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สภาพแวดล้อม

 ชอบอากาศร้อนช้ืน พบมากในจนี อินเดีย ไทย มกัขึน้เองตามป่า 

ระยะหลังมีคนน�ามาปลูกเพ่ือใช้เป็นยา เป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่เลือกดิน 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ระบายน�้าดี ชอบแดดปานกลาง ถ้าอยู่ใน

ที่ร่มทึบเกินไปจะท�าให้โตช้า ถ้าโดนแดดจัดเกินไปจะท�าให้ใบเล็กและ

เป็นสีแดงม่วง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 ไม้ล้มลุก มีล�าต้นสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร หรือประมาณ 

1-2 ศอก

 ล�ำต้น ล�าต้นมลีกัษณะเป็นสีเ่หลีย่ม ผวิล�าต้นมสีเีขยีวเข้ม ล�าต้น

ตัง้ตรง ต้นอ่อนตัง้ตรง แตกกิง่ปานกลาง มทีรงพุม่โปร่ง ต้นโตเตม็ทีแ่ตก

กิ่งมาก มีทรงพุ่มค่อนข้างหนา
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ฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Andrographis paniculata ( Burm.f. ) Wall. ex Nees
ชื่อวงศ์ : Acanthaceae
ชื่อพ้อง : Justica paniculata
ชื่ออื่น ๆ : ฟ้าทะลาย น�้าลายพังพอน สามสิบดี หญ้ากันงู เมฆทะลาย 
  ฟ้าสะท้าน สามสิบดี ฟ้าสาง เขยตา ยายคลุม ชวงซิมไน้ 
  ชวนซินเหลียน คีปังฮี

ถิ่นก�าเนิดฟ้าทะลายโจร
 มีถิ่นก�าเนิด และพบแพร่กระจายในทวีปเอเซีย จีน อินเดียและ
ศรีลังกา โดยในต�ารายาโบราณของไทย จัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่
สามารถหามารับประทานแก้โรคได้เอง สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร 
ล�าต้นเป็นสี่เหลี่ยม แตกกิ่งมาก ใบรียาว ปลายใบแหลม ดอกขนาดเล็ก
สีขาว มีรอยกระสีม่วงแดง ลักษณะเป็นหลอด ฝักคล้ายฝักต้อยติ่ง 
เมล็ดสีน�้าตาลอ่อน ใบมีสารประกอบแลกโตน ซ่ึงมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้ 
โรคทางเดินหายใจ แก้เจ็บคอ แต่บางคนอาจเกิดอาการแพ้ได้ ซึ่งต้อง
หยุดยาทันที 



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข
109

สภาพแวดล้อม

 ชอบอากาศร้อนช้ืน พบมากในจนี อินเดยี ไทย มักขึน้เองตามป่า 

ระยะหลังมีคนน�ามาปลูกเพื่อใช้เป็นยา เป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่เลือกดิน 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ระบายน�้าดี ชอบแดดปานกลาง ถ้าอยู่ใน

ที่ร่มทึบเกินไปจะท�าให้โตช้า ถ้าโดนแดดจัดเกินไปจะท�าให้ใบเล็กและ

เป็นสีแดงม่วง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 ไม้ล้มลุก มีล�าต้นสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร หรือประมาณ 

1-2 ศอก

 ล�ำต้น ล�าต้นมลีกัษณะเป็นสีเ่หลีย่ม ผวิล�าต้นมีสเีขยีวเข้ม ล�าต้น

ตัง้ตรง ต้นอ่อนตัง้ตรง แตกกิง่ปานกลาง มีทรงพุม่โปร่ง ต้นโตเตม็ทีแ่ตก

กิ่งมาก มีทรงพุ่มค่อนข้างหนา

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

108

ฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Andrographis paniculata ( Burm.f. ) Wall. ex Nees
ชื่อวงศ์ : Acanthaceae
ชื่อพ้อง : Justica paniculata
ชื่ออื่น ๆ : ฟ้าทะลาย น�้าลายพังพอน สามสิบดี หญ้ากันงู เมฆทะลาย 
  ฟ้าสะท้าน สามสิบดี ฟ้าสาง เขยตา ยายคลุม ชวงซิมไน้ 
  ชวนซินเหลียน คีปังฮี

