วารสารเครื่องสําอาง ฉบับที่ 1/2558

สารบัญ ฉบับ ที่ 1/2558
 สาสน์จากนายก

หน้า 2

 ภาพกิจกรรม 1

หน้า 3

 Asian Men from top to toe

หน้า 9

 จะทําให้สูตรเครื่องสําอางข้นขึ้นได้อย่างไร

เพ็ญจิตร เจริญศิริ

 ภาพกิจกรรม 2

หน้า 10
หน้า 24

 FIFI AWARDS 2014

ภูสฏิ ฐ์ ศรีโรจนภิญโญ

หน้า 29

 บทบาทของคอลลาเจน

สมพร เจนศิริพาณิชย์

หน้า 35

 Makeup Remover

ดร. ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์

หน้า 38

 Beeswax

จิตตพันธ์ หงส์สริ ิ

หน้า 39

วารสาร “คอมเมติคส์ เจอนัล” เป็ นวารสารราย 4 เดือน ของ สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย
ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.
2.
3.

4.
5.
6.

จัดพิมพ์

เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการผลิตเครื่องสําอาง ต่อสมาชิกและผูส้ นใจทัว่ ไป ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานของสมาคมฯ ให้เป็ นทีย่ อมรับเชื่อถือขององค์กรต่าง ๆ
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางรวบรวมและแลกเปลีย่ นข้อมูล หรือแนวคิดเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางไปสู่
ระดับมาตรฐานโลก
เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมของสมาชิกสมาคมฯ และกิจกรรมด้านเครื่องสําอาง
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการรักษาความเป็ นเอกภาพและนโยบายของสมาคมฯ
เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกและสร้างสัมพันธมิตรทาง
การค้าในต่างประเทศ

สารบัญโฆษณา
บริษทั บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ปกหน้าด้านใน
บริษทั แมรี่คอมเมอร์เชียล จํากัด
หน้า 3
บริษทั ไทยสงวนวัฒน์เคมีภณั ฑ์ จํากัด
หน้า 4
บริษทั โรวิไทย จํากัด
หน้า 21
บริษทั มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จํากัด
หน้า 22
บริษทั คอนนิเมก จํากัด
หน้า 23
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรมงคล จํากัด
หน้า 46
บริษทั พี.ซี.แอล. จํากัด
หน้า 47
บริษทั เอเบิลสทรอง จํากัด
หน้า 47
บริษทั เดอะซัน เคมิคอล จํากัด
หน้า 48
บริษทั ลอรีอลั ( ประเทศไทย) จํากัด
หน้า 48
บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด
ปกหลังด้านใน
บริษทั วันรัต (หนํา่ เซียน) จํากัด
ปกหลัง

เจ้าของ : สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย
สํานักงาน : ชัน้ 3 ห้อง 128 เลขที่ 984/128 คลองตันคอนโดมิเนียม ถ.
สุขมุ วิท 71 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0
2246 7088 โทรสาร 0 2246 7089 www.thaicosmetic.org
E:mail : info@thaicosmetic.org , center@thaicosmetic.org
คณะที่ปรึกษา : ดร.วิบูลย์ สินประสงค์ คุณกําธร พูลศักดิ์อดุ มศิลป์
ดร.พิศาล จันทฤทธิรศั มี คุณเกศมณี เลิศกิจจา คุณนิพนธ์ เผ่านิ่ม
มงคล คุณจิตติ อ้างสันติกลุ คุณพรทิพย์ สรรพกิจ
บรรณาธิการ : คุณภูสฏิ ฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
กองบรรณาธิการ : คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ ดร. พรรษชล ลิมธงชัย คุณพร
นภา ห่อพิทกั ษ์กลุ
พิมพ์ : หจก. เอ เอ เอ เซอร์วสิ

1

2

วารสารเครื่องสําอาง ฉบับที่ 1/2558

สาสน์จากนายกสมาคมฯ
สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกและท่านผูส้ นใจ
วารสารฉบับนี้ได้กลับมาแล ้วหลังห่างหายไปนาน
ด้วยภารกิจของคณะกรรมการทุกท่านทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดูแลในทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสมาคมฯ จนไม่สามารถออกวารสารทันตามกําหนด ทางสมาคมฯโดยคณะกรรมการทุกท่านเราทํางานด้วยใจ
อย่างทุ่มเท เพือ่ สมาชิกสมาคมฯโดยเฉพาะสมาชิกกลุม่ SME และ OTOP ทีเ่ ป็ นสมาชิกฯของเราถึงกว่า 90% ดิฉนั เชื่อว่าวารสารเล่ม
ใหม่น้ ียงั คงรักษาคุณภาพของเนื้อหาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯและท่านผูส้ นใจทัว่ ไปได้เป็ นอย่างดี
ตามทีท่ ราบกันดีว่า ทางสมาคมฯได้เป็ นผูร้ ่วมจัดตัง้ "กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง" ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และได้มกี จิ กรรมเพือ่ สมาชิกฯในการจัดสัมมนา รวมถึงการทํางานร่วมกับทางภาครัฐ เช่น พระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ.2535 ที่
มีเพือ่ ให้สอดคล ้องกับข้อตกลง ASEAN Harmonization for Cosmetic Regulations มากทีส่ ุด แม้มคี วามแตกต่างในบางจุด
เช่น มีความจําเป็ นต้องปรับเพิม่ โทษและค่าปรับตามความเหมาะสม มีระยะเวลาการหมดอายุของใบรับแจ้งภายใน 3 ปี หลังรับแจ้ง มี
ค่าธรรมเนียมจดแจ้ง เป็ นต้น ทัง้ นี้ทนั ทีทม่ี กี ารประกาศพระราชบัญญัตนิ ้ ี ทางสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบในทันที
ในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ดิฉนั ขอให้สมาชิกมีความสามัคคีในการทํางานร่วมกัน เรามีคลัสเตอร์ภายใต้สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าที่เรียกว่า "คลัสเตอร์สขุ ภาพและความงาม" เท่านั้น (คําว่า ‘คลัสเตอร์’ คือการมีการสร้างสรรค์
และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในกลุม่ ทีม่ แี นวทางเดียวกัน) ซึง่ ในท้ายสุด เพือ่ ประโยชน์ของเราทุกคน และส่วนรวมของทัง้ ภาค
อุตสาหกรรม และยังเป็ นการช่วยให้การทํางานของสมาคมฯกับภาครัฐเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพยิง่ ขึ้น
ท้ายสุดขอขอบคุณ คณะกรรมการทีเ่ สียสละอุทศิ ทัง้ กําลังกาย กําลังความคิด และเวลาอันมีค่าของท่าน เพือ่ ส่วนรวม และขอขอบคุณ
สมาชิกทีใ่ ห้ความไว้วางใจตลอดจนให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา จนทําให้หลายหน่วยงานของรัฐ เช่น สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC), กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
และอืน่ ๆ ให้ความไว้วางใจทํางานร่วมกันเพือ่ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเครื่องสําอางให้แข็งแรง
ขออํานวยพรให้ทกุ ท่านประสบความสําเร็จและหวังว่าวารสารสมาคมฯจะมีส่วนเพิม่ พูนความรู ้ และท้ายสุดเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาห
กรรมเครื่องสําอางโดยรวมต่อไป

นางเกศมณี เลิศกิจจา
นายกสมาคมฯผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย
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สารเพิ่มความข้น (Thickening Agent) เป็ นองค์ประกอบ
สําคัญในสูตรของเครื่องสําอาง ซึ่งไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลง
ความข้นของสูตรแล้ว ยังส่งผลถึงการปรับคุณสมบัตขิ องการ
ไหล
(Rheology)
เพื่อความสามารถในความคงตัว
(Stability) และความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้ต่อผลิตภัณฑ์น้นั ๆ

คือพัฒนาตํารับให้ได้ใกล ้เคียงกับผลิตภัณฑ์ทล่ี ูกค้าพึงพอใจ
ให้มากทีส่ ุด นัน่ ก็คอื นักพัฒนาฯ จะทราบล่วงหน้าก่อนแล ้ว
ว่า ผลิตภัณฑ์ทก่ี าํ ลังจะพัฒนานัน้ สุดท้ายจะอยู่ในรูปของ
ครีม, โลชัน่ , เจล หรือแบบแท่ง นัน่ คือลักษณะทางกายภาพที่
จะกําหนดรูปแบบของสูตรทีน่ กั พัฒนาฯ กําลังจะเริ่มต้นทํางาน

บทความจะเป็ นบทความง่าย ๆ เพือ่ ให้นกั พัฒนาผลิตภัณฑ์
จะได้เลือกสารเพิม่ ความข้น ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสําหรับงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ในข้อเขียนนี้ จะแบ่งสารเพิม่ ความข้นออกเป็ น
9 กลุม่ และจะบ่งบอกถึงข้อดี ข้อด้อย ตลอดจนสารเพิม่
ความข้น ทีเ่ ป็ นทีร่ ูจ้ กั กันดีในกลุม่ นัน้ ๆ

มีสง่ิ หนึ่งทีน่ กั พัฒนาฯ ควรคํานึงถึงคือ ผลิตภัณฑ์ทน่ี าํ เสนอ
ออกไปสู่ตลาด จะไม่เรียกว่าประสพความสําเร็จได้เลยจนกว่า
ผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื ผลิตภัณฑ์ช้ นิ นัน้ มีความพึงพอใจแลว้ กลับมา
ซื้ออีก คุณอาจจะคิดว่านัน่ เป็ นหน้าทีข่ องฝ่ ายการตลาดทีจ่ ะ
โฆษณาอวดสรรพคุณ ความดีเด่นของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตออก
มาเพือ่ ให้ขายได้นาน ๆ แต่ฝ่ายการตลาดก็มหี น้าทีท่ จ่ี ะทําให้ผู ้
บริโภคสนใจทีซ่ ้อื ผลิตภัณฑ์ไปใช้ในครัง้ แรก แต่หน้าทีข่ องนัก
่ และ
พัฒนาฯ คือ สามารถทําให้ลูกค้า มีความพึงพอใจ, มันใจ
กลับมาซื้อผลิตภัณฑ์นนั้ ต่อ ๆ ไป กล่าวคือความสําเร็จของ
นักพัฒนาฯ จะขึ้นอยู่กบั การยอมรับของผูบ้ ริโภคด้วยนัน่ เอง
ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะพัฒนาตํารับขึ้นมา ควรถามตัวเองก่อนว่าลูกค้า
จะมีความรูส้ กึ ต่อสินค้า
และยอมรับสินค้าได้อย่างไรเมือ่
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

เมือ่ มีการรับงานพัฒนาตํารับใหม่ มีคาํ ถามหลายข้อทีน่ กั เคมี
เครื่องสําอางควรคํานึงก่อนจะทํางานพัฒนาสูตรตํารับ นัน่ คือ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ควรเป็ นอย่างไร? ความคงตัวของผลิต
ภัณฑ์ควรจะนานแค่ไหน? มีขอ้ กําหนดปริมาณการใช้ของสาร
ออกฤทธิ์ (Active) หรือไม่ในผลิตภัณฑ์นนั้ ? จะเลือกใช้สาร
ป้ องกันเชื้ออย่างไร? จะพิสูจน์ทราบคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ได้อย่างไร? จะต้องยืน่ แจ้งจดว่าเป็ นเครื่องสําอางควบคุม หรือ
ควบคุมพิเศษหรือไม่? และจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องสําอาง
นี้จะไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง? ข้อคํานึงต่าง ๆ เหล่านี้
จะทําให้นกั พัฒนาฯ สามารถลดเวลาการทํางานและข้อผิด
พลาดลงได้มาก
โดยปกติแล ้ว เมือ่ ได้รบั มอบหมายให้พฒั นาสูตรตํารับใด ๆ
ส่วนมากลูกค้าทีม่ าพบ มักจะมีภาพลักษณ์ของเครื่องสําอางที่
เขาต้องการ และพึงพอใจอยู่แล ้วในใจ หน้าทีข่ องนักพัฒนาฯ

