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บทคดัย่อ 
 

  ฟ้ำทะลำยโจรให้คุณภำพวตัถุดิบไม่สม ่ำเสมอ ซ่ึงคุณภำพวตัถุดิบข้ึนอยู่กบัปริมำณสำรส ำคญั
ประเภทแลคโตน (lactone) มำตรฐำนวตัถุดิบสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรก ำหนดให้มีปริมำณแลคโตนรวมไม่
นอ้ยกวำ่ 6 กรัม/น ้ ำหนกัแห้ง 100 กรัม  กำรวิจยัและพฒันำกำรผลิตฟ้ำทะลำยโจร จะเป็นประโยชน์อยำ่ง
ยิ่งในด้ำนกำรเพิ่มผลผลิตและเพิ่มแนวโน้มกำรสกดัสำรส ำคญัเพื่อใช้เป็นยำ ทั้งน้ีส่วนเหนือดินของฟ้ำ
ทะลำยโจรมีสำรส ำคญัใชเ้ป็นยำ แกไ้ข ้  แกเ้จบ็คอ  แกท้อ้งเสีย กำรปลูกฟ้ำทะลำยโจรแบบยำ้ยกลำ้ พบวำ่ 
ระยะปลูก 30 × 40 ซม. ให้น ้ ำหนกัสดสูงสุด 3,070 กก./ไร่    น ้ ำหนกัแห้งสูงสุด 776.6 กก./ไร่ และระยะปลูก   
30 × 60 ซม. ให้ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์สูงสุด 6.98 กรัม/น ้ ำหนกัแห้ง 100 กรัม กำรให้น ้ ำฟ้ำทะลำย
โจร 80% ของค่ำกำรระเหยสะสม ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเก่ียว ให้ผลผลิตสูงสุดและปริมำณแลคโตนรวมได้
มำตรฐำน กำรปลูกแบบพรำงแสงให้ผลผลิตลดลง 50% แตกต่ำงกนัทำงสถิติกบัปลูกแบบไม่พรำงแสง  
เก็บเก่ียวผลผลิตแบบแยกส่วนพบว่ำ ท่ีระยะออกดอก 25-50% ผลผลิตจำกส่วนยอดยำว 25 ซม. ให้
ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์สูงสุด   พื้นท่ีเก็บเก่ียวท่ีเหมำะสมไม่ควรน้อยกว่ำ 5.76 ตำรำงเมตร เป็น
ส่ีเหล่ียมมุมฉำกไม่จ  ำกดัรูปร่ำง   ปลูกทดสอบพนัธ์ุฟ้ำทะลำยโจร พบวำ่ สำยพนัธ์ุท่ีเหมำะสมส ำหรับปลูก
ในพื้นท่ี จ.พิจิตร คือ สำยพนัธ์ุพิษณุโลก 5-4    
 

                                                           
1 ศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพจิิตร 
2 ส ำนกัวจิยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 2 
3 สถำบนัวจิยัพืชสวน   
4 กองแผนงำนและวชิำกำร   
5 สถำบนัเทคโนโลยชีีวภำพและวิศวกรรมพนัธุศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั   
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ค าน า 
 

ฟ้ำทะลำยโจร เป็นสมุนไพรหน่ึงในบญัชียำหลกัแห่งชำติ มีขอ้บ่งใช ้คือ แกไ้ข ้แกเ้จ็บคอ และแก้
ทอ้งเสีย (ทวผีลและคณะ, 2542) สำรส ำคญัมีฤทธ์ิกระตุน้หรือเสริมระบบภูมิคุม้กนัของร่ำงกำย  ส่วนท่ีใช้
เป็นยำของฟ้ำทะลำยโจรคือ ส่วนเหนือดิน ประกอบดว้ยสำรส ำคญัประเภทแลคโตน (lactone) เป็นสำรให้
รสขม และมีอยูห่ลำยชนิดเรียงล ำดบัควำมแรงของสำรจำกนอ้ยไปหำมำกไดแ้ก่ แอนโดรกรำโฟไลด์  นีโอ
แอนโดรกรำโฟไลด์  ดิออกซีแอนโดรกรำโฟไลด์ และดิออกซีไดดีไฮโดรแอนโดรกรำโฟไลด์  สำรแอน
โดรกรำโฟไลด์ และแลคโตนรวม คือรูปแบบทัว่ไป (common forms) ท่ีใชใ้นคลินิก (Wenlong et  al., 
2004) มำตรฐำนของส่วนเหนือดินสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรนั้น ก ำหนดให้มีปริมำณแลคโตนรวม (total 
lactone) ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 6 กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม (ทวผีลและคณะ, 2542)  

