
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

1. โครงการวิจัย   : ศึกษาและส ารวจแหล่งพันธุกรรมและการกระจายพันธุ์ของพืชสมุนไพร 

  คุ้มครอง เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์คุ้มครองพันธุ์พืช 

2. ชื่อการทดลอง  : ศึกษาความหลากหลายและการกระจายพันธุ์ของสบู่เลือด  

  (Stephania venosa (Blume) Spreng) 

3. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ผู้ร่วมการทดลอง  นายบดินทร สอนสุภาพ  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ผู้ร่วมการทดลอง  นายภัทธรวีร์ พรมนัส  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ผู้ร่วมการทดลอง  ว่าที่ร้อยตรี ชัยนาท  ชุ่มเงิน สังกัด ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

4. บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายและการกระจายพันธุ์ของสบู่ เลือด  (Stephania venosa (Blume) 

Spreng.) ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายปรากฏอยู่ในต ารายาพ้ืนบ้านหลายต ารับ ได้ด าเนินการ

ศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมและการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติ ส าหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพืชพ้ืนเมืองทั่วไป ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (CBD) โดยการรวบรวมข้อมูลด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพันธุ์ และ

แหล่งพันธุกรรม ในพ้ืนที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการกระจายพันธุ์และเป็นแหล่งการค้าของประเทศ จ านวน 

๑๓ แหล่ง คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เลย อุดรธานี หนองคาย นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว 

อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พบว่าสบู่เลือดเป็นพืชสมุนไพรที่มีล าต้นใต้ดินสะสม

อาหาร พักตัวในช่วงฤดูแล้ง ลักษณะของล าต้นสะสมอาหารมีความผันแปรไปตามลักษณะของสภาพนิเวศ  มี

การกระจายพันธุ์ในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติบริเวณเขาหินปูน ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ การเก็บหาสบู่เลือดเพ่ือ

การค้าในปัจจุบันพบว่าได้มาจากแหล่งธรรมชาติเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลที่เป็นลักษณะบ่งชี้ที่ถูกต้องตาม

ต ารับยาไทย คือล าต้นเหนือดินทุกส่วนต้องมีน้ ายางใสสีแดง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

สนับสนุนส าหรับการใช้ประโยชน์ด้านส่งเสริมการปลูก และขยายพันธุ์เพ่ือเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพเป็นพืช

เศรษฐกิจต่อไป 

5. ค าน า 
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สบู่เลือด (Stephania venosa (Blume) Spreng.) เป็นสมาชิกไม้ในวงศ์ Menispermaceae ซึ่งพืช

ในวงศ์นี้ มีสมาชิกไม้ที่มีคุณค่าด้านสมุนไพรหลายชนิด เช่น ขมิ้นฤๅษี (Tinomiscium petiolare Hook.f. & 

Thomson) บ อ ระ เพ็ ด  (Tinospora crispa (L.) Hook.f. & Thomson) ย่ า น า ง  (Tiliacora triandra 

(Colebr.) Diels เป็นต้น ส่วนสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) นั้น เป็นไม้หัวมีสรรพคุณทางสมุนไพร

และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศในชื่อ กระท่อมเลือด กลิ้งกลางดง บอระเพ็ดยางแดง เป้าเลือด บอระเพ็ด

พุงช้าง บอระเพ็ดยางแดง ว่านสบู่เลือด เปล้าเลือดเครือ หรือสบู่เลือดตัวผู้ (ส านักงานหอพรรณไม้ ส านักวิจัย

การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557) ในต ารายาไทยใช้เถา ขับระดู 

ขับพยาธิ กระจายลมที่แน่นในอก รากบ ารุงเส้นประสาทและขับลม ล าต้นสะสมอาหารดองเหล้าดื่มเป็นยา

บ ารุงก าลัง บ ารุงก าหนัด หรือตากแห้งและบดเป็นลูกกลอนรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยเจริญอาหาร ใบ

รสขม บ ารุงธาตุไฟ รักษาแผลสดและแผลเรื้อรัง แก้มะเร็งภายในต่างๆ รักษาเบาหวาน โลหิตจาง และบรรเทา

อาการปวดศีรษะ ดอก รสขมเมา รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน ช่วยย่อยอาหาร (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538, แพทย์หญิงเพ็ญนภา, 2549 และ วุฒิ, 2545) ทางพฤกษเคมีพบว่าใน

