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ปญหายางพาราที่ตกตํ่าจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจโลก
และปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น สรางความเดือนรอนใหแกเกษตรกรชาวสวน
ยางอยางมาก ที่ผานมาไดมีการคิดคนงานวิจัยตางๆ ที่สามารถนํายางพารามา
ผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหสูงขึ้น หน่ึงในงานวิจัยที่เปนที่ฮือฮา
สําหรับวงการธุรกิจความงาม คือ งานวิจัย “ครีมหนาขาวจากนํ้ายางพารา” 
ซึ่ งมี  ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล และคณะ จากภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนผูคิดคน โดยไดรับ 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการ
มหาชน) หรือ TCELS ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 งานวิจัยน้ีเพ่ือสกัดหาสารจากนํ้ายางพาราโดยการนําซีรั่ม 0

1นํ้ายางพารา (Hevea brasilensis) มาสกัดหาเอนไซม
โปรติเอส (สารสกัดเอชบี) ผลที่ไดพบวา สารเพปไทดในนํ้ายางพารามีเอนไซมโปรติเอสในกลุม serin trypsin inhibitor  
ซึ่งเปนกลุมโปรตีนที่ไมกอใหเกิดการแพ มีขนาดโมเลกุลเล็ก สามารถดูดซึมเขาสูผิวหนังไดงาย ในขณะเดียวกันยังชวยลด
ความเขมของสีผิวโดยไปขัดขวางการทํางานของโปรตีนตัวรับ (protease activated receptor 2; PAR-2) ที่ฝงตัวอยูใน
เน้ือเย่ือเมมเบรนของเซลลผิว (keratinocyte) ทําใหลดความเขมของสีผิวลง นอกจากน้ียังพบวาสารสกัดที่ไดจาก 
นํ้ายางพารามีมากมาย มีคุณสมบัติที่สามารถนําไปใชในเครื่องสําอาง อาทิเชน   

   1.สารตานการขนถายเม็ดสีจากเซลลสรางเม็ดสีไปยังเซลลผิว เปนสารทําใหผิวขาวขึ้นเพราะเซลลผิวมีปริมาณเม็ดสี
นอยลง 

2. สารแอนต้ีออกซิแดนท นอกจากจะสามารถทําลายฤทธ์ิสารอนุมูลอิสระของออกซิเจนซึ่งเปนสาเหตุของ 
การเสื่อมสภาพของเซลลผิวหนัง ทําใหผิวหนังเหี่ยวยนและมีริ้วรอยแลว ยังสงผลใหมีการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการสรางเม็ด
สีพีโอเมลานินซึ่งเปนเม็ดสีหลักสําหรับคนผิวขาว และการลดลงของกิจกรรมการสรางเม็ดสียูเมลานิน ซึ่งเปนเม็ดสีหลักของ
คนผิวคล้ํา 

3. สารซุเปอรแอนต้ีออกซิแดนท สามารถทําลายทั้งฤทธ์ิของอนุมูลอิสระของออกซิเจนและอนุมูลอิสระของ
ไนโตรเจน รวมทั้งสามารถตานกิจกรรมการกระตุนการสรางสารไฮโดรเจนเปอรออกไซดของเซลลผิวหนังเมื่อไดรับรังสียูวี
จากแสงแดด สงผลยับย้ังการเกิดริ้วรอยและการเสื่อมสภาพของผิวหนัง 

4. สารนํ้าตาลแอลกอฮอล นํ้าตาลซูโครส ฟรุคโตส และกรดอะมิโน สามารถเพ่ิมความชุมช้ืนใหกับผิวหนังใหดูเตงตึงขึ้น 
5. สารแอลฟาและเบตาไฮดรอกซิแอซิด สามารถเอ้ือตอการหลุดลอกของเซลลผิวที่ตายแลวบนผิวช้ันนอกใหงายขึ้น 

