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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มุ่ ง วิ จ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ เ จลเคลื อบสี ลิ ป สติ ก เพื่ อ การติ ด ทนนาน ให้ มี
ลักษณะและประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากับผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบในต่างประเทศ โดยพัฒนาตารับที่ใช้สาร
®

®

ก่อเจลฟิ ล์มที่แตกต่างกัน (สาร Fomblin HC/R และ Fomblin HC 04) และทดสอบลักษณะและ
ทดสอบความคงตัว ประสิ ทธิ ภาพการติดทน ประสิ ทธิ ภาพการกันน้ า และทดสอบความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่าสู ตรตารับที่มีเจลฟิ ล์มโดยสาร Fomblin HC 04 มีลกั ษณะเป็ นสาร
ก่อเจลฟิ ล์มที่ดี สามารถเคลื อบลิปสติกสี ได้ดี บางเบาและไม่มนั จนเกิ นไป และสู ตรที่ใกล้เคียงกับ
ต้นแบบมากที่สุดคือ สู ตรที่ 10 (94% w/w Fomblin HC 04) ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเคลือบ
สี ลิปสติกบนอะคริ ริก พบว่าสู ตรที่ 10 สามารถเคลื อบลิ ปสติกสี ท้ งั 3 ประเภทได้ดีกว่าผลิ ตภัณฑ์
ต้นแบบ และผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการกันน้ า พบว่าผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและสู ตรที่ 10 สามารถ
กันน้ าให้กบั ลิปสติกสี แบบแท่งและลิปสติกชนิ ดครี มได้ดี แต่ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบไม่สามารถเคลือบสี
เพื่อป้ องกันการกันน้ าในลิ ปกลอสสี ได้ จากนั้นนาไปประเมิ นความพึงพอใจในอาสาสมัคร ซึ่ งมี
คะแนนความพึงพอใจมากกว่าผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบในลิ ปสติ กสี ท้ งั 3 ประเภทจึงสามารถคิดเป็ น
เปอร์ เซนต์ได้ดงั นี้ ลิปสติกสี แบบแท่ง 86% ลิปสติกสี ชนิดครี ม 96% และลิปกลอสสี 92 % จากผล
การศึ กษาแสดงให้เห็ นว่า เจลเคลื อบสี ลิปสติกตารับที่ 10 มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าหรื อเทียบเท่ากับ
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบซึ่ งสามารถนาไปต่อยอดเชิงพานิชย์ในอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางได้
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี ลิปสติกเพิ่มติดทนนาน/ลิปสติก/Lipstick Coating Gel

Abstract
The purpose of this study was to develop lipstick coating gel for long-lasting quality that
was comparable to an international product prototype. In this study, the formula using film and
gel-forming agents (Fomblin HC / R and Fomblin HC 04) were developed Characteristics,
stability, long-lasting, waterproof performance and consumer satisfaction were evaluated. The
results of this study showed that the formula 10 was the most similar to the prototype that a
yielded good performance of film and gel-forming agents as it could coat lipstick well, providing
light and non-oily quality. In terms of testing the efficiency of lipstick coating on acrylic, it was
found that the formula 10 had better efficiency of coating all three types of lipstick than the
prototype. In terms of waterproof property, the prototype and the formula 10 were water resistant
to single lipstick and cream lipstick well. However, the prototype could not be painted to protect
the waterproof in glossy lipstick. Moreover, in terms of volunteers’ satisfaction with the products,
it was found that scores on developed formula products in three types of lipstick were higher than
the prototype as could be considered as follows: satisfaction score on single lipstick at 86%, cream
lipstick at 96%, and glossy lipstick at 92%. The results implied that the formula 10 had better or
equivalent efficiency than the prototype and this could be extensively improved for commercial
benefits in the cosmetic industry.
Keywords: Lipstick coating gel/ Long lasting color/Lipstick
บทนา
ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคไทยมีความสนใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ช่วยตกแต่งสี สันให้กบั
ผิว ทาให้มีสีสดใสมากขึ้ น ข้อมูลจากกรมส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรม (กสอ.) ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า
ตลาดเครื่ องสาอางในประเทศไทยมี มูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท โดยเฉพาะตลาดลิ ปสติ กใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 มี มูลค่าสู งถึ ง 4,500 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้ นในทุ ก ๆ ปี
(โอสถสภา, 2559) ผูผ้ ลิ ตจึง มีความต้องการพัฒ นาลิ ป สติ ก เพื่อบ ารุ ง และการตกแต่ง ดัง นั้นใน

