


	 กระเจีย๊บแดง	มถ่ิีนก�ำเนดิในประเทศซดูำน	ทวปีแอฟรกิำ	เอม็	เดอ	โลเบล	(M.se	
L’	obel)	นกัพฤกษศำสตร์ชำวแฟลนเดร์ิซ	(แฟลนเดร์ิซ	Flanders	เป็นประเทศยคุสมยักลำง
ประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปตอนกลำงตั้งอยู่แทบประเทศเบลเยี่ยม)	เป็นคนแรกที่บันทึกกำร
ค้นพบกระเจ๊ียบแดงในปี	คริสตศักรำช	(ค.ศ.)	1576		และพบว่ำทำสชำวแอฟริกำเป็นผู้น�ำ
เมลด็กระเจีย๊บแดงไปแพร่พนัธุใ์นทวปีอเมริกำ	ในศตวรรษที	่17	ประเทศบรำซลิ	มกีำรปลกู
กระเจีย๊บแดงเพ่ือกำรเกษตร	และปลกูในอเมรกิำ	ปี	ค.ศ.	1707	ต่อมำปลกูในกวัเตมำลำก่อน	
ปี	ค.ศ.	1840	เพื่อใช้เป็นอำหำร	ปี	ค.ศ.	1920	พอล.ซี.สแตนลีย์	บันทึกไว้ว่ำ	กระเจ๊ียบแดง
นิยมปลูกมำกในปำนำมำ	โดยเฉพำะชำวอินเดียนแดงพื้นเมือง	(จุฑำรัตน์,	2553)		
	 ส�ำหรับในประเทศไทยเริ่มมีกำรปลูกกระเจี๊ยบแดงตั้งแต่ปีพุทธศักรำช	(พ.ศ.)	
2510	ที่ศูนย์สำธิตและอบรมไทย	–	เยอรมัน	จังหวัดลพบุรี	โดยสำยพันธุ์ที่น�ำมำปลูกเป็น
สำยพันธุ์เยอรมัน	ซึ่งมีกลีบดอกหนำ	และมีรสเปรี้ยวจัด	นอกจำกน้ียังมีสำยพันธุ์อื่นที่นิยม
ปลูก	เช่น	พันธุ์บำลซิล	ซึ่งมีกลีบดอกขนำดใหญ่	หนำ	สีแดงเข้มจนถึงม่วง	พันธุ์เกษตร	กลีบ
เลี้ยงมีสีแดงสด	เนื้อบำง	และพันธุ์เอส	2760	ซึ่งให้ดอกสีแดงค่อนข้ำงดก	มำจำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	(สรจักร,	2549)		

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
	 กระเจี๊ยบแดง	มีชื่อสำมัญว่ำ	Roselle	
	 ชื่อวิทยำศำสตร์	Hibiscus sabdariffa	Linn.	
	 จัดอยู่ในวงศ์	Malvaceae	
	 ชื่อพื้นเมือง	ภำคกลำง	กระเจี๊ยบ	กระเจี๊ยบเปรี้ยว	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ส้มพอดี	ภำคเหนือ	ผักเกงเขง	ส้มเก๋งเคง	ส้มพอเหมำะ	จังหวัดตำก	ส้มตะเลงเครง	 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ส้มปู๋	(มำโนช	และเพ็ญนภำ,	2537)	
 กระเจี๊ยบแดง	เป็นไม้พุ่มขนำดเล็ก	มีควำมสูงประมำณ	1	–	2	เมตร	ล�ำต้นอ่อน 
มสีเีขยีว	และเมือ่แก่จะมสีแีดงอมม่วง	ผวิค่อนข้ำงเกลีย้ง	(ภำพที	่1)	ใบเป็นใบเดีย่วรปูฝ่ำมอื	
เรียงสลับ	แผ่นใบมีลักษณะคล้ำยรูปไข่หัวกลับ	ก้ำนใบยำว	4	–	15	เซนติเมตร	ขอบใบ 
หยักลึก	มี	3	-	5	แฉก	ปลำยหยักแหลม	โคนมน	มีขน	มีเส้นใบออกจำกโคนใบ	3	–	5	เส้น	
(ภำพที่	2)	(รำชบัณฑิตยสถำน,		2538)	ดอกเป็นดอกเดี่ยวเกิดตำมซอกใบ	ก้ำนดอกสั้น	 
0.5	–	2.0	เซนติเมตร	มีขนปกคลุม	กลีบดอกสีชมพูหรือสีเหลือง	โคนกลีบด้ำนในม ี
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สีม่วงแดง	เกสรตัวผู้เช่ือมกันเป็นหลอด	(Babalola	et al.,	2001;	Javadzadeh	and	 
Saljooghianpour,	2017)	กลีบดอกมีขนำดใหญ่	จ�ำนวน	5	กลีบ	รูปไข่กลับ	กว้ำง	2	–	3	
เซนติเมตร	ยำว	3	–	5	เซนติเมตร	(ภำพที่	3)	ดอกเมื่อได้รับกำรผสมแล้วกลีบดอกจะร่วง	
กลบีเลีย้งจะขยำยใหญ่	หนำและแข็ง	สแีดงเข้ม	กลบีเลีย้งมโีคนตดิกันคล้ำยถ้วย	ปลำยแยก
เป็นแฉกรูปสำมเหลี่ยมแหลม	5	แฉกแต่ละแฉกมีเส้นกลีบ	3	เส้น	โคนเส้นกลำงกลีบมีต่อม	 
1	ต่อม	กลีบเลี้ยงจะรองรับอยู่จนผลแก่	ผลมีลักษณะเป็นรูปไข่	ผลเมื่อแก่มีสีน�้ำตำลและ
แตกออกเป็น	5	ช่อง	(ภำพที	่4)		เมลด็เป็นสนี�ำ้ตำลรปูไต	มขีนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง	0.4	–	0.6	
เซนติเมตร	(ภำพที่	5)	(Siemonsma	and	Pileuk,	1993)

