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บทคัดยอ 

ยางนา (Dipterocarpus alatus) เปนไมยืนตนที่มีประโยชนหลากหลาย โดยเฉพาะการนำน้ำมันจากตนยางนาไปใชเปน

พลังงานทดแทน และนอกจากนี้สวนเปลือกตนยางนาก็มีความนาสนใจ เนื่องจากเปนสวนท่ีมีการสะสมสารทุติยภูมิท่ีคาดวานาจะมีฤทธิ์

ทางชีวภาพที่หลากหลาย แตมีรายงานทางวิทยาศาสตรที่จำกัดในสวนของศักยภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนั้นเพื่อเปนขอมูลหลักฐาน

สนับสนุนการนำไปใชประโยชน งานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาเพื่อวัดปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

ดวยวิธี DPPH และ TBARS assay และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดจากเปลือกยางนาที่สกัดดวยตัวทำละลายเมทานอล 

โดยศึกษาในหลอดทดลอง ผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากเปลือกยางนามีปริมาณสารประกอบฟนอลิกสูงเทากับ 179.94 ± 0.45 

มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลกิตอกรัมสารสกัด และปริมาณฟลาโวนอยดเทากับ 2.64 ± 0.86 มิลลิกรัมสมมูลของเคอรซิตินตอกรัมสาร

สกัด มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสที่ดีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ตามความเขมขนของสารสกัดที่เพ่ิมขึ้น โดย 

ใหคา IC50 เทากับ 42.98 ± 0.62 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ดวยวิธี DPPH assay และ IC50 ในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส 36.69 ± 1.85 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ ซึ่งแสดงใหเห็นศักยภาพของสารสกัดเปลือกยางนาที่มีแนวโนมที่นำไปใชประโยชนและพัฒนาเปนสาร

สกัดเวชสำอางทางเลือกได 
 

ABSTRACT 

“Yang-Na” (Dipterocarpus alatus) is a tree with a wide range of beneficial utilization, in particularly 

alternative energy area. Beside this, the bark part is of interest as a major deposited source of secondary metabolites 

that potentially have beneficial biofunctions, yet the limit of related scientific evidence is encountered. Therefore, 

to establish the supporting evidence for rationale utilization thereof, this research investigated the phytochemical 

contents and biological effects including determination of total phenolics and flavonoids, antioxidative (using DPPH 

and TBARS assays) and anti-tyrosinase activity in methanolic crude extract of Yang-Na bark (YNBE) using in vitro 

models. The results showed that YNBE highly contained phenolics with contents of 179.94 ± 0.45 mg GAE/g extract, 
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while, the flavonoid contents was low as 2.64 ± 0.86 mg QE/g extract. Significantly, the good antioxidative and anti-

tyrosinase effects were detected with concentration-dependent manner and IC50 of 42.98 ± 0.62 µg/mL in DPPH 

assay and of 36.63 µg/mL for anti-tyrosinase activity, respectively. This data evidenced the potential in developing 

and utilizing of the YNBE as an alternative cosmeceutical agent. 
 

คำสำคัญ: ยางนา  สารประกอบฟนอลิก  ฟลาโวนอยด  ตานอนุมลูอิสระ  ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส 
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บทนำ 

การบำรุงผิวพรรณใหขาวกระจางใส เปนคานิยมที่มีมา

ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะชาวเอเชีย เนื่องจากมี

ความเช่ือวาการมีผิวขาวทำใหดูสวยและออนเยาวกวาคนผิวสี ทำ

ใหมีความตองการผลิตภัณฑที ่ทำใหผิวขาวกระจางใส (skin-

whitening product) ในตลาดมากขึ้น สงผลใหผูวิจัยพยายาม

ศึกษาวิจัยเพื่อหาสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติทำใหผิวขาว 

เพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งแทนการใชสารเคมีสังเคราะห ซึ่งมีรายงาน

อาการขางเคียงตางๆ และขอควรระวังในการใชในระยะยาว เชน 

สารไฮโดรควิโนน กรดแอลฟาไฮดรอกซี (Sheth, 2011) 

ยางนา ช ื ่ อว ิทยาศาสตร  Dipterocarpus alatus 

Roxb. ในวงศ Dipterocarpaceae เปนพืชมีขนาดสูงใหญ มีถิ่น

กำเนิดอยูในภาคตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย ในประเทศไทย

