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ฝ่ายวิชาการ



ท าไมตอ้งอนุรกัษ์

สมุนไพรไทย

??????

ไม่มีเหลือ!!



ยุทธศาสตร์

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลือก



1

2

การพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีดา้นการแพทย์

แผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้นไทย และการแพทยท์างเลือก 

การพฒันามาตรฐาน/คณุภาพการบริการ การแพทยแ์ผนไทย 

การแพทยพ้ื์นบา้นไทย และการแพทยท์างเลือก

3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้บริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย 

การแพทยพ้ื์นบา้นไทยและการแพทยท์างเลือกในระบบสุขภาพ

4 การพฒันาระบบและกลไกในการคุม้ครองและส่งเสริมภมิูปัญญา

การแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร

5 พฒันาระบบและกลไกในการพฒันาก าลงัคนดา้นการแพทยแ์ผน

ไทย การแพทยพ้ื์นบา้นและการแพทยท์างเลือก



การไดม้าซ่ึงเภสชัวตัถุ อนัประกอบดว้ย 

พืชวตัถุ สตัวว์ตัถุ และธาตวุตัถุ นั้น

เป็นเรือ่งท าดขูดัแยง้กบันโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและ

การสืบทอดและพฒันาการแพทยแ์ผนไทยเป็นอยา่งยิง่

นโยบายท่ีเรง่ดว่นและความเป็นจริงท่ีขดัแยง้



การเพ่ิมมูลค่า/ปริมาณ การใชย้าไทย

และสมุนไพรอยา่งนอ้ย 

รอ้ยละ 25 ภายใน 5 ปี

เป้าหมาย

25%



1 การผลกัดนัดา้นนโยบายดา้นการส่งเสริมการใชย้า

ไทยและยาสมุนไพร

2 การรณรงคส์่งเสริมการใชย้าไทยและยาสมุนไพร

3 การพฒันามาตรฐานยาไทยและยาสมุนไพร

แนวทางการด าเนินการ



กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข ผลกัดนัใหบ้ญัชียาหลกัแห่งชาติมียาแผนไทยตามต ารับยาและ

สมุนไพร 71 รายการ (ต ารบัยา 50 รายการ และยาเด่ียว 21 ชนิด)

ยงัมีต ารบัยาอีกมากท่ีก าลงัอยู่ในการพิจารณาใหเ้ขา้สู่บัญชียาหลกัแห่งชาติ 

ยาสมุนไพรเหล่าน้ีจะอยูใ่นโรงพยาบาลทัว่ประเทศ สามารถใหแ้พทยส์ัง่ใช้

ยาเหล่าน้ีได ้

ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554



จากการวิเคราะหย์าสมุนไพรต ารบัทั้ง 50 ต ารบับวกกบัสมุนไพรเดี่ยวอีก 21 ชนิด 

มีพืชสมุนไพรท่ีจ  าเป็นตอ่การผลิตยาสมุนไพรเหลา่น้ีประมาณ 250 ชนิด

รายช่ือสมุนไพรท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาและบญัชียาหลกัแห่งชาติ

กระจับ, เก๊กฮวย, ข้ีกาแดง,  กระเจี๊ยบแดง, เกล็ดสะระแหน่, ข้ีเหล็ก, กระชาย, 

เกลือแกง, ข้ีอา้ย, กระดอม, กระดงังา, แกแล, ครัง่, กระดาดขาว, โกฐกระดูก, ค า

ไทย, หญา้หนวดแมว, ดีปลี, โดไ่ม่รูล้ม้, โกฐกรกักรา, คูน, กระเทียม, โกฐกา้นพรา้ว, 

โคคลาน, โกฐเขมา, มะแวง้ตน้, ไมเ้ทา้ยายม่อม, ระยอ่ม, อบเชย ฯลฯ 



• หรือ ยาหา้ราก หรือยาแกว้หา้ดวง หรือยาเพชรสว่าง ทั้ง 4 ช่ือน้ีเป็นยาชนิด

เดียวกนั

• ยาต ารบัน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นต ารบัยาไทยแลว้

• มีสรรพคณุ แกไ้ขร้อ้นใน แกไ้ขพ้ิษ (ไขท้ี่ท  าใหมื้อเทา้เยน็ แตต่วัรอ้น ตาแดง 

ปวดศีรษะ มีผ่ืนข้ึน) แกไ้ขต้น้มือ (เริ่มจบัไข)้ และกระทุง้พิษไข ้เพื่อมิใหไ้ข้

หลบใน 

ยาเบญจโลกวิเชียร



• รากมะเดื่อชุมพร รากชิงช่ี รากเทา้ยายม่อม รากคนทา และรากยา่นาง ต  ารบั 

โบราณปรุงยาจะใชร้ากทั้งหา้ในอตัราสว่นท่ีเสมอภาคหรือเทา่กนั ตม้

รบัประทานน ้า หรือบดเป็นผงละเอียด บรรจุแคปซูล หรือป้ันเป็นยาลกูกลอน 

หรือยาพิมพเ์ม็ด ใชร้กัษาไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ ่

ยาเบญจโลกวิเชียร



มะเดื่อชุมพร หรือ มะเดื่ออุทุมพร

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Ficus racemosa L.

ช่ือวงศ ์: MORACEAE

ไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงใหญ่ ล  าตน้เกล้ียง ใบยาวใหญ่ มักจะมีรงัหนอนในเน้ือ

ใบ ผลออกเป็นกระจุกตามก่ิงและล าตน้ ในผลมีเกสรเล็กๆ ผลสุกสีแดงจัด 

มะเดื่อชุมพรเป็นไมร้สฝาด รากมะเดื่อชุมพรจงึใชแ้กไ้ขท้อ้งรว่งไดด้ี รากใชแ้ก้

ไข ้กระทุง้พิษไข ้แกท้อ้งรว่ง 



ชิงช่ี

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Capparis micracantha DC. 

ช่ือวงศ ์: CAPPARACEAE

ไมพุ้ม่ขนาดยอ่ม สูง 1-3 เมตร ก่ิงคดไปมา ผิวตน้เป็นกระขาวแตกระแหง ใบ

เขียวแข็ง ปลายเรียวแหลม มีหนามที่สองขา้งขอบใบ ดอกเป็นเสน้เล็กๆ สีขาว 

ผลกลมเท่าผลมะนาว ผลสุกสีแดง รากใชแ้กไ้ขร้อ้นใน แกไ้ขพ้ิษ ขบัลม ตน้ใช้

ต าพอกแกฟ้กช ้า ใบใชเ้ขา้ยาอาบและกินแกโ้รคผิวหนัง แกไ้ขมี้เม็ดมีหวั 



เทา้ยายม่อม

ไมล้งหวัลม้ลกุ ใบออกที่ยอดรอบขอ้ ดอกแทงจากหวัใตด้ิน อาจสูงจนเลยยอด 

ในฤดูหนาว ตน้จะตาย ทิ้ งหัวไวใ้ตด้ิน พอถึงฤดูฝนล าตน้จะงอกออกมาใหม่ 

แป้งเทา้ยายม่อมที่ใชท้  าขนม หรืออาหารก็ไดม้าจากหวัเทา้ยายม่อมชนิดน้ี ราก

และตน้ใชถ้อนพิษไข ้แกร้อ้นในกระหายน ้า ตดัไข ้แกไ้ขพ้ิษ แกอ้าเจยีน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze

ช่ือวงศ ์: DIOSCOREACEAE



คนทา

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Harrisonia perforata (Blanco) Merr.

ช่ือวงศ ์: SIMAROUBACEAE

เป็นไมพุ้่ม ในป่าโปร่ง สูงไดถึ้ง 8 เมตร ล าตน้สี

เทา มีหนามทั้งตน้ กา้นใบมีครีบ ใบอ่อนสีแดง

สวย ดอกสีขาว ผลกลมฉ า่น ้า ทั้งตน้และราก ใช้

กระทุง้พิษไข ้แกไ้ขทุ้กชนิด แกท้อ้งร่วง ส่วนก่ิง

กา้นใชส้ีฟัน รกัษาฟัน 



ยา่นาง

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

ช่ือวงศ ์: MENISPERMACEAE

ไมเ้ถาเล้ือย รากใหญ ่เถาสีเขียวสด เหนียวมาก และมีน ้าเมือกเหนียว ใบคลา้ย

รางจืด ผลขนาดมะแวง้ ออกติดกันเป็นพวง คนอีสานใชใ้บยา่นางต าคั้นน ้าตม้

รวมกับหน่อไม ้แกร้สข่ืนขม ช่วยลดกรดยูริคในหน่อไม ้(ภูมิปัญญาพื้ นบา้น) 

