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5. บทคัดย่อ 

  งำนวิจัยเชิงส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมและระบุชนิดของควำมหลำกหลำยของพืชสมุนไพร
พิกัดเทียนที่อยู่ในคู่มือเภสัชกรรมแผนไทยหรือที่เรียกว่ำ 'พิกัดเทียน' ซึ่งกระจำยตัวอยู่ตำมเขตภูมิศำสตร์พืชพรรณ
ของประเทศไทย จำกกำรส ำรวจระหว่ำงเดือนตุลำคม ปี พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยำยน ปี พ.ศ. 2562 สำมำรถเก็บ
รวบรวมตัวอย่ำงพืชสมุนไพรพิกัดเทียนและข้อมูลจ ำนวน 127 ตัวอย่ำง จำกตลำดวัตถุดิบสมุนไพร กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกสมุนไพร หมอยำพ้ืนบ้ำน และแหล่งที่อยู่ตำมธรรมชำติ จำกพืชทั้งหมด 127 ตัวอย่ำงนั้นสำมำรถระบุชนิดได้
จ ำนวน 12 ชนิด เมือ่น ำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในคู่มือเภสัชกรรมแผนไทยพบว่ำพืชสมุนไพรพิกัดเทียนจ ำนวน 8 
ชนิดมีบันทึกแล้วในคู่มือ ขณะที่อีก 4 ชนิดมีควำมแตกต่ำง งำนวิจัยนี้ช่วยให้ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร
พิกัดเทียนมีควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำไปพัฒนำและใช้ประโยชน์อย่ำง
หลำกหลำยได้ในอนำคต 

ค าส าคัญ: พืชสมุนไพร, พิกัดเทียน, ต ำรับยำไทย 

 



 

 

 

 Abstract 

  This research survey aimed to collect and identify the diversity of Thai medicinal plants 
of Thai Traditional Pharmacopoeia (TTP) or 'Pi-Gud-Tein' which distributed in all floristic regions 
of Thailand. The study was conducted during October 2015 to September 2019. One hundred 
and twenty seven specimens and their passport data were collected from the medicinal 
material markets, herbal farmer groups, traditional folk doctors, and natural sources. Twelve 
species from 127 specimens could be identified and further be compared to the medicinal 
plants in TTP. The result indicated that 8 Pi-Gud-Tein species could be already recorded in the 
TTP while 4 species were unique. This research would provide the accurate and effective usages 
of Pi-Gud-Tein species. Also, they could be developed and applied to the diverse utilization in 
the future. 

  Keywords: Medicinal Plants, Pi-Gad-Tein, Thai Traditional Pharmacopoeia 

6. ค าน า 
  “พิกัดเทียน” เป็นกลุ่มของพืชสมุนไพรที่มีกำรน ำมำใช้เป็นเครื่องยำกันมำกในต ำรับยำไทยหรือยำแผน
โบรำณหลำยต ำรับ ยำไทยในสมัยก่อนใช้ยำกและไม่ค่อยสะดวก แต่ในปัจจุบันกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ใน
กำรผลิตยำ ท ำให้ยำจำกพืชสมุนไพรมีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพในกำรรักษำโรคได้ดีขึ้น รวมถึงมีรูปแบบกำรใช้
ที่ง่ำยสะดวกและปลอดภัยขึ้น ท ำให้ยำที่ผลิตจำกพืชสมุนไพรมีควำมน่ำสนใจและน่ำใช้มำกขึ้นตำมไปด้วย 
ประกอบกับกระแสควำมนิยมในเรื่องกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับกันมำกขึ้น ไม่เฉพำะใน
ประเทศเท่ำนั้น แต่ยังนิยมไปทั่วโลก  ท ำให้พืชสมุนไพรมีบทบำทเพ่ิมมำกขึ้นในเชิงพำณิชย์ เพรำะใช้เป็นวัตถุดิบใน
กำรผลิตยำ นอกจำกนี้ยังมีกำรประโยชน์ในด้ำนอำหำร เครื่องดื่ม อำหำรเสริมและเป็นส่วนประกอบในเวชส ำอำง
ด้วย ตำมประกำศของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ เรื่องบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2556 ในบัญชียำ
จำกสมุนไพร มียำที่ใช้พิกัดเทียนเป็นเครื่องยำจ ำนวน 17 รำยกำร คือ ยำหอมทิพโอสถ ยำหอมเทพจิตร ยำหอมนว
โกฐ ยำหอมอินทจักร์ ยำธำตุบรรจบ ยำประสะกำรพลู ยำมันทธำตุ ยำมหำจักรใหญ่ ยำอภัยสำลี ยำธรณีสันฑะฆำต 

ยำริดสีดวงมหำกำฬ ยำประสะเปรำะใหญ่ ยำอ ำมฤควำที ยำปรำบชมพูทวีป ยำบ ำรุงโลหิต ยำธรณีสัณฑะฆำต และ

ยำสหัศธำรำ ซึ่งยำแผนโบรำณเหล่ำนี้จัดเป็นรำยกำรยำเภสัชต ำรับโรงพยำบำลด้วย หมำยควำมว่ำ สำมำรถผลิตใช้
ในโรงพยำบำลได้  (รำยละเอียดของแต่ละต ำรับยำสำมำรถอ่ำนได้จำกรำชกิจจำนุ เบกษำ, 2556 และ
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบัญชียำหลักแห่งชำติ,2556)  



 ในสมัยก่อนพืชสมุนไพรในกลุ่ม “พิกัดเทียน” นี้ บำงชนิดหำได้จำกป่ำ บำงชนิดต้องสั่งน ำเข้ำ แต่ใน
ปัจจุบันป่ำลดลง ท ำให้พืชสมุนไพรกลุ่มนี้เสี่ยงต่อกำรสูญหำยไป กำรรวบรวมอนุรักษ์เชื้ อพันธุกรรมไว้ในธนำคำร
เชื้อพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตรจึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ส่วนสมุนไพรกลุ่มนี้ที่น ำเข้ำบำงชนิดถึงแม้ว่ำจะ
สำมำรถปลูกได้แล้วในประเทศก็ตำม แต่ก็สำมำรถปลูกได้ในบำงพ้ืนที่เท่ำนั้น ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ตลำด ดังนั้นกำรรวบรวมและประเมินลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำจะท ำให้ได้เชื้อพันธุกรรมที่ดี รวมถึงข้อมูลต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ รูปร่ำงเมล็ด กลิ่น สี กำรปลูก กำรกระจำยพันธุ์ และกำรเก็บรักษำ 
เป็นต้น  ส ำหรับเป็นฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชสมุนไพร เพ่ือน ำมำใช้ต่อยอดในกำรท ำวิจัยในด้ำนอื่น ๆ ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนำคต 
 “พิกัดเทียน” มำจำกค ำว่ำ “พิกัด” และค ำว่ำ “เทียน” พิกัด มำจำกค ำว่ำ พิกัดยำ หมำยถึง กำรจัดยำ
หรือจ ำกัดชนิดของยำตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จัดรวมเข้ำเป็นหมวดหมู่ โดยมีสัดส่วนของยำแต่ละชนิดเท่ำกันหรือ
เสมอภำคกัน รวมเรียกเป็นชื่อเดียว โดยจะเรียกเป็นค ำตรงบ้ำง เรียกเป็นค ำศัพท์บ้ำง เพื่อสะดวกในกำรจดจ ำ กำร
เขียนต ำรำยำ กำรปรุงยำ และเป็นภูมิควำมรู้ของหมอยำ โดยในกำรจัดพิกัดยำจะค ำนึงถึงตัวยำเป็นหลัก ยำที่อยู่ใน
พิกัดเดียวกันจะต้องมีรสไม่ขัดกัน สรรพคุณเสมอกัน เสริมฤทธิ์กันให้มีสรรพคุณยำดีขึ้น เหมำะกับกำรน ำไปใช้ใน
ต ำรับยำหรือเป็นกระสำยยำได้สะดวก (นิรนำม, 2557) ส่วนค ำว่ำ “เทียน” ที่บันทึกไว้ในพจนำนุกรม ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542  ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ว่ำเทียน 3 น. ชื่อเครื่องยำสมุนไพรจ ำพวกหนึ่ง ได้จำกผลและ
เมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลำยชนิด คือ  

 เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขำว เทียนข้ำวเปลือก เทียนด ำ เทียนแดง เทียนตำตั๊กแตน 
 เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยำวพำณี เทียนสัตตบุษย์ 
 เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตำกบ เทียนเกล็ดหอย  
 และยังมีเทียนพิเศษ เพ่ิมอีกหลำยชนิด เช่น เทียนลวด เทียนขม เทียนแกลบ  
 เทียนเกล็ดหอย น. ชื่อเรียกเมล็ดแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Plantago ovate Foessk. ในวงศ์ Plantaginaceae 
 เทียนแกลบ น. ชื่อเรียกเมล็ดแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Foeniculum vulgare Miller ในวงศ์ Umbelliferae 
 เทียนขม น. ซึ่งเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Foeniculum piperitum J.Presl ในวงศ์ Umbelliferae 
 เทียนขำว น. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Cuminum cyminum L. ในวงศ์ Umbelliferae 

ใช้เป็นเครื่องเทศได้ ยี่หร่ำก็เรียก 
 เทียนข้ำวเปลือก น. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Foeniculum vulgare Miller var. dulce 

Battend. et Trabut ในวงศ์ Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศได้ ยี่หร่ำหวำนก็เรียก 
 เทียนด ำ น. ชื่อเรียกเมล็ดแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Nigella sativa L. ในวงศ์ Ranunculaceae 
 เทียนแดง น. ชื่อเรียกเมล็ดแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Lepidium sativum L. ในวงศ์ Cruciferae 
 เทียนตำกบ น. ชื่อเรยีกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนดิ Carum carvi L. ในวงศ์ Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศได ้
 เทียนตำตั๊กแตน น. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของผักชีลำว (Anethum graveolens L.) และไม้ล้มลุก ชนิด 

A. sowa Roxb. ในวงศ์ Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศได้ 



 เทียนเยำวพำณี น. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill 
ในวงศ์ Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศได้ 

 เทียนลวด น. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Centratherum anthelmintica (L.) Kuntze ex 
Gamble ในวงศ์ Compositae 

 เทียนสัตตบุษย์ น. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Pimpinella anisum L. ในวงศ์ 
Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศได้ 

            จำกพจนำนุกรมฯ สรุปได้ว่ำ “เทียน” เป็นผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุกในวงศ์ต่ำง ๆ จ ำนวน 5 วงศ์ คือ 
วงศ์ Plantaginaceae ได้แก่ เทียนเกล็ดหอย วงศ์ Umbelliferae ได้แก่ เทียนแกลบ เทียนขม เทียนข้ำวเปลือก 
เทียนขำว เทียนตำกบ เทียนตำตั๊กแตน เทียนเยำวพำณี และเทียนสัตตบุษย์ วงศ์ Ranunculaceae ได้แก่ เทียน
ด ำ วงศ์ Cruciferae ได้แก่ เทียนแดง และวงศ์ Compositae ได้แก่ เทยีนลวด (ไพบูลย์, 2555) 

ในหนังสือคัมภีร์เภสัชรัตนโกสนิทร์ (วุฒิ, 2554) “พิกัดเทียน” มีดังนี้  

 พิกัดเทียนทั้ง 7 คือ เทียนด ำ 1 เทียนแดง 1 เทียนขำว 1 เทียนข้ำวเปลือก 1 เทียนตำตั๊กแตน 1  
เทียนเยำวพำณี 1 เทียนสัตตบุษย์ 1 เรียกว่ำ พิกัดสัตตเทียน  

 พิกัดเทียนทั้ง 9 คือ เทียนด ำ 1 เทียนแดง 1 เทียนขำว 1 เทียนข้ำวเปลือก 1 เทียนตำตั๊กแตน 1 เทียน
เยำวพำณี 1 เทียนสัตตบุษย์ 1 เทียนเกล็ดหอย 1 เทียนตำกบ 1 เรียกว่ำ พิกัดเนำวเทียน 

นอกจำกนี้มี เทียนลวด1 เทียนขม1 เทียนแกลบ1 ซึ่งทั้ง 3 เป็นเทียนพิเศษ ให้ใช้เจือแทรกเข้ำในยำขนำน
ใด ๆ ตำมสมควร สุดแล้วแต่โรค 

ชยันต์ และวิเชียร, 2547 รำยงำนไว้ว่ำ กำรใช้พิกัดเทียนหรือเทียนต่ำง ๆ ในยำไทยนั้น แพทย์แผนไทย
แบ่งเป็น 13 ชนิด 4 พิกัด คือ พิกัดเทียนทั้ง 5 พิกัดเทียนทั้ง 7พิกัดเทียนทั้ง 9 และพิกัดเทียนพิเศษ ดังนี้ 

 พิกัดเทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนตำตั๊กแตน เทียนขำว เทียนข้ำวเปลือก เทียนแดง และเทียนด ำ  
 พิกัดเทียนทั้ง 7 ได้แก่ เทียนทั้ง 5 โดยมีเทียนเยำวพำณีและเทียนสัตตบุษย์เพ่ิมเข้ำมำ  
 พิกัดเทียนทั้ง 9 ได้แก่ เทียนทั้ง 7 โดยมีเทียนตำกบและเทียนเกล็ดหอยเพิ่มเข้ำมำ   
 พิกัดเทียนพิเศษ มี 4 อย่ำง ได้แก่ เทียนขม เทียนลวด เทียนแกลบ และเทียนชะมด ซึ่งเทียนชะมดนี้ไม่