           ภาพที่ 1	ลักษณะของต้นกระเจี๊ยบแดง																		ภาพที่ 2	ลักษณะของใบกระเจี๊ยบแดง	

  

ภาพที่ 3	ลักษณะของดอกกระเจี๊ยบแดงและกระเจี๊ยบแดงสีขำว	

            ภาพที่ 4 ลักษณะผลของกระเจี๊ยบแดง														ภาพที่ 5 ลักษณะเมล็ดของกระเจี๊ยบแดง
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พันธุ์กระเจี๊ยบในประเทศไทย   สายพันธุ์กระเจี๊ยบแดงที่ได้รับความนิยม เช่น  

	 1.	พันธุ ์ซูดำน	น�ำพันธุ ์มำจำกประเทศซูดำน	โดยศูนย์สำธิตและอบรม 
ไทย	–	เยอรมนั	ปลกูทีน่คิมสร้ำงตนเอง	อ�ำเภอพระพทุธบำท	จงัหวัดสระบรุ	ีในปี	พ.ศ.	2510	
ปัจจบุนัปลกูกนัอย่ำงแพร่หลำย	มลีกัษณะทรงต้นเป็นพุม่	แตกกิง่ไม่เป็นระเบยีบ	สขีองดอก
มีหลำยสี	กลีบเลี้ยงหนำ	และมีรสเปรี้ยว	(ภำพที่	6)	(กฤษณำ,	2535)
	 2.	พันธุ์บรำซิล	น�ำเข้ำมำในประเทศไทย	เม่ือปี	พ.ศ.	2518	มีลักษณะต้นเจริญ
เตบิโตเรว็	ล�ำต้นตัง้ตรง	มกีำรแตกกิง่แขนงของล�ำต้นเป็นระเบยีบ	กลบีเลีย้งมสีแีดงเข้มน้อย
กว่ำพันธุซู์ดำน	และมรีสเปร้ียวน้อยกว่ำพนัธุซู์ดำน	แต่ให้ผลผลติกลบีเล้ียงสงูกว่ำพนัธุซ์ดูำน	
(กฤษณำ,	2535)
	 3.	พันธุ์เอส	–	2760	น�ำเข้ำมำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ	มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศ
ซดูำน	กำรเจรญิเตบิโตระยะแรกล�ำต้นมสีเีขียว	และจะเปลีย่นเป็นสแีดงเมือ่ต้นอำยมุำกขึน้	
ต้นไม่มหีนำม	ลกัษณะของใบกลมใหญ่และอำจเปลีย่นเป็นแฉกม	ี3	–	5	แฉก	ดอกมสีเีหลอืง
อมชมพ	ูกลบีเลีย้งมสีแีดง	และมลีกัษณะคล้ำยพันธุบ์รำซิล	แต่มขีนำดใหญ่กว่ำ	ควำมเปรีย้ว
ของกลีบเลี้ยงใกล้เคียงกับพันธุ์บรำซิล	(กฤษณำ,	2535)
	 4.	พันธุ ์เอส	60	–	เอ็ม	35	ในระยะแรกล�ำต้นมีสีเขียวปลำยยอดมีสีแดงและ 
ต่อมำต้นเปลีย่นเป็นสแีดง	ต้นไม่มหีนำมหรอืขนและมปีล้องสัน้กว่ำกระเจีย๊บพนัธุอื์น่ๆ	ใบมี	
3	–	5	แฉก	แผ่นใบหนำ	ต้นมีอำยุกำรออกดอกช้ำกว่ำพันธุ์อื่นๆ	กลีบเลี้ยงมีสีแดงเข้มคล้ำย
พันธุ์เอส	–	2760	แต่มีกำรเจริญเติบโตดีกว่ำพันธุ์เอส	–	2760	ควำมเปรี้ยวของกลีบเลี้ยง
ใกล้เคียงกับพันธุ์บรำซิล	(กฤษณำ,	2535)
	 5.	พันธุ์ก�ำแพงแสน	ซ่ึงได้จำกกำรปรับปรุงพันธุ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร	์
วทิยำเขตก�ำแพงแสน	ผลค่อนข้ำงกลม	กลบีเลีย้งมขีนำดใหญ่	ส่วนกลำงและปลำยดอกของ
กลบีเลีย้งโค้งบำนออก	ท�ำให้มองเหน็ผลได้ชดัเจน	ให้ผลผลติกลบีเล้ียงสูง	กลบีเล้ียงมหีลำก
หลำยสี	สีม่วง	สีแดง	สีชมพู	และสีขำว	โดยพันธุ์กลีบเลี้ยงสีขำว	และสีขำวอมชมพู	ในกลีบ
เลีย้งมีสำรแอนโทไซยำนินอยูน้่อยมำกหรอืไม่มเีลย	(ภำพที	่7	–	8)	(Siriphan	et al.,	2018)

ภาพที่ 6	ลักษณะของกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ซูดำน			 		ภาพที่ 7	ลักษณะของกระเจี๊ยบแดง

	 	 	 	 	 								พันธุ์ก�ำแพงแสนม่วงจัมโบ้	
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ภาพที่ 8	ลักษณะของกระเจี๊ยบแดงสีขำวพันธุ์ก�ำแพงแสนขำวจัมโบ้		

