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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อพัฒนาสู ตรตารั บ แวกซ์ จดั แต่ ง ทรงผม ที่ มี ส ารสกัดข้า ว
เหนียวดาเพื่อจัดแต่งทรงผมและปิ ดผมขาวในเพศชาย พบว่าการเตรี ยมสารสกัดด้วยเอทานอลร้อย
ละ 95 ผสมกับกรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ ให้ร้อยละของสารสกัดหยาบมากที่สุด
คือ 2.67 ± 0.15 โดยน้ าหนัก และมีปริ มาณแอนโทไซยานินสู งสุ ดคือ 90.54 ± 1.46 มิลลิกรัมสมมูล
ไซยานิดิน - 3 - กลูโคไซด์ต่อกรัมสารสกัด การทดสอบความคงตัวของสารสกัดข้าวเหนี ยวดา ใน
สภาวะเร่ งแบบร้ อนสลับ เย็น จานวน 4 รอบ พบว่าสารสกัดมี ความคงตัวร้ อยละ 99 แต่มีค่าการ
เปลี่ยนแปลงของสี โดยภาพรวม ( E) อยูท่ ี่ 3.30 การพัฒนาสู ตรตารับแว๊กซ์ผสมสารสกัดข้าวเหนี ยว
ดา ที่ร้อยละ 1 และ 2 แล้วนาไปทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ งแบบร้อนสลับเย็นจานวน 4 รอบ
พบว่าทั้ง 2 ตารับมีความคงตัวของสี ความหนื ดและความเป็ นกรด-ด่าง อยู่ในระดับดี การทดสอบ
การติดสี ปอยผมของผลิตภัณฑ์แวกซ์ผสมสารสกัดข้าวเหนี ยวดาร้ อยละ 2 พบว่าหลังทาผลิตภัณฑ์
แล้วเก็บปอยผมไว้ที่อุณหภูมิห้องและภายใต้โคมไฟเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ปอยผมมีการจางลงของสี
เพียงเล็กน้อย ในขณะที่การผ่านน้ าเป็ นเวลา 1 นาที ทาให้สีหลุดจากปอยผมเป็ นส่ วนใหญ่ และการ
เก็บไว้ภายใต้แสงแดดทาให้ปอยผมกรอบมากที่สุดแต่ยงั คงติดสี ผมได้ดี การทดสอบความพึงพอใจ
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ในอาสาสมัคร ที่มีผมขาวบนหนัง ศีรษะ หลังใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่าอาสาสมัครร้อยละ 75 มีความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์ทุกด้านในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ การสกัด/แอนโทไซยานิน/ข้าวเหนียวดา/แวกซ์
Abstract
The aim of this study was to develop hair wax containing black glutinous rice extract for
styling and covering gray hair simultaneously. Extraction with 95% ethanol containing 0.2 M
HCl provided the highest yield of the extract of 2.67±0.15 % w/w and the highest anthocyanin
content of 90.54 ± 1.46 mg cyaniding-3- glucoside equivalent/ g extract. After heating-cooling
test for 4 cycles, the anthocyanin content was present its high stability as 99% residual but total
color change ( E) appeared to be 3.30. Development of hair styling wax with 1% and 2% extract
showed high stability of the products with minor changes of their color, viscosity and pH. The
wax containing 2% extract efficiently covered gray color of hair tresses and its efficiency was still
present after leaving the hair samples at room temperature and under neon light conditions.
However, its gray hair covering capacity was lost when rinsing the hair with tapping water for 1
min. For exposure to sun light condition, even the product could retain dark color to gray hair
tress, the hair sample become drier after testing. Satisfaction test of the hair styling and gray
covering wax on volunteer revealed that 75% of the volunteers satisfied in very good level for all
properties tests of the product.
Keyword: Extraction/ Anthocyanin/ Black glutinous rice/ Hair wax
บทนา
ผมขาวหรื อผมหงอก เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามวัยโดยธรรมชาติอย่างหนึ่ ง โดยมีรายงาน
วิจยั พบว่ากลุ่มคนอายุ 50 ปี สามารถพบผมขาวได้มากถึง 50% (Trueb 2005, Mirmirani 2015)
