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ถ่านวัตถุดิบยอดนิยมในผลติภัณฑเ์ครื่องส าอาง 

 
“ยาสีฟันมีส่วนผสมของถ่านแบรนด์ My Magic Mud ราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐ“ 

เนื้อหาสาระข่าว: ปัจจ บ นเป็นที่น่าส งเกตว่าตามร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางในสหร ฐฯ เช่น 
Sephora แบรนด ผู้จ าหน่ายสินค้าเครื่องส าอางชื่อด งส ญชาติฝร ่งเศสซึ่งมีสาขากว่า 600 สาขาในสหร ฐฯ มีสินค้า
เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของถ่าน (Charcoal) วางจ าหน่ายภายในร้านมากขึ้น 

ความนิยมของถ่านเกิดขึ้นมาจากรายงานทางวิทยาศาสตร ถึงค ณสมบ ติพิเศษของถ่านที่สามารถ
ช่วยดูดซีบสารพิษในร่างกายของผู้บริโภคได้ จึงท าให้เริ่มได้ร บความนิยมอย่างแพร่หลายในกล ่มผู้บริโภคชาว
อเมริก นเป็นอย่างมาก Ms. Jessica Richards เจ้าของ Shen ร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางเมือง Brooklyn           
ร ฐนิวยอร ก ซึ่งมีสินค้าเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของถ่านวางจ าหน่ายกล่าวว่า เพียงแค่อธิบายค ณสมบ ติพิเศษของ
ถ่านในการดูดซ บสารพิษในร่างกายให้ผู้บริโภคทราบ ผู้บริโภคก็ต่างไม่ล งเลที่จะซื้อสินค้าที่มีถ่านเป็นส่วนประกอบ
ไปใช ้

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
 (Weekly News from USA) 
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ความนิยมของถ่านในตลาดน ้นไมไ่ด้เป็นเพียงกระแสนิยมอ นฉาบฉวย จากรายงานพบว่า มีการใช้
ถ่านในหลายอ ตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้ว โดยมีรายงานว่า Hippocrates บิดาแห่งการแพทย 
ธรรมชาติได้เคยใช้ถ่านในการร กษาอาการโรคลมบ้าหมู ภาวะโลหิตจาง และใช้ถอนพิษในคนป่วย โดยถ่านย งเป็น
ว ตถ ดิบในการผลิตยาถอนพิษปัจจ บ นด้วย ในย คอียิปต โบราณมีการน าถ่านมาใช้ในการร กษาแผลและร กษาระบบ
การย่อยอาหาร นอกจากนี้ ย งมีการน าถ่านมาใช้เป็นส่วนผสมของยาสีัันในญี่ป ่นอีกด้วย 

Ms. Lizz Starr ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายบริหารพ ฒนาผลิตภ ณฑ บริษ ท Origin ผู้ผลิต
เครื่องส าอางรายใหญ่ของโลกกล่าวว่า บริษ ทฯ เป็นผู้ริเริ่มน าเอาถ่านมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภ ณฑ เครื่องส าอาง
เมื่อปี 2533 โดยได้เปิดต วผลิตภ ณฑ มาสค พอกหน้าที่มีส่วนผสมของถ่านที่จะช่วยดึงเอาสิ่งสกปรกที่อดต นรูข มขน
ให้หล ดออกไป ซึ่งปัจจ บ นแม้ว่าบริษ ทฯ จะมีการเปิดต วสินค้าประเภทใหม่ ๆ เช่น โัมล้างหน้าข ดผิวซึ่งมีส่วนผสม
ของถ่านแล้วก็ตามสินค้าด งกล่าวย งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

นอกจากจะมีการน าถ่านมาใช้ผลิตภ ณฑ สินค้าบ าร งผิวแล้วย งมีการพ ฒนาน ามาใช้ผลิตสินค้า
บ าร งผมด้วย Ms. Nancy Twine ผู้ก่อต ้งสินค้าบ าร งผมแบรนด  Briogeo กล่าวว่า ปัญหาหน งศีรษะส่วนใหญ่มี
สาเหต มาจากการก่อต วสะสมของสิ่งสกปรกซึ่งท าให้รูข มขนเกิดการอ ดต น การถอนพิษหน ง ศรีษะจึงเป็น
ปัจจ ยพื้นฐานส าค ญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีส ขภาพเส้นผมที่ดียิ่งขึ้น ด งน ้น บริษ ทฯ จึงได้เลือกเอาถ่านมาเป็น
ส่วนผสมในการผลิตสินค้าบ าร งหน งศรษีะวางจ าหน่ายในตลาดในปัจจ บ น 

