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บทคัดย่อ 

                งานวิจัยนี้เป็นสว่นหนึ่งของโครงการวิจัยการจัดการคุณภาพกล้วยไม้สกุลหวาย เพ่ือการส่งออก 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัยการสกัดสารส าคัญในกล้วยไม้สกุลหวาย เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและ
ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยเอทานอลในส่วนของล าต้น , ใบและดอก รวมทั้งการน าส่วนของใบและดอกมาแปร
รูปเบื้องต้น โดยพบว่า กลุ่มสีขาว 5 N มีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ2.43-2.96, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 
3.82-3.96, ไฟเบอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 44.15-46.23. กลุ่มสีชมพูแอนนามีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ2.49-
2.85, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.66-3.87, ไฟเบอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 46.26-47.23 กลุ่มสีม่วงแดง.มีปริมาณ
น้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.56-2.73, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.64-3.75, ไฟเบอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 45.76-46.15 
สารสกัดรวมใบดอกและล าต้น.มีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.68-3.25, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.58-
4.74, ไฟเบอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 48.35-50.25. ในการสกัดสารส าคัญในล าต้นกล้วยไม้ ท าการสกัดแบบต่อเนื่อง
โดยใช้สารเอทานอลและปิโตรเลียมอีเธอร์ พบว่า กลุ่มสีขาว 5 N มีปริมาณสารสกัดโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ย
ร้อยละ8.40-10.46, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.79-2.82 กลุ่มสีชมพูแอนนามีปริมาณ
สารสกัดโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.52-8.65, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.73-



2.95 กลุ่มสีม่วงแดง.มสีารสกัดโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.47-8.57, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์
โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.78-3.15 สารสกัดรวมใบดอกและล าต้น.มีปริมาณสารสกัดโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ 
8.71-9.75, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.98-3.21 การประเมินองค์ประกอบทางพฤกษ
เคมีโดยใช้เทคนิคการท าปฎิกริยาทางเคมี พบว่าสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลของกล้วยไม้ทั้ง 4 กลุ่ม มีสาร 
glycosides, Reducing sugars, Saponins, Flavonoids และ Terpenoids. ปริมาณสารฟิโนลิครวม (Total 
phenolic compounds) และสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activities) ของล าต้นกล้วยไม้และของสาร
สกัดรวมใบ ดอกและล าต้น พบว่า กลุ่มสีขาว 5N มีปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 40.58±2.41 และมีสารต้าน
อนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 0.02±0.01 mg/ml , กลุม่สีชมพูแอนนามีปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 
42.75±2.78 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 0.02±0.01 mg/ml, กลุ่มสีม่วงแดงมีปริมาณฟิโน
ลิครวมโดยเฉลี่ย 51.86±3.25 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 0.02±0.01 mg/ml และ สารสกัด
รวมใบ ดอกและล าต้นมีปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 53.24±5.26 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 
0.04±0.01 mg/ml โดยแสดงผลในรูป mean±SD (n=3) ของ gallic acid equivalent (GAE) ในหน่วย 
mg/g ของสารสกัด 
 

ค าน า   

         กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  ประเทศไทยมีการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก

สกุลหวายเป็นอันดับหนึ่งของโลก รวมทั้งกล้วยไม้สกุลอ่ืนๆอีกหลายชนิด กล้วยไม้มีมากกว่า 1000 species ที่

มีในแถบเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย ในประเทศจีนได้น าต้นกล้วยไม้ทั้งสดและแห้งมาใช้ในต ารับยาสมุนไพร

จีน โดยชาวจีนพบว่ากล้วยไม้มีสรรพคุณเป็นอาหารและยา กล้วยไม้ถูกใช้เป็นยามามากกว่า 1000 ปี โดย

ต ารับยาที่มีชื่อว่า Shihu ใน Chinese Pharmacopoeia (2010 edition) มีต ารับยา 2 ชนิดที่ใช้กล้วยไม้คือ 

Shihu หรือ ชื่อสากลคือ Dendrobii Caulis ซึ่งได้มาจาก Dendrobium nobile, D chrysotoxum, D. 

