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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ส เปรย์เปลี่ ย นสี ผ มที่ มี ส่ ว นผสมของ
สารสกัดมะเกี๋ ยง โดยการสกัดมะเกี๋ ยงด้วย 95% เอทานอล ผสมกรดไฮโดรคลอริ ก 1% ได้ส ารสกัด
มะเกี๋ ย งเป็ นสี ด าแดงที่ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต 6.48 ± 0.05% ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น รวม 0.65 ± 0.11
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ของไซยานิ ดิน-3-กลูโคไซด์ สารสกัดละลายได้ดีในโพรพิลีน ไกลคอล (35%)
ที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 4-5 พัฒนาสู ตรสเปรย์พ้ืนฐานที่มีสารก่อฟิ ล์มแตกต่างกัน 3 สู ตร โดยทั้ง 3 สู ตร
เป็ นของเหลวใส สี เหลื องอ่อน ค่าความเป็ นกรด-ด่ าง 5.54-5.63 และมีความคงตัวดี ภายใต้สภาวะเร่ ง
คัดเลื อกสู ตรพื้นฐานที่มีการกระจายตัวของละอองสเปรย์ดีที่สุด (21.35 ± 0.68%) และอาสาสมัครพึง
พอใจมากที่สุด (84.00 ± 0.41%) พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สเปรย์เปลี่ยนสี ผมจากสารสกัดมะเกี๋ยงที่มีความ
เข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ โดยทั้ง 3 สู ตรเป็ นของเหลว สี น้ าตาลเข้มอมแดง ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 4.5
และมีความคงตัวดีภายใต้สภาวะเร่ ง สเปรย์เปลี่ยนสี ผมจากสารสกัดมะเกี๋ยงที่ความเข้มข้น 7.46% มีการ
กระจายตัวดีที่สุด (6.41 ± 0.64%) จึงนาไปประเมินการติดสี ของปอยผม พบว่าสามารถติดสี ผมได้ดี และ
ทนต่อการชาระล้างมากกว่า 5 ครั้ง
คาสาคัญ: สเปรย์เปลี่ยนสี ผม / มะเกี๋ยง / แอนโทไซยานิน / ย้อมผม / เปลี่ยนสี ผม
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Abstract
Hair coloring spray containing Makiang extract is objected to be developed. Ripe fruit of
Makiang was macerated in the mixture of 95% Ethanol and HCl (1%) giving the darken reddish dry
extract of 6.48 ± 0.05%. The extract with total anthocyanin content 0.65 ± 0.11 µg/ml cyanidin-3glucoside was greatest dispersed in propylene glycol (35%) at pH 4-5. Three base sprays containing
different concentrations of film former were developed. These light clear yellowish base preparations
with pH of 5.51-5.63 were stable following accelerated stability test (Heating-cooling cycle). The
base with highest dispersion (21.35 ± 0.68%) gaining the greatest preference ( 84.00 ± 0.41%) was
thereafter developed into Makiang spray. The resulting 3 Makiang sprays with brownish red with pH
of 4.5 were all stable under the accelerated test. The spray containing 7.46% extract with the highest
dispersion (6.41 ± 0.64%) was included for staining on tress test accordingly. The developed product
efficacy on staining was shown to be more than 5 times rise colored off.
Keywords: Hair coloring spray / Makiang / Anthocyanin / Hair dye / Hair colorants
บทนา
ผลิ ตภัณ ฑ์เปลี่ ยนสี ผมเป็ นเครื่ องส าอางเพื่ อเสริ มสร้ างความสวยงาม ปกปิ ดผมขาว ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม (กุลธิ รา เกตุถิรกุล, 2553) ซึ่ งมีหลากหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี
ผมชั่วคราว กึ่ งถาวร และถาวรในรู ป แบบ แชมพู มู ส เจล โลชั่น ครี ม สเปรย์ เป็ นต้น ผลิ ตภัณ ฑ์ใน
