
แชมพู และ ครีมนวดผม 

 
 

คุณ รูไหมเสนผมคนเรามีประมาณกี่เสน ในผูใหญ 1 คน จะมีเสนผมประมาณ 120,000 เสนแลวจะ
หลุดรวงประมาณวันละ 100 เสน ก็ถือวาเปนเรื่องปกติ เสนผมที่นุมสลวยสวยงามก็คงจะเปนที่
ปรารถนาของทุกคน ไมเพียงแตสวยอยางเดียวเทานั้นยังตองสะอาดดวย และสิ่งที่เรานํามาใชทํา
ความสะอาดเสนผมในยุคปจจุบัน ก็คงหนีไมพน “แชมพู” ไปได แชมพูที่ใชสระผมมีอยูมากมาย
หลายยี่หอจนไมรูวาจะเลือกยี่หอไหนที่เหมาะกับสภาพผมของตัวเองดี กอนอื่นเราตองรูวาเสนผม
ของคนเรามีกี่ประเภทซึ่งโดยทั่วไปแลวเราแบงเสนผมตามสภาพได 3 แบบดวยกันคือ ผมแหง ผม
มัน และผมธรรมดา ผมแหง เสนผมมักจะมีลักษณะกรอบ หยาบกระดาง ไมแวววาว ขาดงาย 
เปราะเนื่องจากเสนผมขาดน้ํามัน และความชุมช้ืน ผมมัน เสนผมจะมีลักษณะมันเยิ้มไมมีชีวิตชีวา
ซึ่งเกิดจากตอมน้ํามัน ขับน้ํามันมากเกินไปและเปนสาเหตของรังแคน้ํามันดวย ผมธรรมดา เปน
เสนผมที่มีสุขภาพดีแลดูมีน้ําหนัก ออนสลวยเปนเงางาม หวีจัดทรงงายซึ่งผมประเภทนี้คงเปนที่
ปรารถนาของคนทั่วไป 

ผมจะมีความสกปรกก็ตอเมื่อคราบไคลอันเปนสารน้ํามันที่ตอมไขมันขับออกมาเคลือบเสนผมจาก
โคนจรดปลายผม ผนวกกับเซลลผิวหนังที่ตายแลวรวมกับฝุนละอองในอากาศ คราบไคลเหลานี้จะ
กลายเปนสิ่งที่เราเรียกกันวา “ขีหัว” นั่นเอง เมื่อผมสกปรกเราจึงมีความจําเปนที่ตองชําระลางให
สะอาดดวยแชมพูสระผม  

แชมพูสระผมสวนใหญมีสวนประกอบหลัก 3 อยาง คือ 

1. สารลดแรงตึงผิวหลัก (PRINCIPLE OR PRIMARY SURFACTANTS) ไดแก สารชําระ
ลาง (DETERGENTS) ซึ่งทําหนาที่ทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ ประกอบดวย 
สารลดแรงตึงผิวหลายตัว นิยมใชสารชําระลางประจุลบเปนสารกหลัก เพราะสารารถชํา
ละลางไดดีเกิดฟองมาก ราคาถูกแตขอเสียคือทําใหเสนผมหวีจัดทรงยาก บางตัวทําให
ระคายเคืองจึงมีการใชสารชวยลดแรงตึงผิวเปนสารเสริมคุณสมบัติที่ขาดไป  

2. สารชวยลดแรงตึงผิว (AUXILLARY OR SECONDARY SURFACTANTS) จะมีสวน
เขามาชวยเพิ่มฟอง การชําระลางดีขึ้นและชวยประบสภาพเสนผมมิใหแหงหยาบกระดาง  

3. สารเสริมผลิตภัณฑแชมพ ู(SHAMPOO ADDITIVES) เปนสารที่ใชฃวยเสริมใหผลิต
ภัณฑแชมพูมีคุณสมบัติตามรูปแบบที่ตองการและนาใชยิ่งขึ้น เชน สารแตงสี แตงกลิ่น 
สารทําใหใส สารชวยทําใหแชมพูขน (เพิ่มความหนืด) สารชวยทําใหทึบแสง สารปรับ
สภาพเสนผม  



