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พืชสวน ส น ท น า

พรรณนีย์  วิชชาชู

ฟ้าทะลายโจร กับ โควิด-19
	 พ.ศ.	 2564	คงเป็นปีที่ทุกคนต้องจดจ�ำไปอีกนำน	 เพรำะเป็น 
ปีทีโ่ควดิ-19	ระบำดระลอก	2	ซึง่มคีวำมรนุแรงจนต้องปิดประเทศอกีครัง้	
ตั้งแต่เดือนเมษำยน	2564	เป็นต้นมำ	มีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจ�ำนวนเป็น
ตัวเลข	 5	 หลักติดต่อกันกว่ำ	 5	 เดือน	 ผู้เสียชีวิตในแต่ละวันจ�ำนวน 
หลักร้อยต่อเนื่องกันกว่ำ	 5	 เดือนเช่นกัน	 จ�ำนวนเตียงในโรงพยำบำล 
ในแต่ละจังหวัดไม่พอรับมือ	 ต้องจัดตั้งโรงพยำบำลสนำมข้ึนมำเสริม 
หลำยแห่งท้ังในกรุงเทพมหำนคร	 และต่ำงจังหวัด	 ในขณะที่	 Hospitel	 
กย็งัมสี�ำหรบัผูป่้วยทีอ่ำกำรอยูใ่นระยะเริม่ต้น	มผีูป่้วยทีต้่องกักตวัอยูบ้่ำน
เพรำะไม่สำมำรถเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำล	โรงพยำบำลสนำม	หรอื	
Hospitel	 ได้	 จนกระทรวงสำธำรณสุขต้องมีนโยบำยรักษำในระบบ	
“Home isolation” 
	 Home	 Isolation	 เป็นทำงเลือกในกำรรักษำผู้ป่วยท่ีติดเชื้อ 
โควิด-19	ที่อำกำรไม่รุนแรง	หรืออยู่โรงพยำบำลมำแล้วอย่ำงน้อย	7-10	
วนั	สำมำรถกลับไปพกัฟ้ืนต่อทีบ้่ำน	โดยต้องผ่ำนควำมยนิยอมของแพทย์	
และควำมสมคัรใจของผูป่้วย	ข้อดขีองกำรแยกกกัตวัทีบ้่ำน	ส�ำหรบัระบบ
สำธำรณสขุนัน้	สำมำรถลดข้อตดิขดัของระบบกำรดแูลผูป่้วยท่ีมีจ�ำนวนมำก
ได้ในระดบัหนึง่	ท�ำให้ระบบบรกิำรสำมำรถตอบสนองต่อผูท้ีม่คีวำมจ�ำเป็น
เฉพำะหน้ำได้มำกขึน้	ส�ำหรับผูป่้วยมีข้อด	ีคอื	ลดควำมเส่ียงในกำรสมัผสั
เช้ือเพิ่ม	 กำรอยู่บ้ำนช่วยลดควำมเครียด	 ท�ำให้ร่ำงกำยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น	
ช่วยให้ผู้ป่วยทีเ่พิง่ตรวจพบเชือ้ได้รบักำรดแูลรักษำทีเ่รว็ขึน้	แก้ปัญหำกำร
เข้ำไม่ถึงบริกำรทำงกำรแพทย์
 ผู้ป่วยที่เข้ำสู่ระบบ	Home	isolation	โดยกำรลงทะเบียนเข้ำสู่
ระบบอย่ำงถูกต้อง	จะได้รับกำรดูแลจำกคลินิก	ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข	
หรือโรงพยำบำลที่ร่วมโครงกำร	 แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่แยก
กักตัวที่บ้ำนโดยไม่ได้เข้ำสู่ระบบ	Home	isolation	แต่ผู้ป่วยทั้ง	2	กลุ่ม
นี้ก็พยำยำมรักษำตนเองด้วยกำรใช้สำรพัดสมุนไพรที่บอกต่อๆ	กันมำว่ำ
สำมำรถรกัษำอำกำรตดิเช้ือได้	ทัง้ขงิ	ข่ำ	กระชำย	ฟ้ำทะลำยโจร	จนท�ำให้
สมุนไพรเหล่ำนั้นรำคำสูงขึ้น	และกลำยเป็นของหำยำก

ใช้ฟ้าทะลายโจรในเรือนจ�า

 กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19	ระลอก	2	ในปี	พ.ศ.	2564	นี้ 
มผีูต้้องขงัในเรือนจ�ำต่ำง	ๆ 	ทัง้ในกรงุเทพมหำนครและ	ต่ำงจงัหวัด	ตดิเชือ้
เป็นจ�ำนวนมำก	 จนต้องมีกำรรำยงำนจ�ำนวนผู้ติดเช้ือซึ่งเป็นผู้ต้องขัง	 
แยกออกมำต่ำงหำก	ซึง่ในระยะแรก	ๆ 	มจี�ำนวนหลำยพนัคน	แต่กรมรำชทัณฑ์
กพ็ยำยำมควบคมุกำรระบำดให้ลดลงอยูใ่นระดบัไม่ก่ีร้อยคนภำยในระยะ
เวลำอันสั้น	 ในขณะที่ยำฟำวิพิรำเวียร์	 (Favipiravir)	 มีไม่เพียงพอ	และ
วัคซีนที่สั่งจำกต่ำงประเทศยังมำไม่ถึง	วิธีกำรหนึ่งในกำรรักษำผู้ต้องขังที่
ติดเชื้อโควิด-19	คือ	กำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจร	ซึ่งได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ
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	 กำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจรกบัผูต้้องขังทีติ่ดเช้ือโควิด-19	มใิช่อยู	่ๆ 	
ก็น�ำมำใช้	 แต่มีกำรวิจัยมำก่อนหน้ำนั้น	 โดยมีข้อมูลระบุว่ำ	 เดิมท ี
ฟ้ำทะลำยโจรเป็นพืชสมนุไพรทีอ่ยูใ่นต�ำรบัยำไทยโบรำณ	ใช้ในกำรรกัษำ
และบรรเทำอำกำรไข้หวัดท่ัวไป	 แต่ในช่วงท่ีมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อ 
โคววิด-19	 ได้มีกำรอ้ำงถึงกำรศึกษำสำรแอนโดรกรำโฟไลด์	 (Andro- 
grapholide)	ซึง่เป็นสำรออกฤทธิท์ีส่�ำคญัในฟ้ำทะลำยโจรว่ำมปีระสทิธิภำพ
ในกำรยบัยัง้กำรแบ่งตวัของไวรสัและยบัยัง้กำรอกัเสบได้	งำนวจิยัทีอ้่ำงองิ
ถึงประสิทธิผลของฟ้ำทะลำยโจร	ดังกล่ำว	เป็นงำนวิจัยของ	นายแพทย์
อเนก มุง่อ้อมกลาง	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรคที	่4	จงัหวดั
สระบุรี	 เร่ือง	 “การศึกษาการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วย โควิด-19  
ในเรอืนจ�ากลางกรงุเทพมหานคร”	ซึง่	รศ.ภญ.ดร.มยรุ ีตัง้เกยีรติก�าจาย 
คณะเภสชัศำสตร์	มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ได้สรปุไว้ในกำรเสวนำ
เรือ่ง	“ฟังให้ชดักบัการใช้ฟ้าทะลายโจรในสภาวะวกิฤต คณุภาพ ราคา 
และความปลอดภัย”	 ที่คณะเภสัชศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 
จัดขึ้นเมื่อวันที่	6	สิงหำคม	2564	(	ผ่ำน	facebook	live)	ว่ำ	
	 ผู ้ป่วยโควิด-19	 ในเรือนจ�ำ	 จ�ำนวน	 30	 คน	 ได้รับยำผง 
ฟ้ำทะลำยโจรครั้งละ	 4	 แคปซูล	 (1	 แคปซูล	 มีปริมำณสำรแอนโดร- 
กรำโฟไลด์	 12	 มิลลิกรัม)	 วันละ	 3	 คร้ัง	 เป็นเวลำ	 5	 วันติดต่อกัน	 
แล้วตรวจหำเชื้อไวรัสโควิด-19	แบบ	RT-PCR	ทุก	ๆ 	2	วัน	หลังจำกได้รับ
ยำฟ้ำทะลำยโจรไปแล้ว	 8	 วัน	 ปรำกฏว่ำไม่พบเชื้อในคนไข้แล้ว	 ทั้งน้ี 
กำรศึกษำดังกล่ำวระบุว่ำใช้สำรแอนโดรกรำโฟไลด์	144	มิลลิกรัมต่อวัน	
โดยแบ่งให้วันละ	3	ครั้ง
	 จำกผลกำรศกึษำในครัง้นี	้ได้น�ำมำสูน่โยบำยของกรมรำชทณัฑ์	
โดยนายอายตุม์ สินธพพนัธุ	์อธิบดกีรมรำชทัณฑ์	เปิดเผยว่ำ	กรมรำชทณัฑ์
ก�ำหนดให้กำรบริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19	 
เป็นหนึ่งในนโยบำยเร่งด่วนเพื่อดูแลรักษำชีวิตของผู้ต้องขังทุกคนอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ	 ในระยะแรกประเทศไทยมีปัญหำขำดแคลนยำ 
ฟำวิพิรำเวียร์	 และต้องรอวัคซีนป้องกันโควิด-19	 ที่ต้องน�ำเข้ำจำก 
ต่ำงประเทศซึ่งมีจ�ำนวนจ�ำกัด	 กรมรำชทัณฑ์จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง 
ปลูกสมุนไพรในเรือนจ�ำ	 โดยเฉพำะฟ้ำทะลำยโจร	 และสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ยบัยัง้โรคหวดั	ทำงเดนิหำยใจ	เช่น	กระชำยขำว	ขงิ	ข่ำ	เพือ่เป็นคลงัส�ำรอง
ยำส�ำหรบัรกัษำอำกำรป่วยโควดิของผูต้้องขงัในเรอืนจ�ำ	และทณัฑสถำน	
ในกลุ่มสีเขียวซึ่งอำกำรยังไม่รุนแรง	 ควบคู่ไปกับกำรรักษำโดยแพทย์ 
แผนปัจจุบัน
	 อธิบดีกรมรำชทัณฑ์	 กล่ำวว่ำ	 จนถึงเดือนตุลำคม	 2564	 
เรือนจ�ำและทัณฑสถำน	 สำมำรถฝึกวิชำชีพกำรเพำะปลูกฟ้ำทะลำยโจร	
และกำรแปรรูปบรรจุแคปซูลให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำเพื่อเป็นคลังยำ
ส�ำรองใช้ในเรือนจ�ำทั่วประเทศได้เกือบ	20	ล้ำนแคปซูล	และทุกเรือนจ�ำ
มยีำฟ้ำทะลำยโจรส�ำรองเสรมิภมูใิห้กบัผูต้้องขังอย่ำงเพยีงพอในอตัรำ	71	
แคปซูล	 ต่อผู้ต้องขัง	 1	 คน	 ในอนำคตหำกกรมรำชทัณฑ์สำมำรถผลิต 
ฟ้ำทะลำยโจรได้มำกขึ้นอำจจะสำมำรถแจกจ่ำยให้กับประชำชนได้
 อย่ำงไรกต็ำมยำฟ้ำทะลำยโจรไม่สำมำรถรกัษำโควดิ-19	ให้หำยได้ 
ได้แต่บรรเทำอำกำรมิให้รุนแรง	 นอกจำกนี้ยังมีข้อจ�ำกัดของฟ้ำทะลำย

โจรที่	 รศ.ภญ.ดร.มยุรี	 ตั้งเกียรติก�ำจำย	 แนะน�ำไว้คือ	 ให้รับประทำน 
ฟ้ำทะลำยโจรติดต่อกัน	 5	 วัน	 หำกอำกำรไม่ดีขึ้น	 และไม่มีควำมเสี่ยง 
โรคตับ	อำจจะรับประทำนต่อได้อีก	แต่ไม่ควรเกิน	14	วันต่อเนื่อง	และ
ควรอยู่ภำยใต้ค�ำแนะน�ำของแพทย์	 ยิ่งไปกว่ำน้ันไม่ควรรับประทำน 
ฟ้ำทะลำยโจรคู่กับยำฟำวิพิรำเวียร์เด็ดขำด	 และไม่ควรรับประทำนเพื่อ
ป้องกันโควิด-19	หรือรับประทำนขณะยังไม่มีอำกำรป่วย

ฟ้าทะลายโจรในบัญชียาหลัก

	 ตำมศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย	ฟ้ำทะลำยโจรมสีรรพคุณในกำร
บรรเทำอำกำรหวดั	แก้ไอ	และเจบ็คอ	และเป็นสมุนไพรทีบ่รรจอุยูใ่นบัญชี
ยำหลักแห่งชำติครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2542	ในรูปแบบยำเดี่ยว	ทั้งนี้มีข้อมูล
สนบัสนนุจำกงำนวิจยัทำงคลนิกิหลำยผลงำนระบวุ่ำ	สมนุไพรฟ้ำทะลำยโจร 
มส่ีวนช่วยรกัษำอำกำรของโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัของระบบทำงเดนิหำยใจ	
เช่น	อำกำรไอ	และเจ็บคอได้ดี	โดยในปี	พ.ศ.	2555	ได้มีผลกำรวิจัยจำก
ผู้ป่วยจ�ำนวน	 807	 คน	 พบว่ำ	 ผลิตภัณฑ์สำรสกัดจำกฟ้ำทะลำยโจร 
ร่วมกับสมุนไพรอ่ืน	 ๆ	 ขนำดรับประทำน	 31.5–200	 มิลลิกรัมต่อวัน	 
รับประทำนติดต่อกัน	3-10	วัน	สำมำรถลดควำมถี่และควำมรุนแรงของ
อำกำรไอเนื่องจำกไข้หวัด	 และอำกำรอักเสบของระบบทำงเดินหำยใจ
ส่วนบนได้
	 ในบัญชียำหลักแห่งชำติ	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 ซึ่งประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ	 เม่ือวันที่	 10	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2559	 มีชื่อ 
ฟ้ำทะลำยโจร	 เป็น	 1	 ใน	 24	 ยำที่พัฒนำจำกสมุนไพร	 อยู่ในรำยกำร 
ยำรักษำกลุ่มอำกำรของระบบทำงเดินอำหำร	และ	ยำรักษำกลุ่มอำกำร
ของระบบทำงเดนิหำยใจ	โดยเฉพำะกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรเป็นยำรกัษำกลุม่
อำกำรของระบบทำงเดนิหำยใจนัน้	มคี�ำแนะน�ำส�ำหรบัใช้บรรเทำอำกำร
เจบ็คอ	และ	บรรเทำอำกำรของโรคหวัด	เช่น	เจบ็คอ	ปวดเมือ่ยกล้ำมเนือ้	
มีขนำดและวิธีใช้โดยกำรรับประทำนครั้งละ	 1.5-3	 กรัม	 วันละ	 4	 ครั้ง	
หลังอำหำรเช้ำ	กลำงวัน	เย็น	และก่อนนอน	พร้อมระบุข้อห้ำมใช้ส�ำหรับ
ผู้ที่มีอำกำรแพ้ฟ้ำทะลำยโจร	สตรีมีครรภ์	และให้นมบุตร	ห้ำมใช้ส�ำหรับ
แก้เจ็บคอในกรณีต่ำง	ๆ	ได้แก่	 เจ็บคอจำกกำรติดเชื้อ	Streptococcus	
group	 A	 ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ	 มีประวัติเป็นโรคหัวใจ 
รูห์มำติค	 ผู้ป่วยที่เจ็บคอเนื่องจำกมีกำรติดเชื้อแบคทีเรียและมีควำม
รุนแรง	เช่น	มีตุ่มหนองในคอ	มีไข้สูง	หรือหนำวสั่น	

ดร.สุนทรี ชัยสัมฤทธิ์โชค (ซ้าย)-ดร.มยุรี ตั้งเกียรติก�าจาย (ขวา)
ภาพจาก : https://www.chula.ac.th/highlight/50239/
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	 ขณะเดยีวกนักม็คี�ำเตอืนว่ำ	หำกใช้ตดิต่อกนัเป็นเวลำนำนอำจ
ท�ำให้แขนขำชำ	หรือ	 อ่อนแรง	 ถ้ำใช้ฟ้ำทะลำยโจรติดต่อกัน	 3	 วันแล้ว 
ไม่หำย	 หรือมีอำกำรรุนแรงข้ึนระหว่ำงใช้ยำ	 ควรหยุดใช้และพบแพทย์
ทนัท	ีให้ระวงักำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรร่วมกบัสำรกนัเลอืดเป็นลิม่	หรอืยำต้ำน
กำรจับตัวของเกล็ดเลือด	 รวมท้ังยำลดควำมดันเลือด	 และยำที่มี
กระบวนกำรเมทำบอลซิมึผ่ำนเอนไซม์	ส�ำหรบัอำกำรไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิ
จำกกำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจร	คอื	อำจท�ำให้เกดิอำกำรผดิปกตขิองทำงเดนิ
อำหำร	เช่น	ปวดท้อง	ท้องเดิน	คลื่นไส้	เบื่ออำหำร	วิงเวียนศีรษะ	ใจสั่น	
และ	อำจเกิดลมพิษได้
	 เมือ่วนัที	่4	มถินุำยน	พ.ศ.	2564	รำชกจิจำนเุบกษำ	ได้เผยแพร่
ประกำศคณะกรรมกำรพฒันำระบบยำแห่งชำต	ิเรือ่งบญัชยีำหลกัแห่งชำติ
ด้ำนสมุนไพร	 ฉบับที่	 2	 พ.ศ.2564	 ซึ่งบัญชีแนบท้ำยประกำศได้ระบุให้ 
ฟ้ำทะลำยโจรในรำยกำรที่	 11	 และ	 12	 เป็นยำที่ใช้กับผู้ป่วยโควิด-19	 
ได้	ดังนี้
	 11	 ยำสำรสกัดจำกฟ้ำทะลำยโจร	 รูปแบบยำ	 ยำแคปซูล	 
(Capsule)	ยำเม็ด	(Tablet)	(ไม่ระบุบัญชี)
	 12	ยำจำกผงฟ้ำทะลำยโจร	รูปแบบยำ	ยำแคปซูล	(Capsule)	
ยำเม็ด	(Tablet)	(ไม่ระบุบัญชี)
	 โดยกำรใช้ยำจำกฟ้ำทะลำยโจรทั้ง	2	รำยกำรมีเงื่อนไขดังนี้	
	 1)		ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19	ที่มีควำมรุนแรงน้อย	เพื่อลดกำร
เกิดโรคที่รุนแรง	
 2)		เฉพำะผลติภณัฑ์	ส�ำเร็จรูปทีมี่กำรควบคุมปริมำณแอนโดร-
กรำโฟไลด์	
	 3)		รับประทำนในขนำดยำทีม่ปีรมิำณแอนโดรกรำโฟไลด์	180	
มิลลิกรัมต่อวัน	โดยแบ่งให้วันละ	3	ครั้ง	
	 4)		ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม	
	 5)		มีกำรติดตำมประเมินประสิทธิผลและควำมปลอดภัย 
หลังกำรใช้อย่ำงเป็นระบบ	
	 จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส	 โควิด-19	 
มำตั้งแต่ปลำยปี	 พ.ศ.	 2562	 ต่อเน่ืองมำในปี	 พ.ศ.	 2563	 และระบำด
ระลอก	2	ในปี	พ.ศ.	2564	มีกำรให้ควำมสนใจฟ้ำทะลำยโจร	เพื่อน�ำมำ
เป็นยำบรรเทำอำกำรของโควิด-19	 กันมำกขึ้น	 มีกำรศึกษำวิจัยอย่ำง 
เร่งด่วน	 และมีกำรน�ำมำใช้จริงกับผู้ติดเช้ือในเรือนจ�ำ	 และทัณฑสถำน 
ทั่วประเทศอย่ำงได้ผลดังท่ีกล่ำวมำแล้ว	 จนท�ำให้กระทรวงยุติธรรม 
น�ำเสนอในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	27	กรกฎำคม	พ.ศ.	2564	
ให้มกีำรส่งเสรมิกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรในกำรรกัษำผูป่้วยโควิด-19	ทีย่งัไม่มี
อำกำรรนุแรง	เพ่ือเป็นทำงเลอืกในกำรรักษำและลดภำระระบบสำธำรณสขุ 
โดยยนืยนัว่ำ	กรมรำชทณัฑ์ได้ด�ำเนนิมำตรกำรในกำรป้องกันควำมรุนแรง
ของโรคตดิเช้ือโควิด-19	ด้วยกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจร	ซ่ึงมีสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ 
ทีม่ศัีกยภำพในกำรป้องกนัเชือ้ไวรสัเข้ำสูเ่ซลล์	และลดกำรแบ่งตวัของไวรสั	
ในกำรรกัษำกลุม่ผูต้้องขงัทีม่อีำกำรไม่รุนแรงจ�ำนวนกว่ำ	1	หม่ืนคน	พบว่ำ
ได้ผลดี	สำมำรถรักษำผู้ต้องขังให้หำยได้ร้อยละ	99.02	จำกยอดผู้ต้องขัง
ท่ีตดิเชือ้โควดิ	(ข้อมลูในขณะนัน้)	ซึง่	ครม.	เหน็ชอบในหลักกำร	พร้อมก�ำชบั