ถิ่นก�าเนิดฟ้าทะลายโจร
 มีถิ่นก�าเนิด และพบแพร่กระจายในทวีปเอเซีย จีน อินเดียและ
ศรีลังกา โดยในต�ารายาโบราณของไทย จัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่
สามารถหามารับประทานแก้โรคได้เอง สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร 
ล�าต้นเป็นสี่เหลี่ยม แตกกิ่งมาก ใบรียาว ปลายใบแหลม ดอกขนาดเล็ก
สีขาว มีรอยกระสีม่วงแดง ลักษณะเป็นหลอด ฝักคล้ายฝักต้อยติ่ง 
เมล็ดสีน�้าตาลอ่อน ใบมีสารประกอบแลกโตน ซ่ึงมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้ 
โรคทางเดินหายใจ แก้เจ็บคอ แต่บางคนอาจเกิดอาการแพ้ได้ ซึ่งต้อง
หยุดยาทันที 



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข
111

ด้านในมสีีม่วงประ ส่วนกลบีล่างม ี1 กลบี ขนาดกลบีใหญ่กว่ากลบีด้านบน 

ขอบกลบี และปลายกลีบงุ้มเข้าหากลางดอก แผ่นกลีบมีสีขาว มีสีม่วง

ประเป็นแถบยาวท่ีกลางกลีบ ถดัมาตรงกลางมีเกสรตัวผู้ 2 อนั ก้านเกสร

ยาวโผล่เหนอืกลีบดอก ก้านเกสรมสีีขาว และมีขนสีขาวปกคลุม อบัเกสร 

มีสีม่วง ถัดมาเป็นเกสรตัวเมีย 1 อัน ก้านเกสรมีสีม่วง มีขนสั้นปกคลุม 

และสั้นกว่าก้านเกสรตัวผู้ ส่วนด้านล่างเป็นรังไข่ 1 อัน ทั้งนี้ ดอกจะ

ทยอยบานจากโคนช่อไปปลายช่อ

 ผล ลักษณะเป็นฝัก ฝักมีรูปทรงกระบอก คล้ายฝักต้อยต่ิง 

ฝักอ่อนกลม ฝักแก่มีร่องแบ่งเป็นพู 2 พู โคนฝัก และปลายฝักแหลม 

ฝักอ่อนมสีเีขยีว เมือ่แก่เตม็ทีจ่ะเปลีย่นเป็นสดี�า และปรแิตกตามร่องใน

แนวยาว เพื่อให้เมล็ดร่วงลงดิน ขนาดฝักประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ยาว

ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ด้านในฝักจะมีเมล็ดทรงกลมขนาดเล็ก 

สีน�้าตาลอมด�า จ�านวนมาก ซึ่งจะเรียงอยู่ในพู 2 พู
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 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่หรือรูปรีกว้าง 

1-4 เซนติเมตร ยาว 1-12 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม 

โคนสอบหรอืแหลม ขอบหยกัเล็กน้อยหรือค่อนข้างเรยีบ ใบใกล้ปลายกิง่

หรือยอดมักมีขนาดเล็ก ด้านบนสีเข็มกว่าด้านล่าง เส้นแขนงใบข้างละ 

5-7 เส้น ก้านใบยาว 0.3-1 เซนติเมตร

 ดอก แทงออกเป็นช่อบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่ง แต่ละกิ่งมี 

ช่อดอก 4-12 ช่อ และออกด้านเดียวที่ซอกใบด้านใดด้านหนึ่ง แต่ละ 

ช่อดอก ยาวประมาณ 2.5-10 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกย่อยออกเรียง

กันเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ 6-12 ดอก ดอกย่อยมีก้านช่อดอกยาว 

1-5 เซนตเิมตร ดอกย่อยมขีนาดเล็ก ประกอบด้วยกลบีรองดอก 5 กลบี 

สีเขียว และมีขนปกคลุม มีโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบ

เรียวแหลม ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ถัดมาเป็นกลีบดอก 4 กลีบ 

ประกอบด้วยกลีบดอกด้านบน 3 กลีบ แผ่นกลีบมีสีขาว และโคนกลีบ
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และเช้ือที่ท�าให้เกิดกรดในช่องปากจนท�าให้เกิดอาการฟันผุได้ สาร 

andrographolide ทีพ่บในฟ้าทะลายโจร สามารถออกฤทธิก์ระตุน้การ

สร้างภูมิคุ้มกันที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ได้

การปลูก

 1. ฤดเูพำะปลกู ต้นฤดูฝน ราวปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี 

หากหลกีเลีย่งจากแปลงปลกูเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ชัน้ที ่1 ปลกู