มีชื่อปรำกฏในพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 

นอกจำกนี้ยังรำยงำนว่ำในพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ให้ชื่อพฤกษศำสตร์ของ
แหล่งที่มำของเทียนข้ำวเปลือก เทียนเยำวพำณี เทียนขม เทียนลวด และเทียนแกลบ ไม่ตรงกัน  

 กำรอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชมีควำมส ำคัญต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำกรในอนำคตเป็นอย่ำงยิ่ ง 
พันธุกรรมพืชถือเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำแลมีควำมส ำคัญต่อกำรปรับปรุงพันธุ์พืชในอนำคต กำรรวบรวมทรัพยำกร
พันธุกรรมพืชจึงมีประโยชน์และมีคุณค่ำมำก เพรำะช่วยให้ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของทรัพยำกรพืช
เหล่ำนี้ยังคงอยู่ไม่สูญหำยไป นอกจำกนี้กำรรวบรวมทรัพยำกรพันธุกรรมพืช ยังมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับกำร



ค้นหำพืชหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือใช้ในงำนต่ำง ๆ วิทยำกำรในกำรจ ำแนกและกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจึงที
บทบำทส ำคัญท่ีจะช่วยด ำรงทรัพยำกรนี้ให้ยั่งยืนและถูกน ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง (อ ำพล, 2537) 

 กำรน ำสมุนไพรไปใช้ ผู้ใช้จ ำเป็นต้องศึกษำเรียนรู้เรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพรให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้ เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จำกสมุนไพรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย องค์ควำมรู้ต่ำง  ๆ ที่
จ ำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 

1. ควำมรู้ด้ำนพฤกษศำสตร์ รู้จักจ ำแนกพืชสมุนไพรที่จะแนะน ำอย่ำงถ่องแท้เรียนรู้และสังเกต
ลักษณะของรำก ล ำต้นดอก ผล และเมล็ดของพืชสังเกตรูปร่ำง ขนำด สี กลิ่น และรส 

2. ควำมรู้ด้ำนกำรปลูกและกระจำยพันธุ์ กำรใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร ควรมีงำนด้ำนกำรปลูกพืช
สมุนไพร เพ่ือเป็นแหล่งตัวอย่ำง แหล่งขยำยพันธุ์ และแหล่งวัตถุดิบ 

3. ควำมรู้ด้ำนเภสัชวิทยำและด้ำนพิษวิทยำ เช่น กำรเก็บสมุนไพร กำรท ำให้แห้ง กำรเตรียมยำ
สมุนไพร วิธีกำรใช้ยำสมุนไพร และข้อควรระวังของสมุนไพรแต่ละชนิด ยำสมุนไพร เป็นสิ่งที่ได้รับ
จำกสำรประกอบทำงเคมีของพืชสมุนไพร จึงควรต้องรู้จักธรรมชำติของสมุนไพรแต่ละชนิด เพ่ือ
เลือกวิธีกำรเก็บ และเตรียมยำสมุนไพรให้สอดคล้องกับสมุนไพรชนิดนั้น ๆ (นิรนำม, ม.ป.ป.) 

7. วิธีด าเนินการ 

 - อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์บันทึกภำพ ได้แก่ กล้องถ่ำยรูป ขำตั้งกล้อง แผ่นเทียบสเกล และฉำกหลัง  
2. แผ่นเทียบสีที่ก ำหนดโดยสำมคมพืชสวนโลก (Royal Horticultural Society: RHS) 
3. อุปกรณ์ส ำหรับเก็บตัวอย่ำง ได้แก่ ไม้บรรทัด เลนส์หรือแว่นขยำย กรรไกรตัดก่ิง ถุงชนิดต่ำง ๆ ถุงมือ 

ป้ำยติดพรรณไม ้ยำงวง   
4. อุปกรณ์จดบันทึก ได้แก ่แผ่นรองเขียน ปำกกำ ดินสอ สมุดจดบันทึก  
5. อุปกรณ์จัดท ำพรรณไม้อ้ำงอิงหรือเมล็ดพันธุ์อ้ำงอิง ได้แก่ แผงไม้อัด กระดำษแข็ง แอลกอฮอล์ ขวด

ขนำดต่ำง ๆ ซิลิกำเจล  
6. วัสดุอุปกรณ์เครื่องส ำหรับปฏิบัติกำรเมล็ดพันธุ์ ได้แก ่กระดำษเพำะเมล็ด กล่องเพำะเมล็ด เป็นต้น 
7. วัสดุอุปกรณ์เกษตร ได้แก่ กระถำง ดินผสม ปุ๋ยเคมีสูตรต่ำง ๆ สำรก ำจัดแมลง 

 - วิธีการ 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” 

1. ศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เพ่ิมเติม จำกบุคคลผู้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ หรือรวบรวมจำกหนังสือ รำยงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส ำหรับวำงแผนกำรเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

2. ก ำหนดพ้ืนที่ศึกษำ เป็นกำรเลือกพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลและรวบรวบตัวอย่ำงพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” โดย
เลือกพ้ืนที่ศึกษำตำมกำรแบ่งเขตภูมิศำสตร์พืชพรรณของประเทศไทย (Thailand Floristic Regions ) ดังนี้ 



  ภำคเหนือ (Northern) ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ และ จ.แพร่ 
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern) ได้แก่ จ.สกลนคร จ.มหำสำรคำม และ จ.กำฬสินธุ์ 
  ภำคตะวันออก (Eastern) ได้แก่ จ.สุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร และ จ.อุบลรำชธำนี  

 ภำคตะวันตกเฉียงใต้ (South-Western) ได้แก ่จ.กำญจนบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ภำคกลำง (Central) ได้แก ่จ.ปทุมธำนี 
 ภำคตะวันออกเฉียงใต้ (South- Eastern) ได้แก่ จ.สระแก้ว จ.ปรำจีนบุรี จ.จันทบุรี และ จ.ตรำด 
 ภำคใต้ (Peninsular) ได้แก่ จ.สุรำษฎร์ธำนี จ.นครศรีธรรมรำช จ.พัทลุง และ จ.สงขลำ  

3. เก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เป็นกำรออกส ำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่ำง
พรรณพืช โดยวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling) จำกกลุ่มเกษตรกรเครือข่ำยผู้ปลูก
สมุนไพร แหล่งจ ำหน่ำยวัตถุดิบพืชสมุนไพร บ้ำนของหมอยำพ้ืนบ้ำน หรือแหล่งที่อยู่ตำมธรรมชำติ เช่น ป่ำชุมชน 
เป็นต้น ให้ได้อย่ำงน้อย 8 ชนิด 40 ตัวอย่ำง โดยจะเน้นกำรเก็บข้อมูลและรวบรวบตัวอย่ำงตำมร้ำนขำยยำแผน
โบรำณในพ้ืนที่ศึกษำเป็นหลัก  

4. บันทึกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ที่เก็บรวบรวม เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข ไม่ได้มีกำรให้รหัสตัวเลขที่จะน ำไป
วิเครำะห์ทำงสถิติ แต่เป็นข้อควำมหรือข้อสนเทศ ได้แก่ กำรบันทึกประวัติ และข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชที่ได้
รวบรวม ข้อมูลเบื้องต้นดังกล่ำวจะถูกบันทึกลงใน Passport data รำยละเอียดในกำรบันทึก ได้แก่ ชื่อพันธุ์ 
ลักษณะพืช ถิ่นที่อยู่ของพืช ลักษณะวิสัยของพืช ชื่อผู้เก็บ วันที่เก็บรวบรวม และสถำนที่เก็บรวบรวม  กำรใช้
ประโยชน์ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรบันทึกภำพถ่ำยของพรรณพืชที่เก็บ สถำนที่ หรือกำรระบุต ำแหน่งบนพ้ืนโลกโดยใช้
ระบบ GPS 

5. กำรจัดจ ำแนกตัวอย่ำงพืช เป็นกำรน ำตัวอย่ำงพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ที่เก็บรวบรวมมำได้จำกพ้ืนที่
ศึกษำ น ำมำตรวจวิเครำะห์โดยใช้รูปวิธำนจ ำแนกตัวอย่ำงพืชออกในระดับวงศ์ (Family) และแยกออกในระดับชนิด 
(Species) ตำมล ำดับ เพ่ือระบุชื่อวิทยำศำสตร์ที่ถูกต้อง โดยเปรียบเทียบกับพรรณไม้อ้ำงอิงของพืชวงศ์ผักชีที่เก็บ
รักษำไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร และหอพรรณไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เพื่อศึกษำดูว่ำมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกับตัวอย่ำงที่เคยเก็บไว้หรือไม่  หรืออำจเปรียบเทียบ
กับหนังสือพรรณพฤกษชำติของประเทศใกล้เคียง และเอกสำรทำงอนุกรมวิธำนต่ำง ๆ รวมถึงถำมจำกผู้ที่มีควำมรู้ใน
เรื่องนี้ ท ำกำรจดบันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำ รูปร่ำง และวัดขนำดลักษณะต่ำง ๆ ของพรรณไม้ โดยพืชสมุนไพร 
“พิกัดเทียน”ประกอบด้วยพืช 5 วงศ์ ประมำณ 12 ชนิด ได้แก่ 

 วงศ์ Plantaginaceae ได้แก่ เทียนเกล็ดหอย (Plantago ovate Foessk.)  
 วงศ์ Umbelliferae ได้แก่ เทียนแกลบ (Foeniculum vulgare Miller) เทียนขม (Foeniculum 

piperitum J.Presl) เทียนข้ำวเปลือก (Foeniculum vulgare Miller var.dulce Battend. et 
Trabut) เทียนตำตั๊กแตน (Anethum graveolens L.) เทียนเยำวพำณี (Petroselinum crispum 
(Miller) A.W. Hill) เทียนขำว (Cuminum cyminum L.) เทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisum 
L.) และ เทียนตำกบ (Carum carvi L.)  



 วงศ ์Ranunculaceae ได้แก่ เทียนด ำ (Nigella sativa L.)  
 วงศ์ Cruciferae ได้แก่ เทียนแดง (Lepidium sativum L.)  
 วงศ์ Compositae ได้แก่ เทียนลวด (Centratherum anthelmintica (L.) Kuntze ex Gamble) 

6. กำรจัดกำรตัวอย่ำงในธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช เป็นเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ใน
ธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช น ำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรวบรวมได้มำท ำควำมสะอำด โดยเอำสิ่งปลอมปนออก ลดควำมชื้น โดยใช้
ห้องลดควำมชื้น (25 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 15 เปอร์เซ็นต์) ให้ได้ระดับควำมชื้นในเมล็ดไม่เกิน 8 
เปอร์เซ็นต์ ทดสอบควำมงอกตำมวิธีกำรของสมำคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นำนำชำติ ( ISTA, 2014) กำรจัดท ำเมล็ด
พันธุ์อ้ำงอิง (Seed file) แบ่งเมล็ดเชื้อพันธุ์พืชออกมำบำงส่วน ดูลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของเมล็ด เช่น รูปร่ำง
เป็นอย่ำงไร มีร่องหรือสันบนเมล็ดหรือไม่ เป็นต้น น ำมำถ่ำยรูป วัดขนำด เทียบสีของเมล็ดโดยใช้แผ่นเทียบสี  จด
บันทึกข้อมูลเก็บไว้ หลังจำกนั้นน ำเมล็ดเชื้อพันธุ์ใส่ขวดแก้วที่มีสำรดูดควำมชื้นแล้วปิดฝำ ติดฉลำกบอกชื่อพืชแต่
ละชนิด  

7. กำรสรุปผลกำรเก็บตัวอย่ำง เป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรรวบรวมตัวอย่ำงและข้อมูลของพืชสมุนไพร 
“พิกัดเทียน”แต่ละชนิด เช่น พบที่ใดบ้ำง ลักษณะเมล็ด จ ำนวนเมล็ด เป็นต้น แล้วน ำมำเขียนบรรยำยรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพืชให้ถูกต้องตำมหลักสำกลโดยอ้ำงอิงหลักกำรเขียนอนุกรมวิธำนพืชตำมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน หรือจำกหนังสือพรรณพฤกษชำติแห่งประเทศไทย หรือจำกหนังสือพรรณพฤกษชำติของ
ประเทศใกล้เคียง หรือเอกสำรทำงอนุกรมวิธำนต่ำง ๆ รวมถึงถำมจำกผู้ที่มีควำมรู้หรือประสบกำรณใ์นเรื่องนี้  

ขั้นตอนการประเมินเปรียบเทียบเชื้อพันธุกรรมแต่ละชนิดของพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ในพื้นที่ศึกษา 
เป็นขั้นตอนที่น ำเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” แต่ละชนิดในพ้ืนที่ศึกษำมำเปรียบเทียบว่ำมีควำม

เหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
1. น ำเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” แต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนที่ศึกษำ มำศึกษำเปรียบเทียบกัน 

โดยเน้นร้ำนจ ำหน่ำยยำแผนโบรำณเป็นหลัก ว่ำชื่อเรียกเหมือนกันมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
2. น ำเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” แต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนที่ศึกษำ มำศึกษำเปรียบเทียบกับที่

เคยมีรำยงำนในต ำรำยำสมุนไพรว่ำตรงกันหรือไม่ 
3. บันทึกข้อมูล จัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรทดลอง  

 - เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรทดลอง เริ่มตั้งแต่  ตุลำคม 2558    สิ้นสุด  กันยำยน 2562 
สถำนที่ด ำเนินกำร กลุ่มวิจัยพัฒนำธนำคำรเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์  
  ส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ กรมวิชำกำรเกษตร 