ตนยางนา เปนไมเอนกประสงค แทบทุกสวนมีประโยชนไดท้ัง

ทางตรงและทางออม อาทิ เปนแหลงอาหารปา แหลงนันทนาการ 

สมุนไพร และเนื้อไมสำหรับใชสอยทั่วไป ตำรายาไทยนำเปลือก

มาตมเปนยาบำรุงรางกาย ฟอกเลือด บำรุงโลหิต แกตับอักเสบ 

น้ำมันยางใชผสมกับเมล็ดกุยชายนำมาคั่วใหเกรียม บดใหละเอียด 

ใชเปนยาอุดฟนแกฟนผุ (ฐานขอมูลสมุนไพร, 2559) อยางไรก็

ตามขอมูลที่เกี่ยวของกับฤทธิ์เวชสำอางจากพืชยางนายังมีนอย

และคอนขางจำกัด แตมีรายงานวาสารสกัดเอทานอลจากสวน 

ดอก ใบ เปลือก เนื้อไม และรากยางนา มีคุณสมบัติตานอนุมูล

อิสระและอาจใชปองกันโรคตางๆ ได และมีสารประกอบฟนอลิก

และสารฟลาโวนอยดที ่เปนองคประกอบในสารสกัดยางนา  

(นิภาพร และคณะ, 2558) เชน สาร Resveratrol ซึ่งพบวาเปน

สารหลักที่พบในพืชตระกูลยางนา และมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ 

สำหรับตานโรคเอดส, เปนพิษตอเซลลบางชนิด, ตานการอักเสบ, 

ตานเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Aslam, 

Ahmad & Mamat, 2015) ม ีการรายงานวาสามารถยับยั้ง

เอนไซม  ไทโรซ ิ เนส (tyrosinase) ซ ึ ่ งม ีบทบาทสำค ัญใน

กระบวนการสรางเม็ดสีเมลานิน (melanogenesis) (Newton  

et al., 2007) ซึ่งจากการศึกษาที่กอนหนา ไดรายงานฤทธิ์ทาง

ชีวภาพที่หลากหลายของสารประกอบกลุมฟนอลิกและฟลาโว-

นอยด ที่พบไดในสารสกัดสมุนไพรหลายชนิด และมีความสัมพันธ

กับฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระและยับยั้งการทำงานของเอนไซม

ไทโรซิเนสไดดวย (No et al., 1999) เชน สารสกัดจากเหงาของ

วานสาวหลง (กลาวขวัญ และคณะ, 2553) สารสกัดเอทิล- 

อะซีเตตจากผลมะขามปอม (จันทิมา และคณะ, 2554) เปนตน  

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและ

ฤทธิ ์ เวชสำอางของสารสกัดจากสวนเปลือกของตนยางนา 

ประกอบดวย ศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโว-

นอยด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส 

เพื ่อพิส ูจนใหทราบถึงศักยภาพและฤทธิ์เวชสำอาง สำหรับ

นำไปใชประโยชนในเชิงสุขภาพและเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชย

ใหกับสวนเปลือกของตนยางนา ซึ่งจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ

สำหรับนำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสำอางสารสกัดธรรมชาติ 

สำหรับบำรุงผิวใหขาวกระจางใส ท่ีมีความปลอดภัยสำหรบัการใช

ในระยะยาว 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. สารเคมีและพืช 

Methanol AR grade, butanol, potassium 

chloride (KCl), sodium lauryl sulfate (SLS), sodium 

carbonate (Na2CO3), iron (II) sulfate (FeSO4), aluminum 

chloride (AlCl3), acetic acid (CH3COOH), dipotassium 

hydrogen phosphate (K2HPO4), disodium hydrogen 

phosphate (Na2HPO4) (Ajax Finechem Pty Ltd., AUS), 

ascorbic acid, gallic acid, quercetin, 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl (DPPH), butylated hydroxytoluene (BHT), 

thiobarbituric acid (TBA), folin reagent, tyrosinase from 
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mushroom, L-tyrosine, (Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, 

USA).  

เปล ือกต นยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) 

เก็บในบริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน และ

จำแนกชนิดของพืช โดย ผศ.ดร. ภญ. เพลินทิพย ภูทองกิ่ง เมื่อ

เดือนมิถุนายน 2559 (อางอิง Voucher specimen KKU No. 