ให้ส่งเสรมิใช้ยำฟ้ำทะลำยโจรกบัผูป่้วยโควิด-19	ท่ีอำกำรยังไม่รนุแรง	จะต้อง
ชี้แจงแนวทำงกำรใช้ให้ชัดเจน	เช่น	ปริมำณยำที่เหมำะสมต่ออำกำรของ
ผูป่้วย	ข้อควรระวงั	อำกำรข้ำงเคยีง	แนวทำงกำรผลติ	และ	กำรจ�ำหน่ำยยำ 
เป็นต้น
 จำกค�ำยนืยนัของกรมรำชทณัฑ์	จำกประกำศของคณะกรรมกำร
พฒันำระบบยำแห่งชำติ	และจำกมต	ิครม.เมือ่วนัที	่27	กรกฎำคม	พ.ศ.	2564 
เป็นผลให้ยำฟ้ำทะลำยโจรเป็นทีต้่องกำรของผู้บรโิภค	จนขำดตลำดทัง้ใน
ร้ำนขำยยำ	และตลำดออนไลน์	และดเูหมอืนจะเป็นธรรมเนยีมของสนิค้ำ
ทีผู่บ้รโิภคมคีวำมต้องกำรสงูของปลอมก็จะออกมำอำละวำดให้เดอืดร้อน
กันไปทั่ว

ฉลากยากับสารออกฤทธิ์

 ในกำรเสวนำเร่ือง	“ฟังให้ชดักบัการใช้ฟ้าทะลายโจรในสภาวะ
วกิฤต คณุภาพ ราคา และความปลอดภยั”	ทีค่ณะเภสชัศำสตร์	จุฬำลงกรณ
มหำวิทยำลัย	จัดผ่ำน	facebook	live	เมื่อวันที่	6	สิงหำคม	พ.ศ.	2564	
ได้กล่ำวถงึฟ้ำทะลำยโจรว่ำ	ได้รบักำรขึน้ทะเบยีนเป็นยำสำมญัประจ�ำบ้ำน 
จึงสำมำรถวำงจ�ำหน่ำยได้ทั่วไป	เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงยำฟ้ำทะลำยโจร
ได้อย่ำงกว้ำงขวำง	แต่จำกสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรยำฟ้ำทะลำยโจรเพิม่
สูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	เกิดปัญหำผลิตยำไม่ทัน	ยำขำดตลำด	เปิดโอกำสให้
มิจฉำชีพปลอมแปลงฉลำก	 สวมทะเบียน	 อย.	 ผลิตยำต�่ำกว่ำมำตรฐำน	
หรอืปลอมแปลง	ขณะเดยีวกันผู้ค้ำบำงรำยกฉ็วยโอกำสขึน้รำคำ	หรอืขำย
เกินรำคำ
 ผศ.ภญ.ดร. สนุทร ีชยัสมัฤทธิโ์ชค	คณะเภสชัศำสตร์	จุฬำลงกรณ
มหำวทิยำลยั	หนึง่ในผูอ้ภปิรำยได้กล่ำวว่ำ	ฉลำกยำฟ้ำทะลำยโจรบำงย่ีห้อ

ฟ้าทะลายโจรแคปซูล

ยาผงฟ้าทะลายโจร

ภาพจาก : https://www.chula.ac.th/highlight/50239/
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รับประทำนติดต่อกัน	3-5	วันเท่ำนั้น	ไม่ควรเกินกว่ำนี้	ถ้ำใช้รักษำอำกำร
โรคติดเช้ือโควิด-19	 จะต้องได้รับสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ต่อวันเพิ่มขึ้น	 
3	 เท่ำ	 คือ	 180	 มิลลิกรัมต่อวัน	 วันละ	 3-4	 ครั้ง	 แล้วแต่ปริมำณสำร 
แอนโดรกรำโฟไลด์ทีบ่รรจแุคปซลู	หรอืยำเมด็ไม่ควรรบัประทำนตดิต่อกัน
เกิน	5	วัน	หลังรับประทำนยำฟ้ำทะลำยโจรติดต่อกัน	3	วัน	อำกำรยังไม่
ดีขึ้นควรพบแพทย์
	 อย่ำงไรก็ตำมมีข้อมูลยืนยันว่ำ	 ยำฟ้ำทะลำยโจรไม่สำมำรถ
ป้องกนัไวรสัโควดิ-19	เข้ำสูเ่ซลล์ได้	แต่ช่วยบรรเทำอำกำรทีไ่ม่รุนแรง	เช่น	
คัดจมูก	 น�้ำมูกไหล	 ป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลำมลงปอด	 ขณะเดียวกันมีข้อ 
ควรระวังในกำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจร	คือ	ผู้ป่วยโรคตับ	ไต	โรคหัวใจ	และ
หลอดเลือด	 และโรคประจ�ำตัว	 อื่น	 ๆ	 ห้ำมใช้ยำนี้ร่วมกับยำต้ำนกำร 
แขง็ตวัของเลือด	เช่น	วำร์ฟำรนิ	แอสไพรนิ	โคลพโิดเกรล	และยำลดควำม
ดันโลหิต
	 อำกำรไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิจำกกำรรบัประทำนยำฟ้ำทะลำยโจร	
ได้แก่	 คล่ืนไส้	 อำเจียน	 ขมในคอ	 ถ่ำยเหลว	 ถ่ำยบ่อย	 ส�ำหรับผู้สูงอำย	ุ 
อำจพบกำรขยำยตวัของหลอดเลอืดท�ำให้ควำมดนัโลหติลดลง	เวยีนศีรษะ	
มือเท้ำเย็น	 อ่อนแรง	 ใจเต้นเร็ว	 แน่นหน้ำอก	 ทั้งนี้อำกำรเหล่ำนี้หำก 
รับประทำนยำอย่ำงถูกวิธี	 จะเป็นอำกำรที่เกิดขึ้นช่ัวครำว	 และสำมำรถ
หำยได้เอง	แต่ถึงกระนั้นก็ควรใช้ยำด้วยควำมระมัดระวัง	และอยู่ภำยใต้
ค�ำแนะน�ำของแพทย์
 นอกจำกนีย้ำฟ้ำทะลำยโจรท่ีเกบ็ไว้นำนมีโอกำสเกดิผลข้ำงเคยีง
ทีไ่ม่พงึประสงค์มำกขึน้	จงึแนะน�ำให้ดวูนัทีผ่ลิตก่อนน�ำมำใช้	ไม่ควรใช้ยำ
ฟ้ำทะลำยโจรที่ผลิตมำนำนเกิน	2	ปี	

งานวิจัยฟ้าทะลายโจร

	 ได้เกริ่นมำบ้ำงแล้วถึงงำนวิจัยเกี่ยวกับฟ้ำทะลำยโจรที่ใช้กับ 
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ	 ยังมีงำนวิจัยที่มีกำรศึกษำเพิ่มเติมอีก	 3	 งำนวิจัย 
ในช่วงทีม่กีำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด-19	ตำมทีน่ายแพทย์ สนัต์ 
ใจยอดศลิป์	ได้ให้ข้อมลูผ่ำน	youtube	และเวบ็ไซต์	https://wellness-
wecare.com	 ซึ่งได้มีกำรแชร์กันในโซเชียลมีเดียเมื่อประมำณเดือน
กรกฎำคม	2564	เร่ือง	“หลกัฐานวิทยาศาสตร์ฟ้าทะลายโจรรกัษาโควดิ” 
ซึ่งนำยแพทย์	สันต์	เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเวชศำสตร์ครอบครัว	ให้ควำม
รู้คนทั่วไปในกำรส่งเสริมดูแลสุขภำพตนเอง	 เคยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
กำรผ่ำตัดหัวใจ	 และเคยเป็นคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกหลักฐำนทำง
วทิยำศำสตร์มำจดัท�ำเป็นค�ำแนะน�ำในกำรช่วยชวีติผู้คน	ของสมำคมหวัใจ
อเมริกัน	(American	Heart	Society)	จึงมีประสบกำรณ์ในกำรคัดกรอง	
และจัดชั้นของหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์
	 นำยแพทย์	สนัต์	อธบิำยว่ำ	กำรจดัชัน้หลกัฐำนทีน่่ำเชือ่ถอืทำง
วิทยำศำสตร์ในทำงกำรแพทย์มีถึง	 7	 ช้ัน	 แต่ขอจ�ำแนกให้ง่ำยต่อควำม
เข้ำใจเพียง	3	ชั้น	คือ	ชั้นต�่า	เป็นผลกำรวิจัยในห้องทดลอง	หรือกับสัตว์
ทดลอง	ชั้นกลาง	 เป็นผลกำรวิจัยกับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีกำรสุ่มตัวอย่ำง	 
ชัน้สูง	เป็นผลกำรวจิยักับกลุม่คนทีม่กีำรสุม่ตวัอย่ำง	แบ่งกลุม่เปรยีบเทยีบ 
เรียกว่ำ	Randomized	Control	Trial	หรือ	RCT

ไม่ระบปุรมิำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์	ซึง่อำจจะด้วยควำมไม่รู	้หรอืจงใจ
หลอกลวงของผูค้้ำ	บำงยีห้่อกห็ลกีเลีย่งโดยกำรขึน้ทะเบยีนเป็นผลติภัณฑ์
อำหำรเสริม	 หรือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยำ	 และไม่มีส่วนผสมของ 
ฟ้ำทะลำยโจรประกอบอยูใ่นผลติภณัฑ์นัน้ๆ	ผูบ้รโิภคต้องตรวจสอบฉลำก	
หรอืเอกสำรก�ำกบัของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ	เพือ่ดูปรมิำณสำรเอนโดรกรำโฟไลด์
ทีถ่กูต้องเหมำะสมกบักำรบรโิภค	รวมทัง้ให้สงัเกตเลขทะเบยีน	อย.	เพรำะ
ฟ้ำทะลำยโจรเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 ฉลำก	 หรือเอกสำรก�ำกับต้องมี 
เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยอักษร	 “G”	 และถ้ำจะให้ม่ันใจสำมำรถเข้ำไป 
ตรวจ	 สอบได้ที่	 http://www.fda.moph.go.th	 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	หรือ	อย.	
	 พร้อมกันนั้น	ผศ.ภญ.ดร.	สุนทรี	ชัยสัมฤทธิ์โชค	ยังได้ฝำกถึง
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องให้ทบทวนฉลำกยำฟ้ำทะลำยโจรด้วย	เพรำะปัจจบุนั
ไม่ได้ใช้เฉพำะรักษำอำกำรไข้หวัดเท่ำน้ัน	 แต่ได้รวมไปถึงโรคติดเชื้อ 
โควิด-19	 ด้วย	 ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ใช้ยำฟ้ำทะลำยโจร 
ที่มีคุณภำพ	และมีควำมปลอดภัย
 ส�ำหรบัยำฟ้ำทะลำยโจรทีม่จี�ำหน่ำยอยูใ่นท้องตลำด	ม	ี2	ชนดิ	คอื
 •	 ยำผงฟ้ำทะลำยโจร	ผลติมำจำกฟ้ำทะลำยโจรตำกแห้ง	และ
น�ำมำบดเป็นผง	บรรจุแคปซูล	หรือ	ท�ำเป็นยำเม็ด	อย.	ก�ำหนดว่ำ	ยำผง
ฟ้ำทะลำยโจร	ควรมีควำมเข้มข้นของสำรส�ำคัญที่ออกฤทธิ์	คือ	แอนโดร-
กรำโฟไลด์	 (AP)	 ไม่ต�่ำกว่ำ	 1%	 เช่น	 ถ้ำขนำดบรรจจุ	 500	 มิลลิกรัม 
ต่อแคปซูล	จะต้องมีสำรแอนโดร	กรำโฟไลด์	5	มิลลิกรัม
 • ยำสำรสกัดฟ้ำทะลำยโจร	ผลติด้วยกำรสกดัเอำสำรแอนโดร-
กรำโฟไลด์ออกมำจำกฟ้ำทะลำยโจรเพียงอย่ำงเดียว	 ไม่มีส่วนอื่นของ 
ฟ้ำทะลำยโจรเจือปน	แล้วน�ำมำบรรจุแคปซูล	หรือท�ำเป็นยำเม็ด
	 ถ้ำใช้รักษำอำกำรไข้หวัดต้องได้รับสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ 
วันละ	60	มิลลกิรมั	วนัละ	3-4	คร้ังขึน้อยูก่บัปรมิำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์
ที่บรรจุแคปซูล	 หรือยำเม็ด	 รับประทำนก่อนอำหำร	 และก่อนนอน	 

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

ฝักและเมล็ดฟ้าทะลายโจร
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	 ก่อนจะมกีำรระบำดของโรคติดเชือ้โควดิ-19	มกีำรใช้ฟ้ำทะลำย
โจรในกำรรักษำผู้ป่วยที่มีอำกำรเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน 
อยู่แล้ว	มีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกว่ำ	600	เรื่อง	ในจ�ำนวนนี้เป็นงำนวิจัยกับ
คน	33	เรือ่ง	ส่วนใหญ่เป็นกำรศกึษำประสทิธผิลในกำรรกัษำโรคเกีย่วกับ
ระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน	 เม่ือมีกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 
มีงำนวิจัยชิ้นแรกที่ไต้หวัน	 เป็นงำนวิจัยในห้องทดลองที่พิสูจน์ได้ว่ำ	 
สำรแอนโดรกรำโฟไลด์ในฟ้ำทะลำยโจร	สำมำรถท�ำลำยเชื้อไวรัส	SARS-
CoV-2	ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อโควิด-19	ได้	รู้กลไกกำรท�ำลำย	
นับเป็นงำนวิจัยเริ่มต้นที่ดีมำก	 งำนวิจัยดังกล่ำวได้ตีพิมพ์เผยแพร ่
ในวำรสำร	 Biochem	 Biophys	 Res	 Commun.	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 2020	 
ต่อมำในปีนี	้ค.ศ.	2021	มหำวทิยำลยัมหดิล	ได้เผยแพร่ผลงำนวจิยัในห้อง
ทดลองเกีย่วกับฟ้ำทะลำยโจรอกีเรือ่งหนึง่	ในวำรสำร	Natural	Products	
ในงำนวิจัยชิ้นนี้พิสูจน์ได้ว่ำ	 แอนโดรกรำโฟไลด์สำมำรถท�ำลำยเชื้อไวรัส
ได้ทั้งในขณะที่อยู่นอกเซลล์	และในเซลล์	แต่ยังเป็นข้อมูลในห้องทดลอง	
น�ำมำใช้กับคนยังไม่ได้
	 นำยแพทย์	สนัต์	กล่ำวว่ำ	ถงึวนันีย้งัไม่มกีำรตพีมิพ์ผลงำนวจัิย
กำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรรักษำโรคติดเชื้อโควิดในคน	 มีแต่งำนวิจัยที่ท�ำ 
เสร็จแล้วรอตีพิมพ์	และงำนวิจัยที่ลงทะเบียนว่ำก�ำลังท�ำงำนวิจัยอยู่เพื่อ
รอกำรสนบัสนนุ	หรอืรออำสำสมัคร	อย่ำงไรกต็ำมมีข้อมูลว่ำในประเทศไทย 
มีกำรท�ำวิจัยกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรรักษำโควิด-19	 ในคน	จ�ำนวน	3	 เรื่อง	
ซึง่ส่งไปรอตพีมิพ์เผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำรในต่ำงประเทศ	ซึง่โดยทัว่ไป
กำรส่งผลงำนวิจัยไปตีพิมพ์ในวำรสำรที่มีคุณภำพนั้นต้องใช้เวลำ	1-2	ปี	
เพรำะวำรสำรนั้นๆ	ต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญอย่ำงน้อย	2	คน	มำพิจำรณำ
ผลงำนวิจัย	ถ้ำผู้เชี่ยวชำญ	2	คนเห็นพ้องต้องกันก็จะผ่ำนไปได้เร็ว	แต่ถ้ำ	
2	คนเหน็ไม่ตรงกนั	ต้องแต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชำญคนท่ี	3	มำร่วมพจิำรณำ	กต้็อง
ใช้เวลำเพิ่มขึ้น	ซึ่งในกรณีของโรคติดเชื้อโควิด-19	นี้	ถ้ำต้องรอให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ก่อนน�ำมำใช้เป็นค�ำแนะน�ำ	นำยแพทย์	สนัต์	ใช้ค�ำว่ำ	“ไม่ทนักนิ”
	 ส�ำหรับผลงำนวิจัยกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรรักษำผู้ป่วยติดเช้ือ 
โควิด-19	 ทั้ง	 3	 เรื่องนี้	 นำยแพทย์	 สันต์	 ให้เครดิตกับกรมกำรแพทย ์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก	 ท่ีได้น�ำผลงำนวิจัยดังกล่ำวมำเปิดเผย
ในลักษณะของกำรประชุมวิชำกำรเมื่อ	วันที่	17	มิถุนำยน	พ.ศ.	2564
 งานวิจัยชิ้นที่ 1	 ด�ำเนินกำรที่โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร	 
เป็น	Cases	Series	มีคนไข้	1	กลุ่ม	เป็นผู้ติดเชื้อโควิด–19	จ�ำนวน	6	รำย	
ให้รบัประทำนยำฟ้ำทะลำยโจรซ่ึงมสีำรออกฤทธิแ์อนโดรกรำโฟไลด์	180	
มิลลิกรัมต่อวัน	 ติอต่อกัน	 5	 วัน	 แล้วเจำะเลือดตรวจดูจ�ำนวนไวรัสใน 
วันที่	3	และวันที่	5	ที่รับประทำนยำ	พบว่ำผู้ป่วย	2	รำย	ที่ติดเชื้อและมี
ปรมิำณไวรสัไม่มำก	เมือ่ได้รบัยำครบ	5	วนั	ตรวจไม่พบเชือ้ไวรสั	ผูท้ีต่ดิเชือ้
และมีไวรัสจ�ำนวนมำก	 เมื่อรับยำครบ	 5	 วัน	 ปริมำณไวรัสลดลงอย่ำง
รวดเร็ว	(ตำรำงที่	1)
 งานวิจัยชื้นที่ 2	ด�ำเนินกำรในโรงพยำบำล	9	แห่ง	ช่วงที่มีกำร
ระบำดรนุแรง	(คลสัเตอร์ตลำดกุง้มหำชยั)	ซึง่มกีำรส่งผูต้ดิเชือ้เข้ำไปรกัษำ
ในโรงพยำบำลต่ำง	ๆ	9	แห่ง	มีกำรเปรียบเทียบคนไข้	2	กลุ่ม	กลุ่มที่	1	
จ�ำนวน	296	รำย	แต่ละรำยได้รับยำฟ้ำทะลำยโจรวันละ	180	มิลลิกรัม	

