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 ในบา้นของสาวชาวเมยีนม่ารจ์ะต้องมที่อนไมท้านาคา (Thanakha) วางอยู่ทุกครวัเรอืน 
ทานาคาเป็นเครื่องประทนิผวิแบบโบราณที่ยงัคงมศีกัยภาพในสงัคมปจัจุบนัและได้พฒันาต่อ
ยอดเป็นเครือ่งส าอางขายทัง้ในประเทศเมยีนมา่รแ์ละประเทศใกลเ้คยีง พวกเธอจะฝนเนื้อไมท้ีม่ ี
สขีาวนวลจนถงึเหลอืงกบัน ้าเลก็น้อยบนแผ่นหนิกลมทีม่รี่องใกล้ขอบใหน้ ้าส่วนเกนิไหลออกมา 
จะมกีลิน่หอมอ่อนๆ ใชท้าผวิหนงั ท าใหผ้วิเนียนสวย ลดความมนับนใบหน้า แต่ไม่ท าใหผ้วิหน้า
แหง้ ลดรอยเหีย่วยน่ ป้องกนัผวิหน้าจากแสงแดด ป้องกนั และรกัษาสวิ ฝ้าดว้ย (1) 
 ต้นทานาคามชีื่อวทิยาศาสตรว์่า Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem. และมชีื่อ
พอ้งว่า Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson  เป็นไมต้้นขนาดเลก็ สูง 3 - 8 ม. วงศ์เดยีวกบั
มะนาว คือ Rutaceae ชื่อไทยคือ กระแจะ ที่จงัหวดัราชบุรเีรยีกว่า พญายา ทางเหนือเรยีก 
ขะแจะ ตะวนัออกเฉียงเหนือเรยีก ตุมตงั ชาวมอญเรยีก ตะนาว (2) พบในเขตรอ้นชืน้ของเอเชยี 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศไทยและเมยีนม่าร์ ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแล้ง ป่าเต็งรงั ที่ม ี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 100 - 400 ม. มดีอกราวเดอืนมนีาคม ถงึพฤษภาคม ผลจะแก่ราว
เดอืนพฤษภาคม ถงึ ตุลาคม (1) ขยายพนัธุโ์ดยใชเ้มลด็ ปกัช าดว้ยกิง่อ่อนหรอืรากกไ็ด ้
 ต ารายาไทยใชก้ระแจะเป็นยา ใบ แก้ลมบา้หมู ราก เป็นยาถ่าย ผล เป็นยาบ ารุง 
แก่น ดองเหลา้กนิแก้กษยั (การป่วยทีเ่กดิจากหลายสาเหตุ ท าใหร้่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม 
โลหติจาง ซบูผอม) โลหติพกิาร ดบัพษิรอ้น ยาพื้นบ้านใช ้ต้น ต้มน ้าดื่ม ครัง้ละครึง่แก้ว วนัละ 
3 ครัง้ เชา้ กลางวนั เยน็ แก้ปวดตามขอ้ ปวดเมื่อย เสน้ตงึ แก้รอ้นใน แก้โรคประดง (อาการ
โรคผวิหนงัมผีื่นคนั เป็นเมด็ขึน้คลา้ยผด คนัมาก มกัมไีขร้ว่มดว้ย) (2) 
 จากการวจิยัพบว่ามสีารส าคญัชื่อ marmesin เป็นสารกรองแสงอลัตรา้ไวโอเลต (3) 
แสงอลัตรา้ไวโอเลต ก่อให้เกดิการเสื่อมของเซลล์ผวิหนังโดยกระตุ้นการสงัเคราะห์เอนไซม์
แมทรกิซ-์เมทลัโลโปรตเีนส-1 (matrix-metalloproteinase-1, MMP-1) ซึง่จะไปตดัเสน้ใยโปรตนี
คอลลาเจนทีช่่วยคงความแขง็แรงและยดืหยุ่นของเนื้อเยื่อผิวหนัง และลดการสงัเคราะห์โปร-



คอลลาเจน พบว่าสารสกดัล าต้นกระแจะสามารถยบัยัง้ MMP-1 และเพิม่การสรา้งโปร-คอลลา
เจน จงึพสิจูน์ภมูปิญัญาทีช่าวเมยีนมารใ์ชไ้ดด้ ี(5) 
 นอกจากนัน้ผงกระแจะและสารสกดัน ้ายงัแสดงฤทธิต์้านการออกซเิดชัน่ ลดการเสื่อม
ของเซลล ์ตา้นการอกัเสบ และมสีาร suberosin ทีม่ฤีทธิต์้านเชือ้แบคทเีรยี (4) ช่วยป้องกนัและ
รกัษาสวิดว้ย 
 สาวชาวเมยีนมาร์ท างานตากแดดแต่ผวิสวยใส เพราะพบว่าล าต้นกระแจะที่เก็บจาก
ภาคต่าง ๆ และตวัอย่างทีซ่ื้อจากชายแดนแม่สอด มสีารอารบ์ูตนิ (Arbutin) 1.711 - 0.268 
มคก./ก. (1) สารชนิดนี้มฤีทธิย์บัยัง้กระบวนการสรา้งเมด็สเีมลานินได ้เมลานินเป็นต้นเหตุของ
ฝ้า กระ และรอยหมองคล ้าด่างด าของผวิ กระแจะยงัมฤีทธิย์บัยัง้เอนไซมไ์ทโรซเินส ซึ่งเป็น
เอนไซมท์ีก่ระตุน้ในเกดิเมด็สเีมลานิน เรยีกว่ารว่มดว้ยช่วยกนัในการออกฤทธิท์เีดยีว (4) 
 ส่วนกลิน่หอมของกระแจะมาจากสารกลุ่มคูมาลนิ (coumarins) 4 ชนิด (6) ทีส่ าคญัคอื
ไมม่คีวามเป็นพษิต่อหน่วยพนัธุกรรม และความเป็นพษิต่อเซลลด์ว้ย (4) 
 ขณะนี้มกีารพฒันารปูแบบของทานาคาใหส้อดคล้องกบัวถิชีวีติคนยุคนี้มากขึน้ โดยจะ
เหน็ผลติภณัฑผ์งบดละเอยีดน ามาใชไ้ดเ้ลย ไม่ต้องฝนอย่างแต่ก่อน เป็นครมีกม็ ีอย่างไรกต็าม
ทุกสิง่ทุกอย่างมปีระโยชน์ต่อคนหนึ่ง อาจท าให้อกีคนหนึ่งแพ้ก็ได้ ก่อนใช้ควรทดลองใช้กบั
ทอ้งแขนของเราก่อน ถา้ไมม่อีาการผดิปกตจิงึใชก้บัใบหน้า จะไดส้วยใส ปลอดภยั และสบายใจ 
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