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
 แสง
	 กระเจีย๊บแดง	ต้องกำรแสงแดดจดัตลอดวนัในช่วงกำรเจริญเตบิโต	กระเจีย๊บแดง 
นั้นเป็นพืชวันสั้น	(Short	day	plant)	คือต้องกำรช่วงแสงในเวลำกลำงวันส้ัน	เพื่อกำร
เข้ำสู่ระยะเจริญพันธุ์	และกำรเกิดตำดอก	มีช่วงแสงวิกฤต	(Critical	day	length)	เท่ำกับ	 
12	ชั่วโมง	10	นำที	คือ	ควำมยำวของแสงท่ีมีผลต่อกำรออกดอกของกระเจี๊ยบแดง	 
(ชนันดำ,		2559)		
 สภาพภูมิอากาศ 
	 กระเจ๊ียบแดงสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในสภำพอำกำศร้อนหรือค่อนข้ำงร้อน	
อุณหภูมิที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตประมำณ	18	–	35	องศำเซลเซียส	หำกอุณหภูมิต�่ำ
กว่ำ	14	องศำเซลเซยีส	และมคีวำมชืน้สมัพทัธ์ต�ำ่กว่ำร้อยละ	60	จะส่งผลให้กำรเจรญิเตบิโต
ของกระเจีย๊บแดงหยดุชะงกั	นอกจำกนีย้งัพบว่ำอณุหภูมติ�ำ่มอีทิธพิลต่อกำรกระตุน้ให้เกดิ
ตำดอกได้เร็วขึ้น	แต่กำรพัฒนำของดอกช้ำลง	กระเจี๊ยบแดงสำมำรถทนแล้งได้ดี	มีควำม
ต้องกำรปริมำณน�้ำฝนสะสมตลอดช่วงกำรปลูกประมำณ	400	–	500	มิลลิเมตร	(Ansari	 
et al.,	2013)
 สภาพพื้นที่
		 สภำพพื้นที่ที่เหมำะสมในกำรปลูกกระเจี๊ยบแดง	มีควำมลำดเทของพื้นที่ไม่เกิน
ร้อยละ	2	เพื่อให้ระบำยน�้ำได้ดี	ควำมสูงของพื้นท่ีตั้งแต่ระดับน�้ำทะเล	ถึง	900	เมตรเหนือ
ระดับน�ำ้ทะเล	สำมำรถปลกูได้ในดนิทกุชนดิ	แต่ทีเ่หมำะเป็นพเิศษ	คอื	ดนิเนนิเขำ	ดนิสแีดง	
มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน	(pH)	4.5	–	8	(ชนันดำ,		2559)
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การขยายพันธุ์และการปลูก
การขยายพันธุ์
	 กระเจ๊ียบแดงนิยมขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด	กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดีย่อมจะท�ำให้พืชเจริญ
เตบิโตได้ด	ีให้ผลผลิตผลติสงู	ซ่ึงกำรผลติเมลด็พนัธุใ์ห้มคีณุภำพดนีัน้	ปัจจยัหนึง่ทีส่�ำคญั	คอื	
กำรเกบ็เกีย่วเมลด็ในระยะทีเ่หมำะสม	โดยทัว่ไปเมลด็พนัธุค์ณุภำพดท่ีีสดุทีร่ะยะสกุแก่ทำง
สรีรวิทยำ	เพรำะเป็นระยะที่เมล็ดสะสมน�้ำหนักแห้งสูงสุด	จึงมีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกและ
ควำมแขง็แรงสูง	แต่ในระยะดงักล่ำวเมลด็ยงัมคีวำมช้ืนสูง	ในทำงปฏบัิตจิงึไม่นยิมเกบ็เกีย่ว
เมลด็พันธุใ์นระยะนี	้แต่จะรอไปอกีระยะหนึง่ให้ควำมชืน้ของเมล็ดพนัธุล์ดลง	ระยะเวลำเกบ็
เกี่ยวนี้มีผลต่อคุณภำพเมล็ดพันธุ์	หำกเก็บเก่ียวเร็วเกินไปเมล็ดจะมีคุณภำพต�่ำ	เนื่องจำก
เมล็ดยังสุกแก่ไม่เต็มที่	แต่ถ้ำเก็บเกี่ยวช้ำเกินไปผลจะปริแตกเสี่ยงต่อกำรเข้ำท�ำลำยของ
ศตัรูพืชและยงัท�ำให้สญูเสยีเมล็ดไปอย่ำงมำกจำกกำรร่วงหล่นไป	อกีทัง้ยงัท�ำให้เมล็ดเส่ือม
คุณภำพเร็วยิ่งขึ้น	โดยอำยุในกำรเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดงที่เหมำะสมอยู่ที่	39	วัน
หลงัดอกบำน	ซึง่จะเป็นช่วงทีเ่มลด็มคีวำมงอกสูงสดุร้อยละ	80.5	(ภำพที	่9	–	10)	(ชนนัดำ	
และคณะ,	2559)

  

