชินิด
ละลาย 

น้อย น้อย มาก ผสมกบั
เคร่ืองส าอางท่ีมี
น า้เท่านัน้ 

2.สีสงัเคราะห์ชนิด
ละลาย 

มากกวา่แบบ
ธรรมชาต ิ

มาก มาก ผสมกบั
เคร่ืองส าอางท่ีมี
น า้เท่านัน้ 

3.พิกเมนต์
ธรรมชาต ิ

น้อย มาก คอ่นข้างมาก ผสมได้หมด ถ้ามี
ความละเอียดสงู
ก็จะกระจายตวั

ได้ดี 
4.พิกเมนต์
สงัเคราะห์ 

มากกวา่แบบ
ธรรมชาต ิ

มาก มาก ผสมได้หมด ถ้ามี
ความละเอียดสงู
ก็จะกระจายตวั

ได้ดี 
5.เลคท่ีได้จาก
ธรรมชาติและ
สงัเคราะห์ 

มีหากใสใ่น
ปริมาณท่ีมาก

เกินไป 

มาก มาก ผสมได้หมด ถ้ามี
ความละเอียดสงู
ก็จะกระจายตวั

ได้ดี 
 สรุป : พิกเมนต์จากธรรมชาตใิช้ง่ายท่ีสดุ 
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3.1.2 กำรเปรียบเทยีบวิธีกำรสกัดสี 

 ตารางท่ี 3.2 การเปรียบเทียบวิธีสกดัสี 

การสกดัส ี สถานะของสท่ีีได้ การก่อการ
ระคายเคือง 

การเก็บรักษา ประเภทของเบส
เคร่ืองส าอางท่ี
เข้ากนัได้ 

1.ต้ม น า้ น้อย เก็บในตู้ เย็น น า้ 

2.ป่ัน-กรอง น า้ น้อย เก็บในตู้ เย็น น า้ 

3.ตวัท าละลาย
อ่ืน 

อยูใ่นรูปของตวั
ท าละลายนัน้ๆ 

มาก 
(โดยเฉพาะ
เอทานอล) 

เก็บในตู้ เย็นหรือ
อณุหภมูิห้องก็ได้ 
ขึน้อยูก่บัประเภท
ของตวัท าละลาย 

เกือบทกุชนิด 

4.บดแห้ง ผง น้อย อณุหภมูิห้อง ทกุชนิด 

 สรุป : การสกดัสีด้วยการบดแห้งสะดวกท่ีสดุในการน าไปใช้และการเก็บรักษา 

 

3.1.3 วิธีกำร DIY เคร่ืองส ำอำง : กำรผสมสำรละลำยให้เข้ำกัน 

 ตารางท่ี 3.3 การเปรียบเทียบวิธีการผสมสารละลาย 

วิธีการผสม สว่นผสมท่ี
ใช้ได้ 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

ระดบัความ
หนืดท่ีใช้ได้ 

ข้อดี ข้อเสีย 

1.การกวน/คน ทกุประเภท น้อย หนืดน้อย ง่าย เสียเวลากวา่ 

2.การป่ัน/ต ี ทกุประเภท มาก หนืดมาก ง่าย เร็ว ถ้าปริมาณน้อย
เคร่ืองป่ันไมไ่ด้ 

3.การโฮโมจี-
ไนซ์ 

ทกุประเภท มาก ได้หมด ผสมน า้กบั
น า้มนัได้ 

ถ้าปริมาณน้อย
เคร่ืองป่ันไมไ่ด้ 

4.การบด แป้ง คอ่นข้างมาก ได้หมด ใช้บดท าผง
สีได้ด้วย 

ไม่เหมาะใช้กบั
สว่นผสมอ่ืน 
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 สรุป : การกวน/คน มีความเหมาะสมกบัการDIYท่ีสดุ เพราะการDIYเคร่ืองส าอางนัน้เป็น
การท าในปริมาณไม่เยอะ 

 