โดยปัจจ บ นมีการน าถ่านมาใช้ผลิตสินค้าหลายประเภทแม้กระท ่งแท่งระง บกลิ่นกายและยาสีััน 
ผู้บริโภคบางรายเริ่มเกิดความสงส ยในค ณสมบ ติของถ่านว่าจะมีประโยชน ต่อผู้บริโภคจริงด งที่มีการกล่าวอ้าง
หรือไม่ นพ. Frank Lipman ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย แบบผสมผสานเชื่อว่าถ่านมีประโยชน จริง โดยมีค ณสมบ ติ
สามารถดึงดูดสารพิษได้ท าให้สามารถท าความสะอาดผิวได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดย นพ. Lipman เองย งเป็นผู้
ก่อต ้งศูนย ดูแลส ขภาพ Eleven Eleven Wellness Center ที่เมืองนิวยอร กให้บริการทางการแพทย  เช่น ฝั่งเข็ม 
และให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการด้วย ท ้งนี้ เขาได้เตือนผู้บริโภคว่าแม้ว่าถ่านจะมีประโยชน ต่อส ขภาพแต่การ
บริโภคที่มากไปอาจส่งผลกระทบต่อการดูดซึมวิตามิน สารอาหาร และยาได้ ด งน ้น จึงไม่ควรบริโภคผลิตภ ณฑ 
เสริมอาหารจากถา่นเกิน 1,000 มก. ต่อว น และไม่ควรใช้ติดต่อก นเป็นระยะเวลานาน 

ท ้งนี้ มีแพทย บางรายที่ไม่เชื่อว่าถ่านจะมีค ณสมบ ติมห ศจรรย อย่างที่มีการกล่าวอ้าง โดย นพ. 
Robert Anolik แพทย ผิวหน งเมืองเมืองนิวยอร กกล่าวว่า ปัจจ บ นย งไม่มีงานศึกษาวิจ ยงานใดที่มีหล กฐานที่บ่งชี้ว่า
ถ่านมีประโยชน ท าให้ผิวพรรณดูเปร่งปร ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้ผลิตภ ณฑ บ าร งที่มีส่วนผสมของถ่านก็ไม่น่าจะส่ง
กระทบร้ายแรงต่อผู้ใช้  
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ตัวอย่างสินคา้เครื่องส าอางมีส่วนผสมของถ่านวางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ   

 

 ผงขัดผิว (The Exfoliator) 
มีส่วนผสมของผงถ่านไม้ไผ่และผงเปลือกผลวอลน ตเพื่อช่วยข ดผิวซึ่ง
เหมาะส าหร บผู้ใช้ที่มีสภาพผิวแพ้ง่าย  
แบรนด ์Origin ราคาจ าหน่ายในตลาด 30 ดอลลาร สหร ฐฯ 

 

 แท่งระงับกลิ่นกาย (The Deodorant) 
เป็นสินค้าผลิตจากว ตถ ดิบธรรมชาติปราศจากสารอะลูมิเนียม พารา
เบน และเบกกิ้งโซดา มีส่วนผสมของน้ าม นหอมระเหยจากก หลาบที่
ผ่านกระบวนการกล ่นเย็น  
แบรนด์ Kaia ราคาจ าหน่ายในตลาด 21 ดอลลาร สหร ฐฯ 

 

 ผลิตภัณฑ์ดูแลสขุภาพช่องปาก (The Dental Duo) 
ยาสีัันและแปรงสีัันที่มีส่วนผสมของถ่านซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ััน
ขาวขึ้นและช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากได ้
แปรงสีฟันแบรนด์ Rikumo ราคาจ าหน่ายในตลาด 8 ดอลลาร สหร ฐ 
ยาสีฟันแบรนด์ Carbon 6 Lab ราคาจ าหน่ายในตลาด 16 ดอลลาร 
สหร ฐ 

 

 ผลิตภัณฑ์บ ารงเส้นผม (Hair Tonic) 
โลช ่นบ าร งผมี่มีส่วนประกอบของถ่าน เปปเปอร มิ้นท  สเปียร มิ้นท  
และเฮเซล ช่วยท าความสะอาดและบ าร งความช ่มชื้นให้หน งศรีษะ  
แบรนด์ Briogeo ราคาจ าหน่ายในตลาด 32 ดอลลาร สหร ฐ 
 

