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พืชสวน ส น ท น า
พรรณนีย์ วิชชาชู

ฟ้าทะลายโจร กับ โควิด-19
พ.ศ. 2564 คงเป็นปีที่ทุกคนต้องจดจ�ำไปอีกนาน เพราะเป็น
ปีทโี่ ควิด-19 ระบาดระลอก 2 ซึง่ มีความรุนแรงจนต้องปิดประเทศอีกครัง้
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา มีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจ�ำนวนเป็น
ตัวเลข 5 หลักติดต่อกันกว่า  5 เดือน ผู้เสียชีวิตในแต่ละวันจ�ำนวน
หลักร้อยต่อเนื่องกันกว่า  5 เดือนเช่นกัน จ�ำนวนเตียงในโรงพยาบาล
ในแต่ละจังหวัดไม่พอรับมือ ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเสริม
หลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในขณะที่ Hospitel
ก็ยงั มีสำ� หรับผูป้ ว่ ยทีอ่ าการอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น มีผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งกักตัวอยูบ่ า้ น
เพราะไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ
Hospitel ได้ จนกระทรวงสาธารณสุขต้องมีนโยบายรักษาในระบบ
“Home isolation”
Home Isolation เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
โควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง หรืออยู่โรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7-10
วัน สามารถกลับไปพักฟืน้ ต่อทีบ่ า้ น โดยต้องผ่านความยินยอมของแพทย์
และความสมัครใจของผูป้ ว่ ย ข้อดีของการแยกกักตัวทีบ่ า้ น ส�ำหรับระบบ
สาธารณสุขนัน้ สามารถลดข้อติดขัดของระบบการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ จี ำ� นวนมาก
ได้ในระดับหนึง่ ท�ำให้ระบบบริการสามารถตอบสนองต่อผูท้ มี่ คี วามจ�ำเป็น
เฉพาะหน้าได้มากขึน้ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยมีขอ้ ดี คือ ลดความเสีย่ งในการสัมผัส
เชื้อเพิ่ม การอยู่บ้านช่วยลดความเครียด ท�ำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยทีเ่ พิง่ ตรวจพบเชือ้ ได้รบั การดูแลรักษาทีเ่ ร็วขึน้ แก้ปญ
ั หาการ
เข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์
ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ Home isolation โดยการลงทะเบียนเข้าสู่
ระบบอย่างถูกต้อง จะได้รับการดูแลจากคลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุข
หรือโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่แยก
กักตัวที่บ้านโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบ Home isolation แต่ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม
นี้ก็พยายามรักษาตนเองด้วยการใช้สารพัดสมุนไพรที่บอกต่อๆ กันมาว่า
สามารถรักษาอาการติดเชือ้ ได้ ทัง้ ขิง ข่า กระชาย ฟ้าทะลายโจร จนท�ำให้
สมุนไพรเหล่านั้นราคาสูงขึ้น และกลายเป็นของหายาก

ใช้ฟ้าทะลายโจรในเรือนจ�ำ

การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 ในปี พ.ศ. 2564 นี้
มีผตู้ อ้ งขังในเรือนจ�ำต่าง ๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด ติดเชือ้
เป็นจ�ำนวนมาก จนต้องมีการรายงานจ�ำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ต้องขัง
แยกออกมาต่างหาก ซึง่ ในระยะแรก ๆ มีจำ� นวนหลายพันคน แต่กรมราชทัณฑ์
ก็พยายามควบคุมการระบาดให้ลดลงอยูใ่ นระดับไม่กรี่ อ้ ยคนภายในระยะ
เวลาอันสั้น ในขณะที่ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) มีไม่เพียงพอ และ
วัคซีนที่สั่งจากต่างประเทศยังมาไม่ถึง วิธีการหนึ่งในการรักษาผู้ต้องขังที่
ติดเชื้อโควิด-19 คือ การใช้ยาฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
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การใช้ยาฟ้าทะลายโจรกับผูต้ อ้ งขังทีต่ ดิ เชือ้ โควิด-19 มิใช่อยู่ ๆ
ก็ น�ำ มาใช้ แต่ มี การวิจั ย มาก่อนหน้านั้น โดยมีข้อมูลระบุว ่า  เดิ มที
ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรทีอ่ ยูใ่ นต�ำรับยาไทยโบราณ ใช้ในการรักษา
และบรรเทาอาการไข้หวัดทั่วไป แต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
โคววิด-19 ได้มีการอ้างถึงการศึกษาสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ซึง่ เป็นสารออกฤทธิท์ สี่ ำ� คัญในฟ้าทะลายโจรว่ามีประสิทธิภาพ
ในการยับยัง้ การแบ่งตัวของไวรัสและยับยัง้ การอักเสบได้ งานวิจยั ทีอ่ า้ งอิง
ถึงประสิทธิผลของฟ้าทะลายโจร ดังกล่าว เป็นงานวิจัยของ นายแพทย์
อเนก มุง่ อ้อมกลาง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด
สระบุรี เรื่อง “การศึกษาการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วย โควิด-19
ในเรือนจ�ำกลางกรุงเทพมหานคร” ซึง่ รศ.ภญ.ดร.มยุรี ตัง้ เกียรติกำ� จาย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สรุปไว้ในการเสวนา
เรือ่ ง “ฟังให้ชดั กับการใช้ฟา้ ทะลายโจรในสภาวะวิกฤต คุณภาพ ราคา
และความปลอดภัย” ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ( ผ่าน facebook live) ว่า 
ผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด -19 ในเรื อ นจ� ำ จ� ำ นวน 30 คน ได้ รั บ ยาผง
ฟ้าทะลายโจรครั้งละ 4 แคปซูล (1 แคปซูล มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 12 มิลลิกรัม) วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา  5 วันติดต่อกัน
แล้วตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ทุก ๆ 2 วัน หลังจากได้รับ
ยาฟ้าทะลายโจรไปแล้ว 8 วัน ปรากฏว่าไม่พบเชื้อในคนไข้แล้ว ทั้งนี้
การศึกษาดังกล่าวระบุว่าใช้สารแอนโดรกราโฟไลด์ 144 มิลลิกรัมต่อวัน
โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ ได้นำ� มาสูน่ โยบายของกรมราชทัณฑ์
โดยนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์
ก�ำหนดให้การบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนเพื่อดูแลรักษาชีวิตของผู้ต้องขังทุกคนอย่าง
เต็ ม ความสามารถ ในระยะแรกประเทศไทยมี ป ั ญ หาขาดแคลนยา
ฟาวิพิราเวียร์ และต้องรอวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ต้องน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศซึ่งมีจ�ำนวนจ�ำกัด กรมราชทัณฑ์จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
ปลูกสมุนไพรในเรือนจ�ำ โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ยับยัง้ โรคหวัด ทางเดินหายใจ เช่น กระชายขาว ขิง ข่า เพือ่ เป็นคลังส�ำรอง
ยาส�ำหรับรักษาอาการป่วยโควิดของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ และทัณฑสถาน
ในกลุ่มสีเขียวซึ่งอาการยังไม่รุนแรง ควบคู่ไปกับการรักษาโดยแพทย์
แผนปัจจุบัน
อธิ บ ดี ก รมราชทั ณ ฑ์ กล่ า วว่ า  จนถึ ง เดื อ นตุ ล าคม 2564
เรือนจ�ำและทัณฑสถาน สามารถฝึกวิชาชีพการเพาะปลูกฟ้าทะลายโจร
และการแปรรูปบรรจุแคปซูลให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำเพื่อเป็นคลังยา
ส�ำรองใช้ในเรือนจ�ำทั่วประเทศได้เกือบ 20 ล้านแคปซูล และทุกเรือนจ�ำ
มียาฟ้าทะลายโจรส�ำรองเสริมภูมใิ ห้กบั ผูต้ อ้ งขังอย่างเพียงพอในอัตรา 71
แคปซูล ต่อผู้ต้องขัง 1 คน ในอนาคตหากกรมราชทัณฑ์สามารถผลิต
ฟ้าทะลายโจรได้มากขึ้นอาจจะสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนได้
อย่างไรก็ตามยาฟ้าทะลายโจรไม่สามารถรักษาโควิด-19 ให้หายได้
ได้แต่บรรเทาอาการมิให้รุนแรง นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ำกัดของฟ้าทะลาย

ดร.สุนทรี ชัยสัมฤทธิ์โชค (ซ้าย)-ดร.มยุรี ตั้งเกียรติก�ำจาย (ขวา)
ภาพจาก : https://www.chula.ac.th/highlight/50239/
โจรที่ รศ.ภญ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติก�ำจาย แนะน�ำไว้คือ ให้รับประทาน
ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 5 วัน หากอาการไม่ดีข้ึน และไม่มีความเสี่ยง
โรคตับ อาจจะรับประทานต่อได้อีก แต่ไม่ควรเกิน 14 วันต่อเนื่อง และ
ควรอยู่ภายใต้ค�ำแนะน�ำของแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้นไม่ควรรับประทาน
ฟ้าทะลายโจรคู่กับยาฟาวิพิราเวียร์เด็ดขาด และไม่ควรรับประทานเพื่อ
ป้องกันโควิด-19 หรือรับประทานขณะยังไม่มีอาการป่วย

ฟ้าทะลายโจรในบัญชียาหลัก

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณในการ
บรรเทาอาการหวัด แก้ไอ และเจ็บคอ และเป็นสมุนไพรทีบ่ รรจุอยูใ่ นบัญชี
ยาหลักแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 ในรูปแบบยาเดี่ยว ทั้งนี้มีข้อมูล
สนับสนุนจากงานวิจยั ทางคลินกิ หลายผลงานระบุวา 
่ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
มีสว่ นช่วยรักษาอาการของโรคติดเชือ้ เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ
เช่น อาการไอ และเจ็บคอได้ดี โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้มีผลการวิจัยจาก
ผู้ป่วยจ�ำนวน 807 คน พบว่า  ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
ร่วมกับสมุนไพรอื่น ๆ ขนาดรับประทาน 31.5–200 มิลลิกรัมต่อวัน
รับประทานติดต่อกัน 3-10 วัน สามารถลดความถี่และความรุนแรงของ
อาการไอเนื่องจากไข้หวัด และอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบนได้
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีชื่อ
ฟ้าทะลายโจร เป็น 1 ใน 24 ยาที่พัฒนาจากสมุนไพร อยู่ในรายการ
ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร และ ยารักษากลุ่มอาการ
ของระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะการใช้ฟา้ ทะลายโจรเป็นยารักษากลุม่
อาการของระบบทางเดินหายใจนัน้ มีคำ� แนะน�ำส�ำหรับใช้บรรเทาอาการ
เจ็บคอ และ บรรเทาอาการของโรคหวัด เช่น เจ็บคอ ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้
มีขนาดและวิธีใช้โดยการรับประทานครั้งละ 1.5-3 กรัม วันละ 4 ครั้ง
หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน พร้อมระบุข้อห้ามใช้ส�ำหรับ
ผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตร ห้ามใช้ส�ำหรับ
แก้เจ็บคอในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ เจ็บคอจากการติดเชื้อ Streptococcus
group A ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ มีประวัติเป็นโรคหัวใจ
รูห์มาติค ผู้ป่วยที่เจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรียและมีความ
รุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง หรือหนาวสั่น
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ขณะเดียวกันก็มคี ำ� เตือนว่า หากใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานอาจ
ท�ำให้แขนขาชา  หรือ อ่อนแรง ถ้าใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วันแล้ว
ไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา  ควรหยุดใช้และพบแพทย์
ทันที ให้ระวังการใช้ฟา้ ทะลายโจรร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิม่ หรือยาต้าน
การจั บ ตั ว ของเกล็ ด เลื อ ด รวมทั้ ง ยาลดความดั น เลื อ ด และยาที่ มี
กระบวนการเมทาบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์ ส�ำหรับอาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิด
จากการใช้ยาฟ้าทะลายโจร คือ อาจท�ำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดิน
อาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น
และ อาจเกิดลมพิษได้
เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรือ่ งบัญชียาหลักแห่งชาติ
ด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 ซึ่งบัญชีแนบท้ายประกาศได้ระบุให้
ฟ้าทะลายโจรในรายการที่ 11 และ 12 เป็นยาที่ใช้กับผู้ป่วยโควิด-19
ได้ ดังนี้
11 ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา  ยาแคปซูล
(Capsule) ยาเม็ด (Tablet) (ไม่ระบุบัญชี)
12 ยาจากผงฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule)
ยาเม็ด (Tablet) (ไม่ระบุบัญชี)
โดยการใช้ยาจากฟ้าทะลายโจรทั้ง 2 รายการมีเงื่อนไขดังนี้
1) ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการ
เกิดโรคที่รุนแรง
2) เฉพาะผลิตภัณฑ์ ส�ำเร็จรูปทีม่ กี ารควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
3) รับประทานในขนาดยาทีม่ ปี ริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 180
มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4) ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5) มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย
หลังการใช้อย่างเป็นระบบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19
มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องมาในปี พ.ศ. 2563 และระบาด
ระลอก 2 ในปี พ.ศ. 2564 มีการให้ความสนใจฟ้าทะลายโจร เพื่อน�ำมา
เป็นยาบรรเทาอาการของโควิด-19 กันมากขึ้น มีการศึกษาวิจัยอย่าง
เร่งด่วน และมีการน�ำมาใช้จริงกับผู้ติดเชื้อในเรือนจ�ำ และทัณฑสถาน
ทั่วประเทศอย่างได้ผลดังที่กล่าวมาแล้ว จนท�ำให้กระทรวงยุติธรรม
น�ำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ให้มกี ารส่งเสริมการใช้ฟา้ ทะลายโจรในการรักษาผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทีย่ งั ไม่มี
อาการรุนแรง เพือ่ เป็นทางเลือกในการรักษาและลดภาระระบบสาธารณสุข
โดยยืนยันว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดำ� เนินมาตรการในการป้องกันความรุนแรง
ของโรคติดเชือ้ โควิด-19 ด้วยการใช้ฟา้ ทะลายโจร ซึง่ มีสารแอนโดรกราโฟไลด์
ทีม่ ศี กั ยภาพในการป้องกันเชือ้ ไวรัสเข้าสูเ่ ซลล์ และลดการแบ่งตัวของไวรัส
ในการรักษากลุม่ ผูต้ อ้ งขังทีม่ อี าการไม่รนุ แรงจ�ำนวนกว่า 1 หมืน่ คน พบว่า
ได้ผลดี สามารถรักษาผู้ต้องขังให้หายได้ร้อยละ 99.02 จากยอดผู้ต้องขัง
ทีต่ ดิ เชือ้ โควิด (ข้อมูลในขณะนัน้ ) ซึง่ ครม. เห็นชอบในหลักการ พร้อมก�ำชับ

