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ขึ้นโดยมวีตัถปุระสงคด์งัน้ี 

1. เพือ่เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัการผลติเครื่องสาํอาง ต่อสมาชกิและผูส้นใจท ัว่ไป ท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 

2. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานของสมาคมฯ ใหเ้ป็นทีย่อมรบัเชื่อถอืขององคก์รต่าง ๆ 

3. เพือ่เป็นศูนยก์ลางรวบรวมและแลกเปลีย่นขอ้มลู หรอืแนวคดิเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรม

เครื่องสาํอางไปสู่ 

ระดบัมาตรฐานโลก 

4. เพือ่เผยแพร่กจิกรรมของสมาชกิสมาคมฯ และกจิกรรมดา้นเครื่องสาํอาง 
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การคา้ในต่างประเทศ 
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สาสนจ์ากนายกสมาคมฯ 

  

สวสัดีค่ะ ท่านสมาชิกและท่านผูส้นใจ 

    

วารสารฉบบัน้ีไดก้ลบัมาแลว้หลงัห่างหายไปนาน ดว้ยภารกจิของคณะกรรมการทกุท่านทีไ่ดร้บัมอบหมายใหดู้แลในทกุดา้นที่

เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมสมาคมฯ จนไมส่ามารถออกวารสารทนัตามกาํหนด ทางสมาคมฯโดยคณะกรรมการทกุท่านเราทาํงานดว้ยใจ 

อย่างทุ่มเท เพือ่สมาชกิสมาคมฯโดยเฉพาะสมาชกิกลุม่ SME และ OTOP ทีเ่ป็นสมาชกิฯของเราถงึกวา่ 90% ดฉินัเชื่อวา่วารสารเลม่

ใหมน่ี้ยงัคงรกัษาคุณภาพของเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชนต่์อสมาชกิสมาคมฯและท่านผูส้นใจท ัว่ไปไดเ้ป็นอย่างด ี

 

ตามทีท่ราบกนัดวี่า ทางสมาคมฯไดเ้ป็นผูร่้วมจดัต ัง้ "กลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องสาํอาง" ภายใตส้ภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

และไดม้กีจิกรรมเพือ่สมาชกิฯในการจดัสมัมนา รวมถงึการทาํงานร่วมกบัทางภาครฐั เช่น พระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ.2535 ที่

มเีพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลง ASEAN Harmonization for Cosmetic Regulations มากทีสุ่ด แมม้คีวามแตกต่างในบางจดุ 

เช่น มคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัเพิม่โทษและค่าปรบัตามความเหมาะสม มรีะยะเวลาการหมดอายุของใบรบัแจง้ภายใน 3 ปีหลงัรบัแจง้ มี

ค่าธรรมเนียมจดแจง้ เป็นตน้ ท ัง้น้ีทนัททีีม่กีารประกาศพระราชบญัญตันิี้ ทางสมาคมฯจะแจง้ใหท้ราบในทนัท ี

 

ในฐานะตวัแทนของภาคอตุสาหกรรมเครื่องสาํอาง ดฉินัขอใหส้มาชกิมคีวามสามคัคใีนการทาํงานร่วมกนั เรามคีลสัเตอรภ์ายใตส้ภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยว่าที่เรยีกว่า  "คลสัเตอรส์ขุภาพและความงาม" เท่านั้น (คาํวา่ ‘คลสัเตอร’์ คอืการมกีารสรา้งสรรค์

และส่งเสรมิผลประโยชนร่์วมกนัในกลุม่ทีม่แีนวทางเดยีวกนั) ซึง่ในทา้ยสุด เพือ่ประโยชนข์องเราทกุคน และส่วนรวมของท ัง้ภาค 

อตุสาหกรรม และยงัเป็นการช่วยใหก้ารทาํงานของสมาคมฯกบัภาครฐัเป็นไปอย่างมเีสถยีรภาพยิง่ขึ้น 

ทา้ยสุดขอขอบคุณ คณะกรรมการทีเ่สยีสละอทุศิท ัง้กาํลงักาย กาํลงัความคดิ และเวลาอนัมค่ีาของท่าน เพือ่ส่วนรวม และขอขอบคุณ

สมาชกิทีใ่หค้วามไวว้างใจตลอดจนใหค้วามร่วมมอืดว้ยดเีสมอมา จนทาํใหห้ลายหน่วยงานของรฐั เช่น สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.), ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (NANOTEC), กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข, 

และอืน่ ๆ ใหค้วามไวว้างใจทาํงานร่วมกนัเพือ่พฒันาภาคอตุสาหกรรมเครื่องสาํอางใหแ้ขง็แรง  

ขออาํนวยพรใหท้กุท่านประสบความสาํเร็จและหวงัวา่วารสารสมาคมฯจะมส่ีวนเพิม่พนูความรู ้ และทา้ยสุดเป็นประโยชนต่์ออตุสาห 

กรรมเครื่องสาํอางโดยรวมต่อไป 

 

 

นางเกศมณี เลศิกจิจา 

นายกสมาคมฯผูผ้ลติเครื่องสาํอางไทย 
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สารเพิ่มความขน้ (Thickening Agent)   เป็นองคป์ระกอบ

สาํคญัในสูตรของเครื่องสาํอาง ซ่ึงไม่เพยีงแต่เปลี่ยนแปลง

ความขน้ของสูตรแลว้ ยงัสง่ผลถงึการปรบัคณุสมบตัขิองการ

ไหล (Rheology) เพื่อความสามารถในความคงตวั 

(Stability)  และความรูส้กึของผูใ้ชต่้อผลติภณัฑน์ั้น ๆ 

 

บทความจะเป็นบทความงา่ย ๆ เพือ่ใหน้กัพฒันาผลติภณัฑ ์ 

จะไดเ้ลอืกสารเพิม่ความขน้ ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสาํหรบังานพฒันา

ผลติภณัฑ ์ ซึง่ในขอ้เขยีนนี้  จะแบง่สารเพิม่ความขน้ออกเป็น 

9 กลุม่  และจะบง่บอกถงึขอ้ด ี ขอ้ดอ้ย ตลอดจนสารเพิม่

ความขน้ ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนกลุม่นัน้ ๆ 

 

เมือ่มกีารรบังานพฒันาตาํรบัใหม ่  มคีาํถามหลายขอ้ทีน่กัเคมี

เครื่องสาํอางควรคาํนึงก่อนจะทาํงานพฒันาสูตรตาํรบั  นัน่คอื   

รูปแบบของผลติภณัฑค์วรเป็นอย่างไร? ความคงตวัของผลติ 

ภณัฑค์วรจะนานแค่ไหน?  มขีอ้กาํหนดปรมิาณการใชข้องสาร

ออกฤทธิ์ (Active) หรอืไมใ่นผลติภณัฑน์ัน้?  จะเลอืกใชส้าร 

ป้องกนัเชื้ออย่างไร?  จะพสูิจนท์ราบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์

ไดอ้ย่างไร? จะตอ้งยืน่แจง้จดวา่เป็นเครื่องสาํอางควบคุม หรอื

ควบคุมพเิศษหรือไม่? และจะทราบไดอ้ย่างไรวา่เครื่องสาํอาง

นี้จะไมก่่อใหเ้กดิอาการระคายเคอืง? ขอ้คาํนึงต่าง ๆ เหลา่น้ี

จะทาํใหน้กัพฒันาฯ สามารถลดเวลาการทาํงานและขอ้ผดิ 

พลาดลงไดม้าก 

 

โดยปกตแิลว้  เมือ่ไดร้บัมอบหมายใหพ้ฒันาสูตรตาํรบัใด ๆ   

ส่วนมากลูกคา้ทีม่าพบ มกัจะมภีาพลกัษณข์องเครื่องสาํอางที่

เขาตอ้งการ และพงึพอใจอยู่แลว้ในใจ  หนา้ทีข่องนกัพฒันาฯ 

คอืพฒันาตาํรบัใหไ้ดใ้กลเ้คยีงกบัผลติภณัฑท์ีลู่กคา้พงึพอใจ

ใหม้ากทีสุ่ด   นัน่ก็คอืนกัพฒันาฯ จะทราบลว่งหนา้ก่อนแลว้

วา่  ผลติภณัฑท์ีก่าํลงัจะพฒันานัน้  สุดทา้ยจะอยู่ในรูปของ 

ครมี, โลช ัน่, เจล หรอืแบบแท่ง  นัน่คอืลกัษณะทางกายภาพที่

จะกาํหนดรูปแบบของสูตรทีน่กัพฒันาฯ กาํลงัจะเริ่มตน้ทาํงาน 

 

มสีิง่หน่ึงทีน่กัพฒันาฯ ควรคาํนึงถงึคอื  ผลติภณัฑท์ีน่าํเสนอ

ออกไปสู่ตลาด จะไมเ่รยีกวา่ประสพความสาํเร็จไดเ้ลยจนกวา่ 

ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อผลติภณัฑช์ิ้นนัน้  มคีวามพงึพอใจแลว้กลบัมา

ซื้ออกี คุณอาจจะคดิวา่นัน่เป็นหนา้ทีข่องฝ่ายการตลาดทีจ่ะ

โฆษณาอวดสรรพคุณ ความดเีด่นของผลติภณัฑท์ีผ่ลติออก 

มาเพือ่ใหข้ายไดน้าน ๆ แต่ฝ่ายการตลาดก็มหีนา้ทีท่ีจ่ะทาํใหผู้ ้

บรโิภคสนใจทีซ่ื้อผลติภณัฑไ์ปใชใ้นครัง้แรก แต่หนา้ทีข่องนกั 

พฒันาฯ คอื สามารถทาํใหลู้กคา้ มคีวามพงึพอใจ, ม ัน่ใจ และ

กลบัมาซื้อผลติภณัฑน์ัน้ต่อ ๆ ไป    กลา่วคอืความสาํเร็จของ

นกัพฒันาฯ จะขึ้นอยู่กบัการยอมรบัของผูบ้รโิภคดว้ยนัน่เอง

ดงันัน้ก่อนทีจ่ะพฒันาตาํรบัขึ้นมา ควรถามตวัเองก่อนวา่ลูกคา้

จะมคีวามรูส้กึต่อสนิคา้ และยอมรบัสนิคา้ไดอ้ย่างไรเมือ่

ทดลองใชผ้ลติภณัฑ ์ 

 

ความรูส้กึและยอมรบั ต่อผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคขึ้นกบัหลาย

ปจัจยั เช่น กลิน่หอม, ส,ี และลกัษณะเน้ือของผลติภณัฑบ์ท 

ความนี้จะเนน้เฉพาะจดุทีน่กัพฒันาฯ จะเกี่ยวขอ้งอย่างยิง่คือ  

ความขน้-เหลวของเน้ือผลติภณัฑ ์   นกัพฒันาผลติภณัฑต่์าง

ทราบดวีา่ครมีและโลช ัน่ มคีวามแตกต่างกนัที ่ความขน้-เหลว

ผลติภณัฑ ์ แต่ความแตกต่างน้ีไม่ไดว้ดักนัทีม่ค่ีาความขน้แตก 

ต่างกนัเท่านัน้      
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ในแงผู่บ้รโิภค “ครมี” อาจกลา่วไดว้า่ มเีน้ือ (Bodies) 

มากกวา่ หรอื รูส้กึถงึการบาํรุง (Richer) ไดม้ากกวา่ “โลช ัน่”   

และอาจกลา่วไดว้่าผลติภณัฑท์ ัง้สองรูปแบบ  จะแตกต่างกนั

อย่างสิ้นเชงิในแงข่องการ ทาทีผ่วิ และการคงรูปในภาชนะ

บรรจ ุ ดงันัน้การเตมิสารเพิม่ความขน้ (Thickener) จงึจะมี

ความหมายต่อผลติภณัฑ ์ มากกวา่สารอะไรสกัอย่างทีใ่ส่เพยีง

เพือ่เพิม่ความขน้ใหแ้ก่สูตรในข ัน้ตอนสุดทา้ย นกัพฒันาฯควร

ระลกึไวเ้สมอดว้ยวา่ สารเพิม่ความขน้ไม่ไดใ้ชเ้พยีงเพือ่ความ

คงตวัของสูตรอมิลัช ัน่เท่านัน้ แต่ยงัใชเ้พือ่ปรบัสภาวะทางกาย 

ภาพของผลติภณัฑ ์ และส่งผลต่อความรูส้กึของผูบ้รโิภคดว้ย  

ดงันัน้การตดัสนิใจเลอืกสารทีใ่ชใ้นการเพิม่ความขน้จงึมคีวาม 

สาํคญัอย่างยิง่สาํหรบันกัพฒันาฯ 

 

ดงันัน้ก่อนเริ่มการพฒันาตาํรบั คาํถามทีน่กัพฒันาฯควรคาํนึง

ก่อนลงมอืทาํงานคอื 

- ตาํรบัน้ีจะทาํใหข้น้ไดอ้ย่างไร 

- ตอ้งการอะไรจากสารเพิ่มความขน้ 

- สูตรที่ใชส้ารเพิ่มความขน้ ตอ้งการสภาวะพเิศษ

อย่างไร 

- สารเพิ่มความขน้  ควรเป็นแบบใด 

- จะเรยีนรูว้ิธีการใชส้ารเพิ่มความขน้น้ีไดท้ี่ไหน 

 

ซึง่คาํถามท ัง้ 5 ขา้งตน้จะเป็นขอ้มลูทีจ่ะช่วยให ้ นกัพฒันาฯ 

มอืใหม ่ เขา้ใจและสามารถเลอืกใชส้ารในกระบวนการพฒันา

ตาํรบัได ้

 

ตาํรบัน้ีจะทาํใหข้น้ไดอ้ย่างไร 

ค่าความขน้ (Viscosity) คอืค่าทีว่ดัไดจ้ากความตา้นทานของ

การไหล   ยกตวัอย่างเช่น   Baby Oil และ ผลติภณัฑร์ะงบั

เหงือ่และกลิน่กายแบบแท่ง    

 Baby Oil จะไหลกระจายออกไดง้า่ยปราศจากแรง

ตา้นทาน จงึมค่ีาความขน้ตํา่  

 แต่ในขณะเดยีวกนั ผลติภณัฑร์ะงบัเหงือ่แบบแท่ง 

จะมค่ีาความตา้นทานของการไหลสูง ค่าความขน้จงึ

สูง       

ในการพฒันาสูตรจาํพวกนํา้มนั  นกัพฒันาฯ จะหลกีเลีย่งสาร

จาํพวกไข (Wax) และ พวกสารทีม่โีมเลกลุของคารบ์อนสาย

ยาว ๆ  เพราะจะทาํใหเ้พิม่ความขน้  แต่ในผลติภณัฑแ์บบ

แท่ง จะเลอืกใชส้ารจาํพวกน้ี ดงันัน้มหีลายวธิทีีจ่ะเลอืกใชเ้พือ่

เพิม่ความขน้ของผลติภณัฑ ์

 

