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เทคนิคการแตงหนา 

เตรียมพรอมกอนแตงหนา 
ควรเตรียมกระจกและอยูในที่มีแสงเพียงพอ รวมทั้งอุปกรณแตงหนาที่จําเปน คุณอาจใชที่คาดผมหรือรวบผมขึ้น เพื่อจะได
แตงหนาไดสะดวก จากนั้นจึงลางหนาใหสะอาด ละควรใชมอยสเจอรไรเซอรทากอนแตงหนาทุกคร้ัง 
 

Concealer 
 ปกปดตาหมีแพนดา ดวยการแตมคอนซีลเลอรสีสวางกวาผิว 1 เฉดสีที่ใตตา แลวใชนิ้วนางคอยๆกดเบาๆจนสีเรียบเสมอ
กัน หามใชนิ้วปาดเด็ดขาด เพราะจะเปนคราบไมนาดู 

ครีมรองพื้นปรับสีผิว 

ควรใชครีมรองพื้นในกรณีที่คุณมีสีผิวที่ไมเสมอกันเทานั้น และไมจําเปนตองใชทั้งใบหนาเพราะจะทําใหหนาลอย เม่ือใช
ครีมรองพื้นเสร็จแลวควรเกล่ียทันทีเพราะรองพื้นประเภทนี้จะแหงเร็วมาก และควรใชกอนลงรองพื้นประเภทอื่น ๆ 

ครีมรองพื้นปกปดร้ิวรอย 

ครีมรองพื้นชนิดนี้จะชวยพรางรอยฝา กระ จุดดางดํา ตาง ๆ บนใบหนาได โดยเลือกสีใหเขมกวาสีผิวหนึ่งระดับแลวแตะ
ตรงบริเวณที่ตองการปกปด หลังจากนั้นจึงใชปลายนิ้ว เกล่ียใหเนียน 

ครีมรองพื้น 

 เลือกสีครีมรองพื้นใหตรงกับสีผิวบริเวณคอ แตะครีมรองพื้นตรงบริเวณที่ไมมีร้ิวรอยกอน แลวคอย ๆ เกล่ียไลใหทั่ว ระวัง
อยาใหมีขอบบริเวณกรอบหนา ควรเกล่ียรองพื้นใหหายเขาไปในไรผมรวมถึงบริเวณริมฝปากดวย 

แปงฝุนหรือแปงแข็ง 

ควรเลือกใชแปงฝุนชนิดโปรงแสง เพราะจะไมทําใหสีของรองพื้นที่เลือกแลวเปล่ียนเปนขาวขึ้นหรือคลํ้าลง ใชพัฟหรือแปรง
ดามใหญสุดจุมแปงฝุนหรือแปงแข็งแลวเกล่ียใหทั่วบนใบหนา 
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ดินสอเขียนค้ิว 

ควรหลีกเล่ียงดินสอเขียนค้ิวสีดํา เพราะจะทําใหหนาดูดุ และดูสูงวัย ควรใชดินสอเขียนค้ิวสีน้ําตาลเพราะจะดูเปน
ธรรมชาติมากกวา ไมควรเร่ิมเขียนค้ิวจากหัวค้ิวเพราะจะทําใหค้ิวแข็งดูไมเปนธรรมชาติ ควรเร่ิมเขียนหางจาก หัวค้ิว
ประมาณ 1 เซนติเมตร แลวไลไปตามเสนขนค้ิว จากนั้น ใชแปรงเกล่ียหรืออาจแตะอายแชโดวสีน้ําตาลเกล่ียทับอีกคร้ัง 
แลวใชแปรงเขียนค้ิวเกล่ียยอนมาทางหัวค้ิว 

อายแชโดว 
ควรแตะแปงฝุนบริเวณใตตากอนทาอายแชโดว เพื่อปองกันอายแชโดวสีเขมตกลงมาเลอะ ควรเร่ิมทาตาโดยใชอายแชโดว
สีออน เชน สีครีม สีชมพูออน ทาใหทั่วเปลือกตา ถาใสเส้ือผาสีโทนรอนควรใชอายแชโดวสีสมเกล่ียจากแนวหางตามาทาง
หัวตา แลวใชอายแชโดวสีน้ําตาลเกล่ียชิดแนวขอบตา เร่ิมจากหางตาเขามาก่ึงกลางตา ขอบตาลางก็ควรทําเชนเดียวกัน
เพื่อใหเกิดความสมดุลแหงสีสัน แตถาใสเส้ือผาสีโทนเย็นควรใชอายแชโดวสีชมพูหรือมวง แลวใชอายแชโดวสีน้ําเงินหรือสี
เทาเกล่ียชิดแนวขอบตา 

ดินสอเขียนขอบตา 
นิยมใชในการแตงหนางานกลางคืนเพื่อเนนดวงตาใหคมขึ้น 

มาสคารา 
ควรดัดขนตากอนปดมาสคาราทุกคร้ัง 

*  
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วิธีกันค้ิวสวย เพิ่มจุดเดนบนใบหนา  
 

 วัดหาเสนค้ิวที่เหมาะสม 
 
สําหรับการแตงค้ิวนั้น ส่ิงสําคัญอันดับแรกเร่ิมจากการวัดหาเสนค้ิวที่เหมาะสม ซ่ึงค้ิวที่ไดรูปสวยนั้นหัวค้ิว
ควรจะตรงกับแนวหัวตาแลวจึงเปนแนวโคงขึ้น โดยจุดสูงสุดของค้ิวที่โคงขึ้นจะอยูตรงกับแนวของขอบตาดําดาน
นอก สวนหางค้ิวจะไปส้ินสุดตรงแนวเสนที่ลากจากปกจมูกผานหางตาออกไป 
และจะตองไมอยูตํ่ากวาหัวค้ิว  

 Tips  
 
สาวใบหนากวาง มักจะมีเคร่ืองหนาที่คอนขางใหญ จึงควรปรับหัวค้ิวใหรับ
กับสันจมูกโดยไมควรใหรูปค้ิวหนามากและตรงมากเกินไป เพราะจะทําใหเสน
ค้ิวย่ิงดูส้ันลง 
 
สาวใบหนายาว ตองแตงรูปค้ิวใหคอนขางหนาและไมโคงจนเกินไป เพราะจะ
ย่ิงทําใหใบหนาดูยาวมากขึน้ 
 
 

 กันค้ิวใหไดรูป 
 
สําหรับสาวไทยสวนใหญไมคอยมีเบาตาแตมักจะมีพื้นทีค้ิ่วเปนปน ย่ิงขนค้ิวลามรกลงมาก็จะย่ิงทําใหพื้นที่
บริเวณนี้แคบลงไปอีก แตถาไดกันค้ิวแลวจะทําใหกระบอกตาดูกวางขึ้นและใบหนาดูสวางสดใสย่ิงกวาเดิม โดย
มีขั้นตอนงายๆ ดังนี้ 
 
- กอนกันค้ิวใหใชผาชุบน้ําอุนแตะเบาๆ เพื่อใหขนค้ิวเกิดความชุมช้ืน ออนตัว และเจ็บนอยลง 
- ควรนั่งตัวตรงมองเขาหากระจกในระดับสายตา  
- ใชนิ้วแตะค้ิวดึงขึ้นในแนวด่ิงเพื่อใหเนื้อบริเวณค้ิวตึง อาปากเพื่อใหโหนกแกมลดระดับตํ่าลงเล็กนอย  
- ใชมีดโกนที่มีความคมและดามจับถนัดมือกันยอนแนวเสนขน คือจากหางค้ิวเขามาทางหัวค้ิว เพราะหากกัน
ตามแนวเสนขนอาจจะหลงเหลือสวนตอของเสนขนค้ิวใหมองเห็นได โดยคอยๆ กันทีละนอยหรือทีละเสนจนค้ิว
สวยงามไดรูป 
- หากไมแนใจแนวสวย กอนลงมืออาจใชดินสอเขียนค้ิววาดเสนโคงเปนแนวค้ิวที่ไดรูปสวยงามไวกอน แลวคอย
ใชมีดโกนกันเสนขนค้ิวที่เกินแนวดินสอนั้นออกไป 
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เขียนค้ิวอยางมีเทคนิค 
 
- หลีกเล่ียงการเขียนค้ิวต้ังแตหัวค้ิว เพราะจะทําใหค้ิวดูแข็งไมเปนธรรมชาติคลายกับการเขียนค้ิวถาวร โดยเร่ิมจาก
การเขียนดวยดินสอเบาๆ บนเสนค้ิวหางจากหัวค้ิวประมาณ 1 เซนติเมตร แลวไลไปตามเสนขนค้ิว ระวังอยากดดินสอ
จนถึงผิวหนัง จากนั้นใชแปรงเขียนค้ิวเกล่ียตามแนวเดิม  
 
- ใชอายแชโดวสีน้ําตาลเกล่ียทับอีกคร้ังเพื่อใหเสนขนดูนุมนวลขึ้น และฝุนของอายแชโดวจะชวยทําใหหางค้ิวไม
หายไปในระหวางวัน 
 
- ใชแปรงเขียนค้ิวเทาที่มีสีติดอยู ไมตองจุมสีใหม เกล่ียยอนมาทางหัวค้ิวใหเบลอหายมาทางสันจมูก  
 
- วัดความยาวของหางค้ิว โดยใชพูกันทาบจากปลายจมูกมาทางหางตา วาดหางค้ิวมาจบตรงนั้นจะเปนสัดสวนค้ิวที่
สวยงาม 
 

สีค้ิวเนียนเปนธรรมชาต ิ 
หากสาวๆ คนไหนอยากใหหนาดูเด็กลงมีเทคนิคงายๆ โดยเลือกใชอายโบรวสีออน สวนสีค้ิวเขมจะทําใหใบหนาแลดู
สุขภาพดี ส่ิงที่ควรหลีกเล่ียงคือการใชดินสอเขียนค้ิวสีดําเพราะจะทําใหหนาดุและดูสูงอายุแถมบางคร้ังยังดูหลอกตา
ดวย 
 