ความรูส้ กึ และยอมรับ ต่อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริโภคขึ้นกับหลาย
ปัจจัย เช่น กลิน่ หอม, สี, และลักษณะเนื้อของผลิตภัณฑ์บท
ความนี้จะเน้นเฉพาะจุดทีน่ กั พัฒนาฯ จะเกี่ยวข้องอย่างยิง่ คือ
ความข้น-เหลวของเนื้อผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง
ทราบดีวา่ ครีมและโลชัน่ มีความแตกต่างกันที่ ความข้น-เหลว
ผลิตภัณฑ์ แต่ความแตกต่างนี้ไม่ได้วดั กันทีม่ คี ่าความข้นแตก
ต่างกันเท่านัน้
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ในแง่ผูบ้ ริโภค “ครีม” อาจกล่าวได้วา่ มีเนื้อ (Bodies)
มากกว่า หรือ รูส้ กึ ถึงการบํารุง (Richer) ได้มากกว่า “โลชัน่ ”
และอาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ทงั้ สองรูปแบบ จะแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิงในแง่ของการ ทาทีผ่ วิ และการคงรูปในภาชนะ
บรรจุ ดังนัน้ การเติมสารเพิม่ ความข้น (Thickener) จึงจะมี
ความหมายต่อผลิตภัณฑ์ มากกว่าสารอะไรสักอย่างทีใ่ ส่เพียง
เพือ่ เพิม่ ความข้นให้แก่สูตรในขัน้ ตอนสุดท้าย นักพัฒนาฯควร
ระลึกไว้เสมอด้วยว่า สารเพิม่ ความข้นไม่ได้ใช้เพียงเพือ่ ความ
คงตัวของสูตรอิมลั ชันเท่
่ านัน้ แต่ยงั ใช้เพือ่ ปรับสภาวะทางกาย
ภาพของผลิตภัณฑ์ และส่งผลต่อความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคด้วย
ดังนัน้ การตัดสินใจเลือกสารทีใ่ ช้ในการเพิม่ ความข้นจึงมีความ
สําคัญอย่างยิง่ สําหรับนักพัฒนาฯ

ยาว ๆ เพราะจะทําให้เพิม่ ความข้น แต่ในผลิตภัณฑ์แบบ
แท่ง จะเลือกใช้สารจําพวกนี้ ดังนัน้ มีหลายวิธที จ่ี ะเลือกใช้เพือ่
เพิม่ ความข้นของผลิตภัณฑ์

ดังนัน้ ก่อนเริ่มการพัฒนาตํารับ คําถามทีน่ กั พัฒนาฯควรคํานึง
ก่อนลงมือทํางานคือ
- ตํารับนี้ จะทําให้ขน้ ได้อย่างไร
- ต้องการอะไรจากสารเพิ่มความข้น
- สูตรที่ใช้สารเพิ่มความข้น ต้องการสภาวะพิเศษ
อย่างไร
- สารเพิ่มความข้น ควรเป็ นแบบใด
- จะเรียนรูว้ ิธีการใช้สารเพิ่มความข้นนี้ ได้ท่ไี หน

เพิ่มวัตภาคภายใน (Intenal phase)
การเพิม่ อัตราส่วนของวัตภาคภายในของสูตรอิมลั ชัน่ จะส่งผล
ถึงการเพิม่ ความข้นของสูตร เพราะการเพิม่ วัตภาคภายใน จะ
เป็ นการเพิม่ จํานวน เม็ดของอนุภาคภายในให้มมี ากขึ้นจน
หนาแน่น เมือ่ ถูกบังคับให้ไหลจึงเกิดการชนกันเบียดกันระ
หว่างเม็ดอนุภาคเหล่านัน้ จนทําให้เกิดการต้านของการไหล
นัน่ คือเมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นของสารมากขึ้น จะเพิม่ แรงต้าน
และเพิม่ ความข้นของผลิตภัณฑ์

ซึง่ คําถามทัง้ 5 ข้างต้นจะเป็ นข้อมูลทีจ่ ะช่วยให้ นักพัฒนาฯ
มือใหม่ เข้าใจและสามารถเลือกใช้สารในกระบวนการพัฒนา
ตํารับได้

การปัน่ (Homogenization)
การปัน่ ในสูตร อิมลั ชัน่ จะเป็ นการเพิม่ ความข้นเช่นเดียวกับ
การเพิม่ อัตราส่วนของวัตภาค ภายใน เมือ่ เกิดอิมลั ชัน่ เราจะ
ได้หยดนํา้ ขนาดต่าง ๆ กัน เมือ่ เข้าเครื่องปัน่ Homogenizer
หยดนํา้ ขนาดต่าง ๆ จะถูกรีดผ่านรูเล็ก ๆ ให้มขี นาดเท่า ๆ
กันเหมือนเป็ นเนื้อเดียวกัน ทําให้เพิม่ พื้นผิวสัมผัสของวัตภาค
ภายใน ซึง่ หมายความว่าเพิม่ เนื้อทีส่ มั ผัสทําให้การไหลเป็ นไป
ได้ยากขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์ขน้ ขึ้น และจะเพิม่ ความคงตัวของ
อิมลั ชัน่ ด้วย

ตํารับนี้ จะทําให้ขน้ ได้อย่างไร
ค่าความข้น (Viscosity) คือค่าทีว่ ดั ได้จากความต้านทานของ
การไหล ยกตัวอย่างเช่น Baby Oil และ ผลิตภัณฑ์ระงับ
เหงือ่ และกลิน่ กายแบบแท่ง
 Baby Oil จะไหลกระจายออกได้งา่ ยปราศจากแรง
ต้านทาน จึงมีค่าความข้นตํา่
 แต่ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่ แบบแท่ง
จะมีค่าความต้านทานของการไหลสูง ค่าความข้นจึง
สูง
ในการพัฒนาสูตรจําพวกนํา้ มัน นักพัฒนาฯ จะหลีกเลีย่ งสาร
จําพวกไข (Wax) และ พวกสารทีม่ โี มเลกุลของคาร์บอนสาย

เพิ่ม เนื้ อ (Solid)
การเพิม่ เนื้อสารจะทําให้ความข้นเพิม่ ข้น โดยจะไปก่อให้เกิด
ความต้านทานต่อแรงกระทําทีม่ มี า การเพิม่ เนื้ออาจจะเป็ นสาร
active เช่น เกลืออลูมเิ นียมทีใ่ ช้ในเป็ นสารระงับเหงือ่ หรือ
สารช่วยทําให้ลน่ื เช่น แป้ ง (Talc) หรือโบรอนไนไตร (Boron
Nitride) ทีใ่ ส่เพือ่ ช่วยปรับความรูส้ กึ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ต่อ
ผิว หรือเพิม่ ปริมาณเม็ดสีในผลิตภัณฑ์จาํ พวกครีมรองพื้น
เป็ นต้น

เติมสารเพิ่มความข้น (Thickener)
การเติมสารเพิม่ ความข้น อาจไม่ใช่วธิ กี ารเดียวทีจ่ ะเพิม่ ความ
ข้นในสูตรทีก่ าํ ลังพัฒนา แต่การเติมสารเพิม่ ความข้นนี้ให้
ความหลากหลายในความรูส้ กึ ต่อผลิตภัณฑ์ สารเพิม่ ความข้น
หลายชนิดได้รบั การพิสูจน์แล ้วว่ามีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
และให้ผลดีเมือ่ เลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามสิง่ ที่
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ยากในการพัฒนาสูตร คือการเลือกใช้สารเพิม่ ความข้นให้ถกู
ตามความต้องการ ซึง่ สารเพิม่ ความข้นในตลาดมีหลากหลาย
รูปแบบให้เลือก หากตัดสินใจว่าควรใช้สารเพิม่ ความข้นใน
สูตรแล ้ว สิง่ ทีน่ กั พัฒนาฯ จะต้องตัดสินใจเลือกคือ สารเพิม่
ความข้นทีจ่ ะใช้นนั้ เป็ นสารสังเคราะห์ หรือ ธรรมชาติ, มา
จาก Wax หรือ จําพวก Clay, เป็ นสารจําพวกโพลีเมอร์
(Polymer) หรือ ยางไม้(Gum) ซึง่ แต่ละประเภทก็มคี ุณสมบัติ
แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะเลือกสารเพิม่ ความข้นนัก
พัฒนาฯ ควรมีความเข้าใจก่อนว่า ควรจะได้รบั ผลอย่างไร
จากการเลือก ใช้สารเพิม่ ความข้นประเภทนี้
สารเพิ่มความข้นให้อะไรในสูตร
วัตถุดบิ หลายชนิดจัดอยู่ในประเภทสารเพิม่ ความข้น
(Thickener) ซึง่ นอกจากเพิม่ ความข้นแล ้ว จะให้ส่งผลไม่พงึ
ปรารถนาในสูตรได้เช่นกัน ดังนัน้ การเลือกใช้ควรรูจ้ กั และจด
จําข้อด้อยอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้สารเพิม่ ความข้นชนิด
นัน้ ๆ ด้วย จากชื่อสารเพิม่ ความข้น (Thickener) จะใช้เพือ่
เพิม่ ความข้น, เสริมความคงตัวของผลิตภัณฑ์, และปรับปรุง
ลักษณะการไหลของผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะได้กล่าวถึงคุณสมบัติ
ต่าง ๆ เหล่านี้ต่อไป
คุณสมบัติในการเพิ่มความข้น
การเพิม่ ความข้นเป็ นคุณสมบัตพิ ้นื ฐานทีจ่ ะได้รบั เมือ่ ใช้สาร
เพิม่ ความข้น ถ้าคุณเพิม่ ความข้น โลชัน่ ก็จะกลายเป็ นครีม
จากครีมกลายเป็ น paste และจะกลายเป็ นของแข็งในทีส่ ุด
พึงระลึกเสมอว่าเมือ่ เปลีย่ นความข้น คุณสมบัตอิ ่นื ๆ ทีไ่ ด้ก็
จะเปลีย่ นไปด้วย เช่น ความลืน่ เมือ่ สัมผัสผิว การซึมสู่ผวิ
ความเหนียวเกาะติดผิว และ ลักษณะผิวหน้าของผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตามก่อนจะเลือกหาสารเพิม่ ความข้นทีจ่ ะใช้ หาก
พิจารณาปริมาณองค์ประกอบของสารต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในสูตร
แล ้วปรับปริมาณการใช้ ก็อาจส่งผลให้มคี ่าความข้นของสูตร
เปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นทีพ่ อใจได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่นใน
กรณีของการพัฒนาสูตรแชมพู การเปลีย่ นอัตราส่วนของเกลือ
ทีใ่ ช้ในสูตร จะส่งผลให้ค่าความข้นของแชมพูเปลีย่ นแปลงไป
ได้ หรือแชมพูทม่ี สี ่วนผสมระหว่าง Sodium Laureth
Sulfate และ Cocamidopropyl Betaine จะได้สูตรแชมพู
ทีม่ คี วามเหลวต่าง ๆ กัน ตามปริมาณ อัตราส่วนของสารทัง้
สองทีใ่ ช้ในสูตร เป็ นต้น