น ้าคั้นจากใบยงัช่วยลดความขมในแกงข้ีเหล็ก ทางใตเ้อายอดอ่อนมาใส่แกง

เลียง ช่วยใหแ้กงเลียงหวานกลมกล่อม รากใช ้แกไ้ขทุ้กชนิด กระทุง้พิษไข ้แก้

เมาเรือ เมาสุรา









สภาวะเสี่ยงของการสูญพนัธุข์องสมุนไพร

ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศไทย

ทรพัยากรชีวภาพ กายภาพ รวมถึงภูมิปัญญาของปราชญ ์หมอชาวบ้าน 

ก าลังค่อยๆ หมดไป  ไม่ตอ้งพูดถึงพืชพรรณในประเทศไทยท่ีเป็น

สมุนไพรเกือบทั้งส้ิน  ก็ลดนอ้ยถอยลงจากเหตุผลนานับประการในการ

รุกพ้ืนท่ีป่า ส  าหรบัปลกูพืชอาหารและท่ีอยูอ่าศยั



สาเหตขุองการสูญพนัธุข์องสมุนไพร

1 การบุกรุกพ้ืนท่ีป่า เพ่ือปลกูพืชอาหารและท่ีอยูอ่าศยั

2 ไม่มีการเก็บรกัษาพนัธุแ์ละขยายพนัธุเ์พ่ิม

3 สมุนไพรบางชนิดจ  าเป็นตอ้งข้ึนในถ่ินเดิมเท่านั้นจงึ

สามารถใชไ้ด้



บุกรุกป่า

ไม่เห็นคุณค่า

ไม่รูจ้กั

ไม่มีความรู ้



การใชพ้ืชสมุนไพร

• การใชมี้ทั้งในรูปพืชสดบริโภคเป็นอาหาร

• ยาแผนไทย

• อาหารเสริม 

• เครื่องส าอาง 

• สารก าจดัศตัรูพืช 

• ดา้นปศสุตัว ์(รกัษาโรคใหส้ตัว)์ 



แหลง่สมุนไพรท่ีเป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมยาแผนไทย

1. ป่าธรรมชาต ิ(ส่วนใหญ)่

ท่ีเขา้ต ารบัยา



แหลง่สมุนไพรท่ีเป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมยาแผนไทย

2. การเพาะปลกู (ส่วนนอ้ยท่ีปลกูได)้

ส่วนท่ีปลูกกันมักเป็นสมุนไพรท่ีใชเ้ป็น

อาหารหรือเคร่ืองเทศ เช่น ขิง ขม้ินชัน 

พริก กระเจี๊ ยบ เป็นต้น ท่ีเป็นยามีไม่

มาก นัก  เ ช่ น  ฟ้ าทะลาย โจร  ไพล 

เจตมูลเพลิงแดง เป็นตน้ 



แหลง่สมุนไพรท่ีเป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมยาแผนไทย

3. น าเขา้จากตา่งประเทศ

เป็นสมุนไพรท่ีปลูกในประเทศไม่ได้

หรือปลูกได้แต่คุณภาพไม่ค่อยดีหรือ

ปลูกไดป้ริมาณไม่เพียงพอ ดังน้ันจึงท า

ให้มีปัญหาเร่ืองการควบคุณคุณภาพ 

และการปลอมปนของวตัถุดิบ



การอนุรกัษท์รพัยากรพรรณพืชสมุนไพร

ที่หายากและใกลจ้ะสูญพนัธุข์องประเทศไทยอยา่งยัง่ยนื

พิจารณาตามคณุลกัษณะของชนิด (species)และความส าคญัหรือศกัยภาพในการ
น ามาใชป้ระโยชนท์างยาดว้ย ไดแ้ก่

• เป็นสมุนไพรที่มีการน ามาใชป้ระโยชนก์นัมาก แตย่งัคงเก็บมาจากป่า ไม่มีการ

ปลกูเพิ่มหรือเป็นสมุนไพรที่มีใชอ้ยูส่ว่นใหญ ่หรือบางสว่นเป็นการน าเขา้จาก

ตา่งประเทศและไม่ค่อยพบแหลง่สมุนไพรดงักลา่วในประเทศไทย

• เป็นสมุนไพรหายากที่พบเฉพาะในป่า ไม่เป็นท่ีรูจ้กัโดยกวา้งขวาง จดัเป็น

สมุนไพรพื้ นบา้นของเฉพาะบางชุมชนในประเทศไทยเทา่นั้น



การอนุรกัษท์รพัยากรพรรณพืชสมุนไพร

ที่หายากและใกลจ้ะสูญพนัธุข์องประเทศไทยอยา่งยัง่ยนื

• เป็นสมุนไพรที่รูจ้กัสรรพคณุดีมีรายงานการวิจยั แตห่ายากไม่ค่อยมีขายใน

ทอ้งตลาด หรือเป็นสมุนไพรที่มีรายงานการวิจยัในตา่งประเทศ แตไ่ม่ค่อยพบ

เห็นในประเทศไทย

• เป็นสมุนไพรหายากที่ปรากฏอยูใ่นต ารายาแผนโบราณ แตปั่จจุบนัไม่ค่อยพบ

การใช ้และยงัไม่เคยมีรายงานผลการวิจยัมาก่อน



ภาพแสดงพืชสมุนไพรบางชนิดจากบริเวณเข่ือนหว้ยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ



ภาพแสดงพืชสมุนไพรบางชนิดจากบริเวณเข่ือนหว้ยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ



ภาพแสดงพืชสมุนไพรบางชนิดจากบริเวณเข่ือนหว้ยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ



ภาพแสดงพืชสมุนไพรบางชนิดจากบริเวณเข่ือนหว้ยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ

คามป่าฝักตรง



ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งพืชสมุนไพรจ  านวน 59 ชนิด ที่เก็บจากพื้ นที่เข่ือนหว้ยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ

ในครั้งท่ี 1 วนัท่ี 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2553 มีจ  านวน 59 ชนิด 



ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งพืชสมุนไพรจ  านวน 59 ชนิด ที่เก็บจากพื้ นที่เข่ือนหว้ยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ

ในครั้งท่ี 1 วนัท่ี 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2553 มีจ  านวน 59 ชนิด 



การผลิตสมุนไพรในประเทศไทย

• มีชนิดของสมุนไพรท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประมาณ

4,000 ชนิด

• มีชนิดสมุนไพรท่ีน ามาใชอ้ยูใ่นต ารบัยาประมาณ 1,000 ชนิด

• วตัถุดิบพืชสมุนไพรไดม้าจาก 3 แหล่ง คือ การปลกูพืชสมุนไพร 

การเก็บจากธรรมชาติและการน าเขา้จากตา่งประเทศ

• แหล่งปลกูสมุนไพรกระจายทัว่ประเทศ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูก

พืชสมุนไพรเป็นพืชรอง



สมุนไพรที่ปลกูเป็นการคา้ยงัมีไม่มาก

จากการส ารวจของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่ามีพืชสมุนไพร

ท่ีมีการปลูกเป็นการค้า จ  านวนประมาณ 200 ชนิด ท่ีมีการปลูก

แพร่หลายไดแ้ก่ ขม้ินชัน พริกไทย ว่านหางจระเข ้ไพล กระเจี๊ยบแดง 

ฟ้าทะลายโจร เป็นตน้ อย่างไรก็ตามพืชสมุนไพรส่วนใหญ่ยงัเก็บจาก

ธรรมชาติและน าเขา้จากต่างประเทศ (เทียบกับสมุนไพรท่ีตอ้งมีใชใ้น

ต ารบั ประมาณ 1,000 ชนิด)



ชะเอมเทศ

น าเขา้จากประเทศจนี

คณุภาพดีเปลือกนอกตอ้งบางและละเอียดแน่น มีสีน ้าตาลแดง เน้ือ

ในสีเหลือง อมขาว มีแป้งมากและมีรสหวาน ชั้นคุณภาพการซ้ือ

ขายแบ่งตามขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง เป็น 5 เกรด โดยเกรดท่ีดีท่ีสุด

มีขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางมากกว่า 1.9 เซนติเมตร



กานพลู

คุณภาพดีคือ ดอกตูมสีน ้าตาลแดง ความยาว 2-2.5 เซนติเมตร 

ไม่ด า กลิ่นหอมแรง รสเผ็ด ดอกไม่เห่ียวย่นหรือเปราะแตกง่าย 

การซ้ือขายกานพลูยงัไม่มีการจดัชั้นคุณภาพแต่แยกเป็นชนิดกา้น

ดอกและดอกแหง้

น าเขา้จากประเทศจนี



ลกูจนัทนแ์ละดอกจนัทนเ์ทศ

คุณภาพดีคือ ดอกจนัทนเ์ทศมีขนาดใหญ่ เน้ือหนา ไม่แตกหัก แหง้

สนิทและปราศจากเช้ือรา ส  าหรับลูกจันทน์เทศท่ีมีคุณภาพดีจะ

ข้ึนอยูก่บัขนาด แหง้สนิท และมีกล่ินหอม

น าเขา้จากประเทศจนี



อบเชย

คุณภาพดีคือ ผิวเปลือกสะอาด เป็นช้ินส่วนล าตน้ สีเหลืองหรือ

เหลืองเข้ม ความยาวข้ึนกับมาตรฐานของแต่ละประเทศ เช่น 

อินโดนีเซียก าหนดเกรดดีท่ีสุดมีความยาวมากกว่า 10 เซนติเมตร 

ประเทศศรีลงักา เกรดดีท่ีสุดคือยาว 90 เซนติเมตร เป็นตน้

น าเขา้จากตา่งประเทศ



โกฐสอ 3 ชนิด

1. Angelica dahurica (fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.f.

2. Angelica dahurica (fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.f. var. Formosan

(Boiss.) Shan et Yuan

3. Angelica anomala Lallem

พืชสมุนไพรที่มาจากประเทศจนีและสามารถปลกูไดใ้นประเทศไทย



จีนนิยมใชโ้กฐสอมานานแลว้ โดยมักใชเ้ป็นยาแกค้ดัจมูกเน่ืองจากหวัด แก้

ปวดศีรษะโดยเฉพาะบริเวณหนา้ผาก ปวดฟัน แกไ้ซนัส แกอ้าการทางผิวหนังต่างๆ 

เช่น แผลไฟไหมน้ ้ารอ้นลวก โบราณมกัรอ้ยยาน้ีกบัยาหอมอ่ืนๆ คาดเอวไว ้จีนถือว่ายา

น้ีเป็นยาเฉพาะสตรี จึงใช้เป็นยาเก่ียวกับประจ  าเดือน นอกจากนั้นยังใช้ผสมใน

เครื่องส  าอางบ ารุงผิวหนา้หลายชนิด (ชยนัต์ พิเชียรสุนทร แมน้มาศ ชวลิตและวิเชียร 

จริวงศ,์2542)