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้

 3. กำรเตรียมดิน 

  3.1 ตรวจเช็คดิน

   - สารพิษตกค้าง

   - โลหะหนกั อาทเิช่น สารหนู ทองแดง ตะกัว่  แคดเมยีม 

   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 

   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

  3.2 ตรวจธาตุอาหาร

  การเตรยีมดนิปลกูฟ้าทะลายโจรจ�าเป็นต้องไถพรวน เพือ่ให้

ดินร่วนซุยข้ึน ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีวัชพืชมากและหน้าดินแข็งควรไถพรวน

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง คือ ไถดะ เพื่อก�าจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย 

แล้วตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ เพือ่ท�าลายไข่แมลง เชือ้โรคในดิน และไถแปร 

อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ทั้งต้น

สารส�าคัญ

 สารส�าคัญในการออกฤทธิ ์คือ แอนโดรแกรโฟไลด์ (Andgrapholide) 

และอนพุนัธ์ มฤีทธิล์ดการบบีตวัของล�าไส้ ต้านเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตุ

ของอาการท้องเสยี ช่วยรกัษาอาการไอ เจบ็คอ ป้องกนัและบรรเทาหวดั  

สรรพคุณ

 แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ 

บรรเทาอาการโรคหวัด

 จากการศกึษาพบว่า ลดอาการปวดเม่ือยร่างกาย อาการเจบ็คอ 

สารในกลุ่ม diterpene lactone ออกฤทธิ์ลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อ

ในระบบทางเดินอาหาร เช่น ล�าไส้ และกระเพาะอาหารได้ สารสกัด 

andrographolide และ neoandrographolide มีฤทธิต้์านเชือ้อโีคไล 

ทีเ่ป็นสาเหตทุ�าให้ท้องเสยี ฤทธิต้์านเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตโุรคทรปิทนัต์



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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และเชื้อที่ท�าให้เกิดกรดในช่องปากจนท�าให้เกิดอาการฟันผุได้ สาร 

andrographolide ท่ีพบในฟ้าทะลายโจร สามารถออกฤทธิก์ระตุน้การ

สร้างภูมิคุ้มกันที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ได้

การปลูก

 1. ฤดเูพำะปลูก ต้นฤดฝูน ราวปลายเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี 

หากหลกีเลีย่งจากแปลงปลกูเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ชัน้ที ่1 ปลกู

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้

 3. กำรเตรียมดิน 

  3.1 ตรวจเช็คดิน

   - สารพิษตกค้าง

   - โลหะหนกั อาทเิช่น สารหนู ทองแดง ตะกัว่  แคดเมียม 

   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 

   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

  3.2 ตรวจธาตุอาหาร

  การเตรยีมดนิปลกูฟ้าทะลายโจรจ�าเป็นต้องไถพรวน เพือ่ให้

ดินร่วนซุยขึ้น ถ้าเป็นพื้นท่ีท่ีมีวัชพืชมากและหน้าดินแข็งควรไถพรวน

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง คือ ไถดะ เพื่อก�าจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย 

แล้วตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ เพือ่ท�าลายไข่แมลง เชือ้โรคในดนิ และไถแปร 

อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย
กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ทั้งต้น

สารส�าคัญ

 สารส�าคญัในการออกฤทธิ ์คือ แอนโดรแกรโฟไลด์ (Andgrapholide) 

และอนพุนัธ์ มฤีทธิล์ดการบบีตวัของล�าไส้ ต้านเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตุ

ของอาการท้องเสยี ช่วยรกัษาอาการไอ เจบ็คอ ป้องกนัและบรรเทาหวดั  

สรรพคุณ

 แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ 

บรรเทาอาการโรคหวัด

 จากการศกึษาพบว่า ลดอาการปวดเมือ่ยร่างกาย อาการเจบ็คอ 

สารในกลุ่ม diterpene lactone ออกฤทธิ์ลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อ

ในระบบทางเดินอาหาร เช่น ล�าไส้ และกระเพาะอาหารได้ สารสกัด 

andrographolide และ neoandrographolide มีฤทธิต้์านเชือ้อโีคไล 

ทีเ่ป็นสาเหตทุ�าให้ท้องเสยี ฤทธิต้์านเชือ้แบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตโุรคทรปิทนัต์



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
     5.1 หลังจากไถพื้นที่แล้ว ปรับพื้นที่วัดระดับน�้า เพื่อหาระดับ
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดบั
ดินเดิม 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนติเมตร (ปลกูสลบัฟันปลาได้ 
4 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 
เพือ่ให้มร่ีองระบายน�า้ได้ด ีการยกแปลงสงูเพือ่ลดการดดูสารโลหะหนกั
ของรากพชื การดดูอาหารของรากพชืจะอยูท่ีค่วามลกึประมาณ 30-50 
เซนติเมตร รากแก้วมีหน้าที่ ยึดล�าต้นกับดิน ส่วนรากฝอยท�าหน้าที่ 
ล�าเลียงสารอาหารและน�้า 