ท้องตลาดส่ วนมากใช้สีจากการสังเคราะห์ ที่อาจก่อให้เกิ ดอาการแพ้ คัน บวม วิงเวียนศีรษะ (ความรู้
ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ เป็ นพิ ษ ตอนที่ 5, 2533) และความเสี่ ย งต่ อ มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ด (American Cancer
Society, 2014)
ผูว้ ิจยั จึง สนใจน าวัต ถุ ดิบ จากธรรมชาติ มาประยุก ต์ใช้ใ นผลิ ตภัณ ฑ์เปลี่ ย นสี ผม โดยนาผล
มะเกี๋ ยงซึ่ งเป็ นพืชพื้นเมืองทางภาคเหนื อของประเทศไทย ระยะสุ ก ที่มีสีแดงอมดา ซึ่ งเป็ นสารสี กลุ่ ม
แอนโทไซยานิน (เฉลิม จันทร์สม และคณะ, 2551) มาพัฒนาเป็ นสเปรย์เปลี่ยนสี ผม
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อทาการเตรี ยมสารสกัดมะเกี๋ยง
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์เปลี่ยนสี ผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะเกี๋ยงที่มีความคงตัว
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ จะทาการสกัดมะเกี๋ยงสุ กระยะสุ ดท้าย ที่มีสีแดงถึงสี ดา ด้วยวิธีการหมักแช่ ใน
95% Ethanol และกรดไฮโดรคลอริ ก 1% วิเคราะห์ ป ริ ม าณแอนโทไซยานิ น รวมของสารสกัด จาก
มะเกี๋ยง ทดสอบความคงตัวภายใต้สภาวะเร่ ง พัฒนาสเปรย์เปลี่ยนสี ผมผสมสารสกัดมะเกี๋ยงที่มีความคง
ตัว และทดสอบประสิ ทธิภาพการติดสี ปอยผมด้วยเครื่ องวัดสี
การทบทวนวรรณกรรม
เส้นผม คือ ขนชนิดหนึ่งที่ปกคลุมบริ เวณหนังศีรษะ ช่วยปกป้ องความรุ นแรงที่จะกระทบศีรษะ
รักษาอุณหภูมิ และเสริ มความงาม เส้นผมแตกต่างกันตามเชื้ อชาติ แต่คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ภายในเส้นผมไม่แตกต่างกัน เส้นผมที่สุขภาพดีมีค่าความเป็ นกรด-ด่างที่ 4.5-5.5 (สมยศ จารุ วิจิตรรัตนา
, 2541; อรัญญา มโนสร้อย, 2537)
โครงสร้างของเส้นผม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ต่อมรากผม คือ ส่ วนที่ฝังตัวอยูใ่ ต้หนังศีรษะ
เป็ นเซลล์ที่ มี ชีวิต และเส้ นผม คื อ ส่ วนที่ งอกปกคลุ มหนังศี รษะ เป็ นเซลล์ที่ ตายแล้ว (ณัฐวัฒน์ ณัฐ
พูล วัฒ น์ และมานี เหลื อ งธนะอนัน ต์ , 2545) ส่ วนของเส้ น ผมจะแบ่ งเป็ น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น นอกสุ ด
(Cuticle) เป็ นเซลล์ขนาดเล็ก แบน โปร่ งแสง เป็ นชั้นที่มีเคอราตินชนิ ดแข็งเรี ยงตัวกันหนาแน่น ทาให้
เส้นผมมีความแข็งแรงและป้ องกันการสู ญเสี ยความชุ่มชื้น ชั้นกลาง (Cortex) เป็ นชั้นที่หนามากที่สุด มี
เม็ดสี เมลานินแทรกอยู่ และชั้นใน (Medulla) เป็ นแกนของเส้นผม ประกอบด้วยเซลล์ลูกเต๋ าเรี ยงกันอยู่
3–4 ชั้น ภายในมีคีราโตไฮยาลิน ไขมัน และโพรงอากาศ เม็ดสี ผมจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ Eumelanin
พบในเส้ นผมสี ดาหรื อน้ าตาล และPheomelanin พบในเส้นผมสี แดง ปริ มาณ ขนาด รู ปร่ าง และการ
กระจายตัวของเม็ดสี จะส่ งผลต่อลักษณะสี ของเส้นผม สาหรับผมสี เทาหรื อขาวเกิ ดจากการลดลงหรื อ
การหยุดสร้างเม็ดสี ที่เซลล์เมลาโนไซด์
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การเปลี่ยนแปลงของสี ผมนอกจากจะเกิ ดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว ยังสามารถเปลี่ ยนแปลงผ่าน
การทาเคมีเปลี่ ยนสี ผม โดยการใช้ผลิ ตภัณฑ์เปลี่ยนสี ผมซึ่ งมี หลากหลายชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดชั่วคราวที่
โมเลกุลของสี จะเคลือบอยูช่ ้ นั นอกของเส้นผมเท่านั้น การติดสี จะไม่คงทน มักล้างออกด้วยการสระผม
ครั้งแรก และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ชนิ ดกึ่งถาวรที่โมเลกุลของสี จะซึ มเข้าไปที่เส้นผมชั้นกลาง