14458 ซึ่งเก็บไวท่ี Herbarium of Khon Kaen University) 

2. การเตรียมสารสกัด 

วัตถุดิบ (เปลือกยางนา) นำไปทำความสะอาดดวยน้ำ 

และแชใน 70%เอทานอล เปนเวลา 1 ชั่วโมง กอนนำไปอบให

แหงในตูอบลมรอน อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 12 ชั่วโมง 

จนตัวอยางแหงสนิท บดเปนผงละเอียด นำไปสกัดดวยเทคนิค

การแชยุย (maceration) ในตัวทำละลาย 95% เอทานอล เปน

เวลา 24 ชั่วโมง แยกสารละลายใส โดยการปนเหวี่ยง ท่ีความเร็ว 

5000 รอบตอนาที (Kubota® , Japan) นำสวนผงเปลือกยางนา

ที่เหลือไปสกัดซ้ำ จนครบท้ังหมด 3 ซ้ำ จากนั้นรวมของเหลวที่ได

จากการสกัดและนำไประเหยแหงตัวทำละลายออกดวยวิธีการ

ร ะ เ ห ย  ( rotary evaporation) (BÜCHI Rotavapor® R-3 , 

Flawil, Switzerland) และทำใหแหงเปนผงดวยเครื่อง freeze 

dryer (Scanvac CoolSafe™, Lynge, Denmark) จ น ไ ด  ส า ร

สกัดหยาบ คำนวณปริมาณรอยละผลิตผลสกัดหยาบที่สกัดได 

(%yield) 

3. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก 

การหาปริมาณสารสำคัญในกลุมฟนอลิก ดัดแปลงจาก 

Chai i t t ianan et al. ,  (2016) ทำการทดสอบโดยละลายสาร

สกัดเปลือกยางนาในน้ำปราศจากไอออนความเขมขน 62.5-

1000 µg/mL ปริมาตร 50 µL เติมสารละลาย 20% sodium 

carbonate ปริมาตร 125 µL และ 50% folin reagent ปริมาตร 

25 µL จากนั้นผสมใหเขากันและบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 40 

นาที นำไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 700 nm โดยใช

กรดแกลลิก (gallic acid) เป นสารมาตรฐาน (ความเขมขน  

0-100 µg/mL) จากนั้นสรางกราฟมาตรฐาน ความสัมพันธเชิง

เสน (y = ax) ระหวาง คาการดูดกลืนแสงไปกับปริมาณสาร

มาตรฐาน gallic acid สำหรับเทียบหาปริมาณโดยรวมของ

สารประกอบฟนอลิกในตัวอยาง และรายงานผลเปนมิลลิกรัม

สมม ู ลก ั บกรดแกลล ิ กต อกร ัมสารสก ัด  (mg gallic acid 

equivalence (GAE)/g extract) 

4. การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด 

การหาปริมาณสารสำคัญในกลุมฟลาโวนอยด ดัดแปลง

จาก Chaiittianan et al. (2016) โดยผสมสารละลายสารสกัด

เปลือกยางนาในตัวทำละลายเมทานอล ความเขมขน 250 

µg/mL ปร ิมาตร 100 µL ก ับสารละลาย 5% Aluminum 

chloride ปริมาตร 200 µL จากนั้นบมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 

30 นาที นำไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 437 nm โดย

ใชสารเคอรซิติน (quercetin) เปนสารมาตรฐาน (ความเขมขน 

0-100 µg/mL) จากนั้นสรางกราฟมาตรฐานความสัมพันธเชิง

เสน (y = ax) ระหวางคาการดูดกลืนแสงกับปริมาณสารมาตรฐาน 

quercetin สำหรับเทียบหาปริมาณโดยรวมของสารประกอบฟ

ลาโวนอยดในตัวอยาง และรายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลกับสาร

เคอร ซ ิต ินต อกร ัมสารสก ัด (mg quercetin equivalence 

(QE)/g extract) 

5. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

5.1 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH 

assay 

การทดสอบฤทธิ์ตานสารอนุมูลอิสระ ดัดแปลงจาก 

Chaiittianan et al. (2016) โดยศึกษาเปร ียบเทียบกับสาร

มาตรฐาน วิตามิน ซี (ascorbic acid; vitamin C) เริ ่มจากการ

เตรียมละลายสารมาตรฐาน และสารละลายสกัดเปลือกยางนาใน

ตัวทำละลายเมทานอล ใหไดความเขมขนตางๆ ปเปตสารละลาย

แตละความเขมขน ปริมาตร 150 µL เพื ่อทำปฏิก ิร ิยากับ

สารละลาย DPPH ปริมาตร 50 µL ผสมใหเขากันและบมที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 15 นาที นำไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความ

ยาวคลื ่น 570 nm คำนวณหารอยละการยับยั ้งการเกิดอนุมูล

อิสระ (% inhibition) ดังสมการที่ 1 นำขอมูลที่ไดมาสรางกราฟ

ความสัมพันธเชิงเสน ระหวางรอยละการยับยั้ง (% inhibition) 

และความเขมขนของสารละลายตัวอยาง เพื่อประมาณการคา

ความเขมขนที่แสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดรอยละ 50 (IC50) และ

ปริมาณสมมูลกับสารมาตรฐาน ว ิตามินซีต อกรัมสารสกัด  

(mg Vit C eq/g extract) 

สมการที่ 1 แสดงรอยละการยับยั้ง  

% inhibition = [(A[0]-A[t])/A[0]]x100 (1) 

โดยที ่ A[0] ค ือ คาการดูดกลืนแสงที ่ความเขมขน  

0 µg/mL, A[t] คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความเขมขนตางๆ 
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5.2 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี TBARS 

การทดสอบหาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระที่เกิดในช้ัน

ไขม ัน  ซ ึ ่ งท ำ ให  เ ก ิ ดการออกซ ิ เ ดช ั นของ ไขม ัน  (lipid 

peroxidation) ดัดแปลงจาก Fauconneau et al. (1997) โดย

เตรียมสารละลายสารสกัดเปลือกยางนาในตัวทำละลายเมทานอล 

ความเขมขน 250 µg/mL จากนั้นปเปต ปริมาตร 90 µL ใสใน

หลอดทดลอง เติมสารละลายไขแดง ความเขมขน 30% w/v ใน 

Potassium chloride (KCl) 1.5% v/v ปริมาตร 90 µL และ 1 

M Iron (II) sulfate (FeSO4) ปริมาตร 60 µL ผสมใหเขากันและ

บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเติม

สารละลายกรดอะซิตรกิความเขมขน 20% v/v ปริมาตร 300 µL 

ผสมใหเขากันหลังจากนั้นเติมสารละลาย thiobarbituric acid 

(TBA) ความเขมขน 0.8% w/v ในสารละลาย Sodium lauryl 

sulfate (SLS) 1.1% w/v ปริมาตร 300 µL ผสมใหเขากันและ

บมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง เติมบิวทา

นอลและแยกสวนใสนำไปวัดการดูดกลืนแสงที ่ความยาวคลื่น 

532 nm โดยม ีสาร Butylated hydroxytoluene (BHT) เปน

สารมาตรฐาน (0.625-10 µg/mL) นำขอมูลที่ไดมาสรางกราฟ

ความสัมพันธเชิงเสนของสารมาตรฐานที่พล็อตระหวางรอยละ

การยับยั้ง (% inhibition) (ดังสมการท่ี 2)  และความเขมขนของ

สารมาตรฐาน เพื่อใหไดความสัมพันธเชิงเสน นำคาการดูดกลืน

แสงของสารสกัดเปลือกยางนาแทนคาในสมการเชิงเสน และ

คำนวณหาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในชั้นไขมัน โดยรายงานผลเปน

คา IC50 และปริมาณสมมูลกับ BHT ตอกรัมสารสกัด (mg BHT 

eq /g extract) 

สมการที่ 2 แสดงการคำนวณรอยละการยับยั้ง 

% inhibition = [(A[0]-A[t])/A[0]]x100 (2) 

โดยที ่ A[0] ค ือ คาการดูดกลืนแสงที ่ความเขมขน  

0 µg/mL, A[t] คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความเขมขนตางๆ 

6. การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส 

ทดสอบดวยวิธี dopachrome method โดยดัดแปลง

มาจากการศ ึกษาของ Momtaz et al. (2008) ใน 96 well 

plate model โดยใชสารแอล-ไทโรซีน (L-tyrosine) เปนสารตั้ง

ต  นส ำหร ับส ั ง เค ราะห  เป นสารประกอบโดปาคว ิ โนน 

(dopaquinone) และถูกเปลี่ยนเปนโดปาโครม (dopachrome) 