สรรพคุณยาจนี



ต ารายาโบราณของไทยว่า โกศสอมีกลิ่นหอม มีรสขมมัน มี

สรรพคุณแกไ้ข ้แกหื้ด แกไ้อ ท าหวัใจใหชุ่้มช่ืน คนจีนท่ีตม้น ้าเล่ียงจุย๊ขาย

มกัใส่โกฐสอตม้ลงไปดว้ย 

(อุทยั สินธุสาร, 2542)

สรรพคณุยาไทย



• โกฐหวับวั Ligusticum sinensis Oliv. cv. Chuanxiang

• โกฐจฬุาล าพา(ชิงเฮา ชนิดที1่) Artemisia annua L.

• ชิงเฮา(ชนิดที่2) Artemisia apiacea Hance

• อบเชยจนี Cinnamomum aromaticum Nees

• ชะเอมเทศ Glycyrrhiza uralensis Fischer

• เจยีวกู่หลาน Gynostemma pentaphyllum Makino

พืชสมุนไพรที่มาจากประเทศจนีและสามารถปลกูไดใ้นประเทศไทย



โกฐหวับวั

ช่ือไทย โกฐหวับวั

ช่ือจนี ชวงชวอง (จีนกลาง ) ชวงเกียง (จีนแตจ้ิ๋ว)

ช่ือสามญั Szechuan lovage

ช่ือวิทยาศาสตร ์Ligusticum sinensis Oliv. cv. Chuanxiang

ช่ือพอ้ง Ligusticum chuanxiong Hort. Ex Y.Q. Qiu

วงศ ์Umbelliferae



โกฐหวับวั

สว่นที่ใชท้  ายา

เหงา้ , เหงา้แหง้รูปร่างค่อนขา้งกลม ผิวเป็นปุ่มปมคลา้ยโกฐเขมาแต่กลมกว่า มีสี

น ้าตาล มีกล่ินหอมฉุน รสขม และชาเล็กน้อย แต่จะหวานภายหลงั



โกฐหวับวั

สรรพคณุยาจนี

ใชเ้ป็นยาแกห้วดั แกป้วดศีรษะ บ ารุงโลหิตแกโ้รคโลหิตจาง แกอ้าการปวดจากเลือด

คัง่ กระจายการตีบของเสน้เลือด ประจ าเดือนมาไม่เป็นปกติ แกฟ้กช ้าปวดเจ็บต่างๆ 

รวมทั้งปวดฟัน อาเจียนเป็นเลือด ไอ วณัโรค ใบมีกล่ินหอมชื่นใจ ใชเ้ป็นยาขบัพยาธิ

ในทอ้ง แกบิ้ด แกไ้อ เป็นยาขบัลม แกโ้รคประสาท เป็นยาฆ่าเชื้ อ ใชเ้ป็นส่วนผสมใน

ยาแกห้วดัและแกท้อ้งรว่ง ดอกใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัเครื่องส าอางแต่งหน้า



โกฐหวับวั

สรรพคณุยาไทย

สรรพคุณยาไทย วา่ โกฐหวับวัมีกล่ินหอม รสมนั ใชข้บัลม แกล้มในกองริดสีดวง และ

กระจายลมทั้งปวง



โกฐหวับวั



โกฐจุฬาล าพา(ชิงเฮา)

ช่ือไทย โกฐจุฬาล าพา

ช่ือจนี ชิงเฮา (จีนกลาง) แชเฮา (จีนแตจ้ิ๋ว)

ช่ือสามญั Sweet warm wood, Quinghao

ช่ือวิทยาศาสตร ์ชนิดท่ี (1) Artemisia annua L.

ชนิดท่ี (2) Artemisia apiacea Hance

วงศ์ Compositae



โกฐจุฬาล าพา(ชิงเฮา)

พืชสกุล Artemisia หลายชนิดท่ีพบในประเทศไทย เช่น A. pallens

Wall. ex Besser, A. vulgaris L var. indica Maxim. มีผูเ้รียกชื่อเป็นโกฐจุฬา

ล าพา โกฐจุฬาล าพาไทย หรือโกฐจุฬา ลว้นไมใ่ชเ่ครื่องยาท่ีแพทยแ์ผนโบราณ

เรียก 

โกฐจุฬาล าพา ส าหรบั Artemisia vulgaris L. ชื่อจีนเรียก เหี่ย (จีน

แตจ้ิว๋) หรือ อา้ย (จนีกลาง) จีนใชเ้ป็นวสัดุบ าบดัโรคดว้ยการรมยา 



โกฐจุฬาล าพา(ชิงเฮา)

สว่นที่ใชท้  ายา ส่วนเหนือดิน

สรรพคณุยาจนี

แพทยแ์ผนโบราณของจีนใชส้่วนท่ีอยู่เหนือดินของพืชชนิดน้ี ใชแ้กไ้ขอ้นัเกิด

จากความรอ้นในฤดูรอ้น แกไ้ขต้ า่ๆ ท่ีไม่มีเหงื่อ แกไ้ขอ้นัเน่ืองจากวณัโรค แก้

ไขจ้บัสัน่ และแกร้ิดสีดวงทวาร 



โกฐจุฬาล าพา(ชิงเฮา)

สรรพคณุยาไทย

โกฐจุฬาล าพาเป็นชื่อท่ีแพทย์แผนไทยเรียกใบและเรือนยอดของพืชชนิดน้ี 

ต าราสรรพคุณยาแผนโบราณของของไทยวา่มีสรรพคุณแกไ้ขเ้จลียง 

(ไขจ้บัวนัเวน้วนั- เป็นไขจ้บัสัน่ประเภทหน่ึง) แกไ้ข ้ลดเสมหะ แกห้ืด แกไ้อ 

ใชเ้ป็นยาขบัเหงื่อ



โกฐจุฬาล าพา(ชิงเฮา)



โกฐสอ

ช่ือไทย โกฐสอ

ช่ือจนี ไป๋จื่อ (จีนกลาง), แปะจี้  (จีนแตจ้ิ๋ว)

ช่ือสามญั Dahurian angelica

ช่ือวิทยาศาสตร ์

1. Angelica dahurica (fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.f.

2. Angelica dahurica (fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.f. var. Formosan

(Boiss.) Shan et Yuan

3. Angelica anomala Lallem

วงศ ์Umbelliferae



โกฐสอ

สว่นที่ใชท้  ายา

รากแหง้ , มีลักษณะกลมยาว คลา้ยหวัผักกาด แต่เล็กกว่าและแข็งกว่ามาก 

ผิวสีน ้าตาล มีรอยย่นและมีสัน ท่ีเปลือกมีประท่ีมีชนัอยู่ เน้ือในมีสีขาวนวล 

(ค าว่า สอ เป็นภาษาเขมรแปลว่า ขาว) มีจุดเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นชันหรือน ้ ามัน

ระเหยง่าย ท าใหม้ีกล่ินหอม มีรสเผ็ดรอ้นและขม 



โกฐสอ

ความส าคญัและการพฒันา

โกฐสอเป็นหน่ึงในพิกดัยาไทยท่ีเรียกวา่ โกฐทั้งหา้ โกฐทั้งเจด็และโกฐทั้งเกา้



โกฐสอ



ชะเอมเทศ

ช่ือไทย ชะเอมเทศ ชะเอมจนี ชะเอมขาไก่

ช่ือจนี กนัเฉ่า (จีนกลาง) ก าเชา่ (จีนแตจ้ิ๋ว)

ช่ือสามญั Manchurian Licorice, Chinese Licorice

ช่ือวิทยาศาสตร ์Glycyrrhiza uralensis Fischer

วงศ ์Leguminosae



ชะเอมเทศ

สว่นที่ใชท้  ายา

ราก มีลักษณะเ ป็นท่อนกลมยาวประมาณ 30-100 เซนติ เมตร 

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.6-3.5 เซนติเมตร เปลือกนอกสีน ้าตาลแดง หรือน ้าตาล