โดยไม่ มี ก ารใช้ส ารเพอร์ ออกไซด์ สี จะติ ดทนเป็ นเวลา 4–6 สัป ดาห์ และชนิ ดถาวรเป็ นสี ป ระเภท
ออกซิ เดชัน่ หรื อสี พารา ให้การติดสี ทนนานมากที่สุด แต่สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองได้
ม ะ เกี๋ ย ง ห รื อ Syzygium nervosum DC. var. paniala (Roxb.) Craven & Buffin (วิ นั ย
สมประสงค์, ปาจรี ย ์ อินทะชุบ, บดินทร สอนสุ ภาพ และ ชัยนาท ชุ่มเงิน, ร.ต., 2556) หรื อ Cleistocalyx
nervosum var. paniala เป็ นไม้ยืน ต้น พบมากทางภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศ ผลมี ขนาดเล็ ก รส
เปรี้ ยว สุ กแก่ในเดือนสิ งหาคม สารสี ในผลเป็ นสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน คือ ไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์
(Cyanidin-3-glucoside) ซึ่ งเป็ นสารที่มีฤทธิ์ ตา้ นอนุ มูลอิสระ (เฉลิม จันทร์สม, สุ ธาทิพ ภมรประวัติ และ
อรุ ณพร อิฐรัตน์, 2551) นิยมใช้ในอาหารและเครื่ องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และเครื่ องสาอาง
แอนโทไซยานิ น (Anthocyanin) เป็ นรงควัตถุ ที่ละลายน้ าได้ (Water-soluble pigments) สี ของ
แอนโทไซยานินจะเปลี่ยนไปตามสภาวะความเป็ นกรด-ด่าง โดยมีสีน้ าเงินเข้มในสภาวะที่เป็ นด่าง (pH
มากกว่า 7) สี ม่วงเมื่อเป็ นกลาง (pH 7) และสี แดงส้มในสภาวะที่เป็ นกรด (pH น้อยกว่า 7) (Andersen &
Markham, 2006)
การสกัด แอนโทไซยานิ น สามารถใช้ต ัวท าละลายได้ห ลายชนิ ด เช่ น เมทานอล แอซี โตน
เอทานอล และน้ า โดยเมทานอลเป็ นตัวทาละลายที่ใช้สกัดมากที่สุด มีประสิ ทธิ ภาพในการสกัดมากกว่า
เอทานอล และน้ าเท่ากับ 20% และ 73% ตามลาดับ แต่การสกัดโดยใช้เอทานอลและน้ าจะเหมาะสม
สาหรับนามาใช้กบั อาหาร เนื่ องจากเมทานอลมีความเป็ นพิษ (Giusti & Jing, 2008) และการสกัดด้วย
สารละลายกรดท าให้ แ อนโทไซยานิ น มี ค วามเสถี ย ร (Andersen & Markham, 2006; Mercadante &
Bobbio, 2008)
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เตรี ยมสารสกัดจากมะเกี๋ยง โดยสกัดผลมะเกี๋ยง 100 g ในตัวทาละลาย 95% Ethanol 500 ml
ผสมกรดไฮโดรคลอริ ก 1% เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง สกัดซ้ าอีก 2 ครั้ง นาสารละลายที่ได้ไประเหยแห้งด้วย
เครื่ องระเหยสารแบบหมุน (เฉลิม จันทร์สม และคณะ, 2551; วรพร ศีลศร และคณะ, 2555)
2. ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติพ้ื น ฐานของสารสกัดมะเกี๋ ย ง ได้แก่ ความสามารถในการละลายในน้ า
95% Ethanol และ Propylene glycol ท าการวัด สี ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสี ของสารสกั ด เมื่ อ pH
เปลี่ยนไป (วรพร ศีลศร และคณะ, 2555)
3. วิ เคราะห์ ป ริ ม าณแอนโทไซยานิ น รวมด้ว ยวิ ธี pH Differential Method (Shafazila et al.,
2010) ละลายสารสกัดมะเกี๋ ยงด้วย 95% Ethanol ใน pH 1.0 buffer (0.025 M KCl) และ pH 4.5 buffer
(0.4 M CH3COONa) (อัต ราส่ ว นของสารละลายมะเกี๋ ย ง: buffer = 1:1) วัด ค่ า การดู ด กลื น แสง UVVisible Spectrophotometer ที่ 520 และ 700 nm แสดงปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ในรู ป Cyanidin-3glucoside จากสมการ
A = (A520-A700)pH 1.0 – (A520-A700)pH 4.5
Total anthocyanin content = (A x Mw x dilution factor x 100)/(ε)
โดยที่ ; Mw = 449.2 g mol, ε = 26900 M cm, dilution factor = 1
4. ประเมิ น ความคงตัวเคมี ก ายภาพของสารสกัดมะเกี๋ ยงภายใต้ก ารเร่ งด้วยอุ ณ หภูมิ 4°C 24
