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กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) เปFนพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่นํากลีบเลี้ยงมาใชOในการรักษาโรคหลาย
ชนิด ในการหาระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยงเปFนสมุนไพร จึงไดOศึกษาระยะการพัฒนาของกลีบเลี้ยง
กระเจี๊ยบแดงและการเปลี่ยนแปลงของสารทุติยภูมิในระหวWางการพัฒนา โดยปลูกกระเจี๊ยบแดง 2 accession ที่มี
กลีบเลี้ยงสีแดงเขOม (HS005) และกลีบเลี้ยงสีสOมแดง (HS013) ผูกดอกบานทุกวัน เก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยงเมื่ออายุ 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35 และ 40 วันหลังดอกบาน พบวWากลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงทั้ง 2 accession มีพัฒนาการอยWาง
รวดเร็วในชWวงอายุ 5 ถึง 20 วันหลังดอกบาน หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนOอย สารทุติยภูมิในกระเจี๊ยบ
แดง HS005 มีปริมาณสูงกวWา HS013 แตWการเปลี่ยนแปลงของสารทุติยภูมิในระหวWางการพัฒนาของกลีบ เลี้ ย ง
กระเจี๊ยบแดงทั้ง 2 accession มีรูปแบบคลOายกัน โดยปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดมีคWาสูงที่อายุ 5 วันหลัง
ดอกบาน หลังจากนั้นปริมาณคWอย ๆ ลดลง สารประกอบฟfนอลิกทั้งหมดและสารฟลาโวนอยด1ทั้งหมดมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอยWางตWอเนื่อง และสารทุติยภูมิทั้ง 2 ชนิดนี้มีปริมาณสูงสุดที่อายุ 30 วันหลังดอกบาน ฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ
doi: 10.14456/tstj.2019.8
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DPPH พบวWาไมWมีความแตกตWางกันทางสถิติในแตWละอายุของการเก็บเกี่ยว จากผลการทดลองพบวWาระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงเพื่อทํายาสมุนไพร คือ อายุ 30 วันหลังดอกบาน
คําสําคัญ : กลีบเลี้ยง; กระเจี๊ยบแดง; แอนโทไซยานิน; ฟfนอลิก; ฟลาโวนอยด1; ฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ DPPH

Abstract
Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) is one of the medicinal plants in which the calyces are used
for the treatment of various diseases. In order to determine the suitable harvesting time for
medicinal purposes, calyx development and changes in secondary metabolites of the calyx during
development were examined. Two accessions of dark red and orange-red calyx roselle, HS005 and
HS013, respectively, were cultivated. The full bloomed flowers were tagged daily and the calyces
were harvested at 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 days after flowering (DAF). Results showed that
calyx of both accessions rapidly developed during 5 to 20 DAF then only slight changes occurred.
The contents of secondary metabolites in HS005 were higher than those in HS013, however,
secondary metabolite changes during calyx development exhibited a similar pattern in both
accessions. Total anthocyanin content was high at 5 DAF then gradually declined. The contents of
total phenolic and total flavonoid continuously increased and the highest contents of both
secondary metabolites were obtained at 30 DAF. DPPH radical scavenging capacities were not
significantly different among the treatments. Based on these results, the appropriate time to harvest
calyx for medicinal used was 30 DAF.
Keywords: calyx; roselle; anthocyanin; phenolic; flavonoid; DPPH radical scavenging capacity

1. บทนํา

รวมถึ ง สารสกั ดที่ ไ ดOจ ากเมล็ดและใบดO วย [4-6] การ
ปลูกกระเจี๊ยบแดงมักใชOสWวนของเมล็ดในการขยายพันธุ1
และยังเปFนพืชที่เจริญเติบโตไดOดีในเขตรOอนชื้นหรือเขต
อบอุWน สามารถเก็บเกี่ยวไดOในชWวง 100-160 วันหลัง
ปลู ก หรื อ เมื่ อกลีบเลี้ยงมีก ารเจริญเติ บโตเต็มที่อายุ
ประมาณ 15-20 วันหลังดอกบาน หรือเก็บเกี่ยวตาม
การสุกแกWของเมล็ด ซึ่งอายุที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ1กระเจี๊ยบแดงคือที่อายุ 39 วันหลังดอกบาน
[7] การสะสมสารทุติยภูมิในพืช นอกจากจะแตกตWาง
กันตามสายพันธุ1 สภาพพื้นที่เพาะปลูก การจัดการ การ
ดูแลรักษา และการดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยวแลOว

กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) เปFน
พืชสมุนไพรในวงศ1 Malvaceae สามารถใชOประโยชน1
ไดOทั้งสWวนของกลีบเลี้ยง เมล็ด และใบ โดยสWวนของ
กระเจี๊ยบแดงที่มีการนํามาใชOประโยชน1มากที่สุด คือ
กลีบเลี้ยง เพราะมีสมบัติทางยาสูง เชWน ลดไขมันใน
เลือด ลดเบาหวาน มีฤทธิ์ตOานเซลล1มะเร็ง ตOานอนุมูล
อิสระ [1-3] สารทุติยภูมิสําคัญที่พบในกลีบเลี้ยง คือ
แอนโทไซยานิ น สารประกอบฟf น อลิ ก และฟลาโว
นอยด1 อีกทั้งยังพบกิจกรรมการตOานสารอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดกลีบเลี้ยงทั้งที่สกัดดOวยเอธานอลและน้ํา
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ระยะการสุกแกWหรือในระหวWางการพัฒนาของดอกหรือ
ผล ยังมีผลตWอปริมาณสารทุติยภูมิอีกดOวย เชWน การเก็บ
เกี่ยวดอกพระจันทร1ที่ขนาดตWาง ๆ ในระยะกWอนดอก
บาน พบวW า ดอกตู มที่ มี ความยาว 12 และ 14 ซม. มี
ปริมาณสารประกอบฟfนอลิก และฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ
DPPH สูงกวWาดอกตูมที่มีขนาดเล็ก [8] กลOวยเล็บมือ
นางในระยะสุกงอม มีฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ ปริมาณ
สารประกอบฟfนอลิกและสารฟลาโวนอยด1สูงกวWาใน
ระยะสุกและระยะดิบ [9] สําหรับกระเจี๊ยบแดงพันธุ1ที่
มีกลีบเลี้ยงสีแดง มีแอนโทไซยานินและสารประกอบ
ฟfนอลิกสูงในระยะดอกบานและอายุ 3 วันหลังดอก
บาน แตW มี ป ริ ม าณลดลงเมื่ อ กลี บ เลี้ ย งมี อ ายุ ม ากขึ้ น
สWวนฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระมีคWาเพิ่มมากขึ้นตามการแกW
ของกลีบเลี้ยง [10] อยWางไรก็ตาม รายงานเกี่ยวกับการ
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณสารทุ ติ ย ภู มิ ข องกลี บ เลี้ ย ง
กระเจี๊ยบแดงในระหวWางการพัฒนายังมีขOอมูลคWอนขOาง
นOอย ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีการศึกษาพัฒนาการ
ของกลีบเลี้ยง การเปลี่ยนแปลงของสารทุติยภูมิและ
ฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระในกลีบเลี้ยงที่อายุตWาง ๆ หลังดอก
บาน โดยศึกษาในกระเจี๊ยบแดงที่มีกลีบเลี้ยงสีแดงเขOม
และกลีบเลี้ยงสีสOมแดง เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การเก็ บ เกี่ ยวกลีบ เลี้ย งกระเจี๊ย บแดงสําหรับ ทําเปFน
สมุนไพรตWอไป

0.8 เมตร ปลูกแปลงละ 10 ตOน ใหOน้ําทุกวัน และลด
การใหOน้ําในชWวงหลังจากติดฝzก โดยใหOวันเวOนวัน การใหO
ปุ{ย ใสWปุ{ยคอกรองพื้นอัตรา 100 กิโลกรัมตWอแปลง เมื่อ
อายุ 7 วันหลังยOายปลูก ใหOปุ{ยยูเรียอัตรา 10 กรัมตWอ
น้ํา 20 ลิตร ปริมาณ 0.5 ลิตรตWอตOน เมื่ออายุ 30 วัน
หลังยOายปลูก ใหOปุ{ยสูตร 16-16-16 อัตรา 10 กรัมตWอ
ตOน รอบทรงพุWม และหลังจากนั้นทุก ๆ 30 วัน จนถึง
อายุ 120 วันหลังยOายปลูก กําจัดวัชพืชทุกครั้งหลังใสW
ปุ{ย ป|องกันและกําจัดศัตรูพืชตามการระบาดของโรค
และแมลง และเก็ บ เกี่ ยวกลีบ เลี้ย งที่ อายุ 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35 และ 40 วันหลังดอกบาน
การบันทึกข!อมูล
2.1 พัฒนาการของกลีบเลี้ยง บันทึกความกวOาง
ความยาว และความหนากลีบเลี้ยง โดยเฉลี่ย 4 ซ้ํา ซ้ํา
ละ 4 ตัวอยWาง รวมทั้งบันทึกน้ําหนักสดและน้ํา หนั ก
แหOงของกลีบเลี้ยง โดยเฉลี่ย 4 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ตัวอยWาง
การบันทึกน้ําหนักแหOง นํากลีบเลี้ยงไปอบที่อุณหภูมิ
50 ํC เปFนเวลา 72 ชั่วโมง
2.2 การวิเคราะห1หาปริมาณสารทุติยภูมิจาก
กลีบเลี้ยงในแตWละระยะ โดยมีวิธีการดังนี้
การเตรียมสารสกัดตัวอยWางจากกลีบเลี้ยง
ดัดแปลงจากวิธีของ Chumsri และคณะ [11] โดยนํา
กลีบเลี้ยงอบแหOงมาจํานวน 10 g เติมน้ํากลั่นอัตราสWวน
1 : 10 โดยน้ําหนักตWอปริมาตร นํามาตOมที่อุณหภูมิ 60
ํC นาน 30 นาที จากนั้ น นํ า มากรองดO ว ยผO า ขาวบาง
สกั ด ซ้ํ า อี ก ครั้ ง โดยใชO ตั ว ทํ า ละลายและปริ ม าตร
เหมือนเดิม นําสารสกัดที่ไดOมาตOมระเหยตัวทําละลาย
ออกนาน 30 นาที และทําใหOแหOงดOวยวิธี vacuum dry
เปFนเวลา 24 ชั่วโมง หรือจนกวWาจะแหOง จากนั้นนํามา
บดเปFนผงดOวยโกรWงบดยา นําสารสกัดที่ไดOมาหาปริมาณ
สารทุติยภูมิ ดังนี้
2.2.1 แอนโทไซยานิ น ทั้ ง หมด วิ เ คราะห1
ดOวยวิธี pH differential โดยดัดแปลงจากวิธีของ Lee

