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บทคัดยอ 
การศึกษาอิทธพิลของวันปลูกที่มีตอผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดในใบฟาทะลายโจรที่

รวบรวมจากปากชอง โดยใชเมล็ดหวาน 4 วันปลูก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 วันที่ 18 เมษายน 2545 วันที่ 16 
กรกฎาคม 2545 และวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ผลการทดลองปรากฎวา วนัปลูกที่ใหผลผลิตน้ําหนักใบแหงสูงสุด
ไดแกหวานในวันที่ 18 เมษายน 2545 ไดน้ําหนัก 744 กิโลกรัม/ไร สูงกวาวันปลูกอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ 16 
กรกฎาคม 2545 ใหน้ําหนักแหงใบ 452.8 กิโลกรัม/ไร วันที่ 15 มกราคม 2545 ใหน้ําหนักใบแหง 322 กิโลกรัม/ไร 
และวันปลูกที่ใหผลผลิตน้ําหนักต่ําสุดอยางมีนัยสําคัญ ไดแก วันที่ 15 ตุลาคม 2545 ใหน้ําหนักใบแหง 267.2 
กิโลกรัม/ไร วันปลูกที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดสูงสุดเมื่อปลูกในวนัที่ 18 เมษายน 2545 มีปริมาณสาร 
2.60% เมื่อปลูกในวันที่ 15 มกราคม 2545 มีปริมาณสาร 2.38% และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตมีความ
แตกตางกันในทางสถิติกับวันปลูกอื่นอยางมนีัยสําคัญไดแกการปลูกในวันที่ 15 ตุลาคม 2545 มีปริมาณสาร 
1.68%และฤดูกาลที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดต่ําสุด ไดแกการปลูกในวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 มีปริมาณ
สารเพียง 0.61%  

