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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขามปGอมตHอผมที่ผHาน
การฟอกสีผมโดยการเปรียบเทียบระดับสีผมที่ผHานการแชHในระยะเวลาที่ตHางกัน เมื่อฟอกสีผมจนไดKสี White
(เทียบจาก ชุดสี PANTONE® TEXTILE Color Guide) ตามที่ ตKองการแลKว แบHงผมออกเป_น 3 กลุHม (กลุHมละ
3 ปอยผม) แชHเสKนผมในสารละลายสารสกัดมะขามปGอม ดKวยระยะเวลาที่แตกตHางกัน 1 2 และ3 ชั่วโมง โดยใชK
ความเขKมขKนสารละลายสารสกัดมะขามปGอมเดียวกันที่ 9% จากนั้นลKางดKวยน้ําและเปcาดKวยลมอุณหภูมิปกติใหK
แหKงวัดระดับสีผมหลังการแชHสารละลายสารสกัดมะขามปGอม เทียบจาก ชุดสี PANTONE® TEXTILE Color
Guide โดยผูKไมHเกี่ยวขKองจํานวน 5 ทHานเป_นผูKใหKคะแนน ระดับสีผม
ผลการศึกษาพบวHา ผลจากการแชHผมฟอกสีกลุHมที่ 1 ในสารละลายสารสกัดมะขามปGอมที่ความเขKมขKน
9% โดยใชKเวลาการแชHนาน 1 ชั่วโมง ติดสี Chartreuse ผมฟอกสีกลุHมที่ 2 ใชKเวลาการแชHนาน 2 ชั่วโมง ติดสี
Chartreuse ผมฟอกสีกลุHมที่ 3 ใชKเวลาการแชHนาน 3 ชั่วโมง ติดสี Chartreuse ซึ่งระดับสีผมที่ไดKทั้ง 3 กลุHม
ไมHแตกตHางกัน จากการศึกษาสรุปไดKวHาสารละลายสารสกัดมะขามปGอมสามารถติดสีผมไดKตั้งแตHเวลา 1 ชั่วโมง
ซึ่งสีที่ไดKตHาง จากสีเริ่มตKนของเสKนผมที่ผHานการฟอกสี คือสี White เป_นสี Chartreuse
คําสําคัญ: ระดับการติดสีของเสKนผม, เสKนผมที่ผHานการฟอกสี, สารละลายสารสกัดมะขามปGอม
Abstract
The aim of this study is to investigate the color effect of Emblic extract on bleached
hair and to compare hair color shades after immerse in the Emblic extract solution in the
different time periods.
After bleaching hair to the white color (PANTONE® TEXTILE Color Guide), separates
white hair into 3 groups (3 hair tresses/group). Immerse all hair tresses in Emblic extract
solution for 1, 2, and 3 hours, then clean and blow dry. Then, compare hair color shades
with PANTONE® TEXTILE Color Guide by 5 irrelevant people and note the results.
The results showed that, group1 (1hour immersing), the color shade in the first group
was changed from white to Chartreuse when compared to PANTONE® TEXTILE Color Guide.
Group2 (2hours immersing), the color shade in the second group was changed from white to
Chartreuse when compared to PANTONE® TEXTILE Color Guide. Group3 (3hours immersing),
the color shade in the third group was changed from white to Chartreuse when compared to
PANTONE® TEXTILE Color Guide. The results from 5 irrelevant people showed the same
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score in every groups. Hair color after immersed Emblic extract solution changed from white
to Chartreuse color.
In conclusion, Emblic extract solution affects the color on bleached hair significantly.
However, the color shade of the hair is no longer changed, after 1 hour of 9% Emblic extract
solution immerging.
Keywords: Hair color shades, bleached hair, Emblic extract
บทนํา
นวัตกรรมความงามดKานเสKนผมในปoจจุบันเป_นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย ทั้งการเปลี่ยนทรงผม เชHน การ
ดัด การยืด และ การเปลี่ยนสีผมทั้งแบบเปลี่ยนเป_นสีอื่น หรือยKอมสีกลับมาเป_นสีปกติเพื่อยืดอายุผมใหKหงอก