ภาพที่ 9	กำรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง	

ภาพที่ 10	ลักษณะผลปริแตก	เมล็ดร่วงหล่นได้ง่ำย
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การปลูก
	 กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชอำยุสั้น	มีวงจรชีวิตประมำณ	6	–	7	เดือน	ตั้งแต่เริ่มปลูก 
จนกระทัง่เกบ็เกีย่วผลผลิต	กระเจ๊ียบแดงจะออกดอกเมือ่มช่ีวงเวลำแสงน้อยกว่ำ	12	ชัว่โมง	
ส�ำหรับประเทศไทยน้ันโดยรวมแล้วจะมีช่วงเวลำกลำงวันน้อยกว่ำ	12	ชั่วโมง	ประมำณ
เดอืนตุลำคมถงึต้นเดอืนมนีำคม	จะเป็นช่วงทีเ่หมำะสมกบักำรออกดอก	กำรปลกูในสภำพ
วันสั้นจะเป็นผลท�ำให้ต้นออกดอกเร็ว	ทั้งๆ	ที่ต้นยังไม่สมบูรณ์เต็มที่	ส่งผลท�ำให้ได้ผลผลิต
ต�่ำ	กำรป้องกันไม่ให้กระเจี๊ยบแดงออกดอกเร็วเกินไปควรปลูกในช่วงเวลำที่เหมำะสม	 
โดยปกตช่ิวงเวลำทีเ่หมำะสมในกำรเริม่ต้นปลกูกระเจีย๊บแดงคอื	ประมำณเดอืนกรกฎำคม	–	สิงหำคม				
	 โดยปกติแล้วกระเจี๊ยบแดง	สำมำรถปลูกได้	2	วิธี	วิธีแรก	คือ	กำรปลูกในแปลง
โดยตรง	จะท�ำกำรหยอดเมล็ดลงในแปลง	หลุมละ	3	–	5	เมล็ด	ระยะห่ำงระหว่ำงต้น	 
60	–	100	เซนตเิมตร	ระยะห่ำงระหว่ำงแถว	100	-150	เซนตเิมตร	เมือ่เมล็ดงอกให้ถอนต้น
ทีไ่ม่สมบรูณ์ออก	ให้เหลอืเพยีง	1	ต้น	(Mahadevan	et al.,	2009)	ไม่ควรปลกูแน่นเกนิไป
เพรำะจะท�ำให้ต้นเกิดกำรแย่งอำหำร	และเกิดโรคโคนเน่ำได้	และวิธีที่	2	คือ	กำรเพำะกล้ำ
แล้วย้ำยปลูกลงแปลง ซึ่งมีขั้นตอนต่ำงๆ	ดังนี้	

การเตรียมดิน
	 โดยท�ำกำรยกแปลงให้สงูประมำณ	15	เซนตเิมตร	หน้ำแปลงกว้ำง	100	เซนตเิมตร	
ทำงเดนิกว้ำง	50	เซนติเมตร	ไม่ควรย่อยดนิให้ละเอยีดจนเกนิไปจะท�ำให้ไม่มอีำกำศเพยีงพอ
เพือ่กำรเจรญิเตบิโตของรำก	ท�ำกำรปรบัปรงุบ�ำรงุดนิด้วย	ปุย๋คอก	หรอืปุย๋หมกั	อตัรำส่วน	
400	กิโลกรัมต่อไร่	(ภำพที่	11	–	12)	อำจใช้วิธีกำรวำงสำยเทปน�้ำหยดระหว่ำงแปลง	 
คลมุแปลงด้วยพลำสตกิคลุมแปลง	เจำะหลมุเฉพำะบรเิวณทีต้่องกำรปลูก	เพือ่ช่วยประหยดั
เวลำในกำรให้น�้ำ	และป้องกันก�ำจัดวัชพืช	โดยปกติแล้วพลำสติกคลุมแปลงจะมี	2	ด้ำน	 
ด้ำนหนึ่งมีสีด�ำ	และอีกด้ำนหน่ึงมีสีเงิน	ซ่ึงในกำรปูพลำสติกคลุมแปลงที่ถูกต้องควรจะน�ำ 
ด้ำนที่มีสีด�ำไว้ข้ำงใน	และน�ำด้ำนท่ีมีสีเงินไว้ข้ำงนอก	เนื่องจำกด้ำนที่มีสีเงินนั้นจะมี 
กำรเคลือบด้วยสำรป้องกันยูวี	ซึ่งจะช่วยในกำรสะท้อนแสงแดดได้ดี	(ภำพที่	13	–	14)	

ภาพที่ 11	กำรเตรียมแปลงโดยใช้รถไถยกร่อง	
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ภาพที่ 12	กำรปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก	

  

ภาพที่ 13	กำรวำงสำยเทปน�้ำหยด	และกำรคลุมแปลง		

ภาพที่ 14	กำรใช้เหล็กปลำยแหลมในกำรเจำะหลุมส�ำหรับปลูก	

การปลูก
 เตรียมดินปลูกใส่ลงในถำดหลุม	ซ่ึงดินปลูกได้ท�ำกำรนึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูม	ิ 
121	องศำเซลเซยีส	ควำมดนั	15	ปอนด์ต่อตำรำงนิว้	เป็นเวลำ	1	ชัว่โมง	เพ่ือเป็นกำรป้องกนั
และก�ำจดัเชื้อโรคที่อำจปะปนมำกบัดนิปลกู	น�ำเมลด็หยอดลงในถำดหลมุ	รดน�้ำวนัละครัง้
ในตอนเข้ำ	เมื่อต้นกล้ำเจริญเติบโตดีจึงย้ำยปลูกลงแปลง	(ภำพที่	15	–	16)	
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ภาพที่ 15	กำรเพำะเมล็ดกระเจี๊ยบแดงในถำดเพำะและต้นกล้ำอำยุ	10	วัน		

ภาพที่ 16	กำรน�ำต้นกล้ำกระเจี๊ยบแดงปลูกลงแปลง

 
การเด็ดยอด
 กำรเด็ดยอดจะช่วยให้ต้นแตกพุ่มได้มำกย่ิงข้ึน	ดอกมีกำรบำนใกล้เคียงกัน	 
มผีลท�ำให้สำมำรถกำรเกบ็เกีย่วผลผลติทีม่คีณุภำพดพีร้อมกันในครำวเดยีว	ซึง่จะท�ำกำรเดด็
ภำยหลงักำรปลกูแล้วประมำณ	15	–	20	วนั	ไม่ควรปล่อยให้ต้นทีป่ลกูสงูขึน้ไปมำก	แล้วจงึ 
เด็ดยอด	เพรำะจะท�ำให้เด็ดยอดยำก	และกำรเด็ดยอดต�่ำมำกเกินไป	จะท�ำให้กิ่งแขนง 
ที่เจริญออกมำมีควำมสูงเมื่อออกดอกค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน	(ภำพที่	17)