finbriatum และอ่ืนๆที่เป็นกล้วยไม้ต ารับยาอีกชนิดหนึ่งก็คือ Dendrobii offiicinalis Caulis (Tiepi shihu 

in Chinese ) ซึ่งเป็นตัวยาที่ได้จาก Dendrobii offiicinalis  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกล้วยไม้จึงได้ศึกษาปริมาณ

สารส าคัญในกล้วยไม้พบว่าสารสกัดในกล้วยไม้มีฤทธิ์เป็นยามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ ในประเทศ

ญี่ปุ่นได้ใช้สารสกัดจากกล้วยไม้ผสมในเครื่องส าอางบ ารุงผิวหลายชนิด เพ่ือให้ความชุ่มชื้นต่อผิวและชะลอชรา

(Anti-aging)   

วัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษาวิจัยการสกัดสารส าคัญในล าต้น ใบ ดอกของกล้วยไม้สกุลหวาย เพ่ือตรวจสอบชนิด

และปริมาณสารส าคัญ และการน าไปใช้ประโยชน์ในเครื่องส าอาง 

 



วิธีด าเนินงาน 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1.น ากล้วยไม้สกุลหวาย กลุ่มสีขาว 5N  กลุ่มสีชมพู แอนนา  กลุ่มสีม่วงแดง  จ านวน กลุ่มละ 3 ตัวอย่าง 

2.ท าการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ความชื้น น้ ามันและโปรตีน 

3. ท าการศึกษาการสกัด ชนิดและปริมาณที่เหมาะสมในการสกัดเพ่ือให้ได้ปริมาณสารส าคัญสูง โดยใช้

สารละลายอินทรีย์ 2 ชนิดคือปิโตรเลียมอีเธอร์และเอทานอล จ านวน 9 ตัวอย่าง 

4. ท าการตรวจสอบปริมาณอัลคาลอยด์ทั้งหมดในรูปของปริมาณ Atropine โดยใช้เครื่อง HPLC  โดยชั่งล าต้น

กล้วยไม้อบแห้งที่บดละเอียดแล้ว 0.5 กรัม สกัดด้วยสารละลาย เมทานอล 70% ปริมาตร 20 มล. 2 ครั้ง 

กรองสารละลายและท าให้มีปริมาตร 50 มล.ในขวดก้นกลมด้วยเมทานอล 70% กรอง 2 มล.ผ่าน filter 0.45 

ไมครอน ก่อนฉีดเข้าเครื่อง HPLC โดยใช้  HPLC column ชนิด reverse phase C18 4.6X250 mm. 

mobile phase A 0.1% formic acid in Water, mobile phase B methanol โดยใช้  UV detecter ที่ 

ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร 

5. ท าการตรวจสอบปริมาณสารส าคัญในสารสกัดกล้วยไม้ โดยใช้เทคนิค Thin Layer Chromatrography 

และการท าปฏิกริยาเคมี 

 5.1 Glycosides  น าสารสกัดกล้วยไม้ 0.5 กรัม มาท าการย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอริค (HCl) และท า

ให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์ หยดสาร Fehling ‘ s solution A and B 2-3 หยด ถ้ามีสี

แดงเกิดขึ้นแสดงว่ามีสาร Glycosides. 

 5.2 Reducing Sugars น าสารสกัดกล้วยไม้ 0.2 กรัมละลายด้วยน้ ากลั่น 2-3 มล.น ามาต้มจนเดือด

และเติม 2-3 หยด Fehling ‘ s solution A and B  ถ้ามีสีส้มหรือแดงเกิดขึ้นแสดงว่ามีสาร Reducing 

Sugars. 

 5.3 Saponins  น าสารสกัดกล้วยไม้ 0.2 กรัมละลายด้วยน้ ากลั่น  5  มล.น ามาต้มจนเดือด  ถ้าไม่มี

สารแขวนลอยเกิดข้ึน แสดงว่ามี Saponins. 

 5.4 Flavonoids  น าสารสกัดกล้วยไม้ 0.2 กรัม มาละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริค (HCl) และท าให้

เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์ ถ้าไม่มีสีเหลืองเกิดขึ้นและหายไป แสดงว่ามีสาร Flavonoids. 