ในการแตงกลิ่นแชมพู ควรคํานึงถึงการละลายของน้ําหอมในแชมพูดวย เนื่องจากจะตองนําแชมพู
ผสมน้ํา เพราะฉะนั้นน้ําหอมที่ใชจึงควรมีการละลายน้ําดี ไมทําใหขุน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง
ความเปนกรด ดาง สี ความเขากันไดหรือไมกับสวนประกอบตางๆ ในผลิตภัณฑแชมพู เชน สาร
กันบูด (PRESERVATIVE) สารเพิ่มความหนืด (THICKENING AGENTS) ,CONDITIONING 
AGENT,สารฆาเชื้อ ( ANTIBACTERIAL AGENTS ) และสารกันรังแค ( ANTIDANDRUFF 
AGENTS ) เปนตน ยิ่งกวานั่นผมของแตละคนจะมีกลิ่นเฉพาะตัว การเลือกใชแชมพูแตละกลิ่นก็
เลือกไดตามความชอบของแตละคน สวนผลิตภัณฑที่ขจัดรังแคที่มีสวนผสมของซิงกไพริไทโอน 
และไพรอกโทนโอลามีนเปนเครื่องสําอางควบคุม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19( 
พ.ศ. 2537 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอางพ.ศ. 2535 เปนสารควบคุมใชในอัตรา
สวนที่กําหนด หากเกิดอาการระคายเคืองหรือผิดปกติควรหยุดใชและปรึกษาแพทย 

หนาที่และคุณสมบัติของแชมพู 

 
สามารถทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะไดอยางหมดจด 
เมื่อใชสระผมไมทําใหเสนผมเหนียว หวียาก เสนผมหลังสระจะตองลื่น ออนนุม 
เปนประกายแวววาว และยืดหยุนตัวไดดี 
ไมทําลายไขมันตามธรรมชาติของเสนผม ไมทําใหเกิดผมแหงกรอบหรือหนังศีรษะแหงจนเกิน

ไป 
เกิดฟองประมาณมากและสม่ําเสมอ ฟองคงทนบนผมแมขณะที่มีน้ํามันหรือสกปรกมาก 
ลางออกไดงายโดยน้ําธรรมดา และน้ํากระดาง 
ไมทําใหเกิดการแพหรือระคายเคือง หรือผิวหนังอักเสบ หรือผมรวง 
ไมทําใหแสบตา หรือเปนอันตรายตอเยื่อตา 
มีกลิ่นหอมซึ่งไมกอความระคายเคือง มีความคงตัวดี สี กลิ่น และความหนืดไมเปลี่ยนแปลงแม

ถูกแสงหรืออุณหภูมิสูง 

ประเภทของแชมพู  

1. แชมพูลักษณะเหลว แชมพูประเภทนี้เปนที่นิยมและใชกันอยางแพรหลายเพราะมีคุณ
สมบัติที่ดีเหมาะสมหลายประการ เชน สวยงามนาใช รินออกจากขวดงาย กระจายบน
ศีรษะไดดีทําใหสระผมไดทั่วถึง เกิดฟองเร็ว ลางน้ําออกงายและไมเหนอะหนะ ตัวอยาง
แชมพูประเภทนี้ไดแก แชมพูเหลว โลช่ันแชมพู แชมพูไข  

2. แชมพูกึ่งแข็งกึ่งเหลว ไดแกแชมพูครีมแข็ง แชพูเจลและแชมพูครีมเพสท บรรจุใน
กระปุกหรือหลอดบีบ เพราะเนื้อแชมพูขนมาก แตเมื่อนําไปสระผมสามารถกระจายได
งาย  



3. แชมพูลักษณะแข็ง ไดแกแชมพูผง แชมพูผงตัวหนอน แชมพูผงประเภทสระแหงแชมพู
รูปแบบนี้ไมนิยมใชเพราะไมสะดวก กระจายศรีษะยาก ลางออกยาก ทําใหสภาพผมหลัง
สระไมดีนักเพราะเปนดางมากและยังมีปญหาในการผลิต คือระหวางการผลิตจะฟุง
กระจาย เมื่อสูดดมเขาไปเกิดระคายเคืองตอเยื่อจมูก ทําใหจามและแพไดงาย  

4. แชมพูชนิดพิเศษ (SPECIALTY SHAMPOO) ไดแก 
1. แชมพูสําหรับเด็ก(BABY SHAMPOO) แชมพูสําหรับทารกหรือเด็ก ตองคํานึง

ถึงความออนและความปลอดภัยเปนสําคัญ  
2. แชมพูปรับสภาพเสนผม แชมพูประเภทนี้มักผสมครีมนวดลงไปดวย ที่มักจะ

โฆษณาวา TOW IN ONE หรือที่เรียกวา ONE STEP SHAMPOO - CREAM 
RINSE  

3. แชมพูขจัดรังแค จะผสมสารที่ชวยขจัดรังแคลงไป  
4. แชมพูยอมสีผม จะผสมสารที่ชวยยอมสีผมลงไป  