อยางไรก็ด ีการเลือกสค้ิีวใหคํานึงถึงสีผมดวย สีที่ธรรมชาติที่สุดคือการดึงสีผมในสวนที่เขมที่สุดมาใชเปนสีค้ิว 
เชน ผมสีน้ําตาลเขมไฮไลตสีบลอนดใหจับสีน้ําตาลเขมมาปรับเปนสีค้ิวได แตตองดูความเหมาะสมกับค้ิวเดิมดวย 
เพื่อไมใหขัดกับความเคยชิน  
 
Tips  
สีค้ิวที่สวยเสมอสําหรับคนไทยคือสีน้ําตาล เพราะเปนสีที่ทําใหดูสดใสและใบหนาออนเยาวเสมอ แนะนําใหใช
มาสคาราสีน้ําตาลปดขนค้ิว เพราะนอกจากจะไดสีสวยแลวยังเปนการจัดทรงค้ิวไปในตัวดวย 
เทคนิคการปรับสค้ิีวทําได 2 วิธี คือ เขียนลงไปบนผิวหนังใตค้ิวเหมาะกับการทําใหสีค้ิวเขมขึ้นหรือการเติมค้ิวให
เต็ม แตหากตองการลดความเขมของค้ิวใหใชอายโบรวสีน้ําตาลออนแทน 
 

เลือกผลิตภัณฑแตงค้ิว 
- แบบดินสอ จะเขียนถนัดมือ ปลายที่แหลมทําใหเขียนหางค้ิวไดคมชัด เหมาะสําหรับสาวค้ิวบาง  
- แบบเนื้อฝุน จะชวยเติมค้ิวใหดูเปนธรรมชาติและดกหนาขึ้น แถมยังชวยเติมชองวางระหวางค้ิวไดดวย 
- แบบเนื้อเจล จะชวยใหขนค้ิวเรียงตัวสวยไดตลอดวัน 
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การวิเคราะหรูปหนา  
 

 
การวิเคราะหรูปหนา  
 
รูปหนาของคนเรามีอยู 5 ประเภท 
 
รูปหนาแบบที่ 1 คือ ใบหนารูปไข 
- จะมีลักษณะเปนวงรี คลายไขไก เปนรูปหนาที่สวยที่สุดและสาวๆ สวนใหญไฝฝนที่จะมีรูปหนาที่วยงามเปนรูปไข เฉกเชน 
อั้ม พัชราภา ใบหนาลักษณะนี้ จะทําใหแตงหนาไดงายมาก  
  

รูปหนาแบบที่ 2 คือ ใบหนาทรง ซารา (ซาลาเปากลมๆ) 
- ลักษณะของรูปหนาแบบนี้จะมีชวงคางที่ส้ัน เนื้อตรงแกมเยอะ ดูกลมๆ ไมเปนเหล่ียมนะคะ ตองใชเฉดด้ิงในชวง
ขากรรไกรและไรผมชวยอําพรางใหเกิดมิติและดูหนาเรียวขึ้นไดคะ ไฮไลทสวนคางจะชวยใหดูคางยางเดนขึ้น 
 
รูปหนาแบบที่ 3 คือ ใบหนารูปสี่เหลี่ยม 

- ลักษณะของคนที่มีใบหนารูปนี้จะมองเหน็กรามที่ชัด ตองใชเฉดด้ิงชวงขากรรไกรชวย แตอยาเนนจนเกินไปเพราะกราม
อาจจะเดนลอยขึ้นมาได ใหลงเพียงบางเบา ปดโหนกแกมใหสูง และไฮไลทจุดอื่นเขาชวยปรับรูปหนาคะ เชนชวงหนาแกม 
จะทําใหแกมเดนลบความเหล่ียมที่ชัดเจนของกรามได 
 
รูปหนาแบบที่ 4 คือ ใบหนารูปหัวใจ 

- จะมีลักษณะมีตัววีอยูตรงกลางหนาผาก บางคนเรียกวา “ขวัญ” สวนใหญจะมีหนาผากที่แคบ จึงตองพิ่มไฮไลทที่
หนาผาก ใหแลดูกวางขึ้น ไมทําเฉดด้ิงเพราะจะทําใหหนาย่ิงแคบ 
 
รูปหนาแบบที่ 5 คือ ใบหนารูปเพชร 

- จะมีลักษณะมีเหล่ียมมูมคลายเพชร คางแหลม ใหใชเฉดด้ิงไรผม จะชวยใหหนาดูแคบลง  
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การแกไขรูปหนา และจุดไฮไลท, เฉดดิ้ง 

 
ไฮไลท (Hi-light) คือการทําใหใบหนาดูเดนขึ้น นูนขึ้น สวางขึ้น  
เฉดด้ิง (Shading) คือการสรางแสงเงาใหใบหนาชวยแกไขจุดบกพรองบนใบหนา 
 
จุดที่ทําการไฮไลท 
1.หนาผาก 
2. จมูก 
3. ใตตาและหนาแกม 
4. ไตโหนกค้ิว 
5. รองย้ิม 
6. คาง 
 
จุดที่ทําการเฉดด้ิง 
1.ใตโหนกแกม 
2.สันจมูก 
3.ขากรรไกร 
4.ไรผม (กรณีหนาผาก หรือใบหนากวางเกินไป) 
 
รูปหนาที่ไดสัดสวน สามารถวัดได 
โดยการทํานิ้วใหเปนลักษณะตัว C และทําการวัดขนาดจาก 
สวนที่ l หนัาผากถึงหัวค้ิว 
สวนที่ 2 หัวค้ิวถึงจมูก 
สวนที่ 3 จมูกถึงปลายคาง 
 
ทั้งสามสวนนี้เม่ือวัดแลวตองไดขนาดเทากัน จึงแสดงวาเรามีใบหนาที่ไดสัดสวน 
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วิธีการรองพื้น  

 
1. เลือกเฉดสี เมคอัพอารติสททั้งหลายจะแนะนําทิปสการเลือกรองพื้นใหเปนธรรมชาติที่สุด หากอยากรูวาผิวหนาของคุณ
เหมาะกับเฉดสีอะไร ใหทดสอบดวยการแตมรองพื้นสามเฉดสีคือเฉดสีสวางกวาสีผิว, สีเทากันกับสีผิว และสีที่เขมกวาสีผิว 
แตมลงไปบริเวณเหนือขากรรไกร ใหสังเกตวาเฉดใดใกลเคียงกับสีของใบหนาและลําคอของคุณที่สุด...ขั้นตอนนี้หากไม
อยากเสียเวลาทดสอบใหเปรอะเปอนจนมึนกับสี ก็อยาลืมเทสทความใกลเคียงกับสีผิวคุณบริเวณหลังฝามือกอนจะดี
ย่ิงขึ้น 
 
2. หลีกเล่ียงรองพื้นเฉดสีที่ตัดกับผิว รองพื้นเฉดสีชมพูไมแนะนําหากคุณกําลังกังวลเร่ืองการแตงหนาที่ไมเปนธรรมชาติ 
เพราะเฉดนี้ย่ิงจะทําใหสีผิวของคุณดูเดงเกินจริง กลายเปนตัวตลกไปทันทีเม่ือเติมแปง เพราะจุดประสงคของคุณคือ
ตองการใหสีผิวบนใบหนาและลําคอสมํ่าเสมอกัน จําเปนอยางย่ิงกับการเลือกสีรองพื้นออกเฉดเหลืองหรือเฉดสีเนื้อจะ
เหมาะกวา ทั้งยังชวยแกปญหารอยแดงบนใบหนาใหคุณไดอีกดวย 
 
3. ตัวชวยก็จําเปน กรณีที่ตองการปกปดเปนพิเศษ หรือตองการใหสีผิวสมํ่าเสมออยางเพอรเฟคท หลังจากใชฟองน้ําช้ืน
แตมเบส กดซับเบาๆ ใหสมํ่าเสมอกันทั่วใบหนา หากพบวาใบหนายังสวางโดดเดงเกินลําคอ เรียกใชบริการบรอนเซอร 
เกล่ียเบาๆ ใหทั่วลําคอและแผงอกไปถึงหัวไหล ประกายวิบวับรับในบรอนเซอรจะชวยกระจายแสงใหดูกลมกลืนกับผิวหนา
ถือเปนอันเสร็จส้ินกระบวนการเสริมความม่ันใจในการลงรองพื้น 

*  

การปดบลัชออนเพื่ออําพรางรูปหนา 

หนาเหลี่ยม ปดบลัชออนโทนสดใสลงบนแกม โดยเร่ิมจากจุดสูงสุดของแกม แลวลากแปรงใหเลยขึ้นไปจนถึงขมับ 
จากนั้นก็ปดจากคางขึ้นไปถึงบริเวณใตใบหู ก็จะชวยใหขากรรไกรส่ีเหล่ียมดูโคงมนขึ้นได 

หนากลม อยาปดบลัชออนลงบนจุดสูงสุดของแกม เพราะจะย่ิงเนนใหเห็นหนากลมๆ ชัดขึ้น แตปดใหสูงขึ้นอีกนิดนึงก็จะ
ชวยพรางตาใหใบหนาดูยาวขึ้นได จากนั้นใชบรอนเซอรหรือบลัชออนโทนสีน้ําตาลอมชมพู แรเงาบริเวณใตโหนกแกมเร่ือย
ลงไปจนถึงขากรรไกร 

หนายาว ปดบลัชออนลงบนจุดสูงสุดของแกม แลวลากแปรงออกไปจนถึงใบหู เพื่อสรางภาพลวงตาใหใบหนาดูกวางขึ้น 
จากนั้นพรางใหใบหนาดูส้ันลง โดยปดบลัชออนผานกลางหนาผากและตามรูปคาง 