ติดต่อกัน	 5	 วัน	 กลุ่มที่	 2	 จ�ำนวน	 243	 รำย	 ไม่ได้รับยำฟ้ำทะลำยโจร	 
ใช้ตัวชี้วัด	คือ	อำกำรปอดอักเสบ	พบว่ำ	ในกลุ่มที่	1	ซึ่งได้รับยำฟ้ำทะลำยโจร 
มีผู้ที่มีอำกำรปอดอักเสบ	1	รำย	คิดเป็นร้อยละ	4	กลุ่มที่	2	ซึ่งไม่ได้รับ
ยำฟ้ำทะลำยโจร	มีผู้ที่มีอำกำรปอดอักเสบ	71	 รำย	คิดเป็นร้อยละ	24	
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง	 2	 กลุ่มแล้วแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	ทำงสถิต	ิ
(ตำรำงที่	2)	
 งานวจิยัชิน้ที ่3	ด�ำเนนิกำรกับผู้ตดิเช้ือในด่ำนกกักนัโรค	(State	
Quarantine)	ท�ำกำรวิจัยแบบสุ่มตัวอย่ำง	 (RCT)	จ�ำนวน	60	ตัวอย่ำง	
แต่ด�ำเนินกำรได้จริงจ�ำนวน	 57	 ตัวอย่ำง	 กลุ่มหน่ึง	 29	 รำย	 ได้รับยำ 
ฟ้ำทะลำยโจรคนละ	180	มิลลิกรัมต่อวัน	ติดต่อกัน	5	วัน	อีกกลุ่มหนึ่ง
จ�ำนวน	28	รำย	ได้รับยำหลอก	(แคปซูลที่ไม่มียำฟ้ำทะลำยโจร)	พบว่ำ	
กลุ่มทีไ่ด้รบัยำฟ้ำทะลำยโจร	ไม่มผีูท้ีมี่อำกำรปอดอกัเสบ	ตรวจไม่พบสำร
ชี้วัดกำรอักเสบ	(CRP)	คิดเป็นร้อยละ	0	ส่วนกลุ่มที่ได้รับยำหลอก	มีผู้ที่
มีอำกำรปอดอักเสบ	3	รำย	คิดเป็นร้อยละ	10.7	และ	ตรวจพบสำรชี้วัด
กำรอักเสบ	5	รำย	คิดเป็นร้อยละ	17.9	(ตำรำงที่	3)
	 งำนวิจัยดังกล่ำวเป็นหลักฐำนที่ดีมำก	 แต่แพทย์บำงคนยังไม่
ยอมรับโดยให้เหตุผลว่ำจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงน้อยเกินไป	 แต่นำยแพทย	์
สันต์	อธิบำยว่ำ

ตารางที ่2	เปรยีบเทยีบกลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้รบั	และ	ไม่ได้รบัฟ้ำทะลำยโจรกบั
อำกำรปอดอักเสบ	(ท�ำในโรงพยำบำล	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	 เปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับยำฟ้ำทะลำยโจร	 และกลุ่มท่ีได้รับ 
ยำหลอกกับอำกำรปอดอกัเสบ	(ท�ำในด่ำนกกักนัโรค	โดยกำรสุ่มตวัอย่ำง)

 กลุ่มผู้ป่วย ได้ฟ้าทะลายโจร ได้ยาหลอก P value
	 จ�ำนวนผู้ป่วย	 29	คน	 28	คน	
	 เป็นปอดอักเสบ	 0	คน(0%)	 3	คน	(10.7%)	 <0.039
	 CRP>10	 0	คน(0%)	 5	คน	(17.9%)	 <0.023

ตารางที่ 1	 แสดงจ�ำนวนไวรัสหลังให้ยำฟ้ำทะลำยโจร	 (งำนวิจัยที่โรง
พยำบำลสมุทรปรำกำร)

 อาสาสมัคร ก่อนให้ยา วันที่ 3 วันที่ 5
	 1	 90	 760	 0
	 2	 725	 2,072	 0
	 3	 9,857,464,593	 344,507,736	 31,754,737
	 4	 296,466	 308	 13,935
	 5	 15,731	 1,924	 31
	 6	 0	 0	 0
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 “ความเลก็ความใหญ่ของกลุม่ตัวอย่างมคีวามหมายตอนไหน...
ถ้าผลการวจัิยพบว่า 2 กลุม่ไม่แตกต่างกนั กลุม่ตวัอย่างทีเ่ล็กมคีวามหมาย 
เพราะกลุ่มตัวอย่างอาจจะน้อยเกินไป ในทางสถิติเรามีการควบคุม
ความคลาดเคล่ือนจากความเล็ก-ใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ค่านยัส�าคญั
ทางสถิติที่เรียกว่า P Value ถ้ากลุ่มเล็กเกินไป ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญ แต่ถ้าขยายให้ใหญ่ขึ้น อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส�าคัญ แต่ในกรณีของฟ้าทะลายโจรนี้ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญ โดยมีค่า P Value เป็นตัวชดเชยการที่กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน
น้อยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขนาดกลุ่มตัวอย่างเล็กยังมีความแตกต่าง  
แสดงว่ามันมีความแตกต่างกันจริง ๆ แสดงว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้
รักษาได้..”
	 นำยแพทย์สันต์	ยังกล่ำวต่ออีกว่ำ	ในเกณฑ์ที่เคยใช้กับสมำคม
หัวใจอเมริกัน	เรื่องใดที่มีหลักฐำนในคน	2	ชิ้นขึ้นไป	และ	1	ใน	2	ชิ้นนั้น
เป็นหลักฐำนระดับ	 RCT	 ไม่มีหลักฐำนอื่นขัดแย้งกับหลักฐำน	 2	 ชิ้นนี ้
ถอืได้ว่ำ	เรือ่งนัน้เป็นหลักฐำนทำงวทิยำศำสตร์มำกพอทีจ่ะเอำมำท�ำเป็น
ค�ำแนะน�ำประกอบกำรรักษำได้
	 หลังจำกที่ส่งผลงำนทั้ง	3	ชิ้นไปรอตีพิมพ์เผยแพร่ไม่นำน	ก็มี
กำรถอนผลงำนช้ินที่	 3	 ออกมำช่ัวครำวโดยให้เหตุผลว่ำ	 มีข้อผิดพลำด
ทำงสถิติอยู่	1	จุด	คือ	ค่ำนัยส�ำคัญทำงสถิติ	ซึ่งผลกำรทดลองที่รำยงำน
ว่ำ	กลุ่มได้รับสำรสกัดฟ้ำทะลำยโจร	จ�ำนวน	29	คน	ไม่พบอำกำรปอด
อักเสบทั้งหมด	แต่พบในกลุ่มยำหลอก	3	คน	จำก	28	คน	คิดเป็น	10.7%	
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	หรือ	ค่ำ	p-value	=	0.03	ซึ่งเป็นค่ำที่
คลำดเคลื่อน	ที่ถูกต้อง	คือ	p-value	=	0.112	ซึ่งควำมหมำยคือ	อำกำร
ปอดอักเสบในกลุ่มที่ได้รับยำฟ้ำทะลำยโจรไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญทำงสถิติกับกลุ่มที่ได้รับยำหลอก
	 เกี่ยวกับเรื่องนี้	นำยแพทย์สันต์	ใจยอดศิลป์	แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
เวชศำสตร์ครอบครัว	 โพสต์เฟสบุค	 ถึงข้อผิดพลำดดังกลำ่ว	 โดยสรุปว่ำ	
“หลักฐานวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดตอนนี้
ยังมีไม่พอ ต้องรอการวิจัยซ�้าด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น”
		 ต่อมำเมื่อวันที่	 9	 สิงหำคม	 พ.ศ.	 2564	 แพทย์หญิงอัมพร 
เบญจพลพิทักษ์	อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก	
ได้เปิดเผยว่ำ	 กำรถอนงำนวิจัยที่ก�ำลังรอกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร	
วิชำกำรกลับมำชั่วครำวเนื่องจำกพบว่ำ	 มีควำมผิดพลำดทำงสถิติอยู่	 
1	จดุ	แต่ผลลพัธ์ของกำรทดลองไม่มผีลต่อกำรรบัประทำนยำ	หรอื	จ่ำยยำ
ฟ้ำทะลำยโจรให้กับผู้ป่วยโควิด-19	แต่อย่ำงใด	“ในการรายงานครั้งแรก
ทีมวิจัยค�านวณค่านัยส�าคัญอยู่ที่ p=0.03 อาจกล่าวง่ายๆ ว่า ตัวเลข 
ทีเ่สนอไปครัง้แรก เหมอืนการทดลอง 100 ครัง้ ค้นพบว่ามผีลลพัธ์คงเดมิ
อยู่ที่ 97 ครั้ง ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก ส่วนตัวเลขใหม่ท่ีถูกต้อง  
ค่า p=0.112 หากทดลอง 100 ครั้ง ผลลัพธ์จะคงเดิมอยู่ท่ี 90 ครั้ง  
ความคงที่จะลดลงในระดับหนึ่ง”
	 แพทย์หญิงอัมพร	 ยังกล่ำวว่ำ	 งำนวิจัยยังค้นพบเรื่องควำม 
คงอยู่ของไวรัสหลังรับฟ้ำทะลำยโจร	 โดยพบว่ำ	 กลุ่มที่ได้รับสำรสกัด 
ฟ้ำทะลำยโจร	 พบไวรัสคงอยู่	 10	 คน	 จำก	 29	 คน	 คิดเป็น	 34.5%	 

ฝักฟ้าทะลายโจร
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ส่วนกลุ่มใช้ยำหลอกพบไวรัสคงอยู่	16	คน	จำก	28	คน	คิดเป็น	57.1%	
พร้อมทัง้ยนืยนัว่ำ	“เนือ้หาของผลการวจิยัเกอืบทัง้หมดยงัคงเป็นไปตาม
รายงานฉบับแรกที่ถอนกลับมา เมื่อได้ปรับปรุงตัวเลขดังกล่าวให้ถูกต้อง
แล้วก็จะส่งกลับไปตีพิมพ์ที่วารสารเดิมต่อไป”	 ในแง่ของกำรใช้ยำ 
ฟ้ำทะลำยโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-19	 ก็ได้รับกำรยืนยันว่ำ	 “สารสกัดจาก 
ฟ้าทะลายโจรของไทย ยงัมแีนวโน้มทีดี่ ทีจ่ะได้ผลในการป้องกนัผูต้ดิเชือ้
โควิด-19 ไม่ให้เกิดปอดอักเสบ และสามารถใช้งานต่อไปได้”  

กลุ่มคนที่ควรใช้ฟ้าทะลายโจร

	 นอกจำกงำนวิจัย	 3	 เรื่องดังกล่ำว	 ยังมีข้อมูลท่ีไม่ใช่งำนวิจัย	 
แต่เป็นข้อมูลบันทึกสถิติในเชิงระบำดวิทยำซ่ึงได้มำจำกกำรแถลงของ 
ปลดักระทรวงยติุธรรมเมือ่วนัที	่12	กรกฎำคม	พ.ศ.2564	ซึง่ระบวุ่ำอตัรำ
เสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19	ในเรือนจ�ำ	เปรียบเทียบกับอัตรำเสียชีวิต
ของประชำกรไทยทั่วไปที่ติดเชื้อโควิด-19	น้อยกว่ำกันถึง	8	เท่ำ	(ตำรำง
ที่	4)	โดยผู้ติดเชื้อในเรือนจ�ำได้รับยำฟ้ำทะลำยโจรเป็นส่วนใหญ่	อำจจะ
มีกระชำยขำวบ้ำงเล็กน้อย	 ยิ่งไปกว่ำน้ันปริมำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์
ในยำฟ้ำทะลำยโจรที่ได้รับก็มีเพียง	 100-140	 มิลลิกรัมต่อวัน	 เท่ำนั้น	
เนื่องจำกยำยังไม่พอเพียงต้องเฉลี่ยให้ผู้ติดเชื้อได้รับอย่ำงทั่วถึง

	 นำยแพทย์สันต์	 ใจยอดศิลป์	 กล่ำวก่อนที่จะมีกำกรถอนงำน
วิจัยชิ้นที่	3	ออกมำว่ำ	ในเชิงระบำดวิทยำ	หลักฐำนหรือผลงำนวิจัยที่มี
อยู่เพียงพอที่จะน�ำฟ้ำทะลำยโจรมำใช้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19	 ยิ่งใช้เร็ว	 
ยิง่ได้ผล	โดยเฉพำะกำรน�ำมำใช้ควบคมุโรค	ดกีว่ำกำรรอวคัซนี	(ณ	เวลำนัน้) 
ทั้งนี้กลุ่มคนที่ควรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจร	ได้แก่
 •	 ผูท้ีส่มัผสัใกล้ชดิผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19	แม้ว่ำยงัไม่มอีำกำร
 •	 ผู้ที่มีอำกำรไข้หวัด	หรือไข้ทั่วไป	แม้จะไม่ได้สัมผสัผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
 •	 ผูท้ีไ่ด้รบักำรตรวจพสิจูน์แล้วว่ำตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ไม่ว่ำ
จะรุนแรงหรือไม่
 **คน 3 กลุ่มนี้ถ้ารับประทานฟ้าทะลายโจรได้จะมีผลในการ
ควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี**
	 อย่ำงไรก็ตำมนำยแพทย์สันต์	 ไม่เห็นด้วยกับกำรให้คนทั่วไป 
รับประทำนยำฟ้ำทะลำยโจรเพื่อป้องกันโควิด	-19	เพรำะฟ้ำทะลำยโจร
เป็นยำฆ่ำเชื้อไวรัส	 ซึ่งผู้ติดเชื้อ	 (ในขณะนั้น)	 มีไม่ถึง	 1%	 ของจ�ำนวน
ประชำกร	 กำรจะให้คนไม่มีเชื้ออีก	 99%	 มำรับประทำนยำฆ่ำเช้ือเพื่อ
ป้องกันนั้นไม่คุ้มค่ำ	แต่ถ้ำอยำกรับประทำนเพื่อป้องกันจริง	ๆ 	แนะน�ำให้
รบัประทำนยำฟ้ำทะลำยโจรเช่นเดยีวกบักำรป้องกนัโรคหวัดตำมค�ำแนะน�ำ

ของสถำบนัสมนุไพรสวเีดน	(Swedish	Herbal	Institute)	ซึง่เป็นผลงำน
วจิยัแบบ	RCT	โดยรับประทำนยำฟ้ำทะลำยโจรทีม่สีำรออกฤทธิ	์แอนโดร-
กรำโฟไลด์	11.2	มลิลิกรมั/วนั	ตดิต่อกนั	5	วนั	หยดุ	2	วนั	แล้วรบัประทำน
ต่ออกี	5	วนั	หยดุ	2	วนั	สลบักนัไปเป็นเวลำ	3	เดอืน	ซึง่จะสำมำรถป้องกนั
หวัดได้โดยไม่มีอำกำรไม่พึงประสงค์
 มำถงึวนันีร้ฐับำลเปิดประเทศแล้ว	และผ่อนปรนมำตรกำรต่ำง	ๆ  
ลงมำก	 เพรำะสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิดคลี่คลำยลง	 
แต่จ�ำนวนผู้ติดเช้ือต่อวันก็ยังอยู ่ในระดับต�่ำกว่ำหม่ืนเพียงเล็กน้อย	 
แถมยงัมคีลสัเตอร์ใหม่	ๆ 	เกดิขึน้ในต่ำงจงัหวดัอกีจ�ำนวนมำก	สถำนกำรณ์
จึงยังไม่น่ำไว้ใจ	 แม้หลำยท่ำนจะได้รับวัคซีนครบแล้ว	 แต่อย่ำประมำท	 
ยกกำร์ดให้สูงไว้ก่อน	กำรดแูลป้องกนัตนเองด้วยกำรสวมหน้ำกำกอนำมยั	
หมั่นล้ำงมือบ่อย	ๆ 	เว้นระยะห่ำงกับคนอื่น	ไม่ไปในที่ชุมชน	หรือที่แออัด	
งดงำนเล้ียงหรอืงำนสังสรรค์ไปก่อน	กอ็ำจจะช่วยให้เรำรอดพ้นมหันตภยั
ไวรัสโควิด-19	ไปได้	
	 ส�ำหรับฟ้ำทะลำยโจร	 ข้อมูลที่รวบรวมมำให้ท่ำนได้ทรำบนี้ 
คงเป็นทำงเลอืกหนึง่ท่ีช่วยให้ท่ำนตดัสนิใจได้ว่ำควรจะใช้หรอืไม่	และควร
ใช้เมื่อไร……

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่มที่	138	ตอนพิเศษ	120	ง.	หน้ำ	46	4	มิถุนำยน 
	 2564	“ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ	เรื่อง	บัญชี 
	 ยำหลักแห่งชำติด้ำนสมุนไพร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564
https://youtu.be/uNwo2RHKYHU	และ	 https://www.welness 
	 wecare.com	“หลักฐำนวิทยำศำสตร์ฟ้ำทะลำยโจรรักษำโควิด”
https://www.prachachat.net.politics/news-724832	“ครม.อนมุตั ิ
	 ใช ้ยำฟ้ำทะลำยโจรในผู ้ป ่วยโควิด-19	 ที่ยังไม่แสดงอำกำร”	 
	 27	กรกฎำคม	2564
https://www.thairath.co.th/news/society/2161115	 “ถอนงำน 
	 วิจัยฟ้ำทะลำยโจร	เหตุหลหักฐำนยังไม่พอต้องรอวิจัยกลุ่มใหญ่ขึ้น”		
	 8	สิงหำคม	2564
https://www.bbc.com>thai>thailand-58145918	“ฟ้ำทะลำยโจร:	 
	 สธ.ไม่เปล่ียนแนวทำงกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรรักษำโควิด-19	 แม้พบ 
	 ข้อผิดพลำดงำนวิจัย”	9	สิงหำคม	2564
https://news.thaipbs.or.th/content/306789	 “ไขปมรำยงำนวิจัย 
	 ฟ้ำทะลำยโจรรักษำโควิดเหตุค�ำนวณเลขผิด”	9	สิงหำคม	2564
http://www.chula.ac.th/highlight/50239	“เภสชัจฬุำฯ	แนะผูบ้รโิภค 
	 ใส่ใจฉลำกยำ	 เพื่อเลือกและใช้ยำฟ้ำทะลำยโจรอย่ำงได้ผลและ 
	 ปลอดภัย”	1	กันยำยน	2564
https://mgronline.com/crime/detail/9640000104336	“เรือนจ�ำ 
	 ลุยผลิตฟ้ำทะลำยโจร”	21	ตุลำคม	2564

