
ใบความรู้ เร่ือง เคร่ืองส าอางท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
  

วิธีการรักษาความงามตามธรรมชาติของวัยรุ่นท่ีดีท่ีสุดคือ การรักษา
ความสะอาด ต้ังแต่ต่ืนนอนถึงก่อนเข้านอนในแต่ละวัน ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องใช้
เคร่ืองส าอางหลากหลายชนิดเพื่อท าความสะอาดร่างกาย 

เคร่ืองส าอางท่ีจ าเป็นส าหรับช่องปากและฟัน 
หลังจากต่ืนนอนในตอนเช้า ส่ิงท่ีทุกคนควรปฏิบัติเป็นประจ าคือ การ

แปรงฟัน เคร่ืองส าอางท่ีจ าเป็นส าหรับกิจวัตรประจ าวันน้ีคือ ยาสีฟัน น ้ายา
บ้วนปากและไหมขัดฟัน  

 

                        
 

ยาสีฟัน  
เป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีท้ังชนิดผง ชนิดครีมและชนิดเจล ส่วนผสม

หลักของยาสีฟันประกอบด้วยสารขัดฟันและสารลดแรงตึงผิว   โดยมี
ส่วนผสมต่างกันไปในแต่ละผู้ผลิต เช่น เกลือ ฟลูออไรด์ สารฟอกฟันขาว ยาสี
ฟันท่ีมีสรรพคุณมากกว่าท าความสะอาดฟันท่ัวไป เช่น ป้องกันฟันผุ ลดอาการ
เหงือกอักเสบ หรือลดอาการปวดฟัน จัดได้ว่าเป็นเวชส าอาง เน่ืองจากมีสมบัติ
ของยา 

 
 



น ้ายาบ้วนปาก  
เป็นเคร่ืองส าอางมีส่วนผสมหลักคือสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์และสารท่ี

ให้กล่ินหอมสดช่ืน สรรพคุณยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ในช่องปากในระยะส้ันเท่าน้ัน 
เพราะสารฆ่าเช้ือมีความเข้มข้นไม่มากและเช้ือจุลินทรีย์เกิดขึน้ใหม่ตลอดเวลา 
น ้ายาบ้วนปากอาจมีความจ าเป็นส าหรับผู้ท่ีไม่สามารถแปรงฟันตามปกติ เช่น 
หลังจากถอนฟัน 

 

ไหมขัดฟัน  
เป็นอุปกรณ์ท าความสะอาดมีลักษณะคล้ายเส้นด้าย จัดเป็น

เคร่ืองส าอางชนิดหน่ึงใช้ส าหรับท าความสะอาดฟันในบริเวณท่ีการแปรงฟัน
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าความสะอาดได้ท่ัวถึง 

 
ท่ีมา: health.dmc.tv/สุขภาพปากและฟัน 
เคร่ืองส าอางท่ีจ าเป็นส าหรับผิวหนัง 
เคร่ืองส าอางส าหรับการท าความสะอาดผิวหน้าและร่างกายมี

หลากหลายรูปแบบ ท้ังแบบก้อน แบบเหลว แบบโฟม และแบบเจล แต่ละ
รูปแบบมีองค์ประกอบและกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกัน 

 



         
ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/สบู่ 
 

สบู่ก้อน เป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิว ได้จาก
การท าปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมันจากน ้ามันพืชหรือไขมันสัตว์กับสารท่ีมี
สมบัติเป็นเบส เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์และแต่งกล่ินด้วยน ้าหอม ไม่เป็น
อันตรายต่อผิว คือมีค่า pH อยู่ระหว่าง 8-10 (ในเอกสารจดแจ้งของ อย.ให้
ผู้ผลิตสบู่ก้อนระบุว่ามีค่า pH ไม่เกิน 11)โดยท่ัวไปอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสม
คือเม่ือผสมกันแล้วควรจะเหลือกรดไขมันอยู่ประมาณ 5% หากไม่มีเคร่ืองมือ
ในการวัดค่า pH ให้เก็บสบู่เอาไว้อย่างน้อย 15-30 วัน เพื่อให้ค่า pH ลดลง อยู่
ในอัตราท่ีเหมาะสม ปัจจุบันสบู่ส่วนมากเป็นสบู่สังเคราะห์ ได้จากการผสม
สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ 