ซึ่งมีสมแดง โดยใชสารกรดโคจิก (kojic acid) เปนสารมาตรฐาน 

(ความเขมขน 0-25 µg/mL) ทำการทดลองโดยเติมสารละลาย

เอนไซมไทโรซิเนส ปริมาตร 50 µL ลงในสารละลายฟอสเฟต

บัฟเฟอร (ผสมระหวาง dipotassium hydrogen phosphate 

และ disodium hydrogen phosphate pH 6.5) ปริมาตร 50 

µL จากนั้นเติมสารละลายสารสกัดเปลือกยางนาที่ความเขมขน 

0-50 µg/mL ปริมาตร 50 µL แลวเติมสารละลาย L-tyrosine 

ปริมาตร 50 µL นำไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

40 นาที จากนั้นนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 479 

nm ด  ว ย เ ค ร ื ่ อ ง  microplate reader (Varioskan Flash 

microplate reader, Canada, USA) คำนวณรอยละการยับยั้ง 

(%Inhibition) ดังสมการที ่ 3 และนำมาพล็อตกราฟระหวาง 

%Inhibition กับความเขมขนตางๆ ของสารละลายสารสกัด

เปลือกยางนา เพ่ือใชในการคำนวณหาคา IC50 

สมการที่ 3 แสดงรอยละการยับยั้ง  

% inhibition = [(A[0]-A[t])/A[0]]x100 (3) 

โดยที ่ A[0] ค ือ คาการดูดกลืนแสงที ่ความเขมขน  

0 µg/mL, A[t] คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความเขมขนตางๆ 

7. การวิเคราะหทางสถิต ิ(Statistical analysis) 

ในแตละการทดลองทำการทดลอง 3 ซ้ำ แสดงผลการ

ทดลองเปนคาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนของขอมูล (mean ± 

SD) และเปรียบเทียบกับความแตกตางของขอมูลแตละกลุมโดย

ใชสถิติ One-Way ANOVA และ LSD test (SPSS 17.0) โดยมี

ชวงความเชื่อมั่นที่ 95% (p-value < 0.05) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การเตรียมสารสกัด 

สารสกัดเปลือกยางนาที่สกัดดวยวิธี maceration ดวย

ตัวทำละลายเมทานอล มีลักษณะเปนของแข็งสีน้ำตาลแดง ได

น้ำหนักสารสกัดเทากับ 65.84 กรัม คิดเปน %yield เทากับ 

5.49 ผลแสดงดังตารางที่ 1 

2. การหาปริมาณโดยรวมของสารประกอบฟนอล ิกและ

ประกอบฟลาโวนอยด 

ปริมาณโดยรวมสารประกอบฟนอลิก (Total Phenolic 

content) ในสารสกัดเปลือกยางนา โดยวิเคราะหดวยวิธี Folin-

Ciocalteu reagent ที ่ เทียบจากกราฟมาตรฐาน gallic acid  

(y = 0.0052x, R² = 0.9875) เ ท  า ก ั บ  179.94 ± 0.45 mg 

GAE/g extract แสดงดังตารางที่ 2 และปริมาณสารฟลาโว-

นอยดรวม (Total Flavonoid content) ของสารสกัดเปลือก 
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ยางนาม ีค าเท าก ับ 2.64 ± 0.86 mg QE/g extract โดย

เท ี ยบจากกราฟมาตรฐาน  quercetin (y = 0.0343, R² = 

0.9757)  

จากการศึกษารายงานวิจ ัยพบวาปริมาณสารกลุม 

ฟนอลิก (Kwak et al., 2007) สารกลุ มฟลาโวนอยด (Korkina 

and Afanas'ev, 1997) และสารพฤกษเคมีตางๆ มีความสัมพันธ

กับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ โดยพบวามีฤทธิ์ตาน

อน ุม ูลอ ิสระได ด ี  โดยเฉพาะสารกล ุ มฟ นอล ิก (phenolic 

compounds) เปนสารกลุมใหญที่พบมากในพืช (Pietta, 2000) 

นอกจากนี้ยังพบวาสารฟลาโวนอยดจัดเปนสารประกอบในกลุม 

ฟนอลิกที ่มีความสำคัญในการตานการเกิดออกซิเดชัน และ

คุณสมบัต ิในการจับก ับโลหะที ่เปนตัวกระตุ นปฏิก ิริยายา

ออกซิเดชัน ทำใหปฏิก ิร ิยาออกซิเดชันนั ้นลดหรือหย ุดลง 

(Korkina and Afanas'ev, 1997) โดยจากการศึกษาหาปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดเปลือกยางนาพบวามี

ปริมาณสูง เนื่องจากโครงสรางหลักของสารประกอบฟนอลิก

ประกอบดวยวงแหวนอโรมาต ิก (aromatic ring) และม ีหมู 

ไฮดรอกซิล (-OH) อยู ในโครงสราง ซึ ่งสามารถใหไฮโดรเจน

อะตอมแกอนุมูลอิสระได จึงมีความสามารถในการตานการเกิด

ออกซิเดชันหรืออนุมูลอิสระได (Husain et al., 1996) และเปน

สารที่มีขั ้ว จึงละลายในตัวทำละลายน้ำและแอลกอฮอลลไดดี 

(Nakai et al., 2003) ซึ่งสอดคลองกับสารสกัดเปลือกยางนาที่

สกัดดวยวิธ ีmaceration ดวยตัวทำละลายเมทานอล 

3. การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay และ 

TBARS assay 

สารอนุมูลอิสระเปนสารประกอบที ่ม ีออกซิเจนใน

โม เลก ุ ล  ( reactive oxygen species, ROS) ท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นจาก 

mitochondria และ peroxisomes ในกระบวนการเผาผลาญ

หรือกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล และเกิดจากสภาวะ

กระตุนอื่น เชน การอักเสบ (inflammation) รังสียูวี (UV) และ

สารเคมี (chemicals) เปนตน (Denat et al., 2014) สงผลทำให

มีการผลิตเม็ดสีเมลานินของเซลลเมลาโนไซตดวย โดยเฉพาะ

ผ ิวหน ังท ี ่ เป นอว ัยวะท ี ่ ใหญท ี ่ส ุด ม ีท ั ้ งน ้ำและไขมันเปน

ส  วนประกอบ ท ี ่ กระต ุ นให  เก ิด  ROS โดยแสงแดด โดย

ความสามารถของสารสกัดเปลือกยางนาในการยับยั้งการเกิด

อน ุม ู ลอ ิสระ  DPPH● ในระบบ ลดลง 50% (IC50) เท า กับ 

42.98±0.62 µg/mL โดยเทียบกับสารมาตรฐาน vitamin c (IC50 

= 14.47±0.33 µg/mL) จากกราฟมาตรฐาน  y = 3.4883x,  

R2 = 0.9945 ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัด

เปลือกยางนา เทียบเปนปริมาณสมมูลกับ vitamin c เทากับ 

0.043 ± 0.62 mg Vit C eq/g extract (ด ั งตารางท ี ่  2) และ

พบวาสารสกัดเปลือกยางนามีความสามารถในยับยั ้ง lipid 

peroxidation ซึ่งพบวาการยับยั้ง lipid peroxidation ในระบบ 

ใหไดร อยละ 50 ตองใชความเขมขนสารสกัดเปลือกยางนา 

มากกวา 250 µg/mL (IC50 > 250 µg/mL) โดยหากเทียบกับ

สารมาตรฐาน BHT ( IC50 = 2.39 ± 0.01 µg/mL) จากกราฟ

มาตรฐาน y = 75.997x + 24.30, R2 = 0.9915 ความสามารถ

ในการยับยั ้ง lipid peroxidation เปนปริมาณสมมูลกับ BHT 

เทากับ 6.84 ± 3.30 mg BHT eq/g extract (น ั ่นหมายถึงวา

หากตองการใหเกิดการยับยั้ง lipid peroxidation ไดรอยละ 50 

ในระบบ ตองใชสารสกัดเปลือกยางนาความเขมขนประมาณ 300 

µg/mL จึงจะมีประสิทธิผลไดเทียบเทากับ BHT 2.39 µg/mL) 

