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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์สาหรับแต่งเติมสี สันแก่ริมฝี ปากมีมากมายหลายชนิ ดให้ผบู ้ ริ โภคได้
เลือกสรร อีกทั้งผลิตภัณฑ์และเครื่ องสาอางที่ผลิตมาจากธรรมชาติน้ นั ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภค
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความใส่ ใจในการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะบีทรู ทซึ่ งเป็ นพืชที่ให้สีสัน
สวยงามและสามารถหาซื้ อได้ง่าย ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึง ทาการศึ กษาความเป็ นไปได้ของการใช้สี
ธรรมชาติจากบีทรู ทในลิ ปทินท์ โดยงานวิจยั นี้ จะประกอบด้วยการสกัดสี จากผลบีทรู ทและนาสี ที่
สกัดได้ไ ปศึ ก ษาความคงตัว จากนั้นจึ ง ท าการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ลิ ป ทิ นท์โดยใช้สี ที่ ส กัดได้และ
ทาการศึกษาความคงตัวของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้ จากการทดลองพบว่าสารสกัดสี แดงที่ได้จากบีทรู ทคือ
เบทาเลนเนื่ องจากมีการดูดกลืนแสงที่ 543 นาโนเมตร และมีปริ มาณ 9.57กรัมต่อบีทรู ท100กรัม
เมื่อนาสารสกัดไปทดสอบความคงตัวต่ออุณหภูมิและแสง พบว่าสี จากบีทรู ทไม่มีความคงตัว แต่
อย่างไรก็ตามหากเก็บด้วยภาชนะทึ บแสงสี จะมี ความคงตัวมากกว่าการเก็บในภาชนะโปร่ งแสง
และเมื่อนาสารสกัดสี ไปตั้งตารับลิปทินท์เนื้อเจลและทดสอบความคงตัว พบว่าผลิตภัณฑ์มีความคง
ตัว แต่สีของผลิ ตภัณฑ์ไม่มีความคงตัวโดยจะเปลี่ ยนจากสี แดงเป็ นสี น้ าตาล และก่อให้เกิ ดความ
ระคายเคืองเล็กน้อยเมื่อทดสอบในอาสามัครจานวน 20 คน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบความพึง
พอใจแล้ว ผลคะแนนที่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ค่ อ นข้า งดี (คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ที่ 3.9
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ดังนั้นสารสกัดสี จากบีทรู ทควรผ่านกระบวนการให้สารสกัดสี
มีความคงตัวก่อนนามาประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง

คาสาคัญ: บีทรู ท/ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริ มฝี ปาก/ ลิปทินท์/ สี จากธรรมชาติ
Abstract
There are many types of lip color products in the market nowadays. One of them,
which quite popular among the customer is lip tint. Natural products are also gaining their
popularity for quite some time, mostly because the consumers have become more health
conscious. Beetroot was used in this study because it has a deep red color and they’re highly
available in the market. The crude extract of beetroot was studied and used as a natural colorant in
lip tint product. The stability of both crude extract and the finished product was tested and the
satisfaction of the product in 20 volunteers was also evaluated. The results was found that the red
pigment found in beetroot contained betalain because the UV absorption was equal to 534 nm and
the quantity of the extract was 9.57 grams/100 g beetroot. The result was also found that the
pigment from beetroot was not stable to heat and light while the crude extract stored in the dark
container was preserved for its color more than the crude extract stored in the transparent
container. The color of the product was also shifted from deep red to brown because of the
degradation of the pigment. The product caused mild irritation to two volunteers but most of the
volunteers quite satisfied with the product (the average product satisfaction score was 3.9 out of
5). Due to its color stability, the coloring crude extract from beetroot should be further studied for
stabilization of the color prior to apply in lip tint product.
