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This thesis aims to analytically study a Thai traditional medical text, the 

Dhatuvinicchaya, by focusing on two issues, which are 1. To study the custom of writing 

the Dhatuvinicchaya text (structurally), 2. To study the substance found in the 

Dhatuvinicchaya text. 

This study shows that the Dhatuvinicchaya text was likely recorded in the 

Rattanakosin Period (late 19th centuries A.D.). It can be divided into three sections, as 

follows:1. The opening section is a prayer paying respect to the teacher or paying respect 

to the Buddhist Triple Gems. 2. The next section is the content, which is the significant part 

of the text, and can be divided into two parts, being the principles of traditional Thai 

medicine and the Thai pharmacopeia. The contents of this section are characterized by 

the beginnings and endings, which indicate the importance of the content that is different. 

3. The final part is a summary of the contents and the date that the scribefinished copying 

the text. As for the arrangement of the content, the text is divided into three volumes. The 

first volume describes the characteristics of the elements (dhatu) in the body. The second 

volume describes the basic knowledge of herbs. The third volume describes the Thai 

pharmacopeia used to treat diseases and various ailments. The contents are arranged so 

that there are the traditional principles and also supporting content which adds detail and 

clarity to the primary content. Moreover, the order of importance of the content is 

continuous as necessary for the study of traditional Thai medicine. The study of the 

substance of the text found that the diagnosis of the elements in the body which are 

irregular when symtoms of pain or injury arise can be divided into five characteristics, 

which are: the increasing element, the decreasing element, the disability element, the 

broken element, and the out-of-body element, as well as the basics of using herbs, which 

includes foundational information on how to use herbs and other various medicines. 
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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การแพทยแผนไทย เปนการรักษาสุขภาพดวยภูมิปญญาทางดานการแพทยของบรรพ

บุรุษไทยที่ไดสั่งสมความรู วิธีการรักษาและแนวทางการดูแลสุขภาพมาต้ังแตครั้งอดีตแลวสงตอ

ความรูใหแกคนรุนหลังสืบมา แตเดิมน้ันคนไทยดูแลสุขภาพและรักษาตนเองเมื่อยามเจ็บปวยดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทย เชน การนวดไทย การวินิจฉัยโรคดวยหลักการแพทยแผนไทยโดยวิเคราะห

โรคตามความเช่ือเรื่องธาตุทั้ง ๔ ในรางกาย คือ ธาตุดิน, ธาตุนํ้า, ธาตุลม และธาตุไฟ เมื่อรางกายเกิด

การเจ็บปวยก็เน่ืองดัวยธาตุทั้ง ๔ ผิดปรกติไป และใชสมุนไพรไทย แตเมื่อโลกมีความเจริญข้ึนจึงใช

เทคโนโลยีทางการแพทยเพื่อชวยใหมนุษยมีชีวิตที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆเกิดการคิดคน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคและการชวยชีวิต การรักษาโรคโดยการใช

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรการแพทยเขามารวมในการรักษา เชน วิธีการผาตัด และการใชยาที่ไดจาก

การสกัดสารเคมีตางๆ ซึ่งเทคโนโลยีทางดานการแพทยเหลาน้ีสามารถรักษาโรคไดผลดีและรวดเร็ว

การแพทยแผนตะวันตกหรือที่เรียกวาแพทยแผนปจจุบันจึงเริ่มมีบทบาทสําหรับคนไทยมากข้ึน ไดรับ

ความนิยมในการรักษาความเจ็บปวยแทนการรักษาดัวยการแพทยแผนไทยมากย่ิงข้ึน 

ถึงแมวาการแพทยแผนปจจุบันจะมีการพัฒนาไปมากและมีวิธีการรักษาโรคตางๆ ดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางไรก็ตามก็ยังมีขอบเขตจํากัดในการรักษาโรค ยังมีโรคอีกจํานวนมากที่รักษา

โดยการแพทยแผนปจจุบันไมหายขาดหรือไมไดผลดี เชน โรคมะเร็ง ดังน้ันการพัฒนาวิธีการรักษาโรค

ในปจจุบันสวนหน่ึงจึงมีทิศทางมุงเนนจากภูมิปญญาด้ังเดิม๑กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนหนวยงานมี

หนาที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการแพทยแผนไทยซึ่งถือวาเปน

มรดกทางภูมิปญญาทางดานการแพทยและการดูแลสุขภาพของคนไทย จึงไดต้ังกรมพัฒนาการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกข้ึนในป พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อเปนหนวยงานในการดําเนินงานตามกฎหมาย

วาดัวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย๒การแพทยแผนไทยจึงไดรับการฟนฟู

                                         
๑วิชัย โชควิวัฒน, “การปฏิรูประบบบริการสุขภาพครั้งสําคัญในสังคมไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑-

๒๕๔๓,” ใน พรมแดนความรูและสาธารณสุขไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๕), ๙๖. 
๒สันติสุข โสภณศิริ, “ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือกในประเทศไทย,”ใน รายงานการสาธารณสุขไทยดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก (นนทบุรี: สํานักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก), ๖๔. 

 



๒ 

 

วิธีการรักษาดัวยศาสตรการแพทยแผนไทย มีการใหบริการตรวจรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

ในโรงพยาบาลของรัฐหลายแหง ดวยเหตุที่ศาสตรการแพทยแผนไทยมีความโดดเดนในเรื่องที่มอง

มนุษยอยางองครวมสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๓รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของการแพทย

แผนไทย จึงระบุเรื่องการแพทยแผนไทยไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยมีสาระสําคัญ คือการสงเสริมและลดปจจัยเสี่ยงดวยสุขภาพอยางเปนองค

รวม สงเสริมสุขภาพของคนไทยทั้งดานรางกายและจิตใจ พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัว พรอมทั้งสงเสริมการแพทยทางเลือก๔ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็ไดกําหนดเรื่อง

เกี่ยวกับการแพทยแผนไทยไวในแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔–

๒๕๖๓ วาแนวคิดหลักในการดูแลสุขภาพดีวิถีไทย ไดยึดหลักการสรางวิถีชีวิตที่พอเพียง เพื่อการมี

สุขภาพดี ตามแนวคิดพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและมุมมองการบูรณาการเปนองครวมใน

ระบบสุขภาพ๕ ทําใหวิธีการรักษาโรคดัวยการแพทยแผนไทยและสมุนไพรกลับมาเปนที่รูจักและไดรับ

ความนิยมอีกครั้ง ดวยเหตุน้ีจึงทําใหโรงพยาบาลทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชนมีการจัดต้ังแผนก

การแพทยแผนไทยและใหบริการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย เพื่อตอบสนองนโยบาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนสุขภาพดีวิถีไทยของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวแต

เมื่อความตองการของผูมารับบริการรักษาดัวยศาสตรการแพทยแผนไทยเพิ่มมากข้ึน จึงเกิดภาวะขาด

แคลนบุคลากรแพทยแผนไทยที่ใหบริการในหนวยงาน  

ในอดีตการเรียนรูวิชาแพทยแผนไทยเปนการเรียนรูที่สืบทอดจากพอสูลูกจากพี่สูนอง

หรือคนในสายตระกูลเดียวกันเทาน้ัน และเมื่อประเทศไทยมีการจัดการศึกษาที่เปนระบบใน

สถานศึกษาการศึกษาแพทยแผนไทยที่เปนระบบการศึกษาซึ่งผลิตบุคลากรดานการแพทยแผนไทยจึง

ไดเริ่มข้ึนที่โรงเรียนแพทยซึ่งกอต้ังเมื่อป พ.ศ.๒๔๓๓ เรียกวาโรงเรียนแพทยากร ตอมาเมื่อป พ.ศ. 

๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชทานนามวา ราชแพทยาลัย (คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลปจจุบัน) ผูเปนนักศึกษาแพทยตองเรียน ๓ ป และนักศึกษาแพทยช้ันป 

๓ ซึ่งเปนช้ันปสุดทายของโรงเรียนแพทยจะตองศึกษาวิชาแพทยแผนโบราณ มีรายวิชาที่เรียน คือ  

ธาตุวินิจฉัย สมุฏฐานวินิจฉัย ธาตุอภิญญาณ อสุรินทญาณธาตุ ปฐมจินดา โรคยา และ วิชาหมอนวด

                                         
๓ทวี เลาหพันธ, “การพัฒนาการศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกต:(๑)การพัฒนาการแพทยแผนไทย

เม่ือกลับสูศิริราช,”วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ๑๓, ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘): ๔. 
๔ธีรพงษ มหาวีโรและคณะ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

(กรุงเทพฯ: เดอะบุคส, ๒๕๕๕), ๔. 
๕สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๖๓ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ๒๕๕๔), ข. 



๓ 

 

ตลอดมา๖ จนกระทั่งยุติการเรียนการสอนวิชาแพทยแผนไทย ในป พ.ศ.๒๔๕๘ เน่ืองจากความ

ตองการแพทยแผนปจจุบันเปนที่นิยมมากข้ึนและวิชาแพทยแผนปจจุบันใชเวลาและมีเน้ือหาสาระ

มากตองเอาเวลาสําหรับการเรียนการสอนวิชาแพทยแผนโบราณมาเพิ่มในการเรียนการสอนแพทย

แผนปจจุบัน๗จึงทําใหการเรียนการสอนในรายวิชาแพทยแผนไทยดังกลาวคอยๆ เลือนหายไป 

ถึงแมวาจะไมมกีารเรียนการสอนแพทยแผนไทยในโรงเรียนราชแพทยาลัยแตก็ไดมีการเรียนการสอน

แพทยแผนไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) ซึ่งถือวาเปนสถานที่รวบรวมความรูดาน

การแพทยแผนไทยมาต้ังแตพ.ศ.๒๓๗๕ และในป พ.ศ.๒๕๐๐ ไดกอต้ัง “สมาคมแพทยแผนโบราณวัด

พระเชตุพน” ข้ึนโดยในระยะแรกมีการเรียนการสอนวิชาแพทยแผนไทยเฉพาะวิชาเวชกรรมแผน

โบราณและเภสัชกรรมแผนโบราณ๘จนกระทั่งป พ.ศ.๒๕๐๕ คณะแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน-

วิมลมังคลารามได ขออนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขต้ังโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน-

วิมลมังคลาราม เพื่อเปดสอนการแพทยแผนโบราณและการนวดแผนโบราณซึ่งไดรับการอนุมัติและ

เปดสอนมาจนถึงปจจุบันนอกจากการเรียนการสอนแพทยแผนไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

แลวการเรียนการสอนแพทยแผนไทยยังกระจายไปอยูตามสถานที่ตางๆ ที่อํานวย และมีครูอาจารย

แพทยทําการสอนวิชาแพทยแผนโบราณเชน วัดสามพระยา วัดมหาธาตุ เปนตน 

เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ มีการฟนฟูการแพทยแผนไทยซึ่งมีการเรียนการสอนเปนระบบอีกครั้ง

หน่ึง โดย ศาสตราจารย นายแพทย อวย เกตุสิงห ไดกอต้ังมูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยไทยเดิมใน

พระสังฆราชูปถัมภ เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๕๙ และไดกอต้ังโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) ข้ึน

เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทยอายุรเวทใชเวลาเรียน ๓ ป๑๐ เพื่อผลิตแพทย

อายุรเวทตอมาเรียกวาแพทยแผนไทยประยุกต ซึ่งก็คือแพทยแผนโบราณแบบใหมที่ใชความรูทางดาน

วิทยาศาสตรการแพทยเขามาประกอบการเรียนการสอนและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรบางอยางเขามา

ชวยในการวินิจฉัย จนกระทั่งทางคณะกรรมการมูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิมมีนโยบาย

พัฒนาหลักสูตรจากระดับประกาศนียบัตรเปนระดับปริญญาตรี จึงไดมีมติโอนยายโรงเรียนอายุเวท

วิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) ใหไปเปนสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตในคณะแพทยศาสตร-      

                                         
๖ประทีป ชุมพล, ประวัติการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา (กรุงเทพฯ: โอเดียน 

สโตร, ๒๕๕๔), ๑๑๗. 
๗เรื่องเดียวกัน, ๑๘๒. 
๘สันติสุข โสภณศิริ, รายงานการสาธารณสุขไทยดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก, ๕๙. 
๙นรา แววศร และอุนใจ แววศร, อวยนิมิตร อนุสรณ (กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ, ๒๕๔๖), ๒๓๐. 
๑๐ลัดดาวัลย ครูปญญามาตย, ๓ ทศวรรษการแพทยแผนไทยประยุกต  (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.,๒๕๕๕),

๘๖. 



๔ 

 

ศิริราชพยาบาลในป พ.ศ.๒๕๔๕ และเน่ืองจากการแพทยแผนไทยไดรับการยอมรับมากข้ึน

สถาบันการศึกษาตางๆ จึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยมากข้ึน เชน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนตน นอกจากหลักสูตรแพทยแผนไทย

ประยุกตแลวยังมีหลักสูตรการแพทยแผนไทย เชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, คณะการแพทย

แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เปนตน เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทยแผนไทยที่มีความรูความสามารถในการบําบัดรักษาโรคโดยใช

ศาสตรการแพทยแผนไทย 

อยางไรก็ตามการเรียนการสอนแพทยแผนไทยปจจุบันกับอดีตน้ันมีความแตกตางกัน

มาก การเรียนการสอนและการถายทอดความรูทางดานการแพทยแผนไทยในอดีตน้ัน มีอยู ๒ 

ลักษณะ คือการถายถอดจากรุนสูรุน ทางสายสัมพันธเครือญาติ คนในครอบครัวหรือตระกูลเดียวกัน

เชน พอสอนลูก พี่สอนนอง และการศึกษาจากอาจารยสอนศิษยเปนการสอนแบบการถายทอดจาก

ประสบการณและศึกษาเน้ือหาจากเอกสารโบราณและจารึกทางดานการแพทยที่มีเน้ือหาวาดวยการ

รักษาโรคและยาตางๆที่เรียกวา คัมภีรแพทยแผนไทย ซึ่งคัมภีรแพทยแผนไทยน้ีถือวาเปนตําราที่ใช

ยึดถือสืบตอกันสําหรับผูที่จะเรียนเพื่อเปนแพทยรักษาคนไข คัมภีรแพทยแผนไทยมีดวยกันหลาย

คัมภีร เชน คัมภีรสรรพคุณยา, คัมภีรมหาโชติรัต, คัมภีรธาตุวิภังค เปนตน แตการเรียนการสอน

แพทยแผนไทยในสมัยปจจุบันเปนการศึกษาในระบบสถาบันการศึกษามีเกณฑการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานของแตละสถาบัน ซึ่งยังขาดแคลนผูมีความรูความสามารถที่จะเปนครูสอนและถายทอดวิชา

ความรูทางดานการแพทยแผนไทย๑๑ ทําใหมีมาตรฐานการเรียนการสอนไดในระดับหน่ึงซึ่งควรมีการ

พัฒนามาตรฐานตอไป 

อุปสรรคอีกประการของการพัฒนาการเรียนการสอนแพทยแผนไทย คือการขาดแคลน

ตําราเรียน หรือคัมภีรแพทยที่ใชศึกษา ซึ่งคัมภีรแพทยที่เคยใชในการศึกษาวิชาแพทยแตเดิมน้ันเปน

ภาษาโบราณ แมมีคัมภีรแพทยสวนหน่ึงไดถายถอดเปนภาษาปจจุบันแลว แตยังมีคัมภีรแพทยอีก

หลายคัมภีรที่ยังไมไดถายถอดเปนภาษาปจจุบัน เชน พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ซึ่งเปนคัมภีรที่สําคัญยิ่ง 

สําหรับผูที่จะศึกษาเปนแพทยแผนไทย  

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนคัมภีรที่วาดวยเรื่องธาตุในรางกาย การรักษา สาเหตุที่ทําให

ธาตุในรางกายผิดปรกติอันเน่ืองมาจากฤดูกาล และภูมิประเทศ ความเช่ือเรื่องการเกิดโรคทาง

การแพทยแผนไทยน้ันเช่ือวา การเจ็บปวยเกิดจากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายไมสมดุล ทําใหเกิดอาการ

                                         
๑๑ทวี เลาหพันธ, “การพัฒนาการศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกต:(1)การพัฒนาการแพทยแผนไทย

เม่ือกลับสูศิริราช,” ๑๒. 



๕ 

 

เจ็บปวยดวยเหตุจากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายเกิดภาวะธาตุกําเริบ, ธาตุลดถอย, ธาตุพิการ, ธาตุแตก และ

ออกจากกายตลอดจนวิธีการรักษาโรคและสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปน

คัมภีรที่เขียนดวยเสนดินสอ บนวัสดุประเภทหนังสือสมุดไทยดํา ตัวอักษรไทยและตัวอักษรขอมไทย 

ภาษาไทยโบราณและภาษาบาลี ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังเปนคัมภีรที่ไดกลาวถึงในคัมภีรสมุฏฐาน

วินิจฉัยซึ่งเปนคัมภีรที่วาดวยสมุฏฐานการเกิดโรคตางๆ มี อายุ, อุตุ, ฤดูกาล และสาเหตุอื่นๆ ที่ทําให

เกิดโรคโดยสวนที่เกี่ยวของกับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย คือ เรื่องฤดู ๓ ฤดู ๖และเกี่ยวของกับคัมภีรธาตุ

บรรจบซึ่งเปนคัมภีรที่วาดวยเรื่องความผิดปรกติอุจจาระธาตุมีสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องธาตุอภิญญาณ

และจตุสมาธาตุสรรพในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ ในการศึกษาวิชาแพทยแผนไทยจากคัมภีรแพทย

แผนไทยน้ัน ตองมีความเช่ือมโยงประมวลความรูจากคัมภีรตางๆ เขาดวยกันอันเปนขนบแบบแผน

ของการแตงคัมภีรแพทยแผนไทยที่ตองทําความเขาใจหลายๆ คัมภีรเพื่อประกอบการวิเคราะห 

วินิจฉัย และรักษาโรคดังน้ันพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยจึงเปรียบเสมือนคัมภีรที่ชวยอธิบายความและเติม

เต็มความรูความเขาใจทางดานการแพทยแผนไทยอีกคัมภีรหน่ึง 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคัมภีรธาตุวินิจฉัยดวยการปริวรรตเปนภาษาปจจุบันและ

ศึกษาสารัตถะที่ปรากฏอยูในคัมภีรธาตุวินิจฉัย เพื่อจะเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับ

การแพทยแผนไทยและสามารถนําไปใชในการวิเคราะหโรคไดอยางถูกตอง งานวิจัยช้ินน้ีจะเปน

กระบวนการหน่ึงที่ชวยเช่ือมโยงมิติตางๆ ของความรูทางดานการแพทยแผนไทยเขาดวยกันอยาง

สมบูรณ 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

๑. เพื่อศึกษาขนบในการแตงคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

๒. เพื่อศึกษาสารัตถะจากคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยจะทําใหเขาใจธาตุในรางกายมากข้ึน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารตนฉบับตัวเขียน หองบริการเอกสาร

โบราณ ช้ัน ๔ อาคาร ๒ หอสมุดแหงชาติ หมวดเวชศาสตรคัมภีรธาตุวินิจฉัย ๔ ฉบับ ไดแก  

๑.  สมุดไทยดําเขียนดวยดินสอ จํานวน ๓ เลม คือ 

 ๑.๑  พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ เลขที่ ๑๑๓ จํานวน ๙๘ หนา เขียนยอเปน ธฉ ๑ 

 ๑.๒  พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ เลขที่ ๙๕ จํานวน ๑๐๕ หนา เขียนยอเปน ธฉ ๒ 



๖ 

 

 ๑.๓  พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓ เลขที่ ๙๙ จํานวน ๑๐๕ หนา เขียนยอเปน ธฉ ๓ 

๒. ใบลาน ตอนทายของพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยผูกที่ ๒ ฉบับใบลาน เลขที่ ๑๒๘๓

เปนเรื่องพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูกที่ ๓ จํานวน ๔๒ หนาลานโดยผูวิจัยใชฉบับใบลานเปนฉบับสอบ

ทานในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลมที่ ๓ ฉบับสมุดไทยดํา 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

๑. ศึกษาแนวทางการศึกษาขนบการแตงและสารัตถะ การปริวรรตเอกสารโบราณและ

เอกสารทางการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย  

๒.  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากงานวิจัย หนังสือ และบทความ ทั้งเอกสาร

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๓.  กําหนดขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย 

๔.  เก็บรวบรวมขอมูลถายถอด ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจบุัน 

๕.  ศึกษาขนบหรือรูปแบบในการแตง 

๕.  วิเคราะหขอมูลสารัตถะจากพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย  

๖. เรียบเรียงผลงานวิจัย 

๗.  สรปุผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

๘.  นําเสนอผลงานวิจัย 

 

วิธีการศึกษา 

๑. การเตรียมขอมลู 

 ศึกษาเอกสารโบราณและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับคัมภีรแพทยแผนไทย ทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ งานวิจัย บทความ 

๒.  การเกบ็ขอมลู 

 ๒.๑ ผูวิจัยติดตอขอทําสําเนาดิจิตอลเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับสมุดไทยทั้ง 

๔ ฉบับจากหองบริการเอกสารโบราณ ช้ัน ๔ อาคาร ๒ หอสมุดแหงชาติ 

 ๒.๒ ผูวิจัยถายถอดและปริวรรตเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ ศึกษา

ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มเติมเน้ือความในสวนของเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ ที่

เอกสารชํารุดและตัวอักษรขาดหายไป โดยศึกษาจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทธรรม พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องโลกทีปกสาร ฉบับหอสมุดแหงชาติ จัดพิมพเมื่อป พ.ศ. 

๒๕๔๙ และคัมภีรฉันทศาสตร ในเวชสาตรวัณณณา ตําราแพทยแบบเกา เลม ๑ จัดพิมพเมื่อป พ.ศ. 

๒๔๕๐ 



๗ 

 

 ๒.๓ นําขอมูลที่ไดจากการถายถอดมาศึกษาวิเคราะหเน้ือหา 

 ๒.๔  นําขอมูลที่ไดมาประเมินตรวจสอบและปรับปรงุแกไข 

 ๓.  การวิเคราะหขอมลูผูวิจัยจะวิเคราะหขอมลู ๒ ขอดังน้ี 

 ๓.๑ ขนบหรอืรปูแบบการแตงคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

 ๓.๒ สารัตถะทีป่รากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

๔.  การนําเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

๑.  มีความรูความเขาใจในขนบการแตงคัมภีรแพทยแผนไทยเรือ่งพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

๒. ทําใหพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนที่รูจักและใชประกอบการเรียนการสอนแพทยแผน

ไทย 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

๑. ตัวอยางขอมูลจากเอกสารตนฉบับที่ใชในงานวิจัย ผูวิจัยจะใชช่ือยอเอกสารตนฉบับ

เลขที่เลม โดยกําหนดใหพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ เขียนยอวา ธฉ ๑ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒  

เขียนยอวา ธฉ ๒ และพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เขียนยอวา ธฉ ๓ ตามดวยหมายเลขหนาของ

เอกสารและบอกบรรทัด เชน 

 ธฉ ๒ / ๒ /๔ อานวาอางอิงจากเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ หนาที่ 

๒ บรรทัดที่ ๔ 

 ธฉ ๒ / ๕ / ๑-๓ อานวา อางอิงจากเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ 

หนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๑ ถึงบรรทัดที่ ๓ 

 และถาตัวอยางขอมูลที่มีจํานวนหลายบรรทัดผูวิจัยจะระบุช่ือยอเอกสารตนฉบบั และ

ตามดวยหนาเอกสารตนฉบับ 

 ธฉ ๑ / ๓  อานวา อางอิงจากเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ หนาที่ ๓ 

 ธฉ ๓ / ๒-๓  อานวา อางอิงจากเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ หนาที่ 

๒ ถึงหนาที่ ๓ 

๒. คําอานที่ถายถอดจากเอกสารตนฉบบัที่นํามาใชในการอางอิงในงานวิจัย ผูวิจัยใชคํา

อานปจจุบัน เพื่อใหคนในสมัยปจจุบันอานไดเขาใจงายข้ึน 

 ๓. หลักเกณฑการถายถอดและปริวรรตเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

คําอานเอกสารตนฉบับตัวเขียนคัมภีรแพทยแผนไทย เรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ใน

งานวิจัยช้ินน้ีถายถอดปริวรรตโดยรักษารูปอักษรตามที่ปรากฏในเอกสารตนฉบับและปริวรรตใหเปน



๘ 

 

รูปอักขรวิธีในปจจุบันที่ถูกตอง เพื่อที่จะเปนประโยชนตออานทําความเขาใจในเน้ือหาของคัมภีรธาตุ

วินิจฉัย แบงออกเปน ๒ ข้ึนตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี ๑ ถายถอดอักษรในจารึกเปนอักษรไทยปจจุบันตัวอักษรตอตัวอักษรตาม

อักขรวิธีในจารึก ขอความที่ถอดในข้ันน้ีเรียกวา “คําถายถอด” จะเขียนเรียงลําดับของจารึกไวดานบน

ใตรูปภาพเอกสารตนฉบับ การถายถอดในข้ัน “คําถายถอด” กําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี 

๑.  อักษรนําหรือพยัญชนะที่เ ขียนเ ช่ือมตอกัน เชน พร ญา  เมื่อถายถอดจะใช

เครื่องหมาย (-) ไวใตตัวอักษรทั้ง ๒ ตัว เชน 

   เขียนเปน สญญา 

  เขียนเปน พรคําภิร 

  เขียนเปน กเชาผีมด 

  เขียนเปน ฝเอน  

๒.  เน้ือความที่เขียนดวยตัวอักษรขอมไทยเมื่อปริวรรตใหเปนตัวอักษรไทยปจจุบันจะ

พิมพดวยตัวหนา เชน 

 เขียนเปน  อาจาริเยา 

๓. เครื่องหมายตีนครุหรือเครื่องหมายตีนกา เพื่อระบุนํ้าหนักของตัวยา ผูวิจัยเก็บ

เครื่องหมายตีนกาน้ันไวโดยใชเครื่องหมาย + แลวจัดวางเลขไวตรงตําแหนงเดิมที่ปรากฏในเอกสาร 

เชน 

  สหมออัพยา+๒ เกลือสินเทา +๒ 

 

๔.  รูปอักษรที่ใชอักษรขอมประกอบเขียนเปนตัวเชิงเปลี่ยนไปเปนตัวเต็มของรูป

อักษรไทยทั้งน้ีรวมทั้งรูปอักษรอื่นๆ ที่ใชอักษรขอมขอเปลี่ยนมาใชอักษรไทยดวย เชน 

   เขียนเปน บอรเพชฺญ 

๕. เครื่องฟนหนู  ( ) บนพยัญชนะ เมื่อถายถอดใชเครื่องหมาย (˝ )บนพยัญชนะแทน 

เชน  

 เขียนเปน  โกฎสอ  
 
˝ 



๙ 

 

  เขียนเปน สมอ  

 

ผูวิจัยยังไดกําหนดเครือ่งหมายเพื่อใชในการปริวรรตเพิม่เติม คือ 

[  ] หมายถึง คําอธิบายเพิม่เติมของผูวิจัย ไมใชขอความที่ปรากฏอยูในเอกสารแตเดิม 

(  ) หมายถึง ขอความหรืออักษรที่ลบเลือนไมชัดเจนหรือขาดหายไปในเอกสารแต

ผูวิจัยเสนอคําอานน้ันๆ ไว 

. หมายถึง ใชแทนอักษรที่ลบเลือน ไมชัดเจนหรือขาดหายไป ผูวิจัยไมสมามารถ

เสนอคําอานได ทั้งน้ี ๑ เครื่องหมาย แทน อักษรที่หายไป ๑ ตัวอักษร 

__ หมายถึง อักษรที่ลบเลือน ไมชัดเจนหรือขาดหายไปในเอกสารตัวเขียน ผูวิจัยไม

สามารถเสนอคําอานน้ันๆ ไดและไมสามารถตัดสินไดวามีอักษรขาดหายไปกี่ตัว 

ขั้นตอนท่ี ๒ เปนข้ันที่เขียนขอความตาม “คําถายถอด” ดวยอักขรวิธีปจจุบัน ขอความ

ในข้ึนน้ีเรียกวา “คําอาน” การถายถอดข้ันคําอานมีหลักเกณฑดังน้ี 

๑.  ปรับอักษรวิธีเดิมใหเปนอักขรวิธีปจจุบัน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.๒๕๕๔ เชน 

คําถายถอด    คําอาน 

สหมอไท    สมอไทย 

บุทคล     บุคคล 

ทาร     ทาน 

ในย     ใน 

โรคย     โรค 

 

๒.  คําที่อานออกเสียงเหมือนปจจบุันจะสะกดตามอักขรวิธีปจจบุันเชน 

คําถายถอด    คําอาน 

นํ้าขนนทศกอร    นํ้าขัณฑสกร 

อยา     ยา 

ญา     หญา 

๓.  เน้ือความที่ถอดจากอักษรขอมไทยภาษาบาลีใหเปนอักษรไทยภาษาบาลีและตาม

อักขวิธีภาษาบาลีความความสวนน้ีจะเนนดวยตัวหนา เชน 

อาจาริเยา  เขียนเปน  อาจาริโย 

 ˝ 



๑๐ 

 

๔.  เครื่องหมาย + เรียกวาตีนครุหรือตีนกา เพื่อใชประกอบตัวเลข ผูวิจัยจะเขียนนํ้าหนัก

ยาตัวเลขที่อยูบนเครื่องหมายตีนกา ที่ปรากฏในเอกสาร เสนอคําอานโดยอิงวิธีอาน ตามหลักการอาน

เครื่องหมายตางๆของราชบัณฑิตยสถาน 

 

 

 

 

 

โดยอานเรียงจาก ช่ัง ตําลึง บาท สลึง เฟอง ไพตามลําดับ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยใช

ตัวเลข แทนนํ้าหนักลงในตําแหนงของตีนกา  เชน  +๒  อานวา ๒ บาท 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

แพทยแผนโบราณ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่รักษาคนไขดวยภูมิปญญาทองถ่ินดาน

การแพทยมาแตโบราณ 

คัมภีรแพทยแผนไทย หมายถึง คัมภีรที่แพทยแผนไทยใชศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการ

รักษาโรคของแพทยแผนไทย 

แพทยแผนไทย หมายถึง ผูประกอบโรคศิลปะ ใชศาสตรความรูทางดานการแพทยแผน

ไทยจากคัมภีรแพทยแผนไทยในการรักษาและพยาบาลคนไข 

ตํารายา หมายถึง เอกสารที่วาดวยเรื่องยาสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค 

ตํารับยา หมายถึง สูตรยาที่มีสวนประกอบของตัวยา วิธีการทํายา การใชยาและ

สรรพคุณของตํารับยาน้ันๆ 

อาการ หมายถึง ลักษณะการเจ็บปวย รวมถึงอารมณจิตใจและความรูสึกของคนปวย 

ขนบ  หมายถึง รูปแบบการแตง แบบแผนการแตงที่สืบทอดมาจากอดีต 

 ช่ัง  

ตําลึง   บาท 

เฟอง   สลงึ 

 ไพ  



๑๑ 

๑๑ 

บทท่ี ๒ 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหคัมภีรแพทยแผนไทย : พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูวิจัยได

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของเปนประเด็นตางๆ ดังน้ี 

ประวัติการแพทยแผนไทย 

ความหมายของการแพทยแผนไทย 

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 

ตําราแพทยแผนไทย 

ขนบการแตงคัมภีรแพทยแผนไทย 

โครงสรางของตํารายาไทย 

ศัพทแพทยแผนไทย 

 

ประวัติการแพทยแผนไทย 

การแพทยแผนไทยในประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานและมีหลักฐานหลายอยางที่บง

บอกความเปนมาที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของการแพทยแผนไทยในสมัยตางๆ และถึงจุดที่

เสื่อมของการแพทยแผนไทยในบางสมัย จากเรื่องราวประวัติศาสตรเหลาน้ีเปนสิ่งที่ทําใหทราบถึง

เรื่องราวในอดีตและการพัฒนาการของการแพทยแผนไทย ประวัติการแพทยแผนไทยในประเทศไทย

แตละสมัยเริ่มต้ังแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร มีรายละเอียดดังน้ี   

สมัยสุโขทัย 

การแพทยแผนไทยในสมัยสุโขทัย การแพทยไมปรากฏหลักฐานเปนเอกสารหรือจารึกที่

บงบอกเกี่ยวกับการแพทยการรักษาดวยยาและสมุนไพร๑๒ การแพทยแผนไทยในสมัยสุโขทัยมี

เพียงแตช่ือของโรคภัยไขเจ็บที่ปรากฏในสมัยน้ันดังมีขอความตอนหน่ึงกลาวไวในไตรภูมิพระรวงวา 

“...หิดแล เรื้อน เกลื้อน แลหูด แลเปาเปนตอม เปนเตาเปนงอยเปนเพลีย ตาฟู หูหนวก เปนกระจอก

งอกงอย เปอยเน้ือ เมื่อยตน ทองข้ึน ทองพอง ทองไส ปวดหัวมัวตา ไขเจ็บ เหน็ดเหน่ือย วิการดังน้ี 

ไซรบหอน

                                         
๑๒ราตรี  มฤคทัต, การแพทยพื้นบาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจริญผล, ๒๕๓๕ ), ๔. 

