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เทียนกิ่ง..สยี้อมผมจากธรรมชาติ 
 

อรัญญา  ศรีบุษราคัม 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เทียนกิ่ง หรือ เฮนน่า (henna) เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านยาและ         
เครื่องส าอางมาตั้งแต่สมัยโบราณมากกว่าพันปีมาแล้ว เทียนกิ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lawsonia inermis L. 
ชื่อพ้องคือ Lawsonia alba Lam. อยู่ ในวงศ์  Lythaceae ชื่ออังกฤษ Henna, Henna tree, Egyptian 
privet ชื่ออ่ืนๆ เทียนขาว เทียนแดง เทียนข้าวเปลือก เทียนไม้ เทียนย้อม กาว กกกาว เทียนกิ่งเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรี เนื้อใบค่อนข้างแข็ง ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง มีดอกทั้งปี ดอกย่อย
ขนาดเล็ก ผลเป็นผลแห้งแตกได้ รูปกลมสีเขียว แก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน (1-3) เทียนกิ่งมี 2 ชนิด คือ 
เทียนกิ่งดอกขาว และเทียนกิ่งดอกแดง 

 

 
              

รูป เทียนกิ่งดอกขาว (ก) และเทียนกิ่งดอกแดง (ข) 
 

เทียนกิ่งหรือเฮนน่าจัดเป็นเครื่องส าอางเก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลก มีการใช้ในหลายประเทศทั้งตะวันออกกลาง 
เอเชีย ยุโรป และอาฟริกา โดยใช้สารสีจากใบทาและตกแต่งสีเล็บ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ใช้ย้อมสีผม ซึ่งจะท าให้ได้
สีผมไปทางสีแดงหรือแดงปนส้ม หรือจะผสมเทียนกิ่งกับสารสีอ่ืนๆ ท าให้ได้สีสรรที่หลากหลายมากขึ้น         
เช่น ผสมกับครามท าให้ได้สีด า เทียนกิ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าสีย้อมผมแบบกึ่งถาวร คือ จะย้อมติดเส้นผมนาน 
3-4 สัปดาห์ จากนั้นจะค่อยๆ ลอกออกระหว่างสระผม จึงท าให้ต้องย้อมซ้ าบ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีการน ามาใช้
ย้อมเคราของผู้ชาย ใช้ย้อมผ้า และย้อมสีแผงคอและหางม้าของผู้สูงศักดิ์ในขบวนสวนสนาม น้ าหอมซึ่งได้จาก
การแช่ดอกเทียนกิ่งในน้ ามัน เป็นที่นิยมใช้ในแถบตอนเหนือของอินเดีย ชวา และอียิปต์ (4) 

ก ข 
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สารส า คัญที่ เ ป็ นสา รสี ใ น เที ยนกิ่ ง  คื อ  lawsone หรื อ  hennotannic acid (2 -hydroxy-1 , 4 -       
naphthoquinone) พบมากที่สุดในส่วนของใบ (5-10) นอกจากนี้ยังพบในส่วนของดอก กิ่ง (11) เปลือกต้น 
(12) และเมล็ด (13) สาร lawsone จะให้สีส้มแดง สามารถละลายได้ในน้ าร้อน และจะใช้ย้อมสีผมได้ดีเมื่ออยู่
ในสารละลายที่มีสภาวะเป็นกรด สาร lawsone จะยึดติดแน่นกับโปรตีนหรือเคอราตินของเส้นผม ท าให้สี      
ติดแน่นทนนาน (4) โดยส่วนใหญ่จะเคลือบอยู่บนเส้นผม จึงไม่ท าลายโครงสร้างของเส้นผม 

 
  
 
 
  
 
 
 

 

 

จากความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายของผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ใช้สารเคมี  ท าให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ท ามาจากพืชสมุนไพรหรือสารจากธรรมชาติ เทียนกิ่งหรือเฮนน่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง     
ที่มักนิยมน ามาท าเป็นยาย้อมผมจากธรรมชาติ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจดสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมซึ่งมีเทียนกิ่งเป็นส่วนประกอบ ทั้งที่เป็นเทียนกิ่งอย่างเดียว หรือมีการผสมสมุนไพร          
หรือสารอ่ืนๆ เพ่ือความหลากหลายของสี ความคงทนของสี และประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ต่อเส้นผม (14-26)          
ท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกและมีความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้น  

การใช้ผงหรือผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจากเทียนกิ่งหรือเฮนน่า มีความปลอดภัยค่อนข้างมาก อาจมีการแพ้บ้าง
ในผู้ใช้บางราย ซึ่งอาการไม่รุนแรง แต่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า black henna ซึ่งมีการผสมสาร         
p-phenylenediamine (PPD) ลงในเฮนน่า เพ่ือเพ่ิมความเข้มของสี และท าให้สีติดทนนาน นิยมน ามาใช้สัก
หรือตกแต่งลวดลายบนผิวกาย มีรายงานพบว่า black henna ท าให้เกิดการระคายเคืองและการแพ้             
แบบรุนแรงต่อผู้ใช้หลายราย (27, 28) สาร PPD เป็นสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวหนัง และก่อให้เกิดอาการ     
แพ้ได้ อาการแพ้ที่พบ ได้แก่ หน้าและคอบวม ผื่นแพ้จากการสัมผัส (contact dermatitis) ผื่นแดง ผิวหนัง
อักเสบ แสบร้อน หากโดนตาท าให้เยื่อบุตาอักเสบ ตาบวม หากสูดดมท าให้ไอ จาม วิงเวียน และหายใจไม่ออก 
(29) ถึงแม้ว่าสาร PPD จะถูกก าหนดให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม แต่ผู้บริโภคก็ควรระมัดระวังในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากเฮนน่า ซึ่งอาจมีการผสมสาร PPD เพราะอาจท าให้เกิดอาการแพ้เนื่องจากสารนี้ได้ 

 

 

รูปที่ 2  Lawsone (2-hydroxy-1,4-naphthoquinone) 
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วิธีการย้อมผมด้วยเทียนกิ่งหรือเฮนน่า  

ผสมผงเฮนน่าปริมาณ 100 กรัม มะนาวครึ่งผล และน้ าชาที่ผ่านการต้มจนเดือดแล้ว 1 แก้ว ในชามแก้ว 
คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้นาน 8 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดแล้ว น ามาย้อมผมให้ทั่ว หมักทิ้งไว้นานตามที่ต้องการ       
แล้วสระผมด้วยน้ าสะอาดโดยไม่ต้องใช้แชมพู เช็ดผมให้แห้ง 

การน าเฮนน่ามาผสมร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ จะท าให้ไดส้ีย้อมที่แตกต่างกันไป เช่น 

- ผงกาแฟ 1-2 ช้อนโต๊ะ ผสมลงในเฮนน่า จะให้สีโทนแดง  
- น้ าดอกอัญชัน (เตรียมโดยใช้ดอกอัญชัน 30-50 ดอก ต้มกับน้ าชาจนสีดอกจางลง แล้วคั้นเอา        

กากออก) ผสมลงในเฮนน่า จะให้โทนสีน้ าตาลเข้มเกือบด า  
- น้ าส้มไซเดอร์ (น้ าส้มจากแอปเปิ้ล) 3 ช้อนโต๊ะ ผสมลงในเฮนน่า จะให้สีประกายทอง 
- ผงกานพลู 3 กรัม ผสมลงในเฮนน่า จะท าให้สีเฮนน่าเข้มข้ึน ให้สีใกล้เคียงสีด า 
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