ฟ้าทะลายโจรแคปซูล
ภาพจาก : https://www.chula.ac.th/highlight/50239/

ยาผงฟ้าทะลายโจร

ให้สง่ เสริมใช้ยาฟ้าทะลายโจรกับผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทีอ่ าการยังไม่รนุ แรง จะต้อง
ชี้แจงแนวทางการใช้ให้ชัดเจน เช่น ปริมาณยาที่เหมาะสมต่ออาการของ
ผูป้ ว่ ย ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง แนวทางการผลิต และ การจ�ำหน่ายยา
เป็นต้น
จากค�ำยืนยันของกรมราชทัณฑ์ จากประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ และจากมติ ครม.เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เป็นผลให้ยาฟ้าทะลายโจรเป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค จนขาดตลาดทัง้ ใน
ร้านขายยา และตลาดออนไลน์ และดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมของสินค้า
ทีผ่ บู้ ริโภคมีความต้องการสูงของปลอมก็จะออกมาอาละวาดให้เดือดร้อน
กันไปทั่ว

ฉลากยากับสารออกฤทธิ์

ในการเสวนาเรือ่ ง “ฟังให้ชดั กับการใช้ฟา้ ทะลายโจรในสภาวะ
วิกฤต คุณภาพ ราคา และความปลอดภัย” ทีค่ ณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดผ่าน facebook live เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ได้กล่าวถึงฟ้าทะลายโจรว่า ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
จึงสามารถวางจ�ำหน่ายได้ทั่วไป เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาฟ้าทะลายโจร
ได้อย่างกว้างขวาง แต่จากสถานการณ์ความต้องการยาฟ้าทะลายโจรเพิม่
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาผลิตยาไม่ทัน ยาขาดตลาด เปิดโอกาสให้
มิจฉาชีพปลอมแปลงฉลาก สวมทะเบียน อย. ผลิตยาต�่ำกว่ามาตรฐาน
หรือปลอมแปลง ขณะเดียวกันผูค้ า้ บางรายก็ฉวยโอกาสขึน้ ราคา หรือขาย
เกินราคา
ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ชัยสัมฤทธิโ์ ชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หนึง่ ในผูอ้ ภิปรายได้กล่าวว่า ฉลากยาฟ้าทะลายโจรบางยีห่ อ้
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ฝักและเมล็ดฟ้าทะลายโจร
ไม่ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ ซึง่ อาจจะด้วยความไม่รู้ หรือจงใจ
หลอกลวงของผูค้ า 
้ บางยีห่ อ้ ก็หลีกเลีย่ งโดยการขึน้ ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม หรือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยา  และไม่มีส่วนผสมของ
ฟ้าทะลายโจรประกอบอยูใ่ นผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ผูบ้ ริโภคต้องตรวจสอบฉลาก
หรือเอกสารก�ำกับของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ เพือ่ ดูปริมาณสารเอนโดรกราโฟไลด์
ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมกับการบริโภค รวมทัง้ ให้สงั เกตเลขทะเบียน อย. เพราะ
ฟ้าทะลายโจรเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉลาก หรือเอกสารก�ำกับต้องมี
เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยอักษร “G” และถ้าจะให้มั่นใจสามารถเข้าไป
ตรวจ สอบได้ที่ http://www.fda.moph.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.
พร้อมกันนั้น ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ชัยสัมฤทธิ์โชค ยังได้ฝากถึง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ทบทวนฉลากยาฟ้าทะลายโจรด้วย เพราะปัจจุบนั
ไม่ได้ใช้เฉพาะรักษาอาการไข้หวัดเท่านั้น แต่ได้รวมไปถึงโรคติดเชื้อ
โควิด-19 ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจร
ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
ส�ำหรับยาฟ้าทะลายโจรทีม่ จี ำ� หน่ายอยูใ่ นท้องตลาด มี 2 ชนิด คือ
ยาผงฟ้าทะลายโจร ผลิตมาจากฟ้าทะลายโจรตากแห้ง และ
น�ำมาบดเป็นผง บรรจุแคปซูล หรือ ท�ำเป็นยาเม็ด อย. ก�ำหนดว่า ยาผง
ฟ้าทะลายโจร ควรมีความเข้มข้นของสารส�ำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ (AP) ไม่ต�่ำกว่า  1% เช่น ถ้าขนาดบรรจจุ 500 มิลลิกรัม
ต่อแคปซูล จะต้องมีสารแอนโดร กราโฟไลด์ 5 มิลลิกรัม
ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร ผลิตด้วยการสกัดเอาสารแอนโดรกราโฟไลด์ออกมาจากฟ้าทะลายโจรเพียงอย่างเดียว ไม่มีส่วนอื่นของ
ฟ้าทะลายโจรเจือปน แล้วน�ำมาบรรจุแคปซูล หรือท�ำเป็นยาเม็ด
ถ้าใช้รักษาอาการไข้หวัดต้องได้รับสารแอนโดรกราโฟไลด์
วันละ 60 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครัง้ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์
ที่บรรจุแคปซูล หรือยาเม็ด รับประทานก่อนอาหาร และก่อนนอน

•
•
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รับประทานติดต่อกัน 3-5 วันเท่านั้น ไม่ควรเกินกว่านี้ ถ้าใช้รักษาอาการ
โรคติดเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่อวันเพิ่มขึ้น
3 เท่า  คือ 180 มิลลิกรัมต่อวัน วันละ 3-4 ครั้ง แล้วแต่ปริมาณสาร
แอนโดรกราโฟไลด์ทบี่ รรจุแคปซูล หรือยาเม็ดไม่ควรรับประทานติดต่อกัน
เกิน 5 วัน หลังรับประทานยาฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน อาการยังไม่
ดีขึ้นควรพบแพทย์
อย่างไรก็ตามมีข้อมูลยืนยันว่า  ยาฟ้าทะลายโจรไม่สามารถ
ป้องกันไวรัสโควิด-19 เข้าสูเ่ ซลล์ได้ แต่ชว่ ยบรรเทาอาการทีไ่ ม่รนุ แรง เช่น
คัดจมูก น�้ำมูกไหล ป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลามลงปอด ขณะเดียวกันมีข้อ
ควรระวังในการใช้ยาฟ้าทะลายโจร คือ ผู้ป่วยโรคตับ ไต โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด และโรคประจ�ำตัว อื่น ๆ ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล และยาลดความ
ดันโลหิต
อาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดจากการรับประทานยาฟ้าทะลายโจร
ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ขมในคอ ถ่ายเหลว ถ่ายบ่อย ส�ำหรับผู้สูงอายุ
อาจพบการขยายตัวของหลอดเลือดท�ำให้ความดันโลหิตลดลง เวียนศีรษะ
มือเท้าเย็น อ่อนแรง ใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ทั้งนี้อาการเหล่านี้หาก
รับประทานยาอย่างถูกวิธี จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว และสามารถ
หายได้เอง แต่ถึงกระนั้นก็ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง และอยู่ภายใต้
ค�ำแนะน�ำของแพทย์
นอกจากนีย้ าฟ้าทะลายโจรทีเ่ ก็บไว้นานมีโอกาสเกิดผลข้างเคียง
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์มากขึน้ จึงแนะน�ำให้ดวู นั ทีผ่ ลิตก่อนน�ำมาใช้ ไม่ควรใช้ยา
ฟ้าทะลายโจรที่ผลิตมานานเกิน 2 ปี

งานวิจัยฟ้าทะลายโจร

ได้เกริ่นมาบ้างแล้วถึงงานวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจรที่ใช้กับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ ยังมีงานวิจัยที่มีการศึกษาเพิ่มเติมอีก 3 งานวิจัย
ในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ตามทีน่ ายแพทย์ สันต์
ใจยอดศิลป์ ได้ให้ขอ้ มูลผ่าน youtube และเว็บไซต์ https://wellnesswecare.com ซึ่งได้มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเมื่อประมาณเดือน
กรกฎาคม 2564 เรือ่ ง “หลักฐานวิทยาศาสตร์ฟา้ ทะลายโจรรักษาโควิด”
ซึ่งนายแพทย์ สันต์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว ให้ความ
รู้คนทั่วไปในการส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง เคยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การผ่าตัดหัวใจ และเคยเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์มาจัดท�ำเป็นค�ำแนะน�ำในการช่วยชีวติ ผูค้ น ของสมาคมหัวใจ
อเมริกัน (American Heart Society) จึงมีประสบการณ์ในการคัดกรอง
และจัดชั้นของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
นายแพทย์ สันต์ อธิบายว่า การจัดชัน้ หลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือทาง
วิทยาศาสตร์ในทางการแพทย์มีถึง 7 ชั้น แต่ขอจ�ำแนกให้ง่ายต่อความ
เข้าใจเพียง 3 ชั้น คือ ชั้นต�่ำ เป็นผลการวิจัยในห้องทดลอง หรือกับสัตว์
ทดลอง ชั้นกลาง เป็นผลการวิจัยกับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีการสุ่มตัวอย่าง
ชัน้ สูง เป็นผลการวิจยั กับกลุม่ คนทีม่ กี ารสุม่ ตัวอย่าง แบ่งกลุม่ เปรียบเทียบ
เรียกว่า Randomized Control Trial หรือ RCT

ก่อนจะมีการระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19 มีการใช้ฟา้ ทะลาย
โจรในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน
อยู่แล้ว มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกว่า 600 เรื่อง ในจ�ำนวนนี้เป็นงานวิจัยกับ
คน 33 เรือ่ ง ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาประสิทธิผลในการรักษาโรคเกีย่ วกับ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน เมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
มีงานวิจัยชิ้นแรกที่ไต้หวัน เป็นงานวิจัยในห้องทดลองที่พิสูจน์ได้ว่า 
สารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร สามารถท�ำลายเชื้อไวรัส SARSCoV-2 ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ รู้กลไกการท�ำลาย
นั บ เป็ น งานวิ จั ย เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ม าก งานวิ จั ย ดั ง กล่ า วได้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ในวารสาร Biochem Biophys Res Commun. เมื่อปี ค.ศ. 2020
ต่อมาในปีนี้ ค.ศ. 2021 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ผลงานวิจยั ในห้อง
ทดลองเกีย่ วกับฟ้าทะลายโจรอีกเรือ่ งหนึง่ ในวารสาร Natural Products
ในงานวิจัยชิ้นนี้พิสูจน์ได้ว่า  แอนโดรกราโฟไลด์สามารถท�ำลายเชื้อไวรัส
ได้ทั้งในขณะที่อยู่นอกเซลล์ และในเซลล์ แต่ยังเป็นข้อมูลในห้องทดลอง
น�ำมาใช้กับคนยังไม่ได้
นายแพทย์ สันต์ กล่าวว่า ถึงวันนีย้ งั ไม่มกี ารตีพมิ พ์ผลงานวิจยั
การใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคติดเชื้อโควิดในคน มีแต่งานวิจัยที่ท�ำ
เสร็จแล้วรอตีพิมพ์ และงานวิจัยที่ลงทะเบียนว่าก�ำลังท�ำงานวิจัยอยู่เพื่อ
รอการสนับสนุน หรือรออาสาสมัคร อย่างไรก็ตามมีขอ้ มูลว่าในประเทศไทย
มีการท�ำวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 ในคน จ�ำนวน 3 เรื่อง
ซึง่ ส่งไปรอตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในต่างประเทศ ซึง่ โดยทัว่ ไป
การส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพนั้นต้องใช้เวลา 1-2 ปี
เพราะวารสารนั้นๆ ต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 คน มาพิจารณา
ผลงานวิจัย ถ้าผู้เชี่ยวชาญ 2 คนเห็นพ้องต้องกันก็จะผ่านไปได้เร็ว แต่ถ้า 
2 คนเห็นไม่ตรงกัน ต้องแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 3 มาร่วมพิจารณา ก็ตอ้ ง
ใช้เวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของโรคติดเชื้อโควิด-19 นี้ ถ้าต้องรอให้ตีพิมพ์
เผยแพร่กอ่ นน�ำมาใช้เป็นค�ำแนะน�ำ นายแพทย์ สันต์ ใช้คำ� ว่า “ไม่ทนั กิน”
ส�ำหรับผลงานวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด-19 ทั้ง 3 เรื่องนี้ นายแพทย์ สันต์ ให้เครดิตกับกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้น�ำผลงานวิจัยดังกล่าวมาเปิดเผย
ในลักษณะของการประชุมวิชาการเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
งานวิจัยชิ้นที่ 1 ด�ำเนินการที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
เป็น Cases Series มีคนไข้ 1 กลุ่ม เป็นผู้ติดเชื้อโควิด–19 จ�ำนวน 6 ราย
ให้รบั ประทานยาฟ้าทะลายโจรซึง่ มีสารออกฤทธิแ์ อนโดรกราโฟไลด์ 180
มิลลิกรัมต่อวัน ติอต่อกัน 5 วัน แล้วเจาะเลือดตรวจดูจ�ำนวนไวรัสใน
วันที่ 3 และวันที่ 5 ที่รับประทานยา พบว่าผู้ป่วย 2 ราย ที่ติดเชื้อและมี
ปริมาณไวรัสไม่มาก เมือ่ ได้รบั ยาครบ 5 วัน ตรวจไม่พบเชือ้ ไวรัส ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้
และมีไวรัสจ�ำนวนมาก เมื่อรับยาครบ 5 วัน ปริมาณไวรัสลดลงอย่าง
รวดเร็ว (ตารางที่ 1)
งานวิจัยชื้นที่ 2 ด�ำเนินการในโรงพยาบาล 9 แห่ง ช่วงที่มีการ
ระบาดรุนแรง (คลัสเตอร์ตลาดกุง้ มหาชัย) ซึง่ มีการส่งผูต้ ดิ เชือ้ เข้าไปรักษา
ในโรงพยาบาลต่าง ๆ 9 แห่ง มีการเปรียบเทียบคนไข้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
จ�ำนวน 296 ราย แต่ละรายได้รับยาฟ้าทะลายโจรวันละ 180 มิลลิกรัม

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนไวรัสหลังให้ยาฟ้าทะลายโจร (งานวิจัยที่โรง
พยาบาลสมุทรปราการ)
อาสาสมัคร
1
2
3
4
5
6

ก่อนให้ยา
90
725
9,857,464,593
296,466
15,731
0

วันที่ 3
760
2,072
344,507,736
308
1,924
0

วันที่ 5
0
0
31,754,737
13,935
31
0

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั และ ไม่ได้รบั ฟ้าทะลายโจรกับ
อาการปอดอักเสบ (ท�ำในโรงพยาบาล 9 แห่ง)
กลุ่มผู้ป่วย ได้ฟ้าทะลายโจร ไม่ได้ฟ้าทะลายโจร P value
จ�ำนวนผู้ป่วย
296 คน
243 คน
เป็นปอดอักเสบ 1 คน (0.4%)
71 คน (24%)
<0.001
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร และกลุ่มที่ได้รับ
ยาหลอกกับอาการปอดอักเสบ (ท�ำในด่านกักกันโรค โดยการสุม่ ตัวอย่าง)
กลุ่มผู้ป่วย ได้ฟ้าทะลายโจร
จ�ำนวนผู้ป่วย
29 คน
เป็นปอดอักเสบ
0 คน(0%)
CRP>10
0 คน(0%)

ได้ยาหลอก
28 คน
3 คน (10.7%)
5 คน (17.9%)

