วิจัยและพัฒนาการผลิตฟ้าทะลายโจรเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพ
Research and Development of Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees
for Increasing Yield and Qualities
จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 1 เสงี่ยม แจ่มจำรู ญ 1 ดิเรก ตนพะยอม 2 มัลลิกำ แสงเพชร 3
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3 จิดำภำ สุภำผล 3 แสงมณี ชิงดวง 3 ไกรศร ตำวงศ์ 4
สมพร วนะสิ ทธิ์ 4 เตือนใจ พุดชัง 4 พุฒนำ รุ่ งระวี 4 วำสนำ โตเลี้ยง 5 สุ วทิ ย์ ชัยเกียรติยศ 3

บทคัดย่ อ
ฟ้ ำทะลำยโจรให้คุณภำพวัตถุ ดิบไม่สม่ ำเสมอ ซึ่ งคุ ณภำพวัตถุ ดิบขึ้ นอยู่กบั ปริ มำณสำรสำคัญ
ประเภทแลคโตน (lactone) มำตรฐำนวัตถุดิบสมุนไพรฟ้ ำทะลำยโจรกำหนดให้มีปริ มำณแลคโตนรวมไม่
น้อยกว่ำ 6 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม กำรวิจยั และพัฒนำกำรผลิตฟ้ ำทะลำยโจร จะเป็ นประโยชน์อย่ำง
ยิ่งในด้ำนกำรเพิ่มผลผลิ ตและเพิ่มแนวโน้มกำรสกัดสำรสำคัญเพื่อใช้เป็ นยำ ทั้งนี้ ส่วนเหนื อดิ นของฟ้ ำ
ทะลำยโจรมีสำรสำคัญใช้เป็ นยำ แก้ไข้ แก้เจ็บคอ แก้ทอ้ งเสี ย กำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจรแบบย้ำยกล้ำ พบว่ำ
ระยะปลูก 30 × 40 ซม. ให้น้ ำหนักสดสู งสุ ด 3,070 กก./ไร่ น้ ำหนักแห้งสู งสุ ด 776.6 กก./ไร่ และระยะปลูก
30 × 60 ซม. ให้ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์สูงสุ ด 6.98 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม กำรให้น้ ำฟ้ ำทะลำย
โจร 80% ของค่ำกำรระเหยสะสม ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตสู งสุ ดและปริ มำณแลคโตนรวมได้
มำตรฐำน กำรปลูกแบบพรำงแสงให้ผลผลิตลดลง 50% แตกต่ำงกันทำงสถิ ติกบั ปลูกแบบไม่พรำงแสง
เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตแบบแยกส่ วนพบว่ำ ที่ ระยะออกดอก 25-50% ผลผลิ ตจำกส่ วนยอดยำว 25 ซม. ให้
ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์สู งสุ ด พื้ นที่ เก็บ เกี่ ย วที่ เหมำะสมไม่ ควรน้อยกว่ำ 5.76 ตำรำงเมตร เป็ น
สี่ เหลี่ยมมุมฉำกไม่จำกัดรู ปร่ ำง ปลูกทดสอบพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร พบว่ำ สำยพันธุ์ที่เหมำะสมสำหรับปลูก
ในพื้นที่ จ.พิจิตร คือ สำยพันธุ์พิษณุโลก 5-4