ปัจจุบนักำรผลิตวตัถุดิบสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรยงัคงพบปัญหำในด้ำนควำมไม่สม ่ำเสมอของ
ผลผลิตและปริมำณสำรส ำคญั มีปัจจยัท่ีตอ้งค ำนึงถึง ไดแ้ก่ พนัธ์ุ อำยเุก็บเก่ียว ส่วนท่ีเก็บเก่ียว และวิธีกำร
เก็บเก่ียวท่ีถูกตอ้ง และสภำพแวดลอ้ม สภำพดินท่ีเหมำะสมท่ีสุดไดแ้ก่ ดินร่วนปนทรำย (sandy-loam) มี
อินทรียวตัถุสูง และมีกำรระบำยน ้ ำดี  (Ved et al., 2002) สภำพภูมิอำกำศรอบๆ ตน้พืช ชนิดและอำยุของพืช 
ควำมช้ืนและคุณสมบติัของดินมีผลต่อปริมำณกำรใช้น ้ ำของพืช (วิบูลย ,์ 2526) กำรปลูกฟ้ำทะลำยโจร
โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้งจึงใช้ค่ำกำรระเหยของน ้ ำจำกถำดวดักำรระเหยหำปริมำณกำรใช้น ้ ำของพืชได ้ 
โดยทัว่ไปเกษตรกรปลูกฟ้ำทะลำยโจร 2 แบบ คือ ปลูกกลำงแจง้ และปลูกแทรกหรือปลูกใตร่้มเงำของไม้
ชนิดอ่ืน  ควำมแตกต่ำงของแบบกำรปลูกเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตและปริมำณสำรส ำคญั มีรำยงำน
ว่ำ ฟ้ำทะลำยโจรเหมำะท่ีจะปลูกในสภำพกลำงแจง้ เพรำะให้ผลผลิตและปริมำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ 
สูงสุดเม่ือเทียบกบัปลูกสภำพพรำงแสง  (Saravanan et al., 2008) เก็บเก่ียวผลผลิตระยะออกดอกให้สำร
แอนโดรกรำโฟไลด์สูง (Ved et al., 2002) และเก็บเก่ียวฟ้ำทะลำยโจรทั้งตน้ท่ีระยะออกดอก 25-50% ให้
ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์สูงสุด (แสงมณีและคณะ, 2549)  วิธีปลูกมีหลำยวิธีไดแ้ก่ ปลูกแบบหวำ่น 
แบบโรยเมล็ดเป็นแถว  แบบหยอดหลุม และใชก้ลำ้ ควำมหนำแน่นของกลำ้ฟ้ำทะลำยโจรจำกระยะปลูกท่ี
ต่ำงกนัให้ผลผลิตแตกต่ำงกนั (Ved et al., 2002)  กำรเก็บเก่ียวฟ้ำทะลำยโจรแต่ละระยะกำรเจริญเติบโต
หรือมีอำยุเก็บเก่ียวต่ำงกนัให้ผลผลิตและปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์แตกต่ำงกนั (Ashok et al., 2002) 
และส่วนต่ำงๆของพืชสมุนไพรเม่ือน ำมำสกดัสำรออกฤทธ์ิจะได้ปริมำณและชนิดของสำรออกฤทธ์ิท่ี
แตกต่ำงกนั (เตม็ดวง, 2545) ส่วนใบมีปริมำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์มำกกวำ่ส่วนล ำตน้ (Qudhia, 2002) 
ยงัไม่มีกำรศึกษำเก่ียวกบัขนำดและรูปร่ำงท่ีเหมำะสมของแปลงทดลองฟ้ำทะลำยโจร เพื่อช่วยลดควำม
แปรปรวนของงำนทดลอง  ควำมแตกต่ำงทำงพนัธุกรรมของฟ้ำทะลำยโจรท่ีเก็บรวบรวมจำกแหล่งปลูก
ต่ำงๆ ในประเทศไทย แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 พบแถบดีเอ็นเอขนำด 850 bp ประกอบดว้ย ตน้
ท่ีรวบรวมไดจ้ำก เชียงใหม่  นครปฐม ประจวบคีรีขนัธ์ และรำชบุรี และกลุ่มท่ี 2 ไม่พบแถบดีเอ็นเอขนำด 
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850 bp ประกอบดว้ยตน้ท่ีรวบรวมไดจ้ำก ชยันำท พิจิตร พิษณุโลก  สระแกว้  และสระบุรี       ควำม
แปรปรวนของปริมำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ท่ีพบในแต่ละกลุ่มพนัธ์ุ ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัขอ้มูลกำร
ตรวจสอบดีเอ็นเอ (Sakuanrungsirikul et al., 2007)  ปี พ.ศ. 2547-2548  ศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตร
พิจิตร ปลูกศึกษำผลผลิตและปริมำณสำรส ำคญั พบวำ่ ฟ้ำทะลำยโจรทั้ง 9 แหล่ง รวม 44 สำยพนัธ์ุ ให้
ปริมำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์แตกต่ำงกนั (จรัญและคณะ, 2549)  และคดัเลือกสำยพนัธ์ุท่ีให้สำรส ำคญั
สูงได ้3 สำยพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สำยพนัธ์ุเชียงใหม่  4-4  พิจิตร 4-4  และ พิษณุโลก 5-4 น ำปลูกทดสอบร่วมกบั
พนัธ์ุกำรคำ้เพื่อใหไ้ดฟ้้ำทะลำยโจรสำยพนัธ์ุดีอยำ่งนอ้ย 1 พนัธ์ุ  
 

วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อศึกษำปัจจยัต่ำงๆไดแ้ก่ พนัธ์ุ/สำยพนัธ์ุ ส่วนของพืชท่ีเก็บเก่ียว อำยุเก็บเก่ียว ควำมหนำแน่น
ในกำรปลูก กำรให้น ้ ำ ระดบักำรพรำงแสง ขนำดและรูปร่ำงแปลงทดลองท่ีเหมำะสมในกำรเก็บขอ้มูล 
สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชเ้ป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตวตัถุดิบสมุนไพรเชิงพำณิชย ์
 

วธิีด าเนินการ 
 

อุปกรณ์  
1. เมล็ดฟ้ำทะลำยโจร 3 สำยพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สำยพนัธ์ุเชียงใหม่  4- 4  พิจิตร 4-4  พิษณุโลก 5-4  และ

พนัธ์ุกำรคำ้ 1 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุรำชบุรี (ck) 
2. วสัดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก กรรไกร อุปกรณ์ใหน้ ้ำ  และป้ำยแปลงทดลอง เป็นตน้ 
3. วสัดุวทิยำศำสตร์ ไดแ้ก่ สำรเคมีต่ำงๆ ท่ีใชว้ิเครำะห์หำปริมำณแลคโตนรวม แอนโดรกรำโฟไลด์ 

และนีโอแอนโดรกรำโฟไลด์ 
4. ครุภณัฑว์ทิยำศำสตร์ เช่น เคร่ืองชัง่ไฟฟ้ำ ตูอ้บ และเคร่ืองบดพืช เป็นตน้ 

วธีิการ  กำรปลูกและดูแลรักษำฟ้ำทะลำยโจรในแต่ละกำรทดลอง มีดงัน้ี 
1.  กำรปลูกและดูแลรักษำ 