เพิ่ม เน้ือ (Solid)     

การเพิม่เน้ือสารจะทาํใหค้วามขน้เพิม่ขน้ โดยจะไปก่อใหเ้กดิ

ความตา้นทานต่อแรงกระทาํทีม่มีา การเพิม่เน้ืออาจจะเป็นสาร 

active เช่น  เกลอือลูมเินียมทีใ่ชใ้นเป็นสารระงบัเหงือ่  หรอื 

สารช่วยทาํใหล้ืน่เช่น แป้ง (Talc) หรอืโบรอนไนไตร (Boron 

Nitride)  ทีใ่ส่เพือ่ช่วยปรบัความรูส้กึสมัผสัของผลติภณัฑต่์อ

ผวิ หรอืเพิม่ปรมิาณเมด็สใีนผลติภณัฑจ์าํพวกครีมรองพื้น

เป็นตน้ 

 

เพิ่มวตัภาคภายใน  (Intenal phase)     

การเพิม่อตัราส่วนของวตัภาคภายในของสูตรอมิลัช ัน่ จะส่งผล

ถงึการเพิม่ความขน้ของสูตร  เพราะการเพิม่วตัภาคภายใน จะ

เป็นการเพิม่จาํนวน เมด็ของอนุภาคภายในใหม้มีากขึ้นจน

หนาแน่น เมือ่ถกูบงัคบัใหไ้หลจงึเกดิการชนกนัเบยีดกนัระ 

หวา่งเมด็อนุภาคเหลา่นัน้ จนทาํใหเ้กดิการตา้นของการไหล 

นัน่คอืเมือ่เพิม่ความเขม้ขน้ของสารมากขึ้น  จะเพิม่แรงตา้น

และเพิม่ความขน้ของผลติภณัฑ ์

 

การปัน่ (Homogenization)    

การปัน่ในสูตร อมิลัช ัน่ จะเป็นการเพิม่ความขน้เช่นเดยีวกบั

การเพิม่อตัราส่วนของวตัภาค ภายใน เมือ่เกดิอมิลัช ัน่  เราจะ

ไดห้ยดนํา้ขนาดต่าง ๆ กนั  เมือ่เขา้เครื่องปัน่ Homogenizer 

หยดนํา้ขนาดต่าง ๆ จะถกูรดีผ่านรูเลก็ ๆ ใหม้ขีนาดเท่า ๆ 

กนัเหมอืนเป็นเน้ือเดยีวกนั ทาํใหเ้พิม่พื้นผวิสมัผสัของวตัภาค

ภายใน ซึง่หมายความวา่เพิม่เน้ือทีส่มัผสัทาํใหก้ารไหลเป็นไป

ไดย้ากขึ้นทาํใหผ้ลติภณัฑข์น้ขึ้น และจะเพิม่ความคงตวัของ

อมิลัช ัน่ดว้ย 

 

เตมิสารเพิ่มความขน้ (Thickener)   

การเตมิสารเพิม่ความขน้ อาจไมใ่ช่วธิกีารเดยีวทีจ่ะเพิม่ความ

ขน้ในสูตรทีก่าํลงัพฒันา แต่การเตมิสารเพิม่ความขน้น้ีให ้

ความหลากหลายในความรูส้กึต่อผลติภณัฑ ์ สารเพิม่ความขน้

หลายชนิดไดร้บัการพสูิจนแ์ลว้วา่มคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค  

และใหผ้ลดเีมือ่เลอืกใชใ้นผลติภณัฑ ์ แต่อย่างไรก็ตามสิง่ที่
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ยากในการพฒันาสูตร คอืการเลอืกใชส้ารเพิม่ความขน้ใหถ้กู

ตามความตอ้งการ ซึง่สารเพิม่ความขน้ในตลาดมหีลากหลาย

รูปแบบใหเ้ลอืก หากตดัสนิใจวา่ควรใชส้ารเพิม่ความขน้ใน

สูตรแลว้ สิง่ทีน่กัพฒันาฯ จะตอ้งตดัสนิใจเลอืกคอื สารเพิม่

ความขน้ทีจ่ะใชน้ ัน้  เป็นสารสงัเคราะห ์ หรอื ธรรมชาต,ิ   มา

จาก Wax หรอื จาํพวก Clay, เป็นสารจาํพวกโพลเีมอร ์

(Polymer) หรอื ยางไม(้Gum) ซึง่แต่ละประเภทก็มคีุณสมบตัิ

แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ก่อนทีจ่ะเลอืกสารเพิม่ความขน้นกั 

พฒันาฯ  ควรมคีวามเขา้ใจก่อนวา่ ควรจะไดร้บัผลอย่างไร

จากการเลอืก ใชส้ารเพิม่ความขน้ประเภทนี้ 

 

สารเพิ่มความขน้ใหอ้ะไรในสูตร 

วตัถดุบิหลายชนิดจดัอยู่ในประเภทสารเพิม่ความขน้ 

(Thickener) ซึง่นอกจากเพิม่ความขน้แลว้ จะใหส่้งผลไม่พงึ

ปรารถนาในสูตรไดเ้ช่นกนั ดงันัน้การเลอืกใชค้วรรูจ้กัและจด 

จาํขอ้ดอ้ยอนัไม่พงึประสงคจ์ากการใชส้ารเพิม่ความขน้ชนิด

นัน้ ๆ  ดว้ย จากชื่อสารเพิม่ความขน้ (Thickener) จะใชเ้พือ่

เพิม่ความขน้, เสรมิความคงตวัของผลติภณัฑ,์ และปรบัปรุง

ลกัษณะการไหลของผลติภณัฑ ์ ซึง่จะไดก้ลา่วถงึคุณสมบตัิ

ต่าง ๆ เหลา่น้ีต่อไป 

 

คณุสมบตัิในการเพิ่มความขน้     

การเพิม่ความขน้เป็นคุณสมบตัพิื้นฐานทีจ่ะไดร้บัเมือ่ใชส้าร

เพิม่ความขน้ ถา้คุณเพิม่ความขน้  โลช ัน่ก็จะกลายเป็นครมี   

จากครมีกลายเป็น paste   และจะกลายเป็นของแขง็ในทีสุ่ด   

พงึระลกึเสมอวา่เมือ่เปลีย่นความขน้   คุณสมบตัอิื่น ๆ ทีไ่ดก็้

จะเปลีย่นไปดว้ย  เช่น ความลืน่เมือ่สมัผสัผวิ  การซมึสู่ผวิ  

ความเหนียวเกาะตดิผวิ  และ ลกัษณะผวิหนา้ของผลติภณัฑ ์    

อย่างไรก็ตามก่อนจะเลอืกหาสารเพิม่ความขน้ทีจ่ะใช ้  หาก

พจิารณาปรมิาณองคป์ระกอบของสารต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นสูตร  

แลว้ปรบัปรมิาณการใช ้  ก็อาจส่งผลใหม้ค่ีาความขน้ของสูตร

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นทีพ่อใจไดเ้ช่นกนั   ยกตวัอย่าง เช่นใน

กรณีของการพฒันาสูตรแชมพ ูการเปลีย่นอตัราส่วนของเกลอื

ทีใ่ชใ้นสูตร จะส่งผลใหค่้าความขน้ของแชมพูเปลีย่นแปลงไป

ได ้ หรอืแชมพูทีม่ส่ีวนผสมระหวา่ง  Sodium Laureth 

Sulfate และ Cocamidopropyl Betaine  จะไดสู้ตรแชมพู

ทีม่คีวามเหลวต่าง ๆ กนั ตามปรมิาณ อตัราส่วนของสารท ัง้

สองทีใ่ชใ้นสูตร เป็นตน้ 

เพิ่มความคงตวั (Stability) ในสูตร   

ในสูตรทีม่ค่ีาความขน้สูงจะมคีวามคงตวัของสูตรมากกวา่สูตร

ทีเ่หลวกวา่เพราะเนื่องจากการเคลือ่นตวัของอนุภาคจะเป็นไป

ไดย้ากกวา่สูตรทีเ่หลว เช่นในสูตรทีม่กีารแขวนลอยของสาร

เช่น  ในสูตรผลติภณัฑร์ะงบัเหงือ่ ทีม่ส่ีวนผสมของ สาร 

Aluminium Chlorohydrate,  ยาทาเลบ็ และลปิสตกิทีม่ี

เมด็สแีขวนลอยอยู่  การเพิม่ความขน้ในสูตรจะทาํใหอ้ตัรา

การตกตะกอนลงมา (ตามหลกัแรงดงึดูดของโลก)ของเมด็สี

หรอือนุภาคโลหะทีแ่ขวนลอยอยู่ชา้ลง   (กฎของ Stroke การ

คงตวัของสารแขวนลอยจะเพิม่ขึ้นตามค่าความขน้   โดยทีค่่า

ความเร็วของการตกตะกอนจะชา้ลง) 

 

ในกรณีของอมิลัช ัน่   หากวตัภาคภายนอก มคีวามขน้เพิม่ขึ้น

จะส่งผลใหเ้กิดแรงตา้นต่อการเคลือ่นไหวและกระทบกนั

ระหวา่งวตัภาคภายใน  ทาํใหเ้มด็วตัภาคภายในถกูกนัใหแ้ยก

ห่างจากกนัไมเ่กดิการชนกนัแลว้รวมตวัเป็นเมด็ทีใ่หญ่ขึ้นและ

เกดิการแยกชัน้ของเน้ือครมีและโลช ัน่ และถา้หากวตัภาค

ภายในมคีวามขน้สูงขน้  จะส่งผลใหเ้กดิความแขง็ของเมด็วตั

ภาคภายใน ทาํใหเ้มด็ของวตัภาคภายในไมเ่กดิการรวมตวักนั

ไดง้า่ย ๆ ทาํใหเ้กดิความคงตวัของผลติภณัฑ ์ แมสู้ตรทีเ่กดิ

จากการเพิม่ความขน้ของวตัภาคภายในอาจไม่ทาํใหค่้าความ

ขน้เปลีย่นแปลงไปอย่างเหน็ไดช้ดันกัก็ตาม  ผลดทีีเ่ราไมค่วร

มองขา้มไปคือถงึค่าความคงตวัของสูตรจะเพิม่ขึ้นดว้ย 

 

สารเพิม่ความขน้บางชนดิเช่น จาํพวก โพลเีมอร ์  เช่น 

Carbomer หรอื Clay เช่น Vee Gum  จะทาํใหเ้กดิ 

ลกัษณะเป็นร่างแหกระจายอยู่อย่างสมํา่เสมอในส่วนวตัภาค

นํา้   ทาํใหเ้กดิแรงยดึเกาะซึง่กนัและกนั คุณสมบตันิี้ เรยีกวา่ 

“Yeild Value” แรงยดึของร่างแหน้ีจะมคีวามแขง็แรง   การที่

อนุภาคจะตกลงมาไดน้ ัน้ ตอ้งใชพ้ลงังานเพือ่สลายแรงยดึ

เกาะกนัระหวา่งร่างแห   หากพลงังานทีต่อ้งใชใ้นการสลายแรง

ยดึเกาะของร่างแห สูงกวา่ค่าแรงตก (ตามแรงดงึดูดของโลก)

ของอนุภาค ร่างแหน้ีจะคงรูป และส่งผลใหม้คีวามสามารถใน

การพยุงอนุภาคของเมด็ส ี หรอืหยด อมิลัช ัน่ ใหก้ระจายตวั 

อยู่ในเน้ือครมีและโลช ัน่ ทาํใหเ้กดิความคงตวั (stability)ของ

สูตร   นัน่คอืจากกฎ ของสโตรก์ เราอาจกลา่วไดว้า่ อนุภาคที่

มขีนาดเลก็ หรอืมคีวามหนาแน่นนอ้ยกวา่ จะตกตะกอนลงมา

นอนกน้ไดช้า้กวา่นัน่เอง 
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เปลี่ยนแปลงลกัษณะของเน้ือผลติภณัฑ ์   

ผูบ้รโิภคส่วนมาก จะมคีวามรูส้กึเมือ่เหน็ผลติภณัฑ ์ ทีข่น้วา่ 

เป็นผลติภณัฑท์ีแ่พง  และใหก้ารบาํรุงผวิสูงกวา่  และมสีาร

บาํรุงพเิศษมากมายกวา่ผลติภณัฑท์ีดู่เหลวกวา่ ถงึแมว้า่

นกัพฒันาฯ จะทราบดวีา่  ความขน้-เหลวของผลติภณัฑน์ัน้ 

ไมไ่ดม้ผีลต่อคุณภาพของเนื้อผลติภณัฑก็์ตาม  แต่อย่างไรก็

ตาม ไม่ไดห้มายความวา่การใชส้ารเพิม่ความขน้   จะไมม่ี

ประโยชนใ์ด ๆ ต่อผลติภณัฑ ์  แต่การเพิม่ความขน้ก็มคีวาม

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นสูตร บางสูตร เพือ่ใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะ 

ดูดขีึ้น   และลกัษณะของการไหลเป็นไปในอย่างทีต่อ้งการ 

 

เปลี่ยนแปลงลกัษณะของการไหล (Rheology)   

เมือ่เตมิสารเพิม่ความขน้ลงไปในสูตร  นอกจาจะทาํใหค้วาม

ขน้เปลีย่นแปลงไปแลว้  ยงัจะทาํใหล้กัษณะการไหลของสูตรที่

เคยเป็นของเหลว  เปลีย่นแปลงไปดว้ย    ผูบ้รโิภคใหก้าร

ยอมรบัต่อลกัษณะการไหลของผลติภณัฑ ์  แต่ละแบบ แต่ละ

ชนิดแตกต่างกนัออกไป เช่น แชมพคูวรมคีวามขน้พอ 

ประมาณ แต่สามารถไหลเทออกมาจากขวดไดง้า่ย โดยไมต่อ้ง

บบีหรอืเขย่าขวด    ครมีทีบ่รรจอุยู่ในตลบั ควรสามารถคงรูป

แน่นอนไมก่ลิ้งไหลไปมาในตลบั และเมือ่เวลาใชน้ิ้วมอืแตะ 

เน้ือครมีขึ้นมา  ครมีก็จะตดิน้ิวขึ้นมา และทิ้งรอยลกัษณะของ

ความขน้ของเน้ือครมีเป็นยอดแหลมขึ้นมา หรอืยาทาเลบ็  

ควรจะมคีวามสามารถเกาะตดิแปรงทีใ่ชท้าขึ้นมา  แลว้เกลีย่

ทาใหแ้ผ่ออกไปตามรูปเลบ็   และจะเกาะตดิเลบ็โดยงา่ยและ

ไมท่ิ้งรอยคราบแปรง     เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดคุ้ณสมบตัขิองการไหล