เขม้ มีรอยยน่ตามความยาวเห็นไดช้ดั มีรอยตามขวางนูนขึ้ น สีเหลืองเขม้และ

มีรอยรากฝอยเล็กๆ ติดอยูบ่า้ง หน้าตดัขวางเรียบ 



ชะเอมเทศ

สว่นที่ใชท้  ายา (ตอ่)

เน้ือในรากสีเหลือง ตรงกลางเน้ือโปร่ง รอบๆ เน้ือแข็งแน่น มีเสน้ใยและแป้ง

มาก กล่ินหอม รสหวานชุ่มเฉพาะตัว ชะเอมเทศท่ีมีคุณภาพดี เปลือกนอก

ตอ้งบางและละเอียดแน่น มีสีน ้าตาลแดง เน้ือในสีเหลืองอมขาว มีแป้งมาก 

และมีรสหวาน (เย็นจิตร เตชะด ารงสิน, 2547) รากชะเอมจึงถูกน าไปแต่ง

รสอาหาร ปรุงยาสมุนไพร หรือใชเ้ป็นแต่งรสหวานในขนมและลูกอม 



ชะเอมเทศ

สรรพคณุยาจนี

ชะเอมเทศมีรสหวาน ฤทธ์ิปานกลาง มีสรรพคุณเป็นยาแกโ้รคกระเพาะ ชว่ย

ยอ่ยอาหาร แกไ้อ ท าใหชุ้ม่คอ แกอ้าการใจสัน่ และโรคลมซกั



ชะเอมเทศ

สรรพคณุยาไทย

ใชข้ับเลือดเน่า บ ารุงหัวใจใชชุ้่มชื่น แกก้ าเดา แกไ้อ ท าให้ชุ่มคอ เป็นยา

ระบายอ่อนๆ ชะเอมเทศใชป้รุงแต่งรสยาใหร้บัประทานง่ายโดยใชเ้ป็นตวัยา

ประสานใหต้วัยาอ่ืนๆ ในต ารบัสามารถเขา้กนัได ้และช่วยใหต้วัยาหลกัออก

ฤทธ์ิเร็วขึ้ น รวมทั้งช่วยลดพิษ หรืออาการขา้งเคียงท่ีอาจเกิดจากยาได ้

นอกจากน้ียงัชว่ยใหร้สยาดีขึ้ น และใชเ้ป็นยาอายุวฒันะ



ชะเอมเทศ



อบเชยจนี

ช่ือไทย อบเชยจนี

ช่ือจนี โยว่กุย้ (จีนกลาง), เน็กกุ่ย (จีนแตจ้ิ๋ว)

ช่ือสามญั Chinese cinnamom, Chinese cassia, Chinese bark

ช่ือวิทยาศาสตร ์Cinnamomum aromaticum Nees

ช่ือพอ้ง Cinnamomum cassia Presl., Cinnamomum cassia Nees ex Bl

วงศ ์Lauraceae



อบเชยจนี

สว่นที่ใชท้  ายา

เปลือกตน้, เปลือกอบเชยจีนจะหนากว่า สีเขม้กว่า หยาบกว่าอบเชยเทศ

(อบเชยศรีลงักา) อยา่งเห็นไดช้ดัและยงัมีเปลือกชั้นนอก (cork) อยู่



อบเชยจนี

สรรพคณุยาจนี

แพทยแ์ผนจีนใชอ้บเชยจีนเป็นยาบ ารุงธาตุ แกป้วดทอ้ง ขบัลม บ ารุงหวัใจ 

แก้ประจ าเดือนมาไม่เป็นปกติ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ปัสสาวะบ่อยตอน

กลางคืน กลั้นปัสสาวะไมอ่ยู่



อบเชยจนี

สรรพคณุยาไทย

สรรพคุณยาแผนโบราณ เปลือกอบเชยมีกล่ินหอม รสสุขุม มีสรรพคุณบ ารุง

ดวงจติ แกอ้่อนเพลีย ชูก าลงั ขบัลม บ ารุงธาตุ แกไ้ขส้นันิบาต ใชป้รุงเป็นยา

นัตถุ ์แกป้วดหวั รากและใบอบเชยมีกล่ินหอม รสสุขุม ตม้น ้าด่ืมแกไ้ขจ้าก

การอกัเสบหลงัคลอด เป็นยาขบัลม บ ารุงธาตุ แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ อบเชยจนี

เป็นยาขบัลม บ ารุงธาตุและฝาดสมาน



อบเชยจนี

สรรพคณุยาไทย (ตอ่)

กล่าวกนัวา่อบเชยจีนท าใหป้ริมาณของน ้านมลดลง นอกจากน้ีใชแ้ต่งกล่ินยา

ท่ีใชแ้กท้อ้งเสีย เพราะจะไปชว่ยเสริมฤทธ์ิของยา ใชแ้กค้ล่ืนไสอ้าเจยีน



อบเชยจนี



• โกฐเชียง Angelica sinensis (Oliv.) Diesis  ตงักุย

• โกฐเขมา Atractylodes lancea (Thunb.) DC โกฐหอม

พืชสมุนไพรที่มาจากตา่งประเทศและสามารถปลกูไดใ้นประเทศไทย



โกฐเชียง

ช่ือไทย โกฐเชียง

ช่ือจนี ตงักุย (จีนกลาง และจนีแตจ้ิ๋ว)

ช่ือสามญั Chinese angelica

ช่ือวิทยาศาตร์ Angelica sinensis (Oliv.) Diels

วงศ ์Umbelliferae



โกฐเชียง

โกฐเชียงจัดเป็นหน่ึงในพิกัดโกฐทั้งหา้ โกฐทั้ง

เจ็ดและโกฐทั้งเกา้ และเป็นตัวยาสมุนไพรท่ีมี

การขึ้ นทะเบียนยาแผนโบราณของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) จ านวน 

1,371 ต ารบั (ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา, 2549)



โกฐเชียง

สรรพคณุยาจนี

จีนใชป้ระโยชน์จากรากโกฐเชียงต่างกนั รากส่วนบน เรียก ตงักุยเทา้ ใชเ้ป็น

ยาบ ารุงก าลงั ส่วนรากแขนงจีนเรียก ตงักุยบ๊วย ใชก้บัโรคเฉพาะสตรี เป็นยา

บ ารุงโลหิต ปรบัการไหลเวียนของเลือดใหเ้ป็นปกติ ปรบัประจ าเดือนใหเ้ป็น

ปกติ แกอ้าการปวดประจ าเดือน อาการทอ้งผูกของสตรีมีครรภ์ เป็นยาท่ี

เหมาะส าหรับสตรีทั้งก่อนและหลังคลอด (ชยันต์ พิเชียรสุนทร แมน้มาศ 

ชวลิต และวเิชียร จริวงศ,์ 2542)



โกฐเชียง

สรรพคณุยาไทย

สรรพคุณในการแพทยแ์ผนไทยรสหอมหวาน สุขุม ใชแ้กไ้ข ้แกส้ะอึก แกไ้อ 

แกเ้สียดแทงสองราวขา้ง (อุทยั สินธุสาร, 2542)



โกฐเชียง

ประเทศญ่ีปุ่นมีการปลูกเป็นการคา้และคนญ่ีปุ่นนิยมบริโภคตน้สด

เหมือนตน้คึ่นฉ่าย ตงักุยญ่ีปุ่น หรือโกฐเชียงญ่ีปุ่น มีชือ่วทิยาศาสตร ์Angelica 

acutiloba Kitigawa ทั้งตน้มีกล่ินหอมแรงมาก แต่สรรพคุณทางยาอ่อนกวา่

โกฐเชียงน้ี 

ประเทศไทยมีการน าเขา้มาปลูกท่ีสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง 

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีปลูกทัว่ไปทางภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เรียกชื่อวา่โสมหรือตงักุย



โกฐเชียง

ประเทศจีนมีการพัฒนาสายพันธุ์โกฐเชียงและเป็นพืชปลูกเ ป็น

การคา้มานานนับพันปี คนจีนนิยมใชโ้กฐเชียงมาก ใชเ้ป็นเครื่องยาในยา

ขนานต่างๆ จ านวนมาก จะเป็นรองก็แต่ชะเอม (Licorice) เท่าน้ัน 

โกฐเชียงหรือตงักุยนิยมใชเ้ป็นยาบ ารุงก าลงั นิยมใชม้ากรองลงมา

จากโสม (Ginseng) มีประวติัการใชย้าวนาน 

ปัจจุบันมีการจดสิทธิบัตรของตังกุย ในจีน ฮ่องกง สหรฐัอเมริกา

และสิงคโปร์



โกฐเชียง



โกฐเขมา

ช่ือไทย โกฐเขมาหรือโกฐหอม

ช่ือจนี ชงัจ ู(จนีกลาง), ชงัตุก๊ (จนีแตจ้ิว๋)

