
     ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาฟ้าทะลายโจร 
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การเตรียมดนิ 

- ขดุหรือไถพรวนให้ดินร่วน  

- หากวชัพืชมีมากให้ไถพรวน 2 ครัง้ 

คือ ไถเปิดหน้าดนิ และตากดนิไว้

ประมาณ 2 สปัดาห์ แล้วจงึไถพรวน

ดินให้ร่วนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยอินทรีย์ 

- การปลกูโดยใช้กล้า ให้เพาะกล้าใน

ถาดเพาะกล้า หรือยกแปลงเพาะกล้า

กล้า กว้าง 1 ม. สงู 15-20 ซม. ใสปุ่๋ ย

อินทรีย์รองพืน้ ½-1 กก. ตอ่พืน้ที่ 1 

ตรม 

 
การเตรียมพันธ์ุ 

- ขยายพนัธุ์ด้วยเมล็ด 

- ใช้เมล็ดจากฝักแก่จดั มีสีน า้ตาล

แดง ลกัษณะสมบรูณ์ ปราศจาก

โรคและแมลง  

- ก่อนปลกูน าเมล็ดแชน่ า้ที่

อณุหภมิูห้อง 6-12 ชัว่โมง 

การปลูก 

วิธีปลูกอาจท าได้ 3 วิธี 
1, วิธีหว่าน  น าเมล็ดมาผสมทราย
หยาบ อัตรา 1:1-2  
2.วิธีโรยเมลด็เป็นแถว ขุดร่องตื้นๆ
เป็นแถวยาว ระยะห่างระหว่างแถว
ประมาณ 40 ซม. โรยเมล็ดกลบดิน
บางๆ   
3. เพาะกล้า.ขุดหลุมกว้างประมาณ 
15 ซม. ลึกประมาณ 8-12 ซม. เป็น
แถว ระยะห่างระหว่างต้น 20-30 ซม. 
และระหว่างแถว 40 ซม 

การปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 

-น าไปคัดแยกสิ่งปนปลอม เช่นวัชพืชที่ปะปนมา และล้างน้ าให้สะอาด 
- ตัดเป็นท่อน ยาว 3-5 เซนตเิมตร ผึ่งให้แห้ง 
- ท าแห้งโดยตากแดดบนลานตากยกพื้นมีวัสดรุองรับที่สะอาด หรือใช้เครื่อง 
อบแห้งแบบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสใน 8 ช่ัวโมงแรก และลด
อุณหภูมเิหลือ 40-45 องศาเซลเซยีส อบต่อจนแห้งสนิท 

ศัตรูทีส่ าคัญและการป้องกันก าจัด 

ไม่พบการระบาดของโรคแมลงที่ท าความเสียหายรุนแรง  โรคที่พบบา้ง
ได้แก่ โรคโคนเนา่และรากเน่าจากเชื้อราหากพบให้ถอนท าลายทันที 

การใส่ปุ๋ย 

- หลังปลูก 60 วัน ใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ 125 กรัม
ต่อต้น หรือ 300-
400 กรัมต่อ 1 ตรม.  

- หลังปลูก 90-110 
วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
125 กรัมต่อต้น หรือ 
300-500 กรัมต่อ 1 
ตรม. 

การให้น ้า 

-ถ้าแดดจดัให้น้ าวันละ 
2 ครั้ง เช้า-เย็น ถ้าแดด
ไม่จัดให้น้ าวันละครั้ง 
หลังจาก 2 เดือน ให้น้ า
ตามความเหมาะสม 

การก้าจัดวัชพืช 

- ถอนหรือใช้
เครื่องมือช่วยในการ
ก าจัด ทุกครึ่งเดือน
จนต้นฟ้าทะลายโจร
คลุมแปลง 
 

 

การเก็บเก่ียว 

-เก็บเก่ียวระยะเร่ิมออกดอก-ระยะดอกบาน 50%  และไม่

ควรเกินระยะดงักลา่ว เพื่อให้มีสารส าคญัสงู 

- วิธีเก็บเก่ียว ตดัทัง้ต้นเหนือดินประมาณ 5-10 เซนติเมตร 

 

 