*  
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เทคนิคแกไขรูปหนาใหเพอรเฟคท 
 

          สาวจมูกแบนถาอยากใหจมูกโดงอุปกรณที่ขาดไมไดเลยคือ อายแชโดวสีน้ําตาลออนๆ ไลอายแช
โดวไปบริเวณชวงหัวค้ิวใหเปนเงาๆ จากนั้นก็ไลต้ังแตชวงหัวค้ิวลงมาดานขางของสันจมูกจนถึงปลายจมูก และคอยๆ 
เกล่ียใหเขากับปกจมูก ใหทําเหมือนกันทั้ง 2 ดาน จมูกจะดูโดงมีมิติขึ้นเอง แตอยามือหนักไลซะเปนปนละเด๋ียวแฟนจะนึก
วาไปตกถึงถานที่ไหนมา สําหรับคนที่ปลายจมูกยาว ไมควรไลใหถึงปลายจมูก จมูกจะไดไมยาวเกินงาม  
 

          สาวแกมตอบ ที่จริงบางคนก็ชอบแกมตอบๆ นะ เพราะหนาจะไดไมดูบานเปนซาลาเปา แตแกมตอบๆ ก็
อาจทําใหคุณดูโทรมเหมือนคนอดนอนเหมือนกัน วิธีอําพรางแกมทําไดงายมาก โดยการปดแกมดวยบลัชออนสีชมพู ชมพู
อมสม หรือแดงเชอรร่ีก็ได ปดตรงสวนที่นูนที่สุดของแกมใหเปนวงกลม จากนั้นเวลาที่เขียนอายแชโดวก็ตองไมเนนที่เสน
ขอบตามากนัก เพราะจะย่ิงไปเนนความคมสันของหนาทําใหรูปหนาดูเปนเหล่ียม และหามแรเงาตรงกรอบของขอบหนา
เด็ดขาด เพราะหนาคุณจะย่ิงดูตอบขึ้นไปใหญเลย  
 

          สาวแกมยุย คนที่มีแกมเยอะๆ จะดูหนาบานไดงายมาก ถาอยากใหหนาจานดาวเทียมของคุณดูเล็กลงตอง
เลือกใชบลัชครีมสีแดงเชอรร่ีแตมที่ก่ึงกลางแกม แตะวนๆ เปนวงกลม และใชปลายนิ้วมือเกล่ียบลัชครีมขี้นไปในแนวทแยง
จนถึงไรผมใกลๆ ขมับเปนการสรางเงาใหใบหนาทําใหดูแคบลง  
 

         สาวคางเหลี่ยมหรือหนาแบนกอนอ่ืนตองทามอยซเจอไรเซอรใหทั่วใบหนา เพ่ือปรับสภาพผิวหนา
กอน จากนั้นก็ลงตามดวยรองพื้นกรอบของหนา โดยเฉพาะสวนที่เปนหล่ียม เชน คาง, กราม, สันแกม, โหนกแกม และ
บริเวณกรอบหนาที่ติดกับไรผม เวลาแตมบลัชตรงแกมใหเร่ิมแตมจากขมับไลไปตามแนว 45 องศา เขามาในหนาจนถึง
ระดับกลางตาดํา จากนั้นก็ใชนิ้วเกล่ียเบาๆ ใหดูกลืนกัน  
 

          สาวตาเล็กและหนังตาตก ถาอยากไดตาโตๆ แบบสาวเกาหลี เราชวยได แรกสุดใหคุณเลือกอายแชโดวที่
ชอบมา 2 สี สีหนึ่งออน อีกสีหนึ่งเขม จากนั้นก็ทาสีออนใหที่เปลือกตาตามรอยพับ อยาลืมทาชวงโหนกค้ิวดวย เสร็จแลว
จึงไลอายแชโดวสีเขมไปที่ชวงหางตาขึ้นไปตามแนวโคงของเบาตา พอเสร็จเรียบรอยแลวก็ใหเอาพูกันปายอายแชโดวสีเขม
จุมน้ํานิดหนอยพอเปยก แลวมาเขียนใหชิดเสนขอบตาบน เนนตรงหางตา แคนี้ตาก็ดูโตสวยแบบสาวเกาหลีสมใจแลว 

*  
 

 



13 
 

เคล็ดลับแกไขจุดบกพรองบนใบหนาทั้งหมด   

 การแกไขรูปหนา 

          ใบหนาของแตละคนก็แตกตางกันไปแตละรูปแบบ บางคนมีสวนขาด บางคนมีสวนเกิน ในการแตงหนาจึงตองมีการ
แกไขรูปหนา เพื่อใหผลของการแตงหนาออกมาไดอยาง สมบูรณแบบที่สุด และตองทําใหคุณดูดีที่สุดดวย 
          ใบหนาเหล่ียม มีหนาผากและขากรรไกรกวาง ตองลบ สวนเกินทั้งสองออก 
          ใบหนารูปหัวใจ มีลักษณะหนาผากกวาง ขากรรไกรแคบ ตองลบสวนเกิน สวนของหนาผากออก 
          ใบหนากลม มีหนาผากกวาง แกมเต็มไมมีโหนกแกม คางส้ัน ควรลบบริเวณดานขางของใบหนาเพื่อใหดูเรียวขึ้น 
          ใบหนายาว มีสวนดานขางของใบหนาแคบ สวนความยาว ใบหนาเดนชัด ตองเพิ่มในสวนของโหนกแกมและลบใน
สวนของคาง 
          ใบหนารูปไข เปนรูปหนาที่สมบูรณแบบอยูแลว จึงไมจําเปนตองแกไข 

 เทคนิคการแกไขรูปหนา 

           ตัดสวนเกินดวยการเฉดด้ิง คือวิธีการใชสีเขมแรเงาในสวนของขางแกม แนวขากรรไกร คาง และหนาผากใหดูแคบ
ลง จะชวยใหใบหนาดูมีมิติมากขึ้น 
           เพิ่มสวนขาดดวยการไฮไลท คือวิธีการใชสีสวางปดไลบริเวณใตตา สันจมูก โหนกค้ิว และบริเวณทีโซนใหดูเดนขึ้น 
 
วิธีการแกไขรูปหนางาย ๆ 
           ใชวิธีการแรเงา ดวยแปงฝุน แปงแข็ง หรือบลัชออน สีที่เขมกวาแรเงาดานขางตามแนวไรผม จากขมับไลมาโหนก
แกม ลงไปจนถึงขากรรไกรและตรงแนวปกจมูก เพื่อใหจมูกมีสันสวยงาม พรอมกับไฮไลทเพื่อความสวาง เพิ่มมิติใหกับ
ใบหนาใหดูนูนขึ้น สันจมูกโดง 

 ใชวิธีการปดแกม 

          รูปหนาส้ัน อยากใหใบหนาดูเรียวยาวขึ้น ใหปดคลายรูปส่ีเหล่ียมผืนผาในแนวต้ังจะทําใหใบหนาดูยาวขึ้น 
          รูปหนากลม ใหปดเปนรูปสามเหล่ียม โดยใหฐานกวาง ขนานกับใบหู และดานแหลมช้ีไปทางจมูก 
          รูปหนาที่มีโหนกแกมสูง ใหปดเปนรูปวงรี ตามแนวโหนกแกม เพื่อลดความสูงของโหนกแกม 
          รูปหนายาว ใหปดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาในแนวนอน 
          ถาตองการใหใบหนาดูสวยสดใส ใหปดแกมเปนรูปวงกลม หรือรูปแอปเปล กระจายบริเวณสวนของรองแกม ให
กระจายออกไปอยางแผวเบา 
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 การแกไขรูปตา 

          ตากลม ใหเนนสีเขมตรงปลายหางตา เกล่ียเฉียงขึ้น 
          ตาเล็ก ใหเนนสีเขมชิดขอบตา ต้ังแตหัวตาจนถึงหางตา พรอมกับเกล่ียใหเนียนกลมกลืน หรือใหเนนสีเขมตรงหาง
ตา เพื่อใหน้ําหนักตกลงไปทางหางตา เพื่อใหดวงตา ดูหางขึ้น 
          ตาชิด ใหเนนสีเขมตรงปลายหางตา เกล่ียเฉียงขึ้น 
          ตาหาง ใหเนนสีเขมตรงหัวตา เพื่อใหน้ําหนักตกลงไปที่หัวตา ดึงใหดวงตาดูชิดเขามา 
          ตาโปน ใหเกล่ียสีเขมชิดขอบตา หลีกเล่ียงการใชสีที่สวาง สีมุก เพราะจะทําใหตาดูโปนย่ิงขึ้น 
          ตาตก เนนสีเขมที่ปลายหางตา และเขียนขอบตาบน ใหใหญกวาขอบตาลาง ปลายหางตายกเล็กนอย 

 การแกไขรูปค้ิว 

          ค้ิวเล็กหรือบาง ตองเพิ่มรูปค้ิวใหดูหนาและเปนธรรมชาติ ดวยการเติมขนาดของหัวค้ิวไลโคงขึ้นใหไดรูป 
          ค้ิวตก จะทําใหใบหนาดูเศรา แกดวยการกันค้ิวในสวนที่ตกออกเปนการปรับรูปค้ิว โดยการใชดินสอเขียนลดหัวค้ิว
ใหตํ่าลงเล็กนอย และเขียนตอหางค้ิวใหมใหไดรูปที่สวยงาม 

 การแกไขรูปปาก 

          ริมฝปากบาง ใชดินสอวาดขอบปากเกินปากจริง เล็กนอย และใชลิปสติกที่มีเนื้อมันวาวเติมเพื่อใหปากดูอวบอิ่มขึ้น 
          ริมฝปากหนา ใชดินสอวาดขอบปากชิดขอบปาก ดานใน ใชลิปสติกระบายทับลงไป หลีกเล่ียงลิปเนื้อมันวาว 
          ริมฝปากบนลางไมเทากัน สามารถแกไดเหมือนปากบาง และปากหนา 
          ขั้นตอนการเขียนขอบปาก 
          1. ใชดินสอวาดขอบปาก 
          2. ทาทับดวยลิปสติก 
          3. เติมลิปกลอส 