1

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร
2
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 2
3
สถำบันวิจยั พืชสวน
4
กองแผนงำนและวิชำกำร
5
สถำบันเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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คานา
ฟ้ ำทะลำยโจร เป็ นสมุนไพรหนึ่งในบัญชียำหลักแห่ งชำติ มีขอ้ บ่งใช้ คือ แก้ไข้ แก้เจ็บคอ และแก้
ท้องเสี ย (ทวีผลและคณะ, 2542) สำรสำคัญมีฤทธิ์ กระตุน้ หรื อเสริ มระบบภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำย ส่ วนที่ใช้
เป็ นยำของฟ้ ำทะลำยโจรคือ ส่ วนเหนือดิน ประกอบด้วยสำรสำคัญประเภทแลคโตน (lactone) เป็ นสำรให้
รสขม และมีอยูห่ ลำยชนิดเรี ยงลำดับควำมแรงของสำรจำกน้อยไปหำมำกได้แก่ แอนโดรกรำโฟไลด์ นีโอ
แอนโดรกรำโฟไลด์ ดิออกซี แอนโดรกรำโฟไลด์ และดิออกซี ไดดีไฮโดรแอนโดรกรำโฟไลด์ สำรแอน
โดรกรำโฟไลด์ และแลคโตนรวม คือรู ปแบบทัว่ ไป (common forms) ที่ใช้ในคลินิก (Wenlong et al.,
2004) มำตรฐำนของส่ วนเหนื อดิ นสมุนไพรฟ้ ำทะลำยโจรนั้น กำหนดให้มีปริ มำณแลคโตนรวม (total
lactone) ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 6 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม (ทวีผลและคณะ, 2542)
ปั จจุบนั กำรผลิตวัตถุ ดิบสมุ นไพรฟ้ ำทะลำยโจรยังคงพบปั ญหำในด้ำนควำมไม่สม่ ำเสมอของ
ผลผลิตและปริ มำณสำรสำคัญ มีปัจจัยที่ตอ้ งคำนึงถึง ได้แก่ พันธุ์ อำยุเก็บเกี่ยว ส่ วนที่เก็บเกี่ยว และวิธีกำร
เก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และสภำพแวดล้อม สภำพดินที่เหมำะสมที่สุดได้แก่ ดินร่ วนปนทรำย (sandy-loam) มี
อินทรี ยวัตถุสูง และมีกำรระบำยน้ ำดี (Ved et al., 2002) สภำพภูมิอำกำศรอบๆ ต้นพืช ชนิดและอำยุของพืช
ควำมชื้ นและคุ ณสมบัติของดิ นมีผลต่อปริ มำณกำรใช้น้ ำของพืช (วิบูลย์, 2526) กำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจร
โดยเฉพำะในช่ วงฤดู แล้งจึ งใช้ค่ำกำรระเหยของน้ ำจำกถำดวัดกำรระเหยหำปริ มำณกำรใช้น้ ำของพื ชได้
โดยทัว่ ไปเกษตรกรปลูกฟ้ ำทะลำยโจร 2 แบบ คือ ปลูกกลำงแจ้ง และปลูกแทรกหรื อปลูกใต้ร่มเงำของไม้
ชนิดอื่น ควำมแตกต่ำงของแบบกำรปลูกเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตและปริ มำณสำรสำคัญ มีรำยงำน
ว่ำ ฟ้ ำทะลำยโจรเหมำะที่ จะปลู กในสภำพกลำงแจ้ง เพรำะให้ผลผลิ ตและปริ มำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์
สู งสุ ดเมื่อเทียบกับปลูกสภำพพรำงแสง (Saravanan et al., 2008) เก็บเกี่ยวผลผลิตระยะออกดอกให้สำร
แอนโดรกรำโฟไลด์สูง (Ved et al., 2002) และเก็บเกี่ยวฟ้ ำทะลำยโจรทั้งต้นที่ระยะออกดอก 25-50% ให้
ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์สูงสุ ด (แสงมณี และคณะ, 2549) วิธีปลูกมีหลำยวิธีได้แก่ ปลูกแบบหว่ำน
แบบโรยเมล็ดเป็ นแถว แบบหยอดหลุม และใช้กล้ำ ควำมหนำแน่นของกล้ำฟ้ ำทะลำยโจรจำกระยะปลูกที่
ต่ำงกันให้ผลผลิตแตกต่ำงกัน (Ved et al., 2002) กำรเก็บเกี่ยวฟ้ ำทะลำยโจรแต่ละระยะกำรเจริ ญเติบโต
หรื อมีอำยุเก็บเกี่ยวต่ำงกันให้ผลผลิตและปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์แตกต่ำงกัน (Ashok et al., 2002)
และส่ วนต่ำงๆของพืชสมุ นไพรเมื่อนำมำสกัดสำรออกฤทธิ์ จะได้ปริ มำณและชนิ ดของสำรออกฤทธิ์ ที่
แตกต่ำงกัน (เต็มดวง, 2545) ส่ วนใบมีปริ มำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์มำกกว่ำส่ วนลำต้น (Qudhia, 2002)
ยังไม่มีกำรศึกษำเกี่ ยวกับขนำดและรู ปร่ ำงที่เหมำะสมของแปลงทดลองฟ้ ำทะลำยโจร เพื่อช่ วยลดควำม
แปรปรวนของงำนทดลอง ควำมแตกต่ำงทำงพันธุ กรรมของฟ้ ำทะลำยโจรที่เก็บรวบรวมจำกแหล่งปลูก
ต่ำงๆ ในประเทศไทย แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พบแถบดีเอ็นเอขนำด 850 bp ประกอบด้วย ต้น
ที่รวบรวมได้จำก เชียงใหม่ นครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ และรำชบุรี และกลุ่มที่ 2 ไม่พบแถบดีเอ็นเอขนำด
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850 bp ประกอบด้วยต้นที่รวบรวมได้จำก ชัยนำท พิจิตร พิษณุ โลก สระแก้ว และสระบุรี ควำม
แปรปรวนของปริ มำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ที่พบในแต่ละกลุ่มพันธุ์ ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั ข้อมูลกำร
ตรวจสอบดีเอ็นเอ (Sakuanrungsirikul et al., 2007) ปี พ.ศ. 2547-2548 ศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรเกษตร
พิจิตร ปลูกศึกษำผลผลิตและปริ มำณสำรสำคัญ พบว่ำ ฟ้ ำทะลำยโจรทั้ง 9 แหล่ง รวม 44 สำยพันธุ์ ให้
ปริ มำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์แตกต่ำงกัน (จรัญและคณะ, 2549) และคัดเลือกสำยพันธุ์ที่ให้สำรสำคัญ
สู งได้ 3 สำยพันธุ์ ได้แก่ สำยพันธุ์เชี ยงใหม่ 4-4 พิจิตร 4-4 และ พิษณุ โลก 5-4 นำปลูกทดสอบร่ วมกับ
พันธุ์กำรค้ำเพื่อให้ได้ฟ้ำทะลำยโจรสำยพันธุ์ดีอย่ำงน้อย 1 พันธุ์

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำปั จจัยต่ำงๆได้แก่ พันธุ์/สำยพันธุ์ ส่ วนของพืชที่เก็บเกี่ยว อำยุเก็บเกี่ยว ควำมหนำแน่น
ในกำรปลูก กำรให้น้ ำ ระดับกำรพรำงแสง ขนำดและรู ปร่ ำงแปลงทดลองที่เหมำะสมในกำรเก็บข้อมูล
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้เป็ นประโยชน์ต่อผูผ้ ลิตวัตถุดิบสมุนไพรเชิงพำณิ ชย์

วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. เมล็ดฟ้ ำทะลำยโจร 3 สำยพันธุ์ ได้แก่ สำยพันธุ์เชียงใหม่ 4- 4 พิจิตร 4-4 พิษณุโลก 5-4 และ
พันธุ์กำรค้ำ 1 พันธุ์ คือ พันธุ์รำชบุรี (ck)
2. วัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ ยคอก กรรไกร อุปกรณ์ให้น้ ำ และป้ ำยแปลงทดลอง เป็ นต้น
3. วัสดุวทิ ยำศำสตร์ ได้แก่ สำรเคมีต่ำงๆ ที่ใช้วิเครำะห์หำปริ มำณแลคโตนรวม แอนโดรกรำโฟไลด์
และนีโอแอนโดรกรำโฟไลด์
4. ครุ ภณั ฑ์วทิ ยำศำสตร์ เช่น เครื่ องชัง่ ไฟฟ้ ำ ตูอ้ บ และเครื่ องบดพืช เป็ นต้น
วิธีการ กำรปลูกและดูแลรักษำฟ้ ำทะลำยโจรในแต่ละกำรทดลอง มีดงั นี้
1. กำรปลูกและดูแลรักษำ
วิเครำะห์ดินก่อนปลูก เตรี ยมกล้ำโดยแช่เมล็ดฟ้ ำทะลำยโจรในน้ ำสะอำดทิ้งไว้ 6 ชัว่ โมง นำเมล็ด
ไปเพำะลงตะกร้ำที่มีดินพรุ (peat) เป็ นวัสดุเพำะ เมื่อเมล็ดงอกมีใบเลี้ยงจึงทยอยคัดแยกกล้ำ (seedling) ที่มี
ขนำดเท่ำกัน ย้ำยมำปั กชำในถำดหลุมที่มีดินพรุ เป็ นวัสดุปักชำ ย้ำยกล้ำระยะมีใบจริ งคลี่บำน 6 ใบ ลง
แปลงปลูก ปลูกแบบยกแปลงสู งประมำณ 20 ซม. ปรับผิวแปลงให้สม่ำเสมอ ขุดหลุมปลูกขนำด 15 × 15
× 15 ซม. รองก้นหลุมด้วยดินผสมกับปุ๋ ยคอก ปลูก 1 ต้น/หลุม ย้ำยกล้ำวำงที่กน้ หลุมให้ลึกประมำณ 5 ซม.
กลบดิ นที่เหลื อลงในหลุ ม กดดิ นบริ เวณโคนต้น พอแน่น รดน้ ำใส่ ปุ๋ยคอกอีก 1 ครั้ง หลังปลูก 2 เดือน
พรวนดิน กำจัดวัชพืช และให้น้ ำ
[66]

2. กำรเก็บเกี่ยวและทำให้แห้ง
ระยะออกดอก เก็บผลผลิตในช่วงเช้ำ โดยตัดส่ วนเหนือดินห่ำงจำกโคนต้น 4 ข้อ (ประมำณ 10 ซม.)
นำผลผลิตไปล้ำงด้วยน้ ำสะอำด ผึ่งให้สะเด็ดน้ ำ หัน่ หรื อตัดเป็ นชิ้นเล็กๆ ยำวประมำณ 3 ซม. นำมำใส่
ถำดแสตนเลส และเกลี่ยให้สม่ำเสมอ นำเข้ำตูอ้ บอุณหภูมิ 55 0ซ. นำน 48 ชัว่ โมง ให้ผลผลิตฟ้ ำทะลำยโจร
แห้งมีควำมชื้นไม่เกิน 11 % เก็บฟ้ ำทะลำยโจรใส่ ถุงพลำสติกใสผนึกให้แน่น เก็บในที่สะอำด
3. กำรวิเครำะห์หำปริ มำณสำรสำคัญ
3.1 ปริ มำณแลคโตนรวม ใช้วธิ ี กำรของ Thai Herbal Pharmacopoeia (Anonymous, 1995)
3.2 ปริ มำณสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ และนีโอแอนโดรกรำโฟไลด์ ใช้ high pressure liquid
chromatography (HPLC) โดยประยุกต์วธิ ีกำรของ Wongkittipong et al. (Wongkittipong et al.,
2004) และ Li and Fitzloff (Li and Fitzloff, 2004)
4. กำรบันทึกข้อมูล อำยุเก็บเกี่ยว ผลผลิต ปริ มำณสำรสำคัญ และวิเครำะห์ผลทำงสถิติ
วิธีการทดลอง
การทดลอง 1 ศึกษำระยะกำรเจริ ญเติบโตและส่ วนต่ำงๆ ของฟ้ ำทะลำยโจรที่ให้สำรแอนโดกรำโฟไลด์สูง
วำงแผนกำรทดลองแบบ split plot ระยะกำรเจริ ญเติบโต (main plot) มี 4 กรรมวิธีได้แก่ เก็บ
เกี่ยวระยะออกดอก 6.25, 25, 50 และ 75% ในแต่ละระยะกำรเจริ ญเติบโตเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบแยกส่ วน
(sub plot) ได้แก่ 1) ส่ วนยอด 25 ซม. 2) ใบ 3) กิ่ง และ 4) รำก ทำ 5 ซ้ ำ ขนำดแปลงย่อย 2.4 × 3.0 เมตร
ระยะปลูก 30 × 60 ซม. เว้นทำงเดินระหว่ำงแปลง 1 เมตร ระหว่ำงซ้ ำ 1.5 เมตร
การทดลอง 2 ศึกษำควำมหนำแน่นในกำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจรที่มีต่อผลผลิตและปริ มำณสำรสำคัญ
วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB ควำมหนำแน่ นจำกระยะปลู กที่ แตกต่ำงกันเป็ นกรรมวิธี มี 3
กรรมวิธี ได้แก่ ระยะปลูก 30 × 30, 30 × 40 และ 30 × 60 ซม. ทำ 7 ซ้ ำ ขนำดแปลงย่อย 2.4 × 3.0 เมตร
เว้นทำงเดินระหว่ำงแปลง 1 เมตร ระหว่ำงซ้ ำ 1.5 เมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตระยะออดอก 50%
การทดลอง 3 ศึกษำผลกำรให้น้ ำต่อกำรผลิตวัตถุดิบฟ้ ำทะลำยโจรเชิงพำณิ ชย์
วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB ค่ำกำรระเหยสะสมของน้ ำเป็ นกรรมวิธี มี 5 กรรมวิธี ได้แก่ ให้น้ ำ
เมื่อกำรระเหยสะสมของน้ ำจำกถำดวัดกำรระเหยครบ 30, 60, 90, 120 และ 150 มม. ทำ 4 ซ้ ำ ขนำดแปลง
ย่อย 2.4 × 3.0 เมตร เว้นทำงเดินระหว่ำงแปลง 1 เมตร ระหว่ำงซ้ ำ 1.5 เมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตระยะออก
ดอก 50%
การทดลอง 4 ผลกำรพรำงแสงที่มีต่อกำรเจริ ญเติบโต ผลผลิต และปริ มำณสำรสำคัญของฟ้ ำทะลำยโจร
วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ มี 4 กรรมวิธี คือ ใช้ตำข่ำยพรำงแสง 70, 60 และ
50% เปรี ยบเทียบกับไม่พรำงแสง (ck) เก็บเกี่ยวผลผลิตระยะออกดอก 50%
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การทดลอง 5 ศึกษำหำขนำดและรู ปร่ ำงที่เหมำะสมของแปลงทดลองฟ้ ำทะลำยโจร
ย้ำ ยกล้ ำ ฟ้ ำทะลำยโจรปลู ก ลงแปลงที่ ศู น ย์ วิ จ ัย และพัฒ นำกำร เกษตรพิ จิ ต รปลู ก แบบ
uniformity trial ติดต่อกันเป็ นผืนใหญ่ในพื้นที่ 15.6 × 31.2 เมตร ระยะปลูก 30 × 60 ซม. จำนวน 52 แถวๆ
ละ 52 หลุม เก็บเกี่ยว 48 แถวกลำง แถวละ 24 หน่วยย่อย ๆ ละ 2 หลุม ๆ ละ 1 ต้น ติดต่อกันรวม 1,152
หน่วยย่อย เก็บเกี่ยวผลผลิตระยะออกดอกแรก 50 % บันทึกน้ ำหนักสดของแต่ละหน่วยย่อย
การทดลอง 6 กำรทดสอบพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร
วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้ ำ สำยพันธุ์และพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจรเป็ นกรรมวิธีมี 4 กรรมวิธี
ได้แก่ สำยพันธุ์เชียงใหม่ 4- 4 สำยพันธุ์พิจิตร 4-4 และสำยพันธุ์พิษณุโลก 5-4 ปลูกทดสอบร่ วมกับ พันธุ์
กำรค้ำ 1 พันธุ์คือ พันธุ์รำชบุรี (ck) ปลูกฤดูหนำว และฤดูฝน ปี 2553 พื้นที่เก็บเกี่ยว 2.7 × 3 เมตร เก็บ
เกี่ยวผลผลิตระยะออกดอก 50%