2. อุปกรณXและวิธีการ
ปลู ก กระเจี๊ ย บแดง 2 accession คื อ HS005
กลีบเลี้ยงสีแดงเขOม และ HS013 กลีบเลี้ยงสีสOมแดง
โดยเพาะเมล็ดในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในถาด
เพาะที่ มี วั ส ดุ ป ลู ก เปF น ดิ น ผสมและขุ ย มะพรO า ว
อัตราสWวน 1 : 1 โดยปริมาตร เมื่อตOนกลOาอายุ 7 วันหลัง
เพาะเมล็ ด ยO า ยปลู ก ในแปลงที่ ค ลุ ม ดO ว ย poly
ethylene film แปลงขนาดกวO า ง 0.8 เมตร ยาว 9
เมตร ในแตWละแปลงปลูก 1 แถว ระยะหWางระหวWางตOน
90
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และคณะ [12] นําสารสกัดกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงมา
ละลายดOวยน้ํากลั่น ใหOมีความเขOมขOน 1 mg/ml แบWง
สารละลายเปF น 2 หลอด หลอดทดลองที่ 1 ป€ เ ปต
สารละลายมา 2 ml เติมสารละลายบัฟเฟอร1 pH 1.0
(0.025 M potassium chloride) ป ริ ม า ต ร 10 ml
และหลอดที่ 2 ป€ เ ปตสารละลายมา 2 ml เติ ม สาร
ละลายบั ฟ เฟอร1 pH 4.5 (0.4 M sodium acetate)
ปริมาตร 10 ml ตั้งทิ้งไวOที่อุณหภูมิหOอง นาน 30 นาที
จากนั้ น นํ า ไปวั ด คW า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่น
520 และ 700 nm ตามลํ า ดั บ ดO ว ยเครื่ อ ง UV-VIS
spectrophotometer รุW น TCC- 2 4 0 A, Shimadzu
คํานวณหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด จากสมการ
ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ทั้ ง หมด = (A x MW x DF x
103) ÷ (ε x l) โดยที่ A = (A520 - A700) pH 1.0 - (A520
- A700) pH 4.5; MW = น้ําหนักโมเลกุลของ cyanidin3-glucoside (cyd-3-glu) เทW า กั บ 449.2 g/mol; DF
= dilution factor ของสารละลายตัวอยWาง (ปริมาตร
สารละลายทั้ ง หมด ÷ ปริ ม าตรสารสกั ด ); l = ความ
กวOางของคิวเวต (1 cm); ε = คWาสัมประสิทธิ์ cyd-3glu ในสารละลายบั ฟ เฟอร1 pH 1.0 เทW า กั บ 26,900
L/mol/cm; รายงานผลในหนWวยของ mg cyd-3-glu
/l
2.2.2 ฟลาโวนอยด1ทั้งหมด วิเคราะห1โดย
ดัดแปลงจากวิธีของ Zhu และคณะ [13] นําสารสกัด
กลี บ เลี้ ย งกระเจี๊ ย บแดงมาละลายดO ว ยน้ํ า กลั่ น ใหO มี
ความเขOมขOน 1 mg/ml จากนั้นป€เปตสารละลายใสWใน
หลอดทดลองปริ ม าตร 500 µl เติ ม 5 % NaNO2
ปริมาตร 75 µl ผสมใหOเขOากันเปFนเวลา 6 นาที และ
เติม 10 % AlCl3ปริมาตร 150 µl ผสมใหOเขOากันเปFน
เวลา 6 นาที จากนั้นเติม 1 M NaOH ปริมาตร 500 µl
สุ ด ทO า ยเติ ม น้ํ า กลั่ น ปริ ม าตร 275 µl บW ม ไวO น าน 15
นาที ที่อุณหภูมิหOอง จากนั้นป€เปตสารละลายลงใน 96
well-microplates ปริมาตร 200 µl นําไปวัดคWาการ

ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 510 nm ดO ว ยเครื่ อ ง
Microplate Reader รุWน PowerWave XS ยี่หOอ Biotek
คํานวณปริมาณฟลาโวนอยด1ทั้งหมดเปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐาน catechin
2.2.3 ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟf น อ ลิ ก ทั้ งห ม ด
วิ เ คราะห1 ดO ว ยวิ ธี Folin-Ciocalteu colorimetric ซึ่ง
ดั ด แปลงจากวิ ธี ข อง Folin และ Ciocalteu [14] นํ า
สารสกัดกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงมาละลายดOวยน้ํากลั่น
ใหOมีความเขOมขOน 1 mg/ml จากนั้นป€เปตสารละลาย
ปริมาตร 20 µl ใสWใน 96 well-microplates เติม 2 M
Folin-Ciocalteu’s reagent เจือจาง 10 เทWา ปริมาตร
100 µl และเติมสารละลาย 7.5 % Na2CO3 ปริมาตร
80 µl บWมไวOในที่มืด 30 นาที ที่อุณหภูมิหOอง นําไปวัด
คW า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 765 nm ดO ว ย
เครื่ อ ง microplate reader คํ า นวณปริ ม าณสาร
ประกอบฟf น อลิ ก ทั้ ง หมดเปรี ย บเที ย บกั บ กราฟ
มาตรฐาน gallic acid
2.3 ฤ ท ธิ์ ตO า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ โ ด ย วิ ธี DPPH
scavenging activity ดัดแปลงจากวิธีของ Yamasaki
และคณะ [15] นําสารสกัดกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงมา
ละลายดOวยน้ํากลั่นใหOมีความเขOมขOน 1 mg/ml จากนั้น
เจื อ จางใหO มี ค วามเขO ม ขO น สุ ด ทO า ยเปF น 200, 100, 20
และ 2 µg/ml ป€ เ ปตสารละลายแตW ล ะความเขO ม ขO น
ปริ ม าตร 100 µl ลงใน 96 well-microplates เติ ม
สารละลาย DPPH ปริมาตร 100 µl บWมไวOในที่มืด 30
นาที ที่อุณหภูมิหOอง นําไปวัดคWาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่ น 520 nm ดO ว ยเครื่ อ ง microplate reader
คํานวณหา % inhibition โดยใชOสูตร % inhibition =
[( Abs control - Abs sample) ÷ Abs control] x
100 เมื่ อ Abs control = คW า การดู ด กลื น แสงของ
control; Abs sample = คW า การดู ด กลื น แสงของ
sample; รายงานผลเปF น คWา EC50 (คW า ความสามารถ
ของสารสกัดที่สามารถยับยั้งอนุมูล DPPH ไดOที่ 50 %)
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2.4 คWาสีของสารสกัดกลีบเลี้ยง ดัดแปลงจาก
วิธีของสุภางค1 [16] โดยนําสารสกัดกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบ
แดงมา 10 mg ละลายดO ว ยน้ํ า กลั่ น 10 ml จากนั้ น
นํ า ไปวั ด คW า สี ดO ว ยเครื่ อ งวั ด สี ยี่ หO อ Color Flex รุW น
CX2687