*  
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การแตงหนารูปตาในลักษณะตาง ๆ  

 การแตงหนา รูปตาชิด 

 
•ลักษณะ    
 •ระยะหางระหวางดวงตาทั้งสองขางแคบกวาความยาวของดวงตาขางหนึ่ง  
  
•เทคนิค 
•เกล่ียที่ทาตาสีออนจากขอบตาจนถึงค้ิว  
 •ทาที่ทาตาสีเขมที่มุมดานนอกของดวงตาจากขอบตาถึงโหนกค้ิว สีเขมที่สุดควรอยูบริเวณที่ขอบตา และเกล่ียให
กลมกลืนไปจนถึงโหนกค้ิว  
 •ใชดินสอเขียบขอบตาเขียนขอบตาดานบนและดานลาง สําหรับดานบนใหยกปลายหางตาขึ้น เสนบริเวณมุมหัวตาดาน
ในจะตองเรียวบางและคอยๆหนาขึ้นที่มุมตาดานนอก  
 •ปดมาสคารา และปดซํ้าเปนคร้ังที่ 2 ที่ขนตาดานนอกเพื่อเนนใหเดนกวามุมหัวตาดานใน  
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 การแตงหนา รูปตาหาง 

  

 

 

 
•ลักษณะ 
    
 •ระยะหางระหวาดวงตาทั้งสองขางกวางกวาความยาวของดวงตาขางหนึ่ง และสันจมูกแลดูกวาง  
  
•เทคนิค 
 •เกล่ียที่ทาตาสีออนจากขอบตาถึงค้ิว 
 •ทาครีมรองพื้นสีเขมทีมุมหัวตาดานในจากขอบตาถึงโหนกค้ิว สีเขมที่สุดควรอยูที่บริเวณขอบตา และเกล่ียใหกลมกลืนไป
จนถึงโหนกค้ิว  
 •ใชดินสอเขียนขอบตาเขียนขอบตาดานบนและดานลาง เสนบริเวณมุมหัวตาดานในจะตองหนาและคอยๆ บางลงตรงมุม
ตาดานนอก  
 •ปดมาสคารา และปดซํ้าเปนคร้ังที่ 2 ที่หัวตาดานในเพื่อเนนใหเดนกวามุมตาดานนอก  
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 การแตงหนา รูปตาลึก 

  

 
 

 

  

 
•ลักษณะ 
•ดวงตาแลดูเล็กและลึก 
  
•เทคนิค 
 •เกล่ียที่ทาตาสีออนจากขอบตาจนถึงค้ิว  
•ทาที่ทาตาสีกลางบริเวณรอยพับของเปลือกตาไปจนถึงโหนกค้ิว และเกล่ียใหเรียบ  
 •ใชดินสอเขียบขอบตาสีกลางเขียนขอบตาดานบน โดยเร่ิมจากมุมหัวตาดานในไปจนถึงมุมตาดานนอก  
•เขียนขอบตาดานลางและเกล่ียใหเรียบ  
•ปดมาสคารา และปดซํ้าเปนคร้ังที่ 2 ที่ขนตาดานนอก  
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 การแตงหนา รูปตาหอย 

  

 
 

 

  
•ลักษณะ 
•รอยพับบริเวณเปลือกตาแลดูไมชัด 
•บริเวณใตค้ิวดูมีเนื้อมากและหวยยอยลงมา 
  
•เทคนิค 
•หลีกเล่ียงการใชที่ทาตาเฉดสีมุก 
•เกล่ียที่ทางตาสีออน (สีดาน) จากขอบตาจนถึงค้ิว  
•ทาที่ทาตาสีกลางบริเวณที่มีเนื้อหอยลงมาและเกล่ียไปจนถึงโหนกค้ิว  
•เขียนเสนบางๆ ที่ขอบตาดานลางเพื่อเบนความสนใจจากบริเวณเปลือกตาดานบน และเกล่ียใหเรียบ  
•ปดมาสคารา 2 คร้ัง  
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 รูปตาอูม 

  

 
 

 

 
 

 
•ลักษณะ 
•ดวงตาแลดูโดนเดนเกินใบหนา 
•เห็นเปลือกตาเดนชัด 
  
•เทคนิค 
•เกล่ียที่ทาตาสีกลาง (สีดาน) จากขอบตาจนถึงค้ิว  
•ทาที่ทาตาสีเขมกวาตามขอบตาดานบน และคอยๆ เกล่ียไปตามมุมตาดานนอก  
•ทาที่ทาตาสีเดียวกันนี้ที่ขอบตาดานลาง  
•เกล่ียสีเขมกวาที่เปลือกตาเพื่อทําใหแลดูเล็กลง โดยเร่ิมจากดานลางของช้ันตาธรรมชาติ ไมควรเร่ิมที่ช้ันตาพอดี  
•ใชดินสอเขียนขอบตาเขียนที่ขอบตาดานบนและคอยๆ วาดเสนหนาขึ้นเร่ือยๆ ที่มุมตาดานนอก  
•เขียนขอบตาดานลางและเกล่ียใหเรียบ 
•ปดมาสคารา 2 คร้ัง  
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 รูปตาเล็ก 

 
 

 

 
 

 
•ลักษณะ 
•ดวงตาแลดูเล็กเม่ือเทียบกับสวนอื่นๆ บนใบหนา  
  
•เทคนิค 
•เกล่ียที่ทาตาสีออนจากขอบตาจนถึงค้ิว เลือกเฉดสีที่ออนกวาสีผิวเล็กนอย  
•ทาที่ทาตาสีกลางบริเวณช้ันตา เกล่ียขึ้นไปจนถึงโหนกค้ิว  
•ใชดินสอเขียนขอบตาเขียนขอบตาดานบนเร่ือยไปจนถึงขอบตาดานนอก 
•เขียนขอบตาลางดวยสีกลางเปนเสนบางๆ และเกล่ียใหเรียบ  
•ปดมาสคารา 2 คร้ัง  
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 การแตงหนา รูปตาแบบชาวตะวันออก 

  

 
 

 

•ลักษณะ 
•ดวงตาแลดูแบนเรียบไมมีช้ันตา  
•มองเห็นช้ันตาเพียงเล็กนอยหรือไมเห็นเลย 
  
•เทคนิค 
•เกล่ียที่ทาตาสีออนจากขอบตาจนถึงค้ิว 
•ใชนิ้วลูปที่เปลือกตาเพื่อหาแนวช้ันตา 
•ทาที่ทาตาสีเขมบริเวณดังกลาว โดยเร่ิมจากมุมหัวตาดานในปดไปทางดานขางของสันจมูก และเกล่ียไปทางมุมตาดาน
นอก ซ่ึงจะชวยใหเห็นช้ันตาชัดขึ้น  
•เกล่ียใหกลมกลืนไปจนถึงโหนกค้ิว 
•ใชดินสอเขียนขอบตาเขียนที่ขอบตาดานบนและดานลาง ระวังอยาใหเสนทั้งสองมาบรรจบกันที่มุมตาดานนอก  
•ปดมาสคารา 2 คร้ัง  
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 การแตงหนา รูปตาโปน 

 
 

 

  
•ลักษณะ 
    
 •ดวงตาแลดูโปนบริเวณกระบอกตา 
  
•เทคนิค 
•หามใชที่ทาตาสีสดใสที่เปนสีออนเด็ดขาด เพราะจะย่ิงทําใหดวงตาแลดูเดนย่ิงขึ้น ควรใชสีดานแทน  
•เกล่ียที่ทาตาสีกลางจากขอบตาจนถึงค้ิว 
•ทาที่ทาตาสีเขมบริเวณขอบตาดานบน แรเงาไปตามแนวขอบตาเพื่อไมใชเกิดเสนคมชัดขึ้นมา  
•ทาที่ทาตาสีเขมบริเวณเปลือกตาทั้งหมด 
•ทาทีทาตาสีออนกวาบริเวณใตค้ิว และเกล่ียใหเรียบ  
•ปดมาสคารา 2 คร้ัง  
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 การแตงหนา รูปตากลม 

 
 

 

  
•ลักษณะ 
•ดวงตาแลดูกลมโตเกินขนาด 
  
•เทคนิค 
•เกล่ียที่ทาตาสีกลางจากขอบตาจนถึงค้ิว 
•เพื่อลดความกลมโตของดวงตา ใหทาขอบตาดานลางดวยที่ทาตาสีกลาง หรือสีเขม และคอยๆ เกล่ียขึ้นดานบน  
•ทาที่ทาตาสีกลางบริเวณเปลือกตา โดยเร่ิมจากบริเวณ 1/3 ของมุมตาดานนอก คอยๆ ทแยงมุมขึ้นขางบนและเกล่ีย
เขาขางใน เกล่ียใหกลมกลืนบริเวณโหนกค้ิว  
•เกล่ียใหกลมกลืนไปจนถึงโหนกค้ิว 
•ใชดินสอเขียนขอบตาเขียนที่ขอบตาดานบน คอยๆ ทแยงมุมขึ้นไปจนถึงมุมตาดานนอก  
•เขียนขอบตาดานลางและเกล่ียใหเรียบ 
•ปดมาสคารา และปดซํ้าเปนคร้ังที่ 2 บริเวณมุมตาดานนอก  
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 การแตงหนา รูปตายอย 

  

 
 

 