ภาพที่ 17	กำรเด็ดยอดหลังปลูก	20	วัน
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การดูแลรักษา 
	 กำรให้น�้ำ	ระยะ	1	–	2	เดือนแรก	ควรให้น�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ	ควรรดน�้ำให้ดิน 
เปียกโชกเพื่อให้น�้ำไหลซึมผ่ำนในดินได้มำกพอ	โดยรดน�้ำวันละครั้งในตอนเช้ำมักจะ 
เพียงพอ	หำกใช้พลำสติกคลุมแปลงอำจให้น�้ำได้โดยวิธีกำรใช้สำยน�้ำหยด
	 กำรให้ปุย๋	กระเจีย๊บแดงเป็นพชืทีม่อีำยคุ่อนข้ำงส้ัน	ใช้เวลำหลังปลูกเพยีง	4	เดอืน	
กส็ำมำรถเกบ็ผลผลติได้	ดงันัน้หำกกำรเจรญิเตบิโตของต้นไม่สมบรูณ์ดพีอ	ผลผลติทีไ่ด้ก็จะ
มีปริมำณน้อย	ปุ๋ยจึงมีควำมส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมสมบูรณ์ของต้น	โดยปุ๋ยที่ใช้คือ	 
ปุย๋คอก	หรอืปุย๋หมกั	หรอืใช้ร่วมกบัปุย๋น�ำ้หมกัชวีภำพ	ฉดีพ่นทำงใบ	โดยจะให้จ�ำนวน	3	ครัง้	 
เมื่อต้นกระเจี๊ยบแดงมีอำยุ	25,	50	และ	80	วัน	(ภำพท่ี	18	-	19)	หำกพบต้นเอนหรือล้ม		 
ให้ใช้ไม้ไผ่ปักเป็นหลักเพื่อช่วยพยุงล�ำต้น	(ภำพที่	20)

          ภาพที่ 18	กำรให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง			 										ภาพที่ 19	กำรให้ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพ	ฉีดพ่นทำงใบ

  

ภาพที่ 20	หำกพบต้นเอนหรือล้ม	ให้ปักหลักไม้ไผ่เพื่อช่วยพยุงล�ำต้น	
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โรคและแมลง การป้องกันก�าจัด
	 กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชที่พบโรคและแมลงศัตรูพืชน้อย	โดยโรคและแมลงศัตรูพืช 
ที่สำมำรถพบเห็นได้	เช่น	
 เพลี้ยแป้ง	(ภำพท่ี	21)	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยจักจั่นเขำ	(ภำพที่	22)	โดยกำรดูดกิน 
น�้ำเลี้ยง	จำกส่วนต่ำงๆ	ของ	ใบ	ยอดอ่อน	และดอก	ท�ำให้ส่วนที่ถูกท�ำลำยมีลักษณะ 
ผิดปกติและชะงักกำรเจริญเติบโต	ท�ำกำรควบคุมโดย	เด็ดยอด	หรือตัดต้น	บริเวณที่พบ 
กำรเข ้ำท�ำลำย	หรือใช ้เชื้อจุลินทรีย ์ควบคุมแมลง	เช ่น	เมธำไรเซียม	อะนิโซเพล	 
(Metarhizium anisopliae)	อัตรำส่วน	100	–	200	กรัมต่อน�้ำ	20	ลิตร	หรือ	บูเวเรีย 
บัสเซียน่ำ	(Beauveria bassiana)	อัตรำส่วน	80	–	100	กรัมต่อน�้ำ	20	ลิตร	ฉีดพ่น 
ทกุ	5	-	7	วนั	เมือ่พบกำรระบำด	หรอืใช้แมลงศตัรตูำมธรรมชำต	ิเช่น	ตวัห�ำ้	ตวัเบยีน	เป็นต้น	
(ภำพที่	23)
 หนอนกระทู้ผัก	หนอนเจำะสมอฝ้ำย	เม่ือฟักออกจำกไข่ใหม่ๆ	จะรวมกลุ่มกัด
กินผิวใบพืช	เมื่อโตขึ้นจะกระจำยตัวออกไปกัดกินท้ังใบและดอก		ท�ำกำรควบคุมโดย	 
เมื่อพบเห็นหนอนให้น�ำไปท�ำลำย	หรือใช้เช้ือแบคทีเรีย	บำซิลัส	ทูริงเยนซิส	(Bacillus 
thuringiensis)	อตัรำส่วน	50	–	80	กรมัต่อน�ำ้	20	ลติร	ฉดีพ่นทกุ	5	วนั	เมือ่พบกำรระบำด
ของหนอน
 โรคโคนเน่า	อำกำรท่ีพบ	ใบจะเริ่มเหี่ยวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง	ร่วงหล่นเสมือนพืช
แสดงอำกำรขำดน�ำ้	สงัเกตทีโ่คนต้นจะพบว่ำ	มอีำกำรเน่ำด�ำลุกลำมจำกโคนต้นระดบัดนิขึน้
สูส่่วนบนของล�ำต้น	อำกำรเน่ำด�ำนีจ้ะลกุลำมได้รวดเรว็มำกในสภำพควำมชืน้สงู	และต้นที่
พบมักยืนต้นตำย	(นิพนธ์,		2519)	ท�ำกำรควบคุมโดย	หำกพบกำรเกิดโรค	ให้ถอนต้นน�ำไป
ท�ำลำย	ใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรค	เช่น	ไตรโคเดอร์ม่ำ	ฮำร์เซียนั่ม	อัตรำ	50	–	80	กรัม/น�้ำ	
20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	5	–	7	วัน	เมื่อพบกำรระบำด
 