3.1.4 วัสดุของภำชนะที่เหมำะสมในกำรท ำเคร่ืองส ำอำง 

 ตารางท่ี 3.4 การเปรียบเทียบชนิดของวสัดท่ีุเหมาะสม 

วสัด ุ ทนความร้อน ทนกรด-ดา่ง เห็นสีได้ชดัเจน ท าความสะอาดง่าย 

1.สเตนเลส     

2.เซรามิก     

3.แก้ว     

4.พลาสตกิ     

 สรุป : วสัดเุป็นแก้วเหมาะสมท่ีสดุ 

 

3.1.5 เทรนด์กำรแต่งหน้ำและวำระโอกำส 

 ตารางท่ี 3.5 เทรนด์การแตง่หน้ากบัความเหมาะสมในแตล่ะวาระโอกาส 

เทรนด์ ไปเท่ียว ไปท างาน ไปเดท ไปงานทางการ ไปปาร์ตี ้

1.ปากแดงสด OOO OO OO OO OOO 

2.อายไลเนอร์ฟ้า OOO - O - OOO 

3.ผิวบม่แดด OOO OOO OOO OOO OOO 

4.อายไลเนอร์
จากรอยพบัตา 

OOO - - - OOO 

5.ปากสีทอง OOO - - O OOO 

6.ขนตายาวแผ ่ OOO OO OO OO OOO 

7.แวมไพร์ลคุ OOO O O O OOO 
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8.หน้าอมชมพ ู OOO OOO OOO OOO OOO 

9.ตากลติเตอร์ OOO - O O OOO 

 สรุป : เทรนด์ผิวบม่แดดและหน้าอมชมพใูช้ได้เหมาะสมกบัทกุวาระโอกาส 

 

3.1.6 วธีิกำรปรุงแต่งกล่ินแบบภมูิปัญญำไทยในเคร่ืองส ำอำง 

 ตารางท่ี 3.6 เปรียบเทียบวิธีการปรุงแตง่กลิ่นกบัประเภทเนือ้สมัผสัท่ีใช้ได้ 

 สรุป : การอบควนัเทียนใช้ได้มากประเภทท่ีสดุ 

 

3.1.7 สรุปแนวทำงกำรออกแบบ 

 การเตรียมสว่นประกอบในเคร่ืองส าอาง 

- ต้องใช้วสัดท่ีุทนความร้อน เน่ืองจากการสกดัสีจากพืชมีการใช้วิธีต้มด้วย 

- ต้องมีสว่นของภาชนะท่ีปิดได้มิดชิดส าหรับการสร้างกลิน่ด้วยวิธีการอบควนัเทียน 

- ต้องมีสว่นกลไกการให้ความร้อนระดบัสงู 

 

 การผสมสว่นประกอบในเคร่ืองส าอาง 

- ต้องมีสว่นให้ความร้อนหรือท าละลายวตัถดุิบเพ่ือลดความหนืดลงและป้องกนัการจบั

ตวัเป็นก้อนไข โดยสามารถปรับระดบัอณุหภมูิได้  

- สามารถผสมเคร่ืองส าอางได้ทกุประเภทเนือ้สมัผสั 

- ต้องใช้วสัดท่ีุทนตอ่สภาพกรด-ดา่งและไขมนั  

- ออกแบบให้ง่ายตอ่การท าความสะอาดคราบไขมนัตกค้าง 

วิธีสร้างกลิน่ ของเหลว กึ่งเหลว ครีม ผงแป้ง อดัแข็ง 

1.อบควนัเทียน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

2.การอบร ่า ได้ ได้    

3.การผสมน า้อบ ได้ ได้ ได้   
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3.1.8 ข้อเสนอะแนะจำกกรรมกำรตรวจ 