วเิครำะห์ดินก่อนปลูก เตรียมกลำ้โดยแช่เมล็ดฟ้ำทะลำยโจรในน ้ ำสะอำดทิ้งไว ้6 ชัว่โมง น ำเมล็ด
ไปเพำะลงตะกร้ำท่ีมีดินพรุ (peat) เป็นวสัดุเพำะ เม่ือเมล็ดงอกมีใบเล้ียงจึงทยอยคดัแยกกลำ้ (seedling) ท่ีมี
ขนำดเท่ำกนั ยำ้ยมำปักช ำในถำดหลุมท่ีมีดินพรุ เป็นวสัดุปักช ำ  ยำ้ยกลำ้ระยะมีใบจริงคล่ีบำน 6 ใบ ลง
แปลงปลูก ปลูกแบบยกแปลงสูงประมำณ 20 ซม. ปรับผิวแปลงให้สม ่ำเสมอ ขุดหลุมปลูกขนำด 15 × 15 
× 15 ซม. รองกน้หลุมดว้ยดินผสมกบัปุ๋ยคอก ปลูก 1 ตน้/หลุม ยำ้ยกลำ้วำงท่ีกน้หลุมใหลึ้กประมำณ 5 ซม.  
กลบดินท่ีเหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนตน้ พอแน่น รดน ้ ำใส่ปุ๋ยคอกอีก 1 คร้ัง หลงัปลูก 2 เดือน 
พรวนดิน ก ำจดัวชัพืช และใหน้ ้ำ 
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2. กำรเก็บเก่ียวและท ำใหแ้หง้ 
        ระยะออกดอก เก็บผลผลิตในช่วงเชำ้ โดยตดัส่วนเหนือดินห่ำงจำกโคนตน้ 4 ขอ้ (ประมำณ 10 ซม.) 
น ำผลผลิตไปลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด ผึ่งใหส้ะเด็ดน ้ำ หัน่หรือตดัเป็นช้ินเล็กๆ ยำวประมำณ 3 ซม.  น ำมำใส่
ถำดแสตนเลส และเกล่ียใหส้ม ่ำเสมอ น ำเขำ้ตูอ้บอุณหภูมิ 55 0ซ. นำน 48 ชัว่โมง ใหผ้ลผลิตฟ้ำทะลำยโจร
แหง้มีควำมช้ืนไม่เกิน 11 % เก็บฟ้ำทะลำยโจรใส่ถุงพลำสติกใสผนึกใหแ้น่น เก็บในท่ีสะอำด 
3. กำรวเิครำะห์หำปริมำณสำรส ำคญั 

3.1 ปริมำณแลคโตนรวม  ใชว้ธีิกำรของ Thai Herbal Pharmacopoeia (Anonymous, 1995) 
3.2 ปริมำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ และนีโอแอนโดรกรำโฟไลด ์ ใช ้high pressure liquid 

chromatography (HPLC) โดยประยกุตว์ธีิกำรของ Wongkittipong et al. (Wongkittipong et al., 
2004) และ Li and Fitzloff (Li and Fitzloff, 2004) 

4. กำรบนัทึกขอ้มูล  อำยเุก็บเก่ียว ผลผลิต ปริมำณสำรส ำคญั  และวเิครำะห์ผลทำงสถิติ 
วธีิการทดลอง  
การทดลอง 1  ศึกษำระยะกำรเจริญเติบโตและส่วนต่ำงๆ ของฟ้ำทะลำยโจรท่ีใหส้ำรแอนโดกรำโฟไลดสู์ง 
 วำงแผนกำรทดลองแบบ split plot  ระยะกำรเจริญเติบโต (main plot) มี 4 กรรมวิธีไดแ้ก่   เก็บ
เก่ียวระยะออกดอก 6.25, 25, 50 และ 75%  ในแต่ละระยะกำรเจริญเติบโตเก็บเก่ียวผลผลิตแบบแยกส่วน 
(sub plot) ไดแ้ก่ 1) ส่วนยอด 25 ซม.   2) ใบ   3)  ก่ิง  และ 4) รำก  ท ำ 5 ซ ้ ำ ขนำดแปลงยอ่ย 2.4 × 3.0 เมตร 
ระยะปลูก 30 × 60 ซม.  เวน้ทำงเดินระหวำ่งแปลง 1 เมตร ระหวำ่งซ ้ ำ 1.5 เมตร  
การทดลอง 2  ศึกษำควำมหนำแน่นในกำรปลูกฟ้ำทะลำยโจรท่ีมีต่อผลผลิตและปริมำณสำรส ำคญั 

วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB ควำมหนำแน่นจำกระยะปลูกท่ีแตกต่ำงกนัเป็นกรรมวิธี มี 3  
กรรมวิธี ไดแ้ก่ ระยะปลูก 30 × 30, 30 × 40 และ 30 × 60 ซม.  ท ำ 7 ซ ้ ำ ขนำดแปลงยอ่ย 2.4 × 3.0 เมตร 
เวน้ทำงเดินระหวำ่งแปลง 1 เมตร ระหวำ่งซ ้ ำ 1.5 เมตร เก็บเก่ียวผลผลิตระยะออดอก 50%  
การทดลอง 3  ศึกษำผลกำรใหน้ ้ำต่อกำรผลิตวตัถุดิบฟ้ำทะลำยโจรเชิงพำณิชย ์

วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB ค่ำกำรระเหยสะสมของน ้ ำเป็นกรรมวิธี มี 5 กรรมวิธี ไดแ้ก่ ให้น ้ ำ
เม่ือกำรระเหยสะสมของน ้ ำจำกถำดวดักำรระเหยครบ 30, 60, 90, 120 และ 150 มม. ท ำ 4 ซ ้ ำ ขนำดแปลง
ยอ่ย 2.4 × 3.0 เมตร เวน้ทำงเดินระหวำ่งแปลง 1 เมตร ระหวำ่งซ ้ ำ 1.5 เมตร เก็บเก่ียวผลผลิตระยะออก
ดอก 50%  
การทดลอง  4  ผลกำรพรำงแสงท่ีมีต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมำณสำรส ำคญัของฟ้ำทะลำยโจร 

วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ มี 4 กรรมวิธี คือ ใชต้ำข่ำยพรำงแสง 70, 60 และ 
50% เปรียบเทียบกบัไม่พรำงแสง (ck)  เก็บเก่ียวผลผลิตระยะออกดอก 50%   
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การทดลอง  5  ศึกษำหำขนำดและรูปร่ำงท่ีเหมำะสมของแปลงทดลองฟ้ำทะลำยโจร 
ย้ำยกล้ำฟ้ำทะลำยโจรปลูกลงแปลงท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร เกษตรพิ จิตรปลูกแบบ 

uniformity trial ติดต่อกนัเป็นผนืใหญ่ในพื้นท่ี 15.6 × 31.2 เมตร ระยะปลูก 30 × 60 ซม. จ  ำนวน 52 แถวๆ
ละ 52 หลุม  เก็บเก่ียว 48 แถวกลำง แถวละ 24 หน่วยยอ่ย ๆ ละ 2 หลุม ๆ ละ 1 ตน้ ติดต่อกนัรวม 1,152 
หน่วยยอ่ย  เก็บเก่ียวผลผลิตระยะออกดอกแรก 50 % บนัทึกน ้ำหนกัสดของแต่ละหน่วยยอ่ย 
การทดลอง 6  กำรทดสอบพนัธ์ุฟ้ำทะลำยโจร 

วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB มี 5 ซ ้ ำ สำยพนัธ์ุและพนัธ์ุฟ้ำทะลำยโจรเป็นกรรมวิธีมี 4 กรรมวิธี 
ไดแ้ก่ สำยพนัธ์ุเชียงใหม่  4- 4  สำยพนัธ์ุพิจิตร 4-4 และสำยพนัธ์ุพิษณุโลก 5-4  ปลูกทดสอบร่วมกบั พนัธ์ุ
กำรคำ้ 1 พนัธ์ุคือ พนัธ์ุรำชบุรี (ck)  ปลูกฤดูหนำว และฤดูฝน ปี 2553 พื้นท่ีเก็บเก่ียว 2.7 × 3 เมตร เก็บ
เก่ียวผลผลิตระยะออกดอก 50%  

 

เวลาและสถานทีด่ าเนินการ 
 

ระยะเวลา:  เร่ิมตน้ ปี พ.ศ. 2547 ส้ินสุด ปี พ.ศ. 2553 
สถานที ่: 1. ศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร  

2. กลุ่มวจิยัและวเิครำะห์ทำงสถิติงำนวจิยัเกษตร กองแผนงำนและวชิำกำร   
3. สถำบนัเทคโนโลยชีีวภำพและวศิวกรรมพนัธุศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 

ผลกำรวเิครำะห์ดินในแปลงทดลองศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร พบวำ่ ดินมีค่ำควำมเป็น
กรดด่ำง (pH) 6.19  อินทรียวตัถุ 2.17 % ฟอสฟอรัส 90.3 ppm  และโพแทสเซียม 235.3 ppm  เน้ือดินเป็น
ดินร่วนเหนียว (clay loam) ลกัษณะดินท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรผลิตพืช ควรมีค่ำ pH ระหวำ่ง 5.5-8.0  
อินทรียวตัถุมำกกวำ่ 3.5% ส ำหรับดินร่วนเหนียว  P มำกกวำ่ 15 ppm และ K มำกกวำ่ 100 ppm (สุวพนัธ์, 
2548) ดินในแปลงทดลองมีอินทรียวตัถุค่อนขำ้งต ่ำ จึงปรับปรุงลกัษณะทำงเคมีของดินโดยกำรใส่ปุ๋ยคอก 
เพื่อช่วยเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของธำตุอำหำรพืช  ช่วยใหดิ้นร่วนซุยมำกข้ึนและมีกำรระบำยน ้ำดีข้ึน 
การทดลอง 1  ศึกษำระยะกำรเจริญเติบโตและส่วนต่ำงๆ ของฟ้ำทะลำยโจรท่ีใหส้ำรแอนโดรกรำโฟไลดสู์ง 

พบว่ำ ส่วนยอดยำว 25 ซม.ให้ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์สูงสุด รองลงมำได้แก่ ใบ และก่ิง 
ตำมล ำดบั ไม่พบหรือพบสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ปริมำณเล็กนอ้ยท่ีส่วนรำก (ภำพ 1) ระยะกำรเจริญเติบโต
ทั้ง 4 ระยะให้ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ  (ตำรำง 1.1)  ส่วนยอดยำว 25 ซม.ให้
น ้ ำหนกัแห้งสูงสุดเฉล่ีย 384 กก./ไร่ แตกต่ำงกนัทำงสถิติกบัก่ิง และใบ ซ่ึงให้น ้ ำหนกัแห้งรองลงมำคือ 
169 และ 122 กก./ไร่ ตำมล ำดบั (ตำรำง 1.2)    
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       ภาพ 1  ส่วนต่ำง ๆ ของฟ้ำทะลำยโจร 
 

ตารางที ่1.1  ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลดข์องฟ้ำทะลำยโจร จำกระยะกำรเจริญเติบโต และส่วนท่ี     
  เก็บเก่ียวต่ำงกนั ปี พ.ศ. 2547 

ระยะกำรเจริญเติบโต 

ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด ์
(กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม) 1/ 

ระยะกำรเจริญเติบโต-เฉล่ีย 1/ 
ส่วนยอด 
ยำว 25 ซม. 

ใบ ก่ิง 

ออกดอก 6.25% 4.01 3.42 0.71 2.71 a 
ออกดอก 25% 3.71 2.59 0.44 2.25 a 
ออกดอก 50% 3.87 3.64 0.71 2.74 a 
ออกดอก 75% 3.84 3.77 0.78 2.80 a 
ส่วนท่ีเก็บเก่ียว- เฉล่ีย 2/ 3.86 a 3.36 b 0.66 c  

        CV (a)   24.6%   CV (b)   20.2% 
       1/ ตวัเลขท่ีตำมดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้งเดียวกนัไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ DMRT 
           2/ เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียปริมำณแอนโดรกรำโฟไลดจ์ำกส่วนท่ีเก็บเก่ียวต่ำงกนั ในทุกระยะกำรเจริญเติบโต 
          LSD .05 = 0.34  กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม 

ส่วนยอด ยาว25 ซม.  

ใ

บ กิ่ง 

ราก 
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 ตารางที ่1.2  น ้ำหนกัแหง้ฟ้ำทะลำยโจร (กก./ไร่) จำกระยะกำรเจริญเติบโต และส่วนท่ีเก็บเก่ียว  
               ต่ำงกนั ปี พ.ศ. 2547                 

ระยะกำรเจริญเติบโต 

ส่วนท่ีเก็บเก่ียว 

ระยะกำรเจริญเติบโต-เฉล่ีย 1/ ส่วนยอด 
ยำว 25 ซม. 