สาหรับคนเอเชี ย และแอฟริ กา พบว่า มี ผมขาวน้อยกว่าคนที่ ม าจากแหล่ ง กาเนิ ดของชาวผิวขาว
(Panhard et al., 2012, Mirmirani, 2015) อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั นี้ สามารถพบผมขาวได้เพิ่มขึ้น
กว่าปกติในกลุ่มคนที่อายุนอ้ ยกว่าเดิม สาเหตุน้ นั อาจเกิดได้จากหลายปั จจัย เช่น ร่ างกายพักผ่อนไม่
เพียงพอ บุคคลที่ทางานหนักเกินไป หรื อเกิดความเครี ยดสะสม โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง โรคโลหิ ต
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จาง และพันธุ กรรม เป็ นต้น จึงจัดได้ว่าการมีผมขาวก่อนวัยอันควรเป็ นปั ญหาอย่างหนึ่ ง ไม่ว่าใน
ด้านบุ คลิ กภาพ การแสดงออก ความมัน่ ใจ ด้านความงาม พบว่าผูท้ ี่ มีผมขาวก่อนวัยนิ ยมเลื อกใช้
ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการปกปิ ดผมขาว เช่น ผลิ ตภัณฑ์โกรกสี ผม แชมพูปิดผมขาว เป็ นต้น ซึ่ งสี ที่
ใช้ในผลิตภัณฑ์ในการช่วยปกปิ ดผมขาวต่างๆ นั้นส่ วนใหญ่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิยมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากมีภาพลักษณ์ที่
ปลอดภัยกว่า พบว่าข้าวเหนี ยวดามี สารแอนโทไซยานิ น เป็ นสารที่ ให้สีที่โดดเด่ น เช่ น แดง ม่วง
(Castañeda-Ovando et al., 2009) และมีคุณสมบัติต่างๆ เช่ น สารต้านออกซิ เดชัน (Antioxidant)
หรื อสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการต้านหรื อยับยั้งเซลล์มะเร็ ง (Wang & Stoner 2008, Hui et al.,
2010) ลดการดูดซึมไขมัน และน้ าตาลในเลือด (Guo et al., 2007, Yao 2013) เป็ นต้น ดังนั้นงานวิจยั
นี้ จึง สนใจการประยุก ต์ใ ช้ แอนโทไซยานิ นจากสารสกัดข้า วเหนี ย วด าเพื่ อ เป็ นสี ธ รรมชาติ ใ น
ผลิ ตภัณฑ์ปิดผมขาวรู ปแบบครี มแวกซ์ (Cream wax) เพื่อปิ ดผมขาวชั่วคราว ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง ข้า วนั้นเป็ นพื ช เศรษฐกิ จหลัก ของไทย และผลจากงานวิ จยั นี้ จะเป็ น
ทางเลือกของผูบ้ ริ โภคในการใช้แหล่งของสี ธรรมชาติทดแทนสี สังเคราะห์และเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ข้าวเหนียวดาให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวดาโดยใช้น้ าและเอทานอล
2. ทดสอบความคงตัวของสารสกัดข้าวเหนียวดา
3. เพื่อพัฒนาแวกซ์จดั แต่งทรงผม ที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวเหนียวดา เพื่อจัดแต่งผม
และปิ ดผมขาวในคราวเดียว
4. เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแวกซ์จดั แต่งทรงผมที่มีสารสกัดข้าวเหนียวดา
ขอบเขตการวิจัย
1. ค้นคว้างานวิจยั และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
2. สกัดสารแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวดาด้วยตัวทาละลายน้ า และเอทานอล ในสภาพ
กรด
3. หาปริ มาณสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้จากข้าวเหนียวดาด้วยวิธีวดั ค่าการดูดกลืนแสง
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4. ทดสอบความคงตัวของสารสกัดแอนโทไซยานิ นที่ได้จากข้าวเหนียวดาโดยใช้วิธีการ
เร่ งด้วยอุณหภูมิ
5. พัฒนาสู ตรตารับแวกซ์สาหรับจัดแต่งทรงผมโดยใช้สารสกัดแอนโทไซยานิ นที่ได้จาก
ข้าวเหนียวดา
6. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการติดสี ของผลิตภัณฑ์ดว้ ยปอยผมสี ขาวและสี แดง ถ่ายรู ป และ
นาไปวัดสี ดว้ ยเครื่ องโคมามิเตอร์ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสี ปอยผม
7. ทดสอบประสิ ทธิภาพการติดสี ผมในอาสาสมัคร
8. รวบรวมผล ประเมิน วิเคราะห์ และสรุ ปผลการทดลอง
วิธีดาเนินการวิจัย
