
กระเจี๊ยบแดง (kha jaeb dang) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษากระเจี๊ยบแดง 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
1.1 การเตรียมดิน 

-ไถดะเพื่อเปิดหน้าดิน หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ให้ไถแปร เกลี่ยดินให้เรียบเสมอกัน ใช้ปุ๋ยคอกหรือ 
ปุ๋ยอินทรีย์ 0.5-1 ตันต่อไร่พร้อมการพรวนดิน 

1.2 การเตรียมพันธุ์ 
- พันธุ์ซูดาน และพันธุ์กลีบยาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- หากเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ให้คัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีกลีบดอกสีแดงเข้ม กลีบเลี้ยงหนา 
- ใช้เมล็ดขยายพันธุ์ โดย น้าเมล็ดไปแช่น้้า คัดเมล็ดลอยทิ้ง เก็บไว้เฉพาะเมล็ดจม น้าขึ้นผึ่งลมจนแห้ง แล้ว

น้าไปปลูก  
2. การปลูก 

2.1 วิธีปลูก  
- หยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ด  ฤดูปลูกเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนเป็นอย่างช้าเนื่องจากเป็นพืช 
ไวต่อช่วงแสง จะออกดอกเม่ือวันสั้น คือ เริ่มออกดอกในเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีอายุประมาณ 120 วัน  
และจะสามารถเก็บเก่ียวได้ในเดือนมกราคม  
2.2 การเตรียมดิน  
- พรวนดินบริเวณท่ีจะปลูกให้ร่วน ถ้าดินดีอยู่แล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ย แต่ถ้าจ้าเป็นให้ใส่ปุ๋ยคอกได้แต่ไม่มากนัก 
2.3 ระยะปลูก 
- ระยะห่างระหว่างต้น 1 เมตร ระหว่างแถว 1-1.5 เมตร 
2.4 จ้านวนต้นต่อไร่ 
- ประมาณ 400 ต้น 

3. การดูแลรักษา 
3.1 การใส่ปุ๋ย  

  - ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ ในช่วงที่เริ่มเจริญเติบโต อายุ 10-15 วัน 
และ 40-50 วัน ไม่จ้าเป็นต้องใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพราะถ้ามากเกินไปจะท้าให้
ใบและฝักโตเร็วเกินไป เป็นโรคง่าย 

3.2 การให้น้้า  
- ระยะ 1-2 เดือน ควรให้น้้าสม่้าเสมอ หลังจากนั้นจะทนต่อความ
แห้งแล้งได้ดี 

4. ศัตรูส้าคัญ  
4.1 วัชพืช : ไม่พบวัชพืชใดท้าความเสียหายรุนแรง หากพบให้ก้าจัดโดยใช้การถอนหรือใช้เครื่องมือช่วย 
4.2 โรค : โรคใบจุด โรคฝักจุด หรือฝักลาย โรคแอนแทรคโนส หากพบ ให้ก้าจัดโดยใช้เชื้อ 

 บาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus substilis หรือ บีเอส) พ่นในอัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร  
4.3 แมลง : หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่นฝ้าย 

หากพบ ให้ก้าจัดโดย ใช้เชื้อ BT (Bacillus thuringiensis) ในอัตรา 60-80 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือใช้สาร 
ธรรมชาติ เช่น เมล็ดสะเดาพ่นในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้้า 20 ลิตร และอาจปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติของ 
แมลงศัตรูพืช เช่น แมลงช้างปีกใส และด้วงเต่าตัวห้้า 
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5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  
 - เริ่มเก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม สามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 แบบ คือ เก็บเฉพาะดอกกระเจี๊ยบแดง 
โดยใช้กรรไกรหรือมีดตัดเฉพาะดอกท่ีแก่ แล้วใส่ในภาชนะท่ีมีวัสดุรอง หรือเก็บเกี่ยวทั้งต้น โดยใช้เคียวเกี่ยวกิ่งที่มีดอก
บริเวณโคนกิ่ง  
 - หลังเก็บเกี่ยวน้าดอกกระเจี๊ยบแดงไปแทงเมล็ดออก โดยใช้เหล็กกระทุ้ง แทงบริเวณขั้วให้เมล็ดหลุดออกจา
กระเปาะหุ้มเมล็ด ส่วนที่เหลือเป็นกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอกของกระเจี๊ยบแดง น้ากลีบดอก ไปตากแดดนาน 4-7 วันจน
แห้งสนิท การตาก ควรตากบนชั้นสูงจากพ้ืนดินประมาณ 60 - 70 เซนติเมตร และคลุมด้วยผ้าขาวบางเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนของฝุ่นละอองต่างๆ และน้ากระเจี๊ยบแดงท่ีแห้งสนิทแล้วมาบรรจุถุงพลาสติกใส และปิดปากให้สนิท 
น้าเข้าจัดเก็บในห้องที่สะอาด เย็น ไม่อับชื้น  

