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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) หาปริมาณฟนอลิก แทนนิน และฟลาโวนอยดท้ังหมด 

ในสารสกัดหยาบก่ิงและลําตนมะขวิด 2) ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัด
หยาบจากก่ิงและลําตนมะขวิด เปรียบเทียบกับทานาคา 3) หาปริมาณอารบูตินในสารสกัดหยาบ
มะขวิดท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสมากท่ีสุด ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
4) พัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีบาง
ประการและทางจุลชีววิทยาของโลชั่น และ 5) เผยแพรผลงานวิจัยสูชุมชนโดยการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ นําสวนของก่ิงมะขวิด ลําตนมะขวิด และทานาคา มาสกัดดวยเอทานอล 95% ดวย
เทคนิคแบบแชยุย นําสวนของสารสกัดหยาบก่ิงและลําตนมะขวิดมาวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิก
แทนนินท้ังหมด ดวยวิธี Folin-Ciocalteu และปริมาณฟลาโวนอยดท้ังหมด ดวยวิธี Aluminium
chloride colorimetric นําสารสกัดหยาบก่ิงและลําตนมะขวิด ไปศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้ง
เอนไซมไทโรซิเนส ดวยวิธี Dopachrom เปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบทานาคาโดยใชสถิตินอนพารา
เมตริกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 คัดเลือกสวนของสารสกัดหยาบมะขวิดท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมไทโรซิเนสมากท่ีสุดไปวิเคราะหปริมาณอารบูตินดวยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะ
สูง เทียบกับสารสกัดหยาบทานาคา แลวนําสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดไปพัฒนาเปนโลชั่นบํารุงผิว
ทดสอบความคงตัวดวยวิธี  Heating Cooling 6 Cycles ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี
บางประการ และตรวจหาปริมาณจุลินทรียในโลชั่น ตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
นําความรูจากผลงานวิจัยไปถายทอดโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจาก
สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด ใหกับชุมชน 30 คน ชุดอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการอบรม ภาคปฏิบัติ และการประเมินผล ท่ีหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ดวยการหา
คาดัชนีความสอดคลองโดยผูทรงคุณวุฒิเปรียบเทียบความรูกอนและหลังอบรมโดยการทดสอบคาที
และประเมินความพึงพอใจในการเขารวมอบรมโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ หาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบวา 
1) สารสกัดหยาบก่ิงมะขวิดและลําตนมะขวิด มีปริมาณฟนอลิก ท้ังหมด เท ากับ

11.04±0.34 และ 15.89±0.23 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัดหยาบ ตามลําดับ 
มีปริมาณแทนนินท้ังหมด เทากับ 7.59±0.39 และ 11.01±0.32 มิลลิกรัมของกรดแทนนิก/กรัมของ
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สารสกัดหยาบตามลําดับ มีปริมาณฟลาโวนอยด ท้ังหมด เทากับ 14.46±0.29 และ 27.73±0.28 
มิลลิกรัมของรูทิน/กรัมของสารสกัดหยาบตามลําดับ 
  2) ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสของสกัดหยาบจากก่ิงมะขวิด ลําตนมะขวิด 
และทานาคามีคา IC50 เทากับ 0.27, 0.16 และ 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ซ่ึงมีฤทธิ ์        
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3) คัดเลือกสารสกัดหยาบในสวนของก่ิงมะขวิดและทานาคามาหาปริมาณของอารบูติน   
ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวา มีปริมาณอารบูตินเทากับ 0.062 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตรและเทากับ 0.206 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ 
  4) การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบก่ิงมะขวิด พบวา โลชั่นท่ีไดมีความคงตัวและ
ไดเนื้อสีเหลืองออนรวมเปนเนื้อเดียวกันไมตกตะกอน มี pH เทากับ 7.50 และมีคุณสมบัติทาง          
จุลชีววิทยาเปนไปตามมาตรฐาน ตามของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
  5) ชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 สวน มีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.98 เม่ือนําไปจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา หลังอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวา ผลประเมินความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับพึงพอใจมาก 
( x = 4.38, S.D. = 0.54)    
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) analyze the total phenolic, tannin 

and, flavonoid contents of Feronia limonia (L.) Swing from its branches and stems, 
2) study the efficiency of the tyrosinase inhibition activity of Feronia limonia (L.)
Swing and Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem crude extracts, 3)  analyze the
arbutin contents in Feronia limonia (L.) Swing with the best tyrosinase inhibition
activity and Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem using a high performance liquid
chromatography technique, 4) develop a lotion and study its physical-chemical and
microbiological properties, and 5) transfer the research knowledge to the community.
The branches and stems of Feronia limonia (L.) Swing and Hesperethusa crenulata
(Roxb.) Roem were extracted with 95% ethanol using the maceration technique. The
Feronia limonia (L.) Swing branch and stem crude extracts were analyzed in terms of
total phenolic and tannin contents using the  Folin-Ciocalteu method, whereas the
total flavonoid contents was analyzed using an aluminium chloride colorimetric
method. The Feronia limonia (L.) Swing and Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem
crude extracts were studied in terms of the efficiency of the tyrosinase inhibition
activity using the dopachrom method by Kruskal-Wallis at the statistically significant
level of 0.05. The best part of the branches and stems of Feronia limonia (L.) Swing
were analyzed for arbutin contents and compared to Hesperethusa crenulata (Roxb.)
Roem. The Feronia limonia (L.) Swing branch crude extracts were developed into a
body lotion. The stability was investigated using the 6 heating cooling cycles method to
see some physical-chemical and microbiological properties through a microbial limit
test designated by The Notification of the Ministry of Public Health standards. Finally,
the research knowledge was transferred to 30 people through workshops entitled:
“The development of lotion from branches of Feronia limonia (L.) Swing crude
extract.” The quality of the training tools was determined by the index of
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congruence. Mean standard deviation and t-test were used to evaluate the 
knowledge presented in the pre-test and post-test after the training program. 
 The results were as follows: 
 1 ) The total phenolic contents of Feronia limonia (L.) Swing from branches 
and stem leaves were found to be 11.04±0.34 and 15.89±0.23 mg of gallic/gram of 
extract, respectively. In terms of the total tannin contents, they were 7.59±0.39 and 
11.01±0.32 mg of tannic/gram of extract, respectively. In addition, the total flavonoid 
contents were 14.46±0.29 and 27.73±0.28 mg of rutin/gram of extract, respectively. 
  2) The efficiency of the tyrosinase inhibition activity from Feronia limonia (L.) 
Swing crude extracts from branches, stems and Hesperethusa crenulata (Roxb.) 
Roem leaves were showed with IC50 as 0.27, 0.16 and 0.15 mg/ml, respectively. There 
were no statistically significant differences.   
  3) The selected parts of the branches from Feronia limonia (L.) Swing and 
Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem analyzed for the arbutin in the crude extracts 
showed as 0.062 mg/ g and 0.206 mg/ g, respectively.  
  4 )  The process of developing the lotion revealed that the stability test 
showed the best formula with a high stability of the physical-chemical properties, pale 
yellow in color, homogeneous, non precipitated,  and with a pH 7.50. In addition, there 
was no bacteria or fungi contamination, and so it met The Notification of the Ministry 
of Public Health standards. 
 5) The training program had an index of congruence of 0.98. It resulted in an 
increase in knowledge of the participants in the sample at the statistically significant 
level of 0.05. In addition, satisfaction was found to be at a high level, ( x = 4.38, S.D. 
= 0.54). 
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