เพิ่มความคงตัว (Stability) ในสูตร
ในสูตรทีม่ คี ่าความข้นสูงจะมีความคงตัวของสูตรมากกว่าสูตร
ทีเ่ หลวกว่าเพราะเนื่องจากการเคลือ่ นตัวของอนุภาคจะเป็ นไป
ได้ยากกว่าสูตรทีเ่ หลว เช่นในสูตรทีม่ กี ารแขวนลอยของสาร
เช่น ในสูตรผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่ ทีม่ สี ่วนผสมของ สาร
Aluminium Chlorohydrate, ยาทาเล็บ และลิปสติกทีม่ ี
เม็ดสีแขวนลอยอยู่ การเพิม่ ความข้นในสูตรจะทําให้อตั รา
การตกตะกอนลงมา (ตามหลักแรงดึงดูดของโลก)ของเม็ดสี
หรืออนุภาคโลหะทีแ่ ขวนลอยอยู่ชา้ ลง (กฎของ Stroke การ
คงตัวของสารแขวนลอยจะเพิม่ ขึ้นตามค่าความข้น โดยทีค่ ่า
ความเร็วของการตกตะกอนจะช้าลง)
ในกรณีของอิมลั ชัน่ หากวัตภาคภายนอก มีความข้นเพิม่ ขึ้น
จะส่งผลให้เกิดแรงต้านต่อการเคลือ่ นไหวและกระทบกัน
ระหว่างวัตภาคภายใน ทําให้เม็ดวัตภาคภายในถูกกันให้แยก
ห่างจากกันไม่เกิดการชนกันแล ้วรวมตัวเป็ นเม็ดทีใ่ หญ่ข้นึ และ
เกิดการแยกชัน้ ของเนื้อครีมและโลชัน่
และถ้าหากวัตภาค
ภายในมีความข้นสูงข้น จะส่งผลให้เกิดความแข็งของเม็ดวัต
ภาคภายใน ทําให้เม็ดของวัตภาคภายในไม่เกิดการรวมตัวกัน
ได้งา่ ย ๆ ทําให้เกิดความคงตัวของผลิตภัณฑ์ แม้สูตรทีเ่ กิด
จากการเพิม่ ความข้นของวัตภาคภายในอาจไม่ทาํ ให้ค่าความ
ข้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั นักก็ตาม ผลดีทเ่ี ราไม่ควร
มองข้ามไปคือถึงค่าความคงตัวของสูตรจะเพิม่ ขึ้นด้วย
สารเพิม่ ความข้นบางชนิดเช่น จําพวก โพลีเมอร์ เช่น
Carbomer หรือ Clay เช่น Vee Gum จะทําให้เกิด
ลักษณะเป็ นร่างแหกระจายอยู่อย่างสมํา่ เสมอในส่วนวัตภาค
นํา้ ทําให้เกิดแรงยึดเกาะซึง่ กันและกัน คุณสมบัตนิ ้ เี รียกว่า
“Yeild Value” แรงยึดของร่างแหนี้จะมีความแข็งแรง การที่
อนุภาคจะตกลงมาได้นนั้
ต้องใช้พลังงานเพือ่ สลายแรงยึด
เกาะกันระหว่างร่างแห หากพลังงานทีต่ อ้ งใช้ในการสลายแรง
ยึดเกาะของร่างแห สูงกว่าค่าแรงตก (ตามแรงดึงดูดของโลก)
ของอนุภาค ร่างแหนี้จะคงรูป และส่งผลให้มคี วามสามารถใน
การพยุงอนุภาคของเม็ดสี หรือหยด อิมลั ชัน่ ให้กระจายตัว
อยู่ในเนื้อครีมและโลชัน่ ทําให้เกิดความคงตัว (stability)ของ
สูตร นัน่ คือจากกฎ ของสโตร์ก เราอาจกล่าวได้วา่ อนุภาคที่
มีขนาดเล็ก หรือมีความหนาแน่นน้อยกว่า จะตกตะกอนลงมา
นอนก้นได้ชา้ กว่านัน่ เอง
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เปลี่ยนแปลงลักษณะของเนื้ อผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริโภคส่วนมาก จะมีความรูส้ กึ เมือ่ เห็นผลิตภัณฑ์ ทีข่ น้ ว่า
เป็ นผลิตภัณฑ์ทแ่ี พง และให้การบํารุงผิวสูงกว่า และมีสาร
บํารุงพิเศษมากมายกว่าผลิตภัณฑ์ทด่ี ูเหลวกว่า
ถึงแม้วา่
นักพัฒนาฯ จะทราบดีวา่ ความข้น-เหลวของผลิตภัณฑ์นนั้
ไม่ได้มผี ลต่อคุณภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์ก็ตาม แต่อย่างไรก็
ตาม ไม่ได้หมายความว่าการใช้สารเพิม่ ความข้น จะไม่มี
ประโยชน์ใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ แต่การเพิม่ ความข้นก็มคี วาม
จําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ในสูตร บางสูตร เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะ
ดูดขี ้นึ และลักษณะของการไหลเป็ นไปในอย่างทีต่ อ้ งการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของการไหล (Rheology)
เมือ่ เติมสารเพิม่ ความข้นลงไปในสูตร นอกจาจะทําให้ความ
ข้นเปลีย่ นแปลงไปแล ้ว ยังจะทําให้ลกั ษณะการไหลของสูตรที่
เคยเป็ นของเหลว เปลีย่ นแปลงไปด้วย ผูบ้ ริโภคให้การ
ยอมรับต่อลักษณะการไหลของผลิตภัณฑ์ แต่ละแบบ แต่ละ
ชนิดแตกต่างกันออกไป เช่น แชมพูควรมีความข้นพอ
ประมาณ แต่สามารถไหลเทออกมาจากขวดได้งา่ ย โดยไม่ตอ้ ง
บีบหรือเขย่าขวด ครีมทีบ่ รรจุอยู่ในตลับ ควรสามารถคงรูป
แน่นอนไม่กลิ้งไหลไปมาในตลับ และเมือ่ เวลาใช้น้ วิ มือแตะ
เนื้อครีมขึ้นมา ครีมก็จะติดนิ้วขึ้นมา และทิ้งรอยลักษณะของ
ความข้นของเนื้อครีมเป็ นยอดแหลมขึ้นมา
หรือยาทาเล็บ
ควรจะมีความสามารถเกาะติดแปรงทีใ่ ช้ทาขึ้นมา แล ้วเกลีย่
ทาให้แผ่ออกไปตามรูปเล็บ และจะเกาะติดเล็บโดยง่ายและ
ไม่ท้งิ รอยคราบแปรง เพือ่ ทีจ่ ะให้ได้คุณสมบัตขิ องการไหล
ทีแ่ ตกต่างกันดังตัวอย่างทีย่ กมานี้ นักพัฒนาฯ จึงควรจะมี
ความสามารถทีจ่ ะเลือกใช้สารเพิม่ ความข้นทีม่ คี ุณสมบัตขิ อง
การไหลตามทีต่ อ้ งการดังกล่าว
จะต้อง
สารเพิม่ ความข้นทีเ่ ลือกใช้ในการทําสูตรแชมพู
สามารถให้เกิดการไหลแบบ Newtonian
การไหลแบบ
newtonian นี้ จะพบเห็นเช่นในการไหลของนํา้ หรือนํา้ ผึ้ง
การไหลแบบนี้ไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยแรงกระทําต่อแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลของของเหลว เพือ่ ให้เกิดมีการไหล แต่จะ
สามารถไหลออกมาได้โดยง่ายทุกทิศทาง และความข้นของ
ของเหลวจะคงทีต่ ลอดเวลาทีม่ กี ารไหลเกิดขึ้น

การไหลแบบ Pseudoplastic ทีพ่ บได้ในครีมแบบต่าง ๆ ทีม่ ี
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน (Yeild Value) จะต้องอาศัยแรง
กระทําต่อค่าแรงยึดเหนี่ยว (Yeild Value) ของเนื้อครีม
เพือ่ ให้เนื้อครีมเหลวในขณะปัน่ หรือ เกลีย่ ให้แผ่กระจาย แต่
จะกลับมาข้น คงรูปอยู่ในสภาพเดิมเมือ่ หยุดปัน่ หรือหยุด
เกลีย่ เนื้อครีม การไหลแบบ pseudoplastic นี้ จะทําให้
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี มือ่ มองดูดว้ ยสายตาจะมีความเข้มข้น
แต่
สามารถทาถู และซึมหายไปในผิวได้งา่ ย จะไม่พบความรูส้ กึ
แบบเดียวกันนี้ ในการไหลแบบ newtonian แม้วา่ จะมีความ
ข้นเท่า ๆ กันก็ตาม ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารไหลแบบ newtonian
ให้ความรูส้ กึ ของการทาถู
ซึมหายไปในผิวแตกต่างกับ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารไหลแบบ pseudoplastic
การไหลแบบ Thixotropic ความข้นของ ของเหลวจะลดลง
เมือ่ ได้รบั แรงกระทําต่อค่าแรงยึดเหนี่ยว (Yeild Value) และ
ของเหลวนัน้ จะใช้เวลาระยะหนึ่ง ในการกลับคืน มาทีค่ วาม
ข้นเดิมทีเ่ ริ่มต้นได้อย่างช้า ๆ ดังตัวอย่างทีพ่ บในผลิตภัณฑ์
ของยาทาเล็บ ทีเ่ หลวจนสามารถทาได้ดว้ ยแปรงทาเล็บ และ
ค่อย ๆ คืนกลับมาข้นแบบเดิมอย่างช้า ๆ หากยาทาเล็บ
สามารถคืนความข้นกลับมาอย่างเดิมได้ในเวลารวดเร็วแบบ
เดียวกับการไหลแบบ pseudoplastic ก็จะพบมีรอยแปรง
เกิดขึ้นเมือ่ ยาทาเล็บแห้ง นี่คอื สาเหตุทย่ี าทาเล็บต้องมีการไหล
แบบ Thixothopic
อย่างไรก็ตามแม้ว่าวิทยาการของการไหลจะค่อนข้างยุ่งยากก็
ตาม แต่เมือ่ มาถึงจุดนี้ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ น่าจะพอทีจ่ ะ
มองเห็นและสามารถเลือกสรร สารเพิม่ ความข้น หรือ ใช้สาร
เพิม่ ความข้นมากกว่า 1 ชนิดในผลิตภัณฑ์ เพือ่ ทีจ่ ะได้
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามข้นและความรูส้ กึ ขณะใช้ตามต้องการได้
สูตรที่ใช้สารเพิ่มความข้น ต้องการสภาวะพิเศษอย่างไร
เมือ่ มาถึงจุดนี้การเลือกใช้สารเพิม่ ความข้นในสูตรผลิตภัณฑ์
เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามความต้องการก็จะง่าย
ขึ้น แต่มี ข้อควรระวัง 2 ข้อ ทีน่ กั พัฒนาผลิตภัณฑ์ควร
คํานึงถึงเมือ่ เลือกใช้สารเพิม่ ความข้นนี้คอื คุณสมบัตทิ างกาย
ภาพทีต่ อ้ งการ และกระบวนการของการผสมในสูตรผลิต
ภัณฑ์
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คุณสมบัตทิ างกายภาพที่ตอ้ งการ
คุณสมบัตทิ างกายภาพของเครื่องสําอาง ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ความใส-ทึบของเนื้อ และความทนทานต่อสารทีม่ ี
ประจุ ต่างมีความสําคัญ ต่อการเลือกใช้สารเพิม่ ความข้น
ทัง้ สิ้น อย่างไรก็ตามส่วนมาก ค่าความเป็ นกรด-ด่างของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจะอยู่ในระหว่าง ค่าเป็ นกลาง ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่นผลิตภัณฑ์ระงับกลิน่ เหงือ่ ทีม่ สี ่วน
ผสมของเกลืออลูมเิ นียมทีม่ ปี ระจุสูง ผลิตภัณฑ์ ทีม่ กี รด
ผลไม้ (AHA) เป็ นส่วนผสม ทีจ่ ะมีค่าตํา่ ไปทางด้านทีเ่ ป็ นกรด
และผลิตภัณฑ์ประเภทกําจัดขน ทีจ่ ะมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
อยู่สูงไปทางด้านทีเ่ ป็ นด่าง เมือ่ ทราบดังนี้แล ้วจึงไม่ควรเลือก
ใช้สารปรับแต่งความข้นทีท่ าํ งานได้ดใี นสภาวะเป็ นด่าง ลงใน
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเป็ นกรด หรือใช้สารปรับแต่งความข้นที่
ไวต่อประจุลงในผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนผสมของเกลือทีม่ ปี ระจุ
เหตุผลดังนี้จะพอตอบคําถามนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มอื ใหม่ได้
ว่า ทําไมถึงไม่พบการใช้สาร Carbomer ในสูตรผลิตภัณฑ์
จําพวก AHA หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิน่ เหงือ่
ความใสของเนื้อผลิตภัณฑ์ก็เป็ นข้อหนึ่งทีม่ กั จะพบได้บอ่ ย ๆ
ในผลิตภัณฑ์ทล่ี ูกค้าต้องการ ไม่ใช่สารเพิม่ ความข้นทุกชนิด
จะให้ความใสในผลิตภัณฑ์ ถ้าเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
การความใส คุณควรเข้าใจว่าจะใสแบบใด ข้อนี้มกั เป็ นที่
ถกเถียงอันเนื่องจากความเข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างนักพัฒนาฯ
และเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการตลาดทีไ่ ด้รบั ข้อมูลมาจากลูกค้า ขอ
ยกตัวอย่าง เช่น ลูกค้าแจ้งว่า “ต้องการเนื้ อโลชัน่ ใส ๆ”
ความใส ของลูกค้าในทีน่ ้ ี เป็ นได้ทงั้ โปร่งใส (Transparent)
หรือโปร่งแสง (Translucent) นักพัฒนาฯ อาจจะต้องพัฒนา
และปรับสูตรอีกหลายครัง้ กว่าจะได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าทําให้เสียเวลาและแรงงาน หากไม่ทาํ ความเข้าใจกับให้
ถ่องแท้วา่ ลูกค้าต้องการความ “ใส” แบบใด ข้อควรระวัง
อีกข้อหนึ่งคือ คําว่า “ใส” ของลูกค้าโดยเฉพาะในประเทศ
ไทย อาจหมายถึงความเหลวของเนื้อผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
ความทนทานต่อสารทีม่ ปี ระจุ คือการทีส่ ารปรับความข้นไม่มี
การเปลีย่ นแปลงค่าความข้น เมือ่ มีเกลือหรือสารให้ประจุอยู่
ในสูตร สารปรับความข้นส่วนมากจะสูญเสีย ความข้นไปเมือ่
ใช้กบั สภาวะเช่นนี้
ดังนัน้ หากจําเป็ นต้องใช้สารปรับความ
ควรเลือกใช้สารปรับความข้นทีไ่ ม่มี
ข้นในสูตรประเภทนี้

