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 การผลิิตฟ้้าทะลิายโจร ให้้ได้้ผลผลิตท่ี่�ปลอด้ภััยและ 
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“คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั ก�รัผลิิตฟ้้�ทะลิ�ยโจรั” เล่มีน่� สามีารู้ถ 

เป็นแนวที่างในการู้ผลิตฟ้้าที่ะลายโจำรู้ให้้แก่เกษตรู้กรู้ และผ้้สนใจำ 

นำาไปปรัู้บใช้้ และพัฒนาให้้เห้มีาะสมีในพ้�นท่ี่�ของตนเอง โด้ยภัายใน

คุ่้ม้ีอ ปรู้ะกอบด้้วย ลักษณะที่างพฤกษศาสตร์ู้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ สารู้สำาคัุญ

ในฟ้้าที่ะลายโจำรู้ การู้ปฏิิบัติที่างการู้เกษตรู้ท่ี่�ด่้สำาห้รัู้บพ้ช้สมุีนไพรู้  

และข้อแนะนำาการู้ปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้

 คุณะผ้้จัำด้ที่ำาขอขอบคุุณแห้ล่งข้อม้ีลต่างๆ จำากนักวิจัำย 

ของกรู้มีวิช้าการู้เกษตรู้ และทุี่กท่ี่านท่ี่�เก่�ยวข้องท่ี่�ที่ำาให้้การู้จัำด้ที่ำา

คุ่้ม้ีอเล่มีน่� ห้ากม่ีข้อผิด้พลาด้ปรู้ะการู้ใด้ในคุ่้ม้ีอเล่มีน่� ที่างคุณะ 

ผ้้จัำด้ที่ำาขอน้อมีรัู้บและนำาไปแก้ไขต่อไป

 

 คณะผู้้�จััดทำำา

 กรมวิิชาการเกษตร

สิงห้าคุมี 2564

คำำานำำาคำำานำำา

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั

การผลิิตฟ้้าทะลิายโจร iii



บทนำำา .................................................................................................................................... 1

ลัิกษณะทางพฤกษศาสตร์ของฟ้้าทะลิายโจร ............................................. 3 
 ลักษณะที่างพฤกษศาสตร์ู้ ................................................................................. 3

 ถิ�นกำาเนิด้และแห้ล่งกรู้ะจำายพันธ์ุุ์ ................................................................. 8 

สารสำาคัำญในำฟ้้าทะลิายโจร ................................................................................... 10 
 ลักษณะที่างเคุม่ีของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ............................................................ 10 

 ลักษณะที่างกายภัาพและเคุม่ีของวัตถุดิ้บฟ้้าที่ะลายโจำรู้ท่ี่�ด่้ .........12 

 ปริู้มีาณสารู้สำาคัุญในส่วนต่าง ๆ ของพ้ช้ และในรู้ะยะ 

 การู้เจำริู้ญเติบโตของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ .............................................................14 

การปฏิิบัติทางการเกษตรท่�ด่ีสำาหรับพืชสมุุนำไพร ............................... 17 
 สิภาพพ้�นท่ำ�ปลู้ก .................................................................................................. 18 

  n พ้�นท่ี่� ......................................................................................................... 19

  n ลักษณะดิ้น ............................................................................................ 19

  n สภัาพภ้ัมิีอากาศ ................................................................................. 19

  n แห้ล่งนำ�า .................................................................................................. 19

  n ฤด้้กาลปล้ก ...........................................................................................20

 พันธ์ุ์� ...........................................................................................................................21

สารบัญสารบัญ
หน�า

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั

การผลิิตฟ้้าทะลิายโจรiv



หน�า

 การปลู้กแลูะด้แลูรักษา ..................................................................................21 

  n การู้เตรู่้ยมีดิ้น .......................................................................................21

  n การู้เตรู่้ยมีพันธ์ุุ์ ...................................................................................22

  n การู้ปล้ก ..................................................................................................23

  n การู้ด้้แลรัู้กษา ......................................................................................25

  n การู้ใส่ปุ�ย ................................................................................................26

  n การู้ให้้นำ�า ................................................................................................27

 การจััดการศััตร้พ้ช ............................................................................................28 

  n โรู้คุพ้ช้ ......................................................................................................28

  n แมีลง ........................................................................................................ 30

  n วัช้พ้ช้ ....................................................................................................... 31

 การเก็บเก่�ยวิแลูะการปฏิิบัติหลัูงการเก็บเก่�ยวิ ................................. 33 

  n การู้เก็บเก่�ยว ........................................................................................ 33

  n การู้ปฏิิบัติห้ลังการู้เก็บเก่�ยว ........................................................35

 การบันทึำกข้�อม้ลู ................................................................................................ 37

ข้อแนำะนำำาการปลูิกฟ้้าทะลิายโจร ....................................................................... 38 

เอกสารอ้างอิง ..............................................................................................................40 

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั

การผลิิตฟ้้าทะลิายโจร v



คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั

การผลิิตฟ้้าทะลิายโจรvi



บทนำำาบทนำำา

 ฟ้้าทะลิายโจร Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees  

เป็นสมุีนไพรู้ท่ี่�ม่ีศักยภัาพส้งทัี่�งในด้้านการู้ผลิตและการู้นำาไปใช้้ เช่้นเด่้ยวกับ 

พ้ช้สมุีนไพรู้ Champion Products ช้นิด้อ้�น ๆ เช่้น ขมิี�นชั้น กวาวเคุรู้้อขาว  

กรู้ะช้ายด้ำา บัวบก และมีะขามีป้อมี เป็นต้น อ่กทัี่�งฟ้้าที่ะลายโจำรู้ถ้กจัำด้เป็น  

First-Line Drug ในบัญช่้ยาห้ลักแห่้งช้าติ อย้่ในกลุ่มียาพัฒนาจำากสมุีนไพรู้ ใช้้เป็น 

ยารัู้กษากลุ่มีอาการู้ของรู้ะบบที่างเดิ้นอาห้ารู้ (ยาบรู้รู้เที่า 

อาการู้ท้ี่องเส่ย) และใช้้เป็นยารัู้กษากลุ่มีอาการู้ของรู้ะบบ 

ที่างเดิ้นห้ายใจำ (ไข้ห้วัด้เจ็ำบคุอ) ในรู้้ปของยาแคุปซ้ึ่ล  

ยาเม็ีด้ ยาล้กกลอน ฟ้้าที่ะลายโจำรู้เป็นสมุีนไพรู้ท่ี่�ม่ีรู้สขมี  

ใช้้เป็นยาได้้ทัี่�งต้น ใบ และรู้าก เป็นกลุ่มียาเย็น ใช้้รัู้กษา  

1) แก้ไข้ทัี่�วไป ไข้ห้วัด้ ไข้ห้วัด้ให้ญ่ ท่ี่�ม่ีอาการู้ไอ เจ็ำบคุอ 

นำ�าม้ีกไห้ล และม่ีไข้ 2) รู้ะงับอาการู้อักเสบ ไอ เจ็ำบคุอ  

คุออักเสบ ต่อมีที่อนซิึ่ลอักเสบ ห้ลอด้ลมีอักเสบ  

ขับเสมีห้ะ 3) รัู้กษาโรู้คุผิวห้นัง ฝีี 4) แก้ติด้เช้้�อ 

ท่ี่�ที่ำาให้้ปวด้ที่้อง ท้ี่องเส่ย บิด้ และแก้กรู้ะเพาะ 

ลำาไส้อักเสบ  5) เป็นยาขมีเจำริู้ญอาห้ารู้

 นอกจำากน่�ยังเป็นสมุีนไพรู้ท่ี่�ถ้กกล่าวถ่ง 

และม่ีการู้ใช้้กันอย่างแพรู่้ห้ลายมีากข่�นในช่้วงท่ี่� 

ม่ีการู้รู้ะบาด้ของโรู้คุที่างเดิ้นห้ายใจำเฉ่ียบพลัน

รุู้นแรู้ง ห้รู้้อซึ่าร์ู้ส (SARS) ทัี่�งน่�ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 

ม่ีสารู้สำาคัุญ Andrographolide ท่ี่�ม่ีศักยภัาพ 

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั

การผลิิตฟ้้าทะลิายโจร 1



ในการู้ป้องกันและรัู้กษาโรู้คุ SARS 2 ห้รู้้อ SARS-CoV (Cure and prevent  

the diseases caused by the SARS virus) ไวรู้ัส SARS ม่ีคุวามีใกล้เคุ่ยงกับ 

ไวรัู้ส COVID-19 ห้รู้้อ SARS-CoV-2 จ่ำงที่ำาให้้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ได้้รัู้บคุวามีสนใจำจำาก 

นักวิจัำยเพ้�อนำาไปใช้้รู่้วมีกับการู้รัู้กษาโรู้คุ COVID-19 ปัจำจุำบันได้้ม่ีการู้นำาฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 

มีาใช้้ในการู้บรู้รู้เที่าอาการู้ของโรู้คุห้วัด้ และใช้้เพ้�อรัู้กษาโรู้คุ COVID-19 ตามีปรู้ะกาศ

คุณะกรู้รู้มีการู้พัฒนารู้ะบบยาแห้่งช้าติ เรู้้�อง บัญช่้ยาห้ลักแห่้งช้าติด้้านสมุีนไพรู้  

(ฉีบับท่ี่� 2) พ.ศ. 2564 เม้ี�อวันท่ี่� 4 มิีถุนายน 2564 และม่ีผลใช้้บังคัุบตั�งแต่วัน 

ถัด้จำากวันปรู้ะกาศในรู้าช้กิจำจำานุเบกษาเป็นต้นไป (ปรู้ะกาศในรู้าช้กิจำจำานุเบกษา  

เล่มี 138 ตอนพิเศษ 120 ง วันท่ี่� 4 มิีถุนายน 2564 ห้น้า 46-47) ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 

ม่ี 3 กลไกท่ี่�เก่�ยวข้องในการู้รัู้กษาโรู้คุ COVID-19 คุ้อ 1) การู้ยับยั�งการู้เพิ�มีจำำานวนของ 

ไวรัู้ส (virostatic) แต่ไม่ีม่ีฤที่ธิุ์�ป้องกันการู้เข้าเซึ่ลล์ห้รู้้อกำาจัำด้ไวรัู้ส 2) ลด้การู้อักเสบ 

ซ่ึ่�งม่ีผลในการู้ลด้ไข้ลด้อาการู้ห้วัด้ ไอ เจ็ำบคุอ 3) ปรัู้บภ้ัมิีคุุ้มีกัน โด้ยรัู้บปรู้ะที่านยา 

ท่ี่�ม่ีปริู้มีาณสารู้ Andrographolide ท่ี่�เห้มีาะสมี คุ้อ 180 มิีลลิกรัู้มีต่อวัน เป็นเวลา  

5 วัน จ่ำงไม่ีคุวรู้ใช้้ในขนาด้และรู้ะยะเวลานานเกินกว่าน่� โด้ยยาม่ีผลลด้จำำานวนไวรัู้ส 

ท่ี่�เข้าเซึ่ลล์แล้ว แต่ไม่ีม่ีผลในการู้ป้องกันไวรัู้สเข้าเซึ่ลล์ (บัญช่้ยาห้ลักแห่้งช้าติ 

ด้้านสมุีนไพรู้, ฉีบับท่ี่� 2, 2564)

 การู้ผลิตฟ้้าที่ะลายโจำรู้ม่ีอย้่ทัี่�วไป ซ่ึ่�งแห้ล่งผลิตท่ี่�รู้้้จัำกกันด่้และปล้กมีานาน  
คุ้อ กลุ่มีผ้้ปล้กสมุีนไพรู้กรู้ะต่บพัฒนา อ.กำาแพงแสน จำ.นคุรู้ปฐมี ท่ี่�ผ่านมีาเกษตรู้กรู้ม่ี
รู้ายได้้ 60,000 บาที่ต่อไรู่้ (ช่้วงรู้าคุารัู้บซ้ึ่�อ 40-60 บาที่) ส่วนให้ญ่จำะปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 
รู่้วมีกับข้าวโพด้ ได้้ผลผลิต 1,500-1,800 กิโลกรัู้มีต่อไรู่้ ในขณะท่ี่�การู้ผลิตแบบอินที่รู่้ย์
จำะได้้ผลผลิต 400 กิโลกรัู้มีต่อไรู่้ ซ่ึ่�งในช่้วงวิกฤติท่ี่�มี่การู้รู้ะบาด้ของโรู้คุ COVID-19  

ม่ีคุวามีต้องการู้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ส้งมีาก ที่ำาให้้ตลอด้ห่้วงโซ่ึ่การู้ผลิต 
ของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ตลาด้เกิด้การู้ขาด้แคุลน จ่ำงม่ีผ้้สนใจำท่ี่�ต้องการู้ 

ปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้เป็นจำำานวนมีาก ซ่ึ่�งผลผลิตท่ี่�ใช้้เป็นวัตถุดิ้บ 
ในการู้ที่ำายา จำะต้องม่ีคุุณภัาพตามีมีาตรู้ฐานโรู้งงาน และ 
เป็นสิ�งสำาคัุญท่ี่�จำะที่ำาให้้ผ้้บริู้โภัคุได้้ใช้้สมุีนไพรู้ท่ี่�ม่ีคุุณภัาพ 

และปลอด้ภััย

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั

การผลิิตฟ้้าทะลิายโจร2



ลัิกษณะทางพฤกษศาสตร์

 ช้�อวิิทำยาศัาสิตร� : Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees 

(คุำาย่อ AP)

 ช้�อเดิม/ช้�อพ�อง : Justicia latebrosa Russell ex Wall.; Justicia  

paniculata Burm.f.; Justicia stricta Lam. ex Steud.

 ช้�อสิามัญ : Andrographis

 ช้�อทำ�องถิิ่�น : ฟ้้าที่ะลาย ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ นำ�าลายพังพอน (กรุู้งเที่พมีห้านคุรู้), 

สามีสิบด่้ เขยตายยายคุลุมี (รู้้อยเอ็ด้), ห้ญ้ากันง้ (สงขลา), ฟ้้าสะท้ี่าน (พัที่ลุง),  

เมีฆที่ะลาย (ยะลา), ฟ้้าสาง (พนัสนิคุมี), ขุนโจำรู้ห้้ารู้้อย (ภัาคุกลาง), ซึ่วนซิึ่นเห้ล่ยง 

เจ็ำกเก่�ยงส่� คุ่ปังฮ่ี โซ่ึ่วเซ่ึ่า (จ่ำน) เป็นต้น

 วิงศั� : ACANTHACEAE

ลัิกษณะทางพฤกษศาสตร์ของฟ้้าทะลิายโจรลัิกษณะทางพฤกษศาสตร์ของฟ้้าทะลิายโจร
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ตารางท่ำ� 1 ช้้�อเรู่้ยกทัี่�วไปของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 
  (Vernacular names of Andrographis paniculata)

ช้�อภาษา ช้�อเร่ยกทำ�องถิิ่�น

ไที่ย Fa-Talai-Jorn, Fah-talai-jon (jone), Fha-Tha-Laai-Joan

อังกฤษ The Creat, King of Bitters, Kariyat 

ฝีรัู้�งเศส Chirette verte, Roi des amers

สเปน Andrografis

รัู้สเซ่ึ่ย Andrografis

สแกนดิ้เนเว่ย green chiretta

อาเซึ่อร์ู้ไบจัำน Acılar Şahı, Acılar Xanı (khanı)

ตุรู้ก่ Acılar Kralı, Acı Pas¸a, Acı Bey

เปอร์ู้เซ่ึ่ย Nain-e Havandi

จ่ำน Chuan Xin Lian 

ลาว La-Sa-Bee 

เว่ยด้นามี Xuyên Tâm Liên 

มีาเลเซ่ึ่ย Hempedu Bumi

พม่ีา Se-ga-gyi, se-khar-gyi, hsay-kha gyi, ngayoke kha.