6. ข้อมูลอ่ืนๆ 
6.1 สารส้าคัญ : ใบกลีบเลี้ยงและใบประดับมีสารสีแดงจ้าพวก 

แอนโธไซยานิน (Anthocyanin) จึงท้าให้มีสีม่วงแดง เช่นสาร ไซยานิดิน  
(Cyanidin) เดลพินิดิน (Delphinidin) และมีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น  
กรดแอสคอบิก (Ascorbic acid, วิตามินซี) กรดซิตริก (Citric acid) 
กรดมาลิก (Malic acid) และกรดทาทาริก(Tartaric acid) กรดเหล่านี้ท้าให้ 
กระเจี๊ยบมีรสเปรี้ยวและยังมีพบวิตามินเอ Pectin และแร่ธาตุอ่ืนๆ ได้แก่  
แคลเซียมในปริมาณสูง ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เป็นต้น ใบและยอดอ่อน 
มีวิตามินเอ แคลเซียม และฟอสฟอรัสในปริมาณสูง 

6.2 สรรพคุณลดความดันโลหิตสูง  แก้อาการขัดเบา ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว เป็นยากัดเสมหะ 
6.3 การใช้ประโยชน์ : เป็นพืชส่งออกไปจ้าหน่ายต่างประเทศ โดยน้าไปใช้เป็นส่วนผสมส้าคัญ 

ส้าหรับ herbal tea และใช้ในอุสาหกรรมอาหาร  ได้แก่ เยลลี่ แยม ไอศกรีม ซอส ไวน์ น้้าหวาน เป็นต้น  
ผลิตภัณฑ์ชาชงเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมสีผสมอาหาร 

        



ขัน้ตอนการปลูกและการดูแลรักษากระเจี๊ยบแดง 
การเตรียมการ 15 วัน 30วัน 40 วัน 60 วัน 90 วัน 120วัน 150 วัน 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