ABSTRACT 
 A study on planting dates of Andrographis paniculata Nees was carried out at Pakchong 
Research Station, Nakhonratchasima province in 2002. The sowing seeds were collected from 
Pakchong district, Nakhonratchasima province in 2000 and were kept at 15 °c. The 4 planting dates 
were used: dry season at 15 January 2002 and 18 April 2002, wet season at 16 July 2002 and 15 
October 2002. The result of the study showed that the planting date at 18 April 2002 gave the highest 
dry leaf yield of 744 kg/rai. And the planting date at 15 October 2002 gave lowest dry leaf yield of 
267.2 kg/rai Regarding the andrographolide content in the leaves, The planting date at 18 April 2002 
(2.60%) and at 15 January 2002 (2.38%) gave significantly higher content than those of the planting 
date at 16 July 2002 (0.61%) and 15 October 2002 (1.68%) 
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คํานํา 
 ฟาทะลายโจรเปนสมุนไพรที่มีการใชอยางกวางขวางในการแพทยโบราณของจีน โดยใชเปนยาแกไข แก
อาการอักเสบและแกทองเสีย ในตําราของประเทศจีนไดมีการกลาวถึงสรรพคุณในการใชยารักษาโรคหวัด และ
บางประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาใตมีการใชสมุนไพรนี้ บรรเทาอาการไข เจ็บคอในผูปวยโรคหวัดเชนเดียวกัน 
(สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2544)  นอกจากนั้นยังนําฟาทะลายโจรไปใชในการเลี้ยงสัตวเพื่อสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่ตองการเนื้อสัตวที่ปลอดสารตกคางทุกชนิด โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ โอกาสตกคางคอนขางสูง เพราะ
ประเทศที่พัฒนาแลวไดเปล่ียนรูปแบบท่ีเคยกีดกันทางการคาในทางตรงเปนการกีดกันทางออมดวยการอาง
ปญหาสุขภาพที่จะไดรับอันตรายจากสินคาอาหารจากประเทศผูผลิตวามีสารตกคาง เชน สินคาไกสดแชแข็ง ซึ่ง
ยังถูกตรวจเขมไดมีการสุมตรวจในป 2545  พบวามีสารไนโตรฟูแรนสตกคางในไก  ดังนั้นเพื่อสุขภาพอนามัยของ
ผูบริโภคจึงมีการใชพืชสมุนไพรที่ใชแทนยาปฏิชีวนะไดแกฟาทะลายแตเนื่องจากในปจจุบันมีรายงานวิจัยเกี่ยวกบั
การเพาะปลูกฟาทะลายโจรมีนอยมาก จึงจําเปนตองรีบดําเนินงานวิจัยเทคโนโลยีการปลูกฟาทะลายโจรโดย
เรงดวน ฟาทะลายโจรเปนพืชพื้นเมืองในอินเดีย ตอมาแพรกระจายเปนพืชสมุนไพรในเอเชีย เชน ไทย จีน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และออสเตรเลีย  (Sjamsuhidajat.et al., 1999) ฟาทะลายโจรมีชื่อวิทยาศาสตร
วา   Andrographis  paniculata ( Burm.f.) Wall.ex Nees  อยูในวงศ Acanthaceae  มีชื่อสามัญวา Creat, 
green, chiveta  สวนชื่อทองถิ่นมีเรียกดังนี้  ฟาทะลาย (กรุงเทพ)  หญากันงู (สงขลา)  คีปงฮี (จีน) (เต็ม, 2523) 
 ฟาทะลายโจรเปนพืชที่ชอบอากาศรอนชื้น การปลูกสามารถทําไดหลายวิธี เชนการปลูกแบบหวานเมล็ด 
วิธีนี้ทําไดคอนขางยาก เนื่องจากเมล็ดฟาทะลายโจรมีขนาดเล็ก  จึงตองมีความปราณีต พอสมควรเพื่อไมให
ส้ินเปลืองเมล็ดพันธุ  การปลูกแบบโรยเปนแถวใชระยะหางแถว 20-50 เซนติเมตร การปลูกแบบหยอดหลุม ปลูก
เปนแถวเดี่ยว ๆ โดยมีระยะปลูกในแตละหลุมหางกันประมาณ 20-50 เซนติเมตร  (บุญเลิศ, 2533.) และจาก
รายงาน ราเชนทรและคณะ (2539)  เร่ืองการเขตกรรมและปรับปรุงพันธุฟาทะลายโจร ไดผลการดําเนินงานดังนี้ 
จากการศึกษาชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลูกเปนพืชสมุนไพร และเก็บเกี่ยวเมื่อฟาทะลายโจรอายุ 140 วัน 
พบวา สถานีวิจัยกาญจนบุรีปลูกในเดือนกุมภาพันธใหผลผลิตน้ําหนักสดของใบสูงกวาการปลูกในเดือนมกราคม 
ธันวาคม และมีนาคม  และพบวาน้ําหนักแหงของใบ  ก็ตอบสนองตอการปลูกในทํานองเดียวกัน สวนการทดลอง
ที่ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟาง พบวา การปลูกในเดือนเมษายนใหผลผลิตน้ําหนักสดของใบสูงกวาการปลูกในเดือน
มิถุนายนและกรกฏาคม  สําหรับสถานีวิจัยเขาหินซอนในสภาพอาศัยน้ําฝน ชวงเวลาที่เหมาะสมคือชวงตนฤดูฝน 
คือเพาะกลาในเดือน เมษายน-กรกฎาคม  และยายปลูกระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งเปนชวงที่ฟาทะลาย
โจรมีเวลาในการเจริญเติบโตและสะสมน้ําหนักแหง นานเพียงพอกอนหมดฤดูฝน  และปลูกเดือนพฤษภาคมให
ผลผลิตต่ําสุดและรายงานวาการปรับปรุงคุณภาพหรือแกไขใหเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรมีการงอกที่ดีขึ้น  พบวา
วิธีการขัดผิวเมล็ด (scarification)  สามารถยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุไดดีที่สุดการใชสารเคมี KNO3  
0.2% และ GA3  100 ppm  ใหผลใกลเคียงกัน องอาจและคณะ (2543) รายงานวา การปลูกฟาทะลายโจรโดย
วิธีการหวานเมล็ดและวิธีการโรยเปนแถว ใน 2 ฤดูกาลนั้นผลปรากฎวาการปลูกฟาทะลายโจรโดยวิธีการหวานให
ผลผลิตใบแหงสูงกวาวิธีการโรยเปนแถว ทั้ง 2 แหลงพันธุ 
 การเก็บเกี่ยวเมื่อตนฟาทะลายโจรเริ่มแทงชอดอก เพราะชวงนี้มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดสูงสุด 
(Roy, 1991)  โดยเก็บเกี่ยวสวนเหนือดิน  เมื่อพืชมีอายุระหวาง 110-150 วัน  การออกดอกชาหรือเร็วขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม  ( สถาบันวิจัยสมุนไพร,  2544) 



อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการทดลองโดยใชเมล็ดจากแหลงพันธุปากชอง จ. นครราชสีมา โดยมีวันปลูกเปนกรรมวิธี 
(treatment) จํานวน 4 กรรมวิธี ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 หวานเมล็ดวันที่ 15 มกราคม 2545 
  กรรมวิธีที่ 2 หวานเมล็ดวันที่ 18 เมษายน 2545 
  กรรมวิธีที่ 3 หวานเมล็ดวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 
  กรรมวิธีที่ 4 หวานเมล็ดวันที่ 15 ตุลาคม 2545 
 วางแผนการทดลองแบบ Romdomized Complete Block Design  จํานวน 5 ซ้ํา ขนาดของพื้นที่แปลง 
2 x 4 เมตร  ลักษณะของแปลงที่ใชในการทดลองกลางแจงโดยไมมีรมเงาใด ๆ โดยความยาวแปลงอยูในแนวทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก การเตรียมแปลงโดยใชจอบสับดินใหละเอียด และยกแปลงสูงประมาณ 25 
เซนติเมตร 
 การหวานเมล็ดฟาทลายโจรดวยความหนาแนน 15,000 ตน/ไร การเก็บเกี่ยวตนที่ระยะดอกแรกบาน 
50% โดยเก็บเกี่ยวตนเพื่อวิเคราะหผล  จากพื้นที่ 2 ตารางเมตร  (1x2 ม2 ) แลวผ่ึงแดดใหแหง แยกเฉพาะใบ
นําไปบดเปนผงกับเครื่องบด Asako  เพื่อนําไปใชวิเคราะหสารแอนโดรกราโฟไลด 
การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ 
1.  ขอมูลทางอตุุนิยมวิทยา (อณุหภูมิ ปริมาณฝน ความชื้น ความยาวชวงแสง จากสถานอีุตุนิยมวิทยาเกษตร   

ปากชอง  ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ  จังหวัดนครราชสีมา 
2.  ระยะเวลาตั้งแตหวานเมล็ดจนถึงวันเก็บเกี่ยว 
การวิเคราะหผลการทดลอง 
 ทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคาบันทึกไว ตามหลักสถิติ 
การเตรียมสารตัวอยางเพ่ือวิเคราะหโดยวิธี  HPLC 
 นําฟาทะลายโจรแหง บด 10 กรัม ใสใน Thimble  ปดดานบนดวยสําลี แลวนํา Thimble ใสลงใน  
Soxhlet  ที่ติดตั้งไวเรียบรอยแลว (เครื่องสกัดรอน หรือ Soxhlet extractor  ประกอบดวย heating mantle, 
round bottom flask, Soxhlet  และ Condensor) หลังจากนั้นใส เอทานอลลงไปผาน Thimble  จะเกิดการไหล
ยอนกลับ (Siphon) ลงไปใน round bottom flask ซึ่งมี  boiling chip อยูเล็กนอย ( อัตราสวนในการใช พืชแหง 
10 กรัม ตอตัวทําละลาย 200 มิลลิลิตร) ใหความรอนจนกระทั่งตัวทําละลายเดือดและไอของตัวทําละลายก็จะ
ถูกควบแนน โดย condensor ลงมาชะพืชที่อยูใน  Soxhlet จนถึงระดับที่เกิดการไหลยอนกลับ (Siphon) ลงสู 
round bottom flask  จะเกิดการหมุนเวียนอยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสีของตัวทําละลายที่ยอนกลับลงมาไมมีสี 
จึงหยุดใหความรอน เอา boiling chip ออก นําไประเหยเอาตัวทําละลายออก โดยใช rotary evaporator  ระเหย
จนตัวทําละลายหมด จะไดสารสกัดหยาบ (crude extract) ซึ่งน้ําหนักของสารสกัดหยาบที่ไดเตรียมความเขมขน
เปน 2000 ppm กรองใสขวด vial แลวจึงนําไปวิเคราะหดวยวิธี HPLC 