แสดงดงัตารางท่ี 2 

การศึกษานี้ทำใหทราบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกยางนา

ในการตานอนุมูลอิสระ ในระบบที ่ละลายไดดีในน้ำ (DPPH 

assay) และระบบที ่ละลายไดด ีในไขมัน (TBARS assay) ท่ีมี

ความแตกตางกัน พบวาสารสกัดเปลือกยางนามีความสามารถใน

การตานอนุมูลอิสระไดท้ังในระบบที่ละลายในน้ำ และระบบที่

ละลายในไขมัน แตประสิทธิผลดีในระบบที่ละลายไดดีในน้ำ ซึ่ง

นาจะสัมพันธกับชนิดและปริมาณของสารประกอบฟนอลิกที่

พบวาเปนสารหลักในสารสกัดเปลือกยางนา ดังแสดงดวยคา 

total phenolic content ที ่สูงกวาปริมาณสารประกอบกลุม 

ฟลาโวนอยด (ตารางที่ 2) ซึ่งสารประกอบในกลุมฟนอลิก มีสาร

กลุมที่มีขั้ว ที่มีโครงสรางทางเคมีที่มีวงอะโรมาติกและมีหมูไฮดร

อกซิลเกาะอยูในโมเลกุล ซึ่งสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได 

ทำใหละลายในน้ำไดดี และสามารถยับยั้งการเกิดอนุมลูอิสระดวย

กลไกการใหโปรตอนกับโมเลกุลของอนุมูลอิสระ โดยที ่ไมเสีย

เสถ ียรภาพของโครงสร า ง โม เลก ุลท ุต ิ ยภ ูม ิ  (stabilized 

intermediate molecules) (Nakai et al., 2003) ซึ่งผลที่พบใน

การศึกษานี้สอดคลองกับรายงานกอนหนาเก่ียวกับบทบาทสำคัญ

ของกลุมสารประกอบฟนอลิก (Kwak et al., 2007) และฟลาโว-

นอยด  (Korkina and Afanas'ev, 1997) ในการเปนสารตาน

อนุมูลอิสระในพืชและสมุนไพร รวมถึงกรณีสารสกัดเปลือก 

ยางนา 
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4. การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส 

สารสกัดเปลือกยางนาสามารถยับยั ้งการทำงานของ

เอนไซมไทโรซิเนสไดดี มีความสามารถในการยับยั้งมีแปรผันโดย

ตามความเขมขนที ่เพิ ่มขึ้น สอดคลองกับความสามารถในการ

ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารมาตรฐานกรดโคจิก (kojic acid) 

โดยความเขมขนที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซมไดรอยละ 

50 ของทั ้งหมดในระบบการทดลอง (IC50) คือ 36.69 ± 1.85 

µg/mL ซึ่งมีฤทธิ์ต่ำกวา kojic acid (IC50 20.47 ± 0.63 µg/mL) 

เพียงเล็กนอย (ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 1) ซึ่งนาอธิบายไดดวย 

หลักฐานขอมูลองคประกอบหลักสำคัญในพืชตระกูลเดียวกับ 

ยางนา พบวามีสารกลุม resveratrol oligomers ในปริมาณมาก 

(Aslam et al., 2015) โดยเฉพาะสารที่มีรายงานฤทธิ์ยับยั้งการ

ทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสและถูกใชเปนสารออกฤทธิ ์ใน 

เวชสำอาง เช น สาร resveratrol ที ่พบไดในพืช Veratrum 

album var. grandiflorum Maxim พบในองุนมีฤทธิ์ลดปริมาณ

เม็ดสีเมลานินในเซลลผิวหนังของหนู (murine melanocyte) 

และอนุพันธของสาร resveratrol ไดแก สาร Oxyresveratrol 

จากมอลเบอรรี่ (Kim et al., 2002) โดยผานกลไกยับยั ้งการ

ทำงานของเอนไซม  ไทโรซ ิ เนส (mushroom tyrosinase) 

(Yanagihara et al., 2012) นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดจากสวน

ตางๆ ของยางนานำมาใชผลิตเวชสำอางมีความสามารถในการ

ตานอนุมูลอิสระยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย P. acne ท่ี

ทำใหเกิดสิว ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมไทโรซิเนส ที่ทำใหเกิดฝา

และกระ และไมพบความเปนพิษตอเซลลผิวมนุษย (นิภาพร และ

คณะ, 2558) รวมทั้งพบฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ ไดแก สาร 

Dipterocarpol [2 0 ( s)-dammar-2 4 - en-3 - one] ส า ร กลุ ม 

Dammarane-type triterpenoid สารนี้และอนุพันธมีฤทธิ์ตาน

อักเสบ (Scholz et al., 2004) สาร R-viniferin มีฤทธิ์ตานการ

อักเสบและเชื้อรา สาร Dipterocarpol และอนุพันธมีฤทธิ์ตาน

เซลลมะเร็ง (Akihisa et al., 2004)และสารสกัดจากใบยางนามี

ศักยภาพที่จะนำไปศึกษาผลตอการปองกันโรคฟนผุ (ปยะวรรณ 

และคณะ, 2554) และสวนน้ำมันจากตนยางนา ซึ่งเปนเรซิน 

(resin) ใชเปนสารชวยในการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง เชน เพ่ิม