ตารางที ่4	เปรยีบเทยีบอตัรำกำรเสยีชีวติจำกกำรตดิเชือ้โควดิ-19	ระหว่ำง 
ผู้ป่วยทั้งประเทศ	กับ	ผู้ป่วยในเรือนจ�ำ

 กลุ่มผู้ป่วย ผู้ป่วยทั้งประเทศ ผู้ป่วยในเรือนจ�า
	 จ�ำนวนผู้ป่วย	(คน)	 345,027	 37,656
	 จ�ำนวนผู้เสียชีวิต	(คน)	 2,791	(0.8%)	 47	(0.1%)
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สวยงำมมำก	 เนื้อผลมีรสชำติหวำนอร่อย	 เมล็ดค่อนข้ำงเล็ก	 บำงผลมี 
เมล็ดลีบ	ออกดอกติดผลปีละ	3	รุ่น	ในช่วงเดือน	ตุลำคม	–	มกรำคม	ของปี
และถ้ำมีอำกำศเย็น	 และอุ่นอย่ำงเหมำะสม	 อำจมีมำกกว่ำ	 3	 รุ่นก็ได้	
แต่ละรุ่นห่ำงกันไม่กี่วัน	ผลแก่สุกประมำณต้นเดือนกุมภำพันธ์	เป็นพันธุ์
ที่ชนะเลิศกำรประกวดระดับจังหวัด	 (ปรำจีนบุรี)	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2531	 
และชนะเลิศระดับประเทศในงำนวันเกษตรแห่งชำติ	 (กรุงเทพฯ)	 เมื่อ	 
พ.ศ.	2536	ต้นแม่มีก�ำเนิดในจังหวัดนครนำยก
 มะยงชิดพันธุ์ “ทูลเกล้า”	 ของจังหวัดนครนำยกได้รับกำร
รับรองเป็นพืช	“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”	หรือ	พืช	GI	 (Geographical	
Indication)	 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทหนึ่ง	 มีควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงธรรมชำติและมนุษย์	 เน้นผลิตกับพื้นที่	 ผลิตทรัพยำกรในพื้นที	่
สินค้ำมีเอกลักษณ์พิเศษ	แตกต่ำงจำกสินค้ำเดียวกัน	ผู้บริโภคมั่นใจและ
พงึพอใจท่ีจะซือ้สินค้ำในรำคำทีส่งูกว่ำสินค้ำชนดิเดยีวกนัท่ีผลติจำกทีอ่ืน่

เกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีสมัยใหม่

	 เกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นย�ำ	 เป็นกำรจัดท�ำรูปแบบ
เกษตรกรรมใหม่ที่ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี	ดิจิทัล	เช่น	เซ็นเซอร์แบบ
เครือข่ำยและระบบ	คลำวค์	 (CLOUD)	เข้ำมำช่วย	เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี
และผลติผลทีไ่ด้มคีณุภำพ	โดยกำรใช้อปุกรณ์เทคโนโลย	ีอนิเทอร์เนต็ของ
สรรพสิ่ง	หรือ	 IoT	 (Internet	of	Things)	 เข้ำมำช่วยเพื่อบันทึกข้อมูล
ปัจจัยกำรผลิต	 สภำพภูมิอำกำศ	 สภำพแวดล้อมของพืชและพฤติกรรม
กำรเปลี่ยนแปลงของพืชแต่ละชนิดในแต่ละฤดูกำล
	 เทคโนโลยทีีพ่ฒันำขึน้ใหม่นีม้คีวำมทนัสมยั	สำมำรถจดจ�ำและ
คิดวิเครำะห์ได้จนเกือบเท่ำสมองมนุษย์	 แต่มีควำมทรงจ�ำท่ีมีขนำดใหญ่
และแม่นย�ำกว่ำ	 ที่ปัจจุบันเรียก	AI (Artificial Intelligence)	 หรือ	
ปัญญาประดิษฐ์	 ท�ำให้แนวโน้มในกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร
มุง่เข้ำสูก่ำรพัฒนำ	ปัญญำประดษิฐ์ด้ำนเกษตรกรรมมำกขึน้	เพือ่น�ำมำใช้
เป็นประโยชน์ในกำรเสริม	 ผลิตภำพ	 (productivity)	 กำรผลิตพืชผล	 
ตลอดจนเพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกโรคและแมลงศัตรูพืช	 สนับสนุน
กำรเขตกรรมอย่ำงเท่ำทันต่อพืชปลูก	ในสภำพแวดล้อมที่แปรปรวน
 ปัญญำประดษิฐ์เป็น	สมองกล	ทีจ่ะต้องใช้กำรสอนจำกพฤตกิรรม
หรือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ	แวดล้อม	เพื่อให้สมองกลจดจ�ำและเรียนรู้ 
จนกระทั่งถึงกำรถ่ำยทอดออกมำเป็น	 องค์ควำมรู้	 หรือ	 กำรคำดกำรณ	์
พยำกรณ์ที่แม่นย�ำได้
	 เซ็นเซอร์	หรือ	อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	ที่ติดตั้งไว้ใน
บริเวณท่ีต้องกำรทรำบข้อมูลในแปลงปลูกหรือภำยในโรงเรือนปลูกพืช	
เซ็นเซอร์จะบันทึกปัจจัยต่ำงๆ	 เช่น	 อุณหภูมิอำกำศ	 ควำมชื้นสัมพัทธ์	

พืชสวน วิ ช า ก า ร

รองศาสตราจารย์วิจิตร  วังใน

เกษตรอัจฉริยะในมะยงชิด

มารู้จักมะยงชิด

	 ไม้ต้นที่เรียกว่ำ	มะปรำง	ชนิด	Bouea macrophylla	Griff.	
ในวงศ์	Anacardiaceae	มีใบคล้ำยใบมะม่วงแต่เล็กกว่ำ	ปลำยใบแหลม	
ผลสุกสีเหลืองอมแดง	 พันธุ์รสเปรี้ยวจัดเรียก	กาวาง	 พันธุ์รสเปรี้ยวๆ	
หวำนๆ	เรียก	มะยง	พันธุ์รสหวำนแหลมเรียก	มะยงชิด	พันธุ์ที่ปลูกเป็น 
กำรค้ำมี	 เช่น	 มะปรำงหวำนท่ำอิฐ	 มะปรำงหวำนทูลเกล้ำ	 มะยงชิด 
ก้อนแก้ว	มะยงชิดทูลเกล้ำ	เป็นต้น
	 มะยงชิด	‘ทูลเกล้ำ’	มีทรงผลรูปไข่	ขนำดใหญ่	โดยทั่วไปใหญ่
กว่ำไข่ไก่	น�้ำหนักผล	12-15	ผล/กก.	เมื่อแก่จัดผิวเปลือกมีสีส้มตลอดผล	
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ปรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์	ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดนิ	กำรเหนีย่วน�ำ
กระแสไฟฟ้ำของดิน	 ไนโตรเจนในดิน	 ฟอสฟอรัสในดิน	 โพแทสเซียม 
ในดิน	 ควำมชื้นในดิน	 อุณหภูมิของดิน	 ควำมสว่ำงของแสง	 ควำมกด
อำกำศ	 และปริมำณน�้ำฝนตลอดจนพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลงของพืช
แต่ละชนิด	 ในแต่ละฤดูกำล	 เพื่อน�ำไปใช้ใน	“ระบบปัญญาประดิษฐ์” 
และข้อมูลต่ำงๆ	 ที่เซ็นเซอร์บันทึกได้เหล่ำนี้จะถูกส่งทำงอินเทอร์เน็ต 
ไปเก็บไว้บน	คลำวด์	

ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์

	 กำรผลติพชืผลสำมำรถน�ำเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ของสรรพส่ิง
มำช่วยกำรท�ำงำนในฟำร์มเพือ่ให้ปรมิำณผลผลติสงู	และผลติผลมีคณุภำพ
เช่น

 • ฟำร์มอัจฉริยะพืชไร่	 ในกำรท�ำฟำร์มที่มีพื้นที่ขนำดใหญ	่ 
มีกำรน�ำเอำเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่รยีกว่ำ	เกษตรอจัฉรยิะ	ซึง่เป็นเกษตรกรรม
ควำมแม่นย�ำสูง	 เป็นกำรน�ำเทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ	 มำผสมผสำนกันทั้ง
คอมพวิเตอร์	อเิลก็ทรอนกิส์	ไอท	ีสือ่สำร	เซน็เซอร์	เทคโนโลยชีวีภำพ	ฯลฯ 
เข้ำมำช่วยในกำรน�ำเสนองำนในฟำร์มเกษตร	 ให้เป็นฟำร์มไฮเทคหรือ
ฟำร์มอัจฉริยะ
	 ปฏิบัติกำรในกำรท�ำฟำร์มพืชไร่ขนำดใหญ่	 อำจเริ่มตั้งแต่	
กระบวนกำรผลิต	 เช่น	กำรไถพรวนดิน	กำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์พืช	กำรให้
ปุ๋ย	กำรใช้ยำปรำบศัตรูพืช	กำรรดน�้ำ	กำรคัดเลือกผลิตผล	กำรเก็บเกี่ยว
พืชผล	 เพรำะควำมสำมำรถที่โดดเด่นของเกษตรอัจฉริยะ	 คือ	 สำมำรถ
ระบุต�ำแหน่งในฟำร์มทั้งปรับแต่งปริมำณใช้ปัจจัยกำรผลิตและกิจกรรม
ทำงกำรเกษตรต่ำงๆ	 ให้เหมำะสมกับแต่ละพื้นท่ีย่อยๆ	 ท่ีพบควำม 
แตกต่ำงได้
	 กำรจดักำรกำรให้ปุย๋ในฟำร์มทีส่ำมำรถท�ำได้ด้วยควำมแม่นย�ำ	
เพรำะใช้อุปกรณ์สแกนสภำพดินในไร่หรือ	“Soil Mapping”	 เพื่อเก็บ
ข้อมูลว่ำบริเวณต่ำงๆ	 มีควำมอุดมสมบูรณ์แตกต่ำงกันอย่ำงไร	 พื้นที่ 
จุดไหนขำดแร่ธำตุชนิดใด	 ลักษณะชองดินร่วนซุยแตกต่ำงกันแค่ไหน	 
ซึ่งข้อมูลเหล่ำนั้นจะถูกเก็บเข้ำไปในฐำนข้อมูล	ที่เชื่อมโยงกับ	แผนที่ของ
ฟำร์ม	 แล้วสำมำรถดำวน์โหลด	 (download)	 ไปยังเครื่องหยอดปุ๋ยบน 
รถไถที่ติด	 GPS	 (Global	 Positioning	 System)	 ท�ำให้กำรหยอดปุ๋ย
สำมำรถก�ำหนดได้ว่ำ	 จะหยอดปุ๋ยชนิดใดลงในต�ำแหน่งใดในฟำร์ม	 
มำกน้อยเพียงใด	 เห็นได้ว่ำฟำร์มอัจฉริยะมีข้อดีท่ีแตกต่ำงกับฟำร์ม
ธรรมดำตรงท่ีมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงแม่นย�ำ	 ตรงต่อควำมต้องกำรของ
พืช	 บริหำรทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับเกษตรกรรมแบบที่เคยท�ำ
กันมำ

 • เกณฑ์มำตรฐำนเกบ็เกีย่วผลไม้	ปฏบิตักิำรในกำรเกบ็เก่ียว
ผลไม้	เพื่อให้ได้คุณภำพทั้งในด้ำนควำมอร่อยและลักษณะผล	ในบทควำมนี้
ขอเสนอวิธีกำรเก็บเกี่ยวผลไม้ใน	2	ประเด็น	คือ	(1)	กำรเก็บเกี่ยวผลไม้
ตำมแบบที่เคยท�ำกันมำ	และ	(2)	กำรเก็บเกี่ยวผลไม้อัจฉริยะดังต่อไปนี้
  ก. วธิกีารเกบ็เกีย่วผลไม้ตามแบบทีเ่คยท�ากนัมา	เป็นกำร
พิจำรณำควำมแก่ของผลไม้ที่อำศัยเกณฑ์หลำยอย่ำงเช่น

เครื่องวัดค่าความชื้นในอากาศ ในดิน  เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ 
และดิน พร้อมเซ็นเซอร์วัดแสงในทรงพุ่มมะยงชิด

13ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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	 	 	 -	 ใช้จ�ำนวนวนัจำกดอกบำน	50%	(full	bloom)	จนถงึ
ระยะที่ผลแก่	 เช่นทุเรียนหมอนทองอำยุ	 120-127	 วันหลังดอกบำน,	
ทุเรียนชะนี	110-120	วัน	หลังดอกบำน,	ทุเรียนกระดุม	90-100	วันหลัง
ดอกบำน	เป็นต้น
	 	 	 -		พิจำรณำควำมแก่ของผลจำกลักษณะทำงกำยภำพ	
ตัวอย่ำงเช่น	 ขั้วผลแข็ง	 ปลิงบวมมีขนำดใหญ่และสำกมือ	 ร่องหนำม 
สนี�ำ้ตำล	ปลำยหนำมแห้งประกอบเป็นปัจจัยรองทีแ่สดงว่ำทเุรยีนแก่ได้ที	่
เป็นต้น
	 	 	 -		ผลไม้พวกส้ม	เช่น	ส้มโอ	เป็นผลไม้เมื่อเก็บเกี่ยวจำก
ต้นแล้วไม่มีกำรหำยใจต่อจึงบ่มไม่สุก	 กำรเก็บเกี่ยวผลไม้ประเภทน้ี 
ต้องเก็บเกี่ยวผลที่แก่ได้ท่ี	 มีรสชำติเป็นไปตำมพันธุ์	 ส�ำหรับส้มโอหลัง 
เก็บเกี่ยวมำแล้ว	 ถ้ำเก็บรักษำไว้ในอุณหภูมิห้อง	 (28๐C)	 4-5	 วัน	 
น�้ำในผลจะระเหยออกมำบ้ำง	ท�ำให้มีรสหวำนเพิ่มขึ้น
   -		ผลไม้อืน่ๆ	เช่น	กล้วย	เม่ือเหล่ียมลบแสดงว่ำกล้วยแก่
พร้อมเก็บเกี่ยวได้	 มะละกอ	 ผลจะแก่เก็บเกี่ยวได้ต่อเมื่อปลำยผลเริ่ม 
แย้มสี	(color	break)	ขณะอยู่บนต้น	เป็นต้น
	 	 ตัวอย่ำง	 เกณฑ์ที่ใช ้ในกำรเก็บเกี่ยวผลทุเรียนท่ีแก	่ 
มีคุณภำพมำตรฐำน	มีพอสังเขปดังต่อไปนี้
	 	 	 -		ปลิงบวม	เผยให้เห็นรอยต่ออย่ำงชัดเจน
	 	 	 -		ก้ำนผลมีสีเข้มขึ้น	เมื่อสัมผัสจะรู้สึกสำกมือ
	 	 	 -		หำกตัดก้ำนออกจะมีน�้ำใสๆ	เยิ้มออกมำ	มีรสหวำน
	 	 	 -		ปลำยหนำมแห้ง	สีน�้ำตำลเข้ม	เปรำะและหักง่ำย
	 	 	 -		ร่องหนำมห่ำงออก	เมือ่บบีหนำมเข้ำหำกนัจะรูสึ้กว่ำ
มีสปริง	และสังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้ชัดเจน
	 	 	 -		เมื่อเคำะผลจะรู้สึกถึงโพรงอำกำศภำยใน
  ข. การเก็บเกี่ยวผลไม้อัจฉริยะ	เป็นวิธีกำรเก็บเกี่ยวผลไม้
ที่มีควำมแม่นย�ำ	ผลิตผลที่ได้มีควำมแก่	ที่มีคุณภำพมำตรฐำน	ท�ำได้โดย
อำศัยอุณหภูมิที่พืชได้รับสะสมตั้งแต่ระยะดอกบำนไปจนถึงระยะผลแก่
เก็บเกี่ยวได้	เช่น	ผลแก่	(80%,	90%	เป็นต้น)	โดยใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้
ในบริเวณพุ่มไม้ผล	 และบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวัน	 สะสมไว้จนถึง
ระยะผลแก่ระดบัทีต้่องกำร	จ�ำนวนอณุหภมิูทีส่ะสมได้นัน้มหีน่วยวัดเป็น	
“degree	 day”	 และใช้เป็นเกณฑ์มำตรฐำนเก็บเก่ียวส�ำหรับผลไม้ชนิด
หรือพันธุ์นั้นๆ	ในปีต่อๆไป
	 อุณหภูมิเฉลี่ยรำยวัน	ค�ำนวณได้จำก	กำรน�ำเอำอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดของแต่ละวันลบด้วย	10๐C	(อุณหภูมิต�่ำสุดที่พืชเติบโตได้)	ผลที่ได้

ลักษณะภายนอก
ของผลทุเรียนแก่
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เกษตรอัจฉริยะในมะยงชิด

	 ในปัจจุบันหลำยประเทศมีกำรผลิตพืชผล	 โดยใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่ที่เรียกว่ำ	“เกษตรอัจฉริยะ”	หรือ	“เกษตรแม่นย�ำ”	เข้ำมำใช้ใน
ทำงกำรเกษตร	 เพื่อเพิ่ม	ผลผลิต	 (yield)	และปรับปรุงคุณภำพผลิตผล	
(produce)	ทั้งในรูปกำรผลิตในสภำพแปลงปลูก	และกำรผลิตในสภำพ
โรงเรือนเพำะปลูก	 เนื่องจำกภูมิอำกำศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม	
กำรขำดแคลนแรงงำนด้ำนเกษตรกรรม	คณุภำพของผลติผลลดลง	เป็นต้น
	 บรษิทั	ว	ีไอ	พ	ีอะกรคิลัเจอร์	จ�ำกัด	มคีวำมสนใจและเหน็ควำม
ส�ำคญัของกำรท�ำ	“กำรเกษตรแม่นย�ำ”	ในกำรผลติพชืผลและและได้เริม่
ด�ำเนินกำรศึกษำวิจัยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ	 มุ่งเน้นสนับสนุนกำรท�ำ	
กำรเกษตรที่แม่นย�ำ	 เพื่อเปิดโอกำสให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้	 และ
พัฒนำกำร	กำรเกษตรของประเทศให้ดีกว่ำเดิม	บริษัทฯ	มีกิจกรรมและ
สถำนีกิจกรรมย่อยต่ำงๆ	ในภำคใต้และภูมิภำคต่ำงๆ	(นครนำยก	สระบุรี	
ลพบรีุ	พทัลงุ	ตรงั	และสงขลำ)	กจิกรรมทีไ่ด้มกีำรด�ำเนนิกำรมหีลำยอย่ำง
ได้แก่