- การน าสีจากธรรมชาติมาใช้ยงัไมมี่ความชดัเจนในเร่ืองของผลลพัธ์จริง ๆ 

- ควรหากรรมวิธีทดแทนการโฮโมจีไนซ์ ในการผสมน า้และน า้มนัให้เข้ากนั เน่ืองจากดู

เป็นวธีิการท่ียากเกินการ DIY มากไป 
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3.2 กำรออกแบบร่ำง (ตรวจครัง้ที่ 2) 
3.2.1 สรุปข้อมูล 

 ข้อมลูด้านการใช้งาน 

- มีการท างานเป็นขัน้เป็นตอน 

- จดัเก็บไม่ยุง่ยากจนเกินไป 

- ใช้งานร่วมกนัได้ดีระหวา่งอปุกรณ์แตล่ะชิน้ 

 กรรมวิธีท่ีมีในอปุกรณ์ 

- การเตรียม เชน่ สบั หัน่ ตดั ท าละลาย บด ต้ม 

- การผสม เช่น ให้ความร้อน เขย่า กวน  

  

3.2.2 แนวทำงกำรออกแบบ 

 แนวเน้นความสนกุในการท า (เลน่) 

ภาพท่ี 3.1 ภาพแสดงรูปแบบของอปุกรณ์ท าเคร่ืองส าอางที่เน้นสนกุ 
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 กรรมวิธีท่ีใช้ได้ 

- การเตรียม : การตดัและการบดเพื่อท าผงสี 

- การผสม : ใช้การเขยา่ในการผสมทัง้ของเหลวและแป้ง โดยจะแบง่เป็น 2 ฝ่ังแยกกนั 
สามารถหมนุเพ่ือให้ผงลงไปฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ได้ และผสมพร้อมกนัได้ (ในแตล่ะสว่นของ
การใช้งานจะสามารถถอดออกจากกนัได้ ดงันัน้ในถ้วยใต้ท่ีบดจึงสามารถใสเ่บส
เคร่ืองส าอางท่ีต้องการไว้ก่อนได้) ภายในถ้วยจะมีลกูเหลก็ท่ีชว่ยในการผสมอยูท่ัง้ 2 
ฝ่ัง 

 

 แนวอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 

ภาพท่ี 3.2 ภาพแสดงรูปแบบของอปุกรณ์ท าเคร่ืองส าอางแบบวิทยาศาสตร์ 

 

 กรรมวิธีท่ีใช้ได้ 

- การเตรียม : การสบั การตวง การสกดัส ีการท าละลาย 

- การผสม : สามารถให้ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์ท่ีออกแบบไว้ระหว่างการ
ผสมได้ โดยสามารถใช้ได้กบัการกวน/คน  นอกจากนีย้งัมีท่ีเขยา่ผสมเคร่ืองส าอาง
ประเภทเนือ้สมัผสัแบบแป้งอีกด้วย โดยภายในจะมีลกูเหลก็ไว้ชว่ยในการผสมเชน่กนั 
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ภาพท่ี 3.3 ลกัษณะการใช้งานตา่ง ๆ ของชดุอปุกรณ์แนววิทยาศาสตร์ 

 

 แนวเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ภาพท่ี 3.4 รูปแบบของอปุกรณ์ท าเคร่ืองส าอางท่ีเน้นใช้กลไกไฟฟ้า 
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 กรรมวิธีท่ีใช้ได้ 

- การเตรียม : การบด และการท าละลาย 

- การผสม : ท่ีป่ัน ใช้ได้กบัทัง้ของเหลวท่ีหนืดน้อยและมาก ท่ีบดผสมผงแป้ง มีข้อดี
ตรงท่ีผสมได้เร็วและท าให้ผงแป้งท่ีได้มีความละเอียดขึน้  ด้านลา่งมีสว่นให้ความร้อน
เพื่อป้องกนัสว่นผสมของเคร่ืองส าอางแข็งตวัระหวา่งการใช้งาน 

 

 แนวอปุกรณ์เคร่ืองครัว 

ภาพท่ี 3.5 รูปแบบของอปุกรณ์ท าเคร่ืองส าอางแนวเคร่ืองครัว 

 กรรมวิธีท่ีใช้ได้ 

- การเตรียม : ท่ีสบั – หัน่แบบสวมมือ ท่ีขดู(ส าหรับแว็กซ์) ท่ีบดท าผงสี เตาท าละลาย 

