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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาวิธีการสกัดสี จากเฉาก๊วยแล้วนามาทาเป็ นผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสาอางตกแต่งคิ้ว โดยใช้น้ าในการสกัดให้ความร้อนที่ 80-100°C เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ได้สาร
สกัดเฉาก๊วยเป็ นของเหลวสี น้ าตาลดามีค่าความเป็ นกรดด่าง 5.65 โดยในสภาวะที่มีความเป็ นด่าง
มาก pH 8-14 สี ของสารสกัดจะเป็ นสี น้ าตาลเข้มขึ้นจนเกื อบดา ส่ วนในสภาวะที่มีความเป็ นกรด
มาก pH 1-5 สี ของสารสกัดจะเป็ นสี น้ าตาลอ่อนลง และเกิ ดการตกตะกอนที่ค่าความเป็ นกรดด่าง
เท่ากับ 1-2 ดังนั้น ค่าความเป็ นกรดด่างที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางจึงอยู่
ในช่ วง 5.5-7.0 ซึ่ งให้สีที่เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์ตกแต่งคิ้ว และมีความอ่อนโยนต่อผิว จากนั้นนา
สารสกัดไปทาให้เข้มข้นขึ้นโดยการระเหยน้ าออกจนเหลือปริ มาณ 10% ของปริ มาตรเริ่ มต้น และ
นาสารสกัดมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์มาสคาร่ าตกแต่งคิ้ว ในรู ปแบบ water-based gel ลักษณะที่ได้
เป็ นเจลเนื้อข้น มีค่า pH 5.6 สี น้ าตาล มีกลิ่นเฉาก๊วยเล็กน้อย
คาสาคัญ: เฉาก๊วย/สี ธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้ว
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Abstract
The objective of this research was to study the extraction of colorant from grass jelly for
eyebrow makeup product. The extraction was performed by using water as solvent at 80-100°C
for 3 hours. The extract is a dark brown liquid with pH of 5.65. In strong alkaline conditions, the
color of the extract is dark brown to almost black. In strong acidic conditions, the color of the
extract changed to light brown and precipitation was formed at pH of 1-2, so the appropriate pH
is 5.5-7 which is good color for eyebrow makeup and gentle on the skin. The extract was
concentrated by evaporating water until the volume reached 10% of original volume. Then, the
concentrated extract was used to prepare an eyebrow mascara in form of water-based gel. The
product is thick brown gel with pH of 5.6 and has light characteristic smell of grass jelly.
Keywords: Grass Jelly/Natural Color/Eyebrow Makeup
บทนา
คิ้ ว เป็ นส่ วนส าคัญที่ ช่ วยให้ใ บหน้า มี เอกลัก ษณ์ เป็ นที่ จดจา การแต่ ง เติ ม คิ้ วให้ไ ด้คิ้ วที่
สวยงามตามต้องการ เช่ น การเขียนคิ้ว เป็ นวิธีการที่ไม่เจ็บ ราคาไม่แพง จึงได้รับความนิ ยม โดย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ต กแต่ ง คิ้ ว ส่ ว นใหญ่ ม กั เป็ นสี น้ า ตาล-ด า ซึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ต ามท้อ งตลาดทัว่ ไปมัก ใช้สี
สังเคราะห์ ได้แก่ Iron oxide (Dobos, n.d.) เนื่องจากให้สีสวยงาม ชัดเจน และผสมสี ได้ตามความ
ต้องการ แต่ไม่ค่อยพบการใช้สีน้ าตาล และสี ดาที่เป็ นสี จากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยสี จาก
ธรรมชาติ มีค วามปลอดภัย และมี ฤ ทธิ์ ทางชี วภาพอี ก มากมาย จึ งมี ความสนใจในการใช้สี จาก
ธรรมชาติ เพื่ อใช้ท ดแทนสี สังเคราะห์ สาหรั บเครื่ องส าอางเพื่ อการตกแต่ ง สี สัน ใช้วตั ถุ ดิบจาก
ธรรมชาติที่หาได้ง่ายทัว่ ไป มีความแปลกใหม่ในการประยุกต์ใช้ทางด้านเครื่ องสาอาง และให้เฉดสี
เข้มที่ เหมาะกับผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางตกแต่งคิ้ว ซึ่ งได้แก่ เฉาก๊วย มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า เมโซนา
ไชเนนซี ส (Mesona chinensis) มีงานวิจยั พบว่าสารแทนนิน ซึ่ งเป็ นสารให้สีน้ าตาลดาในเฉาก๊วยมี
ฤทธิ์ ในการต้านเชื้ อแบคที เรี ย (Akiyama, Fujii, Yamasaki, Oono, & Iwatsuki, 2001) มี
ความสามารถต้านเชื้ อรา ยีสต์ (Scalbert, 1991) และมีฤทธิ์ ในการต้านอนุ มูลอิสระ (Hagerman et
al., 1998) ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงสนใจสกัดสี จากเฉาก๊วยแห้งเป็ นสารให้สีธรรมชาติ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตกแต่งคิ้ว
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.การสกัดสี จากเฉาก๊วย
นาหญ้าเฉาก๊วยแห้ง 50 กรัม ในน้ า 2 ลิตร ให้ความร้ อนควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นช่วง 80100 °C ปิ ดฝาภาชนะ โดยทาสองสภาวะที่เวลาต่างกันคือ 1 และ 3 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลาจึงกรองเอา
กากออก จากนั้นนาสารสกัดทั้งสองมาเจือจางกับน้ าในอัตราส่ วนที่เท่ากัน เพื่อให้สังเกตสี ของสาร
สกัดอย่างชัดเจน แล้วพิจารณาเปรี ยบเทียบดูความเหมาะสมเรื่ องของความเข้มข้น และ เวลาที่ใช้
สกัดสาร เลือกสารสกัดที่สภาวะการสกัดที่เหมาะสมไปทาการศึกษาต่อ
2.การประเมินสี ของสารสกัดสี จากเฉาก๊วยในสภาวะกรด-ด่าง
นาสารสกัดเฉาก๊วยมาเจือจางกับน้ าในอัตราส่ วนที่เท่ากัน เพื่อให้สังเกตความเข้มของสี ได้
ชัดเจน จากนั้นปรับ pH 1-14 แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงสี และถ่ายรู ปบันทึกผล
3.การพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตกแต่งคิ้ว
พัฒนาตารั บผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางตกแต่งคิ้วจากสารสกัดสี เฉาก๊วย ลักษณะเนื้ อสู ตรที่
ต้องการเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีความข้นหนื ดคล้ายเจล ส่ วนสี ที่ใช้ในสู ตรคื อสารสกัดเฉาก๊วยที่ นาไป
ระเหยน้ าออก เพื่อให้มีความเข้มข้นของสี มากขึ้น และให้สีที่เหมาะสมกับการนาไปใช้มากขึ้น
ผลการวิจัย และการอภิปราย
การสกัดสี จากเฉาก๊วย
ในการสกัดนาต้นเฉาก๊วยแห้งมาสกัดด้วยน้ า ให้ความร้อนที่ 80-100 °C ทาการศึกษาการ
สกัดที่ 1 และ 3 ชัว่ โมง ทาการเปรี ยบเทียบความเข้มข้นของสี โดยนาสารสกัดที่ได้ท้ งั สองมาปรับ
ปริ มาตรให้เท่ากัน แล้วเตรี ยมเป็ นสารละลายเข้มข้น 20% โดยเจือจางด้วยน้ า พบว่าสี ของสารสกัดที่
เวลา 3 ชัว่ โมงมีสีเข้มกว่าสี ของสารสกัดที่ 1 ชัว่ โมงอย่างชัดเจน (ภาพที่ 1) จึงเลือกการสกัดสี จาก
เฉาก๊วยที่เวลา 3 ชัว่ โมงมาทาการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
1 ชั่ วโมง

