
แปงผัดหนา 

 
 

การใชแปงทาหนาหรือแปงผัดหนามีมานานแลว สําหรับประเทศไทย ตัวอยางที่เห็นชัด ไดแก 
การใชแปงดินสอพอง แปงกระแจะ หรือแปงร่ํา ผสมน้ําหรือน้ําหอมทาหนาใหขาวนวล แปงที่ใช
ผัดหนามีวิวัฒนาการเรื่อยมาทั้งรูปแบบ สีสัน ตลอดจนการเพิ่มลักษณะพิเศษมากมาย มีจําหนาย
หลากหลายรูปแบบ และราคาหลายระดับ 

คุณสมบัติท่ีดีของแปงผัดหนา  

1. สามารถกลบเกลื่อนหรือปกปดรองรอยหรือสวนที่ไมสวยงามของผิวหนาไดเปนอยางดี 
เชน รอยดางดํา  

2. มีความเกาะติดกับผิวหนาไดดี ไมหลุดออกงาย  
3. ตกแตงสีผิวใหสวยงามสดใส  
4. สามารถลดความมันบนใบหนาโดยเฉพาะบริเวณจมูกและบริเวณรอบๆจมูก แตตกแตงสี

ผิวไดเหมือนเดิม  

สวนประกอบของแปงผัดหนาและวัตถุดิบที่ใช 
แปงทาหนาหรือแปงผัดหนาในยุคปจจุบัน มีสวนประกอบแปงและวัตถุดิบที่ใชไมตางกันมากนัก 
โดยหลัก ๆ แลว จะประกอบดวย  

1. สวนที่ทําหนาที่ปกปด (Covering Powder) เปนผงวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติปกปดรองรอย
หรือรอยดางดําของผิวหนา ตัวยางเชน Light kaolin , zinc oxide, titanium dioxide 
เปนตน วัตถุดิบที่ใชตองมีคุณภาพดีทั้งในเรื่องของคุณสมบัติ ความละเอียด และความ
บริสุทธิ์  

2. สวนที่ทําใหผงแปงเกาะติดผิวหนา (Adhesives) เปนสวนประกอบที่ชวยใหผงแปงติดกับ
ผิวหนาไดดีขึ้น ที่นิยมคือ talcum, magnesium stearatvese และ zinc stearate (นิยมใช
มาก) ปริมาณที่ใชประมาณ 3-10% หากใชมากเกินไปขณะใชอาจทําใหมีลักษณะเลอะ
เทอะ หรือ กระดํากระดาง  

การเพิ่มคุณสมบัติที่ทําใหผงแปงติดผิวหนาอาจเพิ่มสารในกลุมที่มีคุณสมบัติทําใหผิวนุม
ชุมช่ืน (emollient) ตัวอยางเชน cetyl alcohol, stearyl alcohol, glyceryl monostearate, 
magnesium myristate, petroleum jelly หรือ mineral oil ซึ่งใชประมาณ 0.5-2%  



3. สวนที่ชวยดูดซับ (Absorbence) การดูดซับเปนคุณสมบัติที่จําเปนของแปงทาหนาที่จะ
ชวยดูดซับเหงื่อ น้ํามัน หรือของเหลวที่ถูกขับออกมา สารสวนประกอบที่มีคุณสมบัติดูด
ซับ ตองสามารถดูดซับเหงื่อหรือความมันบนใบหนาไดดี แตขณะเดียวกันยังคงไวซึ่งคุณ
สมบัติที่ดีในการปกปดรองรอยของผิวหนาดวย สารที่มีคุณสมบัติดูดซับไดแก Kaolin, 
แปง (starch), calcium carbonate, magnesium carbonate, talcum, magnesium trisilicate, 
silica, polystyrene microsphere ซึ่งเปน polymer ที่นิยมใชรวมกับ talcum, kaolin, zinc 
oxide, หรือ stearate salt เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ดีของแปงทาหนา ทั้งเรื่องการเกาะติดผิว
หนา การปกปดผิว และมีคุณสมบัติดูดซับที่ดี  

4. สวนที่ทําใหล่ืนผิว (Slip) สารที่มีคุณสมบัติใหความลื่นตอผิวที่นิยมใชคือ ทัลคั่ม 
(talcum) แตมีขอควรระวังในเรื่องการปนเปอนของจุลินทรีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง tetanus 
spores.  