Keywords: Beetroot/ Lip Color Product/ Lip Tint/ Natural Colorant
บทนา
เครื่ องสาอางในปั จจุบนั นั้นมีให้ผบู ้ ริ โภคเลื อกสรรอย่างมากมาย ซึ่ งหนึ่ งในกระแสที่กาลัง
เป็ นที่นิยมนั้นคือเครื่ องสาอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ เนื่องจากส่ วนผสมจากธรรมชาติ มีความ
อ่อนโยนต่อผิวของผูบ้ ริ โภค ความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่า (Group, 2014)
บีทรู ทนั้นเป็ นพืชที่สามารถปลูกได้ในภาคเหนื อของประเทศไทย โดยเป็ นพืชที่มีสรรพคุ ณ
และประโยชน์ หลายอย่า งและคุ ณสมบัติอย่า งหนึ่ ง ที่ สาคัญคื อมี สีสั นชัดเจนและสวยงาม โดยสี
ดังกล่าวเกิดจากรงควัตถุในบีทรู ทที่มีชื่อว่าเบทาเลน (Betalain) โดยรงควัตถุดงั กล่าวจะให้สีแดงเข้ม

อมม่วง ซึ่ งมี ความเหมาะสมแก่ การนามาทาผลิ ตภัณฑ์สาหรั บแต่งเติ มสี สันให้แก่ริมฝี ปากดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะทาการสกัดสี จากบีทรู ทและนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปทินท์เนื้อเจล
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติพ้นื ฐานของสี ของสารสกัดบีทรู ท
2. เพื่อตั้งตารับผลิตภัณฑ์ลิปทินท์เนื้อเจล
ขอบเขตการวิจัย
1. สกัดสี จากบีทรู ทและนามาศึกษาความคงตัวต่ออุณหภูมิและแสง
2. นาสี ที่สกัดได้มาตั้งตารับลิ ปทินท์เนื้ อเจลและนาผลิตภัณฑ์นามาศึกษาความคงตัวต่อ
อุณหภูมิและแสง
การทบทวนวรรณกรรม
บีทรู ท มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Beta vulgaris L. เป็ นหัวพืชหรื อรากของพืชซึ่ งสะสมอาหาร
ไว้ใต้ดิน โดยบีทรู ทเป็ นพืชผักเมืองหนาว มีถิ่นกาเนิ ดในแถบเมดิเตอร์ เรเนียน และแถบยุโรป ใน
ประเทศไทย สามารถปลูกได้ทางภาคเหนือ สามารถปลูกได้ตลอดปี ในพื้นที่สูงกว่า 1,000 เมตร ดิน
ที่ใช้ในการเพาะปลูกควรเป็ นดินร่ วนปนทราย มีความเป็ นกรด-ด่าง ประมาณ 5.5 - 7.0 มีการระบาย
น้ ากับอากาศที่ดี สามารถเก็บผลผลิตทั้งปี และมีมากในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม โดยใน
บีทรู ทนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆหลายชนิ ดเช่น วิตามินเอ วิตามินบีรวม
วิตามินซี และโพแทสเซียม
ในบีทรู ทจะพบรงควัตถุชนิดหนึ่งคือ เบทาเลน (Betalain) ซึ่ งเบทาเลนนั้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็ นสองชนิดคือ Betacyanins และ Betaxanthins โดย Betacyanins เป็ นรงควัตถุที่ให้สีแดงไป
จนถึงสี ม่วง มีการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 535 - 540 nm และ Betaxanthins เป็ นรงควัตถุที่ให้สี
เหลืองไปจนถึงสี ส้ม มีการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 475 - 480 nm (Nilsson, 1970)
ลิปทินท์เป็ นเครื่ องสาอางเพื่อแต่งเติมสี แก่ริมฝี ปากชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะตัวคือ เมื่อ
ทาลงบนริ มฝี ปากเนื้ อของผลิตภัณฑ์จะเรี ยบเนี ยนเป็ นเนื้ อเดียวไปกับริ มฝี ปากซึ่ งให้ความรู้ สึกเป็ น
ธรรมชาติ อีกทั้งสี ของผลิตภัณฑ์น้ นั จะติดอยูบ่ นริ มฝี ปากเป็ นระยะเวลานานโดยลิปทินท์เนื้ อเจลนั้น
จะช่ วยรั กษาความชุ่ มชื้ นให้แก่ ริมฝี ปากเนื่ องจากประกอบไปด้วยสาร Humectant เช่ น Glycerin
และ Propylene Glycol เป็ นต้น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสกัดสี จากผลบีทรู ท (Beetroot pigment extraction)
ปลอกเปลือกและหัน่ เนื้ อบีทรู ทเป็ นชิ้นเล็กๆ และนาไปปั่ นในเครื่ องปั่ นเป็ นเวลา 30 วินาที
จากนั้นจึงนาไปผสมกับน้ ากลัน่ (DI Water) และนาไปวางในอ่างน้ าร้อน (Water bath) ที่อุณหภูมิ
60 °C เป็ นเวลา 60 นาที และทาการเติม Ascorbic Acid 1% (w/v) (Woo, Ngou, Ngo, Soong &