ชัว่ โมง สลับกับ 45°C 24 ชัว่ โมง (1 รอบ) จานวนทั้งหมด 4 รอบ โดยทดสอบในรู ปแบบสารละลายและ
สารสกัดแห้ง วัดสี pH และปริ มาณแอนโทไซยานินรวม
5. เตรี ยมสู ตรต ารั บ สเปรย์ พ้ื น ฐานอ้ า งอิ ง จากสู ตรของมนทยา ไก่ แ ก้ ว (2552) โดยมี
องค์ ป ระกอบของ DI Water, PEG-40 hydrogenated castor oil, PEG-12 dimethicone, Cetrimonium
chloride (and) water, Water (and) dipropylene glycol (and) polysilicone 29, Hydrolysed keratin,
Polyquaternium-7, 95% Ethanol, Propylene glycol, Polyvinylpyrrolidone, Panthenol แ ล ะ
Phenoxyethanol
6. ศึ กษาคุ ณสมบัติทางกายภาพของสู ตรสเปรย์พ้ืนฐาน และศึกษาการกระจายตัวของละออง
สเปรย์ โดยฉี ดสเปรย์ 5 ครั้ง ด้วยหัวสเปรย์ขนาด 18 มิลลิเมตร ลงบนกระดาษตารางขนาด 29.6  41.5
เซนติเมตร ห่ าง 30 เซนติเมตร บันทึกลักษณะการกระจายตัวด้วยภาพถ่าย คานวณพื้นที่การกระจายตัว
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จากพื้นที่วงกลมด้วยสู ตร r2 คิดเป็ นร้อยละของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของกระดาษตาราง (กว้าง  ยาว)
ทาการทดสอบ 3 ซ้ า
7. ประเมินความคงตัวทางกายภาพของสู ตรสเปรย์พ้นื ฐานภายใต้สภาวะเร่ งเช่นเดียวกับข้อ 4
8. ประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อสู ตรสเปรย์พ้ืนฐาน โดยฉี ดสเปรย์บนปอยผมดา
ยาว 4 นิ้ว หนัก 1.5 กรัม 5 ครั้ง ลูบให้ทว่ั ปอยผม ทิ้งไว้จนแห้ง ให้อาสาสมัครเพศหญิงที่ทาสี ผม อายุ 20
ปี ขึ้ น ไป จานวน 20 คน ให้ ค ะแนนความพึ ง พอใจต่ อสู ตรสเปรย์ด้านความนุ่ ม ความลื่ น ความเป็ น
ธรรมชาติ (ไม่แข็ง) ความเบาบาง (ไม่เหนอะหนะ) และความพึงพอใจรวม ด้วยเกณฑ์การให้คะแนน 5
ระดับ คือ พึงพอใจมากที่ สุด (5) พึงพอใจมาก (4) พึงพอใจปานกลาง (3) พึงพอใจน้อย (2) พึงพอใจ
น้อยที่สุด (1)
9. พัฒนาสู ตรสเปรย์เปลี่ ยนสี ผมที่ มีส่วนผสมของสารสกัดมะเกี๋ ยง จากสู ตรสเปรย์พ้ืนฐานที่
ได้รับการประเมินความพึงพอใจสู งสุ ด ผสมสารสกัดมะเกี๋ยงที่ความเข้มข้นต่างกัน
10. ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพสเปรย์เปลี่ ยนสี ผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะเกี๋ ยง และ
ศึกษาการกระจายตัวของละอองสเปรย์เช่นเดียวกับข้อ 6
11. ประเมินความคงตัวทางกายภาพของสเปรย์เปลี่ยนสี ผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะเกี๋ ยง
ภายใต้สภาวะเร่ งเช่นเดียวกับข้อ 4
12. ประเมินประสิ ทธิ ภาพการติดสี บนปอยผม เตรี ยมปอยผมสี ขาวโดยการฟอกจางปอยผมสี
เข้ม ด้วย 12% ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ เป็ นเวลา 30 นาที แล้วล้างออก ทาซ้ า 6 ครั้ง ถ่ายภาพและวัดสี
ปอยผม ฉี ดผลิ ตภัณฑ์ที่ คดั เลื อกบนปอยผม 5 ครั้ง ไดร์ ปอยผมให้แห้ง (Philips, Voyager Twist 1400
ความร้อนระดับ 2 ห่ างจากปอยผม 5 เซนติเมตร) ถ่ายภาพและวัดสี ประเมินการติดสี โดยทาการสระผม
ด้วยแชมพู Johnson’s baby shampoo ปริ มาณ 0.1 กรั ม ล้างปอยผมด้วยน้ าที่ อุณหภูมิห้องปริ มาณ 300
มิลลิลิตร ไดร์ ปอยผมให้แห้ง ถ่ายภาพและวัดสี ปอยผมก่อนนาไปสระซ้ าตามขั้นตอนเดิ ม และยุติการ
สระผม เมื่อค่า L* a* b* ใกล้เคียงหรื อเท่ากับค่าสี เริ่ มต้นของปอยผมสี ขาว
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ผลการวิจัย
1. ผลการเตรี ยมสารสกัดมะเกี๋ยง ทาการสกัดผลมะเกี๋ ยงสุ กระยะสุ ดท้ายที่มีสีแดงดา ดังแสดง
ในภาพที่ 1 ได้ส ารสกัดมะเกี๋ ยงสี แดงชมพู pH 1.65 ± 0.14 L* = 42.04 ± 0.45 a* = 21.20 ± 1.03 และ
b* = 6.06 ± 1.34 ระเหยตัวทาละลายได้สารสกัดเข้มข้นสี ดาแดง ที่มีผลผลิต 6.48 ± 0.05%