5. สวนที่ทําใหใบหนาแลดูเนียน หรือเปลงปลั่ง สารสวนนี้จะทําใหใบหนาเรียบนวล หรือ
บางตํารับอาจมีประกายเล็กนอย ทําใหใบหนาแลดูเปลงปลั่ง สารที่ใชไดแก silica, rice 
starch, powder silk.  

ชนิดของแปงผัดหนา  

1. แปงฝุน เปนผงแปง สวนใหญบรรจุในกระปุกพลาสติกหรือขวดแกว เวลาใชตองใช
พัฟฟแตะแปงทาใหทั่วใบหนา อาจทาหนาโดยตรง หรือทาทับหลังจากใชรองพื้นแลว 
แบงไดเปน 2 แบบ  

1. ชนิดสีใส (Translucent) เปนแปงฝุนที่มีความทึบแสงนอย เมื่อทาที่ผิวหนา จะ
เรียบเนียนเปนธรรมชาติ แตมีขอเสียคือ ตองทาซ้ําบอยๆ  

2. ชนิดธรรมดา เปนแปงฝุนที่มีความทึบแสงพอสมควร เมื่อทาแลวจะมองเห็น
ความ ขาวของเนื้อแปงที่ฉาบอยูที่ผิวหนา  

2. แปงอัดแข็ง เปนผงแปงฝุนที่อัดแนนอยูในถาดอลูมิเนียม หรือถาดพลาสติก บรรจุใน
ตลับพลาสติก สวนใหญจะมีกระจกอยูดวย เพื่อใหสะดวกตอผูใช แปงอัดแข็ง อาจแบง
ไดเปน 2 แบบ คือ  

1. แปงอัดแข็งชนิดธรรมดา อาจใชพัฟฟแตะที่แปงแลวทาหนาโดยตรงหรือ ทา
ทับหลังจากใชรองพื้น  

2. แปงอัดแข็งแบบใชน้ํา ชนิดนี้เนื้อแปงจะถูกอัดแนนแข็งมากกวาแปงอัดแข็ง
ชนิดธรรมดา ในการใชจะใชฟองน้ําชุบน้ําแตะที่เนื้อแปงแลวทาผิวหนา สวน
ใหญจะทาโดยตรง โดยไมจําเปนตองใชรองพื้น หรืออาจใชทาทับหลังรองพื้น
ได  



การใชแปงอัดแข็ง คอนขางจะสะดวกแตแปงอัดแข็งที่ออกจําหนาย จะมีสีใหเลือกนอย
กวาแปงฝุนโดยทั่วๆไปจะมีใหเลือกประมาณ 4 สี ในการเลือกใชเชนเดียวกับแปงฝุน คือ 
เลือกสีที่ใกลเคียงกับสีผิว หรือใหเขมกวาสีผิวหนาเล็กนอย  
ปจจุบันมีแปงอัดแข็ง ชนิดที่เรียกวา 2-WAY CAKE คือ ใชน้ําก็ได ไมใชน้ําก็ได ซึ่ง
สะดวกตอผูใชมากขึ้น  

การเลือกใชแปงผัดหนา 
แปงฝุน โดยทั่วๆไปเมื่อผลิตออกจําหนายจะมีไดหลายเฉดสี การเลือกใชขึ้นอยูกับความตองการ 
ถาตองการความเนียนเปนธรรมชาติ ควรเลือกแบบสีใส (translucent) หรือถาตองการความขาวของ
เนื้อแปงที่จะปกปดผิวหนา ใหเลือกชนิดแปงฝุนธรรมดา ในการเลือกสีของแปงผัดหนา ควร
เลือกสีที่ใกลเคียงผิวหนามากที่สุด หรือใหสีคล้ํากวาสีผิวเล็กนอย 
ในการใชหากตองการความเปนธรรมชาติ อาจไมใชรองพื้น แตจะตองทาแปงซ้ําบอยๆ ในกรณีที่

ตองการใหติดผิวหนาไดนาน ปกปดรองรอยไดดีขึ้น อาจใชทาทับหลังใชรองพื้น 

การปรากฏสีท่ีผิวหนาเม่ือใชแปงผัดหนา 
เมื่อใชแปงผัดหนาไมวาจะเปนชนิดแปงฝุนหรือแปงอัดแข็ง ความสวยงามที่ปรากฏอยูที่ผิวหนา จะ
ขึ้นกับหลายสาเหตุเชน  