  



๑๒ 
 

 

จะบังเกิดแกชาวอุตรกกุ สักคาบหน่ึงเลย...”๑๓ การแพทยแผนไทยในสมัยสุโขทัยจึงไมมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการรักษา และตัวยาสมุนไพรเพียงแตทราบการเรียกช่ือโรคและอาการความเจ็บปวยทีป่รากฏ

ในไตรภูมิพระรวงเทาน้ัน 

สมัยอยุธยา 

การแพทยแผนไทยในสมัยอยุธยามีหลักฐานปรากฏเปนครั้งแรกในธรรมเนียบศักดินา

ขาราชการฝายพลเรือน ตําแหนงนาพลเรือนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งตราข้ึนเมื่อ พ.ศ.

๑๙๙๘  กลาวคือ มีขาราชการในกรมแพทยา กรมแพทยยาโรงพระโอสถ กรมหมอยา กรมหมอนวด 

กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค๑๔ และยังพบบันทึกของชาวตางชาติที่เขามาในสมัยอยุธยา เชน

บันทึกของมองลิเออรเดอลาลูแบรเอกอัครราชทูตของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แหงประเทศฝรัง่เศสมากรงุ

สยาม ระหวาง พ.ศ.๒๒๓๐–๒๒๓๑๑๕ ไดบันทึกจดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามครั้งกรุงศรี

อยุธยาในแผนดินพระนารายณความวา ความเขลาอันสําคัญของชาวสยามคือไมรูจักเรื่องที่เกี่ยวกับ

ศัลยกรรมเลย จึงพึ่งหมอชาวยุโรปมีช่ัวแตการเจาะกระดูก โดยเฉพาะการเจาะกะโหลกและ

กระบวนการผาตัดที่ยากๆตลอดจนสูบเอาโลหิตที่เปนพิษออกจากรางกายไมมีความรูทางดานกาย

วิภาคศาสตร๑๖ จากบันทึกน้ีไดแสดงทัศนคติตอการแพทยของไทยในมุมมองของชาวตางชาติวาชาติ

เราไมมีความรูเหมือนชาติตะวันตกที่มีวัฒนาการทางดานการแพทยที่เจริญแลวและยังไดบันทึกอีกวา

ยาที่ใชสวนใหญคือสมุนไพรและหมอไมมีหลักในการปรุงยาโดยจะปรุงยาตามตํารับเทาน้ันยาแผน

โบราณของไทยสวนใหญจะมีสรรพคุณรอนมากกวาเย็นในกรณีที่ตองการจะลดความรอนของผูปวยก็

จะใชวิธีการอาบนํ้าและใชวิธีการแบบน้ีทั้งสิ้นไมวาจะเปนโรคชนิดใด เพราะฉะน้ันหมอไทยจึงถูก

พิจารณาเปนผูที่ปรุงยาและรักษาไขดวยวิธีเดียวกันหมดไมวาจะเปนโรคอะไรแตก็สามารถรักษาหาย

มิใชนอยถาหมอไมมีความสามารถที่จะรักษาไขใหหายไดก็มักจะโทษวาผูปวยตองคุณไสยหรือถูก

ลงโทษจากเทวดาเจาปาเจาเขาหรือเหนือความสามารถของมนุษย๑๗ 

นอกจากน้ันในสมัยอยุธยายังพบเอกสารที่เปนตําราโอสถพระนารายณซึ่งสมเด็จฯ กรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไววาที่เรียกวา “ตําราโอสถพระนารายณ” เพราะเปนตัวยาที่ประกอบ

                                         
๑๓สันติสุข โสภณศิริ, “ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือกในประเทศไทย”ใน รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก (นนทบุรี: สํานักวิชาการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, ๒๕๕๐), ๒๐. 
๑๔เรื่องเดียวกัน, ๒๑. 
๑๕เรื่องเดียวกัน, ๒๖. 
๑๖ซีมอง เดอลาลูแบร, จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ: ราชอาณาจักรสยาม เลม ๑, แปลโดย 

สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร: กาวหนา, ๒๕๑๐), ๒๗๖. 
๑๗เรื่องเดียวกัน, ๒๗๗. 



๑๓ 
 

 

ข้ึนเพื่อถวายสมเด็จพระนารายณมหาราชหลายขนาน ปรากฏช่ือหมอและวันที่ที่ปรุงพระโอสถถวาย

ชัดเจนแตไดนํามารวบรวมไวเปนตําราช้ันหลังในสมัยพระเจาอยูหัวทายสระฤๅสมเด็จพระเจาอยูหัว

บรมโกษฐ ดวยมีเน้ือความปรากฏตัวยาขนานที่ ๒๒ หนา ๑๑ วา พระแพทยโอสถฝรั่งไดประกอบ

โอสถขนานน้ันถวาย สมเด็จพระพุทธเจาหลวงนิพพานทายสระพระองคน้ีคือพระเพทราชา จึงเขาใจ

วารวบรวมภายหลัง๑๘และยังพบเอกสารภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยากลาววาภายในกําแพงพระนครมี 

“...ยานปายาขายสรรพเครื่องเทศเครื่องไทยครบสรรพคุณยาทุกสิ่ง ๑...” ทั้งยังกลาวถึงโรงพระโอสถ

วา “...ค่ันหนาปราสาทที่น่ังสุริยามรินทรมีปตูช่ือไพชยนยทวาร ๑ นอกประตูมีโรงพระโอสถ ๑...โรง

โอสถอยูหนาปตูสวนองุน ๑...”จึงทําใหทราบวาภายในพระนครมีโรงพระโอสถอยู ๒ แหงคือที่ประตู

ไพชยนตและหนาประตูสวนองุน ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนที่ผลิตยาและจัดเก็บสมุนไพรที่นอกจากจะ

ใชในพระราชวังแลวยังเตรียมยาสําหรับใชในกองทัพเมื่อออกไปทําสงครามดวย๑๙ 

สมัยรัตนโกสินทร 

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระบรมราช

โองการใหบูรณะวัดโพธารามซึ่งต้ังอยูทายพระบรมมหาราชวังที่ทรุดโทรมใหกลับมาสวยงามดังเดิม

และทรงพระราชทานนามใหมวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงใหจารึกตํารายา รูปปนฤๅษีดัดตน 

วิชาแพทยตางๆมากมายไวในวัดเพื่อเปนการเขาถึงการเรียนรูวิชาแพทย  

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชดําริวาตํารา ณ 

โรงพระโอสถไดเสื่อมสูญหายไปอีกทั้งแพทยผูชํานาญ กุลบุตรธิดาหาไดสืบตอวิชาจาก 

บรรพบุรุษไม จึงมีพระบรมราชโองการใหพระพงษอํามรินทรราชนิกูลสืบเสาะหาตํารายาลักษณะทั้ง

ปวง๒๐ สมัยรัชกาลที่ ๒ เปนการรวบรวมตํารับตําราวิชาการแพทยตางๆ เรียกวา “ตํารายาโรงพระ

โอสถ” และยังโปรดเกลาฯ ใหจารึกตํารายาลงบนศิลาประดิษฐานไวที่วัดจอมทอง ผูควบคุมคือพระ

เจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชทานนาม

วัดจอมทองใหมวาวัดราชโอรส อันหมายถึงวัดที่พระราชโอรสเปนผูบูรณะปฏิสังขรณ๒๑ 

                                         
๑๘กระทรวงศึกษาธิการ , จารึกวัดราชโอรสและตําราโอสถพระนารายณ ,  (กรุ ง เทพฯ :

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๓), ๖. 
๑๙“ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนภิเษก, เลม ๕ (กรุงเทพฯ: 

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๒๑. 
๒๐วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ตํารายาพระโอสถคร้ังรัชกาลท่ี ๒, (กรุงเทพฯ: รุงเรืองธรรม, 

๒๕๑๖), ๓. 
๒๑ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย: การศึกษาจากเอกสารตํารายา  (กรุงเทพฯ: 

โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๕๔ ), ๙๓. 



๑๔ 
 

 

สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน-

วิมลมังคลารามอีกครัง้เมื่อวันพุธเดือน ๑๐ แรม ๑๐ คํ่า ปมะโรง พ.ศ. ๒๓๗๕ เพื่อเปนการสนอง 

พระเดชพระคุณเชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระบรมไอยกาธิราช (รัชกาลที่ ๑) ใหยืนยังช่ัวกาลนาน๒๒โดย

ไดโปรดเกลาฯ ใหประชุมบรรดานักปราชญราชบัณฑิต ผูเช่ียวชาญสาขาวิชาตางๆ เชน ตํารายา ตํารา

หมอนวด ตําราโคลงฉันท กาพย กลอน โบราณคดี ประวัติศาสตรวรรณคดี ประเพณี ศาสนา และ

สุภาษิต เปนตน มาจารึกลงแผนศิลาประดับไวที่วัดพระเชตุพนฯ๒๓ ศิลาจารึกที่เกี่ยวกับเรื่องราว

การแพทยแผนโบราณสามารถแบงไดเปน ๔ หมวด คือ วิชาฤๅษีดัดตน, เวชศาสตร, เภสัชศาสตรและ

แผนนวด   

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ เปนยุคที่ประเทศชาติเริ่ม

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงประเทศเขาสูยุคใหมอยางกวางขวางโดยพัฒนาประเทศตามอยางวัฒนธรรม

ตะวันตก๒๔ การแพทยแผนตะวันตกเปนที่ยอมรับมากข้ึน โดยนายแพทยแผนตะวันตกช่ือ แดน บีช 

บรัดเลย หรือหมอบรัดเลยเขามาในสยามไดมีโอกาสถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รวมถึงเจานายอีกหลายคน เชน เจาพระยาภัยโณฤทธ์ิ เจาพระยานคร เปนตน ทําใหราษฎร

ไมนอยเลื่อมใส๒๕ หมอบรัดเลยยังมีอิทธิพลตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก

เพราะเปนผูถวายการศึกษาดานภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรแดพระองคในสมัยที่ยังทรงอุปสมบท

เปนพระภิกษุ รวมทั้งยังสอนวิชาการแพทยแผนตะวันตกแกกรมหมื่นวงษาธิราชสนิทซึ่งเปนจางวาง

กรมหมอจนสามารถสอบไดประกาศนียบัตรจาก New York Academy Medicine๒๖จะเห็นไดวาใน

สมัยน้ีการแพทยแผนตะวันตกเริ่มเขามาใชรักษาโรครวมกับการรักษาโดยการแพทยแผนโบราณ 

                                         
๒๒สันติสุข โสภณศิริ, รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก, ๓๔. 
๒๓ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย: การศึกษาจากเอกสารตํารายา, ๙๓. 
๒๔สันติสุข โสภณศิริ, รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก, ๓๘. 
๒๕ยงศักดิ์ ตันติปฎก, “การแพทยแผนไทย: วาทกรรมสรางรัฐชาติ วิทยาศาสตรและ ภูมิปญญา”

สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย (นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐), ๗๐. 
๒๖สุด แสงวิเชียร,“นายแพทยบรัดเลยกับการนําการแพทยแผนปจจุบันสูประเทศสยามในสมัย

รัตนโกสินทร” (เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องหมอบรัดเลยกับสังคมไทย จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘) อางถึงใน ยงศักดิ์ ตันติปฎก การแพทยแผนไทย : วาทกรรม

สรางรัฐชาติ วิทยาศาสตรและ ภูมิปญญา, สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย (นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 

๒๕๕๐), ๗๑. 



๑๕ 
 

 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดมีจัดการทําตําราแพทยช่ือ

คัมภีรแพทยศาสตรฉบับหลวงข้ึน เพื่อบันทึกตําราการแพทยแผนโบราณใหเปนหมวดหมู ทรงกอต้ัง  

ศิริราชพยาบาล เพื่อเปนโรงพยาบาลสําหรับรักษาคนไขในป พ.ศ.๒๔๓๑ และทรงกอต้ังโรงเรียน

แพทยข้ึนในศิริราชพยาบาลเมื่อป พ.ศ.๒๔๓๓ โดยจัดหลักสูตรการศึกษา ๓ ป มีการเรียนการสอนทั้ง

การแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนโบราณ เรียกโรงเรียนแพทยแหงน้ีวา โรงเรียนแพทยากร

และเมื่อป พ.ศ.๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดโรงเรียนแพทยอยางเปนทางการ และพระราชทาน

นามวา ราชแพทยาลัย (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลปจจุบัน) 

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖  โปรดเกลาฯใหพระเจานองยา

เธอกรมหมื่นไชยนาถนเรนทรดํารงตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย ในขณะที่ทรงดํารง

ตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย พระเจานองยาเธอกรมหมื่นไชยนาถนเรนทรทรงแกไข

และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาธิการแพทยจัดระเบียบการสอนวิชาปรุงยา แตการเรียนการสอน

การแพทยแผนโบราณในโรงเรียนราชแพทยาลัยไดยุติลงเมื่อป พ.ศ.๒๔๕๘ เพราะความนิยมตองการ

แพทยแผนปจจุบันเพิ่มมากข้ึนและการเรียนแพทยแผนปจจุบันใชเวลาในการเรียนมากจึงเอาเวลาใน

การเรียนวิชาแพทยแผนโบราณมาเพิ่มในการเรียนการสอนวิชาแพทยแผนปจจุบันแทน ทําให

การแพทยแผนโบราณขาดการเรียนการสอนที่ตอเน่ือง ขาดการสงตอความรู อีกทั้งวิทยาการและ

ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี การแพทยแผนตะวันตกเปนการแพทยที่มีวิทยาการที่นําสมัย

วิธีการรักษาไดผลดีและรวดเร็วจึงไดรับการยอมรับและไดรับความนิยมในการรักษามากกวาการรกัษา

ดวยการแพทยแผนโบราณ ประกอบกับไดมีการออกพระราชบัญญัติผูประกอบโรคศิลปะข้ึนเมือ่ปพ.ศ.

๒๔๖๖ กําหนดใหผูที่จะเปนแพทยจะสามารถประกอบการรักษาโรคไดตองมีการสอบข้ึนทะเบียนผู

ประกอบโรคศิลปะโดยใชมาตรฐานของกองประกอบโรคศิลปะในสมัยน้ัน จึงทําใหผูเปนแพทยทีส่บืตอ

กันมาโดยไมมีใบประกอบโรคศิลปะกลายเปนหมอเถ่ือน ถาประกอบการรักษาโดยขาดใบประกอบโรค

ศิลปะถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ เปนชวงที่การแพทยแผนโบราณ

ตกตํ่าและเสื่อมโทรมลง ทั้งยังมีผลตอการพัฒนาการใชสมุนไพรในรูปแบบยาไทยซึ่งไมไดรับความนิยม

แพรหลายเหมือนแตกอน๒๗ 

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน การแพทยแผนไทย

เริ่มกลับมามีบทบาทในระบบสาธารณสุขมากข้ึน มีการสงเสริมการใชแพทยแผนไทยมีการฟนฟูภูมิ-

                                         
๒๗สันติสุข โสภณศิริ, รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก, ๕๓. 



๑๖ 
 

 

ปญญาดานการแพทยแผนไทยตางๆ เชน การนวดไทยและสมุนไพรไทย มีการกอต้ังกรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการชําระสังคายนาตําราเวชศาสตร

ฉบับหลวงข้ึน มีการรวมรวมตําราการแพทยแผนไทยตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอนแพทยแผนไทย 

มีการสรางหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรแพทย

แผนไทย มีการศึกษาคนควาวิจัยที่หลายหลาย ทั้งการใชยา การนวดไทย และองคความรูทาง

การแพทยแผนไทยตางๆ มากข้ึน ทําใหภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทยกลับมาไดรับความนิยมอีก

ครั้งหน่ึง เกิดการพัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทยอยางตอเน่ือง 

 

ความหมายของการแพทยแผนไทย 

แพทยแผนไทยมีรากฐานมาจากการแพทย ๓ ระบบ คือ การแพทยอินเดียหรืออายุรเวท

ที่เนนการใชยาสมุนไพรเปนยารักษาโรค การแพทยแผนจีนที่ใชเครื่องยาจากสัตวมากกวาอายุรเวท 

และวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพแบบพื้นบานของไทยที่มีพื้นฐานมาจากความเช่ือเกี่ยวกับภูติ ผี

วิญญาณ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ โชคลางรวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางแยกกันไมออก เน่ืองจากการแพทย

พื้นบานของไทยมีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรเปนยารักษาโรค รูจักการปรุงยา ศึกษาคนควาตํารา

ยาใหมๆ อยูเสมอ แตในขณะเดียวกันก็ยังถือโชคลาง เชน เช่ือวาการเก็บสมุนไพรจะปรุงยาไดเฉพาะ

วันหรือเวลาที่เปนฤกษดีเทาน้ัน เช่ือวาตองมีผาขาวและเฉลวปดหมอยา หรือทําพิธีเสียกบาลเพื่อ

บรรเทาโรค นอกจากน้ันยังเช่ือวาโรคเกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติหรือผีดลบันดาล จึงตองใชความรู

เรื่องโหราศาสตรและใชเวทมนตคาถาในการรักษาโรค๒๘ 

อรุณพร อิฐรัตน กลาววา “การแพทยแผนไทย” ภาษาอังกฤษใชคําวา Thai Traditional  

Medicine (TTM) หมายถึงปรัชญา องคความรู และวิธีการปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและการบําบัด

โรคความเจ็บปวยของประชาชนไทยแบบด้ังเดิม สอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตแบบไทย วิธีการปฏิบัติแบบแพทยแผนไทยประกอบดวยการใชสมุนไพร (การตม, การอบ,

การประคบ, การปนลูกกลอน เปนอาทิ) หัตถบําบัด การรักษากระดูกแบบด้ังเดิม การใชพุทธศาสนา

หรือพิธีกรรมเพื่อดูแลรักษาสุขภาพจิต การคลอด การดูแลสุขภาพแบบไทยเดิมและธรรมชาติบําบัด 

                                         
๒๘เสาวภา พรสิริพงษ,“การแพทยแผนไทย ความเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรมไทย” ใน การแพทย 

วัฒนธรรม และจริยธรรม (นครปฐม: สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), ๗๙. 



๑๗ 
 

 

ซึ่งเกิดจากการสะสมและถายทอดประสบการณอยางเปนระบบโดยการบอกเลา การสังเกต การ

บันทึก และการศึกษาผานสถาบันศึกษาการแพทยแผนไทย แบงเปน ๔ สาขาวิชา๒๙ ดังน้ี 

๑. เวชกรรมแผนไทย กลาวถึงทฤษฎีตางๆ ในการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค  

๒. เภสัชกรรมแผนไทย กลาวถึงการใชยาสมุนไพรและการประกอบยาในการรักษาโรค 

๓. การนวดไทย เปนการรักษาโรคโดยวิธีการนวด บีบ คลึง ดัด รางกาย 

๔. ผดุงครรภไทยเปนการดูแลสุขภาพของสตรีต้ังแตเริม่ต้ังครรภจนกระทั่งคลอดบุตร 

การอยูไฟ และการใหนมบุตร 

สรุปวาการแพทยแผนไทยน้ัน หมายถึง ปรัชญา ความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ เปนภูมิ-

ปญญาด้ังเดิมในการดูแลสุขภาพของคนไทยสืบตอกันมาต้ังแตสมัยอดีต โดยการดูแลสุขภาพน้ันมี

หลายวิธีดวยกัน เชน การนวด การใชยาสมุนไพร การผดุงครรภ และการตรวจวิเคราะหโรคดวย

หลักการและทฤษฎีจากคัมภีรแพทยแผนไทย 

 

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 

การศึกษาทฤษฏีการแพทยของไทย อาศัยแนวคิดและปรัชญาการแพทยแผนไทย คือ

มองอวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษยมีการทํางานที่สัมพันธกัน นอกจากน้ียังมองอีกวารางกายมี

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรวมไปถึงจักรวาล และใหมนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ ถาหากมนุษย

มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม มนุษยก็จะมีสุขภาพดี แตเมื่อมนุษยมีชีวิต

ที่เบี่ยงเบนจากกฎเกณฑของธรรมชาติ รางกายมนุษยก็จะเสียสมดุลและเกิดภาวการณเจ็บปวยข้ึน 

หรืออีกนัยหน่ึง การแพทยแผนไทยน้ันเช่ือวาการเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลภายในตัวของ

ผูปวยหรือไมสมดุลกับสิ่งแวดลอมภายนอก คือธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม เชน ดิน นํ้า อากาศ ฤดูกาล 

หรือวินิจฉัยการเจ็บปวยจากที่รางกายไมสมดุลทั้งระบบ๓๐ปจจัยภายนอกเหลาน้ีสงผลกระทบตอ

รางกายตามความเช่ือทางดานการแพทยแผนไทย เช่ือวา รางกายของคนเราประกอบดวยธาตุทั้ง ๔ 

คือ ดิน นํ้า ลม และไฟ รางกายสมดุลหรือแข็งแรงก็แสดงวาธาตุทั้ง ๔ ในรางกายทํางานไดเปนปรกติ 

หากรางกายผิดปรกติดวยสาเหตุปจจัยภายนอกตางๆ ที่มากระทบดังไดกลาวมาขางตนก็จะทําให

รางกายเจ็บปวย ธาตุทั้ง ๔ ในรางกายก็จะมีสภาวะกําเริบ ลดถอย หรือพิการ 

 

                                         
๒๙อรุณพร อิฐรัตน และวีรพัฒน เงาธรรมทรรศน,“ปฏิสัมพันธระหวางการแพทยแผนไทยและแพทย

แผนปจจุบันสอดคลองหรือแยกออกจากกัน” ใน การแพทย วัฒนธรรม และจริยธรรม (นครปฐม: สถาบันพัฒนา

สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), ๑๐๙. 
๓๐เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙-๑๑๐. 



๑๘ 
 

 

ธาตุในรางกาย 

การแพทยแผนไทยเช่ือวารางกายของมนุษยประกอบข้ึนจากธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน มี

ผิวหนัง กลามเน้ือ หัวใจ เปนตน ธาตุนํ้า เชน เลือด เหงื่อ ปสสาวะ ธาตุลม เปนพลังงานที่ควบคุมการ

เคลื่อนไหวประกอบดวยลมหายใจ เปนตน และธาตุไฟ เปนธาตุความรอนแหงชีวิตที่ทําใหรางกาย

อบอุน มีไฟอุนกายและไฟที่ทําใหแก เปนตน มนุษยแตละคนมีสัดสวนของธาตุไมเทากัน การมีธาตุใด

ธาตุหน่ึงเปนใหญเรียกวาเจาเรือน แตธาตุเจาเรือนมักเปลี่ยนแปลงไดตามอิทธิพลของปจจัยตางๆ เชน 

อายุ อากาศ กาลเวลา ถ่ินทีอ่ยู ตลอดจนพฤติกรรมของคนๆ น้ัน โดยปกติรางกายจะพยายามปรับให

ธาตุตางๆ อยูในภาวะสมดุลเสมอ ถาปรับไมไดธาตุในรางกายก็จะเสียสมดุลไป คือ ธาตุใดธาตุหน่ึง

หรือหลายธาตุมีมากหรือนอยหรือพรองไป ซึ่งทางการแพทยแผนไทยเรียกวา ธาตุกําเริบ ธาตุหยอน 

ธาตุพิการ ซึ่งจะทําใหเกิดโรคและความเจ็บปวยข้ึน๓๑นอกจากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายแลว ในคัมภีรวิ

สุทธิมรรคยังกลาววารางกายมนุษยประกอบไปดวยอากาศธาตุ คือธาตุชองวาง เปนธาตุที่สัมผัสไมได 

เชน ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองทวารหนัก ชองทวารเบา เปนตน อากาศธาตุน้ีทางอายุรเวทนับเปน

ธาตุที่ ๕ เรียกรวมกันวาปญจมหาภูตรูป (ดิน นํ้า ลม ไฟ อากาศ) และในสวนของนามไดอธิบายวา 

วิญญาณธาตุเปนธาตุที่ ๖ เปนองคประกอบของมนุษยที่ทําใหมนุษยรับรูสิ่งตางๆ มีความรูสึกนึกคิด มี

อารมณที่แตกตาง สภาวะที่รูแจงแกอารมณ หมายถึง การรับรูทางการเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การ

รับรูรส การสัมผัส ความนึกคิดและอารมณตางๆ แตไมไดอธิบายถึงลักษณะของจิตอีก ๓ ประการ คือ 

เวทนา สัญญา และสังขาร  

ตําราและคัมภีรตางๆ ที่อธิบายหลักการเรื่องธาตุ คือ คัมภีรประถมจินดา, คัมภีร

สมุฏฐานวินิจฉัย, คัมภีรโรคนิทาน, คัมภีรธาตุวิวรณ, ตําราเวชศึกษา และคัมภีรวิสุทธิมรรค มี

สาระสําคัญกลาวถึงองคประกอบของชีวิตวามนุษยที่สมบูรณ ประกอบไปดวย ๒ สวน คือ รูปธรรม

และนามธรรมหรือที่เรียกสั้นๆ วารูปและนาม รูปเปนสวนของรูปรางประกอบข้ึนจากธาตุทั้ง ๔ คือ 

ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ (ดิน นํ้า ลม ไฟตามลําดับ) นาม คือ สวนของจิต มี ๔

ลักษณะ ไดแก เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ รูป ๑ นาม ๔ รวมเรียกกันวาขันธ ๕๓๒ซึ่งธาตุทั้ง 

๔ ในรางกายประกอบไปดวยธาตุดินมี ๒๐ ประการ ธาตุนํ้า ๑๒ ประการ ธาตุลม ๖ ประการ และ

ธาตุไฟ ๔ ประการ ดังน้ี 

                                         
๓๑สรอยศรี เอ่ียมพรชัย, ทัพพเทพ ทิพยเจริญธัม และ ทวี เลาหพันธ, การแพทยแผนไทยประยุกต

กับการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหย่ังยืน ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๔), ๓. 
๓๒ทัพพเทพ ทิพเจริญธัม และคนอ่ืนๆ, “หลักการพัฒนางานแพทยแผนไทยใหเปนเวชศาสตรเชิง

ประจักษ”ใน การแพทยแผนไทยประยุกตกับการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหย่ังยืน  ๒๕๕๔  (กรุงเทพฯ:  ศุภว

นิชการพิมพ, ๒๕๕๔), ๓๙. 