สถานที่ทําการทดลอง และระยะเวลาที่ทําการทดลอง  สถานีวิจัยปากชอง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ระหวางเดือนมกราคม 2545 - กันยายน 2546 
 
 



ผล 
 การศึกษาอิทธพิลของวันปลูกตอผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด ในใบฟาทลายโจรแหลง
พันธุปากชอง ณ สถานีวิจัยปากชอง จ. นครราชสีมา และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลปรากฎดังนี้ 
อายุการเก็บเกี่ยว 

การหวานในวันที่ 15 มกราคม 2545 มีอายุเกบ็เกี่ยว 148 วัน การหวานในวนัที่ 18 เมษายน 2545 มีอายุ
การเก็บเกี่ยว 123 วัน การหวานวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 มีอายุการเกบ็เกี่ยว 120 วัน และการหวานวันที่ 15 
ตุลาคม 2545 มีอายุเก็บเกี่ยว 114 วัน (Table 1) 
น้ําหนักสดทั้งตน 

การหวานในวันที่ 18 เมษายน 2545 จะไดน้ําหนักสดทั้งตน 6,736.0 กิโลกรัม/ไร สูงกวาการหวานใน
ฤดูกาลอื่น ๆ มคีวามแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ การหวานในวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 ไดน้ําหนักสด 
2,932.8 กิโลกรัม/ไร การหวานวันที่ 15 มกราคม 2545 ไดน้ําหนักสดทั้งตน 2,840.0 กิโลกรัม/ไร  และการหวาน
วันที่ 15 ตุลาคม 2545 ไดน้ําหนักสดต่ําสุดของฤดูกาล 1,609.6 กิโลกรัม/ไร ไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ
การหวานวันที่ 15 มกราคม 2545 และ 16 กรกฎาคม 2545 (Table 1) 
น้ําหนักแหงทัง้ตน 

การหวานในวันที่ 18 เมษายน 2545 จะไดน้ําหนักแหงทั้งตน 1,579 .2 กิโลกรัม/ไร สูงกวาการหวานใน
ฤดูกาลอื่น ๆ มคีวามแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการหวานวันที่ 16 กรกฎาคม2545 ไดน้ําหนักแหง
ทั้งตน 742.4 กิโลกรัม/ไร  การหวานวันที่ 15 มกราคม 2545 ไดน้ําหนักแหงทั้งตน 662.4 กิโลกรัม/ไร และการ
หวานวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ไดน้ําหนักแหงต่ําสุดของฤดูกาล 484.8 กิโลกรัม/ไร แตไมมคีวามแตกตางกันในทาง
สถิติกับการหวานในวันที่ 15 มกราคม 2545 และ 16 กรกฎาคม 2545 (Table 1) 
น้ําหนักแหงของใบ  
 การหวานวันที่ 18 เมษายน 2545 ไดน้ําหนักแหงของใบ 744 กิโลกรัม/ไร สูงกวาการหวานในวันปลูก  
อื่น ๆ มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ การหวานวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 ไดน้ําหนักแหงของใบ 
452.8 กิโลกรัม/ไร  การหวานในวันที่ 15 มกราคม 2545 ไดน้ําหนักแหงของใบ 328 กิโลกรัม/ไร  ทั้งสองวันปลูกนี้
ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ และวันปลูกที่ใหน้ําหนักแหงของใบต่ําสุดไดแกการหวานวันที่ 15 ตุลาคม 2545 
ไดน้ําหนักแหงของใบ 267.2 กิโลกรัม/ไร แตน้ําหนักแหงของใบไมมีความแตกตางกบัการหวานในวันที่ 15  
มกราคม 2545 (Table 1) 
น้ําหนักแหงของกิ่ง 