- การผสม : ออกแบบอปุกรณ์ท่ีผสมได้ทัง้ของเหลวและผงแป้ง โดยอยูใ่นรูปทรงของไม้
นวดแป้ง แคปซลูใหญ่จะไว้ผสมแป้ง แคปซลูเล็กภายในจะไว้ผสมของเหลว ด้านในมี
ลกูเหลก็ช่วยผสมอยูท่ัง้คู ่  
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 แนวของใช้แบบไทย ๆ 

 
ภาพท่ี 3.6 รูปแบบของอปุกรณ์ท าเคร่ืองส าอางแบบไทย ๆ 

 

           กรรมวธีิท่ีใช้ได้ 
- การเตรียม : การท าละลาย ท่ีบดผงสี 

- การผสม : การป่ันผสมด้วยระบบก าหมนุซึง่เมื่อดงึสว่นด้านบนท่ีติดกบัใบพดัออก จะ

สามารถน ามาใช้อบกลิ่นควนัเทียนได้  มีท่ีหมนุผสมผงแป้ง  

 
2.3.8  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจ 
           - ท่ีออกแบบมายงัดไูม่ออกวา่จะจดัเก็บรวมกนัอย่างไร ควรออกแบบให้เข้าชดุกนัมากกว่านี ้
           - กรรมวิธีในการท ายงัไมค่อ่ยลงตวั 
           - วิธีการใช้งานของแตล่ะชดุยงัไมค่อ่ยแตกตา่งกนัเท่าไร เหมือนเป็นการเปลี่ยนรูปลกัษณ์
กบัลกัษณะการใช้งานนิดหน่อย 
           - ลองเอาทกุแบบมารวมกนั 
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3.3 ขัน้ตอนกำรพัฒนำแบบ (กำรตรวจครัง้ที่ 3) 

ภาพท่ี 3.7 study model  

 
 3.3.1 กรรมวธีิที่ใช้ได้ 

 การเตรียม 

- การอบแห้งพืช 

 
ภาพท่ี 3.8 การใช้งานสว่นอบแห้ง 
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ภาพท่ี 3.9 ภาพตวัอยา่งเม่ือพืชในถาดแห้ง 

 

- การบดเป็นผง 

 
ภาพท่ี 3.10 แสดงการดงึถ้วยบดออกจากสว่นใบมีดเพ่ือใสพื่ชอบแห้งไปบด 

  
ภาพท่ี 3.11 แสดงการวางถ้วยบดลงในลอ็คของช่อง 
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ภาพท่ี 3.12 แสดงการใช้งานของปุ่ มเลื่อนของอปุกรณ์บดผง 

 

 การผสม 

- การชัง่ตวงสว่นผสม 

 
ภาพท่ี 3.13 แสดงการใช้งานในสว่นชัง่น า้หนกัแบบดิจิตอล 

- การให้ความร้อน เพ่ือท าละลาย หรือผสม 

 
ภาพท่ี 3.14 ตวัอยา่งการใช้งานในสว่นให้ความร้อน 
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3.3.2 ค ำชีแ้นะจำกกรรมกำรตรวจ 
 - ดเูป็นอปุกรณ์วิทยาศาสตร์มากเกินไป 
 - สว่นชัง่น า้หนกัดจิิตอลควรตดัออก แล้วท าเป็นสว่นเก็บของหรือเป็นฟังก์ชัน่อื่นแทน 
 - ภาชนะบรรจ ุหรือภาชนะผสมมีขนาดเลก็มากเกินไป 
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บทที่ 4 
ผลงำนกำรออกแบบ 