ใบ ก่ิง 

ออกดอก 6.25% 389 120 176 228 
ออกดอก 25% 383 116 151 216 
ออกดอก 50% 375 123 153 217 

ออกดอก 75% 391 127 194 237 
ส่วนท่ีเก็บเก่ียว- เฉล่ีย 1/    384 a    122 c    169 b  

CV (a)   26.1%   CV (b)   12.3% 
      1/ ตวัเลขระหวำ่งค่ำเฉล่ียของระยะกำรเจริญเติบโตหรือระหวำ่งคำ่เฉล่ียของส่วนท่ีเก็บเก่ียว 
       ท่ีตำมดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ DMRT 

 

การทดลอง 2  ศึกษำควำมหนำแน่นในกำรปลูกฟ้ำทะลำยโจรท่ีมีผลต่อผลผลิตและปริมำณสำรส ำคญั
 พบวำ่  ควำมหนำแน่นจำกระยะปลูกท่ีต่ำงกนัใหผ้ลผลิตไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ระยะปลูก 30 × 40 ซม. 
มีแนวโนม้ให้ผลผลิตสูงสุด ระยะปลูก 30 × 60 ซม. ซ่ึงให้ผลผลิตต ่ำสุดนั้น ให้ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์
สูงสุด 6.98 กรัม/น ้ ำหนกัแห้ง 100 กรัม  แตกต่ำงกนัทำงสถิติกบัระยะปลูก 30 × 30 และ 30 × 40 ซม. ซ่ึงให้
ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลดร์องลงมำคือ 4.83 และ 3.79 กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม ตำมล ำดบั (ตำรำง 2.1) 
ตารางที ่2.1  ผลผลิตและปริมำณแอนโดรกรำโฟไลดข์องฟ้ำทะลำยโจร เก็บเก่ียวท่ีอำยอุอกดอก 50% 

ระยะปลูก น ้ำหนกัสด น ้ำหนกัแหง้ ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด ์ 
(ซม.) (กก./ไร่) 1/ (กก./ไร่) 1/ (กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม) 1/ 

30 × 30 3,039 776.6                                 4.83 b 
30 × 40                             3,070                         822.0                                          3.79 c 
30 × 60                             2,372                         633.7                                 6.98 a 

    CV (%) 20.0                          19.7                                   15.8 
        1/ ตวัเลขท่ีตำมดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ DMRT 

การทดลอง 3  ศึกษำผลกำรใหน้ ้ำต่อกำรผลิตวตัถุดิบฟ้ำทะลำยโจรเชิงพำณิชย ์
ใหน้ ้ำเม่ือน ้ำจำกถำดวดักำรระเหยมีค่ำกำรระเหยสะสมครบ 60 มม. ให้น ้ ำตั้งแต่กลำ้ตั้งตวัจนกระทัง่

เก็บเก่ียวผลผลิตพบวำ่ ทั้ง 2 ปี ให้น ้ ำ 48 ลิตร/พื้นท่ีปลูก 1 ตำรำงเมตร ให้ผลผลิตแห้งสูงสุด 228 กก./ไร่  
และใหน้ ้ำ 12 ลิตร/พื้นท่ีปลูก 1  ตำรำงเมตร ใหผ้ลผลิตแหง้ต ่ำสุด 169 กก./ไร่ (ตำรำง 3.1) ปริมำณน ้ ำท่ีให้
ทุกกรรมวิธี ให้ค่ำเฉล่ียปริมำณแลคโตนรวมตั้งแต่ 6.96-7.81 กรัม/น ้ ำหนกัแห้ง 100 กรัม และไม่แตกต่ำง
กนัทำงสถิติ (ตำรำง 3.2) 
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ตารางที ่3.1  น ้ำหนกัแหง้ (กก./ไร่) ของฟ้ำทะลำยโจร  
ปริมำณน ้ ำ 

(ลิตร/พ้ืนท่ีปลูก 1 ตำรำงเมตร) 
ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 เฉล่ีย 1/ 

12 208 129             169 c 
24 224 171             198 b 
36 235 184      210 ab 
48 268 188    228 a 

เฉล่ีย 1/ 234 a 168 b  
    CV = 15.4% 

                      1/ ตวัเลขท่ีตำมหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ DMRT 
            

ตาราง 3.2  ค่ำเฉล่ียปริมำณแลคโตนรวม (กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม) ของฟ้ำทะลำยโจร 
ปริมำณน ้ ำ 

(ลิตร/พ้ืนท่ีปลูก 1 ตำรำงเมตร) 
ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 เฉล่ีย 1/ 

12 7.75 7.87 7.81 a 
24 7.39 6.69          7.04 a 
36 7.56 7.37  7.46 a 
48 7.21 6.71  6.96 a 

เฉล่ีย 1/ 7.48 a  7.16 a   
   CV = 12.0% 
    1/ ตวัเลขท่ีตำมดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ 

 

การทดลอง  4  ผลกำรพรำงแสงท่ีมีต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมำณสำรส ำคญัของฟ้ำทะลำยโจร 
 1.  ผลผลิต  มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงระดบักำรพรำงแสงกบัปีท่ีปลูกพบว่ำ กำรพรำงแสงให้ผลผลิต
ลดลง แตกต่ำงกนัทำงสถิติกบัไม่พรำงแสง  กล่ำวคือ ในปี พ.ศ. 2549  กำรพรำงแสง ให้ค่ำเฉล่ียน ้ ำหนกั
แห้งตั้งแต่ 328-341 กก./ไร่ และไม่พรำงแสงให้ค่ำเฉล่ียน ้ ำหนกัแห้ง 1,025 กก./ไร่  และในปี 2550 กำร
พรำงแสง ให้ค่ำเฉล่ียน ้ ำหนกัแห้งตั้งแต่ 532-673 กก./ไร่  และไม่พรำงแสงให้ค่ำเฉล่ียน ้ ำหนกัแห้ง 893 
กก./ไร่ (ตำรำง 4.1) ปลูกแบบไม่พรำงแสงใหค้่ำเฉล่ียน ้ำหนกัแหง้มำกกวำ่พรำงแสง 50%             

2. ปริมำณแลคโตนรวม มีปฏิสัมพนัธ์ ระหวำ่งระดบักำรพรำงแสงกบัปีท่ีปลูก ปี พ.ศ. 2549 กำรพรำง
แสงและไม่พรำงแสงให้ปริมำณแลคโตนรวมไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ค่ำเฉล่ียแลคโตนรวมตั้งแต่ 7.32-8.50 
กรัม/น ้ำหนกัแห้ง 100 กรัม และปี พ.ศ. 2550 กำรพรำงแสง 70 และ 60% ให้ค่ำเฉล่ียแลคโตนรวมสูงสุด 9.58 
และ 9.57 กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม ตำมล ำดบั แตกต่ำงกนัทำงสถิติกบัพรำงแสง 50% และไม่พรำงแสง ซ่ึง
ใหค้่ำเฉล่ียแลคโตนรวม 2.76 และ 5.14 กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม ตำมล ำดบั (ตำรำง 4.2)   
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      ตารางที ่4.1  น ้ำหนกัแหง้ (กก./ไร่) ของฟ้ำทะลำยโจร  