ต่างประเทศได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเจลเคลือบสี ลิปสติกเพื่อให้ลิปสติกคงทนอยูไ่ ด้นาน แต่อย่างไร
ก็ตามนวัตกรรมนี้ในประเทศไทยยังไม่แพร่ หลายและยังไม่มีการศึกษาพัฒนาเจลเคลือบสี ลิปสติกใน
ประเทศไทย ดัง นั้น งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาและพัฒ นาเจลเคลื อ บสี ลิ ป สติ ก เพื่ อ ติ ด ทนนานให้ มี
คุณสมบัติเทียบเท่าหรื อดีกว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสู ตรตารับของเจลเคลือบสี ลิปสติกเพื่อให้สีติดทนนาน
2. เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังใช้ผลิตภัณฑ์
ขอบเขตการวิจัย
1. พัฒนาตารับผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี ลิปสติกเพื่อให้สีติดทนนาน
2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของตารับผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี ลิปสติกเพื่อให้ติดทนนาน
3.ทดสอบประสิ ทธิภาพของตารับผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี ลิปสติกเพื่อให้สีติดทนนาน
4. ประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครหลังใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยแบบสอบถาม
ทบทวนวรรณกรรม
ริ มฝี ปากเป็ นอวัยวะที่ ส าคัญอย่างหนึ่ ง เป็ นบริ เวณที่ นาพาและสั มผัส สิ่ ง ต่างๆก่ อนเข้า สู่
ร่ างกายโดยตรง ดังนั้นเราจึงต้องดูแลบารุ งผิวบริ เวณริ มฝี ปากเป็ นพิเศษ ผิวริ มฝี ปากมีช้ นั ผิวบางๆ ไม่
มีต่อมไขมันและต่อมเหงื่อ ผิวบริ เวณริ มฝี ปากจึงไม่มีส่วนรักษาความชุ่มชื้ นในผิวได้ ทาให้ผิวแห้ง
แตกง่าย จึ งต้องเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่ช่วยบารุ งและดูแลให้ความชุ่ มชื้ นกับริ มฝี ปากอย่างสม่ าเสมอ
ลิ ปสติกจึงเป็ นเครื่ องสาอางที่ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทั้งลิ ปสติ กบารุ งและสาหรับตกแต่งเพิ่ม
สี สัน ลิปสติกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
ลิปสติกชนิ ดไม่มีสี เช่น ลิปบาล์มหรื อลิปมัน ลิปแคล์ ลิปกลอส เป็ นต้น ลิปสติกประเภทนี้
จะเป็ นชนิดที่ไม่มีสีจะเน้นไปทางบารุ งไม่ให้ริมฝปากแห้ง ป้ องกันไม่ให้มีริ้วรอย

ลิ ปสติ กชนิ ดตกแต่งเพิ่มสี สัน เช่ น ลิ ปสติ กเนื้ อครี ม ลิ ปสติ กเนื้ อแมตต์ ลิ ปสติ กเนื้ อเชี ยร์
ฟรอสตี้ลิปสติก ลิปสติกเนื้ อมันวาว ลิควิคลิปสติก ลิปกลอส ทินท์เป็ นลิปสติกชนิ ดเนื้ อเหล ลิปไล
เนอร์ ลิปบาล์มมีสีหรื อลิปมัน
แต่ลิปสติกโดยทัว่ ไปจะพบปั ญหาในเรื่ อง สี หลุดลอกออกง่าย เลอะเทอะ เปรอะเปื้ อน จาก
การใช้วิถีชิวิตประจาวันเช่น การดื่มน้ า การรับประทานอาหาร การใช้กระดาษเช็ดริ มฝี ปาก เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั จึงคิดค้นผลิ ตภัณฑ์เพื่อลดปั ญหาและเพิ่มคุณสมบัติให้สีติดทนนานให้กบั ลิ ปสติกทุก ๆ ชนิ ด
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี ลิปสติกชนิ ดติดทนยังไม่พบในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีการผลิ ต
และจัดจาหน่ายเจลเคลือบสี ลิปสติกในต่างประเทศ โดยในการศึกษานี้ ได้เลื อก ยี่ห้อ Rimmel จาก
ประเทศญี่ปุ่น มาเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ โดยผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะเป็ นเจลไม่มีสี pH=5 เป็ นเจลฟิ ล์ม
เคลือบ มีคุณสมบัติเคลือบสี ลิปสติกที่ดี จึงเหมาะสมเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารวตลาดเพื่อหาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและพัฒนาสู ตรตารับของผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี
ลิปสติก
2. การประเมิณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ลัก ษณะภายนอก (Physical

Appearance)

ของผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยเก็ บ ไว้ใ น

อุณหภูมิห้องและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ เช่ น ความหนื ด, ค่า pH, การ
ตกตะกอน , การปนเปื้ อน , ความคงตัวของสารในผลิตภัณฑ์, สี , และกลิ่น
3. ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และการปนเปื้ อนเชื้อจุลชีพ
ทดสอบความคงตัวของผลิ ตภัณฑ์ในสภาวะเร่ ง โดยใช้ 2 วิธีคือ Centrifuge test
และ Heating cooling cycle
ทดสอบการปนเปื้ อนเชื้ อจุ ลิ นชี พ ของผลิ ตภัณฑ์โดยใช้ชุ ดทดสอบ Mikrocount
Combi® บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37ºC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงแล้วอ่านผลจากค่าที่ได้

4. ทดสอบประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ทดสอบอัตราการแห้งและการติดทนของผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี ลิปสติก โดยการทา
เจลเคลือบสี บนลิปสติกสี 3ประเภท ลิ ปสติกแบบแท่ง ชนิ ดครี ม และลิ ปกลอส ลงบนแผ่น
อะคริ ลิค โดยนับเวลาจาก 0, 1, 3, 6, 12, 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นนากระดาษชัง่ น้ าหนักก่อน
และหลังซับ แล้วนามาประเมินผลคะแนน
ทดสอบคุ ณสมบัติการกันน้ า โดยการนาแผ่นอะคริ ลิคที่ ทาสี ลิปสติ กและทาด้วย
ผลิตภัณฑ์เจลเคลื อบสี นามาปล่อยให้น้ าไหลผ่าน แล้วกดซับลงบนกระดาษ ประเมินผล
และให้คะแนนประสิ ทธิ ภาพการกันน้ าหลังทาผลิ ตภัณฑ์เจลเคลื อบสี ลิปสติกเพื่อให้สีติด
ทนนาน
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพผลิตภัณฑ์กบั อาสาสมัคร อัตราการแห้ง, การติดทน, และการ
กันน้ าจากการใช้ผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี ลิปสติก ซับด้วยกระดาษประเมิณผลด้วยสายตา ทา
การบันทึกผล และถ่ายภาพ ประเมินผลก่อนและหลังใช้
5. ทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นโดยวิธี Close patch test
อาสาสมัคร จานวน 10 คน ถ่ ายรู ปก่อนและหลังการทดสอบ ใช้แผ่นแปะ Finn
Chamber 8 mm ระยะเวลาในการทดสอบ 24 ชัว่ โมง อ่านผลหลังลอกแผ่นทดสอบ
6. ทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ทาผลิตภัณฑ์ดว้ ยแบบสอบถาม
ท าการทดสอบความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคด้ว ยแบบสอบถามจากอาสาสมัค ร
จานวน 30 คน พร้อมให้คะแนนความพึงพอใจ นามาวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ
ผลการวิจัย
จากการสารวจตลาดผลิ ตภัณฑ์เจลเคลื อบสี ลิปสติ กพบว่าได้เลื อก ยี่ห้อ Rimmel มาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ มีลกั ษณะเป็ นเจลขุ่นไม่มีสี pH=5 มีคุณสมบัติเคลือบสี ลิปสติกที่ดี จากนั้นพัฒนา
สู ตรจากการเลือกสารก่อฟิ ล์มPolyperfluoromethylisopropyl etherโดยเลือกสารก่อฟิ ล์มที่มีชื่อทาง
การค้า 2 ตัวคือ Fomblin HC/R และ Fomblin HC 04 โดยพัฒนาตารับได้ท้ งั หมด 10 สู ตร

จากการประเมิณลักษณะทางกายภาพสรุ ปได้วา่ สู ตรที่ 10 (94% w/w Fomblin HC 04)มี
ลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงตัวอย่าง ซึ่ งมีส่วนประกอบของ Fomblin HC 04 และ Dimethyl
silylation silica ในปริ มาณที่เหมาะสม ทาให้ได้เจลฟิ ล์มที่ดี ยึดเกาะผิวดี กระจายตัวได้ดี ไม่ทิ้งความ
มัน และมี ล ัก ษณะใกล้เคี ย งกับ ผลิ ตภัณฑ์ การทดสอบความคงตัวของผลิ ตภัณฑ์ที่ ส ภาวะเร่ ง
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และสู ตรที่ 10 พบว่ามี ความคงตัวดี ไม่ตกตะกอน ไม่แยกชั้น pH คงที่ และ
ทดสอบการปนเปื้ อนเชื้อจุลินชีพพบว่าไม่มีการปนเปื้ อนของแบคทีเรี ยและเชื้ อรา
ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการแห้ งและการติดทนของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและสู ตรที่
10 โดยวัดจากการเปลี่ ยนแปลงน้ าหนักการหลุดลอกบนกระดาษที่กดซับ เมื่อเทียบลิ ปสติกสี ท้ งั 3
ประเภท ณ เวลาเดี ยวกันพบว่า ผลิ ตภัณฑ์สูตรที่ 10 พบการหลุดลอกของสี ที่ติดบนกระดาษเพียง
เล็กน้อย เมื่อเทียบประสิ ทธิ ภาพกับช่วงเวลาของผลิตภัณฑ์สูตรที่ 10 สามารถเคลือบสี ลิปสติกและมี
ประสิ ทธิภาพสู งได้ถึง 6 ชัว่ โมง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบสามารถเคลือบได้ 3 ชัว่ โมงและพบการ
หลุ ดลอกของลิ ปกลอสสี แดงบนกระดาษที่เปลี่ ยนแปลงมาก สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า สู ตรที่ 10
สามารถเคลือบสี ลิปสติกทั้ง 3 ประเภทได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบเคลือบสี
ลิปสติกแบบแท่งและชนิดครี มได้ แต่ลิปกลอสสี สามารถเคลือบได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ตารางที่ 1 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการแห้งและการติดทนของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และสู ตรที่ 10
บนกระดาษกับลิปสติกสี ในช่วงเวลาต่างๆ