มะเกี๋ยงสุ ก

การปั่น

สารสกัดมะเกี๋ยง

การระเหย

การหมัก

การกรอง

สารสกัดมะเกี๋ยงเข้มข้น

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเตรี ยมสารสกัด
2. ผลการศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐาน พบว่าสารสกัดมะเกี๋ยงละลายได้ดีที่สุดใน Propylene glycol
(35%) รองลงมา คื อ 95% Ethanol (31%) และน้ า (25%) สารสกัด มะเกี๋ ย งในน้ า มี สี ส้ ม แดง ใน 95%
Ethanol มี สี ช มพู เข้ม และใน Propylene glycol มี สี ช มพู แ ดงเข้ม เลื อ ก Propylene glycol เป็ นตัว ท า
ละลายในการตั้งตารับ และการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสี ของสารสกัดมะเกี๋ยงใน 3 ตัวทาละลาย พบว่า
เมื่อ pH เพิม่ ขึ้น สารสกัดมะเกี๋ยงจะใสขึ้น สอดคล้องกับค่า L* ที่เพิม่ ขึ้น สี เปลี่ยนจากสี แดงเป็ นสี น้ าตาล
ซึ่ งตรงกับค่า a* ที่ลดลง
3. ผลการทดสอบความคงตัวภายใต้สภาวะเร่ ง พบว่าการเก็บสารสกัดมะเกี๋ยงแบบแห้งมีความ
คงตัวดีกว่าการเก็บแบบสารละลายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ มีปริ มาณแอนโทยานินรวมคงเหลือ 67.59
± 0.10% และ 55.09 ± 0.08% ซึ่ งปริ ม าณแอนโทไซยานิ น รวมของสารสกัดมะเกี๋ ย งแบบสารละลาย
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (p = 0.043)
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สารสกัดมะเกี๋ยงแบบแห้งเปลี่ยนจากสี แดงเป็ นแดงอ่อน และสารสกัดมะเกี๋ยงแบบสารละลาย
เปลี่ยนจากสี แดงเป็ นชมพูแดงอ่อน สอดคล้องกับค่าความแตกต่างของสี (E) ของสารสกัดแบบแห้ง
3.91 ± 0.70 และแบบสารละลาย 4.21 ± 1.03 นอกจากนั้นค่า a* ของสารสกัดแบบแห้ง (4.50 ± 0.39)
แสดงค่าที่ มากกว่าสารสกัดแบบสารละลาย (3.91 ± 0.82) จึงทาให้สีของสารสกัดมะเกี๋ ยงแบบแห้งมี
ความเข้มมากกว่าสารสกัดมะเกี๋ยงแบบสารละลาย
4. ผลการพัฒนาสู ตรตารับสเปรย์พ้ืนฐาน สู ตรสเปรย์ท้ งั 3 สู ตรดังแสดงในตารางที่ 1 สเปรย์ท้ งั
3 สู ตร เป็ นของเหลวใส สี เหลืองอ่อน มีค่า pH 5.55 ± 0.01 5.63 ± 0.01 และ 5.63 ± 0.00 ตามลาดับ ไม่มี
การแยกชั้น ไม่ตกตะกอน สเปรย์สูตรที่ 1 มีการกระจายตัวของละอองสเปรย์ดีที่สุด และไม่เกาะกลุ่ม
ตารางที่ 1 สู ตรสเปรย์พ้นื ฐาน
ส่ วนประกอบ (%w/w)

