
กระเจี๊ยบแดง 
 

 
 
กระเจี๊ยบแดงมีแหล่งผลิตส ำคัญ ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรำ  เป็นพืชส่งออกไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

โดยน ำไปใช้เป็นส่วนผสมส ำคัญส ำหรับ herbal tea และใช้ในอุสำหกรรมอำหำร บริโภคภำยในประเทศ  
โดยใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชำชง เครื่องดื่ม อุตสำหกรรมสีผสมอำหำร และอุตสำหกรรมอำหำร ได้แก่ เยลลี่ แยม 
ไอศกรีม ซอส ไวน์ น  ำหวำน เป็นต้น กระเจี๊ยบแดงมีชื่อสำมัญ   Jamaica sorrel , Roselle  
ชื่อวิทยำศำสตร์ Hibiscus sabdariffa L 
 
สภาพพื้นที่ปลูก 

- เจริญเติบโตได้ดีในเขตก่ึงร้อน อุณหภูมิที่เหมำะสมประมำณ 18-35 องศำเซลเซียส  
- ชอบอำกำศร้อนหรือค่อนข้ำงร้อน ทนต่อควำมแห้งแล้ง และไม่ชอบน  ำขัง 
- ขึ นได้ในดินทุกชนิด แต่ที่เหมำะสมเป็นพิเศษ คือ ดินเนินเขำ ดินสีแดง ดินควรมีควำมเป็นกรดด่ำง 

ระหว่ำง 6.6-6.8 
- เจริญได้ดีในที่โล่งแจ้ง สภำพแสงแดดจัดเต็มวัน เป็นพืชที่ไวต่อแสง จะออกดอกเมื่อวันสั น ดังนั น 

จึงต้องกำรช่วงแสง 13 ชั่วโมง ในช่วงกำรเจริญเติบโต 4-5 เดือน และจะเริ่มออกดอกเมื่อมีอำยุ
ประมำณ 120 วัน 

 
พันธุ์ 
 1. กำรเลือกพันธุ์ : เลือกพันธุ์ที่มีกลีบเลี ยงหนำอวบน  ำ ดอกสีแดงเข้ม ทนแล้งได้ดี 
 2. พันธุ์ที่นิยมปลูก : พันธุ์ซูดำน 
 
การปลูก 
 1. กำรเตรียมดิน : ไถพรวนบนพื นที่รำบแบบไม่ยกร่อง และปรับพื นที ่
 2. กำรเตรียมพันธุ์ : ขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ด 
 3. วิธีกำรปลูก : ปลูกโดยกำรหว่ำนหรือหยอดเมล็ด แต่เพ่ือให้ได้กระเจี๊ยบแดงที่มีคุณภำพ และให้ผลผลิต
สม่ ำเสมอ ควรปลูกโดยกำรหยอดเมล็ด 
    3.1 วิธีกำรปลูกแบบหยอดเมล็ด โดยใช้เมล็ดลงปลูกหลุมละประมำณ 2-3 เมล็ด ระยะปลูก 11 เมตร 
แล้วกลบดินเล็กน้อย เมื่ออำยุได้ 3-4 สัปดำห์ เป็นต้นอ่อนถอนให้เหลือหลุมละ 1 ต้น 
    3.2 ช่ำงฤดูปลูก ประมำณเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม 



 ๓๗ 

    3.3 ข้อควรระวัง ในบริเวณที่ปลูกกระเจี๊ยบแดง ให้ก ำจัดดอกของหญ้ำและวัชพืชที่จะปลิวใส่ดอก
กระเจี๊ยบแดง เพรำะจะท ำให้เมล็ดและดอกหญ้ำติดไปกับผลผลิต ซึ่งจะเป็นปัญหำต่อกำรส่งออก 
 
การดูแลรักษา 
 1. กำรให้น  ำ ระยะ 1-2 เดือน ควรมีกำรให้น  ำสม่ ำเสมอ หลังจำกนั นจะสำมำรถทนต่อควำมแห้งแล้งได้ดี 
 2. กำรใส่ปุ๋ย ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ในระยะแรกที่มีกำรปรับพื นที่ปลูก หรือในช่วงที่เริ่ม
เจริญเติบโตอำยุ 10-15 วัน และ 40-50 วัน ไม่จ ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพรำะถ้ำใส่มำกเกินไปจะท ำให้ใบ
และฝักโตเร็วเกินไป และเป็นโรคง่ำย 
 3. กำรก ำจัดวัชพืช  
    3.1 ตำกดินเพ่ือท ำลำยเมล็ดวัชพืช 
    3.2 ครำดส่วนขยำยพันธุ์ของวัชพืชออกในระหว่ำงขั นตอนของกำรเตรียมแปลงปลูก 
    3.3 กำรคลุมดินหลังกำรปลูกจะช่วยรักษำควำมชื นของดิน และบังแสงสว่ำงไม่ให้วัชพืชงอกหรืองอกได้
ช้ำ หรือใช้พลำสติกทึบแสงคลุมแปลงปลูก 
    3.4 ขุดท ำลำยหัวใต้ดินของวัชพืชบำงชนิดทุกครั งที่พบ พรวน ถำกดิน และก ำจัดวัชพืช ควรท ำขณะที่
ยังเล็ก โดยใช้กำรถอน 
 4. โรคและแมลง 
     โรคที่ส ำคัญ ได้แก่ โรคใบจุด โรคฝักจุด หรือฝักลำย โรคแอนแทรคโนส 
     กำรป้องกันก ำจัด ใช้เชื อบำซิลลัส ซับทิลิส (บีเอส) พ่นในอัตรำ 30-50 กรัมต่อน  ำ 20 ลิตร 
     แมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญ คือ หนอนกระทู้หอม หนอนเจำะสมอฝ้ำย เพลี ยไฟ เพลี ยอ่อน เพลี ยจักจั่นฝ้ำย 
     กำรป้องกันก ำจัด ใช้เชื อ BT (Bacillus thruringiensis) ในอัตรำ 60-80 กรัมต่อน  ำ 20 ลิตร หรือใช้
สำรธรรมชำติ เช่น เมล็ดสะเดำ พ่นในอัตรำ 1 กิโลกรัมต่อน  ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยสำรเคมีตำมค ำแนะน ำและอำจ
ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชำติของแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงช้ำงปีกใสและด้วงเต่ำตัวห  ำ 
 