1. ความทึบแสงของผงแปง  

- ในกรณีที่ใชแปงชนิดสีใส (traslucent) จะไมคอยมีปญหา เนื่องจากจะเปนแปงที่มีความ
ทึบแสงนอย เมื่อทาแลวจะแลดูเปนธรรมชาติ  
- แปงฝุนโดยทั่วๆไป จะมีความทึบแสงนอยกวา แปงอัดแข็ง จึงแลดูเปนธรรมชาติมาก
กวา ยกเวนในกรณีที่ใชผลิตภัณฑรองพื้นที่มีความทึบแสงมาก อาจทําใหผิวหนาขาว
โพลนดวยสีของแปงได  
- แปงอัดแข็ง เปนแปงฝุนที่เพิ่มสารในกลุมที่ทําใหผงแปงเกาะติดรวมตัวกันและอัดได
แนนจะติดผิวหนาไดดีกวา แตจะแลดูเปนธรรมชาตินอยกวา  
- ความทึบของผงแปงจะขึ้นอยูกับสารสวนผสม เชนหากมีปริมาณของ Titanium dioxide 
มากจะทําใหผงแปงมีความทึบแสง ทําใหผิวหนาขาว ไมเปนธรรมชาติ แตการที่มี 
Titanium dioxide ในปริมาณที่สูง ซึ่งเปนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารปองกันแสงแดดโดย



การสะทอนรังสี (Physical sunscreen) จะชวยปกปองผิวหนาจากแสงแดดไดในระดับ
หนึ่ง  
- โดยทั่วไปแปงผัดหนาชนิดฝุน จะมีความทึบแสงนอยกวาชนิดอัดแข็ง โดยเฉพาะชนิด
ที่เปนสีใส (Translucent) เมื่อทาผิวหนาจะทําใหแลดูเปนธรรมชาติมากกวา  

2. สีของแปง  
3. ขนาดของอนุภาค ยิ่งเล็กมาก ผงแปงละเอียด จะทําใหกลมกลืนกับผิวไดดีขึ้น แตจะเปน

ปจจัยที่ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น  
4. การกระจายตัวของแปง ขึ้นกับหลายสาเหตุ เชน การทาผิวหนาใหทั่วหรือสม่ําเสมอมาก

นอยเพียงใด การใชรองพื้นอยางสม่ําเสมอ หรือในกรณีที่เปนแปงอัดแข็งทั้งชนิดชุบน้ํา
และไมชุบน้ํา การใชฟองน้ําเกลี่ยผิวหนาหนักเบาไมเทากัน จะมีสวนตอการกระจายตัว
ของแปงที่ผิวหนา  

5. ความหนาของแปงที่ทา  
6. สีผิวของผูใชแปง  

แปงผัดหนาที่มีคุณสมบัติพิเศษ  

1. แปงผัดหนาที่ผสมสารปองกันแสงแดด เพื่อปกปองผิวหนามิใหเปนอันตรายจากแสง
แดด ในกรณีที่ใชสารปองกันแสงแดดที่กําหนดเปนสารควบคุม เชน Benzophenone-3, 
Octyl-p-methoxycinnamate จัดเปนเครื่องสําอางควบคุมที่ตองแจงรายละเอียดตอสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยากอนผลิต หรือนําเขามาในราชอาณาจักร สําหรับแปงผัด
หนาบางชนิดอาจใส Titanium dioxide ในปริมาณสูงเพื่อใหมีคุณสมบัติเปนสารปองกัน
แดด กรณีที่ใช Titamium dioxide มิไดจัดเปนสารควบคุม จึงเขาขายเปนเครื่องสําอางทั่ว
ไป  

2. แปงที่อางสรรพคุณกันน้ํา โดยการใชสารสวนผสมและสีสวนผสมผานการเคลือบสาร
บางชนิด เชน Silicone, lecithin, collagen, chitosan และ perfluoromethyl phosphates ทํา
ใหไมละลายน้ํา ติดผิวไดแนบสนิท ปกปดรองรอย และใหความรูสึกที่เบา  

คุณภาพมาตรฐานของแปงผัดหนา ขึ้นอยูกับหลายปจจัย  

1. สารที่เปนสวนผสม ตัวอยางเชน  

1.1 สวนประกอบพื้นฐาน โดยทั่ว ๆ ไป สารสวนผสมหลักของแปงผัดหนาที่นิยมใช คือ 
Talcum, starch, titanium dioxide, zinc stearate สารเหลานี้มิไดจัดเปนสารควบคุมพิเศษ 