 5.5 Terpenoids  สารสกัดกล้วยไม้ 0.2 กรัม มาผสมด้วยคลอโรฟอรม์ และกรดเข้มข้น (H3SO4) 3 

มล. ถ้ามีสีแดงน้ าตาลเกิดข้ึนและหายไป แสดงว่ามีสาร Terpenoids. 

6. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ  ฤทธิ์ต้ านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activities) โดยใช้  DPPH* (2,2-

diphynyl-1-picrylhydrazyl) โดยท าการชั่งล าต้นกล้วยไม้อบแห้งที่บดละเอียดแล้ว 1 กรัม สกัดด้วย

สารละลายเมทานอล 100 มล.ที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง กรองและระเหยสารละลายเมทานอลด้วยเครื่อง

ระเหยสารสุญญากาศ การเตรียมสารมาตรฐาน DPPH Stock solution ให้มีความเข้มข้น 9 มก.ต่อ 100 มล. 

เมทานอล โดยใช้เมทานอลแทน blank การเตรียมสารละลายของสารสกัดกล้วยไม้ให้มีความเข้มข้นต่างๆ 

ตั้งแต่  100, 200,300, 400,500 ไมโครลิตรใน 2 มล. น ามารวมกับ 2 มล. DPPH solution  เขย่าให้เข้ากัน

และวางทิ้งในที่มืดนาน 20 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยท าการวัด 3 

ซ้ าและน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาค านวณ โดยวิธีนี้จะใช้ gallic acid เป็นสารอ้างอิง รวมทั้งการค านวณค่า IC50 ( 

concentration in mg/ml required for 50% inhibition of DPPH radical) 

7.การหาปริมาณสารประกอบฟินอลิก (Phenolic Compounds) โดยท าการชั่งล าต้นกล้วยไม้อบแห้งที่

บดละเอียดแล้ว 1 กรัม สกัดด้วยสารละลายเมทานอล 100 มล.ที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง กรองและเจือ

จางให้มีปริมาตร 100 มล.ด้วยสารละลายเมทานอล ปิเปตสาร 1 มล.รวมกับ 10 มล.ของ  Folin reagent 

รวมกับ 8 มล. ของ 7.5% โซเดียมไบคาร์บอเนต และ 1 มล. ของน้ ากลั่นบริสุทธิ์ เขย่าให้เข้ากันวางทิ้งไว้ในที่

มืด 20 นาที น าไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายทั้งหมดเป็น blank  

โดยใช้สารละลายเมทานอลแทนสารสกัดกล้วยไม้ โดยค านวณผลจากค่าเฉลี่ยที่วัด 3 ซ้ า โดยใช้ gallic acid 

เป็นสารมาตรฐานและค านวณปริมาณ phenolic content เป็นค่าจ านวนกรัมของ gallic acid ใน 100 กรัม

ของล าต้นกล้วยไม้อบแห้ง 

8. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ ท าการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง โดยการทดสอบ Anti-Cancer 

(MCF7-breast cancer) และ Cytotoxicity against Vero cells (African green monkey kidneys) 

9. การน าส่วนของดอกกล้วยไม้ ล าต้นและใบมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร 

โดยการใช้สารสกัดกล้วยไม้ในเครื่องส าอาง โดยใช้เอทานอลและน้ าสกัดสารส าคัญในกล้วยไม้ น ามาใช้เป็นสาร 

Oestrogenic agent ส าหรับลดรอยเหี่ยวย่น รอยตีนกา wrinkle free ,skin ageing 

 

 