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยใช้ก่ิงปักช�า ต้นกล้าต้อง

เป็นต้นกล้าแข็งแรง มีความสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร ก่อนปลูก

ควรรดเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2 ครั้ง/สัปดาห์  (ต้นพันธุ์อินทรีย์) 



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
     5.1 หลังจากไถพื้นที่แล้ว ปรับพื้นที่วัดระดับน�้า เพื่อหาระดับ
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดบั
ดนิเดมิ 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนตเิมตร (ปลูกสลับฟันปลาได้ 
4 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 
เพือ่ให้มร่ีองระบายน�า้ได้ด ีการยกแปลงสงูเพือ่ลดการดดูสารโลหะหนกั
ของรากพชื การดดูอาหารของรากพชืจะอยูท่ีค่วามลกึประมาณ 30-50 
เซนติเมตร รากแก้วมีหน้าที่ ยึดล�าต้นกับดิน ส่วนรากฝอยท�าหน้าที่ 
ล�าเลียงสารอาหารและน�้า 

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยใช้ก่ิงปักช�า ต้นกล้าต้อง

เป็นต้นกล้าแข็งแรง มีความสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร ก่อนปลูก

ควรรดเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2 ครั้ง/สัปดาห์  (ต้นพันธุ์อินทรีย์) 



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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4 เส้น ระยะห่างแต่ละเส้น 30 เซนตเิมตร เพือ่ให้น�า้และอาหาร ให้เพยีง

พอต่อความต้องการของพืช และลดการสูญเสียอาหารและน�้าที่พืชจะ

ได้รบั เพิม่ประสทิธิภาพในการให้ปุย๋และน�า้ และระบบน�า้แต่ละชนดิจะ

แยกท่อเมนย่อยของแต่ละชนิด เพื่อให้การควบคุมการให้น�้าได้สะดวก

มากขึ้น

 ระบบน�า้ต้องเป็นระบบน�า้ทีส่ะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�า้ในธรรมชาติ 

เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ ควรน�ามา

พักทิ้งไว้ในบ่อที่เตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า ของน�้าฝน) 

และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช ที่มีคุณสมบัติ

ในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น

 6. วธิปีลกู หลงัจากเตรียมแปลงและคลมุฟางเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

การปลูกฟ้าทะลายโจร ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร โดยใช้ไม้แหลม

หรือเสียมเจาะหลุมให้ใกล้เคียงหัวน�้าหยด แล้ววางหัวพันธุ์ใช้ดินกลบ 

เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จเรียบร้อย
กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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  5.3 การใส่อินทรียวัตถุในแปลงปลูก อินทรียวัตถุทุกชนิด 

ต้องตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และ

หลงัการหมกั อินทรียวตัถหุมกัอย่างน้อย 3 เดอืน หรอื 90 วนั ประกอบ

ไปด้วย มลูววั แกลบดบิ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออนิทรียวัตถใุนท้องถิน่ 

ในอัตราสัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดิน

ร่วนซยุ เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัรากพชื รากพชืน�าไปใช้ในการสร้างล�าต้น

และใบแล้วใช้รถพรวนดนิผสมคลกุเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอกีครัง้

  5.4 ระบบน�้า แต่ละแปลงจะประกอบไปด้วย 2 ระบบคือ  

   1) สปริงเกอร์ ความสูงของหลักสปริงเกอร์ 1.20 เมตร 

ระยะห่างของหวัสปรงิเกอร์ 4 เมตร เพือ่ล้างใบ ล้างน�า้ค้าง ล้างเชือ้ราชนดิ

ต่าง ๆ  ล้างไข่แมลง ล้างสิง่สกปรก และสร้างความชืน้สมัพทัธ์ในแปลงปลกู 

   2) น�า้หยด จะเป็นเทปน�า้หยด หรอืสายน�า้หยด ระยะห่าง

รูเทปน�้าหยด 30 เซนติเมตร 1 แปลงจ�าเป็นต้องใช้เทปน�้าหยดทั้งหมด 



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข
117

4 เส้น ระยะห่างแต่ละเส้น 30 เซนตเิมตร เพือ่ให้น�า้และอาหาร ให้เพยีง

พอต่อความต้องการของพืช และลดการสูญเสียอาหารและน�้าที่พืชจะ

ได้รบั เพิม่ประสทิธิภาพในการให้ปุย๋และน�า้ และระบบน�า้แต่ละชนดิจะ

แยกท่อเมนย่อยของแต่ละชนิด เพื่อให้การควบคุมการให้น�้าได้สะดวก

มากขึ้น

 ระบบน�า้ต้องเป็นระบบน�า้ทีส่ะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�า้ในธรรมชาติ 

เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ ควรน�ามา

พักทิ้งไว้ในบ่อที่เตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า ของน�้าฝน) 

และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช ที่มีคุณสมบัติ

ในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น

 6. วธิปีลกู หลงัจากเตรียมแปลงและคลมุฟางเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

การปลูกฟ้าทะลายโจร ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร โดยใช้ไม้แหลม

หรือเสียมเจาะหลุมให้ใกล้เคียงหัวน�้าหยด แล้ววางหัวพันธุ์ใช้ดินกลบ 

เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จเรียบร้อย
กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข
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  5.3 การใส่อินทรียวัตถุในแปลงปลูก อินทรียวัตถุทุกชนิด 

ต้องตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และ

หลงัการหมกั อนิทรยีวตัถหุมกัอย่างน้อย 3 เดอืน หรอื 90 วนั ประกอบ

ไปด้วย มูลววั แกลบดบิ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออนิทรียวัตถใุนท้องถิน่ 

ในอัตราสัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดิน

ร่วนซยุ เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัรากพชื รากพชืน�าไปใช้ในการสร้างล�าต้น

และใบแล้วใช้รถพรวนดนิผสมคลกุเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอกีครัง้

  5.4 ระบบน�้า แต่ละแปลงจะประกอบไปด้วย 2 ระบบคือ  

   1) สปริงเกอร์ ความสูงของหลักสปริงเกอร์ 1.20 เมตร 

ระยะห่างของหัวสปรงิเกอร์ 4 เมตร เพือ่ล้างใบ ล้างน�า้ค้าง ล้างเชือ้ราชนดิ

ต่าง ๆ  ล้างไข่แมลง ล้างสิง่สกปรก และสร้างความชืน้สมัพทัธ์ในแปลงปลูก 

   2) น�า้หยด จะเป็นเทปน�า้หยด หรอืสายน�า้หยด ระยะห่าง

รูเทปน�้าหยด 30 เซนติเมตร 1 แปลงจ�าเป็นต้องใช้เทปน�้าหยดทั้งหมด 
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 การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น และ 
ไตรโคเดอร์มาผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก
  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 
2 แบบ คือ
   1) ฉีดพ่นทางใบ 
   2) ให้ทางน�า้หยด การให้อาหารพชืชนดิน�า้และฮอร์โมน
พืชต่าง ๆ จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 

  2.3 ปุย๋อินทรย์ีอดัเม็ด จะใส่ในแปลงปลกูใส่ในอตัราตามช่วง
อายุของพืชแต่ละช่วง
 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีที่มีวัชพืช
ขึน้มากควรใช้มอืในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมคีมดายหญ้า 
โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์
มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโต)

การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง
   1) แมลงดดูกนิน�า้เลีย้ง (Scale insect หรอื Sucking insect) 
เช่น เพลี้ย หอย มักวางไข่ไว้ที่ผิวเปลือกเหง้าเห็นเป็นสะเก็ดสีขาว 
ดดูกนิน�า้เลีย้งท�าความเสยีหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทัง้ในแปลงและใน
ระยะหลังเก็บเกี่ยว ใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพรในการป้องกันและ
ก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่น 

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

118

 ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนกังานทีจ่ะต้องปฏบัิติงาน
ในแปลง ต้องมกีารฉดีพ่นฆ่าเชือ้ก่อนเข้าแปลง เพ่ือป้องกนัการน�าเช้ือโรค
จากภายนอกเข้าสูแ่ปลง ทุกคร้ังท่ีมกีารฉดีพ่นเชือ้ปฏปัิกษ์ และสารสกดั
สมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา
 1. กำรให้น�้ำ การให้น�้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า และ
ช่วงบ่าย หรือตามความเหมาะสม
  2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภทคือ
  2.1 ปุย๋หมกัอนิทรยีวตัถทุกุชนดิ ต้องตรวจเชค็สารพษิตกค้าง 
ในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และหลังการหมักอินทรียวัตถุ 
หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 
ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่
ในแปลงปลูก
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 การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น และ 
ไตรโคเดอร์มาผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก
  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 
2 แบบ คือ
   1) ฉีดพ่นทางใบ 
   2) ให้ทางน�า้หยด การให้อาหารพชืชนดิน�า้และฮอร์โมน
พืชต่าง ๆ จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 