ภาพที่ 21 เพลี้ยแป้ง	(Mealy	bug)								ภาพที่ 22	เพลี้ยจักจั่นเขำ									ภาพที่ 23	เต่ำทอง	แมลงตัวห�้ำ	   
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ภาพที่ 24	กำรฉีดพ่นสำรชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
 กระเจีย๊บแดงจะเกบ็เกีย่วได้ประมำณเดอืนพฤศจกิำยน	–	ธนัวำคม	หรอืหลงัปลกู	 
110	–	120	วัน	(ภำพท่ี	25	–	27)	ซึ่งสำมำรถเก็บได้	2	วิธี	คือ	วิธีกำรเก็บเกี่ยวทั้งต้น	 
(ภำพที่	28)	วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยม	เนื่องจำกจะได้ผลผลิตในปริมำณน้อย	เพรำะกระเจี๊ยบแดง	
เป็นพืชที่มีกำรเจริญเติบโตแบบ	indeterminate	(Morton,	1987)	หมำยถึง	กำรเจริญ
เติบโตทำงล�ำต้นยังไม่ส้ินสุดลง	ในขณะท่ีพืชออกดอก	คือ	ขณะที่พืชมีกำรเจริญเติบโตของ
ดอกและติดฝักในระยะแรก	พืชก็ยังมีกำรเจริญเติบโตทำงล�ำต้น	มีกำรสร้ำงใบและข้อเพ่ิม
ขึ้น	มีกำรทยอยออกดอก	ดังน้ันกำรทยอยสุกแก่ของฝักมีผลท�ำให้กำรเก็บเกี่ยวท�ำได้ไม่
พร้อมกัน	(อภิพรรณ	และคณะ,	2529)	กำรเก็บเก่ียวท้ังต้นจึงมีควำมเหมำะสมส�ำหรับกำร
เก็บผลผลิตครั้งสุดท้ำย	ส่วนอีกวิธี	คือ	กำรเลือกเก็บ	(ภำพที่	29)	เป็นวิธีที่ได้รับควำมนิยม
เนือ่งจำกได้ปรมิำณผลผลติต่อต้นทีส่งูกว่ำวธิแีรก	ซึง่จะใช้กรรไกรหรือมดีตดัเฉพำะผลผลิต
ที่กลีบเลี้ยงโตเต็มที่แล้วเท่ำนั้น		
	 เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะเป็นกำรน�ำกระเจ๊ียบแดงไปแทงเอำกระเปำะเมล็ดออก	 
โดยใช้เหล็กปลำยแหลมมำกระทุ ้งกระเปำะเมล็ดออกจำกกลีบเล้ียง	(ภำพที่	30)	 
น�ำกลบีเลีย้งทีไ่ด้ไปตำกแดดนำน	4	–	7	วนัจนกว่ำจะแห้งสนทิ	ในกำรตำกแดดนัน้ควรตำก
บนชัน้ทีส่งูจำกพืน้ดนิ	60	–	70	เซนตเิมตร	และคลมุด้วยผ้ำขำวบำงเพือ่ป้องกนักำรปนเป้ือน
ของฝุน่ละอองต่ำงๆ	หรอืน�ำไปอบแห้งด้วยพลงังำนแสงอำทติย์แบบเรอืนกระจก	เป็นระยะเวลำ	 
3	-	4	วัน	(ภำพที่	31	–	32)	หรืออบด้วยเตำอบลมร้อน	แต่วิธีนี้จะส่งผลท�ำให้ต้นทุน 
ในกำรผลิตสงูขึน้	หลงัจำกผลผลติกระเจีย๊บแดงแห้งสนทิดแีล้ว	น�ำมำบรรจลุงในถงุใส	และ
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ปิดปำกให้สนทิ	น�ำไปเกบ็ไว้ในทีส่ะอำด	แห้งและเยน็	ซึง่ปกตพิืน้ที	่1	ไร่สำมำรถเกบ็ผลผลิต
สดได้ประมำณ	1,800	–	2,000	กโิลกรมั	หรอืเป็นผลผลติกลบีเลีย้งแห้งประมำณ	180	–	200	
กิโลกรัมต่อไร่	โดยน�้ำหนักผลผลิตจะลดลงในอัตรำส่วน	10	ต่อ	1	

        ภาพที่ 25	ต้นกระเจี๊ยบแดง	ที่อำยุ	60	วัน								ภาพที่ 26	ต้นกระเจี๊ยบแดงเริ่มมีดอก	ที่อำยุ	60	วัน

ภาพที่ 27	ต้นกระเจี๊ยบแดงสำมำรถเก็บผลผลิตได้	ที่อำยุ	100	วัน

               ภาพที ่28	กำรเก็บเก่ียวท้ังต้น																				ภาพที ่29	กำรเลอืกเกบ็เฉพำะฝักกลบีเลีย้งทีโ่ตเตม็ที	่			
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ภาพที่ 30	กำรกระทุ้งเอำกระเปำะเมล็ดออก			

  