สบู่เหลวและครีมอาบน ้า มีส่วนประกอบหลักคือสารลดแรงตึงผิว 
ส่วนผสมหลักอ่ืนๆ ได้แก่ สารเพิ่มฟอง สารปรับความหนืด สารกันเสีย สาร
ปรับความเป็นกรด-เบส สารแต่งกล่ินและสี นอกจากน้ีอาจมีสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผิวหนัง เช่น วิตามิน หรือสารให้ความชุ่มช้ืนต่อผิว เคร่ืองส าอาง
รูปแบบน้ีมีสมบัติความเป็นกรด-เบส ใกล้เคียงกับผิวธรรมชาติมากกว่าสบู่  
เน่ืองจากไม่ใช้เบสในกระบวนการผลิต จึงรบกวนสภาวะความเป็นกรด-เบส 
ตามธรรมชาติของผิวน้อยกว่าสบู่ก้อน 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/สบู่
http://th.wikipedia.org/wiki/PH
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/PH
http://th.wikipedia.org/wiki/PH


คุณสมบัติของสบู่ท่ีได้จากกรดไขมันต่างชนิดกัน 
น ้ามันมะพร้าว สบู่ท่ีผลิตได้มีเน้ือแข็ง กรอบ แตกง่าย สีขาวข้น มี

ฟองมากเป็นครีม ให้ฟองท่ีคงทนพอควร เม่ือใช้แล้วท าให้ผิวแห้ง 
น ้ามันปาล์ม ให้สบู่ท่ีแข็งเล็กน้อย มีฟองน้อย ฟองคงทนอยู่นาน มี

คุณสมบัติในการชะล้างได้ดี แต่ท าให้ผิวแห้ง 
น ้ามันร าข้าว ให้วิตามินอีมาก ท าให้สบู่มีความชุ่มช้ืน บ ารุงผิว 

ช่วยลดความแห้งของผิว 
น ้ามันถ่ัวเหลือง เป็นน ้ามันท่ีเข้าได้ดีกับน ้ามันอ่ืน ให้ความชุ่มช้ืน 

รักษาผิว แต่เก็บไว้ได้ไม่นาน มีกล่ินหืนง่าย 
น ้ามันงา เป็นน ้ามันท่ีให้วิตามินอี และให้ความชุ่มช้ืน รักษาผิว แต่

มีกล่ินเฉพาะตัว 
น ้ามันมะกอก ท าให้ได้สบู่ท่ีแข็งพอสมควร ใช้ได้นาน มีฟองเป็น

ครีมนุ่มนวลมาก ให้ความชุ่มช้ืน ไม่ท าให้ผิวแห้ง 
น ้ามันละหุ่ง ช่วยท าให้สบู่มีฟองขนาดเล็กจ านวนมาก ท าให้สบู่

เป็นเน้ือเดียวกันดี สบู่ไม่แตก ท าให้สบู่มีความนุ่มเนียน และช่วยให้ผิวนุ่ม 
น ้ามันเมล็ดทานตะวัน ท าให้สบู่นุ่มขึน้ แต่ฟองน้อย 
ไขมันวัว จะได้สบู่ท่ีมีเน้ือแข็งสีขาวอายุการใช้งานนานมีฟองน้อย 

ทนนาน แต่นุ่มนวล 
ไขมันหมู จะได้สบู่ท่ีมีเน้ือแข็ง อายุการใช้งานนาน ฟองน้อย แต่

ทนนาน 
ขีผึ้ง้ ได้สบู่เน้ือแข็ง อายุการใช้งานนาน ฟองน้อย แต่ทนนาน 
ไขมันแพะ ได้สบู่เน้ือนุ่ม ได้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว ผิวนุ่มเนียน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1