ผลการทดลองและวิจารณ์ 

        จากผลการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของล าต้นกล้วยไม้ ใบ ดอกและล าต้นสกัดรวมกัน 
พบว่า กลุ่มสีขาว 5 N มีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ2.43-2.96, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.82-3.96, ไฟ
เบอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 44.15-46.23. กลุ่มสีชมพูแอนนามีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ2.49-2.85, โปรตีน
โดยเฉลี่ยร้อยละ 3.66-3.87, ไฟเบอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 46.26-47.23 กลุ่มสีม่วงแดง.มีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 2.56-2.73, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.64-3.75, ไฟเบอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 45.76-46.15 สารสกัดรวม
ใบดอกและล าต้น.มีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.68-3.25, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.58-4.74, ไฟเบอร์
โดยเฉลี่ยร้อยละ 48.35-50.25. ในการสกัดสารส าคัญในล าต้นกล้วยไม้ ท าการสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้สารเอ
ทานอลและปิโตรเลียมอีเธอร์ พบว่า กลุ่มสีขาว 5 N มีปริมาณสารสกัดโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ8.40-
10.46, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.79-2.82 กลุ่มสีชมพูแอนนามีปริมาณสารสกัดโดย
ใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.52-8.65, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.73-2.95 กลุ่มสี
ม่วงแดง.มสีารสกัดโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.47-8.57, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลยีมอีเธอร์โดยเฉลี่ยร้อย
ละ 2.78-3.15 สารสกัดรวมใบดอกและล าต้น.มีปริมาณสารสกัดโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ 8.71-9.75, 
สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.98-3.21 การประเมินองค์ประกอบทางพฤกษเคมีโดยใช้
เทคนิคการท าปฎิกริยาทางเคมี พบว่าสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลของกล้วยไม้ทั้ง 4 กลุ่ม มีสาร glycosides, 
Reducing sugars, Saponins, Flavonoids และ Terpenoids. 
        ส าหรับการหาปริมาณสารฟิโนลิครวม (Total phenolic compounds) และสารต้านอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant activities) ของล าต้นกล้วยไม้และของสารสกัดรวมใบ ดอกและล าต้น พบว่า กลุ่มสีขาว 5N มี
ปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 40.58±2.41 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 0.02±0.01 mg/ml , 
กลุ่มสีชมพูแอนนามีปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 42.75±2.78 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 
0.02±0.01 mg/ml, กลุ่มสีม่วงแดงมีปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 51.86±3.25 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดย
เฉลี่ยในช่วง 0.02±0.01 mg/ml และ สารสกัดรวมใบ ดอกและล าต้นมีปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 
53.24±5.26 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 0.04±0.01 mg/ml โดยแสดงผลในรูป mean±SD 
(n=3) ของ gallic acid equivalent (GAE) ในหน่วย mg/g ของสารสกัด 
        ส าหรับการตรวจสอบปริมาณ Atropine ในสารสกัดกล้วยไม้และสารสกัดรวมใบ ดอกและล าต้น

พบว่ามีสาร  Atropine  เล็กน้อยในกลุ่มสารสกัดท้ัง 4 กลุ่ม 

       ส าหรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดท้ัง 4 กลุ่ม พบว่าไม่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเมื่อ

ทดสอบด้วยการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง โดยการทดสอบ Anti-cancer (MCF7-breast cancer ) 

และ Cytotoxicity against Vero cells (African green monkey kidneys) 



       นักวิจัยที่สนใจในตัวยาของต ารับยาจีน (Chinese traditional   พบว่าต ารับยาจีนส่วนใหญ่ จะ

เป็นต ารับยาที่มีองค์ประกอบทางเคมีคืออัลคาลอยด์ Gao X. และคณะ (2010) ได้ท าการตรวจสอบต ารับยา

จีนที่มีชื่อว่า Coptis-Evodia herb couple และ Zuojin pill พบว่ามีสารอัลคาลอยด์ จ านวน 7 ชนิด คือ 

berberine , palmatine, coptisine, jatrorhizine, epiberberine, evodiamine, และ rutaecarpine. 

Aimin Sun. และคณะ (2012) ได้ท าการตรวจสอบต ารับยาจีนในสมุนไพรจีนที่มีชื่อว่า Caowu และ 

Chuanwu พบว่ามีอัลคาลอยด์หลายชนิด จึงน่าสนใจที่จะต้องศึกษาชนิดและปริมาณอัลคาลอยด์ในสารสกัด