พรำงแสง (%) ปี พ.ศ. 2549 1/ ปี พ.ศ. 2550  1/ เฉล่ีย   

70    341 b   532 b    437  

60    338 b   673 b   506  

50    328 b   629 b                478  

        0 (ck) 1,025 a  893 a    959  
          CV = 21.8% 
           1/ ตวัเลขท่ีตำมหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้ง ไม่แตกตำ่งกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ DMRT 
 

        ตารางที ่4.2  ปริมำณแลคโตนรวม (กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม) ของฟ้ำทะลำยโจร 

พรำงแสง (%) ปี พ.ศ. 2549 1/ ปี พ.ศ. 2550 1/ 

                      70   8.50 a                       9.58 a    

                      60  7.83 a 9.57 a 

50 7.32 a 2.76 c 

        0 (ck) 7.71 a 5.14 b 

           CV = 13.7% 
           1/ ตวัเลขท่ีตำมหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้ง ไม่แตกตำ่งกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ DMRT 
 

3. ปริมำณนีโอแอนโดรกรำโฟไลด ์เป็นสำรประเภทแลคโตนท่ีมีฤทธ์ิแรงกวำ่สำรแอนโดรกรำโฟไลด์ 
พบวำ่ ทั้ง 2 ปี กำรปลูกฟ้ำทะลำยโจรแบบไม่พรำงแสง นอกจำกจะเพิ่มผลผลิตแหง้แลว้ยงัเพิ่มปริมำณ
สำรนีโอแอนโดรกรำโฟไลด์ (ตำรำง 4.3) 

 

       ตารางที ่4.3  ปริมำณนีโอแอนโดรกรำโฟไลด ์ (กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม) ของฟ้ำทะลำยโจร 

 พรำงแสง (%) ปี พ.ศ. 2549 1/ ปี พ.ศ. 2550 1/ 

70  0.33 c 0.24 b 
60  0.45 b 0.26 b 
50  0.41 b 0.22 b 

       0 (ck)  0.56 a 0.55 a 
        CV = 13.8% 
           1/ ตวัเลขท่ีตำมหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนั ในแนวตั้งไม่แตกตำ่งกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ DMRT 
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การทดลอง  5  ศึกษำหำขนำดและรูปร่ำงท่ีเหมำะสมของแปลงทดลองฟ้ำทะลำยโจร 
เก็บเก่ียวผลผลิตฟ้ำทะลำยโจรท่ีระยะออดอก 50% ชัง่ผลผลิต จดัแบ่งขอ้มูลออกเป็นพื้นท่ีเก็บ

เก่ียวขนำดต่ำงๆ ได ้19 ขนำด 61 รูปร่ำง พบวำ่ ขนำดพื้นท่ีเก็บเก่ียวท่ีเหมำะสมของแปลงทดลองฟ้ำ
ทะลำยโจรไม่ควรจะนอ้ยกวำ่ 5.76 ตำรำงเมตร เป็นส่ีเหล่ียมมุมฉำก ไม่จ  ำกดัรูปร่ำง 
การทดลอง 6  กำรทดสอบพนัธ์ุฟ้ำทะลำยโจร 

พบวำ่ ฟ้ำทะลำยโจร 3 สำยพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สำยพนัธ์ุเชียงใหม่ 4- 4 สำยพนัธ์ุพิจิตร 4-4  สำยพนัธ์ุ
พิษณุโลก 5-4  และพนัธ์ุกำรคำ้ 1 พนัธ์ุคือ พนัธ์ุรำชบุรีใหป้ริมำณแลคโตนรวมสูงเกินค่ำมำตรฐำน (ตำรำง 6.1) 

เม่ือพิจำรณำผลผลิต สำยพนัธ์ุท่ีเหมำะสมส ำหรับปลูกในพื้นท่ี จ.พิจิตร คือ สำยพนัธ์ุพิษณุโลก 5-4   
กล่ำวคือ ปลูกในฤดูหนำว สำยพนัธ์ุพิษณุโลก 5-4 ให้ผลผลิตมำกกว่ำพนัธ์ุรำชบุรี คิดเป็นน ้ ำหนักสด
เพิ่มข้ึน 17.6 % และน ้ำหนกัแหง้เพิ่มข้ึน 19.4 % ปลูกในฤดูฝน สำยพนัธ์ุพิษณุโลก 5-4 ให้ผลผลิตมำกกวำ่
พนัธ์ุรำชบุรี คิดเป็นน ้ำหนกัสดเพิ่มข้ึน 20.4 % และน ้ำหนกัแหง้เพิ่มข้ึน 19.3 % (ตำรำง 6.2 และ6.3) 
 

      ตารางที ่6.1  ปริมำณแลคโตนรวม  (กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม)  ของฟ้ำทะลำยโจร  
                       ปลูกท่ีศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร  

สำยพนัธ์ุ/พนัธ์ุ  ปลูกฤดูหนำว ปี พ.ศ. 2552 1/ ปลูกฤดูฝน ปี พ.ศ. 2553 1/ 

                พิจิตร 4-4 10.59 c 12.05 b 
                พิษณุโลก 5-4 11.79 a 10.74 b 
                เชียงใหม่ 4-4   9.90 d 12.22 b 
                รำชบุรี (ck)  11.04 b 14.12 a 

CV (%) 1.0    10.9 
               1/ ตวัเลขท่ีตำมดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ LSD 

               
       ตารางที ่6.2  น ้ำหนกัสด (กก./ไร่) ของฟ้ำทะลำยโจร ปลูกท่ีศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร 

สำยพนัธ์ุ/พนัธ์ุ  ปลูกฤดูหนำว ปี พ.ศ. 2552 1/ ปลูกฤดูฝน ปี  พ.ศ. 2553 1/ 

          พิจิตร 4-4 1,726 a  3,880 ab 
          พิษณุโลก 5-4 1,774 a 4,187 a 
          เชียงใหม่ 4-4  1,651 a 3,778 b 
          รำชบุรี (ck)  1,462 a 3,333 c 