การเก็บเกี่ยว 

1. ระยะเก็บเก่ียวที่เหมำะสม : เก็บเก่ียวประมำณเดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 
2. วิธีกำรเก็บเกี่ยว : ส ำหรับกำรเก็บเก่ียวกระเจี๊ยบแดงท ำได้ 2 วิธี ดังนี  
   2.1 เก็บเกี่ยวเฉพำะดอกกระเจี๊ยบแดง โดยใช้กรรไกรหรือมีดตัดเฉพำะดอกที่แก่ แล้วใส่ในภำชนะ  

ที่มีวัสดุรอง เพ่ือป้องกันไม่ให้ดอกช  ำ แล้วจึงขนย้ำยออกจำกแปลง 
    2.2 เก็บเกี่ยวทั งต้น โดยใช้เคียวเกี่ยวกิ่งที่มีดอกบริเวณโคนกิ่ง วิธีนี จะเก็บเกี่ยวได้รวดเร็ว แต่ดอก  
อำจหลุดร่วงระหว่ำงขนย้ำย กำรเก็บเกี่ยวดอกกระเจี๊ยบแดง ควรท ำให้เสร็จภำยใน 48 ชั่วโมง ตั งแต่เริ่มเก็บเกี่ยว
จนน ำไปตำกให้แห้ง เพ่ือจะได้แทงเมล็ดออกจำกกลีบเลี ยงได้ง่ำย 
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การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา 
 1. กำรแปรรูปหลังกำรเก็บเก่ียว : โดยด ำเนินกำรหลังกำรเก็บเก่ียว ดังนี  
    1.1 น ำดอกกระเจี๊ยบแดงที่ได้ไปแทงเมล็ดออก โดยใช้เหล็กกระทุ้ง ซึ่งเป็นแท่งโลหะกลวงปลำยหยัก
แทงบริเวณขั วให้เมล็ดหลุดออกจำกกระเปำะหุ้มเมล็ด ส่วนที่เหลือเป็นส่วนของกลีบเลี ยง หรือกลีบดอกของดอก
กระเจี๊ยบแดง และน ำกลีบดอกท่ีกระทุ้งได้ไปตำกแดดนำน 4-7 วัน จนแห้งสนิท 
    1.2 กำรตำกกระเจี๊ยบแดง ควรตำกบนชั นให้สูงจำกพื นดินประมำณ 60-70 เซนติเมตร และคลุมด้วยผ้ำ
ขำวบำง เพื่อป้องกันดอกหญ้ำ และเศษวัชพืช ปลิวไปปะปนกับกระเจี๊ยบแห้ง 
 2. กำรเก็บรักษำ 
    2.1 น ำกระเจี๊ยบแดงที่อบแห้งสนิทบรรจุถุงพลำสติกใส และปิดปำกให้สนิท เขียนฉลำกปิดถุงให้
เรียบร้อย น ำเข้ำจัดเก็บในห้องท่ีสะอำด เย็น ไม่อับชื น ป้องกันแสงแดดมำกระทบ 
    2.2 หมั่นคอยดูแลและระวังไม่ให้มีเชื อรำหรือแมลงเข้ำไปท ำให้คุณภำพกระเจี๊ยบแดงลดลง 
    2.3 กระเจี๊ยบแดงแห้งที่จัดเก็บไว้อำยุเกิน 3 เดือน ควรจะมีกำรน ำมำอบใหม่อีกครั งเพ่ือไม่ให้มีควำมชื น 
และโรคแมลงเข้ำท ำลำย 
 
สุขลักษณะและความสะอาด 
 1. ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมี ด้วยกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน หรือหำกต้องกำรใช้ ควรใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม เพ่ือไม่ให้มีสำรพิษตกค้ำงในวัตถุดิบ และสิ่งแวดล้อม 
 2. ควรรักษำแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอำดอยู่เสมอ 
 3. ก ำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพำะศัตรูพืชซึ่งอำจติดไปกับผลผลิต 
 4. หลังกำรตัดแต่ง ควรน ำเศษพืชไปทิ งนอกแปลง หรือท ำลำยเสีย 
 5. หลังกำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ต้องท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ท่ีใช้ เผำก ำจัดวัสดุเหลือใช้ และก ำจัด
ภำชนะบรรจุให้ถูกวิธี 
 6. เก็บรักษำวัสดุทำงกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรท ำกำร
เกษตรกรรมให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