•ลักษณะ 
•มุมตาดานนอกหอยยอยลงมา 
  
•เทคนิค 
•เกล่ียที่ทาตาสีออนจากขอบตาจนถึงค้ิว  
•ใชดินสอเขียนขอบตาเขียนขอบตาดานบน คอยๆ ทแยงมุมขึ้นขางบนจนถึงมุมตาดานนอก  
•จากเสนนี้ใหทาที่ทาตาสีเขมบริเวณช้ันตา โดยเร่ิมจากมุมตาดานนอก เกล่ียขึ้นขางบนและเกล่ียเขาขางในประมาณ 3/4 
ของดวงตา  
•ใชดินสอเขียนขอบตาเขียนขอบตาดานลางเปนเสนบางๆ และเกล่ียใหเรียบ  
•ปดมาสคารา และปดซํ้าเปนคร้ังที่ 2 ที่หัวตา 
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 การแตงหนา รูปตาแบบเม็ดอัลมอนด 
  

 
 

 

•ลักษณะ 
•ดวงตามีสัดสวนสมดุลและหางตาเฉียงขึ้น 
  
•เทคนิค 
•เกล่ียที่ทาตาสีออนจากขอบตาจนถึงค้ิว 
•ทาที่ทาตาสีกลางถึงสีเขมบริเวณช้ันตา เกล่ียขึ้นไปจนถึงโหนกค้ิว  
•ทาที่ทาตาสีออนกวาตรงกลางเปลือกตา 
•ใชดินสอเขียนขอบตาเขียนขอบตาดานบนเพื่อใหขนตาแลดูหนาขึ้น 
•เขียนขอบตาดานลางและเกล่ียใหเรียบ  
•ปดมาสคารา 2 คร้ัง   

*  

  



26 
 

เทคนิคการติดขนตาปลอมใหดูเนียน  

  

  
อุปกรณทั้งหมดที่ชวยใหดวงตาดูโดดเดนข้ึน 

  
-  ขั้นตอนแรก  ปดมาสคารา  เพื่อชวยในการพยุงขนจาปลอมใหอยู  ดูกลืนเปนธรรมชาติเนียนไปกับขนตาจริง 
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-  มองเหลือบลงขางลาง  แลวคอยๆ  ดัดขนตา  ดัดอยางนอย  3  คร้ัง เพื่อความเดงย่ิงขึ้น 
  

 
-  ทากาวใหทั่วขอบขนตาปลอม ทิ้งไวสักพัก  (การเลือกขนตา เลือกไดตามชอบใจ  แตควรเลือกใหเหมาะกับโอกาส) 
แตเลือกกาวย่ีหอที่ดีๆ  หนอย  เพื่อจะไดทนทาน  และดูเนียนย่ิงขึ้น 
-  เร่ิมขั้นตอนการติดขนตา  จับที่ปลายขนตา  ใหขอบขนตาปลอมแนบชิดไปกับขอบตาของเรามากที่สุด 
-  ติดเสร็จ  รอสักพักใหกาวแหง  คอยๆ  ใชนิ้วมือบีบขนตาปลอมกับขนตาจริงใหแนบกลืนกัน  จะไดดูไมหลอกจนเกินไป 
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-  กรีดอายไลเนอรเพื่อปกปดรอยกาว  และปดทับรอยของขนตาปลอม 
เทคนิคการกรีดตา  คอยๆ  กรีดไลจากหัวตาไปหางตา  ใหปลายหางตาตวัดขึ้นเล็กนอย  และกรีดอายไลเนอรใหชิดขอบ
ตาที่สุด 
 
-  เนื่องจากเปนคนตาเล็ก  จึงกรีดอายไลเนอรคอนขางหนาหนอย  เพื่อเพิ่มความกลมโตของดวงตา 
 
ข้ันตอนสุดทาย  ปดมาสคาราที่ขนตาลาง  เวลาปดใหมองเหลือบขึ้น  ใหหัวแปรงหันเขาตัวเรา  ยีไปเร่ือยๆ  จนกวาจะ
หนาจนเราพอใจ   เปนการเพิ่มวอลุมใหกับขนตา เพื่อขนตาเรียงตัวดูสวย  ใชแปรงวางแนวนอนแนบกับขนตา  ปดขึ้นปด
ลง  เพื่อเพิ่มความหนาอีกคร้ัง 
  
-  ปดแกม  ทาปากเล็กนอย  เปนอันเสร็จขั้นตอน 

*  
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ทาลิปสติกใหถูกวิธ ี

 

 
 
สําหรับคนผิวขาว จะไดเปรียบหนอย เพราะสามารถใชลิปสติกไดแทบทุกสี ผิวขาวเขาไดกับทุก
เฉดสี  
สําหรับคนผิวคล้ํา อาจจะตองพิถีพิถันในการเลือกสีเล็กนอย ควรจะหลีกเลี่ยงบางสี เชน สีชมพู
มากๆ หรือสีสมมากๆ เพราะจะทําใหหนาดูหลอก ไมสวยเทาที่ควร  

 
สวนวิธีเติมแตมริมฝปากใหสวยเหมาะกับรูปปากของแตละคน ใหสังเกตริมฝปากของตัวเองวามี
ลักษณะแบบไหน  

 
ริมฝปากบาง เพื่อใหริมฝปากดูอิ่มเอิบ ควรใชรองพื้นสีเดียวกับริมฝปากใหทั่วทั้งบนและลาง แลว
ทาแปงฝุนทับ จากนั้นก็ใชลิปสติกที่มีสีเขมเขียนขอบปากใหม แลวทาลิปสติกสีเดียวกัน ควรเลือก
ทาสีสันที่สดใส หลีกเลี่ยงสีเขมเพราะจะทําใหปากดูกระดาง  

 
ริมฝปากหนา เพื่อทําใหริมฝปากดูบางลงใหใชรองพื้นสีเดียวกับริมฝปาก ทาทับดวยแปงฝุน 

จากนั้นจึงใชพูกันหรือดินสอเขียนขอบปากใหมใหเล็กลงกวาเดิม แลวจึงทาลิปสติกใหเต็มปากที่
วาดขึ้นมาใหม เลือกทาไดทุกสี ยิ่งสีสดๆ เขม จะทําใหปากดูนุมและสวยขึ้น  
 
ริมฝปากแบน ใชลปิกรอสทารองพื้นกอน จากนั้นใชลิปสติกสีออนทาบริเวณสวนกลางริมฝปาก 

แลวจึงใชลิปสติกสีเขมทารอบนอก จะชวยใหริมฝปากดูนูน อิ่มเอิบมากขึ้น  

 
ริมฝปากมีรอยยน สําหรับกรณีนี้ไมควรใชครีมรองพื้นทา แตใหใชลิปกรอสที่มีมุกหรือมันมากกวา
ปกติทารองพื้นแทนลิปสติกทีใ่ชควรเลือกใชสีเขมมาก แลวทาลิปกรอสทับอีกครั้ง จะชวยใหริม
ฝปากมันวาวเปนประกายอิ่มเอิบยิ่งขึ้น  
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มุมปากตก ควรใชรองพื้นสีเดียวกับริมฝปาก รองพื้นบริเวณมุมปากกอนทาลิปสติก แลวทาทับดวย
แปงฝุน จากนั้นจึงแตงมุมปากดวยลิปสติกใหยกขึ้นจากเดิมไดรูปมากขึน้ แลวจึงทาลิปสติกใหเต็ม
รูปปาก  

 
ริมฝปากไมเทากัน ใชพูกันแตงริมฝปากใหไดรูปทั้งสองขาง โดยใชลิปสติกสีเขม แลวตามดวย
ลิปสติกสีเดียวกัน แตออนกวา ทาทับดวยลิปกรอสอีกครั้ง  

 
ขอบปากเปนริ้วรอย หามใชรองพื้นทาบนริมฝปากเปนอันขาด เพราะจะทําใหริ้วรอยนั้นเดนชัดขึ้น 
ลิปสติกที่ใชควรจะเปนสีออน  ๆหรือสีที่ออกธรรมชาติ ไมควรใชสีเขม เพราะจะยิ่งเนนใหเห็นริ้ว
รอยที่ขอบมากขึ้นดวย ถาคุณหมั่นบํารุงรักษาอยางถูกวิธ ีริ้วรอยนั้นก็จะหายในเร็ววัน จะบํารุงดวย 
botanical lip treatment ควบคูไปกับ moisturizing colout lipstick ก็ไดผลดี 
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การแตงหนากรณีพิเศษ  

 การแตงหนาสําหรับตอนกลางวัน 

 •ลงครีมรองพื้นชนิดเหลวที่เหมาะกับสภาพผิวเพียงบางๆ 
 •ปกปดร้ิวรอยและรอยคลํ้าใตดวงดาดวครีมรอบพื้นรอบดวงตาและปกปดร้ิวรอยชนิดแทง และเกล่ียใหเนียนเรียบ  
 •ทาทับแปงฝุนใหทั่วใบหนา 
 •ใชแปรงปดขนค้ิววาดใหดูเปนรูปค้ิวสวยงามแตไมคมชัดจนเกินไป 
 •ใชดินสอเขียนขอบตาวาดเสนตามแนวขอบตาดานบน 
 •ทาตาดวยที่ทางตาสีออนหรือสีกลางจากขอบตาจนถึงค้ิว 
 •ทางสีเขมเพื่อเพิ่มความเดนบนดวงตา เกล่ียใหทั่วแนวโหนกค้ิวเพื่อใหดวงตาเปนรูปอัลมอนด สามารถใชสีเดียวกันนี้ทา
ไลไปตามแนวขอบตาดานลางได 
 •ปดมาสคาราที่ขนตาดานบนและดานลาง 
 •ปดที่ทาแกมแบบฝุนบางๆ ที่ไดบริเวณโหนกแกมไปจนถึงแนวเสนผม 
 •ใชดินสอเขียนขอบปากวาดรูปปากแลวทาลิปสติกสีกลางหรือสีเขมสําหรับวันทํางาน และสีออนสําหรับวันพักผอน 
 

