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 ในบำ้นของสำวชำวเมยีนม่ำรจ์ะต้องมที่อนไมท้ำนำคำ (Thanakha) วำงอยู่ทุกครวัเรอืน 
ทำนำคำเป็นเครื่องประทนิผวิแบบโบรำณที่ยงัคงมศีกัยภำพในสงัคมปจัจุบนัและได้พฒันำต่อ
ยอดเป็นเครือ่งส ำอำงขำยทัง้ในประเทศเมยีนมำ่รแ์ละประเทศใกลเ้คยีง พวกเธอจะฝนเนื้อไมท้ีม่ ี
สขีำวนวลจนถงึเหลอืงกบัน ้ำเลก็น้อยบนแผ่นหนิกลมทีม่รี่องใกล้ขอบใหน้ ้ำส่วนเกนิไหลออกมำ 
จะมกีลิน่หอมอ่อนๆ ใชท้ำผวิหนงั ท ำใหผ้วิเนียนสวย ลดควำมมนับนใบหน้ำ แต่ไม่ท ำใหผ้วิหน้ำ
แหง้ ลดรอยเหีย่วยน่ ป้องกนัผวิหน้ำจำกแสงแดด ป้องกนั และรกัษำสวิ ฝ้ำดว้ย (1) 
 ต้นทำนำคำมชีื่อวทิยำศำสตรว์่ำ Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem. และมชีื่อ
พอ้งว่ำ Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson  เป็นไมต้้นขนำดเลก็ สูง 3 - 8 ม. วงศ์เดยีวกบั
มะนำว คือ Rutaceae ชื่อไทยคือ กระแจะ ที่จงัหวดัรำชบุรเีรยีกว่ำ พญำยำ ทำงเหนือเรยีก 
ขะแจะ ตะวนัออกเฉียงเหนือเรยีก ตุมตงั ชำวมอญเรยีก ตะนำว (2) พบในเขตรอ้นชืน้ของเอเชยี 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประเทศไทยและเมยีนม่ำร์ ตำมป่ำเบญจพรรณ ป่ำดบิแล้ง ป่ำเต็งรงั ที่ม ี
ควำมสูงจำกระดบัน ้ำทะเล 100 - 400 ม. มดีอกรำวเดอืนมนีำคม ถงึพฤษภำคม ผลจะแก่รำว
เดอืนพฤษภำคม ถงึ ตุลำคม (1) ขยำยพนัธุโ์ดยใชเ้มลด็ ปกัช ำดว้ยกิง่อ่อนหรอืรำกกไ็ด ้
 ต ารายาไทยใชก้ระแจะเป็นยำ ใบ แก้ลมบำ้หมู ราก เป็นยำถ่ำย ผล เป็นยำบ ำรุง 
แก่น ดองเหลำ้กนิแก้กษยั (กำรป่วยทีเ่กดิจำกหลำยสำเหตุ ท ำใหร้่ำงกำยเสื่อมโทรม ซูบผอม 
โลหติจำง ซบูผอม) โลหติพกิำร ดบัพษิรอ้น ยาพื้นบ้านใช ้ต้น ต้มน ้ำดื่ม ครัง้ละครึง่แก้ว วนัละ 
3 ครัง้ เชำ้ กลำงวนั เยน็ แก้ปวดตำมขอ้ ปวดเมื่อย เสน้ตงึ แก้รอ้นใน แก้โรคประดง (อำกำร
โรคผวิหนงัมผีื่นคนั เป็นเมด็ขึน้คลำ้ยผด คนัมำก มกัมไีขร้ว่มดว้ย) (2) 
 จำกกำรวจิยัพบว่ำมสีำรส ำคญัชื่อ marmesin เป็นสำรกรองแสงอลัตรำ้ไวโอเลต (3) 
แสงอลัตรำ้ไวโอเลต ก่อให้เกดิกำรเสื่อมของเซลล์ผวิหนังโดยกระตุ้นกำรสงัเครำะห์เอนไซม์
แมทรกิซ-์เมทลัโลโปรตเีนส-1 (matrix-metalloproteinase-1, MMP-1) ซึง่จะไปตดัเสน้ใยโปรตนี
คอลลำเจนทีช่่วยคงควำมแขง็แรงและยดืหยุ่นของเนื้อเยื่อผิวหนัง และลดกำรสงัเครำะห์โปร-
คอลลำเจน พบว่ำสำรสกดัล ำต้นกระแจะสำมำรถยบัยัง้ MMP-1 และเพิม่กำรสรำ้งโปร-คอลลำ
เจน จงึพสิจูน์ภมูปิญัญำทีช่ำวเมยีนมำรใ์ชไ้ดด้ ี(5) 



 นอกจำกนัน้ผงกระแจะและสำรสกดัน ้ำยงัแสดงฤทธิต์้ำนกำรออกซเิดชัน่ ลดกำรเสื่อม
ของเซลล ์ตำ้นกำรอกัเสบ และมสีำร suberosin ทีม่ฤีทธิต์้ำนเชือ้แบคทเีรยี (4) ช่วยป้องกนัและ
รกัษำสวิดว้ย 
 สำวชำวเมยีนมำร์ท ำงำนตำกแดดแต่ผวิสวยใส เพรำะพบว่ำล ำต้นกระแจะที่เก็บจำก
ภำคต่ำง ๆ และตวัอย่ำงทีซ่ื้อจำกชำยแดนแม่สอด มสีำรอำรบ์ูตนิ (Arbutin) 1.711 - 0.268 
มคก./ก. (1) สำรชนิดนี้มฤีทธิย์บัยัง้กระบวนกำรสรำ้งเมด็สเีมลำนินได ้เมลำนินเป็นต้นเหตุของ
ฝ้ำ กระ และรอยหมองคล ้ำด่ำงด ำของผวิ กระแจะยงัมฤีทธิย์บัยัง้เอนไซมไ์ทโรซเินส ซึ่งเป็น
เอนไซมท์ีก่ระตุน้ในเกดิเมด็สเีมลำนิน เรยีกว่ำรว่มดว้ยช่วยกนัในกำรออกฤทธิท์เีดยีว (4) 
 ส่วนกลิน่หอมของกระแจะมำจำกสำรกลุ่มคูมำลนิ (coumarins) 4 ชนิด (6) ทีส่ ำคญัคอื
ไมม่คีวำมเป็นพษิต่อหน่วยพนัธุกรรม และควำมเป็นพษิต่อเซลลด์ว้ย (4) 
 ขณะนี้มกีำรพฒันำรปูแบบของทำนำคำใหส้อดคล้องกบัวถิชีวีติคนยุคนี้มำกขึน้ โดยจะ
เหน็ผลติภณัฑผ์งบดละเอยีดน ำมำใชไ้ดเ้ลย ไม่ต้องฝนอย่ำงแต่ก่อน เป็นครมีกม็ ีอย่ำงไรกต็ำม
ทุกสิง่ทุกอย่ำงมปีระโยชน์ต่อคนหนึ่ง อำจท ำให้อกีคนหนึ่งแพ้ก็ได้ ก่อนใช้ควรทดลองใช้กบั
ทอ้งแขนของเรำก่อน ถำ้ไมม่อีำกำรผดิปกตจิงึใชก้บัใบหน้ำ จะไดส้วยใส ปลอดภยั และสบำยใจ 
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