ทีแ่ตกต่างกนัดงัตวัอย่างทีย่กมาน้ี  นกัพฒันาฯ จงึควรจะมี

ความสามารถทีจ่ะเลอืกใชส้ารเพิม่ความขน้ทีม่คีุณสมบตัขิอง

การไหลตามทีต่อ้งการดงักลา่ว 

 

สารเพิม่ความขน้ทีเ่ลอืกใชใ้นการทาํสูตรแชมพ ู    จะตอ้ง

สามารถใหเ้กดิการไหลแบบ Newtonian   การไหลแบบ 

newtonian นี้ จะพบเหน็เช่นในการไหลของนํา้ หรือนํา้ผึ้ง     

การไหลแบบน้ีไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัแรงกระทาํต่อแรงยดึเหนี่ยว

ระหวา่งโมเลกลุของของเหลว เพือ่ใหเ้กดิมกีารไหล   แต่จะ

สามารถไหลออกมาไดโ้ดยงา่ยทกุทศิทาง   และความขน้ของ 

ของเหลวจะคงทีต่ลอดเวลาทีม่กีารไหลเกดิขึ้น 

 

การไหลแบบ Pseudoplastic ทีพ่บไดใ้นครมีแบบต่าง ๆ  ทีม่ ี

แรงยดึเหนี่ยวระหวา่งกนั (Yeild Value) จะตอ้งอาศยัแรง

กระทาํต่อค่าแรงยดึเหนี่ยว (Yeild Value) ของเน้ือครมี  

เพือ่ใหเ้น้ือครีมเหลวในขณะปัน่หรือ เกลีย่ใหแ้ผ่กระจาย  แต่

จะกลบัมาขน้  คงรูปอยู่ในสภาพเดมิเมือ่หยุดปัน่หรอืหยุด

เกลีย่เน้ือครมี  การไหลแบบ pseudoplastic นี้ จะทาํให ้

ผลติภณัฑท์ีเ่มือ่มองดูดว้ยสายตาจะมคีวามเขม้ขน้  แต่

สามารถทาถ ู  และซมึหายไปในผวิไดง้า่ย จะไม่พบความรูส้กึ

แบบเดยีวกนัน้ี ในการไหลแบบ newtonian แมว้า่จะมคีวาม

ขน้เท่า ๆ กนัก็ตาม ผลติภณัฑท์ีม่กีารไหลแบบ newtonian 

ใหค้วามรูส้กึของการทาถ ู ซมึหายไปในผวิแตกต่างกบั 

ผลติภณัฑท์ีม่กีารไหลแบบ pseudoplastic 

 

การไหลแบบ Thixotropic ความขน้ของ ของเหลวจะลดลง

เมือ่ไดร้บัแรงกระทาํต่อค่าแรงยดึเหน่ียว (Yeild Value) และ

ของเหลวนัน้ จะใชเ้วลาระยะหน่ึง ในการกลบัคืน มาทีค่วาม

ขน้เดมิทีเ่ริ่มตน้ไดอ้ย่างชา้ ๆ    ดงัตวัอย่างทีพ่บในผลติภณัฑ์

ของยาทาเลบ็ ทีเ่หลวจนสามารถทาไดด้ว้ยแปรงทาเลบ็ และ

ค่อย ๆ คนืกลบัมาขน้แบบเดมิอย่างชา้ ๆ   หากยาทาเลบ็

สามารถคนืความขน้กลบัมาอย่างเดมิไดใ้นเวลารวดเร็วแบบ

เดยีวกบัการไหลแบบ pseudoplastic ก็จะพบมรีอยแปรง

เกดิขึ้นเมือ่ยาทาเลบ็แหง้ นี่คอืสาเหตทุีย่าทาเลบ็ตอ้งมกีารไหล

แบบ Thixothopic  

 

อย่างไรก็ตามแมว้่าวทิยาการของการไหลจะค่อนขา้งยุ่งยากก็

ตาม  แต่เมือ่มาถงึจดุน้ี  นกัพฒันาผลติภณัฑ ์ น่าจะพอทีจ่ะ

มองเหน็และสามารถเลอืกสรร สารเพิม่ความขน้  หรือ ใชส้าร

เพิม่ความขน้มากกวา่ 1 ชนิดในผลติภณัฑ ์  เพือ่ทีจ่ะได ้

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามขน้และความรูส้กึขณะใชต้ามตอ้งการได ้

 

สูตรที่ใชส้ารเพิ่มความขน้  ตอ้งการสภาวะพเิศษอย่างไร  

เมือ่มาถงึจดุน้ีการเลอืกใชส้ารเพิม่ความขน้ในสูตรผลติภณัฑ ์ 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัติามความตอ้งการก็จะงา่ย

ขึ้น  แต่ม ี ขอ้ควรระวงั 2 ขอ้ ทีน่กัพฒันาผลติภณัฑค์วร

คาํนึงถงึเมือ่เลอืกใชส้ารเพิม่ความขน้น้ีคอื คุณสมบตัทิางกาย 

ภาพทีต่อ้งการ และกระบวนการของการผสมในสูตรผลติ 

ภณัฑ ์

 



 14 วารสารเคร่ืองสาํอาง ฉบบัที่ 1/2558 

คณุสมบตัทิางกายภาพที่ตอ้งการ    

คุณสมบตัทิางกายภาพของเครื่องสาํอาง ค่าความเป็นกรด-

ด่าง (pH) ความใส-ทบึของเน้ือ  และความทนทานต่อสารทีม่ี

ประจ ุ  ต่างมคีวามสาํคญั ต่อการเลอืกใชส้ารเพิม่ความขน้

ท ัง้สิ้น อย่างไรก็ตามส่วนมาก ค่าความเป็นกรด-ด่างของ

ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางจะอยู่ในระหวา่ง ค่าเป็นกลาง  ยกเวน้

ผลติภณัฑบ์างประเภท  เช่นผลติภณัฑร์ะงบักลิน่เหงือ่ทีม่ส่ีวน 

ผสมของเกลอือลูมเินียมทีม่ปีระจสูุง  ผลติภณัฑ ์ ทีม่กีรด

ผลไม ้(AHA) เป็นส่วนผสม ทีจ่ะมค่ีาตํา่ไปทางดา้นทีเ่ป็นกรด  

และผลติภณัฑป์ระเภทกาํจดัขน  ทีจ่ะมค่ีาความเป็นกรด-ด่าง

อยู่สูงไปทางดา้นทีเ่ป็นด่าง เมือ่ทราบดงัน้ีแลว้จงึไมค่วรเลอืก 

ใชส้ารปรบัแต่งความขน้ทีท่าํงานไดด้ใีนสภาวะเป็นด่าง ลงใน

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามเป็นกรด  หรือใชส้ารปรบัแต่งความขน้ที่

ไวต่อประจลุงในผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของเกลอืทีม่ปีระจ ุ   

เหตผุลดงัน้ีจะพอตอบคาํถามนกัพฒันาผลติภณัฑม์อืใหม่ได ้

วา่  ทาํไมถงึไม่พบการใชส้าร Carbomer ในสูตรผลติภณัฑ์

จาํพวก AHA  หรอืผลติภณัฑร์ะงบักลิน่เหงือ่ 

 

ความใสของเนื้อผลติภณัฑก็์เป็นขอ้หน่ึงทีม่กัจะพบไดบ้อ่ย ๆ 

ในผลติภณัฑท์ีลู่กคา้ตอ้งการ   ไมใ่ช่สารเพิม่ความขน้ทกุชนิด

จะใหค้วามใสในผลติภณัฑ ์ ถา้เป้าหมายของผลติภณัฑต์อ้ง 

การความใส คุณควรเขา้ใจวา่จะใสแบบใด ขอ้น้ีมกัเป็นที่

ถกเถยีงอนัเน่ืองจากความเขา้ใจไม่ตรงกนั ระหวา่งนกัพฒันาฯ  

และเจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาดทีไ่ดร้บัขอ้มลูมาจากลูกคา้ ขอ

ยกตวัอย่าง เช่น ลูกคา้แจง้วา่ “ตอ้งการเน้ือโลชัน่ ใส ๆ”   

ความใส ของลูกคา้ในทีน่ี้ เป็นไดท้ ัง้ โปร่งใส (Transparent) 

หรอืโปร่งแสง (Translucent)  นกัพฒันาฯ อาจจะตอ้งพฒันา 

และปรบัสูตรอกีหลายครัง้กวา่จะไดต้ามความตอ้งการของ

ลูกคา้ทาํใหเ้สยีเวลาและแรงงาน หากไม่ทาํความเขา้ใจกบัให ้

ถอ่งแทว้า่  ลูกคา้ตอ้งการความ  “ใส” แบบใด  ขอ้ควรระวงั

อกีขอ้หน่ึงคอื  คาํวา่ “ใส” ของลูกคา้โดยเฉพาะในประเทศ

ไทย  อาจหมายถงึความเหลวของเน้ือผลติภณัฑไ์ดเ้ช่นกนั 

 

ความทนทานต่อสารทีม่ปีระจ ุ  คอืการทีส่ารปรบัความขน้ไมม่ี

การเปลีย่นแปลงค่าความขน้ เมือ่มเีกลอืหรอืสารใหป้ระจอุยู่

ในสูตร  สารปรบัความขน้ส่วนมากจะสูญเสยี ความขน้ไปเมือ่

ใชก้บัสภาวะเช่นน้ี    ดงันัน้หากจาํเป็นตอ้งใชส้ารปรบัความ

ขน้ในสูตรประเภทนี้  ควรเลอืกใชส้ารปรบัความขน้ทีไ่ม่มี

ความไวต่อสารมปีระจ ุ หรอืมคีวามไวนอ้ยต่อสารมปีระจหุรอื

เกลอื    ขอ้พงึระวงัอกีประการหน่ึงก็คอื  ลาํดบัการผสมของ

สารปรบัความขน้  ในสูตรทีม่สีารทีม่ปีระจหุรอืเกลอืคอื  ควร

กระจายตวัสารปรบัความขน้ ในสูตรใหด้ ีก่อนทีจ่ะเตมิสารทีม่ี

ประจหุรอืเกลอืลงไป   

 

กระบวนการของการผสม    

กระบวนการผสมตลอดจนลาํดบัข ัน้ตอนของสารทีจ่ะใส่ใน

สูตรเป็นสิง่สาํคญัทีน่กัพฒันาฯ ควรจะคาํนึงถงึในขณะ

เตรยีมการทาํสูตร  หากสูตรทีพ่ฒันาขึ้นมา  ตอ้งการการปัน่

รดีความเร็วสูง ๆ เพือ่ทีจ่ะใหเ้กดิ อมิลัช ัน่ทีด่ ี   นกัพฒันา

ผลติภณัฑค์วรจะกาํหนด ลาํดบัข ัน้ตอนของการผสม อย่าง

ระมดัระวงั เพราะสารบางอย่างทีใ่ชใ้นสูตร  ไม่สามารถ

ทนทานต่อแรงปัน่รดีความเร็วสูง  และจะถกูทาํลาย  หรอื

เปลีย่นแปลงไปเมือ่ถกูกระทาํดงักลา่ว  ตวัอย่างเช่น 

ผลติภณัฑ ์ประเภท encapsulated เช่น  Liposome หรอื 

Fumed silica, ทีไ่มส่ามารถทนทานต่อแรงปัน่ความเร็วสูง ๆ 

ได ้ดงันัน้ควรกาํหนดลาํดบัข ัน้ตอนของการผสมทีจ่ะเตมิลงไป

ในข ัน้ตอนสุดทา้ย เพือ่ใหส้ารเหลา่นัน้ยงัคงตวัในสภาวะเดมิที่

ยงัสามารถแสดงฤทธิ์ออกมาได ้

 

การกาํหนดอณุหภูมใินลาํดบัข ัน้ตอนของการผสม มคีวาม 

สาํคญัในการผสม  วตัถดุบิแต่ละชนิด ตอ้งการอณุหภมู ิ เพือ่

ใชใ้นช่วงเวลา ของการผสมแตกต่างกนั  เช่น กลุม่ Fatty 

acid และ Fatty alcohol และ wax เช่น Bee wax  

ตอ้งการอณุหภมูสูิง ในระหวา่งการผสม  แต่สารบางชนิด ไม่

สามารถทนทานต่ออณุหภมูสูิงๆ เป็นเวลานาน ๆ ได ้  ดงันัน้

ลาํดบัข ัน้ตอนของการเตมิลงในสูตรจงึมคีวามสาํคญั ทีซ่ึง่

นกัพฒันา จะตอ้งเป็นผูก้าํหนดวา่ควรเตมิในช่วงเวลาใด  เช่น 

จะเตมิในระหวา่งข ัน้ตอนของการทาํใหเ้ยน็  หรอืเตมิลงไปเมือ่

อณุหภมูขิอง อมิลัช ัน่ เยน็ลงมาถงึอณุหภมูทิีต่อ้งการแลว้   

อน่ึงอตัราความเร็วของการทาํใหเ้น้ือของผลติภณัฑ ์ เยน็ตวัลง

มา (โดยเฉพาะ สูตร ครมีและโลช ัน่) ก็มคีวามสาํคญัต่อสารที่

ใชเ้ป็นส่วนผสมในสูตรดว้ยเช่นกนั  เพราะอาจพบการเกดิ 

การตกผลกึของสาร  แยกออกมาจากเนื้อ อมิลัช ัน่ได ้   อน่ึง

สารปรบัความขน้บางประเภท  อาจทนทานความรอ้นไดเ้พยีง

ช่วงอณุหภูมหิน่ึงเท่านัน้  หากความรอ้นสูงเกนิ และเวลานาน

เกนิไป  อาจทาํใหคุ้ณสมบตัขิองการทาํใหข้น้สูญเสยีไปได ้  
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แต่ในทางกลบักนั สารปรบัความขน้บางชนิด  ตอ้งการ

อณุหภมูทิีสู่ง  เพือ่แสดงคุณสมบตัดิงักลา่ว เช่น Dextrin 

Palmitate ตอ้งการความรอ้นที ่ 80-90 
o
 ซ.  เพือ่การละลาย

ในนํา้มนั  แลว้จงึจะสามารถแสดงคุณสมบตัขิองการปรบั

ความขน้ได ้

 

สารเพิ่มความขน้  ควรเป็นแบบใด? 

หากเปิดอ่าน Cosmetic Bench Reference 2003 เพือ่หา 

Function List ของสาร ภายใตห้วัขอ้ Thickener จะพบวา่มี

รายชื่อสารปรบัความขน้อยู่ กวา่ 300 ชนิด  ดงันัน้นกัพฒันาฯ 

จะเลอืกใชส้ารตวัใด เพือ่ใชใ้นการพฒันาตาํรบั?  