นาเมล็ดข้าวเหนี ยวดา (Oryza sativa L.) ยี่ห้อธรรม ซื้ อจากท็อปซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต เดื อน
มกราคม 2559 นามาอบแห้งในตูอ้ บ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส (ดวงกมล ลืมจันทร์ , วิษฐิดา
จันทราพรชัย และวิชยั หฤทัยธนาสันติ์, 2551) จนน้ าหนักคงที่ นาไปแช่ในตัวทาละลาย 2 ชนิด คือ
น้ าปราศจากไอออน ผสมกับกรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ และเอทานอล ผสมกับ
กรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ ในอัตราส่ วนเมล็ดข้าวเหนี ยวดาต่อตัวทาละลายเท่ากับ
1 ต่อ 6 โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร กวนด้วยเครื่ องกวนแม่เหล็ก ที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็ น
ระยะเวลา 4 ชัว่ โมง กรองและนาไประเหยตัวทาละลายด้วยเครื่ องระเหยสารแบบหมุนได้เป็ นสาร
สกัดหยาบ (crude extract) แล้วนามาทดสอบหาปริ มาณแอนโทไซยานินด้วยวิธี AOAC (Lee et al.
2005)
ทดสอบความคงตัว สารสกัดในสภาวะเร่ ง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 24
ชัว่ โมง และตูอ้ บ (45 ± 5 องศาเซลเซี ยส) เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง (Laosirisathian et al., 2013)
ทาซ้ าจานวน 4 รอบ แล้ววิเคราะห์หาปริ มาณแอนโทไซยานิ นด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสง และ
นาไปวัดสี ดว้ ยเครื่ องโครมามิเตอร์
ทาการพัฒนาสู ตรตารั บแวกซ์ผสมสารสกัดข้าวเหนี ยวดาร้ อยละ 1 และ 2 แล้วนาสู ตร
ตารับแวกซ์ที่ได้ ไปทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ งที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 24
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ชัว่ โมง และตูอ้ บ (45 ± 5 องศาเซลเซียส) เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง (Laosirisathian et al., 2013) แล้ว
นามาวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลง ค่าความเป็ นกรด-ด่าง วัดค่าความหนื ด และนาไปวัดสี ดว้ ยเครื่ อง
โครมามิ เตอร์ ทาซ้ าเป็ นจานวน 4 รอบ แล้วนามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพการติดสี ในปอยผมสี ขาว
และสี แดง อย่างละ 4 ปอยผม ถ่ายรู ปและวัดสี ก่อนทา และหลังทาผลิตภัณฑ์แวกซ์ที่ผสมสารสกัด
ข้าวเหนียวดาร้อยละ 1 และ 2 จากนั้นนาปอยผมมาทดสอบการติดสี ผม 4 วิธี โดยการเก็บปอยผมไว้
ที่อุณหภูมิห้อง และภายใต้โคมไฟเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง การเก็บปอยผมไว้ภายใต้สภาวะแสงแดด 3
ชัว่ โมง 30 นาที และการผ่านน้ าเป็ นระยะเวลา 1 นาที แล้วจึงนามาวิเคราะห์ดูการเปลี่ยนแปลงของสี
ปอยผม เปรี ยบเทียบปอยผมก่อนทาผลิ ตภัณฑ์แวกซ์ หลังทาผลิ ตภัณฑ์แวกซ์ทนั ที และทิ้งไว้ตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆ ของการทดสอบว่าสี ของปอยผมมีการเปลี่ ยนแปลงหรื อไม่ดว้ ยเครื่ องโครมามิเตอร์
และถ่ายรู ป แล้วจึงนาไปทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครจานวน 4 คนโดยถ่ ายรู ปก่อนทา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หลัง ทาผลิ ต ภัณ ฑ์ ท ัน ที และหลัง ทาผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่ า นไปแล้ ว 1 ชั่ ว โมง จากนั้ น ให้
อาสาสมัครทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ปริ มาณแอนโทไซยานิ นจากข้าวเหนี ย วดาดังแสดงในตารางที่ 1 ร้อยละปริ มาณของสาร
สกัดหยาบที่สกัดได้ เท่ากับ 1.30 ± 0.03 และ 2.67 ± 0.15 โดยน้ าหนัก ปริ มาณแอนโทไซยานิ น
เท่ากับ 38.21 ± 1.15 และ 90.54 ± 1.46 มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside (CG) ต่อกรัมสารสกัด
ตารางที่ 1 ร้อยละสารสกัดและปริ มาณแอนโทไซยานินที่สกัดได้จากข้าวเหนียวดา
ตัวทาละลาย