ชKาลง ตามสถิติในประเทศที่พัฒนาแลKว 70% ของผูKหญิงเคยทําสีผมอยHางนKอย 1 ครั้ง และมีผูKหญิงจํานวนมาก
ทําสีผม เป_นปกติ (Guerra-Tapia, A.,& Gonzalez-Guerra, E., 2014) ซึ่งกลไกการเปลี่ยนสีผมเกิดจาก
ปฏิกริยาออกซิเดทีฟของสารเคมีที่เกิดขึ้นขณะฟอกยKอมสีผมทําใหKผมชั้นนอก (cuticle) เปuดออก เม็ดสีในผม
หลุดออกมา สีผมจึงจางลง กลไกที่เกิดขึ้นนี้ไมHเพียงทําใหKสีผมอHอนลง แตHยังมีผลทําใหKหนังศีรษะและเสKนผมถูก
ทําลายและอHอนแอลงดKวย (Jeong, M., Lee, C., Jeong, W., Kim, S., and Lee, K. ,2010)
จากปoญหานี้ไดKมีการศึกษาวิจัยทั้งการใชKสารเคมีและสมุนไพรจํานวนมากเพื่อฟ{|นฟูสภาพเสKนผมใหK
กลับมาแข็งแรง หรือ ยืดอายุการจางลงของสีผมหลังจากการเปลี่ยนสีผมไปแลKว เชHน การใชKยาสระผม และ
ครีมนวดผม สําหรับผมทําสี (Fischer et al.,2005) หรือการใชKสมุนไพร เชHน การใชKน้ํามันมะพรKาว เพื่อ
ปGองกันผมเสี ยสภาพ จากการฟอกสี (นวรัตน ชั ยลือกิจ, 2552) การศึกษาใชK เทียนกิ่งในการยKอมติด สี
(กรรณิการ อินทะจร และ ยุวณี เมินขุนทด, 2549) การศึกษาผลของดอกอัญชันและผลมะขามปGอมตHอสีผม
(ธัญญวีร, 2550) การตั้งตํารับครีมยKอมผมโดยใชKเปลือกตKนพยอมและตKนคูณ (วรรณิภา, 2555)
มะขามปGอมก็เป_นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ชHวยฟ{|นฟูและบํารุงเสKนผม ตามตําราอายุรเวทโบราณไดKมีการ
กลHาวไวKวHานํามะขามปGอมตากแหKงคั้นน้ําแชHผมคKางคืนทําใหKเสKนผมและหนังศีรษะสุขภาพดี และไดKมีการศึกษา
เรื่องสี ของมะขามปGอมในงานวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาสีผงจากธรรมชาติ มะขามปGอมอยูHในกลุHมสมุนไพรที่ใหK
สีโทนเหลือง (ไพรัตน ปุญญาเจริญนนท, กาญจนา ลือพงษ และ จําลอง สาลิกานนท, 2557) นอกจากนี้ ยัง
มีการศึกษาสารสํา คัญในมะขามปGอม พบวH า สารแทนนิ น เป_ นสารประกอบที่ มีความฝาด ซึ่ งชH วยเพิ่ มการ
เกาะติดของสีกับเสKนใย โดยมีการศึกษานําพืชที่มีสารแทนนินมาตKมสกัดกับน้ําเป_นสารละลายแลKวนําไปตKมกัน
เสKนใย จากนั้นจึงนําเสKนใย ไปยKอมสี (ภัทรานิฎชณ พิมพประพร, 2558) แตHยังไมHมีการศึกษาการติดสีของเสKน
ผมที่ผHานการฟอกสีโดยการแชHสารละลายสารสกัดมะขามปGอม
จากความสําคัญของปoญหาผูKวิจัยมีความสนใจศึกษาผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขามปGอม
ตHอผมที่ผHานการฟอกสีเพื่อเปรียบเทียบสีผมที่เปลี่ยนไปในระยะเวลาที่ตHางกันโดยเทียบกับชุดสี PANTONE®
TEXTILE Color Guide
วัตถุประสงค>ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการติดสีผมที่ผHานการฟอกสีดKวยสารละลายสารสกัดมะขามปGอม
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้เป_นการศึกษาการติดสีสารละลายสารสกัดมะขามปGอมบนเสKนผมที่ผHานการฟอกสีที่ความ
เขKมขKน 9% เป_นเวลา 1 2 และ 3 ชั่วโมง เสKนผมที่ไดKในงานวิจัยไดKจากอาสาสมัครเพศหญิง อายุ 20-45 ป€ ไมH
เคยผHานการ ทําสี นําเสKนผมมาฟอกสีดKวย สารฟอกสี (Hydrogen Peroxide 12% + ผงฟอกสี) จนไดKผมเป_น
สีขาว (White ตามแถบสี PANTONE® TEXTILE Color Guide) จากนั้นแชHดKวยสารละลายสารสกัด
มะขามปGอมที่ความ เขKมขKน 9% เป_นเวลา1 2 และ 3 ชั่วโมง ซึ่งสารละลายสารสกัดมะขามปGอมเตรียมจากสาร
สกัดมะขามปGอมชนิดเหลว (Emblic Extract Liquid) จากบริษัท สเปเชียลลิตี้ เนเชอรัล โปรดักส จํากัด
จากนั้นลKางน้ําและเปcาใหKแหKง นําเสKนผมมาวัดเทียบสี ที่เปลี่ยนไปดKวยแถบสี PANTONE® TEXTILE Color
Guide (นพวรรณ บานชื่น, นัติยา ยิ่งมี, อัปส บุตรดา และ ศิริรัตน สายทอง, 2561) แลKวบันทึกคHา และ
คํานวณสถิติ