P value
<0.039
<0.023

ติดต่อกัน 5 วัน กลุ่มที่ 2 จ�ำนวน 243 ราย ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร
ใช้ตัวชี้วัด คือ อาการปอดอักเสบ พบว่า ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับยาฟ้าทะลายโจร
มีผู้ที่มีอาการปอดอักเสบ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มที่ 2 ซึ่งไม่ได้รับ
ยาฟ้าทะลายโจร มีผู้ที่มีอาการปอดอักเสบ 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 24
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่มแล้วแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติ
(ตารางที่ 2)
งานวิจยั ชิน้ ที่ 3 ด�ำเนินการกับผูต้ ดิ เชือ้ ในด่านกักกันโรค (State
Quarantine) ท�ำการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง (RCT) จ�ำนวน 60 ตัวอย่าง
แต่ด�ำเนินการได้จริงจ�ำนวน 57 ตัวอย่าง กลุ่มหนึ่ง 29 ราย ได้รับยา
ฟ้าทะลายโจรคนละ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกัน 5 วัน อีกกลุ่มหนึ่ง
จ�ำนวน 28 ราย ได้รับยาหลอก (แคปซูลที่ไม่มียาฟ้าทะลายโจร) พบว่า 
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาฟ้าทะลายโจร ไม่มผี ทู้ มี่ อี าการปอดอักเสบ ตรวจไม่พบสาร
ชี้วัดการอักเสบ (CRP) คิดเป็นร้อยละ 0 ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาหลอก มีผู้ที่
มีอาการปอดอักเสบ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.7 และ ตรวจพบสารชี้วัด
การอักเสบ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.9 (ตารางที่ 3)
งานวิจัยดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ดีมาก แต่แพทย์บางคนยังไม่
ยอมรับโดยให้เหตุผลว่าจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป แต่นายแพทย์
สันต์ อธิบายว่า
ข่าวสารสมาคมพืชสวน

9

ฝักฟ้าทะลายโจร

10

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

“ความเล็กความใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่างมีความหมายตอนไหน...
ถ้าผลการวิจยั พบว่า 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ล็กมีความหมาย
เพราะกลุ่มตัวอย่างอาจจะน้อยเกินไป ในทางสถิติเรามีการควบคุม
ความคลาดเคลือ่ นจากความเล็ก-ใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้คา่ นัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่เรียกว่า P Value ถ้ากลุ่มเล็กเกินไป ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�ำคัญ แต่ถ้าขยายให้ใหญ่ข้ึน อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ แต่ในกรณีของฟ้าทะลายโจรนี้ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ โดยมีค่า P Value เป็นตัวชดเชยการที่กลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวน
น้อยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขนาดกลุ่มตัวอย่างเล็กยังมีความแตกต่าง
แสดงว่ามันมีความแตกต่างกันจริง ๆ แสดงว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้
รักษาได้..”
นายแพทย์สันต์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ในเกณฑ์ที่เคยใช้กับสมาคม
หัวใจอเมริกัน เรื่องใดที่มีหลักฐานในคน 2 ชิ้นขึ้นไป และ 1 ใน 2 ชิ้นนั้น
เป็นหลักฐานระดับ RCT ไม่มีหลักฐานอื่นขัดแย้งกับหลักฐาน 2 ชิ้นนี้
ถือได้วา 
่ เรือ่ งนัน้ เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากพอทีจ่ ะเอามาท�ำเป็น
ค�ำแนะน�ำประกอบการรักษาได้
หลังจากที่ส่งผลงานทั้ง 3 ชิ้นไปรอตีพิมพ์เผยแพร่ไม่นาน ก็มี
การถอนผลงานชิ้นที่ 3 ออกมาชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่า  มีข้อผิดพลาด
ทางสถิติอยู่ 1 จุด คือ ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการทดลองที่รายงาน
ว่า  กลุ่มได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร จ�ำนวน 29 คน ไม่พบอาการปอด
อักเสบทั้งหมด แต่พบในกลุ่มยาหลอก 3 คน จาก 28 คน คิดเป็น 10.7%
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ หรือ ค่า p-value = 0.03 ซึ่งเป็นค่าที่
คลาดเคลื่อน ที่ถูกต้อง คือ p-value = 0.112 ซึ่งความหมายคือ อาการ
ปอดอักเสบในกลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์เฟสบุค ถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว โดยสรุปว่า 
“หลักฐานวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดตอนนี้
ยังมีไม่พอ ต้องรอการวิจัยซ�้ำด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น”
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แพทย์หญิงอัมพร
เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้เปิดเผยว่า  การถอนงานวิจัยที่ก�ำลังรอการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการกลับมาชั่วคราวเนื่องจากพบว่า  มีความผิดพลาดทางสถิติอยู่
1 จุด แต่ผลลัพธ์ของการทดลองไม่มผี ลต่อการรับประทานยา หรือ จ่ายยา
ฟ้าทะลายโจรให้กับผู้ป่วยโควิด-19 แต่อย่างใด “ในการรายงานครั้งแรก
ทีมวิจัยค�ำนวณค่านัยส�ำคัญอยู่ที่ p=0.03 อาจกล่าวง่ายๆ ว่า ตัวเลข
ทีเ่ สนอไปครัง้ แรก เหมือนการทดลอง 100 ครัง้ ค้นพบว่ามีผลลัพธ์คงเดิม
อยู่ที่ 97 ครั้ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก ส่วนตัวเลขใหม่ที่ถูกต้อง
ค่า p=0.112 หากทดลอง 100 ครั้ง ผลลัพธ์จะคงเดิมอยู่ที่ 90 ครั้ง
ความคงที่จะลดลงในระดับหนึ่ง”
แพทย์หญิงอัมพร ยังกล่าวว่า  งานวิจัยยังค้นพบเรื่องความ
คงอยู่ของไวรัสหลังรับฟ้าทะลายโจร โดยพบว่า  กลุ่มที่ได้รับสารสกัด
ฟ้าทะลายโจร พบไวรัสคงอยู่ 10 คน จาก 29 คน คิดเป็น 34.5%

ส่วนกลุ่มใช้ยาหลอกพบไวรัสคงอยู่ 16 คน จาก 28 คน คิดเป็น 57.1%
พร้อมทัง้ ยืนยันว่า “เนือ้ หาของผลการวิจยั เกือบทัง้ หมดยังคงเป็นไปตาม
รายงานฉบับแรกที่ถอนกลับมา เมื่อได้ปรับปรุงตัวเลขดังกล่าวให้ถูกต้อง
แล้วก็จะส่งกลับไปตีพิมพ์ที่วารสารเดิมต่อไป” ในแง่ของการใช้ยา
ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ได้รับการยืนยันว่า  “สารสกัดจาก
ฟ้าทะลายโจรของไทย ยังมีแนวโน้มทีด่ ี ทีจ่ ะได้ผลในการป้องกันผูต้ ดิ เชือ้
โควิด-19 ไม่ให้เกิดปอดอักเสบ และสามารถใช้งานต่อไปได้”

กลุ่มคนที่ควรใช้ฟ้าทะลายโจร

นอกจากงานวิจัย 3 เรื่องดังกล่าว ยังมีข้อมูลที่ไม่ใช่งานวิจัย
แต่เป็นข้อมูลบันทึกสถิติในเชิงระบาดวิทยาซึ่งได้มาจากการแถลงของ
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรมเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ซึง่ ระบุวา่ อัตรา
เสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจ�ำ เปรียบเทียบกับอัตราเสียชีวิต
ของประชากรไทยทั่วไปที่ติดเชื้อโควิด-19 น้อยกว่ากันถึง 8 เท่า (ตาราง
ที่ 4) โดยผู้ติดเชื้อในเรือนจ�ำได้รับยาฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนใหญ่ อาจจะ
มีกระชายขาวบ้างเล็กน้อย ยิ่งไปกว่านั้นปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์
ในยาฟ้าทะลายโจรที่ได้รับก็มีเพียง 100-140 มิลลิกรัมต่อวัน เท่านั้น
เนื่องจากยายังไม่พอเพียงต้องเฉลี่ยให้ผู้ติดเชื้อได้รับอย่างทั่วถึง
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวติ จากการติดเชือ้ โควิด-19 ระหว่าง
ผู้ป่วยทั้งประเทศ กับ ผู้ป่วยในเรือนจ�ำ
กลุ่มผู้ป่วย
จ�ำนวนผู้ป่วย (คน)
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (คน)

ผู้ป่วยทั้งประเทศ
345,027
2,791 (0.8%)

ผู้ป่วยในเรือนจ�ำ
37,656
47 (0.1%)

นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ กล่าวก่อนที่จะมีกากรถอนงาน
วิจัยชิ้นที่ 3 ออกมาว่า  ในเชิงระบาดวิทยา หลักฐานหรือผลงานวิจัยที่มี
อยู่เพียงพอที่จะน�ำฟ้าทะลายโจรมาใช้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยิ่งใช้เร็ว
ยิง่ ได้ผล โดยเฉพาะการน�ำมาใช้ควบคุมโรค ดีกว่าการรอวัคซีน (ณ เวลานัน้ )
ทั้งนี้กลุ่มคนที่ควรใช้ยาฟ้าทะลายโจร ได้แก่
ผูท้ สี่ มั ผัสใกล้ชดิ ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโควิด-19 แม้วา่ ยังไม่มอี าการ
ผู้ที่มีอาการไข้หวัด หรือไข้ทั่วไป แม้จะไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
ผูท้ ไี่ ด้รบั การตรวจพิสจู น์แล้วว่าติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ไม่วา่
จะรุนแรงหรือไม่
**คน 3 กลุ่มนี้ถ้ารับประทานฟ้าทะลายโจรได้จะมีผลในการ
ควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี**
อย่างไรก็ตามนายแพทย์สันต์ ไม่เห็นด้วยกับการให้คนทั่วไป
รับประทานยาฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด -19 เพราะฟ้าทะลายโจร
เป็นยาฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งผู้ติดเชื้อ (ในขณะนั้น) มีไม่ถึง 1% ของจ�ำนวน
ประชากร การจะให้คนไม่มีเชื้ออีก 99% มารับประทานยาฆ่าเชื้อเพื่อ
ป้องกันนั้นไม่คุ้มค่า แต่ถ้าอยากรับประทานเพื่อป้องกันจริง ๆ แนะน�ำให้
รับประทานยาฟ้าทะลายโจรเช่นเดียวกับการป้องกันโรคหวัดตามค�ำแนะน�ำ

•
•
•

ของสถาบันสมุนไพรสวีเดน (Swedish Herbal Institute) ซึง่ เป็นผลงาน
วิจยั แบบ RCT โดยรับประทานยาฟ้าทะลายโจรทีม่ สี ารออกฤทธิ์ แอนโดรกราโฟไลด์ 11.2 มิลลิกรัม/วัน ติดต่อกัน 5 วัน หยุด 2 วัน แล้วรับประทาน
ต่ออีก 5 วัน หยุด 2 วัน สลับกันไปเป็นเวลา 3 เดือน ซึง่ จะสามารถป้องกัน
หวัดได้โดยไม่มีอาการไม่พึงประสงค์
มาถึงวันนีร้ ฐั บาลเปิดประเทศแล้ว และผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ
ลงมาก เพราะสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิดคลี่คลายลง
แต่ จ� ำ นวนผู ้ ติ ด เชื้ อ ต่ อ วั น ก็ ยั ง อยู ่ ใ นระดั บต�่ ำ กว่ า หมื่ นเพียงเล็กน้อย
แถมยังมีคลัสเตอร์ใหม่ ๆ เกิดขึน้ ในต่างจังหวัดอีกจ�ำนวนมาก สถานการณ์
จึงยังไม่น่าไว้ใจ แม้หลายท่านจะได้รับวัคซีนครบแล้ว แต่อย่าประมาท
ยกการ์ดให้สงู ไว้กอ่ น การดูแลป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างกับคนอื่น ไม่ไปในที่ชุมชน หรือที่แออัด
งดงานเลีย้ งหรืองานสังสรรค์ไปก่อน ก็อาจจะช่วยให้เรารอดพ้นมหันตภัย
ไวรัสโควิด-19 ไปได้
ส�ำหรับฟ้าทะลายโจร ข้อมูลที่รวบรวมมาให้ท่านได้ทราบนี้
คงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ทา่ นตัดสินใจได้วา่ ควรจะใช้หรือไม่ และควร
ใช้เมื่อไร……
ขอบคุณแหล่งข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 120 ง. หน้า  46 4 มิถุนายน
2564 “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชี
ยาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
https://youtu.be/uNwo2RHKYHU และ https://www.welness
wecare.com “หลักฐานวิทยาศาสตร์ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด”
https://www.prachachat.net.politics/news-724832 “ครม.อนุมตั ิ
ใช้ ย าฟ้ า ทะลายโจรในผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด -19 ที่ ยั ง ไม่ แ สดงอาการ”
27 กรกฎาคม 2564
https://www.thairath.co.th/news/society/2161115 “ถอนงาน
วิจัยฟ้าทะลายโจร เหตุหลหักฐานยังไม่พอต้องรอวิจัยกลุ่มใหญ่ขึ้น”
8 สิงหาคม 2564
https://www.bbc.com>thai>thailand-58145918 “ฟ้าทะลายโจร:
สธ.ไม่เปลี่ยนแนวทางการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 แม้พบ
ข้อผิดพลาดงานวิจัย” 9 สิงหาคม 2564
https://news.thaipbs.or.th/content/306789 “ไขปมรายงานวิจัย
ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดเหตุค�ำนวณเลขผิด” 9 สิงหาคม 2564
http://www.chula.ac.th/highlight/50239 “เภสัชจุฬาฯ แนะผูบ้ ริโภค
ใส่ใจฉลากยา  เพื่อเลือกและใช้ยาฟ้าทะลายโจรอย่างได้ผลและ
ปลอดภัย” 1 กันยายน 2564
https://mgronline.com/crime/detail/9640000104336 “เรือนจ�ำ
ลุยผลิตฟ้าทะลายโจร” 21 ตุลาคม 2564
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รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

เกษตรอัจฉริยะในมะยงชิด
สวยงามมาก เนื้อผลมีรสชาติหวานอร่อย เมล็ดค่อนข้างเล็ก บางผลมี
เมล็ดลีบ ออกดอกติดผลปีละ 3 รุ่น ในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม ของปี
และถ้ามีอากาศเย็น และอุ่นอย่างเหมาะสม อาจมีมากกว่า  3 รุ่นก็ได้
แต่ละรุ่นห่างกันไม่กี่วัน ผลแก่สุกประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นพันธุ์
ที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด (ปราจีนบุรี) เมื่อ พ.ศ. 2531
และชนะเลิศระดับประเทศในงานวันเกษตรแห่งชาติ (กรุงเทพฯ) เมื่อ
พ.ศ. 2536 ต้นแม่มีก�ำเนิดในจังหวัดนครนายก
มะยงชิดพันธุ์ “ทูลเกล้า” ของจังหวัดนครนายกได้รับการ
รับรองเป็นพืช “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือ พืช GI (Geographical
Indication) ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง มีความเชื่อมโยง
ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ เน้นผลิตกับพื้นที่ ผลิตทรัพยากรในพื้นที่
สินค้ามีเอกลักษณ์พิเศษ แตกต่างจากสินค้าเดียวกัน ผู้บริโภคมั่นใจและ
พึงพอใจทีจ่ ะซือ้ สินค้าในราคาทีส่ งู กว่าสินค้าชนิดเดียวกันทีผ่ ลิตจากทีอ่ นื่

เกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีสมัยใหม่

มารู้จักมะยงชิด

ไม้ต้นที่เรียกว่า  มะปราง ชนิด Bouea macrophylla Griff.
ในวงศ์ Anacardiaceae มีใบคล้ายใบมะม่วงแต่เล็กกว่า ปลายใบแหลม
ผลสุกสีเหลืองอมแดง พันธุ์รสเปรี้ยวจัดเรียก กาวาง พันธุ์รสเปรี้ยวๆ
หวานๆ เรียก มะยง พันธุ์รสหวานแหลมเรียก มะยงชิด พันธุ์ที่ปลูกเป็น
การค้ามี เช่น มะปรางหวานท่าอิฐ มะปรางหวานทูลเกล้า  มะยงชิด
ก้อนแก้ว มะยงชิดทูลเกล้า เป็นต้น
มะยงชิด ‘ทูลเกล้า’ มีทรงผลรูปไข่ ขนาดใหญ่ โดยทั่วไปใหญ่
กว่าไข่ไก่ น�้ำหนักผล 12-15 ผล/กก. เมื่อแก่จัดผิวเปลือกมีสีส้มตลอดผล
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เกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นย�ำ เป็นการจัดท�ำรูปแบบ
เกษตรกรรมใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล เช่น เซ็นเซอร์แบบ
เครือข่ายและระบบ คลาวค์ (CLOUD) เข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี
และผลิตผลทีไ่ ด้มคี ณ
ุ ภาพ โดยการใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง หรือ IoT (Internet of Things) เข้ามาช่วยเพื่อบันทึกข้อมูล
ปัจจัยการผลิต สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมของพืชและพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงของพืชแต่ละชนิดในแต่ละฤดูกาล
เทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่นมี้ คี วามทันสมัย สามารถจดจ�ำและ
คิดวิเคราะห์ได้จนเกือบเท่าสมองมนุษย์ แต่มีความทรงจ�ำที่มีขนาดใหญ่
และแม่นย�ำกว่า  ที่ปัจจุบันเรียก AI (Artificial Intelligence) หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ ท�ำให้แนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร
มุง่ เข้าสูก่ ารพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ดา้ นเกษตรกรรมมากขึน้ เพือ่ น�ำมาใช้
เป็นประโยชน์ในการเสริม ผลิตภาพ (productivity) การผลิตพืชผล
ตลอดจนเพื่อป้องกันความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช สนับสนุน
การเขตกรรมอย่างเท่าทันต่อพืชปลูก ในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน
ปัญญาประดิษฐ์เป็น สมองกล ทีจ่ ะต้องใช้การสอนจากพฤติกรรม
หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อม เพื่อให้สมองกลจดจ�ำและเรียนรู้
จนกระทั่งถึงการถ่ายทอดออกมาเป็น องค์ความรู้ หรือ การคาดการณ์
พยากรณ์ที่แม่นย�ำได้
เซ็นเซอร์ หรือ อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่ติดตั้งไว้ใน
บริเวณที่ต้องการทราบข้อมูลในแปลงปลูกหรือภายในโรงเรือนปลูกพืช
เซ็นเซอร์จะบันทึกปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การเหนีย่ วน�ำ
กระแสไฟฟ้าของดิน ไนโตรเจนในดิน ฟอสฟอรัสในดิน โพแทสเซียม
ในดิน ความชื้นในดิน อุณหภูมิของดิน ความสว่างของแสง ความกด
อากาศ และปริมาณน�้ำฝนตลอดจนพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของพืช
แต่ละชนิด ในแต่ละฤดูกาล เพื่อน�ำไปใช้ใน “ระบบปัญญาประดิษฐ์”
และข้อมูลต่างๆ ที่เซ็นเซอร์บันทึกได้เหล่านี้จะถูกส่งทางอินเทอร์เน็ต
ไปเก็บไว้บน คลาวด์

ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์

การผลิตพืชผลสามารถน�ำเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิง่
มาช่วยการท�ำงานในฟาร์มเพือ่ ให้ปริมาณผลผลิตสูง และผลิตผลมีคณ
ุ ภาพ
เช่น
ฟาร์มอัจฉริยะพืชไร่ ในการท�ำฟาร์มที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
มีการน�ำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ รียกว่า เกษตรอัจฉริยะ ซึง่ เป็นเกษตรกรรม
ความแม่นย�ำสูง เป็นการน�ำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาผสมผสานกันทั้ง
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไอที สือ่ สาร เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีชวี ภาพ ฯลฯ
เข้ามาช่วยในการน�ำเสนองานในฟาร์มเกษตร ให้เป็นฟาร์มไฮเทคหรือ
ฟาร์มอัจฉริยะ
ปฏิบัติการในการท�ำฟาร์มพืชไร่ขนาดใหญ่ อาจเริ่มตั้งแต่
กระบวนการผลิต เช่น การไถพรวนดิน การหว่านเมล็ดพันธุ์พืช การให้
ปุ๋ย การใช้ยาปราบศัตรูพืช การรดน�้ำ การคัดเลือกผลิตผล การเก็บเกี่ยว
พืชผล เพราะความสามารถที่โดดเด่นของเกษตรอัจฉริยะ คือ สามารถ
ระบุต�ำแหน่งในฟาร์มทั้งปรับแต่งปริมาณใช้ปัจจัยการผลิตและกิจกรรม
ทางการเกษตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ย่อยๆ ที่พบความ
แตกต่างได้
การจัดการการให้ปยุ๋ ในฟาร์มทีส่ ามารถท�ำได้ดว้ ยความแม่นย�ำ
เพราะใช้อุปกรณ์สแกนสภาพดินในไร่หรือ “Soil Mapping” เพื่อเก็บ
ข้อมูลว่าบริเวณต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันอย่างไร พื้นที่
จุดไหนขาดแร่ธาตุชนิดใด ลักษณะชองดินร่วนซุยแตกต่างกันแค่ไหน
ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บเข้าไปในฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับ แผนที่ของ
ฟาร์ม แล้วสามารถดาวน์โหลด (download) ไปยังเครื่องหยอดปุ๋ยบน
รถไถที่ติด GPS (Global Positioning System) ท�ำให้การหยอดปุ๋ย
สามารถก�ำหนดได้ว่า  จะหยอดปุ๋ยชนิดใดลงในต�ำแหน่งใดในฟาร์ม
มากน้อยเพียงใด เห็นได้ว่าฟาร์มอัจฉริยะมีข้อดีที่แตกต่างกับฟาร์ม
ธรรมดาตรงที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างแม่นย�ำ ตรงต่อความต้องการของ
พืช บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเกษตรกรรมแบบที่เคยท�ำ
กันมา
เกณฑ์มาตรฐานเก็บเกีย่ วผลไม้ ปฏิบตั กิ ารในการเก็บเกีย่ ว
ผลไม้ เพื่อให้ได้คุณภาพทั้งในด้านความอร่อยและลักษณะผล ในบทความนี้
ขอเสนอวิธีการเก็บเกี่ยวผลไม้ใน 2 ประเด็น คือ (1) การเก็บเกี่ยวผลไม้
ตามแบบที่เคยท�ำกันมา และ (2) การเก็บเกี่ยวผลไม้อัจฉริยะดังต่อไปนี้
		
ก. วิธกี ารเก็บเกีย่ วผลไม้ตามแบบทีเ่ คยท�ำกันมา เป็นการ
พิจารณาความแก่ของผลไม้ที่อาศัยเกณฑ์หลายอย่างเช่น

•

เครื่องวัดค่าความชื้นในอากาศ ในดิน เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ
และดิน พร้อมเซ็นเซอร์วัดแสงในทรงพุ่มมะยงชิด

•

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

13

14

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

- ใช้จำ� นวนวันจากดอกบาน 50% (full bloom) จนถึง
ระยะที่ผลแก่ เช่นทุเรียนหมอนทองอายุ 120-127 วันหลังดอกบาน,
ทุเรียนชะนี 110-120 วัน หลังดอกบาน, ทุเรียนกระดุม 90-100 วันหลัง
ดอกบาน เป็นต้น
- พิจารณาความแก่ของผลจากลักษณะทางกายภาพ
ตัวอย่างเช่น ขั้วผลแข็ง ปลิงบวมมีขนาดใหญ่และสากมือ ร่องหนาม
สีนำ�้ ตาล ปลายหนามแห้งประกอบเป็นปัจจัยรองทีแ่ สดงว่าทุเรียนแก่ได้ที่
เป็นต้น
- ผลไม้พวกส้ม เช่น ส้มโอ เป็นผลไม้เมื่อเก็บเกี่ยวจาก
ต้นแล้วไม่มีการหายใจต่อจึงบ่มไม่สุก การเก็บเกี่ยวผลไม้ประเภทนี้
ต้องเก็บเกี่ยวผลที่แก่ได้ที่ มีรสชาติเป็นไปตามพันธุ์ ส�ำหรับส้มโอหลัง
เก็ บ เกี่ ย วมาแล้ ว ถ้ า เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นอุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง (28 ๐C) 4-5 วั น
น�้ำในผลจะระเหยออกมาบ้าง ท�ำให้มีรสหวานเพิ่มขึ้น
			- ผลไม้อนื่ ๆ เช่น กล้วย เมือ่ เหลีย่ มลบแสดงว่ากล้วยแก่
พร้อมเก็บเกี่ยวได้ มะละกอ ผลจะแก่เก็บเกี่ยวได้ต่อเมื่อปลายผลเริ่ม
แย้มสี (color break) ขณะอยู่บนต้น เป็นต้น
ตั ว อย่ า ง เกณฑ์ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ เกี่ ย วผลทุ เรี ย นที่ แ ก่
มีคุณภาพมาตรฐาน มีพอสังเขปดังต่อไปนี้
- ปลิงบวม เผยให้เห็นรอยต่ออย่างชัดเจน
- ก้านผลมีสีเข้มขึ้น เมื่อสัมผัสจะรู้สึกสากมือ
- หากตัดก้านออกจะมีน�้ำใสๆ เยิ้มออกมา มีรสหวาน
- ปลายหนามแห้ง สีน�้ำตาลเข้ม เปราะและหักง่าย
- ร่องหนามห่างออก เมือ่ บีบหนามเข้าหากันจะรูส้ กึ ว่า
มีสปริง และสังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้ชัดเจน
- เมื่อเคาะผลจะรู้สึกถึงโพรงอากาศภายใน
		
ข. การเก็บเกี่ยวผลไม้อัจฉริยะ เป็นวิธีการเก็บเกี่ยวผลไม้
ที่มีความแม่นย�ำ ผลิตผลที่ได้มีความแก่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ท�ำได้โดย
อาศัยอุณหภูมิที่พืชได้รับสะสมตั้งแต่ระยะดอกบานไปจนถึงระยะผลแก่
เก็บเกี่ยวได้ เช่น ผลแก่ (80%, 90% เป็นต้น) โดยใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้
ในบริเวณพุ่มไม้ผล และบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวัน สะสมไว้จนถึง
ระยะผลแก่ระดับทีต่ อ้ งการ จ�ำนวนอุณหภูมทิ สี่ ะสมได้นนั้ มีหน่วยวัดเป็น
“degree day” และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเก็บเกี่ยวส�ำหรับผลไม้ชนิด
หรือพันธุ์นั้นๆ ในปีต่อๆไป
อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน ค�ำนวณได้จาก การน�ำเอาอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดของแต่ละวันลบด้วย 10๐C (อุณหภูมิต�่ำสุดที่พืชเติบโตได้) ผลที่ได้

ลักษณะภายนอก
ของผลทุเรียนแก่
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จะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละวัน เช่น วันนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29๐C
เมื่อลบด้วย 10๐C แล้ว จะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของวันนั้น คือ 19 degree
day ตัวอย่าง เช่น กรณีของผลมะยงชิด จะมีค่า degree day (Celcius)
= 1,058 หลังจากดอกบาน หรือ 90 วัน หลังการแทงช่อดอก เป็นต้น

เกษตรอัจฉริยะในมะยงชิด

ในปัจจุบันหลายประเทศมีการผลิตพืชผล โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เรียกว่า “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ “เกษตรแม่นย�ำ” เข้ามาใช้ใน
ทางการเกษตร เพื่อเพิ่ม ผลผลิต (yield) และปรับปรุงคุณภาพผลิตผล
(produce) ทั้งในรูปการผลิตในสภาพแปลงปลูก และการผลิตในสภาพ
โรงเรือนเพาะปลูก เนื่องจากภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การขาดแคลนแรงงานด้านเกษตรกรรม คุณภาพของผลิตผลลดลง เป็นต้น
บริษทั วี ไอ พี อะกริคลั เจอร์ จ�ำกัด มีความสนใจและเห็นความ
ส�ำคัญของการท�ำ “การเกษตรแม่นย�ำ” ในการผลิตพืชผลและและได้เริม่
ด�ำเนินการศึกษาวิจัยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ มุ่งเน้นสนับสนุนการท�ำ
การเกษตรที่แม่นย�ำ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และ
พัฒนาการ การเกษตรของประเทศให้ดีกว่าเดิม บริษัทฯ มีกิจกรรมและ
สถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ ในภาคใต้และภูมิภาคต่างๆ (นครนายก สระบุรี
ลพบุรี พัทลุง ตรัง และสงขลา) กิจกรรมทีไ่ ด้มกี ารด�ำเนินการมีหลายอย่าง
ได้แก่
การพัฒนา  “โรงเรือนแม่นย�ำอัตโนมัติ” เพื่อการผลิต
เห็ดหลินจือ และเห็ดหัวลิงเพือ่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ ออก
สู่ตลาด
ติดตั้งสถานีตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางการเกษตรใน
พืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศไทย (ดอยตุง ฝาง ลพบุรี สระบุรี พิษณุโลก ชัยภูมิ
สุรินทร์ นครนายก บุรีรัมย์ ตรัง ตราด และเบตง) ตลอดจนได้ร่วมกับ
ภาคเอกชนและส่วนราชการโดยมุ่งเน้นสนับสนุนการท�ำการเกษตร
ที่แม่นย�ำ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เริ่มเรียนรู้และพัฒนา 
ในอนาคตจะสร้างศูนย์กลางบริษัทฯ เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีและการ
ตลาด ระบบห้องเย็นและการขนส่งทีบ่ ริเวณตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโครงการ “เกษตรอทิตยาทร” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่อยู่ภายใต้โครงการเรียนรู้ที่เน้นเรื่อง การเกษตร “ซแรย์อทิตยา” ที่ตั้ง
อยูบ่ ริเวณอ่างเก็บน�ำ้ อ�ำปึล ต�ำบลเทมีย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ พร้อม
ทัง้ ได้จดั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “วัสดุเพาะกล้า (peat moss) อุปกรณ์
เพื่อการเกษตรแม่นย�ำและแนวทางการผลิตเห็ดเพื่ออุตสาหกรรม
อาหาร” โดยความร่ ว มมื อ จากหลายฝ่ า ยได้ แ ก่ : สมาคมพื ช สวน
แห่งประเทศไทย (รศ.วิจิตร วังใน และ ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์)
บริษัท วาย วี พี อินเตอร์เทรด จ�ำกัด (คุณฐานันต์ จันทวงศ์) และ
บริษัท วี ไอ พี อะกริคัลเจอร์ จ�ำกัด (คุณสุเมศวร์ เสนชู คุณณรงค์ฤทธิ์
ชั ย สาลี และคณะ) ตลอดจน ดร.ณั ฐ พั ช ร์ ศรี ห ะนั ล ต จากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ได้แก่ : สมาคมชาวสวน
มะยงชิด จังหวัดนครนายก ซึ่งมี ร.ต.ต.อ�ำนวย หงส์ทอง เป็นนายก
สมาคม เจ้ า ของสวนมะยงชิ ด ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ด ้ า นการเกษตร
ของ จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดตั้งกิจกรรม “นครนายกโมเดล”
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