 

วธิทีีจ่ะทาํใหก้ารเลอืกแคบลงมาคือ ตอ้งกาํหนดก่อนว่าทีก่าํลงั

เลอืกอยู่นัน้  จะเลอืกปรบัความขน้ในภาวะใด  ตอ้งการ ปรบั

ความขน้ในนํา้ หรือในนํา้มนั   เพราะวา่ สารปรบัความขน้จะ

สามารถแยกออกไดแ้บบท ัว่ไปเป็นสองประเภท  คอื ประเภท

เหมาะกบัการใชใ้นนํา้  และประเภทเหมาะกบัการใชใ้นนํา้มนั    

แต่จากความกา้วหนา้ของการพฒันาทางวทิยาศาสตร ์  เราไม่

อาจจะตดัสนิไดง้า่ย ๆ วา่ สารทีม่อียู่ในมอืจะใชไ้ดด้ ี ใน นํา้

หรอืนํา้มนั     

 

อกีหน่ึงคาํถามทีพ่งึกาํหนดได ้ คอื เรากาํลงัปรบัความขน้ใน

สูตรแบบไหน  ถา้เป็นสูตรอมิลัช ัน่  คุณอาจตอ้งการปรบั แต่ง

ท ัง้ในส่วนทีเ่ป็นนํา้มนั หรอืส่วนทีเ่ป็นนํา้ ดว้ยเหตผุลที่

แตกต่างกนั ซึง่ทาํใหคุ้ณตอ้งมองหาสารปรบัความขน้ในกลุม่ที่

แตกต่างกนัตามแต่เหตผุลทีคุ่ณตอังการ   ในบทความน้ี  จะ

กาํหนด เฉพาะสารปรบัแต่งความขน้ทีเ่ราคุน้เคยกนั และมกั

ใชก้นับอ่ย ๆ ในสูตรผลติภณัฑ ์ ไดแ้ก่ 

 

I. สารปรบัความขน้ประเภทใชใ้นน้ํา (Aqueous 

Thickeners) ไดแ้ก่ กลุม่ Cellulose, กลุม่โพลี

เมอรส์งัเคราะห ์ (Synthetic Polymers), กลุม่  

Clays, กลุม่  Gums, กลุม่  PEG (Polyethylene 

Glycol)  

II.  สารปรบัความขน้ประเภทใชใ้นน้ํามนั (Non-

Aqueous Thickeners)   ไดแ้ก่ กลุม่ 

Polyethylenes, กลุม่ Organoclays, กลุม่ 

Organics, กลุม่ Silicas 

 

I. สารปรบัความขน้ประเภทใชใ้นน้ํา (Aqueous 

Thickener) 

a. สารกลุ่ม Cellulose และ สารอนุพนัธุ ์    สาร 

เซลลูโลส ไดม้าจากพชื  เป็นสายยาว ๆของ โพลี

ซคัคาไรด ์ (Polysaccharide) ทีไ่ม่ละลายนํา้ 

ดงันัน้อาจกลา่วไดว้า่ เป็นสารจากธรรมชาตจิากสาร 

เซลลูโลส เมือ่นาํมาปรบัแต่ง เช่นเตมิกลุม่ เอททลีี

นออกไซด ์ (estherified)  จะไดส้ารอนุพนัธุ ์กลุม่ 

เซลลูโลสอเีธอร ์ ต่าง ๆ เช่นทีรู่จ้กักนัในนาม 

Hydroxyethylcellulose (HEC - Natrosol 
R
) ที่

มคีุณสมบตั ิ เป็น โพลเีมอรแ์บบไม่มปีระจ ุ (Non-

ionic polymers)     จงึมคีวามคงทนต่อเกลอื  

ความสามารถทนต่อสภาวะกรด-ด่าง(pH) แตกต่าง

กนั และใหค้วามขน้-แตกต่างกนั   ตามแต่จาํนวน 

Degree of Substitution (DS) 

 

ถา้นาํ alkali-cellulose มาทาํปฏกิริยิากบั กรด 

monochloroacetic จะไดก้ลุม่ทีเ่รยีกวา่  

carboxymethylcellulose (CMC)     หรอื 

cellulose gum ตวัอย่างเช่น  Aqualon
R
 และ 

Blanose
R
  ซึง่คุณสมบตัทิางกายภาพ และลกัษณะ

ของสารละลาย จะแตกต่างกนัตาม degree of 

substitution และนํา้หนกัโมเลกุลของ CMC 

 

Cetyl Hydroxyethylcellulose เป็นสารเพิม่ความ

ขน้ทีป่รบัเพิม่ขึ้นมาอกีข ัน้จาก HEC แลว้เตมิกลุม่ 

cetyl เขา้ไป  ทาํใหไ้ดส้ายทีม่ปีลายชอบนํา้ 

(hydrophobic) ไดก้ลุม่ทีม่ชีื่อทางการคา้วา่ 

Natrosol
R
 Plus และ Polysurf

R
   กลุม่น้ีอาจ

เรยีกวา่เป็นกลุม่ associated thickener คอื 

ไมไ่ดเ้ป็นสารเพิม่ความขน้ในวตัภาคนํา้โดย

ลกัษณะดว้ยการมว้นตวัของสายมาจบักนัดว้ย 

hydrogen bond ตามแบบของ เซลลูโลสเพยีง

อย่างเดยีว แต่ยงัใหป้ลายทีช่อบนํา้ไปจบัแบบ

หลวม ๆ (weak interaction) กบัส่วนทีช่อบนํา้

ของสารอืน่ ๆ เช่น ส ี หรอืนํา้มนั หรอื micelles 
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ของ surfactant และไดเ้ป็นสายใยของโพลเีมอร ์

แบบสามมติ ิ  ตามรูปที ่1 

 

 

รูปที ่1 แสดงลกัษณะของการเกดิ associated thickener 

        ดว้ยการจบักนัของปลายสายทีช่อบนํา้ 

 

Methylcellulose (MC) และ hydroxypropyl 

methycellulose (HPMC) ไดจ้ากการทาํปฏกิริยิา

ของ alkali-cellulose กบั methyl cholride ได ้

เป็น methylcellulose และเมือ่เตมิกลุม่ 

hydroxypropyl เพิม่ลงไป จะได ้hydroxypropyl 

methylcellulose ทีเ่ป็นสารเพิม่ความขน้แบบไม่มี

ประจ ุ (nonionic)         เรามกัเลอืกใช ้

methylcellulose ในผลติภณัฑป์ระเภทโลช ัน่ทา

ผวิ และ hydroxypropyl methycellulose ใน

ผลติภณัฑ ์ ประเภทตอ้งการใหเ้กิดความคงตวัของ

ฟองเช่นสบูเ่หลว  

 

นอกจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้ในกลุม่น้ียงัม ี 

hydroxypropylcellulose ทีเ่ป็น film-former ใน

ผลติภณัฑท์ีพ่บท ัว่ไปดว้ย 

 

กลุม่ Polyethylenglycols ลกัษณะการเรยีงตวั

ของโมเลกุลตน้แบบมาจาก ethylene oxide  และ

มกีารเรยีงตวัต่อเป็นสายยาว ๆ      ไดเ้ป็น 

polyethylene glycols (PEGs) ซึง่มสูีตรทางเคมี

เขยีนไดเ้ป็น 

 

H(OCH
2
CH

2
)
n
OH 

เมือ่ n คอืจาํนวนกลุม่ ethylene oxide ใน

โมเลกลุ นัน่ก็คอืปรมิาณของการ polymerization 

ใน PEG นัน่เอง การจาํแนกชนิด จะขึ้นกบันํา้หนกั

โมเลกลุของ PEGs ซึง่ทีพ่บและคุน้เคยในวงการ

เครื่องสาํอางคือ PEG 200 ถงึ PEG 6000   ซึง่

ท ัง้หมดน้ีเป็น สารเพิม่ความขน้ทีล่ะลายไดด้ใีนนํา้  

และสามารถละลายไดใ้น แอลกอฮอล ์ และ กลุม่ 

glycols  หนา้ทีข่อง PEGs นอกจากจะเป็นสาร

เพิม่ความขน้ในนํา้ไดด้งักลา่วแลว้ยงัเป็นสารเพิม่

ความลืน่และชุ่มชื้นผวิดว้ย  นอกจากนี้ PEGs ทีม่ี

นํา้หนกัโมเลกุลสูง ๆ ยงัสามารถใชเ้ป็นสารเสรมิ

เพือ่ เพิม่ความขน้ร่วมกบั stearyl alcohol ในสูตร

ทีต่อ้งการเป็นแท่งต่าง ๆ เช่น ผลติภณัฑร์ะงบัเหงือ่

แบบแท่ง เป็นตน้ ในตลาด เรามกัพบ PEG mono 

และ distearates มใีชก้นัมากเพือ่เพิม่ความขน้ใน

สูตรผลติภณัฑป์ระเภทเพือ่การทาํความสะอาด เช่น

แชมพู หรอื ครมีอาบนํา้ 

 

b. สารกลุ่ม โพลเีมอรส์งัเคราะห ์ (Synthetic 

Polymers)  สารกลุม่น้ี นิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย

ในเครื่องสาํอางหลาย ๆ ชนิด    สายยาว ๆ ของ 

โพลเีมอรส์ายเดีย่ว จะคลายตวัจากกนัในนํา้   จาก 

สภาวะทีเ่ป็นกรดของคารฺโบเมอร ์ เมือ่ถกูทาํใหเ้ป็น

กลาง (neutralized) ดว้ยด่าง จะไดเ้ป็นลกัษณะ

เยลท ัง้ขุน่และใส   สารโพลเีมอร ์   นี้ นิยมใชแ้ละ

เป็นทีรู่จ้กักนัมานาน ในกลุม่นกัพฒันาผลติภณัฑ ์ 

โดยมปีระวตั ิเริ่มพฒันาขึ้นมาต ัง้แต่ ปี  ค.ศ. 1950   

สารกลุม่น้ีคอื “ Carbomer”  

 

Carbomer  เรซนิของคารโ์บเมอร ์ (Carbomer 

resin) เป็น polyacrylic acid polymer  ทีม่ ี

นํา้หนกัโมเลกุล สูง ขดกนัอยู่แน่น โดยม ีแขนของ 

Carboxylic acid ยืน่ออกมาจากสายของ โพลี

เมอร ์ (รูปที ่2)  
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รูปที ่ 2 แสดงลกัษณะของคารโ์บเมอรเ์มือ่อยู่ใน

รูปผง 

 

รูปที ่ 3 แสดงการยดืออกของสายคารโ์บเมอรเ์มือ่

กระจายตวัในนํา้ 

 

รูปที ่ 4 แสดงการเกดิการจบักนัระหวา่งสายของ 

คารโ์บเมอร ์ เมือ่ neutralized ดว้ยด่างไดเ้ป็นเยล

ของคารโ์บเมอร ์

 

และสายของโพลเีมอรน์ี้จะยดืออกเมือ่กระจายตวั

ในนํา้ (รูปที ่3)  และเมือ่ถกู neutralized ดว้ยด่าง 

สายของโพลเีมอรจ์ะเกดิการจบักนัระหวา่งสาย 

(cross link) เป็นเยลของคารโ์บเมอร ์ (รูปที ่ 4)  

และแสดงคุณสมบตัเิพิม่ความขน้ ความสามารถใน

การเป็นสารเพิม่ความขน้ ของคารโ์บเมอรน์ี้ 

สามารถใชไ้ด ้ตัง้แต่ 0.2 -0.5 %   และจะแสดง

ประสทิธิภาพในการเพิม่ความขน้ที ่ ช่วงค่า pH 

ระหวา่ง 5-10  หากตํา่หรอืสูงกวา่ช่วงค่าน้ี  ค่า

ความหนืดจะลดลงอย่างรวดเร็ว  (รูปที ่5) 

                                                                     

 

รูปที ่  5  แสดงค่าความหนืดทีค่วามเขม้ขน้ต่าง ๆ

ของคารโ์บเมอร ์     เมือ่ค่อย ๆ ทาํใหเ้ป็นกลาง 

(neutralized) ดว้ยด่าง NaOH  

 

จากรูปที ่ 5 นี้  จะเหน็ไดว้า่  ค่า pH ทีเ่หมาะสม 

เพือ่ ใชใ้นการ neutralized คารโ์บเมอร ์  และ 

ช่วงกวา้ง ของความขน้จะมากขึ้น เมือ่ปรมิาณความ

เขม้ขน้ของคารโ์บเมอร ์มากขึ้นดว้ย  

 

สารในกลุม่ คารโ์บเมอร ์นี้  แต่ละเบอรจ์ะใหค้วาม

ใสของเยล ทีไ่ดแ้ตกต่างกนั การเลอืกใชค้วรศึกษา

ใหล้ะเอยีดดว้ย เช่น Carbopol 940 และ 

Carbopol 980 จะใหเ้น้ือเยลทีใ่ส กวา่ Carbopol 
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Illite 

934 ในปจัจบุนัการผลติสารกลุม่คารโ์บเมอรน์ี้ได ้

พฒันาขึ้นดว้ยการลดการใชส้าร benzene ในการ

ผลติเพือ่ลดมลพษิทีจ่ะทาํลายช ัน้โอโซนใน

บรรยากาศ    ในปจัจบุนัจงึปรากฏสารกลุม่คารโ์บ

เมอรจ์ากบรษิทั BF Goodrich (ปจัจบุนัคอืบรษิทั 

noveon) ทีใ่ชช้ื่อนาํหนา้ตวัเลขต่อจากคาํคารโ์บ

เมอรว์า่ EDT (เท่ากบั easy to disperse)   

 

เมือ่จะเลอืกใชส้ารกลุม่ คารโ์บเมอร ์ นี้พงึระลกึ

เสมอวา่ สารทีใ่ชใ้นการทาํใหก้ลุม่คารโ์บเมอรเ์ป็น

กลางนัน้ อาจส่งผลใหค้วามขน้และความใสของ

เยลทีไ่ดแ้ตกต่างกนั เน่ืองจากความยาวของสาย

ของโพลเีมอร ์    และขอ้ควรระวงัสาํหรบัการ

เลอืกใชส้ารในกลุม่น้ีคอื    

1.  นํา้กระดา้ง หรอืสูตรทีม่ ีCa
+2
 หรอื Mg

+2
  จะ

ทาํให ้carbomer ตกตะกอน 

2.  carbomer ทีย่งัไม่ได ้neutralized จะทนทาน

ต่อแรงปัน่กวน (shear) ไดด้กีวา่ เมือ่ถกู 

neutrlized แลว้   หากปัน่กวนแรง ๆ หลงัการ 

neutralized จะทาํใหค่้าความขน้ลดลง 

3.  คารโ์บเมอรไ์ม่ทนต่อ electrolytes   เช่นเกลอื

แกง (NaCl) และจะทาํใหค้วามขน้ลดลง อย่างไรก็

ตาม การเลอืกใชส้ารในกลุม่น้ี ในปจัจบุนัมใีห ้

เลอืกใชม้าชนิด เพิม่ขึ้นกวา่เดมิทีเ่คยมใีชอ้ยู่  และ

ทางบรษิทัผูผ้ลติไดต้ระหนกัเรื่องน้ีจงึม ีกลุม่คารโ์บ

เมอรท์ีส่ามารถทนทานต่อ ไดร้ะดบัหน่ึงดว้ย เช่น 

Carbopol 1342  และ Carbopol ETD 2020, 

Carbopol Aqua SF-1 ทีท่นต่อ electrolyse และ 

สารลดแรงตงึผวิ (surfactant) ไดด้ ี

 