Tang, 2011) จากนั้นจึงทาการกรองสารสกัดด้วยชุ ดกรองผ่านสุ ญญากาศ และนาสารสกัดที่กรอง
ได้ไปทาการระเหยแห้งโดยใช้เครื่ อง Rotary evaporator ที่ 40°C เมื่อได้สารสกัดสี ที่มีความข้นหนื ด
จึ ง นาไปบรรจุ ล งในขวดสี ช าและนาไปเก็ บ ในตู้เย็นอุ ณหภูมิ 4°C เพื่ อใช้ใ นการศึ ก ษาต่ อไป
(Azwanida, Normasarah & Afandi, 2014)
2. การหาค่ าการดูดกลืนแสงของสารสกัดสี
นาสารสกัดสี จากผลบีทรู ทที่ได้ไปวัดเพื่อหาค่าการดูดกลืนแสงของเบทาเลนด้วยเครื่ อง UVVis spectrophotometer โดยนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 400 – 700 นาโนเมตรโดยทาการวัด 3
ครั้งและนาค่าดังกล่าวมาหาค่าเฉลี่ย
3. การวัดความคงตัวของสารสกัด
ทาการวัดความคงตัวของสี เมื่อผ่านสภาวะเร่ งด้วยวิธี Heating – Cooling โดยนาสารสกัดสี
ผสมกับน้ ากลัน่ ความเข้มข้น 1000 ppm และบรรจุลงในขวดแก้วทึบแสงจากนั้นจึ งนาไปไว้ที่
อุณหภูมิ 45°C สลับกับ 4°C โดยสลับกันทุก 24 ชัว่ โมง จานวน 5 รอบ และทาการวัดค่า L*a*b*
และ ∆E ในทุกๆรอบ จากนั้นจึงนาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
ทาการวัดความคงตัวของสี เมื่อเก็บภายใต้ภาวะแสงโดยนาสารสกัดสี ผสมกับน้ ากลัน่ ความ
เข้ม ข้น 1000 ppm และบรรจุ ล งในขวดแก้วทึ บ แสงและโปร่ ง แสงจากนั้นจึ งนาไปตั้งไว้ใ น
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ และทาการวัดค่า L*a*b* และ ∆E สัปดาห์ละ 1 ครั้งจากนั้นจึงนา
ค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
4. การวัดความคงตัวของผลิตภัณฑ์
ทาการวัดความคงตัวของสี เมื่อผ่านสภาวะเร่ งของผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธี Heating – Cooling โดย
บรรจุผลิตภัณฑ์ลงในขวดแก้วทึบแสงจากนั้นจึงนาไปไว้ที่อุณหภูมิ 45°C สลับกับ 4°C โดยสลับกัน

ทุก 24 ชัว่ โมง จานวน 5 รอบ และทาการวัดค่า L*a*b* และ ∆E ในทุกๆรอบ จากนั้นจึงนาค่าที่
ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
ทาการวัดความคงตัวของสี เมื่อเก็บภายใต้ภาวะแสงของผลิตภัณฑ์โดยนาผลิตภัณฑ์บรรจุลง
ในขวดแก้วทึบแสงและโปร่ งแสงและนาไปตั้งไว้ในอุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ และทาการวัด
ค่า L*a*b* และ ∆E สัปดาห์ละ 1 ครั้งจากนั้นจึงนาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
5. การทดสอบการระคายเคือง
ทาการทดสอบการระคายเคืองในกลุ่มอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 20-60 ปี จานวน 20 คน
ที่ไม่มีประวัติการแพ้ และไม่มีความผิดปกติ ของผิวหนังในบริ เวณที่จะทาการทดสอบโดยใส่ ลิป
ทินท์ลงใน Finn Chambers ขนาด 8 mm และทาการติดแผ่นทดสอบที่ทอ้ งแขนด้านในของ
อาสาสมัครโดยใช้ DI water เป็ น negative control และ SLES 1% เป็ น positive control หลังจากทา
การติดแผ่นทดสอบครบเวลา 24 ชัว่ โมง จึงลอกแผ่นทดสอบออก โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงหลัง
ลอกแผ่นออก 30 นาทีและบันทึกผล (บุญล้อม สิ บหมื่นเปี่ ยม, 2550)
6. ความพึงพอใจในกลุ่มอาสาสมัคร
ทาการวัดความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ลิปทินท์เนื้ อเจลในกลุ่มอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 20
ถึง 60 ปี จานวน 20 คนโดยใช้แบบสอบถามซึ่ งผูว้ จิ ยั ออกแบบขึ้น โดยให้ทดลองผลิตภัณฑ์ลิปทินท์
เนื้ อเจล จากนั้นจะให้อาสาสมัค รตอบแบบสอบถามเพื่ อวัดความพึ งพอใจหลังจากทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัย
จากการทดสอบความคงตัวของสี เมื่อผ่านสภาวะเร่ งพบว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป สี จากสาร
สกัดได้เปลี่ ยนจากสี แดงเป็ นสี น้ าตาลทาให้ ค่า L* เพิ่มขึ้น และค่า a* ลดลงเนื่ องจากเฉดสี แดงที่