•
•
•
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1) รวบรวมองค์ความรูแ้ ละแนวทางปฏิบตั ทิ างเกษตรทีเ่ หมาะ
สมในการท�ำสวน “มะยงชิด” และ “มะปรางหวาน” ในพื้นที่จังหวัด
นครนายก
2) พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ จ ากข้ อ มู ล สภาพภู มิ อ ากาศในพื้ น ที่
จังหวัดนครนายก เพือ่ การพัฒนาการเกษตรให้มคี วามแม่นย�ำและเท่าทัน
ภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาความเชือ่ มโยงองค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาการท�ำการ
เกษตร การแปรรูป ตลอดจนการสร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
พื้นที่จังหวัดนครนายก ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี

เขตกรรมปฏิบัติเพื่อการออกดอกที่ดี

โดยทั่วไปไม้ต้น (tree) ที่มีสภาพความสมบูรณ์ค่อนข้างพร้อม
คือ ต้นที่มีโครงสร้างของพุ่มค่อนข้างดี พุ่มโปร่ง มีกิ่งขนาดพอดีจ�ำนวน
มาก มีปริมาณใบมาก และมีใบแก่ที่สมบูรณ์ สีเขียวเข้มเป็นมัน ส�ำหรับ
ต้ น ที่ ใ ห้ ผ ลแล้ ว หลั ง เก็ บ เกี่ ย วผล ต้ อ งรี บ ตั ด แต่ ง ทั น ที ตั ด กิ่ ง แห้ ง
กิ่งเป็นโรค กิ่งแขนงในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงแดด ท�ำให้ทรงพุ่มโปร่ง
แนวทางการปฏิบตั ใิ นสวนมะยงชิด และมะปราง ควรด�ำเนินการ
โดยน�ำเอาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตเข้าพิจารณา ดังนี้
1. ฤดูกาลในเขตร้อนของบ้านเรา  ในปีหนึ่งมี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน (ก.พ. – พ.ค.) ฤดูฝน (มิ.ย. – ก.ย.) และฤดูหนาว (ต.ค. – ม.ค.)
ราววันที่ 21 ต.ค. ความยาววันจะเท่ากันคือกลางวัน 12 ชม. และ
กลางคืน 12 ชม. หลังจากนี้ความยาววันเริ่มสั้นลงเรื่อยๆ จนถึงวันที่
21 ธ.ค. ช่วงเวลากลางวันจะสั้นที่สุด คือ 11 ชม. 5 นาที หลังจากนั้น
กลางวันจะเริ่มยาวขึ้นจนไปเท่ากันในเดือน มี.ค. วันที่ 21 มี.ค. วันเริ่ม
ยาวขึน้ จนช่วงกลางวันและกลางคืนเท่ากัน กลางวันจะยาวขึน้ จนถึงวันที่
21 มิ.ย. ช่วงกลางวันจะยาวที่สุดในรอบปี คือ 12 ชม. 55 นาที หลังจาก
นั้นกลางวันจะเริ่มสั้นลง จนความยาวของกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
อีกครั้งในวันที่ 21 มิ.ย. (12 ชม.)
ส�ำหรับฤดูกาลในซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ ในปีหนึ่งมี 4 ฤดู
กล่าวคือ ซีกโลกเหนือมี ฤดูหนาว (ธ.ค. – ก.พ.) ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. – พ.ค.)
ฤดูร้อน (มิ.ย. – ส.ค.) และฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. – พ.ย.) ส่วนซีกโลกใต้มี
ฤดูหนาว (มิ.ย. – ส.ค.) ฤดูใบไม้ผลิ (ก.ย. – พ.ย.) ฤดูร้อน (ธ.ค. – ก.พ.)
และฤดูใบไม้ร่วง (มี.ค. – พ.ค.)
ดังนั้นช่วงเตรียมต้นมะยงชิดให้มีการสะสมคาร์โบไฮเดรตสูง
บนใบพืช จึงควรเตรียมการก่อนต้นเดือนตุลาคม เพือ่ เป็นการเพิม่ พลังงาน
และความสมบูรณ์ของใบให้พร้อมส�ำหรับ “การพัฒนาตาดอก” ในเวลา
กลางคืน
2. จากฐานข้อมูลพืน้ ฐานทีว่ า่ ใบมะยงชิดและมะปรางจะมีอายุ
อยูบ่ นต้นได้ 6 – 7 เดือน และการแตกใบอ่อนของแต่ละชุดใบจะกินเวลา 
45 – 55 วัน โดยกิ่งมะยงชิดที่จะมีการพัฒนาการออกดอกที่ดี ควรมีชุด
ใบ จากปลายกิ่งหรือยอด จ�ำนวน 3 ชุดใบ โดยชุดใบที่ออกล่าสุดจะเป็น
ทีต่ งั้ ของช่อดอก (เรียกว่าชุดใบที่ 1) ดังนัน้ ปริมาณและความสมบูรณ์ของ
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ชุดใบทั้ง 3 ชุดจึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยชุดใบที่ 3 จะส่งผล
เชิงปริมาณและคุณภาพของช่อดอก ชุดใบที่ 2 จะมีส่วนส�ำคัญในการ
สนับสนุน “การพัฒนาของผล มะยงชิด” ส่วนชุดใบที่ 1 มีส่วนส�ำคัญ
ในการส่งเสริม “การพัฒนาตาดอก” และ “การติดผล” ของมะยงชิด
3. ในสภาพการปลูกของนครนายก ฤดูเก็บเกี่ยวผลมะยงชิด
จะอยู่ระหว่าง ก.พ. – มี.ค. หลังจากนั้นช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. ควรมีการ
ตัดแต่งกิ่ง ตัดกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค กิ่งแขนงในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงออกไป
ทอนปลายกิ่งที่ให้ผลแล้วลึกลงไป 30 – 40 ซม. หลังตัดแต่งกิ่งประมาณ
1 เดือน บ�ำรุงต้นเพื่อเร่งให้ใบมะยงชิดแก่เร็วขึ้น ใส่ปุ๋ยคอกเช่นมูลวัว
20-50 กก./ต้น และปุ๋ยเคมีที่ใส่ในช่วงนี้ ควรมีสัดส่วนของไนโตรเจน (N)
ในปุย๋ ผสม NPK สูงแต่ตอ้ งค�ำนึงถึงดุลภาพของธาตุอาหารหลัก NPK ด้วย
แต่ในทางปฏิบตั มิ คี ำ� แนะน�ำให้ใช้สตู รเสมอ เช่น 15-15-15 หรือ 15-15-15
ร่วมกับ 46-0-0 (1:1) อัตรา 1-3 กก./ต้น พร้อมทั้งฉีดพ่นปุ๋ยทางใบที่มี
ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
ธาตุไนโตรเจน (N) มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการเจริญ
เติบโตของพืช พืชที่ขาดไนโตรเจนจะไปยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน
ถ้าการขาดเพิม่ ขึน้ อาจไปยับยัง้ หรือขัดขวางอย่างสิน้ เชิงของการสังเคราะห์
คลอโรฟิลล์ ฟอสฟอรัส(P) มีบทบาทในการส่งเสริมการใช้พลังงานและ
สารพลังงาน เพื่อการพัฒนาส่วนเจริญหรืออาหารสะสมในใบและล�ำต้น
โพแทสเซียม(K) เป็นธาตุอาหารแห่งคุณภาพ มีบทบาทส�ำคัญในการ
เปลี่ยนแป้งเป็นสารพลังงานเพื่อสะสม นอกจากนี้ยังมีส่วนส�ำคัญในการ
สนับสนุนการท�ำงานของเอนไซม์หลายตัวและสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช และยังมีบทบาท ในการสนับสนุนการเปิดรูปากใบพืชเพื่อการ
คายน�้ำอีกด้วย
หลังการใส่ปุ๋ยแล้วราว 15-30 วัน ต้นมะยงชิดจะแตกใบอ่อน
และใช้ เวลาประมาณ 30 วั น จะเจริ ญ เติ บ โตเป็ น “ใบเพสลาด”
(มิ.ย. – ก.ค.) ใบมะยงชิดจะแก่เต็มที่ใช้เวลาราว 60 วัน (ส.ค. – ก.ย.)
ในระยะใบอ่อน โรคและแมลงศัตรูพืชจะเข้ามาท�ำลายใบ ต้องเฝ้าระวัง
ตลอดเวลา เมือ่ พบมีการแตกใบอ่อนควรด�ำเนินการป้องกันการเข้าท�ำลาย
ของศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยไฟ ซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็ก วงจรชีวิตสั้น
แต่ขยายพันธุ์ได้คราวละ 200-400 เท่า  ในสภาพอากาศเหมาะสม คือ
อากาศร้ อ นในเวลากลางวั น และความชื้ น ในอากาศสู ง แมลงชนิดนี้
จะขยายพันธุ์ได้ดีมาก การใช้สารเคมีควบคุมนั้นจึงควรใช้ในเชิงป้องกัน
จะดีกว่าและในขณะเดียวกัน การหลีกเลี่ยงการดื้อยาของแมลงชนิดนี้
โดยการเปลีย่ นหรือหมุนเวียนกลุม่ ชนิดของสารเคมี “กลุม่ สารยับยัง้ การ
เจริญเติบโต” หรือ “การลอกคราบของแมลง” เช่น ลูเฟนนูรอน
ไดฟลูเบน ซูรอน เพิ่มเติมไปด้วยกับการใช้สารเคมีก�ำจัดต่างๆ จะช่วย
เสริมประสิทธิผลของการควบคุมได้ดี
การเร่งให้ใบมะยงชิดแก่เร็วขึน้ ควรให้ปยุ๋ สูตร 8-24-24 จ�ำนวน
2 กก./ต้น ประมาณเดือนกันยายน (แปลงที่จะติดหลอดไฟ ควรใส่ปุ๋ย
ตั้งแต่สิงหาคม) พอถึงเดือนตุลาคมควรฉีดพ่นปุ๋ยในสูตร 0-52-34 อัตรา 
3 กก./น�้ำ 1,000 ลิตร จ�ำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วันจะช่วยเร่งการแก่

ภาพ A กราฟแสดงความสัมพันธ์ของการดูดกลืนแสงของรงควัตถุชนิดต่าง ๆ
a . การปิดเปิดของปากใบในภาวะปกติ

ภาพ B ความยาวคลื่นของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดวงตามนุษย์ตอบสนอง

b. แสดงบทบาทของโพแทสเซียมที่สนับสนุนการเปิดปากใบ
ภาพ E

แสดงน�้ำหนักผล และน�้ำหนักเมล็ดของมะยงชิดช่วง 4-9 สัปดาห์
หลังดอกบาน

ภาพ C ระบบไฟโตโครม pr เมื่อรับแสงสีแดง จะเปลี่ยนเป็น prf
แสดงพัฒนาการของผลมะยงชิดช่วงเวลา 4-9 สัปดาห์
หลังดอกบาน

ภาพ D การตอบสนองต่อสารเคมีในใบแก่ของพืชเมื่อได้รับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นต่าง ๆ
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ของใบมะยงชิดได้ด้วย
การเปิดไฟสว่างในพุ่มมะยงชิดและมะปรางในเวลากลางคืน
อย่ า งที่ มี ก ารปฏิ บั ติ กั น จะเริ่ม ติด ตั้งหลอดไฟราวเดือนพฤศจิ ก ายน
(ถ้าอากาศหนาวมาเร็ว) ประมาณ 20 พฤศจิกายน จะพบการแตกช่อดอก
จากการทดลองควบคุมการออกดอกของต้นมะยงชิดทีป่ ลูกในภาชนะปลูก
ภายใต้สภาพควบคุมอุณหภูมิ ทราบแน่ชัดแล้วว่าอุณหภูมิต�่ำกว่า  20๐ C
(18๐ C) ที่พืชได้รับ 8-10 ชั่วโมง มะยงชิดจะออกดอกได้ ส�ำหรับแสงไฟ
ที่พืชได้รับในเวลากลางคืนสามารถช่วยให้มะยงชิดออกดอกนั้นจะกล่าว
โดยละเอียดในตอนที่ว่า “ผลของการเปิดไฟในเวลากลางคืน”