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



การเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” 
  กำรส ำรวจรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เป็นหนึ่งในกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (survey 
research) ที่มุ่งหำหรือค้นหำควำมจริง จำกสภำพที่ปรำกฏอยู่ตำมธรรมชำติ โดยกำรรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำน
เบื้องต้น เพ่ือหำข้อเท็จจริงต่ำง ๆ เท่ำนั้น ไม่มีกำรตั้งสมมุติฐำน และไม่มีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลใน
ลักษณะตัวแปรที่แตกต่ำงกัน  โดยมีกำรก ำหนดและเลือกกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive 
sampling) มีกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพืชพืชที่ศึกษำ จำกนั้นจึงท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกชนิดพืชที่ได้จำก
กำรศึกษำ ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ และปัจจัยที่มีแนวโน้มว่ำจะสำมำรถพัฒนำพืชนั้น ๆ ให้มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
  จำกกำรเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” จำกกลุ่มเกษตรกรเครือข่ำยผู้ปลูกสมุนไพร 
แหล่งจ ำหน่ำยวัตถุดิบพืชสมุนไพร บ้ำนของหมอยำพ้ืนบ้ำน หรือแหล่งที่อยู่ตำมธรรมชำติ เช่น ป่ำชุมชน เป็นต้น 
โดยจะเน้นกำรเก็บข้อมูลและรวบรวบตัวอย่ำงตำมร้ำนขำยยำแผนโบรำณในพ้ืนที่ศึกษำเป็นหลัก  รวบรวมได้
ทั้งหมด 127 ตัวอย่ำง ดังนี้  

 ภำคเหนือ (Northern) ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน 2 ตัวอย่ำง จ.เชียงใหม่ 5 ตัวอย่ำง และ จ.แพร่ 2  
ตัวอย่ำง รวมทั้งหมด 9 ตัวอย่ำง 

  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern) ได้แก่ จ.สกลนคร 9 ตัวอย่ำง จ.มหำสำรคำม 6 
ตัวอย่ำง และ จ.กำฬสินธุ์ 5 ตัวอย่ำง รวมทั้งหมด 20 ตัวอย่ำง 

  ภำคตะวันออก (Eastern) ได้แก่ จ.สุรินทร์ 2 ตัวอย่ำง จ.ร้อยเอ็ด 2 ตัวอย่ำง จ.ยโสธร 2 ตัวอย่ำง 
และ จ.อุบลรำชธำนี 2 ตัวอย่ำง รวมทั้งหมด 8 ตัวอย่ำง 

 ภ ำคตะวัน ตก เฉี ย งใต้  (South-Western) ได้ แก่  จ .ก ำญ จนบุ รี  15  ตั วอย่ ำ ง  และ จ .
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ตัวอย่ำง รวมทั้งหมด 22 ตัวอย่ำง 

  ภำคกลำง (Central) ได้แก่ จ.ปทุมธำนี 16 ตัวอย่ำง  
  ภำคตะวันออกเฉียงใต้ (South- Eastern) ได้แก่ จ.สระแก้ว 2 ตัวอย่ำง จ.ปรำจีนบุรี 8 ตัวอย่ำง จ.

จันทบุรี 1 ตัวอย่ำง และ จ.ตรำด 1 ตัวอย่ำง รวมทั้งหมด 12 ตัวอย่ำง 
  ภำคใต้ (Peninsular) ได้แก่ จ.สุรำษฎร์ธำนี 12 ตัวอย่ำง จ.นครศรีธรรมรำช 9 ตัวอย่ำง จ.พัทลุง 

7 ตัวอย่ำง และ จ.สงขลำ 12 ตัวอย่ำง รวมทั้งหมด 40 ตัวอย่ำง  
  และเมื่อน ำตัวอย่ำงทั้ง 127 ตัวอย่ำง มำแยกควำมแตกต่ำง มีสมุนไพรพิกัดเทียนบำงชนิดชื่อเรียกคนละ
ชื่อแต่เมล็ดเป็นชนิดเดียวกัน คือ เทียนขมและเทียนลวด บำงชนิดเรียกชื่อเดียวกันแต่เป็นพืชคนละชนิดกัน คือ 
เทียนตำตั๊กแตน แต่เทียนตำตั๊กแตน (Heracleum barmanicum Kurz) ไม่ได้ใช้ในต ำรับยำไทย แต่ใช้เป็นพืช

เครื่องเทศ พบได้ในแถบภำคเหนือ เมื่อน ำพืชสมุนไพรที่รวบรวมมำแยกควำมแตกต่ำงของเชื้อพันธุกรรมพืช โดยแยก
จำกเม็ดที่มีควำมแตกต่ำงกัน สำมำรถแยกและจ ำแนกได้จ ำนวน 12 ชนิด ตำมชื่อพฤกษศำสตร์หรือชื่อ
วิทยำศำสตร์ของพืชที่เป็นแหล่งที่มำของเทียนแต่ละชนิด (ตำรำงท่ี 1 และ ภำพที่ 1) 
 
 
 



 
 
 

ตารางท่ี 1 รำยชื่อพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” แต่ละชนิด แยกตำมชื่อพฤกษศำสตร์ของแหล่งที่มำของพิกัดเทียนแต่  
ละชนิด จำกตัวอย่ำงที่เก็บรวบรวมในพ้ืนที่ศึกษำ 

ล าดับ ชื่อเทียน ชื่อพฤกษศาสตร์ของแหล่งที่มา วงศ ์ ส่วนของพืช 

*1 เทียนตำตั๊กแตน Anethum graveolens L. Umbelliferae/Apiaceae ผลแก่แห้ง 

2 เทียนตำตั๊กแตน Heracleum barmanicum Kurz Umbelliferae/Apiaceae ผลแก่แห้ง 

3 เทียนขำว Cuminum cyminum L. Umbelliferae/Apiaceae ผลแก่แห้ง 

4 เทียนข้ำวเปลือก Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 

vulgare var. dulce (Mill.) Thell 

Umbelliferae/Apiaceae ผลแก่แห้ง 

5 เทียนแดง Lepidium sativum L. Cruciferae/Brassicaceae เมล็ดแก่แห้ง 

6 เทียนด ำ Nigella sativa L. Ranunculaceae เมล็ดแก่แห้ง 

7 เทียนเยำวพำณ ี Trachyspermum amni (L.) Sprague Umbelliferae/Apiaceae ผลแก่แห้ง 

8 เทียนสตัตบษุย ์ Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 

vulgare var. vulgare 

Umbelliferae/Apiaceae ผลแก่แห้ง 

9 เทียนตำกบ Linum usitatissimum L. Linaceae เมล็ดแก่แห้ง 

10 เทียนเกล็ดหอย Plantago ovate Foessk. Plantaginaceae เมล็ดแก่แห้ง 

**11 เทียนลวด Baccharoides anthelmintica (L.) 
Moench Synonym  

Centratherum anthelmintica (L.) 
Kuntze ex Gamble 

Vernonia anthelmintica (L.) Willd. 