ความเขมของสี (color saturation) หรือเพ่ิมความมันเงา (gloss 

enhancement) (Burger et al., 2011) 

และจากฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสที่ดีของสาร

สกัดเปลือกยางนาที ่พบ แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการ

พัฒนาสารสกัดเปลือกยางนาเปนสารเวชสำอางจากธรรมชาติ

ทางเลือก โดยควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือระบุชนิดของสารที่เปน

สวนประกอบทางเคมแีละอนุพันธของสารสกัดเปลือกยางนา เพ่ือ

เปนประโยชนในการนำควบคุมคุณภาพสารสกัด และการนำไปใช

ประโยชนและการขยายผลในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม

ตอไป 

 

ตารางที่ 1 น้ำหนักและรอยละผลผลิตจากการสกัดเปลือกยางนา 

ชนิดสารสกัด สารสกัดเปลือกยางนา* 

น้ำหนักสารสกัด (กรัม) 65.84 

รอยละผลผลิตจากการสกัด (%yield) 5.49 

*น้ำหนักแหงของเปลือกยางนา 11.992 กรัม 
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ตารางที่ 2 ปริมาณสารสำคัญ ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกยางนา 

 สารสกดัเปลือกยางนา สารมาตรฐาน 

ปริมาณสารสำคัญ ฟนอลิก (mg GAE/g extract) 179.94 ± 0.45 gallic acid** 

ฟลาโวนอยด (mg QE /g extract) 2.64 ± 0.86 Quercetin## 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH assay (mg Vit C eq/g extract) 0.043 ± 0.62  

DPPH assay (IC50, µg/mL) 42.98 ± 0.62 vitamin c*** 

14.47 ± 0.33 

TBARS assay (mg BHT eq/g extract) 6.84 ± 3.30  

TBARS assay (IC50, µg/mL) > 250 BHT#### 

2.39 ± 0.01 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซเินส IC50 (µg/mL) 36.69 ± 1.85 kojic acid 

20.47 ± 0.63 

** y = 0.0052x (R² = 0.9875), ## y = 0.0343x (R² = 0.9757), *** y = 3.4883x (R2 = 0.9945), ### y = 75.997x + 24.3 (R2 = 0.9915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กราฟแสดงผลรอยละการยับยั ้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกยางนา (IC50 36.69 ± 1.85 µg/mL) (ก) และสาร

มาตรฐาน kojic acid (IC50 20.47 ± 0.63 µg/mL) (ข) แสดงคาเปน mean ± SD (n=3) และ * แตกตางอยางมีนัยสำคัญ 

เมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่ p<0.05 
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สรุปผลการวิจัย 

 สารสกัดจากเปลือกยางนาแสดงศักยภาพและฤทธิ์ 

เวชสำอางที่นาสนใจ โดยเปนสารสกัดธรรมชาติที่เปนแหลงของ

สารประกอบฟนอนิก และมีคุณสมบัติ ตานอนุมูลอิสระ และ

ยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสไดดี ซึ่งเปนเอนไซมหลัก

ในกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานิน ดังนั้นสารสกัดเปลือกยางนา

จึงเปนพืชทองถิ ่นที ่มีคุณคา และควรจะไดรับการอนุรักษและ

พัฒนาดวยการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการนำไปใชประโยชน

เปนสารเวชสำอางทางเลือกและเพิ ่มมูลคาและคุณคาในเชิง

พาณิชย ใหกับทรัพยากรทองถิ่น อีกทั้งการพัฒนาตอยอดเปน

ผลิตภัณฑเครื่องสำอางทดแทนการใชสารเคมีสังเคราะห โดยคาด

วาจะชวยลดปญหาเรื่องอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑเวช

สำอางที ่มีสารเคมีสังเคราะหเปนสวนประกอบ ลดการนำเขา

สารเคมีกลุมสารออกฤทธิ์เวชสำอางจากตางประเทศ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ ์ที ่ครอบคลุมมากกวาการทำให 

ผิวขาวได 
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