ญ่�ปุ�น Senshinren

ฟิ้ลิปปินส์ Aluy, Lekha and Sinta

อินโด้น่เซ่ึ่ย Sambiloto, Sambiroto

อาห้รัู้บ Quasabhuva

ฮิีนด้้ Kirayat

อ้รู้ด้้ Kalmegh, Kariyat, Mahatita 

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั

การผลิิตฟ้้าทะลิายโจร4



ลัิกษณะทางพฤกษศาสตร์ของฟ้้าทะลิายโจร

 ลิำาต้นำ ฟ้้าที่ะลายโจำรู้เป็นพ้ช้ล้มีลุก ตรู้ะก้ลเด่้ยวกับต้อยติ�ง และที่องพันชั้�ง  

ลำาต้นโตเต็มีท่ี่�ส้งปรู้ะมีาณ 30-70 เซึ่นติเมีตรู้ เม้ี�อปล้กในดิ้นท่ี่�ม่ีคุวามีอุด้มีสมีบ้รู้ณ์ 

แสงแด้ด้ไมี่มีากนัก (รู้่มีรู้ำาไรู้) อาจำส้งถ่ง 100 เซึ่นติเมีตรู้ ลำาต้นเป็นส่�เห้ล่�ยมีตั�งตรู้ง  

แตกกิ�งออกที่างด้้านข้าง

 ใบ ใบเด่้�ยวรู้้ปไข่กว้าง 1-4 เซึ่นติเมีตรู้ ยาว 2-12 เซึ่นติเมีตรู้ ออกเป็นคุ่้ 

ตรู้งกันข้ามีบริู้เวณข้อ และสลับตั�งฉีากกับคุ่้ถัด้ไป ลักษณะโคุนใบ และปลายใบแห้ลมี  

ขอบใบห้ยกัต้�น ห้รู้้อเรู่้ยบ ผิวใบด้้านบนส่เข้มีกว่าด้้านใต้ใบ ใบใกลป้ลายยอด้จำะมีข่นาด้

เล็กลง

 ดีอก ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ม่ีการู้ออกด้อกเป็นช่้อ (Panicle) ด้อกออกท่ี่�ยอด้ 

ห้รู้้อง่ามีใบใกล้ยอด้ เป็นด้อกสมีบ้รู้ณ์เพศ ด้อกม่ีส่ขาวกล่บบนม่ีแต้มีส่ม่ีวงเข้มี  

บริู้เวณด้้านนอกของกล่บด้อกม่ีขน กล่บเล่�ยงม่ี 5 กล่บ ยาว 3-4 มิีลลิเมีตรู้ เช้้�อมีติด้

กันม่ีขน กล่บด้อกม่ี 5 กล่บเช้้�อมีติด้กัน ปลายแยกเป็น 5 แฉีก แบ่งเป็น 2 ปาก  

(Lip) ปากบนม่ี 3 แฉีก ยาว 5-7 มิีลลิเมีตรู้ ส่ขาวม่ีแต้มีส่ม่ีวงเข้มี ปากล่างม่ี 2 แฉีก  

ยาวไล่เล่�ยกัน ม่ีส่ขาว เกสรู้ตัวผ้้ม่ี 2 อันติด้ท่ี่�บริู้เวณปากห้ลอด้กล่บด้อก ก้านช้้อับเรู้ณ้

ยาว 6-8 มิีลลิเมีตรู้ ม่ีขน อับเรู้ณ้ส่ม่ีวงเข้มีม่ี 2 ห้้อง ห้รู้้อ 2 carpel ตำาแห้น่งของ 

รัู้งไข่อย้่เห้น้อวงกล่บด้อก (Superior ovary) โด้ยก้านช้้ยอด้เกสรู้ตัวเม่ีย (Style)  

ม่ี 1 อัน ยาวโคุ้งแนบชิ้ด้กับก้านช้้อับเรู้ณ้

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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 ผลิหรือฝััก รู้้ปขอบขนานคุ่อนข้าง 

แบนปลาย และโคุนแห้ลมี เม้ี�อแก่ฝัีกจำะ 

แตกสองซ่ึ่ก ม่ีเมีล็ด้ 8-14 เมีล็ด้ต่อฝัีก เมีล็ด้ 

รู้้ปรู่้างคุล้ายส่�เห้ล่�ยมี และม่ีลักษณะแบน 

ส่นำ�าตาลแด้ง

 การสืบพันำธ์ุุ์ ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ม่ีจำำานวน

โคุรู้โมีโซึ่มี เป็น diploid (2n = 2x = 50) โด้ยธุ์รู้รู้มีช้าติ ฟ้้าที่ะลายโจำรู้เป็น 

พ้ช้ผสมีตัวเอง (Hermaphroditic, self-pollination) จำากลักษณะโคุรู้งสรู้้างและ 

การู้พัฒนาของด้อก ที่ำาให้้การู้ผสมีข้ามีคุ่อนข้างตำ�าในพ้ช้ช้นิด้น่� จ่ำงเป็นอุปสรู้รู้คุต่อ 

การู้ปรัู้บปรุู้งพันธ์ุุ์ ซ่ึ่�งจำากการู้วิเคุรู้าะห์้คุวามีสัมีพันธ์ุ์ที่างพันธุุ์กรู้รู้มีของฟ้้าที่ะลายโจำรู้

ในปรู้ะเที่ศไที่ยด้้วยเที่คุนิคุอาร์ู้เอพ่ด่้ พบว่า เช้้�อพันธ์ุุ์ของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ท่ี่�กรู้ะจำาย 

อย้่ตามีภ้ัมิีภัาคุต่าง ๆ ไม่ีแตกต่างกันในที่างพันธุุ์กรู้รู้มี

 ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ม่ีลักษณะช่้อด้อก (inflorescence) แบบ panicle ม่ีการู้ออกด้อก

เป็นแบบที่ยอยบาน (indeterminate flowering) จ่ำงที่ำาให้้การู้สุกแก่ (maturity)  

ของเมีล็ด้ภัายในต้น เกิด้ข่�นไม่ีพรู้้อมีกัน การู้เก็บเก่�ยวเมีล็ด้พันธ์ุุ์ทัี่�งห้มีด้ในคุรู้าวเด่้ยวกัน  

จ่ำงส่งผลให้้เมีล็ด้พันธ์ุุ์ท่ี่�เก็บเก่�ยวได้้ม่ีคุุณภัาพไม่ีสมีำ�าเสมีอ
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สัณฐานำวิิทยาของฟ้้าทะลิายโจร
(a) รู้ะยะโตเต็มีวัยในถุงปล้ก (b) การู้ออกด้อก (c) เมีล็ด้ (d) รู้ะยะต้นกล้า  

(e) ต้นกล้าเพาะในถุงพลาสติก (f) รู้ากท่ี่�งอกออกมีาจำากลำาต้น ได้้มีาจำาก 

การู้ตัด้ช้ำา (g) ต้นกล้า

หมายเหต์

 หั้วล้กศรู้ช่้�ที่างเด่้ยว ห้มีายถ่ง การู้พัฒนาการู้ของต้น

 หั้วล้กศรู้ช่้�สองทิี่ศที่าง ห้มีายถ่ง การู้ขยายพันธ์ุุ์โด้ยไม่ีอาศัยเพศ
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ถิิ่�นำกำาเนิำดีแลิะแหล่ิงกระจายพันำธ์ุุ์

 พ้ช้ในสกุล Andrographis ม่ี ถ่ง  

40 species และห้ลายช้นิด้ถ้กนำามีาใช้้ 

เป็นยาพ้�นบ้าน (Traditional medicine) ม่ี 

ถิ�นกำาเนิด้อย้่ที่างตอนใต้ของอินเด่้ย และศรู่้ลังกา

 ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ม่ีการู้แพรู้่กรู้ะจำายอย่ าง 

กว้างขวาง และม่ีการู้ปล้กในแถบเขตรู้้อนและ 

ก่�งเขตรู้้อนของที่ว่ปเอเช่้ย เอเช่้ยตะวันออกเฉี่ยงใต้  

อินเด่้ย ศรู่้ลังกา ปาก่สถาน และอินโด้น่เซ่ึ่ย อ่กทัี่�งม่ีการู้ 

แพรู่้กรู้ะจำายใน จ่ำน อเมีริู้กา ห้ม่้ีเกาะเวสต์อินด่้ส (West Indies) 

และเกาะคุริู้สต์มีาสในมีห้าสมุีที่รู้อินเด่้ย

 แห้ล่งปล้กดั้�งเดิ้มีของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ม่ีอย้่ในเฉีพาะอนุที่ว่ปอินเด่้ย (the Indian 

subcontinent) โด้ยเฉีพาะอินเด่้ยใต้ และศรู่้ลังกา ซ่ึ่�งอาจำเป็นศ้นย์กลางของ 

แห้ล่งกำาเนิด้และคุวามีห้ลากห้ลายที่างพันธุุ์กรู้รู้มี ต่อมีาได้้ม่ีการู้นำาฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 

ไปยังพ้�นท่ี่�ภัาคุเห้น้อของอินเด่้ย จ่ำน ไที่ย กัมีพ้ช้า บรู้้ไน มีาเลเซ่ึ่ย อินโด้น่เซ่ึ่ย  

ห้ม่้ีเกาะเวสต์อินด่้ส (จำาไมีกา บาร์ู้เบโด้ส และบาฮีามีาส) ฮ่ีองกง และพ้�นท่ี่�เขตรู้้อน

ของที่ว่ปอเมีรู้ิกา จำนถ่งปัจำจุำบันม่ีการู้ปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้ในตะวันตกเฉ่ียงใต้ของ 

ไนจ่ำเรู่้ยด้้วย
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 ฟ้้าที่ะลายโจำรู้พบได้้ในแห้ล่งท่ี่�อย้่ต่าง ๆ ได้้แก่ ท่ี่�รู้าบ เนินเขา ที่างลาด้ชั้น  

ท่ี่�รู้กรู้้าง ฟ้าร์ู้มี พ้�นท่ี่�แห้้งห้รู้้อเปียกช้้�น ช้ายที่ะเล และแมี้กรู้ะทัี่�งข้างถนน  

ส่วนในปรู้ะเที่ศไที่ยพบอย้่ทัี่�วไป ทัี่�งน่�เพรู้าะฟ้้าที่ะลายโจำรู้เจำริู้ญเติบโตได้้ด่้ในดิ้น 

ทุี่กปรู้ะเภัที่ แม้ีแต่ดิ้นช้นิด้ท่ี่�เกิด้จำากการู้ผุกรู่้อนของหิ้น (serpentine soil) ท่ี่� 

พ้ช้ช้นิด้อ้�น ๆ แที่บไม่ีสามีารู้ถข่�นอย้่ได้้ ซ่ึ่�งดิ้นเห้ล่าน่�มัีกจำะม่ีสารู้โลห้ะห้นักคุ่อนข้างส้ง 

เช่้น อะล้มิีเน่ยมี ที่องแด้ง และสังกะส่ อ่กทัี่�งยังเป็นพ้ช้ท่ี่�ที่นต่อคุวามีแห้้งแล้ง  

เพรู้าะม่ีรู้ากท่ี่�ยาว ที่ำาให้้ที่นแล้งได้้ด่้ รู้ากม่ีบที่บาที่สำาคัุญในการู้อย่้รู้อด้ของพ้ช้ในช่้วง

ฤด้้แล้ง พ้ช้แสด้งการู้ต้านที่านต่อคุวามีแห้้งแล้ง โด้ยรู้ากจำะเจำริู้ญเติบโตแผ่กว้างออก 

แต่การู้เจำริู้ญเติบโตของส่วนยอด้จำะลด้ลงในสภัาวะท่ี่�เกิด้คุวามีเคุรู่้ยด้จำากภััยแล้ง

 อย่างไรู้ก็ตามี พ้ช้ช้นิด้น่�สามีารู้ถเจำริู้ญเติบโตได้้ทุี่กฤด้้กาล ทัี่�งในท่ี่�โล่งแจ้ำง  

ห้รู้้อม่ีแสงรู้ำาไรู้ ในสภัาพท่ี่�ม่ีคุวามีช้้�นบ้างเล็กน้อย และม่ีอุณห้ภ้ัมิีแบบเขตรู้้อน  

และม่ีสภัาพปริู้มีาณฝีนตกชุ้ก ส่วนการู้เพาะปล้กคุวรู้ห้ล่กเล่�ยงพ้�นท่ี่�นำ�าท่ี่วมีห้รู้้อ 

เปียกช้้�นตลอด้ปี ฟ้้าที่ะลายโจำรู้เจำริู้ญเติบโตได้้ด่้ในดิ้นรู่้วนซุึ่ยท่ี่�ม่ีการู้รู้ะบายนำ�าด่้ และ

ม่ีการู้ให้้นำ�าอย่างพอเพ่ยง
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ลัิกษณะทางเคำมุ่ของฟ้้าทะลิายโจร

 ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ส่วนเห้น้อดิ้น จำะม่ีสารู้สำาคัุญจำำาพวก ได้เที่อร์ู้ปีนแลคุโตน  

(diterpene lactones) ห้ลายช้นิด้ ท่ี่�ม่ีฤที่ธิุ์�ลด้ไข้ และฤที่ธิุ์�ต้านการู้อักเสบห้ลายช้นิด้  

ซ่ึ่�งสารู้สำาคัุญเห้ล่าน่�จำะม่ีฤที่ธิุ์�ที่างเภัสัช้วิที่ยาแตกต่างกันไป เรู่้ยงลำาดั้บคุวามีแรู้ง 

ของสารู้จำากน้อยไปห้ามีากด้ังน ่� แอนโด้รู้กรู้าโฟ้ไลด้์ (andrographolide; AP1),  

น่โอแอนโด้กรู้าโฟ้ไลด์้ (neoandrogra- pholide; AP4), ด่้ออกซ่ึ่แอนโด้กรู้าโฟ้ไลด์้ 

