� บแดง
การปลูกกระเจีย
กระเจี๊ยบแดงเปนพืชวันสั้น จะออกดอกเมื่อเริ่มเขาฤดูหนาว ฤดูปลูกที่เหมาะสมคือ ชวงกลางหรือปลายฤดูฝน
การปลูกลาชาเกินไป ตนกระเจี๊ยบแดงจะใหผลผลิตตํ่า เนื่องจากมีชวงเวลาของการเจริญเติบโตทางลําตนกอนการออกดอก
สั้นเกินไป การปลูกเร็วเกินไปในชวงตนฤดูฝนจะทําใหมีการเจริญเติบโตทางลําตนมาก ตนอาจหักลมและเปนโรคโคนเนาไดงาย
การปลูก: ใชวิธีหยอดเปนหลุม หรือปลูกเปนแถวแบบยกรอง โดยหยอดเมล็ด 3-4 เมล็ด/หลุม
แลวถอนแยกใหเหลือเพียง 1-2 ตนตอหลุม ควรมีระยะปลูกระหวางตนและแถว
50-70 ซม. ขึ้นไป

C

ก.ค.-ส.ค.

การดูแลรักษา: ในชวง 1-2 เดือนแรกหลังปลูกควรใหนํ้าอยางสมํ่าเสมอ
ถาไมมีฝนตก การกําจัดวัชพืชอยางนอย 1-2 ครั้งกอนการใหปุย

ก.ย.-ต.ค.

LG

ใสปุยสูตรเสมอ 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร 2 ครั้ง ที่อายุประมาณ 20-25 วัน และ 50-60 วัน
กระเจี๊ยบแดงมีศัตรูพืชรบกวนนอย สวนใหญเปนพวกแมลงปากดูดจําพวกเพลี้ย
และมวนตางๆ โรคพืชมักเกิดจากเชื้อรา เชน โรคโคนเนา อาการลําตนกิ่งกาน
แหงตายและมีเชื้อราบริเวณกลีบดอก ควรฉีดพนสารสกัดธรรมชาติ
สารชีวภัณฑ หรือสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดเปนครั้งคราว

พ.ย.-ม.ค.

การเก็บเกี่ยว: เริ่มเก็บเกี่ยวไดตั้งแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม เมื่ออายุ
100-120 วันหลังปลูก หรือประมาณ 4 เดือนหลังปลูก
การเก็บเกี่ยวมี 2 วิธี คือ การตัดทั้งตน หรือการตัดเฉพาะฝกกลีบเลี้ยงที่ โตเต็มที่
(สีของฝกยังเปนสีเขียวอยู) ***การเก็บกลีบเลี้ยงจากฝกที่แกหรือแตกจะไดกลีบเลี้ยง
ที่มีนํ้าหนักและคุณภาพลดลง

C

การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว:
นําผลกระเจี๊ยบแดงมากระทุงฝกใหหลุดออกจากกลีบเลี้ยง
ลางดวยนํ้าสะอาด
ทําแหงหรือรับประทานสด

กระเจี๊ยบแดง พันธุ ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน ใหนํ้าหนักกลีบเลี้ยงสด 500-600 กรัมตอตน
ผลผลิต 1,900-2,300 กก./ไร
วันปลูก ระยะปลูก การดูแลรักษา ระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ลวนมีผลตอผลผลิต และคุณภาพของกลีบเลี้ยง

� บแดงหลากหลายสายพ ันธุ ์
กระเจีย
กระเจี๊ยบแดงเปนพืชสมุนไพรที่มีการใชประโยชนอยางกวางขวาง ปลูกงายและทนแลงไดดี ปจจุบันสายพันธุที่นิยมปลูก
คือ พันธุซูดาน และพันธุกลีบยาว ในประเทศไทยยังไมมีการคัดเลือกสายพันธุอยางจริงจัง

หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

C

คณะเกษตร กําแพงแสน ไดศึกษา วิจัย หลังจากศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน ไดพัฒนาสายพันธุลูกผสมเปด
ที่ผานการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ ในรุนที่ 8 มีพันธุที่เปนพอ-แม
ไดแก พันธุซูดาน (14) และกลีบยาว มก. (15) โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของลูกผสมจํานวน 13 พันธุ ดังนี้
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สีมวงกลีบจัมโบ (1)

สีแดงกลีบจัมโบ (2)

ลําตน: ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโต
เปนแบบตั้งตรง (erect)

สีชมพูกลีบจัมโบ (3)

ใบเดี่ยว รูปฝามือ
ปลายใบแยกเปน 3-5 แฉก

สีขาวกลีบจัมโบ (4)

สีแดงจัมโบกลีบบาน (6)

กลีบยาว มก. (15)

ซูดาน (14)

สีมวงจัมโบกลีบบาน (5)

สีชมพูจัมโบกลีบบาน (7)

สีมวงจัมโบกลีบหุบ (8)

C

เสนใบเปนรางแหแบบนิ้วมือ (palmately netted venation)
บริเวณโคนเสนกลางใบดานหลังใบพบตอมนํ้าหวาน (nectar gland)