การวิ เ คราะห1 ขO อ มู ล ทางสถิ ติ นํ า ขO อ มู ล มา
วิ เ คราะห1 ค วามแปรปรวน (analysis of variance)
ตามวิ ธี 2 x 8 factorial in CRD เปรี ย บเที ย บความ
แตกตW า งของคW า เฉลี่ ย โดยวิ ธี DMRT ที่ ร ะดั บ ความ
เชื่อมั่น 95 % โดยใชOโปรแกรม SAS

รูปที่ 1 ลักษณะกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง กลีบเลี้ยงสีแดงเขOม HS005 (ซOาย) และกลีบเลี้ยงสีสOมแดง HS013
(ขวา) เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 วันหลังดอกบาน (DAF) ขีดสีขาวในทุกภาพ
มีความยาว 5 เซนติเมตร
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3. ผลการวิจัยและวิจารณX

ในชWวงอายุ 5 ถึง 20 วันหลังดอกบาน แตWหลังจากนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนOอย โดยเฉพาะอยWางยิ่งใน
สWวนของน้ําหนักแหOงกลีบเลี้ยง ที่มีคWาอยูWในชWวง 1.04 ±
0.21 ถึง 1.27 ± 0.19 กรัม/กลีบเลี้ยง ดังนั้นหากจะ
เก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยงจึงสามารถเก็บเกี่ยวไดOหลังจากอายุ
20 วันหลังดอกบาน และการเก็บเกี่ยวลWาชOาไปจนถึ ง
อายุ 40 วันหลังดอกบาน จะไมWมีผลตWอปริมาณผลผลิต
กลี บ เลี้ ย ง ซึ่ ง สามารถเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต กลี บ เลี้ ย งไป
พรO อ ม ๆ กั น กั บ การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ1
โดยชนันดา และคณะ [7] รายงานวWาอายุที่เหมาะสมใน
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ1กระเจี๊ยบแดง คือ 39 วันหลัง
ดอกบาน

3.1 พัฒนาการของกลีบเลี้ยง
การเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยงสีแดงเขOม (HS005)
และสีสOมแดง (HS013) ที่อายุ 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 และ 40 วั น หลั ง ดอกบาน (รู ป ที่ 1) พบวW า ความ
กวOาง ความยาว ความหนา น้ําหนักสด และน้ําหนัก
แหOงกลีบเลี้ยง ไมWมีปฏิสัมพันธ1ระหวWาง accession และ
อายุเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยง (ตารางที่ 1) โดย HS013 กลีบ
เลี้ ย งมี ลั ก ษณะบาง ยาว และมี น้ํ า หนั ก สดสู ง กวW า
HS005 อยWางมีนัยสําคัญ สWวนความกวOางและน้ําหนัก
แหOงของทั้งสอง accession ไมWมีความแตกตWางกันทาง
สถิติ กลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงมีพัฒนาการอยWางรวดเร็ว