โดยสารเบตาไฮดรอกซิแอซิดสามารถแทรกซึมเขาไปออกฤทธ์ิในระดับรูขุมขน อีกทั้งสามารถปองกันเซลลผิวจากการแผดเผา
ดวยรังสียู วีบีไดดวย สงผลใหเกิดการกระตุนการผลัดเปลี่ยนเซลลผิวใหม ทําใหผิวหนาแลดูเนียนและสดใสขึ้น 
          6. กรดอะมิโน 17 ชนิด รวมทั้งชนิดที่ใชสําหรับสรางโปรตีนเคราตินและคอลลาเจนเพ่ือสุขภาพที่ดีของเซลลผิว 
          7. แรธาตุสําคัญ เชน สังกะสี โครเมียม ทองแดง แมงกานีส และซีเลเนียมที่เอ้ือตอกระบวนการปรับปรุงสุขภาพผิว 

 
 
 

                                                            
1 ซีรั่ม (serum) นํ้ายางพารา คือ สวนท่ีเปนนํ้าท่ีเหลือจากกระบวนการจับตัวนํ้ายางสกิม เม่ือทําการแยกยางสกิมออกไปแลว โดยในสวนน้ีจะมี

องคประกอบตางๆ ท่ีละลายนํ้า เขน นํ้าตาล ไขมัน โปรตีน และเกลือแรตางๆ  

ครมีหนาขาวจากน้ํายางพารา 
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จากขอมูลผลการประเมินที่รวบรวมจากอาสาสมัคร พบวา ครีมเบส
ที่ประกอบดวยสารสกัดเอชบี สามารถปรับปรุงรักษาสุขภาพผิวหนาของ
อาสาสมัครไดเปนอยางดี โดยหลังการทาครีมเอชบีไปได 9 สัปดาห ในกลุม
อาสาสมัครที่หนาเปนฝา 64 คน พบวา มีจํานวนที่มีหนาขาวขึ้น 98.4% ฝาจางลง 
96.8% หนาเรียบเนียนข้ึน 92.2% และความมันบนใบหนาลดลง 53.1% และ
ในกลุมอาสาสมัครที่หนาเปนสิว 36 คน พบวา มีจํานวนที่มีการอักเสบของสิว
ลดลง 100% ปริมาณสิวลดลง 100% ความมันบนใบหนาลดลง 88.9% และรอย
ดางดําจากสิวลดลง 86.1% 

 

ผลิตภัณฑครีมหนาขาวจากยางพาราผลิตอยูในรูปของครีมบํารุงผิวที่มีคุณสมบัติเนนปรับสภาพผิว ทําใหผิวหนา
เรียบเนียนใส ลดสิว และสมานแผลจากรองรอยสิวใหต้ืนขึ้น ผลงานวิจัยช้ินน้ีไดจดอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 4907 เลขที่คําขอ 
0603001971 ภายใตช่ือ “สารทําใหผิวขาวขึ้น ซึ่งเปนสารสกัดจากซีรั่มนํ้ายางพารา” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 รวมถึง
ไดขอจดสิทธิบัตรในจีน และสิงคโปรดวย และกําลังย่ืนขอจดสิทธิบัตรในอีกหลายประเทศ นอกจากน้ีศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดต้ัง บริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชน จํากัด หรือ PSU เพ่ือทําหนาที่หนุน
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย  

   

TCELS ไดสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางจากนํ้ายางพาราอยางตอเน่ือง โดยไดมีการลงนาม
ความรวมมือระหวางสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) หรือ OKMD และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ซึ่งขณะน้ัน TCELS เปนหนวยงานภายใต OKMD ในการทําความรวมมือดังกลาวเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพนํ้ายางพาราสําหรับผลิตเปนชีวเคมีใชในเครื่องสําอางประเภทมูลคาสูง โดยมี ศ.ดร. รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 
เปนหัวหนาทีมวิจัย และในปเดียวกันไดสนับสนุนการทําวิจัยหาสารสกัดจากนํ้ายางพาราเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ิมเติมอีก  
2 ชนิด คือ ครีมลดริ้วรอยเหี่ยวยน (anti-ageing) และครีมเปลี่ยนสีผิว (tanning lotion) ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดเปน
อยางมาก ตอมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ไดมีการลงนามความรวมมือระหวาง TCELS มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และมหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือเสริมศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑชีววิทยาศาสตรโดยเนนการพัฒนาเครื่องสําอางจาก
ยางพารา    