Compositae/Asteraceae เมล็ดแก่แห้ง 

12 เทียนแกลบ Hordeum vulgare L. Gramineae /Poaceae เมล็ดแก่แห้ง 



หมายเหตุ    *      เทียนตำตั๊กแตน ที่มีชื่อพฤกษศำสตร์นี้เป็นเทียนที่ใช้ในต ำรับยำไทย 
 **    เทียนลวดนี้ตำมที่ลงเก็บตวัอย่ำงในพ้ืนที่ศึกษำ เมล็ดตัวอย่ำงเหมือนกับเทียนขม จ ำแนกได้ชื่อ

วิทยำศำสตร์เดียวกัน แต่เรียกชือ่ท้องถิ่นแตกต่ำงกันเป็นเทียนขม และเทียนลวด 
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                                                                                               ยาวเท่ากับ 5 มิลลิเมตร 

ภาพที่ 1 พืชสมุนไพรพิกัดเทียนแต่ละชนิดที่พบในพ้ืนที่ศึกษำ ได้แก่ เทียนตำตั๊กแตน (Anethum graveolens L.): A, 
เทียนตำตั๊กแตน (Heracleum barmanicum Kurz): B, เทียนขำว (Cuminum cyminum L.): C, เทียน
ข้ำวเปลือก (Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell.): D, เทียนแดง 
(Lepidium sativum L.): E, เทียนด ำ (Nigella sativa L.): F, เทียนเยำวพำณี (Trachyspermum amni (L.) 

Sprague): G, เทียนสัตตบษุย์ (Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. vulgare): H, เทียนตำกบ 
(Linum usitatissimum L.): I, เทียนเกลด็หอย (Plantago ovate Foessk.): J, เทียนลวด (Baccharoides 

anthelmintica (L.) Moench): K, เทียนแกลบ (Hordeum vulgare L.): L   
 
      

  
ขั้นตอนการประเมินเปรียบเทียบเชื้อพันธุกรรมแต่ละชนิดของพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ในพื้นที่ศึกษา 

เป็นกำรน ำเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” แต่ละชนิดในพื้นที่ศึกษำมำเปรียบเทียบกับพืชสมุนไพร
พิกัดเทียนที่มีปรำกฏในต ำรำหรือคู่มือทำงด้ำนเภสัชกรรมแผนไทยที่เคยมีรำยงำน โดยในงำนวิจัยนี้จะใช้คู่มือเภสัช
กรรมแผนไทย เล่ม 5 คณำเภสัช ของรองศำสตรำจำรย์  ดร. ชยันต์  พิ เชียรสุนทร คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
เป็นข้อมูลหลัก มำใช้เปรียบเทียบกับพืชสมุนไพรพิกัดเทียนที่เก็บรวบรวมมำได้ในงำนวิจัยนี้  

จำกกำรศึกษำพืชสมุนไพรพิกัดเทียนที่ใช้ในยำไทย พบว่ำกำรใช้เทียนต่ำงๆในยำไทยนั้น แพทย์แผนไทย
แบ่งออกเป็น 13 ชนิด 4 พิกัด (ชยันต์ และวิเชียร, 2547) คือ  

 พิกัดเทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนตำตั๊กแตน เทียนขำว เทียนข้ำวเปลือก เทียนแดง และเทียนด ำ  
 พิกัดเทียนทั้ง 7 ได้แก่ เทียนทั้ง 5 โดยมีเทียนเยำวพำณีและเทียนสัตตบุษย์เพ่ิมเข้ำมำ  
 พิกัดเทียนทั้ง 9 ได้แก่ เทียนทั้ง 7 โดยมีเทียนตำกบและเทียนเกล็ดหอยเพิ่มเข้ำมำ   
 พิกัดเทียนพิเศษ มี 4 อย่ำง ได้แก่ เทียนขม เทียนลวด เทียนแกลบ และเทียนชะมด 

ในกำรศึกษำสมุนไพรพิกัดเทียนนี้ ไม่พบพ้ืนที่ศึกษำใดกล่ำวถึงเทียนชะมด (Abelmoschus moschatus 
Medik subsp. moschatus) เลย และสมุนไพรพิกัดเทียนที่มีกำรใช้ตรงกันตำมที่ปรำกฏในคู่มือเภสัชกรรมแผน
ไทย ได้แก่ เทียนตำตั๊กแตน เทียนขำว เทียนข้ำวเปลือก เทียนแดง เทียนด ำ เทียนเยำวพำณี เทียนเกล็ดหอย และ
เทียนลวด ซึ่งเทียนตำตั๊กแตน เทียนขำว เทียนข้ำวเปลือก เทียนแดง เทียนด ำ เทียนเยำวพำณี และเทียนเกล็ดหอย 
มีชื่อพฤกษศำสตร์ของแหล่งที่มำของเทียนตรงกัน ส่วนเทียนลวดนั้นอำจมีชื่อชื่อพฤกษศำสตร์ของแหล่งที่มำของ
เทียนไม่ตรงกันในหลำยๆ แหล่งข้อมูล แต่จำกกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำในปัจจุบันชื่อที่ เป็นที่ยอมรับ คือ 
Baccharoides anthelmintica (L.) Moench ส่วนชื่อที่ปรำกฏอ่ืน ๆ จึงตกเป็นชื่อพ้องไป เทียนลวดนี้ในพ้ืนที่
ศึกษำมีกำรเรียกชื่อเป็นเทียนขมด้วย แต่ตำมต ำรำยำไทยแล้วเทียนขมกับเทียนลวดเป็นเทียนที่มำจำกพืชคนละ



ชนิดกัน เทียนเยำวพำณีแต่เดิมเข้ำใจว่ำเป็นผลของพำร์สลีย์ (Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill) เพรำะ
มีลักษณะคล้ำย ๆ กัน แต่มีสรรพคุณต่ำงกัน ผลของพำร์สลีย์ใช้เป็นยำขับประจ ำเดือน (ขนำดที่ใช้ประมำณ 1 กรัม 
โดยเฉลี่ย หำกใช้ในปริมำณสูง ๆ จะท ำให้แท้งลูกได้ในสตรีที่ตั้งครรภ์ ส่วนเทียนเยำวพำณีเป็นยำที่ใช้ขับปัสสำวะ 
ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ อำหำรไม่ย่อย ละลำยเสมหะ ช่วยให้เจริญอำหำร 

เทียนสัตตบุษย์  เทียนตำกบ เทียนขม และเทียนแกลบ ที่รวบรวมได้จำกพ้ืนที่ศึกษำ เมื่อน ำมำตรวจ
วิเครำะห์เพ่ือจ ำแนกชนิดและวงศ์ ปรำกฏว่ำไม่ตรงกันที่เคยรำยงำนไว้ในคู่มือเภสัชกรรมแผนไทย โดยมีชื่อ
พฤกษศำสตร์ของแหล่งที่มำของเทียนไม่ตรงกัน เป็นพืชคนละชนิดกัน สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้ทรำบว่ำกำรใช้พืชสมุนไพร
พิกัดเทียนในบำงชนิดยังทีควำมสับสนกันอยู่มำก เนื่องจำกพืชที่เป็นแหล่งที่มำของเทียนมีควำมคล้ำยคลึงกันจน
แยกไม่ออกนั่นเอง (ตำรำงท่ี 2 และ ภำพที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  รำยชื่อพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” แต่ละชนิด แยกตำมชื่อพฤกษศำสตร์ของแหล่งที่มำของพิกัดเทียนแต่ละ
ชนิด ตำมที่ปรำกฏในคู่มือเภสัชแผนไทยเปรียบเทียบกับที่จ ำแนกจำกกำรเก็บรวบรวมได้จำกพ้ืนที่ศึกษำ 

