
๑/๓ 
 

 โรลออน ผลิตภณัฑ์….ระงับ “กลิ่นกาย” 

เรียบเรียงโดย ชมพูนุช ไปมูลเปีย่ม 
นักวิทยาศาสตร์ 

คําสําคญั : โรลออน  สารส้ม  

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน มีอุณหภูมิโดยทั่วไปค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเข้าสู่หน้าร้อน       
ก็จะย่ิงมีอุณหภูมิสูงขึ้น การเดินทางไปทํางานหรือไปสถานท่ีต่างๆ ท่ามกลางอากาศที่ร้อน ทําให้มีเหง่ือออก
มากตามร่างกายและใต้วงแขน ทําให้เหนียวเหนอะหนะ เสื้อผ้าเปียก และมีเหง่ือออกมากๆจะทําให้เกิดกลิ่นที่
ไม่พึงประสงค์ที่เรียกกันว่า “กลิ่นเต่า” หรือ “กลิ่นตัว” ออกมารบกวนคนรอบข้าง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดความ
มั่นใจ การท่ีร่างกายขับเหง่ือออกมาเป็นกลไกลทางธรรมชาติของร่างกายเพ่ือช่วยระบายความร้อนและ       
ลดอุณหภูมิภายในร่างกาย ในความเป็นจริงแล้ว “กลิ่นตัว” ไม่ได้เกิดจากเหง่ือแต่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย       
ซึ่งย่อยสลายเหง่ือให้กลายเป็นกรดไขมันที่มีกลิ่นเป็นสาเหตุของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์  

กลิ่นตัว ใต้รักแร้ เกิดขึ้นได้อย่างไร 
ร่างกายของเรานั้นจะขับเหง่ือออกมา ๒ ชนิด คือ 
๑. ต่อมเหง่ือ หรือ Eccrine Sweat Glands เป็นต่อมที่อยู่ทั่วทุกแห่งของร่างกาย ยกเว้นริมฝีปากและ

อวัยวะสืบพันธ์ุบางส่วน มีท่อขับถ่ายซึ่งเปิดออกที่ผิวหนังช้ันนอกสุดที่เรียกว่า รูเหง่ือ ทําหน้าที่สร้างเหง่ือและ
ขับถ่ายออกตลอดเวลา เพ่ือช่วยระบายความร้อนให้ร่างกาย ซึ่งมีการระเหยตลอดเวลา ดังน้ันจึงมักสังเกตไม่ได้ 
ยกเว้น เมื่ออุณหภูมิภายนอกร่างกายสูงขึ้นหรือขณะออกกําลังกาย ปริมาณเหง่ือที่ขับถ่ายออกมาจะเพ่ิมขึ้น  
จนสังเกตเห็นได้ เหง่ือที่ออกมาประกอบด้วยนํ้าร้อยละ ๙๙ และสารอ่ืนร้อยละ ๑ ซึ่งได้แก่ เกลือโซเดียมคลอ
ไรด์ หรือที่เรารู้จักกันในช่ือของเกลือแกง และสารอินทรีย์พวกยูเรียเล็กน้อย ดังน้ันต่อมแอ็คไครน์จะส่งผลให้
เกิดความอับช้ืนมากกว่าปัญหาเรื่องกลิ่น  

๒ . ต่อมกลิ่น  หรือ  Apocrine Sweat Glands เป็นต่อมที่พบได้ เฉพาะบางแห่ง ได้แก่  รักแร้          
รอบหัวนม ขาหนีบ ทวารหนัก หัวหน่าว ก้น แผ่นหลัง ต่อมเหล่าน้ีมีท่อขับถ่ายใหญ่กว่าชนิดแรก สารที่ผลิต
ออกมาจะมีลักษณะเหนียวใสและมีส่วนผสมของไขมันอยู่มาก เมื่อหลั่งออกมาด้านนอกของผิวหนัง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงใต้รักแร้ซึ่งจะมีความช้ืนและอูณหภูมิที่อุ่น ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมสําหรับเซื้อแบคทีเรียในการ
เจริญเติบโต ดังน้ันเหง่ือที่ออกจากต่อมอะโพไครน์จะถูกเช้ือแบคทีเรียย่อยสลายเปลี่ยนให้เป็นแอมโมเนียและ
กรดไขมันสายสั้น ซึ่งจะมีกลิ่นฉุน-เปรี้ยว 

เมื่อร่างกายมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่นํามาใช้เพ่ือระงับกลิ่นกายคือ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย        
ใต้วงแขน หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า “โรลออน” ที่หาซื้อได้ง่ายและพกพาสะดวก แถมยังมีการเติมแต่ง       
สารต่างๆ ทําให้มีความน่าใช้มากย่ิงขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ลดเหง่ือและระงับกลิ่นกายที่มีขายอยู่ทั่วไปแบ่งออกได้ดังน้ี 
๑. ผลิตภัณฑ์ลดเหง่ือ (antiperspirant) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นสําหรับใช้กับรักแร้ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า 