เวลาและสถานทีด่ าเนินการ
ระยะเวลา: เริ่ มต้น ปี พ.ศ. 2547 สิ้ นสุ ด ปี พ.ศ. 2553
สถานที่ :
1. ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร
2. กลุ่มวิจยั และวิเครำะห์ทำงสถิติงำนวิจยั เกษตร กองแผนงำนและวิชำกำร
3. สถำบันเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลกำรวิเครำะห์ดินในแปลงทดลองศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร พบว่ำ ดินมีค่ำควำมเป็ น
กรดด่ำง (pH) 6.19 อินทรี ยวัตถุ 2.17 % ฟอสฟอรัส 90.3 ppm และโพแทสเซี ยม 235.3 ppm เนื้ อดินเป็ น
ดินร่ วนเหนี ยว (clay loam) ลักษณะดินที่เหมำะสมสำหรับกำรผลิตพืช ควรมีค่ำ pH ระหว่ำง 5.5-8.0
อินทรี ยวัตถุมำกกว่ำ 3.5% สำหรับดินร่ วนเหนี ยว P มำกกว่ำ 15 ppm และ K มำกกว่ำ 100 ppm (สุ วพันธ์,
2548) ดินในแปลงทดลองมีอินทรี ยวัตถุค่อนข้ำงต่ำ จึงปรับปรุ งลักษณะทำงเคมีของดินโดยกำรใส่ ปุ๋ยคอก
เพื่อช่วยเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของธำตุอำหำรพืช ช่วยให้ดินร่ วนซุ ยมำกขึ้นและมีกำรระบำยน้ ำดีข้ ึน
การทดลอง 1 ศึกษำระยะกำรเจริ ญเติบโตและส่ วนต่ำงๆ ของฟ้ ำทะลำยโจรที่ให้สำรแอนโดรกรำโฟไลด์สูง
พบว่ำ ส่ วนยอดยำว 25 ซม.ให้ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์สู งสุ ด รองลงมำได้แก่ ใบ และกิ่ ง
ตำมลำดับ ไม่พบหรื อพบสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ปริ มำณเล็กน้อยที่ส่วนรำก (ภำพ 1) ระยะกำรเจริ ญเติบโต
ทั้ง 4 ระยะให้ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (ตำรำง 1.1) ส่ วนยอดยำว 25 ซม.ให้
น้ ำหนักแห้งสู งสุ ดเฉลี่ ย 384 กก./ไร่ แตกต่ำงกันทำงสถิติกบั กิ่ง และใบ ซึ่ งให้น้ ำหนักแห้งรองลงมำคือ
169 และ 122 กก./ไร่ ตำมลำดับ (ตำรำง 1.2)
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ส่ วนยอด ยาว25 ซม.