ตารางที่ 1 ความกวOาง ความยาว ความหนา น้ําหนักสด และน้ําหนักแหOงของกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง HS005 และ
HS013 ที่อายุเก็บเกี่ยวตWาง ๆ หลังดอกบาน
ความกวOาง ความยาว
ความหนา
น้ําหนักสด
น้ําหนักแหOง
(ซม.)
(ซม.)
(มม.)
(กรัม/กลีบเลีย้ ง) (กรัม/กลีบเลีย้ ง)
b
a
Accession HS005 3.24±0.55 4.28±0.52 2.05±0.42
7.39±2.36b
0.93±0.26
(ACC)
HS013 3.26±0.52 4.59±0.59a 1.84±0.50b
8.97±3.03a
1.24±0.04
f
e
e
f
5
2.18±0.05 3.31±0.17 1.16±0.27
3.06±0.45
0.42±0.26c
10
2.68±0.23e 3.31±0.17e 1.16±0.27e
3.06±0.45f
0.73±0.08bc
3.15±0.08d 4.18±0.23d 1.75±0.57d
5.39±0.75e
1.05±0.13bc
อายุเก็บเกี่ยว 15
20
3.42±0.08c 4.18±0.26d 1.81±0.26cd 7.69±1.12d
1.17±0.15abc
กลีบเลีย้ ง
(วันหลังดอก 25
3.57±0.07b 4.42±0.25c 2.16±0.38b
8.76±1.14c
1.04±0.21bc
บาน : DAF)
30
3.68±0.12a 4.87±0.27ab 2.00±0.13bc
9.19±1.49c
1.13±0.16bc
35 3.64±0.07ab 4.70±0.22b 2.5±0.35a
10.19±1.47b
1.90±2.23a
40 3.68±0.12ab 4.81±0.36b 2.06±0.13b 10.14±1.34b
1.27±0.19ab
ACC
ns
**
*
**
ns
DAF
**
**
**
**
**
ACC x DAF
ns
ns
ns
ns
ns
คWาเฉลี่ยในแนวตั้ง ± คWาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตามหลังดOวยตัวอักษรที่แตกตWางกัน มีความแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ (p < 0.05) โดยวิ ธี DMRT; * แตกตW า งกั น อยW า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p < 0.05); ** แตกตW า งกั น อยW า งมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01); ns ไมWแตกตWางกันทางสถิติ (p > 0.05)
ทรีตเมนต1
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ตารางที่ 2 ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมด สารฟลาโวนอยด1ทั้งหมด สารประกอบฟfนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ตOาน
อนุมูลอิสระ DPPH ในกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง HS005 และ HS013 ที่อายุเก็บเกี่ยวตWาง ๆ หลังดอกบาน
แอนโทไซยานินทั้งหมด ฟลาโวนอยด1ทั้งหมด สารประกอบฟfนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ
(mg cyd-3-glu/l) (mg CE/g dry extract) (mg GAE/g dry extract) DPPH (EC50: µg/ml)
Accession HS005
0.77±0.93a
4.87±1.90a
63.30±6.66a
17.34±1.92b
(ACC) HS013
0.41±0.32b
2.74±1.47b
45.88±5.44b
26.09±3.50a
5
2.99±1.12a
2.97±1.17de
50.41±7.01c
19.29±5.21
b
e
c
10
0.95±0.35
2.45±0.87
50.78±9.01
20.18±3.24
อายุเก็บ
15
033±0.27c
2.56±1.78e
52.02±11.31c
24.75±8.79
เกี่ยว
c
de
c
0.40±0.17
3.11±1.02
52.54±10.52
22.04±8.42
กลีบเลี้ยง 20
(วันหลัง
25
0.20±0.09c
4.20±2.11bc
55.84±9.19bc
21.40±6.54
c
a
a
ดอกบาน : 30
0.35±0.05
6.47±1.64
63.22±10.83
21.01±6.60
DAF)
35
0.19±0.16c
3.60±0.50dc
58.33±11.61b
22.60±4.27
c
b
bc
40
0.30±0.11
4.81±2.35
53.59±12.78
22.43±7.74
ACC
**
**
**
**
DAF
**
**
**
ns
ACC x DAF
**
**
ns
ns
คWาเฉลี่ยในแนวตั้ง ± คWาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตามหลังดOวยตัวอักษรที่แตกตWางกัน มีความแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <
0.05) โดยวิธี DMRT; ** แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01); ns ไมWแตกตWางกันทางสถิติ (p > 0.05)
ทรีตเมนต1

3.2 ปริมาณสารทุติยภูมิ
ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดพบวWามี
ปฏิสัมพันธ1ระหวWาง accession และอายุเก็บเกี่ยวกลีบ
เลี้ยง (ตารางที่ 2) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสาร
แอนโทไซยานินในกลีบเลี้ยงของทั้งสอง accession มี
รู ป แบบของการสะสมสารแอนโทไซยานิ น คลO ายกัน
โดยมีปริมาณสูงสุดที่อายุ 5 วันหลังดอกบาน หลังจาก
นั้ น ปริ ม าณสารแอนโทไซยานิ น เริ่ ม ลดลงและคงที่
ตั้ ง แตW อ ายุ 15 ถึ ง 40 วั น หลั ง ดอกบาน โดย HS005
และ HS013 มีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 0.10±0.08
ถึ ง 2.98±0.51 และ 0.23±0.10 ถึ ง 1.00±0.25 mg
cyd-3-glu/l ตามลํ า ดั บ (รู ป ที่ 2) เมื่ อ ศึ ก ษาความ
สัมพันธ1ระหวWางอายุเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยงกับปริมาณสาร

แอนโทไซยานิน พบวWามีความสัมพันธ1กันทางลบ โดยมี
คWา r = -0.609 (ตารางที่ 3) จากผลการทดลองจะเห็น
ไดOวWา HS013 มีการสะสมสารแอนโทไซยานินคWอนขOาง
ต่ํา เนื่องจากมีกลีบเลี้ยงสีสOมแดง สWวน HS005 กลีบ
เลี้ยงสีแดงเขOมจึงมีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงกวWา
การเปลี่ยนแปลงสารแอนโทไซยานินในการทดลองนี้
สอดคลO อ งกั บ รายงานของ Christian และ Jackson
[10] ที่พบวWากระเจี๊ยบแดงพันธุ1ที่มีกลีบเลี้ยงสีอWอนจะมี
ปริมาณสารแอนโทไซยานินต่ํากวWาพันธุ1ที่มีกลีบเลี้ยงสี
เขOม อีกทั้งสารแอนโทไซยานินจะมีปริมาณลดลงเมื่อ
กลีบเลี้ยงมีอายุมากขึ้น ซึ่งแตกตWางจากขOาวโพดขO า ว
เหนียวเมล็ดสีดําที่มีปริมาณสารแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้น
ตามอายุการสุกแกWของเมล็ด [17]
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แอนโทไซยานินทั้งหมด (mg cyd-3-glu /l)
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อายุเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยง (วันหลังดอกบาน)