๑๙ 
 

 

ธาตุดิน ๒๐ ประการ ไดแก 

เกศา  คือ ผม   โลมา  คือ ขน 

นขา  คือ เล็บ   ทันตา  คือ ฟน  

ตะโจ  คือ ผิวหนัง  มังสัง  คือ กลามเน้ือ 

นหารู  คือ เสนเอ็น  อัฏฐิ  คือ กระดูก 

อัฏฐิมิญชัง คือ เย่ือหุมกระดูก วักกัง  คือ มาม 

หทยัง  คือ หัวใจ  ปหกัง  คือ ไต 

ยกนัง  คือ ตับ    ปบผาสัง คือ ปอด 

กิโลมกัง  คือ พังผืด   อันตัง  คือ ลําไสใหญ 

อันตคุนัง คือ ไสนอย  อุทริยัง  คือ อาหารใหม 

กรีสงั  คือ อาหารเกา  มัตถเกมัตถลุงคัง คือ เน้ือในสมอง 

ธาตุนํ้า ๑๒ ประการไดแก 

ปตตัง  คือ นํ้าดี   เสมหัง  คือ เสลด  

ปุพโพ  คือ นํ้าหนอง   โลหิตัง  คือ นํ้าเลือด  

เสโท  คือ นํ้าเหงื่อ   เมโท  คือ มันขน  

อัสสุ  คือ นํ้าตา   วสา  คือ มันเหลว  

เขโฬ  คือ นํ้าลาย   สิงฆานิกา คือ นํ้ามูก 

ลสิกา  คือ นํ้าไขขอ   มุตตัง  คือ นํ้าปสสาวะ 

ธาตุลม ๖ ประการ ไดแก 

อุทธังคมาวาตา   คือ ลมพัดจากเบื้องลางสูเบื้องบน  

อโธคมาวาตา   คือ ลมพัดจากเบื้องบนสูเบื้องลาง 

โกฏฐาสยาวาตา   คือ ลมพัดในกระเพาะอาหารและลําไส  

กุจฉิสยาวาตา  คือ ลมพัดอยูในทองนอกลําไส  

อังคมังคานุสารีวาตา คือ ลมพัดทั่วรางกาย  

อัสสาสะปสสาสะวาตา  คือ ลมสําหรับหายใจเขาออก 

ธาตุไฟ ๔ ประการ ไดแก 

สันตัปปคคี  คือ ไฟทําใหรางกายอบอุน เปนปกติ  

ปริทัยหัคคี  คือ ไฟทําใหรอนระส่ําระสาย  

ชิรณัคคี   คือ ไฟทําใหชรา  

ปริณามัคคี  คือ ไฟยอยอาหาร 



๒๐ 
 

 

อยางไรก็ตามความเช่ือทางการแพทยแผนไทยเช่ือวา เมื่อรางกายเจ็บปวยไมสบายก็

เน่ืองมาจากธาตุในรางกายผิดปรกติ ซึ่งหมายถึงธาตุทั้ง ๔ ในรางกายผิดปรกติไมสามารถทํางานได

ตามปรกติ เชน ธาตุลมพิการ เกิดจากลมอโธคมาวาตาเปนสาเหตุใหพิการ ผูเปนแพทยจําเปนจะตอง

วิเคราะหโรคไดวา สาเหตุที่ลมอโธคมาวาตาทํางานผิดปรกติเกิดจากสาเหตุใดหรือมีปจจัยเกี่ยวของใด

ที่ทําใหธาตุในรางกายผิดปรกติไปจนทําใหเกิดอาการเจ็บปวย และเรียกปจจัยตางๆ ที่นํามาเปน

สวนประกอบในวิเคราะหโรคเรียกวา “สมุฏฐานของโรค” 

สมุฏฐานของโรค 

มนุษยมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใหรางกายอยูในภาวะสมดุลของธาตุทั้ง 

๔ อยูเสมอ เมื่อธาตุทั้ง ๔ ในรางกายขาดสมดุลกจ็ะทําใหเกิดอาการเจ็บปวยข้ึนได สําหรับเหตุของโรค

หรือที่ต้ังเกิดของโรค ทางแพทยแผนไทยเรียกวา “สมุฏฐานของโรค” แตในคัมภีรแพทยแผนไทยไมได

จําแนกอยางชัดเจนเหมือนการแพทยแผนปจจุบันซึ่งแบงโรคออกเปนหลายกลุม ที่สําคัญคือโรคที่เกิด

ความผิดปรกติของพันธุกรรม เช้ือโรค สารเคมี รังสี และอุบัติเหตุ (อันตราย) เชิงกล ทางการแพทย

แผนไทยกลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรางกายเปนเหตุที่กอใหเกิดโรคที่กลาวไวในคัมภีรแพทยแผน

ไทยตางๆ จําแนกออกเปน ๒ กลุมคือ 

๑. ปจจัยภายในรางกาย ไดแก ความผิดปกติของธาตุ อายุ อารมณ และพฤติกรรม 

๒. ปจจัยภายนอกรางกาย ไดแก ฤดูกาล กาลเวลา ภูมิประเทศ 

นอกจากน้ันยังมีเหตุแหงโรคที่กลาวไวในคัมภีร เชน กิมิชาติ (หนอน) โอปกมิกโรค (โรค

ที่เกิดจากการทุบถองโบยตี) อุปปาติกะโรค (โรคที่เกิดข้ึนมาเอง โรคที่ลอยมาตามอากาศ) โรคโบราณ

กรรม (โรคที่เกิดจากกรรม) โรคที่เกิดจากพฤติกรรม สาเหตุการเกิดโรคมีดวยปจจัยดังที่กลาวมาแลว

น้ัน เมื่อไดขอมูลครบถวนแลวก็นําขอมูลมาวิเคราะหวาโรคน้ันเกิดจากสมุฏฐานกองใด ธาตุใด พิกัดใด 

ช่ือธาตุยอยอะไร มีความผิดปกติอยางไร การแพทยแผนไทยเรียกธาตุที่เปลี่ยนแปลงและผิดปกติวา

ธาตุน้ันกําเริบ หยอน พิการ เพื่อที่จะไดกําหนดในการรักษาตอไป๓๓วิธีการรักษาน้ันก็แลวแตแพทย

หรือผูวินิจฉัยโรคจะวางแผนการรักษาโรคดวยวิธีการใด การรักษาจึงเปนไปตามความเช่ือ คือมีทั้งการ

ใชพิธีกรรม ไดแก การบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ การบวงสรวงเทพเบื้องบน การตอชะตา สวนการรักษามีการ

ใชยาสมุนไพรและการกินอาหารเพื่อปรับสมดุลรางกาย การนวด การอบ การประคบ และการปรับ

สมดุลทางจิตดวยสมาธิ๓๔ 

                                         
๓๓ทัพพเทพ ทิพเจริญธัม และคนอ่ืนๆ, “หลักการพัฒนางานแพทยแผนไทยใหเปนเวชศาสตรเชิง

ประจักษ”ใน การแพทยแผนไทยประยุกตกับการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหย่ังยืน  ๒๕๕๔, ๔๓. 
๓๔ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา, ๒๔๖. 



๒๑ 
 

 

อยางไรก็ตามวิธีการรักษาตางๆ เหลาน้ีเปนวิธีการที่แพทยเลือกที่จะรักษาคนไข แตโดย

สวนมากจะเปนใชยาสมุนไพรรักษาทั้งที่เปนพืช สัตวและธาตุตางๆ เพื่อนํามาปรุงและประกอบข้ึนเปน

ยาที่ใชรักษาโรค วิชาที่วาดวยการปรุงยาและประกอบยาเรียกวา “หลักเภสัช” 

หลักเภสัช 

หลักเภสัช หมายถึง หลักการสําคัญเกี่ยวกับการปรุงยาที่ผูที่จะเรียนเปนแพทยปรุงยา

จําเปนจะตองรู สามารถจําแนกออกเปน ๔ ประการดังน้ี 

๑.  เภสัชวัตถุ คือ วัตถุตางๆที่นํามาประกอบเปนยารักษาโรคโดยทั่วไปแบงเปน ๓ แบบ 

คือ   

 ๑.๑  พืชวัตถุ ไดแก พรรณไมตางๆ จําแนกออกไดเปนพืชจําพวกตน, พืชจําพวกเถา-

เครือ,พืชจําพวกหัว-เหงา,พืชจําพวกผัก และพืชจําพวกหญา 

 ๑.๒ สัตววัตถุ ไดแก รางกายและอวัยวะของสัตวทั้งหลาย จําแนกสัตวออกไดเปน

สัตวบก,สัตวนํ้า และสัตวอากาศ  

 ๑.๓ ธาตุวัตถุ ไดแก แรธาตุตางๆ ที่เกิดข้ึนเอง หรือสิ่งที่ประกอบข้ึนจากแรธาตุ หรือ

สิ่งสังเคราะหข้ึน จําแนกธาตุออกไดเปนธาตุที่สลายตัวไดงาย และธาตุที่สลายตัวไดยาก 

๒. สรรพคุณเภสัช คือ สรรพคุณของตัวยาสมุนไพรชนิดตางๆ เพื่อใชในการรักษาโรค 

การแพทยแผนไทยใชวิธีการเรียนรูสรรพคุณของตัวยาจากรสของตัวยาที่ประกอบในการรักษาโรคทั้ง

รสยาของตัวยาสมุนไพรแตละชนิดและรสยาของตํารับแตละตํารับ การศึกษาสรรพคุณเภสัชมีขอที่

ควรตองรูจักดังน้ี 

 ๒.๑ รสประธาน หมายถึง รสของยาที่ปรุงหรือผสมเปนตํารับแลว สิ่งที่จะนํามา

ประกอบข้ึนเปนยาน้ันประกอบดวยวัตถุธาตุ ๓ ประเภท คือ พืชวัตถุ สัตววัตถุ ธาตุวัตถุ เมื่อนํามา

ประกอบปรุงเปนยาสําเร็จรูปแลวจะเหลือรสของตัวยา ๓ รสดังน้ี 

 ๒.๑.๑  รสเย็น ไดแก ตัวยาที่ประกอบดวยยาพืช สัตว ธาตุที่ไมรอน เชน เขา

สัตว เข้ียวสัตว  

 ๒.๑.๒ รสรอน ไดแก ตัวยาที่ประกอบดวยพืช สัตว ธาตุที่รอน เชน เหงาขิง 

ดีปลี 

๒.๑.๓ รสสุขุม ไดแก ตัวยาที่ประกอบดวยพืช สัตว ธาตุที่ไมรอนไมเย็น และมี

รสที่ไมรอนและไมเย็น เชน โกฐเทียน กฤษณา กระลําพัก จันทนเทศ 

 ๒.๒ รสของตัวยา หมายถึง รสของเภสัชวัตถุหรือวัตถุธาตุแตละชนิดที่ยังไมไดผสม

หรือปรุงเปนตํารับ เภสัชวัตถุแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ พืชวัตถุ สัตววัตถุ ธาตุวัตถุ แตละประเภท

เปนเครื่องยาที่มีอยูมากมายหลายรอยชนิด เพื่อใหงายตอการจดจําเภสัชแผนไทยจึงแบงรสยาดังน้ี 

 



๒๒ 
 

 

 ๒.๒.๑  รสยา ๔ รส ในคัมภีรธาตุวิภังค กลาวถึงรสยา ๔ รส แกโรคดังน้ี 

๑. รสฝาด  ซาบไปในผิวเน้ือและเสนเอ็น 

๒. รสเผ็ด  ซาบไปในผิวหนังทุกเสนขน 

๓. รสเค็ม  ซาบไปในที่เสนเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางคกาย 

๔. รสเปรี้ยว  ซาบไปในเสนเอ็นทั่วสรรพางคกาย 

 ๒.๒.๒  รสยา ๖ รส ในคัมภีรวรโยคสาร กลาวถึงรสยา ๖ รส แกโรคดังน้ี 

 ๑. มธุระ  คือ รสหวาน  ชอบกับยาใหเจริญรสธาตุ 

 ๒. อัมพิระ  คือ รสเปรี้ยว  บํารุงไฟธาตุกระทําสารพัดที่ดิบใหสุก  

 ๓. ลวณะ  คือ รสเค็ม  เผาโทษเผาเขฬะ ใหเจริญไฟธาตุ 

 ๔. กฏกะ  คือ รสเผ็ด  กระทําใหกําลังนอย ระงับพิษ  

 ๕. ติตติกะ  คือ รสขม  เจริญไฟธาตุ แกรอน แกระหายนํ้า  

 ๖. กสาวะ  คือ รสฝาด  เจริญไฟธาตุ แกกระหายนํ้า  

 ๒.๒.๓ รสยา ๘ รส ในคัมภีรธาตุวิวรณ กลาวถึงยา ๘ รส แกโรคดังน้ี 

๑. รสขม ซาบไปตามผิวหนัง  

๒. รสฝาด  ซาบมังสา  

๓. รสเค็ม ซาบเสนเอ็น   

๔. รสเผ็ดรอน ซาบกระดูกมิไดเวน 

๕. รสหวาน ซาบลําไสใหญ   

๖. รสเปรี้ยว  ซาบลําไสนอย 

๗. รสเย็นหอม ซาบหัวใจ   

๘. รสมัน  ซาบที่ขอตอทั้งปวง 

๒.๒.๔  รสยา ๙ รส ในการศึกษาเรื่องสรรพคุณเภสัช สรุปรสของสมุนไพรได ๙ 

รสดังน้ี 

๑. รสฝาด   สรรพคุณ มีฤทธ์ิทางสมาน  

๒. รสหวาน   สรรพคุณ มีฤทธ์ิซึมซาบไปตามเน้ือ 

๓. รสเมาเบื่อ  สรรพคุณ แกพิษ  

๔. รสขม   สรรพคุณ แกในทางโลหิตและดี  

๕. รสเผ็ดรอน  สรรพคุณ แกโรคลมจุกเสียด ขับลมใหผาย  

๖. รสมัน   สรรพคุณ มีฤทธ์ิซึมซาบไปตามเสนเอ็น  

๗. รสหอมเย็น  สรรพคุณ บํารุงหัวใจ  

๘. รสเค็ม   สรรพคุณ มีฤทธ์ิซึมซาบไปตามผิวหนัง  



๒๓ 
 

 

๙. รสเปรี้ยว   สรรพคุณ ชวยขับเสมหะ 

นอกจากน้ีในตําราเวชศึกษายังเพิ่มรสจืดอีกหน่ึงรส สรรพคุณ แกเสมหะ ขับปสสาวะ ดับ

พิษไข ดับพิษปวดรอน  

๓.  คณาเภสัช คือ การจัดหมวดหมูตัวยาหลายสิ่งหลายอยาง ใหรูจักพิกัดยา เพราะตัวยา

ต้ังแต ๒ สิ่งข้ึนไปนํามารวมกัน สามารถเรียกเปนช่ือเดียวกันได๓๕  เรียกวา “พิกัดยา” แบงออกเปน 

๓ หมวด ดังน้ี 

 ๓.๑ จุลพิกัด หมายถึง การจํากัดจํานวนตัวยานอยชนิด โดยมากเปนตัวยาที่มีช่ือ

เรียกอยางเดียวกัน แตจะมีขอแตกตางจากถ่ินที่เกิด ตางกันที่สี ตางกันที่ชนิด ตางกันที่ขนาด ตางกัน

ที่รส เชน มะแวงทั้ง ๒ คือมะแวงตน กับมะแวงเครือ   

 ๓.๒ พิกัด หมายถึง การจํากัดจํานวนตัวยาต้ังแตสองสิ่งข้ึนไป รวมเรียกเปนช่ือ

เดียวกันจะเปนคําตรงหรือคําศัพท โดยที่ตัวยาที่นํามารวมกัน ตองใชนํ้าหนักเสมอภาค คือขนาด

นํ้าหนักเทากัน เชนพิกัดตรีญาณรส หมายถึงไสหมาก รากสะเดา เถาบอระเพ็ด  

 ๓.๓ มหาพิกัด หมายถึง การจํากัดจํานวนตัวยาหลายสิ่ง รวมเรียกเปนช่ือเดียวกัน 

แตตัวยาแตละอยางในมหาพิกัดมีนํ้าหนักไมเทากัน เพราะเหตุวามหาพิกัดน้ีทานสงเคราะหเอาไปแก

ตามสมุฏฐานตางๆ คือ ใชแกในกองฤดู กองธาตุกําเริบ หยอน และพิการ โรคแทรกโรคตาม เชน มหา

พิกัดเบญจกูล 

๔. เภสัชกรรม คือ การปรุงยาเปนการประสมประสานตัวยาน้ันมีความหมายอยางไร 

หรือตัวยาจะมีความสัมพันธกัน หรือมีฤทธ์ิตอตานกนั หรือจะเสริมฤทธ์ิทําใหมีอาการขางเคียงเกิดข้ึน

เมื่อใชตอผูปวย หรือไมมีฤทธ์ิพอจะทําลายโรคได๓๖เพื่อจะไดนําตัวยาเหลาน้ันมาปรุงโดยวิธีการตางๆ

ในการบริหารยา เชน การทํายาสําหรับเปนยากิน การทํายาสําหรับใชภายในหรือภายนอกรางกาย มี

กระบวนการวิธีการทําหลายรูปแบบ การบริหารยาตอโรคหรืออาการของคนไข หรืออาการของคนไข

ตองรักษาดวยยาที่เปนรูปแบบทั้งยากินและยาทา การปรุงยามีสวนที่เกี่ยวของดังน้ี 

 ๔.๑ ตัวยา ยาไทยปรุงข้ึนจากพืช สัตว แรธาตุ จากวัตถุที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

มิไดสกัดกลั่นเอาเฉพาะเน้ือยาที่แท จึงมีสวนที่เปนกากเจือปนอยูมาก ดังน้ันยาไทยจึงกําหนดใหใชตัว

ยาที่มีปริมาณมาก และตัวยาหลายสิ่งรวมกัน อยางไรก็ตามโครงสรางของยาไทยสามารถแบง

สรรพคุณของตัวยาออกเปน๓๗๔ สวนดังน้ี 

 

                                         
๓๕ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา, ๑๐๓-๑๐๔. 
๓๖เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙. 
๓๗เรื่องเดียวกัน, ๑๓๗-๑๓๘. 



๒๔ 
 

 

   ๔.๑.๑  ตัวยาตรง คือ ยาที่มีสรรพคุณบําบัดโรคและไข  

   ๔.๑.๒ ตัวยาชวย คือ เมื่อมีโรคแทรก โรคตาม หรือโรคหลายโรครวมกัน  

   ๔.๑.๓ ตัวยาประกอบ คือ เปนตัวยาใชเพื่อปองกันโรคตามและชวยบํารุง  

   ๔.๑.๔ ตัวยาชูกลิ่น คือ ชูรส และแตงสีของยา๓๘ 

ทั้ง ๔ ประการน้ีที่ไดกลาวมาพอสังเขปเปนหลักเภสัชของการปรุงยา ตามหลักการ

ปรุงยาสากลที่ยังนิยมใชกันอยู ซึ่งข้ันตอนการปรุงยาน้ันมีหลากหลายวิธีดวยกัน รวมถึงรูปลักษณะ

ของยาที่จะนํามาใชในการรักษาโรคก็มีหลากหลายรูปแบบ เชน ยาพอก ยาสุม ยาประคบ ยาทา    

เปนตน 

๔.๒ กระสายยา คือ สิ่งซึ่งไดจากพืชวัตถุ สัตววัตถุ ธาตุวัตถุ นํามาค้ัน มาฝน มาตม 

มาแช หรือโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึงเพื่อใหไดสารที่ตองการจากวัตถุน้ันนํามาใชสําหรับผสมยาหรือ

รับประทานรวมกับยาเปนการเสริมฤทธ์ิยาในการรักษาโรค๓๙พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

๒๕๕๔ ใหความหมายของคํา กระสาย วา เปนเครื่องแทรกยา เชน นํ้าเหลา ส.กษาย วายาที่เค่ียวเอา

แต ๑ ใน ๔ สวน ทมิฬใชในความหมายวาเปนเครื่องแทรกยาทุกชนิด โดยปรกติเปนนํ้า๔๐ 

ชยันต พิเชียรสุนทร๔๑ ใหความหมายของคําวา การยักกระสาย เปนศาสตรและศิลป

เปนภูมิปญญาเฉพาะตัวอันเปนเอกลักษณโดดเดนของแพทยแผนไทยที่ไดสรางสมองคความรู

ประสบการณในการเลือกใชกระสายยาใหถูกตองกับโรคและอาการที่ตองการไดรับการบําบัดเพื่อให

ยาน้ันมีผลตามตองการ ทั้งยังสามารถชวยเสริมฤทธ์ิและสรรพคุณใหกับตัวยาไดอีกดวย ยาชนิดหน่ึง

ถาใชกระสายยาอยางหน่ึงก็จะไดผลอยางหน่ึง หากใชกระสายอีกอยางหน่ึงก็จะใหผลที่แตกตางกัน

ออกไปโดยสวนมากคนมักเขาใจกันวา กระสายยาจะตองเปนสวนที่เปนนํ้าที่ใชในข้ันตอนการ

รับประทานยาเทาน้ันและเรียกนํ้าน้ันวา “นํ้ากระสาย” ซึ่งตามจริงแลวกระสายยาเปนเครื่องแทรกยา

ที่มาจากพืช สัตว ธาตุและผลิตภัณฑจากสิ่งเหลาน้ี รวมถึงนํ้าหรือของเหลวตางๆ ที่นํามาใชเปน

กระสาย เชน นํ้าฝน นํ้าทา การยักกระสายจึงอาจจะหมายความวา การโยกยายการแทรกตัวยาใน

ตํารับยาน้ันเพื่อเพิ่มสรรพคุณของตํารับและเพื่อชวยเสริมฤทธ์ิในการรักษา เพราะกระสายยามีทั้ง

แทรกอยูในตัวยา แทรกอยูในวิธีการทํายา และแทรกวิธีการใชยา เปนตน 

 

                                         
๓๘ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา, ๑๓๗-๑๓๘. 
๓๙เรื่องเดียวกัน, ๑๗๔. 
๔๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), ๕๘. 
๔๑ชยันต พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส , “นํ้ากระสาย” คู มือเภสัชกรรมแผนไทยเลม ๑ 

(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๖), ๔. 



๒๕ 
 

 

ตําราแพทยแผนไทย 

ตําราแพทยแผนไทยเปนตําราที่รวบรวมคัมภีรแพทยแผนไทยไวเปนหมวดหมูสําหรับผูที่

จะศึกษาเปนแพทยแผนไทย คัมภีรแพทยตางๆ เหลาน้ีเปนเอกสารสําคัญที่ผูเปนแพทยใชศึกษา

เพื่อที่จะนําความรูที่ไดจากการศึกษาคัมภีรมาเปนแนวทางในการวิเคราะหและรักษาโรคตางๆ คัมภีร

แพทยแผนไทยที่ยึดเปนแบบแผนในการศึกษามีหลายคัมภีรดวยกัน เปนคัมภีรที่สืบทอดสงตอกันมา

นับแตครั้งโบราณไดบันทึกไวในจารึก เชน จารึกวัดโพธ์ิเรื่องเวชศาสตร จารึกตํารายาวัดราชโอรสและ

เอกสารโบราณประเภท หนังสือสมุดไทยดํา หนังสือสมุดไทยขาว และคัมภีรใบลาน ตําราแพทยแผน

ไทยที่ใชในการเรียนมี ๒ ฉบับดังน้ี 

๑.  ตําราเวชศาสตรวัณณณา เมื่อป พ.ศ.๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯ จัดต้ังโรงพยาบาลศิริราชข้ึน โดยมีพระประสิทธิวิทยาดํารง

ตําแหนงนายแพทยใหญโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนพระยา

ประเสริฐสาตรดํารง (หนู) และเมื่อป พ.ศ.๒๔๓๓ โปรดเกลาฯ ให ต้ังโรงเรียนแพทยข้ึนใน

โรงพยาบาลศิริราช โดยใหพระยาประเสริฐสารทดํารง (หนู) เปนอาจารยสอนวิชาแพทยไทยรวมกัน

กับหมอน่ิม หมอคงและหมออื่นๆ อีกหลายทาน ซึ่งแตละทานตางก็เรียบเรียงตําราของตนเองไวเพื่อ

ใชสอนแกนักเรียนแพทยในยุคน้ัน เฉพาะพระยาประเสริฐสาตรดํารงไดเรียบเรียงตําราช่ือตําราเวช

ศาสตรวัณณณาข้ึน ซึ่งตอมาคุณสุม วรกิจพิศาล ผูเปนบุตรไดนําตําราเวชศาสตรวัณณณามาพิมพ

จําหนายทั่วไปเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐๔๒ มีทั้งหมด ๕ เลม ประกอบดวย ๑๗ คัมภีร คือ  

๑. คัมภีรฉันทศาสตร ๒. คัมภีรตักกศิลา ๓. คัมภีรธาตุวิภังค ๔. คัมภีรธาตุวิวรณ ๕. คัมภีรสมุฏฐาน-

วินิจฉัย ๖. คัมภีรจะละนะสังคะหะ ๗. คัมภีรชวดาน ๘. คัมภีรทุลาวสา ๙. คัมภีรปถมจินดา  

๑๐. คัมภีรมหาโชตรัตน ๑๑. คัมภีรกษัย๑๒. คัมภีรอภัยสันตา ๑๓. คัมภีรอติสาร ๑๔. คัมภีรมัชชุ- 

สารวิเชียร ๑๕. คัมภีรมรณะญาณสูตร ๑๖. คัมภีรมุขโรค และ ๑๗. คัมภีรสรรพคุณ 

๒.  ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห จัดทําข้ึนโดยพระยาพิศณุประสาทเวช ไดรวบรวม

จัดทําตําราเรียนแพทยแผนไทยข้ึน ดังมีปรากฏขอความในคํานําตอนหน่ึงจากหนังสือแพทยศาสตร

สงเคราะหเลม ๑ ของพระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.๑๒๘ ความวา  

   

 พระคัมภีรแพทยในประเทศสยามซ่ึงนักปราชญผูรูผูชํานาญไดเรียบเรียงไวชานานแล

ใชตอมาจนถึงทุกวันน้ีจะหาท่ีถูกตองแทเปนการยากดวยคัดลอกกันตอๆ มายอมจะขาด

เหลือบางเปนธรรมดา ยิ่งผูท่ีไมมีความชํานาญแลวก็ไมสามารถจะตรวจตราใหรูผิดรูถูกได มี

                                         
๔๒มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม, ตําราการแพทยแผนไทยเดิม แพทยศาสตรสงเคราะห

เลม ๑ (กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๐), ญ. 



๒๖ 
 

 

เหตุท่ีช้ีใหเห็นได คือ เม่ือร.ศ. ๑๒๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหขาพเจาไปตรวจจัดการ

ระงับไขเจ็บท่ีเขาใจกันวาเปนไขตักศิลา เรียกตามภาษาใหมวากาฬโรคหรือ เปลก ซ่ึงเกิดขึ้น

ตามหัวเมือง มีหัวเมืองนครราชสีมาแลเมืองลพบุรีเปนตน ไดทราบวาหมอท่ีอยูในพ้ืน

บานเมืองน้ันๆ ท่ีมีตํารับตําราอยูบางคนละนอยคัดลอกกันตอมาลบๆ เลือนๆ บางแหงท่ีอาน

ไมไดความวาอะไรเลยก็มี เหตุอันน้ีจึงทําใหไมเปนท่ีแนใจในการรักษาพยาบาลไขเจ็บ เม่ือมี

ปรากฏการณดังน้ีเห็นท่ีนานเขา พระคัมภีรแพทยจะตกหลนลบเลือนมากขึ้นขาพเจาจึงได

คิดคนหาทางรวบรวมพระคัมภีรแพทยขึ้นไวใหบริบูรณถาวรสืบไป จะไดเปนคูมือสําหรับผูท่ี

รักศึกษาวิชาแพทย...แลเม่ือขาพเจาคิดเห็นดังน้ีแลวจึงไดนําความกราบทูลพระเจานองยา

เธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ดํารงตําแหนงกรรมการจัดการ

หอพระสมุดวชิรญาณดวย ใหพระองคทานทรงชวยในการน้ี พระองคทานก็ทรงมีดําริ

เห็นชอบจึงโปรดเกลาประทานอนุญาตใหใชตนฉบับพระคัมภีรซ่ึงมีอยูในหอพระสมุดเปน

ตนฉบับสําหรับสอบในการพิมพ แลโปรดเกลาใหหลวงจันทรมาตยผูเปนเจาพนักงานหอพระ

สมุด ชวยเปนธุระตรวจสอบกับตนฉบับ เพราะฉะน้ันพระคัมภีรแพทยท่ีพิมพขึ้นแลวน้ีควร

เช่ือถือไดวาเปนพระคัมภีรอันครบถวนบริบูรณดีแลว
๔๓ 

 

จากคํานําดังกลาวไดบอกถึงการตรวจสอบชําระเมื่อป พ.ศ.๒๔๕๑ เปนตําราแพทย

ศาสตรสงเคราะห มีทั้งหมด ๒ เลม ประกอบไปดวยทั้งหมด ๑๔ พระคัมภีร ดังน้ี ๑. คัมภีร

ฉันทศาสตร ๒. คัมภีรปฐมจินดา ๓. คัมภีรธาตุวิภังค ๔. คัมภีรสรรพคุณแลมหาพิกัด ๕. คัมภีรไกษย 

๖. คัมภีรตักกะศิลา ๗. คัมภีรมหาโชตรัต ๘. คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา ๙. คัมภีรโรคนิทาน  ๑๐. คัมภีร

ธาตุบรรจบ ๑๑. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ๑๒. คัมภีรชวดาร  ๑๓. คัมภีรธาตุวิวรณ  และ ๑๔. คัมภีร 

วรโยคสาร  

นอกจากตําราแพทยแผนไทยที่ไดเรียบเรียงคัมภีรแพทยแผนไทยไวประกอบการเรียน

แพทยแผนไทยแลว ยังมีเอกสารตนฉบับที่ใชเปนคูมือประกอบการศึกษาเรียนรูวิชาแพทยแผนไทย 

ไดแก ตําราเวชศาสตรฉบับหลวงมีรายละเอยีดดังน้ี 

ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง ตนฉบับเปนหนังสือสมุดไทยดํา ยังไมไดถายถอดและปริวรรต

เปนภาษาไทยปจจุบัน เมื่อป พ.ศ.๒๔๑๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมี

พระราชดําริวา คัมภีรแพทยแผนไทยที่ไดบันทึกความรูอันมีคุณประโยชนแกแผนดินและใชสืบตอกัน

มาไดเริ่มสูญหายและคลาดเคลื่อนมากแลว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงคเธอ กรม

หมื่นภูบดินทรราชหฤทัย จางวางกรมแพทย เปนแมกองจัดหารวบรวม ชําระสอบสวนตํารับคัมภีร

                                         
๔๓มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม, ตําราการแพทยแผนไทยเดิม แพทยศาสตรสงเคราะห

เลม ๑, ฐ. 