การออกดอกติดผลของมะยงชิด

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกติดผลของมะยงชิดและมะปราง
นอกจากจะเตรียมตันพืชให้เจริญเติบโต สมบูรณ์และมีใบที่มีความแก่
สีเขียวเป็นมัน พร้อมที่จะออกดอกได้แล้ว ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องน�ำเข้า
พิจารณาในการปฏิบัติในการท�ำสวนด้วย ได้แก่
1. แสง แสงเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์
ทีม่ บี ทบาทต่อกระบวนการทางชีวเคมีทสี่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้พชื สาหร่าย
และแบคทีเรียบางชนิด ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ สิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรพืชแทบทั้งหมดล้วนอาศัยพลังงานที่ได้รับจากกระบวนการ
สังเคราะห์แสง เพื่อการเจริญเติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยโมเลกุล
ที่มีความสามารถในการดูดกลืนคลื่นแสง และที่มีในพืชและสิ่งมีชีวิตคือ
รงควัตถุ หรือ เม็ดสี (pigment ซึ่งสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
ต่างกัน คลอโรฟิลล์ เป็นรงควัตถุที่พบในใบไม้ สามารถดูดกลืนแสงสีม่วง
น�้ำเงิน แดง ซึ่งอยู่ในความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร (nm) ได้ดี
แต่สะท้อนแสงสีเขียวออกมาท�ำให้เรามองเห็นในพืชที่มีสีเขียว (ภาพ A)
แหล่งของแสงสว่างทีเ่ กีย่ วกับการผลิตพืชผลได้มาจาก แสงแดด
(sunlight) เป็นหลัก แสงจากแหล่งอื่นมีเช่น หลอดฟลูออเรสเซนท์
(fluorescent) หลอด LED (light emitting diode) แสงมีความจ�ำเป็น
ต่อกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชโดยทีอ่ าจไม่เกีย่ วข้อง
กับการสังเคราะห์แสง ดังมีปรากฏการณ์หลายอย่างซึง่ พืชตอบสนองต่อแสง
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แสงแดดทีแ่ ผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าในรูป สเปคตรัม (spectrum)
หรือแถบสี เป็นสีต่างๆ 7 สี คือ สีม่วง (violet) สีคราม (indigo) สีน�้ำเงิน
(blue) สีเขียว (green) สีเหลือง (yellow) สีสม้ (orange) และสีแดง (red)
ซึ่งแสงทั้ง 7 สีนี้รวมกันเป็น แสงสีขาว ซึ่งเป็นสีที่ตาเรามองเห็น (ภาพ B)
สีของคลืน่ แสงทีเ่ กิดจากหลอด LED จะขึน้ อยูก่ บั ชนิดของวัตถุ
ทีน่ ำ� มาใช้ในการสร้างหลอดไฟชนิดนี้ ทัง้ ทีเ่ ป็นของเหลวและก๊าซ คลืน่ แสง
หรือคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีแ่ ผ่ออกมาจะให้สนี ำ�้ เงิน สีเขียว สีสม้ และสีแดง
2. รงควัตถุ ในพืชชั้นสูงและสาหร่าย มีรงควัตถุหลายชนิด
ที่เป็นตัวรับแสง รงควัตถุที่มีชื่อว่า ไฟโตโครม (phytochrome) เป็นตัว
รับแสงที่ส�ำคัญที่สุดและเป็นตัวดูดซับ แสงสีแดง (red light) และแสง
ฟาร์เรด (far-red light) เป็นตัวรับแสงที่รู้จักกันมากที่สุด นอกจากนี้
ไฟโตโครมยังดูดซับสีน�้ำเงินได้ด้วย
ไฟโตโครมทีม่ คี วามสามารถดูดแสงสีแดง ซึง่ มีความยาวคลืน่
		
660 nm อยู่ในรูป Pr (phytochrome red) ซึ่งเป็นรูปที่สังเคราะห์โดยพืช
เมื่อได้รับแสงสีแดง Pr จะปลี่ยนเป็น Pfr (phytochrome far red)
ซึง่ จะดูดซับแสงฟาร์เร็ดซึง่ มีความยาวคลืน่ 730 nm รูป Pr ของไฟโตโครม
เป็นรูปทีค่ อ่ นข้างอยูต่ วั ส่วน Pfr นัน้ สลายตัวง่าย ความสมดุลของไฟโตโครม
ทั้ง 2 รูป คือ Pr และ Pfr จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแสง (ความยาวคลื่น
และไม่ขนึ้ อยูก่ บั ปริมาณพลังงานจากแสง โดยทัว่ ไปแล้วแสงสีแดงจะท�ำให้
เกิด Pfr ประมาณ 80% และ Pr ประมาณ 20%
3. ช่วงแสง เป็นช่วงเวลานานของแสงในแต่ละวัน ซึ่งช่วงแสง
ในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและท้องถิ่น โดยทั่วไปช่วงแสง
จะมีอทิ ธิพลต่อการเจริญเติบโตด้านกิง่ ใบและการเจริญเติบโตด้านสืบพันธุ์
พืชใช้ประโยชน์จาก ไฟโตโครม ไปปรับการเจริญเติบโตให้
สอดคล้องกับฤดูกาล การตอบสนองต่อช่วงแสงของพืช เป็นกระบวนการ
ทางชีวภาพต่อ การกะเวลาและความยาวนานของความมืดและระยะเวลา
ทีม่ แี สง เนือ่ งจากแสงแดดตามธรรมชาติอดุ มด้วยแสงสีแดง แต่ขาดแคลน
แสงฟาร์เรด ในตอนเช้าโมเลกุลของไฟโตโครมทั้งหมดในใบ จะเปลี่ยน
เป็นรูป Pfr (เป็นรูปทีม่ กี จิ กรรมและคงอยูใ่ นรูปนัน้ จนกระทัง่ พระอาทิตย์
ตก) เนื่องจาก Pfr เปลี่ยนกลับเป็น Pr เมื่ออยู่ในความมืด จะไม่มี Pfr
เหลืออยู่ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นถ้ากลางคืนยาวนาน (ฤดูหนาว) จะยังมี pfr
หลงเหลืออยู่ ถ้าช่วงเวลากลางคืนสั้น (ฤดูร้อน) ปริมาณ pfr ที่มีอยู่จะไป
ก�ำหนดการออกดอกการเกิดตาดอก (buds) ในฤดูหนาวและการเจริญ
เติบโตทางกิ่งใบจะเป็นไปตามฤดูกาล (ภาพ C)
มากไปกว่านั้นระบบไฟโตรโครมท�ำให้พืชสามารถเทียบเคียง
ความยาวนานระยะเวลามืดเป็นเวลาหลายวัน ช่วงกลางคืนสัน้ จะชีใ้ ห้พชื
รู้ว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิ และกลางคืนที่ยาวนานจะบ่งชี้ถึงว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วง
ข้อมูลนีป้ ระกอบกับความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ อุณหภูมิ และมีนำ�้ ช่วยให้พชื รูว้ า่ เป็น
ช่วงเวลาไหนของปี และปรับกิจกรรมทางสรีรวิทยาของพืชให้สอดคล้อง
กัน การตอบสนองของพืชต่อช่วงแสงดังกล่าวท�ำให้เกิดพืชเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
(1) พืชวันสัน้ พืชกลุม่ นีจ้ ะออกดอกได้ตอ่ เมือ่ ช่วงเวลากลางคืน
มากกว่า ความยาววิกฤต (critical length) (8 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า) เช่น

มะยงชิดออกดอกช่วง พ.ย. – ธ.ค. ซึ่งเป็นช่วงเวลาวันสั้น
(2) พืชวันยาว เป็นพืชทีอ่ อกดอกได้เมือ่ ได้รบั ความมืดน้อยกว่า
ความยาววิกฤต (8-15 ชั่วโมงเช่น แก้วมังกร จะออกดอกได้ในเดือน
มีนาคม หลังเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงวันสั้นจะไม่มีดอก เป็นต้น
(3) พืชวันเป็นกลาง ความยาววันไม่มีผลต่อการออกดอกของ
พืชกลุ่มนี้

ผลของการเปิดไฟในเวลากลางคืน

ผลของการติดหลอดไฟในเวลากลางคืน ตามวิธกี ารทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
กัน ต้นมะยงชิดตอบสนองได้ค่อนข้างดี กล่าวคือ ต้นที่ได้รับแสงสว่าง
ในเวลากลางคืนเหล่านั้นออกดอกได้ดีและเร็วกว่าไม่มีการติดไฟในเวลา
กลางคืน เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ ได้เสริมความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์ ดังกล่าว ดังนี้
1. ทัง้ หลอดไฟขนาดความสว่าง 2,000 ลูเมน (lumen) จ�ำนวน
4 หลอด และบาลลาสท์ ที่ ใช้ ติ ด บนต้ น มะยงชิ ด น่ า จะปลดปล่ อ ย
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีค่ วามยาวคลืน่ 400-500 นาโนเมตร (nm) ซึง่ สายตา
เราจะเห็นเป็น แสงสีนำ�้ เงิน ให้แก่ตน้ มะยงชิดได้ ประกอบกับการมีประจุ
ของธาตุอาหารโพแทสเซียม (K+) ที่สะสมอยู่บนช่องปากใบ ที่บริเวณ
การ์ดเซลล์ (guard cell) ก็จะสามารถสนับสนุนการเปิดปากใบ ของมะยงชิด
ในเวลากลางคืนได้อีกด้วย ดังนัน้ เมือ่ มีการเปิดปากใบในเวลากลางคืน
การคายน�ำ้ ก็จะสามารถท�ำได้เพิม่ เติมในเวลากลางคืนนัน้ หมายความว่า 
ธาตุอาหารพืชเช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และ
ธาตุอาหารอื่นๆ ก็จะถูกล�ำเลียงมาสะสมที่ใบแก่ได้เพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกัน กลูโคส (glucose) ซึ่งเป็นน�้ำตาลที่ได้จากการ
สังเคราะห์แสงในเวลากลางวันนั้นจะมีการรวมตัวกันเป็น น�้ำตาลซูโครส
(sucrose) ในเวลากลางคืน และสามารถเคลือ่ นย้ายไปยังส่วนของตายอด
ได้ดีขึ้นด้วยในเวลากลางคืนที่ยังมีการคายน�้ำอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่า
ที่ความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  300-450 นาโนเมตร ยังสามารถกระตุ้น
การสังเคราะห์สาร เบตาแคโรทีน (วิตามินเอ) ซึ่งเป็นสารไปรตีนอันจะมี
บทบาทต่อการสร้างฮอร์โมนพืชหลายชนิดรวมทั้งฮอร์โมนพืชที่กระตุ้น
สัญญาณการออกดอกของพืชที่เรียกว่า ฟลอริเจน (florigen) ด้วย ก็อาจ
จะมีผลจากการติดหลอดไฟในเวลากลางคืนได้อกี ด้วย จึงพบว่า มะยงชิด
ต้นที่มีการติดหลอดไฟในเวลากลางคืนมีการแทงช่อดอกจากตายอด
สม�่ำเสมอและกระจายครอบคลุมต้นมะยงชิดดีกว่าการออกดอกตาม
ธรรมชาตินนั้ เอง ซึง่ ข้อมูลเหล่านีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ทัง้ ในและ
ต่างประเทศทีม่ พี นื้ ฐานพอเป็นแนวทางอ้างอิงในสมมุตฐิ านนีไ้ ด้เป็นอย่างดี
(ภาพ D และ E)
ในปัจจุบนั ภาวะภูมอิ ากาศในจังหวัดนครนายกมีการเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมมากจึงท�ำให้การผลิตมะยงชิดของเกษตรกรมีอปุ สรรคมากกว่า
ในอดีต อย่างกรณีการระบาดของแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยไฟ
ที่มีความรุนแรงมากขึ้นจนท�ำให้การเลือกใช้สารเคมีควบคุมก�ำจัดท�ำได้
ยากขึ้น
ดร.สุนทร พิพธิ แสงจันทร์ ได้ให้แนวทางว่าแมลงอย่างเพลีย้ ไฟ
มีขนาดเล็กมากวงจรชีวิตสั้น แต่ขยายพันธุ์ได้คราวละ 200-400 เท่า

ในสภาพอากาศทีเ่ หมาะสม คือ อากาศร้อนในเวลากลางวันและความชืน้
อากาศสูงแมลงชนิดนี้จะขยายพันธุ์ได้ดีมาก การใช้สารเคมีควบคุมนั้น
จึงควรใช้เชิงป้องกันจะดีกว่าและขณะเดียวกันการหลีกเลีย่ งการดือ้ ยาของ
แมลงชนิดนีโ้ ดยการเปลีย่ นหรือหมุนเวียนกลุม่ สารเคมี ก็จะสามารถชะลอ
การดือ้ ยาของแมลงชนิดนีไ้ ด้ อย่างไรก็ตามการเพิม่ สารเคมีกลุม่ สารยับยัง้
การเจริญเติบโตหรือการลอกคราบของแมลง เช่น ลูเฟนนูรอน ไดฟลูเบน
ซูรอน เพิม่ เติมไปด้วยกับการใช้สารเคมีกำ� จัดต่างจะช่วยเสริมประสิทธิภาพ
ของควบคุมได้ดี
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พืชสวน ส น ท น า
รองศาสตราจารย์ วิจิตร วังใน

ความหมายของค�ำว่า “ธรรม”

ธรรม หรือ ธรรมะ (Dharma) คือ ความจริงอย่างยิ่งของชีวิต
เป็นที่สุดของธรรมชาติ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพร�่ำสอน คือ ทุกข์และ
การดับทุกข์ นั่น คือ อริยสัจจ์ 4 ในรูปแบบต่างๆ กัน อาทิ ทรงแสดง
ในรูป อริยสัจจ์4 แต่พระองค์ทรงแสดง (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) บ้าง,
ขันธ์ 5 (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) บ้าง, อายตนะ 12 (คือ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์และจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ จิตวิญญาณ) บ้าง, หรือ
ปฏิจจสมุปบาท (ซึ่งก็คือ อริยสัจจ์ใหญ่ ได้แก่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพชาติ ชรามรณะ
โศกะปริเทวะ) บ้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นธรรมความจริงด้วยแง่มุมต่างๆ ว่า 
ทุกข์เกิดได้อย่างไร และมีวิธีดับทุกข์ได้อย่างไร ที่ไหนได้บ้าง โดยปฏิบัติ
อย่างไร เป็นการช่วยให้บุคคลซึ่งมีจริตต่างๆกันไป เห็นทุกข์ และดับทุกข์
ได้ง่ายขึ้นด้วยเหมาะกับจริตของบุคคลนั้น
ธรรม อาจตีความหมายได้หลายแง่มมุ อาจหมายถึงค�ำสอนของ
พระพุทธองค์ หรือหมายถึงแนวปฏิบตั เิ พือ่ การรูธ้ รรม ตลอดถึงสภาวธรรม
ที่แท้จริง บางท่านอาจตีความหมายครอบคลุมได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างใน
จักรวาล ซึง่ พระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบถึงสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงรูแ้ จ้งนัน้
มีมากมายมหาศาล ประดุจใบไม้ในป่า แต่ธรรมส่วนทีจ่ ะมีคณ
ุ ค่าประโยชน์
แก่ชีวิตนั้น มีจ�ำนวนน้อยประดุจใบไม้ในก�ำมือของพระองค์ท่าน ก็พึงรู้
พึงศึกษาให้รู้แจ้ง เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์
พระพุทธองค์ได้ทรงประยุกต์แนววิธปี ฏิบตั ไิ ว้ในรูปแบบง่ายและ
สมบูรณ์ คือ สติปัฏฐาน 4 เป็นแนวทางให้ใช้ผูกสติ สร้างความรู้สึกตัว
หรือ ที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการเฝ้าดูกายและ
จิตของตนเอง ผูกสติลงที่จุดหรือฐานต่างๆ คือ ที่กาย ที่เวทนาความรู้สึก
ที่จิต ที่ธรรม หรืออารมณ์ของจิต เป็นอุบายให้ผู้ปฏิบัติสามารถเฝ้าดู
รู้เท่าทันกาย รู้เท่าทันจิต รู้เท่าทันความรู้สึกว่า ก�ำลังพอใจไม่พอใจ หรือ
เฉยๆ รู้เท่าทันความคิดหรือการเคลื่อนไหวของจิตว่าปราศจากหรือแฝง
ไว้ดว้ ยความโลภ ความโกรธหรือความหลง รูเ้ ท่าทันอารมณ์วา 
่ ความโลภ
ความโกรธ หรือความหลงทีม่ อี ยูแ่ ละซ่อนมากับความคิดนัน้ เกิดขึน้ ตัง้ อยู่
และสูญสลายดับไปพร้อมกับความคิดได้อย่างไร ความคิดเถือ่ น ทีเ่ สนอสอน
ดังตราตัวตนอยูอ่ ย่างไร สติปฏั ฐาน 4 จึงเป็นแนวทางทีใ่ ช้ผกู สติ สร้างความ
รู้สึกตัวให้เห็นธรรม เข้าใจและรู้แจ้งในธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้
ตลอดเวลา ในรูปแบบที่ตรง ถูกต้องง่ายและลัดสั้น
สติ หรือความรู้สึกตัวเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็น
จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จิตเมื่อมีสติที่สมบูรณ์ คือ
สัญญาบริสุทธิ์จะปราศจากความเป็นอัตตาตัวตน เนื่องด้วยจิตเป็นธาตุรู้
ตามธรรมชาติ เมื่อไม่ถูกบดบังด้วยอัตตา (หลง) ความพอใจ (โลภ) ความ
ไม่พอใจ (โกรธ) จิตจะเกิดปัญญารอบรูข้ นึ้ จะเห็นธรรมด้วยวิปสั สนาญาณ
กล่าวคือรู้แจ้งในธรรมได้ คือเห็นธรรมด้วยวิปัสสนาญาณกล่าวคือ รู้แจ้ง
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เห็นจริงตามความเป็นจริง จิตจะเปลี่ยนต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเป็นผู้รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
การรู้ธรรม เห็นธรรมก็คือ การมีสติ รู้สึกตัวขณะที่ก�ำลังท�ำ
ก�ำลังพูด ก�ำลังคิดอยูต่ ลอดเวลา การกระท�ำ การพูด การคิดจึงไม่ผดิ พลาด
ไม่ก่อให้เกิดทุกข์
เมือ่ มีความรูส้ กึ ตัวมากขึน้ ๆ จะปลุกเขย่าธาตุรทู้ กี่ ายทีจ่ ติ มีสติ
รู้เท่าทันความคิดไม่ตกเป็นทาสของความคิดอีกต่อไป จิตท�ำหน้าที่ที่แท้
ของมันคือเป็นธาตุรู้ไม่ปล่อยให้ความคิดท�ำหน้าที่แทนเยี่ยงก่อนๆ ที่เคย
เป็นมาซึง่ น�ำให้เกิดทุกข์ เมือ่ รูเ้ สียแล้ว เวทนาจึงไม่ทกุ ข์ สัญญาจึงไม่ทกุ ข์
จิตวิญญาณจึงไม่ทุกข์