  2.3 ปุย๋อินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลกูใส่ในอตัราตามช่วง
อายุของพืชแต่ละช่วง
 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีที่มีวัชพืช
ข้ึนมากควรใช้มอืในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมีคมดายหญ้า 
โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์
มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโต)

การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง
   1) แมลงดดูกนิน�า้เลีย้ง (Scale insect หรอื Sucking insect) 
เช่น เพลี้ย หอย มักวางไข่ไว้ท่ีผิวเปลือกเหง้าเห็นเป็นสะเก็ดสีขาว 
ดดูกนิน�า้เลีย้งท�าความเสยีหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทัง้ในแปลงและใน
ระยะหลังเก็บเกี่ยว ใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพรในการป้องกันและ
ก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่น 
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 ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนกังานทีจ่ะต้องปฏบิติังาน
ในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชือ้ก่อนเข้าแปลง เพ่ือป้องกนัการน�าเช้ือโรค
จากภายนอกเข้าสูแ่ปลง ทุกคร้ังท่ีมกีารฉดีพ่นเชือ้ปฏิปักษ์ และสารสกดั
สมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา
 1. กำรให้น�้ำ การให้น�้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า และ
ช่วงบ่าย หรือตามความเหมาะสม
  2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภทคือ
  2.1 ปุย๋หมกัอนิทรยีวตัถทุกุชนดิ ต้องตรวจเชค็สารพษิตกค้าง 
ในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และหลังการหมักอินทรียวัตถุ 
หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 
ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่
ในแปลงปลูก
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การเก็บเกี่ยว

  1. กำรเก็บเก่ียว เพ่ือให้ได้สารส�าคัญสูงสุดให้เก็บเกี่ยวระยะ

เริ่มออกดอก ดอกบาน 30 % อายุได้ 3-4 เดือน (110-150 วัน) และ

ไม่ควรเกินระยะดังกล่าว เพราะสารส�าคัญจะลดลง วิธีเก็บใช้กรรไกร

หรือเคียวตัดเหนือดินห่างโคน 4 ข้อ (ประมาณ 5-10 เซนติเมตร) 

เพื่อให้แตกยอดและกอใหม่ เก็บได้ปีละ 2 ครั้ง ปลูกต้นฝนเก็บครั้งแรก

ได้ในราวปลายเดือนกรกฎาคม ต้นเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นอีก 

3 เดือน หรือต้นหนาวก็เก็บเกี่ยวได้อีก  

 2. ผลผลติ จะได้ผลผลติประมาณ 2,000-3,000 กโิลกรมัต่อไร่ 

 3. กำรท�ำควำมสะอำด ล้างด้วยน�า้สะอาด ตัดเป็นท่อนประมาณ 

2-3 เซนติเมตร

การบรรจุและการเก็บรักษา

 1. กำรแปรรูป  

  1.1 การท�าให้แห้ง กระท�าได้โดยน�าฟ้าทะลายโจร ไปท�า 

ความสะอาด หลังจากนั้นน�ามาหั่นเป็นท่อน ความยาวประมาณ 2-3 

เซนติเมตร แล้วน�าเข้าตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 30-55 องศาเซลเซียส 

อบประมาณ 8-12 ช่ัวโมง ขึน้อยูก่บัปริมาณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร

ที่แห้งแล้วควรบรรจุในถุงพลาสติกเข้าเครื่องแวคคั่ม (สูญญากาศ) และ

เก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถเก็บได้นานขึ้น
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เช้ือราบิวเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม (ฉดีพ่นตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 
4 วัน เพื่อท�าลายในแต่ละการเจริญวัยของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลือง
ดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของแมลง 
และระยะการเจริญวัยของแมลง
   2) หนอนหรือแมลงกดักนิใบ ซึง่จะมีผลกระทบต่อการเจรญิ
เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก
พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 

และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่น

ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ท�าลายในแต่ละการเจรญิวัย

ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อตรวจ

สอบชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง

 การป้องกนัและก�าจดัในส่วนของโรคพชื จะใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