 
4.1 ส่วนประกอบทัง้หมดของงำน 
 จากการตรวจครัง้ท่ี 3 ได้มีการปรับแบบโดยตดัท่ีชัง่น า้หนกัดจิิตอลออก แล้วแทนด้วยสว่น
ของการอบกลิน่ แล้วเพิ่มชิน้งานส าหรับการจดัเก็บอปุกรณ์ประกอบการใช้งานขึน้มา นอกจากนีย้งั
เลือกใช้สีโทนด า – ทอง โดยได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการลงรักปิดทองของไทย  

 
ภาพท่ี 4.1 ชดุอปุกรณ์เม่ือจดัเก็บรวมกนั 

 
ภาพท่ี 4.2 อปุกรณ์เม่ือแยกออกจากกนัเป็น 2 สว่นหลกั 
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ภาพท่ี 4.3 อปุกรณ์ทัง้หมด 

 

4.1.1 ชิน้งำนส่วนที่หน่ึง: อุปกรณ์ส ำหรับจดัเตรียม – ผสมเคร่ืองส ำอำง 
 

 
ภาพท่ี 4.4 อปุกรณ์หลกั 
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 การใช้งาน 

- การอบแห้ง 

 
ภาพท่ี 4.5 การใช้งานในสว่นอบแห้ง 

เปิดฝาสว่นอบแห้งขึน้มา ใสพ่ืชท่ีต้องการจะอบลงไป แล้วปิดฝา กดปุ่ มเลื่อนไป

ด้านขวาสดุเพ่ือให้เคร่ืองท างาน  ถาดตะแกรงนีส้ามารถดงึขึน้มาล้างท าความสะอาด

ได้หากต้องการ 

 

- การบดผง 

 
ภาพท่ี 4.6 อปุกรณ์การบดผง 
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ภาพท่ี 4.7 แสดงลกัษณะใบมีดในถ้วยบด หลงัวางลงลอ็คแล้ว 

 การใช้งานในสว่นบดผงนัน้ สามารถท าได้โดยใสพ่ืชอบแห้งลงในภาชนะก่อน หรือจะวาง
ภาชนะให้ฐานลงลอ็คก่อนแล้วคอ่ยหมนุเปิดฝาเพื่อใสพ่ืชก็ได้ หลงัจากนัน้ปิดฝาให้สนิท แล้วกด
ปุ่ มเลื่อนไปด้านขวาเพื่อให้เคร่ืองท างาน โดยลกัษณะของปุ่ มเลื่อนอนันีจ้ะเป็นแบบเปิด – ปิด ไม่ใช่
เลื่อนเพราะปรับระดบัการท างานเหมือนสว่นอ่ืน ๆ 
 

- สว่นให้ความร้อน ส าหรับท าละลายและใช้อุน่ระหวา่งการผสม 

 
ภาพท่ี 4.8 แสดงการใช้ช้อนตวงกบับีกเกอร์บนเตา 
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 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์นีต้้องการให้ผู้ใช้ทกุคนสามารถท าเคร่ืองส าอางได้ง่ายและสะดวก 
โดยท่ีไม่ส าคญัวา่จะต้องมีพืน้ฐานด้านการท าเคร่ืองส าอางมามากนกั จงึได้ออกแบบให้มีช้อนตวง
ท่ีแยกประเภทไปแตล่ะชนิดของเนือ้สมัผสั โดยชิน้เลก็ทัง้ 3 ชิน้ จะแบง่เป็นส าหรับท าเนือ้สมัผสั
แบบเหลว กึ่งเหลว และแข็ง โดยมีปริมาตรรวมเท่ากบั 10 กรัม ทกุอนั สว่นอนัใหญ่จะใช้ส าหรับ
ตวงสว่นผสมประเภทแป้งเพียงอย่างเดียว และจะใช้กบัท่ีบดผง ท าให้สามารถมีขนาดใหญ่ได้ โดย
มีปริมาตรอยูท่ี่ 30 กรัมโดยประมาณ 
 

 
ภาพท่ี 4.9 แสดงการบิดปุ่ มเคร่ืองท าความร้อน 

 