3 ชั่ วโมง

ภาพที่ 1 สารสกัดสี จากเฉาก๊วยเข้มข้น 20%
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การประเมินสี ของสารสกัดสี จากเฉาก๊วยในสภาวะกรด-ด่ าง
นาสารสกัดเฉาก๊วยที่ได้มาเจือจางกับน้ าเตรี ยมเป็ นสารละลาย 20% เพื่อให้สังเกตความเข้ม
ของสี ได้ชดั เจน ได้ pH 5.65±0.00 จากนั้นปรับ pH ให้อยูใ่ นช่วง 1-14 พบว่าที่ความเป็ นด่างสู งขึ้น
สี ของสารละลายเฉาก๊วยจะเข้มขึ้ น (ภาพที่ 2) และ เมื่ อความเป็ นกรดมากขึ้ น สี ของสารละลาย
เฉาก๊วยจะอ่อนลง นอกจากนี้ พบว่าที่ pH 1 และ 2 สารละลายเกิดการตกตะกอน (ภาพที่ 3) จึงสรุ ป
ได้วา่ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีผลต่อสี และคุ ณสมบัติของสารสกัดเฉาก๊วย ดังนั้นในการพัฒนาสู ตร
ตารับจึงควรหลี กเลี่ ยงสู ตรที่ pH 1-2 ซึ่ งจะทาให้สูตรไม่คงตัว และ pH ที่เหมาะสมสาหรับ
ผลิ ตภัณฑ์ตกแต่ งคิ้ ว ต้องอยู่ในช่ วงที่ ไ ม่ก่ อให้เกิ ดการระคายเคื อง และให้สีที่ เหมาะสมกับ การ
นาไปใช้ ได้แก่ ที่ช่วง pH 5.5-7 โดยค่าความเป็ นกรด-ด่ างของสารละลายเฉาก๊วยอยู่ในช่ วงที่
เหมาะสมในการพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้ว