(deoxyandrographolide) และ 14-ด่้ออกซ่ึ่-11,12-ได้ด่้ไฮีโด้รู้แอนโด้รู้กรู้าโฟ้ไลด์้ 

(14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide; AP3)

 ปริู้มีาณของสารู้ Andrographolide เป็น 

สารู้ห้ลักเพ้�อใช้้บ่งบอกคุุณภัาพของสารู้สกัด้ 

ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ได้้ม่ีการู้แบ่งชั้�นคุุณภัาพออก 

เป็น 3 เกรู้ด้ คุ้อ 1) เกรู้ด้คุุณภัาพด่้ ม่ี 

ปริู้มีาณสารู้ andrographolides ส้ง 

(>2.50%), 2) เกรู้ด้คุุณภัาพด่้ปานกลาง  

ม่ีปริู้มีาณสารู้ andrographolides 

มีากกว่ า  1% แ ต่ ไ ม่ี เ กิน  2 .5%  

(≥2.5% และ ≤1%) 3) เกรู้ด้ตำ�า  

ปริู้มีาณสารู้ andrographolides  

น้อยกว่า 1% (≤1%) ซ่ึ่�งไม่ีเป็นท่ี่� 

ยอมีรัู้บตามีตำารู้ามีาตรู้ฐานยาสมุีนไพรู้

อินเด่้ย the Indian Pharmacopia  

(IP 2014)

สารสำาคัำญในำฟ้้าทะลิายโจรสารสำาคัำญในำฟ้้าทะลิายโจร
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 นอกจำากน่�ยังพบสารู้ปรู้ะกอบปรู้ะเภัที่แลคุโตนอ้�น ๆ ในปริู้มีาณน้อย ได้้แก่  

ดิ้ออกซ่ึ่ออกไซึ่แอนโด้รู้กรู้าโฟ้ไลด์้ (deoxy-oxo-andrographolide) แอนโด้รู้ 

กรู้าฟิ้ไซึ่ด์้ (andrographiside) และดิ้ออกซ่ึ่แอนโด้รู้กรู้าฟิ้ไซึ่ด์้ (deoxyandro 

graphiside) และสารู้ปรู้ะเภัที่ฟ้ลาโวน (flavone) เช่้น โอรู้อกซึ่ิลิน (oroxylin)  

โวโกนิน (wogonin) และ แอนโด้รู้การู้ฟิ้ด่้นเอ (andrographidine A) เป็นต้น

 

 ภาพท่ำ� 1 ส้ตรู้โคุรู้งสรู้้างของสารู้ออกฤที่ธิุ์�ท่ี่�สำาคัุญของฟ้้าที่ะลายโจำรู้

ท่ำ�มา : Wen-Wan C. and Lin B. (2010) 
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 ในฟ้้าที่ะลายโจำรู้ม่ีสารู้ปรู้ะกอบกลุ่มี diterpenic compounds ได้้แก่  

andrographol ide ,  neoandrographol ide ,  and 14-deoxy-11 ,  

12-didehydroandrographolide เป็นองค์ุปรู้ะกอบห้ลักท่ี่�ให้้ผลที่างเภัสัช้วิที่ยา 

โด้ยสารู้ andrographolide เป็นสารู้ออกฤที่ธิุ์�ท่ี่�ให้้รู้สช้าติขมี และท่ี่�ใบจำะ 

ม่ีสารู้ andrographolide ส้ง (1.0%-2.39%) ขณะท่ี่�ฝัีกม่ีสารู้ andrographolide  

น้อยท่ี่�สุด้ นอกจำากน่�ยังม่ีปัจำจัำยท่ี่�ม่ีผลต่อการู้ผันแปรู้สารู้สำาคัุญ ได้้แก่ ลักษณะ 

ที่างภ้ัมิีศาสตร์ู้ รู้ะยะเก็บเก่�ยว และวิธุ่์การู้ขั�นตอนต่าง ๆ ซ่ึ่�งจำากการู้สำารู้วจำในพ้�นท่ี่� 

ปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 5 แห้ล่ง ได้้แก่ กำาแพงแสน รู้าช้บุรู่้ กรุู้งเที่พฯ สมุีที่รู้สาคุรู้  

และปากช่้อง นคุรู้รู้าช้ส่มีา ม่ีปริู้มีาณแลคุโตนรู้วมีแตกต่างกัน ตั�งแต่ 4.44-13.02% 

และปริู้มีาณคุวามีช้้�น 6.30-9.58% ซ่ึ่�งตามีข้อกำาห้นด้คุุณภัาพสมุีนไพรู้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้

ต้องม่ีปริู้มีาณแลคุโตนรู้วมี 6% และคุวามีช้้�นไม่ีเกิน 11% โด้ยนำ�าห้นัก

 

ลัิกษณะทางกายภาพแลิะเคำมุ่ของวัิตถุิ่ดิีบฟ้้าทะลิายโจรท่�ด่ี

 มาตรฐานวิัตถ์ิ่ดิบฟ้้าทำะลูายโจัร: ปริู้มีาณคุวามีช้้�นไม่ีเกิน 11% w/w  

ปริู้มีาณสิ�งแปลกปลอมีไม่ีเกิน 2% w/w ปริู้มีาณเถ้าท่ี่�ไม่ีละลายในกรู้ด้ ไม่ีเกิน  

2.0% w/w ปริู้มีาณสารู้สกัด้ด้้วยเอที่านอล (85%) ไม่ีน้อยกว่า 13% w/w  

ปริู้มีาณสารู้สกัด้สารู้สกัด้ด้้วยนำ�า ไม่ีน้อยกว่า 18% w/w และกำาห้นด้ให้้ม่ีปริู้มีาณ 

แลคุโตนรู้วมีเป็นแอนโด้รู้กรู้าฟ้โฟ้ไลด้์ไม่ีน้อยกว่า 6.0% w/w (Thai Herbal  

Pharmacopoeia, Vol. II, 2007) และม่ี Andrographolide ไม่ีน้อยกว่า 1 %  

w/w ผงสมุีนไพรู้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้คุวรู้จำะม่ีส่เข่ยวเข้มี ม่ีกลิ�นอ่อน และม่ีรู้สขมีมีาก  

ไม่ีคุวรู้เก็บวัตถุดิ้บไว้นาน เพรู้าะปริู้มีาณสารู้สำาคัุญจำะลด้ปรู้ะมีาณ 25% เม้ี�อ 

เก็บไว้ 1 ปี
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 มาตรฐานสิารสิกัดฟ้้าทำะลูายโจัร: ในรู้้ปแบบผง (powdered andrographis 

extract) เพ้�อเป็นวัตถุดิ้บในอุตสาห้กรู้รู้มีด้้านผลิตภััณฑ์์สุขภัาพ ต้องม่ีสารู้ 

แอนโด้รู้กรู้าโฟ้ไลด้์ (andrographolide) ไมี่น้อยกว่า 6% โด้ยมีวลของสารู้สกัด้  

และม่ีปริู้มีาณสารู้ 14-ด่้ออกซ่ึ่-11,12-ได้ด่้ไฮีโด้รู้แอนโด้รู้กรู้าโฟ้ไลด้ (14-deoxy-11, 

12 didehydroandrographolide) ไมี่มีากกว่า 15% ของปริู้มีาณสารู้ได้เที่อรู้์พ่น 

แลคุโตนรู้วมี (total diterpene lactones)

 

 ตำาราฟ้าร�มาโคเปียข้องสิหรัฐอเมริกา (The United States Pharma 

copeia; USP) จัำด้ให้้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้เป็นผลิตภััณฑ์์เสรู้ิมีอาห้ารู้ท่ี่�มี่เกณฑ์์ในการู้ 

คุวบคุุมีคุุณภัาพแยกจำากยาอย่างชั้ด้เจำนและม่ีคุวามีเข้มีงวด้น้อยกว่า

 ค์ณภาพข้องสิม์นไพร ได้้แก่ สารู้สำาคัุญซ่ึ่�งม่ีห้ลายช้นิด้ รู้วมีทัี่�งการู้ 

เตรู่้ยมีวัตถุดิ้บฟ้้าที่ะลายโจำรู้ เริู้�มีตั�งแต่การู้ปล้ก การู้เก็บเก่�ยว การู้แปรู้รู้้ป  

การู้เก็บรัู้กษาวัตถุดิ้บและผลิตภััณฑ์์ อาจำส่งผลให้้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ท่ี่�นำามีาใช้้ 

ให้้ผลในการู้รู้กัษาโรู้คุไมีเ่ห้ม้ีอนกัน ห้รู้้ออาจำจำะมีอ่าการู้ขา้งเคุ่ยงได้้ โด้ยเฉีพาะ

อย่างยิ�ง การู้ใช้้ในลักษณะผงห้ยาบซ่ึ่�งมี่ปริู้มีาณสารู้สำาคัุญท่ี่�แตกต่างกัน 

เป็นอย่างมีาก ดั้งนั�นการู้คุวบคุุมีคุุณภัาพของวัตถุดิ้บฟ้้าที่ะลายโจำรู้ จ่ำงต้อง 

ม่ีการู้ตรู้วจำวิเคุรู้าะห์้ห้าสารู้สำาคัุญต่าง ๆ ท่ี่�ม่ีในฟ้้าที่ะลายโจำรู้ อ่กทัี่�งต้อง 

ไม่ีม่ีการู้ปนเป้�อนของเช้้�อจุำลินที่รู่้ย์และโลห้ะห้นัก รู้วมีถ่งสารู้ป้องกันกำาจัำด้ 

ศัตรู้้พ้ช้ต้องไม่ีเกินปริู้มีาณมีาตรู้ฐานท่ี่�กำาห้นด้
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ปริมุาณสารสำาคัำญในำส่วินำต่าง ๆ ของพืช แลิะ 
ในำระยะการเจริญเติบโตของฟ้้าทะลิายโจร

 ปริมาณสิารสิำาคัญในส่ิวินต่าง ๆ ข้องฟ้้าทำะลูายโจัร พบว่า ส่วนของใบม่ี

ปริู้มีาณสารู้ andrographolide ส้ง (0.054 – 4.686%) ส่วนอ้�น ๆ ของพ้ช้ (stem, 

flowering tops และ roots) ม่ีสารู้ andrographolide เช่้นเด่้ยวกัน โด้ยปริู้มีาณ 

สารู้สำาคัุญ andrographolide ในใบม่ีปริู้มีาณสารู้สำาคัุญส้งท่ี่�สุด้ 4.686% และ 

ส่วนปลายยอด้ห้รู้้อยอด้สน (Flowering top) ม่ีปรู้ะมีาณ 1.955% ลำาต้น 0.533% 

และรู้าก 0.054%

 ส่วนของ ต้น ทัี่� ง ต้น :  ม่ีสารู้  andro 

g rapho l ides  0 . 6% ;  14 -deoxy -11 -  

oxoandrographolide 0.12%; 14- deoxy-11, 

12-didehydroandrographolide (andro 

grapholide D) 0.06%; 14-deoxyandro 

grapholide 0.02%, และสารู้ท่ี่�ไม่ีม่ีคุวามีขมี 

neoandrographolide 0.005% ต่อนำ�าห้นักแห้้ง

 ส่วนของใบ: ม่ีสารู้กลุ่มี diterpene  

lactones (deoxyandrographol ide ,  

andrographolide, neoandrographolide  

และ 14-deoxy-11, 12-didehydroandro 

grapholide), สารู้กลุ่มี diterpene glucoside (deoxyandrographolide19β-D- 

glucoside), สารู้กลุ่มี flavonoids (5,7,2′,3′-tetramethoxyflavanone and  

5-hydroxy-7,2′,3′-trimethoxyflavone) โด้ยใบอ่อนจำะม่ีสารู้ปรู้ะกอบ andro 

grapholide และ14-deoxyandrographolide คุ่อนข้างส้ง, ส่วนใบแก่พบสารู้  

neoandrographolid, glucose, sucrose, choline และ alanine ส้ง
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 ส่วนต่าง ๆ ของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ม่ีปริู้มีาณสารู้สำาคัุญแตกต่างกัน โด้ยเฉีพาะ 

ท่ี่� ใบมี่สารู้ andrographol ide ส้งก ว่า ลำา ต้น และฝัีก ซ่ึ่� ง ใบจำะม่ีสารู้  

andrographolide ส้งกว่าฝัีก ถ่ง 22 เท่ี่า และลำาต้นม่ีสารู้ andrographolide  

ส้งกว่าฝัีก 4 เท่ี่า ในที่ำานองเด่้ยวกัน ปริู้มีาณสารู้แลคุโตนรู้วมี (total lactone)  

ท่ี่�ใบม่ีปริู้มีาณส้งกว่าในฝัีกถ่ง 7 เท่ี่า และลำาต้นม่ีปริู้มีาณสารู้แลคุโตนรู้วมี มีากกว่าฝัีก 

2.5 เท่ี่า (ตารู้างท่ี่� 2) ปรู้ิมีาณสารู้ andrographolide ในส่วนต่าง ๆ ของพ้ช้ 

ในทุี่กรู้ะยะการู้เจำริู้ญเติบโต ใบจำะม่ีสารู้ andrographolide ส้งสุด้ มีากกว่าลำาต้น  

ทัี่�งต้น และฝัีก สำาห้รัู้บปริู้มีาณสารู้แลคุโตนรู้วมีก็ให้้ผลในแนวเด่้ยวกัน

 

ตารางท่ำ� 2 ปริู้มีาณสารู้ andrographolide และปริู้มีาณแลคุโตนรู้วมี  

 (total lactones) ในส่วนต่าง ๆ ของพ้ช้ เม้ี�อฟ้้าที่ะลายโจำรู้ม่ีอายุ  

 120 วันห้ลังปล้ก (Gajbhiye and Sunil, 2010)

ส่ิวินต่าง ๆ ข้องพ้ช
Andrographolide 

(%w/w)
Total lactones 

(%)

ลำาต้น 0.751 2.637

ใบ 3.572 7.301

ทัี่�งต้น 1.238 5.397

ฝัีก 0.159 1.071
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 ปริมาณสิารสิำาคัญในระยะการเจัริญเติบโต รู้ะยะการู้เจำริู้ญเติบโตของ 

ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ตั�งแต่อายุ 40-160 วันห้ลังย้ายปล้ก ส่วนของใบจำะม่ีการู้สรู้้าง 

สารู้ andrographolide โด้ยม่ีแนวโน้มีเพิ�มีข่�นในรู้ะยะ 40-80 วันห้ลังย้ายปล้ก  

และม่ีปริู้มีาณสารู้ andrographolide ส้งท่ี่�สุด้เม้ี�ออายุ 100 วันห้ลังย้ายปล้ก แต่ 