และเปลือกไม้ท่ีมรีสฝาด ในการป้องกนัและก�าจดัส่วนของแมลงศตัรพูชื 

จะใช้สารสกดัจากธรรมชาตใินการป้องกนัและก�าจดั และเชือ้ราบิวเวอร์เรยี 

เมธาไรเซ่ียม และสารจบัใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกคร้ัง  ในการฉีดพ่น

เชื้อราและสารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น การพ่นป้องกัน

และก�าจัดโรคพชืและแมลงควรผสมสารจบัใบจากธรรมชาติ เพือ่ให้สาร

จับใบ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของสารสกดัและเชือ้ปฏปัิกษ์ 

ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน
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การเก็บเกี่ยว

  1. กำรเก็บเกี่ยว เพ่ือให้ได้สารส�าคัญสูงสุดให้เก็บเกี่ยวระยะ

เริ่มออกดอก ดอกบาน 30 % อายุได้ 3-4 เดือน (110-150 วัน) และ

ไม่ควรเกินระยะดังกล่าว เพราะสารส�าคัญจะลดลง วิธีเก็บใช้กรรไกร

หรือเคียวตัดเหนือดินห่างโคน 4 ข้อ (ประมาณ 5-10 เซนติเมตร) 

เพื่อให้แตกยอดและกอใหม่ เก็บได้ปีละ 2 ครั้ง ปลูกต้นฝนเก็บครั้งแรก

ได้ในราวปลายเดือนกรกฎาคม ต้นเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นอีก 
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 2. ผลผลิต จะได้ผลผลติประมาณ 2,000-3,000 กโิลกรมัต่อไร่ 
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เชือ้ราบวิเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม (ฉดีพ่นตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 
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ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน
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  1.3 การสกัดน�้ามัน

 2. กำรบรรจุและกำรเก็บรักษำ 

  2.1 เมลด็ ผึง่ลมให้แห้ง แล้วจดัเกบ็ในพืน้ทีร่ะบายอากาศได้ดี 

ไม่ให้เกิดความชื้น 

  2.2 ฟ้าทะลายโจรที่แห้งแล้วควรเก็บในภาชนะที่เหมาะสม 

และห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรอการแปรรูปขั้นตอนต่อไป
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 อัตราการท�าแห้ง ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 4 : 1

  1.2 บดละเอียดเป็นผง
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นำงสำวพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล
405 ซอย 1 เขาลอยรีสอร์ท  ต�าบลพญาเย็น  อ�าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา  30320

โทรศัพท์ : 092-9974591

อีเมล์ : Panmile168@gmail.com

Facebook : Panmile Panmile Chaisavetsirikul 

Line : Dr.Plant Panmile168

ประวัติผู้เขียน

ชื่อที่สังคมรู้จัก : หมอพืชพันไมล์

 นกัพูดสร้างแรงบนัดาลใจ นกัเกษตรอนิทรีย์อสิระ นกัพัฒนาอสิระ 

นกัสร้างจติวญิญาณ ประธานกลุม่รวมพลคนอนิทรีย์ ผูก่้อตัง้และขบัเคลือ่น

อินทรีย์แลนด์ ผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนสภาเกษตรอินทรีย์ดิจิทัล 

นกัจิตอาสา นกัวางแผนและวางนโยบาย นกับริหารจัดการทีดี่ นกัการตลาด

เชิงรุกมีดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ นักขายที่มีกลยุทธ ผู้มีศักยภาพด้านการ

เชื่อมโยงเครือข่าย

ควำมรู้ควำมช�ำนำญ

 1. การผลิต-แปรรูป พืชเศรษฐกิจผัก ผลไม้ ไม่อาบยาพิษ แบบ 

  สมาร์ทและแบบวิถีชาวบ้าน

 2. การปลูก-แปรรูป พืชสมุนไพร กัญชา-กัญชง ไม่อาบยาพิษ  

  เพ่ือทางการแพทย์ เชิงพาณชิย์และงานวิจัย แบบสมาร์ทและ 

  แบบวิถี
กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสำรอ้ำงอิง

1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ 2561. ต�าราเภสชักรรม 

  ไทย เล่ม 1. กรงุเทพมหานคร; บรษิทั พมิพ์ด ีจ�ากดั. หน้า 113.  

2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข 2552. ต�าราอ้างองิ 

  ยาสมุนไพรไทย เล่ม 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน 

  มหามงคลสมยัทีท่รงครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี. กรงุเทพมหานคร; สายธรุกจิ 

  โรงพิมพ์. หน้า 232.

3. มลูนธิสิขุภาพไทย 2564. ปลกูยารกัษาป่า 1 คูมื่อการปลูกสมนุไพรเพือ่เศรษฐกิจชุมชน . 