รูปที่ 2 ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดของกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง HS005 และ HS013 ที่อายุเก็บเกี่ยวตWาง ๆ
หลังดอกบาน
ตารางที่ 3 คWาสหสัมพันธ1 (correlation coefficient, r) ระหวWางสารทุติยภูมิกับอายุเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยง ฤทธิ์ตOาน
อนุมูลอิสระ DPPH และคWาสี (L*, a*, H0) ของสารสกัดกลีบเลี้ยงในกระเจี๊ยบแดง HS005 และ HS013
แอนโทไซยานินทั้งหมด ฟลาโวนอยด1ทั้งหมด สารประกอบฟfนอลิกทั้งหมด
อายุเก็บเกี่ยวกลีบเลีย้ ง
-0.609**
0.445**
0.250*
ฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ DPPH
-0.276*
-0.465**
-0.664**
L*
-0.290*
-0.077
0.081
a*
0.673**
0.123
0.355**
0
H
0.380*
-0.505**
-0.458**
* มีความสัมพันธ1กันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05); ** มีความสัมพันธ1กันอยWางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p <
0.01)
ปริ ม าณสารฟลาโวนอยด1 ทั้ ง หมดพบวWามี
ปฏิสัมพันธ1ระหวWาง accession และอายุเก็บเกี่ยวกลีบ
เลี้ ย ง (ตารางที่ 2) ทั้ ง สอง accession มี ก ารเปลี่ ย น

แปลงของสารฟลาโวนอยด1คลOายกัน โดยในระยะแรก
ของการพัฒนา กลีบเลี้ยงมีการสะสมสารในปริมาณที่
นO อ ยและเพิ่ ม มากขึ้ น ตามอายุ ข องกลี บ เลี้ ย ง โดย
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HS005 มีปริมาณสารฟลาโวนอยด1สูงที่สุด 7.17±0.98
mg CE/g dry extract ที่อายุ 30 วันหลังดอกบาน แตW
ไมWแตกตWางกันทางสถิติกับที่อายุ 40 วันหลังดอกบาน
(6.79±1.20 mg CE/g dry extract) สW ว น HS013 มี
การสะสมสารฟลาโวนอยด1สูงสุดที่อายุ 30 วันหลังดอก
บาน (5.54±0.86 mg CE/g dry extract) หลังจากนั้น
มี ป ริ ม าณลดลง (รู ป ที่ 3) เมื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ1
ระหวWางอายุเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยงกับปริมาณสารฟลาโว
นอยด1 พบวWามีความสัมพันธ1กันทางบวก โดยมีคWา r =

ฟลาโวนอยด1ทั้งหมด
(mg catechin/g dry extract)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0.445 (ตารางที่ 3) ผลการทดลองนี้ ใหOผลสอดคลOอง
กับที่พบในกลOวยเล็บมือนาง โดยในระยะสุกงอมจะมี
ปริมาณสารฟลาโวนอยด1สูงกวWาในระยะสุกและระยะ
ดิ บ [9 ] เ ชW น เ ดี ย ว กั บ ส า ร ฟ ล า โ ว น อ ย ด1 ใ น
Amaranthus cruentus มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ
การปลูก โดยมีปริมาณสูงสุดที่อายุ 6 สัปดาห1หลังปลูก
แตW Celosia argentea มีปริมาณสารดังกลWาวสูงสุดที่
อายุ 5 สัปดาห1หลังปลูกและมีปริมาณลดลงที่อายุ 6
สัปดาห1หลังปลูก [18]
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อายุเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยง (วันหลังดอกบาน)
รูปที่ 3 ปริมาณสารฟลาโวนอยด1ทั้งหมดของกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง HS005 และ HS013 ที่อายุเก็บเกี่ยวตWาง ๆ
หลังดอกบาน
สารประกอบฟfนอลิกทั้งหมดในกลีบเลี้ยง
ของกระเจี๊ยบแดง ไมWพบปฏิสัมพันธ1ระหวWาง accession
และอายุ เ ก็ บ เกี่ ย วกลี บ เลี้ ย ง ใน HS005 มี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟfนอลิกมากกวWา HS013 อยWางมีนัยสําคัญ
โดยมีปริมาณ 63.30±6.66 และ 45.88±5.44 mg GAE
/g dry extract ตามลําดับ จากตารางที่ 2 จะเห็นไดOวาW

การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบฟfนอลิกในชWวงแรก
ของการพั ฒ นาของกลี บ เลี้ ย งมี ก ารสะสมสารอยูW ใ น
ปริมาณนOอยและคWอย ๆ เพิ่มขึ้นตามอายุกลีบเลี้ยง โดย
ที่ อ ายุ 30 วั น หลั ง ดอกบาน สารประกอบฟf น อลิ ก มี
ปริมาณสูงที่สุดอยWางมีนัยสําคัญ คือ 63.22±10.83 mg
GAE/g dry extract และมีปริมาณลดลงที่อายุ 35 และ
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40 วันหลังดอกบาน เมื่อศึกษาความสัมพันธ1ระหวWาง
อายุเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยงกับปริมาณสารประกอบฟfนอลิก
พบวWามีความสัมพันธ1กันทางบวก คWา r = 0.250 (ตาราง
ที่ 3) ซึ่งผลการทดลองนี้ ใหOผลสอดคลOองกับรายงาน
ของ Hu และ Xu [17] ที่ พ บวW า ปริ มาณสารประกอบ
ฟfนอลิกในขOาวโพดขOาวเหนียวสีดํามีปริมาณเพิ่มขึ้นตาม
อายุการสุกแกWของเมล็ด เชWนเดียวกับการเก็บเกี่ยวดอก
ตูมของดอกพระจันทร1ที่มีอายุมากขึ้น ขนาดใหญWขึ้น
จะมี ก ารสะสมของสารประกอบฟfน อลิกเพิ่ม มากขึ้น
เชWนกัน [8] การเพิ่มขึ้นของสารประกอบฟfนอลิกอาจ
เปFนเพราะพืชมีอายุมากขึ้นมีการสะสมสารอาหารและ
สารทุติยภูมิตWาง ๆ เพิ่มมากขึ้น [19] จึงทําใหOกลีบเลี้ยง
ของกระเจี๊ยบแดงมีการสะสมสารประกอบฟfนอลิกเพิ่ม
มากขึ้นตามอายุการพัฒนาของกลีบเลี้ยง
3.3 ฤทธิ์ต!านอนุมูลอิสระ DPPH
ฤทธิ์ ตO า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH นั้ น ไมW พ บ
ปฏิสัมพันธ1ระหวWาง accession และอายุเก็บเกี่ยวกลีบ
เลี้ ย ง กลี บ เลี้ ย ง HS005 มี คW า EC50 ต่ํ า กวW า HS013
อยWางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 2) โดยมีคWา EC50 17.34±
1.92 และ 26.09±3.50 µg/ml ตามลํ า ดั บ แสดงวW า
HS005 มี ฤ ทธิ์ ตO า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ดี ก วW า HS013
เนื่องจาก HS005 มีกลีบเลี้ยงสีแดงเขOม มีปริมาณสาร
แอนโทไซยานิน สารฟลาโวนอยด1 และสารประกอบ
ฟfนอลิกสูงกวWา HS013 ที่มีกลีบเลี้ยงสีสOมแดง ผลการ
ทดลองนี้ ส อดคลO อ งกั บ รายงานของ Kouakou และ
คณะ [20] ที่พบวWาเมื่อปริมาณของสารแอนโทไซยานิน
มาก ฤทธิ์ ตO า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH จะดี ขึ้ น สW ว นฤทธิ์
ตOานอนุมูลอิสระ DPPH ในแตWละชWวงอายุการพั ฒ นา
ของกลีบเลี้ยงมีคWา EC50 ไมWแตกตWางกันทางสถิติ โดยมี
คW า EC50 ตั้ ง แตW 19.29±5.21 ถึ ง 24.75±8.79 µg/ml
(ตารางที่ 2) ซึ่งแตกตWางจากการทดลองของ Christian
และ Jackson [10] ที่ พ บวW า กระเจี๊ยบแดงมีฤ ทธิ์ตOาน
อนุ มู ล อิ ส ระเพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ ข องกลี บ เลี้ ย ง อี ก ทั้ ง

กระเจี๊ยบแดงพันธุ1ที่มีกลีบเลี้ยงสีแดงและกลีบเลี้ยงสี
ขาวยังมีฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระไมWแตกตWางกันทางสถิติอีก
ดOวย ในการทดลองนี้เมื่อศึกษาความสัมพันธ1ระหวWา ง
ฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ DPPH กับปริมาณสารทุติยภู มิ
ชนิ ด ตW า ง ๆ พบวW า ฤทธิ์ ตO า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH มี
ความสัมพันธ1ทางลบกับปริมาณสารแอนโทไซยานิ น
สารฟลาโวนอยด1และสารประกอบฟfนอลิก โดยมีคWา r=
-0.276, -0.465 และ -0.665 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
แสดงวWาสารทุติยภูมิเหลWานี้มีประสิทธิภาพสูงในการ
ขจัดอนุมูลอิสระ DPPH
3.4 ค@าสีของสารสกัดกลีบเลี้ยง
เมื่อวัดสีของสารสกัดกลีบเลี้ยงกระเจี๊ ย บ
แดง พบวWาคWา L* (ความสวWาง) คWา a* (สีแดง/เขีย ว)
และคW า Hue angle (H0) ไมW มี ป ฏิ สั ม พั น ธ1 ร ะหวW า ง
accession และอายุเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยง (ตารางที่ 4)
โดยสารสกัดกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงทั้ง 2 accession
มีคWา L* และคWา H0 ไมWแตกตWางกันทางสถิติ แตW HS005
มีคWา a* สูงกวWา HS013 แสดงใหOเห็นวWาสารสกัดกลีบ
เลี้ยง HS005 มีสีเขOมกวWา HS013 การเปลี่ยนแปลงสี
ของสารสกัดกลีบเลี้ยงมีแนวโนOมอWอนลงเมื่อกลีบเลี้ยงมี
อายุมากขึ้น โดยคWา L* คWอย ๆ เพิ่มขึ้นตามอายุ ข อง
กลี บ เลี้ ย ง และที่ อ ายุ 35 วั น หลั ง ดอกบาน สารสกัด
กลี บ เลี้ ย งมี คW า L* สู ง ที่ สุ ด อยW า งมี นั ย สํ า คั ญ (4.30±
0.70) สWวนคWา a* และคWา H0 มีคWาลดลงเมื่อกลีบเลี้ยงมี
อายุเพิ่มมากขึ้น โดยที่อายุ 5 วันหลังดอกบาน มีคWา a*
และคW า H0 สู ง ที่ สุ ด (0.51±0.41 และ 5.44±0.39
ตามลําดับ) จากการศึกษาความสัมพันธ1ระหวWางคWาสี
ของสารสกัดกลีบเลี้ยงและปริมาณสารทุติยภูมิ พบวWา
a* มีความสัมพันธ1ทางบวกกับสารแอนโทไซยานิน (r=
0.673) และสารประกอบฟfนอลิก (r = 0.355) ดังแสดง
ในตารางที่ 3 แสดงใหOเห็นวWา สารสกัดกลีบเลี้ยงที่มีคWา
สี a* สูง หรือมีสีแดงเขOมมาก จะมีปริมาณสารแอนโท
ไซยานินและสารประกอบฟfนอลิกสูงตามไปดOวย
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ตารางที่ 4 คWา L*, a* และ Hue angle ของสารสกัดกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง HS005 และ HS013 ที่อายุเก็บเกี่ยว
ตWาง ๆ หลังดอกบาน
L*
a*
Hue angle (H0)
HS005
3.41±0.74
0.37±0.29a
2.84±2.47
Accession (ACC)
HS013
3.40±0.40
0.00±0.16b
4.08±1.73
5
3.11±0.30b
0.51±0.41a
5.44±0.39a
10
3.24±0.45b
0.29±0.30b
5.19±2.19ab
15
3.38±0.59b
0.15±0.25bc
3.74±2.24abc
20
3.33±0.57b
0.17±0.27bc
3.43±2.41bc
อายุเก็บเกี่ยวกลีบเลีย้ ง
(วันหลังดอกบาน : DAF)
25
3.29±0.56b
0.18±0.27bc
3.38±2.36bc
30
3.33±0.32b
0.06±0.23c
2.45±1.74cd
35
4.30±0.70a
0.02±0.21c
2.01±1.56d
40
3.28±0.40b
0.12±0.21bc
2.07±1.79d
ACC
ns
**
Ns
DAF
**
**
**
ACC x DAF
ns
ns
ns
คWาเฉลี่ยในแนวตั้ง ± คWาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตามหลังดOวยตัวอักษรที่แตกตWางกัน มีความแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) โดยวิธี DMRT; ** แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01); ns ไมWแตกตWางกันทาง
สถิติ (p > 0.05)
ทรีตเมนต1