 

 สบู่ท าความสะอาด (The Soap) 
มีส่วนผสมของน้ าม นมะกอก เชียบ ตเตอร  และสารสก ดจากถ่านซึ่งจะ
ช่วยกระช บรูข มขนและร กษาความช ่มชื้นให้ผิว 
แบรนด์ Joanna Vargas ราคาจ าหน่ายในตลาด 22 ดอลลาร สหร ฐ  
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บทวิเคราะห์: กล ่มผู้บริโภคชาวอเมริก นร ่นใหม่โดยเฉพาะกล ่ม Millennials มีรสนิยมและความ
ต้องการในการบริโภคสินค้าที่แตกต่างจากกล ่มผู้บริโภคอื่นโดยสิ้นเชิง โดยผู้บริโภคกล ่มนี้นิยมที่จะบริโภคสินค้าที่มี
ว ตถ ดิบหรือส่วนผสมมาจากธรรมชาติ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย  เป็นต้น นอกจากนี้ ย งม กจะเลือกให้การสน บสน น
ซื้อสินค้าจากธ รกิจที่ใส่ใจธรรมชาติมีความเป็นมิตรก บสิ่งแวดล้อม และกล ่มธ รกิจที่มีความร บผิดชอบต่อส งคม
มากกว่ากล ่มสินค้ากระแสหล กที่ม ่งเน้นแต่การท าก าไรเพียงอย่างเดียว โดยความนิยมด งกล่าวเริ่มต้นจากกล ่มสินค้า
อาหารและแผ่ขยายเข้าไปสู่กล ่มสินค้าอื่น ๆ เช่น กล ่มสินค้าแัช ่นเสื้อผ้า เครื่องประด บ และกล ่มสินค้าผลิตภ ณฑ 
เครื่องส าอางในปัจจ บ น 

โดยสินค้ากล ่มอาหารและเครื่องส าอางที่มีสรรพค ณพิเศษในการก าจ ดหรือถอนพิษ (Detox) และ
การต่อต้านสารอน มูลอิสระ (Antioxidant) ม กจะได้ร บความนิยมในกล ่มผู้บริโภคในอ นด บต้น ๆ โดยเฉพาะกล ่ม
ผู้บริโภคที่อาศ ยอยู่ตามเมืองใหญ่ เนื่องจากกล ่มผู้บริโภคเหล่านี้มีล กษณะการใช้ชีวิตที่ต้องส มผ สและใกล้ชิดก บ
มลพิษและสารเคมีอยู่เป็นประจ าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อส ขภาพได้ในอคต อีกท ้ง ย งมีกระแสความนิยมบริโภค
สินค้าสม นไพร เช่น ขมิ้นช น เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วย  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: กระแสความนิยมด งกล่าวเป็นโอกาสส าหร บผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ไทยในการพ ฒนาผลิตภ ณฑ ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสหร ฐฯ ที่ในขณะนี้ห นไป
สนใจบริโภคสินค้าจากธรรมชาติมากขึ้น ท ้งกล ่มผลิตภ ณฑ เครื่องส าอางค เช่น สบู่ แชมพู ยาสีััน และมาร คพอก
หน้า กล ่มผลิตภ ณฑ ของใช้/ผลิตภ ณฑ ต่าง ๆ เช่น ผงล้างผ ก/ผลไม้ ไส้กรองน้ า และว สด ก าจ ดกลิ่นไม่พึงประสงค  
และกล ่มผลิตภ ณฑ ส าหร บส ตว  เช่น ถ่านทรายแมว โดยว ตถ ดิบถ่านส าหร บใช้ในการผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้า
เภส ชกรรมเองย งเป็นว ตถ ดิบที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยด้วย เนื่องจากองค การเภส ชกรรมไทยมีโครงการ
สน บสน นและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยอยู่แล้ว ด งน ้น ผู้ผลิตไทยจึงน่าจะสามารถควบค มต้นท นการผลิตได้
ง่ายท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งข นในตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจะท าตลาดสหร ฐฯ 
จะต้องควบค มมาตรฐานการผลิตรวมถึงค ณภาพสินค้าให้มีความสะอาดปลอดภ ยท กข ้นตอนตรงตามมาตรฐานที่
องค การอาหารและยาสหร ฐฯ (US. FDA.) ก าหนดไวเ้พื่อลดปัญหาการปฎิเสธให้น าเข้าสินค้าในอนาคต  
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