 

ในระหวางน้ันทีมงานวิจัยไดคนพบวาในนํ้ายางพาราดิบนอกจากมีสารสกัดเอชบี (Hb extract) แลว ในนํ้ายางยัง
มีสารสําคัญ 3 ชนิด ที่สามารถนํามาผลิตผลิตภัณฑเวชสําอางไดอีกซึ่งไดแก  

 

1. เบตากลูแคน (beta glucan) มีสมบัติละลายนํ้าได มีฤทธ์ิในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบภูมิคุมกันใหเซลสผิว 
ชวยกระตุนการสรางใยคอลลาเจน (collagen) ในเซลล ถือวาเปนการพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดจากนํ้ายางพาราสูตรเขมขน
นวัตกรรมใหม (Hb-serum plus) ที่เปนอนุภาคโมเลกุลของนํ้าที่ซึมซับลงสูผิวไดรวดเร็ว และชวยกระตุนใหเกิดการสราง
คอลลาเจนเพ่ือชวยเติมเต็มผิวหนาที่เปนรองรอยเหี่ยวยนใหกลับมาดีขึ้น เมื่อใชทาที่ผิวหนัง สารจะสามารถซึมผานชองวาง
ระหวางเซลลเขาสู เซลลผิวช้ันใน สามารถลดริ้วรอยเหี่ยวยน ดูออนกวาวัย และชะลอความแกได งานวิจัยน้ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยนเรศวรไดพัฒนารวมกันจนสําเร็จและไดเปดตัวผลงานวิจัยในงาน “ASEAN 
Life Sciences and Exhibition 2013” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

 

2. เมทิลไทโออดีโนซีน (methylthioadenosine; MTA) สามารถนํามาใชผลิตเวชสําอางที่มีคุณสมบัติในการปรับ
สีผิวและเสนผมใหเขมขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถเพ่ิมการสรางดีเอชไอซีเอ-เมลานิน (DHICA-melanin) ทําใหผิว
เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลหรือสีแทนไดนานกวาโลช่ันทาผิวสีแทนในทองตลาดที่ใชวิธียอมสีผิว ทําใหผิวสีแทนไมสม่ําเสมอ 
ปจจุบันมีการใชสารเอ็มทีเอในเวชสําอางประเภทบํารุงผิว ปรับสีผิวและเสนผมใหเขมข้ึน ดูเปลงปลั่งมีชีวิตชีวา ผลงานวิจัยน้ี
ผานการทดสอบกับอาสาสมัคร พบวา ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารเมทิลไทโออดีโนซีนจากยางพาราใหไดผิวสีแทน
สม่ําเสมอ อยูทนนานรวมเดือน และไมเสี่ยงตอการเปนมะเร็งผิวหนังจากการอาบแดด งานวิจัยน้ีสําเร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2554  
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3. คิวบราซทอล (quebrachitol) เปนสารที่ไดจากขั้นตอน
การสกัดสารใหบริสุทธ์ิ เปนสารต้ังตนสําหรับการผลิตตัวยาในการรักษา
มะเร็ง ใชเปนยาชวยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และยังสามารถใช
ในเวชสําอางเพ่ิมความชุมช้ืนใหแกผิวหนัง (ขณะน้ีอยูระหวางการทํา
วิจัย)  

 

ปจจุบันผลิตภัณฑเวชสําอางที่ผลิตจากนํ้ายางพาราและ
จําหนายในเชิงพาณิชยมีทั้งครีมหนาขาวจากยางพารา (Hb-extract) เซรั่ม
ยางพารา (Hb-serum plus) เจลลางหนายางพารา และครีมเปลี่ยนสีผิวเปนสีแทน ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของนักวิจัยไทยที่สามารถพัฒนาสารจากยางพารามาใชในเวชสําอางเปนรายแรกของโลก ถือเปนการสราง
มูลคาเพ่ิมใหแกยางพาราไดอยางมาก 

 

-------------------------- 

ปท่ีสําเรจ็ :  2550 

หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย :  ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) หรือ TCELS 
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