ส บู่ เลื อ ด ป ระก อ บ ไป ด้ ว ย ส าร ะส า คั ญ  ได้ แ ก่  flavonoids alkaloids terpenoids sulfides แ ล ะ 

polyphenolics (Montririttigri et al., 2008) ในการใช้เพ่ือรักษามะเร็งนั้นได้มีข้อมูลงานวิจัยการสกัดสาร

จากล าต้นสะสมอาหารของสบู่เลือด โดย Leewanich และคณะ (2011) พบว่าสบู่เลือดเป็นพืชที่ให้สารส าคัญ

คือ isoquinoline alkaloids ที่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2012 Gomuttapong 

และคณะ ได้ศึกษาและท าการทดสอบสารส าคัญที่มีผลต่อการก าจัดเซลล์มะเร็งนั้นได้ผลเพียงในระดับการ

ทดสอบในหลอดทดลองเท่านั้น ส่วนสารสกัดด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ecetylcholinesterase 

(Ingkaninan et al., 2001) ในปี 2014 ขวัญชัยท าการศึกษาสารสกัดเมทานอลของสบู่เลือดเพ่ือตรวจหาฤทธิ์

ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและต้านอนุมูลอิสระ ในโรคท่ีเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ ผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากสบู่เลือดมีสารส าคัญท่ีมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและต้านอนุมูลอิสระ  

แต่อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากสบู่เลือดเพ่ือเป็นสมุนไพรในประเทศไทยยังมีความสับสน

เนื่องจากมีการเรียกชื่อท่ีแตกต่างกันในชนิดนี้ในแต่ละท้องถิ่น เช่น สบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) 

มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นก็จะเรียกชื่อต่างกันไป เช่น ทางภาคเหนือเรียกกระท่อมเลือด ภาค

ตะวันออกเรียกกลิ้งกลางดง ภาคใต้เรียกบอระเพ็ดยางแดง หรือมีพืชหลายชนิดที่มีชื่อเรียกเหมือนกันและมี

สรรพคุณทางยาที่คล้ายหรือแตกต่างกัน เช่น บอระเพ็ดพุงช้าง (S. suberosa Forman) สบู่เลือดหรือบัวบก 

(S. pierrei Diels) หรือสบู่เลือด (Jatropha gossypifolia L.) พืชวงศ์ Euphorbiaceae เป็นสาเหตุให้เกิด

ความสับสนในการน ามาใช้ประโยชน์ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานของพืชและการ

กระจายพันธุ์ของสบู่เลือดเพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกระจายพันธุ์ใน
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ธรรมชาติ ส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของ

พืชพ้ืนเมืองทั่วไป ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อีกทั้งจากการ

ประชุมการจัดท าประกาศพืชสมุนไพรควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 

2542 มีข้อสรุปสมุนไพรเพ่ือประกอบการพิจารณาในการประกาศให้เป็นพืชสมุนไพรควบคุมตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งสบู่เลือดได้ถูกจัดในกลุ่มสมุนไพรที่ควรมี

มาตรการคุ้มครอง และส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกขยายพันธุ์ จึงเห็นควรมีการศึกษาวิจัยถึงแหล่งที่มา แหล่ง

พันธุกรรมของสบู่เลือดเพ่ือประเมินสถานภาพด้านนิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติ เป็นข้อมูล

สนับสนุนในการประกาศพืชสมุนไพรควบคุม ร่วมถึงการศึกษาทบทวนชื่อเรียกท่ีถูกต้อง ทั้งชื่อท้องถิ่น ชื่อ

สามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากที่สุดส าหรับการศึกษาในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง

กับพืช เนื่องจากเป็นการป้องกันความผิดพลาด หรือความสับสนในการน าพืชผิดชนิดมาใช้ประโยชน์ 

6. วิธีด าเนิการ 

- อุปกรณ์ 

1. แบบบันทึกข้อมูลลักษณะของพรรณพืชในภาคสนาม  โดยบันทึกชื่อท้องถิ่น สถานที่ เก็บ 

นิเวศวิทยา ลักษณะวิสัยพืช ความสูงของพืช ลักษณะเปลือกต้น มีหรือไม่มีน้ ายาง สีของน้ ายาง ต าแหน่งการ

