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มคีํากล่าวว่าผวิพรรณเป็นกระจกส่องใหเ้หน็ถงึจติใจ ร่างการและผวิพรรณต้องการสารอาหาร
เพื่อมาบํารุง ฟ้ืนฟูและคงสภาพ สารอาหารโมเลกุลใหญ่ที่ร่างการต้องการได้แก่ โปรตีน ไขมนั และ
คารโ์บไฮเดรต รวมทัง้สารโมเลกุลเลก็เช่นวติามนิ และสารอาหารต่างๆ รวมทัง้การไดร้บัน้ําในปรมิาณ
พอเหมาะ โดยไขมนั (lipids) เป็นสารอาหารทีส่าํคญัต่อเยื่อหุม้เซลลแ์ละผวิหนงัชัน้ stratum corneum 
ซึง่จําเป็นสําหรบัการปกป้องผวิหนัง กรดไขมนัยงัมบีทบาทในการควบคุมการเกดิการอกัเสบ ระบบ
ภูมคิุ้มกนั และการไหลเวยีนของสารชนิดต่างๆในร่างกาย การมรีะดบัไขมนัที่ไม่เหมาะสม ทําใหเ้กดิ
ความผดิปกตต่ิอผวิหนงัชนิดต่างๆได ้เช่น การเกดิ สวิ ผวิหนงัแหง้เน่ืองจากการขาดน้ํา หรอืโรคสะเกด็
เงนิ  
 การใชเ้ครื่องสาํอางมกีารบนัทกึไวต้ัง้แต่สมนัอยีปิต์โบราณประมาณ 3500 ปีก่อนครสิตศกัราช มี
การใชเ้ครื่องบํารุงผวิ เสน้ผม และการตกแต่งเพื่อเสรมิความงาม ความหมายของเครื่องสาํอางตามทีร่ะบุ
ไวใ้นพระราชบญัญตั ิเครื่องสาํอาง พ.ศ. 2535 คอื วตัถุทีมุ่ง่หมายสาํหรบัใชท้า ถูนวด โรย พ่น หยอด ใส่
อบ หรอืกระทาํดว้ย วธิอีื่นใด ต่อสว่นหน่ึงสว่นใดของรา่งกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรอืสง่เสรมิ
ใหเ้กดิความ สวยงามและรวมตลอดทัง้เครื่องประทนิผวิต่างๆ ดว้ย แต่ไม่รวมถงึเครื่องประดบัและเครื่อง
แต่งตวัซึง่เป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย นอกจากน้ีเครื่องสาํอางยงัรวมถงึวตัถุทีมุ่่งหมายสาํหรบัใชเ้ป็น
สว่นผสมในการผลติเครื่องสาํอางโดยเฉพาะ หรอืวตัถุอื่นทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวงใหเ้ป็นเครื่องสาํอาง 
ซึง่รปูแบบของเครื่องสาํอางทีม่อียูใ่นปจัจุบนัมหีลากหลาย แต่สามารถแบ่งไดเ้ป็นรปูแบบหลกั 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ของแขง็ (solids) เช่น แป้งผดัหน้า แป้งรองพืน้ mask แป้งแขง็ eye shadow lipstick เกลอือาบน้ํา, 
ของกึง่แขง็ (semisolids) เช่น ครมี ointment เจลแต่งผม สยีอ้มผม และของเหลว (liquids) เช่น โลชัน่ 
moisturizer น้ํามนัใสผ่ม แชมพ ูผลติภณัฑบ์าํรงุผม น้ําหอม สเปรย ์น้ํายาทาเลบ็ 
 ไขมนัทีนํ่ามาใชป้ระโยชน์ในทางเครื่องสาํอาง มทีัง้เป็นน้ํามนัระเหยยากจากธรรมชาต ิ(natural 
fixed oils) ทีป่ระกอบดว้ยไตรกลเีซอรไ์รดท์ีม่อีงคป์ระกอบหลกัเป็นกรดไขมนัชนิดอิม่ตวั เช่น น้ํามนั
มะพรา้ว น้ํามนัเมลด็ฝ้าย น้ํามนัปาล์ม และชนิดที่มอีงคป์ระกอบหลกัเป็นกรดไขมนัชนิดไม่อิม่ตวั เช่น 
น้ํามนัมะกอก น้ํามนัขา้วโพด น้ํามนัอลัมอนด์ น้ํามนัทานตะวนั น้ํามนัละหุ่ง น้ํามนัเรปซดี (rapeseed 
oil) และน้ํามนัอะโวคาโด น้ํามนัทีม่กีรดไขมนัชนิดอิม่ตวัจะมคีวามคงตวัดแีละทนต่อการเกดิเหมน็หนืได้
ดกีวา่น้ํามนัทีม่กีรดไขมนัชนิดไมอ่ิม่ตวั อยา่งไรกต็ามน้ํามนัทีป่ระกอบดว้ยกรดไขมนัชนิดไมอ่ิม่ตวั จะให้
ผลติภณัฑท์ีม่คีวามนุ่มเรยีบ ใหค้วามรูส้กึที่ด ีไม่เหนียวเหนอะหนะและถูกดูดซมึเขา้สู่ผวิหนังไดด้กีว่า
น้ํามนัที่มีกรดไขมนัชนิดอิ่มตัวเป็นหลัก ไขมนัอีกประเภทที่ได้จากธรรมชาติได้แก่ เนยธรรมชาต ิ
(natural butter) เช่น shea butter, avocado butter และ cocoa butter สว่นใหญ่จะเป็นสารทีช่ว่ยทาํให้
ผวิหนงัออ่นนุ่ม (emollient) ทีด่มีาก และเพิม่ความขน้หนืดใหผ้ลติภณัฑ ์
 