 หลงัจากตวงใสส่ว่นผสมตามต้องการแล้ว ก็บดิปุ่ มไปด้านขวาเพื่อให้เคร่ืองท างาน โดย
สามารถให้ความร้อนได้สงูถึง 100 องศาเซลเซียส ท าให้สามารถละลายพวกไขและเนยได้หลาย
ชนิด นอกจากนีย้งัสามารถหร่ีให้อยูใ่นอณุหภมูิท่ีไม่ร้อนเกินไป (ประมาณ 50–60 องศาเซลเซียส) 
เพื่อใช้อุน่ให้สว่นผสมไม่จบัตวัแข็งกนัเร็วเกินไป ในขณะเดียวกนัก็ไม่ร้อนเกินจนก่อให้เกิดอนัตราย
ตอ่ผู้ใช้งาน  
 อยา่งไรก็ตาม ในการผสมสว่นประกอบบางชนิด เช่น ตวัแตง่กลิน่หรือรส โดยตรงใน
เคร่ืองส าอาง จ าเป็นต้องหร่ีให้ความร้อนน้อยลง หรือปิดเคร่ืองไปเลยก็ได้ แล้วรอสกัพกัให้
เคร่ืองส าอางเย็นตวัลงแตย่งัไมจ่บัเป็นก้อนแข็ง จากนัน้ใสต่วัแตง่กลิน่หรือรสท่ีต้องการลงไป ผสม
ให้เข้ากนัดี ทัง้นีเ้ป็นเพราะตวัแตง่กลิน่หรือรสบางชนิด รวมไปถึงวิตามนิอีจะเสื่อมคณุภาพได้หาก
อยูใ่นความร้อนสงู  
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ภาพท่ี 4.10 แก้วบีกเกอร์ผสมเคร่ืองส าอางกบัแทง่แก้วผสม 

 การใช้แท่งแก้วมาผสมเคร่ืองส าอาง มีข้อดีในเร่ืองของการไมท่ าปฏิกิริยาท่ีเป็นอนัตรายกบั
เคร่ืองส าอาง อีกทัง้ยงัมีความใส ท าให้ไม่รบกวนการมองดสูีของเคร่ืองส าอางท่ีท า นอกจากนี ้
ด้านบนยงัมีท่ีจบัท่ีพอดนีิว้มืด มีขนาดท่ียาวเพื่อลดภาระของข้อมือในการหมนุกวน เน่ืองจาก
ขนาดท่ียาวจะท าให้ไม่ต้องขยบัข้อมือ และไม่ต้องออกแรงในการหมนุมากเท่าแบบสัน้ 
 

- การอบกลิน่ 

ภาพท่ี 4.11 ท่ีอบกลิ่นเคร่ืองส าอาง 

 เป็นสว่นเดียวของเคร่ืองท่ีไมไ่ด้ใช้ไฟฟ้า การใช้งานคือเปิดฝาขึน้มา ดงึตะแกรงกัน้ขึน้ 
ด้านลา่งจะเป็นท่ีไว้วางเทียน(ท่ีดบัไฟแล้ว) และหลงัจากวางตะแกรงกัน้ลงไปก็สามารถวาง
เคร่ืองส าอางในภาชนะเลก็ ๆ ลงไปด้านบน แล้วปิดฝาทิง้ไว้อยา่งน้อย 12 ชัว่โมง หรือหนึง่วนั 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการออกแบบอปุกรณ์ปรุงแตง่เคร่ืองส าอางตกแตง่ใบหน้าด้วยตวัเองจากภมูิปัญญา
ไทยนัน้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถท าเคร่ืองส าอางออกมาในรูปแบบท่ีตวัเองต้องการได้  
ทัง้ในเร่ืองของเนือ้สมัผสั สีสนั กลิน่ รส  สามารถใช้งานด้วยตวัคนเดียวได้ และเป็นการน าภมูิ
ปัญญาไทยมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการท าด้วย  ซึง่ในระหวา่งการทดลองในช่วงต้น ๆ ผู้ศกึษาก็
ได้พบกบัปัญหาด้านการผสมสีอยูม่าก ท้ายท่ีสดุจึงตดัสนิใจเปลี่ยนให้สีอยูใ่นรูปของผงแทนการใช้
สารเคมีซึง่เป็นอิมลัซไิฟเออร์เข้าช่วยในการผสมสีแบบน า้ให้เข้ากบัเบสเคร่ืองส าอาง เน่ืองจากมอง
วา่สารเคมีประเภทนีไ้ม่สามารถหาซือ้ทัว่ไปได้ และต้องใช้ในปริมาณท่ีพอดีกบัน า้สีด้วย จงึอาจเกิด
ความยุง่ยากแก่ผู้ใช้ในภายหลงัได้ 