 • กำรพัฒนำ	 “โรงเรือนแม่นย�ำอัตโนมัติ”	 เพื่อกำรผลิต 
เหด็หลนิจือ	และเหด็หวัลงิเพือ่พฒันำเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่คีณุภำพสงูข้ึนออก
สู่ตลำด

 • ติดต้ังสถำนีตรวจสอบสภำพแวดล้อมทำงกำรเกษตรใน
พืน้ทีต่่ำงๆ	ของประเทศไทย	(ดอยตงุ	ฝำง	ลพบรุ	ีสระบรุ	ีพษิณโุลก	ชยัภมู	ิ
สุรินทร์	 นครนำยก	บุรีรัมย์	 ตรัง	 ตรำด	 และเบตง)	 ตลอดจนได้ร่วมกับ 
ภำคเอกชนและส่วนรำชกำรโดยมุ่งเน้นสนับสนุนกำรท�ำกำรเกษตร 
ที่แม่นย�ำ	 เพื่อเปิดโอกำสให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เริ่มเรียนรู้และพัฒนำ	 
ในอนำคตจะสร้ำงศูนย์กลำงบริษัทฯ	 เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีและกำร
ตลำด	ระบบห้องเยน็และกำรขนส่งทีบ่รเิวณตลำดรงัสติ	จงัหวดัปทุมธำนี	

 • สนับสนุนโครงกำร	 “เกษตรอทิตยำทร”	 ซึ่งเป็นโครงกำร 
ที่อยู่ภำยใต้โครงกำรเรียนรู้ที่เน้นเรื่อง	กำรเกษตร	“ซแรย์อทิตยำ”	ที่ตั้ง
อยูบ่รเิวณอ่ำงเกบ็น�ำ้อ�ำปึล	ต�ำบลเทมย์ี	อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัสรุนิทร์	พร้อม
ทัง้ได้จดักำรอบรมเชิงปฏบิตักิำร	“วสัดเุพาะกล้า (peat moss) อปุกรณ์
เพื่อการเกษตรแม่นย�าและแนวทางการผลิตเห็ดเพื่ออุตสาหกรรม
อาหาร”	 โดยควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยได้แก่	 :	 สมำคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 (รศ.วิจิตร วังใน	 และ	ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์)	 
บริษัท	 วำย	 วี	 พี	 อินเตอร์เทรด	 จ�ำกัด	 (คุณฐานันต์ จันทวงศ์)	 และ 
บริษัท	วี	ไอ	พี	อะกริคัลเจอร์	จ�ำกัด	(คุณสุเมศวร์ เสนชู คุณณรงค์ฤทธิ์ 
ชัยสาลี และคณะ)	 ตลอดจน	 ดร.ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต	 จำกคณะ
ทรัพยำกรธรรมชำติ	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	
	 ด้วยควำมร่วมมอืร่วมใจจำกหลำยฝ่ำย	ได้แก่	:	สมำคมชำวสวน
มะยงชิด	 จังหวัดนครนำยก	 ซึ่งมี	 ร.ต.ต.อ�านวย หงส์ทอง	 เป็นนำยก
สมำคม	 เจ้ำของสวนมะยงชิด	 ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเกษตร	 
ของ	 จังหวัดนครนำยก	 ได้ร่วมกันจัดต้ังกิจกรรม	 “นครนายกโมเดล”  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

จะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละวัน	เช่น	วันนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด	29๐C	
เมื่อลบด้วย	10๐C	แล้ว	จะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของวันนั้น	คือ	19	degree	
day	ตัวอย่ำง	เช่น	กรณีของผลมะยงชิด	จะมีค่ำ	degree	day	(Celcius)	
=	1,058	หลังจำกดอกบำน	หรือ	90	วัน	หลังกำรแทงช่อดอก	เป็นต้น
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ชุดใบทั้ง	 3	 ชุดจึงมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกัน	 โดยชุดใบที่	 3	 จะส่งผล 
เชิงปริมำณและคุณภำพของช่อดอก	 ชุดใบที่	 2	 จะมีส่วนส�ำคัญในกำร
สนับสนุน	“การพัฒนาของผล มะยงชิด”	ส่วนชุดใบที่	1	มีส่วนส�ำคัญ 
ในกำรส่งเสริม	“การพัฒนาตาดอก”	และ	“การติดผล”	ของมะยงชิด
	 3.	 ในสภำพกำรปลูกของนครนำยก	 ฤดูเก็บเก่ียวผลมะยงชิด
จะอยู่ระหว่ำง	ก.พ.	–	มี.ค.	หลังจำกนั้นช่วงเดือน	เม.ย.	–	พ.ค.	ควรมีกำร
ตัดแต่งกิ่ง	ตัดกิ่งแห้ง	กิ่งเป็นโรค	กิ่งแขนงในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงออกไป	
ทอนปลำยกิ่งที่ให้ผลแล้วลึกลงไป	30	–	40	ซม.	หลังตัดแต่งกิ่งประมำณ	
1	 เดือน	 บ�ำรุงต้นเพื่อเร่งให้ใบมะยงชิดแก่เร็วข้ึน	 ใส่ปุ๋ยคอกเช่นมูลวัว	 
20-50	กก./ต้น	และปุ๋ยเคมีที่ใส่ในช่วงนี้	ควรมีสัดส่วนของไนโตรเจน	(N)	
ในปุย๋ผสม	NPK	สูงแต่ต้องค�ำนงึถงึดลุภำพของธำตอุำหำรหลกั	NPK	ด้วย	
แต่ในทำงปฏบิตัมิคี�ำแนะน�ำให้ใช้สตูรเสมอ	เช่น	15-15-15	หรอื	15-15-15 
ร่วมกับ	46-0-0	(1:1)	อัตรำ	1-3	กก./ต้น	พร้อมทั้งฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบที่มี
ธำตุอำหำรรองและจุลธำตุ
	 ธำตุไนโตรเจน	(N)	มีบทบำทส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรเจริญ
เติบโตของพืช	 พืชที่ขำดไนโตรเจนจะไปยับยั้งกำรสังเครำะห์โปรตีน	 
ถ้ำกำรขำดเพิม่ข้ึนอำจไปยบัย้ัง	หรอืขดัขวำงอย่ำงสิน้เชงิของกำรสงัเครำะห์
คลอโรฟิลล์	 ฟอสฟอรัส(P)	 มีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนและ
สำรพลังงำน	 เพื่อกำรพัฒนำส่วนเจริญหรืออำหำรสะสมในใบและล�ำต้น	
โพแทสเซียม(K)	 เป็นธำตุอำหำรแห่งคุณภำพ	 มีบทบำทส�ำคัญในกำร
เปล่ียนแป้งเป็นสำรพลังงำนเพื่อสะสม	นอกจำกนี้ยังมีส่วนส�ำคัญในกำร
สนบัสนนุกำรท�ำงำนของเอนไซม์หลำยตวัและสำรควบคมุกำรเจรญิเตบิโต
ของพืช	 และยังมีบทบำท	 ในกำรสนับสนุนกำรเปิดรูปำกใบพืชเพื่อกำร
คำยน�้ำอีกด้วย
	 หลังกำรใส่ปุ๋ยแล้วรำว	15-30	วัน	ต้นมะยงชิดจะแตกใบอ่อน
และใช้เวลำประมำณ	 30	 วัน	 จะเจริญเติบโตเป็น	 “ใบเพสลาด”  
(มิ.ย.	–	ก.ค.)	 ใบมะยงชิดจะแก่เต็มที่ใช้เวลำรำว	60	วัน	 (ส.ค.	–	ก.ย.)	 
ในระยะใบอ่อน	 โรคและแมลงศัตรูพืชจะเข้ำมำท�ำลำยใบ	 ต้องเฝ้ำระวัง
ตลอดเวลำ	เมือ่พบมกีำรแตกใบอ่อนควรด�ำเนนิกำรป้องกนักำรเข้ำท�ำลำย
ของศัตรูพืชโดยเฉพำะเพลี้ยไฟ	 ซึ่งเป็นแมลงขนำดเล็ก	 วงจรชีวิตสั้น 
แต่ขยำยพันธุ์ได้ครำวละ	 200-400	 เท่ำ	 ในสภำพอำกำศเหมำะสม	 คือ	
อำกำศร้อนในเวลำกลำงวันและควำมช้ืนในอำกำศสูง	 แมลงชนิดนี ้
จะขยำยพันธุ์ได้ดีมำก	 กำรใช้สำรเคมีควบคุมนั้นจึงควรใช้ในเชิงป้องกัน 
จะดีกว่ำและในขณะเดียวกัน	 กำรหลีกเล่ียงกำรดื้อยำของแมลงชนิดนี้ 
โดยกำรเปล่ียนหรอืหมนุเวยีนกลุ่มชนดิของสำรเคม	ี“กลุม่สารยบัยัง้การ
เจริญเติบโต”	 หรือ	 “การลอกคราบของแมลง”	 เช่น	 ลูเฟนนูรอน	 
ไดฟลูเบน	 ซูรอน	 เพิ่มเติมไปด้วยกับกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดต่ำงๆ	 จะช่วย
เสริมประสิทธิผลของกำรควบคุมได้ดี
	 กำรเร่งให้ใบมะยงชิดแก่เรว็ขึน้	ควรให้ปุย๋สูตร	8-24-24	จ�ำนวน	
2	 กก./ต้น	 ประมำณเดือนกันยำยน	 (แปลงที่จะติดหลอดไฟ	 ควรใส่ปุ๋ย
ตั้งแต่สิงหำคม)	พอถึงเดือนตุลำคมควรฉีดพ่นปุ๋ยในสูตร	0-52-34	อัตรำ	
3	กก./น�้ำ	1,000	ลิตร	จ�ำนวน	2	ครั้ง	ห่ำงกัน	7-10	วันจะช่วยเร่งกำรแก่

	 1)	 รวบรวมองค์ควำมรูแ้ละแนวทำงปฏิบตัทิำงเกษตรทีเ่หมำะ
สมในกำรท�ำสวน	“มะยงชิด”	 และ	“มะปรางหวาน”	 ในพื้นที่จังหวัด
นครนำยก
	 2)	 พัฒนำองค์ควำมรู้จำกข้อมูลสภำพภูมิอำกำศในพื้นที่
จงัหวดันครนำยก	เพือ่กำรพัฒนำกำรเกษตรให้มคีวำมแม่นย�ำและเท่ำทนั
ภำวะอำกำศที่เปลี่ยนแปลง
	 3)	 พฒันำควำมเชือ่มโยงองค์ควำมรูเ้พือ่กำรพฒันำกำรท�ำกำร
เกษตร	กำรแปรรปู	ตลอดจนกำรสร้ำง	สรรค์ผลติภณัฑ์ทำงกำรเกษตรใน
พื้นที่จังหวัดนครนำยก	ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ดี

เขตกรรมปฏิบัติเพื่อการออกดอกที่ดี

	 โดยทั่วไปไม้ต้น	(tree)	ที่มีสภำพควำมสมบูรณ์ค่อนข้ำงพร้อม	
คือ	 ต้นที่มีโครงสร้ำงของพุ่มค่อนข้ำงดี	 พุ่มโปร่ง	 มีกิ่งขนำดพอดีจ�ำนวน
มำก	มีปริมำณใบมำก	และมีใบแก่ที่สมบูรณ์	สีเขียวเข้มเป็นมัน	ส�ำหรับ
ต้นท่ีให้ผลแล้ว	 หลังเก็บเกี่ยวผล	 ต้องรีบตัดแต่งทันที	 ตัดกิ่งแห้ง	 
กิ่งเป็นโรค	กิ่งแขนงในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงแดด	ท�ำให้ทรงพุ่มโปร่ง
 แนวทำงกำรปฏบิตัใินสวนมะยงชิด	และมะปรำง	ควรด�ำเนนิกำร
โดยน�ำเอำปัจจัยต่ำงๆ	ที่เกี่ยวกับกำรผลิตเข้ำพิจำรณำ	ดังนี้
	 1.	 ฤดูกำลในเขตร้อนของบ้ำนเรำ	 ในปีหนึ่งมี	 3	 ฤดู	 คือ	 
ฤดูร้อน	(ก.พ.	–	พ.ค.)	ฤดูฝน	(มิ.ย.	–	ก.ย.)	และฤดูหนำว	(ต.ค.	–	ม.ค.)	
รำววันท่ี	 21	 ต.ค.	 ควำมยำววันจะเท่ำกันคือกลำงวัน	 12	 ชม.	 และ 
กลำงคืน	 12	 ชม.	 หลังจำกนี้ควำมยำววันเริ่มสั้นลงเร่ือยๆ	 จนถึงวันที	่ 
21	ธ.ค.	ช่วงเวลำกลำงวันจะสั้นที่สุด	คือ	11	ชม.	5	นำที	หลังจำกนั้น
กลำงวันจะเริ่มยำวขึ้นจนไปเท่ำกันในเดือน	มี.ค.	 วันที่	 21	มี.ค.	 วันเริ่ม
ยำวขึน้จนช่วงกลำงวนัและกลำงคนืเท่ำกนั	กลำงวนัจะยำวขึน้จนถงึวนัที	่
21	มิ.ย.	ช่วงกลำงวันจะยำวที่สุดในรอบปี	คือ	12	ชม.	55	นำที	หลังจำก
นั้นกลำงวันจะเริ่มสั้นลง	 จนควำมยำวของกลำงวันและกลำงคืนเท่ำกัน 
อีกครั้งในวันที่	21	มิ.ย.	(12	ชม.)	
	 ส�ำหรับฤดูกำลในซีกโลกเหนือ	และซีกโลกใต้	ในปีหนึ่งมี	4	ฤดู	
กล่ำวคอื	ซกีโลกเหนอืม	ีฤดหูนำว	(ธ.ค.	–	ก.พ.)	ฤดใูบไม้ผล	ิ(ม.ีค.	–	พ.ค.)	
ฤดูร้อน	 (มิ.ย.	–	ส.ค.)	และฤดูใบไม้ร่วง	 (ก.ย.	–	พ.ย.)	ส่วนซีกโลกใต้มี	 
ฤดูหนำว	(มิ.ย.	–	ส.ค.)	ฤดูใบไม้ผลิ	(ก.ย.	–	พ.ย.)	ฤดูร้อน	(ธ.ค.	–	ก.พ.)	
และฤดูใบไม้ร่วง	(มี.ค.	–	พ.ค.)
	 ดังนั้นช่วงเตรียมต้นมะยงชิดให้มีกำรสะสมคำร์โบไฮเดรตสูง 
บนใบพชื	จงึควรเตรียมกำรก่อนต้นเดอืนตลุำคม	เพือ่เป็นกำรเพิม่พลงังำน
และควำมสมบูรณ์ของใบให้พร้อมส�ำหรับ	“การพัฒนาตาดอก”	ในเวลำ
กลำงคืน	
	 2.	 จำกฐำนข้อมลูพืน้ฐำนทีว่่ำใบมะยงชิดและมะปรำงจะมอีำยุ
อยูบ่นต้นได้	6	–	7	เดอืน	และกำรแตกใบอ่อนของแต่ละชดุใบจะกนิเวลำ	
45	–	55	วัน	โดยกิ่งมะยงชิดที่จะมีกำรพัฒนำกำรออกดอกที่ดี	ควรมีชุด
ใบ	จำกปลำยกิ่งหรือยอด	จ�ำนวน	3	ชุดใบ	โดยชุดใบที่ออกล่ำสุดจะเป็น
ทีต่ัง้ของช่อดอก	(เรยีกว่ำชดุใบที	่1)	ดงันัน้ปรมิำณและควำมสมบรูณ์ของ
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แสดงน�้าหนักผล และน�้าหนักเมล็ดของมะยงชิดช่วง 4-9 สัปดาห์
หลังดอกบาน

แสดงพัฒนาการของผลมะยงชิดช่วงเวลา 4-9 สัปดาห์ 
หลังดอกบาน

19ข่าวสารสมาคมพืชสวน

a . การปิดเปิดของปากใบในภาวะปกติ

   b. แสดงบทบาทของโพแทสเซียมที่สนับสนุนการเปิดปากใบ
ภาพ E

ภาพ A กราฟแสดงความสัมพันธ์ของการดูดกลืนแสงของรงควัตถุชนิดต่าง ๆ

ภาพ B ความยาวคลื่นของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดวงตามนุษย์ตอบสนอง

ภาพ C ระบบไฟโตโครม pr เมื่อรับแสงสีแดง จะเปลี่ยนเป็น prf

ภาพ D การตอบสนองต่อสารเคมีในใบแก่ของพืชเมื่อได้รับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นต่าง ๆ