กล้วยไม้อย่างละเอียดต่อไป 

        สารที่สกัดได้โดยใช้เอทานอลเป็นสารสีเขียวลักษณะคล้ายวุ้น จากการตรวจสอบเอกสาร US 
patent พบว่าสารส่วนนี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดริ้วรอย ชะลอวัย (Anti-ageing) จึงใช้สารส่วนนี้มาผสมใน
เครื่องส าอาง เช่นครีมบ ารุงผิว ในการน ามาใช้ประโยชน์ในเครื่องส าอางได้ตั้งสูตรต ารับครีมบ ารุงผิวผสมสาร
สกัดกล้วยไม้ที่สกัดจากสารเอทานอล เพ่ือเป็นเครื่องส าอางที่ให้ความชุ่มชื้นต่อผิว (Moisturizing cream) 
ชะลอวัย (Anti-aging) และน้ าหอมปรุงแต่งจากดอกกล้วยไม้เพราะว่าโดยตัวของดอกกล้วยไม้จะไม่มีกลิ่นหอม 
จึงต้องใช้สารเคมีที่สามารถสกัดและให้กลิ่นหอม เช่น Benzyl acetate น ามาสกัดได้สารสกัดสีชมพูใช้ใน
น้ าหอมดอกกล้วยไม้ 
       กลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจที่ส  ำคญั สว่นใหญ่เกษตรกรผูป้ลกูกลว้ยไมจ้ะตดัดอกและขำยตน้กลว้ยไมข้นำด

เลก็ เมื่อตน้กลว้ยไมม้ีอำยมุำกขึน้ใหผ้ลผลติที่เป็นดอกนอ้ยลง เกษตรกรจงึจ ำเป็นตอ้งปลกูกลว้ยไมม้ำทดแทน งำนวิจยันี ้

จะช่วยใหผู้ผ้ลติกลว้ยไมส้ำมำรถน ำตน้กลว้ยไมม้ำใชป้ระโยชนเ์ป็นสำรสกดัท่ีมีฤทธ์ิตำ้นอนมุลูอิสระ ซึง่สำมำรถขยำยผล

เพื่อใชป้ระโยชนใ์นทำงยำตอ่ไป 

สรุปผลการทดลอง 

1. ในล าต้นกล้วยไม้อบแห้ง และในรวม ใบ ดอกและล าต้น พบว่า มีปริมาณ น้ ามัน โปรตีนและไฟเบอร์

ดังนี้ กลุ่มสีขาว 5 N มีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ2.43-2.96, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.82-3.96, ไฟเบอร์โดย

เฉลี่ยร้อยละ 44.15-46.23. กลุ่มสชีมพูแอนนามีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ2.49-2.85, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 

3.66-3.87, ไฟเบอร์โดยเฉลีย่ร้อยละ 46.26-47.23 กลุ่มสีม่วงแดง.มีปริมาณน้ ามันโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.56-2.73, 

โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.64-3.75, ไฟเบอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 45.76-46.15 รวมใบดอกและล าต้น.มีปริมาณน้ ามัน

โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.68-3.25, โปรตีนโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.58-4.74, ไฟเบอร์โดยเฉลีย่ร้อยละ 48.35-50.25. 

2. ในสารสกัด พบว่า กลุ่มสีขาว 5 N มีปริมาณสารสกดัโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ8.40-10.46, สารสกัดโดยใช้

ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.79-2.82 กลุ่มสีชมพูแอนนามีปริมาณสารสกดัโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ 

7.52-8.65, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลีย่ร้อยละ 2.73-2.95 กลุ่มสีม่วงแดง.มสีารสกัดโดยใช้เอทานอล

โดยเฉลี่ยร้อยละ 7.47-8.57, สารสกัดโดยใช้ปิโตรเลยีมอีเธอรโ์ดยเฉลี่ยร้อยละ 2.78-3.15 สารสกัดรวมใบดอกและ



ล าต้น.มปีริมาณสารสกัดโดยใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยร้อยละ 8.71-9.75, สารสกดัโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์โดยเฉลีย่ร้อย

ละ 2.98-3.21 

3. ผลการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเอทานอลจากล าต้นกล้วยไม้อบแห้ง และสารสกัดรวม 
ใบ ดอกและล าต้น พบว่ามีสาร glycosides, Reducing sugars, Saponins, Flavonoids และ 
Terpenoids. 