การหวานวันที่ 18 เมษายน 2545 ไดน้ําหนักแหงของกิ่ง 835.2 กิโลกรัม/ไร สูงกวาการหวานในวันปลูก
อื่น ๆ มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ การหวานวันที่ 16 กรกฎาคม 2545  15 มกราคม 2545  และ 
15 ตุลาคม 2545 ไดน้ําหนักของกิ่ง 289.6, 334.4, และ 217.6 กิโลกรัม/ไร ไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ 
(Table 1) 

 
 
 



Table 1  Yield of Androgrophis paniculata planted at Pakchong Research Station at different  
   plantry dates 

Treatment Days to 
harvest 

Whole plant 
fresh weight  

(kg/rai) 

Whole plant 
dry weight  

(kg/rai) 

Fresh/dry 
Weight ratio 

Leaf dry 
weight  
(kg/rai) 

Branch dry 
weight  
(kg/rai) 

Sown at 15 Jan 2002 148 2,840.0 b1/ 658.9 b 4.26 a 328  bc 334.4 b 
Sown at 18 April 2002 123 6,736.0 a 1589.1 a 4.28 a 744 a 835.2 a 
Sown at 16 July 2002 120 2,932.8 b 751.7 b 3.94 b 452.8 b 289.6 b 
Sown at 15 Oct 2002 114 1,609.6 b 487.4 b 3.34 c 267.2 c 217.6 b 

Average 126.2 3,529.6 871.78 3.96 448 419.2 
C.V. % - 29.90 30.94 3.08 23.46 41.22 

LSD 0.05 - 1454.7 367.14 0.1684 144.68 238.12 
1/ Means in each column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by LSD 
 
Table 2  Maximum temperature, minimum temperature, mean temperature, relative humidity, 

   rainy day, day length, andrographolide content and leaf dry weight at Pakchong  
   Research Station at different planting dates 

 

Treatment 
Maximum 

temperature 
Minimum 

temperature 
Mean 

temperature 

Relative 
humidity 

(%) 

Rainy 
day 

Day 
length 

Androgra
-pholide 
content 

(%) 

Leaf dry 
Weight 
(kg/rai) 

Sown at 15 Jan 2002 32.27 21.15 26.51 68.51 35 6.70 2.38 a 328 bc 

Sown at 18 April 2002 32.04 23.93 27.78 70.13 40 4.99 2.60 a 744 a 

Sown at 16 July 2002 29.96 22.25 26.14 75.45 40 4.87 0.61 c 452.8 b 

Sown at 15 Oct 2002 29.61 18.87 24.26 67.13 17 7.40 1.68 b 267.2 c 

1/ Means 30.97 21.55 26.17 70.30 33 5.99 1.81 448 

 
 
 