20 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

	 แสงแดดทีแ่ผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำในรปู	สเปคตรมั	(spectrum)	
หรือแถบสี	เป็นสีต่ำงๆ	7	สี	คือ	สีม่วง	(violet)	สีครำม	(indigo)	สีน�้ำเงิน	
(blue)	สเีขยีว	(green)	สเีหลอืง	(yellow)	สส้ีม	(orange)	และสแีดง	(red) 
ซึ่งแสงทั้ง	7	สีนี้รวมกันเป็น	แสงสีขำว	ซึ่งเป็นสีที่ตำเรำมองเห็น	(ภำพ	B)
	 สขีองคล่ืนแสงท่ีเกดิจำกหลอด	LED	จะขึน้อยูก่บัชนดิของวตัถุ
ทีน่�ำมำใช้ในกำรสร้ำงหลอดไฟชนิดนี	้ทัง้ทีเ่ป็นของเหลวและก๊ำซ	คลืน่แสง
หรอืคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำทีแ่ผ่ออกมำจะให้สนี�ำ้เงนิ	สเีขยีว	สส้ีม	และสแีดง
	 2.	 รงควัตถุ	 ในพืชช้ันสูงและสำหร่ำย	 มีรงควัตถุหลำยชนิด	 
ที่เป็นตัวรับแสง	รงควัตถุที่มีชื่อว่ำ	ไฟโตโครม	(phytochrome)	เป็นตัว
รับแสงที่ส�ำคัญท่ีสุดและเป็นตัวดูดซับ	 แสงสีแดง	 (red	 light)	 และแสง
ฟำร์เรด	 (far-red	 light)	 เป็นตัวรับแสงที่รู้จักกันมำกที่สุด	 นอกจำกนี ้
ไฟโตโครมยังดูดซับสีน�้ำเงินได้ด้วย
  ไฟโตโครมทีม่คีวำมสำมำรถดดูแสงสแีดง	ซึง่มคีวำมยำวคล่ืน 
660	nm	อยู่ในรูป	Pr	(phytochrome	red)	ซึ่งเป็นรูปที่สังเครำะห์โดยพืช 
เมื่อได้รับแสงสีแดง	 Pr	 จะปลี่ยนเป็น	 Pfr	 (phytochrome	 far	 red)	 
ซึง่จะดดูซบัแสงฟำร์เรด็ซึง่มคีวำมยำวคลืน่	730	nm	รปู	Pr	ของไฟโตโครม
เป็นรปูทีค่่อนข้ำงอยูต่วั	ส่วน	Pfr	นัน้สลำยตวัง่ำย	ควำมสมดลุของไฟโตโครม
ทั้ง	2	รูป	คือ	Pr	และ	Pfr	จะขึ้นอยู่กับคุณภำพของแสง	(ควำมยำวคลื่น	
และไม่ขึน้อยูก่บัปรมิำณพลงังำนจำกแสง	โดยทัว่ไปแล้วแสงสแีดงจะท�ำให้
เกิด	Pfr	ประมำณ	80%	และ	Pr	ประมำณ	20%	
	 3.	 ช่วงแสง	เป็นช่วงเวลำนำนของแสงในแต่ละวัน	ซึ่งช่วงแสง
ในแต่ละวันจะแตกต่ำงกันไปตำมฤดูกำลและท้องถิ่น	 โดยทั่วไปช่วงแสง
จะมอีทิธพิลต่อกำรเจรญิเตบิโตด้ำนกิง่ใบและกำรเจรญิเตบิโตด้ำนสบืพนัธุ์
	 	 พืชใช้ประโยชน์จำก	ไฟโตโครม	ไปปรับกำรเจริญเติบโตให้
สอดคล้องกบัฤดกูำล	กำรตอบสนองต่อช่วงแสงของพชื	เป็นกระบวนกำร
ทำงชวีภำพต่อ	กำรกะเวลำและควำมยำวนำนของควำมมดืและระยะเวลำ
ทีม่แีสง	เนือ่งจำกแสงแดดตำมธรรมชำตอิดุมด้วยแสงสแีดง	แต่ขำดแคลน	
แสงฟำร์เรด	 ในตอนเช้ำโมเลกุลของไฟโตโครมทั้งหมดในใบ	 จะเปลี่ยน
เป็นรปู	Pfr	(เป็นรปูทีม่กิีจกรรมและคงอยูใ่นรปูนัน้จนกระทัง่พระอำทติย์
ตก)	 เนื่องจำก	 Pfr	 เปลี่ยนกลับเป็น	 Pr	 เมื่ออยู่ในควำมมืด	 จะไม่มี	 Pfr	
เหลืออยู่	เมื่อพระอำทิตย์ขึ้นถ้ำกลำงคืนยำวนำน	(ฤดูหนำว)	จะยังมี	pfr	
หลงเหลืออยู่	ถ้ำช่วงเวลำกลำงคืนสั้น	(ฤดูร้อน)	ปริมำณ	pfr	ที่มีอยู่จะไป
ก�ำหนดกำรออกดอกกำรเกิดตำดอก	 (buds)	 ในฤดูหนำวและกำรเจริญ
เติบโตทำงกิ่งใบจะเป็นไปตำมฤดูกำล	(ภำพ	C)
	 มำกไปกว่ำนั้นระบบไฟโตรโครมท�ำให้พืชสำมำรถเทียบเคียง
ควำมยำวนำนระยะเวลำมดืเป็นเวลำหลำยวนั	ช่วงกลำงคนืสัน้จะชีใ้ห้พืช
รู้ว่ำเป็นฤดูใบไม้ผลิ	และกลำงคืนที่ยำวนำนจะบ่งชี้ถึงว่ำเป็นฤดูใบไม้ร่วง	
ข้อมลูนีป้ระกอบกบัควำมรูสึ้กทีม่ต่ีออณุหภมู	ิและมนี�ำ้ช่วยให้พชืรูว่้ำเป็น
ช่วงเวลำไหนของปี	และปรับกิจกรรมทำงสรีรวิทยำของพืชให้สอดคล้อง
กัน	 กำรตอบสนองของพืชต่อช่วงแสงดังกล่ำวท�ำให้เกิดพืชเป็น	 3	 กลุ่ม
ได้แก่
	 (1)	พชืวนัส้ัน	พชืกลุม่น้ีจะออกดอกได้ต่อเมือ่ช่วงเวลำกลำงคนื
มำกกว่ำ	ควำมยำววิกฤต	(critical	length)	(8	ชั่วโมงหรือน้อยกว่ำ)	เช่น

ของใบมะยงชิดได้ด้วย
	 กำรเปิดไฟสว่ำงในพุ่มมะยงชิดและมะปรำงในเวลำกลำงคืน	
อย่ำงที่มีกำรปฏิบัติกัน	 จะเริ่มติดตั้งหลอดไฟรำวเดือนพฤศจิกำยน	 
(ถ้ำอำกำศหนำวมำเรว็)	ประมำณ	20	พฤศจกิำยน	จะพบกำรแตกช่อดอก	
จำกกำรทดลองควบคมุกำรออกดอกของต้นมะยงชดิทีป่ลกูในภำชนะปลกู
ภำยใต้สภำพควบคุมอุณหภูมิ	ทรำบแน่ชัดแล้วว่ำอุณหภูมิต�่ำกว่ำ	20๐	C	
(18๐	C)	ที่พืชได้รับ	8-10	ชั่วโมง	มะยงชิดจะออกดอกได้	ส�ำหรับแสงไฟ 
ที่พืชได้รับในเวลำกลำงคืนสำมำรถช่วยให้มะยงชิดออกดอกน้ันจะกล่ำว
โดยละเอียดในตอนที่ว่ำ	“ผลของการเปิดไฟในเวลากลางคืน”

การออกดอกติดผลของมะยงชิด

	 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออกดอกติดผลของมะยงชิดและมะปรำง	
นอกจำกจะเตรียมตันพืชให้เจริญเติบโต	 สมบูรณ์และมีใบที่มีควำมแก	่ 
สีเขียวเป็นมัน	พร้อมที่จะออกดอกได้แล้ว	ยังมีปัจจัยต่ำงๆ	ที่ต้องน�ำเข้ำ
พิจำรณำในกำรปฏิบัติในกำรท�ำสวนด้วย	ได้แก่
	 1.		แสง	 แสงเป็นพลังงำนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกดวงอำทิตย์ 
ทีม่บีทบำทต่อกระบวนกำรทำงชวีเคมทีีส่�ำคญัอย่ำงหนึง่ทีท่�ำให้พืช	สำหร่ำย
และแบคทีเรียบำงชนิด	 ได้รับพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ได้	 สิ่งมีชีวิตใน
อำณำจักรพืชแทบทั้งหมดล้วนอำศัยพลังงำนที่ได้รับจำกกระบวนกำร
สังเครำะห์แสง	เพื่อกำรเจริญเติบโตทั้งทำงตรงและทำงอ้อมโดยโมเลกุล
ที่มีควำมสำมำรถในกำรดูดกลืนคลื่นแสง	 และที่มีในพืชและสิ่งมีชีวิตคือ	
รงควัตถุ	หรือ	เม็ดสี	(pigment	ซึ่งสำมำรถดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น
ต่ำงกัน	คลอโรฟิลล์	เป็นรงควัตถุที่พบในใบไม้	สำมำรถดูดกลืนแสงสีม่วง	
น�้ำเงิน	 แดง	 ซึ่งอยู่ในควำมยำวคลื่น	 400-700	 นำโนเมตร	 (nm)	 ได้ด	ี 
แต่สะท้อนแสงสีเขียวออกมำท�ำให้เรำมองเห็นในพืชที่มีสีเขียว	(ภำพ	A)
	 แหล่งของแสงสว่ำงทีเ่กีย่วกบักำรผลติพชืผลได้มำจำก	แสงแดด	
(sunlight)	 เป็นหลัก	 แสงจำกแหล่งอื่นมีเช่น	 หลอดฟลูออเรสเซนท์	 
(fluorescent)	หลอด	LED	(light	emitting	diode)	แสงมีควำมจ�ำเป็น
ต่อกระบวนกำรเจริญเตบิโตและพฒันำกำรของพชืโดยทีอ่ำจไม่เกีย่วข้อง
กับกำรสงัเครำะห์แสง	ดงัมปีรำกฏกำรณ์หลำยอย่ำงซึง่พชืตอบสนองต่อแสง
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มะยงชิดออกดอกช่วง	พ.ย.	–	ธ.ค.	ซึ่งเป็นช่วงเวลำวันสั้น
	 (2)	พชืวนัยำว	เป็นพชืทีอ่อกดอกได้เมือ่ได้รบัควำมมดืน้อยกว่ำ
ควำมยำววิกฤต	 (8-15	 ชั่วโมงเช่น	 แก้วมังกร	 จะออกดอกได้ในเดือน
มีนำคม	หลังเดือนตุลำคมซึ่งเป็นช่วงวันสั้นจะไม่มีดอก	เป็นต้น
	 (3)	พืชวันเป็นกลำง	 ควำมยำววันไม่มีผลต่อกำรออกดอกของ
พืชกลุ่มนี้
ผลของการเปิดไฟในเวลากลางคืน

	 ผลของกำรตดิหลอดไฟในเวลำกลำงคนื	ตำมวธิกีำรทีไ่ด้ปฏบิติั
กัน	 ต้นมะยงชิดตอบสนองได้ค่อนข้ำงดี	 กล่ำวคือ	 ต้นท่ีได้รับแสงสว่ำง 
ในเวลำกลำงคืนเหล่ำนั้นออกดอกได้ดีและเร็วกว่ำไม่มีกำรติดไฟในเวลำ
กลำงคืน	เกี่ยวกับเรื่องนี้	ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์	ได้เสริมควำมเข้ำใจ
ในปรำกฏกำรณ์	ดังกล่ำว	ดังนี้
	 1.	 ทัง้หลอดไฟขนำดควำมสว่ำง	2,000	ลเูมน	(lumen)	จ�ำนวน	
4	 หลอด	 และบำลลำสท์ที่ใช้ติดบนต้นมะยงชิด	 น่ำจะปลดปล่อย
คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำทีค่วำมยำวคลืน่	400-500	นำโนเมตร	(nm)	ซึง่สำยตำ
เรำจะเหน็เป็น	แสงสนี�ำ้เงนิ	ให้แก่ต้นมะยงชดิได้	ประกอบกบักำรมปีระจุ
ของธำตุอำหำรโพแทสเซียม	 (K+)	 ท่ีสะสมอยู่บนช่องปำกใบ	 ที่บริเวณ 
กำร์ดเซลล์	(guard	cell)	กจ็ะสำมำรถสนบัสนนุกำรเปิดปำกใบ	ของมะยงชดิ
ในเวลำกลำงคืนได้อีกด้วย	 ดังนัน้เมือ่มกีำรเปิดปำกใบในเวลำกลำงคนื	
กำรคำยน�ำ้	กจ็ะสำมำรถท�ำได้เพิม่เตมิในเวลำกลำงคนืนัน้	หมำยควำมว่ำ	
ธำตุอำหำรพืชเช่น	ไนโตรเจน	(N)	ฟอสฟอรัส	(P)	โพแทสเซียม	(K)	และ
ธำตุอำหำรอื่นๆ	ก็จะถูกล�ำเลียงมำสะสมที่ใบแก่ได้เพิ่มมำกขึ้น
	 ขณะเดียวกัน	 กลูโคส	 (glucose)	 ซึ่งเป็นน�้ำตำลที่ได้จำกกำร
สังเครำะห์แสงในเวลำกลำงวันนั้นจะมีกำรรวมตัวกันเป็น	น�้ำตำลซูโครส	
(sucrose)	ในเวลำกลำงคืน	และสำมำรถเคลือ่นย้ำยไปยงัส่วนของตำยอด 
ได้ดีขึ้นด้วยในเวลำกลำงคืนที่ยังมีกำรคำยน�้ำอยู่	 นอกจำกนี้ยังพบว่ำ 
ที่ควำมยำวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ	300-450	นำโนเมตร	ยังสำมำรถกระตุ้น
กำรสังเครำะห์สำร	เบตำแคโรทีน	(วิตำมินเอ)	ซึ่งเป็นสำรไปรตีนอันจะมี
บทบำทต่อกำรสร้ำงฮอร์โมนพืชหลำยชนิดรวมท้ังฮอร์โมนพืชที่กระตุ้น
สัญญำณกำรออกดอกของพืชที่เรียกว่ำ	ฟลอริเจน	(florigen)	ด้วย	ก็อำจ
จะมผีลจำกกำรติดหลอดไฟในเวลำกลำงคนืได้อีกด้วย	จงึพบว่ำ	มะยงชิด
ต้นที่มีกำรติดหลอดไฟในเวลำกลำงคืนมีกำรแทงช่อดอกจำกตำยอด
สม�่ำเสมอและกระจำยครอบคลุมต้นมะยงชิดดีกว่ำกำรออกดอกตำม
ธรรมชำตนิัน้เอง	ซึง่ข้อมลูเหล่ำนีส้อดคล้องกบัผลกำรศกึษำวจิยัทัง้ในและ
ต่ำงประเทศทีม่พีืน้ฐำนพอเป็นแนวทำงอ้ำงองิในสมมตุฐิำนนีไ้ด้เป็นอย่ำงดี 
(ภำพ	D	และ	E)
 ในปัจจบุนัภำวะภมิูอำกำศในจงัหวดันครนำยกมกีำรเปลีย่นแปลง
ไปจำกเดมิมำกจงึท�ำให้กำรผลติมะยงชดิของเกษตรกรมอีปุสรรคมำกกว่ำ
ในอดีต	 อย่ำงกรณีกำรระบำดของแมลงศัตรูพืชโดยเฉพำะเพล้ียไฟ	 
ที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้นจนท�ำให้กำรเลือกใช้สำรเคมีควบคุมก�ำจัดท�ำได้
ยำกขึ้น	
	 ดร.สนุทร	พพิธิแสงจนัทร์	ได้ให้แนวทำงว่ำแมลงอย่ำงเพลีย้ไฟ
มีขนำดเล็กมำกวงจรชีวิตสั้น	 แต่ขยำยพันธุ์ได้ครำวละ	 200-400	 เท่ำ 

ในสภำพอำกำศทีเ่หมำะสม	คอื	อำกำศร้อนในเวลำกลำงวนัและควำมชืน้
อำกำศสูงแมลงชนิดนี้จะขยำยพันธุ์ได้ดีมำก	 กำรใช้สำรเคมีควบคุมนั้น 
จงึควรใช้เชงิป้องกันจะดกีว่ำและขณะเดยีวกันกำรหลกีเลีย่งกำรดือ้ยำของ
แมลงชนิดนีโ้ดยกำรเปล่ียนหรอืหมนุเวยีนกลุ่มสำรเคมี	กจ็ะสำมำรถชะลอ
กำรดือ้ยำของแมลงชนดินีไ้ด้	อย่ำงไรกต็ำมกำรเพิม่สำรเคมกีลุม่สำรยบัยัง้
กำรเจรญิเตบิโตหรอืกำรลอกครำบของแมลง	เช่น	ลเูฟนนรูอน	ไดฟลเูบน
ซรูอน	เพิม่เตมิไปด้วยกับกำรใช้สำรเคมกี�ำจดัต่ำงจะช่วยเสรมิประสทิธภิำพ
ของควบคุมได้ดี
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รองศาสตราจารย์ วิจิตร วังใน

 ธรรม	หรือ	ธรรมะ (Dharma)	คือ	ควำมจริงอย่ำงยิ่งของชีวิต	
เป็นที่สุดของธรรมชำติ	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพร�่ำสอน	 คือ	 ทุกข์และ 
กำรดับทุกข์	 นั่น	 คือ	 อริยสัจจ์	 4	 ในรูปแบบต่ำงๆ	 กัน	 อำทิ	 ทรงแสดง 
ในรูป	อริยสัจจ์4	แต่พระองค์ทรงแสดง	(ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค)	บ้ำง,	
ขันธ์ 5	(คือ	รูป	เวทนำ	สัญญำ	สังขำร	วิญญำณ)	บ้ำง,	อายตนะ 12	(คือ	
รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมำรมณ์และจักขุวิญญำณ	โสตวิญญำณ	
ฆำนวิญญำณ	 ชิวหำวิญญำณ	 กำยวิญญำณ	 จิตวิญญำณ)	 บ้ำง,	 หรือ	 
ปฏิจจสมุปบาท	(ซึ่งก็คือ	อริยสัจจ์ใหญ่	ได้แก่	อวิชชำ	สังขำร	วิญญำณ	
นำมรูป	สฬำยตนะ	ผัสสะ	เวทนำ	ตัณหำ	อุปำทำน	ภพชำติ	ชรำมรณะ	
โศกะปริเทวะ)	 บ้ำง	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นธรรมควำมจริงด้วยแง่มุมต่ำงๆ	 ว่ำ	
ทุกข์เกิดได้อย่ำงไร	และมีวิธีดับทุกข์ได้อย่ำงไร	ที่ไหนได้บ้ำง	 โดยปฏิบัติ
อย่ำงไร	เป็นกำรช่วยให้บุคคลซึ่งมีจริตต่ำงๆกันไป	เห็นทุกข์	และดับทุกข์
ได้ง่ำยขึ้นด้วยเหมำะกับจริตของบุคคลนั้น
	 ธรรม	อำจตคีวำมหมำยได้หลำยแง่มมุ	อำจหมำยถงึค�ำสอนของ
พระพทุธองค์	หรือหมำยถงึแนวปฏบิตัเิพือ่กำรรูธ้รรม	ตลอดถงึสภำวธรรม
ที่แท้จริง	 บำงท่ำนอำจตีควำมหมำยครอบคลุมได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่ำงใน
จกัรวำล	ซึง่พระพุทธองค์ได้ทรงเปรยีบเทยีบถึงสิง่ทีพ่ระองค์ทรงรูแ้จ้งนัน้	
มมีำกมำยมหำศำล	ประดจุใบไม้ในป่ำ	แต่ธรรมส่วนทีจ่ะมคีณุค่ำประโยชน์
แก่ชีวิตนั้น	 มีจ�ำนวนน้อยประดุจใบไม้ในก�ำมือของพระองค์ท่ำน	 ก็พึงรู้ 
พึงศึกษำให้รู้แจ้ง	เพื่อควำมสิ้นสุดแห่งทุกข์
	 พระพุทธองค์ได้ทรงประยุกต์แนววธิปีฏบิตัไิว้ในรปูแบบง่ำยและ
สมบูรณ์	 คือ	สติปัฏฐาน 4	 เป็นแนวทำงให้ใช้ผูกสติ	 สร้ำงควำมรู้สึกตัว	
หรือ	ที่เรียกว่ำเป็นกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน	ด้วยกำรเฝ้ำดูกำยและ
จิตของตนเอง	ผูกสติลงที่จุดหรือฐำนต่ำงๆ	คือ	ที่กำย	ที่เวทนำควำมรู้สึก	
ที่จิต	 ที่ธรรม	 หรืออำรมณ์ของจิต	 เป็นอุบำยให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถเฝ้ำดู 
รู้เท่ำทันกำย	รู้เท่ำทันจิต	รู้เท่ำทันควำมรู้สึกว่ำ	ก�ำลังพอใจไม่พอใจ	หรือ
เฉยๆ	 รู้เท่ำทันควำมคิดหรือกำรเคลื่อนไหวของจิตว่ำปรำศจำกหรือแฝง
ไว้ด้วยควำมโลภ	ควำมโกรธหรอืควำมหลง	รูเ้ท่ำทนัอำรมณ์ว่ำ	ควำมโลภ	
ควำมโกรธ	หรือควำมหลงทีม่อียูแ่ละซ่อนมำกบัควำมคดินัน้	เกดิข้ึนตัง้อยู่
และสญูสลำยดบัไปพร้อมกับควำมคดิได้อย่ำงไร	ควำมคดิเถือ่น	ทีเ่สนอสอน
ดงัตรำตัวตนอยูอ่ย่ำงไร	สตปัิฏฐำน	4	จึงเป็นแนวทำงทีใ่ช้ผกูสติ	สร้ำงควำม
รู้สึกตัวให้เห็นธรรม	เข้ำใจและรู้แจ้งในธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้
ตลอดเวลำ	ในรูปแบบที่ตรง	ถูกต้องง่ำยและลัดสั้น
	 สติ	 หรือควำมรู้สึกตัวเป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำและเป็น 
จุดมุ่งหมำยของกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน	จิตเมื่อมีสติที่สมบูรณ์	คือ	
สัญญำบริสุทธิ์จะปรำศจำกควำมเป็นอัตตำตัวตน	เนื่องด้วยจิตเป็นธำตุรู้
ตำมธรรมชำติ	เมื่อไม่ถูกบดบังด้วยอัตตำ	(หลง)	ควำมพอใจ	(โลภ)	ควำม
ไม่พอใจ	(โกรธ)	จติจะเกดิปัญญำรอบรูข้ึ้นจะเหน็ธรรมด้วยวปัิสสนำญำณ	
กล่ำวคือรู้แจ้งในธรรมได้	คือเห็นธรรมด้วยวิปัสสนำญำณกล่ำวคือ	รู้แจ้ง