การู้เก็บเก่�ยวทัี่�งต้นม่ีสารู้ andrographolide ส้งท่ี่�สุด้ 80 วันห้ลังย้ายปล้กซ่ึ่�งเป็น 

ช่้วงรู้ะยะพ้ช้ออกด้อกส้งสุด้ และสารู้ andrographolide จำะลด้ลงในรู้ะยะท่ี่�พ้ช้ 

เริู้�มีม่ีการู้ติด้ฝัีก และลด้ลงต่อเน้�องเรู้้�อย ๆ ท่ี่� 120 วันห้ลังย้ายปล้ก

  สำา ห้ รัู้ บ ส่ วนขอ งลำา ต้ น ท่ี่� ม่ี คุ่ า ส า รู้  

andrographolide ตำ�ากว่าส่วนของใบในทีุ่ก 

รู้ะยะการู้เจำริู้ญเติบโตนั�น จำะพบว่า ปริู้มีาณ 

สารู้ andrographolide ในส่วนของลำาต้น 

ม่ีการู้เพิ�มีปริู้มีาณข่�นเรู้้�อย ๆ โด้ยม่ีปริู้มีาณสารู้ 

andrographolide ส้งท่ี่�สุด้เม้ี�ออายุ 120 วัน 

ห้ลังย้ายปล้ก และปริู้มีาณสารู้ andrographolide 

จำะลด้ปริู้มีาณลงตามีรู้ะยะการู้เจำริู้ญโตท่ี่�เพิ�มีข่�น

ถัด้จำาก 120 วันห้ลังย้ายปล้กและปรู้ิมีาณสารู้ 

andrographolide จำะลด้ลงอย่างต่อเน้�อง 

ไปจำนถ่งรู้ะยะสุด้ท้ี่ายของการู้เจำริู้ญเติบโต

 ดั้งนั�นการู้เก็บเก่�ยวผลผลิตเพ้�อให้้ได้้วัตถุดิ้บท่ี่�ม่ีคุุณภัาพสำาห้รัู้บผลิตยา 

ในเบ้�องต้นจำำาเป็นต้องเก็บเก่�ยวผลผลิตให้้ถ้กต้น เก็บเก่�ยวผลผลิตให้้ถ้กส่วน และ 

เก็บเก่�ยวผลผลิตให้้ถ้กเวลา สำาห้รู้ับรู้ะยะเก็บเก่�ยวผลผลิตท่ี่� เห้มีาะสมีของ 

ฟ้้าที่ะลายโจำรู้คุ้อ รู้ะยะท่ี่�ใบอ่อนม่ีสารู้สำาคัุญส้ง ห้ลังปล้ก 18 สัปด้าห์้ ห้รู้้อ 

รู้ะห้ว่าง 120-135 วันห้ลังปล้ก ซ่ึ่�งสอด้คุล้องกับดั้ช้น่พ้�นท่ี่�ใบท่ี่�จำะเพิ�มีส้งข่�น 

ไปจำนถ่ง 90 วันห้ลังปล้ก และจำะคุ่อย ๆ ลด้ลงไปจำนถ่ง 120 วัน ซ่ึ่�งเป็นสัญญาณว่า 

พ้ช้เข้าส่้รู้ะยะเจำริู้ญเติบโตเต็มีท่ี่�เพ้�อเข้าส่้รู้ะยะส้บพันธ์ุุ์ 
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 การู้ปฏิิบัติที่างการู้เกษตรู้ท่ี่�ด่้สำาห้รัู้บการู้ผลิตพ้ช้สมุีนไพรู้ คุรู้อบคุลุมี 

ทุี่กขั�นตอนของกรู้ะบวนการู้ผลิตในแปลงปล้กถ่งการู้ปฏิิบัติห้ลังการู้เก็บเก่�ยว 

ซ่ึ่�งม่ีการู้บรู้รู้จำุ และ/ห้รู้้อรู้วบรู้วมีผลิตผลเพ้�อจำำาห้น่าย โด้ยม่ีวัตถุปรู้ะสงค์ุเพ้�อ 

ให้้ได้้วัตถุดิ้บพ้ช้สมุีนไพรู้ท่ี่�มี่คุุณภัาพและปลอด้ภััย เห้มีาะสมีสำาห้รู้ับแปรู้รู้้ป 

เป็นผลิตภััณฑ์์สมุีนไพรู้ โด้ยคุำาน่งถ่งสิ�งแวด้ล้อมี สุขภัาพ คุวามีปลอด้ภััย  

และสวัสดิ้ภัาพของผ้้ปฏิิบัติงาน

การปฏิิบัติทางการเกษตรท่�ด่ี การปฏิิบัติทางการเกษตรท่�ด่ี 
สำาหรับพืชสมุุนำไพรสำาหรับพืชสมุุนำไพร

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR HERBSGOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR HERBS
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 ข้อกำาห้นด้ของการู้ปฏิิบัติที่างการู้เกษตรู้ท่ี่�ด่้สำาห้รัู้บพ้ช้สมุีนไพรู้ ฟ้้าที่ะลายโจำรู้

 ม่ีสังเขปดั้งน่�

สภาพพื�นำท่�ปลูิก

 แห้ล่งปล้กท่ี่�เห้มีาะสมีสำาห้รัู้บฟ้้าที่ะลายโจำรู้ คุวรู้คุำาน่งถ่งองค์ุปรู้ะกอบสำาคัุญ ดั้งน่�

 1. พื�นำท่�
  n พ้�นท่ี่�รู้าบห้รู้้อท่ี่�ด้อน คุวามีลาด้เอ่ยงปรู้ะมีาณ 1-3 % แต่ไม่ีคุวรู้เกิน 

5-10 %

  n พ้�นท่ี่�ม่ีคุวามีสมีำ�าเสมีอ ไม่ีม่ีนำ�าท่ี่วมีขัง ม่ีการู้รู้ะบายนำ�าท่ี่�ด่้

  n สามีารู้ถปล้กได้้ตั�งแต่คุวามีส้งจำากรู้ะดั้บนำ�าที่ะเล ถ่ง 3,200 เมีตรู้ 

เห้น้อรู้ะดั้บนำ�าที่ะเล

  n พ้�นท่ี่�ปล้กต้องอย้่ในสภัาพแวด้ล้อมีท่ี่�ไมี่ก่อให้้เกิด้การู้ปนเป้�อนของผลิตผล

ท่ี่�กรู้ะที่บต่อคุวามีปลอด้ภััยของผลิตภััณฑ์์พ้ช้สมุีนไพรู้ ห้ากพ้�นท่ี่�ม่ีสภัาพแวด้ล้อมี 

ท่ี่�เส่�ยงต่อการู้ปนเป้�อนจำากวัตถุห้รู้้อสิ�งท่ี่�เป็นอันตรู้าย ให้้นำาตัวอย่างดิ้นส่งวิเคุรู้าะห์้ 

การู้ปนเป้�อนจำากวัตถุห้รู้้อสิ�งท่ี่�เป็นอันตรู้ายจำากห้้องปฏิิบัติการู้ของที่างรู้าช้การู้ห้รู้้อ

ห้้องปฏิิบัติการู้ท่ี่�ได้้รัู้บการู้รัู้บรู้องรู้ะบบคุุณภัาพ

  n การู้คุมีนาคุมีสะด้วก อย้่ใกล้แห้ล่งรัู้บซ้ึ่�อผลผลิต
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 2. ลัิกษณะดิีนำ
  n ดิ้นรู่้วน ห้รู้้อ รู่้วนปนที่รู้าย ม่ีคุวามีอุด้มีสมีบ้รู้ณ์มีาก และม่ีอินที่รู่้ยวัตถุ 

ไม่ีตำ�ากว่า 3.5%

  n ดิ้นคุวรู้ม่ีการู้รู้ะบายนำ�าด่้และถ่ายเที่อากาศด่้

  n ม่ีรู้ะดั้บห้น้าดิ้นล่ก ไม่ีน้อยกว่า 50 เซึ่นติเมีตรู้

  n ดิ้นคุวรู้ม่ีคุวามีเป็นกรู้ด้ ด่้าง รู้ะห้ว่าง 6.6-6.8

 3. สภาพภูมิุอากาศ
  n สามีารู้ถเจำริู้ญเติบโตได้้ด่้ในอากาศรู้้อนห้รู้้อรู้้อนช้้�น เจำริู้ญเติบโตได้้ 

ทัี่�งในสภัาพท่ี่�รู่้มีและกลางแจ้ำง ถ้าปล้กในพ้�นท่ี่�กลางแจ้ำงจำะม่ีลำาต้นเต่�ยใบห้นา ส่วน 

ในท่ี่�รู่้มีลำาต้นจำะส้งใบให้ญ่แต่บาง พ้�นท่ี่�ปล้กจ่ำงคุวรู้เป็นท่ี่�โล่งแจ้ำง ห้รู้้อม่ีแสงรู้ำาไรู้

 4. แหล่ิงนำำ�า
  n แห้ล่งนำ�าต้องเพ่ยงพอต่อการู้เจำริู้ญเติบโตของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ในฤด้้แล้ง

  n เป็นแห้ล่งนำ�าท่ี่�สะอาด้ม่ีคุวามีเป็นกรู้ด้-ด่้างปรู้ะมีาณ 7

  n ไม่ีม่ีสารู้พิษปนเป้�อน และไมี่ไห้ลผ่านแห้ล่งท่ี่�ม่ีการู้ปนเป้�อนของเช้้�อโรู้คุ/

โลห้ะห้นัก
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  n นำ�าท่ี่�ใช้้ในแปลงปล้ก ต้องมีาจำากแห้ล่งนำ�าท่ี่�อย้ใ่นสภัาพแวด้ล้อมี ซ่ึ่�งไม่ี

ก่อให้้เกิด้การู้ปนเป้�อนท่ี่�กรู้ะที่บต่อคุวามีปลอด้ภััยของผ้้บริู้โภัคุ ห้ากแห้ล่งนำ�าม่ีสภัาพ

แวด้ล้อมีท่ี่�เส่�ยงต่อการู้ปนเป้�อนจำากวัตถุห้รู้้อสิ�งท่ี่�เป็นอันตรู้าย ต้องตรู้วจำสอบคุุณภัาพ

ของนำ�า โด้ยนำาตัวอย่างของนำ�าส่งวิเคุรู้าะห์้การู้ปนเป้�อนจำากวัตถุห้รู้้อสิ�งท่ี่�เป็นอันตรู้าย

จำากห้้องปฏิิบัติการู้ของที่างรู้าช้การู้ห้รู้้อห้้องปฏิิบัติการู้ท่ี่�ได้้รัู้บการู้รัู้บรู้องรู้ะบบ

คุุณภัาพ เก็บตัวอย่างนำ�าอย่างน้อย 1 คุรัู้�ง ในรู้ะยะเริู้�มีจัำด้รู้ะบบการู้ผลิต และให้้เก็บ

ตัวอยา่งนำ�าเพิ�มีทุี่กคุรัู้�งในช่้วงเวลาท่ี่�สภัาพแวด้ลอ้มีเส่�ยงต่อการู้ปนเป้�อนส่งห้้องปฏิิบัติ

การู้ของที่างรู้าช้การู้ห้รู้้อห้้องปฏิิบัติการู้ท่ี่�ได้้รัู้บการู้รัู้บรู้องรู้ะบบคุุณภัาพ เพ้�อวิเคุรู้าะห์้

การู้ปนเป้�อน และเกบ็ใบแจ้ำงผลการู้วเิคุรู้าะห้น์ำ�าไว้เป็นห้ลักฐาน มีก่ารู้จำดั้การู้นำ�าเส่ยท่ี่�

เกิด้ข่�นจำากการู้ใช้้งาน เช่้น นำ�าจำากห้้องสุขา นำ�าทิี่�งต่าง ๆ เพ้�อลด้คุวามีเส่�ยงท่ี่�ม่ีผลกรู้ะ

ที่บต่อสิ�งแวด้ล้อมีของพ้�นท่ี่�ปล้กและพ้�นท่ี่�โด้ยรู้อบ

  n นำ�าท่ี่�ใช้้ในการู้จำดั้การู้ห้ลงัการู้เก็บเก่�ยว กรู้ณ่ท่ี่�ม่ีการู้ใช้้นำ�าล้างพ้ช้สมุีนไพรู้

เพ้�อกำาจัำด้สิ�งสกปรู้กขั�นต้น ให้้ใช้้นำ�าสะอาด้ท่ี่�มีาจำากแห้ล่งนำ�าท่ี่�ไม่ีเส่�ยงต่อการู้ 

ปนเป้�อน นำ�าสำาห้รัู้บใช้้ในการู้จัำด้การู้ห้ลังการู้เก็บเก่�ยว ต้องม่ี

คุุณภัาพตามีมีาตรู้ฐานโด้ยคุวรู้ให้้คุวามีสำาคัุญกับปัญห้า 

การู้ปนเป้�อนเป็นพิเศษ ในกรู้ณ่ดั้งต่อไปน่� 1) นำ�าท่ี่�จำะไป

สัมีผัสกับส่วนของผลิตผลท่ี่�บริู้โภัคุได้้ 2) ผลิตผลท่ี่� 

ม่ีคุุณลักษณะที่างกายภัาพท่ี่�ที่ำาให้้นำ�าตกคุ้างอย้ ่

ท่ี่�ผลิตผล เช่้น ใบ และพ้�นผิวท่ี่�ไม่ีเรู่้ยบ

 5. ฤดูีการปลูิก
  สำาห้รัู้บการู้ปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้

สามีารู้ถปล้กได้้ทุี่กฤด้้กาล แต่ท่ี่�เห้มีาะสมี

คุ้อ ช่้วงต้นฤด้้ฝีน
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พันำธ์ุุ์ปลูิก

 พันธ์ุุ์พิษณุโลก 5-4 ให้้ผลผลิต 

1,774-4,187 กิโลกรัู้มีต่อไรู่้  และ 

ปริู้มีาณสารู้แลคุโตนรู้วมี 10.74-11.79% 

นำ�าห้นักแห้้ง

 พันธ์ุุ์พิจิำตรู้ 4-4 ให้้ผลผลิต 1,726-

3,880 กิโลกรัู้มี/ไรู่้ และปริู้มีาณสารู้ 

แลคุโตนรู้วมี 10.59-12.00% นำ�าห้นักแห้้ง

การปลูิกแลิะดูีแลิรักษา

 1. การเตร่ยมุดิีนำ
  ห้ากพ้�นท่ี่�ปล้กม่ีวัช้พ้ช้ไม่ีมีาก และดิ้นรู่้วนซุึ่ยด่้ การู้ไถพรู้วนเพ่ยง 1 คุรัู้�ง 

ก็เพ่ยงพอ แต่ถ้าพ้�นท่ี่�ปล้กม่ีวัช้พ้ช้มีากและห้น้าดิ้นแข็งคุวรู้ที่ำาการู้ไถพรู้วน  