๒๗ 
 

 

แพทยที่ใชกันอยูขณะน้ันใหถูกตองดี และสงมอบใหพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นอักสรสาสนโสภณ 

จางวางกรมอาลักษณ กรมอักษรพิมพการ จัดสรางข้ึนใหมเปน คัมภีรแพทยฉบับหลวง๔๔ตอมามีการ

ชําระคัมภีรแพทยฉบับหลวงไทย รวมเรียกช่ือวาตําราเวชศาสตรฉบับหลวงมีทั้งหมด ๑๕ พระคัมภีร

เหตุที่เรียกคัมภีรแพทยทุกคัมภีรที่อยูในฉบับน้ีวา “พระคัมภีร” เพราะเปนตําราที่ใหความรูจึงยกยอง

ใหเปนของสูง พระคัมภีรทั้ง ๑๕ พระคัมภีรน้ัน ไดแก ๑. พระคัมภีรกระษัย ๒. พระคัมภีรตักกศิลา  

๓. พระคัมภีรธาตุวิภังค ๔. พระคัมภีรประถมจินดา ๕. พระคัมภีรแผนนวด ๖. พระตํารับแผนฝดาษ           

๗. พระคัมภีรมรณญาณสูตร ๘. พระคัมภีรมหาโชตรัต ๙. พระคัมภีรมุจฉาปกขันทิกา ๑๐. พระ 

คัมภีรโรคนิทาน ๑๑. พระคัมภีรสรรพลักษณะสรรพคุณ ๑๒. พระคัมภีรอุทรโรค  ๑๓. พระคัมภีร 

สมุฎฐานวินิจฉัย ๑๔. พระคัมภีรชวดาน และ ๑๕. พระคัมภีรอภัยสันตา 

หองสมุดกรมการศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการไดมอบพระคัมภีรทั้ง ๑๕ พระคัมภีร

จํานวน ๕๑ เลมสมุดไทย ใหหอสมุดแหงชาติเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ซึ่งในแตละคัมภีรมีช่ือเรื่องเดียวกันแตมี

เน้ือหาทั้งที่ซ้ํากันและแตกตางกันอยูหลายฉบับ พระคัมภีรบางเรื่องมีเน้ือหาไมครบสมบูรณเพราะ

พลัดหายไปหลายเลม นอกจากน้ียังมีฉบับที่ทําไมเสร็จ เชน ยังไมไดเขียนขอความบานแผนก หรือยัง

ไมไดเขียนคาถาภาษาบาลีที่แทรกอยูในเน้ือหา เปนตน๔๕ 

คัมภีรแพทยแผนไทยที่ใชในการประกอบการเรียนการสอนของแพทยแผนไทยและใช

เปนคูมือประกอบการศึกษา ไดแกตําราเวชศาสตรฉบับหลวง ตําราเวชศาสตรวัณณณา ของพระยา

ประเสริฐสาตรดํารง (หนู) และตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑–๒ ของพระยาพิศณุประสาทเวช 

ตําราทั้ง ๓ ฉบับน้ันประกอบดวยคัมภีรที่เหมือนและตางกัน ดังจะแสดงในตารางเปรียบเทียบ 

 

ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบรายช่ือคัมภีรแพทยแผนไทย 

ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง 

พ.ศ. ๒๔๑๓,๒๔๑๔ 

ตําราเวชศาสตรวัณณณา 

ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐) 

แพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับ 

พระยาพิศณุประสาทเวชร.ศ.

๑๒๖,๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๐,๒๔๕๒) 

๑. พระคัมภีรกระษัย ๑.คัมภีรกษัย ๑.คัมภีรไกษย 

๒. พระคัมภีรตักกศิลา ๒.คัมภีรตักกศิลา ๒.คัมภีรตักกะศิลา  

๓. พระคัมภีรธาตุวิภังค ๓.คัมภีรธาตุวิภังค ๓.คัมภีรธาตุวิภังค 

๔. พระคัมภีรประถมจินดา ๔.คัมภีรปถมจินดา ๔.คัมภีรปฐมจินดา  

                                         
๔๔กรมศิลปากร, หอสมุดแหงชาติ, ตําราเวชศาสตรฉบับหลวงเลม ๑-๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

๒๕๕๒), คํานํา. 
๔๕เรื่องเดียวกัน, คํานํา. 



๒๘ 
 

 

ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบรายช่ือคัมภีรแพทยแผนไทย (ตอ) 

ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง 

พ.ศ. ๒๔๑๓, ๒๔๑๔ 

ตําราเวชศาสตรวัณณณา 

ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐) 

แพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับ 

พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.

๑๒๖,๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๐, ๒๔๕๒) 

๕. พระคัมภีรแผนนวด - - 

๖. พระตํารับแผนฝดาษ - - 

๗. พระคัมภีรมรณญาณสูตร ๕.คัมภีรมรณะญาณสูตร - 

๘. พระคัมภีรมหาโชตรัต ๖. คัมภีรมหาโชตรัตน ๕. คัมภีรมหาโชตรัต  

๙. พระคัมภีรมุจฉาปกขันทิกา - ๖. คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา 

๑๐. พระคัมภีรโรคนิทาน  ๗. คัมภีรโรคนิทาน  

๑๑. พระคัมภีรสรรพลักษณะ    

สรรพคุณ 

๗. คัมภีรสรรพคุณ ๘. คัมภีรสรรพคุณแลมหาพิกัด 

๑๒. พระคัมภีรสมุฎฐานวินิจฉัย   ๘. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย   ๙. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย  

๑๓. พระคัมภีรอุทรโรค - - 

๑๔. พระคัมภีรชวดาน   ๙. คัมภีรชวดาน ๑๐. คัมภีรชวดาร  

๑๕. พระคัมภีรอภัยสันตา ๑๐. คัมภีรอภัยสันตา - 

 ๑๑. คัมภีรฉันทศาสตร ๑๑. คัมภีรฉันทศาสตร  

 ๑๒. คัมภีรธาตุวิวรณ ๑๒. คัมภีรธาตุวิวรณ 

 ๑๓. คัมภีรอติสาร - 

 ๑๔. คัมภีรมัชชุสารวิเชียร - 

 ๑๕. คัมภีรมุขโรค - 

 ๑๖. คัมภีรจะละนะสังคะหะ - 

 ๑๗. คัมภีรทุลาวสา - 

  ๑๓. คัมภีรวรโยคสาร 

  ๑๔. คัมภีรธาตุบรรจบ 

 

จากตารางแสดงถึงพระคัมภีรแพทยแผนไทยที่ปรากฏในตําราแพทยแผนไทยทั้ง ๓ ฉบับ

น้ัน มีทั้งที่เหมือนกันและตางกัน เชนพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย มีอยูในตําราแพทยแผนไทยทั้ง ๓

ฉบับ สวนพระคัมภีรที่มีเฉพาะเวชศาสตรฉบับหลวง คือ พระคัมภีรแผนนวด และพระคัมภีรแผน

ฝดาษ และจํานวนพระคัมภีรที่เพิ่มมากข้ึนจากตําราเวชศาสตรฉบับหลวง เชน คัมภีรฉันทศาสตร 

คัมภีรธาตุวิวรณ คัมภีรอติสาร คัมภีรมัชชุสารวิเชียร คัมภีรมุขโรค คัมภีรจะละนะสังคะหะ คัมภีร 

ทุลาวสา เปนตน  



๒๙ 
 

 

ในป พ.ศ.๒๕๐๕ เมื่อไดจัดต้ังโรงเรียนแพทยแผนโบราณข้ึนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา-

รามราชวรมหาวิหาร ทาเตียน พระนคร นายวีร ตันติวีรกุล อาจารยใหญในสมัยน้ันไดจัดทําหนังสือ

แพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๓ ตอจากเลม ๑-๒ ของพระยาพิศณุประสาทเวช ดังปรากฏในคํานําของ

หนังสือแพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๓ ระบุวา 

 

ขาพเจาจึงไดขออนุญาตคนดูท่ีหอสมุดแหงชาติและไดคนพบคัมภีรดังกลาวมาขางตน

น้ัน แตเปนตํารับของทานเจาคุณ พระยาประเสริฐศาสตรดํารง (คุณหมอหนู) รวบรวม

จัดพิมพขึ้นไวเม่ือ พ.ศ.๒๔๓๒ สมัยเม่ือทานยังดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนราช

แพทยาลัย ซ่ึงตั้งขึ้นท่ีโรงพยาบาลศิริราช ในสมัยน้ัน จึงไดขออนุญาตคัดลอกจากหอสมุด

แหงชาติมาจัดพิมพขึ้น ช่ือวา ตําราแพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๓ เพ่ือเปนประโยชนตอผูท่ี

จะศึกษาวิชาแพทยแผนโบราณ๔๖ 

 

ตําราแพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๓ มีทั้งหมด ๘ คัมภีร ดังน้ี ๑. คัมภีรอภัยสันตา  

๒. คัมภีรมัญชุสาระวิเชียร ๓. คัมภีรอุทรโรค ๔. คัมภีรมุขโรค ๕. คัมภีรไพจิตมหาวงค ๖. คัมภีรสิทธิ-

สาระสงเคราะห ๗. คัมภีรทิพมาลา และ ๘. คัมภีรวิถีกุฎโรค 

จากรายช่ือคัมภีรมีขอสังเกตวา เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ เริ่มกอต้ังโรงเรียนแพทยน้ัน ในการ

เรียนการสอนน้ันมีตําราแพทยแผนไทยหรือคัมภีรแพทยแผนไทยที่ใชในการศึกษาทั้งหมดจํานวน

เทาใดน้ันไมปรากฏแนชัด และตําราที่เรียบเรียงโดยหมอมเจาปรานีตามความทรงเห็นชอบของหมอม

เจาเจียก ทินกร (ผูเปนนายกจัดการโรงเรียนราชแพทยาลัย วังหลัง) ใชสอนนักเรียนแพทยในระหวาง

ป พ.ศ.๒๔๓๙-๒๔๔๓๔๗ ก็ไมทราบแนชัดวามีจํานวนกี่พระคัมภีร จะเห็นแตตําราเวชศาสตรวัณณณา

ซึ่งเปนฉบับพิมพมีทั้งหมด ๑๗ คัมภีร จากขอมูลที่พบทําใหสันนิษฐานไดวาคัมภีรแพทยแผนไทยที่ใช

ศึกษากันมีทั้งคัมภีรที่ซ้ํากันและแตกตางกันทั้งหมด ๒๘ คัมภีรดังน้ี ๑. คัมภีรฉันทศาสตร ๒. คัมภีร 

ตักกศิลา ๓. คัมภีรธาตุวิภังค ๔. คัมภีรธาตุวิวรณ ๕. คัมภีรสมฏุฐานวินิจฉัย ๖. คัมภีรจลนะสังคหะ  

๗. คัมภีรชวดาน ๘. คัมภีรทุลาวสา ๙. คัมภีรประถมจินดา ๑๐. คัมภีรมหาโชตรัตน ๑๑. คัมภีรกษัย  

๑๒. คัมภีรอภัยสันตา ๑๓. คัมภีรอติสาร ๑๔. คัมภีรมัชชุสารวิเชียร ๑๕. คัมภีรมรณะญาณสูตร  

๑๖. คัมภีรมุขโรค ๑๗. คัมภีรสรรพคุณ ๑๘. คัมภีรอุทรโรค ๑๙. ตํารับแผนฝดาษ ๒๐. คัมภีรแผน

นวด ๒๑. คัมภีรวรโยคสาร ๒๒. คัมภีรธาตุบรรจบ ๒๓. คัมภีรทิพมาลา ๒๔. คัมภีรไพจิตมหาวงค 

                                         
๔๖วีร ตันติวีรกุล, ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๓ (กรุงเทพฯ: พระนคร, ๒๕๐๔), คํานํา. 
๔๗พระยาแพทยวงศาฯ, แพทยตําบล เลม ๓ พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงบริหารราช

มานพ (ปุนสาคริก) ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๑, คํานํา. 



๓๐ 
 

 

๒๕. คัมภีรสิทธิสาระสงเคราะห ๒๖. คัมภีรวิถีกุฎโรค ๒๗. คัมภีรโรคนิทาน  และ ๒๘.  คัมภีรมุจฉา-

ปกขันทิกา 

นอกจากมีคัมภีรที่ใชในการศึกษาทั้งหมด ๒๗ คัมภีรแลวยังมีคัมภีรอื่นๆ เชน ตําราโรค

นิทานคําฉันท ๑๑ ที่พระยาวิชยาธิบดี (กลอม) เจาเมืองจันทบุรี เรียบเรียงและนายพันโท หมอมเจา

กํามสิทธ์ิ ปราโมท ไดตรวจและแตงเติมเน้ือหา จะเห็นไดวามีทั้งพระคัมภีรที่มีมาแตเดิมและการรจนา

คัมภีรข้ึนมาใหมจากการศึกษาและคนควาเรียบเรียงโดยแพทยผูชํานาญการ เชน พระคัมภีรอติสาระ-

วรรค โบราณกรรม และปจจุบันกรรม  ของกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  คัมภีรเวชศาสตรศึกษา ของ

พระยาพิศณุประสาทเวช คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๑–๓ ของขุนโสภิตบรรณลักษณ คัมภีร

อายุเวทศึกษา เลม ๑-๒ ของขุนนิเทศสุขกิจ ตําราแพทยตําบล เลม ๑-๓ เรียบเรียงโดยมหาเสวกตรี

พระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี (สุน สุนทรเวช) เปนตน  

อยางไรก็ดี คัมภีรแพทยแผนไทยที่ใชในการศึกษากันน้ัน สวนมากเปนคัมภีรที่ถายถอด

และสอบทานจากคัมภีรที่เปนเอกสารตนฉบับใหเปนภาษาปจจุบัน แตยังมีคัมภีรแพทยแผนไทย ที่

เปนเอกสารตนฉบับที่ยังไมไดรับการถายถอดและสอบทานอีกมาก และการแตงพระคัมภีรแตละคัมภีร

น้ันมีขนบของการแตงแตละคัมภีรที่แตกตางกันออกไปเชน พระคัมภีรแผนนวด จะมีรูปวาดแสดง

ตําแหนงจุดนวดตางๆ บนรางกายมนุษย บางพระคัมภีรเขียนเปนบทกลอน เชน คัมภีรวรโยคสาร 

คัมภีรฉันทศาสตร เปนตน ข้ึนอยูกับวาผูรจนาคัมภีรน้ันตองการอธิบายความใหผูที่เปนแพทยทําความ

เขาใจความรูตางๆ ในรูปแบบคําประพันธใด  

 

ขนบในการแตงคัมภีรแพทยแผนไทย 

ขนบหรือรูปแบบในการแตงคัมภีรแพทยแผนไทย  จากการศึกษาพบงานวิจัยที่ศึกษา

เกี่ยวกับ รูปแบบในการแตง ดังน้ี  

สุดารัตน ตันฑอาริยะ๔๘ศึกษาเรื่องการวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยจังหวัด

พังงา โดยศึกษารูปแบบ กลวิธีการเขียน สํานวนภาษาเฉพาะและภาษาถ่ินและศึกษาดานความเช่ือที่

ปรากฏในตํารายา ผลการศึกษาพบวา ตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยจังหวัดพังงาแบงเปน ๓ 

รูปแบบดวยกันคือ ๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุดไทยตํารายาแผนโบราณ ๒.ลักษณะรูปเลมของ

ตํารายาแผนโบราณ ๓. ลักษณะการเขียนของการแพทยแผนโบราณ สําหรับกลวิธีการเขียนพบวาแบง

ได ๒ รูปแบบ คือ ๑. คําข้ึนตนตํารายา ๒. คําลงทายของตํารายา การศึกษาการใชสํานวนภาษา โดย

                                         
๔๘

สุดารัตน ตันฑอาริยะ,“การวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา,”

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๔๘. 



๓๑ 
 

 

ใชความเปรียบ พบวา สามารถแบงได ๒ ประเภทคือ ๑. การใชภาษาเฉพาะ ๒. การใชสํานวนภาษา

ถ่ิน 

รุงอรุณ ทีฆชุณหเสถียร๔๙ ศึกษาเรื่อง ตํารายาพื้นบานลานนา: การศึกษาทวงทํานองการ

เขียน โดยศึกษารูปแบบ กลวิธีการเขียนในตํารายาพื้นบานลานนา พบวา ทวงทํานองการเขียนใน

ตํารา มีลักษณะเดน ๓ ประการคือ ๑. ตํารายาแตละขนานไมไดเขียนดวยรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  

๒. ตําราบางฉบับมีสํานวนภาษาที่แตกตางกันมาก บางฉบับมีการเขียนซ้ําซอนกันมาก สันนิษฐานอาจ

เกิดจากการคัดลอกกันหลายๆ ฉบับมาเก็บไว ๓. ตํารายาบางขนานไมกลาวถึงรายละเอียดใหชัดเจน

ไมบอกขนาดไมบอกปริมาณ โดยไดแบงประเด็นในการศึกษารูปแบบและวิธีการนําเสนอตํารายา

พื้นบานลานนาเปน ๓ รูปแบบ คือ ๑. ขอความบอกคําข้ึนตนยาแตละขนาน ๒. ขอความบอกการลง

ทายแตละขนาน ๓. ขอความบอกรายละเอียดอื่นที่ปรากฏ 

ไพฑูรย ดอกบัวแกว และ ไชยง  รุจจนเวท๕๐ศึกษาตํารายาสมุนไพรของไทใหญใน

ลานนา โดยไดตนฉบับจากวัดก่ํากอ จังหวัดแมฮองสอน พบวา ในตัวตํารายาจะกลาวถึงการรักษาและ

การใชสมุนไพร ซึ่งปรากฏวาสมุนไพรบางชนิดมีช่ือเรียกตรงกับสมุนไพรในลานนา แตหลายชนิดและ

บางชนิดไมปรากฏช่ือในสมุนไพรของลานนา ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะภูมิประเทศที่แตกตางกันทาํใหการ

รักษาและการใชสมุนไพรแตกตางกันออกไป 

ไพฑูรย ดอกบัวแกว และ ไชยง  รุจจนเวท๕๑ศึกษาตํารายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน ได

ศึกษาการตํารายาที่ไดมาจากเมืองลอง สิบสองปนนา โดยไดถายถอด ปริวรรต และอธิบาย

ความหมายของคําศัพท พบวา การเกิดโรคของลานนาคลายคลึงกับทางไทลื้อในจีน แตตัวยาที่ใช

รักษาน้ันแตกตางกัน วิธีการรักษานอกจากจะใชสมุนไพรแลว ยังมีการใชคาถาอาคม เปาเสกในการ

รักษา 

ประทีป ชุมพล๕๒ศึกษาประวัติศาสตรการแพทยแผนไทยกรณีศึกษาจากตํารายาไทย ได

รวบรวมและศึกษาประวัติศาสตรการแพทยแผนไทยจากหลักฐานที่ปรากฏคือจากการบันทึกตางๆ 

                                         
๔๙

รุงอรุณ ทีฆชุณหเสถียร,“การศึกษาตํารายาลานนา: ทวงทํานองการเขียน,”มนุษศาสตรสาร๘ ,๒ 

(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๕๐ ): ๖๑-๘๒. 
๕๐

ไพฑูรย ดอกบัวแกว และไชยง  รุจจนเวท, ตํารายาสมุนไพรของไทใหญในลานนาเลม ๑

(เชียงใหม: ม่ิงเมือง, ๒๕๕๐). 
๕๑

ไพฑูรย ดอกบัวแกว และไชยง  รุจจนเวท , ตํารายาไทล้ือในจีน (เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑). 
๕๒

ประทีป ชุมพล, เวชศาสตรฉบับหลวงกับการบูรณาการแพทยแผนไทย: ศึกษากรณีในเขต

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภา, ๒๕๕๐). 



๓๒ 
 

 

และเอกสารที่เกี่ยวของกลาวถึงการแพทยแผนไทยเปนยุคสมัยต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนมาถึง

สมัยปจจุบัน ไดสรุปแนวคิดทฤษฎีทางการแพทยแผนไทยและแนวทางการรักษาทางการแพทยแผน

ไทยไวดวย ซึ่งเปนการศึกษาประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย ที่ใชอางอิงกันมาก เปนที่ยอมรับวามี

รายละเอียดและหลักฐานที่นาเช่ือถือ และเปนงานวิจัยช้ินแรกๆ ที่แสดงถึงประวัติการแพทยแผนไทย

จากหลักฐานเอกสารตํารายาตางๆ 

อยางไรก็ดี งานวิจัยที่ไดกลาวมา โดยสวนใหญจะศึกษา การถายถอดและปริวรรตเพื่อให

ทราบเน้ือความและการอธิบายคําศัพทที่พบในตํารายา สวนการศึกษารูปแบบและขนบการแตงคัมภีร

แพทย ที่เปนเอกลักษณของคัมภีรแพทยแผนไทยและตํารายาตางๆ น้ันยังตองมีการศึกษาวิจัยอีกมาก 

 

โครงสรางของตํารายาไทย 

ตํารายาไทย เปนตําราที่ใชบันทึกตํารับยาและวิธีการใชยาในการรักษาโรคตางๆ เมื่อ

วิเคราะหดูตํารับยาไทยจากตําราตางๆ แลวพบวาการเขียนตํารับยาไทยน้ัน มักใชรูปแบบหลักที่

คลายคลึงกันเกือบทุกตํารับ คือ มีโครงสรางสําคัญ ๕ สวน ไดแก สวนนํา สวนตํารับยา สวนวิธีการ

ปรุงยา สวนวิธีการใชยา และสวนสรรพคุณของยา ดังน้ี 

๑. สวนนําอาจเริ่มตนดวยการขอพร หรือสรรเสริญครูหรือยาน้ันแลวจึงตามดวยช่ือยา 

แตตํารายาสวนใหญอาจไมมีสวนน้ี เพราะผูใหตําราละไว อาจเน่ืองจากเปนตํารายาที่ตอเน่ืองกันมา

เปนชุด และไดกลาวไวในตอนตนๆ ของตํารายาแลว ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางจาก ตํารายาโรงพระ

โอสถ ในหนังสือตําราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่๒ ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ     

วโรรส โปรดใหจัดพิมพข้ึนเปนครั้งแรก ในปพุทธศักราช ๒๔๙๕ ตัวอยางความวา 

 

สิทธิการริย จะกลาวคัมภีรยา คือวิเศษสรรพคุณสําเร็จ อันอาจาริยเจาในกาลกอน

ประมวลไวใหแกสรรพโรคท้ังปวงตางๆ สืบกันมา ในท่ีน้ีจะวาแตสรรพคุณวิเศษ คือคณะ

สรรพคุณยาซ่ึงจะแกสรรพจักษุโรค สมมุติวาตอน้ัน โดยไนยดังน้ี ๑ ยาช่ือสรรพคุณวุฒิ เอา

พิมเสน ดินถนําสุทธิ บังลังกศิลาสุทธิ โกฐท้ัง ๕ กระวาน ตรีกฏก ตรีผลา รากกระพังโหม 

รากหญานาง รากชาเกลือ กะชาย ไพล หอม กระเทียม ขม้ินออย ศีศะชัณกาด ดีงูเหลือม ดี

จระเข ดีเตา เอาเสมอภาค ทําเปนจุณ บดดวยนํ้ามะนาว บดทําแทงไว ฝนปายจักษุ แกสรร

ตอท้ังปวงหายดีนัก๕๓ 

 

                                         
๕๓วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ตํารายาพระโอสถคร้ังรัชกาลท่ี ๒  (กรุงเทพฯ: รุงเรืองธรรม, 

๒๕๑๖), ๑. 



๓๓ 
 

 

ขอความเริ่มตนวา สิทธิการิย บางตําราอาจเขียนเปนสิทธิการิยะ เปนการขอพรใหการที่

จะทําตอไปน้ีประสบความสําเร็จดังมุงหวัง ทั้งการบันทึกตํารับยาและการปรุงยาใหสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี จากน้ันจึงระบุช่ือยาวา “ยาช่ือสรรพคุณวุฒ”ิ 

๒. สวนตํารับยา สวนน้ีเปนสวนสําคัญที่สุดของตํารายา เพราะผูใหตํารับยาจะระบุตัวยา

ที่ใชทั้งหมด รวมทั้งปริมาณที่ตองใช 

จากตัวอยางยาสรรพคุณวุฒิสําหรับแกตอตางๆ สวนตํารับยาระบุใหใชเครื่องยาทั้งสิ้น 

๒๓ สิ่ง ไดแก พิมเสน ดินถนําสุทธิ บัลลังกศิลาสุทธิ โกฐทั้ง ๕ กระวาน ตรีกฏก ตรีผลา รากกระพัง

โหม รากยานาง รากชาเกลือ กระชาย ไพล หอม กระเทียม ขมิ้นออย ศีศะชันกาด ดีงูเหลือม ดีจระเข 

และดีเตา  

๓.  สวนวิธีการปรุงยา โดยทั่วไปมักพบสวนวิธีการปรุงยาตอจากสวนตํารับยาเสมอโดยมี 

รายละเอียดเกี่ยวกับการปรุงยาเปนรูปแบบตางๆเชน“...ขมิ้นออย ศีศะชัณกาดดีงูเหลือม ดีจระเข ดี

เตา เอาเสมอภาค ทําเปนจุณ บดดวยน้ํามะนาว บดทําแทงไว...”๕๔จากตัวอยาง จะเห็นวิธีการทํายา

ตํารับน้ี ทําใหเปนจุณ(ละเอียด)แลวนําไปผสมกับนํ้ามะนาวปนเปนแทงไว  

๔. สวนวิธีใชยา เปนการบอกถึงการใชยาในการรักษาโรความีวิธีการใชอยางไรซึ่ง

แตกตางกันแลวแตโรคอาการและรูปแบบของยา เชน“...ขมิ้นออย ศีศะชัณกาดดีงูเหลือม ดีจระเข ดี

เตา เอาเสมอภาค ทําเปนจุณ บดดวยนํ้ามะนาว บดทําแทงไว ฝนปายจักษุ...”๕๕จากตัวอยาง จะเห็น

วายาตํารับน้ี วิธีใช คือ นํายามาฝนแลวปายจักษุ(ตา)คําวา ฝน ในบริบทน้ีหมายถึง การถูเพื่อให

ละลาย 

๕. สวนสรรพคุณยา ตําราอาจระบุสรรพคุณยาไวในตอนทายสุดของตํารายาน้ันๆ หรือ

อาจจะพรรณนาโรค อาการของโรค และตํารายา แลวละสรรพคุณของยาที่ใหตอๆ มา ใหเขาใจเองวา

มีสรรพคุณแกโรคหรืออาการที่ระบุไวกอนหนาน้ัน๕๖ 

อยางไรก็ตามโครงสรางของตํารายาน้ันมรีูปแบบหลายรูปแบบตามแตละทองถ่ินหรือแต

ละตํารับยาที่ใชรักษาโรคที่ไมเหมือนกัน หรือตํารับยาเดียวกันแตมีการใชภาษาหรือคําศัพทของแตละ

ทองถ่ินน้ันๆ และคําศัพทบางคําเปนคําภาษาโบราณยากตอการเขาใจ ฉะน้ันผูเปนแพทยจะตองมี

ความรูเรื่องคําศัพทและภาษาโบราณเพื่อที่จะไดตีความหมายจากตํารายาไดอยางถูกตอง 

 

                                         
๕๔วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ตํารายาพระโอสถคร้ังรัชกาลท่ี ๒, ๑. 
๕๕เรื่องเดียวกัน, ๑. 
๕๖ชยันต พิเชียรสุนทร, คูมือเภสัชกรรมแผนไทยเลม ๖ (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง

,๒๕๕๕), ๑๒๗. 