 หน้าท่ีหลกัของน้ํามนัระเหยยากในเครื่องสาํอาง ได้แก่  
 1. เป็นตวักลางทาํหน้าทีก่ระจายสารสาํคญั ควบคุมความขน้หนืดและความคงรปูของผลติภณัฑ ์

เชน่ น้ํามนัปาลม์ น้ํามนัมะพรา้ว น้ํามนัถัว่เหลอืง shea butter cocoa butter 
 2. ทาํใหผ้วิหนังอ่อนนุ่มปกป้องการระเหยของน้ําออกจากผวิหนัง ช่วยหล่อลื่นทําใหผ้วิหนังนุ่ม

เรยีบ เชน่ น้ํามนัมะกอกน้ํามนัขา้วโพด น้ํามนัทานตะวนั น้ํามนัโฮโฮบา (jojoba oil) 
 3. ใหค้วามชุม่ชืน้แก่ผวิหนงั (humectant) หรอืมคีุณสมบตัเิป็นสารคงความชุม่ชืน้ (moisturizer) 

เชน่ น้ํามนัมะพรา้ว น้ํามนัราํขา้ว น้ํามนัโฮโฮบา 
 4. บํารุงและใหส้ารอาหารแก่ส่วนต่างๆของร่างกาย ปรบัสภาพผวิหนังหรอืเสน้ผมทีเ่สยีสภาพ 

เชน่ น้ํามนัมะกอก น้ํามนัถัว่ลสิง น้ํามนัแมคคาดเีมยี น้ํามนัเมลด็องุน่ shea butter 
 5. ปกป้องรังสีอัลตร้าไวโอเลต กระตุ้นการทํางานของเซลล์ผิว และเพิ่มการสร้างเซลล์

ผลดัเปลีย่น เชน่ น้ํามนังา น้ํามนัมะกอก น้ํามนัเมลด็ฝ้าย น้ํามนัสวทีอลัมอนด ์น้ํามนัถัว่ลสิง 
 6. เป็นสารตา้นออกซเิดชัน่ เช่น น้ํามนัตน้อ่อนขา้วสาล ี(wheat germ oil) น้ํามนัเมลด็ฟกัทอง 

น้ํามนังา น้ํามนัมะกอก น้ํามนัเมลด็ฝ้าย  

 การเลือกใช้เครื่องสําอางท่ีมีน้ํามนัระเหยยากเป็นองค์ประกอบควรคํานึงถึงปัจจยั
ดงัต่อไปน้ี 

 1. การเลอืกผลติภณัฑใ์หเ้หมาะกบัสภาพผวิ เช่น ผูท้ีม่ผีวิมนั ควรพจิารณาเลอืกผลติภณัฑท์ีม่ี
เน้ือบางเบา ไมเ่ขม้ขน้เกนิไป ไมม่สีว่นผสมของน้ํามนัหรอื moisturizer มากนกั สว่นผูท้ีม่ผีวิ
แหง้ ควรเลอืกผลติภณัฑท์ีม่คีวามอ่อนโยนต่อผวิ เน้ือครมีเขม้ขน้ ม ีmoisturizer เพิม่ความ
ชุ่มชืน้ใหผ้วิ ปกป้องผวิจากการสญูเสยีความชุ่มชืน้ และม ีpH ใกลเ้คยีงกบัผวิ หรอืผูท้ีม่ผีวิ
บอบบางควรเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่คีวามอ่อนโยนต่อผวิ ไม่ก่อใหเ้กดิการแพห้รอืระคายเคอืง 
เสรมิสรา้งความแขง็แรงใหเ้ซลลผ์วิ 

 2. พจิารณาทีต่วัผลติภณัฑ ์โดยดูจากเครื่องหมายรบัรองจากหน่วยงานทีเ่ชื่อถอืได ้เช่น เลขที่
ใบรบัแจง้, วนัหมดอายุ ส่วนผสม ชื่อบรษิทัผูผ้ลติ ทีอ่ยู่ หรอืบรษิทัผูนํ้าเขา้, ลกัษณะทาง
กายภาพของผลติภณัฑ ์ 

 3. อา่นวธิใีช ้ขอ้ควรระวงั หรอืคาํเตอืนบนฉลาก  
 4. ทดสอบการแพเ้ครือ่งสาํอางก่อนตดัสนิใจซือ้ เลอืกซือ้เครื่องสาํอางจากแหล่งทีเ่ชื่อถอืได ้และ

หากใชเ้ครือ่งสาํอางแลว้มคีวามผดิปกตเิกดิขึน้ ตอ้งหยดุใชท้นัท ี
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