ความไวต่อสารมีประจุ หรือมีความไวน้อยต่อสารมีประจุหรือ
เกลือ ข้อพึงระวังอีกประการหนึ่งก็คอื ลําดับการผสมของ
สารปรับความข้น ในสูตรทีม่ สี ารทีม่ ปี ระจุหรือเกลือคือ ควร
กระจายตัวสารปรับความข้น ในสูตรให้ดี ก่อนทีจ่ ะเติมสารทีม่ ี
ประจุหรือเกลือลงไป
กระบวนการของการผสม
กระบวนการผสมตลอดจนลําดับขัน้ ตอนของสารทีจ่ ะใส่ใน
สูตรเป็ นสิง่ สําคัญทีน่ กั พัฒนาฯ
ควรจะคํานึงถึงในขณะ
เตรียมการทําสูตร หากสูตรทีพ่ ฒั นาขึ้นมา ต้องการการปัน่
รีดความเร็วสูง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะให้เกิด อิมลั ชัน่ ทีด่ ี นักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ควรจะกําหนด ลําดับขัน้ ตอนของการผสม อย่าง
ไม่สามารถ
ระมัดระวัง เพราะสารบางอย่างทีใ่ ช้ในสูตร
ทนทานต่อแรงปัน่ รีดความเร็วสูง และจะถูกทําลาย หรือ
เปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ถูกกระทําดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์ ประเภท encapsulated เช่น Liposome หรือ
Fumed silica, ทีไ่ ม่สามารถทนทานต่อแรงปัน่ ความเร็วสูง ๆ
ได้ ดังนัน้ ควรกําหนดลําดับขัน้ ตอนของการผสมทีจ่ ะเติมลงไป
ในขัน้ ตอนสุดท้าย เพือ่ ให้สารเหล่านัน้ ยังคงตัวในสภาวะเดิมที่
ยังสามารถแสดงฤทธิ์ออกมาได้
การกําหนดอุณหภูมใิ นลําดับขัน้ ตอนของการผสม มีความ
สําคัญในการผสม วัตถุดบิ แต่ละชนิด ต้องการอุณหภูมิ เพือ่
ใช้ในช่วงเวลา ของการผสมแตกต่างกัน เช่น กลุม่ Fatty
acid และ Fatty alcohol และ wax เช่น Bee wax
ต้องการอุณหภูมสิ ูง ในระหว่างการผสม แต่สารบางชนิด ไม่
สามารถทนทานต่ออุณหภูมสิ ูงๆ เป็ นเวลานาน ๆ ได้ ดังนัน้
ลําดับขัน้ ตอนของการเติมลงในสูตรจึงมีความสําคัญ ทีซ่ ง่ึ
นักพัฒนา จะต้องเป็ นผูก้ าํ หนดว่าควรเติมในช่วงเวลาใด เช่น
จะเติมในระหว่างขัน้ ตอนของการทําให้เย็น หรือเติมลงไปเมือ่
อุณหภูมขิ อง อิมลั ชัน่ เย็นลงมาถึงอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการแล ้ว
อนึ่งอัตราความเร็วของการทําให้เนื้อของผลิตภัณฑ์ เย็นตัวลง
มา (โดยเฉพาะ สูตร ครีมและโลชัน่ ) ก็มคี วามสําคัญต่อสารที่
ใช้เป็ นส่วนผสมในสูตรด้วยเช่นกัน เพราะอาจพบการเกิด
การตกผลึกของสาร แยกออกมาจากเนื้อ อิมลั ชัน่ ได้ อนึ่ง
สารปรับความข้นบางประเภท อาจทนทานความร้อนได้เพียง
ช่วงอุณหภูมหิ นึ่งเท่านัน้ หากความร้อนสูงเกิน และเวลานาน
เกินไป
อาจทําให้คุณสมบัตขิ องการทําให้ขน้ สูญเสียไปได้
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แต่ในทางกลับกัน สารปรับความข้นบางชนิด
ต้องการ
อุณหภูมทิ ส่ี ูง เพือ่ แสดงคุณสมบัตดิ งั กล่าว เช่น Dextrin
Palmitate ต้องการความร้อนที่ 80-90 o ซ. เพือ่ การละลาย
ในนํา้ มัน
แล ้วจึงจะสามารถแสดงคุณสมบัตขิ องการปรับ
ความข้นได้
สารเพิ่มความข้น ควรเป็ นแบบใด?
หากเปิ ดอ่าน Cosmetic Bench Reference 2003 เพือ่ หา
Function List ของสาร ภายใต้หวั ข้อ Thickener จะพบว่ามี
รายชื่อสารปรับความข้นอยู่ กว่า 300 ชนิด ดังนัน้ นักพัฒนาฯ
จะเลือกใช้สารตัวใด เพือ่ ใช้ในการพัฒนาตํารับ?
วิธที จ่ี ะทําให้การเลือกแคบลงมาคือ ต้องกําหนดก่อนว่าทีก่ าํ ลัง
เลือกอยู่นนั้ จะเลือกปรับความข้นในภาวะใด ต้องการ ปรับ
ความข้นในนํา้ หรือในนํา้ มัน เพราะว่า สารปรับความข้นจะ
สามารถแยกออกได้แบบทัว่ ไปเป็ นสองประเภท คือ ประเภท
เหมาะกับการใช้ในนํา้ และประเภทเหมาะกับการใช้ในนํา้ มัน
แต่จากความก้าวหน้าของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เราไม่
อาจจะตัดสินได้งา่ ย ๆ ว่า สารทีม่ อี ยู่ในมือจะใช้ได้ดี ใน นํา้
หรือนํา้ มัน
อีกหนึ่งคําถามทีพ่ งึ กําหนดได้ คือ เรากําลังปรับความข้นใน
สูตรแบบไหน ถ้าเป็ นสูตรอิมลั ชัน่ คุณอาจต้องการปรับ แต่ง
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นนํา้ มัน หรือส่วนทีเ่ ป็ นนํา้ ด้วยเหตุผลที่
แตกต่างกัน ซึง่ ทําให้คุณต้องมองหาสารปรับความข้นในกลุม่ ที่
แตกต่างกันตามแต่เหตุผลทีค่ ุณตัองการ ในบทความนี้ จะ
กําหนด เฉพาะสารปรับแต่งความข้นทีเ่ ราคุน้ เคยกัน และมัก
ใช้กนั บ่อย ๆ ในสูตรผลิตภัณฑ์ ได้แก่
I.

II.

สารปรับความข้นประเภทใช้ในนํ้ า (Aqueous
Thickeners) ได้แก่ กลุม่ Cellulose, กลุม่ โพลี
เมอร์สงั เคราะห์ (Synthetic Polymers), กลุม่
Clays, กลุม่ Gums, กลุม่ PEG (Polyethylene
Glycol)
สารปรับความข้นประเภทใช้ในนํ้ ามัน (NonAqueous Thickeners)
ได้แก่ กลุม่
Polyethylenes, กลุม่ Organoclays, กลุม่
Organics, กลุม่ Silicas

I.
สารปรับความข้นประเภทใช้ในนํ้ า (Aqueous
Thickener)
a. สารกลุ่ม Cellulose และ สารอนุ พนั ธุ ์
สาร
เซลลูโลส ได้มาจากพืช เป็ นสายยาว ๆของ โพลี
ซัคคาไรด์ (Polysaccharide) ทีไ่ ม่ละลายนํา้
ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ เป็ นสารจากธรรมชาติจากสาร
เซลลูโลส เมือ่ นํามาปรับแต่ง เช่นเติมกลุม่ เอททีลี
นออกไซด์ (estherified) จะได้สารอนุพนั ธุ ์ กลุม่
เซลลูโลสอีเธอร์ ต่าง ๆ เช่นทีร่ ูจ้ กั กันในนาม
Hydroxyethylcellulose (HEC - Natrosol R) ที่
มีคุณสมบัติ เป็ น โพลีเมอร์แบบไม่มปี ระจุ (Nonionic polymers)
จึงมีความคงทนต่อเกลือ
ความสามารถทนต่อสภาวะกรด-ด่าง(pH) แตกต่าง
กัน และให้ความข้น-แตกต่างกัน ตามแต่จาํ นวน
Degree of Substitution (DS)
ถ้านํา alkali-cellulose มาทําปฏิกริ ยิ ากับ กรด
monochloroacetic
จะได้กลุม่ ทีเ่ รียกว่า
หรือ
carboxymethylcellulose (CMC)
cellulose gum ตัวอย่างเช่น AqualonR และ
BlanoseR ซึง่ คุณสมบัตทิ างกายภาพ และลักษณะ
ของสารละลาย จะแตกต่างกันตาม degree of
substitution และนํา้ หนักโมเลกุลของ CMC
Cetyl Hydroxyethylcellulose เป็ นสารเพิม่ ความ
ข้นทีป่ รับเพิม่ ขึ้นมาอีกขัน้ จาก HEC แล ้วเติมกลุม่
cetyl เข้าไป
ทําให้ได้สายทีม่ ปี ลายชอบนํา้
(hydrophobic)
ได้กลุม่ ทีม่ ชี ่อื ทางการค้าว่า
R
Natrosol Plus และ PolysurfR กลุม่ นี้อาจ
เรียกว่าเป็ นกลุม่ associated thickener คือ
ไม่ได้เป็ นสารเพิม่ ความข้นในวัตภาคนํา้ โดย
ลักษณะด้วยการม้วนตัวของสายมาจับกันด้วย
hydrogen bond ตามแบบของ เซลลูโลสเพียง
อย่างเดียว
แต่ยงั ให้ปลายทีช่ อบนํา้ ไปจับแบบ
หลวม ๆ (weak interaction) กับส่วนทีช่ อบนํา้
ของสารอืน่ ๆ เช่น สี หรือนํา้ มัน หรือ micelles
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ของ surfactant และได้เป็ นสายใยของโพลีเมอร์
แบบสามมิติ ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของการเกิด associated thickener
ด้วยการจับกันของปลายสายทีช่ อบนํา้
Methylcellulose (MC) และ hydroxypropyl
methycellulose (HPMC) ได้จากการทําปฏิกริ ยิ า
ของ alkali-cellulose กับ methyl cholride ได้
เป็ น methylcellulose และเมือ่ เติมกลุม่
hydroxypropyl เพิม่ ลงไป จะได้ hydroxypropyl
methylcellulose ทีเ่ ป็ นสารเพิม่ ความข้นแบบไม่มี
ประจุ (nonionic)
เรามักเลือกใช้
methylcellulose ในผลิตภัณฑ์ประเภทโลชัน่ ทา
ผิว และ hydroxypropyl methycellulose ใน
ผลิตภัณฑ์ ประเภทต้องการให้เกิดความคงตัวของ
ฟองเช่นสบูเ่ หลว
นอกจากทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล ้วในกลุม่ นี้ยงั มี
hydroxypropylcellulose ทีเ่ ป็ น film-former ใน
ผลิตภัณฑ์ทพ่ี บทัว่ ไปด้วย
กลุม่ Polyethylenglycols ลักษณะการเรียงตัว
ของโมเลกุลต้นแบบมาจาก ethylene oxide และ
มีการเรียงตัวต่อเป็ นสายยาว ๆ
ได้เป็ น
polyethylene glycols (PEGs) ซึง่ มีสูตรทางเคมี
เขียนได้เป็ น
H(OCH2CH2)nOH

เมือ่ n คือจํานวนกลุม่ ethylene oxide ใน
โมเลกุล นัน่ ก็คอื ปริมาณของการ polymerization
ใน PEG นัน่ เอง การจําแนกชนิด จะขึ้นกับนํา้ หนัก
โมเลกุลของ PEGs ซึง่ ทีพ่ บและคุน้ เคยในวงการ
เครื่องสําอางคือ PEG 200 ถึง PEG 6000 ซึง่
ทัง้ หมดนี้เป็ น สารเพิม่ ความข้นทีล่ ะลายได้ดใี นนํา้
และสามารถละลายได้ใน แอลกอฮอล์ และ กลุม่
glycols หน้าทีข่ อง PEGs นอกจากจะเป็ นสาร
เพิม่ ความข้นในนํา้ ได้ดงั กล่าวแล ้วยังเป็ นสารเพิม่
ความลืน่ และชุ่มชื้นผิวด้วย นอกจากนี้ PEGs ทีม่ ี
นํา้ หนักโมเลกุลสูง ๆ ยังสามารถใช้เป็ นสารเสริม
เพือ่ เพิม่ ความข้นร่วมกับ stearyl alcohol ในสูตร
ทีต่ อ้ งการเป็ นแท่งต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่
แบบแท่ง เป็ นต้น ในตลาด เรามักพบ PEG mono
และ distearates มีใช้กนั มากเพือ่ เพิม่ ความข้นใน
สูตรผลิตภัณฑ์ประเภทเพือ่ การทําความสะอาด เช่น
แชมพู หรือ ครีมอาบนํา้
b. สารกลุ่ม โพลีเมอร์สงั เคราะห์ (Synthetic
Polymers) สารกลุม่ นี้ นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย
ในเครื่องสําอางหลาย ๆ ชนิด สายยาว ๆ ของ
โพลีเมอร์สายเดีย่ ว จะคลายตัวจากกันในนํา้ จาก
สภาวะทีเ่ ป็ นกรดของคารฺโบเมอร์ เมือ่ ถูกทําให้เป็ น
กลาง (neutralized) ด้วยด่าง จะได้เป็ นลักษณะ
เยลทัง้ ขุน่ และใส สารโพลีเมอร์ นี้ นิยมใช้และ
เป็ นทีร่ ูจ้ กั กันมานาน ในกลุม่ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยมีประวัติ เริ่มพัฒนาขึ้นมาตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1950
สารกลุม่ นี้คอื “ Carbomer”
Carbomer เรซินของคาร์โบเมอร์ (Carbomer
resin) เป็ น polyacrylic acid polymer ทีม่ ี
นํา้ หนักโมเลกุล สูง ขดกันอยู่แน่น โดยมี แขนของ
Carboxylic acid ยืน่ ออกมาจากสายของ โพลี
เมอร์ (รูปที่ 2)
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และสายของโพลีเมอร์น้ จี ะยืดออกเมือ่ กระจายตัว
ในนํา้ (รูปที่ 3) และเมือ่ ถูก neutralized ด้วยด่าง
สายของโพลีเมอร์จะเกิดการจับกันระหว่างสาย
(cross link) เป็ นเยลของคาร์โบเมอร์ (รูปที่ 4)
และแสดงคุณสมบัตเิ พิม่ ความข้น ความสามารถใน
การเป็ นสารเพิม่ ความข้น
ของคาร์โบเมอร์น้ ี
สามารถใช้ได้ ตัง้ แต่ 0.2 -0.5 % และจะแสดง
ประสิทธิภาพในการเพิม่ ความข้นที่ ช่วงค่า pH
ระหว่าง 5-10 หากตํา่ หรือสูงกว่าช่วงค่านี้ ค่า
ความหนืดจะลดลงอย่างรวดเร็ว (รูปที่ 5)