หรือสารควบคุม แปงทาหนาสวนใหญจึงจัดเปนเครื่องสําอางทั่วไปที่ไมตองขึ้นทะเบียน 
และไมตองแจงรายละเอียดแตอยางใด  
1.2 สีที่เปนสวนผสม สีที่นิยมใชคือ Iron oxides โดยทั่วๆ ไปจะไมพบปญหาสีที่หามใช
เปนสวนผสมในแปงทาหนา เนื่องจากเฉดสีของแปงทาหนามีประมาณ 3-4 เฉด และสีที
ใชไมยุงยากซับซอน  
1.3 วัตถุกันเสีย แมวาแปงทาหนาจะเปนผลิตภัณฑที่แหง แตก็ยังจําเปนตองใชวัตถุกัน
เสียเพื่อปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรียในผลิตภัณฑสําเร็จรูปและในระหวางการ
ใช  
1.4 น้ําหอม จําเปนตองใชเพื่อกลบกลิ่นที่ไมดีของสารสวนผสม และใหกลิ่นที่ดีระหวาง
ที่ใช  
1.5 สารสําคัญที่มีวัตถุประสงคพิเศษ ตัวอยางเชน  

- สารปองกันแสงแดด หากใชสารที่ประกาศเปนสารควบคุม แปงทาหนานั้นจะจัดเปนเครื่อง
สําอางควบคุม ตองแจงรายละเอียดตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอนผลิตหรือนําเขาฯ  
- สารชวยเคลือบแปงไมใหหลุดออกงายเมื่อถูกน้ํา  

สารสวนผสมแตละกลุมที่กลาวขางตน ยังมีความแตกตางในเรื่องของความบริสุทธ หรือ
เกรดของผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน การใชผงวัตถุดิบแตละชนิดที่มีความละเอียดมีอนุภาค
เล็ก จะมีคุณภาพในการใชดีกวาชนิดที่มีอนุภาคขนาดใหญ และขณะเดียวกันราคาจะแพง
ขึ้น  

2. กรรมวิธีและกระบวนการผลิต  

ซึ่งขึ้นกับแหลงผลิตแตละแหง โดยเฉพาะแหลงผลิตใดที่ไดหนังสือรับรองมาตรฐานที่ดี
ในการผลิตคือ GMP (Good Manufacturing Pratice) ยอมเปนหลักประกันไดวา เครื่อง
สําอางที่ผลิตไดผานกระบวนการที่ดีในการผลิต มีผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑนั้นดวย  

3. อายุของผลิตภัณฑ  

แปงผัดหนาเปนเครื่องสําอางที่มักจะแตงกลิ่นออนๆ ดังนั้นหากเปนผลิตภัณฑที่เกาเกิน
ไป น้ําหอมที่มีอยูไมสามารถกลบกลิ่นวัตถุดิบที่ใชได นอกจากจะไมหอมแลว บางครั้งก็
มีกลิ่นที่ไมดีอีกดวย กรณีนี้แกปญหาไดโดยในการซื้อแปงผัดหนา รวมทั้งเครื่องสําอาง
ทุกชนิด ตองตรวจสอบวันเดือนปที่ผลิตซึ่งกฎหมายบังคับใหตองแจงไวที่ฉลากของ
เครื่องสําอางทุกประเภททุกชนิด หากผลิตภัณฑใดไมแสดงวันเดือนปที่ผลิต อยาซื้อมา
ใช เนื่องจากเจาของผลิตภัณฑปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย ไมจริงใจ และไมเปนธรรมตอผู
บริโภค อายุของแปงยังขึ้นอยูกับการใช ตัวอยางเชน หากใชพัฟฟที่ไมสะอาดแตะแปง 
อาจทําใหกลิ่นแปงเปลี่ยนแปลงหรีอมีกลิ่นไมดี  



การเลือกซื้อแปงผัดหนา 
เนื่องจากผิวหนาเปนสวนที่ละเอียดออน และเปนสวนของรางกายที่ตองเปดเผยตอสาธารณชน การ
ซื้อเครื่องสําอางที่ใชกับผิวหนาจึงตองพิถีพิถันและใสใจเปนพิเศษ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยดังนี้คือ  

1. เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีฉลากภาษาไทยหรือขอความฉลากภาษาไทย ซึ่งกฎหมายกําหนด
ใหตองแจงขอความอยางนอย ดังนี้  