สารเพิม่ความขน้กลุม่คารโ์บเมอร ์ ในปจัจบุนั

นอกจาก Carbopol ซึง่บริษทั noveon จะเป็น

ผูผ้ลติเป็นเจา้แรกแลว้ หลงัการสิ้นสุดของอายุ

สทิธบิตัร  เราจงึสามารถหาสารกลุม่น้ีไดจ้ากบริษทั

อืน่ ๆ ไดอ้กี เช่น ในชื่อการคา้ ACUPEC ของ 

Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. และ 

Zigma  และนอกจากนี้ คารโ์บเมอรเ์ป็นสายเดีย่ว

ของ acrylic acid ไดม้กีารพฒันาสารในกลุม่น้ีให ้

มมีากกวา่ monomer กลุม่เดีย่ว จงึเรยีกไดอ้กี

แบบวา่ copolymer เช่น acrylates/steareath-

20 methacrylate copolymer หรอืชื่อการคา้วา่ 

Aculyn20 (Rhom&Haas) 

 

c. สารกลุ่ม Hydrophilic Clays   สารกลุม่น้ีเป็นที่

รูจ้กักนัแพร่หลาย ในอตุสาหกรรมเครื่องสาํอางมา

เป็นเวลานาน  ในชื่อทีเ่รยีกกนั 3 ประเภท คอื 

hectorites, bentonites และ magnesium 

aluminum silicates ท ัง้ 3 กลุม่น้ี จะแตกต่างกนั

ในเรื่องความขน้ ทีไ่ดแ้ละสขีองตวัวตัถดุบิเอง  

ผูผ้ลติใหญ่ในโลกม ี 3 บรษิทั คอื บรษิทั 

Rockwood, R.T Vanderbilt และ Elementis  

 

ก่อนอืน่ตอ้งมารูจ้กัวา่ clay type  แบง่แยกเป็น

อะไรไดบ้า้ง  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความแตกต่างระหวา่ง Bentonite และ Hectorite 

อยู่ทีอ่งคป์ระกอบของสารเคม ี  โดยที ่ Bentonite 

จะเป็นสารประกอบของ  Na-Al-Mg Silicate 

สาํหรบั Hectorite จะเป็น Na-Mg-Li-Silicate 

และขนาดของแผ่น clay ของ Bentonite จะใหญ่

กวา่ Hectorite 

 

กระบวนการทาํใหข้น้ของ Clay  

แผ่น Clay ทีซ่อ้นกนัอยู่จะเป็นแผ่นทีป่ระกอบดว้ย 

ประจทุีเ่ป็นประจลุบบนแผ่นหนา้ของแผ่น Clay 

และมปีระจบุวกทีข่อบของแผ่น และเมือ่รวมกนั

แลว้แผ่น Clay  จะมปีระจลุบ 

Clay Minerals 

Kaolin Smectite 

Montmorillonite/ 
Bentonite 

Hectorite 
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ในระหวา่งแผ่น clay ทีซ่อ้นกนัจะมอีนุภาคของ 

Na แทรกอยู่ 

   

เมือ่นาํ clay มากระจายตวัในนํา้  แผ่น clay จะ

ถกูโมเลกุลของนํา้แทรกเขา้ไปในระหวา่งแผ่นและ

อนุภาคของ Na จะหลดุแยกออกมาจากแผ่น clay  

แยกแผ่น Clay ออกจากกนั  แผ่น clay จะ

กระจายตวัในนํา้แยกจากกนัจนหมด 

 

 

จากนัน้แผ่น clay จะมกีารจดัเรยีงตวัใหมต่าม

ประจขุองแผ่น โดยเอาดา้นขอบรมิทีม่ปีระจ ุ บวก   

ไปจบักบัดา้นหนา้ของแผ่น clay  การเรยีงตวัใหม่

ของแผ่น clay นี้ เรยีกวา่  House of Cards 

 

 

  

การเรยีงตวัของ clay แบบน้ี แผ่น clay จะมี

ความสามารถพยุง อมิลัชนั  เมด็ส ีในงานครมีรอง

พื้น ไดเ้ป็นอย่างด ี  แต่ควรมค่ีา pH ระหวา่ง 6-8   

ในกรณีย ์ทีสู่ตรมค่ีา pH เป็นกรด เช่นสูตร AHA 

cream ที ่pH 4.5 หรอืตํา่กวา่ จะพบการเกดิ  pH 

drift ในสูตรทีใ่ช ้ clay  ในกลุม่ Hectorite ทาํให ้

ความคงตวัของผลติภณัฑ ์ เสยีไป  ควรเลอืก ใช ้

clay ทีม่คีวามสามารถทนต่อค่า  pH ตํา่ ๆ ได ้

เช่น  Laponite XLG ของ Rockwood 

 

ในปจัจบุนักระแสความตอ้งการสารจากธรรมชาติ

กาํลงัเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค  สารเพิม่ความขน้

ทีม่าจากไฟเบอรข์องสม้ (Citrus Aurantium 

Sinensis (Orange) Fiber- Imulsi-fi) เป็น สาร

เพิม่ความขน้ทีไ่ดร้บัการรบัรอง Ecocert อกีตวัที่

สามารถ ทน pH ไดร้ะหวา่ง 4- 8 และสามารถทน

ต่อ อลักอฮอล ์ ไดถ้งึ 10 % และสามารถใหค้วาม

คงตวัของผลติภณัฑ ์ ไดผ่้านกระบวนการ 

accelerated  stability test  

 

Xanthan Gum เป็นสาร polysaccharide ซึง่

แยกไดจ้าก แบคทเีรยีชื่อ Xanthamonas 

campestris ในปี 1959  
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Xanthan Gum ต่างกบักลุม่ polysaccharide 

อืน่ ๆ ตรงที ่ Xanthan Gum ม ี  side chain 

เป็น trisaccharide side chain ประกอบดว้ย  

นํา้ตาล mannose  และเกลอื ของ glucuronic 

acid  ม ี pyruvic acid อยู่ปลายสายของนํา้ตาล 

mannose  ทาํให ้ xanthan gum มปีระจลุบ 

(anionic charge) 

 

เมือ่ xanthan gum อยู่ในนํา้ และปราศจาก สาร 

electrolyte    สายของ Xanthan gum จะ มว้น

ตวัแบบอสิสระ  แต่เมือ่ใหค้วามรอ้น หรือ  

electrolyte เพยีงเลก็นอ้ย  สายของ xanthan 

gum จะยดืและ side chain มว้นเป็นแท่ง 

 

 

การเป็นสารเพิม่ความขน้ของ xanthan gum  จะ

เกดิจากการที ่ โมเลกลุ ของ xanthan gumในนํา้ 

มาจดัเรยีงตวัและจบักนั ดว้ย hydrogen bond 

ระหวา่งแท่ง และ  ประจลุบทีป่ลายสาย จะจบักนั

อย่างหลวม ๆ ทาํให ้ network ของ xanthan 

gum ประกอบดว้ย โมเลกลุของสาย ทีป่ระสานกนั

แขง็แรง  แต่สามารถ บดิเปลีย่นรูปร่างได ้  และมี

ความสามารถใหค้วามขน้อย่างดใีนสูตรอมิลัชนั 

แบบ w/o แมใ้ชใ้นปรมิาณเพยีง 0.1 % w/w 

ความขน้ทีไ่ดจ้ะเป็นแบบเจล ขน้  

 

 

 

การไหลของ xanthan gum เป็นแบบ 

pseudoplastic  คอื จะเหลวลงเมือ่ใหแ้รงกวน

เพิม่ขึ้น  แต่จะกลบัมาขน้ตามเดมิเพราะ โครงสรา้ง 

network จะแยกออกจากกนั   และจะกลบัมา

รวมกนัใหมต่ามเดมิ เมือ่หยุดกวน   

 

 

 

ค่าความเป็น กรด-ด่าง  (pH) ไมม่ผีลต่อความขน้

ของสูตรทีใ่ช ้xanthan gum เป็นสารเพิม่ความขน้  

xanthan gum จะ สามารถใชไ้ดด้ใีนสูตรทีม่ค่ีา 

pH 2-12 

ในปจัจบุนั เราสามารถหาซื้อ xanthan gum ได ้

จากตวัแทนของ ผูแ้ทนจาํหน่าย  RT Vanderbilt 

หรอื TIC Gum 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ยงัมีต่อ โปรดตดิตามฉบบัหนา้] 



REGU®-SCENCE
Delays skin aging through cellular cleaning

Increases dermis thickness up to 
69%

The premium white asparagus: New secret to delay cellular aging and bring skin luminosity.Rovithai Limited 
17/1 Fl., Maleenont Tower, 
3199 Rama IV Road, 
Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 10110 Thailand 
Tel +66 2264-9800 , +66 2264-9884
Fax +66 2264-9899 
Email: thitinan.sangreongchoosit@dsm.com
www.dsm.com/personal-care

DSM Authorized Distributor in Thailand
Food & Cosmetic Systems Co., Ltd.
320 Sukhumvit 68 (Sophon), 
Off Bangna-Dindang Express Highway Rd., 
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• Leading manufacturer specializing company in quality skin care products. 
• Excellent OEM  production service and design capability. 

 • Research and development innovation products 
• Products of superior quality with strict quality control. 
• Rich experience and innovative formula. 

Design and Inspire of 

Beauty Care Products 

77/137 Sinn Sathorn Tower Floor 32, Krungthonburi Rd., Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600 (Head Office) 
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E-mail：kunwipa@miraclehealthcare.co.th 
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     Best New Print Advertising – Male Fragrance 

Burberry Brit Rhythm – Burberry 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Best New Print Advertising – Female Fragrance 

Peony & Blush Suede – Jo Malone London 
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Best New Commercial – Female Fragrance Male Fragrance 

Chanel No.5 – Chanel Le Male – Jean Paul Gaultier 

 

Best New Design & Packaging – Female Fragrance Male Fragrance 

Marni – Marni Bottega Veneta Pour Homme – Bottega Veneta 
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Best New Home Fragrance  Best New Independent Fragrance 

Un Air de Diptyque – Diptyque Inez and Vindoodh 1996 – Byredo 

 

Best New Fragrance in Limited Distribution - Female Male 

Plum Japonais – Tom Ford  Bottega Veneta Pour Homme – Bottega Veneta 
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Perfume Extraordinaire Readers’ Choice for Women 

Mane – 24 Old Bond Street – Atkinsons Honey – Marc Jacobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Readers’ Choice for Men Best New Celebrity Fragrance 

Invictus – Paco Rabanne Nude - Rihanna 
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People’s Choice for Women People’s Choice for Men 

Miss Dior Eau de Toilette – Parfums Christian Dior 1 Million Intense – Paco Rabanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best New Female Fragrance Best New Male Fragrance 

Si – Giorgio Armani Invictus – Paco Rabanne 
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Retailer of the Year  

 

 

Ultimate Launch  

Our Moment - One Direction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : http://www.fragrancefoundationawards.com/fragrance-foundation-award-winners-2014/ 
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คอลลาเจนมคีุณสมบตัเิป็นโปรตนีทีม่ปีรมิาณมากทีสุ่ดในร่างกาย 

คอลลาเจนแทรกซมึอยู่ท ัว่ร่างกายเชื่อมโยง และยดึทกุส่วนของ

ร่ายกายใหเ้กดิเป็นรูปร่างทีป่รากฏ ท ัง้นี้ในร่างกายมคีอลลาเจน

แตกต่างกนัถงึ 19 ชนิด กระจายกนัเป็นองคป์ระกอบหลกัในแต่

ละส่วนของร่างกาย ไม่วา่จะเป็นผวิหนงัทีป่กคลมุร่างกาย ผม 

กระดูก กระดูกอ่อน กลา้มเนื้อ 

 

ในช่วงวยัเดก็จนถงึอายุ 20 ตอนตน้นัน้ ร่างกายมปีรมิาณ 

Growth Hormone มาก จงึมกีารผลติคอลลาเจนเพือ่นาํคอลลา 

เจน ไปสรา้งเป็นผวิ ผม เลบ็ กลา้มเน้ือ กระดูก และเน้ือเยือ่

เกี่ยวพนัอืน่ ๆ มากมาย เพือ่การเจรญิเตบิโตทีง่ดงาม แต่พอย่าง

เขา้อายุ 25 การผลติคอลลาเจนจะเริ่มลดลงชา้ ๆ ในอตัราระหวา่ง 

1 – 1.5% ทกุปีโดยเฉลีย่ อตัราการสรา้งทีล่ดลงนี้จะเรว็ขึ้นเรื่อย 

ๆ ในช่วงอายุ 30-40 ปี และจะเรว็มากเมือ่ผ่านเขา้วยั 50 สงัเกต

พบไดง้า่ย ๆ เมือ่คอลลาเจนลดลง จะปรากฏเสน้ริ้วรอยเลก็

ละเอยีดรอบดวงตา ริ้วรอยทีห่นา้ผาก กเ็ป็นอกีบรเิวณทีพ่บ ผวิ

เริ่มบาง แกม้เป็นป้ืนแดง พบเสน้เลอืดฝอยแดง ๆ ทีแ่กม้ ผวิหนา้

มจีดุสนีํา้ตาล รมิฝีปากแหง้ เป็นร่องเหมอืนปากแตกท ัง้ทีอ่ากาศ

รอ้น ลองส่องกระจกสงัเกตสกันดิวา่ คุณมสีญัญาณเหลา่นี้บา้ง

หรอืไม ่

 

นอกจากสญัญาณต่าง ๆ บนใบหนา้แลว้ การทีร่่ายกายผลติ

คอลลาเจนลดลง ยงัเป็นสาเหตสุาํคญัของการเกดิ “เซลลูไลท”์ 

สะสมตามตน้ขา สะโพกในผูห้ญงิ และนํา้หนกัเกนิมาตรฐาน

สาํหรบัผูช้าย 

 