พืชสวน น่ า รู้
กนกรัตน์ สิทธิพจน์

กระท่อม...ว่าที่พืชเศรษฐกิจใหม่
พืชกระท่อม (Kratom) น่าจะเป็นพืชที่มีความส�ำคัญและควร
น�ำมาเผยแพร่ในข่าวสารสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เนือ่ งจากในช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 พืชกระท่อมได้รบั การกล่าวถึงมากมายในทุกสือ่
ทั้งสื่อมวชน และสื่อออนไลน์ หรือแม้แต่การพูดคุยกันในหมู่เพื่อนฝูง
นักวิชาการ นักวิจยั ในหลายวงการ ตลอดจนนักนิยมบริโภคพืชกระท่อม
ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น.....
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา  สถานการณ์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ต้องเผชิญกับห้วงมหาวิกฤตโรคโควิด-19 สมุนไพรต่างๆ ของไทยเข้ามา
มีบทบาทไม่ใช่น้อย อาทิ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า  กระชาย หัวหอม
มะนาว และ อื่นๆ อีกมายมาย พืชกระท่อมก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ถูก
กล่าวขวัญถึงมาแรงไม่แพ้สมุนไพรตัวอื่นๆ เลยท�ำให้เกิดแรงกระตุ้นในใจ
ทีจ่ ะสืบค้นว่าพืชกระท่อมมีความเป็นมา และส�ำคัญมากอย่างไรจนท�ำให้
รัฐบาลมีการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5
ทั้งที่ในอดีตพืชกระท่อมเป็นพืชเสพติดที่ผู้ครอบครองมีโทษทางอาญา 
ซึง่ เป็นมาอย่างช้านานหลายสิบปีนบั ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2486 รัฐบาลได้ทำ� การ
ควบคุม พืชกระท่อมห้ามปลูก ห้ามเสพ และห้ามขาย แต่ก็ยังมีชาวบ้าน
ลักลอบปลูก เคีย้ วใบ สูบหรือชงใบกระท่อมดืม่ จนมาถึงวันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 เริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 8
พ.ศ. 2564 ปลดพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อเป็น
พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยสามารถปลูก กิน หรือ
ซื้อขายพืชกระท่อมได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ไม่ผิดกฎหมายและรัฐบาลยังได้
ปลดปล่อยผู้ถูกคุมขังในคดีพืชกระท่อม จ�ำนวน 1,038 คน อีกด้วย

ใบกระท่อมที่จ�ำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต

เกี่ยวกับพืชกระท่อม

จากข้อมูลของส�ำนักวิจยั อนุรกั ษ์ปา่ ไม้และพันธุพ์ ชื พบว่าทัว่ โลก
มีพชื สกุล Mitragyna 7 ชนิด มีเขตกระจายพันธุใ์ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภูมิภาค หมายถึง ประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย บรูไน
ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต ปาปัวนิวกินี และ ไทย ซึ่งมีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่
1. กระท่อม Mitragyna speciosa (korth) Havil.
2. กระทุ่มนา Mitragyna diversifolia (Wall ex. G. Don)
Havil.
3. กระทุ่มเนิน Mitragyna rotundifolia (Roxb) Kuntze
4. กระทุ่มโคก Mitragyna hirsuta Havil.
5. กระทุ่มใบเล็ก Mitragyna parvifolia korth.
แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงพืชกระท่อม ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในความ
สนใจของคนทั่วไปเท่านั้น
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ดอกกระท่อม

เมี่ยงใบกระท่อม

น�้ำใบกระท่อม

พืชกระท่อม (Kratom) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Mitragyna
speciosa (Korth) Havil อยูใ่ นวงศ์ Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ปานกลาง มีแก่นไม้เนือ้ แข็งต้นสูงประมาณ 10-15
เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียว เรียงตัวเป็นคู่ตรงข้าม แผ่นใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร ใบคล้ายใบกระดังงา
มีชนิดก้านใบสีแดง สีเขียว และสีขาว ดอก ลักษณะกลมโตขนาดเท่าผล
พุทรา  ออกเป็นช่อตุ้มกลมขนาด 3-5 เซนติเมตร มีสีขาวอมเหลือง
สารเสพติดที่พบในใบพืชกระท่อมคือ ไมทราไจนิน (Mitragynine)
เป็ นสารจ� ำพวกอั ล คาลอยด์ ออกฤทธิ์ก ดประสาทส่ว นกลาง (CNS
depressant) เช่นเดียวกับยาเสพติดกลุ่มเดียวกัน เช่น psilocybin LSD
(Lysergic Acid diethylamide) และยาบ้า เป็นต้น
จากข้อมูลเภสัชและแพทย์แผนไทยปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลวิธี
แยกสายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ส่วนมากจะเรียกซื่อตามลักษณะของ
ใบกระท่อมหรือเรียกชื่อตามพื้นถิ่นหลักหรือจ�ำแนกชนิดพันธุ์ตามสีของ
ก้านใบ เช่น พันธุ์ก้านเขียว ก้านแดง ก้านขาว แต่หากมีใบมีเอกลักษณ์
ก็จะเรียกตามจินตนาการ เช่น พันธุ์แตงกวา พันธุ์หางกั้ง หรือบางพันธุ์
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ก็เรียกพันธุ์แมงดา  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ชื่อตามพื้นถิ่นที่ปลูก
รวมกับลักษณะสีของก้านใบ เช่น Red Borneo เป็นพืชกระท่อมทีม่ กี า้ น
สีแดงปลูกบนเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย Mangda Thai เป็นชื่อ
เรียกที่ปลูกในไทยซึ่งปลายใบมีเอกลักษณ์เป็นติ่งปลายแหลมลักษณะ
คล้ายแมงดา เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั พบข้อมูลว่า กระท่อมสายพันธุเ์ ดียวกัน เมือ่ น�ำไป
ปลูกคนละที่ในสภาพแวดล้อมสภาพดินต่างกัน ต้นกระท่อมอาจจะมี
ขนาดใบที่แตกต่างกันและการสร้างกลุ่มสารในปริมาณที่ต่างกันด้วย
ท�ำให้ใบกระท่อมในแต่ละพื้นที่ มีสารส�ำคัญไม่เท่ากัน เมื่อน�ำไปบริโภค
ก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยตรงกันอีกด้วย เช่นบางแหล่งน�ำใบกระท่อม
มาเคี้ยว 1 ใบก็จะมีผลต่อร่างกาย แต่บางแหล่งเคี้ยว 5 ใบ ก็ยังจะไม่มี
ผลต่อร่างกายก็เป็นได้ ดังนั้น พื้นที่การปลูก การดูแลรักษา  หรือระยะ
เวลาในการเก็ บ เกี่ ย ว มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพและปริ ม าณสารส� ำ คั ญ ใน
ใบกระท่อมอย่างแน่นอน ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย คือ พันธุ์
ก้านเขียว พันธุ์ก้านแดง ซึ่งปลูกกันแพร่หลายในภาคใต้ เช่น จังหวัด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา พัทลุง ยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส แทบจะทุกจังหวัดในภาคใต้เลยทีเดียว ในภาคกลางแหล่ง
ปลูกส�ำคัญ ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี เป็นต้น

ประโยชน์พืชกระท่อมต่อสุขภาพ

พืชกระท่อมในฐานะพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เนื่องจากเป็นพืช
ที่ปลูกและบริโภคกันตามวิถีชาวบ้านอย่างแพร่หลายมานานมากเพราะ
มี ค วามเชื่ อ ว่ า  เพื่ อ บ� ำ รุ ง ร่ า งกาย โดยมั ก นิ ย มบริ โ ภคด้วยการเคี้ยว
ใบกระท่อมก่อนไปท�ำงานที่ต้องใช้แรงอย่างหนัก เนื่องจากพืชกระท่อม
มีสรรพคุณทางยามาก จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพและจากการวิจัยพบว่า
ใบกระท่อมท�ำปฏิกริ ยิ ากับร่างกาย มีผลต่อเซลล์ประสาทบางชนิดในการ
รับรู้ความเจ็บปวด จึงถูกน�ำมาใช้รักษาอาการต่างๆ ดังนี้
- ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เนือ้ เยือ่ ปวดหลัง ระบบประสาทกล้ามเนือ้ หรือเส้นเอ็น อาการปวดทีเ่ กิด
จากภาวะเรื้อรัง เช่น ระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม มะเร็ง เบาหวาน
โรคข้ออักเสบ เป็นต้น โดยไม่ค�ำนึงถึงที่มาของความเจ็บปวดจะส่งผลต่อ
ร่างกายและจิตใจ
- ช่วยรักษาอาการไอ
- ช่วยลดการหลั่งเสมหะ

- ช่วยลดการบีบตัวของล�ำไส้เล็ก
- ช่วยให้มีสมาธิและระงับประสาท
- แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ปวดเบ่งแก้บิด
- แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
- ท�ำให้นอนหลับและระงับประสาท
- ช่วยให้ท�ำงานทนไม่หิวง่าย
- เป็นยาคลายกล้ามเนื้อระงับอาการกล้ามเนื้อกระตุก
จะเห็นว่าสรรพคุณทางยาของพืชกระท่อมมีมากมาย สามารถ
น�ำไปบรรเทาอาการปวดแทนมอร์ฟีนได้ประมาณ 10 เท่า  มีข้อดีกว่า
มอร์ฟีนหลายประการ เนื่องจากพืชกระท่อมไปกดระบบทางเดินหายใจ
ไม่ท�ำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน สามารถใช้บ�ำบัดอาการติดฝิ่นหรือ
มอร์ฟีนได้อย่างดี ใช้บ�ำบัดผู้ติดยาเสพติดได้
แต่สงิ่ ใดมีประโยชน์กย็ อ่ มมีโทษด้วยเช่นกัน โทษของใบกระท่อม
และอาการข้างเคียงที่มีผลต่อสุขภาพ ท�ำให้ปากแห้ง เบื่ออาหาร ท้องผูก
ปัสสาวะบ่อย หนาวสั่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้อาเจียน และอาจเป็น
มหันตภัยเงียบของการก่ออาชญากรรม เพราะจากการศึกษาผู้ก่อเหตุ
ส่วนมากได้มีการเสพยาเสพติดก่อนเสมอซึ่งหนึ่งในยาเสพติดที่นิยมมาก
ก็คือใบกระท่อม ดังนั้นต้องบริโภคอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเคี้ยว
ใบกระท่ อ มไม่ ค วรเกิ น 5 ใบ ต่ อ วั น ดั ง นั้ น พื ช กระท่ อ มจึ ง เหมื อ น
ดาบสองคมหากบริโภคเกินขนาดอาจจะเกิดผลข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
และพืชกระท่อมควรบริโภคเป็นยามากกว่าจะบริโภคเป็นอาหาร จึงจะ
ก่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้อย่างดี

วิธีการบริโภคใบกระท่อม

วิธีการรับประทานใบกระท่อมที่ถูกต้องไม่ควรรับประทาน
เกินวันละ 5 ใบ รูดก้านใบออกเพื่อเอาแต่ใบล้วนๆ แล้วเคี้ยวเหมือน
การเคี้ยวหมาก เพราะน�้ำลายมีความเป็นด่างไปสกัดสารอัลคาลอยด์
Mitragynine ออกมาและเวลารับประทาน ไม่ควรกลืนกาก เพราะอาจจะ
ท�ำให้เกิด “ถุงท่อม” ที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ในท้องซึ่งจะท�ำให้
ปวดท้องได้เพราะว่ากากใบเป็นเส้นใยที่ย่อยยาก เมื่อกินบ่อยๆ และ
ขับไม่หมด เพราะกระท่อมท�ำให้ท้องผูก
ส�ำหรับการต้มเพื่อท�ำน�้ำกระท่อมไม่ควรเกิน 5 ใบ ต่อวันเช่น
กัน ต้มแล้วควรกรองเอากากออก และควรบีบมะนาวลงไปก่อนการกรอง
เพราะอัลคาลอยด์ในกระท่อมจะกลายอยู่ในรูปของเกลือละลายน�้ำได้
สมุนไพรหลายอย่างเมื่อใช้ไม่ถูก สมุนไพรนั้นก็ก่อให้เกิดอันตรายได้
ดังนั้นควรใช้ให้เป็นและไม่ควรใช้พร�่ำเพรื่อเพราะจะเกิดเป็นพิษตามมา 

ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบกระท่อมเป็น
เครื่องดื่มใบกระท่อมสูตรท�ำง่าย ขายเป็นรายได้เสริม เช่น โรงพยาบาล
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้คิดท�ำสูตร ฤทธิ์และผลข้างเคียงของ
กระท่อม เมื่อได้รับในระดับต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ กันเช่น
ขนาดต�่ำ 1-5 กรัม ผลที่เกิดคล้ายฤทธิ์ของแอมเฟตามีน (ซึ่งเป็นส่วน
ประกอบของยาบ้า) แต่นอ้ ยกว่าส่งผลท�ำให้เกิดความกระปรีก้ ระเปร่าและ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ตื่นตัวความอยากอาหารน้อยลง หากได้รับขนาดปานกลางถึงสูง 5-15
กรัม ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับได้รับยาในกลุ่ม อัลคาลอยด์
แต่รุนแรงน้อยกว่าอยู่ได้นานหลายชั่วโมง ท�ำให้เคลิ้มสูง ความเจ็บปวด
ลดลง ง่วงนอน สงบเหมือนอยู่ในความฝัน หากได้รับสูงกว่า  15 กรัม
จะคล้ายคลึงกับการได้รับยากลุ่มอัลคาลอยด์ ในปริมาณที่สูงขึ้นท�ำให้
กดประสาทอย่างมาก บางครั้งก็หมดสติ หากสนใจจะลิ้มลองเครื่องดื่ม
กระท่อมหรืออาหารจากเมนู กัญชา  กระท่อม เพื่อสุขภาพเชิญได้ที่
อภัยภูเบศรเดย์สปา โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
นอกจากได้มกี ารน�ำใบกระท่อมสดเพือ่ ไปเคีย้ วบริโภคโดยมิได้
แปรรูปกันอย่างแพร่หลาย ยังมีการคิดเมนูน�ำไปแทนใบชะพูลในเมนู
เมีย่ งค�ำ ซึง่ ไม่ทราบว่าจะอร่อยมากน้อยเพียงใด และในอนาคตคงจะมีอกี
หลายเมนูในการใช้ใบกระท่อมไปเป็นส่วนประกอบ แต่ขอให้ผบู้ ริโภคควร
ค�ำนึงถึงประโยชน์และโทษเป็นส�ำคัญ

โอกาสที่จะพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

เนื่องจากพืชกระท่อมมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์อย่าง
มากมายมหาศาล สามารถบริโภคสด น�ำไปเป็นส่วนผสมในอาหาร ยา 
เครื่องส�ำอาง ในสัดส่วนที่พอเหมาะจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
พันธุก์ า้ นแดงเป็นทีต่ อ้ งการของโรงงานอุตสาหกรรม มีสารทีอ่ อกฤทธิแ์ รง
กว่าพันธุ์ก้านเขียว ซึ่งพันธุ์ก้านเขียวจะนิยมน�ำมาบริโภคเคี้ยวสด และ
พันธุก์ า้ นแดงนิยมปลูกและบริโภคในเขตภาคใต้ของไทย แต่กระท่อมพันธุ์
ก้านเขียว แดง หรือขาวอาจจะขึ้นกับระยะการเก็บเกี่ยว ไม่ได้ขึ้นกับ
สายพันธุ์ เนือ่ งจากบางต้นอาจจะมีทงั้ ก้านสีแดงและสีเขียวในต้นเดียวกัน
พืชกระท่อมยังคงจะต้องมีการศึกษาทดลองต่อไปจนจะถึงจุดที่สามารถ
แยกสายพันธุ์ได้อย่างชัดเจน
เมื่ อ พื ช กระท่ อ มเป็ น พื ช ที่ ถู ก กฎหมายสามารถปลู ก และ
จ�ำหน่ายได้อย่างเสรี ไม่ต้องหลบซ่อนที่จะปลูกหรือบริโภคกันต่อไป
เกษตรกรและผู ้ ค ้ า ใบกระท่อมสามารถจ�ำหน่ายกัน อย่างมีค วามสุ ข
สนุกสนาน จากการดูข่าวในโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์จะเห็นมีการ
จ�ำหน่ายกิโลกรัม 450-500 บาท และจ�ำหน่ายได้ถึงวันละ10 กิโลกรัม
ในจังหวัดตรัง และในเขตอ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แม่ค้าอาชีพ
จ�ำหน่ายผลไม้ ได้มีการสั่งซื้อใบกระท่อมมาจ�ำหน่าย 2 สายพันธุ์ คือ
ใบกระท่อมก้านแดงและก้านเขียว จากจังหวัดภูเก็ต จ�ำหน่าย 40 ใบ 100
จ�ำหน่ายใบกระท่อมข้างทาง
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บาท แบบชั่งกิโล ใบก้านแดง จ�ำหน่ายได้ 800 บาท ต่อกิโลกรัม
ใบก้านเขียว 500 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นรายได้ที่ดีมาก และมีการ
จ�ำหน่ายได้ทั่วไป ทั้งคิวจักรยานยนต์ แม่ค้าขายพวงมาลัย และในห้าง
ค้าปลีกใหญ่ ๆ อีกด้วย เพราะอยู่ในกระแสความนิยม การซื้อขาย
ใบกระท่อมสดนั้นท�ำได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย เป็นนโยบายของรัฐบาล
ที่ผลักดันโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพือ่ ให้พชื กระท่อมถูกกฎหมาย เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ามารถปลูกได้อย่างเสรี
และจ�ำหน่ายได้ เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เช่น แถบยุโรป อเมริกา 
ซึ่งนิยมบริโภคและน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ หลายชนิด
แต่ไม่สามารถจะปลูกพืชกระท่อมได้ดีเท่ากับบ้านเรา 
อย่างไรก็ตามในประเทศไทยหากจะน�ำกระท่อมไปแปรรูปเป็น
อาหาร เครือ่ งส�ำอาง หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
ผู้ผลิตต้องไปขออนุญาตขึ้นทะเบียนใหม่กับส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  (อย.) เพราะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
นอกกจากนี้จะต้องมีการท�ำการวิจัยแสดงค่าความปลอดภัยที่จะใส่
พืชกระท่อมหรือสารส�ำคัญของพืชกระท่อม เพื่อผลิตเป็นอาหารหรือ
เครือ่ งดืม่ และจ�ำหน่ายในเชิงอุตสาหกรรม โอกาสทีจ่ ะพัฒนาให้กระท่อม
เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทยในอนาคต เป็นไปได้มากและน่าจะเป็น
พืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยได้ดีอีกพืชหนึ่ง
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) มีแผนในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการปลูก
พืชกระท่อม กัญชาและกัญชง ซึ่งไม่ได้ก�ำหนดวงเงินแต่ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข หากสนใจก็ต้องมีการศึกษาและประสานกับ ธ.ก.ส. ต่อไป
สรุปแล้วพืชกระท่อมเป็นพืชทีม่ สี รรพคุณทางยาและมีประโยชน์แต่ความ
เป็นโทษก็มเี ช่นกัน ดังนัน้ ผูจ้ ะบริโภค ควรค�ำนึงถึงให้มากทีส่ ดุ ประเทศไทย
ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม Land of Smiles ก็จะเป็นจริงมาก
ยิ่งขึ้นที่คนไทยจะมีรอยยิ้ม สุขภาพดี และมีความสุขเพราะครอบครัว
มีเศรษฐกิจดีขนึ้ จากพืชกระท่อมซึง่ จะเป็นจริงได้หรือไม่ตอ้ งรอดูกนั ต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู ้ เขี ย นบทความต่ า งๆ ที่ ท� ำ ให้ รู ้ เรื่ อ งราวของ
พืชกระท่อม และเป็นข้อมูลที่น�ำมาเรียบเรียงไว้ ณ ที่นี้ เชื่อ และหวังว่า 
กระท่อมพืชที่น่าสนใจนี้ จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีอนาคตอย่าง
แน่นอน
ชาใบกระท่อม

พืชสวน น่ า รู้
ดร. วีระชัย ณ นคร

กุหลาบจุฬาลงกรณ์
กุหลาบพระปรมาภิไธย “จุฬาลงกรณ์” มีหลักฐาน
ปรากฎบันทึกในพระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน”
ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรม
ราชานุญาตให้ผปู้ ลูกกุหลาบชาวเยอรมันเข้าเฝ้าฯ เพือ่ ทูลเกล้าฯ
ถวายกุหลาบพันธุ์สวยงาม โดดเด่น และได้พระราชทาน
ชื่ อ เรี ย กตามที่ ก ราบบั ง คมทู ล ขอเป็ น ภาษาอั ง กฤษว่ า 
“King of Siam” และได้พระราชทานให้พระชายาเจ้า
ดารารัศมี น�ำไปปลูกที่พระต�ำหนักดาราภิรมย์ อ�ำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงได้เรียกกันต่อมาว่า  “กุหลาบ
จุฬาลงกรณ์”
กุหลาบจุฬาลงกรณ์ เป็นกุหลาบมอญสีชมพูเข้ม
ต้นเป็นพุม่ ออกดอกเดีย่ ว ชูชอ่ สง่าสวยงาม กิง่ ก้าน มีทงั้ ชนิด
มีหนามและไม่มีหนาม ชอบอากาศเย็น บานเต็มที่ตอนเช้า 
ขนาด 6-8 เซ็นติเมตร กลีบดอกเรียงซ้อนกัน มีกลิ่นหอมเย็น
ยังมีการปลูกเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปในภาคเหนือของประเทศไทย
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ท้ายเล่ม
ท่านสมาชิกที่รัก
วัน เวลา ผ่านไปรวดเร็ว ข่าวสารสมาคมพืชสวน ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย
ของปีแล้ว เชือ่ ว่าช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาท่านสมาชิกส่วนใหญ่คงไม่คอ่ ยได้เดินทางไปไหน
อันเนือ่ งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19 บางท่านอาจจะ
work from home (wfh) บางท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการกักตัวเพราะอยูใ่ กล้ชดิ
ผู้ติดเชื้อ หรือบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ติดเชื้อเสียเอง ยิ่งไปกว่านั้นบางท่าน
อาจจะมีเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักต้องเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมา
จึงเป็นช่วงเวลาที่เงียบเหงา หวาดระแวง และโศกเศร้าส�ำหรับบางคน
วัคซีน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
คลีค่ ลายลง แม้จะมีการออกมาต�ำหนิตเิ ตียนรัฐบาลมากมายเกีย่ วกับการจัดหา และ
บริหารจัดการวัคซีน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนกว่าครึ่งของจ�ำนวน
ประชากรแล้ว ทั้งเข็มแรก เข็มที่ 2 หรือบูทส์เข็มที่ 3 ท้ายเล่มฉบับนี้จึงขอคุย
เรื่องของวัคซีนโควิด-19 สักเล็กน้อย
วัคซีนโควิดทีอ่ งค์การอนามัยโลก หรือ WHO อนุมตั ใิ ห้ใช้งานได้มี 4 ยีห่ อ้
คือ Pfizer ของสหรัฐอเมริกา  ประสิทธิภาพ 95% Moderna ของสหรัฐอเมริกา 
ประสิทธิภาพ 94.5% Johnson and Johnson ของสหรัฐอเมริกา ประสิทธิภาพ
66% AstraZeneca ของอังกฤษ ประสิทธิภาพ 65% และ Covishield ของอินเดีย
ประสิทธิภาพ 72%
ยังมีวัคซีนที่ WHO อนุมัติให้ใช้กรณีฉุกเฉินอีก 2 ยี่ห้อ คือ Sinovac และ
Sinopharm ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้ น ไปรวมทั้ ง ผู ้ สู ง อายุ ทั้ ง นี้ ร ะบุ ว ่ า  Sinovac มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า  50%
ส่วน Sinopharm ประสิทธิภาพ 79-86%
ประสิทธิภาพของวัคซีนที่กล่าวมานั้น หมายถึงประสิทธิภาพในการท�ำ
หน้าที่ของวัคซีนนั่นเอง วัคซีนยี่ห้อใดก็ตามล้วนมีหน้าที่ส�ำคัญในการเข้าไปเพิ่ม
จ�ำนวน และเสริมความแข็งแรงของภูมคิ มุ้ กันให้เข้าท�ำลายสิง่ แปลกปลอม หรือไวรัส
ชนิดต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในร่างกายได้ในทันที การฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงสามารถช่วยยับยัง้
ความรุนแรง ช่วยลดอัตราการติดเชื้อ หรือเสียชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่มีวัคซีนยี่ห้อใด
ที่กล่าวมามีประสิทธิภาพเต็ม 100% แต่จ�ำเป็นต้องรับวัคซีนเข้าไปในร่างกายเพื่อ
บรรเทาความรุนแรงมากบ้าง น้อยบ้าง ตามประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละยีห่ อ้ ดีกว่า
ไม่ฉีดวัคซีนเลยเพราะกลัวผลข้างเคียงที่จะเกิดกับร่างกายซึ่งก็อาจจะมีบ้าง ส�ำหรับ
คนที่มีโรคประจ�ำตัวบางชนิด แต่ก็เป็นอัตราส่วนที่น้อยมาก
ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว สถานการณ์การระบาดคลี่คลายลงแล้ว แต่ต้อง
อย่าประมาท สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ไปในที่ชุมชนที่ผู้คนอยู่กันมาก ๆ
ยังไม่ควรมีงานเลีย้ งพบปะสังสรรค์ ควรรับประทานอาหารร้อน ๆ ภาชนะทีใ่ ช้ทงั้ จาน
ช้อนส้อม แก้วน�ำ้ ของใครของคนนัน้ จะดีทสี่ ดุ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนีไ้ ปด้วยกัน....

เราต้องรอด...

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

คณะผู้จัดท�ำ ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :
อนันต์ ดาโลดม, สุรพงษ์ โกสิยะจินดา, วิจิตร วังใน
บรรณาธิการ :
พรรณนีย์ วิชชาชู
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :
กนกรัตน์ สิทธิพจน์, เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ, ปิยนุช นาคะ,
สุนิสา บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :
สร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :
ดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ / กาญจนา โยธารักษ์

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รศ.วิจิตร วังใน
ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นางวัชรี จียาศักดิ์
นายมนตรี คงตระกูลเทียน
นายยรรยง ประเทืองวงศ์
Mr. Robert Dixon
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์
รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
ภญ.ดร.อาริญา สาริกะภูติ
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ
อุปนายก

นายอนันต์ ดาโลดม
นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
เลขาธิการ
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ
ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก
นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน
นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
สาราณียกร
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางสุรัตน์วดี สงแก้
ฝ่ายต่างประเทศ
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
ฝ่ายวิชาการ
นางปิยนุช นาคะ
ฝ่ายทัศนศึกษา
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
นางกาญจนา โยธารักษ์
กรรมการกลาง
นายสุพล ธนูรักษ์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง
นางวิไล อติชาตการ
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นายนิวัติ ปากวิเศษ
นายรัฐพล โพธิ์นิยม
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก       
นางสาวมณฑกาฬ ลีมา
นายศุภเชษฐ์ บุญประสพ
ประจ�ำสมาคม
ผู้จัดการสมาคม    นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ, นางกาญจนา โยธารักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม นางนิตยา บูรณวิทย์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายก�ำธร เดชสกุลธร
ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
นายเกษม จันทรประสงค์
นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายวรเทพ สุภาดุลย์
นายสกล มงคลธรรมากุล
นางสาวจารุณี เดส์แน็ช
นางพวงพกา คมสัน

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-6578  โทรสาร 0-2940-6579
http://www.hsst.or.th
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