ออกดอก ลักษณะช่อดอก กลิ่น สีของกลีบเลี้ยง สีของกลีบดอก สีเกสรเพศผู้ สีเกสรเพศเมีย ลักษณะของผล สี

ของผลอ่อน สีของผลแก่ ลักษณะของเมล็ด สีเมล็ด 

2. อุปกรณ์ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืช ได้แก่ กรรไกรตัดกิ่ง เสียบ จอบ มีดพร้า ไม้สอยพร้อมตะขอ 

กล้องบันทึกภาพ เครื่องจับพิกัด (GPS) ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ ซองกระดาษ ป้ายติดหมายเลข ดินสอ ยางลบ 

ไม้บรรทัด สายวัด ผ้าฉากส าหรับใช้บันทึกภาพพรรณไม้ แอลกอฮอล์ 

3. อุปกรณ์ท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง (พรรณไม้แห้ง) ได้แก่ แผงไม้ เชือกรัด กระดาษหนังสือพิมพ์ 

กระดาษลูกฟูก ฟองน้ า Mercuric chloride Phenol แอลกอฮอล์ บีกเกอร์ แท่งแก้ว ครีมคีบ ตู้อบพรรณไม้ 

กระดาษติดพรรณไม้แห้งขนาดหนาไม่น้อยกว่า 300 แกรม เข็ม ด้าย กรรไกร กาว ซองกระดาษสีน้ าตาล ซอง

กระดาษว่าว ปกห่อพรรณไม้แห้ง 

4. อุปกรณ์ท าตัวอย่างดอง ได้แก่ ขวดแก้วพร้อมฝาปิดขนาดต่างๆ แอลกอฮอล์ ป้ายบันทึกข้อมูล 

5. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างผลและเมล็ด ได้แก่ กล่องพลาสติกใสขนาดต่ างๆ เทปปิดผนึก ป้ายบันทึก

ข้อมูล 

6. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างมีชีวิตและปลูกรักษา ได้แก่ ถุงด า กระถาง ดิน ปุ๋ย 

7. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ เข็มเขี่ย มีด จานแก้ว หนังสือ

และวารสารทางอนุกรมวิธาน คอมพิวเตอร์ 
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- วิธีการ 

1. ตรวจเอกสารทางวิชาการเพ่ือศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ แหล่งการกระจายพันธุ์ และข้อมูล

การใช้ประโยชน์ของสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) จากหนังสือ ต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงจากตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร และหอพรรณไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือก าหนดพ้ืนที่และเป็นแนวทางการวางแผนส ารวจภาคสนาม   

2. ออกส ารวจสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng)  แบบเจาะจง ตามแหล่งการกระจายพันธุ์ 

ตลาดจ าหน่ายพืชสมุนไพร แหล่งผลิตยาสมุนไพร และเก็บตัวอย่างเพ่ือจัดท าเป็นตัวอย่างอ้างอิง 

3. บั นทึ กข้ อมู ล ลั กษณ ะทางพฤกษศาสตร์ของสบู่ เลื อด  (S. venosa (Blume) Spreng)  
ประกอบด้วยลักษณะวิสัย ล าต้น ใบ ดอก ผล พร้อมถ่ายภาพ ส่วนประกอบต่างๆ โดยละเอียด 

4. บันทึกข้อมูลการกระจายพันธุ์ ข้อมูลทางนิเวศวิทยา และการใช้ประโยชน์ 

5. จัดเตรียมตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่ได้จากตัวอย่างในการส ารวจและออกส ารวจในแหล่งการ

กระจายพันธุ์ 

- เวลาและสถานที่ 

เริ่มเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

ในพ้ืนที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการกระจายพันธุ์และเป็นแหล่งการค้าของประเทศ จ านวน 13 แหล่ง 

คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เลย อุดรธานี หนองคาย นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี 

กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาความหลากหลายและการกระจายพันธุ์ของสบู่ เลือด  (Stephania venosa (Blume) 

Spreng.) ได้ออกส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพันธุ์ และแหล่ง

พันธุกรรม ในพ้ืนที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการกระจายพันธุ์และเป็นแหล่งการค้าพืชสมุนไพรสบู่เลือดของ

ประเทศ จ านวน 13 แหล่ง คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เลย อุดรธานี หนองคาย นครราชสีม า 

ปราจีนบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลดังนี้ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) 

สบู่เลือดเป็นไม้เถา ส่วนเหนือดินจะพักตัวในฤดูแล้ง มีล าต้นใต้ดินสะสมอาหาร ล าต้นสะสมอาหาร

รูปร่างค่อนข้างกลม ยาว หรือบิดเบี้ยวตามสภาพแวดล้อมที่พืชเจริญ มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างถึงประมาณ 80 

เซนติเมตร ทุกส่วนของต้นยกเว้นล าต้นสะสมอาหารมีน้ ายางใส สีแดง ล าต้นเหนือดินเกลี้ยง สีเขียวแกมน้ าตาล

แดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจหรือรูปสามเหลี่ยมกว้าง กว้าง 5 – 12 เซนติเมตร ยาว 4 – 10 เซนติเมตร 

ปลายแหลม โคนแบบก้นปิด ขอบเรียบหรือหยักเล็กน้อย แผ่นใบด้านบนสีเขียวนวล ด้านล่างมีนวลสีขาว เส้น
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ใบชัดเจน สีเขียวถึงสีเขียวแกมน้ าตาล ก้านใบยาว 4 – 15 เซนติเมตร ดอกแยกเพศต่างต้น ดอกออกเป็นช่อที่

ซอกใบหรือตาที่บริเวณโคนของล าต้นเหนือดิน ช่อดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นเชิงประกอบ ดอกเพศ

ผู้มีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น ชั้นนอก 3 กลีบ รูปไข่กลับหรือรูปใบหอกกลับ ชั้นใน 3 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 

1 – 1.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร สีน้ าตาลแกมเขียว กลีบดอก 3 กลีบ รูปเกือบกลม ขนาดกว้าง

ประมาณ 2 มิลลิเมตร ขอบม้วนเข้า สีน้ าตาลแกมแดง อับเรณูเชื่อมติดกัน 1 อัน ยาว 1.5 – 2 มิมิลลิเมตร อับ

เรณูรูปก้นปิด ช่อดอกเพศเมียออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่ 

ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สีน้ าตาลแกมเขียว กลีบดอก 2 กลีบ รูปเกือบกลม ขนาดกว้ างประมาณ 1 

มิลลิเมตร ขอบม้วนเข้า รังไข่รูปไข่ ยอดเกสรเพศเมียแตกแขนง 5 – 6 แฉก ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปไข่ 

กว้าง 5 – 7 มิลลิเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผนังเมล็ดแข็ง เป็นริ้ว 10 – 20 เส้น 

การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติและสถานภาพ 

การกระจายพันธุ์ของสบู่เลือดจากการส ารวจและตรวจตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช พบ

กระจายพันธุ์ในบริเวณภูเขาหินปูน ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลถึง 1,500 

เมตร ทางภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง และล าพูน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานีและ

หนองคาย) ภาคตะวันออก (นครราชสีมา) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ปราจีนบุรี) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

(กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์) และภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสตูล) เป็นต้น ในปัจจุบันพบว่า

ประชากรไม่หนาแน่นมากนัก แสดงว่าศักยภาพในการขยายพันธุ์ในธรรมชาติไม่ดีเท่าที่ควร หรือเนื่องจากความ

ต้องการอย่างมากของท้องตลาด ท าให้ประชากรลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วและเจริญเติบโตไม่ทันต่อความ

ต้องการในการบริโภค จึงเป็นพืชที่ค่อนข้างหายากในขณะนี้และมีราคาแพง อีกทั้งการเก็บหาสบู่เลือดเพ่ือ

การค้าในปัจจุบันพบว่าได้มาจากแหล่งธรรมชาติเท่านั้น ไม่มีรายงานว่ามีการปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์ในระบบ

เกษตร ซึ่งการขยายพันธุ์สบู่เลือดท าได้ง่ายด้วยการเพาะเมล็ด แต่ยังไม่องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐหน่วยงาน

ใดที่ทดลองปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนการขยายพันธุ์สบู่เลือด โดยแหล่งที่พบการกระจายพันธุ์ของสบู่เลือดนั้น

โดยทั้งหมดพบในป่าธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2448 และ พ.ร.บ. 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมีข้อห้ามในการเก็บหา น าออก ของสัตว์และพืชที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องตาม 

พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมในส่วนของพืช สมุนไพรทั้งหมด ดังนั้นการเก็บหาสบู่เลือดจึงไม่สามารถท าได้เลย 

จึงอนุมานได้ว่าสบู่เลือดที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาดเป็นการลักลอบ เก็บหา และได้มาอย่างผิดกฎหมายตาม 

พ.ร.บ. ต่างๆ ดังกล่าว แต่ถ้าเก็บจากนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ก็สามารถท าได้ เพราะสบู่เลือดไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้และ

ของป่าหวงห้ามตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2548 แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาสถานภาพต่อการ

ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน 
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ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

จากการส ารวจในท้องตลาดและเวปไซด์ต่างๆ พบว่ามีการประกาศขายสบู่เลือดแบบหัวสด ตากแห้ง 

และแปรรูปเป็นสมุนไพรแคปซูลอย่างแพร่หลาย เช่น www.ppmiracleherb.com ประกาศโฆษณาขาย

สบู่เลือดหัวสด กิโลกรัมละ 100 บาท ชาสบู่เลือด ซองละ 200 บาท แคปซูล ขวดละ 180 บาท โดยมี

สรรพคุณรักษาโรคมะเร็งภายในต่างๆ โรคเบาหวาน ลดไขมันในเส้นเลือด บ ารุงร่างกายให้แข็งแรงขับผายลม  

เจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ แก้แสมหะเบื้องต้น บ ารุงความก าหนัด บ ารุงก าลังให้แข็งแรงขับผายลม เจริญ

อาหาร จากการส ารวจร้านยาสมุนไพรอ่ืนๆ หัวสดจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 100 -150 บาท หรือทั้งหัวขึ้นอยู่

กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท แต่ปัจจุบันหายากขึ้นหากต้องการต้องสั่งจองล่วงหน้า 

และเริ่มมีการน าหัวของพืชชนิดอื่นในสกุลเดียวกันมาใช้ทดแทน  

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการรวบรวมข้อมูลด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพันธุ์ และแหล่งพันธุกรรม ในพ้ืนที่

ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการกระจายพันธุ์และเป็นแหล่งการค้าของประเทศ จ านวน ๑๓ แหล่ง คือ จังหวัด

เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เลย อุดรธานี หนองคาย นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี กาญจนบุรี 

ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พบว่าสบู่เลือดเป็นพืชสมุนไพรที่มีล าต้นใต้ดินสะสมอาหาร พักตัวในช่วงฤดูแล้ง 

ลักษณะของล าต้นสะสมอาหารมีความผันแปรไปตามลักษณะของสภาพนิเวศ มีการกระจายพันธุ์ในพ้ืนที่ป่า

ธรรมชาติบริเวณเขาหินปูน ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ การเก็บหาสบู่เลือดเพ่ือการค้าในปัจจุบันพบว่า

ได้มาจากแหล่งธรรมชาติเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลที่เป็นลักษณะบ่งชี้ที่ถูกต้องตามต ารับยาไทย คือล าต้น

เหนือดินทุกส่วนต้องมีน้ ายางใสสีแดง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสนับสนุนส าหรับการใช้

ประโยชน์ด้านส่งเสริมการปลูก และขยายพันธุ์เพื่อเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ผลรายงานความหลากหลายและการกระจายพันธุ์ของสบู่เลือด (Stephania venosa (Blume) 

Spreng.) เพ่ือประกอบการพิจารณาในการประกาศให้เป็นพืชสมุนไพรควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และเป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนส าหรับการใช้ประโยชน์ด้าน

ส่งเสริมการปลูก และขยายพันธุ์เพ่ือเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตกร

แล 

10. เอกสารอ้างอิง 

ขวัญชัย รัตนมณี. 2014. ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพร
สบู่เลือด. Thai Journal Pharmacol 36(1) : 36-44. 
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11. ภาคผนวก 
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ภาพที่ 1 แสดงการกระจายพันธุ์ของสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) ในประเทศไทย 

 

 

ภาพที่ 2. ลักษณะของล าต้นสะสมอาหารของสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) 
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ภาพที่ 3 ลักษณะเถาและใบของสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) 
 

  

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมีย 

 

  

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะผลของสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) 
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ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสบู่เลือด (S. venosa (Blume) Spreng.) 

 

 
 

 

 