วิจารณ 
 ผลของการศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลปลูกตอผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดในใบฟาทะลาย
โจร แหลงพันธุปากชอง พบวาการหวานในวนัที่ 18 เมษายน 2545 ใหน้ําหนักแหงของใบสูงกวาการหวานในวันที่ 
15 มกราคม 2545 วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 และวันที่ 15 ตุลาคม 2545  ตามลําดับ เนื่องจากเมล็ดฟาทะลาย
โจรไดรับปจจัยเหมาะสมตอการงอกของเมล็ด ไดแกน้ํา (water) เมล็ดทุกเมล็ดตองการความชื้นหรอืนํ้าในการ
งอก หรือน้ําในการงอก สวนใหญตองการความชื้นในระดับสูง อันดับตอมาอุณหภูมิ (temperature) เมล็ดพืชแต
ละชนิดมีชวงอณุหภูมิที่เหมาะสมตอการงอกและการเจริญเติบโต อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการงอกของเมล็ดพืช
โดยทั่วไป คือ 30-35 องศาเซลเซียส อันดับตอมาคือ ออกซิเจน (oxygen)  เมล็ดพืชที่กําลังงอก อัตราการหายใจ
จะสูงกวาปกต ิ เมล็ดจึงตองการกาซนี้มากในระหวางการงอก (วันชัย, 2537:สัมพันธ, 2529)  และอีกปจจัยหนึ่ง
คือการเตรียมดินคอนขางดี รวนซุย เมล็ดฟาทะลายโจรที่ถกูหวานลงไปในดินในระดับไมลึกนักและคลุมดวยฟาง
ทําใหเมล็ดมีความสามารถงอกไดดี และเมล็ดฟาทะลายโจรกอนทําการหวานเมล็ด เมล็ดมีเปลือกแข็ง  การ
เคลื่อนที่ของน้ําและอากาศเขาไปไดยาก แตถาเปลือกถูกทําลาย น้ําและอากาศเคลื่อนที่เขาไปในเมล็ดไดสะดวก
ยิ่งขึ้น (สัมพันธ, 2529) การแกไขใหเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรมีการงอกที่ดีขึ้น พบวาการขัดผิวเมล็ด 
(scarification) เชนใชกระดาษทรายขัด (ราเชนทรและคณะ, 2539) และแชเมล็ดในน้ํา 24 ชั่วโมงกอนหวานใน
แปลง  
 การหวาน วันที่ 18 เมษายน 2545 สามารถใหน้ําหนักแหงของใบและเปอรเซ็นตแอนโดรกราโฟไลดสูง
กวาการปลูกในฤดูอื่นๆ เนื่องจากฟาทะลายโจรเปนพืชเมืองรอนเหมือนหญาเมืองรอนตองการอุณหภูมิ 30-35 
องศาเซลเซียส (เฉลิมพล, 2542) มีปริมาณฝนตลอดฤดูกาลเพียง 197.9 มม และมอีุณหมิต่ําสุดสูงกวาฤดูกาล
อื่นๆ ซึ่งคอนขางสอดคลองกับรายงานของเจริญศักดิ์และคณะ (2536)  เร่ืองการเปรียบเทียบการปลูกมัน
สําปะหลังในฤดูแลง คือปลูกในเดือนพฤศจิกายนและกุมภาพันธกับการปลูกในฤดูฝน คือเดือนพฤษภาคมพบวา 
การปลูกในฤดูแลงคือ เดือนกุมภาพันธ และเดือนพฤศจิกายนใหเปอรเซ็นต แปง (starch) 20.24% และ 19.75%
สูงกวาการปลูกในฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม ซึ่งมีเปอรเซน็ตแปง 15.90% 

การหวานในวันที่ 15 มกราคม 2545 เปนการหวานเมล็ดในชวงปลายฤดูหนาว เมล็ดมีความงอกต่ํามาก
ไดจํานวนตน/ไร ที่เก็บเกี่ยวไดนอยกวาวันหวานวันที่ 18 เมษายน 2545 วันที่ 16 การหวานในวันที่ 15 ตุลาคม 
2545  เนื่องจากในชวงเดือนมกราคม ดินคอนขางแข็งเปนกอนใหญเมื่อหวานเมล็ดลงในแปลงเมล็ดอยูลึกเกินไป
ทําใหไมสามารถงอกไดดี ตนกลาจะตายในที่สุด (วันชัย, 2537) และผลของอุณหภูมิต่าํสุด การเจริญเติบโตของ
ตน ทางยอดลดลง เมื่อเขาสูฤดูรอนอุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหการเจริญเติบโตทางยอดสูงขึ้นเปนผลทําใหอายุการเก็บ
เกี่ยวคอนขางยาวนาน ถึง 148 วัน  ผลผลิตใบแหงที่เก็บเกี่ยวไดนอยกวาการหวานในวนัที่ 18 เมษายน 2545 
และวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 แตมากกวาการหวาน วันที่ 15 ตุลาคม 2545 ดังนั้นถาปลูกในเดือน มกราคม ตอง
มีน้ําชลประทานและการเตรียมดินตองมีความปราณีต 

การปลูกฟาทะลายโจร ในเดือน มีนาคม – เมษายน เปนชวงฤดูรอน มีอณุหภูมิ มปีริมาณน้ําฝนไมมาก 
(Table 2) จึงคอนขางเหมาะสมตอการเจริญเติบโตฟาทะลายโจร แตการการปลูกนั้นตองมีระบบน้ําชลประทาน
ในการงอกของเมล็ดฟาทะลายโจร 

การหวานในวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 เปนการหวานเมล็ดในชวงกลางฤดูฝน เมล็ดมีความสามรถงอกได
ดี จํานวนตน/ไร ที่หวานมากกวาจํานวนตน/ไรที่ตั้งไว การเจริญเติบโตในชวงนี้มีความสูงของตนฟาทะลายโจร