วิธีการวิจัย
1. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป_นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาการติดสีจากการแชHผมที่ผHานการฟอกสีดKวยสารละลาย
สารสกัดมะขามปGอมที่ระยะเวลาตHางกัน โดยการประเมินจากผูKที่ไมHเกี่ยวขKอง 5 คนเป_นผูKใหKคะแนน
2. วัสดุ อุปกรณ และสารเคมีที่ใชKในงานวิจัย
2.1 วัสดุ และอุปกรณ
2.1.1 บีกเกอร 200 มิลลิลิตร 3 ใบ
2.1.2 ถKวยผสมสารฟอกสีผมและแปรงทาสารฟอกสีผม
2.1.3 แถบสี PANTONE® TEXTILE Color Guide
2.2 สารเคมี
2.2.1 สารฟอกสี (Hydrogen Peroxide 12% + ผงฟอกสี)
2.2.2 สารสกัดมะขามปGอมชนิดเหลว (Emblic Extract Liquid) จากบริษัทสเปเชียลลิตี้เน
เชอรัลโปรดักสจํากัด
2.2.3 น้ําที่ผHานขบวนการขจัดอิออนของสารละลายทั้งหมด (DI water)
2.2.4 แชมพูสูตรอHอนโยน (Kodomo baby shampoo original)
3. ขั้นตอนการวิจัย
3.1 เตรียมเสKนผมสําหรับทดลอง
3.1.1 นําผมที่ไดKจากอาสาสมัครมาตัดใหKไดKความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร
3.1.2 ทําความสะอาดเสKนผมดKวยแชมพูสูตรอHอนโยน ลKางดKวยน้ําเปลHาจนหมดสารชะลKาง
และ เปcาใหKแหKงดKวยลมอุณหภูมิหKอง
3.1.3 แบHงผมออกเป_น 10 ปอย โดยใหKหนักปอยละ 1 กรัม ติดหมายเลขกํากับไวKโดย
กําหนดใหK H0 = เสKนผมที่ผHานการฟอกสี (Control) จํานวน 1 ปอย
H1 = เสKนผมที่ผHานการฟอกสี และแชHในสารละลายสารสกัดมะขามปGอมเป_นเวลา 1 ชั่วโมง จํานวน 3 ปอย
H2 = เสKนผมที่ผHานการฟอกสี และแชHในสารละลายสารสกัดมะขามปGอมเป_นเวลา 2 ชั่วโมง จํานวน 3 ปอย
H3 = เสKนผมที่ผHานการฟอกสี และแชHในสารละลายสารสกัดมะขามปGอมเป_นเวลา 3 ชั่วโมง จํานวน 3 ปอย
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3.2 เตรียมสารละลายสารสกัดมะขามปGอม
3.2.1 เตรียมสารสกัดมะขามปGอมชนิดเหลว (Emblic Extract Liquid) จากบริษัท สเปเชียล
ลิตี้ เนเชอรัล โปรดักส จํากัด
3.2.2 เทสารสกัดมะขามปoอม ลงในบีกเกอรทั้ง 3 ใบ ใบละ 13.5 มิลลิลิตร เติมน้ําที่ผHาน
ขบวน การขจัดอิออนของสารละลายทั้งหมด (DI water) ที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส (ธนัชพร นุต
มากุล, เจนจิรา ชHวยคูณ, จิตติมา แสนมิ่ง, โชติรัตน รอดเกตุ, เดือนนภา จันเหลือง และ ทวีรัตน ทับทิมทอง,
2562) ใหKไดKบีกเกอรละ 150 มิลลิลิตร และเติมเกลือครึ่งชKอนชา (อดิศักดิ์จิตภูษาและ ณาฐวรา จิรันดร, 2559)
3.3 เตรียมสารฟอกสีผมผสมสารฟอกสีโดยเทไฮโดรเยนเปอรออกไซด 12 เปอรเซ็น ลงในผงฟอกสี
(Hydrogen Peroxide 12% + ผงฟอกสี) ในอัตราสHวน 15 กรัม: 60 มิลลิลิตร (ซึ่งเป_นอัตราสHวนตาม
คําแนะนํา การใชK) คนใหKเป_นเนื้อเดียวกัน
3.4 การฟอกสีผม
3.4.1 หวีหรือสางผมใหKเรียบรKอย
3.4.2 คHอย ๆ ใชKแปรงทาครีมที่ผสมไวKลงบนเสKนผม
3.4.3 ทิ้งไวK 1/2 ชั่วโมง คHอยๆใชKแปรงทาครีมลงบนเสKนผมอีกครั้ง ทิ้งไวKอีก 1/2 ชั่วโมง
3.4.4 ลKางผมดKวยน้ําสะอาดโดยผHานน้ําเป_นเวลา 3 นาที โดยลูบเบาๆใหKสารฟอกสีผมออก
3.4.5 เปcาผมใหKแหKงดKวยลมอุณหภูมิปกติ
3.5 แชHเสKนผมลงในสารละลายสารสกัดมะขามปGอม
3.5.1 นําผมแตHละปอยแชHลงในสารละลายสารสกัดมะขามปGอมความเขKมขKน 9% ที่เตรียมไวK
โดยแชHทิ้งไวK เป_นเวลา 1 2 และ 3 ชั่วโมง ตามหมายเลขกลุHมที่ระบุ
3.5.2 ลKางผมดKวยน้ําสะอาดโดยผHานน้ํา
3.5.3 เปcาผมใหKแหKงดKวยลมอุณหภูมิปกติ
3.6 วัดระดับสีผม โดยผูKไมHเกี่ยวขKองกับงานวิจัยจํานวน 5 ทHาน
3.7 บันทึกคะแนนสีผม เทียบจากชุดสีมาตรฐาน โดยแบHงระดับสีผมดังนี้
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แถบเฉดสี
Pantone