2 คุรัู้�งคุ้อ

  การไถิ่ดะ เป็นการู้เปิด้ห้น้าดิ้นให้้รู่้วนซุึ่ยและกำาจัำด้วัช้พ้ช้ จำากนั�นคุวรู้ 

ตากดิ้นไว้ปรู้ะมีาณ 7-14 วัน เพ้�อกำาจัำด้ศัตรู้้พ้ช้จำำาพวกที่ำาลายไข่แมีลง ห้รู้้อเช้้�อโรู้คุ 

ในดิ้น และยังช่้วยที่ำาให้้ดิ้นรู่้วนซุึ่ย สะด้วกในการู้ปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้

  การไถิ่แปร เป็นการู้ไถ่กลับห้น้าดิ้น ที่ำาให้้ดิ้นรู่้วมีซุึ่ยละเอ่ยด้มีากยิ�งข่�น  

เพ้�อปรัู้บรู้ะด้ับดิ้นให้้เสมีอ และคุวรู้เก็บตอไมี้และวัช้พ้ช้ออกจำากแปลงปล้กให้้ห้มีด้  

ห้ากพบว่าดิ้นม่ีคุวามีเป็นกรู้ด้ด่้างตำ�ากว่า 6.0 ให้้ห้ว่านป้นขาว อัตรู้า 100-200 กิโลกรัู้มี

ต่อไรู่้
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  การเตร่ยมแปลูงปลู้ก ถ้าที่ำาการู้ปล้กในฤด้้ฝีน และพ้�นท่ี่�ปล้กเป็นท่ี่�ลุ่มี  

คุวรู้ที่ำาการู้ขุด้ยกรู่้องแปลง ทัี่�งน่�เพ้�อป้องกันนำ�าท่ี่วมีขังเป็นเวลานาน ๆ ซ่ึ่�งจำะที่ำาให้้ 

พ้ช้เน่าตายได้้ แต่ถ้าเป็นพ้�นท่ี่�ส้งม่ีการู้รู้ะบายนำ�าด่้ การู้ขุด้ยกรู่้องแปลงก็ไม่ีม่ี 

คุวามีจำำาเป็นแต่อย่างใด้ กรู้ณ่ท่ี่�ขุด้ยกรู่้องแปลง คุวรู้ขุด้ยกแปลงส้ง 15-20 เซึ่นติเมีตรู้ 

คุวามีกว้างของแปลงปล้กคุวรู้อย้่รู้ะห้ว่าง 1-2 เมีตรู้ คุวามียาวแปลงไม่ีจำำากัด้ และ 

คุวรู้มี่ช่้องว่างรู้ะห้ว่างแปลงปรู้ะมีาณ 1 เมีตรู้ เพ้�อใช้้เป็นที่างเด้ินสำาห้รู้ับการู้ด้้แล 

รัู้กษา

 

 

 

 2. การเตร่ยมุพันำธ์ุุ์
  นิยมีใช้้วิธุ่์การู้ขยายพันธ์ุุ์ด้้วยเมีล็ด้ ใช้้เมีล็ด้ท่ี่�ม่ีส่นำ�าตาลแด้งจำากฝัีกแก่ และ

ปรู้าศจำากโรู้คุแมีลง เมีล็ด้ของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ม่ีเปล้อกหุ้้มีเมีล็ด้ห้นาและแข็ง รู้วมีถ่ง

สภัาพภัายในเมีล็ด้บางปรู้ะการู้จ่ำงที่ำาให้้เมีล็ด้ม่ีการู้พักตัว จ่ำงได้้ม่ีการู้ศ่กษาวิธุ่์การู้แก้ไข

เพ้�อเพิ�มีการู้งอกของเมีล็ด้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ เช่้น แช่้เมีล็ด้ในนำ�า ปรู้ะมีาณ 6-12 ชั้�วโมีง 

ห้รู้้อแช่้เมีล็ด้ในนำ�ารู้้อน 80 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส  

เป็นเวลา 5-7 นาท่ี่ (ช้าตรู่้ และด้รุู้ณ, 

2531) ห้รู้้อ อบเมีล็ด้ท่ี่�อุณห้ภ้ัมิี 45 

องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส เป็นเวลา 4 ชั้�วโมีง  

(ยุภัาภัรู้ณ์ , 2535) จำะช่้วยที่ำาให้้ 

เมีล็ด้พันธ์ุุ์งอกด่้ข่�น
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 3. การปลูิก การู้ปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้โด้ยทัี่�วไปสามีารู้ถจำำาแนกวิธุ่์การู้ 

ปล้กได้้ 2 วิธุ่์ ดั้งน่�

  3.1 การปลู้กโดยใช�เมล็ูด เมีล็ด้ท่ี่�นำาไปปล้กคุวรู้ใช้้เมีล็ด้ท่ี่�แก่จัำด้ ซ่ึ่�งจำะ 

ม่ีส่นำ�าตาลแด้ง ลักษณะสมีบ้รู้ณ์ ปรู้าศจำากโรู้คุและแมีลงที่ำาลาย เมีล็ด้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 

ม่ีขนาด้เล็ก 1 กิโลกรัู้มี จำะม่ีเมีล็ด้ 1,000,000-1,200,000 เมีล็ด้ ห้รู้้อ 1 ช้้อนโต๊ะ  

จำะม่ีเมีล็ด้จำำานวน 7,000-8,000 เมีล็ด้ (ช้าตรู่้ และด้รุู้ณ, 2531) กา รู้ปล้กโด้ยใช้้เมีล็ด้ 

แบ่งเป็น การู้ปล้กแบบห้ว่าน และ การู้ปล้กแบบโรู้ยเมีล็ด้เป็นแถว

   ก�รัปล่ิกแบบหว่��น นำาเมีล็ด้มีาผสมีที่รู้ายห้ยาบ อัตรู้า 1:1-2 ใช้้ 

เมีล็ด้ห้ว่านอัตรู้า 100-400 เมีล็ด้ต่อพ้�นท่ี่� 1 ตารู้างเมีตรู้ ห้รู้้ออัตรู้า 1.5-2.0 กิโลกรัู้มี

ต่อไรู่้ คุลุมีแปลงด้้วยฟ้างข้าว แต่ม่ีข้อจำำากัด้ คุ้อที่ำาให้้สิ�นเปล้องเมีล็ด้พันธ์ุุ์ซ่ึ่�งม่ี 

รู้าคุาส้ง

 

 

   ก�รัปล่ิกแบบโรัยเมืลิ็ดเป็นแถว่ การู้ปล้กแบบโรู้ยเมีล็ด้เป็นแถว  

ขุด้รู่้องต้�น ๆ เป็นแถวยาว แล้วโรู้ยเมีล็ด้และเกล่�ยดิ้นกลบบาง ๆ และคุวรู้ม่ีรู้ะยะ 

ปล้กรู้ะห้ว่างแถวปรู้ะมีาณ 40 เซึ่นติเมีตรู้ โด้ยทัี่�วไปใช้้เมีล็ด้ 50 -100 เมีล็ด้  

ต่อ 1 เมีตรู้ การู้ปล้กด้้วยวิธุ่์น่� กำาจัำด้วัช้พ้ช้ได้้ง่ายและสะด้วกข่�น เน้�องจำากม่ีรู้ะยะ 

แถวปล้กท่ี่�แน่นอน สามีารู้ถนำาเคุรู้้�องม้ีอที่างการู้เกษตรู้ เช่้น จำอบ เส่ยมี มีาใช้้ 

พรู้วนดิ้นและด้ายห้ญ้าได้้อย่างคุล่องตัว
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   ก�รัปล่ิกแบบหยอดหลุิมื เตรู่้ยมีห้ลุมีปล้กล่กปรู้ะมีาณ 2-5 เซึ่นติเมีตรู้

 ให้้เป็นแนว โด้ยม่ีรู้ะยะปล้กรู้ะห้ว่างต้น 20 -30 เซึ่นติเมีตรู้ และรู้ะห้ว่างแถว 40 

เซึ่นติเมีตรู้ ห้ยอด้เมีล็ด้ห้ลุมีละ 5-10 เมีล็ด้ เกล่�ยดิ้นกลบบาง ๆ การู้ปล้กวิธุ่์น่�จำะ

ปรู้ะห้ยัด้เมีล็ด้พันธ์ุุ์ แต่ยากในการู้กำาจัำด้วัช้พ้ช้ขณะท่ี่�ต้นยงัเล็ก เห้มีาะสมีกับพ้�นท่ี่�ปล้ก

ท่ี่�ไม่ีม่ีปัญห้าวัช้พ้ช้รู้บกวน

  3.2 การปลู้กโดยใช�กลู�า ม่ีขั�นตอนดั้งน่�

   1) การู้เตรู่้ยมีกล้าฟ้้าที่ะลายโจำรู้ก่อนย้ายปล้ก  

อาจำที่ำาโด้ยการู้เพาะแปลง โด้ยใช้้จำอบขุด้ยกเป็นแปลงกว้าง 1 เมีตรู้ 

ส้งปรู้ะมีาณ 15-20 เซึ่นติเมีตรู้ คุวามียาวและจำำานวนแปลงข่�นอย้่ 

กับจำำานวนเมีล็ด้ท่ี่�เพาะและคุวามีสะด้วกในการู้ปฏิิบัติงาน พรู้้อมีกับ 

ย่อยดิ้นให้้ละเอ่ยด้ และใส่ปุ�ยอินที่รู่้ย์รู้องพ้�นก่อน 0.5-1 กิโลกรัู้มีต่อตารู้างเมีตรู้  

โด้ยผสมีคุลุกเคุล้าให้้เข้ากันแล้วปรัู้บห้น้าดิ้นให้้เรู่้ยบก่อนห้ว่านเมีล็ด้ (ที่ว่ผล และ 

คุณะ, 2542) ห้รู้้อที่ำาการู้เพาะในถุงพลาสติก โด้ยใช้้วัสดุ้เพาะคุ้อ แกลบด้ำา:ที่รู้าย:ดิ้น  

ในอัตรู้าส่วน 2:1:1 เม้ี�อต้นกล้าม่ีใบจำริู้ง 3-14 ใบ สามีารู้ถท่ี่�จำะย้ายปล้กได้้ (ที่ว่ผล  

และคุณะ, 2542; ว่รู้พงษ์, 2541)

   2) การู้ปล้กโด้ยใช้้กิ�งปักช้ำา คัุด้เล้อกกิ�งฟ้้าที่ะลายโจำรู้จำากต้นท่ี่�สมีบ้รู้ณ์ 

แข็งแรู้ง ปรู้าศจำากโรู้คุและแมีลงที่ำาลาย ม่ีอายุท่ี่�เห้มีาะสมีสำาห้รัู้บการู้ปักช้ำา (ไม่ีอ่อน

ห้รู้้อแก่เกินไป) คุวามียาวปรู้ะมีาณ 10 เซึ่นติเมีตรู้ คุวรู้เด้็ด้ใบเพ้�อลด้การู้คุายนำ�า  

นำาไปแช่้ในนำ�ายาเรู่้งรู้ากเป็นเวลา 10 นาท่ี่ ผ่�งให้้แห้้งก่อนปักช้ำาแล้วรู้ด้นำ�าให้้ชุ่้มี โด้ย

ต้องรัู้กษาคุวามีชุ่้มีช้้�นและพรู้างแสงปรู้ะมีาณ 1 สัปด้าห์้ เม้ี�อม่ีการู้แตกใบและรู้าก 

งอกแล้วสามีารู้ถย้ายปล้กลงในแปลงต่อไป

   3) การู้เตรู่้ยมีห้ลุมีปล้ก ขุด้ห้ลุมีกว้างปรู้ะมีาณ 15 เซึ่นติเมีตรู้  

ล่กปรู้ะมีาณ 8-12 เซึ่นติเมีตรู้ เป็นแถว รู้ะยะปล้ก 30 × 40 เซึ่นติเมีตรู้ ให้้นำ�าห้นักสด้

ส้งสุด้ 3,070 กิโลกรู้ัมีต่อไรู่้ นำ�า ห้นักแห้้งส้งสุด้เฉีล่�ย 776.6 กิโลกรู้ัมีต่อไรู่้ และ 

รู้ะยะปล้ก 30 × 60 เซึ่นติเมีตรู้ ให้้ปริู้มีาณแอนโด้รู้กรู้าโฟ้ไลด์้ส้งสุด้ 6.98 กรัู้มีต่อ 

นำ�าห้นักแห้้ง 100 กรัู้มี (จำรัู้ญ และคุณะ 2554) ใส่ปุ�ยอินที่รู่้ย์รู้องก้นห้ลุมีปรู้ะมีาณ  

125 กรัู้มีต่อห้ลุมี และคุลุกเคุล้าให้้เข้ากับดิ้น
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   4) ย้ายกล้าปล้ก เม้ี�อกล้าม่ีอายุปรู้ะมีาณ 30 วัน ก่อนย้ายกล้า  

รู้ด้นำ�าแปลงให้้ชุ่้มี แล้วจ่ำงใช้้ช้้อนขุด้ห้รู้้อเส่ยมีแซึ่ะกล้าไปปล้กในห้ลุมีท่ี่�เตรู่้ยมีไว้  

1 ต้นต่อห้ลุมี ห้ลังปล้กรู้ด้นำ�าทัี่นท่ี่

 

 

 

 4. การดูีแลิรักษา
  การปลู้กซ่่อม ห้ลังจำากปล้กแล้วปรู้ะมีาณ 7-15 วัน ห้ากพบว่าต้นกล้า 

ท่ี่�ปล้กตายห้รู้้อเมีล็ด้ไม่ีงอก คุวรู้ปล้กซึ่ำ�าทัี่นท่ี่ เพ้�อให้้ต้นกล้าเจำริู้ญเติบโตอย่างสมีำ�าเสมีอ

ทัี่�วทัี่�งแปลง

  การถิ่อนแยก ในกรู้ณ่ท่ี่�ใช้้วิธุ่์การู้ปล้กแบบห้ว่านเมีล็ด้ ห้ลังจำากปล้กแล้ว

ปรู้ะมีาณ 30 -45 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าท่ี่�ปล้กไว้แน่นเกินไป คุวรู้ที่ำาการู้ถอนแยก  

เพ้�อให้้ได้้ต้นท่ี่�สมีบ้รู้ณ์แข็งแรู้ง ไม่ีแย่งอาห้ารู้กัน

  การคล์ูมแปลูง และการู้พรู้างแสง ถ้าพ้�นท่ี่�ปล้กเป็นท่ี่�โล่งแจ้ำง แด้ด้จัำด้  

ลมีพัด้แรู้ง คุวรู้คุลุมีแปลงปล้ก ด้้วยวัสดุ้คุลุมีดิ้นบาง ๆ เช่้น ฟ้างข้าว เพ้�อช่้วย 