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของคาร์โบเมอร์เมือ่ อยู่ใน
รูปผง

รูปที่ 3 แสดงการยืดออกของสายคาร์โบเมอร์เมือ่
กระจายตัวในนํา้

รูปที่ 5 แสดงค่าความหนืดทีค่ วามเข้มข้นต่าง ๆ
ของคาร์โบเมอร์
เมือ่ ค่อย ๆ ทําให้เป็ นกลาง
(neutralized) ด้วยด่าง NaOH
จากรูปที่ 5 นี้ จะเห็นได้วา่ ค่า pH ทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ใช้ในการ neutralized คาร์โบเมอร์ และ
ช่วงกว้าง ของความข้นจะมากขึ้น เมือ่ ปริมาณความ
เข้มข้นของคาร์โบเมอร์ มากขึ้นด้วย

รูปที่ 4 แสดงการเกิดการจับกันระหว่างสายของ
คาร์โบเมอร์ เมือ่ neutralized ด้วยด่างได้เป็ นเยล
ของคาร์โบเมอร์

สารในกลุม่ คาร์โบเมอร์ นี้ แต่ละเบอร์จะให้ความ
ใสของเยล ทีไ่ ด้แตกต่างกัน การเลือกใช้ควรศึกษา
ให้ละเอียดด้วย เช่น Carbopol 940 และ
Carbopol 980 จะให้เนื้อเยลทีใ่ ส กว่า Carbopol
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934 ในปัจจุบนั การผลิตสารกลุม่ คาร์โบเมอร์น้ ไี ด้
พัฒนาขึ้นด้วยการลดการใช้สาร benzene ในการ
ผลิตเพือ่ ลดมลพิษทีจ่ ะทําลายชัน้ โอโซนใน
บรรยากาศ ในปัจจุบนั จึงปรากฏสารกลุม่ คาร์โบ
เมอร์จากบริษทั BF Goodrich (ปัจจุบนั คือบริษทั
noveon) ทีใ่ ช้ช่อื นําหน้าตัวเลขต่อจากคําคาร์โบ
เมอร์วา่ EDT (เท่ากับ easy to disperse)
เมือ่ จะเลือกใช้สารกลุม่ คาร์โบเมอร์ นี้พงึ ระลึก
เสมอว่า สารทีใ่ ช้ในการทําให้กลุม่ คาร์โบเมอร์เป็ น
กลางนัน้ อาจส่งผลให้ความข้นและความใสของ
เยลทีไ่ ด้แตกต่างกัน เนื่องจากความยาวของสาย
ของโพลีเมอร์
และข้อควรระวังสําหรับการ
เลือกใช้สารในกลุม่ นี้คอื
1. นํา้ กระด้าง หรือสูตรทีม่ ี Ca+2 หรือ Mg+2 จะ
ทําให้ carbomer ตกตะกอน
2. carbomer ทีย่ งั ไม่ได้ neutralized จะทนทาน
ต่อแรงปัน่ กวน (shear) ได้ดกี ว่า เมือ่ ถูก
neutrlized แล ้ว หากปัน่ กวนแรง ๆ หลังการ
neutralized จะทําให้ค่าความข้นลดลง
3. คาร์โบเมอร์ไม่ทนต่อ electrolytes เช่นเกลือ
แกง (NaCl) และจะทําให้ความข้นลดลง อย่างไรก็
ตาม การเลือกใช้สารในกลุม่ นี้ ในปัจจุบนั มีให้
เลือกใช้มาชนิด เพิม่ ขึ้นกว่าเดิมทีเ่ คยมีใช้อยู่ และ
ทางบริษทั ผูผ้ ลิตได้ตระหนักเรื่องนี้จงึ มี กลุม่ คาร์โบ
เมอร์ทส่ี ามารถทนทานต่อ ได้ระดับหนึ่งด้วย เช่น
Carbopol 1342 และ Carbopol ETD 2020,
Carbopol Aqua SF-1 ทีท่ นต่อ electrolyse และ
สารลดแรงตึงผิว (surfactant) ได้ดี
สารเพิม่ ความข้นกลุม่ คาร์โบเมอร์
ในปัจจุบนั
นอกจาก Carbopol ซึง่ บริษทั noveon จะเป็ น
ผูผ้ ลิตเป็ นเจ้าแรกแล ้ว หลังการสิ้นสุดของอายุ
สิทธิบตั ร เราจึงสามารถหาสารกลุม่ นี้ได้จากบริษทั
อืน่ ๆ ได้อกี เช่น ในชื่อการค้า ACUPEC ของ
Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. และ
Zigma และนอกจากนี้ คาร์โบเมอร์เป็ นสายเดีย่ ว
ของ acrylic acid ได้มกี ารพัฒนาสารในกลุม่ นี้ให้

มีมากกว่า monomer กลุม่ เดีย่ ว จึงเรียกได้อกี
แบบว่า copolymer เช่น acrylates/steareath20 methacrylate copolymer หรือชื่อการค้าว่า
Aculyn20 (Rhom&Haas)
c. สารกลุ่ม Hydrophilic Clays สารกลุม่ นี้เป็ นที่
รูจ้ กั กันแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางมา
เป็ นเวลานาน ในชื่อทีเ่ รียกกัน 3 ประเภท คือ
hectorites, bentonites และ magnesium
aluminum silicates ทัง้ 3 กลุม่ นี้ จะแตกต่างกัน
ในเรื่องความข้น
ทีไ่ ด้และสีของตัววัตถุดบิ เอง
ผูผ้ ลิตใหญ่ในโลกมี 3 บริษทั คือ บริษทั
Rockwood, R.T Vanderbilt และ Elementis
ก่อนอืน่ ต้องมารูจ้ กั ว่า clay type แบ่งแยกเป็ น
อะไรได้บา้ ง
Clay Minerals

Kaolin

Smectite

Montmorillonite/
Bentonite

Illite

Hectorite

ความแตกต่างระหว่าง Bentonite และ Hectorite
อยู่ทอ่ี งค์ประกอบของสารเคมี โดยที่ Bentonite
จะเป็ นสารประกอบของ Na-Al-Mg Silicate
สําหรับ Hectorite จะเป็ น Na-Mg-Li-Silicate
และขนาดของแผ่น clay ของ Bentonite จะใหญ่
กว่า Hectorite
กระบวนการทําให้ขน้ ของ Clay
แผ่น Clay ทีซ่ อ้ นกันอยู่จะเป็ นแผ่นทีป่ ระกอบด้วย
ประจุทเ่ี ป็ นประจุลบบนแผ่นหน้าของแผ่น Clay
และมีประจุบวกทีข่ อบของแผ่น และเมือ่ รวมกัน
แล ้วแผ่น Clay จะมีประจุลบ
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จากนัน้ แผ่น clay จะมีการจัดเรียงตัวใหม่ตาม
ประจุของแผ่น โดยเอาด้านขอบริมทีม่ ปี ระจุ บวก
ไปจับกับด้านหน้าของแผ่น clay การเรียงตัวใหม่
ของแผ่น clay นี้ เรียกว่า House of Cards

ในระหว่างแผ่น clay ทีซ่ อ้ นกันจะมีอนุภาคของ
Na แทรกอยู่

เมือ่ นํา clay มากระจายตัวในนํา้ แผ่น clay จะ
ถูกโมเลกุลของนํา้ แทรกเข้าไปในระหว่างแผ่นและ
อนุภาคของ Na จะหลุดแยกออกมาจากแผ่น clay
แยกแผ่น Clay ออกจากกัน แผ่น clay จะ
กระจายตัวในนํา้ แยกจากกันจนหมด

การเรียงตัวของ clay แบบนี้ แผ่น clay จะมี
ความสามารถพยุง อิมลั ชัน เม็ดสี ในงานครีมรอง
พื้น ได้เป็ นอย่างดี แต่ควรมีค่า pH ระหว่าง 6-8
ในกรณีย ์ ทีส่ ูตรมีค่า pH เป็ นกรด เช่นสูตร AHA
cream ที่ pH 4.5 หรือตํา่ กว่า จะพบการเกิด pH
drift ในสูตรทีใ่ ช้ clay ในกลุม่ Hectorite ทําให้
ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เสียไป ควรเลือก ใช้
clay ทีม่ คี วามสามารถทนต่อค่า pH ตํา่ ๆ ได้
เช่น Laponite XLG ของ Rockwood
ในปัจจุบนั กระแสความต้องการสารจากธรรมชาติ
กําลังเป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค สารเพิม่ ความข้น
ทีม่ าจากไฟเบอร์ของส้ม (Citrus Aurantium
Sinensis (Orange) Fiber- Imulsi-fi) เป็ น สาร
เพิม่ ความข้นทีไ่ ด้รบั การรับรอง Ecocert อีกตัวที่
สามารถ ทน pH ได้ระหว่าง 4- 8 และสามารถทน
ต่อ อัลกอฮอล์ ได้ถงึ 10 % และสามารถให้ความ
คงตัวของผลิตภัณฑ์
ได้ผ่านกระบวนการ
accelerated stability test
Xanthan Gum เป็ นสาร polysaccharide ซึง่
แยกได้จาก แบคทีเรียชื่อ Xanthamonas
campestris ในปี 1959
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ความสามารถให้ความข้นอย่างดีในสูตรอิมลั ชัน
แบบ w/o แม้ใช้ในปริมาณเพียง 0.1 % w/w
ความข้นทีไ่ ด้จะเป็ นแบบเจล ข้น

Xanthan Gum ต่างกับกลุม่ polysaccharide
อืน่ ๆ ตรงที่ Xanthan Gum มี side chain
เป็ น trisaccharide side chain ประกอบด้วย
นํา้ ตาล mannose และเกลือ ของ glucuronic
acid มี pyruvic acid อยู่ปลายสายของนํา้ ตาล
mannose ทําให้ xanthan gum มีประจุลบ
(anionic charge)

การไหลของ xanthan gum เป็ นแบบ
pseudoplastic คือ จะเหลวลงเมือ่ ให้แรงกวน
เพิม่ ขึ้น แต่จะกลับมาข้นตามเดิมเพราะ โครงสร้าง
network จะแยกออกจากกัน และจะกลับมา
รวมกันใหม่ตามเดิม เมือ่ หยุดกวน

เมือ่ xanthan gum อยู่ในนํา้ และปราศจาก สาร
electrolyte สายของ Xanthan gum จะ ม้วน
ตัวแบบอิสสระ
แต่เมือ่ ให้ความร้อน หรือ
electrolyte เพียงเล็กน้อย สายของ xanthan
gum จะยืดและ side chain ม้วนเป็ นแท่ง
ค่าความเป็ น กรด-ด่าง (pH) ไม่มผี ลต่อความข้น
ของสูตรทีใ่ ช้ xanthan gum เป็ นสารเพิม่ ความข้น
xanthan gum จะ สามารถใช้ได้ดใี นสูตรทีม่ คี ่า
pH 2-12
ในปัจจุบนั เราสามารถหาซื้อ xanthan gum ได้
จากตัวแทนของ ผูแ้ ทนจําหน่าย RT Vanderbilt
หรือ TIC Gum

การเป็ นสารเพิม่ ความข้นของ xanthan gum จะ
เกิดจากการที่ โมเลกุล ของ xanthan gumในนํา้
มาจัดเรียงตัวและจับกัน ด้วย hydrogen bond
ระหว่างแท่ง และ ประจุลบทีป่ ลายสาย จะจับกัน
อย่างหลวม ๆ ทําให้ network ของ xanthan
gum ประกอบด้วย โมเลกุลของสาย ทีป่ ระสานกัน
แข็งแรง แต่สามารถ บิดเปลีย่ นรูปร่างได้ และมี
[ยังมีต่อ โปรดติดตามฉบับหน้า]

REGU®-SCENCE

Delays skin aging through cellular cleaning
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.,
Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
Tel: +66 2383-9201/02/03, +66 7448-9213
Fax: +66 2383-9204
E-mail : contact@fcs.co.th

The premium white asparagus: New secret to delay cellular aging and bring skin luminosity.