ภาพที่ 31	กำรอบด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเรือนกระจก			

ภาพที่ 32	ลักษณะกระเจี๊ยบแดงหลังอบแห้ง			
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สรรพคุณและการน�าไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนต่ำงๆ	ของกระเจี๊ยบแดงสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ทำงยำได้	
 ยอดและใบ	มีรสเปรี้ยวน�ำมำประกอบอำหำรได้	ช่วยย่อยอำหำรเน่ืองจำก 
ไม่เพิ่มกำรหลั่งของกรดในกระเพำะอำหำร	ท�ำให้เลือดไหลเวียนสะดวก	เป็นยำระบำย	
บ�ำรงุธำต	ุละลำยเสมหะ	แก้ไอ	มเีบต้ำแคโรทนีช่วยบ�ำรงุสำยตำ	(คณะเภสชัศำสตร์,	2530)	
 ต้น	ใช้ชะล้ำงแผลหรือน�ำไปต�ำพอกบริเวณที่เป็นฝี	และใช้แก้พยำธิตัวจี๊ด 
	(คณะเภสัชศำสตร์,	2530)	
 เมล็ด	ใช้เมล็ดแห้งบดละเอียดเป็นผงผสมน�้ำหรือต้มน�้ำดื่ม	ลดไขมันในเลือด	 
บ�ำรุงธำตุ	ขับน�้ำดี	ขับปัสสำวะ	เป็นยำระบำย	(เพ็ญนภำ,		2551)		
 กลบีเล้ียง	มสีรรพคุณ	แก้ควำมดนัโลหติสงู	ขบัปัสสำวะ	(คณะเภสัชศำสตร์,	2530)	
เป็นยำบ�ำรุง	ยำระบำย	แก้ไอ	แก้นิ่ว	(ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร,	2535)	อุดมไปด้วยวิตำมินเอ	 
และซ	ีช่วยบ�ำรงุสำยตำ	แคลเซยีม	เหล็ก	riboflavin	niacin	sabdaretine	(Qi	et al.,	2005;	
Anokwuru	et al.,	2011)	และสำรแอนโทไซยำนนิ	(Tee	et al.,	1985)	ช่วยลดโอกำสกำร
เกดิมะเรง็และยบัยัง้เนือ้งอก	สำมำรถช่วยส่งเสรมิกำรท�ำงำนของเมด็เลอืดแดง	ช่วยควบคมุ
ระดับน�้ำตำลในผู้ป่วยโรคเบำหวำน	ช่วยชะลอกำรอุดตันในหลอดเลือด	ลดภำวะเสี่ยงใน
กำรเป็นโรคหวัใจ	เสรมิภมูคิุม้กนัในร่ำงกำรให้ดขีึน้	และชะลอควำมเสือ่มของเซลล์	(Shipp	
and	Abdel-Aal,	2010)		
 
สารส�าคัญที่พบในกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง 
 สำรส�ำคัญท่ีพบในกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง	สำรในกลุ่มแอนโทรไซยำนิน	
(anthocyanins)	เช่น	สำรไชนำไนดิน	เดฟรินิดิน	ท�ำให้มีสีม่วง	สำรในกลุ่มฟลำโวนอยด์	
(flavonoid	compounds)	เช่น	crysanthemin	delphinidin	–	3	–	O	–	sambubioside	
myricetin	hibiscitrin	gossypitrin	(Pinsuwan	et al.,	2010)	กรดอนิทรย์ีหลำยชนดิ	เช่น	
กรดแอสคอร์บิค	(ascorbic	acid)	กรดมำลิก	(malic	acid)	กรดทำร์ทำริค	(tartaric	acid)	
กรดซัคซินิค	(succinic	acid)	กรดออกซำลิก	(oxalic	acid)	และกรดทำทำร์ริก	(tartaric	
acid)	(ตำรำงที	่1)	(Wong	et al.,	2002)	ซึง่กรดเหล่ำนีท้�ำให้กระเจีย๊บมรีสเปรีย้ว	นอกจำกนี้ 
ยังพบว่ำมี	วิตำมินเอ	วิตำมินบีบำงชนิด	เช่น	ไนอะซิน	ไรโบฟลำวิน	สำรเมือกเพคติน	 
(pectin)	และแร่ธำตตุ่ำงๆ	เช่น	เหลก็	แคลเซยีม	ฟอสฟอรสั	แมกนเีซยีม	เป็นต้น	(ตำรำงที	่2)	 
(แฉล้ม	และคณะ,	2545)		
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ตารางที่ 1	คุณสมบัติทำงเคมีของกระเจี๊ยบแดง		
คุณสมบัติทางเคมี           ค่า

ค่ำควำมเป็นกรด	–	ด่ำง 					2.49+0.00

กรดทั้งหมด	คือ	กรดมำลิก	(ร้อยละ) 			2.42+0.03

ของแข็งทั้งหมด	(ºBrix)	 							3.30+0.12

แอนโทไซยำนินทั้งหมด	คือ	delphinidin	3	–	glucoside		(กรัม/100	กรัมของกระเจี๊ยบแดง)	 							2.52+0.05

น�้ำตำล	(กรัม/100	กรัมของกระเจี๊ยบแดง)

กลูโคส	(กรัม) 							1.29+0.15

ฟรุกโตส	(กรัม) 							1.12+0.26

ซูโคส	(กรัม) 0.87+0.21

กรดอินทรีย์	(กรัม/100	กรัมของกระเจี๊ยบแดง)

กรดซัคซินิค	(กรัม) 				0.51+0.08

กรดออกซำลิก	(กรัม) 					0.43+0.05

กรดทำทำร์ริก	(กรัม) 							0.17+0.03

กรดมำลิก	(กรัม) 							0.12+0.03

กรดแอสคอร์บิก	(มิลลิกรัม) 	141.09+22.54

เบต้ำแคโรทีน	(มิลลิกรัม) 1.88+0.31

ไลโคพีน	(มิลลิกรัม) 164.34+70.10

ที่มา	:	Wong	et al.	(2002)