ช่ือสามญั Atractylodes

ช่ือวิทยาศาสตร ์Atractylodes lancea (Thunb.) DC

วงศ ์Compositae



โกฐเขมา

โกฐเขมาเป็นสมุนไพรท่ีใชใ้นยาหลายต ารับมาก 

ทั้ งในต าราแพทย์แผนจีนและแผนไทย มีการ

รับรองอยู่ในต ารับยาแห่งประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ฉบับคริสต์ศักราช 2000 ในชื่อ

Rhimosa atractylodis



โกฐเขมา

ส าหรบัประเทศไทยก็มีการใชม้าก ตวัยาสมุนไพรท่ี

มีการขึ้ นทะเบียนยาแผนโบราณของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) มีโกฐเขมา ถึง 

1,100 ต ารบั



โกฐเขมา

สว่นที่ใชท้  ายา

เหงา้ โกฐเขมาท่ีมีขายในทอ้งตลาดเป็นเหงา้แหง้ท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งกลม ท่ี

รูปยาวก็มีบา้ง หรืออาจมีแฉกแยกออกไปบา้ง มีลักษณะเป็นปุ่มปมเปลือก

นอกคลา้ยผิวมะกรดู มีสีน ้าตาลแกมด า มีรอยยน่และรอยบิดตามขวาง มีกล่ิน

หอม เน้ือแน่น เมื่อฝานหวัออกใหม่ๆ จะมีสีขาวขุ่นท่ีเน้ือในและมีแตม้สีแสด

ของชนัน ้ามนัอยูป่ระปรายทัว่ไป เมื่อน ามาดองดว้ยเหลา้จะใหย้าดองสีเหลือง 

มีกล่ินหอม



โกฐเขมา

สรรพคณุยาจนี

แพทยแ์ผนโบราณของจีนนิยมใชโ้กฐเขมามาก เขา้ในยาจีนหลายขนาน ต ารา

ยาจีนใชแ้กท้อ้งเสียทอ้งร่วง แกอ้าการบวม โดยเฉพาะอาการบวมท่ีขา แก้

ปวดขอ้เน่ืองจากขอ้อักเสบ แกห้วดั และตาบอดกลางคืน ขนาดท่ีใช ้3-9

กรมั (ราชบณัฑิตสถาน, 2546)



โกฐเขมา

สรรพคณุยาไทย

ต าราตามสรรพคุณยาไทยโกฐเขมามีกล่ินหอม รสรอ้น ใชเ้ป็นยาบ ารุงธาตุ 

เป็นยาบ ารุงก าลงั แกโ้รคเขา้ขอ้ เป็นยาเจริญอาหาร ยาขบัปัสสาวะ แกโ้รคใน

ปากในคอ แกห้วดัคดัจมูกแกไ้ข ้แกไ้ขร้ากสาดเรื้ อรงั ระงบัอาการหอบคลา้ย

ยาอีเฟรดริน จดัเป็นโกฐชนิดหน่ึงในพิกดัยาไทยท่ีเรียก โกฐทั้งหา้ โกฐทั้งเจ็ด

และโกฐทั้งเกา้ (ราชบณัฑิตสถาน, 2546)



โกฐเขมา



ไดแ้ก่ โกฐหวับวั โกฐสอ โกฐเขมา โกฐเชียง โกฐจุฬาล าพา

เป็นส่วนประกอบในยาธาตุบรรจบ ยาวิสมัพยาใหญ่

• โกฐทั้งเจด็ ไดแ้ก่ โกฐทั้งหา้ โกฐกระดูก โกฐกา้นพรา้ว

• โกฐทั้งเกา้ ไดแ้ก่ โกฐทั้งเจ็ด โกฐพุงปลา โกฐชฎามงัษี

เป็นส่วนประกอบในยาหอมอินทจกัร์ ยาหอมเนาวโกฐ

• สรรพคณุรวม แกไ้ข้ แกไ้ขร้่วมกบัมีเสมหะ แกห้ืดไอ ขบั

ลม บ ารุงเลือด บ ารุงกระดูก

โกฐทั้งหา้



โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)



วิธีการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชสมุนไพรไทย



การเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชสมุนไพร

In situ ในสภาพธรรมชาติ

ปลกูในเรือนเพาะช า 

เก็บในหลอดทดลอง 

หรือเก็บในสภาพปลอดเช้ือ

เก็บเมล็ดพนัธุ์

เก็บใน -196 Celsius

เก็บสารพนัธุกรรม (DNA)

เก็บลายพิมพดี์เอ็นเอ (DNA Fingerprints)

Ex situ  ในหอ้งทดลอง 

ปลูกในเรือนเพาะช า หรือสถานีทดลอง



เรอืนเพาะช า





การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช



การเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุกรรมพืช

เครือ่งปิดผนึกซอง

อะลมิูเนียม

เครือ่งปิดฝากระป๋อง



หอ้งเยน็ส าหรบัเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุกรรมพืช



การเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุกรรมพืช

ระยะสั้น 
ความช้ืนในเมล็ด 11-12%  อุณหภมิู 15 °C ความช้ืนสมัพทัธ ์

60% เก็บไดน้าน 3-5 ปี

ระยะปานกลาง
ความช้ืนในเมล็ด 8% อุณหภมิู 5 °C ความช้ืนสมัพทัธ์ 60% 

เก็บไดน้าน 20 ปี

ระยะยาว
ความช้ืนในเมล็ด  8%  อุณหภมิู -10 °C ความช้ืนสมัพทัธ ์

60% เก็บไดน้าน 50 ปี

ไนโตรเจนเหลว 

-196 °C 

เก็บไดน้านตราบที่มีไนโตรเจนเหลว

* มีการน ามาทดสอบความงอกเป็นระยะ



มีการน ามาทดสอบความมี

ชีวติและความงอกเป็นระยะ



การเก็บในสภาพเยน็ยิง่ยวด

เก็บรกัษาเมล็ดพนัธุกรรม

เก็บส่วนปลายยอด



ดีเอ็นเอ (DNA)

ดีเอ็นเอ ลายพิมพด์ีเอ็นเอ



เก็บในกระดาษ  FTA Card ที่อุณหภูมิหอ้ง (25°C)



เก็บในหลอด (microtube) ในตูแ้ช่แข็ง -20 ถึง -80 °C



เป้าหมายในการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชสมุนไพร

เก็บรกัษาพนัธุกรรม

แลกเปลี่ยนสายพนัธุ์

การปรบัปรุงพนัธุ์

น าไปใชป้ระโยชน์



หอ้งปฏิบตัิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช

สวนจติรลดา พระราชวงัดสุิต กรุงเทพมหานคร 10303  

Tel. 0-2282-1850

www.rspg.or.th



• อาหารก่ึงแข็ง (Semi-solid)

• อาหารเหลว (Cell suspension, TIS ; Bioreactor)

• ในโตรเจนเหลว (ช้ินสว่น เมล็ดพนัธุ ์แคลลสั เมล็ดเทียม)

ลกัษณะการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืช



การเพาะเล้ียงในอาหารก่ึงแข็ง



การเพาะเล้ียงเซลลแ์ขวนลอย : Cell suspension



Bioreactor

(Temporary Immersion System)



เมล็ดเทียม



ขนุนไพศาลทกัษิณ  (พืชเอกลกัษณใ์นวงัหลวง)

อายุ 140 ปี

พ.ศ. 2528



การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ขนุนไพศาลทกัษิณ

เพิ่มปริมาณยอด ชกัน าใหเ้กิดราก



ตน้กลา้ขนุนไพศาลทกัษิณพรอ้มปลกู



ขนุนไพศาลทกัษิณ

อายุ 5 ปี

อายุ 18 ปี



ขนุน

ใบ รสฝาดมนั รกัษาหนองเรื้ อรงั ใบสดน ามาต าใหล้ะเอียดอุ่นพอกแผล

ราก (ขนุนละมุด) รสหวานอมขม แกท้อ้งร่วง แกไ้ข ้แกธ้าตุน ้าก าเริบ โลหิต

พิการ ฝาดสมาน บ ารุงก าลงั บ ารุงโลหิต

แก่นและราก รสหวานอมขม บ ารุงโลหิต แก้กามโรค ขับพยาธิ ระงับ

ประสาท แกโ้รคลมชกั



ขนุน

ยาง รสจืด ฝาดเฝ่ือน แกอ้ักเสบบวม แผลมีหนองเรื้ อรัง แกต้่อมน ้ าเหลือง

อกัเสบ ขบัพยาธิ ขบัน ้านม

เน้ือหุม้เมล็ด รสหวานมนัหอม บ ารุงก าลงั ชูหวัใจใหชุ้ม่ชืน่

เน้ือในเมล็ด รสหวานมนั บ ารุงน ้านม ขบัน ้านม บ ารุงก าลงั



การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่หวาย (พืชเศรษฐกิจ)