Increases dermis thickness up to
69%

Design and Inspire of
Beauty Care Products
•
•
•
•
•

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.

77/137 Sinn Sathorn Tower Floor 32, Krungthonburi Rd., Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600 (Head Office)
347/24 Moo9, Soi Kusang, Suksawat Rd., Naiklongbangplakot, Phrasamutchedi, Samutprakarn 10290 (Factory)
TEL：+66-2-440-0620, +66-2862-2101-3 / FAX: +66-2-862-2104
E-mail：kunwipa@miraclehealthcare.co.th

วารสารเครื่องสําอาง ฉบับที่ 1/2558

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

33

34

วารสารเครื่องสําอาง ฉบับที่ 1/2558

Retailer of the Year

Ultimate Launch
Our Moment - One Direction

ทีม่ า : http://www.fragrancefoundationawards.com/fragrance-foundation-award-winners-2014/
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คอลลาเจนมีคุณสมบัตเิ ป็ นโปรตีนทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ุดในร่างกาย
คอลลาเจนแทรกซึมอยู่ทวร่
ั ่ างกายเชื่อมโยง และยึดทุกส่วนของ
ร่ายกายให้เกิดเป็ นรูปร่างทีป่ รากฏ ทัง้ นี้ในร่างกายมีคอลลาเจน
แตกต่างกันถึง 19 ชนิด กระจายกันเป็ นองค์ประกอบหลักในแต่
ละส่วนของร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ นผิวหนังทีป่ กคลุมร่างกาย ผม
กระดูก กระดูกอ่อน กล้ามเนื้อ
ในช่วงวัยเด็กจนถึงอายุ 20 ตอนต้นนัน้ ร่างกายมีปริมาณ
Growth Hormone มาก จึงมีการผลิตคอลลาเจนเพือ่ นําคอลลา
เจน ไปสร้างเป็ นผิว ผม เล็บ กล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยือ่
เกี่ยวพันอืน่ ๆ มากมาย เพือ่ การเจริญเติบโตทีง่ ดงาม แต่พอย่าง
เข้าอายุ 25 การผลิตคอลลาเจนจะเริ่มลดลงช้า ๆ ในอัตราระหว่าง
1 – 1.5% ทุกปี โดยเฉลีย่ อัตราการสร้างทีล่ ดลงนี้จะเร็วขึ้นเรื่อย
ๆ ในช่วงอายุ 30-40 ปี และจะเร็วมากเมือ่ ผ่านเข้าวัย 50 สังเกต
พบได้งา่ ย ๆ เมือ่ คอลลาเจนลดลง จะปรากฏเส้นริ้วรอยเล็ก
ละเอียดรอบดวงตา ริ้วรอยทีห่ น้าผาก ก็เป็ นอีกบริเวณทีพ่ บ ผิว
เริ่มบาง แก้มเป็ นปื้ นแดง พบเส้นเลือดฝอยแดง ๆ ทีแ่ ก้ม ผิวหน้า
มีจดุ สีนาํ้ ตาล ริมฝี ปากแห้ง เป็ นร่องเหมือนปากแตกทัง้ ทีอ่ ากาศ
ร้อน ลองส่องกระจกสังเกตสักนิดว่า คุณมีสญั ญาณเหล่านี้บา้ ง
หรือไม่
นอกจากสัญญาณต่าง ๆ บนใบหน้าแล้ว การทีร่ ่ายกายผลิต
คอลลาเจนลดลง ยังเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิด “เซลลูไลท์”
สะสมตามต้นขา สะโพกในผูห้ ญิง และนํา้ หนักเกินมาตรฐาน
สําหรับผูช้ าย

คอลลาเจนผิว...ความแตกต่างที่น่ารู ้
คอลลาเจนผิวทีป่ กคลุมทัวร่่ างกายนัน้ เป็ นคอลลาเจนทีเ่ รียกว่า
“คอลลาเจนไทพ์วนั ” (Collagen Type I) เป็ นรากฐานสําคัญใน
การรักษาความแข็งแรง คงความยืดหยุ่น เนียนกระชับของผิว
และเก็บกักความชุ่มชื่นเปล่งปลัง่ โดยคอลลาเจนผิวนี้ เรียงตัวกัน
อย่างหนาแน่นเป็ นระเบียบทีช่ นั้ ผิวแท้ คอลลาเจนผิวเป็ นส่วนประ
กอบถึง 75% ของผิวแท้

ริ้วรอยลึก
คล้อย

เส้นริ้วรอบดวงตาความหยาบกร้านและหย่อน

ในวัยก่อน 25 ร่างกายจะมีการผลิตและย่อยสลายคอลลาเจนใน
อัตราทีส่ มดุลกันตลอดเวลา ปริมาณคอลลาเจนทีอ่ ยู่ทช่ี นั้ ผิวแท้จงึ
หนาแน่น เพียงพอทีจ่ ะรับมือกับแรงบีบรัดและแรงกดจากการ
แสดงอารมณ์ต่าง ๆ บนใบหน้า ไม่วา่ จะเป็ น รอยยิ้ม หัวเราะยาม
ดีใจ ขมวดคิ้วเลิกคิ้ว ขณะเคร่งเครียดครุ่นคิด เมือ่ ย่างเข้าวัย 25
ปี อัตราการสร้างคอลลาเจนจะลดลงโดยอัตโนมัติ ขณะทีก่ าร
ทําลายเพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้เพราะอัตราการทํางานของ เอ็นไซม์ MMPs
(Matrix Metalloproteinases) ในร่างกายทีย่ ่อยสลายคอลลา
เจนทํางานเพิม่ มากขึ้น นอกจากทีศ่ ตั รูทร่ี า้ ยกาจต่อคอลลาเจน ยัง
มีแสงแดดอนุมลู อิสระ การเปลีย่ นแปลงระดับฮอร์โมน บุหรี่และ
เครื่องดืม่ ประเภทแอลกอฮอล์ นัน้ ล้วนเป็ นสาเหตุ กระตุน้ การ
ย่อยสลายและทําร้ายคอลลาเจน เป็ นผลให้สาย Triple Helix
ของคอลลาเจนฉีกขาด ความหนาแน่นคอลลาเจนทีร่ ากฐานผิว
ลดลง ขณะทีก่ ารแสดงอารมณ์ต่าง ๆ บนใบหน้าเกิดขึ้นตลอด
เวลา เมือ่ ปริมาณคอลลาเจนลดลง รวมทัง้ ทีม่ อี ยู่นนั้ ไม่แข็งแรง
แรงบีบรัดและกดทับจากการแสดงอารมณ์เหล่านี้ จึงส่งผลให้เกิด
ริ้วรอยลึก เส้นริ้วผิวแห้งกร้านขาดความเนียนกระชับ รูขมุ ขน
กว้างขึ้น

คุณค่าธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างคอลลาเจนให้กบั ผิว
ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลาทะเล (Hydrolized Marine
Collagen) เป็ นโปรตีนจากปลาทะเล (Marine Protein) ทีผ่ ่าน
ขบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ด้วยเอนไซม์ โดยทําให้
โมเลกุลมีขนาดเล็กลง จึงได้คอลลาเจนในรูปแบบพิเศษ ซึง่ จะมี
ขนาดเฉลีย่ อยู่ประมาณ 600 – 1,000 ดาลตัน จึงมีประสิทธิภาพ
สูงในการดูดซึมเข้าสู่ชนั้ ผิวได้ทนั ที
ซึง่ ต่างจากคอลลาเจน
โดยทัวไป
่ จะมีโมเลกุลขนาดใหญ่อยู่ท่ี 130,000
ดาลตัน ทําให้ดูดซึมเข้าสู่ชนั้ ผิวได้ยาก
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ประโยชน์ท่จี ะได้รบั
- เสริมสร้างซ่อมแซมคอลลาเจนและอีลาสติน ทําให้ผวิ แข็งแรงมี
ความยืดหยุ่น
- ช่วยลดริ้วรอยเหีย่ วย่น จึงทําให้ผวิ พรรณกระชับ เนียนใส เปล่ง
ปลัง่
- ช่วยเพิม่ ความสามารถในการอุม้ นํา้ ของชัน้ ผิว ส่งผลให้ผวิ เต่งตึง
ชุ่มชื้น รูขมุ ขนเล็กลง ไม่แห้งกร้าน
- บํารุงรากผมและเล็บ ให้แข็งแรง
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เมือ่ ข้อเสือ่ มเรื่องง่าย กลายเป็ นเรื่องยาก
คุณเคยพบว่าการก้าวขึ้นฟุตบาทหรือก้าวลงจากรถยนต์ กลายเป็ น
เรื่องยากสําหรับผูส้ ูงอายุใกล้ตวั หรือไม่ และในบางครัง้ อาจพบว่า
ตัวคุณเองเริ่มมีอาการปวดข้อเข่า หลังจากการออกกําลังกายบาง
ประเภท เช่น วิง่ เดินเร็ว ปัน่ จักรยานอยู่กบั ที่ เริ่มรูส้ กึ ถึงอาการ
ฝื ดขัดข้อ เมือ่ นัง่ ท่าใดนาน ๆ มีเสียงกรุบกรับในข้อ

ข้อเสือ่ มคืออะไร?
ข้อเสือ่ ม (Osteoarthritis) เป็ นโรคทีย่ งั ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั
พบมากในผูท้ ม่ี อี ายุ 45 ปี ข้นึ ไป แต่อาจพบได้ในผูท้ ม่ี อี ายุ 20 ปี
ขึ้นไปเช่นกัน เพศหญิง และเพศชายมีโอกาสเป็ นได้เท่า ๆ กัน ผูท้ ่ี
มีนาํ้ หนักตัวมากมีโอกาสสูง เนื่องจากข้อต้องรับนํา้ หนักตัวมาก
ข้อเสือ่ มเกิดจากการทีก่ ระดูกอ่อนผิวข้อ (Cartilage) ทีท่ าํ หน้าที่
เสมือนแผ่นกันกระแทก บางลง ฉีกขาดออกเมือ่ เกิดความ
เคลือ่ นไหวข้อจึงทําให้กระดูกใหญ่ 2 ชิ้น กระทบเสียดสีกนั เป็ น
ผลให้เกิดการปวด บวม อักเสบข้อ
อาการทีส่ งั เกตได้อย่างชัดเจนในข้อเสือ่ ม คือ ได้ยนิ เสียงกรุบกรับ
ในข้อ ข้อยึดฝื ดทําให้เคลือ่ นไหวลําบากเมือ่ อยู่ในอิรยิ าบถใดนาน
ๆ เช่น นัง่ พับเพียบ สวดมนต์ หรือแม้กระทังนั
่ ง่ บนเก้าอี้ ปวด
ตามข้อโดยเฉพาะข้อทีร่ บั นํา้ หนักตัว คือ ข้อเข่า ข้อสะโพก หาก
ข้อเสือ่ มรุนแรงกระดูกจะผิดรูปทําให้ขาโก่งงอ ข้อเสือ่ มส่งผลบัน่
ทอนทัง้ สุขภาพกายคือ
ไม่สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างราบรื่น
อาการปวดทําให้ตอ้ งรับประทานยาแก้ปวดเป็ นประจํา โดยทีย่ าแก้
ปวดส่วนใหญ่มผี ลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารและลําไส้ ทําให้
เกิดอาการท้องอืดปวดแสบท้อง และยังมีผลบันทอนจิ
่
ตใจ รูส้ กึ
หดหู่ ท้อแท้ไม่มคี วามสุข
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กระดูกอ่อนผิวข้อกับคอลลาเจน (Collagen)

ข้อแข็งแรง อย่างปลอดภัย

กระดูกอ่อนผิวข้อนัน้ มีคอลลาเจนไทพ์ทู (Collagen Type II)
เป็ นส่วนประกอบทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นแกนกลางทําให้กระดูกอ่อน
แข็งแรงและโปรติโอไกลแคน (Proteoglycan) มีลกั ษณะเป็ น
ร่างแหทําให้กระดูกอ่อนมีความยืดหยุ่น สององค์ประกอบหลักนี้
ทําให้กระดูกอ่อนทําหน้าทีเ่ ป็ นกันชนทีด่ ปี ้ องกันการกระแทกของ
กระดูกใหญ่ระหว่างข้อทัง้ 2 ชิ้น
เมือ่ อายุเพิม่ ขึ้นกลับปรากฏว่าร่างกายสร้างคอลลาเจนไทพ์ทู
(Collagen Type II) ลดลง ขณะทีอ่ ตั ราการทําลายเพิม่ ขึ้น ทําให้
กระดูกอ่อนของผิวข้อบางลงและความแข็งแรงลดลง อาการข้อ
เสือ่ มจึงมักเกิดขึ้นในกลุม่ ผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่ได้รบั คอลลาเจนไทพ์ทู
เพียงพอ ในการสร้างความแข็งกับกระดูกอ่อนผิวข้อ กระดูกอ่อน
ผิวข้อจึงบางลงเรื่อย ๆ

จากการศึกษาทางการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
Marine Collagen ให้สารอาหารคอลลาเจนไทพ์ทู ขนาดเล็ก
พิเศษนัน้ ช่วยลดอาการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากข้อเสือ่ มทําให้ผูท้ ม่ี ี
อาการข้อเสือ่ มมีความสุขในการดําเนินชีวติ มากขึ้น โดยสามารถ
สังเกตพบว่า หลังจากรับประทานอย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลา 1 - 2
สัปดาห์ เสียงกรุบกรับในข้อลดลง ลดอาการปวดและอาการ
อักเสบรอบข้อ อาการฝื ดขัดข้อลดลง ขยับหรือเคลือ่ นไหวข้อง่าย
ขึ้น

Marine Collagen นวัตกรรมป้ องกันและชะลอข้อเสือ่ ม
(Osteoarthritis)
Marine Collagen นวัตกรรมป้ องกันทัง้ ในอเมริกาและยุโรปให้
การยอมรับว่า ทางเลือกใหม่สาํ หรับผูท้ ม่ี ภี าวะข้อเสือ่ ม และผูท้ ม่ี ี
ความเสีย่ งของการเกิดข้อเสือ่ มสูง Marine Collagen ให้คอลลา
เจนไทพ์ทู (Collagen Type II) ทีผ่ ่านขบวนการย่อยสลายด้วย
เอนไซม์ (Enzyme Hydrolysed) เป็ นเอนไซม์ทไ่ี ด้จากธรรมชาติ
มีความปลอดภัยสูง (ไม่ได้ถกู ย่อยสลายจากกรดหรือด่าง) มี
ขนาดเล็กมาก มีนาํ้ หนักเพียง 600 – 1,000 ดาลตัน จากการทีม่ ี
ขนาดเล็กพิเศษนี้ทาํ ให้ Marine Collagen มีคุณสมบัตเิ ด่นเหนือ
คอลลาเจนอืน่ ๆ ก็คอื
- ละลายได้ดี เร็วและสมบูรณ์
- ดูดซึมได้ดี และถูกนําพาไปยังบริเวณข้อโดยตรง
- ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ไม่ทาํ ให้เกิดอาการท้องอืด
- มีความคงตัวสูง (เพราะได้จากปลาทะเลนํา้ อุ่น)

ข้อเสือ่ มแก้ไขและป้ องกันได้ดีท่สี าเหตุ
คอลลาเจนไทพ์ทู (Collagen Type II) ใน Marine Collagen
จะถูกลําเลียงผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่บริเวณข้อโดยตรง การที่
กระดูกอ่อนผิวข้อได้รบั สารอาหารทีส่ มบูรณ์ทาํ ให้เกิดการ
เสริมสร้างความแข็งแรง ปรับสภาพความยืดหยุ่น และเพิม่ ความ
หนาแน่นของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทัง้ นี้เนื่องจาก Marine Collagen
กระตุน้ ให้กระดูกอ่อนผิวข้อ มีการสร้างคอลาเจนไทพ์ทูและโปรติ
โอไกลแคน ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของกระดูกอ่อน จึงเป็ น
การแก้ไขและป้ องกันอาการข้อเสือ่ มทีส่ าเหตุอย่างแท้จริง

Marine Collagen มีความปลอดภัยสูง ไม่ทาํ ให้เกิดอาการ
ข้างเคียงต่าง ๆ เหล่านี้ คือ
ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและลําไส้ ไม่ทาํ ให้เกิดอาการมึนงง
ปวดศีรษะ ไม่ทาํ ให้เกิดอาการท้องอืดหรือปวดท้อง ไม่ทาํ ให้ง่วง
นอน ปลอดภัยไม่เป็ นพิษต่อตับ ไม่ทาํ ให้ระดับนํา้ ตาลในเลือดสูง
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Makeup Remover
Based on
Advanced Surface Structure
ขอบคุณข้อมูลจาก บริษทั Kao Corporation, ประเทศญี่ป่ นุ
ผูเ้ รียบเรียง p2

จากประสบการณ์และพื้นฐานความรูท้ างด้าน Surface Science เทคโนโลยีและการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ Makeup Remover ได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทําให้มผี ลิตภัณฑ์ Makeup Remover ชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เช่น แบบ sheet และแบบล ้างออก
ทีผ่ ่านมาไม่ก่ปี ี นนั้ ผลิตภัณฑ์ Makeup Remover ชนิด Conventional Cleansing Oil มีคุณสมบัตติ ่อต้านการเกิด smudging
และทําให้ได้รบั ความนิยมอย่างมาก เนื่องจากคุณสมบัตทิ ด่ี ใี นด้านการทําความสะอาด อย่างไรก็ตาม Makeup Remover ชนิด
Conventional Cleansing Oil นัน้ มีขอ้ เสียหลายประการ เช่น ความเหนียวเนอะหนะและการตกค้างทีผ่ วิ หลังการล ้างหน้า เพือ่
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Makeup Remover ชนิดใหม่ทม่ี คี ุณสมบัตทิ ด่ี กี ว่าMakeup
Remover ชนิด Conventional Cleansing Oil จึงได้คดิ ค้นขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Bicontinous microemulsion โดยโครงสร้างที่
มีความใสนี้สามารถกักเก็บ isotropic solution ทีป่ ระกอบด้วยนํา้ และนํา้ มันเป็ นจํานวนมากใน phase เดียวกัน จึงทําให้เนื้อสัมผัส
ขณะทําความสะอาดของ Bicontinuous solution นี้มคี วามบางเบาเสมือนล ้างด้วยนํา้ แต่วา่ มีคุณสมบัตใิ นการทําความสะอาดทีด่ กี ว่า
Makeup Remover ชนิด Conventional Cleansing Oil โดยทีเ่ วลาล ้างนัน้ ไม่ตอ้ งใช้แรงในการถูนวดด้วย เพียงสัมผัสเบาๆก็
สามารถทําความสะอาดได้ดเี ยีย่ ม โดยกลไกในการทําความสะอาดเครื่องสําอางโดย Bicontinous microemulsion นัน้

แสดงดังภาพประกอบ Bicontinous microemulsion ในโครงสร้างประกอบด้วยสารทําความสะอาดทีเ่ รียงตัวกันเป็ น aqueous
layer จะกระจายตัวทีผ่ วิ หน้า หลังจากทีถ่ นู วดเบาๆสารทําความสะอาดนัน้ จะแทรกตัวไปบนชัน้ ผิวและดูดซึม Makeup และสิง่
สกปรกทีม่ อี ยู่บนผิวหน้าอย่างรวดเร็ว สารทําความสะอาดทีจ่ บั ยึดกับ Makeup และสิง่ สกปรกก็จะเปลีย่ นโครงสร้างจาก
Bicontinous microemulsion เป็ นอนุภาคขนาดเล็กในขณะทีล่ ้างออกและถูกกําจัดออกไป กระบวนการนี้ทาํ ให้การทําความสะอาด
เป็ นไปอย่างรวดเร็ว, นุ่มนวล, สะอาดหมดจด, ไม่ท้งิ คราบมันและไม่ตอ้ งใช้แรงในการถูนวดเหมือนการล้างด้วย Conventional
Cleansing oil
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ขี้ผ้งึ เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณค่า สามารถเพิม่ รายได้คมุ ้ ค่านอกเหนือจากนํา้ ผึ้ง ขี้ผ้งึ 1 กิโลกรัม มีค่ามากกว่านํา้ ผึ้ง 1
กิโลกรัม ขี้ผ้งึ ไม่เหมือนกับนํา้ ผึ้ง ขี้ผ้งึ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร และง่ายต่อการจัดการดูแล ไม่ตอ้ งระมัดระวังเรื่องหีบห่อเป็ นพิเศษ ช่วย
ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บและขนส่ง ขี้ผ้ งึ เป็ นทรัพยากรทีส่ ร้างรายได้ แต่กลับถูกละเลยในบางพื้นทีข่ องเขตร้อน บางประเทศของ
ทวีปแอฟริกาทีซ่ ง่ึ คนเก็บผึ้งดูแลรวงผึ้งเป็ นเรื่องธรรมดา เช่น เอธิโอเปี ยและแองโกลา มีการส่งออกขี้ผ้งึ ในขณะทีบ่ างประเทศไม่
สนใจและทิ้งขว้างขี้ผ้งึ
ทัว่ โลกมีนกั เก็บผึ้งจํานวนมากไม่ทราบว่าขี้ผ้งึ สามารถขายหรือใช้สาํ หรับทําผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าสูงขึ้นได้
ความรูเ้ กี่ยวกับคุณค่าของขี้ผ้งึ และวิธกี ารผลิตยังคงขาดแคลนอยู่ มันเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะให้ขอ้ มูลในเชิงสถิติ แต่อาจมีเพียงครึ่งเดียว
ของการผลิตขี้ผ้งึ จากทัว่ โลกได้ออกสู่ตลาด แต่อกี ครึ่งทีเ่ หลือกลับถูกทิ้งขว้างไป
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.
เปรียบเทียบผึ้งยุโรป(ทางซ้าย)กับผึ้งเอเซีย(ทางขวา)
Bee in Europe (Left) Bee in Asia (Right)

Bumblebees

ผึ้งชันโรง
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ขี้ผ้ ึงคืออะไร
ขี้ผ้งึ เป็ นสารสีครีมทีผ่ ้งึ ใช้ในการสร้างรวงทีเ่ ป็ นโครงสร้างของรังผึ้ง ขี้ผ้ งึ ทีบ่ ริสุทธิ์มากจะเป็ นสีขาวแต่ผลของเกสรและสารอืน่ ๆทําให้
กลายเป็ นสีเหลือง ขี้ผ้ งึ ผลิตขึ้นโดยทุกสายพันธ์ของผึ้งนํา้ หวาน ไขทีผ่ ลิตโดยผึ้งนํา้ หวานสายพันธ์เอเชีย จะแตกต่างทางเคมีและทาง
กายภาพจากไขทีผ่ ลิตโดยผึ้งชนิด Apis mellifera (ผึ้งสายพันธุต์ ะวันตกหรือยุโรบ) และ มีความเป็ นกรดน้อยกว่า ไขทีผ่ ลิตจาก
ผึ้ง Bumble (ผึ้งมีขนขนาดใหญ่) แตกต่างกันมากกับไขทีผ่ ลิตจากผึ้งนํา้ หวาน ไขบริสุทธิ์จากสายพันธ์ทแ่ี ตกต่างกันของผึ้ง
Stingless (ผึ้งจิว๋ /ผึ้งชันโรง) ก็จะแตกต่างกันอย่างมากจากขี้ผ้งึ ชนิดอืน่ ๆโดยจะมีสเี ข้มถึงสีนาํ้ ตาลเข้ม และเมือ่ นําไปอุ่นมันจะ
เหนียวมากกว่าขี้ผ้งึ จากพันธุ ์ 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.

การผลิตขี้ผ้ ึง
ขี้ผ้งึ จะผลิตโดยผึ้งงานหนุ่มโดยจะหลังของเหลวจากต่
่
อมไขมันสีค่ ู่บริเวณผิวของปล ้องหน้าท้อง (แผ่นล่างของผึ้ง) ไขเหลวจะคลุมผิว
แผ่นล่างของผึ้ง และเมือ่ สัมผัสกับอากาศไขจะแข็งตัวเกาะแต่ละปล ้องของท้องผึ้งซึง่ สามารถมองเห็นเป็ นเกร็ดบางๆเล็กๆ บนท้องของ
ผึ้ง ผึ้งงานจะผลิตไขนี้ได้ประมาณ 8 เกร็ดทุกๆ 12 ชัว่ โมง ขนาดของต่อมไขมันจะขึ้นอยู่กบั อายุของผึ้งงาน และจะใหญ่ทส่ี ุดเมือ่ ผึ้ง
มีอายุ 12 วันและจะคงทีห่ ลังจากวันที่ 18 จนสิ้นอายุของผึ้งประมาณหนึ่งล ้านเกร็ดของไขเหล่านี้ใช้ผลิตไขได้ 1 กิโลกรัม ผึ้งจะใช้ขน
แข็งๆบนขาหลังของพวกมันเพือ่ ส่งเกร็ดไขไปสู่ขาคู่กลาง และนําส่งสู่ขากรรไกรเพือ่ เคี้ยวผสมกับนํา้ ลายจนเหนียวเข้าทีเ่ พือ่ ใช้ในการ
สร้างรวงผึ้งหรือผนึกรวงเก็บนํา้ ผึ้ง ผึ้งจะถูกกระตุน้ ให้ผลิตไขเมือ่ มีนาํ้ ผึ้งมากเกินกว่าทีจ่ ะเก็บไว้ในรวงผึ้งได้ ผึ้งจะกินนํา้ ผึ้งประมาณ
8 กิโลกรัม เพือ่ ผลิตไข 1 กิโลกรัม เมือ่ ฝูงผึ้งจะสร้างรังใหม่สง่ิ แรกทีผ่ ้งึ จะทําคือการเริ่มสร้างรวงสําหรับเก็บขี้ผ้งึ เพือ่ ให้สามารถผลิต
ุ หภูมสิ ูงทีส่ ุด ผึ้ง
ขี้ผ้งึ และสร้างรังได้ซง่ึ ต้องใช้พ้นื ทีๆ่ อุณหภูมสิ ูงและการสร้างรวงรวงแรกนัน้ จะเกิดขึ้นในใจกลางของฝูงผึ้งทีซ่ ง่ึ มีอณ
จะสร้างรวงและเชื่อมเข้าด้วยกันและสร้าง garlands หรือ festoons (ห่วงโซ่ผ้งึ ) เมือ่ ห้อยไว้ผ้งึ ก็จะคลายไขผึ้งเมือ่ ไขผึ้งเคี้ยวได้ทแ่ี ล ้ว
เพือ่ ต่อห่วงไปในตําแหน่งทีต่ อ้ งการและจะทําอยู่อย่างนี้จนใช้ไขทัง้ 8 เกร็ดหมดไป ในระหว่างการสร้างรวงผึ้งนัน้ ผึ้งงานจะสัน่ รวง
โดยการเคาะด้วยขากรรไกรบนของพวกมันซึง่ จะทําให้รูถ้ งึ ความหนาของรวงและส่วนไหนของรวงทีต่ อ้ งการไขเพิม่ บ้าง
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.