หน้ าที่

DI Water
PEG-40 hydrogenated castor oil
PEG-12 dimethicone
Cetrimonium chloride (and) water
Water (and) dipropylene glycol (and) polysilicone 29
Hydrolysed keratin
Polyquaternium-7
95% Ethanol
Propylene glycol
Polyvinylpyrrolidone
Panthenol
Phenoxyethanol
ปริ มาณรวม

ตัวทาละลาย
ตัวผสาน
สารปรับสภาพผม
สารปรับสภาพผม
สารก่อฟิ ล์ม
สารปรับสภาพผม
สารปรับสภาพผม
ตัวทาละลาย
สารให้ความชุ่มชื้น
สารก่อฟิ ล์ม
สารปรับสภาพผม
สารกันเสี ย

ลักษณะการกระจายตัว
พื้นที่การกระจาย (%)

สู ตร
1
48.75

2
47.75

3
46.75

0.95

0.95

0.95

5.00

6.00

7.00

39.50

39.50

39.50

4.50

4.50

4.50

1.30

1.30

1.30

100
ดี
ไม่เกาะกลุ่ม
21.35 ± 0.68%

100
ปานกลาง
เกาะกลุ่มน้อย
3.98 ± 0.32%

100
น้อย
เกาะกลุ่มมาก
2.37 ± 0.76%
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5. ผลการประเมินความคงตัว พบว่า สเปรย์ท้ งั 3 สู ตร มี สีเหลื องอ่อน ใส ไม่แยกชั้น แต่เป็ น
กรดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีค่าความแตกต่างของสี (E) ของสู ตร 1 2 และ 3 เท่ากับ 0.28 ± 0.04 0.55 ± 0.08
และ 1.08 ± 0.04 ตามล าดับ ซึ่ งไม่ ส ามารถประเมิ น ความแตกต่ า งได้ด้ว ยตาเปล่ า (Electronics for
Imaging, 2017)
นอกจากนี้สเปรย์พ้นื ฐานสู ตรที่ 1 ได้รับความพึงพอใจโดยรวม และในทุกด้านๆที่ทาการ
ประเมินมากที่สุด (ภาพที่ 2)
คะแนนความพึงพอใจต่อสู ตรสเปรย์ (%)