ใ
บ

กิ่ง

ราก

ภาพ 1 ส่ วนต่ำง ๆ ของฟ้ ำทะลำยโจร
ตารางที่ 1.1 ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์ของฟ้ ำทะลำยโจร จำกระยะกำรเจริ ญเติบโต และส่ วนที่
เก็บเกี่ยวต่ำงกัน ปี พ.ศ. 2547
ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์
(กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม) 1/
ระยะกำรเจริ ญเติบโต
ระยะกำรเจริ ญเติบโต-เฉลี่ย 1/
ส่วนยอด
ใบ
กิ่ง
ยำว 25 ซม.
ออกดอก 6.25%
4.01
3.42
0.71
2.71 a
ออกดอก 25%
3.71
2.59
0.44
2.25 a
ออกดอก 50%
3.87
3.64
0.71
2.74 a
ออกดอก 75%
3.84
3.77
0.78
2.80 a
ส่วนที่เก็บเกี่ยว- เฉลี่ย 2/
3.86 a
3.36 b
0.66 c
CV (a) 24.6% CV (b) 20.2%
1/
ตัวเลขที่ตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี DMRT
2/
เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ยปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์จำกส่วนที่เก็บเกี่ยวต่ำงกัน ในทุกระยะกำรเจริ ญเติบโต
LSD .05 = 0.34 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม
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ตารางที่ 1.2 น้ ำหนักแห้งฟ้ ำทะลำยโจร (กก./ไร่ ) จำกระยะกำรเจริ ญเติบโต และส่ วนที่เก็บเกี่ยว
ต่ำงกัน ปี พ.ศ. 2547
ส่วนที่เก็บเกี่ยว
ระยะกำรเจริ ญเติบโต
ออกดอก 6.25%
ออกดอก 25%
ออกดอก 50%
ออกดอก 75%
ส่วนที่เก็บเกี่ยว- เฉลี่ย 1/

ระยะกำรเจริ ญเติบโต-เฉลี่ย 1/

ส่วนยอด
ยำว 25 ซม.
389
383
375

ใบ

กิ่ง

120
116
123

176
151
153

228
216
217

391
384 a

127
122 c

194
169 b

237

CV (a) 26.1% CV (b) 12.3%
1/
ตัวเลขระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของระยะกำรเจริ ญเติบโตหรื อระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของส่วนที่เก็บเกี่ยว
ที่ตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี DMRT

การทดลอง 2 ศึกษำควำมหนำแน่นในกำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจรที่มีผลต่อผลผลิ ตและปริ มำณสำรสำคัญ
พบว่ำ ควำมหนำแน่นจำกระยะปลูกที่ต่ำงกันให้ผลผลิตไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ระยะปลูก 30 × 40 ซม.
มีแนวโน้มให้ผลผลิตสู งสุ ด ระยะปลูก 30 × 60 ซม. ซึ่ งให้ผลผลิตต่ำสุ ดนั้น ให้ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์
สู งสุ ด 6.98 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม แตกต่ำงกันทำงสถิติกบั ระยะปลูก 30 × 30 และ 30 × 40 ซม. ซึ่ งให้
ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์รองลงมำคือ 4.83 และ 3.79 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม ตำมลำดับ (ตำรำง 2.1)
ตารางที่ 2.1 ผลผลิตและปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์ของฟ้ ำทะลำยโจร เก็บเกี่ยวที่อำยุออกดอก 50%
ระยะปลูก
น้ ำหนักสด
น้ ำหนักแห้ง
ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์
(ซม.)
(กก./ไร่ ) 1/
(กก./ไร่ ) 1/
(กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม) 1/
30 × 30
3,039
776.6
4.83 b
30 × 40
3,070
822.0
3.79 c
30 × 60
2,372
633.7
6.98 a
CV (%)
20.0
19.7
15.8
1/
ตัวเลขที่ตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี DMRT

การทดลอง 3 ศึกษำผลกำรให้น้ ำต่อกำรผลิตวัตถุดิบฟ้ ำทะลำยโจรเชิงพำณิ ชย์
ให้น้ ำเมื่อน้ ำจำกถำดวัดกำรระเหยมีค่ำกำรระเหยสะสมครบ 60 มม. ให้น้ ำตั้งแต่กล้ำตั้งตัวจนกระทัง่
เก็บเกี่ ยวผลผลิตพบว่ำ ทั้ง 2 ปี ให้น้ ำ 48 ลิตร/พื้นที่ปลูก 1 ตำรำงเมตร ให้ผลผลิตแห้งสู งสุ ด 228 กก./ไร่
และให้น้ ำ 12 ลิตร/พื้นที่ปลูก 1 ตำรำงเมตร ให้ผลผลิตแห้งต่ำสุ ด 169 กก./ไร่ (ตำรำง 3.1) ปริ มำณน้ ำที่ให้
ทุกกรรมวิธี ให้ค่ำเฉลี่ยปริ มำณแลคโตนรวมตั้งแต่ 6.96-7.81 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม และไม่แตกต่ำง
กันทำงสถิติ (ตำรำง 3.2)
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ตารางที่ 3.1 น้ ำหนักแห้ง (กก./ไร่ ) ของฟ้ ำทะลำยโจร
ปริ มำณน้ ำ
ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2550
เฉลี่ย 1/
(ลิตร/พื้นที่ปลูก 1 ตำรำงเมตร)
12
208
129
169 c
24
224
171
198 b
36
235
184
210 ab
48
268
188
228 a
เฉลี่ย 1/
234 a
168 b
CV = 15.4%
1/
ตัวเลขที่ตำมหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี DMRT

ตาราง 3.2 ค่ำเฉลี่ยปริ มำณแลคโตนรวม (กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม) ของฟ้ ำทะลำยโจร
ปริ มำณน้ ำ
ปี พ.ศ. 2549
(ลิตร/พื้นที่ปลูก 1 ตำรำงเมตร)
12
7.75
24
7.39
36
7.56
48
7.21
1/
เฉลี่ย
7.48 a
CV = 12.0%
1/
ตัวเลขที่ตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ

ปี พ.ศ. 2550

เฉลี่ย 1/

7.87
6.69
7.37
6.71
7.16 a

7.81 a
7.04 a
7.46 a
6.96 a

การทดลอง 4 ผลกำรพรำงแสงที่มีต่อกำรเจริ ญเติบโต ผลผลิต และปริ มำณสำรสำคัญของฟ้ ำทะลำยโจร
1. ผลผลิ ต มีปฏิ สัมพันธ์ระหว่ำงระดับกำรพรำงแสงกับปี ที่ปลูกพบว่ำ กำรพรำงแสงให้ผลผลิ ต
ลดลง แตกต่ำงกันทำงสถิติกบั ไม่พรำงแสง กล่ำวคือ ในปี พ.ศ. 2549 กำรพรำงแสง ให้ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนัก
แห้งตั้งแต่ 328-341 กก./ไร่ และไม่พรำงแสงให้ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักแห้ง 1,025 กก./ไร่ และในปี 2550 กำร
พรำงแสง ให้ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักแห้งตั้งแต่ 532-673 กก./ไร่ และไม่พรำงแสงให้ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักแห้ง 893
กก./ไร่ (ตำรำง 4.1) ปลูกแบบไม่พรำงแสงให้ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักแห้งมำกกว่ำพรำงแสง 50%
2. ปริ มำณแลคโตนรวม มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ำงระดับกำรพรำงแสงกับปี ที่ปลูก ปี พ.ศ. 2549 กำรพรำง
แสงและไม่พรำงแสงให้ปริ มำณแลคโตนรวมไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ค่ำเฉลี่ ยแลคโตนรวมตั้งแต่ 7.32-8.50
กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม และปี พ.ศ. 2550 กำรพรำงแสง 70 และ 60% ให้ค่ำเฉลี่ยแลคโตนรวมสู งสุ ด 9.58
และ 9.57 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม ตำมลำดับ แตกต่ำงกันทำงสถิติกบั พรำงแสง 50% และไม่พรำงแสง ซึ่ ง
ให้ค่ำเฉลี่ยแลคโตนรวม 2.76 และ 5.14 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม ตำมลำดับ (ตำรำง 4.2)
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ตารางที่ 4.1 น้ ำหนักแห้ง (กก./ไร่ ) ของฟ้ ำทะลำยโจร
พรำงแสง (%)

ปี พ.ศ. 2549 1/

70

341 b

532 b

437

60

338 b

673 b

506

50

328 b

629 b

478

ปี พ.ศ. 2550

1/

เฉลี่ย

0 (ck)
1,025 a
893 a
959
CV = 21.8%
1/
ตัวเลขที่ตำมหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี DMRT

ตารางที่ 4.2 ปริ มำณแลคโตนรวม (กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม) ของฟ้ ำทะลำยโจร

1/

พรำงแสง (%)

ปี พ.ศ. 2549 1/

ปี พ.ศ. 2550 1/

70

8.50 a

9.58 a

60

7.83 a

9.57 a

50

7.32 a

2.76 c

0 (ck)

7.71 a

5.14 b

CV = 13.7%
ตัวเลขที่ตำมหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี DMRT

3. ปริ มำณนีโอแอนโดรกรำโฟไลด์ เป็ นสำรประเภทแลคโตนที่มีฤทธิ์ แรงกว่ำสำรแอนโดรกรำโฟไลด์
พบว่ำ ทั้ง 2 ปี กำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจรแบบไม่พรำงแสง นอกจำกจะเพิ่มผลผลิตแห้งแล้วยังเพิ่มปริ มำณ
สำรนีโอแอนโดรกรำโฟไลด์ (ตำรำง 4.3)
ตารางที่ 4.3 ปริ มำณนีโอแอนโดรกรำโฟไลด์ (กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม) ของฟ้ ำทะลำยโจร
พรำงแสง (%)
70
60
50
0 (ck)

ปี พ.ศ. 2549 1/

ปี พ.ศ. 2550 1/

0.33 c
0.45 b
0.41 b
0.56 a

0.24 b
0.26 b
0.22 b
0.55 a

CV = 13.8%
ตัวเลขที่ตำมหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ในแนวตั้งไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี DMRT

1/
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การทดลอง 5 ศึกษำหำขนำดและรู ปร่ ำงที่เหมำะสมของแปลงทดลองฟ้ ำทะลำยโจร
เก็บเกี่ยวผลผลิตฟ้ ำทะลำยโจรที่ระยะออดอก 50% ชัง่ ผลผลิต จัดแบ่งข้อมูลออกเป็ นพื้นที่เก็บ
เกี่ยวขนำดต่ำงๆ ได้ 19 ขนำด 61 รู ปร่ ำง พบว่ำ ขนำดพื้นที่เก็บเกี่ยวที่เหมำะสมของแปลงทดลองฟ้ ำ
ทะลำยโจรไม่ควรจะน้อยกว่ำ 5.76 ตำรำงเมตร เป็ นสี่ เหลี่ยมมุมฉำก ไม่จำกัดรู ปร่ ำง
การทดลอง 6 กำรทดสอบพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร
พบว่ำ ฟ้ ำทะลำยโจร 3 สำยพันธุ์ ได้แก่ สำยพันธุ์เชี ยงใหม่ 4- 4 สำยพันธุ์พิจิตร 4-4 สำยพันธุ์
พิษณุโลก 5-4 และพันธุ์กำรค้ำ 1 พันธุ์คือ พันธุ์รำชบุรีให้ปริ มำณแลคโตนรวมสู งเกินค่ำมำตรฐำน (ตำรำง 6.1)
เมื่อพิจำรณำผลผลิต สำยพันธุ์ที่เหมำะสมสำหรับปลูกในพื้นที่ จ.พิจิตร คือ สำยพันธุ์พิษณุ โลก 5-4
กล่ำวคื อ ปลูกในฤดูหนำว สำยพันธุ์ พิษณุ โลก 5-4 ให้ผลผลิ ตมำกกว่ำพันธุ์รำชบุรี คิดเป็ นน้ ำหนักสด
เพิ่มขึ้น 17.6 % และน้ ำหนักแห้งเพิ่มขึ้น 19.4 % ปลูกในฤดูฝน สำยพันธุ์พิษณุ โลก 5-4 ให้ผลผลิตมำกกว่ำ
พันธุ์รำชบุรี คิดเป็ นน้ ำหนักสดเพิ่มขึ้น 20.4 % และน้ ำหนักแห้งเพิ่มขึ้น 19.3 % (ตำรำง 6.2 และ6.3)
ตารางที่ 6.1 ปริ มำณแลคโตนรวม (กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม) ของฟ้ ำทะลำยโจร
ปลูกที่ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร
สำยพันธุ์/พันธุ์