ผลหวาย

แกะคพัภะ

เพิ่มปริมาณยอด

ชกัน าใหเ้กิดรากยา้ยปลกู

ปลกู



วงจรการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่หวาย



การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่หวาย



การเก็บรกัษาเน้ือเยือ่หวายหลายชนิด

• หวายหอม

• หวายตะคา้ทอง

• หวายโปรง่

• หวายงวย

• หวายงอน

• หวายนัง่

• หวายน ้าผ้ึง

• หวายผิวแข็ง

• หวายชุมพร

• หวายจ า

• หวายขม



ตน้หวายจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่

หวายตะคา้ทอง
หวายหอม



หวาย

ยอดอ่อนหวายมีสรรพคณุ

• รสขมเย็น  แกไ้อ บ ารุงน ้าดี แกร้อ้นในกระหายน ้า

• ช่วยบรรเทาอาการทอ้งเสีย ทอ้งร่วง  แกร้อ้นใน บ ารุงน ้าดี เป็นอาหาร

บ ารุงธาตุไฟ

• สมานแผลในกระเพาะและล าไส ้ ขบัลม  ขบัเหงื่อ ช่วยระบายทอ้ง  เป็น

อาหารบ ารุงธาตุดิน



หวาย

แสลง 

• ผูท่ี้มีอาการทอ้งผูกเป็นประจ า หากรบัประทานบ่อยๆ จะท าใหท้อ้งผูก

มากขึ้ น  

• ผูเ้ป็นโรคเหน็บชา อมัพฤกษ์หากรบัประทานบ่อยๆ จะท าใหก้ารรกัษา

ไมไ่ดผ้ล เน่ืองจากแกงหวายมีคุณสมบติัเป็นยาเยน็



หวายตะคา้ทอง

อยูใ่นต ารบัยาไทย

ใชส้่วนเถา : แกพ้ิษรอ้น แกไ้ขพ้ิษ ไขก้าฬ แกช้กัเพราะความรอ้นสูง แกส้ลบ 

แกห้อบ แกล้ิ้นกระดา้งคางแข็งเพราะพิษไข ้สุมไฟท าด่าง รสเย็นจดั แกห้อบ 

ดบัพิษรอ้น



กฤษณา (Aquilaria spp.)

• เน้ือไม้ของต้นกฤษณาท่ีมีน ้ าหอมสะสมอยู่ เรียกว่า “ไม้กฤษณา” 

(Agarwood, Aloewood) มรีาคาแพง 

• ทัว่โลกใชไ้มก้ฤษณา เครื่องส าอาง ยา หวัน ้าหอม และวตัถุมงคล เป็น

ตน้



การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่กฤษณา

ระยะกระตุน้การเกิดราก 

MS + IBA 1.5 mg/l 4 สปัดาห์



เปราะหอม Kaempferia galanga L.

ZINGIBERACEAE



ว่านชกัมดลกู Curcuma  zanthorrhiza Roxb.

ZINGIBERACEAE



ว่านนางค า Curcuma aromatica Salisb.

ZINGIBERACEAE



ขม้ินออ้ย Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe

ZINGIBERACEAE



ว่านมหาเมฆ Curcuma aeruginosa Roxb.

ZINGIBERACEAE



ว่านไก่ด า

ZINGIBERACEAE



การเล้ียงแคลลสัของพืชสมุนไพรเพื่อประโยชนใ์นทางยา

แคลลสัของกระเจี๊ ยบเขียว 

(Abelmoschus esculentus)

แคลลสัของบวับก 

(Centella asiatica)



การเล้ียงแคลลสัของพืชสมุนไพรเพื่อประโยชนใ์นทางยา

แคลลสัของหมอ่น

(Morus alba) 

แคลลสัของถัว่แดงหลวง 

(Phaseolus vulgaris) 



กระเจี๊ยบเขียว

• มีสารจ าพวกกมั (gum) และเพคติน (pectin) ในปริมาณสูง ท าใหม้ี

ลกัษณะเป็นเมือก

• ตอ้งการใหม้ีเมือกมากควรจะปรุงอาหารหรือตม้ใหน้านสกัหน่อย ซ่ึงจะ

ช่วยลดอาการโรคกระเพาะ ล าไสอ้กัเสบ

• ป้องกนัอาการหลอดเลือดตีบตนั รกัษาความดนัโลหิตใหเ้ป็นปกติ บ ารุง

สมอง ทั้งยงัเป็นยาระบายท่ีดี

• มีสารชว่ยขบัพยาธิตวัจี๊ด



บวับก

• พบสารส าคัญ 3 ชนิดท่ีสกัดไดจ้ากบัวบกเป็นสารประกอบเทอร์พีน

(terpenic compounds) ไดแ้ก่ asiatic acid, madecassic acid และ 

asiaticoside

• มีฤทธ์ิช่วยเพิ่มการไหลเวยีนของโลหิตไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น  

สมอง  และปลายมือปลายเทา้ซ่ึงจะช่วยในการบรรเทาและรักษาโรค

สมองเส่ือม (Alzheimer’ s disease) 

• รกัษาแผลของผูป่้วยเบาหวานได ้



หม่อน

• สารสกดัท าเป็นครีมบ ารุงผิว รกัษาฝ้า

• ลดน ้าตาลในเลือด ลดการเกิดเบาหวาน

• ลดไขมนัในเลือด

• พบสาร gallic acid หน่ึงในสารประกอบกลุ่ม polyphenolic



ถัว่แดงหลวง

• มีสารยบัยัง้เอ็นไซมอ์ะไมเลส

• ลดน ้าตาลในเลือด

• สารสกดับ ารุงผิว ป้องกนัฝ้า หน้าขาว



เพิ่มปรมิาณเซลลโ์ดยการเล้ียงในอาหารเหลว

• โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มปริมาณเซลลเ์พื่อการสรา้ง

สารส าคญั

• ไม่มีวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงเพ่ือขยายพนัธุป์ลกูในแปลง

• ประหยดัพ้ืนท่ี ราคาถูกในระยะยาว และสามารถควบคมุการ

ผลิตได้



CRYOPRESERVATION





น าช้ินสว่นมาใสใ่นหลอดทดลอง



เตมิสาร  Cryoprotectant



Prefreezing



เรยีงใส่กา้นหลอดเพื่อเก็บในถงัไนโตรเจนเหลว



เก็บรกัษาไนโตรเจนเหลว (-196 Celsius)



น าสาร Cryoprotectant ออกจากเซลล์



ทดสอบความมีชีวิตของเน้ือเยือ่



Cryoprotectant

น ้าแข็ง



2-3 mm



Encapsulation and osmoprotection



1.5ml PVS2 solution  

30% glycerol,

15% ethylene glycol

15% DMSO





4 mm

Ms free hormone 

1 month  



bead



• ช่วยในการเก็บรกัษาพนัธุพ์ืชสมุนไพรในสภาพปลอดเช้ือ พรอ้มในการน ามา

ขยายพนัธุต์อ่ในสภาพธรรมชาติ

• ใชข้ยายพนัธุพ์ืชสมุนไพรที่มีคณุค่า ซ่ึงอาจจะมีปัญหาในการขยายพนัธุพ์ืชโดย

วิธีดั้งเดิม (หาเมล็ดไม่ได)้

• ผลิตสารส าคญัของพืชสมุนไพรในสภาพการเล้ียงระดบัเซลล ์(Cell Culture)

ประโยชนข์องการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สมุนไพร



• ช่วยขยายพนัธุพ์ืชสมุนไพรที่เกิดจากการกลายพนัธุแ์ลว้เป็นหมัน หรือพืชที่ไม่

มีเมล็ด หรือเพาะดว้ยเมล็ดแลว้งอกยาก

• ช่วยขยายพนัธุพ์ืชสมุนไพรในอนาคตที่อาจเกิดจากปรบัปรุงพนัธแ์ลว้ตอ้งการ

คงสายพนัธุเ์ดิม ทั้งการปรบัปรุงพนัธุป์กตแิละพนัธุวิศวกรรม (genetically 

modified plants)

ประโยชนข์องการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สมุนไพร



การพิสูจนเ์อกลกัษณส์มุนไพรไทย

พืชสด

ของแหง้, ยาเดี่ยว

ต ารบัยา



• อพ.สธ.