  พิมพ์ครัง้ที ่2, กรงุเทพมหานคร; บรษิทั ท ีคิว พ ีจ�ากัด. 

4. กรีนเนท GREEN NET 5 มถินุายน 2564. ฟ้าทะลายโจร: แนวทางปลูกเกษตรอินทรย์ี (ออนไลน์).  

  เข้าถงึได้จาก https://www.greennet.or.th/centella

5. พืชเกษตร.คอม 2560. พชืผกั/สมนุไพร ฟ้าทะลายโจร สรรพคณุ และการปลูกฟ้าทะลายโจร  

  (ออนไลน์). เข้าถงึได้จาก https://www.puechkaset.com
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 5. อินทรีย์แลนด์ ชุมชนบ้านโนนงิ้ว ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง  

  จ.ชัยภูมิ

 6. งานพัฒนาชุมชน อินทรีย์แลนด์  อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 7. หุบเขาโพธิสัตว์(แม่ชีศันสนีย์) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

 8. บ้านไร่แสนรัก จ.ลพบุรี

 9. ตลาดชุมชนคนโคกตูม บ้านดินมดแดง จ.ลพบุรี
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 3. การปลกูและแปรรูปพืชสมนุไพร เพือ่การอาหารและการแพทย์  

  ไม่อาบยาพิษ

 4. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตมนุษย์

 5. การเลือกใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ 

  คนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และบรรลุเป้าหมาย

 6. การท�าตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

 7. การผลิตสมุนไพรไทยและต่างประเทศระบบอินทรีย์

 8. การผลติ-แปรรปูชาไทยระบบอนิทรย์ีและน�ามาใช้ประโยชน์ 

  ได้อย่างสูงสุด

 9. การผลติและแปรรปู กญัชา-กญัชง และน�าไปใช้ทางการแพทย์,  

  เพ่ือสุขภาพ, เพ่ือความงาม,เพ่ืออตุสาหกรรมให้เกดิประโยชน์  

  สูงสุดมากกว่า 30 ปี

ผลงำนและโครงกำรที่ท�ำร่วมกับชุมชนและเกษตรกร

 1. โครงการอินทรีย์แลนด์ อ.ชัยปราการ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ 

  มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ

 2. โครงการอนิทรีย์แลนด์ อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง (กลุม่พฒันาชมุชน 

  คนอินทรีย์แม่ทะ จ.ล�าปาง)

 3. โครงการลิ่มทองโมเดล  บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์

 4. โครงการเกษตรสร้างสุข ต. อ่าวน้อย อ. เมอืง จ.ประจวบครีขีนัข์



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 5. อินทรีย์แลนด์ ชุมชนบ้านโนนงิ้ว ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง  

  จ.ชัยภูมิ

 6. งานพัฒนาชุมชน อินทรีย์แลนด์  อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 7. หุบเขาโพธิสัตว์(แม่ชีศันสนีย์) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

 8. บ้านไร่แสนรัก จ.ลพบุรี

 9. ตลาดชุมชนคนโคกตูม บ้านดินมดแดง จ.ลพบุรี

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 3. การปลกูและแปรรูปพืชสมนุไพร เพ่ือการอาหารและการแพทย์  

  ไม่อาบยาพิษ

 4. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตมนุษย์

 5. การเลือกใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ 

  คนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และบรรลุเป้าหมาย

 6. การท�าตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

 7. การผลิตสมุนไพรไทยและต่างประเทศระบบอินทรีย์

 8. การผลติ-แปรรปูชาไทยระบบอนิทรย์ีและน�ามาใช้ประโยชน์ 

  ได้อย่างสูงสุด

 9. การผลติและแปรรปู กญัชา-กญัชง และน�าไปใช้ทางการแพทย์,  

  เพือ่สขุภาพ, เพ่ือความงาม,เพ่ืออุตสาหกรรมให้เกดิประโยชน์  

  สูงสุดมากกว่า 30 ปี

ผลงำนและโครงกำรที่ท�ำร่วมกับชุมชนและเกษตรกร

 1. โครงการอินทรีย์แลนด์ อ.ชัยปราการ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ 

  มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ

 2. โครงการอนิทรีย์แลนด์ อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง (กลุ่มพฒันาชมุชน 

  คนอินทรีย์แม่ทะ จ.ล�าปาง)

 3. โครงการลิ่มทองโมเดล  บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์

 4. โครงการเกษตรสร้างสุข ต. อ่าวน้อย อ. เมอืง จ.ประจวบครีขีนัข์
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