4. ปริมาณสารฟิโนลิครวม (Total phenolic compounds) และสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant 
activities) ของล าต้นกล้วยไม้และของสารสกัดรวมใบ ดอกและล าต้น พบว่า กลุ่มสีขาว 5N มี
ปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 40.58±2.41 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 0.02±0.01 
mg/ml , กลุ่มสีชมพูแอนนามีปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 42.75±2.78 และมีสารต้านอนุมูลอิสระ
โดยเฉลี่ยในช่วง 0.02±0.01 mg/ml, กลุ่มสีม่วงแดงมีปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 51.86±3.25 และ
มีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 0.02±0.01 mg/ml และ สารสกัดรวมใบ ดอกและล าต้นมี
ปริมาณฟิโนลิครวมโดยเฉลี่ย 53.24±5.26 และมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉลี่ยในช่วง 0.04±0.01 
mg/ml โดยแสดงผลในรูป mean±SD (n=3) ของ gallic acid equivalent (GAE) ในหน่วย mg/g 
ของสารสกัด 
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ตาราง แสดงปริมาณความชื้น น้ ามัน โปรตีน และไฟเบอร์ของล าต้นกล้วยไม้ 

ล าต้นกล้วยไม้ กลุ่มสีขาว 5 N กลุ่มสีชมพูแอนนา กลุ่มสีม่วงแดง สารสกัดรวมใบ

ดอกและล าต้น 

%MC 83.25-83.40 82.80-83.10 82.63-83.42 83.29-84.20 

%Oil (dry wt) 2.43-2.96 2.49-2.85 2.56-2.73 2.68-3.25 

% Protein 3.82-3.96 3.66-3.87 3.64-3.75 4.58-4.74 

% Fiber 44.15-46.23 46.26-47.23 45.76-46.15 48.35-50.25 

 
 
ตารางแสดง  % ความชื้น (ตัวอย่างแห้งบดละเอียด), % สารสกัดด้วยเอทานอล และ % สารสกัดด้วย
ปิโตรเลียมอีเธอร์ ของล าต้นกล้วยไม้และของสารสกัดรวมใบ ดอกและล าต้น 
 

ตัวอย่าง  กลุ่มสีขาว 5 N กลุ่มสีชมพูแอนนา กลุ่มสีม่วงแดง สารสกัดรวมใบ
ดอกและล าต้น 

% MC 6.77-6.89 6.58-6.84 6.91-7.25 6.98-7.36 
% สารสกัดด้วยเอทานอล  
กล้วยไม้ 20 กรัม ,  
เอทานอล 350 มล. ,   
นาน 6 ชม. 

8.40-10.46 7.52-8.65 7.47-8.57 8.71-9.75 

% สารสกัดด้วยปิโตรเลียม
อีเธอร์ กล้วยไม้ 20 กรัม ,   
ปิโตรเลียมอีเธอร์ ,  
 นาน 6 ชม. 

2.79-2.82 2.73-2.95 2.78-3.15 2.98-3.21 

 

 

 



ตาราง แสดง Phytochemical screening of ethanolic extracts ของล าต้นกล้วยไม้และของสารสกัดรวม

ใบ ดอกและล าต้น 

Ethanolic extracts Glycosides Reducing sugars Saponins Flavonoids Terpenoids 

กลุ่มสีขาว 5 N + + + + + 

กลุ่มสีชมพูแอนนา + + + + + 

กลุ่มสีม่วงแดง + + + + + 

สารสกัดรวมใบ ดอก

และล าต้น 

+ + + + + 

 

 

ตาราง  แสดง Total phenolic compounds and antioxidant activities. ของล าต้นกล้วยไม้และของสาร

สกัดรวมใบ ดอกและล าต้น 

Orchids extracts Total phenolic 

compounds 

Antioxidant activities 

  (DPPH) (mg/ml) 

กลุ่มสีขาว 5 N 40.58±2.41 0.02±0.01 

กลุ่มสีชมพูแอนนา 42.75±2.78 0.02±0.01 

กลุ่มสีมว่งแดง 51.86±3.25 0.02±0.01 

สารสกัดรวมใบ  

ดอกและล าต้น 

53.24±5.26 0.04±0.01 

          แสดงผลในรูป mean±SD (n=3) ของ gallic acid equivalent (GAE) ในหน่วย mg/g ของสารสกัด 
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