        CV = 11.0 % 
             1/ ตวัเลขท่ีตำมดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ LSD 
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ตารางที ่6.3  น ้ำหนกัแหง้ (กก./ไร่) ของฟ้ำทะลำยโจร ปลูกท่ีศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร 

สำยพนัธ์ุ/พนัธ์ุ ปลูกฤดูหนำว ปี พ.ศ. 2552 1/ ปลูกฤดูฝน ปี พ.ศ.  2553 1/ 

          พิจิตร 4-4 375 a 836 b 
          พิษณุโลก 5-4 391 a 960 a 
          เชียงใหม่ 4-4 359 a 769 b 

          รำชบุรี (ck)  315 a 775 b 
        CV = 15.5 % 
             1/ ตวัเลขท่ีตำมดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 5% โดยวธีิ LSD 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 

1. วิเครำะห์ดินก่อนปลูก ปรับสภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของดินให้มี อินทรียวตัถุไม่น้อยกว่ำ 3.5%  
ส ำหรับดินร่วนเหนียว  pH ระหวำ่ง 5.5-8.0  P มำกกวำ่ 15 ppm และ K มำกกวำ่ 100 ppm  

2. ส่วนต่ำงๆ ของฟ้ำทะลำยโจรให้ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์แตกต่ำงกนั พบวำ่ ส่วนยอด 25 ซม.   
ให้ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์มำกกว่ำ ใบ และก่ิง ตำมล ำดบั ไม่พบหรือพบสำรดงักล่ำวเล็กน้อยท่ีส่วน
รำก สำมำรถเก็บผลผลิตจำกส่วนต่ำงๆไดท่ี้ระยะออกดอก 25-75%  

3. ควำมหนำแน่นของฟ้ำทะลำยโจร พบว่ำ ปลูกแบบยำ้ยกลำ้ ระยะปลูก 30 × 60 ซม. เก็บผลผลิต
อำยุออกดอก 50% ให้ปริมำณแอนโดรกรำโฟไลด์สูงสุด และระยะปลูก 30 × 40 ซม. ให้ผลผลิตสูงสุด 
ปริมำณสำรส ำคญัผนัแปรตำมสภำพแวดลอ้ม ปลูกในช่วงฤดูแลง้ แนะน ำระยะปลูก 30 × 40 ซม. และ
ในช่วงฤดูฝน แนะน ำระยะปลูก 30 × 60 ซม. 

4. กำรปลูกฟ้ำทะลำยโจร  ใหน้ ้ำ 48 ลิตร/พื้นท่ีปลูก 1 ตำรำงเมตร เม่ือค่ำกำรระเหยสะสมครบ 60 มม. 
หรือคิดเป็น 80% ของค่ำกำรระเหยสะสม โดยเฉพำะในช่วงฤดูหนำว หรือฤดูร้อน พืชตอ้งได้รับน ้ ำ
ปริมำณเพียงพอและสม ่ำเสมอตั้งแต่ปลูกจนกระทัง่เก็บเก่ียว เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตและสำรส ำคญัสูงสุด 

5. กำรปลูกฟ้ำทะลำยโจรแบบพรำงแสงให้ผลผลิตลดลงถึง 50% แตกต่ำงกนัทำงสถิติกบัปลูกแบบ
ไม่พรำงแสง  

6. ขนำดพื้นท่ีเก็บเก่ียวท่ีเหมำะสมของฟ้ำทะลำยโจร ส ำหรับใชเ้ป็นมำตรฐำนในกำรท ำงำนทดลอง
ไม่ควรจะนอ้ยกวำ่ 5.76 ตำรำงเมตร เป็นส่ีเหล่ียมมุมฉำกไม่จ  ำกดัรูปร่ำง 

7. สำยพนัธ์ุฟ้ำทะลำยโจรท่ีเหมำะสมส ำหรับปลูกในพื้นท่ี จ.พิจิตร คือ สำยพนัธ์ุพิษณุโลก 5-4    
8. ขอ้ควรระวงัในกำรปลูกฟ้ำทะลำยโจร ไดแ้ก่ หลีกเล่ียงพื้นท่ีปลูกท่ีมีสำรอินทรียแ์ละอนินทรียท่ี์มี

พิษปนเป้ือน  ไม่เป็นแหล่งท่ีมีน ้ ำท่วมขงั และแหล่งปลูกท่ีมีลมแรงพดัผำ่นควรมีแนวบงัลม เพื่อป้องกนั
ตน้หกัลม้ 
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

1. เกษตรกรสำมำรถประยุกตใ์ช้วงบ่อใส่น ้ ำแทนถำดวดักำรระเหย มีอุปกรณ์วดัระดบัน ้ ำติดอยู ่
และใหน้ ้ำฟ้ำทะลำยโจรแต่ละคร้ังตอ้งไม่เกิน 80% ของระดบัน ้ำท่ีลดลง (ค่ำกำรระเหย)  เช่น เม่ือระดบั
น ้ำลดลง 60 มม. ปริมำณน ้ำท่ีใหคื้อ 48 มม. หรือ 48 ลิตร/พื้นท่ีปลูก 1 ตำรำงเมตร ระดบัน ้ ำลดลง 30 มม. 
ปริมำณน ้ำท่ีใหคื้อ 24  มม. และระดบัน ้ำลดลง 10 มม. ปริมำณน ้ำท่ีใหคื้อ 8 มม. เป็นตน้ 

2. กำรเก็บผลผลิตแบบแยกส่วนนั้น เกษตรกรสำมำรถเก็บเก่ียวผลผลิตแบบแยกส่วน โดยตดั
ส่วนยอดยำว 25 ซม. หลงัจำกนั้นจึงตดัส่วนท่ีเหลือ (ใบและก่ิง) โดยตดัใหสู้งจำกพื้นดิน 10-15 ซม. น ำ
ส่วนใบและก่ิงซ่ึงรวมกนันั้น  มำท ำใหแ้หง้ จำกนั้นจึงแยกใบและก่ิงออกจำกกนั ซ่ึงแยกไดง่้ำยหลงัท ำ
แหง้ เพรำะน ้ำหนกัต่ำงกนั 