• มหาวิทยาลยัตา่งๆ

• หน่วยงานราชการ

หน่วยงานที่ท  างานดา้นพิสูจนเ์อกลกัษณส์มุนไพรไทย



1. ใชพ้ิสูจนว่์าเป็นสมุนไพรชนิดนั้นๆ หรือไม่ (เบ้ืองตน้) โดยเปรียบเทียบ

กบัตน้ท่ีถูกตอ้ง

2. ช่วยสรา้งความมัน่ใจและเป็นการตรวจสอบสายพนัธุก์่อนเพาะปลกู (crop 

assurance) โดยเฉพาะสมุนไพรทางการคา้ จ  าเป็นตอ้งมีสายพันธุท์ี่ดี  มี

ปริมาณสารส าคัญสูง และมีคุณภาพสม า่เสมอ ดังนั้นการตรวจสอบว่าเป็น

สายพนัธุท์ี่ถูกตอ้งก่อนน าไปปลกู จะช่วยลดความเสี่ยงตา่งๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

ท าไมตอ้งพิสูจนเ์อกลกัษณส์มุนไพร



3. ใชย้ืนยนัการอา้งสิทธ์ิว่าเป็นพืชพนัธุด์ั้งเดิม หรือเป็นพืชของประเทศไทย

ป้องกนัการอา้งสิทธิว่าเป็นพืชพนัธุใ์หม่ หรอืการอา้งสิทธ์ิของตา่งชาติ 

4. ช่วยในการจดัหมวดหมู่พืช (taxonomy) โดยเฉพาะกรณีที่วิธีการแบบ

ดั้งเดิมไม่สามารถตดัสินได ้การใชล้ายพิมพพ์นัธุกรรมเขา้มาช่วย จะท าให้

การจดัหมวดหมู่พืชถูกตอ้งยิง่ข้ึน

ท าไมตอ้งพิสูจนเ์อกลกัษณส์มุนไพร



1. การใชล้ักษณะทางมหทรรศน์หรือสัณฐานวิทยา (macroscopic or 

morphological identification) แตวิ่ธีน้ีตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ 

2. การใชเ้ทคนิคทางเคมี อย่างไรก็ตาม การพิสูจนเ์อกลกัษณท์างเคมีก็ยงัมี

ขอ้จ  ากดัอนัเน่ืองจากปริมาณ และ/หรือ ชนิดของสารเคมีที่สามารถตรวจพบ

ไดใ้นพืชสมุนไพรอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจยัตา่งๆ เช่น ฤดูกาล ความช้ืน 

แหลง่ท่ีอยู ่ฯลฯ

การพิสูจนเ์อกลกัษณข์องพืชสมุนไพร



3.  เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล เช่นโดยการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA 

barcode) ซ่ึงเป็นเครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker) ชนิดหน่ึง จงึเป็น

ทางเลือกอีกวิธีหน่ึง วิธีการน้ีใชล้  าดบันิวคลีโอไทด์ (nucleotide sequence) 

หรือรูปแบบดีเอ็นเอ (DNA pattern) ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้

การพิสูจนเ์อกลกัษณข์องพืชสมุนไพร



โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(อพ.สธ.)

หน่วยปฎิบตักิารชีวโมเลกุลพืช  ฝ่ายวิชาการ                            

สวนจติรลดา  พระราชวงัดสุิต  กรุงเทพฯ

piyarat@rspg.org                                                 

www.rspg.or.th





ขั้นตอนในการตรวจลายพิมพดี์เอ็นเอ โดยทัว่ไปเร่ิมจากการสกัดดีเอ็น

เอ (genomic DNA) ใหบ้ริสุทธ์ิ น ามาตดัดว้ยเอนไซมต์ดัจ  าเพาะ

(restriction enzyme) แลว้แยกขนาดดว้ยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส น าไป

ตรวจสอบช้ินดีเอ็นเอดว้ยวิธี hybridization กบั probe สามารถตรวจสอบ

ช้ินดีเอ็นเอไดจ้ากหลายต าแหน่ง (multi-locus) พรอ้มกนั 

การตรวจวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอ

Non-PCR technique



การตรวจสอบโดยการเพ่ิมปริมาณดีเ อ็นเอด้วยเทคนิคพีซี อาร์

(Polymerase Chain Reaction, PCR) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอจาก

หลายต าแหน่งพรอ้มกันเช่นกัน ไดเ้ป็นลายพิมพด์ีเอ็นเอท่ีจ  าเพาะกับ

สิ่งมีชีวิต ปัจจุบนัเทคนิคดา้น molecular biology ถูกพฒันาข้ึนหลายแบบ 

บางกรณีมีการใชห้ลายเทคนิคผสมผสานกัน เพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีน่าเช่ือถือ 

และแม่นย า

การตรวจวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอ

PCR technique



Molecular Markers

DNA FINGERPRINT

DNA MARKER

DNA BARCODE



DNA Markers
-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)

-RAPD (Random - amplified Polymorphic DNA)

-DAFs (DNA Amplification Fingerprints) 

-AP-PCR (Arbitrarily Primed Polymerase Chain reaction

-AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

-Simple Sequence Repeat, (SSR) (microsatellites),

(Short Tandem Repeat, STR)  

-ESTs (Expressed Sequence Tags)

-EST-SSR (Adebola et al., 2009; Xin et al., 2010)

-Sequence-related amplified polymorphism (SRAP)

-Microarrays

-DArT (Diversity Array Technology)

-SNPs (Single Nucleotide Polymorhisms)

etc.
More Expensive



วิธีการสกดั DNA

ตดัตวัอยา่งประมาณ 0.5 กรมัใส่ในโกรง่บด



วิธีการสกดั DNA

บดตวัอยา่งโดยใชไ้นโตรเจนเหลว

น าตวัอยา่งที่บดแลว้ใส่ในหลอด centrifuge 

และเตมิ Extraction Buffer 650 ไมโครลิตร (l)

บ่มหลอดใน waterbath อุณหภูมิ 65C

เป็นเวลา 45-60 นาที

ผสมใหเ้ขา้กนั

2M Tris–HCl pH8.0 

0.5M EDTA pH8.0 

CTAB

NaCl

PVP-40 

2-mercaptoethanol 

dH
2
O



วิธีการสกดั DNA

เตมิ Chloroform:Isomyl Alcohol (24:1)

ปริมาตร 500 l ลงในหลอด

น าหลอดไปปัน่เหว่ียงที่ความเร็ว 12,000 rpm

เป็นเวลา 15 นาที

ใชปิ้เปตค่อยๆ ดดูเอาน ้าใสสว่นบน (supernatant)

มาใส่ในหลอดใหม่

ผสมใหเ้ขา้กนั

supernatant



DNA concentration

Check DNA concentration on an agarose gel  

by  electrophoresis.. 



DNA barcode

• เป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ใชร้ะบุชนิดของสิ่งมีชีวิตไดอ้ย่าง

รวดเรว็

• อาจช่วยใหค้น้พบส่ิงมีชีวิตใหม่ ๆท่ีไม่เคยรูจ้กัมาก่อน



คุณสมบตัขิองดีเอ็นบรเิวณที่จะใชเ้ป็นบารโ์คด

1. ตอ้งมีความแตกตา่งทางพนัธุกรรมในระดบั species

2. มีบริเวณขนาบขา้งที่อนุรกัษ ์(conserved flanking site) เพื่อ

ใชเ้ป็นต าแหน่งเขา้เกาะของไพรเมอรใ์นปฏิกิรยิา PCR

3. คุณสมบตัิที่ส  าคญัคือจะตอ้งมีขนาดประมาณ 400-800 

เบส ง่ายในการท าปฏิกิรยิา



DNA barcode

ถึงแมด้ีเอ็นเอบารโ์คด้จะประสบความส าเร็จในการ

จ  าแนกสปีชีส์ของพืชและสัตว์ ในหลายกรณีศึกษา การ

ประยุกตใ์ชด้ีเอ็นเอบารโ์คด้ยงัไดร้บัการวิพากษวิ์จารณอ์ย่าง

หนกัหน่วงจากนกัอนุกรมวิธาน ซ่ึงมีทั้งกลุ่มสนบัสนุนและกลุ่ม

ตอ่ตา้น



DNA barcode

ทั้งน้ี เพื่อใหน้ักวิจัยตระหนักว่า ดีเอ็นเอบารโ์คด้ ไม่

สามารถใหข้อ้มูล ท่ีน่าเช่ือถือไดลึ้กไปกว่าในระดบัสปีชีส์ อาจ

ไม่สามารถแยกแยะสปีชีส์ใหม่ ท่ีเกิดจากการผสมขา้มสปีชีส์

หรือสปีชีสใ์หม่ ท่ีเพิ่ งวิวัฒนาการแยกจากสปีชีสเ์ดิมได ้



จะใชย้นีหรือดีเอ็นเอสว่นไหนดี????