ล าดับ ชื่อเทียน 
ชื่อพฤกษศาสตร์ของแหล่งที่มาของสมุนไพรพิกดัเทียน 

ที่ปรากฏในในคู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ที่จ าแนกจากการเก็บรวบรวม 

1 เทียนตำตั๊กแตน Anethum graveolens L. 
 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

Anethum graveolens L. 
Heracleum barmanicum Kurz 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

2 เทียนขำว Cuminum cyminum L. 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

Cuminum cyminum L. 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

3 เทียนข้ำวเปลือก Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 
vulgare var. dulce (Mill.) Thell. 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 
vulgare var. dulce (Mill.) Thell. 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

4 เทียนแดง Lepidium sativum L. 
(Cruciferae/Brassicaceae) 

Lepidium sativum L. 
(Cruciferae/Brassicaceae) 

5 เทียนด ำ Nigella sativa L. (Ranunculaceae) Nigella sativa L. (Ranunculaceae) 
6 เทียนเยำวพำณ ี Trachyspermum amni (L.) Sprague Trachyspermum amni (L.) Sprague 



(Umbelliferae/Apiaceae) (Umbelliferae/Apiaceae) 
7 เทียนสตัตบษุย ์ Pimpinella anisum L. 

 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 
vulgare var. vulgare 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

8 เทียนตำกบ Carum carvi L. 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

Linum usitatissimum L. 
(Linaceae) 

9 เทียนเกล็ดหอย Plantago ovate Foessk. 
(Plantaginaceae) 

Plantago ovate Foessk. 
(Plantaginaceae) 

10 เทียนขม Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 
Piperatum (Uct.) Beguinot 
 
 
 
(Umbelliferae/Apiaceae) 

Baccharoides anthelmintica (L.) 
Moench Synonym  
Centratherum anthelmintica (L.) 
Kuntze ex Gamble 
Vernonia anthelmintica (L.) Willd. 
 (Compositae/Asteraceae) 

11 เทียนลวด Baccharoides anthelmintica (L.) 
Moench Synonym  
Centratherum anthelmintica (L.) 
Kuntze ex Gamble 
Vernonia anthelmintica (L.) Willd. 
(Compositae/Asteraceae) 

Baccharoides anthelmintica (L.) 
Moench Synonym  
Centratherum anthelmintica (L.) 
Kuntze ex Gamble 
Vernonia anthelmintica (L.) Willd. 
 (Compositae/Asteraceae) 

12 เทียนแกลบ Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 
Vulgare var. Vulgare  
(Umbelliferae/Apiaceae) 

Hordeum vulgare L. 
(Gramineae /Poaceae) 
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ภาพที่ 2  พืชสมุนไพรพิกัดเทียนแต่ละชนิดทีป่รำกฏในคู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ได้แก่ เทียนตำตั๊กแตน 
(Anethum graveolens L.): A, เทียนขำว (Cuminum cyminum L.): B, เทียนข้ำวเปลือก 
(Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell.): C, เทียนแดง (Lepidium 



 

sativum L.): D, เทียนด ำ (Nigella sativa L.): E, เทียนเยำวพำณ ี(Trachyspermum amni (L.) Sprague): 
F, เทียนสัตตบษุย์ (Pimpinella anisum L.): G, เทียนตำกบ (Carum carvi L.): H, เทียนเกลด็หอย 
(Plantago ovate Foessk.): I, เทียนขม Foeniculum vulgare Mill. Subsp. Piperatum (Uct.) 

Beguinot: J, เทียนลวด (Baccharoides anthelmintica (L.) Moench): K, เทียนแกลบ 
(Foeniculum vulgare Mill. Subsp. Vulgare var. Vulgare.): L 



 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

  จำกกำรศึกษำในครั้งนี้สำมำรถรวบรวมพืชสมุนไพรพิกัดเทียนได้จ ำนวน 127 ตัวอย่ำง และสำมำรถ
จ ำแนกออกได้เป็น 12 ชนิด ตำมชื่อพฤกษศำสตร์หรือชื่อวิทยำศำสตร์ของพืชที่เป็นแหล่งที่มำของเทียนแต่ละชนิด 
แต่เมื่อมำตรวจสอบเทียบกับคู่มือเภสัชกรรมแผนไทยพบพืชสมุนไพรที่ตรงกันจ ำนวน 8 ชนิด คือ เทียนตำตั๊กแตน 
เทียนขำว เทียนข้ำวเปลือก เทียนแดง เทียนด ำ เทียนเยำวพำณี เทียนเกล็ดหอย และเทียนลวด และท่ีแตกต่ำงกัน
จ ำนวน 4 ชนิด คือ เทียนสตัตบุษย์ เทียนตำกบ เทียนขม และเทียนแกลบ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ตัวอย่ำงเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” เก็บอนุรักษ์เข้ำธนำคำรเชื้อพันธุ์พืชเพ่ือเพ่ิมจ ำนวน 
และควำมหลำกหลำยของฐำนพันธุกรรมพืช 

2.  ได้ข้อมูลทำงพฤกษศำสตร์และกำรใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร“พิกัดเทียน”ส ำหรับจัดท ำฐำนข้อมูลของ
ธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช 

11. กิตติกรรมประกาศ 
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กำรท ำวิจัยในครั้งนี้  
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13. ภาคผนวก  

เขตภูมิศำสตร์พืชพรรณ (floristic regions) ในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 7 เขต (Smitinand, 1989) คือ 

1. เขตภูมิศำสตร์พืชพรรณภำคเหนือ (Northern) มี 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮองสอน เชียงใหม่ ล ำพูน 
ล ำปำง เชียงรำย น่ำน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตำก สุโขทัย ก ำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์  สภำพภูมิ
ประเทศเป็นภูเขำสูง ซึ่งต่อเนื่องมำจำกเทือกเขำหิมำลัย เช่น ดอยอินทนนท์ (2,565 เมตร) ดอยผ้ำห่มปก (2,285 
เมตร) และดอยเชียงดำว (2,175 เมตร) สภำพภูมิอำกำศมีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลมำก ปริมำน้ ำฝนเฉลี่ยต่อปีบน
ที่รำบอยู่ระหว่ำง 1,200-1,300 มิลลิเมตร สังคมพืชส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชแบบอินโด -พม่ำ(Indo-Burmese 
element) สภำพป่ำเป็นป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง ที่มีสนเขำผสม และป่ำดิบบนภูเขำสูง แหล่งพืชหำยำกและพืช
เฉพำะถิ่นที่ส ำคัญได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ดอยเชียงดำว ดอยตุง ดอยภูคำ ดอยหัวหมด และขุนแจ 