 การแตงหนาสําหรับตอนกลางคืน 

 •ทาครีมรองพื้นใหหนากวาตอนกลางวัน โดยใชฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ กับแปงแข็ง ผสมรองพื้นเกล่ียใหเนียนเรียบทั่ว
ใบหนา 
 •ปกปดร้ิวรอยและรอยคลํ้าใตดวงตาดวยครีมรองพื้นรอบดวงตา และ ปกปดร้ิวรอยชนิดแทง 
 •ปดทับดวยแปงฝุนอีกคร้ัง 
 •ใชดินสอเขียนค้ิวสีเขมกวาสีค้ิวธรรมชาติ เขียนค้ิวใหไดสัดสวนและดูเปนธรรมชาติ 
 •ทาตาดวยที่ทาตาสีออนจากขอบตาจนถึงค้ิว 
 •ทาสีเขมเปนเสนบางๆ บริเวณรอบพับบนเปลือกตา จะทําใหดวงตาดูโตขึ้นและโหนกค้ิวดูเดนขึ้น 
 •เกล่ียดวยที่ทาตาสีกลางเพื่อเนนความงามและทําใหดวงตาแลดูคมเขมขึ้น 
 •วาดไฟนไลเนอรสีดําที่ขนตาดานบน โดยเร่ิมจากหัวตาเปนเสนบางๆ กอนแลวเร่ิมวามใหหนาขึ้นตรงบริเวณมานตา 
จากนั้นลากเสนตอในแนวเฉียงขึ้นเหนือหางตา 
 •ใชดินสอเขียนขอบตาวาดที่ขอบตาดานลาง 
 •ไมควรเขียนขอบตาจนถึงหางตาเพราะจะทําใหดวงตาเล็กลง 
 •ปดมาสคารา 2 คร้ังที่ขนตาบนและลาง 
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 •ปดแกมดวยที่ทาแกมแบบฝุนสีกลางและสีเขมบริเวณใตโหนกแกม ปดสีออนกวาทับสีเขม บริเวณกลางแกม และเกล่ีย
ขึ้นไปจนถึงบริเวณแนวเสนผม 
 •วาดรูปปากดวยดินสอเขียนขอบปาก แลวจึงทาลิปสติก 
 

 การแตงหนาสําหรับวัยผูใหญ 
 •ใชครีมรอบพื้นชนิดเหลวสําหรับการรอบพื้นแบบบาง และครีมรอมพื้นชนิดอัดแข็งสําหรับการรองพื้นแบบหนาเพื่อเพิ่ม
ความชุนช้ืน 
 •ปกปดรอบคลํ้าใตดวงตาดวยครีมรองพื้นรอบดวงตาและปกปดร้ิวรอยชนิดแทง 
 •เนื่องจากสีผิวจะเปล่ียนไปตาวัย ดังนั้น จึงจําเปนตองตรวจดูสีของครีมรองพื้นดวย โดยควรตรวจดูทุก 3-4 ป เพื่อใหเขา
กับผิว 
 •ตบทายดวยการปดแปงฝุน หากทาแปงหนาเกินไป ร้ิวรอยตางๆจะถูกเนนใหเดนชัดขึ้น 
 •ตกแตงรูปค้ิว หากจะใชดินสอเขียนค้ิว ควรหลีกเล่ียงสีดําเพราะจะดูเขมเกินไป 
 •ใหที่ทาตาสีออนที่ดวงตาต้ังแตขอบตาจนจรดค้ิว 
 •เกล่ียดวยที่ทาตาสีกลางบริเวณรอยพับของเปลือกตา แลวเกล่ียไปจนถึงโหนกค้ิว ไมควรใชที่ทาตาสีมุก เพราะสีมุกจะ
เนนรอยยนของผิวที่แหงและรอยยนตามวัยใหเดนชัดขึ้น 
 •แนะนําใหใชที่ทาตาสีมวง เทา หรือสีเขียว เกล่ียบริเวณขอบตา ไมควรทาสีใดๆ บริเวณขอบตาดานลาง เพราะจะทําให
ดวงตาดําคลํ้า ดูเหมือนอิดโรยและอดนอนมากขึ้น 
 •ใชดินสอเขียนขอบตาวาดตามแนวขอบตาและเกล่ียเบาๆ โดยหลีกเล่ียงสีเขม แนะนําใหใชสีมวง น้ําเงิน หรือน้ําตาล 
 •ปดมาสคารา 2 คร้ัง เลือกสีน้ําตามเขมหรือสีฟา เพราะสีดําจะเขมเกินไป 
 •เม่ืออายุมากขึ้น ผิวหนาก็จะหยอนยานตามวัย การปดที่ทาแกมแบบแปงฝุนดวยวิธีที่ถูกตอง จะชวยพรางความหยอน
ยานโดยชวยยกพวงแกมขึ้นได  
 •ปดแกมจากพวงแกมจนถึงแนวเสนผม โดยเนนเฉพาะบริเวณกลางพวงแกม 
 •เฉดสีที่ทาแกมที่ควรใชคือ สีชมพูออนและสีพีช 
 •เพื่อปองกันไมใหลิปสติกซึมเลอะขอบปาก ใหทาครีมรองพื้นที่ริมฝปากแลวปดทับดวยแปงฝุน 
 •ใชดินสอเขียนขอบปากเพื่อเนนริมฝปาก แนะนําใหเลือกสีที่ใกลเคียงกับสีลิปสติกที่คุณใชอยู 
 •สําหรับลิปสติก แนะนําเฉดสีชมพูและแดงในเฉดสีกลางไปจนถึงสีสด 
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 การแตงหนาสําหรับผูสวมแวนตา 
 •แตงหนาใหทั่วใบหนาโดยไมเวนแมแตแกมหรือริมฝปาก 
 •ตรวจดูสีของกรอบแวนดวยวาเปนโทนสีรอนหรือสีเย็น เพื่อแตงหนาใหกลมกลืนไปกับขอบแวน 
 •ค้ิวควรจะอยูในระดับเดียวกันกับกรอบแวน หรือสูงกวาเล็กนอย 
 •สีของที่ทาตาสามารถเลือกเฉดสีเขมขึ้นเล็กนอยได เพราะกระจกแวนจะลดความเขมของสีลง 
 •สรางความสมดุลระหวางความเขมของสีที่ทาตา เพื่อใหดูกลมกลืนไปกันไดกับแวนตา 
 •ใชดินสอเขียนขอบตาพอประมาณ ควรจะใชชนิดสีมากกวาสีดําหรือน้ําตาล 
 •อยาลืมปดมาสคาราเปนอันขาด 
 •หากใสแวนกรอบใหญ ควรปดแกมบริเวณโหนกแกมดวย เพื่อที่จะไดมองเห็นผานเลนสแวนตา 
 •หากกรอบแวนสีเขม ควรจะทําใหเคร่ืองสําอางบนใบหนากลมกลืนกันดวยการใชลิปสติกสีเขม 
 

 การแตงหนาสําหรับวัยรุน 

 •เร่ิมตนดวยการใชแปงแข็งผสมรองพืน้ใหทั่วใบหนา ควรเลือกสีที่เขากับสีผิวเพื่อความเปนธรรมชาติ 
 •ปดขนค้ิวใหเขารูป 
 •ใชดินสอเขียนขอบตาวาดเสนตามแนวขอบตาแลวเกล่ียเบาๆ แนะนําใหใชสีน้ําเงินหรือสีน้ําตาล 
 •ปดมาสคาราสีน้ําตาลเพียงคร้ังเดียว 
 •ปดแกมบางๆ ดวยที่ทาแกมเฉดสีชมพู หรือสีพีช 
 •ทาปากดวยเชียร กลอสส หรือลิปสติกสีธรรมชาติ 
 

 การแตงหนาสไตลแอ็บแบว 

 •กอนแตงหนาทามอยซเจอไรเซอรเพิ่มความชุมช้ืนใหใบหนาทุกคร้ัง แตตองรอสัก 10 นาทีใหครีมบํารุงซึมซาบเขาสูผิว
กอนจะเร่ิมแตงหนา 
•ทาแปงฝุนอัดแข็งเนื้อบางเบาหรือ loose powder โดยเลือกเนื้อแปงที่สีกลมกลืนกับผิว อยาพยายามใชโทนสีขาวที่ออน
กวาผิวจริงของตัวเองมาก เพราะจะทําใหหนาวอกดูเฟค 
•ปดแกมดวยบลัชออนสีชมพูหรือสีพีช โดยเนนปดที่โหนกแกม ไลจากขอบหนามาถึงประมาณกลางลูกตาดํา แลวปดวน
เปนวงกลมๆ จะชวยใหใบหนาดูมีเลือดฝาก สุขภาพดี มีเสนห นาหอม 
•ทาอายชาโดวสีน้ําตาลออนเมทาลิค หรือสีเบจเปนสีพื้นใหทั่วเปลือกตา 
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•เขียนขอบตาใหคมชัด โดยใชดินสอเขียนขอบตาสีน้ําตาลหรือดํา วาดจากหัวตาไปจนถึงหางตา แลวตวัดปลายช้ีขึ้น
เล็กนอย  
•ดัดขนตา ซ่ึงตองดัดต้ังแตโคนขนตาขึ้นไปกลางขนตา และก็ดัดที่ปลายขนตารวม 3 steps แลวปดมาสคาราชนิดเพิ่ม
ความหนาและความยาว  
•ทาริมฝปากดวยลิปบาลมเพิ่มความชุมช้ืน แลวทับดวยลิปกลอส หรือลิปเจลสีชมพูออนๆ   
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เทคนิคการเมคอัพใหดูเปนสาวหนาคม  

  

 
 
 

1. เตรียมใบหนาทาครีมประทินผิวใหพรอม ลงบีบีครีมใหทั่ว คอยๆ เกลี่ยบางๆ ใหทั่ว
ใบหนา 