 เก็บโดยใช้กรรไกรหรือเคียวเกี่ยวทั้งต้นให้เหลือตอสูง
ประมาณ 5-10 ซม. อีก 60-90 วัน จะเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง 



เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาฟ้าทะลายโจร 
 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
1.1 การเตรียมดิน 

1) ขุดหรือไถพรวนเพื่อให้ดินร่วนซุย  
  2) หากวัชพืชมีไม่มากให้ท าการไถพรวนครั้งเดียว ถ้ามีมากให้ไถพรวน 2 ครั้ง คือ ไถดะ เปิดหน้าดิน และตาก
ดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงไถแปร ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก 

1.2 การเตรียมพันธุ์ 
 1)ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ใช้เมล็ดจากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมสีีน้ าตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและ

แมลง  
 2) เนื่องจากเมล็ดมีเปลือกแข็ง ก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ าที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 6-12 ชั่วโมง เพ่ือให้น้ าซึม

ผ่านเมล็ดและเมล็ดสามารถงอกได้ 
 
2. การปลูก  

ฟ้าทะลายโจรสามารถปลูกได้หลายวิธี ดังนี้ 
2.1. การปลูกแบบหว่าน  น าเมล็ดมาผสมทรายหยาบ อัตรา 1:1-2 ใช้เมล็ด 100-400 เมล็ดต่อพ้ืนที่ 1 ตาราง

เมตร วิธีนี้เกษตรกรนิยมแต่มีข้อจ ากัด คือท าให้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีราคาสูง 
2.2. การปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว ขุดร่องตื้นๆเป็นแถวยาว โรยเมล็ดและกลบดินบางๆ ระยะปลูกระหว่างแถว

ประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้เมล็ดประมาณ 50-100 เมล็ดต่อความยาว 1 เมตร วิธีนี้ท าให้สามารถก าจัดวัชพืชซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญได้สะดวก 

2.3. การปลูกโดยใช้กล้า มีข้ันตอนดังนี้  
   1). เพาะกล้า เพาะกล้าในถาดเพาะกล้า หรือเตรียมแปลงเพาะโดยยกแปลงกว้าง 1 เมตร สูงประมาณ 15-20 
เซนติเมตร ย่อยดินให้ละเอียดใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพ้ืน ½-1 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร  
   2) การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ลึกประมาณ 8-12 เซนติเมตร เป็นแถว ให้มี
ระยะปลูกระหว่างต้น 20-30 เซนติเมตร และระหว่างแถว 40 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมประมาณ 125 กรัมต่อ
หลุม และคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน 
   3) ย้ายกล้าปลูก เมื่อกล้ามีอายุประมาณ 30 วัน ก่อนย้ายกล้า รดน้ าแปลงให้ชุ่ม แล้วจึงใช้ช้อนขุดหรือเสียม
แซะกล้าไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ 1 ต้นต่อหลุม หลังปลูกรดน้ าทันที 

 
3. การดูแลรักษา 

3.1 การคลุมแปลง : โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกเป็นที่โล่งแจ้ง ลมพัดแรงจัด แดดจัด ฝนตกชุก ควรคลุมแปลงด้วยฟาง
หรือใบหญ้าคาบางๆ เพ่ือลดการชะล้างของน้ า ความชื้น ท าให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น  

3.2 การปลูกซ่อม : หลังจากปลูกแล้วประมาณ 7-15 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าที่ปลูกตายหรือไม่งอก ควรปลูกซ่อม
ทันที 

3.3 การถอนแยก : หลักจากปลูกแล้วประมาณ 30-45 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าที่ข้ึนแน่นมากเกินไป ให้ท าการถอน
แยกไปปลูกในแปลงอ่ืน 

3.4 การใส่ปุ๋ย : 
 1) แบ่งใส่เป็นระยะ ดังนี้  
  -  อายุ 60 วัน ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 125 กรัมต่อต้น หรือ 300-400 กรัมต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร   
  -  อายุ 90-110 วัน ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 300-500 กรัม ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร  
 