pH 8

pH 9

pH 10

pH 11

pH 12

pH 13

pH 14

ภาพที่ 2 สารสกัดสี จากเฉาก๊วยเข้มข้น 20% ที่ pH 8-14

pH 1

pH 2

pH 3

pH 4

pH 5

pH 6

pH 7

ภาพที่ 3 สารสกัดสี จากเฉาก๊วยเข้มข้น 20% ที่ pH 1-7
การพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางตกแต่ งคิว้
นาสารสกัดเฉาก๊วยที่ได้ไปทาให้เข้มข้นขึ้นโดยระเหยน้ าออกจนเหลื อปริ มาณ 10% ของ
ปริ มาตรสารสกัดเริ่ มต้น จากนั้นจึ งนาสารสกัดที่ ไ ด้มาพัฒนาสู ตรตารั บเครื่ องสาอางตกแต่งคิ้ ว
(ตารางที่ 1) สู ตรที่ 1 ให้ความรู ้สึกเหนียวหนึบๆ และ สู ตรแห้งช้าเกินไป จึงปรับสู ตรที่ 2 ให้รู้สึก
เหนี ยวหนึ บๆน้อยลงและแห้งไม่เร็ วมาก ปรับสู ตรที่ 3 ให้แห้งเร็ วมากขึ้น แต่สูตรเหลวเกินไป จึง
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ปรับสู ตรที่ 4 เนื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มีลกั ษณะข้น เกลี่ยแล้วแห้งเร็ ว สี น้ าตาล มีกลิ่นเฉาก๊วยเล็กน้อย
จากนั้นวัด pH และประเมินเปรี ยบเทียบค่า Viscosity สู ตรตารับที่พฒั นาขึ้น (ตารางที่ 2) พบว่าได้ค่า
pH ประมาณ 5.6 ซึ่ งอยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน
ตารางที่ 1 สู ตรตารับเครื่ องสาอางตกแต่งคิ้วจากสารสกัดสี จากเฉาก๊วย
ส่ วนประกอบ

สู ตรที่ 1

สู ตรที่ 2

สู ตรที่ 3

สู ตรที่ 4

สารสกัดเฉาก๊วย

83.2

62.7

59.1

63.5

PVP/VA copolymer

4.5

2.5

0.6

0.6

Xanthan gum

0.8

0.8

0.8

1.9

1,3 Butylene glycol

7.0

5.0

5.0

5.0

Aluminum Starch Octenylsuccinate, Perfume

4.0

9.5

15.0

9.5

Ethanol 95%

0

19.0

19.0

19.0

Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea,
Iodopropynyl Butylcarbamate

0.5

0.5

0.5

0.5

ตารางที่ 2 ค่า pH และ Viscosity ของสู ตรตารับเครื่ องสาอางตกแต่งคิว้
คุณสมบัติ

สู ตรที่ 1

สู ตรที่ 2

สู ตรที่ 3

สู ตรที่ 4

pH

5.60±0.02

5.64±0.02

5.63±0.02

5.61±0.02

Viscosity

++

++

+

++++

หมายเหตุ : + เหลวมาก, ++เหลวปานกลาง, +++หนืดเล็กน้อย, ++++ หนืดมาก
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สรุ ปผลการวิจัย
การสกัดเฉาก๊วยโดยใช้น้ าเป็ นตัวทาละลาย ให้ความร้อนที่เวลา 3 ชัว่ โมง สารสกัดที่ได้มีสี
น้ าตาลเข้มกว่าที่เวลา 1 ชัว่ โมง ที่สภาวะด่างได้สีน้ าตาลเข้มขึ้น ส่ วนที่สภาวะกรดได้สีน้ าตาลอ่อน
ลง และตกตะกอนที่ pH 1-2 ในการพัฒนาสู ตรเครื่ องสาอางตกแต่งคิ้วพบว่าค่าความเป็ นกรด-ด่างที่
เหมาะสม คือ 5.5-7 ซึ่งให้สีที่เข้ม และอ่อนโยนต่อผิว ทาการเพิ่มความเข้มข้นของสี ให้มากขึ้นก่อน
พัฒนาสู ตรโดยระเหยน้ าออกจากสารสกัดจนเหลือปริ มาณ 10% ของปริ มาตรเริ่ มต้น และพัฒนา
เป็ นเจลตกแต่งคิ้วสี น้ าตาลเข้ม ซึ่ งงานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าสี จากเฉาก๊วยอาจสามารถนาไปใช้เป็ น
สารให้สีในทางเครื่ องสาอางได้
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