พรู้างแสง ลด้การู้ช้ะล้างของนำ�า รัู้กษาคุวามีช้้�นในดิ้น ที่ำาให้้เมีล็ด้งอกได้้เร็ู้วข่�น  

การู้พรู้างแสง เม้ี�อต้นกล้าอายุได้้ 15 วัน คุวรู้ม่ีการู้พรู้างแสง 20 เปอร์ู้เซ็ึ่นต์ (ได้้รัู้บ 

แสง 80%) ซ่ึ่�งพบว่า สามีารู้ถเพิ�มีคุวามีส้ง  

ของลำาต้น นำ�าห้นักแห้้งของ ลำาต้นและใบ 

และนำ�าห้นักแห้้งรู้วมี และผลผลิต 

นำ�าห้นักแห้้ง ม่ีคุ่าส้งท่ี่�สุด้ (สมียศ และ

สามีารู้ถ, 2558)
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 5. การใส่ปุ�ย
  การใส่ิป์�ย แบ่งเป็นสองรู้ะยะดั้งน่�

  1. การู้ใส่ปุ�ยรู้องก้นห้ลุมีห้รู้้อรู้อง

พ้�นแปลงเพาะ ใช้้ปุ�ยอินที่รู่้ย์ ได้้แก่ ปุ�ยคุอก 

ห้รู้้อ ปุ�ยห้มัีกม้ีลไส้เด้้อน (Shahjahan et al., 

2013) ใส่ในอัตรู้า 2,500 กิโลกรัู้มีต่อไรู่้ คุวรู้ 

ใส่ก่อนปล้ก 7 วัน

  2. ใส่ห้ลังปล้กใส่ปุ�ยสองคุรัู้�งได้้แก่ 

อายุปรู้ะมีาณ 60 วัน และ อายุ 90-110 วัน ใส่ปุ�ย

เคุม่ีส้ตรู้ 15-15-15 อัตรู้า 50 กิโลกรัู้มีต่อไรู่้  

ไม่ีจำำาเป็นต้องใช้้ปุ�ยท่ี่�มีไ่นโตรู้เจำนส้ง การู้ใช้้ปุ�ยไนโตรู้เจำน

ต้องรู้ะมัีด้รู้ะวังมีาก ถ้าใส่มีากเกินไปจำะที่ำาให้้เฝ้ีอใบ ฝัีกโตเร็ู้ว

เกินไป เป็นโรู้คุและช้ำ�าง่าย

  วิิธุ่์ใส่ิป์�ย สามีารู้ถใส่ปุ�ยได้้ห้ลายวิธุ่์ด้้วยกันซ่ึ่�งแล้วแต่คุวามีสะด้วก และ 

วิธุ่์การู้ปล้กพ้ช้ ดั้งน่�

   แบบหยอดโคู่น ใส่ปุ�ยห่้างจำากโคุนต้นปรู้ะมีาณ 10 เซึ่นติเมีตรู้ โด้ย 

ขุด้ห้ลุมีฝัีง ห้รู้้อโรู้ยรู้อบ ๆ โคุนต้น แล้วพรู้วนดิ้นกลบก็ได้้ ซ่ึ่�งเห้มีาะสมีกับการู้ปล้ก

แบบม่ีรู้ะยะปล้ก

   แบบโรัยหรัอืหว่��นเป็นแถว่ ใส่ปุ�ยโรู้ยห้รู้้อห้วา่นเป็นแถวขนานไปกบั

รู้ะห้ว่างแถวปล้กพ้ช้จำากแถวปล้กปรู้ะมีาณ 10-15 เซึ่นติเมีตรู้ โด้ยขุด้เป็นรู่้องแล้ว

พรู้วนดิ้นกลบ ห้รู้้อโรู้ยปุ�ยก่อนแล้วพรู้วนดิ้นกลบก็ได้้ ซ่ึ่�งเห้มีาะกับการู้ปล้กแบบโรู้ย

เมีล็ด้เป็นแถว

   แบบหว่��น ต้องห้ว่านปุ�ยให้้กรู้ะจำายทัี่�วและสมีำ�าเสมีอ ห้ลังห้ว่านปุ�ย

แล้วต้องรู้ด้นำ�าทัี่นท่ี่ อย่าให้้ปุ�ยคุ้างอย้่ท่ี่�ใบ เพรู้าะจำะที่ำาให้้ใบไห้ม้ี และต้นพ้ช้ตายได้้  

ซ่ึ่�งเห้มีาะกับแปลงเพาะกล้า และการู้ปล้กแบบห้ว่านเมีล็ด้
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 6. การให้นำำ�า
  ฟ้้าที่ะลายโจำรู้เป็นพ้ช้ช้อบนำ�า แต่ไม่ีช้อบนำ�าขัง คุวรู้ให้้นำ�าอย่างสมีำ�าเสมีอ 

และพอเพ่ยง ตั�งแต่ปล้กจำนถ่งช่้วงเก็บเก่�ยว ห้ลังจำากปล้กทุี่กคุรัู้�งต้องให้้นำ�าทัี่นท่ี่  

ซ่ึ่�งจำะช่้วยให้้ต้นกล้าไม่ีเฉีาและตายง่าย ในรู้ะยะเด้้อนแรู้กห้ลังจำากปล้ก ถ้าแด้ด้จัำด้  

คุวรู้ให้้นำ�า 2 คุรัู้�ง เช้้า เย็น ถ้าแด้ด้ไม่ีจัำด้ ให้้นำ�าวันละ 1 คุรัู้�ง และห้ลังจำากอายุ 2 เด้้อน 

ไปแล้ว ให้้นำ�าวันเว้นวัน ห้รู้้อตามีคุวามีเห้มีาะสมี นอกจำากน่�การู้ให้้นำ�าฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 

80% ของคุ่าการู้รู้ะเห้ยสะสมี ซ่ึ่�งวัด้ได้้จำากนำ�าท่ี่�รู้ะเห้ยออกจำากถาด้วัด้การู้รู้ะเห้ย 

ของนำ�า (Pan Evaporation) ตั�งแต่ปล้กจำนถ่งเก็บเก่�ยว ให้้ผลผลิตส้งสุด้ และ 

ปริู้มีาณสารู้แลคุโตนรู้วมีได้้มีาตรู้ฐาน (จำรัู้ญ และคุณะ 2554) แต่ถ้าพ้ช้ขาด้นำ�า 

เป็นรู้ะยะนาน ๆ ห้ลายวัน จำะที่ำาให้้ เห่้�ยวเฉีา แคุรู้ะแกรู้น ออกด้อกเร็ู้ว และไม่ีสามีารู้ถ

ด่้งธุ์าตุอาห้ารู้ท่ี่�จำำาเป็นบางช้นิด้ได้้ ที่ำาให้้เกิด้โรู้คุใบส่ม่ีวง
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การจัดีการศัตรูพืช

 1. โรคำพืช
  ต้นฟ้้าที่ะลายโจำรู้ท่ี่�ม่ีอายุ 2-3 เด้้อน ไม่ีคุ่อยพบการู้รู้ะบาด้ของโรู้คุ  

แต่จำะพบมีากในช่้วงออกด้อกจำนถ่งติด้ฝัีก ซ่ึ่�งโรู้คุท่ี่�พบมีาก ม่ีดั้งน่�

  1.1 โรคโคนเน่าแลูะรากเน่า

   เชืื้�อสำ�เหตุ เกิด้จำากเช้้�อรู้า Phytohpthora sp.

   ลัิกษณะอ�ก�รั ต้นเริู้�มีเห่้�ยว เห้ล้อง ใบรู่้วง โคุนต้นม่ีอาการู้เน่า  

และต้นตาย รู้ะบาด้มีากในช่้วงฤด้้ฝีน ตั�งแต่เด้้อนมิีถุนายนถ่งเด้้อนสิงห้าคุมี

   ก�รัป้องกันกำ�จัด ใช้้เช้้�อรู้าปฏิิปักษ์ Trichoderma harzianum  

อัตรู้าตามีคุำาแนะนำา ห้รู้้อ ห้รู้้อห้ากรุู้นแรู้งมีากให้้ใช้้สารู้เคุม่ีป้องกันกำาจัำด้เช้้�อรู้า  

เมีที่าแลกซิึ่ล รู้าด้ตามีคุำาแนะนำาในฉีลาก
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  1.2 โรคแอนแทำรกโนสิ

   เชืื้�อสำ�เหตุ เกิด้จำากเช้้�อรู้า Collectotrichum sp.

   ลัิกษณะอ�ก�รั ใบของฟ้้าที่ะลายโจำรู้จำะมี่จุำด้แผลแห้้งเล็ก ๆ ส่นำ�าตาล 

และขยายเป็นงวงซ้ึ่อนกันเป็นชั้�น

   ก�รัป้องกันกำ�จัด เม้ี�อพบให้้ถอนทิี่�งและโรู้ยป้นขาวป้องกันการู้แพรู่้

รู้ะบาด้ และใช้้เช้้�อรู้าบาซึ่ิลลัส ซัึ่บทิี่ลิส (บ่เอส) พ่นในอัตรู้า 30-50 กรู้ัมีต่อนำ�า  

20 ลิตรู้ ห้รู้้อห้ากรูุ้นแรู้งมีากให้้ใช้้สารู้กำาจัำด้เช้้�อแมีนโคุเซึ่ป ห้รู้้อไธุ์อะเบนด้าโซึ่ล  

พ่นตามีคุำาแนะนำาในฉีลาก

 

 

  1.3 โรคท่ำ�เกิดจัากเช้�อไวิรัสิ

   ลัิกษณะอ�ก�รั ต้นฟ้้าที่ะลายโจำรู้ จำะม่ีใบส่เห้ล้องซ่ึ่ด้เป็นกลุ่มี ๆ ต้น

จำะไม่ีเจำริู้ญเติบโต แคุรู้ะแกรู้น เป็นต้น

   ก�รัปอ้งกันกำ�จัด ห้มัี�นตรู้วจำแปลง ถ้าพบต้นท่ี่�แสด้งอาการู้เป็นโรู้คุให้้

ถอนที่ำาลาย ห้รู้้อเผาทิี่�งทัี่นท่ี่ เพ้�อกำาจัำด้แห้ล่งสะสมีของไวรัู้ส
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 2. แมุลิงศัตรูพืช
  2.1 หนอนเจัาะสิมอฝ้้าย

   ก�รัเข้้�ทำ�ลิ�ย ตัวเต็มีวัยวางไข่เป็นฟ้องเด่้�ยวตามีส่วนต่าง ๆ ของพ้ช้  

ได้้แก่ ใบ ก้านใบ และยอด้อ่อน ห้นอนวัยแรู้กจำะกัด้กินที่ำาลายต้นอ่อน

   ก�รัป้องกันกำ�จัด เม้ี�อพบการู้รู้ะบาด้ของห้นอนเจำาะสมีอฝ้ีายท่ี่� 

คุวามีเส่ยห้ายรู้ะดั้บเศรู้ษฐกิจำ คุ้อ พบห้นอนมีากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น ห้รู้้อไข่มีากกว่า 

1 ฟ้องต่อต้น ให้้พ่นด้้วยเช้้�อไวรัู้สนิวเคุล่ยโพล่ฮี่โด้รู้ซ่ึ่ส อัตรู้า 30 มิีลลิลิตรู้ต่อนำ�า  

20 ลิตรู้ ห้ยุด้พ่น 1 วันก่อนเก็บเก่�ยว ห้รู้้อใช้้สารู้คุลอร์ู้ฟ้ล้อาซ้ึ่รู้อน 5% อ่ซ่ึ่ อัตรู้า  

20 มิีลลิลิตรู้ต่อนำ�า 20 ลิตรู้ ห้ยุด้พ่นสารู้ 7 วันก่อนเก็บเก่�ยว

 

  2.2 หนอนกระท้ำ�หอม

   ก�รัเข้้�ทำ�ลิ�ย ตัวเต็มีวัยเป็นผ่เส้�อกลางคุ้น วางไข่เป็นกลุ่มีส่นำ�าตาล

คุล้ายฟ้างข้าว กัด้กินทุี่กส่วนของพ้ช้ ที่ำาลายได้้รู้วด้เร็ู้ว ห้นอนจำะเข้าดั้กแด้้ในดิ้น

   ก�รัป้องกันกำ�จัด ห้ากเป็นรู้ะยะท่ี่�ไม่ีรุู้นแรู้ง ให้้ใช้้เช้้�อบ่ท่ี่ Bacillus 

thuringiensis subsp. aizawai ห้รู้้อเช้้�อ Bacillus thuringiensis subsp.  