2) วิธีการใส่ปุ๋ย 
- แบบหว่าน ต้องหว่านให้กระจายสม่ าเสมอ หลังหว่านแล้วต้องรดน้ าทันที อย่าให้ปุ๋ยค้างที่ใบ 

    - แบบโรยหรือหว่านเป็นแถว ตามแนวขนานระหว่างแถวปลูกห่างจากแถวปลูกประมาณ 10-15 
เซนติเมตร โดยขุดเป็นร่อง ใส่ปุ๋ยพรวนดินกลบ เหมาะกับการปลูกแบบโรยเป็นแถว 

- แบบหยอดโคน ใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร โดยขุดหลุมฝังกลบดินหรือโรยรอบๆ
โคนต้นแล้วพรวนดินกลบก็ได้ เหมาะกับการปลูกแบบมีระยะปลูก 

3.3 การให้น้ า : ระยะ 30-60 วันแรกหลังจากปลูก ถ้าแดดจัด ควรให้น้ าวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ถ้าแดดไม่จัดควรให้
น้ าวันละครั้ง หลังจากอายุ 60 วันไปแล้วอาจให้น้ าวันเว้นวันก็ได้ หรือให้ตามความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่และสภาพอากาศ  

 
4.โรคและศัตรูพืชที่ส าคัญ 

1) วัชพืช : ควรก าจัดโดยการถอนโดยเฉพาะในระยะแรกปลูกถึง 2 เดือน ก าจัดวัชพืชทุกครึ่งเดือนจนกระทั้งฟ้า
ทะลายโจรเจริญคลุมแปล 

2) โรค : ไม่พบโรคที่ท าความเสียหายรุนแรง เพียงแต่ท าความเสียหายเล็กน้อย ได้แก่ โรคโคนเน่าและรากเน่าจาก
เชื้อราหากพบให้ถอนท าลายทันที  โรคแอนเทรคโนส พบตรงกลางหรือปลายใบ หากพบให้ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้ง 

3) แมลง : ไม่พบแมลงชนิดใดที่ท าความเสียหายรุนแรง  
 

5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  
  - เก็บเก่ียวในช่วงที่พืชออกดอกตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน 50%  เป็นช่วงที่มีสารส าคัญสูง โดยพบมาที่ส่วนยอด
และใบ วิธีการเก็บเกี่ยวให้ตัดทั้งต้นให้เหลือตอสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพ่ือให้เจริญให้ผลผลิตต่อไป ใช้เวลาประมาณ 
2-3 เดือนจึงสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง 
 -  การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว น าไปคัดแยกสิ่งปนปลอม เช่นวัชพืชที่ปะปนมา และล้างให้สะอาด ตัดเป็นท่อนๆ ยาว
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผึ่งให้แห้ง  ท าแห้งโดย ตากแดดบนลานตากยกพ้ืนมีวัสดุรองรับที่สะอาด หรือใช้เครื่องอบแห้งแบบ
ลมร้อน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสใน 8 ชั่วโมงแรก และลดอุณหภูมิเหลือ 40-45 องศาเซลเซียส อบต่อจนแห้งสนิท 

 
6. ข้อมูลอื่นๆ 

 6.1 สารส าคัญออกฤทธิ์  
 มีสารส าคัญประเภท ไดเทอร์ฟีน แลคโตน (diterpene lactones) ได้แก่ แอนโดรการโฟไลด์ 

(andrographolide)  มีฤทธิ์ลดไข้ และต้านอักเสบ  และ ดีออกซี แอนโดรการโฟไลด์ (deoxyandrographolide) ซ่ึงมี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของท้องร่วง 

 มาตรฐานของฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในการผลิตยาจะต้องมี andrographolide ไม่น้อยกว่า 6% โดยน้ าหนัก 
6.2 สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ :  
สรรพคุณ 
-รักษาอาการไข้ ล าไส้อักเสบ ปอดอักเสบ คอเจ็บ ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ  
-รักษาอาการไข้ท่ัวไป เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ 
-อาการติดเชื้อซึ่งมีการปวดท้อง ท้องเสีย บิดและกระเพาะล าไส้อักเสบ  
การใช้ประโยชน์ฟ้าทะลายโจร 
กระทรวงสาธารณสุขจัดฟ้าทะลายโจรอยู๋ในบัญชียาหลัก(สมุนไพร) นอกจากนี้ยังมีการใช้ในปศุสัตว์โดยฟ้า

ทะลายโจรใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสุกรและไก่ เพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ 
 



 
 
 
 
 



 

 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ้ากัด 
1.สภาพภูมิอากาศ 
   1.1 อุณหภูมิ 
   1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
   1.3 แสง 
   1.4 น้ า 
   1.5 ลม 

 

 
- ร้อนชื้น อุณหภูมิประมาณ 25-30  องศาเซลเซียส 
- เฉลี่ย 60-80% 
- ร่มไร  
- ต้องการน้ าพอเพียงตลอดฤดูปลูก 
- แหล่งปลูกต้องไม่มีลมพัดแรง หรือมีการท าแนวบังลม
เพ่ือป้องกันต้นหักล้ม 

 
 
 
- ปลูกกลางแจ้งได้ดีแต่ต้องมีน้ าพอเพียง 
- ขาดน้ าผลผลิตและปริมาณสารส าคัญจะ
ต่ า 

2.สภาพพ้ืนที่ 
   2.1 ความสูง 
   2.2 ความลาดเท 

 
- จากระดับน้ าทะเลถึง 3,200 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 
- มีความลาดเอียงของพื้นที่น้อย ไม่เกิน 3%  
 

 

3.สภาพดิน 
   3.1 ประเภทดิน 
   3.2 อินทรียวัตถุ 
   3.3 ความเป็นกรด/ด่างของดิน (pH) 
   3.4 การระบายน้ า 

 
- ดินร่วนซุย 
- มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 3.5% 
- 5.5-8 
- ระบายน้ าดี ไม่ท่วมขัง 

 
- หลีกเลี่ยงดินเหนียว หรือดินทรายจัด 

     4. สภาพน้ า 
 

- น้ าที่ใช้ในการเกษตร สะอาดไม่มีสารเคมีปนเปื้อน  

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของฟ้าทะลายโจร 



แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
1. การเก็บเก่ียวให้ได้สารส าคญัออกฤทธ์ิสงูสดุ  
  - การเก็บผลผลิตฟ้าทะลายโจรแบบแยกสว่น ได้แก่ ตดัส่วนยอด 25 เซนตเิมตร  ในระยะออกดอก 25-75 % จะได้
สารส าคญัออกฤทธ์ิสงูสดุ   และตดัสว่นท่ีเหลือเหนือดนิห่างโคนต้น 4 ข้อ   แยกผลผลิตจ าหนา่ยตามคณุภาพ 
 -  เก็บเก่ียวถกูระยะโดยเป็นระยะเร่ิมออกดอกถึงออกดอก 50 % ท่ีฟ้าทะลายโจรมีใบมาก ใบฟ้าทะลายโจรจะมี
ปริมาณสารส าคญัสงูกว่าก่ิงก้าน  และไมค่วรนบัอายกุารเก็บเก่ียว (110-150 วนั) เพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากในแตล่ะชว่ง
การผลิตอายกุารออกดอกอาจจะแตกตา่งกนั  หากเก็บเก่ียวช้า ในระยะท่ีติดเมล็ดแล้ว ใบจะลดลงเหลือแตก่ิ่งก้านท าให้มี
ปริมาณสารส าคญัต ่า 
2. การปลกูแบบเพาะกล้าและก าหนดระยะปลกูเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตสงูสดุ    
 - ปลกูชว่งฤดแูล้ง ให้ปลกูระยะ 30x40 เซนตเิมตร หรือประมาณ 13,333 ต้น/ไร่  
 - ปลกูในช่วงฤดฝูน ให้ปลกูระยะ 30x60 เซนตเิมตร หรือประมาณ 8,888 ต้น/ไร่ 
3. การให้น า้เพ่ือให้ผลผลิตและสารส าคญัสงูสดุ 
 -  การปลกูฟ้าทะลายโจร จ าเป็นต้องได้รับน า้ปริมาณท่ีพอเพียงและสม ่าเสมอตัง้แตป่ลูกถึงเก็บเก่ียว 
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