ตารางที่ 2	คุณค่ำทำงอำหำรของกระเจี๊ยบแดงสด	100	กรัม	
คุณค่าทางอาหาร ค่า 

ควำมชื้น	(ร้อยละ) 					86.60

พลังงำนทั้งหมด	(แคลลอรี) 			460.00

ไขมันทั้งหมด	(กรัม) 							0.30

คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด	(กรัม) 							9.40

เส้นใย	(กรัม) 							1.30

โปรตีน	(กรัม) 							1.40

แคลเซียม	(มิลลิกรัม) 				151.00

ฟอสฟอรัส	(มิลลิกรัม) 					59.00

เหล็ก	(มิลลิกรัม) 							1.00

วิตำมิน	บี	1	(มิลลิกรัม) 							0.01

วิตำมิน	บี	2	(มิลลิกรัม) 							0.24

ไนอะซิน	(มิลลิกรัม) 							1.80

วิตำมิน	เอ	(IU) 10,833.00

ที่มา	:	แฉล้ม	และคณะ	(2545)
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	 กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชสมุนไพรท่ีสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง	
ส�ำหรับประเทศไทยนิยมน�ำมำเป็นเครื่องดื่มดับกระหำยคลำยร้อน	อีกทั้งกระเจี้ยบแดง
ยังสำมำรถน�ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	เช่น	ชำชงพร้อมดื่ม	เยลล่ี	ไซเดอร์	วุ้น	คุกกี้	 
มูท	แยม	ซอส	สำรปรุงแต่งอำหำร	ไอศกรีม	ไวน์	กระเจี๊ยบเชื่อม	กระเจี๊ยบแช่อิ่ม	(ชนันดำ,	
2559;	Abo-Baker	and	Mostada,	2011;	Heureux-Calix	and	Badrie,		2004)	ใช้เป็น
แหล่งสจีำกธรรมชำต	ิและใช้เป็นส่วนประกอบในเครือ่งส�ำอำง	(Mazza	ans	Miniati,	1993)	
เป็นต้น	(ภำพที่	33	–	36)	

        ภาพที่ 33	ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง															ภาพที่ 34		ผลิตภัณฑ์แยมกระเจี๊ยบแดง	

	 																													และน�้ำกระเจี๊ยบแดงพร้อมดื่ม		

  

ภาพที่ 35	ผลิตภัณฑ์ชำชงและผงกระเจี๊ยบแดงพร้อมดื่ม	

ภาพที่ 36	ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สบู่จำกกระเจี๊ยบแดง
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	 กำรดืม่น�ำ้กระเจีย๊บเพือ่สขุภำพน้ัน	สำมำรถท�ำได้หลำกหลำยวธิ	ีเช่น	น�ำกลีบเลีย้ง
แห้งบดเป็นผง	ใช้ครัง้ละ	1	ช้อนชำ	ต่อน�ำ้	250	มลิลลิติร	ชงดืม่เป็นยำระบำย	ช่วยลดไขมนัใน
เลอืด	ช่วยย่อยอำหำร	หรอืน�ำกลบีเลีย้งแห้ง	30	กรมั	ต้มร่วมกบัพทุรำจนีแห้งไม่มเีมลด็	30	
กรมั	และใบเตย	5	กรมั	ต่อน�ำ้	1.5	ลติร	เคีย่วไฟอ่อนๆ	ประมำณ	10	–	15	นำท	ีโดยจะสังเกต
ได้ว่ำน�ำ้เริม่เปลีย่นเป็นสแีดงเข้ม	จำกนัน้จงึเตมิเกลอืและน�ำ้ตำลเล็กน้อยเพือ่ให้ได้รสชำตทิี่
ดยีิง่ขึน้	ส�ำหรบัผูป่้วยโรคเบำหวำนอำจใช้หญ้ำหวำนแทนน�ำ้ตำล	ซึง่พทุรำจนีนัน้ช่วยลดผล
ข้ำงเคียงจำกกรดซิตริกของกระเจ๊ียบ	นอกจำกน้ีพุทรำจีนยังอุดมไปด้วยวิตำมินเอ	วิตำมิน
ซี	ที่ช่วยบ�ำรุงสำยตำ	และช่วยเสริมฤทธิ์ป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตัน	และเส้นเลือดใน
สมองตีบ	ในส่วนของใบเตยนั้น	มีรสหวำนเย็น	ช่วยบ�ำรุงหัวใจ	ลดพิษไข้	ดับพิษร้อนภำยใน	
สรรพคุณโดยรวมของสมุนไพรสูตรต�ำรับนี้	สำมำรถช่วยป้องกันโรคหัวใจและเส้นเลือดใน
สมองตีบได้ดี	
	 ในปัจจุบนันีผู้บ้รโิภคเริม่มกีำรหนัมำสนใจในพชืกลุม่สมนุไพรกันอย่ำงแพร่หลำย	
จึงท�ำให้พืชสมุนไพรหลำยชนิดรวมถึงกระเจ๊ียบแดง	มีควำมต้องกำรของตลำดที่เพิ่มมำก
ขึ้น	กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชท่ีดูแลรักษำง่ำย	สำมำรถปลูกเป็นพืชเสริมหรือพืชคร้ังที่สองได	้
สำมำรถน�ำมำแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ต่ำงๆ	ได้หลำกหลำย	กระเจีย๊บแดงจงึเป็นพชืทำงเลือก
ที่น่ำสนใจอีกทำงหนึ่ง
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