(1) ช่ือเครื่องสําอาง และ/หรือ ช่ือทางการคาของเครื่องสําอาง  
(2) ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง  
(3) ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง  
(4) ช่ือและที่ต้ังของผูผลิต ในกรณีที่ผลิตในประเทศ หรือ ช่ือผูผลิต ประเทศที่ผลิต ช่ือ
และที่ต้ังผูนําเขาในกรณีที่นําเขามาจากตางประเทศ  
(5) วันเดือนปที่ผลิต ขอนี้สําคัญมาก ผูบริโภคควรใหความสําคัญใหมากที่สุด เพื่อมิให
ถูกเอาเปรียบจากผูประกอบการที่ไมมีคุณธรรม และไมจริงใจ  
(6) วิธีใชเครื่องสําอาง  
(7) ปริมาณสุทธิ  
(8) คําเตือน (กรณีที่เปนเครื่องสําอางทั่วไป กฎหมายไมไดบังคับวาตองมีคําเตือน)  
กรณีแปงผัดหนาที่อางสรรพคุณปองกันแสงแดด ซึ่งมีสวนผสมของสารปองกันแสงแดด
ที่เปนสารควบคุม ตองแสดงคําเตือนตามประกาศฯ และตองแจงสวนประกอบของสาร
ควบคุมและครั้งที่ผลิตดวย  

2. คําถามที่พบอยูเปนประจําของการเลือกซื้อแปงผัดหนา คือ แปงผัดหนาผลิตจากตาง
ประเทศจะมีคุณภาพดีกวาแปงผัดหนาที่ผลิตในประเทศหรือไม ประเด็นนี้ตอบได 2 
กรณี คือ  

2.1 ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑที่แสดงขอความฉลากภาษาไทยครบถวน สามารถวางใจได
ระดับหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อใชแลวหากเหมาะกับผิวของผูใช และไมเกิดการแพ ก็
สามารถเลือกซื้อไดตามความเหมาะสม แตหากเกิดการแพหรืออาการไมพึงประสงคใดๆ 
ใหหยุดใช  
2.2 แปงผัดหนาที่ผลิตขายในประเทศไทยนั้น สูตรพื้นฐานเหมาะกับผิวของคนไทย 
เหมาะกับสภาพอากาศที่คอนขางรอน ผิวมีเหงื่อ และหนามันเล็กนอย สวนแปงที่ผลิต
จากประเทศยุโรปจะเหมาะกับผูที่ผิวหนาแหงมาก ซึ่งเปนไปตามสภาพอากาศของยุโรป  



3. ซื้อผลิตภัณฑที่อยูในสภาพดี และซื้อจากแหลงจําหนายที่นาเชื่อถือ  
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กองควบคุมเครื่องสําอาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, แปงผัดหนา, นานาสาระเรื่องเครื่องสําอาง หนา 69-
75, 2540 
ราชกิจจานุเบกษา 110 ตอนที่ 26 "ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2536) เรื่อง ฉลากของเครื่อง

สําอาง" กทม. โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2536 
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  1. ความรูเก่ียวกับแปงทาหนา  

แปงทาหนาเปนเครื่องสําอางที่ใชทาผิวหนาโดยตรง หรือทาทับบนใบหนาที่รองพื้นเรียบรอยแลวก็ได แปงทาหนาที่ดี
จะมีคุณสมบัติทาไดงาย กระจายตัวไดดี ปกปดริ้วรอยเล็กนอยได สามารถขจัดความมันบนใบหนา เมื่อทาแลวแลดูเปน
ธรรมชาติ แปงทาหนาจึงประกอบดวยสารที่มีคุณสมบัติตางๆ เชน สารที่มีคุณสมบัติในการเคลือบคลุมผิว สารดูดซับ
ความมันและเหงื่อ ทําใหติดผิวไดดี แลดูผิวเนียน เรียบ สารชวยใหลื่นทางาย และมีการผสมสีลงไปเพื่อใหไดสีที่กลม
กลืนกับสีผิวของผูใช เนื่องจากแปงทาหนาเปนผลิตภัณฑที่ไมคอยกอใหเกิดอันตรายตอผูใช สวนใหญจึงจัดเปนเครื่อง
สําอางทั่วไป การเลือกซื้อควรพิจารณาจากความนาเชื่อถือของแหลงที่ขาย ผลิตภัณฑควรมีสภาพปกติ เรียบรอย และที่
สําคัญคือมีฉลากภาษาไทยที่ระบุสาระสําคัญไวอยางครบถวน ไดแก ช่ือเครื่องสําอาง , ประเภทหรือชนิด, สวน
ประกอบสําคัญ,ช่ือและที่ต้ังของผูผลิต , วันเดือนปที่ผลิต, วิธีใช และปริมาณสุทธิ 
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