การเตรียมดนิ 

-ไถดะเพื่อเปิดหน้าดิน 

-ตากดนิ 1 สปัดาห์  

-ไถแปร เกล่ียดินให้เรียบ

เสมอกนั 

-ใช้ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรีย์ 

หรือปุ๋ ยหมกัอตัรา 0.5-1 

ตนัตอ่ไร่ 
การเตรียมพันธ์ุ 

-ใช้เมล็ดขยายพนัธุ์  

-น าเมล็ดไปแชน่ า้ คดั

เมล็ดลอยทิง้ เก็บไว้เฉพาะ

เมล็ดจม น าขึน้ผึง่ลมจน

แห้ง แล้วน าไปปลกู  

การปลูก 

- พรวนดินบริเวณท่ีจะ

ปลกูให้ร่วน  

- ขดุหลมุปลกู 

- ระยะหา่งระหวา่งต้น  

1 เมตร ระหว่างแถว  

1-1.5 เมตร 

- หยอดเมล็ดหลมุละ    

3-5 เมล็ด  

การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 

น าดอกกระเจ๊ียบแดงไปแทงเมล็ดออก โดยใช้เหล็กกระทุ้ง แทงบริเวณขัว้ให้

เมล็ดหลดุออกจากกระเปาะหุ้มเมล็ด ส่วนท่ีเหลือเป็นกลีบเลีย้งหรือกลีบดอก 

น าไปตากแดดนาน 4-7 วนัจนแห้งสนิท ควรตากบนชัน้สงูจากพืน้ดินประมาณ 

60-70 เซนตเิมตร และคลมุด้วยผ้าขาวบางเพ่ือป้องกนัการปนเปือ้นของฝุ่ น

ละอองตา่งๆ และน ากระเจ๊ียบแดงท่ีแห้งสนิทแล้วมาบรรจถุงุพลาสติกใส  

และปิดปากให้สนิท น าเข้าจดัเก็บในห้องท่ีสะอาด เย็น ไมอ่บัชืน้ 

ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด 

ศตัรูท่ีส าคญัคือ หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลีย้ไฟ 

เพลีย้ออ่น เพลีย้จกัจัน่ฝ้าย ใช้เชือ้ BT (Bacillus thuringiensis)  

ในอตัรา 60-80 กรัมตอ่น า้ 20 ลิตร หรือใช้สารธรรมชาต ิเชน่ เมล็ด

สะเดาพน่ในอตัรา 1 กิโลกรัมตอ่น า้ 20 ลิตร หรือพน่ด้วยสารเคมี

ตามค าแนะน า และอาจปลอ่ยแมลงศตัรูธรรมชาตขิองแมลง

ศตัรูพืช เชน่ แมลงช้างปีกใส และด้วงเตา่ตวัห า้ 

 

การใส่ปุ๋ย 

- ใช้ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ย

อินทรีย์ ช่วงท่ีเร่ิม

เจริญ เติบโต อาย ุ

10-15 วนั และ อายุ

40-50 วนั  

- ระวงัอย่าให้ปุ๋ ยท่ีมี

ไนโตรเจนมากเกินไป 

การให้น า้ 

- ระยะ 30-60 วนั 

ควรให้น า้สม ่าเสมอ 

หลงัจากนัน้จะทน

ตอ่ความแห้งแล้ง

ได้ดี 

การก าจัดวัชพืช 

- คลมุดินหลงัปลกู  

- ขดุท าลายหวัใต้

ดนิของวชัพืช  

โดยพรวน ถากดิน 

หรือถอนวชัพืช

ตามความ

เหมาะสม 

การเก็บเก่ียว 

- เก็บสว่นดอกกระเจ๊ียบแดง  

- เฉพาะดอกท่ีแก่ 

- ใช้กรรไกรหรือมีดตดั ใสใ่นภาชนะท่ีสะอาด

และมีวสัดรุอง  



 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 
1.สภาพภมูิอากาศ 

1.1 อณุหภมูิ 
1.2 แสง 
 
 
1.3 ความชืน้สมัพทัธ์ 
1.4 ปริมาณน า้ฝน 

 
- ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส 
- เป็นพืชวนัสัน้  ต้องการแสง 13 ชัว่โมงในชว่งการเจริญเตบิโต 4-5 เดือน 
เพ่ือป้องกนัการออกดอก และออกดอกท่ี ชว่งแสง 11 ชัว่โมง 
- ต้องการแดดจดัเตม็วนั 
- ความชืน้สมัพทัธ์ ต ่ากวา่ 60 เปอร์เซ็นต์ 
- 1,500-2,000 มิลลิเมตร และสามารถทนแล้งได้ดี 

 

2. สภาพพืน้ท่ี 
2.1 ความลาดเท 
2.2 ความสงูของพืน้ท่ี 

 
- ไมเ่กิน 2 % เพ่ือให้ระบายน า้ดี 
-ระดบัน า้ทะเล ถึง 900 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 

 

3.สภาพดนิ 
3.1 ลกัษณะดนิ 
3.2 ความเป็นกรด/ดา่งของดิน (pH) 

 
- ดนิทกุชนิด แตท่ี่เหมาะเป็นพิเศษคือ ดนิเนินเขา ดินสีแดง 
- 4.5 - 8 

 

4. สภาพน า้ - น า้ท่ีเหมาะสมในการเกษตร สะอาดไมมี่สารเคมีปนเปือ้น  

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิต ของกระเจี๊ยบแดง 



 