๓๔ 
 

 

ศัพทแพทยแผนไทย 

คัมภีรแพทยแผนไทยและตํารายาโบราณสวนใหญเปนคําศัพทโบราณและเปนคําที่มา

จากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาไทยและภาษาทองถ่ินของไทยในแตละภูมิภาค เชน อุปาติกก 

ปวง ลําบอง ลมปราบ ลมปลายปฏคาต ลมปวง ลง ราก ฯลฯ คําตางๆ เหลาน้ี จําเปนตองอธิบายและ

ใหความหมายที่ถูกตอง เพื่อใหงายและสะดวกในการอานตําราโบราณ เชน การทําคําอธิบายตํารา

โอสถพระนารายณ๕๗เพื่อที่จะอธิบายคําศัพทที่พบในตํารายาและสรรพคุณของยาตามเครื่องยาทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งศัพทแพทยแผนไทยน้ันบางคําเปนคําภาษาโบราณมีความหมายคงเดิมและเปนที่

เขาใจในสมัยปจจุบันทั้งคําศัพทที่เปนอาการและช่ือโรค เชน คําวา เปนลม ความหมาย ลักษณะมึนงง 

หนามืด วิงเวียน ตาลาย คําวา ลมพิษ หมายถึง โรคที่ผูปวยมีอาการเปนผื่นคันตามผิวหนัง เปนตน 

หรือคําศัพทบางคํามีความหมายที่รุนแรงและแตกตางจากความหมายเดิมในคัมภีรแพทยแผนไทยเชน

คําวา มะเร็ง ในคัมภีรแพทยแผนไทยหมายถึงลักษณะของโรคเรื้อรังกลุมหน่ึงผูปวยมักมีแผล ตุม ผื่น

หรือกอน เปนตน สวนคําวา มะเร็ง ในความหมายของการแพทยสมัยปจจุบัน คือ เน้ืองอกชนิดราย

เกิดข้ึนเพราะเซลลขยายตัวอยางรวดเร็ว การพัฒนาคัมภีรแพทยแผนไทยเพื่อใหสามารถอานไดงาย

และสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทในแตละบริบทไดอยางถูกตอง มูลนิธิสงเสริมการแพทย

แผนไทยเดิม ไดทําการชําระตําราการแพทยแผนไทยเดิม (แพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๑ ชําระเมื่อ 

พ.ศ.๒๕๕๐) โดยใชวิธีการอธิบายศัพทโดยมีแนวทาง ๓ แบบดังน้ี 

แบบที่ ๑ เปนการทบทวนคัดเลือกและเรียบเรียงเน้ือหาวิชาการของคัมภีรตางๆโดยจะ

รักษาขอความและคําศัพทเดิมไวใหไดมากที่สุด เชน โรคเดียวกันที่บรรยายไวในตําราตางๆ แตกตาง

กันก็จะคัดเลือกไวเฉพาะที่สํานวนที่ดีที่สุด สวนขอความที่สื่อความหมายไมชัดเจนก็จะทําเปน

เชิงอรรถ อธิบายขยายความใหกวางขวาง 

แบบที่ ๒ เปนตําราและฉบับตีความเปนสํานวนสมัยปจจุบัน พรอมทั้งมีเชิงอรรถ 

เอกสารอางอิงและอาจมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความสมบูรณและขอมูลปจจุบันสนับสนุน 

แบบที่ ๓ เปนคูมือในการรักษาโรคของแพทยแผนโบราณประยุกต (แพทยอายุเวท) ซึ่ง

รวบรวมวิธีการรักษาอยางสงัเขปเหมาะสําหรับนักศึกษา๕๘ 

ชะเอม แกวคลาย๕๙กรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบชําระคัมภีรแพทยแผนโบราณ พบวา

การใชคําศัพทภาษาบาลีสันสกฤตบางคําในคัมภีรมีความคลาดเคลื่อนจากความหมายที่เปนจริง 

                                         
๕๗ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต และ วีเชียร จีรวงค, คําอธิบายตํารายาโอสถพระนารายณ

,พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๔๘). 
๕๘มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม, ตําราการแพทยแผนไทยเดิมแพทยศาสตรสงเคราะห

(กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๐ ), ค. 



๓๕ 
 

 

เพราะคัมภีรสมัยโบราณเขียนตามเสียงอานโดยไมคํานึงถึงการสะกดพยัญชนะการันต และมีการแปลง

พยัญชนะ ใหสอดคลองกับสําเนียงภาษาไทยเชน 

คําวา พรึน ภาษาไทย เปนคําวิเศษณ มีความหมายวา เปนผื่น เขียนตามเสียงอานของคํา

วา พฤนฺตฺ (วฤนฺตฺ) ภาษาสันสกฤต แปลวาเปนผื่นแผนเปนกลุมเม็ด 

คําวา พรรดึก (พัน-ระ-ดึก) ภาษาไทย เปนคํานาม มีความหมายวา อุจจาระเปนกอนแข็ง

กลม แปลงมาจากภาษาสันสกฤตที่วา วรฺติก (วฤติก) แปลวา อุจจาระที่เกาะติดเปนกอนเหนียวที่ตอง

ขยายทางออก 

คําวา ปตคาด (ปด-ตะ-คาด) ภาษาไทย เปนคํานาม มีความหมายวาช่ือเสนในรางกาย

ของคนในตําราหมอนวดวาต้ังแตทองนอยถึงโคนขาดานหนาและดานหลัง ตําราแพทยแผนไทยเขียน

วา ปดคาด ปตคาด ปฏคาด ปฏคาตปตฆาต ปตฆาด ศัพทน้ีเปนภาษาบาลี มาจากคําวา ปฏคาธ 

(ปฏคาธ) แปลวา จับกันเปนแผน เปนช่ือของเสนที่จับกันเปนแผน และลมที่จับกันเปนดาน๖๐ 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล๖๑ไดจัดทําศัพทแพทยแผนไทยโดยยึดหลักวา การ

ที่จะเขาใจการแพทยแผนไทยน้ันตองผสมผสานแนวความคิดทั้งการแพทยแผนไทยและการแพทย

ตะวันตก จึงไดนําศัพทแพทยแผนไทยจากหนังสือเวชศาสตรฉบับหลวงในรัชกาลที่ ๕ มาอธิบาย

ความหมายและเทียบเคียงกับช่ือโรคและกลุมอาการทางแพทยแผนตะวันตกเพื่อใหเกิดความเขาใจ

โรคและคําศัพททางการแพทยแผนไทยมากข้ึน 

อยางไรก็ดีการศึกษาคําศัพทที่พบในคัมภีรแพทยแผนไทยน้ันมีผูสนใจศึกษาคอนขางนอย 

ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางดานความหมายของคําศัพทที่แตกตางจากคัมภีรด้ังเดิมอยูมาก

จําเปนจะตองทําความเขาใจทั้งคําศัพทและบริบทของคําศัพทที่ปรากฏ เพื่อที่จะใหทราบความหมาย

ที่ลึกซึ้งและตรงตามความหมายในบริบทน้ันที่สุด 

                                                                                                                     
๕๙ชะเอม แกวคลาย, ลักษณะการใชภาษาบาลีสันสฤตในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 

๒๕๕๔), ii. 
๖๐ชะเอม แกวคลาย, ลักษณะการใชภาษาบาลีสันสฤตในประเทศไทย, ii. 
๖๑มหาวิทยาลับมหิดล, คณะเภสัชศาสตร, หนวยขอมูลสมุนไพร, ศัพทแพทยแผนไทย (กรุงเทพฯ: 

ประชาชนจํากัด, ๒๕๓๕), ๓. 



๓๖ 
 

๓๖ 

บทท่ี ๓ 

ลักษณะท่ัวไปและขนบในการแตงพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

 

ลักษณะทั่วไปและขนบการแตงของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูวิจัยจะศึกษาประเด็นตางๆ 

ดังน้ี 

ขอมูลทั่วไปของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย  

ที่มาของเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย  

เน้ือเรื่องยอพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ลักษณะตัวอักษร  

รูปแบบอักษร  

อักขรวิธี  

ขนบในการแตงพระคัมภีร 

 

ขอมูลท่ัวไปของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

เอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย จากหอสมุดแหงชาติทั้ง ๔ ฉบับ ประกอบดวย 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับหนังสือสมุดไทย ฉบับ ๑-๓ ซึ่งฉบับ ๑ ปรากฏพบเลม ๑ ฉบับ ๒ ปรากฏ

พบเลม ๒ ฉบับ ๓ ปรากฏพบเลม ๓ และฉบับ ๔ คัมภีรใบลาน ผูกที่ ๓ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ

หนังสือสมุดไทย เลม ๑-๓ เน่ืองจากลักษณะอักษรของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ฉบับ ๑  เลมที่ ๑ และ 

ฉบับที่ ๓ เลม ๓ มีลักษณะคลายกัน อาจเปนไปไดวาผูบันทึกคนเดียวกันหรือเปนฉบับเดียวกัน แต

เอกสารตนฉบับที่พบมี ๓ ตนฉบับ เมื่อฉบับ ๑ และฉบับ ๓ เปนฉบับเดียวกัน ดังน้ันผูวิจัยใชพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัย ฉบับ ๒ เลม ๒ ในการศึกษาเน้ือหาที่เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกันกับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย

เลม ๑ กับ ๓ ผูวิจัยเรียกช่ือคัมภีรวา “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย” ตามที่พบในการเขียนช่ือของเอกสาร

ตนฉบับทั้ง ๔ ฉบับ  

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ เลขที่ ๑๑๓ เปนหนังสือสมุดไทยดํา เขียนดวยเสนดินสอ

จํานวน ๙๘ หนา หนาละ ๔ บรรทัด ขนาดของเอกสารกวาง ๑๑.๒ ซม. ยาว ๓๔ ซม. หนา ๓ ซม.

บันทึกดวยอักษรไทย และ อักษรขอมไทย เปนภาษาไทย และภาษาบาลี ไมปรากฏช่ือผูแตงและสมัย

ที่แตง เอกสารเปนสมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ สภาพของเอกสาร มีความชํารุดขาดตรงชวงกลาง

ต้ังแตหนา ๑-๒๘ และสวนทายของเอกสารต้ังแตหนา ๘๐–๙๘ ทําใหเน้ือความของเอกสารชวง

ดังกลาวขาดหายไป  

 



๓๗ 

 

 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ เลขที่ ๙๕ เปนหนังสือสมุดไทยดํา เขียนดวยเสนดินสอ จํานวน ๑๐๔ 

หนา ต้ังแตหนา ๑-๕๕ หนาละ ๔ บรรทัด และหนา ๕๖-๙๒ หนาละ ๕ บรรทัด หนา๙๓–๑๐๔ หนา

ละ ๔ บรรทัด ขนาดของเอกสารกวาง ๑๔.๓ ซม. ยาว ๓๔.๕ ซม. หนา ๓.๕ ซม.บันทึกดวยอักษรไทย 

และอักษรขอมไทยเปนภาษาไทย และภาษาบาลี  ไมปรากฏช่ือผูแตงและสมัยที่แตง เอกสารเปน

สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ สภาพของเอกสารมีความสมบูรณ ตัวอักษรชัดเจน 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เลขที่ ๙๙ เปนหนังสือสมุดไทยดํา เขียนดวยเสนดินสอ

จํานวน ๑๐๕ หนา หนาละ ๔ บรรทัด พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เน้ือความจบที่หนา ๑๐๑ บันทึก

ดวยตัวอักษรขอมไทยเปนภาษาไทย และภาษาบาลี ต้ังแตหนา ๑๐๒–๑๐๕ เน้ือหาไมเกี่ยวกับพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัย ขนาดของเอกสารกวาง ๑๖ ซม. ยาว ๓๒.๕ ซม. หนา ๒ ซม. ไมปรากฏช่ือผูแตง 

และสมัยที่แตง ที่มาของเอกสารตามที่บันทึกไวบนหนาปกเอกสารวา เปนสมบัติเดิมของกรมหลวง

วงศาธิราชสนิท อยูในครอบครองของกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร ซึ่งประทานใหหอสมุดแหงชาติ เมื่อ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๕๘ สภาพของเอกสาร มีความสมบูรณ ตัวอักษรชัดเจน 

พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูก ๒ ฉบับคัมภีรใบลาน (ตอนทายของพระคัมภีรเลมน้ี มี

จารึกพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓ ) เลขที่ ๑๒๘๑ เปนคัมภีรใบลาน (สวนที่เปนเน้ือหาพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยจํานวน ๔๒ หนาลาน) หนาละ ๕ บรรทัด ขนาดของเอกสารกวาง ๒ ซม. ยาว ๑๕.๕ ซม. หนา 

๖ ซม.บันทึกดวยอักษรไทย และอักษรขอมไทย เปนภาษาไทยและภาษาบาลี ไมปรากฏช่ือผูแตงและ

สมัยที่แตง ที่มาของเอกสาร นางวาศ, นายกระจาง, นายทองออน ภวะวิภาต มอบใหหอสมุดแหงชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘ สภาพของเอกสาร มีความสมบูรณ ตัวอักษรชัดเจน 

 

ท่ีมาของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนคัมภีรแพทยของผูที่จะเรียนเปนแพทยแผนไทยใชศึกษาต้ังแต

โบราณและตอมาไดนํามาใชประกอบการเรียนการสอนของแพทยแผนไทยในโรงเรียนแพทยแหงแรก

ของไทย ซึ่งกอต้ังเมื่อ ป พ.ศ.๒๔๓๓ ดังความที่ปรากฏวา  

 

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทยในระยะแรกนอกจากหมอมเจาเจียก 

ทินกรแลวยังปรากฏครูผูสอนอีกหลายทาน ไดแก หมอมเจาปราณี ทินกร หมอมเจาพูล

สวัสดิ์ ทินกร หมอมเจาปาร ขุนพินิจ หลวงวิฆเนศว โดยเอาตําราหลวงในหอวชิรญาณมา

สอนใหอานเขาใจไดงายขึ้น มีตําราธาตุวินิจฉัย สมุฏฐานวินิจฉัย ธาตุอภิณญาณ อสุรินท



๓๘ 

 

ญาณธาตุ ประถมจินดา โรคและยาตางๆ ตอมาป ๒๔๕๑ มีพระยาพิศณุประสาทเวช (คง 

ถาวรเดช) เปนอาจารย และขุนพินิจไวทยากร เปนผูชวย๖๒ 

 

การเรียนการสอนแพทยแผนไทยในสมัยน้ันไดนําตําราธาตุวินิจฉัย หรือพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัย และคัมภีรอื่นๆ ที่หอพระสมุดวชิรญาณมาสอนประกอบดวยที่โรงเรียนแพทย ในสมัยน้ัน

เรียกวา โรงเรียนแพทยากร ตอมาในป พ.ศ.๒๔๔๓ ไดยกข้ึนเปนโรงเรียนราชแพทยาลัย๖๓ จนกระทั่ง

เมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๘ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร ไดรับโปรดเกลาฯ จาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ใหมาดํารงตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนราช

แพทยาลัย ทรงแกไขและทรงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาธิการแพทย๖๔ และในปพุทธศักราชเดียวกัน

ไดยกเลิกการเรียนการสอนวิชาการแพทยแผนโบราณในโรงเรียนแพทยาลัยดวย ทรงอธิบายถึงการ

ยกเลิกการเรียนการสอนไววา  

 

การสอนวิชาการแพทยแผนโบราณ คือ การสอนใหรูจักการใชยาไทยดวยน้ัน เหตุท่ีได

อางไวน้ันฟงดูแยบคาย แตความจริงไมไดประโยชนอยางใดเลย การสอนวิชาแพทยตามแบบ

ไทยน้ันไมเขากับแบบฝร่ัง ทําใหนักเรียนมึนงงและเสียเวลาไปเปลาๆ สวนยาน้ัน ยาฝร่ังเขา

ไดทําขึ้นอยางประณีตตามตํารา สวนยาไทยน้ันเปนยาสวนตัวของแพทยผูใชยาน่ันเอง 

โดยมากมีการปดบังหวงตํารา แขงขันกันเคร่ืองยาเปนสมุนไพรก็ตางกัน ถาเปนผูเช่ียวชาญ

ในทางน้ันก็ไมรูจะไปหาทางไหน และแทหรือไมแท ดีหรือไมดี ก็เหลือท่ีคนไมชํานาญจะรูได 

รานขายยาไทยมีนอยลงทุกที จนเกือบจะไมมีเลยท่ีใชกันอยูก็เปนยาสวนตัวท่ีเรียกวายา

กลางบาน ซ่ึงมีไมก่ีขนาน เพราะฉะน้ันการท่ีจะใหแพทยท่ีไดเรียนไปจากโรงเรียนแพทย

ออกไปหาสมุนไพรเองน้ันขาพเจาเห็นวาทําไมได ดวยเหตุน้ีขาพเจาจึงเห็นวาการสอนวิชา

แพทยแผนโบราณในโรงเรียนแพทยน้ีเปนการเสียเปลา ปวยการเปลา เอาเวลามาเพ่ิมใชใน

การเรียนวิชาแพทยแผนปจจุบันดีกวา ท้ังนักเรียนก็ไมตองกังวลในเร่ืองยาไทย จึงไดเลิกการ

สอนวิชาการแพทยอยางไทยเสียทีเดียว๖๕ 

 

                                         
๖๒

สันติสุข โสภณศิริ, “ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือกในประเทศไทย”ใน รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก (นนทบุรี: สํานักวิชาการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, ๒๕๕๐), ๔๗. 
๖๓

ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา  (กรุงเทพฯ:  

โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๕๔ ), ๑๕๓. 
๖๔

เรื่องเดียวกัน, ๑๘๒. 
๖๕

เรื่องเดียวกัน, ๑๘๒. 



๓๙ 

 

จากที่มาของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๔ ฉบับ ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะห พระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัย ฉบับ ๑-๒ ระบุวาเปนสมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ ซึ่งนาจะเปนสมบัติของหอสมุด

แหงชาติมาแตเดิมซึ่งมีอยูนานแลว สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ฉบับ ๓ น้ันไดรับประทานมาจากพระ

เจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เมื่อป พ.ศ.๒๔๕๘ และพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ ฉบับ

คัมภีร   ใบลานที่ นางวาศ, นายกระจาง, นายทองออน ภวะวิภาต มอบใหหอสมุดแหงชาติ วันที่ ๒๕ 

มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘ จากปที่พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทรประทานพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัย เลม ๓ ใหกับหอสมุดแหงชาติ ตรงกับป พ.ศ.๒๔๕๘ ซึ่งเปนปที่ยุติการเรียนการสอนแพทย

แผนโบราณในโรงเรียนราชแพทยาลัย และยังไดรับประทานจากผูซึ่งเปนผูบัญชาการโรงเรียนราช

แพทยาลัยในสมัยน้ัน อาจเปนไปไดวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ นาจะเปนสมบัติเดิมของพระบรม

วงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ตกทอดมาถึงพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร ซึ่งมี

ศักด์ิเปนพระนัดดาในพระวรวงศเธอ พระองคเจาสายสนิทวงศ และทรงเปนพระปนัดดาในพระบรม

วงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท (พระองคเจานวม) ซึ่งทั้ง ๒ พระองคทรงกํากับกรมหมอหลวง และ

เปนหมอหลวงที่มีความชํานาญทางดานการแพทยเปนอยางมาก และพระบรมวงศเธอ กรมหลวง

วงษาธิราชสนิท เปนผูมีบทบาทสําคัญทั้งทางดานการเมืองการปกครอง กํากับราชการกรมมหาดไทย 

พระคลังสินคาและเปนที่ปรึกษาราชการในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงอาจเปนไปไดวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย

เลม ๓ น้ีเขียนข้ึนอยูในชวงที่ทานมีชีวิตอยู และมีบทบาทสําคัญ คือ ชวงปลายรัชกาลที่ ๔ จนถึงตน

รัชกาลที่ ๕ ผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตถึงประวัติ และที่มาของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ได ๒ ประเด็น คือ 

ขอสังเกตวาดวยช่ือเอกสาร และขอสังเกตวาดวยเน้ือหาและเอกสารที่เกี่ยวของหรือถูกอางอิง 

ดังตอไปน้ี 

ขอสังเกตวาดวยชื่อเอกสาร 

เน่ืองจากเอกสารมิไดระบุชัดเจนวาอยูในสมัยใด ผูแตงคือใคร แตจากการสืบคนขอมูล

จากช่ือพระคัมภีรมีปรากฏใชลักษณนามคําวา “ผูก” ซึ่งเปนสรรพนามที่ใชเรียกเอกสารประเภทใบ

ลานแตนํามาเขียนในสมุดไทย จึงคาดวาตนฉบับของเอกสารเดิมนาจะมาจากคัมภีรใบลาน และจาก

ลักษณะการเขียนสะกดช่ือพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย โดยสะกดคําวาไฉย ใช (สระไ-) ไมมลายในเอกสาร

ตัวเขียนทั้ง ๔ ฉบับ อีกทั้งยังพบพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยที่เปนฉบับคัมภีรใบลาน ผูกที่ ๓ รวมอยู

ตอนทายผูกของพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูกที่ ๒ เลขที่ ๑๒๘๑ ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวาเหตุที่พบพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูกที่ ๓ อยูตอทายผูกของคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยฉบับใบลาน จากการตรวจสอบ

เน้ือหาของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูกที่ ๓ มีเน้ือหาเกี่ยวกับหลักการใชยาสมุนไพรในการรักษา การใช

ยาเบญจกูล ซึ่งเน้ือหาจากคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยน้ันไดกลาวถึงสรรพคุณของยาและเบญจกูลอยูดวย 

แตในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยอธิบายการใชยาเบญจกูลดวยวิธีการคูณธาตุและการใชนํ้ากระสายของยา



๔๐ 

 

เบญจกูล ซึ่งไมปรากฏในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูกที่ ๒ จึงอาจเปนไปไดวาเน่ืองดวยเน้ือหาของ

ทั้ง ๒ คัมภีรเอื้อตอการทําความเขาใจในการใชยาซึ่งกันและกัน จึงไดจารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูกที่ 

๓ ไวตอทายจากพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูกที่ ๒ ฉบับใบลาน เลขที่ ๑๒๘๑ และช่ือของพระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัยน้ีปรากฏใน ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูกที่ ๑ เลขที่ ๑๐๔๔ 

ความวา 

 

 
 

ภาพที่ ๑ ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลม ๑ หนา ๒๒ 

ที่มา: “พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อกัษรไทย, 

ภาษาไทย, เสนหรดาล, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๐๔๔, หมวดเวชศาสตร, ๒๒. 

 

คําอานปจจุบัน 

สมุฐาน ๑ ศศิระสมุฐาน ๑ อันน้ีสมุฐานฤดู ๖ ฤดู หน่ึง ๒ เดือน ๖ ฤดู 

เปนปหน่ึง ทานแบงออกจากฤดู ๓ โดยพิเศษจะใหแพทยพึงรูในลักษณ 

อันจะขนาบคาบเกี่ยว ซึ่งมีอยูใน คัมภีรธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุ น้ันในที่น้ีจะวาแตสมุฐาน 

เปนอาทิ ๚ คือคิมหันตฤดูสมฐานน้ันเปนพิกัดแหงปตะสมุฐาน ใหเปนเหตุ 

 

ในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยเขียนขอความตอกันวา คัมภีรธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุซึ่ง

อาจจะเปนการบอกลําดับวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยอยูในลําดับการศึกษาของคัมภีรเรื่องธาตุ ใน

ระดับมัชฌิมธาตุ จากขอมูลที่ปรากฏช่ือพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย และธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุ ผูวิจัยได

คนควาจากขอมูลเอกสารโบราณที่หอสมุดแหงชาติเรื่องพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยฉบับอื่นนอกจาก

ฉบับหลวง พบวายังมีคัมภีรอื่นๆ อีก ไดแก 

เอกสารสมุดไทยพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลขที่ ๘๐๔ มีเน้ือหากลาวถึงพระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัยดังขอความ 

 



๔๑ 

 

 
 

ภาพที่ ๒  พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลม ๑  

ที่มา: “พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อกัษรไทย, 

ภาษาไทย, เสนหรดาล, ม.ป.ป. เลขที่ ๘๐๔, หมวดเวชศาสตร. ๒๒. 

 

คําอานปจจุบัน 

สรทสมุฏฐาน ๑ วัสสานสมุฏฐาน ๑ ศิศิระสมุฏฐาน ๑ อันน้ีสมุฏฐานฤดู ๖ ฤดูหน่ึง ๒ 

เดือน ๖ ฤดู 

เปนปหน่ึงทานแบงออกจากฤดู ๓โดยพิเศษจะใหแพทยพึงรูในลักษณอันจะขนาบคาบ

เกี่ยวซึ่งมีอยูในคัมภีรธาตุวินิจฉัยรมัชฌิมธาตุน้ัน ในที่น้ีจะวาแตสมุฏฐานเปนอาทิ ๚๏ คือคิมหันตฤดู

สมุฏฐานน้ันเปนพิกัดแหง 

ปตตะสมุฏฐานใหเปนเหตุ๚๏ วสันตสมุฏฐานน้ันเปนพิกัดแหงวาตะสมุฏฐานใหเปนเหตุ 

๚๏ เหมันตสมุฐานน้ันเปนพิกัด 

ขอความที่ปรากฏเขียนแยกกันโดยใชเครื่องหมายปกกาซึ่งหมายถึง ๒ พระคัมภีรคือ 

คัมภีรธาตุวินิจฉัยและคัมภีรมัชฌิมธาตุ ซึ่งคําวา “มัชฌิมธาตุ” น้ันมีปรากฏอยูในคัมภีรสมุฎฐาน

วินิจฉัย เลมที่ ๒ ความวา  

 

 

ภาพที่ ๓ ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยเลม ๒ หนา ๓๒ 

ที่มา: “พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๒,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อกัษรไทย, 

ภาษาไทย, เสนหรดาล, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๐๔๕, หมวดเวชศาสตร, ๓๒. 

 



๔๒ 

 

 

คําอานปจจุบัน 

อน่ึงอันวาบุคคลผูใดจะเรียนเปนแพทย ใหพึงศึกษาในพระคัมภีรเวชศาสตร 

ทั้งหลายมี ปฐมธาตุ มัชฌิมธาตุ ปจฉิมธาตุ ทั้ง ๓ น้ีเปนตนใหแมนยํา จึ่งจะควรแกแพทย

โดยแท 

คําอานจากเอกสารขางตนแสดงวา “มัชฌิมธาตุ” เปนลําดับหน่ึงในข้ันตอนการศึกษา

ของพระคัมภีรเวชศาสตร มีดวยกัน ๓ ลําดับคือ ลําดับเบื้องตน คือ ปฐมธาตุ ลําดับปานกลาง คือ 

มัชฌิมธาตุ และลําดับที่ลึกซึ้งซึ่งควรศึกษาเปนดับสุดทาย คือ ปจฉิมธาตุ ซึ่งคําวา “มัชฌิม” หมาย 

ปานกลาง. (ป. มชฺฌิม)๖๖
 สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ีอยูในลําดับมัชฌิมธาตุ จึงพบการเขียนช่ือ พระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุ ซึ่งเปนการเขียนเรียงตอกันเพื่อบอกช่ือและลําดับข้ันในการศึกษาของ

พระคัมภีรเลมน้ันดวย 

นอกจากช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยที่ปรากฏในคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยแลว ยังปรากฏช่ือ

ในคัมภีรธาตุบรรจบของพระยาพิศณุประสาทเวช และปรากฏในช่ือในคัมภีรจลนะสังคหะและคัมภีร

ฉันทศาสตรของพระยาประเสริฐสารตดํารงทั้ง ๓ คัมภีร ปรากฏช่ือพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ความวา 

 

อน่ึงวาลักษณะแลประเภทซ่ึงแจงมาแลวน้ัน ก็ระคนกลั้วไปในธาตุอภิญญาณแลอสุ

รินทัญญาณธาตุ เปนจัตุสมาธาตุเปนดานเปนเถา ในสมุฏฐานพิกัดตกเขาในระหวางอชินธาตุ

วิธีดังน้ีแจงอยูในคัมภีรธาตุวินิจฉัยแลสมุฏฐานพิกัดโนนแลวในพระคัมภีรน้ีทานสงเคราะห

เอาแตท่ีเปนแกนสาร คือใจความวาเปนท่ีพอสังเกตแหงแพทยท้ังหลาย๖๗ 

อน่ึงวาลักษณะแลประเภทซ่ึงแจงมาแลวน้ัน ก็ระคนกลั้วไปในธาตุอภิญญาณแลอสุ

รินทัญญาณธาตุ เปนจตุสมาธาตุเปนดาน,เถา ในสมุฏฐานพิกัดตกในระหวางอชินธาตุวิธีอัน

น้ีแจงอยูในคัมภีรธาตุวินิจฉัยแลสมุฏฐานพิกัดโนนแลวในพระคัมภีรน้ีทานสงเคราะหเอาแต

ท่ีเปนแกนสาร คือใจความวาเปนท่ีพอสังเกตแหง...๖๘ 

 

                                         
๖๖

 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), ๘๙๗. 
๖๗

พระยาพิศณุประสาทเวช, แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยสะพานยศเส, 

๒๔๕๒), ๕๓๑. 
๖๘

พระยาประเสริฐสาตรดํารง, เวชศาสตรวัณณนา เลม ๒ (กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิติ์ , ๒๔๕๑), 

๒๙๑. 