Kurstaki อัตรู้า 60-80 กรัู้มีต่อนำ�า 20 ลิตรู้ ห้รู้้อใช้้สารู้ธุ์รู้รู้มีช้าติ ได้้แก่ เมีล็ด้สะเด้า 

พ่นในอัตรู้า 1 กิโลกรัู้มีต่อนำ�า 20 ลิตรู้ ห้รู้้ออาจำปล่อยแมีลงศัตรู้้ธุ์รู้รู้มีช้าติของ 

แมีลงศัตรู้้พ้ช้ เช่้น แมีลงช้้างปีกใสและด้้วงเต่าตัวห้ำ�า และเม้ี�อพบการู้รู้ะบาด้ของ 

ห้นอนกรู้ะท้้ี่ห้อมีท่ี่�รู้ะดั้บคุวามีเส่ยห้ายรู้ะดั้บเศรู้ษฐกิจำ คุ้อ พบห้นอนมีากกว่า  
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1 ตัวต่อ 2 ต้น ห้รู้้อกลุ่มีไข่มีากกว่า 1 กลุ่มีต่อ 2 ต้น พ่นด้้วยเช้้�อไวรัู้สนิวเคุล่ย 

โพล่ฮ่ีโด้รู้ซ่ึ่ส อัตรู้า 30 มิีลลิลิตรู้ต่อนำ�า 20 ลิตรู้ ห้ยุด้พ่น 1 วันก่อนเก็บเก่�ยว ห้รู้้อ 

สารู้คุลอร์ู้ฟ้ล้อาซ้ึ่รู้อน 5% อ่ซ่ึ่ อัตรู้า 20 มิีลลิลิตรู้ต่อนำ�า 20 ลิตรู้ ห้ยุด้พ่นสารู้  

7-8 วันก่อนเก็บเก่�ยว

  2.3 เพลู่�ยหอย แลูะเพลู่�ยอ่อน

   ก�รัป้องกันกำ�จัด โด้ยพ่นสารู้สกัด้สะเด้า ห้รู้้อไวท์ี่ออยล์

 

 3. วัิชพืช
  วัช้พ้ช้ท่ี่�พบมีาก ม่ี 3 ปรู้ะเภัที่ คุ้อ

  n ปรู้ะเภัที่ใบแคุบ ห้ญ้าต่นนก ห้ญ้าต่นกา ห้ญ้าปากคุวาย ห้ญ้าแพรู้ก 

ห้ญ้าไผ่

  n ปรู้ะเภัที่ใบกว้าง ได้้แก่ ห้ญ้ายาง ผักปรู้าบ ห้ญ้าเขมีรู้ สาบแรู้้งสาบกา 

ผักกะสัง ผักโขมีห้นามี ผักเส่�ยนผ่ ผักโขมี ล้กใต้ใบ นำ�านมีรู้าช้ส่ห์้ ห้้ปลาช่้อน เง่�ยงป�า 

ตำาแย บานไม่ีรู้้้โรู้ยป�า ห้ญ้าละออง สะอ่ก ปอวัช้พ้ช้ มีะรู้ะข่�นก

  n ปรู้ะเภัที่กก แห้้วห้ม้ี กกด้อกเข่ยว ตะกรัู้บ
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  การู้ป้องกันกำาจัำด้ ม่ี 2 วิธุ่์ คุ้อ

  3.1 วิิธุ่์เข้ตกรรม:

   1. ไถเตรู่้ยมีดิ้นก่อนปล้ก อาจำที่ำาการู้ไถ 1-2 คุรัู้�ง คุรัู้�งแรู้กไถกลบ 

กำาจัำด้ต้นวัช้พ้ช้ท่ี่�ข่�นอย้่ ตากดิ้นทิี่�งไว้เป็นเวลา 1-2 สัปด้าห์้ ที่ำาการู้ไถห้รู้้อคุรู้าด้ 

คุรัู้�งท่ี่�สอง เพ้�อกำาจัำด้ต้นอ่อนวัช้พ้ช้ท่ี่�งอกข่�นมีาห้ลังการู้ไถคุรัู้�งแรู้ก จำากนั�นจ่ำงปล้กพ้ช้

ทัี่นท่ี่จำะช่้วยลด้ปริู้มีาณวัช้พ้ช้ได้้รู้ะดั้บห้น่�ง

   2. ใช้้วัสดุ้คุลุมีดิ้น เช่้น การู้ใช้้ฟ้างข้าว เปล้อกถั�ว เศษพ้ช้ และ 

แกลบ เป็นต้น คุลุมีดิ้นทัี่นท่ี่ห้ลังปล้กพ้ช้จำะช่้วยคุวบคุุมีวัช้พ้ช้บางช้นิด้ และช่้วยรัู้กษา

คุวามีช้้�นในดิ้น

  3.2 วิิธุ่์กลู: การู้ใช้้แรู้งงาน ห้รู้้อเคุรู้้�องม้ีอกล การู้ใช้้ม้ีอถอน ห้รู้้อใช้้จำอบ

ถาก อาจำที่ำา 1-2 คุรัู้�ง ในช่้วงรู้ะยะแรู้ก ของการู้เจำริู้ญเติบโตของพ้ช้โด้ยเฉีพาะวัช้พ้ช้

ท่ี่�ขยายพันธ์ุุ์ด้้วยหั้วห้รู้้อเห้ง้า เช่้น แห้้วห้ม้ี คุวรู้เก็บออกให้้มีากท่ี่�สุด้ ห้ากพบวัช้พ้ช้ใน

แปลงเพาะเมีล็ด้ ห้รู้้อแปลงปล้กแบบห้ว่าน ให้้กำาจัำด้โด้ยใช้้ม้ีอถอน ส่วนในแปลงปล้ก

แบบโรู้ยเป็นแถว แบบห้ยอด้ห้ลมุีและแบบปล้กด้้วยต้นกล้า ซ่ึ่�งม่ีรู้ะยะปล้กใช้้การู้ถอน

ห้รู้้อให้้เคุรู้้�องม้ีอช่้วย และคุวรู้ที่ำาการู้พรู้วนดิ้นเข้าโคุนต้นไปพรู้้อมีกัน
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การเก็บเก่�ยวิแลิะการปฏิิบัติหลัิงการเก็บเก่�ยวิ

 1. การเก็บเก่�ยวิ
  การเก็บเก่�ยวิใบ หร้อ ทัำ�งต�น การู้เก็บเก่�ยวฟ้้าที่ะลายโจำรู้ คุวรู้เก็บเก่�ยว 

ในช่้วงท่ี่�ฟ้้าที่ะลายโจำรู้เริู้�มีออกด้อกจำนถ่งด้อกบาน 50 เปอร์ู้เซ็ึ่นต์ ซ่ึ่�งฟ้้าที่ะลายโจำรู้ 

จำะม่ีอายุปรู้ะมีาณ 110-150 วัน และเป็นช่้วงท่ี่�ม่ีสารู้สำาคัุญมีากท่ี่�สุด้ ห้ากเก็บห้ลังช่้วงน่� 

สารู้สำาคัุญจำะลด้ลง ในขณะท่ี่�การู้ออกด้อกจำะช้้าห้รู้้อเร็ู้วข่�นอย่้กับสภัาวะแวด้ล้อมี

  วิ่ธีีก�รัเก็บเกี�ยว่ โด้ยใช้้กรู้รู้ไกรู้ตัด้ห้รู้้อเคุ่ยว ตัด้เห้น้อดิ้นให้้ห่้างจำากโคุน

ปรู้ะมีาณ 5-10 เซึ่นติเมีตรู้ เพ้�อเล่�ยงต้นตอให้้เจำริู้ญเติบโตให้้ผลผลิตในรุู่้นต่อไป  

ใช้้เวลาปรู้ะมีาณ 2-3 เด้้อน จ่ำงสามีารู้ถเก็บเก่�ยวฟ้้าที่ะลายโจำรู้ได้้อ่กคุรัู้�ง จำากนั�น 

นำามีาคัุด้แยกวัช้พ้ช้ และสิ�งปลอมีปนออก ล้างด้้วยนำ�าสะอาด้ ตัด้เป็นท่ี่อนปรู้ะมีาณ 

2-3 เซึ่นติเมีตรู้ แล้วผ่�งให้้แห้้งห้รู้้ออบด้้วยเคุรู้้�องอบแห้้งแบบลมีรู้้อน

  ผลผลิตสด้เฉีล่�ย 2,000-3,000 กิโลกรัู้มีต่อไรู่้ ม่ีสัด้ส่วนผลผลิตสด้ต่อ 

ผลผลิตแห้้งอัตรู้า 4 : 1 กิโลกรัู้มี

  สารู้แอนโด้รู้กรู้าฟ้โฟ้ไลด้์ในส่วนของใบฟ้้าที่ะลายโจำรู้จำะเริู้�มีม่ีปริู้มีาณ 

มีากข่�นตั�งแต่อายุ 80 วันข่�นไป (Gajbhiye and Khristi, 2010) การู้เก็บเก่�ยวผลผลิต 

ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ท่ี่�อายุ 135 วันห้ลังปล้ก จำะให้้ปรู้ิมีาณสารู้แอนโด้รู้กรู้าฟ้โฟ้ไลด้์ส้ง 

(Kumar and Kumar, 2013; Detpiratmongkol and Liphan, 2018) นอกจำากน่� 
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การู้เก็บเก่�ยวใบฟ้้าที่ะลายโจำรู้ท่ี่�อายุ 18 สัปด้าห์้ห้ลังปล้ก ห้รู้้อรู้ะยะก่อนออกด้อก 

จำะม่ีปริู้มีาณสารู้สำาคัุญมีากท่ี่� สุด้ และจำะพบในรู้ะยะใบอ่อนมีากกว่าใบแก่  

(Tajidin et al., 2019) อย่างไรู้ก็ตามี สารู้สำาคัุญของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ม่ีปริู้มีาณ 

ท่ี่�แตกต่างกันเม้ี�อเก็บเก่�ยวท่ี่�อายุ 120 150 และ 180 วันห้ลังปล้ก (Yusof et al., 

2015)

  การเก็บเก่�ยวิเมลู็ด เก็บเก่�ยวเมีล็ด้พันธ์ุุ์ท่ี่�เห้มีาะสมี เม้ี�อพ้ช้ม่ีอายุปรู้ะมีาณ  

6 เด้้อน เป็นรู้ะยะฝัีกแก่ เมีล็ด้ม่ีส่นำ�าตาล ห้รู้้อม่ีนำ�าห้นักเมีล็ด้รู้วมีปรู้ะมีาณ 0.166 กรัู้มี

ต่อ 100 เมีล็ด้ จำะให้้เปอร์ู้เซ็ึ่นต์การู้งอกส้ง (98.5 %) และสามีารู้ถเก็บไว้ได้้นานถ่ง  

1 ปี แต่อัตรู้าการู้งอกส้งสุด้จำะพบในเมีล็ด้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ท่ี่�เก็บไว้ไม่ีเกิน 6 เด้้อน  

(Solikin and Nurfadilah, 2017) 
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 2. การปฏิิบัติหลัิงการเก็บเก่�ยวิ
  ห้ลังจำากเก็บเก่�ยวฟ้้าที่ะลายโจำรู้เรู่้ยบรู้้อยแล้ว คุวรู้ที่ำาคุวามีสะอาด้ 

ก่อนที่ำาให้้แห้้ง นำาฟ้้าที่ะลายโจำรู้ท่ี่�เก็บมีาล้างนำ�าให้้สะอาด้ คัุด้แยกสิ�งปนปลอมี  

เช่้น วัช้พ้ช้ท่ี่�ปะปนมีา ตัด้ห้รู้้อหั้�นให้้ม่ีคุวามียาวปรู้ะมีาณ 3-5 เซึ่นติเมีตรู้ ผ่�งให้้ 

สะเด็้ด้นำ�า แล้วนำามีาเกล่�ยบนภัาช้นะท่ี่�สะอาด้ เช่้น กรู้ะด้้งห้รู้้อถาด้ การู้ตาก 

คุวรู้คุลุมีภัาช้นะด้้วยผ้าขาวบาง เพ้�อป้องกันฝุี�นละอองและกันการู้ปลิวของสมุีนไพรู้ 

ตากจำนแห้้งสนิที่ ห้รู้้อใช้้เคุรู้้�องอบแห้้งแบบลมีรู้้อน ท่ี่�อุณห้ภ้ัมิี 50 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส  

ใน 8 ชั้�วโมีงแรู้ก และลด้อุณห้ภ้ัมิีเห้ล้อ 40-45 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส อบต่อจำนแห้้งสนิที่  

ห้ลังจำากท่ี่�ฟ้้าที่ะลายโจำรู้แห้้งด่้แล้ว คุวรู้นำาฟ้้าที่ะลายโจำรู้เก็บใส่ถุงพลาสติกปิด้ปากถุง

ห้รู้้อมัีด้ให้้แน่นและเก็บฟ้้าที่ะลายโจำรู้ในท่ี่�สะอาด้ ไมี่คุวรู้เก็บฟ้้าที่ะลายโจำรู้ไว้ใช้้นาน

เพรู้าะจำะที่ำาให้้ปริู้มีาณสารู้สำาคัุญลด้ลงปรู้ะมีาณ 25%
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  อย่างไรู้ก็ตามี วิธุ่์การู้เก็บรัู้กษาฟ้้าที่ะลายโจำรู้ห้ลังการู้เก็บเก่�ยว สามีารู้ถ

ที่ำาได้้ห้ลายวิธุ่์ ได้้แก่ การู้ผ่�งลมี การู้อบท่ี่�อุณห้ภ้ัมิี 50 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส การู้อบด้้วย 

โรู้งอบพลังงานแสงอาทิี่ตย์ การู้ที่ำาแห้้งแบบเย้อกแข็ง (freeze dry) และ การู้ตากแด้ด้ 

เป็นต้น คุุณภัาพท่ี่�ได้้จำะม่ีคุวามีแตกต่างกัน คุ้อ การู้ที่ำาให้้แห้้งแบบเยอ้กแข็ง ช่้วยรัู้กษา

ให้้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้คุงสภัาพเดิ้มีในเรู้้�องของส่ รู้้ปรู่้าง ขนาด้ และสารู้สำาคัุญในยา แต่จำะ

ม่ีคุ่าใช้้จำ่ายส้ง ขณะท่ี่�การู้ผ่�งลมีจำะพบคุวามีช้้�นน้อยสุด้และม่ีนำ�าห้นักแห้้งเห้ล้อมีากท่ี่�สุด้  

(แสงมีณ่ และคุณะ, 2553)

  การบรรจ์ัแลูะการเก็บรักษา : เก็บใส่ถุงพลาสติกปิด้ปากถุงห้รู้้อมัีด้ 

ให้้แน่น ถ้าม่ีปริู้มีาณน้อยเก็บในขวด้แห้้งท่ี่�สะอาด้ ปิด้ฝีาให้้สนิที่ และเก็บในท่ี่�สะอาด้ 

ไม่ีคุวรู้เก็บวัตถุดิ้บไว้ใช้้นาน จำากการู้ศ่กษาพบว่าปริู้มีาณสารู้สำาคัุญจำะลด้ลงปรู้ะมีาณ 

25 % เม้ี�อเก็บไว้นาน 1 ปี
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การบันำทึกข้อมูุลิ

 การู้ผลิตฟ้้าที่ะลายโจำรู้เพ้�อให้้ได้้มีาตรู้ฐาน คุวรู้ม่ี

การู้บนัท่ี่กข้อม้ีลการู้ปฏิิบัติในขั�นตอนการู้ผลติต่าง ๆ  เพ้�อ

สามีารู้ถนำาไปใช้้ในการู้ตรู้วจำสอบวิธุ่์การู้ผลิตได้้โด้ยเฉีพาะ

การู้นำาไปใช้้เป็นวัตถุดิ้บคุ้อสารู้ออกฤที่ธิุ์� ดั้งนั�นการู้บันท่ี่ก

ข้อม้ีลจำะเป็นสิ�งท่ี่�ช่้วยในการู้ผลิตวัตถุดิ้บให้้ได้้สารู้ออกฤที่ธิุ์�ท่ี่�ม่ี

คุุณภัาพตรู้งตามีมีาตรู้ฐานและห้ากม่ีข้อผิด้พลาด้ห้รู้้อบกพรู่้องเกิด้ข่�น จำะได้้แก้ไข 

ห้รู้้อปรัู้บปรุู้งวิธุ่์การู้ผลิตได้้ทัี่นท่ี่ รู้ายละเอ่ยด้ท่ี่�คุวรู้บันท่ี่กได้้แก่

 1. บันทึำกขั้�นตอนการผู้ลิูต เช่้น รู้ายละเอ่ยด้การู้ใส่ปุ�ย ให้้นำ�า การู้ใช้้สารู้เคุม่ี

ป้องกันกำาจัำด้ศัตรู้้พ้ช้ โด้ยเฉีพาะปุ�ยซ่ึ่�งม่ีผลต่อปริู้มีาณสารู้สำาคัุญ และสารู้เคุม่ีป้องกัน