สี

ระดับ
คะแนน
0
1

White
Charentais Melon
Charleston Hot Chile

2

Chartreuse

3

Chateauneuf
Chateauneuf-Du-Pape

4

Chaurice
เกณฑแปลความหมายคHาเฉลี่ยคะแนนระดับสีผม
0.00 - 0.85 หมายถึง สี White
0.86 - 1.70 หมายถึง สี Charentais Melon
1.71 - 2.55 หมายถึง สี Charleston Hot Chile
2.56 - 3.40 หมายถึง สี Chartreuse
3.41 - 4.25 หมายถึง สี Chateaunuf-Du-Pape
Chateaunuf
4.26 - 5.00 หมายถึง สี Chaurice

H0

H1 H2 H3

5

4 การวิเคราะห>ผล
4.1 วิเคราะหระดับสีผมหลังการยKอม
4.2 เปรียบเทียบระดับสีผมที่ผHานการยKอมในระยะเวลาตH
มในร
างกัน
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Research Results and Discussions)
ผลการติดสีของเสKนผมที่ผHานการฟอกสีและแชHในสารละลายสารสกัดมะขามปGอมที่เวลา 1 2 และ 3
ชั่วโมง จํานวน 3 กลุHม แสดงผลการศึกษาในตารางที่1
ตารางที่ 1 ผลการติดสีของเสKนผมฟอกสีและแชHในสารละลายสารสกัดมะขามปGอมที่เวลา 1 2 และ 3 ชั่วโมง