๔๓ 

 

พระคัมภีรธาตุบรรจบและพระคัมภีรจลนะสังคหะเปนคัมภีรที่มีเน้ือหาใกลเคียงกันมาก

ดังขอความที่วาไวในตอนตนของคัมภีรธาตุบรรจบความวา “...๏ “อาทิโต คนฺถํ กโรติ” อันวาชีวกะโก

มาระภัจแทจริง อันตกแตงพระคัมภีรจลนะสังคะหะปกรณ อันทานสงเคราะหดวยอุจจาระธาตุทั้ง ๔ 

ประการซึ่งวิปริตระคน...”๖๙  สวนในคัมภีรจลนะสังคหะกลาวไวเชนเดียวกันความวา “อาทิโต คันฺธํ 

กะโรติ อันวาชีวกโกมารภัจแทจริง อันตกแตงพระคําภีรจะละนะสังคะหะปกรณ อันทานสงเคราะห

ดวยอุจจาระธาตุ”๗๐ 

จะเห็นไดวาพระคัมภีรธาตุบรรจบที่อยูในตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ก็คือพระคัมภีร

จลนะสังคหปกรณที่อยูในตําราเวชศาสตรวัณณนา เลม ๒ เพียงแตเปลี่ยนช่ือเรียกและปรากฏช่ือใน

คัมภีรฉันทศาสตร ในตําราเวชศาสตรวัณณณา เลม ๑ ดังขอความที่วา “...สิทธิสารศรีสวัดด์ิ โชตรัต- 

ปถมจินดา อไภยสันตาอติสารนันทปกษรี ครรภรักษาอาทิสารอะวะสาร มรณะญาณย่ิงคําภีร 

สรรพคุณรศอันมี ธาตุวินิจไฉย โรคนิทาน สาโรชราชสาธก...”๗๑ 

 

จากช่ือพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ในคัมภีรฉันทศาสตรกลาวถึงรายช่ือคัมภีรตางๆ ที่แพทย

จะตองศึกษา เพราะคัมภีรฉันทศาสตรเปนคัมภีรที่วาดวยการสั่งสอนหมอและวิธีรักษาไข ฉะน้ันแลว

คัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนคัมภีรแพทยที่สืบทอดตอกันมาแตโบราณ แตยังไมไดถายถอดใหเปนภาษา

ปจจุบัน และไมปรากฏในตําราแพทยแผนไทยที่ใชศึกษาเลมใดในปจจุบัน 

จากขอสังเกตจากช่ือของคัมภีรธาตุวินิจฉัยจากที่ปรากฏในเอกสารทางดานการแพทย

และคัมภีรแพทยอื่นๆที่กลาวมามีวิธีการบันทึก ๓ แบบคือ ๑. ธาตุวินิจฉัยมัจฌิมธาตุ ๒. ธาตุวินิจฉัย   

๓. ธาตุวินิจฉัยแลสมุฏฐานพิกัด ถึงจะมีวิธีการบันทึกช่ือที่ตางกัน เชน ในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย 

จะพบวา บันทึกวา “ธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุ” เพื่อบอกช่ือและลําดับข้ันในการศึกษาเรียนรู วาพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยอยูในลําดับมัชฉิมธาตุ ในพระคัมภีรเวชศาสตร และบันทึกวา “ธาตุวินิจฉัย” เปนช่ือ

เรียกใชอางอิงในพระคัมภีรเลมอื่นๆ ที่กลาวถึงหรืออางถึง และบันทึกวา “คัมภีรธาตุวินิจฉัยแล

สมุฏฐานพิกัด” ซึ่งแสดงถึงวาคัมภีรธาตุวินิจฉัยแลตอมาเปนเรื่องสมุฏฐานพิกัด ซึ่งตองทําความเขาใจ

รวมกันหรือมีเน้ือหาที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 

ขอสังเกตวาดวยเนือ้หาและเอกสารท่ีเก่ียวของหรือถูกอางอิง 

จากทั้งคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยที่วาดวยฤดู ๓ ฤดู ๖ ปรากฏเน้ือหาเกี่ยวกับฤดูในพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับฤดู ๓ และฤดู ๖ ไวดังน้ี 

                                         
๖๙

พระยาพิศณุประสาทเวช, แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑, ๕๒๘. 
๗๐

เรื่องเดียวกัน, ๒๘๘. 
๗๑

พระยาประเสริฐสาตรดํารง, เวชศาสตรวัณณณา เลม ๑ (กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิติ์, ๒๔๕๑), ๒. 



๔๔ 

 

 
 

ภาพที่ ๔ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ หนา ๔๙ 

ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา

บาล-ีไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, หมวดเวชศาสตร, ๔๙. 

 

คําอานปจจุบัน 

แลฤดู ๖ น้ันคือเหมันตฤดู ๑ คือคิมหันตฤดู ๑ คือวัสสันตฤดู ๑ เปน ๓ ฤดู 

ดังน้ี ๚ อันวาลักษณะ ๖ ฤดูน้ันอันแบงออกมาแตฤดูทั้ง ๓ ที่กําหนดไวเปน 

ฤดูละ ๔ เดือน ๔ เดือนน้ัน ปนออกฤดูละ ๒ เดือน ๒ เดือน จึงเปน ๖ ฤดู 

ดวยกัน คือ คิมหันตฤดู ๑ วสันตฤดู ๑ เปนฤดูรอน ๒ ฤดูดังน้ีคือวัศ...” 

 

จากขอความเน้ือหาที่กลาวถึงฤดู ๓ ฤดู ๖ ไวพอสังเขปในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยน้ัน

ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกลาวถึงเน้ือหาที่เกี่ยวกับการเกิดฤดูกาล การโคจรของพระอาทิตยและ

พระจันทร และกลุมดาวนพเคราะห ซึ่งเปนการอธิบายเน้ือหาที่ละเอียดและทําใหเขาใจเกี่ยวกับ

ฤดูกาลมากข้ึน และเน้ือหาที่ถูกกลาวอางอิงจากพระคัมภีรธาตุบรรจบที่วาดวย ธาตุอภิณญาณ จตุร-

ธาตุสมาสรรพ น้ันมีเน้ือหาสมบูรณอยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ ดังขอความที่ วา  

 

 

 



๔๕ 

 

 

ภาพที่ ๕ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ หนา ๖๑ ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุด

แหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษาบาล-ีไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, 

หมวดเวชศาสตร, ๖๑. 

 

คําอานปจจุบัน 

คือ ลม ๖ จําพวกใหเปนเหตุ ๚ อน่ึงอันวาปถวีธาตุกําเริบน้ันกําเริบแต 

สมุฏฐาน ๓ คือ เตโช  วาโย  อาโปสมุฏฐานทั้ง ๓ น้ีนามช่ือวาสรรนิบาต แพทย 

พึงรูดุจในอันกลาวมาแลวน้ัน ๚ ลําดับน้ีจะไดกลาวดวยธาตุอภิญาณ  

คือ ปถวีธาตุ ๓ เตโชธาตุ ๓ อาโปธาตุ ๓ วาโยธาตุ ๓ อันวา 

 

 
 

ภาพที่ ๖ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ หนา ๗๓ 

ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา

บาลี -ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, หมวดเวชศาสตร, ๗๓. 

 



๔๖ 

 

คําอาน 

น้ันตอไปวาจตุธาตุสมาสรรพ ๔ ประการ คือสมาธาตุ ๑ คือวิสมาธาตุ ๑  

คือติกขธาตุ ๑ คือ มันทธาตุ ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดังน้ี ๚ อันวา 

ลักษณะสมาธาตุน้ัน คือเพลิงธาตุในอุธรน้ันออนไป มิไดเผาอาหารให 

ยอยไปไดแลมิไดใหอยากอาหารดังน้ีจึงไดช่ือวา สมาธาตุประการหน่ึง๚ 

 

จากการอางถึงพอสังเขปในพระคัมภีรธาตุบรรจบน้ัน มีการอธิบายที่ละเอียดไวในพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยวาดวยเรื่องเกี่ยวกับจตุรธาตุสมาสรรพ อาการสาเหตุและที่มาและยังกลาวถึงยา

รักษาไวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ วาดวยเรื่องยารักษาจตุรธาตุสมาสรรพ 

อยางไรก็ดี จากเน้ือหาที่ปรากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัยชวยอธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมในสวน

ของเน้ือหาของคัมภีรแพทยแผนไทยเลมอื่นๆ เพื่อที่ผูเปนแพทยแผนไทยจะตองประมวลความรูของ

คัมภีรแพทยเลมตางๆ ที่กลาวถึงเรื่องเดียวกัน เพื่อใชในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาไดอยาง

ถูกตอง 

 

เนื้อเรื่องยอในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

คัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนคัมภีรแพทยที่มีทั้งหลักการและทฤษฎีพรอมทั้งยารักษาโรคและ

ข้ันตอนการเก็บยาและการเตรียมยาที่จะใชในการรักษาโรคตางๆ มีทั้งหมด ๓ เลม พระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัย เลม ๑ มี ๗ เรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ มี ๕ เรื่อง และพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

มี ๕ เรื่อง รวมมีเน้ือหาที่ผูจะเปนแพทยตองทําความเขาใจตามบานแพนกทั้งหมด ๑๗ เรื่องดังน้ี 

๑.  ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖ 

 กลาวถึงเบญจขันธ ทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อธิบายความหมาย

ของรูปขันธไดแกนิปผันนะรูป ๑๘ ประการคือ มหาภูตรูป ๔ ประสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๔ ภาวนารูป ๒ 

หทัยรูป ๑ อาหารรูป ๑ และอายตนะ ๖  

๒.  คติดําเนินแหงพระจันทร พระอาทิตย 

 กลาวถึงการดําเนินไปของพระอาทิตยและพระจันทรตามทิศทางการโคจรสถิตทัง้ ๑๒ 

ราศี โดยแนวโคจรทาง อัชวิถี นาควิถี โควิถี ทั้ง ๓ น้ีเมื่อเกิดการโคจร หมุนเปลี่ยนจะเกิดฤดู ๓ ฤดู ๖ 

และสงผลตอการเจ็บปวย เกิดไขและโรคในแตละฤดู เกดิการกําเริบ หยอน พิการ ของธาตุในรางกาย 

ทําใหเกิดโรคตางๆ ข้ึนได 

 

 



๔๗ 

 

๓.  ธาตุอภิญญาณ 

 กลาวถึงลักษณะของอภิณญาณธาตุ คือ ปถวีธาตุ ๓ อาโปธาตุ ๓ วาโยธาตุ ๓ 

เตโชธาตุ ๓ คือ ภินนะ ชาติ จรณะ ภินนะธาตุ คือ ธาตุทั้ง ๔ แตก ชาติธาตุ คือ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบข้ึน

ใหบังเกิดซึ่งโรคตางๆ จรณะธาตุ คือ ธาตุอันถอยแลจรมาถูกตองกันจึงกําเริบข้ึนมา เมื่อรูสาเหตุการ

เกิดโรคเหลาน้ีแลวก็ใหแพทยพึงวางยารักษาและใหพิจารณาโรคจรตามป วัน เดือน โรคกําเนิด และ

โรคตามประเทศน้ันดวย 

๔.  จตุรสมาธาตุสรรพ 

 กลาวถึงความหมายของจตุรสมาธาตุสรรพ ๔ ประการคือ สมาธาตุ วิสมาธาตุ ติกข

ธาตุ และมันทธาตุ สาเหตุการเกิดอาการตางๆ เชน วิสมาธาตุ คือเพลิงธาตุในอุทรน้ันกลากําเริบข้ึนทํา

ใหเกิดลมที่หนาอก สมาธาตุคือเกิดจากเพิงธาตุในอุทรน้ันออกไปไมสามารถเผาอาหารหรือยอยอาหาร

ได ติกขธาตุคือเพลิงธาตุในอุทรน้ันกลาเผาอาหารไดเร็วกินอาหารมิรูอิ่ม มันทธาตุคือเพลิงธาตุในอุทร

น้ันลดถอย เผาผลาญอาหารที่กินเขาไปไมไดเต็มที่  

๕.  ธาตุแตกใหโทษ 

 กลาวถึงลักษณะอาการของธาตุแตก มีลักษณะ ๓ ประการคือโสตประสาทมิไดยิน

เสียงสําเนียง  จักษุมองมิเห็นอันใด แลมังสังกระดางดังทอนไม และวาดวยเตโชธาตุแตก ๔ ประการ 

อาโปธาตุแตก ๔ ประการและวาโยธาตุแตก ๓ ประการ  

๖. ธาตุกําเริบใหโทษ 

 กลาวถึงลักษณะอาการธาตุกําเริบใหโทษวาดวยธาตุปถวีธาตุกําเริบใหโทษ ๑๓ 

ประการ และวาโยธาตุกําเริบ ๑๕ ประการ อาโปธาตุกําเริบ ๑๕ ประการ 

๗.  ธาตุลดถอย 

 กลาวถึงธาตุในรางกายที่ลดถอยตาม พระอาทิตยสถิต ใน ๑๒ ราศี จะทําใหเกิดธาตุ

ลดถอยวิปริต แปรเปนไขตางๆเชนถาไขบังเกิดข้ึนในเดือน ๕ และเดือน ๖ เปนกาลพระอาทิตยเสด็จ

ทางโควิถีซึ่งเปนคิมหันตฤดู เปนกําเดากลา ลมเสลดออน เกี่ยวกับฤดูกาลสงผลตอการเจ็บปวย การ

กลาและการลดถอยของธาตุในรางกายแตละฤดู 

๘.  คาบพิษโอสถสถิตตามวันตามเพลา 

 กลาวถึงการเก็บยาบอกวันเวลาการเก็บวายาชนิดใดควรเก็บเวลาใดยาถึงจะเหมาะแก

การเก็บมาทํายาแลวจะไดพิษของยามากที่สุด และยังบอกสัดสวนของตัวยาที่มีความแรงของพิษยา

ตางกัน เชน ใบแกพิษของยาจะมากกวาใบออน ผลแกจะมีพิษมากกวาผลออน แกนจะมีพิษมากกวา

เปลือกเปนตน 

 



๔๘ 

 

๙.  ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง 

 กลาวถึงการเพิ่มลดยาในคัมภีรและในตํารับยาตางๆ เพื่อนํามาแกอาการรักษาโรคที่

เปนอยูโดยมีหลักการทวียาและการลดทอนยา เชน ถาบุคคลใดไขเพิ่งลงใหโทษเฉพาะใหเอายาลมแก 

ถายาในทองตําราน้ันสิ่งละ ๑ สลึงใหเอายาอันอยูในพระคัมภีรสรรพคุณอันแกลมน้ันใสทวีข้ึน ๒ สลึง 

ถาไขเพื่อกําเดาลมเลือด เสลดก็ดี เปนริดสีดวงก็ดีใหเอายาอันแกโรคน้ันๆ ทวีใส ๒ สลึงดุจกัน เปนตน 

๑๐. โอสถอันควรแกโรค 

กลาวถึงการประกอบโอสถใหแกกุมารหรือกุมารีหรือบุคคลใดน้ันผูที่จะเปนแพทย

จะตองคํานึงถึงกําลังของผูปวย อายุของผูปวยและความแรงของสิ่งที่นํามาประกอบเปนยาใหแกคนไข

รับประทาน 

๑๑.  ประถมธาตุ ทั้ง ๕ 

 กลาวถึงลักษณะ ธาตุทั้ง ๕ ประกอบไปดวย ปถวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ 

และเพิ่มอีก ๑ ธาตุ คือ อากาศธาตุ เปนธาตุทั้ง ๕ อธิบายถึงลักษณะธาตุตางๆ อันไดแก ปถวีธาตุ ๒๐ 

อาโปธาตุ ๑๒ วาโยธาตุ ๖ เตโชธาตุ ๔ และอากาศธาตุน้ันมีลักษณะ คือ นิศวาตะ อัศวาตะ ปศวาตะ 

ทั้ง ๓ เปนประเทียบประสมเขาดวยกันเรียกวาธาตุบัญจก 

๑๒.  หามของแสลงใน ๓ ฤดู และเบญจกูล 

 กลาวถึงของแสลงของโรคแตละฤดู เชน ถาเปนไขในเดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑๑ 

เดือน ๑๒ ทั้ง ๔ เดือนน้ีหามใหกินนํ้ามันงา นํ้ามะพราวและปลาอันมัน กลาวถึงลักษณะการใชยา

เบญจกูลเปนกระสายยาตางๆ และสูตรในการคํานวณลักษณะธาตุขาดพิการและจําเปนตองปรับดวย

ยาเบญจกูลเพื่อใหธาตุเสมอกันรางกายจึงจะสมบูรณ 

๑๓.  ทวตึงสาการ 

 กลาวถึงลักษณะธาตุดินพิการและธาตุนํ้าพิการ จะมีลักษณะอาการเชนไรและจะ

แกและรักษาดวยยาตํารับไหนบาง เชน ถาแลผมพิการน้ัน คือใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมหลน ถา

จะแกทานใหเอา ทางตาลมาลนไฟบิตเอานํ้าถวย ๑ นํ้าใบคราม ถวย ๑ นํ้าหญาแพรกถวย ๑ นํ้าขมิ้น

ออยถวย ๑ นํ้ามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีหุงใหคงแตนํ้ามันแลวจึงเอาดีกา ดีนกกานํ้า ดีตะพาบนํ้า

ปรุงลงทาผมหายดีหนัก เปนตน 

๑๔.  โอสถแกโรคตามประเทศ ๔ 

 กลาวถึงประเทศทั้ง ๔ คือ ๑. ประเทศนํ้าตมนํ้าเค็ม ๒. ประเทศภูเขาสูง ๓. 

ประเทศกรวดประเทศทราย ๔. ประเทศนํ้าตมนํ้าฝน วาดวยตัวยาและรสยาที่เหมาะสมกับคนที่เกิดใน

ภูมิประเทศตางๆที่ไมเหมือนกันเมื่อเกิดโรคเกิดอาการเจ็บปวยก็ตองคํานึงถึงประเทศที่อยูอาศัยในการ

วางยา และการรักษาครรภกําเนิดพรอมกับยารักษาตามปนักษัตร 



๔๙ 

 

๑๕.  ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว 

 คือกลาวถึงลักษณะอาการของธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัวบอกลักษณะอาการที่ธาตุทั้ง 

๔ ออกจากตัว ปถวีธาตุพิการออกจากตัว เตโชธาตุพิการออกจากตัว วาโยธาตุออกจากตัว อาโปธาตุ- 

ออกจากตัว  

๑๖.  ธาตุทั้ง ๔ เกิดโรคในประเทศฤดูเกี่ยวคาบ 

 กลาวถึงการเกิดโรคในเดือน ฤดู ใดมักจะมีธาตุใดในรางกายกําเริบหรือวาใหโทษใน

เดือนใด เกิดไขในเดือนใดพรอมทั้งบอกยาที่จะแกอันไขหรือโรคที่เกิดจากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายที่

ผิดปรกติไป 

๑๗.  ไขบังเกิดในฤดู ๖ แลธาตุทั้ง ๔ 

 กลาวถึงลักษณะการเกิดไขในฤดูทั้ง ๖ ฤดูวาเปนไขเน่ืองจากสาเหตุใด ไขที่เกิดข้ึน

ในชวงแตละฤดูมีอาการอยางไร พรอมทั้งบอกยารักษาอาการของไขน้ันในแตละฤดูดวย 

อยางไรก็ดีเน้ือเรื่องทั้ง ๑๗ เรื่องน้ันเปนเน้ือหาที่แบงโดยบานแพนก แตเน้ือหาภายใน

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ันยังประกอบดวยเน้ือเรื่องตางๆ ทั้งตํารายา เกร็ดความรูทางการรักษาที่มี

ความเกี่ยวโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน จําเปนที่จะตองศึกษาใหเขาใจเพื่อเสริมความเขาใจในเรื่องน้ันๆ 

ใหถองแทย่ิงข้ึน 

 

ลักษณะตัวอักษรท่ีปรากฏในตนฉบบั 

ลักษณะตัวอักษรลายมือที่ใชเขียนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ เขียนดวยลายมือ

แบบเดียว คือ ลายมือหวัดแกมบรรจง แตมีความเปนระเบียบ สวยงาม ชัดเจน สามารถอานไดงาย 

อาจจะเปนเพราะพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนตําราทางดานการแพทย เน้ือหาประกอบความรูการรักษา

โรคและการใชยาสมุนไพรในการรักษาโรค ซึ่งเปนสรรพวิชาความรูที่บันทึกเพื่อใชเลาเรียนสืบตอกัน

มา ลายมือหวัดแกมบรรจงจากเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมีดังน้ี 

 

 

 

 



๕๐ 

 

 
 

ภาพที่ ๗ ลักษณะลายมือที่เขียนในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบบัที่ ๑ หนา ๕๔ 

ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา

บาล-ีไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, หมวดเวชศาสตร, ๕๔. 

 

 
 

ภาพที่ ๘ ลักษณะลายมือที่เขียนในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบบัที่ ๒ หนา ๒๒ 

ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา

บาล-ีไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๙๕, หมวดเวชศาสตร, ๒๒. 

 



๕๑ 

 

 

ภาพที่ ๙ ลักษณะลายมือที่เขียนในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบบัที่ ๓ หนา ๘๑ 

ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา

บาล-ีไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๙๙, หมวดเวชศาสตร, ๘๑. 

 

แมลักษณะลายมือจะแตกตางกัน แตก็เขียนดวยดินสอเหมือนกันทุกฉบับ ขนาดและ

รูปรางของตัวอักษรก็แตกตางกัน พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ ลักษณะรูปรางตัวอักษรจะทรงสูงมี

ชองไฟอานงาย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ ตัวอักษรจะคอนขางเล็กหนา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย

ฉบับ ๓ ตัวอักษรทรงสูงคอนขางมีเหลี่ยม ซึ่งพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ และ ฉบับ ๓ มีลักษณะ

รูปแบบอักษรคลายคลึงกัน ผูวิจัยสันนิษฐานวาเปนผูบันทึกคนเดียวกัน และเปนฉบับเดียวกัน การ

เขียนตัวอักษรที่มีลักษณะเอียงขวาเล็กนอย ตามที่ทานอาจารยกองแกว วีระประจักษ ไดกลาวถึง

ลักษณะเสนอักษรวา ลักษณะเสนอักษรในสมัยอยุธยาสืบเน่ืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

ลักษณะเสนอักษรจะเอียงไปทางขวา ประมาณ ๗๐-๘๐ องศาและเมื่อเขาสูชวงกลางพุทธศตวรรษ 

๒๔ รูปอักษรเปลี่ยนไปนิยมลากปลายตัวอักษรใหยาวเลยข้ึนไปมากกวาที่เคยลากใหยาวเลยหัวอักษร

ข้ึนไปกลับสั้นลงเสมอเสนหัวอักษรและเริ่มเขียนเปนรูปอักษรใหต้ังตรงข้ึน๗๒ และรูปแบบอักษรที่

ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒ มีลักษณะที่ต้ังตรงกวา เปนไปไดวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ 

๑ และ ๓ อาจจะบันทึกกอนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒  

จากประวัติความเปนมาและลักษณะตัวอักษรของพระคัมภีรที่กลาวไวในที่มาทั้ง ๓ ฉบับ 

สันนิษฐานอายุของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยวาอยูในสมัยรัตนโกสินทร ชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ 

ดวยการเปรียบเทียบกับตัวอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทรจากเอกสารจดหมายกรุงรัตนโกสนิทรชวง พ.ศ.

                                         
๗๒

 กองแกว วีระประจักษและคนอ่ืนๆ, จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๓ 



๕๒ 

 

๒๓๔๑- ๒๓๕๙ และ ชวงพ.ศ.๒๓๖๘- ๒๔๕๐ ดังจะแสดงไวในตารางเปรียบเทียบรูปแบบตัวอักษรทั้ง

รูปแบบพยัญชนะและสระที่จะไดกลาวในลําดับตอไป 

 

รูปแบบอักษร 

อักษรที่ใชบันทึกในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับน้ันคลายคลึงกับรูปแบบอักษรไทย

ในสมัยรัตนโกสินทร รูปแบบอักษร แบงเปน ๔ ประเภท คือ รูปพยัญชนะ รูปสระ  รูปเครื่องหมาย 

รูปตัวเลข ดังตอไปน้ี 

รูปพยัญชนะ 

จากการศึกษาเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมีการใชรูปพยัญชนะไทยทั้งหมด 

๓๘ รูป ไมพบการใชรูปพยัญชนะ ฅ ฑ ฒ ฌ ฮ ฦ ในเอกสารทั้ง ๓ ฉบับเมื่อเปรียบเทียบกับรูป

พยัญชนะในจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทรชวงพ.ศ.๒๓๔๑- ๒๓๕๙ และ ชวงพ.ศ.๒๓๖๘- ๒๔๕๐ จะ

แสดงในตารางเปรียบเทียบดังน้ี 

 

ตารางที่ ๒ แสดงรูปพยัญชนะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

พยัญชนะ

ไทย 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๔๑-

๒๓๕๙ 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๖๘-

๒๔๕๐ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๑  

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๓ 

ก      

ข      

ฃ      

ค      

ฅ   - - - 

ฆ    -  

ง      

จ      

ฉ      



๕๓ 

 

ตารางที่ ๒ แสดงรูปพยัญชนะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

พยัญชนะ

ไทย 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๔๑-

๒๓๕๙ 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๖๘-

๒๔๕๐ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๑  

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๓ 

ช      

ซ     
 

ฌ   - - - 

ญ      

ฎ    -  

ฏ - -  - - 

ฐ    -  

ฑ   - - - 

ฒ   - - - 

ณ    -  

ด      

ต      

ถ      

ท      

ธ      

น      

บ      

ป         

ผ      

ฝ      



๕๔ 

 

ตารางที่ ๒ แสดงรูปพยัญชนะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

พยัญชนะ

ไทย 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๔๑-

๒๓๕๙ 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๖๘-

๒๔๕๐ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๑  

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๓ 

พ      

ฟ      

ภ      

ม      

ย      

ร      

ล      

ว      

ศ      

ษ      

ส      

ห      

ฬ     - 

อ      

ฮ   - - - 

 



๕๕ 

 

ตารางที่ ๒ แสดงรูปพยัญชนะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

พยัญชนะ

ไทย 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๔๑-

๒๓๕๙ 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๖๘-

๒๔๕๐ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๑  

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย  

ฉบับท่ี ๓ 

ฦ   - - - 

ฤ     - 

 

จากตาราง รูปพยัญชนะ พบวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ มีการใชรูป อักษร ก และ 

ข อยางละ ๓ รูป พยัญชนะ ป ใช ๒ รูป พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ฉบับที่ ๓ มีการใชอักษร ฃ และ ญ 

อยางละ ๒ รูป นอกจากน้ันทั้ง ๓ พระคัมภีรใชพยัญชนะอยางละ ๑ รูป และรูปอักษรของพระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ และฉบับ ๓ น้ันมีลักษณะที่คลายคลึงกันมาก อาจจะเปนผูบันทึกคนเดียวกันทําให

มีรูปทรงอักษรและลายเสนเหมือนกัน และลักษณะรูปอักษรของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมี

ลักษณะอักษรคลายกับรูปอักษรเอกสารจดหมายเหตุรัตนโกสินทร ชวงพ.ศ. ๒๓๖๘-๒๔๕๐  

รูปสระ  

จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ทั้ง ๓ ฉบับ มีการใชรูปสระทั้งหมด ๒๑ รูป จะ

แสดงในตารางเปรียบเทียบดังน้ี 

 

ตารางที่ ๓ แสดงรูปสระในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

สระไทย อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๔๑-

๒๓๕๙ 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๖๘-

๒๔๕๐ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๑ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๓ 

อะ      

อา      



๕๖ 

 

ตารางที่ ๓ แสดงรูปสระในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

 

สระไทย อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๔๑-

๒๓๕๙ 

อักษรไทยจาก

จดหมายเหตุ 

กรุง

รัตนโกสินทร 

พ.ศ.๒๓๖๘-

๒๔๕๐ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๑ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีร 

ธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๓ 

อิ      

อี      

อุ      

อู      

อึ      

อื      

เอ      

แอ      

โอ      

เออะ      

ไอ      

ใอ      

อัว   - -  

เอา      

เอือ      

เอีย    -  

เออ     - 

เอาะ - -    

ออ      



๕๗ 

 

จากตารางรูปสระ พบวา พระคัมภีรธาตุธาตุวินิจฉัย ฉบับที่ ๑ ไมพบรูปสระ อัว พระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ ไมพบรูป สระ อัว, เอีย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๓ ไมพบรูปสระเออ 

ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒,๓ รูปสระอูมีอยางละ ๒ รูป และ ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๓ 

สระไอ ไมมลาย มี ๒ รูป และ สระใอไมมวน มี ๓ รูป สวนรูปสระอื่นในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ทั้ง ๓ 

ฉบับ มีอยางละรูป 

รูปวรรณยุกต  

รูปวรรณยุกตที่พบในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมี ๒ รูป คือรูปวรรณยุกต

เอก และวรรณยุกตโท มีรูปแบบวรรณยุกตดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ ๔ แสดงรูปแบบวรรณยุกตในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

วรรณยุกต พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๑ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๓ 

เอก    

โท    

 

จากตารางแสดงรูปวรรณยุกตของเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบการใชรูปวรรณยุกต

เอกและรูปวรรณยุกตโทอยางละ ๑ รูป ในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ จะมีรูปที่แตกตาง

กันในความหนาของตัวอักษร 

รูปเครื่องหมาย 

จากการศึกษารูปเครื่องหมายในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบเครื่องหมาย ๓ 

ประเภทดังน้ี  

๑. เครื่องหมายขึ้นตนขอความ มีทั้งหมด ๒ เครื่องหมาย ดังตารางเปรียบเทียบตอไปน้ี     

  

ตารางที่ ๕ แสดงเครื่องหมายข้ึนตนขอความในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

เครื่องหมาย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๑ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๓ 

ฟองมัน   - 

อังค่ัน    

จากตาราง พบวา เครื่องหมายข้ึนตนขอความ ฟองมัน พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ

ที่ ๑ และ ๒ อยางละ ๑ รูปเครื่องหมายอังค่ันพบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับๆ ละ ๑ รูป 



๕๘ 

 

๒. เครื่องหมายลงทายขอความ พบมีการใช  ๒ เครื่องหมาย คืออังค่ันละสุด และ     

โคมูตร ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ มี ๔ รูปแบบการใช จะแสดงในตารางเปรียบเทียบ ดังน้ี    

   

ตารางที่ ๖ แสดงเครื่องหมายลงทายขอความในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

เครื่องหมาย พระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัย ฉบับท่ี ๑ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๓ 

อังค่ัน    

อังค่ันโคมูตร  -  

อังคันละสุด -  - 

อังคันละสุดโคมูตร -  - 

 

จากตาราง พบวา เครื่องหมายลงทายขอความมีดวยกัน ๒ เครื่องหมายคือ อังค่ันใชทั้ง

ข้ึนตนขอความและลงทายขอความ พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับๆ ละ ๑ รูป สวน

เครื่องหมายโคมูตรบางครั้งพบมีเครื่องหมายอังค่ันและละสุดอยูดวย พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง 

๓ ฉบับๆ ละ ๑ รูป  รูปเครื่องหมายอังค่ันละสุดและอังค่ันละสุดโคมูตร พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย

ฉบับที่ ๒ อยางละ ๑ รูป 

จากการศึกษาพบวาการใชเครื่องหมายข้ึนตนขอความและลงทายขอความจะพบเปน

จํานวนมากในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับเพราะพระคัมภีรทั้ง ๓ ฉบับมีลักษณะรูปแบบ

การเขียนแบบความเรียงเปนเรื่องราวราวกันไวหลายเรื่อง เครื่องหมายข้ึนตนและจบขอความจึงเปน

เครื่องหมายที่บงบอกการข้ึนตนเน้ือเรื่องและสิ้นสุดในเรื่องน้ันๆ แลวพรอมกับการข้ึนตนเน้ือเรื่องใหม

เรื่อยๆ และจะใช เครื่องหมายอังค่ันโคมูตร หรืออังคันละสุดโคมูตร จบความในตอนทายของพระ

คัมภีร 

๓. เครื่องหมายปกกา พบไดในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ ๗ แสดงเครื่องหมายปกกาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

เครื่องหมาย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๑ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๒ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ฉบับท่ี ๓ 

ปกกา    



๕๙ 

 

จากตารางแสดงเครื่องหมายปกกาที่ใชในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมีลักษณะเปนเสนตรง

ยาว พบปกกา ๒ รูปในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ แบบแรกลักษณะปกกาบาง แบบที่ ๒ ลักษณะ

ปกกาหนา อาจจะเกิดจากความแหลมคมของวัสดุที่ใชเขียนลดลง จึงทําใหเกิดเสนที่หนาข้ึน สวนพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ และ ๓ มีอยางละ ๑ รูป จากการศึกษาของพิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ 

เรื่องวิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม เรียกเครื่องหมายลักษณะน้ีวา เครื่องหมายรวมขอความบุคคลหรือ

เหตุการณเดียวกันไวดวยกัน โดยใชปกกาโบราณลักษณะเปนเสนยาวครอมต้ังแต ๒ บรรทัดข้ึนไป๗๓  

นอกจากเครื่องหมาย ข้ึนตนขอความ ลงทายขอความ และเครื่องหมายปกกา แลวยัง

ปรากฏพบเครื่องหมายประกอบการเขียนไดแก ตีนครุ หรือตีนกา (+) ที่ใชในมาตราการช่ังยา เปน

หนวยช่ังอยางไทย ในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ และ ๓ เพราะฉบับที่ ๑ โดยเน้ือหา

สวนมากจะเปนหลักการทางดานการแพทยแผนไทย สวนฉบับที่ ๒ และ ๓ เปนเรื่องเกี่ยวกับการใช

สมุนไพรและตํารับยาจึงปรากฏเครื่องหมายตีนครุ หรือตีนกา ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๒ ฉบับ 

เครื่องหมายตีนครุหรือตีนกา มีการวางเลขในตําแหนงมาตราตางๆ ดังน้ี 

 ช่ัง  

ตําลึง   บาท 

เฟอง   สลึง 

 ไพ  

 

วิธีอานจะอานเรียงจาก ช่ัง ตําลึง บาท สลึง เฟอง ไพ ตามลําดับ๗๔ พระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยใชตัวเลข แทนนํ้าหนักลงในตําแหนงของตีนกา เชน  อานวา ๒ สลึง 

รูปตัวเลข 

จากการศึกษารูปตัวเลข ๐ ถึง ๙ ของเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับไมมีความ

แตกตางกันมาก ดังตารางตอไปน้ี 

 

 

 

 

                                         
๗๓

พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม (กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแหงชาติ 

กรมศิลปากร, ๒๕๕๖), ๔๙ 
๗๔

ชยันต พิเชียรสุนทร, คูมือเภสัชกรรมแผนไทย, เลม ๖ (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 

๒๕๕๕), ๗๑. 