4. สรุป

ดี ก วW า กลี บ เลี้ ย งสี สO ม แดง การเปลี่ ย นแปลงของสาร
ทุ ติ ย ภู มิ มี รู ป แบบที่ ค ลO า ยกั น ในกระเจี๊ ย บแดงทั้ ง 2
accession โดยมีปริมาณสารฟลาโวนอยด1ทั้งหมด และ
สารประกอบฟfนอลิกทั้งหมดเพิ่มขึ้นตามอายุของกลีบ
เลี้ยง และสารทุติยภูมิทั้งสองชนิดนี้มีปริมาณสูงสุดที่
อายุ 30 วันหลังดอกบาน ในขณะที่สารแอนโทไซยานิน
ทั้งหมดมีปริมาณลดลงตามอายุของกลีบเลี้ยง แตWที่อายุ
15 ถึง 40 วันหลังดอกบาน มีปริมาณสารแอนโทไซ
ยานินไมWแตกตWางกันทางสถิติ สWวนฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ
DPPH มีคWา EC50 ไมWแตกตWางกันทางสถิติในแตWละอายุ
ของการเก็บเกี่ยวกลีบเลี้ยง ดังนั้นการเก็บเกี่ยวกลีบ

การศึ ก ษาพั ฒ นาการของกลี บ เลี้ ย งและการ
เปลี่ยนแปลงของสารทุติยภูมิในระหวWางการพัฒนาของ
กลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง 2 accession ที่มีกลีบเลี้ยงสี
แดงเขO ม (HS005) และกลี บ เลี้ ย งสี สO ม แดง (HS013)
พบวWากระเจี๊ยบแดงทั้งสอง accession มีการพัฒนา
ของกลีบเลี้ยงอยWางรวดเร็วในชWวงอายุ 5 ถึง 20 วันหลัง
ดอกบาน แตW ห ลั ง จากนั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เพี ย ง
เล็กนOอย โดยเฉพาะอยWางยิ่งในสWวนของน้ําหนั ก แหO ง
กลีบเลี้ยง กระเจี๊ยบแดงกลีบเลี้ยงสีแดงเขOมมีปริมาณ
สารทุติยภูมิสูงกวWาและมีฤทธิ์ตOานอนุมูลอิสระ DPPH
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เลี้ยงกระเจี๊ยบแดง จึงสามารถเก็บเกี่ยวไดOตั้งแตWอายุ
20 วันหลังดอกบาน ไปจนถึงอายุ 40 วันหลังดอกบาน
ซึ่ ง เปF น ระยะเก็ บ เกี่ ย วเมล็ ด พั น ธุ1 ดO ว ย โดยอายุ ที่
เหมาะสมสําหรับเก็บเกี่ยวกลีบเลีย้ งเพื่อนําไปทําเปFนยา
สมุนไพร คืออายุ 30 วันหลังดอกบาน
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sabdariffa L.), Nutr. Food Sci. 32: 68-73.
[5] Hussein, R.M., Shahein, Y.E., El Hakim, A.E.
and Awad, H.M. 2010, Biochemical and
molecular characterization of three
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sabdariffa L.), J. Am. Sci. 6: 726-733.
[6] Mohd-Esa, N., Hern, F.S., Ismail, A. and
Yee, C.L., 2010, Antioxidant activity in
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exploitation of the seeds, Food Chem.
122: 1055-1060.
[7] ชนันดา ศรีบุญไทย, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา
จิ ร ะเกี ย รติ กุ ล และพรชั ย หาระโคตร, 2559,
พัฒนาการและการสุกแกWของเมล็ดพันธุ1กระเจี๊ยบ
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