
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร   Hibiscus sabdariffa L. 
ชื่อวงศ                 MALVACEAE 
ชื่อสามัญ Jamaica sorrel, Roselle, Rosella, Sorrel, , Kharkade or 
karkade, Vinuela, Cabitutu 
ชื่ออ่ืน ๆ               กระเจีย๊บ, กระเจีย๊บแดง, กระเจีย๊บเปรี้ยว (กลาง), 
                            ผักเก็งเค็ง, สมเก็งเค็ง, สมตะเลง-เครง (ตาก),  

                                                                                   สมปู (เงี้ยว,แมฮองสอน), สมเก็ง(เหนือ),  
                                                                                   สมพอเหมาะ (เหนอื), สมพอด ี(อีสาน) 
สวนที่ใช                กลีบรองดอก (calyx) หรือท่ีเรียกวา ดอกกระเจี๊ยบ 

 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย 
สวนที่ใชเปนยา ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด 
 ราก แกพยาธิตัวจีด๊ 
 ลําตน แกพยาธิตัวจีด๊ 
 ใบ มีรสเปรี้ยว ละลายเสมหะ แกไอ ขับเมือกมนัในลําไส ทําให
โลหิตไหลเวยีนดี ชวยยอยอาหาร หลอล่ืนลําไส ขับปสสาวะ เปนยาระบาย 
บํารุงธาตุ ตมชะลางแผล หรือตําพอกฝ แกพยาธิตวัจี๊ด 
 ดอก ลดไขมันในเลือด ลดความดนั ละลายเสมหะ ขับเมือกในลําไส
ใหลงสูทวารหนัก ขับปสสาวะ แกนิ่ว แกไอ ทําใหสดชื่น ลดไข ขับน้ําด ีแก
พยาธิตัวจี๊ด 
 ผล แกความดันโลหิตสูง ลดไขมันในเสนเลือด แกกระหายน้ํา แกนิว่ รักษาแผลในกระเพาะ แก
ออนเพลีย บํารุงกําลัง บํารุงธาตุ แกดีพกิาร แกปสสาวะพิการ แกเสนเลือดตีบตัน แกพยาธิตวัจี๊ด 
 เมล็ด ลดเมา บํารุงกาํลัง บํารุงธาตุ ขับปสสาวะ แกดีพิการ แกออนเพลีย เปนยาระบาย ฆาพยาธิตัวจี๊ด 
 

 



ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
กระเจีย๊บแดงเปนไมพุมขนาดเล็กตระกูลเดยีวกับปอแกว ปอกระเจา ฝาย และกระเจี๊ยบเขียว  

สูงประมาณ 1.5 -2 เมตร กิ่งกานมีสีแดง ใบมีหยักเวา 3 หยัก ขอบใบเรยีบ ดอกมีสีชมพู ตรงกลางดอกมีสีเขมกวาสวน
นอกของกลีบ โคนกลีบสีแดงมี 8-12 กลีบ ผลรูปรีปลายแหลมยาว 2.5 เซนติเมตร มีจงอยสั้นๆ มีขนหลาบสีเหลือง
คลุม เมล็ดมีสีดํารูปไต เมื่อดอกแกเต็มที่กลีบดอกรวงโรย กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงจะเจริญขึ้นมีสีมวงแดงเขม เนื้อ
หนา กรอบ หกังาย  

แหลงกําเนิด 
  ประเทศซูดาน ในประเทศไทยมีปลูกมากในเขตจังหวดัลพบุรีและสระบุรี  

สภาพแวดลอมที่ตองการ 
  กระเจีย๊บแดงเปนพืชไวแสง ปลูกไดทุกภาคของประเทศ ชอบอากาศรอนหรือคอนขางรอน ทนตอ 
ความแหงแลง และไมชอบน้าํขัง 

การปลูก 

       กระเจีย๊บแดงเปนพืชที่ปลูกงายโดย การขยายพันธุกระเจีย๊บแดงนิยมขยายพนัธุดวยเมล็ด เนื่องจาก
กระเจีย๊บแดงไมมีการฟกตวัและสามารถงอกไดงาย โดยใชวิธีปลูกในแปลงปลูก 
โดยหยอดเมลด็ตามแถวทีไ่ถไว หยอดหลุมละประมาณ 4-5 เมล็ด ระยะหาง
ระหวางตนประมาณ 70 เซนติเมตร แลวกลบดินเล็กนอย เมื่อกระเจีย๊บแดงเปนตน
ออนอาจถอนทิ้งหลุมละ 2-3 ตน เพื่อใหไมแนนมากนัก ควรใหน้ําสม่ําเสมอ
ในชวง 1-2 เดือนแรก หลังจากนั้นจะปลอยตามธรรมชาติ 
       นอกจากนี้ อาจปลูกในพืน้ทีแ่ปลงขาวโพด เมื่อปลูกขาวโพดแ
ประมาณ 1 เดอืน โดยนําเมล็ดกระเจี๊ยบแดงผสมลงไปกับปุยขาวโพด แลวนําใส
เครื่องหยอดพวงกับรถไพเดนิตาม หยอดตามชองวางระหวางแถวขาวโพด ตน
กระเจีย๊บแดงจะเจริญเติบโตระหวางแถวขาวโพด เมื่อเก็บเกีย่วผลผลิตขาวโพด
แลวกระเจีย๊บแดงอยูในชวงออกดอกพอด ี
พันธุท่ีใช 
       พันธุซูดานหรอืพันธุเกษตร เนื้อหนา มีสีแดงเขมจนถึงมวงลักษณะกลีบเลี้ยงคอนขางหนา เนื้อบาง 
มีสีแดงสด ลักษณะกลีบเลี้ยงคอนขางบาง 