ปล้องใต้แผ่นท้องผึ้ง
Wax Glands

เมือ่ ปาดรังจะเห็นไขผึ้งในรวง
Beeswax in Comb

เกร็ดไขผึ้งทีใ่ ต้ทอ้ งผึ้ง
Beeswax under Abdomen

ส่วนของรังผึ้ง
Festoons

ไขผึ้งเมือ่ แกะออกมา
Beeswax after harvest

คุณภาพของขี้ผ้ ึง
ขี้ผ้งึ ทีผ่ ลิตขึ้นใหม่ๆจะเป็ นสีขาวแต่หลังจากจัดการโดยผึ้งไม่ชา้ มันก็จะกลายเป็ นสีเหลือง รังผึ้งใหม่ๆสีก็เกือบจะเป็ นสีขาวและถ้ามัน
ใช้สาํ หรับการเก็บนํา้ ผึ้งเพียงอย่างเดียวสีก็ยงั จะคงคล ้ายกับตอนแรก สําหรับรวงทีใ่ ช้สาํ หรับการฟักไข่มนั จะมีสเี ข้มขึ้นตามอายุของ
รวงเป็ นเพราะตัวอ่อนปัน่ ตัวทํารังใหมภายในรวงผึ้งก่อนทีจ่ ะเป็ นดักแด้ทาํ ให้ อุจจาระจากตัวอ่อนออกมาติดผนึกอยู่ในรวงผึ้ง
สี
ต่างๆของขี้ผ้งึ (สีเหลือง สีสม้ สีแดง ถึงสีนาํ้ ตาล) เป็ นผลมาจากสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่ เกสร สีไม่ได้บอกถึงความแตกต่างของ
คุณภาพ แต่ข้ผี ้งึ สีอ่อนจะมีมลู ค่าสูงกว่าขี้ผ้งึ สีเข้ม ถ้าหากขี้ผ้งึ มีสเี ข้มขึ้นเพราะมันผ่านความร้อนสูงเกินไปแล ้วมูลค่าของมันก็จะยิง่
ถูกลง ขี้ผ้ งึ ทีด่ ที ส่ี ุดอาจพิจารณาได้จากการทีไ่ ด้ไขมาจากการปาดรวงนํา้ ผึ้งเพราะจะเป็ นไขทีบ่ ริสุทธิ์และมีสขี าว ในอดีตมักจะมีการ
ฟอกสีข้ผี ้งึ โดยใช้กรดกํามะถันหรือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์แต่ในปัจจุบนั ถือว่าเป็ นการสร้างความเสียหายให้แก่ข้ผี ้งึ ธรรมชาติทม่ี ี
คุณภาพมากกว่า ปัญหาเรื่องคุณภาพหลักๆแล้วน่าจะมาจากเรื่องของแหล่งกําเนิด และการปนเปื้ อนจากสารตกค้างของยาทีใ่ ช้ในการ
ควบคุมโรคผึ้ง ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ยากําจัดแมลงทีจ่ ะถูกดูดซึมเข้าไปเจือปนอยู่ในขี้ผ้งึ ได้ บางครัง้ สารเคมีอน่ื ๆทีค่ นเลี้ยงผึ้งใช้นนั้ ก็
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อาจสะสมในขี้ผ้งึ เหล่านี้ได้เช่นกัน อาจรวมถึง Paradichlorbenzene ทีใ่ ช้ในการควบคุมพวกมอดและสารกันบูดต่างๆทีผ่ สมอยู่ใน
สารทีใ่ ช้เคลือบรังผึ้ง การปนเปื้ อนเหล่านี้สามารถลดความเสีย่ งโดยหลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ในการเลี้ยงผึ้ง การใช้สารเคมี
เหล่านี้ในประเทศอุตสาหกรรมขี้ผ้งึ ทําให้ข้ผี ้งึ ทีไ่ ด้มาจากเขตปลอดโรคของทวีปอาฟริกา และในภูมภิ าคทีก่ าํ ลังพัฒนาอืน่ ๆน่าสนใจ
มากกว่า ขี้ผ้งึ บริสุทธ์จะมีกลิน่ ทีด่ แี ละเมือ่ หักก้อนขี้ผ้งึ จะรูส้ กึ ว่าเป็ นเม็ดผงเล็กๆซึง่ จะไม่พบกับไขทีเ่ จือปนกับพาราฟิ น ไขมันหรือ
นํา้ มันอืน่ ๆ และหากลองเคี้ยวขี้ผ้งึ ดูจะไม่ตดิ ฟันหรือเมือ่ เอามานวดไปมาระหว่างนิ้วมันจะให้ความรูส้ กึ นุ่มลืน่ แต่ไม่ตดิ นิ้ว แต่เมือ่ ผสม
กับไขพาราฟิ นจะให้สมั ผัสทีเ่ หนียวเยิ้มมากกว่า
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.

การใช้ประโยชน์จากขี้ผ้ ึง
ขี้ผ้งึ มีประโยชน์มากมายในการใช้งานดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในเครื่องสําอางค์ ประมาณ 40 % ของการค้าขี้ผ้งึ ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางค์ ทีใ่ ช้ข้ผี ้งึ คุณภาพสูงทีย่ งั ไม่ผ่าน
กระบวนการความร้อนสูง, ทีบ่ ริสุทธิ์และปราศจากสาร Propolis (สารทีผ่ ้งึ งานผลิตขึ้นจากยางไม้ต่างๆผสมกับ
ไขผึ้งเพือ่ ใช้ในการอุดรอยรัว่ ของรังหรือห่อหุม้ ซากสัตว์)
ในการผลิตยา
ประมาณ 30 % ของการค้าขี้ผ้งึ ถูกใช้สาํ หรับอุตสาหกรรมยาทีเ่ หมือนกับเครื่องสําอางค์ทต่ี อ้ งการแต่ข้ผี ้งึ ทีม่ ี
คุณภาพสูง
การทําเทียน
ประมาณ 10% ของการค้าขี้ผ้งึ ใช้สาํ หรับทําเทียน ขี้ผ้งึ ทําเทียนใช้กนั น้อยและมีราคาแพงกว่าเทียนทีท่ าํ จากไข
พาราฟิ น สมัยก่อนเทียนทีใ่ ช้ตามโบสถ์จะทํามาจากขี้ผ้งึ แท้ 100% และยังคงมีใช้อยู่จนถึงปัจจุบนั นี้ในบาง
สถานที่
ประมาณ 20% ของการค้าขี้ผ้งึ ใช้สาํ หรับ ทําแบบจําลองและรูปหล่อในงานอุตสาหกรรมหรืองานศิลปะ-สําหรับ
อืน่ ๆ
ครีมขัดรถยนต์, เฟอร์นิเจอร์, รองเท้า และผลิตภัณฑ์รกั ษาเครื่องหนัง ผลิต Grafting Waxes (ไขใช้หมุ ้ การ
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ตอนกิ่งไม้) ไขในสารหล่อลืน่ สําหรับใช้ในอุตสาหกรรม ในการย้อมผ้าบาติก ในสังคมด้อยพัฒนาขี้ผ้งึ อาจถูกใช้
เป็ นกาวหรือยากันรัว่ ซึม ใช้เป็ นฉนวนในชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และในการผลิตซีดี
ในการทําดินสอวาดภาพ มันถูกใช้ในการเคลือบขนม ใช้เพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงในการตัดเย็บและในการเลี้ยงผึ้ง
คนเลี้ยงผึ้งใช้ข้ผี ้งึ ปริมาณมากสําหรับการสร้างรวงสําหรับขี้ผ้งึ คนเลี้ยงผึ้งจะจัดเก็บ, แปรรูป และรีไซเคิลขี้ผ้งึ
ของตัวเองและจะไม่พบรายงานนี้ในสถิตทิ างการค้า
ในหลายประเทศใช้ข้ผี ้งึ เป็ นจํานวนมากเพือ่ ทําเป็ น
โครงสร้างของรัง โดยทัว่ ไปคนเลี้ยงผึ้งทีจ่ ะนําขี้ผ้งึ จากผึ้งของตัวเองไปทําให้เป็ นก้อนขี้ผ้งึ บริสุทธิ์และใช้ในการ
แลกเปลีย่ นกับแผ่นโครงสร้างรังสําเร็จรูปทีผ่ ลิตโดยผูผ้ ลิตเพือ่ การค้า ขี้ผ้งึ ยังใช้สาํ หรับดึงดูดความสนใจของฝูง
ผึ้งออกจากรังเพือ่ ให้รงั ว่างเปล่าหรือเอาไว้เป็ นรังกับดักและเป็ นหนึ่งในสิง่ ทีด่ งึ ดูดผึ้งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างรังผึ้งสําเร็จรู ป
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 usesAround 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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อาคารชุดทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1 อาคาร เอ
270/7 ชัน้ 1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย
泰 國 化 粧 品 廠 商 公 㑹
THE THAI COSMETIC MANUFACTURERS ASSOCIATION
Tel :

เพื่อผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และผูใ้ ช้ 0 2246 7088

TC-Green Condominium Phase 1 Tower A
270/7, 1st Fl. Rama 9 Rd. Huaykwang, Bangkok 10310

Fax :

Website :

E-Mail :

Fanpage

0 2246 7089

www.thaicosmetic.org

center@thaicosmetic.org

facebook.com/1TCMA

ใบแจ้ งความจํานงลงโฆษณาวารสาร “เครื่องสําอาง”

ข้ าพเจ้ า ................................................................................................
ในนามของบริษัท ............................................................................................ สมาชิกสมาคมเลขที่ .........................................
มีความประสงค์ที่จะลงโฆษณาในวารสาร “เครื่ องสําอาง” ดังต่อไปนี ้
โฆษณา ปกหลัง

1 หน้ าสี่สี

ราคา 20,000 บาท

โฆษณา ปกหน้ าด้ านใน

1 หน้ าสี่สี

ราคา 18,000 บาท

โฆษณา ปกหลังด้ านใน

1 หน้ าสี่สี

ราคา 18,000 บาท

โฆษณา เต็มหน้ า 3

1 หน้ าสี่สี

ราคา 17,000 บาท

โฆษณา เต็มหน้ า 4

1 หน้ าสี่สี

ราคา 17,000 บาท

โฆษณา เนื ้อใน ไม่ระบุตาํ แหน่ง 1 หน้ าสี่สี

ราคา 16,000 บาท

โฆษณา เนื ้อใน ไม่ระบุตาํ แหน่ง ครึ่งหน้ าสี่สี

ราคา 8,500 บาท

ทังนี
้ ้ทางสมาคมฯ จะให้ สทิ ธิบริ ษัทที่เคยลงโฆษณาในพื ้นที่เดิม ได้ เลือกเพื่อลงโฆษณาในหน้ าเดิมก่อน บริษัทที่ต้องการลงโฆษณา
กรุณาส่งอาร์ ตเวิร์ค ฟิ ล์ม หรื อแผ่นดิสก์ มาที่ คุณณัชลี หวานหอม เลขานุการสมาคมฯ โทรศัพท์ 0 2246 7088 โทรสาร 02 246 7089
อีเมล์ center@thaicosmetic.org

ลงชื่อ.......................................................................ผู้สงั่ จอง
ตราประทับบริษัท

(

ส่งโทรสารใบแจ้ งความจํานงฯ ตอบรับกลับที่ 0 2246 7089

)

Website: www.thesunchemical.co.th
Email: jittapann@thesunchemical.co.th
Tel: 02-319-1026, 081-563-4908

CHEMICALS IN COSMETICS

Add more life to skin protection with Tinosorb® A2B
Our UV filter 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

Finding derived from a representative TNS market survey.
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