100
80
Base 1

60

Base 2

40

Base 3

20
0
ความนุ่ม

ความลื่น

ความเป็ นธรรมชาติ

ความเบาบาง

ความพึงพอใจรวม

ภาพที่ 2 ความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อสู ตรสเปรย์พ้นื ฐาน
6. ผลการพัฒนาและการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสู ตรสเปรย์เปลี่ยนสี ผมที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดมะเกี๋ยง จากสเปรย์พ้ืนฐานสู ตรที่ 1 ผสมสารสกัดมะเกี๋ยงจานวน 3 ความเข้มข้น มีค่า pH 4.5 ที่
ความเข้มข้น 7.46% (1A) 9.15% (1B) และ 13.15% (1C) มีสีน้ าตาลเข้มอมแดง ไม่แยกชั้น สเปรย์สูตรที่
1A มีการกระจายตัวของละอองสเปรย์ดีที่สุด และไม่เกาะกลุ่ม
7. ผลการทดสอบภายใต้สภาวะเร่ ง สเปรย์ท้ งั 3 สู ตร มีสีน้ าตาลเข้มอมแดง ไม่แยกชั้น แต่เป็ น
กรดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีค่าความแตกต่างของสี (E) ของสู ตร 1A 1B และ 1C เท่ากับ 0.62 ± 0.03 0.10 ±
0.06 และ 1.02 ± 0.01 เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มขึ้นเกิดตะกอน จึงเลือกสเปรย์เปลี่ยนสี ผมสู ตร
1A (7.46%) ซึ่ งเป็ นสู ต รที่ มี ค วามคงตัว และการกระจายตัวของละอองสเปรย์ที่ ดีที่ สุ ด ไปทดสอบ
ประสิ ทธิภาพการติดสี บนปอยผม
8. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการติ ด สี บ นปอยผมที่ พบว่า สเปรย์เปลี่ ย นสี ผมสู ต ร 1A
สามารถทนต่อการชาระล้างได้ 5 ครั้ง ให้สีผมใกล้เคียงกับสี เริ่ มต้นของปอยผมสี ขาวที่เป็ นตัวควบคุ ม
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ลักษณะการติดสี บนปอยผมที่ยอ้ มด้วยสู ตรสเปรย์เปลี่ยนสี ผมจากสารสกัดมะเกี๋ยง
สเปรย์
เปลี่ยนสี ผม 1A

ครั้งที่สระผม

ฉีดสเปรย์
ตัวควบคุม

เปลี่ยนสี ผม 5 ครั้ง

1

2

3

4

5

สี

ขาวเหลือง

น้ าตาลแดง

ชมพู

ชมพูอ่อน

ชมพูอ่อน

ชมพูอ่อน

ครี ม

L*

71.81 ± 0.09

50.86 ± 0.05

61.11 ± 0.05

65.06 ± 0.04

66.41 ± 0.03

68.12 ± 0.06

68.61 ± 0.04

a*

-0.94 ± 0.00

8.57 ± 0.20

9.74 ± 0.07

7.81 ± 0.02

5.63 ± 0.01

4.38 ± 0.01

3.73 ± 0.02

b*

12.32 ± 0.08

7.64 ± 0.14

7.18 ± 0.04

9.29 ± 0.01

12.03 ± 0.03

13.50 ± 0.03

15.08 ± 0.01

E

-

23.48 ± 0.22

10.33 ± 0.09

4.88 ± 0.06

3.75 ± 0.01

2.59 ± 0.06

1.78 ± 0.03

ลักษณะ
ภายนอก

อภิปรายผลการวิจัย
สารสกัดมะเกี๋ ยงเป็ นสารสกัดสี ดาแดง มี ผลผลิ ต 6.48 ± 0.05% แอนโทไซยานิ นรวม 0.65 ±
0.11 µg/ml cyanidin-3-glucoside การเก็บสารสกัดแบบแห้งมีความคงตัวดี กว่าการเก็บแบบสารละลาย
สารสกัดมะเกี๋ ยงละลายได้ดีใน Propylene glycol ที่ pH 4-5 สเปรย์เปลี่ ยนสี ผมที่ มีส่ วนผสมของสาร
สกัดมะเกี๋ ยง 7.46% มีสีน้ าตาลเข้มอมแดง มีความคงตัวและการกระจายตัวของละอองสเปรย์ดี และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการติดผมที่ดี ทนต่อการชาระล้างมากกว่า 5 ครั้ง
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการนาสู ตรสเปรย์เปลี่ ยนสี ผมจากสารสกัดมะเกี๋ ยงไปทาการทดสอบการระคายเคือง
และประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัครโดยการใช้งานจริ งกับเส้นผม
2. ควรมีการพัฒนาสารสกัดจากมะเกี๋ยงให้อยูใ่ นรู ปแบบที่ใช้งานง่าย และมีความคงตัวที่ดีข้ ึน
เพื่อให้มีปริ มาณแอนโทไซยานิ นรวมที่สูงขึ้น เช่น การตกตะกอนสารสกัด การทาสารสกัดแห้งแบบพ่น
ฝอย (Spray-dried extract) หรื อการกักเก็บสารสกัดในอนุภาค (Encapsulation) เป็ นต้น
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