
จริงหรือไม? มะหาดทําใหขาวขึ้นได 
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หลายคนอาจจะสงสัยวา มะหาด คืออะไร แตอีกหลาย
คนคงเคยไดยนิสรรพคุณของครีมมะหาดในการชวยทําใหผิว
ขาว ซึ่งความจริงแลวเปนอยางไรนั้น สารสกัดนี้ชวยใหผิวขาว
ไดจริงหรือไม เรามาติดตามกัน  

กอนอื่นเราควรทําความเขาใจกระบวนการสรางเม็ดสี
ผิว หรือเมลานิน (melanin) เมลานินแบงออกไดเปนสองชนิด 

ไดแก pheomelanin และ eumelanin ซึ่งกระบวนการสรางเม

ลานินนี้ตองใชกรดอะมิโน tyrosine เปนสารตั้งตนในการสังเคราะห โดยมีเอน็ไซม tyrosinase ทําการ

เปลี่ยนกรดอะมิโน tyrosine ใหเปน dihydroxyphenylalanine (DOPA) และเปลีย่นแปลงตอไปเปน DOPA 

aquinone ตามลําดับ ซึ่งสาร DOPA aquinone น้ีจะทําปฏิกิริยากับสาร cysteine หรือ glutathione แลวเกิด

การเปลี่ยนแปลงไปเปนสาร cysteinyl-DOPA และเกิดกระบวนการตอไปอีกไดเปน 1,4-benzothiazinyl-

alanine และ pheomelanin นอกจากนี้ในสภาวะท่ีขาด cysteine สาร DOPA aquinone จะเปลี่ยนไปเปน 

DOPA achrome ได ซึ่งจะถูกเปลี่ยนตอไปเปน 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid (DHICA) และ 

eumelanin  ตามลําดับ ดังแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที่ 1. กระบวนการสังเคราะหเมลานิน 
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มะหาด มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Artocarpus lakoocha Roxb. เปนไมยืนตนในวงศ Moraceae มี

ถิ่นกําเนิดจากทวีปเอเชียใต มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ในประเทศไทยใชสารสกัดแกนมะหาดในการ
ถายพยาธิ ปจจุบันมะหาดไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นหลังจากมีการคนพบวา สารสกัดมะหาดมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเอ็นไซม tyrosinase ในหลอดทดลอง โดยสารที่ออกฤทธ์ินี ้ ในสารสกัด ไดแก oxyresveratrol และ 
resveratrol  โดย oxyresveratrol ยับยั้งเอ็นไซม tyrosinase  ไดมากกวาสาร resveratrol ถึง 20 เทา  

 
จากผลการทดสอบสารสกัดมะหาดในการยับยั้งเอ็นไซม tyrosinase ในหลอดทดลอง และ

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการสรางเมลานินในอาสาสมัคร พบวา คาความเขมขนที่สามารถยบัยั้งการทํางาน
ของเอ็นไซม tyrosinase ของสารสกดัมะหาด และ สาร oxyresveratrol มีคาเทากับ 0.76 และ 0.83 

ไมโครกรัมตอมิลลิลติร ตามลําดับ และผลการยับยั้งการสรางเมลานินในอาสาสมัคร โดยใชสารสกัดมะหาดที่
ความเขมขน 0.25% w/v ในสารละลาย propylene glycol เปรียบเทียบกับสารท่ีมีคุณสมบัติในการยับยั้งเม

ลานิน ไดแก สารสกัด licorice ท่ีความเขมขน 0.25% w/v และ kojic acid ที่ความเขมขน 3% w/v ใน
สารละลายเดียวกัน โดยใหอาสาสมัรทาสารสกัดบริเวณตนแขนขางใดขางหน่ึง อีกขางใหใชสารละลาย 
propylene glycol เพือ่เปนตัวเปรียบเทียบปริมาณเมลานินที่ลดลง  จากผลการทดลองพบวาสารสกัด

มะหาดชวยใหผิวขาวขึ้นไดเม่ือใชทาติดตอกันเปนเวลา 4 สัปดาห ในขณะท่ี kojic acid และ สารสกัด 

licorice ตองใชเวลา 6 และ 10 สัปดาห ตามลําดับ จึงจะเห็นความแตกตางของสีผวิ นอกจากนีต้ํารบั

เครื่องสําอางโลชั่นชนิดไขมันในน้ํา (oil-in-water emulsion) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดมะหาด 

(0.10 %w/w) ในการทําใหผวิขาวไดดีขึ้น เม่ือใชติดตอกันเปนเวลา 2-3 สัปดาห 

ดังนั้นการเลือกใชผลติภัณฑสารสกัดมะหาดเพื่อใหผิวขาว นอกจากจะตองพจิารณาถึงความเขมขน
ของสารสกัดมะหาดในผลติภัณฑแลว รูปแบบของผลิตภัณฑ ก็มีผลตอประสทิธิภาพในการทํางานของสาร
สกัดมะหาดเชนกัน 
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