นอกจากแชมพูสระผมตองมีหนาที่และคุณสมบัติดังที่กลาวมาแลว การเลือกใชแชมพูยังแตกตาง
กันแตละคน แชมพูสระผมไมไดทําหนาที่ใหความสะอาดอยางเดียวตราบใดที่ความสวยงามและ
การโฆษณาเปนแรงจูงใจสําคัญ จะเห็นวาแชมพูในทองตลาดนั้นมีใหเลือกมากมาย จนบางครั้งอาจ
ทําใหสับสน ลองอานวิธีการเลือกใชและขอแนะนําในการใชแชมพูดู เพื่อที่จะไดใชแชมพูใหถูก
กับผมของคุณมากที่สุด  

ขอแนะนําและการเลือกใชแชมพู  

1. เลือกใชแชมพูใหเหมาะกับสภาพเสนผมวาเสนผมของเราจัดอยูในประเภทไหน ผมแหง 
ผมมัน หรือผมธรรมดา โดยดูจากฉลากขางขวด  

2. อานวิธีใชใหละเอียด  
3. ถาไมแนใจวาจะแพแชมพูชนิดนี้หรือไม ใหทดสอบโดยทาแชมพูเพียงเล็กนอยบริเวณ

ทองแขนทิ้งไวสักครูหากแพจะเกิดผื่นแดงและคัน อยาใชแชมพูนี้  
4. ภายหลังการใชแชมพูควรสังเกตดวยวาเกิดอะไรขึ้นบาง เชนผมรวง มีรังแคมากขึ้น คัน

ศีรษะ ฯลฯถาเกิดอาการเหลานี้ควรเลิกใชแชมพูชนิดนั้น  
5. ควรเลือกใชแชมพูชนิดออนๆสําหรับเด็ก  
6. ในการสระผมแตละครั้งควรลางแชมพูออกใหหมด  
7. อยาใหแชมพูเขาตา โดยเฉพาะแชมพูขจัดรังแค ถาแชมพูเขาตาใหรีบลางตาดวยน้ํา

สะอาดทันที  

นอกจากเราจะเลือกใชแชมพูสระผมแลว ครีมนวดผมก็ดูจะเขามามีบทบาทสําคัญไมแพกันในการ
ปรับสภาพเสนผมหลังสระ ทั้งแชมพูและครีมนวดผมมีสวนประกอบพื้นฐานคลายคลึงกัน ในตัว



แชมพูเองก็มักจะมีครีมนวดผมผสมอยูนิดหนอยเพื่อทําใหผมนุมขึ้น แชมพูและครีมนวดผมที่ดี
ควรมีคา pH อยูระหวาง 5-8 ซึ่งปลอดภัยสําหรับศีรษะทุกประเภท ครีมนวดผมสวนใหญจะมีสาร
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความชุมช้ืนใหกับเสนผมทําใหหวีงายและนุมมือ น้ํามันที่ใชหลอลื่นเสนผมเชน ลา
โนลิน หรือพิเศษขึ้นมาหนอยอยางโจโจบา ออยล สวนสารใหความชุมช้ืน ไดแก โพรพีลีนไกล
คอล และกลีเซอรีล โปรตีนไฮโดรไลซจากสัตวและพืชสามารถเคลือบเสนผมและเชื่อมผมแตก
ปลายไดช่ัวคราวและลดจํานวนผมแตกปลายลงไดบางเหมือนกันสวนผสมสุดทายที่มักใสไวคือ 
สารประกอบแอมโมเนีย ชวยเคลือบเสนผมหลอลื่นและลดการสะสมของไฟฟาสถิตย สารที่กลาว
มาทั้งหมดนี้ชวยเสริมใหครีมนวดผมทํางานดีขึ้น นอกจากนี้แลวยังเพิ่มสารที่ทําใหนาใชยิ่งขึ้น เชน
การแตงสี แตงกลิ่น เพิ่มสารกันเสีย ซึ่งรายละเอียดก็จะคลายๆกับแชมพูสระผม น้ําหอมที่ใชแตง
กลิ่นควรเลือกกลิ่นที่เขากันไดกับแชมพู มีกลิ่นหอมออนๆ  

ผลิตภัณฑครีมนวดผมนั้นมีทั้งอยูในรูปของผง น้ํายาใส โลช่ันและครีม ซึ่งชนิดครีมจะเปนที่นิยม
ใชมากที่สุด การเลือกใชนั้นสามารถเลือกใชไดตามความตองการ เมื่อไดรูจักแชมพูและครีมนวด
ผมอยางดีแลวทีนี้ลองมาพิจารณาดูซิวา แชมพูและครีมนวดผมขวดไหนเหมาะสมกับผมของคุณ
มากที่สุด 
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