ปลูกฤดูหนำว ปี พ.ศ. 2552 1/

ปลูกฤดูฝน ปี พ.ศ. 2553 1/

พิจิตร 4-4
10.59 c
12.05 b
พิษณุโลก 5-4
11.79 a
10.74 b
เชียงใหม่ 4-4
9.90 d
12.22 b
รำชบุรี (ck)
11.04 b
14.12 a
CV (%)
1.0
10.9
1/
ตัวเลขที่ตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี LSD

ตารางที่ 6.2 น้ ำหนักสด (กก./ไร่ ) ของฟ้ ำทะลำยโจร ปลูกที่ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร
สำยพันธุ์/พันธุ์

ปลูกฤดูหนำว ปี พ.ศ. 2552 1/

ปลูกฤดูฝน ปี พ.ศ. 2553 1/

พิจิตร 4-4
1,726 a
3,880 ab
พิษณุโลก 5-4
1,774 a
4,187 a
เชียงใหม่ 4-4
1,651 a
3,778 b
รำชบุรี (ck)
1,462 a
3,333 c
CV = 11.0 %
1/
ตัวเลขที่ตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี LSD
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ตารางที่ 6.3 น้ ำหนักแห้ง (กก./ไร่ ) ของฟ้ ำทะลำยโจร ปลูกที่ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร
สำยพันธุ์/พันธุ์

ปลูกฤดูหนำว ปี พ.ศ. 2552 1/

ปลูกฤดูฝน ปี พ.ศ. 2553 1/

พิจิตร 4-4
375 a
836 b
พิษณุโลก 5-4
391 a
960 a
เชียงใหม่ 4-4
359 a
769 b
รำชบุรี (ck)
315 a
775 b
CV = 15.5 %
1/
ตัวเลขที่ตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 5% โดยวิธี LSD

สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
1. วิเครำะห์ดินก่อนปลูก ปรับสภำพควำมอุดมสมบูรณ์ ของดิ นให้มี อินทรี ยวัตถุ ไม่น้อยกว่ำ 3.5%
สำหรับดินร่ วนเหนียว pH ระหว่ำง 5.5-8.0 P มำกกว่ำ 15 ppm และ K มำกกว่ำ 100 ppm
2. ส่ วนต่ำงๆ ของฟ้ ำทะลำยโจรให้ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์แตกต่ำงกัน พบว่ำ ส่ วนยอด 25 ซม.
ให้ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์มำกกว่ำ ใบ และกิ่ง ตำมลำดับ ไม่พบหรื อพบสำรดังกล่ำวเล็กน้อยที่ส่วน
รำก สำมำรถเก็บผลผลิตจำกส่ วนต่ำงๆได้ที่ระยะออกดอก 25-75%
3. ควำมหนำแน่นของฟ้ ำทะลำยโจร พบว่ำ ปลูกแบบย้ำยกล้ำ ระยะปลูก 30 × 60 ซม. เก็บผลผลิ ต
อำยุออกดอก 50% ให้ปริ มำณแอนโดรกรำโฟไลด์สูงสุ ด และระยะปลูก 30 × 40 ซม. ให้ผลผลิตสู งสุ ด
ปริ มำณสำรสำคัญผันแปรตำมสภำพแวดล้อม ปลูกในช่วงฤดูแล้ง แนะนำระยะปลูก 30 × 40 ซม. และ
ในช่วงฤดูฝน แนะนำระยะปลูก 30 × 60 ซม.
4. กำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจร ให้น้ ำ 48 ลิตร/พื้นที่ปลูก 1 ตำรำงเมตร เมื่อค่ำกำรระเหยสะสมครบ 60 มม.
หรื อคิดเป็ น 80% ของค่ำกำรระเหยสะสม โดยเฉพำะในช่ วงฤดู หนำว หรื อฤดู ร้อน พืชต้องได้รับน้ ำ
ปริ มำณเพียงพอและสม่ำเสมอตั้งแต่ปลูกจนกระทัง่ เก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตและสำรสำคัญสู งสุ ด
5. กำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจรแบบพรำงแสงให้ผลผลิตลดลงถึง 50% แตกต่ำงกันทำงสถิติกบั ปลูกแบบ
ไม่พรำงแสง
6. ขนำดพื้นที่เก็บเกี่ยวที่เหมำะสมของฟ้ ำทะลำยโจร สำหรับใช้เป็ นมำตรฐำนในกำรทำงำนทดลอง
ไม่ควรจะน้อยกว่ำ 5.76 ตำรำงเมตร เป็ นสี่ เหลี่ยมมุมฉำกไม่จำกัดรู ปร่ ำง
7. สำยพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจรที่เหมำะสมสำหรับปลูกในพื้นที่ จ.พิจิตร คือ สำยพันธุ์พิษณุโลก 5-4
8. ข้อควรระวังในกำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจร ได้แก่ หลีกเลี่ยงพื้นที่ปลูกที่มีสำรอินทรี ยแ์ ละอนิ นทรี ยท์ ี่มี
พิษปนเปื้ อน ไม่เป็ นแหล่งที่มีน้ ำท่วมขัง และแหล่งปลูกที่มีลมแรงพัดผ่ำนควรมีแนวบังลม เพื่อป้ องกัน
ต้นหักล้ม
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การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เกษตรกรสำมำรถประยุกต์ใช้วงบ่อใส่ น้ ำแทนถำดวัดกำรระเหย มีอุปกรณ์วดั ระดับน้ ำติดอยู่
และให้น้ ำฟ้ ำทะลำยโจรแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 80% ของระดับน้ ำที่ลดลง (ค่ำกำรระเหย) เช่น เมื่อระดับ
น้ ำลดลง 60 มม. ปริ มำณน้ ำที่ให้คือ 48 มม. หรื อ 48 ลิตร/พื้นที่ปลูก 1 ตำรำงเมตร ระดับน้ ำลดลง 30 มม.
ปริ มำณน้ ำที่ให้คือ 24 มม. และระดับน้ ำลดลง 10 มม. ปริ มำณน้ ำที่ให้คือ 8 มม. เป็ นต้น
2. กำรเก็บผลผลิ ตแบบแยกส่ วนนั้น เกษตรกรสำมำรถเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตแบบแยกส่ วน โดยตัด
ส่ วนยอดยำว 25 ซม. หลังจำกนั้นจึงตัดส่ วนที่เหลือ (ใบและกิ่ง) โดยตัดให้สูงจำกพื้นดิน 10-15 ซม. นำ
ส่ วนใบและกิ่งซึ่ งรวมกันนั้น มำทำให้แห้ง จำกนั้นจึงแยกใบและกิ่งออกจำกกัน ซึ่ งแยกได้ง่ำยหลังทำ
แห้ง เพรำะน้ ำหนักต่ำงกัน
3. แหล่งปลูกฟ้ ำทะลำยโจรแบบมีร่มเงำ แนะนำกำรคัดเลือก ย้ำยกล้ำที่มีควำมสม่ำเสมอลงแปลง
ปลูก และมีกำรจัดระยะปลูกที่เหมำสม เพื่อให้ฟ้ำทะลำยโจรมีกำรสังเครำะห์แสง ให้ผลผลิตมีคุณภำพดี
ปี พ.ศ. 2550 – 2555 นำผลงำนวิจยั ฟ้ ำทะลำยโจรไปเผยแพร่ ต่อเกษตรกร และผูส้ นใจ ดังนี้
1. เกษตรกรกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี ซึ่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรฟ้ ำทะลำยโจร
ส่ งมูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จ.ปรำจีนบุรี จำนวน 11 รำย ได้ปรับปรุ งวิธีกำรปลูก กำรเก็บ
เกี่ ยวมำปลูกแบบกรมวิชำกำรเกษตร ซึ่ งเดิมได้ผลผลิ ตแห้งเฉลี่ ย 144 กก./ไร่ ผลผลิ ตแห้งเพิ่มขึ้นเป็ น
668 กก./ไร่ หรื อเพิ่มขึ้น 3.6 เท่ำ และปริ มำณสำรแลคโตนรวมตั้งแต่ 9 -13 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม สู ง
กว่ำค่ำมำตรฐำนซึ่ งกำหนดไว้คือ ปริ มำณสำรแลคโตนรวมต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 6 กรัม/น้ ำหนักแห้ง 100 กรัม
2. บรรยำยวิชำ ORM 342 กำรจัดหำวัตถุดิบสมุ นไพร หัวข้อ กำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจร ให้กบั
นักศึกษำชั้นปี ที่ 3 คณะกำรแพทย์แผนตะวันออก มหำวิทยำลัยรังสิ ต จ.ปทุมธำนี
3. เสนอผลงำนวิ จยั ในกำรประชุ ม วิ ช ำกำรประจ ำปี กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้ื นบ้ำ น
กำรแพทย์ทำงเลือกแห่งชำติ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 29 สิ งหำคม – 4 กันยำยน พ.ศ. 2550 เรื่ อง ศึกษำระยะ
กำรเจริ ญเติบโตและส่ วนต่ำงๆ ของฟ้ ำทะลำยโจรที่ให้สำรแอนโดรกรำโฟไลด์สูง
4. เสนอผลงำนวิ จยั ในกำรประชุ ม วิ ช ำกำรประจ ำปี กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้ื นบ้ำ น
กำรแพทย์ทำงเลือก แห่ งชำติ ครั้งที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 กันยำยน พ.ศ. 2551 เรื่ อง กำรศึกษำผลของกำร
ให้น้ ำต่อกำรผลิตฟ้ ำทะลำยโจรเชิงพำณิ ชย์
5. เสนอผลงำนวิจยั ในกำรประชุ มวิชำกำรพืชสวนแห่ งชำติ ครั้งที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 6 – 9 พฤษภำคม
พ.ศ. 2552 เรื่ อง ผลของกำรให้น้ ำที่มีต่อกำรผลิตฟ้ ำทะลำยโจรเชิงพำณิ ชย์
6. เสนอผลงำนวิจยั ในกำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่ งชำติ ครั้งที่ 9 ระหว่ำงวันที่ 11 – 14 พฤษภำคม
พ.ศ. 2553 เรื่ อง ผลกำรพรำงแสงที่มีต่อกำรเจริ ญเติบโต ผลผลิตและปริ มำณสำรสำคัญของฟ้ ำทะลำยโจร
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7. เผยแพร่ ผลงำนวิจยั ในสำรคดีโทรทัศน์ชุด เปิ ดแฟ้ มวิจยั ของกรมวิชำกำรเกษตร ตอน ฟ้ าทะลายโจร
สมุนไพรแห่ งปี ออกอำกำศ วันพุธ ที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2553 ระหว่ำง เวลำ 06.20 - 07.00 น. ในรำยกำร
เช้ำข่ำวข้น คนข่ำวเช้ำ โมเดิร์นไนน์ทีวี
8. แนะนำกำรผลิตฟ้ ำทะลำยโจรที่มีคุณภำพดี ให้เกษตรกร หมู่ 8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ปลูกฟ้ ำทะลำยโจรแบบกลำงแจ้ง เกษตรกรได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) โครงกำรควำมปลอดภัย
อำหำร (Food safety) ด้ำนพืช จำกกรมวิชำกำรเกษตร
9. ร่ วมบันทึกเทป รำยกำรเพื่อนเกษตรกร เรื่ อง ข้อแนะนำกำรปลูกฟ้ ำทะลำยโจร ซึ่ งออกอำกำศ
ทำง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ทำงสถำนีวทิ ยุกระจำยเสี ยงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก วันที่
19 สิ งหำคม พ.ศ. 2553 เวลำ 05.30-06.00 น.
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