น้ าปราศจากไอออน + HCl 0.2 M
เอทานอลร้อยละ 95 + HCl 0.2 M

ร้ อยละปริมาณสารสกัด
ทีส่ กัดได้
(% นา้ หนักต่ อนา้ หนัก)
1.30 ± 0.03
2.67 ± 0.15

ปริมาณแอนโทไซยานิน
(มิลลิกรัม CG/กรัม
นา้ หนักแห้ ง)
38.21 ± 1.15
90.54 ± 1.46
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ผลการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ งแบบร้อนสลับเย็นจานวน 4 รอบ ของแอนโทไซยานินใน
สารสกัดข้าวเหนียวดา ปรากฏดังภาพที่ 1 โดยพบว่าการเก็บสารสกัดไว้ในสภาวะเร่ งแบบร้อนสลับเย็น
ไม่มีผลต่อความคงตัวของแอนโทไซยานิน ซึ่ งมีค่าอยูป่ ระมาณร้อยละ 99 หลังจากผ่านการทดสอบรอบที่
4 และมีการเปลี่ ยนแปลงสี โดยภาพรวม ( E) เท่ากับ 3.30 ตั้งแต่การทดสอบรอบที่ 1 และการ
เปลี่ยนแปลงของสี คงที่ จนสิ้ นสุ ดการทดสอบรอบที่ 4 ดังแสดงในภาพที่ 2 ค่าที่บ่งชี้ สี แดง เหลือง
ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ถือว่าสารสกัดค่อนข้างมีความคงตัว เนื่ องจากการสังเกตด้วยตาเปล่า
ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสี

% Residual Anthocyanin
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Heating-Cooling(Cycle)

4

ภาพที่ 1 ความคงตัวของปริ มาณแอนโทไซยานินในสารสกัดข้าวเหนียวดา เมื่อผ่านการทดสอบ
ในสภาวะเร่ งแบบร้อนสลับเย็นจานวน 4 รอบ
10
8

∆E

6
4
2
0
1

2
3
Heating-Cooling
4 Cycle

4

ภาพที่ 2 ความคงตัวของสี E ของสารสกัดข้าวเหนียวดา เมื่อเก็บในสภาวะเร่ งแบบร้อนสลับเย็น
จานวน 4 รอบ
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Viscosity (cP)

การพัฒนาสู ตรตารับแวกซ์จดั แต่งทรงผม ได้พฒั นาสู ตรตารับแวกซ์พ้ืนที่มีคุณสมบัติและ
ความคงตัวที่ ดี โดยปรั บ ชนิ ด และปริ มาณของสารก่ อ ความหนื ด (fixative) สารให้ ค วามชุ่ ม ชื้ น
(emollient) ฯลฯ จนได้สูตรตารับ F1 ที่มีเนื้อแวกซ์ไม่เหนอะหนะ เกลี่ยง่ายขึ้น ไม่เกิดคราบหลังการ
ทดลองทาที่ปอยผม และไม่แยกชั้นเมื่อปั่ นเหวี่ยง จึงใช้สูตรตารับ F1 เป็ นสู ตรตารับพื้น เพื่อใช้
เตรี ยมผสมสารสกัดข้าวเหนี ยวดา จากนั้นได้พฒั นาสู ตรตารั บ F2 และ F3 โดยใส่ สารสกัดข้าว
เหนียวดาร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 พร้อมทั้งมีการประเมินลักษณะ
ทางกายภาพของสู ตรตารับแวกซ์พ้ืน ผลการทดสอบความคงตัวทางกายภาพ ด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยง
ที่ความเร็ วรอบ 5,000 รอบต่อนาที เป็ นระยะเวลา 20 นาที พบว่าทุกสู ตรไม่มีการแยกชั้น หลังการ
ทดสอบความคงตัวโดยสภาวะเร่ งจานวน 4 รอบ พบว่าค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของทุกสู ตรตารับมีค่า
ลดลง โดยสู ตรพื้น มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง เริ่ มต้นอยูท่ ี่ 6.67 มีค่าลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่ อง อยู่ที่
5.94 สู ตรที่ผสมสารสกัดข้าวเหนี ยวดาร้อยละ 1 มีค่าความเป็ นกรด-ด่างเริ่ มต้นที่ 5.12 และลดลง
อย่างต่อเนื่ องอยูท่ ี่ 3.93 ในขณะที่สูตรผสมสารสกัดข้าวเหนี ยวดาร้อยละ 2 มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
เริ่ มต้นที่ 3.59 และมีค่าลดลงอยูท่ ี่ 2.87 นอกจากนั้นพบว่าการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ งทาให้
ความหนืดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังแสดงในภาพที่ 3 ดังนั้นสรุ ปได้วา่ แวกซ์ผสมสารสกัดข้าวเหนี ยวดามี
ความคงตัวที่ดีเมื่อผ่านสภาวะเร่ งแบบร้อนสลับเย็นจานวน 4 รอบ
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สูตรพื ้น
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1%
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4