 ถึงแม้วา่จะเน้นเร่ืองการประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาไทย แตใ่นท้ายท่ีสดุอปุกรณ์การท างานหลกั
ก็เป็นไฟฟ้าไปเสีย 3 ใน 4 สว่น  ทัง้นีท้ัง้นัน้มาจากเหตผุลในเร่ืองของอปุนิสยัและการใช้งานกบั
ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ของคนในยคุปัจจบุนั ท่ีมีความรีบร้อนและต้องการความสะดวกรวดเร็ว ซึง่กลไก
ไฟฟ้าจะตอบโจทย์ในเร่ืองนีม้ากท่ีสดุ อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของการอบกลิน่ ซึง่เป็นการน าเอาวธีิ
อบควนัเทียนแบบขนมไทยมาใช้ แม้จะเป็นขัน้ตอนท่ีใช้เวลานานท่ีสดุ แตก็่ยุง่ยากน้อยท่ีสดุเชน่กนั 
ทัง้ยงัมีความจ าเป็นส าหรับเคร่ืองส าอางประเภทผงแป้งท่ียากตอ่การผสมกลิน่หอมท่ีอยูใ่นรูปแบบ
น า้มนัลงไปในเนือ้แป้งโดยตรง ดงันัน้จงึเป็นกรรมวิธีท่ีต้องมีอยูใ่นชิน้งาน 

 ในการตรวจครัง้สดุท้ายของชิน้งานนี ้กรรมการตรวจได้ให้ค าชีแ้นะอนัเป็นประโยชน์หลาย
ประการ ทัง้ในเร่ืองของกลไกการใช้งาน ท่ีมี 4 อยา่งบนเคร่ืองเดียว ดเูป็นการยดัฟังก์ชัน่มากเกินไป 
ท าให้พืน้ท่ีการใช้งานของแตล่ะสว่นมีน้อย ควรน าการใช้งานบางอยา่งไปไว้ท่ีอีกชิน้หนึง่  และยงัมี
เร่ืองของช้อนตวง ท่ีดไูม่เข้ากนักบับกีเกอร์ เน่ืองจากปากแก้วบีกเกอร์คอ่นข้างเลก็ มีโอกาสท่ีเม่ือเท
แล้วสว่นประกอบข้างในจะหกออกมานอกบีกเกอร์ได้ จงึควรออกแบบให้อยูใ่นรูปลกัษณ์ท่ีใช้งาน
ได้ง่ายและเข้ากบัภาชนะผสมมากกวา่นี ้ สว่นท่ีบดผงก็ดอูนัตรายมากกวา่นา่ใช้ เน่ืองจากถ้วยบด
ไม่สงู ใบมีดมีขนาดใหญ่มากและวสัดขุองภาชนะท่ีใช้ก็ไมแ่ข็งแรง ซึง่ค าชีแ้นะเหลา่นีถื้อเป็น
ความรู้ท่ีมีคา่อยา่งมากตอ่การศกึษาด้านการออกแบบของผู้ศกึษา และจะน าไปปรับปรุงแก้ไข 
พฒันางานออกแบบในครัง้ตอ่ ๆ ไป 
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