กำาจัำด้ศัตรู้้พ้ช้ ซ่ึ่�งห้ากมี่สารู้พิษตกคุ้างจำะที่ำาให้้คุุณภัาพของสมีุนไพรู้ไมี่เป็นไปตามี

มีาตรู้ฐาน

 2. บันทึำก วัินปลู้ก วัินออกดอก วัินเก็บเก่�ยวิ การเก็บเก่�ยวิ วิิธุ่์การบรรจ์ั  

การข้นส่ิง แลูะช้�อผู้้�ปฏิิบัติงาน ฯลฯ เพ้�อใช้้ตรู้วจำสอบคุุณภัาพของวัตถุดิ้บสมุีนไพรู้ 

เช่้น ถ้าเก็บเก่�ยวในช่้วงเวลา/อายุ ท่ี่�ไม่ีเห้มีาะสมีจำะม่ีผลที่ำาให้้คุุณภัาพตำ�า ข้อม้ีลท่ี่�บันท่ี่ก

ไว้จำะสามีารู้ถนำามีาใช้้ปรัู้บปรุู้งแก้ไขวิธุ่์การู้ผลิตให้้ได้้วัตถุดิ้บสมุีนไพรู้ท่ี่�ม่ีคุุณภัาพด่้ 

ตามีมีาตรู้ฐาน

 3. บันทึำก วัิน เด้อน ปี แลูะวิิธุ่์การปฏิิบัติงานเพ้�อใช�ตรวิจัสิอบ แลูะวิางแผู้น

การป้องกันแลูะแก�ไข้ปัญหา

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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 1. ชั้�งเมีล็ด้ 15 กรัู้มี (คุวามีงอก ≥ 80% ปล้กแบบย้ายกล้าได้้ปรู้ะมีาณ 1 ไรู่้)

 2. แช่้เมีล็ด้ในนำ�าสะอาด้ ทิี่�งไว้ 5-6 ชั้�วโมีง นำาข่�นมีาผ่�งลมีพอแห้้งจ่ำงนำาไปเพาะ

 3. เพาะเมีล็ด้ลงตะกรู้้าท่ี่�ม่ีดิ้นพรุู้ (peat) ห้รู้้อใช้้ส่วนผสมีของดิ้นรู่้วน :  

ปุ�ยม้ีลวัวแห้้ง : แกลบด้ำา = 1 : 2 : 2 โด้ยปริู้มีาตรู้เป็นวัสดุ้เพาะ

 4. ที่ยอยย้ายกล้า รู้ะยะเริู้�มีม่ีใบเล่�ยง ลงถาด้ห้ลุมีท่ี่�ม่ีส่วนผสมีเห้ม้ีอนข้อ 3. 

เป็นวัสดุ้เพาะ

 5. ย้ายกล้ารู้ะยะม่ีใบจำริู้ง 6 ใบ (ห้ลังเพาะเมีล็ด้ปรู้ะมีาณ 45 วัน) จำากถาด้ 

ห้ลุมีลงแปลงปล้ก

 6. วิเคุรู้าะห์้ดิ้นก่อนปล้ก ดิ้นคุวรู้ม่ีคุ่าคุวามีเป็นกรู้ด้ด่้าง (pH) รู้ะห้ว่าง  

5.5-6.5 และม่ีอินที่รู่้ยวัตถุ ≥ 3.5 %

 7. สภัาพแปลงปล้ก ต้องปล้กกลางแจ้ำง ใช้้รู้ะยะปล้ก รู้ะห้ว่างแถว 60 ซึ่มี. 

รู้ะห้ว่างต้น 30 ซึ่มี. (1 ไรู่้ = 8,888 ต้น) รู้องพ้�นก่อนปล้กด้้วยปุ�ยคุอก 

ห้รู้้อปุ�ยห้มัีก อัตรู้าการู้ใส่ปุ�ยตามีผลวิเคุรู้าะห์้ดิ้น

 8. ใส่ปุ�ยคุอกห้รู้้อปุ�ยห้มัีกคุรัู้�งท่ี่� 2 ห้ลังปล้ก 1 เด้้อน ห้รู้้อตามีผลวิเคุรู้าะห์้ดิ้น

 9. การู้ให้้นำ�า ให้้นำ�าแต่ละห้ลุมีปล้ก ก่อนปล้ก 1 วัน จำากนั�นให้้นำ�า 80% ของ

คุ่าการู้รู้ะเห้ยสะสมี จำนกรู้ะทัี่�งเก็บเก่�ยว

ข้อแนำะนำำาการปลูิกฟ้้าทะลิายโจรข้อแนำะนำำาการปลูิกฟ้้าทะลิายโจร
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โดย ดร.จัรัญ ดิษฐไชยวิงศั�
ข้�าราชการบำานาญ กรมวิิชาการเกษตร

ม้ีอถ้อ: 08 9859 5485
E-mail: ditchaiwong@gmail.com

 10. การู้กำาจัำด้วัช้พ้ช้ ห้มัี�นกำาจัำด้วัช้พ้ช้ (โด้ยใช้้แรู้งงานคุน) อย่างสมีำ�าเสมีอ  

โด้ยเฉีพาะรู้ะยะเจำริู้ญเติบโต เม้ี�อต้นฟ้้าที่ะลายโจำรู้เติบโตชิ้ด้กันปัญห้าวัช้พ้ช้

จำะคุ่อย ๆ ห้มีด้ไป

 11. เก็บเก่�ยวผลผลิตรู้ะยะด้อกบาน 25-50% (เก็บผลผลิตทัี่�งแปลง เม้ี�อแปลง

ปล้กออกด้อกคุรู้บ 25-50 ต้น ใน 100 ต้น)

 12. เก็บผลผลิตสมุีนไพรู้ช่้วงเช้้า โด้ยตัด้ส่วนเห้น้อดิ้นห่้างจำากโคุนต้น 4 ข้อ  

(ปรู้ะมีาณ 10 ซึ่มี.) รู่้บนำาไปไว้ในรู่้มี

 13. อายุเก็บเก่�ยวผลผลิต ห้ลังปล้กเฉีล่�ย 80 วัน

 14. ผลผลิตสด้เฉีล่�ย 2,960 กก.ต่อไรู่้ ผลผลิตห้ลังที่ำาให้้แห้้งเฉีล่�ย 740 กก. 

ต่อไรู่้ (อัตรู้าส่วนนำ�าห้นักสด้ : นำ�าห้นักแห้้ง = 4 : 1)

 15. มีาตรู้ฐานสารู้สำาคัุญของฟ้้าที่ะลายโจำรู้ ต้องม่ีปริู้มีาณแลคุโตนรู้วมี  

ไม่ีน้อยกว่า 6 กรัู้มี/นำ�าห้นักแห้้ง 100 กรัู้มี ห้รู้้อม่ีปริู้มีาณแอนโด้รู้กรู้าโฟ้ไลด์้

ไม่ีน้อยกว่า 1 กรัู้มี/นำ�าห้นักแห้้ง 100 กรัู้มี

 ข้อคำวิรระวัิง
 1. ห้ล่กเล่�ยงดิ้นปล้ก ปุ�ยอินที่รู่้ย์ และแห้ล่งนำ�าท่ี่�ม่ีสารู้พิษปนเป้�อน

 2. ม่ีแนวบังลมี สภัาพลมีแรู้งที่ำาให้้ลำาต้น และกิ�งก้านแขนงฟ้้าที่ะลายโจำรู้  

ฉ่ีกหั้กง่าย

 3. ยกแปลงส้งและม่ีคุวามีสมีำ�าเสมีอ ฟ้้าที่ะลายโจำรู้ไม่ีที่นต่อสภัาพนำ�าท่ี่วมีขัง

 4. ปล้กฟ้้าที่ะลายโจำรู้ในสภัาพขาด้นำ�า ที่ำาให้้ผลผลิตลด้ลง
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กรู้ะที่รู้วงสาธุ์ารู้ณสุข. 2564. การู้ใช้้ฟ้้าที่ะลายโจำรู้เพ้�อรัู้กษาโรู้คุโคุวิด้-19 ตามีปรู้ะกาศ
คุณะกรู้รู้มีการู้พัฒนารู้ะบบยาแห่้งช้าติ. แห้ล่งท่ี่�มีา : http://healthydee.
moph.go.th/view_article.php?id=1531

กรู้มีส่งเสริู้มีการู้เกษตรู้. มี.มี.ป. ขั�นตอนการู้ปล้กและการู้ด้้แลรัู้กษาฟ้้าที่ะลายโจำรู้

แห้ล่งท่ี่�มีา : http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/2018.pdf

คุณะแพที่ยศาสตร์ู้โรู้งพยาบาลรู้ามีาธิุ์บด่้ มี.มี.ป. ฟ้้าที่ะลายโจำรู้. ห้น่วยแพที่ย์ที่างเล้อก 
งานผ้้ป�วยนอก ฝี�ายการู้แพที่ย์ โรู้งพยาบาลรู้ามีาธิุ์บด่้.

แห้ล่งท่ี่�มีา : https://med.mahidol.ac.th/altern_med/th/km/19jun2020-1729

คุณะอนุกรู้รู้มีการู้พัฒนาบัญช่้ยาห้ลักแห่้งช้าติ คุณะกรู้รู้มีการู้แห่้งช้าติด้้านยา. บัญช่้ 
ยาห้ลักแห่้งช้าติ พ.ศ. 2542 (บัญช่้ยาจำากสมุีนไพรู้). พิมีพ์คุรัู้�งท่ี่� 2  
กรุู้งเที่พฯ: โรู้งพิมีพ์ชุ้มีนุมีสห้กรู้ณ์การู้เกษตรู้แห้่งปรู้ะเที่ศไที่ย จำำากัด้;  
2545 ห้น้า 29-33

โคุรู้งการู้อนุรัู้กษ์พันธุุ์กรู้รู้มีพ้ช้อันเน้�องมีาจำากพรู้ะรู้าช้ด้ำาริู้ สมีเด้็จำพรู้ะเที่พรู้ัตนรู้าช้สุด้าฯ 
สยามีบรู้มีรู้าช้กุมีารู่้ สวนจิำตรู้ลด้า. มี.มี.ป. แห้ล่งท่ี่�มีา : http://www. 
rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_07_8.htm

จำรัู้ญ ดิ้ษฐไช้ยวงศ์, เสง่�ยมี แจ่ำมีจำำารู้้ญ, ดิ้เรู้ก ตนพะยอมี, มัีลลิกำา แสงเพช้รู้, สัจำจำะ ปรู้ะสงค์ุ
ที่รัู้พย์, จิำด้าภัา สุภัาผล, แสงมีณ่ ชิ้งด้วง, ไกรู้ศรู้ ตำาวงศ์, สมีพรู้ วนะสิที่ธิุ์�, 
เต้อนใจำ พุด้ชั้ง, พุฒนา รุู่้งรู้ะว่, วาสนา โตเล่�ยง และสุวิที่ย์ ชั้ยเก่ยรู้ติยศ. 
2554. วิจัำยและพัฒนาการู้ผลิตฟ้้าที่ะลายโจำรู้เพ้�อเพิ�มีผลผลิตและคุุณภัาพ. 
กรู้มีวิช้าการู้เกษตรู้ กรู้ะที่รู้วงเกษตรู้และสห้กรู้ณ์ กรุู้งเที่พฯ.

เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง
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ที่ว่ผล เด้ช้าติวงศ์ ณ อยธุุ์ยา ปรู้ะนอมี เด้ช้วศิษฏิส์กุล เย็นจิำตรู้ เตช้ะด้ำารู้งสิน  
จำำารู่้ย์ บันสิที่ธิ์ุ์ และอัญช้ล่ จ้ำฑ์ะพุที่ธิุ์. 2542. มีาตรู้ฐานสมีุนไพรู้ไที่ย  
ฟ้้าที่ะลายโจำรู้. สถาบันวิจัำยสมุีนไพรู้ กรู้มีวิที่ยาศาสตร์ู้การู้แพที่ย์. นนที่บุรู่้. 
63 ห้น้า

สถาบันวิจัำยสมุีนไพรู้ กรู้มีวิที่ยาศาสตร์ู้การู้แพที่ย์. 2542. มีาตรู้ฐานสมุีนไพรู้ไที่ย  
เล่มีท่ี่� 1 ฟ้้าที่ะลายโจำรู้. นนที่บุรู่้: โรู้งพิมีพ์องค์ุการู้สงเคุรู้าะห์้ที่ห้ารู้ผ่านศ่ก.
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ท่�ปรึกษา
นายพิเชษฐ� วิิริยะพาหะ อธิุ์บด่้กรู้มีวิช้าการู้เกษตรู้
นายสิมบัติ ตงเต๊า รู้องอธิุ์บด่้กรู้มีวิช้าการู้เกษตรู้

บรรณาธิุ์การ
นายส์ิรกิตติ ศัร่ก์ลู ผ้้ที่รู้งคุุณวุฒิด้้านการู้ผลิตพ้ช้
นายสิมคิด ดำาน�อย นักวิช้าการู้เกษตรู้ช้ำานาญการู้พิเศษ
นางสิาวิศิัริลัูกษณ� จิัตรอักษร นักวิช้าการู้เกษตรู้ช้ำานาญการู้พิเศษ

ผู้รวิบรวิมุข้อมูุลิ
นางสิาวิศิัริพร วิรก์ลูดำารงชัย ผ้้อำานวยการู้สถาบันวิจัำยพ้ช้สวน
นางสิาวิฉัันทำนา  คงนคร ผ้้อำานวยการู้สำานักวิจัำยและพัฒนาการู้เกษตรู้เขตท่ี่� 2
นายพินิจั  เข่้ยวิพ่์มพวิง ผ้้อำานวยการู้ศ้นย์วิจัำยและพัฒนาการู้เกษตรู้พิจิำตรู้
นางลัูดดาวัิลูย� อินทำร�สัิงข้� นักวิช้าการู้เกษตรู้ช้ำานาญการู้พิเศษ
นายเกษมศัักดิ� ผู้ลูากร นักวิช้าการู้เกษตรู้ช้ำานาญการู้พิเศษ
นายสัิจัจัะ ประสิงค�ทำรัพย� นักวิช้าการู้เกษตรู้ช้ำานาญการู้
นางสิาวิส์ินิตรา คาม่ศัักดิ� นักวิช้าการู้เกษตรู้ปฏิิบัติการู้
นายธุ์งชัย ไทำรน�อย นักวิช้าการู้เกษตรู้ปฏิิบัติการู้
นายเอกพลู ภ้วินารถิ่นฤบาลู นักวิช้าการู้เกษตรู้ปฏิิบัติการู้
นางสิาวิเกษร  แช่มช้�น นักวิช้าการู้เกษตรู้ปฏิิบัติการู้