ผูGประเมิน
1
2
3
4
5
Mean
SD

1
3
3
3
3
3
3
0

2
3
3
3
3
3
3
0

ระยะเวลาการแช สารละลายสารสกัดมะขามปอม
H1 (1 hr)
H2 (2 hr)
H3 (3 hr)
ปอยผมที่
ปอยผมที่
ปอยผมที่
3
เฉลี่ย
1 2 3
เฉลี่ย
1 2 3
เฉลี่ย
3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
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จากตารางที่ 1 พบวHา ผมที่ผHานการฟอกสีจนเป_นสี White หลังการแชHดKวยสารละลายสารสกัด
มะขาม ปGอมที่เวลา 1 ชั่วโมง นําผมที่ไดKประเมินโดยผูKไมHเกี่ยวขKองกับงานวิจัยทําการเทียบการติดสี พบวHาติดสี
Chartreuse คิดเป_นรKอยละ 100 หลังจากแชHดKวยสารละลายสารสกัดมะขามปGอมที่เวลา 2 ชั่วโมง นําผมที่ไดK
ประเมินโดยผูKไมHเกี่ยวขKองกับงานวิจัย ทําการเทียบการติดสี พบวHาติดสี Chartreuse คิดเป_นรKอยละ 100 และ
หลังจากแชHดKวยสารละลายสารสกัดมะขามปGอมที่เวลา 3 ชั่วโมง นําผมที่ไดKประเมินโดยผูKไมHเกี่ยวขKองกับ
งานวิจัยทํา การเทียบการติดสีพบวHา ติดสี Chartreuse คิดเป_นรKอยละ 100
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุHงหมายเพื่อศึกษาผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขามปGอมบนผมที่ผHานการ
ฟอกสีผลการศึกษาพบวHาเมื่อจําแนกคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเสKนผมมีการติดสีผมเพียงแคHเฉดสีเดียวคือ
ChartreuseในทุกระยะเวลาการแชHสารละลายสารสกัดมะขามปGอม ซึ่งเป_นสีที่ตHางจากสีเริ่มตKนหลังการฟอกสี
คือ White
ผลการศึกษาครั้งนี้ สรุ ปไดK วHาสารละลายสารสกัด มะขามปG อมที่ ความเขKมขKน 9% สามารถติด สี
Chartreuse ผมไดKหลังการแชHสารเป_นเวลา 1 ชั่วโมง และถึงแมKแชHตHอก็ยังไดKสีโทนเดิม ซึ่งสอดคลKองกับ
งานวิจัย “ผลการยKอมสี ผมขาวดKวยผลิตภัณฑธรรมชาติ” ของ (นพวรรณ บานชื่น นัติยายิ่งมี อัปสร บุตรดา
และศิริรัตน สายทอง, 2561) ที่ทําการวิจัยการติดสีของสารสกัดจากธรรมชาติและพบวHา สีของสมุนไพรที่
นํามาวิจัยติดเสKนผมขาวติดสีเขKมที่สุด ที่เวลา 60 นาที เป_นจํานวนรKอยละ 100
ขGอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการติดสีที่สารละลายสารสกัดมะขามปGอมที่ความเขKมขKนเพิ่มขึ้น
2. ควรศึกษาพัฒนาเป_นผลิตภัณฑบํารุงเสKนผมหรือเปลี่ยนสีผมตHอไป
กิจกรรมประกาศ
การศึกษาผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขามปGอมบนผมที่ผHานการฟอกสีในครั้งนี้ สําเร็จลุลHวง
ตาม วั ต ถุ ป ระสงคดK ว ยไดK รั บ ความอนุ เ คราะหจากเจK า อาจารยและเจK า หนK า ที่ ภาควิ ช าเภสั ช
มหาวิทยาลัยเชียงใหมH ที่ใหK ความอนุเคราะหสถานที่ในการคKนควKาวิจัยรวมถึงการใชKหKองปฏิบัติการ เพื่อการ
ทดลองผูKวิจัยใครHขอขอบพระคุณ เป_นอยHางสูง
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