ลดลง และ b* เพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อเบทาเลนถูกความร้อนทาให้เกิด dehydrogenation และ oxidative
cleavage ของเบทานิ นซึ่ งเป็ นสารหนึ่ งซึ่ งประกอบอยู่ในเบทาเลน ส่ งผลให้สีของเบทาเลนมีการ
shift ไปอยูใ่ นโทนสี เหลืองอีกทั้งความร้อนยังกระตุน้ ให้เกิดการสร้างสาร Betalamic acid ในเบทา
เลน ซึ่ งสารดังกล่าวเป็ นสารที่มีสีเหลืองสว่าง และสาร cyclo-DOPA-5-O-glucoside ซึ่ งเป็ นสารที่
ไม่มีสี (Reshmi, Aravindhan & Suganya, 2012) โดยการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทึบแสงจะสามารถรักษา
โทนสี แดงไว้ได้มากกว่าบรรจุภณั ฑ์โปร่ งแสง และช่วยชะลอการเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลได้

จากการทดสอบความระคายเคืองพบว่าอาสาสมัครจานวน 18 คน ไม่มีอาการแพ้หรื อระคาย
เคืองต่อผลิตภัณฑ์ และอาสาสมัครจานวน 2 คนมีอาการคันเล็กน้อย ซึ่ งคิดเป็ นค่าดัชนี ความระคาย
เคือง (Mean Irritation Index: M.I.I) เท่ากับ 0.5 ซึ่ งหมายถึงผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดความระคายเคือง
เล็กน้อย 2 คน ซึ่ งการระคายเคืองอาจสื บเนื่ องมาจากสารกันเสี ยในสู ตรซึ่ งการผสมสารกันเสี ย 2
ชนิดเข้าด้วยกันนั้นจะก่อให้เกิดความระคายเคืองมากขึ้น (Lee, An, Moon, Chang & Eun, 2005) ใน
ส่ วนของการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์ในอาสาสมัครหญิง จานวน 20 คน พบว่า จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือหัวข้อกลิ่นและรสชาติซ่ ึ งได้คะแนนเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 4.5 และหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือหัวข้อการติดสี ซ่ ึ งได้คะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.5 คะแนน
โดยสาเหตุที่กลิ่นและรสชาติได้คะแนนมากที่สุดเนื่องมาจากมีการเติมกลิ่นสังเคราะห์เพื่อกลบกลิ่น
ธรรมชาติของบีทรู ทและสาเหตุที่การติดสี ได้คะแนนน้อยที่สุดนั้นเนื่ องจากสี ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เป็ น
สี ที่ ส กัดมาจากธรรมชาติ ซ่ ึ ง ปกติ แล้วนั้น ความเข้มของสี จะไม่ มี มากนัก และสี ดงั กล่ า วเป็ นสี ที่
สามารถละลายได้ในน้ าจึงจางหายไปได้ง่าย

รู ปที่ 1 คะแนนความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัคร
อภิปรายผลการวิจัย
1. เบทาเลนซึ่ งเป็ นรงควัต ถุ ที่ ส กัด ได้จ ากบี ท รู ท มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสี เ มื่ อ อยู่ใ น
สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิร้อนและเมื่อถูกแสงทาให้รงควัตถุ ดงั กล่าวถูกทาลายและ
เปลี่ยนจากสี แดงเข้มเป็ นสี น้ าตาลอมเหลือง
2. การใช้บรรจุภณั ฑ์ทึบแสงสามารถช่วยลดการถูกทาลายของเบทาเลนลงได้
3. หากต้องการให้รงควัตถุ มีความคงตัวเพิ่มมากขึ้น ควรนาสารสกัดไปผ่านกรรมวิธีเพิ่ม
ความคงตัวก่อนจึงจะสามารถนามาใช้ในสู ตรได้

จากผลการวิจยั ในครั้งนี้สามารถสรุ ปได้วา่ แม้บีทรู ทจะเป็ นพืชที่มีสีสันสวยงามและชัดเจน
แต่เนื่องจากสี ที่สกัดได้จากบีทรู ทนั้นมีความคงตัวค่อนข้างต่า โดยเฉดสี มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสี
แดงกลายเป็ นสี น้ าตาลเมื่อถูกความร้อนและแสง จึงแสดงให้เห็นว่าสี ที่สกัดจากบีทรู ทนั้นควรนาไป
ผ่านกรรมวิธีเพื่อเพิ่มความคงตัวก่อนจึงจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทาเครื่ องสาอางได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรทาการปรับปรุ งรงควัตถุ ให้มีความคงตัว เพิ่มมากขึ้ นก่ อนจะนามาใช้ในการผลิ ต
เครื่ องสาอาง
2. ในการทดสอบควรมีการทดสอบกับอาสาสมัครที่มีจานวนมากกว่านี้ และควรมีระยะใน
การทดสอบที่นานกว่านี้
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