หรือบริเวณอ่ืนๆของร่างกายเพ่ือลดเหง่ือ โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ ได้แก่ สารลดเหง่ือ เช่น อะลูมิเนียมคลอ
โรไฮเดรต  สารประกอบเชิงซ้อนอะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรกซ์พอลิเอทิลีนไกลคอล อะลูมิเนียมไดคลอโรไฮเดรต 
สารส้ม อะลูมินัมเซอร์โคเนียมเททระคลอโรไฮเดรต สารเคมีเหล่าน้ีจะทําปฏิกิริยากับรูขุมขนเพ่ือระงับ       
การทํางานของต่อมเหง่ือ ทําให้ผู้ใช้รู้สึกแห้งขึ้นบริเวณใต้วงแขน 
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๒. ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (deodorant) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นสําหรับใช้กับรักแร้ ฝ่ามือ     
ฝ่าเท้า หรือบริเวณอ่ืนๆของร่างกายเพ่ือระงับกลิ่นกาย โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ ได้แก่ สารระงับกลิ่นกาย 
เช่น ไตรโคซาน สารระงับการเกิดกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรีย โดยโรลออนชนิดน้ีมักจะมีส่วนผสมของสารป้องกัน
แบคทีเรียและนํ้าหอมผสมอยู่ 

๓. ผลิตภัณฑ์ลดเหง่ือและระงับกลิ่นกาย (antiperspirant and deodorant)  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่
ทําขึ้นสําหรับใช้กับรักแร้ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือบริเวณอ่ืนๆ ของร่างกายเพ่ือลดเหง่ือและระงับกลิ่นกาย ซึ่งเป็น
การผสมผสานของสารลดการขับเหง่ือ และสารระงับกลิ่นกายเข้าไว้ด้วยกัน 

อีกหน่ึงทางเลือกสําหรับคนที่กลัวว่าจะแพ้หรือเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังจากผลิตภัณฑ์ลดเหง่ือ
และระงับกลิ่นกายที่มีขายอยู่ทั่วไป โดยการเลือกใช้ “สารส้ม”   

สารส้มเป็นเกลือเชิงซ้อนของสารประกอบที่มีธาตุอะลูมิเนียมและซัลเฟต เป็นส่วนประกอบหลัก 
แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. เกลืออะลูมิเนียมซัลเฟต ลักษณะเป็นก้อนสีขาวขุ่น 
๒. เกลือเชิงซ้อนของแอมโมเนียมอะลัม ลักษณะเป็นผลึกใส ไม่มีสี 
๓. เกลือเชิงซ้อนของโพแทสเซียมอะลัม ลักษณะเป็นผลึกใส ไม่มีสี 
โดยสารส้มที่จะนํามาใช้จะต้องผ่านการสตุแล้วเพ่ือแยกสิ่งเจือปน เช่น เศษฝุ่น เศษดิน โลหะหนัก     

ที่ปนเป้ือนมาในธรรมชาติออกไปให้ได้เป็นสารส้มที่มีความบริสุทธ์ิ สารส้มชนิดที่นิยมนํามาใช้ระงับกลิ่นตัว   
มากที่สุด จะเป็นชนิดที่ลักษณะเป็นผลึกใส ไม่มีสี คือ โพแทสเซียมอะลัม ส่วนสารส้มแอมโมเนียมอะลัมไม่นิยม
ใช้เพราะทําให้เกิดสารประกอบของเอมีนซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเน้ือเย่ือต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง    
และตา 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมผลิตภัณฑ์โรลออน รวมถึงสารส้มแท่งที่มีรูปลักษณ์
แบบโรลออนและสารส้มใสท่ีมีขายอยู่ทั่วไป ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากการปนเป้ือนของโลหะหนัก 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้จัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ลดเหง่ือ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย มอก. ๑๗๗๘-๒๕๖๐ ซึ่งในมาตรฐานดังกล่าวมีการควบคุม     
การปนเป้ือนของโลหะหนัก ๔ ตัว ได้แก่ ตะก่ัว ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  สารหนู ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม  แคดเมียม ไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  และปรอท ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทําให้
ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากพิษของโลหะหนัก ผู้ผลิตที่ต้องการจะส่ง
อลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตและสารส้มใสซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโรลออนมาเพ่ือตรวจหาการปนเป้ือนของ
โลหะหนัก สามารถส่งตรวจได้ที่ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันและเวลา
ราชการ  
เอกสารอ้างอิง 

๑. กลิ่นตัว วิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น. [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒] เข้าถึงจาก: 
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/277 

๒. กลิ่นตัวเกิดจากอะไร มีวิธีป้องกัน และวิธีรักษาอย่างไรได้บ้าง. [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒] เข้าถึงจาก: https://www.honestdocs.co/body-odor 

๓. สารส้ม [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒] เข้าถึงจาก: 
http://202.129.59.73/tn/August55/alum1.htm 
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๔. ทําไมรักแร้ถึงมีกลิ่น [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒] เข้าถึงจาก: 
https://www.scimath.org/article-science/item/7575-2017-10-17-02-06-13 

๕. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ลดเหง่ือ ผลติภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และ 
ผลิตภัณฑ์ลดเหง่ือและระงับกลิ่นกาย [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒] เข้าถึงจาก: 
https://www.tisi.go.th/data/standard/pdf_files/tis/a1778-25xx.pdf 
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