 
2. ลงเมคอัพเบส ที่สันจมูก และบริเวณโหนกแกม ลูบไลเบสเบาๆ จนทั่ว ใหผิวเรียบเนียน

ดูสม่ําเสมอ จากนั้นลงแปงฝุนบางๆ 
 

3. ไลทดวยสีสมออนๆ บริเวณจมูก แกมปดขึ้นเบาๆ ใหกลมกลืน จะชวยทําใหใบหนาดู
ตอบ และมีมิต ิ

 
4. ไฮไลทสีขาวบริเวณใตตา รอบดวงตา บริเวณสันจมูก หนาผาก และคาง 

 
5. เขียนค้ิวดวยสีน้ําตาลออน หวีตกแตงคิ้วใหสวยงาม เขารูป 

 
6. ลงไฮไลทสีขาวที่เปลือกตาใหทั่ว อยาลืมลงบริเวณโหนกคิ้วดวย 

 
7. ทาเปลือกตาดวยอายแชโดวสีสมออน ใหทั่ว โดยทาบางๆ และเขียนใตตาดวยสีสม

ออน ไลทเปนแนวยาวตามความโคงของรูปตา 
 

8. เขียนขอบตาดวยอายไลเนอรเจล สีน้ําตาล ทั้งขอบตาบน และขอบตาลาง คอยๆ เขียน
ตามรูปตา เนนบริเวณหางตา ใหเขม และเช่ิดขึ้นเล็กนอย เนนปลายใหหนา  ๆ

 
9. ติดขนตาปลอม โดยทากาวทิ้งไวที่ขนตา ประมาณ 1 นาท ีคอยเร่ิมติด เขียนอายไล

เนอรอีกคร้ัง เพ่ือปกปดกาวที่ขนตา ปดมาสคาราเพ่ือเพ่ิมความกลมกลืนไปกับขนตา
จริง ทั้งขนตาบน และขนตาลาง โดยปดซํ้า 2 คร้ัง เพ่ือความงอนงาม 

 
10. ปดแกมดวยสีสม ใหหนาดูมีสีสันอยางเปนธรรมชาต ิ

 
11. ทาลิปสีชมพูมุขออนๆ เปนอันเสร็จขั้นตอน 
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เทคนิคการเขียนตาเช่ิดๆ แบบ Cat Eye  

  
  

 
  

 
 1. ลงสีไฮไลตใหทั่วเปลือกตา เพ่ิมความสวางใหดวงตา 
  

 
2. - ทาอายแชโดวโทนสีออกมวงเปนสีพ้ืนทับคร่ึงเบาตา ใหดูมีมิต ิ 
- ลงอายแชโดวสีดําแคคร่ึงพับตา เนนชวงหางตาใหเขมขึ้น เกลี่ยสีใหกลืนกัน 
  

 
3. - เขียนไฮไลตสีขาว(ดินสอ) ที่ขอบตาลางเปนชิมเมอร ปรับตาใหดูสวางขึ้น 
- ลงไฮไลตกลิตเตอรที่โหนกคิ้ว 
  

 
4. - ลองวัดขนาดความพอดีของเสนท่ีจะเขียนดวยพูกัน วางพูกันทาบจากหางตา พอไดที่
แลวก็ตั้งโครงเสนขึ้นเลย วาดใหเปนมุมสามเหลี่ยม 
- (เทคนิคคือ ยกหนาขึ้นเล็กนอย มองเหลือบตาลงมานิดหนอย)เร่ิมเขียนดวยอายไลเนอร
เจลสีดํา เขียนทีละคร่ึง โดยลากจากกลางตาไปหางตา ตวัดเสนขึ้นเล็กนอยแบบตาแมว (เขียน
เสนหางตาใหหนาหนอย เพ่ือใหตาดูกลมโตสดใส) เขียนตอจากหัวตาไปกลางตา 
  

 
5. ลงไฮไลตใตตา ดวยสีขาว เพ่ิมความสวาง กลบลอยคล้ําใตดวงตา 
  

 
6. - มองเหลือบลง แลวเขียนอายไลเนอรท่ีใตตา เขียนเพียงคร่ึงเดียว เขียนจากปลายตาไป
กลางตา (ลากใหเปนสามเหลี่ยมเดียวกันกับเสนขอบตาบน) 
- ดัดขนตา ตามความถนัด 
- ปดมาสคาราใหทั่วทั้งขนตาบน และขนตาลาง เนนจากโคนจนถึงปลายสุดของขอบตา 
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เทคนิคการแตงหนาราคาประหยัด  

 
 
1.ลงเบสเขียว the face shop ปกปดรอยแดงของสิว 

 
2.ลง BB มิสทีน ปกปดรอยสิวตอจากเบสเขียว (ไมลง BB ทั่วหนา เพราะเปนคนหนามัน) 

 
3.เกล่ีย BB ใหท่ัวร้ิวรอย 

 
4.ทาแปงฝุนมิสทีน สีเนื้อใหทั่วหนาคอยๆ เกลี่ย ใหเนียน 

 
5.ทาท่ีปดแกม (ที่ปดแกมราคา 50 บาท ซ้ือที่ ยูเนี่ยนมอล) โดยวนแปรงใหทั่วทุกสี แลวทาลง
ที่แกมบริเวณใตตาเปนวงกลม 

 
6.เขียนค้ิวดวยดินสอ สีน้ําตาลโดยเขียนเปนเสนขอบตามรูปค้ิว จากนั้นลงสีทาคิ้วสีน้ําตาล
แบบฝุนโดยใชแปรงทาเกลี่ยรอบๆขอบที่เขียนไว และไลลงมาจนถึงบริเวณสันจมูก(เสริมดั้งนิด
หนอย) 

 
7.ใชสีชมพูเมทัลลิค ทาบริเวณหัวตาและไลสีไปจนถึงหางตา สวนของหางตาใชสีดําเกลี่ยให
ฟุงตามรอยพับของเปลือกตา 

 
8.เขียนขอบตาท้ังในขอบและนอกขอบดวยดินสอแขก (ดินสอแขกราคา 10 บาทเองคะ 
ซ้ือที่ตลาดทาน้ํานนท ตาดําเขมไดใจ) จากนั้นลงดวยอายไลเนอร ชนิดน้ําใหคมชัด 

 
9.ติดขนตาปลอม โดยการนําขนตาปกติมาตัดดวยกรรไกรแบงคร่ึงเปน 2 อัน แลวติดลงไปที่
บริเวณหางตา 

 
10.จากนั้นทาทับดวยมาสคารา เพ่ือความหนา และความยาวใหขนตาจริงกลมกลืนกับของ
ปลอม 

 
11. ทาปากดานในขอบดวยสีแดง และทาดวยสี นูดทา จากนั้นเอาลิปกลอส สีนูดทาทับ อีก
คร้ัง 

 
12.ลองเอาวิกผมส้ันมาใส เสร็จแลว  
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เทคนิคการแตงหนาสไตลสาวหมวย  

 
 

กอนอื่น เพ่ือนๆทาครีมบํารุง ตามดวยกันแดด แลวก็ตามดวย make up base หรือ บีบี ครีม 
หากเพ่ือนๆกลัวหนาไมเดงเนียน จะลงรองพ้ืนก็ไดนะคะ หลังจากนั้นก็ตามดวย concealer 
กลบรอยคล้ําใตตา และ รอยสิว อยางเบาๆมือ ตอดวย Brush cream ลงบริเวณแกม แลวตาม
ดวยแปงฝุน หรือ แปงพัฟ ไมผสมรองพ้ืนคะ สําหรับใครๆ ที่เวลาทาอายเชโดวฝุนแลว ไมติด 
หรือหลุดงาย ฝนขอแนะนําลงอายลายเนอรแบบครีมลงบางๆกอน แลวตามดวยอายเชโดว
แบบฝุน 

 
1 ลงอายเชโดว highlight สีขาวบริเวณโหนกคิ้ว และตอดวย ลงอายเชโดวสีเทาบริเวณ เปลือก
ตา ลงอายเชโดวสีดําเขมบริเวณ ชิดขอบตา เนนชวงหางตา จากนั้นใช Brush เบลนๆๆ 

 
2 ใตตา ใชอายเชโดวสีขาวเขียนชิดขอบตา จากหัวตาไปกึ่งกลางของตา แลวจากกึ่งกลางไป
ถึงหางตาใชสีเทา 3 ใชอายไลนเนอรสีดําเขียนชิดขอบตา แตเนนหนาๆหนอยชวงหางตา
นะคะ เพราะสาวตาตี ่ถาสืตาแลวจะมองไมเห็นวาเขียนอายไลนเนอร แลวก็อยาลืม เขียนขอบ
ตาลางดวย หากเพ่ือนๆมีอายลายเนอรสีขาว Tear Drop ใตตา ตาจะไดดูว้ิงๆมากขึ้นคา 

 
4 และมาถึงขั้นตอนสุดทาย ดัดขนตาแลวปดมาสคารา หรือ จะติดขนตาปลอมก็แลวแตชอบนะ 

 
สีแกม สีท่ีใชก็สีพีช ผสมสีชมพูออนนิดนึง  

 
ลงลิปบาลมบํารุงกอน แลวใช ลิปสติกสีของ NARS แลวลงตอดวยลิปกลอส 
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เทคนิคแตงหนา...ลบแกมปอง  

 
 

หลักการมีแค 2 ขอ 1. ลงเฉดดิ้งที่แกม เพ่ือพรางแกมใหดูซูบลงสักนีดสสส ก็ยังดี 2. แตง
ตรงอื่นเชน ตา ใหสวยๆเขาไว เพ่ือลอลวงใหคนมองขามแกม 

 
1. บํารุง ขั้นแรก.. เช็ดหนาใหสะอาดกอนการแตงหนาทุกคร้ัง ไมงั้นถาโบะ ทับคราบ

สกปรกเขาไปอีก งานนี้ทั้งอวน และสิวขึ้น ก็ไมไดผุดไดเกิดกันแลวละคะ จากนั้น ก็บํารุง
ตามขั้นตอนปกติ อันไดแก ทาโทนเนอรปรับสภาพผิว ลงครีมบํารุงที่มี moisturizer และ
ครีมกันแดด 