คอลลาเจนผวิ...ความแตกต่างที่น่ารู ้

คอลลาเจนผวิทีป่กคลมุท ัว่ร่างกายนัน้เป็นคอลลาเจนทีเ่รยีกวา่ 

“คอลลาเจนไทพว์นั” (Collagen Type I) เป็นรากฐานสาํคญัใน

การรกัษาความแขง็แรง คงความยดืหยุ่น เนียนกระชบัของผวิ 

และเกบ็กกัความชุ่มชื่นเปลง่ปล ัง่ โดยคอลลาเจนผวินี้ เรยีงตวักนั

อย่างหนาแน่นเป็นระเบยีบทีช่ ัน้ผวิแท ้ คอลลาเจนผวิเป็นส่วนประ 

กอบถงึ 75% ของผวิแท ้

ร้ิวรอยลกึ เสน้ร้ิวรอบดวงตาความหยาบกรา้นและหย่อน

คลอ้ย 

ในวยัก่อน 25 ร่างกายจะมกีารผลติและย่อยสลายคอลลาเจนใน

อตัราทีส่มดลุกนัตลอดเวลา ปรมิาณคอลลาเจนทีอ่ยู่ทีช่ ัน้ผวิแทจ้งึ

หนาแน่น เพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัแรงบบีรดัและแรงกดจากการ

แสดงอารมณต่์าง ๆ บนใบหนา้ ไม่วา่จะเป็น รอยยิ้ม หวัเราะยาม

ดใีจ ขมวดคิ้วเลกิคิ้ว ขณะเคร่งเครยีดครุ่นคดิ เมือ่ย่างเขา้วยั 25 

ปี อตัราการสรา้งคอลลาเจนจะลดลงโดยอตัโนมตั ิ ขณะทีก่าร

ทาํลายเพิม่ขึ้น ท ัง้นี้ เพราะอตัราการทาํงานของ เอน็ไซม ์ MMPs 

(Matrix Metalloproteinases) ในร่างกายทีย่่อยสลายคอลลา

เจนทาํงานเพิม่มากขึ้น นอกจากทีศ่ตัรูทีร่า้ยกาจต่อคอลลาเจน ยงั

มแีสงแดดอนุมลูอสิระ การเปลีย่นแปลงระดบัฮอรโ์มน บหุรี่และ

เครื่องดืม่ประเภทแอลกอฮอล ์ นัน้ลว้นเป็นสาเหต ุ กระตุน้การ

ย่อยสลายและทาํรา้ยคอลลาเจน เป็นผลใหส้าย Triple Helix 

ของคอลลาเจนฉีกขาด ความหนาแน่นคอลลาเจนทีร่ากฐานผวิ

ลดลง ขณะทีก่ารแสดงอารมณต่์าง ๆ บนใบหนา้เกดิขึ้นตลอด 

เวลา เมือ่ปรมิาณคอลลาเจนลดลง รวมท ัง้ทีม่อียู่น ัน้ไมแ่ขง็แรง 

แรงบบีรดัและกดทบัจากการแสดงอารมณเ์หลา่นี้ จงึส่งผลใหเ้กดิ

ริ้วรอยลกึ เสน้ริ้วผวิแหง้กรา้นขาดความเนียนกระชบั รูขมุขน

กวา้งขึ้น 

 

คุณค่าธรรมชาตเิพ่ือเสริมสรา้งคอลลาเจนใหก้บัผวิ 

ไฮโดรไลซค์อลลาเจนจากปลาทะเล (Hydrolized Marine 

Collagen) เป็นโปรตนีจากปลาทะเล (Marine Protein) ทีผ่่าน

ขบวนการไฮโดรไลซสิ (Hydrolysis) ดว้ยเอนไซม ์ โดยทาํให ้

โมเลกลุมขีนาดเลก็ลง จงึไดค้อลลาเจนในรูปแบบพเิศษ ซึง่จะมี

ขนาดเฉลีย่อยู่ประมาณ 600 – 1,000 ดาลตนั จงึมปีระสทิธภิาพ

สูงในการดูดซมึเขา้สู่ช ัน้ผวิไดท้นัท ี ซึง่ต่างจากคอลลาเจน

โดยท ัว่ไป จะมโีมเลกลุขนาดใหญ่อยู่ที ่130,000 

ดาลตนั ทาํใหดู้ดซมึเขา้สู่ช ัน้ผวิไดย้าก 
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ประโยชน์ที่จะไดร้บั 

- เสรมิสรา้งซ่อมแซมคอลลาเจนและอลีาสตนิ ทาํใหผ้วิแขง็แรงมี

ความยดืหยุ่น 

- ช่วยลดริ้วรอยเหีย่วย่น จงึทาํใหผ้วิพรรณกระชบั เนียนใส เปลง่

ปล ัง่ 

- ช่วยเพิม่ความสามารถในการอุม้นํา้ของช ัน้ผวิ ส่งผลใหผ้วิเต่งตงึ

ชุ่มชื้น รูขมุขนเลก็ลง ไม่แหง้กรา้น 

- บาํรุงรากผมและเลบ็ ใหแ้ขง็แรง 
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เมือ่ขอ้เสือ่มเร่ืองง่าย กลายเป็นเร่ืองยาก 

คุณเคยพบวา่การกา้วขึ้นฟตุบาทหรอืกา้วลงจากรถยนต ์กลายเป็น 

เรื่องยากสาํหรบัผูสู้งอายุใกลต้วัหรอืไม ่ และในบางคร ัง้อาจพบวา่

ตวัคุณเองเริ่มมอีาการปวดขอ้เขา่ หลงัจากการออกกาํลงักายบาง

ประเภท เช่น วิง่ เดนิเรว็ ปัน่จกัรยานอยู่กบัที ่ เริ่มรูส้กึถงึอาการ

ฝืดขดัขอ้ เมือ่น ัง่ท่าใดนาน ๆ มเีสยีงกรุบกรบัในขอ้ 

 

ขอ้เสือ่มคอือะไร? 

ขอ้เสือ่ม (Osteoarthritis) เป็นโรคทีย่งัไม่ทราบสาเหตแุน่ชดั 

พบมากในผูท้ีม่อีายุ 45 ปีขึ้นไป แต่อาจพบไดใ้นผูท้ีม่อีายุ 20 ปี

ขึ้นไปเช่นกนั เพศหญงิ และเพศชายมโีอกาสเป็นไดเ้ท่า ๆ กนั ผูท้ี่

มนีํา้หนกัตวัมากมโีอกาสสูง เนื่องจากขอ้ตอ้งรบันํา้หนกัตวัมาก 

ขอ้เสือ่มเกดิจากการทีก่ระดูกอ่อนผวิขอ้ (Cartilage) ทีท่าํหนา้ที่

เสมอืนแผ่นกนักระแทก บางลง ฉีกขาดออกเมือ่เกดิความ

เคลือ่นไหวขอ้จงึทาํใหก้ระดูกใหญ่ 2 ชิ้น กระทบเสยีดสกีนั เป็น

ผลใหเ้กดิการปวด บวม อกัเสบขอ้ 

 

อาการทีส่งัเกตไดอ้ย่างชดัเจนในขอ้เสือ่ม คอื ไดย้นิเสยีงกรุบกรบั

ในขอ้ ขอ้ยดึฝืดทาํใหเ้คลือ่นไหวลาํบากเมือ่อยู่ในอริยิาบถใดนาน 

ๆ เช่น นัง่พบัเพยีบ สวดมนต ์ หรอืแมก้ระท ัง่น ัง่บนเกา้อี้ ปวด

ตามขอ้โดยเฉพาะขอ้ทีร่บันํา้หนกัตวั คอื ขอ้เขา่ ขอ้สะโพก หาก

ขอ้เสือ่มรุนแรงกระดูกจะผดิรูปทาํใหข้าโก่งงอ ขอ้เสือ่มส่งผลบ ัน่

ทอนท ัง้สุขภาพกายคอื ไมส่ามารถดาํเนินชวีติไดอ้ย่างราบรื่น 

อาการปวดทาํใหต้อ้งรบัประทานยาแกป้วดเป็นประจาํ โดยทีย่าแก ้

ปวดส่วนใหญ่มผีลขา้งเคยีงต่อกระเพาะอาหารและลาํไส ้ ทาํให ้

เกดิอาการทอ้งอดืปวดแสบทอ้ง และยงัมผีลบ ัน่ทอนจติใจ รูส้กึ

หดหู่ ทอ้แทไ้ม่มคีวามสุข 
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กระดูกออ่นผิวขอ้กบัคอลลาเจน (Collagen) 

กระดูกอ่อนผวิขอ้นัน้มคีอลลาเจนไทพทู์ (Collagen Type II) 

เป็นส่วนประกอบทีท่าํหนา้ทีเ่ป็นแกนกลางทาํใหก้ระดูกอ่อน

แขง็แรงและโปรตโิอไกลแคน (Proteoglycan) มลีกัษณะเป็น

ร่างแหทาํใหก้ระดูกอ่อนมคีวามยดืหยุ่น สององคป์ระกอบหลกันี้ 

ทาํใหก้ระดูกอ่อนทาํหนา้ทีเ่ป็นกนัชนทีด่ป้ีองกนัการกระแทกของ

กระดูกใหญ่ระหวา่งขอ้ท ัง้ 2 ชิ้น 

เมือ่อายุเพิม่ขึ้นกลบัปรากฏวา่ร่างกายสรา้งคอลลาเจนไทพทู์ 

(Collagen Type II) ลดลง ขณะทีอ่ตัราการทาํลายเพิม่ขึ้น ทาํให ้

กระดูกอ่อนของผวิขอ้บางลงและความแขง็แรงลดลง อาการขอ้

เสือ่มจงึมกัเกดิขึ้นในกลุม่ผูสู้งอายุทีไ่มไ่ดร้บัคอลลาเจนไทพทู์

เพยีงพอ ในการสรา้งความแขง็กบักระดูกอ่อนผวิขอ้ กระดูกอ่อน

ผวิขอ้จงึบางลงเรื่อย ๆ 

 

Marine Collagen นวตักรรมป้องกนัและชะลอขอ้เสือ่ม 

(Osteoarthritis) 

Marine Collagen นวตักรรมป้องกนัท ัง้ในอเมรกิาและยุโรปให ้

การยอมรบัวา่ ทางเลอืกใหมส่าํหรบัผูท้ีม่ภีาวะขอ้เสือ่ม และผูท้ีม่ ี

ความเสีย่งของการเกดิขอ้เสือ่มสูง Marine Collagen ใหค้อลลา

เจนไทพทู์ (Collagen Type II) ทีผ่่านขบวนการย่อยสลายดว้ย

เอนไซม ์ (Enzyme Hydrolysed) เป็นเอนไซมท์ีไ่ดจ้ากธรรมชาติ

มคีวามปลอดภยัสูง (ไม่ไดถ้กูย่อยสลายจากกรดหรอืด่าง) มี

ขนาดเลก็มาก มนีํา้หนกัเพยีง 600 – 1,000 ดาลตนั จากการทีม่ี

ขนาดเลก็พเิศษนี้ทาํให ้Marine Collagen มคีุณสมบตัเิด่นเหนือ

คอลลาเจนอืน่ ๆ กค็อื 

- ละลายไดด้ ีเรว็และสมบูรณ ์

- ดูดซมึไดด้ ีและถกูนาํพาไปยงับรเิวณขอ้โดยตรง 

- ไม่ระคายเคอืงกระเพาะอาหาร ไม่ทาํใหเ้กดิอาการทอ้งอดื 

- มคีวามคงตวัสูง (เพราะไดจ้ากปลาทะเลนํา้อุ่น) 

 

ขอ้เสือ่มแกไ้ขและป้องกนัไดดี้ที่สาเหต ุ

คอลลาเจนไทพทู์ (Collagen Type II) ใน Marine Collagen 

จะถกูลาํเลยีงผ่านทางกระแสเลอืดเขา้สู่บรเิวณขอ้โดยตรง การที่

กระดูกอ่อนผวิขอ้ไดร้บัสารอาหารทีส่มบูรณท์าํใหเ้กดิการ

เสรมิสรา้งความแขง็แรง ปรบัสภาพความยดืหยุ่น และเพิม่ความ

หนาแน่นของกระดูกอ่อนผวิขอ้ ท ัง้นี้ เนื่องจาก Marine Collagen 

กระตุน้ใหก้ระดูกอ่อนผวิขอ้ มกีารสรา้งคอลาเจนไทพทู์และโปรติ

โอไกลแคน ซึง่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของกระดูกอ่อน จงึเป็น

การแกไ้ขและป้องกนัอาการขอ้เสือ่มทีส่าเหตอุย่างแทจ้รงิ 

 

ขอ้แข็งแรง อย่างปลอดภยั 

จากการศึกษาทางการแพทยใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิาพบวา่ 

Marine Collagen ใหส้ารอาหารคอลลาเจนไทพทู์ ขนาดเลก็

พเิศษนัน้ ช่วยลดอาการต่าง ๆ อนัเนื่องมาจากขอ้เสือ่มทาํใหผู้ท้ีม่ ี

อาการขอ้เสือ่มมคีวามสุขในการดาํเนินชวีติมากขึ้น โดยสามารถ

สงัเกตพบวา่ หลงัจากรบัประทานอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 1 - 2 

สปัดาห ์ เสยีงกรบุกรบัในขอ้ลดลง ลดอาการปวดและอาการ

อกัเสบรอบขอ้ อาการฝืดขดัขอ้ลดลง ขยบัหรอืเคลือ่นไหวขอ้งา่ย

ขึ้น 

 

Marine Collagen มีความปลอดภยัสูง ไม่ทาํใหเ้กดิอาการ

ขา้งเคยีงต่าง ๆ เหลา่น้ีคอื 

ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและลาํไส ้ ไม่ทาํใหเ้กดิอาการมนึงง 

ปวดศีรษะ ไม่ทาํใหเ้กดิอาการทอ้งอดืหรือปวดทอ้ง ไม่ทาํใหง่้วง

นอน ปลอดภยัไม่เป็นพษิต่อตบั ไม่ทาํใหร้ะดบันํา้ตาลในเลอืดสูง 
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Makeup Remover  

Based on 

Advanced Surface Structure 

ขอบคุณขอ้มลูจาก บรษิทั Kao Corporation, ประเทศญี่ปุ่ น                                     

ผูเ้รยีบเรยีง p2 

 

 

จากประสบการณ์และพื้นฐานความรูท้างดา้น Surface Science เทคโนโลยแีละการวจิยัพฒันาผลติภณัฑ ์Makeup Remover ได ้

พฒันามาอย่างต่อเน่ืองทาํใหม้ผีลติภณัฑ ์Makeup Remover ชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด  เช่น แบบ sheet และแบบลา้งออก   

 

ทีผ่่านมาไมก่ี่ปีน ัน้ผลติภณัฑ ์Makeup Remover ชนิด Conventional Cleansing Oil มคีุณสมบตัต่ิอตา้นการเกดิ smudging 

และทาํใหไ้ดร้บัความนิยมอย่างมาก เน่ืองจากคุณสมบตัทิีด่ใีนดา้นการทาํความสะอาด อย่างไรก็ตาม Makeup Remover ชนิด 