สีแดงจัมโบกลีบหุบ (9) สีชมพูจัมโบกลีบหุบ (10)
กลีบดอกบางจํานวน 5 กลีบ
โคนกลีบดอกดานใน มีสีแดงจนถึงแดงเขม

เกสรเพศผูมีจํานวนมาก กานชูอับเรณูติดกันเปนหลอด

รังไข

กลีบเลี้ยงจํานวน 5 กลีบ
โคนกลีบเชื่อมติดกัน

แอนโทไซยานินสูง
สีมวงกลีบหุบ (11)

แอนโทไซยานินสูง
สีมวงกลีบบาน (12)

ริ้วประดับจํานวน 9-11 แฉกรองรับ
ผลแหงแกแลวแตกกลางพู (loculicidal capsule)
ภายในฝกมีเมล็ดรูปรางคลายไต
ประมาณ 20-30 เมล็ด

สีมวงใบหาแฉก (13)

ํ ค ัญทางโภชนาการ
สารสา
หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไดวิเคราะห วิจัย สารสําคัญทางโภชนาการ
ในสวนตางๆ ของกระเจี๊ยบแดงสายพันธุที่ผานการคัดเลือก ดังนี้
แอนโทไซยานิน
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แอนโทไซยานิน (anthocyanins)
จัดอยู ในกลุมสารประกอบฟนอลิก
(phenolic compounds) กลุมพอลิฟนอล
(polyphenol) เปนรงควัตถุ ที่ ใหสีแดง
มวง และนํ้าเงิน ขึ้นกับสภาพกรด-ดาง
เปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)
ชวยชะลอความเสื่อมของเซลล
ชวยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และเสนเลือดอุดตันในสมอง

C

ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/100g)

1. พันธุสีมวงกลีบจัมโบ
2. พันธุสีแดงกลีบจัมโบ
3. พันธุสีชมพูกลีบจัมโบ
4. พันธุสีขาวกลีบจัมโบ
5. พันธุสีมวงจัมโบกลีบบาน
6. พันธุสีแดงจัมโบกลีบบาน
7. พันธุสีชมพูจัมโบกลีบบาน
8. พันธุสีมวงจัมโบกลีบหุบ
9. พันธุสีแดงจัมโบกลีบหุบ
10. พันธุสีชมพูจัมโบกลีบหุบ
11. พันธุแอนโทไซยานินสูงสีมวงกลีบหุบ
12. พันธุแอนโทไซยานินสูงสีมวงกลีบบาน
13. พันธุสีมวงใบหาแฉก
14. พันธุซูดาน
15. พันธุกลีบยาว มก.
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ปริมาณฟนอลิกรวม (mgGAE/100g)

LG

พันธุ

สารฟนอลิกรวม
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สารประกอบฟนอลิก (phenolic compounds)
เปนสารที่พบตามธรรมชาติ ในพืชหลายชนิด
มีสูตรโครงสรางทางเคมีเปนอนุพันธของวงแหวนเบนซิน
มีหมู ไฮดรอกซิล (-OH group) อยางนอยหนึ่งหมูตออยู
มีสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)
สามารถละลายในนํ้าได
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ฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ

100

สารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)
คือสารที่สามารถยับยั้ง หรือชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (oxidation) ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ
(free radical) ที่ ให โทษตอรางกาย
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%DPPH radical scavenging activity

พันธุ
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ผลการวิเคราะหปริมาณสารสําคัญทางโภชนาการ ไดแก สารฟนอลิกรวม แอนโทไซยานินทั้งหมด และฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ ของกลีบเลี้ยงสด พบวา พันธุแอนโทไซยานินสูงสีมวงกลีบหุบ (11) และพันธุแอนโทไซยานินสูงสีมวง
กลีบบาน (12) มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือพันธุก ลีบสีมว ง (1, 5, 8 และ 13) ซึง่ มีคา สูงกวาพันธุพ อ -แม
(14 และ 15) สอดคลองกับคาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
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กรดอินทรีย ์ หลายชนิด ไดแก citric acid, malic acid, succinic
acid, oxalic acid, hydroxycitric acid และ ascorbic acid
โดยเฉพาะ hydroxycitric acid (HCA) ไดรับความสนใจในดานสุขภาพ
เนื่องจากเปนสารชวยลดนํ้าหนัก โดยการทําปฏิกิริยากับเอนไซม
ซึ่งเกี่ยวของกับการสังเคราะหกรดไขมัน
(Nural Raihanah et al., 2009)

C

กร

สารแอนโทไซยานิน ใชเปนสีผสมอาหาร ในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม สามารถชวยสงเสริม การทํางานของเม็ดเลือดแดง
ควบคุมระดับนํ้าตาลในผูปวยเบาหวาน ชะลอการเกิดไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือด ลดภาวะเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจ และชะลอความ
เสื่อมของเซลล (Shipp and Abdel-Aal, 2010)
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ใบอ่อนใชร้ ับประทาน

ล่อแมลง

C

เมล็ดมีนํา� ม ัน

้ ใย
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จากเปลือกต้น

ไม้ดอกไม้ประด ับ

ปุ๋ยหม ักชวี ภาพ