ตารางที่ 2 การทดสอบประสิ ทธิภาพการแห้งและการติดทนของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และสู ตรที่10 บน
กระดาษกับลิปสติกสี แดงชนิดครี ม ในช่วงเวลาต่างๆ

ตารางที่ 3 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการแห้งและการติดทนของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และสู ตรที่ 10
บนกระดาษกับลิปกลอสสี แดง ในช่วงเวลาต่างๆ

ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการกันน้ า โดยการวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนัก
กระดาษ แสดงให้เห็นผลิตภัณฑ์สูตรที่ 10 มีประสิ ทธิ ภาพการเคลือบสี ลิปสติกแบบแท่งและลิปสติก
สี ชนิ ดครี มเพื่อกันน้ าได้ดี แต่ พบน้ าหนัก กระดาษของผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบที่ เคลื อบลิ ปกลอสสี ใ น
ปริ ม าณมากและพบการหลุ ด ลอกของสี แ ดงดัง ภาพ

แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้น แบบมี

ประสิ ทธิ ภาพการกันน้ าได้นอ้ ยในผลิตภัณฑ์ประเภทลิปกลอสสี

ตารางที่ 4 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการกันน้ าของผลิตภัณฑ์ ต้นแบบและสู ตรที่ 10

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคขณะใช้และหลังใช้ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และสู ตรที่ 10

ทาการทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ดว้ ยแบบสอบถามจานวน 30 คน
ผลจากการทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์สูตรที่ 10 ได้คะแนนความพึงพอใจ
มากกว่าผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผลิตภัณฑ์ลิปสติกสี แบบแท่ง = 4.30±0.67 ลิปสติกสี ชนิดครี ม =
4.8±0.52 และลิปกลอสสี = 4.6±0.52 ความพึงพอใจโดยรวมในลิปสติกสี ท้ งั 3 ประเภท สามารถคิด
เป็ นเปอร์ เซนต์ได้ดงั นี้ ลิปสติกสี แบบแท่ง 86% ลิปสติกสี ชนิดครี ม 96% และลิปกลอสสี 92 %

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสี ลิปสติก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ Rimmel เป็ น
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบนั้น ผลการศึกษาพบว่าสู ตรที่ 10 เป็ นสู ตรตารับที่ดีที่สุดมีสาร Fomblin HC 04
เป็ นสารก่อเจลฟิ ล์มที่ดี สามารถเคลือบลิปสติกสี ได้ดี บางเบาและไม่มนั จนเกินไป โดยมีลกั ษณะ
ทางกายภาพเป็ นเนื้ อเจลขาวขุ่น pH 5 เรี ยบลื่น ไม่มนั กระจายบนผิวได้ดี และมีความหนืดใกล้เคียง
กับผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผลการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและสู ตรที่
10 มีความคงตัวที่ดีและผ่านการทดสอบการปนเปื้ อนเชื้ อจุลินชีพ นอกจากนี้ยงั ผลทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการเคลือบสี ลิปสติกของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและสู ตรที่ 10 บนอะคริ ริก พบว่าสู ตรที่ 10
สามารถเคลือบลิปสติกสี ท้ งั 3 ประเภทได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพการ
กันน้ า พบว่าผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและสู ตรที่ 10 สามารถกันน้ าให้กบั ลิปสติกได้ดีแต่ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
พบการหลุดลอกของลิปกลอสสี จากนั้นนาไปประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร พบว่า ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจของสู ตรที่ 10 มากกว่าผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เจล
เคลือบสี ลิปสติกตารับที่ 10 มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าหรื อเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ตน้ แบบซึ่ งสามารถ
นาไปต่อยอดเชิงพานิชย์ในอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางได้
ข้อเสนอแนะ
ควรปรับสู ตรตารับให้มีกลิ่นหอม
ควรปรับสู ตรเพิ่มความชุ่มชื้ นมากยิง่ ขึ้น
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