ลว

การดูแลรักษา 
การใสปุย กระเจี๊ยบแดงเปนพืชที่ตองการการดูแลนอย การใหปุยควรใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยเคมีอาจ

ใชปริมาณไมมากนัก โดยใชสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร ในระยะที่เจรญฺเติบโต อายุ 10-15 วัน 
และ 40-50 วัน 



การกําจัดวัชพชื ควรกระทําประมาณ 2 คร้ัง พรอมกับการใสปุย 
การใหน้ํา ตองการน้ําในระยะแรก 1-2 เดือน หลังจากนั้นจะสามารถทนตอความแหงแลงไดด ี

การเก็บเก่ียว 
       กระเจีย๊บแดงเปนพืชที่ไวตอชวงแสงจะออกดอกเมื่อวันสัน้ คือจะเริ่มออกดอกในเดือนตุลาคม ซ่ึงมี
อายุประมาณ 120 วัน และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดถึงเดือนมกราคม ดังนั้น จึง ควรเก็บเกี่ยวในชวงที่พืช
เจริญเติบโตเตม็ที่ คือ ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงชวงเก็บเกี่ยวใชเวลา 4 เดือน ถึง 4 เดือนครึ่ง ซ่ึงการเก็บเกีย่วกระเจีย๊บแดง
สามารถทําได 2 วิธี ดังนี ้

1. เก็บเกีย่วเฉพาะดอกกระเจี๊ยบแดง ใชกรรไกรหรือมีดตัดเฉพาะดอกกระเจีย๊บที่แก 
พรอมที่จะเก็บเกี่ยว 

2. เก็บเกีย่วทั้งตนกระเจี๊ยบ เกษตรใชเคยีวเกี่ยวกิ่งที่มีดอกกระเจี๊ยบบริเวณโคนกิ่ง 
ผลผลิต 

กลีบดอกแหง  40-50 กิโลกรัมตอไร 
เมล็ดแหง        25-30 กิโลกรัมตอไร 

การปฏิบตัิหลังการเก็บเก่ียว 
       ดอกกระเจีย๊บแดงที่เกบ็เกีย่วไดนํามากระทุงใหกลีบดอกและกระเปาะเมล็ดหลุดออกจากกนัโดยใช
เหล็กกระทุง และนํากลีบดอกที่กระทุงไดมาตากในภาชนะที่สะอาด ไมมีฝุน ตากแดดประมาณ 5-6 วัน หรืออบให
แหงสนิท จึงทยอยเก็บ สวนกระเปาะเมล็ดใหแยกตาม เมือ่แหงสนิทใหรอนเมล็ดออก นําไปจําหนายไดเชนกัน 

สารสําคัญ 
 กระเจีย๊บแดงที่วางขายทัว่ไป ความจริงแลวเปนสวนของกลีบรองดอกและ
กลีบเลี้ยง มีรสเปรี้ยว เมื่อนํามาตมกับน้ํา เติมน้ําตาลใชดืม่แกรอนใน กระหายน้ํา 
และชวยปองกนัการจับตวัของไขมันในเสนเลือดได นอกจากนีย้ังนํามาเปน
สวนผสมในการทําขนมเยลลี่ แยม หรือใชแตงสี ในกลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงมีสาร
ช่ือ Antocyanin ซ่ึงมีสีแดงมวง มีรสเปรี้ยวเพราะมีกรดอนิทรีย ใบยอยของกระเ
ใชแกงสม ซ่ึงในใบมวีิตามนิ A ชวยบํารุงสายตา การทานน้ําตมกระเจีย๊บแดงทํา
ใหปสสวะเปนกรด ใชเปนยาแกขดัเบา ชวยขับปสสาวะ โดยนํากลีบเล้ียงและกลีบ
รองดอก ตากแหงบดเปนผงครั้งละ 1 ชอนชา (หนกั 30 กรัม) ชงในน้ําเดือด 1 ถวย 
(250 มล.) ดื่มวันละ 3 คร้ัง 
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