2. เขตภู มิศำสตร์ พื ชพรรณ ภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ  (Northeastern) ครอบคลุม พ้ืนที่ ภ ำค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่รำบสูงโครำชตอนบน ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่รำบสูง มีภูเขำเตี้ยๆ ยอดเขำที่ระดับควำมสูง  
1,200-1,500 เมตร มักเป็นภูเขำยอดตัด เช่น ภูหลวง ภูกระดึง ภูเรือ และภูหินร่องกล้ำ ภูมิอำกำศร้อนแห้งแล้ง มี
ช่วงฤดูฝนสั้น มีฤดูแล้งยำวนำน สังคมพืชส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชอินโดจีน (Indo-chinese elements) สภำพป่ำ
ส่วนใหญ่เป็นป่ำเต็งรัง ป่ำสนเขำ ป่ำดิบแล้ง และป่ำดิบเขำเล็กน้อย  แหล่งพืชหำยำกและพืชเฉพำะถิ่นที่ส ำคัญ
ได้แก่ ภูกระดึง ภูเรือ และภูวัว 

3. เขตภูมิศำสตร์พืชพรรณภำคตะวันออก (Eastern) ครอบคลุมพ้ืนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่รำบ
สูงโครำชตอนล่ำง จดชำยแดนประเทศกัมพูชำ ประกอบไปด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อ ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ และสังคมพืชคล้ำยกับ
เขตภูมิศำสตร์พืชพรรณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีพืชพรรณที่มีกำรกระจำยมำจำกกัมพูชำ และเวียดนำมตอน
ใต ้เด่นชัดกว่ำ อีกท้ังมีแหล่งพืชพรรณบนภูเขำสูง และมีอำกำศหนำวเย็นตลอดปีคือ เขำใหญ่ ส่วนแหล่งพืชหำยำก 
และพืชเฉพำะถิ่นอ่ืนที่ส ำคัญได้แก่ ผำแต้ม และเขำพระวิหำร 



 

4. เขตภูมิศำสตร์พืชพรรณภำคกลำง (Central) ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม บึงน้ ำจืดขนำดใหญ่ หรือเป็นภูเขำ
เตี้ยที่เป็นหินปูน ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้ำงจดภำคเหนือตอนล่ำง ประกอบไปด้วย จังหวัดชัยนำท สิงห์บุรี ลพบุรี 
สุพรรณบุรี อ่ำงทอง อยุธยำ สระบุรี  นครปฐม ปทุมธำนี  นครนำยก นนทบุรี  กรุงเทพ สมุทรปรำกำร 
สมุทรสงครำม และสมุทรสำคร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกษตรกรรม แหล่งพืชผลทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ และ
แหล่งชุมชนที่อยู่อำศัย มีสภำพป่ำหลงเหลือน้อยมำกมีสภำพป่ำชำยเลนแถบจังหวัดชำยทะเลตอนล่ำง ที่เหลือส่วน
ใหญ ่เป็นสังคมพืชป่ำผลัดใบที่เป็นเขำหินปูนเตี้ยๆ และเป็นแหล่งพืชหำยำกและพืชถิ่นเดียวที่ส ำคัญ เช่น พระพุทธ
บำท และถ้ ำเพชรถ้ ำทองเป็นต้น 

5. เขตภูมิศำสตร์พืชพรรณภำคตะวันออกเฉียงใต้ (Southeastern) ภำคตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่พ้ืนที่ 7 
จังหวัด คือ ปรำจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบต่ ำ มีแนว
เทือกเขำที่สูงที่สุด คือ เขำสอยดำว (1,670 เมตร) มีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 3,000-4,000 มิลลิเมตร พืช
พรรณธรรมชำติส่วนใหญ่จึงเป็นป่ำดิบแล้ง และป่ำดิบชื้น แหล่งพืชหำยำกและพืชถิ่นเดียวคือ  เขำสอยดำว 
เขำคิชฌกูฎ และเกำะช้ำง 

6. เขตภูมิศำสตร์พืชพรรณภำคตะวันตกเฉียงใต้ (Southwestern) มีลักษณะเป็นผืนป่ำต่อเนื่องกันขนำด
ใหญ่ ครอบคลุม 5 จังหวัดคือ อุทัยธำนี กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สภำพภูมิประเทศเป็น
ภูเขำเตี้ยๆ บำงแห่งเป็นเขำหินปูน  มียอดที่สูงที่สุดประมำณ 1,200 เมตร ที่ อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน 
ภูมิอำกำศค่อนข้ำงแห้งแล้ง เนื่องจำกเป็นบริเวณอับน้ ำฝนของเทือกเขำตะนำวศรี มีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,000 
มิลลิเมตร สภำพป่ำส่วนใหญ่เป็นป่ำเต็งรัง ป่ำไผ่ ป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบเขำชื้น แหล่งพืชหำยำกและพืช
ถิ่นเดียวที่ส ำคัญ คือ แก่งกระจำน สำมร้อยยอด และผืนป่ำตะวันตก ห้วยขำแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร  ในจังหวัด
กำญจนบุรี จดอุทัยธำนี และภำคเหนือตอนล่ำงแถบจังหวัดตำก 

7. เขตภูมิศำสตร์พืชพรรณภำคใต้ (Peninsula) ครอบคลุมพ้ืนที่ตอนล่ำงของประเทศไทย บริเวณตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไป จนจดประเทศมำเลเซียรวม 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี  พังงำ กระบี่ 
นครศรีธรรมรำช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส  สภำพพ้ืนที่เป็นภูเขำสูง มีเกำะมำกมำย 
โดยเฉพำะฝั่งทะเลอันดำมัน และ มีที่รำบตำมชำยฝั่งทะเลทั่วไป มียอดเขำที่สูงที่สุดคือ เขำหลวง (1,835 เมตร) 
สภำพภูมิอำกำศมีฝนชุกมำกและยำวนำน มีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,500-4,000 มิลลิเมตร สภำพป่ำส่วนใหญ่ 
เป็นป่ำดิบชื้น และป่ำชำยเลน พ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ แถบจังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส มีลักษณะเป็นป่ำดิบ
ชื้นแบบมำลำยัน (Malayan element) ชันเจนคือ ป่ำบำลำ-ฮำลำ และมีป่ำพรุผืนใหญ่คือป่ำพรุโต๊ะแดง ในจังหวัด
นรำธิวำส ที่ถือว่ำ เป็นแหล่งพืชหำยำกของไทย ส่วนแหล่งที่ส ำคัญแหล่งอ่ืน ได้แก่ เขำหลวง และเขำหินปูน และ
เกำะเขำหินปูนตำมชำยฝั่งทะเลอันดำมัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพแสดงกำรแบ่งเขตภูมิศำสตร์พืชพรรณของประเทศไทย (Thailand Floristic Regions ) 
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