ดีเอ็นเอท่ีอยูใ่นนิวเคลียส

• Ribosomal DNA

• ITS (internal transcribed spacer) 



Ribosomal DNA 

• เป็นบริเวณท่ีมีการถอดรหสั (coding region) มีหนา้ท่ีในการสรา้ง

โปรตนี  พบไดใ้นนิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และไมโตคอนเดรีย แต่

ท่ีมีขอ้มูลมากคือจาก nuclear ดีเอ็นเอ

• Ribosomal DNA เรียงตวัเป็นหน่วยซ ้า repeat unit ในจโีนมของพืช 

มีประมาณ 10 เปอรเ์ซ็นตข์องดีเอ็นเอทั้งหมดในพืช หน่วยซ ้าน้ี

แยกออกจากกนัโดย intergenic spacer (IGS)



Ribosomal DNA
Transcription region

External

Transcription

Spacer

S คือ Svedberg unit หน่วยตกตะกอนโปรตนีหลงัการปัน่เหว่ียง



Ribosomal DNA 

• ยีน18 S, 5.8S และ 25-28S เป็นโครงสรา้งท่ีจะท าใหเ้กิด 

ribosomal RNA จะไปท างานร่วมกบั mRNA และ tRNA ในการสรา้ง

โปรตนีตอ่ไป



Ribosomal DNA 

• สาเหตท่ีุ Ribosomal DNA เป็นท่ีนิยมในการศึกษา เน่ืองจากมีจ  านวน

ชุดยีนเดียวกนับนโครโมโซมสูง ท าใหส้ามารถเพ่ิมปริมาณ(โดยใช ้

PCR) หรือโคลนไดง่้าย นอกจากนั้นบริเวณ 18 S, 5.8S และ 25-

28S เรียกว่าเป็นบริเวณดีเอ็นเอส่วนอนุรกัษ ์(conserved DNA) แต่

ละส่วนมีความยาวของเบสใกลเ้คียงกนั และมีบริเวณท่ีวิวัฒนาการ

เร็วไดแ้ก่ ITS (internal transcribed spacer) และ IGS (มีความยาว

เบสตา่งกนัในแตล่ะพืช)



ITS (internal transcribed spacer)

• มีความยาวของล าดบันิวคลีโอไทดไ์ม่แน่นอนข้ึนกบัชนิดของพืช

• ถูกถอดรหสัเป็น ribosomal RNA แต่ไม่ไดถู้กรวมอยูใ่นโครงสรา้ง

ของ Ribosomal DNA เป็นแค่ตวัช่วย

• เป็นท่ีนิยมเพราะล าดบัเบสไม่ยาวหรือสั้นมากเกินไป (300 เบส)

• ใชเ้ปรียบเทียบกบัสิ่งมีชีวิตแตล่ะชนิดท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั



ดีเอ็นเอท่ีอยูใ่นคลอโรพลาสต์

• matK และ trnK

• rbcL

• atpB

• ndhF

• etc.



ดีเอ็นเอท่ีอยูใ่นคลอโรพลาสต์

• ขอ้ดีคือดีเอ็นเอในคลอโรพลาสตต์น้ลกูไดร้บัการถ่ายทอดมาจากแม่

ฝ่ายเดียว (maternal inheritance) ตน้ท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษ

ฝ่ายแม่จงึมีรูปแบบของ homozygous จะไม่พบ heterozygous

• การตรวจสอบไดด้ีกว่า Nuclear DNA  เพราะมี copy number สูงกว่า

• นิยมใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับ 

species หรือ family



ดีเอ็นเอท่ีอยูใ่นไมโตคอนเดรีย

• Coxl

• atp

• nad

• cob



ดีเอ็นเอท่ีอยูใ่นไมโตคอนเดรีย

• ในพืชไมโตคอนเดรียจีโนมมีขนาด

ใหญ่และแตกตา่งกนัมาก 

• นิยมใชใ้นการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์

เ ชิง วิวัฒนาการในระดับ ท่ี สูงกว่ า 

species หรือ family เช่นในระดบั 

subclass หรือ phylum



PCR-RFLP

การศึกษาดีเอ็นเอในนิวเคลียสโดยวิธี southern hybridization

ค่อนขา้งยุง่ยาก จึงมีการน าเทคนิคพีซีอารม์าใชเ้พื่อเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ

ในส่วนท่ีตต้อ้งการตรวจสอบ โดยใชไ้พรเมอรจ์  าเพาะ 2 ชนิด แลว้น า  

ดีเอ็นเอท่ีไดไ้ปแยกดว้ยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสและยอ้มดว้ยเอธิเดียมโบร์

ไมด์ สามารถตรวจสอบขนาดและจ  านวนช้ินดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึนได ้

อย่างไรก็ตาม หากเป็นความแตกต่างของเบสภายใน ขนาดของช้ินดี

เอ็นเอท่ีไดจ้ะเท่ากนั (หรือไม่เห็นความแตกตา่ง) 



PCR-RFLP

ในกรณีน้ีจ  าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบต่อ เช่น โดยน ามาตัด

ดว้ยเอนไซมต์ัดจ  าเพาะแลว้น าไปแยกดว้ยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส เรียก

เทคนิคน้ีว่า PCR-RFLP 



Polymerase Chain Reaction-Restriction 

Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP)



PCR-RFLP

B

A



PCR-RFLP of P. candollei and B. superba

and the Application for Identification



กวาวเครือขาว หรือ กวาวเครือแดง ???



Materials



Commercial Drugs
Herbal drug names Code no.

Date of 

collection

White Kwao Khruea

capsules

(ยาแคปซูลกวาวเครือขาว)

Red Kwao Khruea capsules

(ยาแคปซูลกวาวเครือแดง)

2006.10.17

2006.102.17

2006.10.17

2006.10.17

2006.10.17

2006.10.17

2005.12.28

Markets

Tha Phra Chan, Bangkok

Tha Chang, Bangkok 

Tha Maharat, Bangkok

Tha Phra Chan, Bangkok

Tha Chang, Bangkok 

Tha Maharat, Bangkok

Sai Yok Noi, Kanchanaburi

WP1

WP2

WP3

RP1

RP2

RP3

RP4

WP1

WP2

WP3

RP1

RP2

RP3

RP4



Combine Drugs

WP3

กวาวเครือขาว 

พริกไทยล่อน

หวัแหว้หมู

บอระเพ็ด

ē 20 mg

และอ่ืนๆ

RP3

กวาวเครือแดง 

พริกไทยล่อน

ตะโกนา

โด่ไม่รูล้ม้

ē 20 mg

และอ่ืนๆ



Methods

DNA Extraction

DNA Purification

PCR

Enzyme Digestion

Gel Electrophoresis







อุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏิบตัิการ



อุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏิบตัิการ

Ligation and Amplification

Polymerase Chain Reaction 

(PCR)



อุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏิบตัิการ

DNA Separation 

Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis



ความแตกตา่งระหว่างสายพนัธุข์องผลมะตมู



การจ  าแนกสายตน้มะตมูโดยใชล้ายพิมพด์ีเอ็นเอ

โดยเทคนิค AFLP

ตวัอยา่งมะตมู

ตวัอยา่งลายพิมพดี์เอ็นเอ ภาพแสดง Phylogenetic tree



ความแตกตา่งระหว่างสายพนัธุห์วาย



การจดัจ  าแนกหวายโดยใชล้ายพิมพด์ีเอ็นเอ

โดยเทคนิค AFLP

ตวัอยา่งผลหวาย

ตวัอยา่งลายพิมพดี์เอ็นเอ ภาพแสดง Phylogenetic tree



การตรวจลายพิมพด์ีเอ็นเอของว่านชกัมดลกู

โดยใชเ้ทคนิค AFLP 

ตวัอยา่งว่านชกัมดลกู ตวัอยา่งลายพิมพด์ีเอ็นเอ ภาพแสดง Phylogenetic tree



โครงการจดัท าขอ้มูลลายพิมพด์ีเอ็นเอพืชสมุนไพร

ในพ้ืนท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. เข่ือนรชัชประภา  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎรธ์านี

ร่วมกบัทาง หน่วยชีวโมเลกุลพืช ฝ่ายวชิาการ อพ.สธ. 

และภาควชิาเภสชัเวทและเภสชัพฤกษศาสตร ์

คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์



ชนิดของสมุนไพร

ชนิดที่ สมุนไพร
จ านวนตวัอยา่ง 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 รวม

1 ข้ีแรด ข่อยหยอง (Streblus) 8 6 3 0 17

2 เข็มป่า 3 14 2 2 21

3 คนทา 3 8 4 0 15

4 ตน้ยา่นาง 1 6 1 0 8

5 Bauhinia 6 2 1 0 9

6 Derris 3 0 1 0 4

7 มา้กระทืบโรง 1 0 2 0 3

8 ข้ีเหล็กป่า 2 0 0 1 3

9 มะเดื่อ 1 1 2 1 5

10 เปลา้ 2 0 0 3 5

11 เฟิรน์ 9 2 6 0 20

12 ราชดดั+Simaroubaceae 2 2 3 1 8

13 ชิงช่ี 0 0 4 0 4

14 ไมแ้ก่นแดง 0 2 2 1 5

15 ข้ีหนอน 0 1 2 0 3

16 พญาปลอ้งทอง/ชองระอา 0 0 2 0 2

17 กา้มกุง้ 0 5 3 1 9

18 มะกาขาว(ตน้), มะกาแดง(เครอื) 0 0 0 3 3



1

E-ACA 

M-CAA

2 

E-AAG

M-CAT

3

E-AGC 

M-CTC

4 

E-ATT 

M-CAC

5

E-ACA 

M-CAT

6

E-AAG

M-CTG

ข่อย
เข็มป่า



สมุนไพร ข่อย เข็มป่า คนทา

จ  านวนตวัอยา่ง 12 14 11

Jaccard  coefficient 0.13 –
0.31 

0.09 –
0.57 

0.06 – 0.72 

cophenetic 
correlation

0.69 0.858 0.988

Analysis



สถานการณปั์จจุบนั

• อนุรกัษพ์นัธุส์มุนไพรท่ีใชใ้นต าหรบัยา

• ส่งเสริมใหผู้ป้ลกูสมุนไพร เกษตรกรปลกูถูกชนิด

• มีตลาดรองรบั

• มีงานวิจยัก ากบัการใชย้าสมุนไพรต ารบัและเชิงเดี่ยว