Heating-Cooling(Cycle)

ภาพที่ 3 ความหนืดของแวกซ์ผสมสารสกัดข้าวเหนียวดา เมื่อผ่านการทดสอบในสภาวะเร่ งแบบร้อน
สลับเย็นจานวน 4 รอบ
*วัดความหนืดด้วยเข็ม No.#7 ความเร็ วรอบ 30 rpm ที่อุณหภูมิห้อง %T (34.1-93.9%)
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สู ตรพื้น สู ตรผสมสารสกัดร้ อยละ 1 และ 2 มีความคงตัวของความหนื ดและค่าความเป็ น
กรด-ด่าง จึงนาไปทดสอบการติดสี ที่ปอยผม เมื่อทาผลิตภัณฑ์แวกซ์ผสมสารสกัดข้าวเหนี ยวดาร้อย
ละ 1 และ 2 ที่ตวั อย่างปอยผมสี ขาว พบว่าการเก็บปอยผมไว้ที่อุณหภูมิห้อง ดังแสดงในภาพที่ 4
และภายใต้โคมไฟเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ดังแสดงในภาพที่ 5 สามารถรักษาความคงตัวของสี
ผลิ ตภัณฑ์เส้ นผมได้ดีกว่าการเก็บปอยผมไว้ภายใต้สภาวะแสงแดดและการผ่านน้ า โดยสภาวะ
แสงแดดทาให้ผมกรอบ และการผ่านน้ าทาให้สีของผลิตภัณฑ์หลุดจากปอยผมมากที่สุด

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 4 ปอยผมสี ข าวที่ ท าผลิ ต ภัณฑ์แ วกซ์ ที่ มี ส่ ว นผสมของสารสกัดข้า วเหนี ย วด าร้ อยละ 2
(ก) ปอยผมสี ขาวก่ อนทาผลิ ตภัณฑ์ (ข) หลัง ทาทันที (ค) ทาทิ้ งไว้ที่อุณหภูมิ ห้องเป็ น
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 5 ปอยผมสี ข าวที่ ท าผลิ ต ภัณฑ์แ วกซ์ ที่ มี ส่ ว นผสมของสารสกัดข้า วเหนี ย วด าร้ อยละ 2
(ก) ปอยผมสี ขาวก่อนทาผลิตภัณฑ์ (ข) หลังทาทันที (ค) หลังส่ องโคมไฟเป็ นระยะเวลา
24 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 2 สู ตรตารับแวกซ์พ้นื
Ingredients (%w/w)
Phase A
DI water
Disodium EDTA
Carbomer(Carbopol Ultrez-10)
Triethanolamine
Phase B
DI water
PVP K-90
Phase C
Candelilla wax
Lanolin PEG-75
Cetearyl alcohol
Isopropyl myristate
Isopropyl palmitate
Ceteareth-20
PEG-40 hydrogenated castor oil
Glyceryl stearate & PEG 100 stearate
Stearic acid
Stearyl dimethicone
Cyclopentasiloxane
Phase D
Glycerol
Propylene glycol
Ethanol
Black glutinous rice extract
Phase E
Panthenol
Propylene glycol & Diazolidinyl Urea & Iodopropynyl
Butylcarbamate

F1
(สู ตรพืน้ )

F2
(1%)

F3
(2%)

39.68
0.02
0.2
q.s.

39.68
0.02
0.2
q.s.

39.68
0.02
0.2
q.s.

29.0
4.0

25.0
4.0

24.0
4.0

22.5

22.5

22.5

3

3

3

-

3.0
1.0

3.0
2.0

1.6

1.6

1.6
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การทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร จานวน 4 คน ที่มีผมสี ขาวบนหนังศีรษะ โดยทา
ผลิ ตภัณฑ์แวกซ์ผสมสารสกัดข้าวเหนี ยวดาร้ อยละ 2 ที่ปอยผม ปรากฏว่า สี ผม มีสีม่วงเข้มถึงดา
และเมื่อผ่านไป 1 ชัว่ โมง สี ยงั คงเดิมไม่เปลี่ ยนแปลงหรื อซี ดจาง อาสาสมัครร้อยละ 75 มีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ทุกด้านในระดับมากที่สุด และมีอาสาสมัครร้อยละ 25 มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง
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