ลดลงเนื่องจากอุณหภูมิลดต่ําลงมีการเจริญเติบโตตาขาง (เฉลิมพล, 2542) และผลผลิตใบแหงที่เก็บเกี่ยวไดนอย
กวาการหวานในวันที่ 18 มกราคม 2545  แตผลผลิตใบแหงมากกวาการหวานในวันที่ 15 มกราคม 2545 และ
วันที่ 15 ตุลาคม 2545  
 ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดในใบฟาทะลายโจร ในการหวานวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 คอนขางนอย
มากโดยมปีจจยัเขามาเกี่ยวของคือปริมาณน้ําฝน 624 มม ทําใหเปอรเซ็นตสารแอนโดรกราโฟไลดลดต่ําลง และ
อีกปจจัยหนึ่งคือความชื้นสูงกวาการปลูกในฤดูกาลอื่นๆ และอุณหภมูิลดต่ํามีผลตอปริมาณสารแอนโดรกราโฟ
ไลดลดลง 

การหวานวันที่ 15 ตุลาคม 2545 เปนการหวานในชวงปลายฤดูฝนเมล็ดมีความสามารถงอกไดดี จํานวน
ตน/ไร ที่หวานไดมากจํานวนตนที่ตองการอุณหภูมิลดต่ํา และยังมีผลเรงการพัฒนาตาดอกใหออกเร็วขึ้นความสูง
ของตนลดลง (เฉลิมพล, 2542) ทําใหอายุการเก็บเกี่ยวฟาทะลายโจรคอนขางสั้นลง มีผลทําใหอัตราการสะสม
น้ําหนักแหงต่ํากวาการหวานในวันที 18 เมษายน 2545 วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 และวันที่ 15 มกราคม 2545 

ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดในใบฟาทะลายโจร ในการหวาน 15 ตุลาคม 2545 มีสาร 1.68 %  มี
ปริมาณน้ําฝนเพียง 202 มม ไมมากแตเนื่องจากการเจรญิเติบโตอยูในชวงฤดูหนาว อุณหภูมิคอนขางต่ําทําให
อายุเก็บเกี่ยวใบแหงคอนขางสั้น มีผลทําใหเปอรเซ็นตสารแอนโดรกราโฟไลดนอยกวาการหวานในฤดูแลง  

 
สรุป 

 ผลจากการศึกษาอิทธิพลของวันปลูกตอผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดในใบฟาทะลายโจร 
แหลงพันธุปากชอง ณ สถานีวิจัยปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
ระหวางเดือนมกราคม 2545-กันยายน 2546 โดยใชเมล็ดหวาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 วันที่18 เมษายน 
2545 วันที่16 กรกฎาคม 2545และ วันที่ 15 ตุลาคม 2545 ในอัตรา 15,000 ตน/ไร ผลปรากฎวาวันปลูกที่ให
น้ําหนักใบแหงสูงสุดไดแกการหวานในวันที่ 18 เมษายน 2545 ไดน้ําหนัก 744 กิโลกรัม/ไร วันที่ 16 กรกฎาคม 
2545 น้ําหนักใบแหง 452.8 กิโลกรัม/ไร และ วันที่ 15 ตุลาคม 2545 ใหน้ําหนักใบแหง 328 กิโลกรัม/ไร และ วันที ่
15 ตุลาคม 2545 ใหน้ําหนักใบแหงต่ําสุด 267.2 กิโลกรัม/ไร 
 ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดในใบฟาทะลายโจร พบวาวนัปลูกที่มีปริมาณสารสูงสุด ไดแก การหวาน
ในวันที่ 18 เมษายน 2545  มีปริมาณสาร 2.60%  วันที่ 15 มกราคม 2545 มีปริมาณสาร 2.38% ทั้งสองวันปลูก
ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ แตมีความแตกตางกันในทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ไดแกการหวานในวันที่ 15 
ตุลาคม 2545  มีปริมาณสาร 1.68% และวันปลูกที่มีปริมาณสารต่ําสุด ไดแกการหวานในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2545 ที่มีปริมาณสาร 0.61% 
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