 
 

                  
ท่ีมา : www.women.thaiza.com 
 

เจลล้างหน้า มีส่วนประกอบคล้ายกับสบู่เหลว แต่มีการเพ่ิมสาร
ปรับความหนืด ท าให้มีความหนืดมากกว่าสบู่เหลว จึงมีลักษณะก่ึงแข็งก่ึง
เหลว 

ครีมโฟมล้างหน้า มีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับเจลล้างหน้า คือมี
สารลดแรงตึงผิวเป็นสารท าความสะอาดหลัก แต่มีการเพิ่มน ้ามันเพื่อหล่อล่ืน
และให้ความชุ่มช้ืนกับผิวหน้ามากขึน้ เหมาะส าหรับผู้ท่ีมีผิวหน้าแห้ง  

การเลือกโฟมล้างหน้าส าหรับวัยรุ่นน้ันถือว่ามีความส าคัญมาก
พอสมควร เพราะเป็นช่วงท่ีร่างกายก าลังปรับตัว ฮอร์โมนภายในร่างกายจึง
เกิดการเปล่ียนแปลงท าให้เกิดเป็นสิวได้ง่าย ดังน้ันการเลือกโฟมล้างหน้า
ส าหรับผิวสาวในช่วงน้ีจึงต้องพิถีพิถันและใส่ใจให้มากขึน้เป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะสาว ๆ บางคนท่ีผิวหน้าแพ้ง่าย เพราะฉะน้ันการเลือกผลิตภัณฑ์ล้าง
หน้าท่ีเหมาะกับผิวจึงมีความส าคัญมากทีเดียว เพราะส่วนประกอบท่ีเหมาะสม 
จะช่วยให้ โฟมล้างหน้า ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ส าหรับสาวผิวมัน ต่อมไขมันของคุณขยันผลิตไขมันออกมามาก
เกินไป ก็เลยท าให้ใบหน้ามัน รวมถึงมีปัญหาต่างๆ ตามมา แม้จะต้องการขจัด
น ้ามันบนใบหน้าออกไปมากกว่าใคร ก็ไม่ควรเลือกโฟมล้างหน้าท่ีแรงจนสัมผัส

http://www.thaibeauty2you.com/category/16/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87-z-pel-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A5/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.thaibeauty2you.com/category/16/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87-z-pel-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A5/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.thaibeauty2you.com/product/73/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87


แล้วใบหน้าแห้งแบบไม่หลงเหลือความชุ่มช้ืนไว้เลย เวลาหาซ้ือโฟมล้างหน้าให้
ดูว่ามีค าว่า ออยล์ โซลูช่ัน หรือ เขียนว่าสูตรควบคุมความมันโดยเฉพาะ  

สาวผิวแห้ง เป็นผิวท่ีขาดความชุ่มช้ืน เพราะไม่ค่อยมีไขมันตาม
ธรรมชาติ หรืออาจเป็นไปได้ว่าผิวหน้าของคุณสัมผัสกับแดดกล้าหรือลมแรง
บ่อยเกินไป โดยขาดการดูแลอย่างเหมาะสม ผิวแห้งนอกจากจะเป็นขุยแห้ง 
ขาดความเนียนใสแล้ว ยังมีโอกาสเกิดร้ิวรอยง่าย ยิ่งวัยเพิ่มขึน้ผิวก็ยิ่งแห้งมาก
ขึน้ ถ้าคุณเป็นสาวผิวแห้งแล้วล่ะก็ เลือกใช้ครีมล้างหน้าหรือโฟมท่ีมี มอยส์
เจอร์ ผสมอยู่ด้วย เพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของผิวไว้เสมอ  