๖๐ 

 

ตารางที่ ๘ แสดงรูปแบบตัวเลขในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย  

เลข

ไทย 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ 

๑ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ 

๒ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ 

๓ 

๐ 
   

๑ 
   

๒  
  

๓ 
   

๔ 
   

๕ 
   

๖ 
   

๗ 
   

๘ 
   

๙ 
   

     

จากตารางเปรียบเทียบรูปตัวเลข ๐-๙ ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบการใชรูป

เลข ๕ จํานวน ๒ รูปในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ นอกจากน้ันมีอยางละ ๑ รูป 

อยางไรก็ตาม จากลักษณะรูปแบบตัวอักษรทั้ง รูปพยัญชนะ รูปสระ รูปเครื่องหมาย 

และรูปตัวเลข ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบวา รูปพยัญชนะและรูปสระ มีความคลายคลึงกับรูป

พยัญชนะ และรูปสระในเอกสารจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร  เห็นไดชัดจากเอกสารพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมีลักษณะอักษรดังที่แสดงในตารางเปรียบเทียบตัวอักษร จึงสันนิษฐานไดวาพระ-

คัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ อาจจะเขียนหรือบันทึกในสมัยเดียวกับเอกสารจดหมายเหตุกรุง

รัตนโกสินทร ชวง พ.ศ.๒๓๖๘-๒๔๕๐   

 

อักขรวิธ ี

อักขรวิธี คือ วิธีการเขียนและการอานหนังสือใหถูกตอง การเขียนหนังสือสมัยกอนการ

สะกดคําเปนไปอยางอิสระมีความแตกตางกันไปตามรูปแบบของครูอาจารยแหงสํานักศึกษาแตละ

สํานัก ถาสํานักศึกษาน้ันอยูในความเจริญมากๆ เชน สํานักศึกษาในพระราชวังหรือวัดในกรุง การ

เขียนหนังสือก็จะคอนขางมีระเบียบแบบแผนมากวาสํานักศึกษาที่อยูในภูมิภาคหางไกลเมืองกรุง



๖๑ 

 

ออกไป ดวยเหตุน้ีการใชรูปอักษรเขียนคําเพื่อสื่อความหมายใหอานออกเสียงเขาใจตามภาษาพูดที่ใช

กันในทองถ่ินตางๆ จึงมีความสําคัญอยางมากที่สุดทําใหเกิดผลตอการใชรูปพยัญชนะ สระ สําหรับ

สะกดตัวตาม ถึงแมวาบางครั้งจะเปนคําเดียวกันก็จะเขียนแตกตางกัน๗๕ จากการศึกษาอักขรวิธีของ

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบวาสามารถจําแนกได ๓ ลักษณะ คือ การเขียนรูปพยัญชนะ การ

เขียนสะกด และเครื่องหมายตางๆ ดังน้ี 

การเขียนรูปพยัญชนะ 

การเขียนรูปพยัญชนะที่พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบลักษณะการเขียนรูปพยัญชนะ

อยู ๓ รูปแบบ คือรูปพยัญชนะกับพยัญชนะ รูปพยัญชนะกับสระ และ รูปพยัญชนะตนแตกตางกับ

ปจจุบัน ดังน้ี 

๑. การเขียนรูปพยัญชนะกับพยัญชนะ 

การเขียนรูปพยัญชนะกับพยัญชนะ มีลักษณะการเขียนรูปพยัญชนะที่ปรากฏใน

เอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมี ๒ แบบ ดังน้ี 

๑.๑ เขียนรูปพยัญชนะ ๒ ตัวเชื่อมกัน 

การเขียนรูปพยัญชนะ ๒ ตัวเช่ือมกันที่พบคือการเช่ือมกันของพยัญชนะตัว พ 

กับพยัญชนะตัว ร เพื่อที่จะทําใหการเขียนรูปอักษรไดเร็วข้ึน เชน 

  พรคําภีร  ธฉ ๑ / ๑ / ๑ 

  พรรัตนไตรย ธฉ ๑ / ๒ / ๒  

  พรอาทิตย ธฉ ๑ / ๔ / ๑ 

  พรองค    ธฉ ๑ / ๒๕ / ๔ 

  พรสุริย  ธฉ ๑ / ๒๘ / ๑  

  พรบาฬิ  ธฉ ๑ / ๓๕ / ๓ 

  พรจนนทร ธฉ ๑ / ๔๘ / ๒ 

                                         
๗๕

 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม ๒ (กรุงเทพฯ: อัมรินทร

พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐), ๒๗. 

 



๖๒ 

 

 พรอาจาริยเจา ธฉ ๑ / ๙๘ / ๑ 

  พรเคราะห ธฉ ๑ / ๒๔ / ๒  

  พรคาถา  ธฉ ๒ / ๓ / ๓  

 เปรยีงพรโค ธฉ ๓ / ๘๔ / ๒  

  พริกไท  ธฉ ๓ / ๒๒ / ๔ 

 

๑.๒ การเขียนรูปพยัญชนะตัวเชิง 

การเขียนรูปพยัญชนะตัวเชิง ญ (  , ) ตามแบบอักขรวิธีอักษรขอมพบใน

คําที่เปนภาษาบาลีซึ่งมีตัวสะกดเปน ช และ ญ โดยรูปพยัญชนะตัวเชิง เขียนซอนใต ตัว ช และ

รูป  เขียนซอนใตตัว ญ  ทั้งน้ีผูบันทึกอาจจะมีความรูความเขาใจทั้งอักษรไทยและอักษรขอม 

ภาษาไทยและภาษาบาล ีเปนอยางดี หรือใชการผสมคําที่ไมใชคําที่มาจากภาษาไทย เชน 

    สญญา  ธฉ ๑ / ๑๔ / ๒  

 สญญากขนนธ ธฉ ๑ / ๑๕ / ๒ 

  วิญญาณ  ธฉ ๑ / ๑๖ / ๒ 

  ปญญา  ธฉ ๑ / ๗๗ / ๓ 

  บอรเพชญ ธฉ ๓ / ๓ / ๓  

 

๒. การเขียนรูปพยัญชนะกับสระ 

การเขียนรูปพยัญชนะกับสระ พบมีลักษณะการเขียนเช่ือมกันระหวางพยัญชนะกับ

สระแลวทําใหรูปพยัญชนะน้ันเปลี่ยนไป ดังน้ี 

๒.๑ การเขียนรูปพยัญชนะเชื่อมกันกับสระ อา  เชน 

  ฝางเสน  ธฉ ๓ / ๓๔ / ๓  

  กเชาผีมด ธฉ ๓ / ๓ / ๑ 



๖๓ 

 

  ชาพล ู  ธฉ ๒ / ๘๙ / ๕  

  ฝาย  ธฉ ๑ / ๓๐ / ๔ 

  อยาดํา  ธฉ ๓ / ๑๐ / ๑  

 รากซมปอย ธฉ ๓ / ๑๐ / ๑  

 อยาเขาเย็น ธฉ ๓ / ๘ /๓  

  ญาพันงู  ธฉ ๒ / ๔๓ / ๒  

 

๒.๒ การเขียนรูปพยัญชนะเชื่อมกันกับสระ อิ อี เปนความนิยมในการเขียนมาแต

โบราณเพื่อใหเขียนไดเร็วข้ึน เชน 

  ฝเอน  ธฉ ๓ / ๒๐ / ๒  

 

  บิต  ธฉ ๒ / ๑๔ / ๔  

  กองปตะ ธฉ ๑ / ๖๐ / ๓  

  ปชวด  ธฉ ๓ / ๑๐ / ๓  

    

๓. การเขียนพยัญชนะตนแตกตางจากปจจุบัน 

การเขียนพยัญชนะตนแตกตางจากปจจุบัน ในสมัยโบราณอาจจะบันทึกตามเสียงพูด

โดยไมไดเนนความถูกตองตามหลักพจนานุกรม ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบมีการเขียน พยัญชนะตน

ที่แตกตางกัน เชน หญ เขียน ญ  , ส เขียน ซ , ข เขียน ฃ , ฉ เขียน ช , พ เขียน ผ , ศ เขียน ส , ย 

เขียน อย เชน 



๖๔ 

 

 ญาเกลดหอย ธฉ ๓ / ๕ / ๑  

 รากซมปอย ธฉ ๓ /๑๐ / ๑  

  ฃิงแหง  ธฉ ๓ / ๑๒ / ๑ 

   ผักกะเชด ธฉ ๓ / ๙ / ๒  

 พัดแผวแดง ธฉ ๓ / ๑๙ / ๑ 

  วิเสศ  ธฉ ๓ /๑๒ / ๒  

 อยาเขาเย็น ธฉ ๓ / ๘ / ๓ 

 

การเขียนตัวสะกด 

การเขียนตัวสะกดดวยที่พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบการใชพยัญชนะสะกดอยู ๒ 

ลักษณะ คือ การเขียนสะกดดวยพยัญชนะสองตัว การเขียนสะกดไดหลายตัวในแตละแม ดังน้ี 

๑. การเขียนสะกดดวยพยัญชนะสองตัวแทนไมหันอากาศ และตัวสะกดที่พบ คือ

สะกดดวย แมกง แมกน เชน 

  ทงงหลาย ธฉ ๒ / ๓ / ๓ 

  บงงเกิด  ธฉ ๑ / ๘๕ / ๒  

  สงงเขป  ธฉ ๑ / ๒ / ๔๗ 

  ดงงน้ี  ธฉ ๓ / ๒ / ๔  

  สงงกะระนี ธฉ ๓ / ๒๓ / ๒ 

  ฉนนน  ธฉ ๑ / ๒๓ / ๔ 

  นนน  ธฉ ๑ / ๑๑ / ๓ 

  ปจุบนน  ธฉ ๑ /๑๖ / ๒  

 
 

 



๖๕ 

 

  กลางวนน ธฉ ๑ / ๕๗ / ๔  

  เฃากรร  ธฉ ๑ / ๑๖ / ๔  

   อรร  ธฉ ๓ / ๕ / ๔  

  สรรดาน  ธฉ ๑ / ๓ / ๒๙ 

 

๒. การเขียนพยัญชนะสะกดไดหลายตัวในแตละมาตราที่ พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย

มี ดังน้ี 

๒.๑ การสะกดแมกนดวยการใชพยัญชนะ ร เชน  

   ทาร  ธฉ ๓ / ๔ / ๒ 

  เทยีรแดง ธฉ ๓ / ๘ / ๓  

  อาเจยีร  ธฉ ๓ / ๒๐ / ๒ 

 

๒.๒ การสะกดแมกดดวยการใชพยัญชนะ  ท  เชน 

 บทลายนํ้า  ธฉ ๓ / ๕ / ๓  

 

๒.๓ การสะกดแมกบดวยการใชพยัญชนะ พ  เชน 

  ลําดัพ   ธฉ ๓ / ๑๒ / ๒  

 

๒.๔ การสะกดคําท่ีไมแนนอน เชน 

  โลกย   ธฉ ๑ / ๓๕ / ๓  

  รศ  ธฉ ๑ / ๗๘ / ๔  

  โรคย  ธฉ ๓ / ๒ / ๓  

  ประเทษ  ธฉ ๓ / ๒ / ๔  



๖๖ 

 

  โทศ  ธฉ ๓ / ๕ / ๒  

 

การใชเครื่องหมาย 

การใชเครื่องหมายในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบการใชเครื่องหมาย ทั้งหมด ๔ 

ประเภท คือ เครื่องหมายข้ึนตนขอความ เชน  ฟองมัน อังค่ัน  เครื่องหมายลงทายขอความ เชน อัง

ค่ัน โคมูตร เครื่องหมายรวมขอความหรือปกกาโบราณ และเครื่องหมายที่กํากับบนพยัญชนะเพื่อการ

ออกเสียง มีรายละเอียดดังน้ี 

๑. เครื่องหมายขึ้นตนขอความ มี ๒ เครื่องหมาย คือ ฟองมันหรือตาไกและอังค่ัน มี

รายละเอียดดังน้ี 

๑.๑ ฟองมันหรือตาไก (  ( ) ใชเขียนไวขางหนาตนเรื่อง เชน 

 ๏พรคําภิรธาตุวินิจไฉย ธฉ ๑ / ๑ / ๑   

 

๑.๒ เครื่องหมายอังคั่น ( ) ใชค่ันขอความหรือเรื่องแตละเรื่อง เชน 

 
กิน ๚ ถาจแกลม ๘ จําพวกลายนํ้ากุมบกกิน ๚ ถาจะแกลมจุกอกเอาราก 

ธฉ ๓ / ๘๗ /๓ 

 

๒. เครื่องหมายจบขอความ ใชเขียนเมื่อจบขอความ จบวรรค หรือสิ้นสุดขอความ หรือ

จบเรื่องน้ันๆ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ ใชเครื่องหมายอังค่ัน ( ) เพื่อบอกถึงการจบขอความ

สั้นๆ หรือจบตอนสั้นๆ เครื่องหมาย โคมูตร ( ) และใชเครื่องหมายอังค่ันกับเครื่องหมายโคมูตร

รวมกันซึ่ง เรียกวา “อังค่ันโคมูตร”   (  ) ใชเมื่อจบเรื่องน้ันๆ เชน 

เหตุวามีฝนน้ันแลงไปย ๚ ธฉ ๑ / ๓๑ /๓ 

โดยสงงเฃป ๚ ๛ ธฉ ๑ / ๙๘ / ๔ 

จากการศึกษาเครื่องหมายข้ึนตนและลงทายในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวาเครื่องหมาย

อังค่ัน เปนทั้งเครื่องหมายที่ข้ึนตนขอความและสิ้นสุดขอความ หรือจบวรรคน้ันๆ จบเรื่องราวในเรื่อง



๖๗ 

 

น้ันๆ จบตอนสั้นๆ  สวนอังค่ันโคมูตร ปรากฏใชในการจบเรื่องในทายเลม และพบใชในการจบวรรค

หรือเน้ือเรื่องที่ยังมีบรรทัดวางเหลืออยู 

๓. การใชเครื่องหมายรวมขอความหรือปกกาโบราณ ที่มีลักษณะปกกาที่ลากเปน 

เสนยาว (  ) รวมขอความ ต้ังแต ๒ บรรทัดข้ึนไปไวดวยกันหรือใชกํากับคําทั้งขางหนาและขางหลัง

ปกกาเพื่อประหยัดเน้ือที่ในการเขียนคําซ้ําๆ ทําใหจดจําไดงาย๗๖  ซึ่งสามารถการใชไดแบงเปน ๔ 

กรณี คือ กํากับคํารวมที่มาขางหนาปกกา กํากับคํารวมที่มาทั้งขางหนาและหลังปกกา กํากับคํารวม

เฉพาะหลังปกกา และการใชปกกาเปนเครื่องหมายบอกความตอเน่ืองโดยเขียนไวขางลางหรือตอจาก

คําเหลาน้ัน๗๗ จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบการใชปกกา ดังน้ี 

๓.๑ กํากับคํารวมท่ีมาขางหนาคําในปกกา เชน 

  
อานวา รสอันขมแก ดีฟุง ดีเดือด ดีพลุง ดีซาน ออกจับเสมหะก็ดี  ธฉ ๒ / ๗ / ๔

          

   
อานวา ถายากอน ยาผง ยานํ้า ก็ดีไหทวีดุจกัน   ธฉ ๒ / ๑๐ / ๓ 

      

๓.๒ กํากับคํารวมท้ังขางหนาและขางหลังปกกา เชน 

  
อานวา ตมกินแกเกสาพิการดีนักแกโลมาพิการดีนัก    ธฉ ๒ / ๒๘ / ๔ 

  
อานวา ใหชํ้าเน้ือในเล็บมือเขียวก็ดีเลบ็ตีนเขียวก็ดี     ธฉ ๓ / ๑๒ / ๓ 

 

                                         
๗๖

พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, อุสา เก็จวลีวรรณ และณิชารีย เนตรทอง, คัมภีรธาตุพระนารายณ

ฉบับใบลาน (กรุงเทพฯ: สํานักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๕), ๒๗. 
๗๗

กองแกว วีระประจักษและคนอ่ืนๆ, จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, ๒๒. 



๖๘ 

 

๓.๓ กํากับคํารวมเฉพาะหลังปกกา เชน 

   
อานวา เภทคือ เอกโทษก็ดี ทุวัณโทษก็ดี ตรีโทษก็ดี   ธฉ ๓ / ๑๓ / ๒ 

 
อานวา แลวจึงปรุงพริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗ ลงกิน หาย  ธฉ ๒ / ๘๒ / ๒ 

 

๓.๔ การใชปกกาเปนเครื่องหมายบอกความตอเนื่องของคําศัพทโดยเขียนไว

ขางลางหรือตอจากคําเหลานั้น เชน 

 
อานวา น้ันมีแตใหสวิงสวายหิวโหยหา   ธฉ ๒ /๓๗ / ๔  

 
อานวา บางทีเปนแตระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิได  ธฉ ๒ / ๔๙ / ๒  

 

๔. การใชเครื่องหมายท่ีกํากับบนพยัญชนะเพ่ือการออกเสียง จากการศึกษาในพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบเครื่องหมาย ๖ ประเภท ดังน้ี  

๔.๑ การใชไมไตคู ( ) ปรากฏบนพยัญชนะตนในคําพยางคปดซึ่งเปนพยางค

ที่มีรูปสระเอ (เ-) มีพยัญชนะสะกดและไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ พยางคเหลาน้ีปจจุบันเขียนอยาง

เดียวกัน และเปนพยางคที่ออกเสียงสระเปนเสียงสั้น๗๘ เชน 

 เย็น  ธฉ ๓ / ๕๔  /๑  

 เล็น  ธฉ ๓ / ๑๒ / ๓  

                                         
๗๘

อภิวัน เชื้อไทย, “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖, ๘๓. 



๖๙ 

 

๔.๒  การใชเครื่องหมายฟนหน ู( ) ใชเขียนบนพยัญชนะตนเพื่อใหออกเสียงเปน

สระ ออ โดยปรากฏรวมกับรูป อ จะใชเครื่องหมายฟนหนูกํากับไวบนตัวพยัญชนะตน เชน 

 โกฎสอ  ธฉ ๒ / ๓๑ / ๔  

  สมอ  ธฉ ๒ / ๓๖ / ๑  

  คนทีสอ  ธฉ ๒ / ๔๙ / ๒  

  ไขฃอ  ธฉ ๒ / ๔๓ / ๔ 

 

๔.๓ การใชเครื่องหมายฝนทอง (  ) ใชเขียนบนตัวอักษรที่สะกดคําที่ใชรูปสระอะ 

ลดรูปซึ่งตองการออกเสียง อะ ครึ่งพยางค โดยไมตองเขียนรูป สระอะ๗๙ เชน 

    

  ตลอด  ธฉ ๒ / ๓๑ / ๑  

 

๔.๔ การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต (   ) กํากับบนตัวสะกด เชน 

  เสดจ  ธฉ ๑ / ๓๑ / ๔  

 

๔.๕ การใชเครื่องหมายนิคหิต (  ) กํากับพยางคที่มีเสียงสระโอะโดยไมปรากฏรูป

สระ๘๐ เชน 

     หีบลํม  ธฉ ๓ / ๘ / ๓  

                                         
๗๙

คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ป พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุ 

รัชกาลท่ี ๓, เลม ๑ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาต,ิ ๒๕๓๐), ๓. 
๘๐

อิงอร สุพันธุวณิช, วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรผลงาน

วิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ ), ๕๘๓ 

 
 ˝ 

 
 ˝ 

 
 ˝ 

 
 ˝ 

 

ตรีกตุก  ธฉ ๒ / ๓๖ / ๒ 
 

 



๗๐ 

 

๔.๖ เครื่องหมายซ้ําคํา ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ปรากฏเครื่องหมายไมยมก  ( ) 

ซึ่งอาจจะคลี่คลายมาจากเลข ๒ ใชเขียนหลังคําที่ตองการอานออกเสียงสองครั้ง หรือความน้ันอีกครั้ง

หน่ึง๘๑ เชน 

   ตางๆ  ธฉ ๑ / ๗๗ / ๔ 

 
 

   ตางๆ  ธฉ ๒ / ๗๙ / ๔  

 

บางครั้งพบการใชเครื่องหมายซ้ําคําใชแทนเลข ๒ เชน 

 

   ทงง ๒  ธฉ ๓ / ๕ / ๑  

 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ คือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย

เลม ๑ เลขที่ ๑๑๓ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลมที่ ๒ เลขที่ ๙๕ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เลขที่ ๙๙ 

ลักษณะวัสดุที่รองรับการเขียนทั้ง ๓ ฉบับเปนหนังสือสมุดไทยดํา เขียนดวยเสนดินสอ เปนตัวอักษร

ขอม ภาษาบาลี ใชเมื่อเขียนคําไหวครู และ ไหวพระรัตนตรัย มนตคาถา และใชข้ึนตนเน้ือหาบาง

เน้ือหา สวนตัวอักษรไทย ภาษาไทย ใชเมื่อเขียนอธิบายความ บรรยายเน้ือหา จากรูปแบบอักษรและ

อักขรวิธีพบวาลักษณะอักษรเมื่อเปรียบเทียบกับอักษรในเอกสารจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร ชวง 

พ.ศ. ๒๓๖๘ -๒๔๕๐ ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบ และลักษณะอักขรวิธี การเขียนรูปพยัญชนะ

เช่ือมกันคือตัว พ เช่ือมกับตัว ร หรือรูปอักษรควบอักษร แมจะมีใชอยูตลอดเวลาอันยาวนานระหวาง 

พ.ศ. ๒๒๐๑-๒๔๕๐ ซึ่งนานถึง ๒๕๐ ปแตความแตกตางในลักษณะเสนอักษรยังคงปรากฏใหเห็นได

โดย พิจารณาจากความถ่ี ความหาง และชองไฟระหวางเสนอักษรซึ่งจะมีความกวางและความแคบ

ตางกันที่เห็นไดชัดคือ ในสมัยอยุธยาระหวาง พ.ศ. ๒๒๐๑-๒๓๐๐ ชองไฟระหวางอักษรกวางมากกวา

ในสมัยรัตนโกสินทรระหวาง พ.ศ. ๒๓๐๑-๒๔๕๐ โดยลําดับ๘๒ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมี

การใช พยัญชนะ พ และ ร เช่ือมกัน ทั้ง ๓ ฉบับ มีลักษณะคลายอักษรรูปอักษรควบในสมัย

รัตนโกสินทรระหวาง พ.ศ. ๒๓๐๑- ๒๔๕๐ ซึ่งพบมากในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ 

และการสะกดโดยใชพยัญชนะสองตัวแทนไมหันอากาศ รวมทั้งรูปแบบการเขียนตัวสะกดไดหลาย

                                         
๘๑

อภิวัน เชื้อไทย, “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖, ๙๘ 
๘๒

กองแกว วีระประจักษ, รายงานผลการวิจัยเร่ืองวิเคราะหเปรียบเทียบตนฉบับตัวเขียน

วรรณกรรมสุนทรภู (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๙), ๒๕๖. 

 

 
 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

มาตรา พบมากในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ และ ๓ ซึ่งมีลักษณะการใชอักขรวิธีและรูปตัวอักษรที่

เหมือนกัน ทําใหสันนิษฐานวาเปนฉบับเดียวกันมีผูบันทึกผูเดียวกัน รูปแบบการใชเครื่องหมายตางๆ 

สันนิษฐานวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑- ๓ นาจะเขียนบันทึกในสมัยสมัยรัตนโกสินทร ชวงปลาย

พุทธศตวรรษที่ ๒๔ สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒ มีลักษณะรูปอักษรที่ต้ังตรงมากกวา จึง

สันนิษฐานวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒ นาจะเขียนบันทึกหลังพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ และ ๓  

 

ขนบในการแตงพระคัมภีร 

ขนบ หมายถึง รูปแบบการแตง แบบแผนการแตงที่สืบทอดมาจากอดีต ขนบในการแตง

คัมภีรแพทยแผนไทย จึงหมายถึง รูปแบบการแตงคัมภีรแพทยแผนไทยที่สืบทอดมาจากอดีต คัมภีร

แพทยแผนไทยถือวา เปนภูมิปญญาทางดานการแพทยของบรรพบุรุษที่ไดสั่งสม จดบันทึกสืบตอกัน

ตอมา มีรูปแบบการแตงเฉพาะสําหรับผูที่จะเปนแพทยไดศึกษาและทําความเขาใจในวิชาแพทย พระ-

คัมภีรธาตุวินิจฉัย ถือวาเปนคัมภีรแพทยคัมภีรหน่ึงมีขนบหรือรูปแบบในการแตง แบงเปน ๒ รูปแบบ 

คือ โครงสราง และการเรียบเรียงลําดับเน้ือหา มีรายละเอียดดังน้ี 

โครงสราง 

จากการศึกษาพบวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนคัมภีรแพทยแผนไทยมีทั้งหมด ๓ ฉบับ 

ซึ่งแตละฉบับน้ันก็จะมีลักษณะโครงสรางที่คลายกัน คือสวนตนพระคัมภีร สวนเน้ือหาพระคัมภีร และ

สวนทายพระคัมภีร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. สวนตนพระคัมภีร ตอนเริ่มตนพระคัมภีร พบวามีการข้ึนตนเน้ือหาสรุปได ๒ 

ลักษณะดังน้ี 

๑.๑ ขึ้นตนดวยการไหวพระรัตนตรัย โดยการใชอักษรไทยภาษาไทย และอักษร

ขอมไทย ภาษาบาลีแปลสลับกันไป เชน  

 

 
 

ภาพที่ ๑๐ การข้ึนตนดวยตัวอักษรขอมไทยภาษาบาลีพรอมคําแปล 

ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา

บาล-ีไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, หมวดเวชศาสตร, ๒. 