3.  แหล่งปลูกฟ้ำทะลำยโจรแบบมีร่มเงำ แนะน ำกำรคดัเลือก ยำ้ยกลำ้ท่ีมีควำมสม ่ำเสมอลงแปลง
ปลูก และมีกำรจดัระยะปลูกท่ีเหมำสม เพื่อใหฟ้้ำทะลำยโจรมีกำรสังเครำะห์แสง ใหผ้ลผลิตมีคุณภำพดี  
ปี พ.ศ. 2550 – 2555 น ำผลงำนวจิยัฟ้ำทะลำยโจรไปเผยแพร่ต่อเกษตรกร และผูส้นใจ ดงัน้ี 

1. เกษตรกรกลุ่มสมุนไพรบำ้นดงบงั อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี  ซ่ึงผลิตวตัถุดิบสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจร
ส่งมูลนิธิโรงพยำบำลเจำ้พระยำอภยัภูเบศร  จ.ปรำจีนบุรี  จ  ำนวน 11  รำย ไดป้รับปรุงวิธีกำรปลูก กำรเก็บ
เก่ียวมำปลูกแบบกรมวิชำกำรเกษตร ซ่ึงเดิมไดผ้ลผลิตแห้งเฉล่ีย 144  กก./ไร่  ผลผลิตแห้งเพิ่มข้ึนเป็น  
668 กก./ไร่ หรือเพิ่มข้ึน 3.6 เท่ำ และปริมำณสำรแลคโตนรวมตั้งแต่ 9 -13 กรัม/น ้ำหนกัแห้ง 100 กรัม  สูง
กวำ่ค่ำมำตรฐำนซ่ึงก ำหนดไวคื้อ ปริมำณสำรแลคโตนรวมตอ้งไม่นอ้ยกวำ่  6 กรัม/น ้ำหนกัแหง้ 100 กรัม  

2. บรรยำยวิชำ  ORM 342  กำรจดัหำวตัถุดิบสมุนไพร หวัขอ้  กำรปลูกฟ้ำทะลำยโจร ให้กบั
นกัศึกษำชั้นปีท่ี 3  คณะกำรแพทยแ์ผนตะวนัออก มหำวทิยำลยัรังสิต จ.ปทุมธำนี 

3. เสนอผลงำนวิจยัในกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน 
กำรแพทยท์ำงเลือกแห่งชำติ คร้ังท่ี 4  ระหวำ่งวนัท่ี 29 สิงหำคม – 4 กนัยำยน  พ.ศ. 2550  เร่ือง ศึกษำระยะ
กำรเจริญเติบโตและส่วนต่ำงๆ ของฟ้ำทะลำยโจรท่ีใหส้ำรแอนโดรกรำโฟไลดสู์ง 

4. เสนอผลงำนวิจยัในกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน 
กำรแพทยท์ำงเลือก แห่งชำติ คร้ังท่ี 5 ระหวำ่งวนัท่ี 3 – 5 กนัยำยน พ.ศ. 2551  เร่ือง กำรศึกษำผลของกำร
ใหน้ ้ำต่อกำรผลิตฟ้ำทะลำยโจรเชิงพำณิชย ์

5. เสนอผลงำนวิจยัในกำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งชำติ คร้ังท่ี 8  ระหวำ่งวนัท่ี 6 – 9 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2552  เร่ือง ผลของกำรใหน้ ้ำท่ีมีต่อกำรผลิตฟ้ำทะลำยโจรเชิงพำณิชย ์

6. เสนอผลงำนวจิยัในกำรประชุมวชิำกำรพืชสวนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 ระหวำ่งวนัท่ี 11 – 14 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2553 เร่ือง ผลกำรพรำงแสงท่ีมีต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมำณสำรส ำคญัของฟ้ำทะลำยโจร 
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7. เผยแพร่ผลงำนวจิยัในสำรคดีโทรทศัน์ชุด เปิดแฟ้มวิจยัของกรมวิชำกำรเกษตร ตอน ฟ้าทะลายโจร
สมุนไพรแห่งปี  ออกอำกำศ วนัพุธ ท่ี 29 กนัยำยน พ.ศ. 2553 ระหวำ่ง เวลำ 06.20 - 07.00 น.  ในรำยกำร 
เชำ้ข่ำวขน้ คนข่ำวเชำ้ โมเดิร์นไนน์ทีว ี

8. แนะน ำกำรผลิตฟ้ำทะลำยโจรท่ีมีคุณภำพดี ให้เกษตรกร หมู่ 8 ต.ทบัคลอ้ อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร     
ปลูกฟ้ำทะลำยโจรแบบกลำงแจง้ เกษตรกรไดรั้บใบรับรองแหล่งผลิตพืช  (GAP) โครงกำรควำมปลอดภยั
อำหำร (Food safety) ดำ้นพืช จำกกรมวชิำกำรเกษตร 

9. ร่วมบนัทึกเทป รำยกำรเพื่อนเกษตรกร เร่ือง ขอ้แนะน ำกำรปลูกฟ้ำทะลำยโจร ซ่ึงออกอำกำศ     
ทำง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ทำงสถำนีวทิยกุระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก วนัท่ี 
19 สิงหำคม พ.ศ. 2553 เวลำ 05.30-06.00 น. 

 

ค าขอบคุณ 
 

คุณเอกสิทธ์ิ ด ำริห์ใจจริง  อดีตเจำ้หนำ้ท่ีแผนกเกษตร คุณชชัวำล ศิลำแร่ หวัหนำ้แผนกเกษตร มูลนิธิ
โรงพยำบำลเจำ้พระยำอภยัภูเบศร จ.ปรำจีนบุรี   คุณสมยั คูณสุข ผูน้ ำกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสมุนไพรบำ้นดงบงั 
อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี ช่วยดูแลแปลงทดลองและให้ขอ้มูลกำรผลิตวตัถุดิบสมุนไพร.  ดร.วนัชยั ถนอมทรัพย ์
ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 ช่วยแนะน ำวิธีทดลองกำรให้น ้ ำ คุณนรินทร์  พูลเพิ่ม ส ำนกัวิจยั
และพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 2 ท่ีปรึกษำกำรทดลอง  กลุ่มวิจยัเกษตรเคมี ส ำนกัวิจยัพฒันำปัจจยักำรผลิต
ทำงกำรเกษตร ช่วยวิเครำะห์ดินและน ้ ำ  รศ. ดร. อมร เพชรสม สถำบนัเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรม
พนัธุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ช่วยรับวเิครำะห์สำรส ำคญั 
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