ความหมายของค�าว่า “ธรรม”

เห็นจริงตำมควำมเป็นจริง	 จิตจะเปลี่ยนต่ำงเก่ำล่วงภำวะเดิมเป็นผู้รู	้ 
ผู้ตื่น	ผู้เบิกบำน
	 กำรรู้ธรรม	 เห็นธรรมก็คือ	 กำรมีสติ	 รู้สึกตัวขณะที่ก�ำลังท�ำ	
ก�ำลังพดู	ก�ำลงัคดิอยูต่ลอดเวลำ	กำรกระท�ำ	กำรพดู	กำรคดิจงึไม่ผดิพลำด	
ไม่ก่อให้เกิดทุกข์
	 เมือ่มคีวำมรูส้กึตวัมำกขึน้ๆ	จะปลกุเขย่ำธำตรุูท้ีก่ำยท่ีจติ	มสีติ
รู้เท่ำทันควำมคิดไม่ตกเป็นทำสของควำมคิดอีกต่อไป	 จิตท�ำหน้ำท่ีท่ีแท้
ของมันคือเป็นธำตุรู้ไม่ปล่อยให้ควำมคิดท�ำหน้ำที่แทนเยี่ยงก่อนๆ	ที่เคย
เป็นมำซึง่น�ำให้เกดิทกุข์	เมือ่รูเ้สยีแล้ว	เวทนำจงึไม่ทกุข์	สัญญำจงึไม่ทุกข์	
จิตวิญญำณจึงไม่ทุกข์
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	 พืชกระท่อม	(Kratom)	น่ำจะเป็นพืชที่มีควำมส�ำคัญและควร
น�ำมำเผยแพร่ในข่ำวสำรสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	เนือ่งจำกในช่วง
เดอืนสงิหำคม	พ.ศ.	2564	พชืกระท่อมได้รับกำรกล่ำวถงึมำกมำยในทกุสือ่ 
ทั้งสื่อมวชน	 และสื่อออนไลน์	 หรือแม้แต่กำรพูดคุยกันในหมู่เพื่อนฝูง	 
นกัวชิำกำร	นกัวจิยั	ในหลำยวงกำร	ตลอดจนนกันยิมบรโิภคพชืกระท่อม	
ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น.....	
	 ในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำ	 สถำนกำรณ์ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย
ต้องเผชิญกับห้วงมหำวิกฤตโรคโควิด-19	 สมุนไพรต่ำงๆ	 ของไทยเข้ำมำ 
มีบทบำทไม่ใช่น้อย	 อำทิ	 เช่น	 ฟ้ำทะลำยโจร	 ขิง	 ข่ำ	 กระชำย	 หัวหอม	
มะนำว	 และ	 อื่นๆ	 อีกมำยมำย	 พืชกระท่อมก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ถูก 
กล่ำวขวัญถึงมำแรงไม่แพ้สมุนไพรตัวอื่นๆ	เลยท�ำให้เกิดแรงกระตุ้นในใจ
ทีจ่ะสบืค้นว่ำพชืกระท่อมมคีวำมเป็นมำ	และส�ำคญัมำกอย่ำงไรจนท�ำให้
รัฐบำลมีกำรปลดล็อคพืชกระท่อมออกจำกบัญชียำเสพติดประเภทที่	 5	
ทั้งที่ในอดีตพืชกระท่อมเป็นพืชเสพติดท่ีผู้ครอบครองมีโทษทำงอำญำ	 
ซึง่เป็นมำอย่ำงช้ำนำนหลำยสบิปีนบั	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2486	รฐับำลได้ท�ำกำร
ควบคุม	พืชกระท่อมห้ำมปลูก	ห้ำมเสพ	และห้ำมขำย	แต่ก็ยังมีชำวบ้ำน
ลกัลอบปลกู	เคีย้วใบ	สบูหรือชงใบกระท่อมดืม่	จนมำถงึวนัที	่24	สงิหำคม	
พ.ศ.	 2564	 เริ่มบังคับใช้พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษฉบับที่	 8	 
พ.ศ.	 2564	 ปลดพืชกระท่อมพ้นบัญชียำเสพติดประเภทท่ี	 5	 เพ่ือเป็น 
พชืเศรษฐกิจตวัใหม่	สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรโดยสำมำรถปลกู	กนิ	หรอื
ซื้อขำยพืชกระท่อมได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน	 ไม่ผิดกฎหมำยและรัฐบำลยังได้
ปลดปล่อยผู้ถูกคุมขังในคดีพืชกระท่อม	จ�ำนวน	1,038	คน	อีกด้วย

เกี่ยวกับพืชกระท่อม

	 จำกข้อมลูของส�ำนกัวจิยัอนรุกัษ์ป่ำไม้และพนัธ์ุพชืพบว่ำทัว่โลก
มพีชืสกลุ	Mitragyna	7	ชนดิ	มเีขตกระจำยพนัธุใ์นเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้
และภูมิภำค	 หมำยถึง	 ประเทศมำเลเซีย	 สิงค์โปร์	 อินโดนีเซีย	 บรูไน	
ฟิลิปปินส์	ติมอร์-เลสเต	ปำปัวนิวกินี	และ	ไทย	ซึ่งมีอยู่	5	ชนิด	ได้แก่
	 1.	 กระท่อม	Mitragyna speciosa	(korth)	Havil.
	 2.	 กระทุ่มนำ	Mitragyna diversifolia	(Wall	ex.	G.	Don)	
Havil.
	 3.	 	กระทุ่มเนิน	Mitragyna rotundifolia	(Roxb)	Kuntze
	 4.	 กระทุ่มโคก	Mitragyna hirsuta Havil.
	 5.	 กระทุ่มใบเล็ก	Mitragyna parvifolia korth.
	 แต่ในที่นี้จะขอกล่ำวถึงพืชกระท่อม	 ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในควำม
สนใจของคนทั่วไปเท่ำนั้น

กระท่อม...ว่าที่พืชเศรษฐกิจใหม่
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ใบกระท่อมที่จ�าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต
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ก็เรียกพันธุ ์แมงดำ	 นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีกำรใช้ชื่อตำมพื้นถิ่นที่ปลูก 
รวมกบัลกัษณะสขีองก้ำนใบ	เช่น	Red	Borneo	เป็นพชืกระท่อมทีม่ก้ีำน
สีแดงปลูกบนเกำะบอร์เนียว	ประเทศอินโดนีเซีย	Mangda	Thai	เป็นชื่อ
เรียกที่ปลูกในไทยซึ่งปลำยใบมีเอกลักษณ์เป็นติ่งปลำยแหลมลักษณะ
คล้ำยแมงดำ	เป็นต้น
	 นอกจำกนีย้งัพบข้อมลูว่ำ	กระท่อมสำยพันธุเ์ดยีวกนั	เมือ่น�ำไป
ปลูกคนละที่ในสภำพแวดล้อมสภำพดินต่ำงกัน	 ต้นกระท่อมอำจจะมี
ขนำดใบที่แตกต่ำงกันและกำรสร้ำงกลุ่มสำรในปริมำณท่ีต่ำงกันด้วย	
ท�ำให้ใบกระท่อมในแต่ละพื้นที่	 มีสำรส�ำคัญไม่เท่ำกัน	 เมื่อน�ำไปบริโภค 
ก็อำจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยตรงกันอีกด้วย	 เช่นบำงแหล่งน�ำใบกระท่อม
มำเคี้ยว	1	ใบก็จะมีผลต่อร่ำงกำย	แต่บำงแหล่งเคี้ยว	5	ใบ	ก็ยังจะไม่มี
ผลต่อร่ำงกำยก็เป็นได	้ ดังน้ัน	 พื้นที่กำรปลูก	 กำรดูแลรักษำ	 หรือระยะ
เวลำในกำรเก็บเกี่ยว	 มีผลต่อคุณภำพและปริมำณสำรส�ำคัญใน 
ใบกระท่อมอย่ำงแน่นอน	 ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย	 คือ	 พันธุ์ 
ก้ำนเขียว	 พันธุ์ก้ำนแดง	 ซึ่งปลูกกันแพร่หลำยในภำคใต้	 เช่น	 จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี	นครศรีธรรมรำช	ตรัง	สตูล	สงขลำ	พัทลุง	ยะลำ	ปัตตำนี
และนรำธิวำส	แทบจะทุกจังหวัดในภำคใต้เลยทีเดียว	ในภำคกลำงแหล่ง
ปลูกส�ำคัญ	ได้แก่	นนทบุรี	ปทุมธำนี	เป็นต้น

ประโยชน์พืชกระท่อมต่อสุขภาพ

	 พืชกระท่อมในฐำนะพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เนื่องจำกเป็นพืช 
ที่ปลูกและบริโภคกันตำมวิถีชำวบ้ำนอย่ำงแพร่หลำยมำนำนมำกเพรำะ 
มีควำมเช่ือว่ำ	 เพื่อบ�ำรุงร่ำงกำย	 โดยมักนิยมบริโภคด้วยกำรเคี้ยว 
ใบกระท่อมก่อนไปท�ำงำนที่ต้องใช้แรงอย่ำงหนัก	 เนื่องจำกพืชกระท่อม 
มีสรรพคุณทำงยำมำก	 จึงมีประโยชน์ต่อสุขภำพและจำกกำรวิจัยพบว่ำ
ใบกระท่อมท�ำปฏิกริยิำกบัร่ำงกำย	มผีลต่อเซลล์ประสำทบำงชนดิในกำร
รับรู้ควำมเจ็บปวด	จึงถูกน�ำมำใช้รักษำอำกำรต่ำงๆ	ดังนี้
	 -	 ช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บปวดในส่วนต่ำงๆ	 ของร่ำงกำย	
เนือ้เยือ่	ปวดหลัง	ระบบประสำทกล้ำมเนือ้หรอืเส้นเอน็	อำกำรปวดท่ีเกดิ
จำกภำวะเรื้อรัง	 เช่น	 ระบบประสำทส่วนกลำงเสื่อม	 มะเร็ง	 เบำหวำน	 
โรคข้ออักเสบ	เป็นต้น	โดยไม่ค�ำนึงถึงที่มำของควำมเจ็บปวดจะส่งผลต่อ
ร่ำงกำยและจิตใจ
	 -	 ช่วยรักษำอำกำรไอ
	 -	 ช่วยลดกำรหลั่งเสมหะ

	 พืชกระท่อม	 (Kratom)	 มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ	 Mitragyna  
speciosa	(Korth)	Havil	อยูใ่นวงศ์	Rubiaceae	ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์
เป็นไม้ยืนต้นขนำดใหญ่ปำนกลำง	มแีก่นไม้เนือ้แขง็ต้นสงูประมำณ	10-15	
เมตร	ใบ	เป็นใบเดี่ยวสีเขียว	เรียงตัวเป็นคู่ตรงข้ำม	แผ่นใบมีขนำดกว้ำง
ประมำณ	5-10	เซนติเมตร	ยำว	8-14	เซนติเมตร	ใบคล้ำยใบกระดังงำ 
มีชนิดก้ำนใบสีแดง	สีเขียว	และสีขำว	ดอก	ลักษณะกลมโตขนำดเท่ำผล
พุทรำ	 ออกเป็นช่อตุ้มกลมขนำด	 3-5	 เซนติเมตร	 มีสีขำวอมเหลือง	 
สำรเสพติดที่พบในใบพืชกระท่อมคือ	 ไมทรำไจนิน	 (Mitragynine)	 
เป็นสำรจ�ำพวกอัลคำลอยด์	 ออกฤทธิ์กดประสำทส่วนกลำง	 (CNS	 
depressant)	เช่นเดียวกับยำเสพติดกลุ่มเดียวกัน	เช่น	psilocybin	LSD	
(Lysergic	Acid	diethylamide)	และยำบ้ำ	เป็นต้น	
	 จำกข้อมูลเภสัชและแพทย์แผนไทยปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลวิธี
แยกสำยพันธุ์อย่ำงเป็นทำงกำร	 ส่วนมำกจะเรียกซื่อตำมลักษณะของ 
ใบกระท่อมหรือเรียกชื่อตำมพื้นถิ่นหลักหรือจ�ำแนกชนิดพันธุ์ตำมสีของ
ก้ำนใบ	เช่น	พันธุ์ก้ำนเขียว	ก้ำนแดง	ก้ำนขำว	แต่หำกมีใบมีเอกลักษณ์ 
ก็จะเรียกตำมจินตนำกำร	 เช่น	พันธุ์แตงกวำ	พันธุ์หำงกั้ง	หรือบำงพันธุ์ 

ดอกกระท่อม เมี่ยงใบกระท่อม น�้าใบกระท่อม
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	 -	 ช่วยลดกำรบีบตัวของล�ำไส้เล็ก
	 -	 ช่วยให้มีสมำธิและระงับประสำท
	 -	 แก้ท้องเสีย	ท้องร่วง	ปวดเบ่งแก้บิด
	 -	 แก้ปวดเมื่อยตำมร่ำงกำย
	 -	 ท�ำให้นอนหลับและระงับประสำท
	 -	 ช่วยให้ท�ำงำนทนไม่หิวง่ำย
	 -	 เป็นยำคลำยกล้ำมเนื้อระงับอำกำรกล้ำมเนื้อกระตุก
	 จะเห็นว่ำสรรพคุณทำงยำของพืชกระท่อมมีมำกมำย	สำมำรถ
น�ำไปบรรเทำอำกำรปวดแทนมอร์ฟีนได้ประมำณ	 10	 เท่ำ	 มีข้อดีกว่ำ
มอร์ฟีนหลำยประกำร	 เนื่องจำกพืชกระท่อมไปกดระบบทำงเดินหำยใจ	
ไม่ท�ำให้เกิดอำกำรคลื่นไส้อำเจียน	 สำมำรถใช้บ�ำบัดอำกำรติดฝิ่นหรือ
มอร์ฟีนได้อย่ำงดี	ใช้บ�ำบัดผู้ติดยำเสพติดได้	
 แต่สิง่ใดมปีระโยชน์กย่็อมมโีทษด้วยเช่นกนั	โทษของใบกระท่อม
และอำกำรข้ำงเคียงที่มีผลต่อสุขภำพ	ท�ำให้ปำกแห้ง	เบื่ออำหำร	ท้องผูก	
ปัสสำวะบ่อย	 หนำวสั่น	 นอนไม่หลับ	 คลื่นไส้อำเจียน	 และอำจเป็น
มหันตภัยเงียบของกำรก่ออำชญำกรรม	 เพรำะจำกกำรศึกษำผู้ก่อเหต ุ
ส่วนมำกได้มีกำรเสพยำเสพติดก่อนเสมอซึ่งหนึ่งในยำเสพติดที่นิยมมำก
ก็คือใบกระท่อม	 ดังนั้นต้องบริโภคอยู่ในปริมำณท่ีเหมำะสมโดยเคี้ยว 
ใบกระท่อมไม่ควรเกิน	 5	 ใบ	 ต่อวัน	 ดังนั้นพืชกระท่อมจึงเหมือน 
ดำบสองคมหำกบริโภคเกนิขนำดอำจจะเกดิผลข้ำงเคยีงทีไ่ม่พึงปรำรถนำ
และพชืกระท่อมควรบรโิภคเป็นยามากกว่าจะบริโภคเป็นอาหาร จงึจะ
ก่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้อย่างดี

วิธีการบริโภคใบกระท่อม

	 วิธีกำรรับประทำนใบกระท่อมที่ถูกต้องไม่ควรรับประทำน 
เกินวันละ	 5	 ใบ	 รูดก้ำนใบออกเพื่อเอำแต่ใบล้วนๆ	 แล้วเคี้ยวเหมือน 
กำรเคี้ยวหมำก	 เพรำะน�้ำลำยมีควำมเป็นด่ำงไปสกัดสำรอัลคำลอยด์	 
Mitragynine	ออกมำและเวลำรบัประทำน	ไม่ควรกลนืกำก	เพรำะอำจจะ
ท�ำให้เกิด	 “ถุงท่อม”	 ที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ในท้องซ่ึงจะท�ำให ้
ปวดท้องได้เพรำะว่ำกำกใบเป็นเส้นใยท่ีย่อยยำก	 เม่ือกินบ่อยๆ	 และ 
ขับไม่หมด	เพรำะกระท่อมท�ำให้ท้องผูก
	 ส�ำหรับกำรต้มเพื่อท�ำน�้ำกระท่อมไม่ควรเกิน	5	ใบ	ต่อวันเช่น
กนั	ต้มแล้วควรกรองเอำกำกออก	และควรบบีมะนำวลงไปก่อนกำรกรอง	
เพรำะอัลคำลอยด์ในกระท่อมจะกลำยอยู่ในรูปของเกลือละลำยน�้ำได	้
สมุนไพรหลำยอย่ำงเมื่อใช้ไม่ถูก	 สมุนไพรน้ันก็ก่อให้เกิดอันตรำยได้	 
ดังนั้นควรใช้ให้เป็นและไม่ควรใช้พร�่ำเพรื่อเพรำะจะเกิดเป็นพิษตำมมำ	