Conventional Cleansing Oil นัน้มขีอ้เสยีหลายประการ  เช่น ความเหนียวเนอะหนะและการตกคา้งทีผ่วิหลงัการลา้งหนา้  เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์Makeup Remover ชนิดใหมท่ีม่คีุณสมบตัทิีด่กีวา่Makeup 

Remover ชนิด Conventional Cleansing Oil จงึไดค้ดิคน้ขึ้น โดยใชเ้ทคโนโลย ีBicontinous microemulsion โดยโครงสรา้งที่

มคีวามใสนี้สามารถกกัเก็บ isotropic  solution ทีป่ระกอบดว้ยนํา้และนํา้มนัเป็นจาํนวนมากใน phase เดยีวกนั จงึทาํใหเ้น้ือสมัผสั

ขณะทาํความสะอาดของ Bicontinuous solution นี้มคีวามบางเบาเสมอืนลา้งดว้ยนํา้แต่วา่มคีุณสมบตัใินการทาํความสะอาดทีด่กีวา่ 

 

Makeup Remover ชนิด Conventional Cleansing Oil  โดยทีเ่วลาลา้งนัน้ไมต่อ้งใชแ้รงในการถนูวดดว้ย เพยีงสมัผสัเบาๆก็

สามารถทาํความสะอาดไดด้เียีย่ม  โดยกลไกในการทาํความสะอาดเครื่องสาํอางโดย Bicontinous microemulsion นัน้  

 

 

 

แสดงดงัภาพประกอบ  Bicontinous microemulsion ในโครงสรา้งประกอบดว้ยสารทาํความสะอาดทีเ่รียงตวักนัเป็น aqueous 

layer จะกระจายตวัทีผ่วิหนา้ หลงัจากทีถ่นูวดเบาๆสารทาํความสะอาดนัน้จะแทรกตวัไปบนชัน้ผวิและดูดซมึ Makeup และสิง่

สกปรกทีม่อียู่บนผวิหนา้อย่างรวดเร็ว สารทาํความสะอาดทีจ่บัยดึกบั Makeup และสิง่สกปรกก็จะเปลีย่นโครงสรา้งจาก 

Bicontinous microemulsion เป็นอนุภาคขนาดเลก็ในขณะทีล่า้งออกและถกูกาํจดัออกไป กระบวนการน้ีทาํใหก้ารทาํความสะอาด

เป็นไปอย่างรวดเร็ว, นุ่มนวล, สะอาดหมดจด, ไม่ทิ้งคราบมนัและไมต่อ้งใชแ้รงในการถนูวดเหมอืนการลา้งดว้ย Conventional 

Cleansing oil   
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ขี้ผึ้งเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณค่า สามารถเพิม่รายไดคุ้ม้ค่านอกเหนือจากนํา้ผึ้ง ขี้ผึ้ง 1 กโิลกรมั มค่ีามากกวา่นํา้ผึ้ง 1 

กโิลกรมั ขี้ผึ้งไมเ่หมอืนกบันํา้ผึ้ง ขี้ผึ้งไมใ่ช่ผลติภณัฑอ์าหาร และงา่ยต่อการจดัการดูแล ไมต่อ้งระมดัระวงัเรื่องหบีห่อเป็นพเิศษ ช่วย

ลดความยุ่งยากในการจดัเก็บและขนส่ง ขี้ผึ้งเป็นทรพัยากรทีส่รา้งรายได ้ แต่กลบัถกูละเลยในบางพื้นทีข่องเขตรอ้น บางประเทศของ

ทวปีแอฟรกิาทีซ่ึง่คนเก็บผึ้งดูแลรวงผึ้งเป็นเรื่องธรรมดา เช่น เอธโิอเปียและแองโกลา มกีารส่งออกขี้ผึ้ง ในขณะทีบ่างประเทศไม่

สนใจและทิ้งขวา้งขี้ผึ้ง  ท ัว่โลกมนีกัเก็บผึ้งจาํนวนมากไมท่ราบว่าขี้ผึ้งสามารถขายหรอืใชส้าํหรบัทาํผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูงขึ้นได ้ 

ความรูเ้กี่ยวกบัคุณค่าของขี้ผึ้งและวธิกีารผลติยงัคงขาดแคลนอยู ่ มนัเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะใหข้อ้มลูในเชงิสถติ ิ แต่อาจมเีพยีงครึ่งเดยีว

ของการผลติขี้ผึ้งจากท ัว่โลกไดอ้อกสู่ตลาด แต่อกีครึ่งทีเ่หลอืกลบัถกูทิ้งขวา้งไป 

 

Beeswax is a valuable product that can provide a worthwhile income in addition to honey. One 

kilogram of beeswax is worth more than one kilogram of honey. Unlike honey, beeswax is not a food product 

and is simpler to deal with – it does not require careful packaging which this simplifies storage and transport. 

Beeswax as an income generating resource is neglected in some areas of the tropics. Some countries of Africa 

where fixed comb beekeeping is still the norm, for example, Ethiopia and Angola, have significant export of 

beeswax, while in others the trade is neglected and beeswax is thrown away. Worldwide, many honey hunters 

and beekeepers do not know that beeswax can be sold or used for locally made, high-value products. 

Knowledge about the value of beeswax and how to process it is often lacking. It is impossible to give 

statistics, but maybe only half of the world’s production of beeswax comes on to the market, with the rest 

being thrown away and lost. 

 

     เปรียบเทยีบผึ้งยโุรป(ทางซา้ย)กบัผึ้งเอเซยี(ทางขวา) 

              Bee in Europe (Left) Bee in Asia (Right)                 

  

 

 

      

                Bumblebees                                                           ผึ้งชนัโรง 
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ข้ีผ้ึงคอือะไร 

ขี้ผึ้งเป็นสารสคีรมีทีผ่ึ้งใชใ้นการสรา้งรวงทีเ่ป็นโครงสรา้งของรงัผึ้ง ขี้ผึ้งทีบ่รสุิทธิ์มากจะเป็นสขีาวแต่ผลของเกสรและสารอืน่ๆทาํให ้

กลายเป็นสเีหลอืง ขี้ผึ้งผลติขึ้นโดยทกุสายพนัธข์องผึ้งนํา้หวาน ไขทีผ่ลติโดยผึ้งนํา้หวานสายพนัธเ์อเชยี จะแตกต่างทางเคมแีละทาง

กายภาพจากไขทีผ่ลติโดยผึ้งชนิด  Apis mellifera (ผึ้งสายพนัธุต์ะวนัตกหรอืยุโรบ) และ มคีวามเป็นกรดนอ้ยกวา่   ไขทีผ่ลติจาก

ผึ้ง Bumble (ผึ้งมขีนขนาดใหญ่) แตกต่างกนัมากกบัไขทีผ่ลติจากผึ้งนํา้หวาน  ไขบรสุิทธิ์จากสายพนัธท์ีแ่ตกต่างกนัของผึ้ง 

Stingless  (ผึ้งจิว๋/ผึ้งชนัโรง) ก็จะแตกต่างกนัอย่างมากจากขี้ผึ้งชนิดอืน่ๆโดยจะมสีเีขม้ถงึสนีํา้ตาลเขม้ และเมือ่นาํไปอุ่นมนัจะ

เหนียวมากกวา่ขี้ผึ้งจากพนัธุ ์ Apis mellifera  อย่างมาก 

 

WHAT BEESWAX IS 

Beeswax is the creamy colored substance used by bees to build the comb that forms the structure of their nest. Very pure 

beeswax is white, but the presence of pollen and other substances cause it to become yellow. Beeswax is produced by all species 

of honeybees. Wax produced by the Asian species of honeybees is known as Ghedda wax. It differs in chemical and physical 

properties from the wax of Apis Mellifera, and is less acidic. The waxes produced by bumblebees are very different from wax 

produced by honeybees. Pure waxes from different species of stingless bees are also very different from the other types of 

beeswax. It is much darker in colour – dark brown, and when it is warmed, it stretches without breaking. It is also sticky and 

much more difficult to break than beeswax from Apis mellifera. 

 

การผลติข้ีผ้ึง 

ขี้ผึ้งจะผลติโดยผึ้งงานหนุ่มโดยจะหล ัง่ของเหลวจากต่อมไขมนัสีคู่่บรเิวณผวิของปลอ้งหนา้ทอ้ง (แผ่นลา่งของผึ้ง) ไขเหลวจะคลมุผวิ

แผ่นลา่งของผึ้ง และเมือ่สมัผสักบัอากาศไขจะแขง็ตวัเกาะแต่ละปลอ้งของทอ้งผึ้งซึง่สามารถมองเหน็เป็นเกร็ดบางๆเลก็ๆ บนทอ้งของ

ผึ้ง  ผึ้งงานจะผลติไขนี้ไดป้ระมาณ 8 เกร็ดทกุๆ 12 ช ัว่โมง  ขนาดของต่อมไขมนัจะขึ้นอยู่กบัอายุของผึ้งงาน และจะใหญ่ทีสุ่ดเมือ่ผึ้ง

มอีายุ 12 วนัและจะคงทีห่ลงัจากวนัที ่18 จนสิ้นอายุของผึ้งประมาณหน่ึงลา้นเกร็ดของไขเหลา่น้ีใชผ้ลติไขได ้1 กโิลกรมั  ผึ้งจะใชข้น

แขง็ๆบนขาหลงัของพวกมนัเพือ่ส่งเกร็ดไขไปสู่ขาคู่กลาง และนาํส่งสู่ขากรรไกรเพือ่เคี้ยวผสมกบันํา้ลายจนเหนียวเขา้ทีเ่พือ่ใชใ้นการ

สรา้งรวงผึ้งหรอืผนึกรวงเก็บนํา้ผึ้ง ผึ้งจะถกูกระตุน้ใหผ้ลติไขเมือ่มนีํา้ผึ้งมากเกินกวา่ทีจ่ะเก็บไวใ้นรวงผึ้งได ้  ผึ้งจะกนินํา้ผึ้งประมาณ 

8 กโิลกรมั เพือ่ผลติไข 1 กโิลกรมั เมือ่ฝูงผึ้งจะสรา้งรงัใหมส่ิง่แรกทีผ่ึ้งจะทาํคอืการเริ่มสรา้งรวงสาํหรบัเก็บขี้ผึ้งเพือ่ใหส้ามารถผลติ

ขี้ผึ้งและสรา้งรงัไดซ้ึง่ตอ้งใชพ้ื้นที่ๆ อณุหภมูสูิงและการสรา้งรวงรวงแรกนัน้จะเกดิขึ้นในใจกลางของฝูงผึ้งทีซ่ึง่มอีณุหภมูสูิงทีสุ่ด  ผึ้ง

จะสรา้งรวงและเชื่อมเขา้ดว้ยกนัและสรา้ง garlands หรอื festoons (ห่วงโซ่ผึ้ง) เมือ่หอ้ยไวผ้ึ้งก็จะคลายไขผึ้งเมือ่ไขผึ้งเคี้ยวไดท้ีแ่ลว้

เพือ่ต่อห่วงไปในตาํแหน่งทีต่อ้งการและจะทาํอยู่อย่างน้ีจนใชไ้ขท ัง้ 8 เกร็ดหมดไป  ในระหวา่งการสรา้งรวงผึ้งนัน้ผึ้งงานจะส ัน่รวง

โดยการเคาะดว้ยขากรรไกรบนของพวกมนัซึง่จะทาํใหรู้ถ้งึความหนาของรวงและส่วนไหนของรวงทีต่อ้งการไขเพิม่บา้ง 

 

BEESWAX PRODUCTION 

Beeswax is made by young worker honeybees. It is secreted as a liquid from four pairs of wax glands on the ventral surface of 

the abdominal tergites (plates on the underside of a bee’s body). The liquid wax spreads over the surface of these plates, and, on 

contact with air, the wax hardens and forms a single wax scale on each tergite, which can be seen as small flake of wax on the 

underside of the bee. A worker honeybee produces eight scales of wax every 12 hours. The size of the wax glands depends upon 

the age of the worker: they are at their largest when the bee is about 12 days old and decline steadily after the eighteenth day 

until the end of her life. About one million of these wax scales are needed to make one kilogram of wax. Bees use the stiff hairs 

on their hind legs to remove the scales of wax and pass them on to the middle legs, and then to the mandibles (jaws) where wax 

is chewed and salivary secretions become mixed with the wax. When it is the right consistency, the new wax is used for comb 
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construction or used to seal honey cells. Bees are stimulated to produce wax when there is a surplus of honey to be stored and a 

lack of honeycomb in which to store it. Around eight kilograms of honey are consumed by bees to produce every one kilogram of 

wax. When a swarm of bees settles to establish a new nest, the first thing they do is to start building beeswax combs. To be 

able to produce the beeswax and build with it, the bees need a high temperature, and the production of the first comb takes 

place inside the congregation of bees, where the temperature is highest. The bees building a comb join together and make what 

are known as “garlands” or “festoons” – chains of bees. Hanging likes this they secrete the wax. When the beeswax is ready on a 

bee, she moves up the chain to the place where the building is going on, fetches one of the wax scales with her hind legs and 

brings it to her mouth where it is chewed and mixed with secretions before it is used for building. This is repeated until all eight 

wax scales are used. During the comb construction, the building bees vibrate the comb by knocking it with their upper jaws. In 

this way, they seem to be able to judge the thickness of the comb and this guides them to know if some wax has to be gnawed 

off or if more has to be added. 