 
2. ลงรองพื้น จากนั้นลงรองพ้ืนคะ หลายคนไมชอบลงรองพ้ืน นุยก็ไมชอบ แตพอดีรอง

พ้ืนตัวใหมที่ไดมา ควบคุมความมันขั้นเทพ แลวยังทําใหเคร่ืองสําอางติดทน เมื่อวานนุย
ไปเที่ยวกัน เพ่ือนๆหนามันหมดแลว หนานุยยังเดงอยูเลยยยย เวลาลงรองพ้ืน ถาหาสีที่
เขากะผิวไมได รองซ้ือสีเขมกับสีออนมาผสมกันดูนะคะ.. นุยมักจะผสมใหสวางกวาผิว
นิดนึง แตถาเปนงานกลางคืน จะเขมขึ้นหนอย เพราะเวลาถายรูปใชแฟลชแลวหนาจะไม
เวอรคะ แตมรองพ้ืนที่หนา ใชปลายนิ้วเกลี่ย.. พยายามกรีดนิ้วหนอยนะคะ.. การกรีดนิ้ว
จะทําใหคุณไมลงน้ําหนักที่ผิวหนาเกินไป.. ลูบไปในทางเดียวกัน พยายามลูบใหกลืนใน
รอบเดียว ไมอยางนั้นรองพ้ืนจะไมเนียน การรองพ้ืนเนียน มีผลราว 60% ของความงาม
คะ ^^ ทาแปงฝุนตาม.. ทาไปในทางเดียวกันนะคะ แลวลองใชหลังมือลูบเบาๆที่หนาดู
.. ถาเนียนลื่นดีแลว.. แสดงวาลงแปงไดดีแลวคะ 

 
3. ตา ทาตากอน เพราะเวลาทาตาสวย จะมีกําลังใจแตงหนาตอ.. ทาสีกลางๆ ใหทั่ว

เปลือกตา นุยจะมีปญหาตาลึก ช้ันเปลือกตาเหน็ชัด เพ่ือนๆชอบบอกวาแตงหนาใหนุย
แลวเปลืองเคร่ืองสําอาง ทาเทาไหรก็ไมเห็นสี.. นุยเลยมักจะทาเกินช้ันพับตามานิดนึง 

 
4. ลงสีที่ตองการเนน ตรงชวงกลางๆตา ทาจากกึ่งกลางตากอน จะทําใหเห็นสีชัดขึ้น วันนี้

นุยใชสีชมพูคะ 
 

5. ขอบตา ทาสีเขมสุด เร่ิมทาตรงหางตาเลย.. เวลาทา ทําแปรงวนๆ นะคะ อยาใชปายๆ 
มันจะเลอะออกมานอกหางตา 
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6. กรีดอายไลนเนอร ใครไมถนัด ใชที่เปนพูกันเล็กจะงายขึ้น วาดใหชิดขนตาเลยคะ 
จากนั้น ใครอยากทามาสคารา คอยดัดขนตา แลวทานะคะ ถึงแลวจุดสําคัญ..แกม
ปองๆ 

 
7. ภาพที่เห็น นุยใช photoshop เนนแนวสีใหเห็นชัดขึ้นนะคะ เพราะถายรูปออกมาแลวมัน

ไมคอยเห็น ทาเปนสามเหลี่ยม ลงเฉดดิ้งซ่ึงอาจจะใชเปนบลัชออนสีเขม ที่ระหวางไร
ผมถึงประมาณใบห ูลากมาตรงแกมปองๆ หนอย 

 
8. ลงสีบรัชออนที่ตองการ เปนแนวสามเหลี่ยม ดังรูป อยาทาใหลงมาต่ํากวาปกจมูก แกม

จะหอยคะ มุมของแนวสีบรัชออน ควรอยูประมาณ กึ่งกลางตา แลวลากไปเกลี่ยกับเฉด
ดิ้งที่ลงไว ปาก สีปาก ถาตาเขมแลวอยาทาปากสีจัดนะคะ เพราะวาเราจะไปเที่ยว 
ไมไดไปเลนงิ้ว ปกติจะลงกันแคลิปกลอส ก็สวยแลวละ 
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เทคนิคการแตงหนาเจาสาว  

  
  

ลงครีมกันหนามัน เกลีย่ใหทั่วใบหนาดวยนิ้วมือ และเกลี่ยดวยพัฟอยางเบามือ 
 

 กันคิ้ว กําจัดสวนเกิน แตตองดูเปนธรรมชาติที่สุด 
  

การลงรองพ้ืนเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด ตองอยาหนามาก จะไดดูเปนธรรมชาติ เกลี่ยใหทั่ว
ดวยพูกัน 

 
 ลงแปงฝุน ใชวิธีการตบเบาๆ หามปาด ถาปาดรองพ้ืนจะติดมาที่พับ 

 
 เร่ิมลงสีที่ดวงตา ลงอายแชโดวโทนสีเอิรทโทน พวก สม น้ําตาล เพราะจะดูสวยแบบ

ธรรมชาติ 
 

 เขียนคิ้วดวยสีน้ําตาล หามเขียนคิ้วเจาสาวดวยสีดําเด็ดขาด เพราะจะดูหลอกตา จัดแตง
คิ้วใหไดรูป 

 
 ทาอายไลเนอรดวยสีดํา กรีดบางๆ หามตวัดช้ีเกิน เพราะจะดูเฉี่ยวไป เขียนขอบตาลาง

คร่ึงเดียวพอ ตั้งแตปลายตาถึงกลางตา 
 

 ดัดขนตา ดัดซํ้าไปซํ้ามา 3-4 รอบ เพ่ือเพ่ิมความเดงมากขั้น  ปดขนตาบนและขนตาลาง
ดวยมาสคาราชนิดเพ่ิมความหนา และความยาว 

 
 ปดบลัชออกสีน้ําตาล หนาจะดูเล็กเรียวผอม 

 
 ทาปากดวยสีชมพู ผสมสมพีช อยาลงสีปากใหสีแดงมากเกินไป แคนี้ก็เปนอันเสร็จ

ขั้นตอนคะ 
 

*  
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เทคนิคแกไขการแตงหนาพลาด 

1. รองพื้นหนาเกินไป 
ใหใชสเปรยน้ําแรฉีด หรือถาไมมี ใหใชฟอกก้ีใสน้ําสะอาดแลวฉีดใหทั่วใบหนา จากนั้นใชพัฟฟองน้าํเกล่ียรองพื้นที่ลงไวให
ทั่ว พอหนาแหงก็พรอมแตงหนาขั้นตอนตอไปไดเลย 
 
2. เขียนค้ิวเขมเกินตองการ 
หยิบมาสคาราสีทอง หรือสีน้ําตาลทองมาปดทับค้ิวเลยคะ สีค้ิวจะดูออนลงทันที 
 
3. ลงอายแชโดวสีเขมเกินพื้นที่ 
ใชพูกันแตงหนาดามยาวหัวแปรงเล็กคอยๆ ปดฝุนอายแชโดวที่เกินออกตามตองการ 
 
4. อายไลเนอรแบบน้ํา ทาแลวเสนไมคมสวย หรือไมเปนเสนแบบที่ตองการ 
ซอมไดงายๆ ดวยการเขียนอายไลเนอรใหเสนใหญขึ้น เพื่อกลบความผิดพลาดเดิมไปเลย ถาตองการเขียนใหมใหใชคลีน
เซอรลบเคร่ืองสําอางแบบปากกาของ Sephora (Sephora Makeup Eraser Pen) หรือ Liquid Buds คอนตอนบัตที่มี
น้ํายาคลีนเซอรอยูดวย ใชลบความไมเรียบรอยของเสนได แคเกล่ียบริเวณที่เกินมา รอใหแหง เทานี้ก็พรอมลงอายไลเนอร
ใหม 
 
5. ปดมาสคาราเลอะใบหนา 
รีบใชคอตตอนบัตแตมหรือทาวาสลีนแลวแตมมาสคาราที่เลอะออกโดยทันท ี แลวใชพูกันคอยๆ เกล่ียใบหนาบริเวณนั้นให
เนียนขึ้น 
 
6. ปดแกมแดงเกินไป 
ไมอยากแกมแดงเปนลิงนอย ใหใชบลัชออนสีออนกวาที่ใช เลือกแบบมีประกายมุกปดทับ สีจะดูออนลงทันที หรือถารูสึก
วาเกินเยียวยา ใหใชพูกันขนาดใหญแตมแปงทูเวย แลวนํามาปดแกมทั่วบริเวณ ที่สําคัญ ใหใชพูกันขนาดใหญ หามใชพัฟ
เด็ดขาด เพราะจะทําใหแปงดูหนาเกินไป 
 

*  
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การทําความสะอาดแปรง อยางงาย  

     ทําไดงายๆ ที่จริงแลวมีน้ํายาทําความสะอาดขายโดยเฉพาะ แตก็ไมจําเปนตองใชแบบนั้นก็ได เพราะเราสามารถใช สบู
เหลว ชนิดออนๆ ที่เราใชอาบน้ํานี่แหละ นํามาผสมน้ําอุน ใชอุงมือตางถวย ใสน้ําสบูลงไป แลวนําแปรงที่จะลาง มาปดไป
ปดมาในอุงมือนั้น ทําจนกระทั่งสะอาดดี แลวลางออกดวยน้ําสะอาดใหเกล้ียง บีบน้ําออกจากขนแปรงเบาๆ แลวจัดใหเขา
รูปทรง แลวคอยนําไปวางไวที่มุมโตะ โดยย่ืนหัวแปรงออกมานอกโตะ เพื่อใหแหงเองตามธรรมชาติ โดยทั่วไป ถาเปนแปรง
ที่ทําจากขนสัตวแทๆ จะแหงภายในไมก่ีช่ัวโมงเทานั้น 
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