	 ในปัจจุบันได้มีกำรคิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ใบกระท่อมเป็น
เครื่องดื่มใบกระท่อมสูตรท�ำง่ำย	ขำยเป็นรำยได้เสริม	 เช่น	 โรงพยำบำล
อภัยภูเบศร	 จังหวัดปรำจีนบุรี	 ได้คิดท�ำสูตร	 ฤทธ์ิและผลข้ำงเคียงของ
กระท่อม	เมื่อได้รับในระดับต่ำงๆ	ซึ่งจะท�ำให้ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่ำงๆ	กันเช่น	
ขนำดต�่ำ	 1-5	 กรัม	 ผลที่เกิดคล้ำยฤทธิ์ของแอมเฟตำมีน	 (ซึ่งเป็นส่วน
ประกอบของยำบ้ำ)	แต่น้อยกว่ำส่งผลท�ำให้เกิดควำมกระปรีก้ระเปร่ำและ
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ตื่นตัวควำมอยำกอำหำรน้อยลง	 หำกได้รับขนำดปำนกลำงถึงสูง	 5-15	
กรัม	 ฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ำยกับได้รับยำในกลุ่ม	 อัลคำลอยด	์ 
แต่รุนแรงน้อยกว่ำอยู่ได้นำนหลำยชั่วโมง	 ท�ำให้เคลิ้มสูง	 ควำมเจ็บปวด
ลดลง	 ง่วงนอน	 สงบเหมือนอยู่ในควำมฝัน	 หำกได้รับสูงกว่ำ	 15	 กรัม	 
จะคล้ำยคลึงกับกำรได้รับยำกลุ่มอัลคำลอยด์	 ในปริมำณท่ีสูงขึ้นท�ำให ้
กดประสำทอย่ำงมำก	 บำงครั้งก็หมดสติ	 หำกสนใจจะลิ้มลองเครื่องดื่ม
กระท่อมหรืออำหำรจำกเมนู	 กัญชำ	 กระท่อม	 เพ่ือสุขภำพเชิญได้ที ่
อภัยภูเบศรเดย์สปำ	โรงพยำบำลอภัยภูเบศร	จังหวัดปรำจีนบุรี
	 นอกจำกได้มกีำรน�ำใบกระท่อมสดเพือ่ไปเคีย้วบริโภคโดยมไิด้
แปรรูปกันอย่ำงแพร่หลำย	 ยังมีกำรคิดเมนูน�ำไปแทนใบชะพูลในเมนู 
เมีย่งค�ำ	ซึง่ไม่ทรำบว่ำจะอร่อยมำกน้อยเพยีงใด	และในอนำคตคงจะมีอกี
หลำยเมนใูนกำรใช้ใบกระท่อมไปเป็นส่วนประกอบ	แต่ขอให้ผูบ้รโิภคควร
ค�ำนึงถึงประโยชน์และโทษเป็นส�ำคัญ	

โอกาสที่จะพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

	 เนื่องจำกพืชกระท่อมมีสรรพคุณทำงยำและมีประโยชน์อย่ำง
มำกมำยมหำศำล	 สำมำรถบริโภคสด	 น�ำไปเป็นส่วนผสมในอำหำร	 ยำ	
เคร่ืองส�ำอำง	 ในสัดส่วนที่พอเหมำะจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำก	 
พนัธุก้์ำนแดงเป็นทีต้่องกำรของโรงงำนอตุสำหกรรม	มสีำรทีอ่อกฤทธิแ์รง
กว่ำพันธุ์ก้ำนเขียว	 ซึ่งพันธุ์ก้ำนเขียวจะนิยมน�ำมำบริโภคเคี้ยวสด	 และ
พนัธุก้์ำนแดงนยิมปลกูและบรโิภคในเขตภำคใต้ของไทย	แต่กระท่อมพนัธุ์
ก้ำนเขียว	 แดง	 หรือขำวอำจจะข้ึนกับระยะกำรเก็บเก่ียว	 ไม่ได้ขึ้นกับ 
สำยพนัธุ	์เนือ่งจำกบำงต้นอำจจะมีทัง้ก้ำนสแีดงและสเีขยีวในต้นเดยีวกัน	
พืชกระท่อมยังคงจะต้องมีกำรศึกษำทดลองต่อไปจนจะถึงจุดที่สำมำรถ
แยกสำยพันธุ์ได้อย่ำงชัดเจน
	 เมื่อพืชกระท่อมเป็นพืชที่ถูกกฎหมำยสำมำรถปลูกและ
จ�ำหน่ำยได้อย่ำงเสรี	 ไม่ต้องหลบซ่อนที่จะปลูกหรือบริโภคกันต่อไป	
เกษตรกรและผู ้ค้ำใบกระท่อมสำมำรถจ�ำหน่ำยกันอย่ำงมีควำมสุข	
สนุกสนำน	 จำกกำรดูข่ำวในโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์จะเห็นมีกำร
จ�ำหน่ำยกิโลกรัม	 450-500	 บำท	 และจ�ำหน่ำยได้ถึงวันละ10	 กิโลกรัม	 
ในจังหวัดตรัง	และในเขตอ�ำเภอโชคชัย	จังหวัดนครรำชสีมำ	แม่ค้ำอำชีพ
จ�ำหน่ำยผลไม้	 ได้มีกำรสั่งซ้ือใบกระท่อมมำจ�ำหน่ำย	 2	 สำยพันธุ์	 คือ	 
ใบกระท่อมก้ำนแดงและก้ำนเขียว	จำกจงัหวดัภเูกต็	จ�ำหน่ำย	40	ใบ	100	

บำท	 แบบชั่งกิโล	 ใบก้ำนแดง	 จ�ำหน่ำยได้	 800	 บำท	 ต่อกิโลกรัม	 
ใบก้ำนเขียว	 500	 บำท	 ต่อกิโลกรัม	 ซึ่งเป็นรำยได้ที่ดีมำก	 และมีกำร
จ�ำหน่ำยได้ทั่วไป	 ทั้งคิวจักรยำนยนต์	 แม่ค้ำขำยพวงมำลัย	 และในห้ำง 
ค้ำปลีกใหญ่	 ๆ	 อีกด้วย	 เพรำะอยู่ในกระแสควำมนิยม	 กำรซื้อขำย 
ใบกระท่อมสดนั้นท�ำได้อย่ำงไม่ผิดกฎหมำย	 เป็นนโยบำยของรัฐบำล 
ที่ผลักดันโดยนำยสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 
เพือ่ให้พชืกระท่อมถกูกฎหมำย	เป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ำมำรถปลกูได้อย่ำงเสรี 
และจ�ำหน่ำยได้	เป็นสนิค้ำส่งออกไปต่ำงประเทศ	เช่น	แถบยโุรป	อเมรกิำ	
ซ่ึงนิยมบริโภคและน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่ำงๆ	 หลำยชนิด	
แต่ไม่สำมำรถจะปลูกพืชกระท่อมได้ดีเท่ำกับบ้ำนเรำ	
	 อย่ำงไรกต็ำมในประเทศไทยหำกจะน�ำกระท่อมไปแปรรปูเป็น
อำหำร	เครือ่งส�ำอำง	หรอืผลติภณัฑ์ใดๆ	ในเชงิพำณชิย์	หรอือตุสำหกรรม	
ผู้ผลิตต้องไปขออนุญำตขึ้นทะเบียนใหม่กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ	 (อย.)	 เพรำะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง	 
นอกกจำกนี้จะต้องมีกำรท�ำกำรวิจัยแสดงค่ำควำมปลอดภัยท่ีจะใส ่
พืชกระท่อมหรือสำรส�ำคัญของพืชกระท่อม	 เพื่อผลิตเป็นอำหำรหรือ
เคร่ืองดืม่	และจ�ำหน่ำยในเชงิอตุสำหกรรม	โอกำสทีจ่ะพฒันำให้กระท่อม
เป็นพชืเศรษฐกจิชนดิใหม่ของไทยในอนำคต	เป็นไปได้มำกและน่ำจะเป็น
พืชทำงเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยได้ดีอีกพืชหนึ่ง	
	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกำยน	 2564	 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร	 (ธ.ก.ส)	 มีแผนในกำรปล่อยสินเช่ือเพ่ือกำรปลูก	 
พืชกระท่อม	 กัญชำและกัญชง	 ซึ่งไม่ได้ก�ำหนดวงเงินแต่ต้องอยู่ภำยใต้
เงื่อนไข	 หำกสนใจก็ต้องมีกำรศึกษำและประสำนกับ	 ธ.ก.ส.	 ต่อไป	 
สรปุแล้วพชืกระท่อมเป็นพชืท่ีมสีรรพคณุทำงยำและมปีระโยชน์แต่ควำม
เป็นโทษกมี็เช่นกนั	ดงันัน้ผู้จะบริโภค	ควรค�ำนงึถงึให้มำกท่ีสดุ	ประเทศไทย
ซึ่งขึ้นชื่อว่ำเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม	Land	of	Smiles	ก็จะเป็นจริงมำก
ยิ่งขึ้นที่คนไทยจะมีรอยยิ้ม	 สุขภำพดี	 และมีควำมสุขเพรำะครอบครัว 
มเีศรษฐกจิดขีึน้จำกพชืกระท่อมซึง่จะเป็นจรงิได้หรอืไม่ต้องรอดกูนัต่อไป
	 ขอขอบคุณผู้เขียนบทควำมต่ำงๆ	 ที่ท�ำให้รู ้เรื่องรำวของ 
พืชกระท่อม	และเป็นข้อมูลที่น�ำมำเรียบเรียงไว้	ณ	ที่นี้	เชื่อ	และหวังว่ำ	
กระท่อมพืชที่น่ำสนใจนี้	 จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีอนำคตอย่ำง
แน่นอน

26 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

จ�าหน่ายใบกระท่อมข้างทาง ชาใบกระท่อม
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พืชสวน น่ า รู้

ดร. วีระชัย ณ นคร

	 กหุลำบพระปรมำภไิธย	“จฬุาลงกรณ์”	มหีลกัฐำน
ปรำกฎบันทกึในพระรำชหตัถเลขำ	พระรำชนพินธ์	“ไกลบ้ำน” 
ว่ำ	พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั	ทรงมพีระบรม
รำชำนญุำตให้ผูป้ลกูกหุลำบชำวเยอรมนัเข้ำเฝ้ำฯ	เพือ่ทลูเกล้ำฯ 
ถวำยกุหลำบพันธุ์สวยงำม	 โดดเด่น	 และได้พระรำชทำน 
ชื่อเรียกตำมที่กรำบบังคมทูลขอเป ็นภำษำอังกฤษว่ำ	 
“King of Siam”	 และได้พระรำชทำนให้พระชำยำเจ้ำ 
ดำรำรัศมี	น�ำไปปลูกที่พระต�ำหนักดำรำภิรมย์	อ�ำเภอแม่ริม	
จังหวัดเชียงใหม่	 จำกนั้นจึงได้เรียกกันต่อมำว่ำ	 “กุหลาบ
จุฬาลงกรณ์” 
	 กุหลำบจุฬำลงกรณ์	 เป็นกุหลำบมอญสีชมพูเข้ม	
ต้นเป็นพุม่	ออกดอกเดีย่ว	ชชู่อสง่ำสวยงำม	กิง่ก้ำน	มทีัง้ชนดิ
มีหนำมและไม่มีหนำม	 ชอบอำกำศเย็น	 บำนเต็มท่ีตอนเช้ำ	
ขนำด	6-8	เซ็นติเมตร	กลีบดอกเรียงซ้อนกัน	มีกลิ่นหอมเย็น	
ยังมีกำรปลูกเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปในภำคเหนือของประเทศไทย

กุหลาบจุฬาลงกรณ์
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :		 อนันต์	ดำโลดม,	สุรพงษ์	โกสิยะจินดำ,	วิจิตร	วังใน
บรรณาธิการ : 	 พรรณนีย์	วิชชำชู
ประจ�ากองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :		 กนกรัตน์	สิทธิพจน์,	เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ,	ปิยนุช	นำคะ,	
	 สุนิสำ	บุญญะปฏิภำค
บันทึกข้อมูล :	 สร้อยดำว	วัฒธำจำรุเกียรติ
ประสานงาน :	 ดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	/	กำญจนำ	โยธำรักษ์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชำกำรพืชสวนและวิชำกำรสำขำอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนควำมรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชำกำร	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่ำงๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนและร่วมมือในกำรค้นคว้ำและวิจัยปัญหำทำงพืชสวนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 วัน	เวลำ	ผ่ำนไปรวดเร็ว	ข่ำวสำรสมำคมพืชสวน	ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ำย
ของปีแล้ว	เชือ่ว่ำช่วงเวลำทีผ่่ำนมำท่ำนสมำชกิส่วนใหญ่คงไม่ค่อยได้เดินทำงไปไหน	
อนัเนือ่งมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19	บำงท่ำนอำจจะ	
work	from	home	(wfh)	บำงท่ำนอำจจะมปีระสบกำรณ์ในกำรกกัตวัเพรำะอยูใ่กล้ชดิ
ผู้ติดเชื้อ	 หรือบำงท่ำนอำจจะมีประสบกำรณ์ติดเช้ือเสียเอง	 ยิ่งไปกว่ำนั้นบำงท่ำน
อำจจะมีเพื่อนฝูง	ญำติพี่น้อง	หรือคนรู้จักต้องเสียชีวิตเพรำะโควิด-19	ช่วงที่ผ่ำนมำ
จึงเป็นช่วงเวลำที่เงียบเหงำ	หวำดระแวง	และโศกเศร้ำส�ำหรับบำงคน	
	 วัคซีน	 เป็นปัจจัยหน่ึงที่ท�ำให้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19	
คลีค่ลำยลง	แม้จะมกีำรออกมำต�ำหนติเิตยีนรฐับำลมำกมำยเกีย่วกบักำรจดัหำ	และ
บริหำรจัดกำรวัคซีน	 แต่ประชำชนส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนกว่ำคร่ึงของจ�ำนวน
ประชำกรแล้ว	 ท้ังเข็มแรก	 เข็มที่	 2	 หรือบูทส์เข็มที่	 3	 ท้ำยเล่มฉบับนี้จึงขอคุย 
เรื่องของวัคซีนโควิด-19	สักเล็กน้อย
	 วัคซนีโควิดทีอ่งค์กำรอนำมยัโลก	หรอื	WHO	อนมุตัใิห้ใช้งำนได้ม	ี4	ยีห้่อ	
คือ	 Pfizer	 ของสหรัฐอเมริกำ	 ประสิทธิภำพ	 95%	Moderna	 ของสหรัฐอเมริกำ	
ประสิทธิภำพ	94.5%	Johnson	and	Johnson	ของสหรัฐอเมริกำ	ประสิทธิภำพ	
66%	AstraZeneca	ของอังกฤษ	ประสิทธิภำพ	65%	และ	Covishield	ของอินเดีย	
ประสิทธิภำพ	72%
	 ยังมีวัคซีนที่	WHO	อนุมัติให้ใช้กรณีฉุกเฉินอีก	2	ยี่ห้อ	คือ	Sinovac	และ	
Sinopharm	ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน	โดยสำมำรถฉีดได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอำยุ	18	ปี
ข้ึนไปรวมท้ังผู้สูงอำยุ	 ท้ังนี้ระบุว่ำ	 Sinovac	 มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ	 50%	 
ส่วน	Sinopharm	ประสิทธิภำพ	79-86%
	 ประสิทธิภำพของวัคซีนที่กล่ำวมำน้ัน	 หมำยถึงประสิทธิภำพในกำรท�ำ
หน้ำท่ีของวัคซีนนั่นเอง	 วัคซีนยี่ห้อใดก็ตำมล้วนมีหน้ำที่ส�ำคัญในกำรเข้ำไปเพิ่ม
จ�ำนวน	และเสรมิควำมแขง็แรงของภมูคิุม้กนัให้เข้ำท�ำลำยสิง่แปลกปลอม	หรอืไวรัส
ชนดิต่ำงๆ	ทีเ่ข้ำมำในร่ำงกำยได้ในทนัท	ีกำรฉดีวคัซนีโควดิ-19	จงึสำมำรถช่วยยบัยัง้
ควำมรุนแรง	ช่วยลดอัตรำกำรติดเชื้อ	หรือเสียชีวิต	ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ	ไม่มีวัคซีนยี่ห้อใด
ท่ีกล่ำวมำมีประสิทธิภำพเต็ม	 100%	 แต่จ�ำเป็นต้องรับวัคซีนเข้ำไปในร่ำงกำยเพื่อ
บรรเทำควำมรนุแรงมำกบ้ำง	น้อยบ้ำง	ตำมประสทิธภิำพของวคัซนีแต่ละยีห้่อ	ดกีว่ำ
ไม่ฉีดวัคซีนเลยเพรำะกลัวผลข้ำงเคียงที่จะเกิดกับร่ำงกำยซึ่งก็อำจจะมีบ้ำง	ส�ำหรับ
คนที่มีโรคประจ�ำตัวบำงชนิด	แต่ก็เป็นอัตรำส่วนที่น้อยมำก	
	 ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว	 สถำนกำรณ์กำรระบำดคลี่คลำยลงแล้ว	 แต่ต้อง
อย่ำประมำท	สวมหน้ำกำกอนำมัย	ล้ำงมือบ่อย	ๆ	ไม่ไปในที่ชุมชนที่ผู้คนอยู่กันมำก	ๆ 
ยงัไม่ควรมงีำนเลีย้งพบปะสงัสรรค์	ควรรบัประทำนอำหำรร้อน	ๆ 	ภำชนะทีใ่ช้ทัง้จำน 

ช้อนส้อม	แก้วน�ำ้	ของใครของคนนัน้จะดทีีส่ดุ	แล้วเรำจะผ่ำนวกิฤตนีไ้ปด้วยกนั....
เรำต้องรอด...

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยพืชสวน	 นำยก�ำธร	เดชสกุลธร	
รศ.วิจิตร	วังใน	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลำ	
ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดำ	 นำยเกษม	จันทรประสงค์
ศำสตรำจำรย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	 นำยวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	
นำยกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกำศเภสัช	 คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน
นำงวัชรี	จียำศักดิ์	 นำงสำววนิดำ	อังศุพันธุ์	
นำยมนตรี	คงตระกูลเทียน		 นำยวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ	
นำยยรรยง	ประเทืองวงศ์		 นำยวรเทพ	สุภำดุลย์
Mr.	Robert	Dixon		 นำยสกล	มงคลธรรมำกุล
ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์		 นำงสำวจำรุณี	เดส์แน็ช
รศ.ดร.จรรยำ	พุกกะเวส		 นำงพวงพกำ	คมสัน
ภญ.ดร.อำริญำ	สำริกะภูติ	

คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ		 นำยอนันต์	ดำโลดม
อุปนายก 	 นำยวิรัช	จันทรัศมี	
	 นำงลักขณำ	นะวิโรจน์
	 ดร.กิตติ	วิทูรวิทย์ลักษณ์	
	 นำงสำวพรรณนีย์	วิชชำชู
เลขาธิการ		 นำงกนกรัตน์	สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ		 ดร.เศรษฐพงศ์	เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก		 นำงเยำวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน		 นำงดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	
	 นำงสร้อยดำว	วัฒธำจำรุเกียรติ
สาราณียกร		 นำงสำวพรรณนีย์	วิชชำชู	
	 นำงสุรัตน์วดี	สงแก้
ฝ่ายต่างประเทศ		 นำงสุนิสำ	บุญญะปฏิภำค	
ฝ่ายวิชาการ		 นำงปิยนุช	นำคะ	 	
ฝ่ายทัศนศึกษา		 นำยไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย	
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	ดร.เมธินี	ศรีวัฒนกุล
		 นำงกำญจนำ	โยธำรักษ์

กรรมการกลาง 
นำยสุพล	ธนูรักษ์		 นำงสำวกฤชกมล	ทองเพ็ง	 	
นำงวิไล	อติชำตกำร		 นำงสำววันเพ็ญ	พิทักษ์กุล
นำงมำริสำ	แสนกุลศิริศักดิ์		 นำยอภิสิทธิ์	ตันสกุล
นำยนิวัติ	ปำกวิเศษ		 นำยรัฐพล	โพธิ์นิยม
นำงสำวลิ้นจี่	บุญมำก								 นำงสำวมณฑกำฬ	ลีมำ
นำยศุภเชษฐ์	บุญประสพ

ประจ�าสมาคม
ผู้จัดการสมาคม				นำงดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ    นำงสร้อยดำว	วัฒธำจำรุเกียรติ,	นำงกำญจนำ	โยธำรักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม	 นำงนิตยำ	บูรณวิทย์

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถำบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชำกำรเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสำร	0-2940-6579	

http://www.hsst.or.th
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