สาวมีปัญหาสิวเส้ียน ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสครับบิง้ บีดส์ จะ
ช่วยท าความสะอาดส่ิงสกปรกตามร่องลึกของผิว ช่วยผลัดผิวโดยไม่ท าลาย
สมดุลของน ้าหล่อเลีย้งผิว และจะดียิ่งขึน้หากมีวิตามินซีท่ีสามารถแตกตัวซึม
ซาบเข้าไปบ ารุงผิวได้  

สาวผิวคล า้ แสงแดดและมลพิษเป็นตัวการส าคัญของผิวหมอง
คล า้ โฟมล้างหน้าท่ีมีส่วนผสมของวิตามินบี 3 และบี 6 จะช่วยลดการสะสม
ของเม็ดสีผิวคล า้ท่ีรวมตัวอยู่ในช้ันผิว ส่วนวิตามินซีและอี ช่วยปรับสภาพผิว
และลดผลกระทบของอนุมูลอิสระท่ีท าให้ใบหน้าหมองคล ้า ช่วยให้สีผิวหน้า
ค่อยๆ ปรับสภาพขาวขึน้อย่างเป็นธรรมชาติ  

 ท่ีมา : http://www.thaibeauty2you.com/article 
 
 
 
 

http://www.thaibeauty2you.com/product/71/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3-gold-caviar-facial-foam
http://www.thaibeauty2you.com/product/73/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.thaibeauty2you.com/product/72/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


เคร่ืองส าอางส าหรับผมและหนังศีรษะ 
เส้นผมและหนังศีรษะเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีต้องท าความสะอาดเป็น

ประจ า การดูแลรักษาเส้นผมท่ีดีท่ีสุด คือการบ ารุงรักษาช้ันคิวติเคิลให้อยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์ และการดูแลหนังศีรษะด้วยการสระผมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ
ขจัดเซลล์หนังศีรษะท่ีตายแล้วพร้อมท้ังขจัดส่ิงสกปรกท่ีติดกับเส้นผม 

 

           
 
ท่ีมา : women.sanook.com/12392 
 
แชมพูสระผม  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อขจัดส่ิงสกปรก เหงื่อและ

ไขมันส่วนเกินจากเส้นผมและหนังศีรษะ ส่วนประกอบหลักอ่ืนๆ เช่น สาร
ปรับความหนืด น ้าหอม น ้า และส่วนผสมเพ่ือบ ารุงผม แชมพูสระผมลดความ
ตึงผิวของน ้าท าให้น ้าสามารถเปียกเส้นผมและช าระล้างส่ิงสกปรกท่ีติดอยู่
ออกไปได้ แชมพูส่วนมากมีสมบัติความเป็นกรด-เบส เล็กน้อยหรือเป็นกลาง 
เน่ืองจากใกล้เคียงกับระดับความเป็นกรด-เบสตามธรรมชาติของเส้นผมและ
หนังศีรษะ 

ครีมนวดผม ครีมนวดผมเคลือบเส้นผมปกป้องเส้นผมไม่ให้
สูญเสียความชุ่มช้ืน ท าให้เส้นผมมีน ้าหนัก เป็นเงา ล่ืน หวีง่ายไม่พันกัน และ



ยังช่วยป้องกันเส้นผมจากการถูกท าลายโดยสภาพแวดล้อม ครีมนวดผมมี
ส่วนประกอบพืน้ฐานคล้ายกับแชมพูสระผม แต่เพ่ิมสารท่ีให้ความชุ่มช้ืนและ
น ้ามันหล่อล่ืนเส้นผม ครีมนวดผมท่ีดีควรมีค่าความเป็นกรด-เบส อยู่ระหว่าง 
5-8 จึงจะปลอดภัย สมบัติเป็นกรดอ่อนๆ ช่วยให้เคราตินเกาะกันแน่น เส้นผม
จึงมีความแข็งแรง แชมพูสระผมหลายชนิดผสมสารหล่อล่ืนเส้นผมลงใน
แชมพูสระผมด้วย จึงเรียกกันว่า แชมพูทูอินวัน หมายถึงท้ังสระผมและเคลือบ
ผมด้วยในคร้ังเดียว 