 

               

    ปลอ้งใตแ้ผ่นทอ้งผึ้ง                               เกรด็ไขผึ้งทีใ่ตท้อ้งผึ้ง                                     ส่วนของรงัผึ้ง 

     Wax Glands               Beeswax under Abdomen               Festoons 

 

              

เมือ่ปาดรงัจะเหน็ไขผึ้งในรวง                                               ไขผึ้งเมือ่แกะออกมา 

Beeswax in Comb            Beeswax after harvest 

 

คณุภาพของข้ีผ้ึง 

ขี้ผึ้งทีผ่ลติขึ้นใหม่ๆจะเป็นสขีาวแต่หลงัจากจดัการโดยผึ้งไมช่า้มนัก็จะกลายเป็นสเีหลอืง รงัผึ้งใหม่ๆ สก็ีเกอืบจะเป็นสขีาวและถา้มนั

ใชส้าํหรบัการเก็บนํา้ผึ้งเพยีงอย่างเดยีวสก็ียงัจะคงคลา้ยกบัตอนแรก  สาํหรบัรวงทีใ่ชส้าํหรบัการฟกัไขม่นัจะมสีเีขม้ขึ้นตามอายุของ

รวงเป็นเพราะตวัอ่อนปัน่ตวัทาํรงัใหมภายในรวงผึ้งก่อนทีจ่ะเป็นดกัแดท้าํให ้ อจุจาระจากตวัอ่อนออกมาตดิผนึกอยู่ในรวงผึ้ง    สี

ต่างๆของขี้ผึ้ง (สเีหลอืง สสีม้ สแีดง ถงึสนีํา้ตาล) เป็นผลมาจากสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่เกสร  สไีมไ่ดบ้อกถงึความแตกต่างของ

คุณภาพ แต่ขี้ผึ้งสอ่ีอนจะมมีลูค่าสูงกวา่ขี้ผึ้งสเีขม้  ถา้หากขี้ผึ้งมสีเีขม้ขึ้นเพราะมนัผ่านความรอ้นสูงเกินไปแลว้มลูค่าของมนัก็จะยิง่

ถกูลง ขี้ผึ้งทีด่ทีีสุ่ดอาจพจิารณาไดจ้ากการทีไ่ดไ้ขมาจากการปาดรวงนํา้ผึ้งเพราะจะเป็นไขทีบ่รสุิทธิ์และมสีขีาว ในอดตีมกัจะมกีาร

ฟอกสขีี้ผึ้งโดยใชก้รดกาํมะถนัหรอืไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซดแ์ต่ในปจัจบุนัถอืวา่เป็นการสรา้งความเสยีหายใหแ้ก่ขี้ผึ้งธรรมชาตทิีม่ี

คุณภาพมากกวา่  ปญัหาเรื่องคุณภาพหลกัๆแลว้น่าจะมาจากเรื่องของแหลง่กาํเนิด และการปนเป้ือนจากสารตกคา้งของยาทีใ่ชใ้นการ

ควบคุมโรคผึ้ง  ซึง่ส่วนใหญ่จะใชย้ากาํจดัแมลงทีจ่ะถกูดูดซมึเขา้ไปเจอืปนอยู่ในขี้ผึ้งได ้ บางครัง้สารเคมอีืน่ๆทีค่นเลี้ยงผึ้งใชน้ ัน้ ก็
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อาจสะสมในขี้ผึ้งเหลา่น้ีไดเ้ช่นกนั  อาจรวมถงึ Paradichlorbenzene  ทีใ่ชใ้นการควบคุมพวกมอดและสารกนับูดต่างๆทีผ่สมอยู่ใน

สารทีใ่ชเ้คลอืบรงัผึ้ง การปนเป้ือนเหลา่น้ีสามารถลดความเสีย่งโดยหลกีเลีย่งการใชส้ารเคมสีงัเคราะหใ์นการเลี้ยงผึ้ง การใชส้ารเคมี

เหลา่น้ีในประเทศอตุสาหกรรมขี้ผึ้งทาํใหข้ี้ผึ้งทีไ่ดม้าจากเขตปลอดโรคของทวปีอาฟรกิา และในภมูภิาคทีก่าํลงัพฒันาอืน่ๆน่าสนใจ

มากกวา่ ขี้ผึ้งบรสุิทธจ์ะมกีลิน่ทีด่แีละเมือ่หกักอ้นขี้ผึ้งจะรูส้กึวา่เป็นเมด็ผงเลก็ๆซึง่จะไมพ่บกบัไขทีเ่จอืปนกบัพาราฟิน ไขมนัหรอื

นํา้มนัอืน่ๆ และหากลองเคี้ยวขี้ผึ้งดูจะไมต่ดิฟนัหรอืเมือ่เอามานวดไปมาระหวา่งน้ิวมนัจะใหค้วามรูส้กึนุ่มลืน่แต่ไม่ตดิน้ิว แต่เมือ่ผสม

กบัไขพาราฟินจะใหส้มัผสัทีเ่หนียวเยิ้มมากกวา่ 

 

BEESWAX QUALITY 

Newly produced wax is clear white, but after manipulation by the bees, it soon turns pale yellow. New honeycomb is nearly 

white and if it is only used for honey storing it will retain its light colour. When the comb is used for brood it turns darker the 

longer it is in use. This is due to the larvae’s cocoons spun inside the cell before pupation. Some excrement from the larvae is 

also sealed in the cells. The coloration of beeswax (shades of yellow, orange and red through to brown) is due to the presence of 

various substances, especially pollen. This difference in colour is of no significance as far as the quality of the wax is concerned, 

but subjectively light colored wax is more highly valued than dark colored wax. If wax is dark because it has been over-heated 

then its value is much lower. The finest beeswax is considered to be from wax capping. i.e. the wax seal with which bees cover 

ripe honeycombs, because this fresh “virgin wax” is pure and white colored. In the past, it was common to bleach wax (using 

bleaches such as sulphuric acid or hydrogen peroxide), but this practice is now considered unnecessary and damaging to the 

natural wax. The main quality issues concern authenticity of origin, and contamination from residues of drugs used to control 

honeybee diseases, mainly the acaricides used to control mite predators. These acaricides are lipophyllic and therefore are soluble 

in beeswax, and accumulate in it. Other chemicals sometimes used in beekeeping may also accumulate in beeswax; these may 

include paradichlorbenzene, used to control wax moth, and various wood preservatives used to paint beehives. This 

contamination of beeswax can be minimized by avoiding the use of synthetic chemicals in beekeeping. The use of these 

chemicals in beekeeping in industrialized countries makes beeswax harvested from the disease-free colonies of Africa and other 

developing regions more attractive. Pure beeswax has a good aroma, and when a wax block is broken, it shows a grainy surface. 

That is not the case if it has been adulterated with paraffin, fat or other oil. If pure beeswax is chewed, it does not stick to the 

teeth, and when rolled between fingers it softens but does not stick to the fingers. When paraffin wax is mixed with beeswax, it 

becomes more transparent and slightly greasy to the touch. 

 

การใชป้ระโยชนจ์ากข้ีผ้ึง 

ขี้ผึ้งมปีระโยชนม์ากมายในการใชง้านดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

ในเครื่องสาํอางค ์ ประมาณ 40 % ของการคา้ขี้ผึ้งถกูนาํมาใชใ้นอตุสาหกรรมเครื่องสาํอางค ์ ทีใ่ชข้ี้ผึ้งคุณภาพสูงทีย่งัไม่ผ่าน

กระบวนการความรอ้นสูง, ทีบ่รสุิทธิ์และปราศจากสาร Propolis (สารทีผ่ึ้งงานผลติขึ้นจากยางไมต่้างๆผสมกบั

ไขผึ้งเพือ่ใชใ้นการอดุรอยรัว่ของรงัหรอืห่อหุม้ซากสตัว)์ 

ในการผลติยา ประมาณ 30 %  ของการคา้ขี้ผึ้งถกูใชส้าํหรบัอตุสาหกรรมยาทีเ่หมอืนกบัเครื่องสาํอางคท์ีต่อ้งการแต่ขี้ผึ้งทีม่ี

คุณภาพสูง 

การทาํเทยีน ประมาณ 10% ของการคา้ขี้ผึ้งใชส้าํหรบัทาํเทยีน ขี้ผึ้งทาํเทยีนใชก้นันอ้ยและมรีาคาแพงกวา่เทยีนทีท่าํจากไข

พาราฟิน สมยัก่อนเทยีนทีใ่ชต้ามโบสถจ์ะทาํมาจากขี้ผึ้งแท ้ 100% และยงัคงมใีชอ้ยู่จนถงึปจัจบุนัน้ีในบาง

สถานที ่

อืน่ๆ ประมาณ 20% ของการคา้ขี้ผึ้งใชส้าํหรบั ทาํแบบจาํลองและรูปหลอ่ในงานอตุสาหกรรมหรอืงานศิลปะ-สาํหรบั

ครมีขดัรถยนต,์ เฟอรน์ิเจอร,์ รองเทา้ และผลติภณัฑร์กัษาเครื่องหนงั ผลติ Grafting Waxes (ไขใชหุ้ม้การ
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ตอนกิ่งไม)้ ไขในสารหลอ่ลืน่สาํหรบัใชใ้นอตุสาหกรรม ในการยอ้มผา้บาตกิ ในสงัคมดอ้ยพฒันาขี้ผึ้งอาจถกูใช ้

เป็นกาวหรอืยากนัร ัว่ซมึ ใชเ้ป็นฉนวนในชิ้นส่วนอเิลค็ทรอนิกสใ์นอตุสาหกรรมคอมพวิเตอรแ์ละในการผลติซดี ี

ในการทาํดนิสอวาดภาพ มนัถกูใชใ้นการเคลอืบขนม ใชเ้พือ่เพิม่ความแขง็แรงในการตดัเยบ็และในการเลี้ยงผึ้ง

คนเลี้ยงผึ้งใชข้ี้ผึ้งปรมิาณมากสาํหรบัการสรา้งรวงสาํหรบัขี้ผึ้ง คนเลี้ยงผึ้งจะจดัเก็บ, แปรรูป และรีไซเคลิขี้ผึ้ง

ของตวัเองและจะไมพ่บรายงานน้ีในสถติทิางการคา้  ในหลายประเทศใชข้ี้ผึ้งเป็นจาํนวนมากเพือ่ทาํเป็น

โครงสรา้งของรงั  โดยท ัว่ไปคนเลี้ยงผึ้งทีจ่ะนาํขี้ผึ้งจากผึ้งของตวัเองไปทาํใหเ้ป็นกอ้นขี้ผึ้งบรสุิทธิ์และใชใ้นการ

แลกเปลีย่นกบัแผ่นโครงสรา้งรงัสาํเร็จรูปทีผ่ลติโดยผูผ้ลติเพือ่การคา้ ขี้ผึ้งยงัใชส้าํหรบัดงึดูดความสนใจของฝูง

ผึ้งออกจากรงัเพือ่ใหร้งัวา่งเปลา่หรอืเอาไวเ้ป็นรงักบัดกัและเป็นหน่ึงในสิง่ทีด่งึดูดผึ้งทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด 

 

 

                               โครงสรา้งรงัผึ้งสาํเร็จรูป 

          Modern Artificial Hives 

 

 

 

 

 

 

USED OF BEESWAX  

Beeswax has hundreds of uses, of which the following are but a few examples. 

In cosmetics Around 40 percent of the world trade in beeswax is used for the cosmetics industry, which requires first 

class beeswax that has not been overheated, is pure and free from propolis.  

In pharmaceutical Around 30 percent of world trade in beeswax is used by the pharmaceutical industry that, like the cosmetic 

industry, requires good quality wax. 

Candle making Around 10 percent of the beeswax trade is used for candle making. Beeswax candles are less common and 

more expensive than candles made from paraffin wax. In the past church candles had to be made of 100 

percent beeswax and this is still followed in some societies. 

Other uses- Around 20 percent of the world trade in beeswax is used for:  

- Models and casting in industry and art - In grafting waxes.                 - In lubricants for industrial use. 

- In batik dying of fabrics.   - In poor societies, beeswax is used as a sealant 

- To make polish for cars, furniture, shoes and for treatment of other leather products.  

- Electronics used as insulation in electronic components in the computer industry, and in the manufacture 

of CDs.  - In making drawing crayons.  - It is used for confectionery coatings.  

- It is used to strengthen threads used in darning and sewing.  

In beekeeping:-  

Beekeepers use large quantities of beeswax for making beeswax comb foundation. Beekeepers harvest, 

process and recycle their own beeswax and this use is not evident in the trade statistics. In many countries 

where frame hives are used, it may be the major use of beeswax. It is a common practice for beekeepers to 

render the beeswax from their own bees into lumps of pure beeswax, and to exchange this for a smaller 

weight of ready-made sheets of foundation, make by commercial foundation manufacturers. Beeswax also 

used to attract swarms to empty hives, or trap hives, and is one of the most effective attractants for bees. 
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สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทย 
อาคารชดุทีซี-กรีน คอนโดมิเนยีม เฟส 1 อาคาร เอ  

270/7 ชัน้ 1 ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

泰 國 化 粧 品 廠 商 公 㑹 

 

THE THAI COSMETIC MANUFACTURERS ASSOCIATION TC-Green Condominium Phase 1 Tower A  

270/7, 1
st
 Fl. Rama 9 Rd. Huaykwang, Bangkok 10310 

Tel :                              Fax :                             Website :                                 E-Mail :                                     Fanpage 

เพ่ือผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูใ้ช ้ 0 2246 7088     0 2246 7089     www.thaicosmetic.org     center@thaicosmetic.org     facebook.com/1TCMA 

  

ใบแจ้งความจาํนงลงโฆษณาวารสาร “เคร่ืองสาํอาง” 

 

ข้าพเจ้า ................................................................................................  

ในนามของบริษัท ............................................................................................ สมาชิกสมาคมเลขท่ี ......................................... 

มีความประสงค์ท่ีจะลงโฆษณาในวารสาร “เคร่ืองสําอาง” ดงัตอ่ไปนี ้

    โฆษณา ปกหลงั   1 หน้าส่ีสี  ราคา 20,000 บาท  

    โฆษณา ปกหน้าด้านใน  1 หน้าส่ีสี  ราคา 18,000 บาท 

    โฆษณา ปกหลงัด้านใน  1 หน้าสี่สี  ราคา 18,000 บาท 

    โฆษณา เตม็หน้า 3   1 หน้าส่ีสี  ราคา 17,000 บาท  

    โฆษณา เตม็หน้า 4  1 หน้าส่ีสี  ราคา 17,000 บาท 

    โฆษณา เนือ้ใน ไมร่ะบตํุาแหนง่ 1 หน้าส่ีสี  ราคา 16,000 บาท  

    โฆษณา เนือ้ใน ไมร่ะบตํุาแหนง่ คร่ึงหน้าส่ีสี  ราคา   8,500 บาท 

ทัง้นีท้างสมาคมฯ จะให้สทิธิบริษัทท่ีเคยลงโฆษณาในพืน้ท่ีเดมิ ได้เลือกเพ่ือลงโฆษณาในหน้าเดมิก่อน บริษัทท่ีต้องการลงโฆษณา 

กรุณาสง่อาร์ตเวิร์ค ฟิล์ม หรือแผน่ดสิก์ มาท่ี คณุณชัลี หวานหอม เลขานกุารสมาคมฯ โทรศพัท์ 0 2246 7088   โทรสาร 02 246 7089 

อีเมล์ center@thaicosmetic.org 

 

 

    ลงช่ือ.......................................................................ผู้สัง่จอง 

ตราประทบับริษัท           (      ) 

สง่โทรสารใบแจ้งความจํานงฯ ตอบรับกลบัท่ี 0 2246 7089 







          

Website: www.thesunchemical.co.th 

       Email: jittapann@thesunchemical.co.th 

           Tel: 02-319-1026, 081-563-4908 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

         

 

 

 

       

      

   

 

           CHEMICALS IN COSMETICS 



Finding derived from a representative TNS market survey. 

Add more life to skin protection with Tinosorb® A2B
Our UV � lter Tinosorb® A2B provides reliable skin protection, plus 
the satisfaction of being a caring dad — and not just for French men. 
Tinosorb® A2B — another Care Creations product inspired by life.

carecreations.basf.com
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