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บทคัดย่อ 

 กล้วยไม้สกุลหวายที่พบในประเทศไทยหลายชนิดพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดระดับน ้าตาลในเลือด
โดยกลไลการยับยั งการท้างานของเอนไซม์ α-tgucosidase  ซึ่งเหมาะส้าหรับท้าผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ จาก
การเพาะเลี ยงกล้วยไม้หวายเอื องดอกมะลิ (Dendrobium crumenatum) เอื องดอกมะเขือ (Dendrobium 
hercoglossum Rchb.f.) และเอื องค้า (Dendrobium chrysotoxum)  ในระบบการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืชที่เติมสาร 
elicitor พบว่าการเติม Salicylic Acid (SA) จะท้าให้ปริมาณผลผลิตสารสกัดที่ได้จากต้นเนื อเยื่อเพ่ิมสูงขึ นกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับ SA  สารสกัดมีฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์ α-amylase ได้เพ่ิมขึ น สอดคล้องกับฤทธิ์ยับยั บ
เอนไซม์ α-glucosidase และจากการศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณสารส้าคัญ และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย เอื องดอกมะลิ Dendrobium crumenatum ส้าหรับรองรับการผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพเชิงอุตสาหกรรม พบว่า สารสกัดจากส่วน ใบ และล้าต้นของเอื องดอกมะลิ มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระ และยับยั งเอนไซม์ α-amylase และ α-glucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีความส้าคัญต่อการย่อยแป้ง
และคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว อายุการเก็บเกี่ยวของเอื องดอกมะลิที่เหมาะสมต่อการน้ามาสกัด
เพ่ือใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ คือ ในช่วง 1-3 ปี และอายุการเก็บเกี่ยวของของเอื องดอกมะลิที่เหมาะสมต่อ
การน้ามาสกัดเพ่ือใช้เป็นสารยับยั งเอนไซม์ α-amylase และ α-glucosidase คือ ในช่วง 1-4 ปี  

 
 

ค้าส้าคัญ : กล้วยไม้สกุลหวาย เพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืชกล้วยไม้ สารส้าคัญทางชีวภาพ  
 
 

 

Abstract 
 Many Dendrobium orchids found in Thailand show an efficiency in the reduction of 
sugar blood level by the prohibition of α-glucosidase activity, which can be a proper material 
source for health supplement development.  From the implement of some elicitor into the 



tissue culture of Dendrobium crumenatum, Dendrobium hercoglossum Rchb.f. and Dendrobium 
chrysotoxum.  It is found that the extraction yield of orchid tissues treated with salicylic acid is higher 

than that of non-treated SA samples.  Extracts showed the high activity of α-amylase inhibiting 

enzyme relevant to the increment inhibition of α-glucosidase enzyme. To develop the 
commercial health supplement from Dendrobium crumenatum plants grown the nursery, 
the effect of D. crumenatum harvesting period on the yield of bioactive compound extracts 
and bioactive compound activity was studied. The results demonstrated that extractions 
from leaves and stems of D. crumenatum orchid have antioxidant activity and suppress the 

function of α-amylase and α-glucosidase hydrolyzing starch and carbohydrate to 
monosaccharides.  The optimal orchid age to gain the good extraction that is used for 
antioxidant production was one to three years of cultivation in the nursery.  The orchid 

plants used as sources of inhibitors of α-amylase and α-glucosidase should be harvested at 
one to four years after plantings.  
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