๗๒ 

 

คําอาน 

ธาตุวินิจฉัย...วถังโจราเณหิบก_______กุขามิ สุวมุลลฺํ วนทตวา รตนตฺตยัง ๚ 

๚ อหํ ๚ อันวาขา วนทิตวา ไหวก____รัตนตตยํ ซึ่งพรรัตณไตรย ปวกฺขาม ิ

จักกลาวบัดน้ี  สตถํ ซึ่งพรคําภีร_________ธาตุวินิจฉัย น้ันช่ือวาธาตุวินิจไฉย 

สุวปลลํ อันไพรยบรู..เปน_______________แพทยทั้งหลาย      

 ธฉ ๑ / ๑ /๑-๔ 

       

๑.๒ ขึ้นตนดวยการไหวครูดวยอักษรขอมไทย ภาบาบาลี และคําแปล เชน 

 

 
 

ภาพที่ ๑๑ คําข้ึนตนที่ข้ึนดวยตัวอักษรขอมภาษาบาลี ตัวอยางที่ ๑ 

ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา

บาล-ีไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๙๕, หมวดเวชศาสตร, ๒. 

 

คําอานปจจุบัน 

 

อาจาริเยน อันวาพระอาจารยเจาจะกลาวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ น้ีสืบตอไป 

ดังน้ีแลใหแพทยท้ังหลายพิจารณาดูซ่ึงโรคใหเห็นวาเปนโรคอันใดอันน่ึงแทแลว ก็พึงไห 

บริโภคซ่ึงโอสถอันจะบําบัดซ่ึงธาตุเสียกอน จึงประกอบซึงโอสถอันจะแกซ่ึงโรค 

อันน้ันสืบตอไป แลสรรพยาน้ันแจงอยูในพระคัมภีรสรรพคุณโนนแลวใหแพทย 

 



๗๓ 

 

 
 

ภาพที่ ๑๒ คําข้ึนตนที่ข้ึนดวยตัวอักษรขอมภาษาบาลี ตัวอยางที่ ๒ 

ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา

บาล-ีไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๙๙, หมวดเวชศาสตร, ๒. 

 

คําอานปจจุบัน 

 

๚ อาจาริโย อันวาพระอาจารยเจาจะกลาวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓ น้ีสืบเร่ือง

ตนใหแพทยท้ังหลายพ่ึงรูใหพิจารณาดูใหรูจักสถานประเทศท่ีเกิดแหงโรคมีลักษณะ ๔ 

ประการดุจนัยอันกลาวมาแลวแตในผูก ๑ น้ันลําดับน้ีจะกลาวแตสรรพยาซ่ึงจะแกโรคอัน

บังเกิดตามประเทศน้ันสืบตอไปดังน้ี ๚ ยาแกบุคคลอันเกิดในประเทศนํ้าตม นํ้าเค็ม ตอกัน 

ขนานน้ีทานใหเอา 

 

จากสวนตนของเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๑ น้ันจะมีการข้ึนตนการดวยการ

ไหวพระรัตนตรัย  ดวยภาษาไทยตัวอักษรไทย ภาษาบาลีดวยตัวอักษรขอมไทยแปลสลับกันไป แต

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒ และ ๓ น้ันข้ึนตน ตัวอักษรขอม ดวยภาษาบาลี คําวาอาจาริโย และ  

อาจาริเยน ซึ่งทั้ง ๒ คําน้ี เปนคํานาม หมายถึงอาจารย ผูสั่งสอนวิชาความรู๘๓ ซึ่งลักษณะการบันทึก

ดวยตัวอักษรขอมภาษาบาลีน้ันก็เพื่อจะสรางความศักด์ิสิทธ์ิใหกับพระคัมภีร 

อยางไรก็ตาม จากสวนตนของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑-๓ ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา การ

ใชตัวอักษรขอม ภาษาบาลีสลับกับคําแปลเปนภาษาไทย จะใชในการข้ึนตนไหวพระรัตนตรัยซึ่งอยูใน

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ เพราะเปนการข้ึนตนเริ่มแรกของคัมภีรสวนเลมที่ ๒-๓ น้ันไมไดเขียน

ไหวพระรัตนตรัย อาจเปนเพราะวา เลม ๒–๓ เปนพระคัมภีรเดียวกัน การไหวพระรัตนตรัยข้ึนตน

                                         
๘๓

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), ๑๔๐๒. 



๗๔ 

 

ต้ังแตเลม ๑ แลวเลมตอๆ มาจึงมีการข้ึนตนดวยการไหวครู โดยเขียนเปนตัวอักษรขอมไทย ภาษา

บาลี คําวา “อาจาริโย” และ “อาจาริเยน” พรอมคําแปลภาษาไทยคําวา “อันวาพระอาจารยเจา” 

๒. สวนเนื้อหา 

จากการศึกษา พบวาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมีขนบการแตงเน้ือหาแบงตามบาน

แพนกได ทั้งหมด ๑๗ เรื่อง แบงเปนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ มีจํานวน ๗ เรื่อง พระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยเลม ๒ จํานวน ๕ เรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ มีจํานวน ๕ เรื่อง จากเน้ือเรื่องสามารถ

แบงประเภทของเน้ือหาได ๒ ประเภทดวยกัน คือ หลักการทางดานการแพทยแผนไทย และเน้ือหา

เกี่ยวกับตํารายา มีรายละเอียดดังน้ี 

๒.๑ หลักการทางดานการแพทยแผนไทย  มีเน้ือหาเกี่ยวกับทฤษฎีวาดวยหลักการ

ดานการแพทยแผนไทยทั้งที่กลาวอางอิงจากคัมภีรอื่น และเปนการนํามาเกริ่นอธิบายโดยสรุปถึงเรื่อง

ตางๆ ที่อยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยวาจะตองมีความรูเรื่องใดบาง ประกอบไปดวยเรื่อง ๑๒ เรื่องดังน้ี 

๑. ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖  

๒. คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตย 

๓. ธาตุอภิญญาณ 

๔. จตุรธาตุสมาสรรพ 

๕. ธาตุแตกใหโทษ 

๖. ธาตุกําเริบใหโทษ 

๗. ธาตุลดถอย 

๘. คาบพิษโอสถสถิตตามวันเพลา   

๙. ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง  

๑๐. โอสถอันควรแกโรค   

๑๑. ประถมธาตุทั้ง ๔ 

๑๒. หามแสลงในสามฤดูแลเบญจกูล 

จากเน้ือเรื่องทั้ง ๑๒ เรื่อง เปนเน้ือหาที่มีลักษณะที่ไมใชเรื่องเดียวกัน ดังน้ันลักษณะการ

ใชขอความข้ึนตน และขอความลงทายในแตละเรื่อง เพื่อเกริ่นนําที่มาในทําความเขาใจหรืออธิบาย

สรุปไวเพื่อใหเขาใจเน้ือหาตอไปโดยสังเขปหรือคําลงทายที่สรุปเน้ือเรื่องตางๆ แบงเปน ๒ ลักษณะ

ดังน้ี 

๒.๑.๑ การขึ้นตนเนื้อเรื่อง จากการศึกษาพบวามีการใชขอความข้ึนตนในเน้ือ

เรื่องที่วาดวยทฤษฎีและหลักการทางดานการแพทยแผนไทยที่แตกตางกัน สามารถแบงได ๖ แบบ 

ดังน้ี 



๗๕ 

 

๒.๑.๑.๑ แบบท่ี ๑ การข้ึนตนขอความดวยการกลาวนําวาผูที่จะเปน

แพทยจะตองรูเรื่องใดบางแสดงวาเรื่องน้ันๆ จะตองเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิงที่ผูที่จะเปนแพทย

จําเปนตองรูและเขาใจในเรื่องน้ันเปนอยางดี เปนการเนนยํ้าวาเรื่องที่จะศึกษาอยูน้ีผูเปนแพทยจําเปน

จะตองมีความรูหลักการทางการรักษาเรื่องน้ันๆ อยางเขาใจ เชน 

 

๚ อธิบายวา ผูใดจะเรียนเปนแพทยพึงศึกษา ใหรูจักในลักษณะเบญจขันธท้ัง  ๕ 

น้ัน คือ รูปกขันธ ๑ คือ เวทนาขันธ ๑ คือสัญญากขันธ ๑ 

ธฉ ๑ /๔ / ๒-๓ 

 

๚ ๏ นัยหน่ึงใหรูจักสอบไลใหรูจักลักษณะแหงหมูโรคท้ังหลายมีตานซางจรเปนตน 

ตั้งแตปฏิสนธิในครรภแหงมารดาในวัน ๑  วัน ในวัน ๒ วัน ในวัน ๓ วันก็ดีแลไดเดือน ๑ 

เดือนขึ้นไปจน ๑๐ เดือนก็ดี ก็พึงใหแพทยอภิบาลรักษาตามไขอันเกิดตามโรคในพระคัมภีร

พรหมปุโรหิต 

ธฉ ๑ / ๒๐ / ๑-๓ 

 

๏ อน่ึงใหแพทยรูโรคตรองในกองธาตุทั้ง ๔ แลพระสุริยเทวบุตรจรตามจักราศีท้ัง 

๑๒ ราศี โดยนพภาลัยประเทศมรรคาท้ัง ๓ ดุจดังพระบาลีอันมีในพระคัมภีรจันทรสุริยตติ

ทีปนีดังน้ี 

ธฉ ๑ / ๒๘ / ๑-๒  

 

๚ อน่ึงใหแพทยผูมีปญญาพิจารณาซ่ึงไขท้ังปวง อันบังเกิดแตสมุฏฐานน้ันใหแมนยํา

แลเม่ือแพทย  

ธฉ ๑ / ๗๗ / ๓-๔ 

 

 

๚ อน่ึงใหแพทยพิจารณาดูกายประสาทแลแถวเสนอันใหญท้ังปวงพิการ 

ธฉ ๑ / ๕๘ / ๓ 

 

๒.๑.๑.๒ แบบท่ี ๒ การข้ึนตนขอความวา “อน่ึงอันวา” แสดงใหเห็น

การข้ึนตน เพื่อใหทราบถึงเน้ือเรื่องใหมซึ่งมักเปนเน้ือหารอง เชน 

 

อน่ึงอันวาลักษณะปถวีธาตแุตกน้ัน มีประเภท ๓ ประการ ธฉ ๑ / ๘๖ / ๔ 



๗๖ 

 

อน่ึงอันวาลักษณะปถวีธาตุใหโทษเพราะกําเริบน้ันมีลักษณะ ธฉ ๑ / ๙๒ / ๑-๒ 

 

อน่ึงอันวาลักษณะพระเคราะหเทวะดาท้ัง ๘ พระองค ธฉ ๑ / ๒๔/ ๑-๒ 

 

๒.๑.๑.๓ แบบท่ี ๓ การข้ึนตนขอความดวยคําวา “อน่ึงใหพึงแจง” หรือ 

“อน่ึงใหแจง” แสดงใหเห็นถึงการข้ึนตนดวยเรื่องที่จะอธิบายใหแจงใหเขาใจในเรื่องน้ันๆ ตาม

ความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ คําวา แจง หมายถึง แสดงใหรู บอก

ใหรู๘๔ เชน 

 

๚ อน่ึงใหพึงแจงไปในประเทศท่ีเกิดท้ังปวงคืออยูในประเทศท่ีนํ้าตมอันเค็มชายทะเล

น้ันไขบังเกิดน้ัน 

       ธฉ ๑ / ๕๔ / ๓ 

 

๚ อน่ึงใหแจงไปในลักษณะมูลเหตุอันจะใหธาตุท้ัง ๔ กําเริบแลจะลดถอยจึงใหบังเกิด

โรคตางๆ มีไขซางแล 

       ธฉ ๑ / ๕๕ / ๓ 

 

๒.๑.๑.๔ แบบท่ี ๔ การข้ึนตนขอความวา “ลําดับน้ี” เปนการข้ึนตนเน้ือ

เรื่องที่บอกใหรูวาจะศึกษาเรื่องใดตอไปซึ่งมักเปนเรื่องราวที่สําคัญรองลงมา เชน 

 

ลําดับน้ีจะไดกลาวดวยธาตอุภิญญาณ  ธฉ ๑ / ๖๑ / ๓ 

 

ลําดับน้ีจักไดสาํแดง    ธฉ ๑ / ๘๐ / ๑ 

 

ลําดับน้ีจะกลาวสรรพยาแกโรค   ธฉ ๓ / ๒ / ๓ 

 

ลําดับน้ีจะวาดวยไข    ธฉ ๓ / ๔๘ / ๑ 

 

ลําดับน้ีจะวาดวยทวตงึสาการตอไปจะยกเอาปถวีธาตุ ๒๐ น้ัน  

ธฉ ๒ / ๒๖ / ๔ 

                                         
๘๔

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๑๔๐๒. 



๗๗ 

 

การข้ึนตนดวยขอความวาลําดับน้ี มักเปนเน้ือเรื่องที่มีกลาวอางถึง และมีปรากฏในคัมภีร

แพทยเลมๆ อื่น เชน ธาตุอภิญญาณ ทวตึงสาการ เปนตน   

๒.๑.๑.๕ แบบท่ี ๕  การข้ึนตนขอความวา“อน่ึงทานให”ซึ่งคําวา 

“ทาน” ในที่น้ี หมายถึงครูอาจารย เจาของวิชาที่ไดกลาวไวน้ี เชน 

 

อน่ึงทานใหตั้งอายุสม แหงบุคคลอันไขบังเกิดแลวจึงเอาป 

ธฉ ๑ / ๘๕ / ๑-๒  

 

๒.๑.๑.๖ แบบท่ี ๖ การข้ึนตนขอความดวยการกลาวถึงอาจารยเจา คือ

ครู อาจารยแพทย ไดกลาวไว เปนการแสดงความเคารพวิชาแพทยที่จะศึกษาวาเปนวิชาที่อาจารย

แพทยเปนผูประสาทความรูน้ันๆ ไวใหผูที่จะศึกษาเปนแพทยไดทําความเขาใจทฤษฎีหลักการและ

ความรูในเรื่องตางๆ ที่อาจารยแพทยทานไดแสดงเน้ือหาความรูแตงเปนพระคัมภีรใหศึกษา เชน 

 

อน่ึงพระอาจารยเจากลาวไวแพทยท้ังหลายพึงพิจารณาซ่ึงโทษแหงไขท้ังปวงน้ันใหรู

แจงในลักษณะแลประเภท คือเอกโทษ ทุวันโทษ ตรีโทษ  ก็ดี แลโทษท้ังหลายน้ันเปนอัน

มาก คือลม คือเสลด คือสันนิบาต  

ธฉ ๒ / ๑๒-๑๓  

 

พระอาจารยเจากลาวไวใหพึงรูโดยสังเขป  

ธฉ ๒ / ๒๒ / ๑-๒ 

 

อันพระอาจารยสําแดงซ่ึงสรรพยาท้ังปวงตางๆ ดังน้ี  

ธฉ ๒ / ๒๑ / ๑ 

 

จากการข้ึนตนเน้ือหาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๑๒ เรื่อง พบวาการข้ึนตนเน้ือหาของ

คัมภีรที่แบงแยกชัดเจนในลําดับความสําคัญ และลําดับเน้ือเรื่องที่จะศึกษาของเน้ือหาที่ประกอบใน

เน้ือเรื่องตางๆ การข้ึนตนที่กลาวนําหรือตักเตือนใหแพทยใสใจศึกษาเรื่องดังตอไปน้ีใหแมนยํา  การ

ข้ึนตนโดยการอางถึงเน้ือเรื่องหรือเน้ือหาที่จะศึกษาตอไปน้ีตกแตงมาแตอาจารยเจา ผูตกแตงเน้ือเรือ่ง

น้ีไวใหผูเปนแพทยไดศึกษา และการใชคําวาลําดับน้ีเปนการแสดงขอความข้ึนตนใหรูวาจะเรียน และ

ศึกษาในเน้ือหาลําดับตอไปๆ 



๗๘ 

 

๒.๑.๒ การลงทายในเรื่อง  การลงทายเน้ือหาแบงเปน ๓ แบบ คือ การลงทาย

ดวยการกลาวสรุปเน้ือหา การลงทายดวยการเนนยํ้าใหแพทยพึงเห็นความสําคัญของเน้ือหาและการ

ลงทายดวยการบอกที่มาของเน้ือเรื่อง มีรายละเอียดดังน้ี 

๒.๑.๒.๑ แบบท่ี ๑ การลงทายดวยคํากลาวสรุปเน้ือหา เปนการกลาว

สรุปเน้ือหาตางๆ ที่แสดงในเรื่องน้ันๆ วามีเรื่องใดบาง ที่กลาวไปบาง พอสังเขปในเรื่องใดบางที่กลาว

ไวแลวเปนการบอกถึงการสิ้นสุดเน้ือหา เชน   

 

อันวาดวงหฤทัยน้ีเปรียบเหมือนบออันเปนท่ีเกิดแหงธรรมท้ังปวง ดวงกมลหฤทัยน้ี 

เปนท่ีปรากฏแหงกลิ่น แลรสแลวัตถุอันสัมผัสแลเหตุผล น้ันจะพึงรูดวยจิตเหตุดังน้ีจึงไดช่ือ

วาอายตนะ ๖ ดุจกลาวมาน้ี๚ กลาวมาในเบญจขัน ๕ แลอายตะ ๖ ก็ส้ินแตเพียงน้ีได

สังเขป 

ธฉ ๑ / ๑๙ / ๔ 

 

๒.๑.๒.๒ แบบท่ี ๒ การลงทายดวยขอความที่เนนยํ้าใหแพทยพึงเห็น

ความสําคัญของเน้ือหาเปนการกลาววาเน้ือหาที่แสดงมาน้ีมีความสําคัญ พึงรูและทําความเขาใจหรือ

จดจําใหแมนยําในเน้ือหาเหลาน้ี เชน 

 

กองสมุฏฐาน ๓ คอื เตโชสมุฏฐาน วาโยสมุฏฐาน อาโปสมุฏฐาน ท้ัง ๓ น้ีนามช่ือวา

สันนิบาต แพทยพึงรูดจุนัยอันกลาวมาแลวน้ัน ๚ ลําดับน้ีจะไดกลาวดวยธาตอุภญิญาณ  

ธฉ ๑ / ๖๑ / ๒-๓ 

 

เพลาเท่ียงพิษยาสถิตอยูเปลอืก เพลาเย็นพิษยาสถติอยูใบ๚ ดังน้ีพระอาจารยเจา

กลาวไวใหแพทยทั้งหลายพึงรูดังน้ีเถดิ ๚ อน่ึงอันวาโอสถอันใดมีรสอันขมแกดฟุีง 

ธฉ ๒ / ๗ / ๓ 

 

กวาใบออน คือใบออนแรงกวาดอกแก คือดอกแรงกวาดอกออนรสลูกออนน้ันกับใบ

เทากัน รสลูกแกน้ันกับเปลือกอันติดรากเทากัน ใหแพทยสําคัญพึงรูดังน้ีเถิด ๚ อน่ึงอันวา

บุคคล 

ธฉ ๒ / ๑๘ / ๓ 

 

๒.๑.๒.๓ แบบท่ี ๓ การลงทายดวยการบอกที่มาของเน้ือเรื่องที่ไดกลาว

ไววาคัดลอกหรือสรุปมาจากพระคัมภีรแพทยเลมใด เปนการอางอิงถึงที่มาของเน้ือหาในสวนที่อธิบาย



๗๙ 

 

แตจะไมละเอียดเทากับพระคัมภีรเลมน้ันๆ ระบุบอกช่ือพระคัมภีรเพื่อบอกที่อางอิง สามารถศึกษา

เพิ่มเติมไดจากคัมภีรเรื่องใด และเน้ือเรื่องสวนน้ีปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจนจากคัมภีรเลมใด เชน 

 

อน่ึงมีอยูในพระคัมภีรสาโรชสังฆหะผูก ๑ น้ันแลว ถาแพทยท้ังหลายจะประกอบซ่ึง

โอสถอันใดหน่ึงก็ดีใหพิจารณาเอาตามพิษอยูแหง ใบ แหงราก แหงเปลือกตามวันแลเพลาซ่ึง

กลาวมาแลวน้ัน 

ธฉ ๒ / ๙ / ๒ 

 

จากการลงทายเรื่องเกี่ยวกับหลักการทางดานการแพทยแผนไทยทั้ง ๑๒ เรื่อง น้ันมีการ

ลงทายที่สรุปเน้ือเรื่องวาประกอบดวยเรื่องใดบางเพื่อเปนการทบทวน การลงทายเนนยํ้าใหผูที่เปน

แพทยศึกษาความรู และการลงทายดวยขอความที่กลาวถึง การอางอิงที่กลาวไวใหศึกษาขางตนน้ันมา

จากคัมภีรแพทยเลมใด 

๒.๒ เนื้อหาเก่ียวกับตํารายา บอกลักษณะอาการและตัวยารักษาที่ใชแกอาการตางๆ 

ดังที่กลาวมา อาจจะมีตํารับเดียวหรือหลายตํารับก็ไดที่ใชรักษาโรคและอาการ ซึ่งประกอบไปดวย ๕ 

เรื่องดังน้ี 

๑. โอสถแกโรคตามประเทศ 

๒. ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว 

๓. ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในฤดูเกี่ยวคาบ  

๔. ไขบังเกิดในฤดู ๖ แลธาตุทั้ง ๔ 

๕. ทวตึงสาการ 

เน้ือหาทั้ง ๕ เรื่อง สามารถวิเคราะหถึงโครงสรางของเน้ือหาที่เกี่ยวกับตํารายา และ

ลักษณะการข้ึนตนและลงทายของตํารับยาไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 

๒.๒.๑ โครงสรางของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับตํารายา ประกอบไปดวยโครงสราง

ทั้งหมด ๕ สวน ดังตอไปน้ี 

๒.๒.๑.๑ สวนนํา เปนช่ือยาหรืออาจจะเปนอาการของโรคน้ันๆ ที่ใชยา

ตํารับน้ีแกหรืออาจข้ึนตนดวยตัวยาเลยก็ได ดังตัวอยางตํารับยาพรหมพักตรนอย ที่วา  

 

ยาช่ือพรหมพักตรนอย ขนานน้ีทานใหเอาลูกจันทน ๑ สลึง ดอกจันทน ๑ สลึง 

กานพลู ๑ สลึง มหาหิงคุ ๑ สลึง ยาดํา ๑ สลึง การบูร ๑ บาท พริกหอม ๓ บาท ๓ สลึง 

สรรพยาสิ่งน้ีทําเปนจุณ เอานํ้าเปลือกมะรุมเปนกระสาย บดทําแทงไวเทาลูกมะแวงเครือ 

กิน ๙ เม็ด ๑๑ เม็ด ๑๓ เม็ด ๑๕ เม็ด ถาจะแกชักเทางอ ชักมือกํา นํ้าตาตก แลนํ้าลายฟูม

ปาก ลิ้นกระดางคางแข็ง มิรูสึกตัว ลายนํ้ามะรุม นํ้ารอนกิน ถาจะแกใหผายพรรดึก ลายนํ้า



๘๐ 

 

มะขามเปยก นํ้ามะนาวลูกหน่ึง กินตามธาตุหนักธาตุเบา แลแกกระดูกพิการกระดูกแตกน้ัน

ดีนักแล 

ธฉ ๒ / ๔๔ / ๒-๔ 

 

อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดี คือบุคคลเปนบา ถายังออนอยูคลุมดีคลุมราย มัก

ข้ึงโกรธ บางทีเปนแตระสํ่าระสาย หิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูกคนทีสอ ๑ ใบหัส

คุณ ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทนท้ังสอง ๑ ดีปลี ๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียนตั๊กแตน ๑ 

เทพทาโร ๑ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทํา 

ธฉ ๒ / ๔๙ /๑-๓ 

 

๒.๒.๑.๒ สวนตัวตํารับ เปนสวนที่บอกสวนประกอบของตัวยาในตํารับ

น้ีวาประกอบดวยตัวยาอะไรบาง ขนาดและปริมาณที่ใชในตํารับน้ัน ดังตัวอยางสวนประกอบตํารับยา

พรหมพักตรกลาง ที่วา 

 

ยาช่ือพรมพักตรกลาง ขนานน้ีทานใหเอา ลูกจันทน ๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท 

ดีปลี ๑ บาท พริกลอม ๑ บาท การบูร ๑ บาท มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๑ บาท  รงทอง

สะตุ ๓ บาท สรรพยา ๘ สิ่งน้ีทําเปนจุณ เอาสุราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะแวง

เครือ กินประจุลมแลเสมหะไขขาวแลแกไขขอแกปถวีธาตุดีนัก 

ธฉ ๒ /๔๕ / ๓-๔  

 

๒.๒.๑.๓ สวนวิธีปรุงยา เปนสวนที่บอกถึงวิธีการปรุงยาและการ

ประกอบยาในตํารับ ดังตัวอยางวิธีปรุงยาของตํารับพังผืดแตกและพิการ ที่วา 

 

อันวาลักษณะพังผืดน้ัน เม่ือจะแตกจะพิการก็ดี คือกระทําใหอกแหง แลใหกระหายนํ้า 

คือโรคริดสีดวงแหง ถาจะแกทานใหเอาเปลานอย ๓ สลึง รากหญางวงชาง ๓ สลึง พริกไทย 

๗ เม็ด ขิง ๗ ช้ิน หอม ๗ หัว กระเทียม๗ กลีบ เกลือ ๗ เม็ด สรรพยา ๗ ส่ิงน้ีทําเปนจุณ

บดลายนํ้าทากนิ 

ธฉ ๒ / ๗๑ / ๔-๕ 

 

๒.๒.๑.๔ สวนวิธีการใชยา เปนสวนที่บอกถึงวิธีการใชยาและข้ันตอน

ตางๆ ในการใชยา ดังตัวอยางวิธีการใชยาของยาตํารับเหงื่อพิการที่วา 

 



๘๑ 

 

อันวาลักษณะเหงื่อพิการน้ันมักใหซูบผอม ถาจะแกทานใหเอาบอระเพ็ด ๑ กระดอม 

๑ แหวหมู ๑ รากมะแวงท้ังสอง ๑ รากเจตมูล ๑ รากชาพลู ๑ เทียนชะมด ๑ โกฐบัว ๑ 

สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค ตมก็ไดทําผงก็ได กินแกเหงื่อพิการหาย 

ธฉ ๒ / ๙๐-๙๑  

 

๒.๒.๑.๕ สวนของสรรพคุณ เปนสวนที่บอกถึงสรรพคุณของตํารับยา

น้ันๆ ดังตัวอยางสรรพคุณตํารับแกปถวีธาตุพิการ ที่วา  

 

ขนานหน่ึงทานใหเอา บอระเพ็ด กระพังโหม มะแวงท้ัง ๒ ขี้กาแดง รากขัดมอน 

พริกไทย ชาพลู เชือกเขาพรวน เถาวัลยเปรียง เปลือกมูกกระทก รากจิงจอ สรรพยา ๑๒ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้าจันทนนํ้าดอกไมก็ไดกิน แกปถวีธาตุพิการดีเดือด

หายดีนัก 

ธฉ ๓ / ๑๔-๑๕ 

 

๒.๒.๒ ลักษณะการขึ้นตนและลงทายของตํารับยา มีรายละเอียดดังน้ี 

๒.๒.๒.๑ การขึ้นตนของตํารับยา  การข้ึนตนของตํารับยาน้ันมีการ

ข้ึนตนหลายลักษณะ เชน ข้ึนตนดวยการบอกช่ือยา การสวนผสมยา หรือข้ึนตนดวยอาการของโรค 

หรืออาการตางๆ ที่ใชตํารับยาน้ันรักษา สามารถแบงได ๗ แบบ ดังน้ี 

แบบท่ี ๑ การข้ึนตนดวยช่ือตํารับยา เพื่อเปนการบอกใหทราบช่ือยาวา ยาตํารับน้ันช่ือ

วาอะไร และชวยในการจํา เพื่อไมใหสับสนในการรับประทานยาหรือการจัดหาตัวยา เพราะการที่มีช่ือ

ยากํากับก็จะทําใหทราบขนาดของตัวยาและวิธีการใชยาที่อยูในตํารับ เชน 

 

ยาช่ือสังขสุวรรณแพทยา ขนานน้ีทานใหเอา สังขเผา ๑ 

ธฉ ๒/ ๓๕-๓๖  

ยาช่ือเนาวหอย ขนานน้ีทานใหเอาหอยขมเผา  ๑ ตาํลงึ 

ธฉ ๒ / ๔๐ / ๒ 

ยาช่ือสํามสักรใหญ ขนานน้ีทานใหเอาลูกมะแวงเทศ ๑ 

    ธฉ ๒ / ๕๐ / ๒ 

ยาช่ือสวางฤทธิคุณ ขนานน้ีทานใหเอารากบัวหลวง ๑ 

ธฉ ๒ / ๕๑ / ๒ 

ยาน้ีช่ือสมิตสวาหะธิคุณ ขนานน้ีทานใหเอาโกฐ ท้ังหา 

ธฉ ๒ / ๕๓-๕๔ / ๔ 



๘๒ 

 

ยาช่ือมหาหัษดมธิคุณ ขนานน้ีทานใหเอาชะมดเชียง ๑ 

ธฉ ๒ / ๕๙ / ๑-๒ 

ยาช่ือสาธุเบญจกูล ขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๑ ชาพลู ๒ 

ธฉ ๓ / ๘๐ / ๑ 

ยาช่ือมาตลุงโสฬส ขนานน้ีทานใหเอา 

ธฉ ๓ / ๘๕ / ๓ 

 

แบบท่ี ๒ การข้ึนตนดวยวิธีการใชยา คือ บอกวิธีการใชยาแตละชนิดใหรูวายาตํารับน้ีมี

วิธีการใชยาอยางไร และเปนการปองกันการสับสนในกรณีผูที่ไมรูวาตํารับน้ีมีการบริหารยาหรือใชยา

แบบไหน เชน 

 

ยาตม แกปถวีธาตุขนานน้ีทานใหเอาใบมหาประสานสามรอยใบ ๑ 

ธฉ ๒ / ๔๖ / ๒ 

ยาประคบ ขนานน้ีทานใหเอาใบฝาง ๑ ใบตูมกาตน ๑ 

ธฉ ๒ / ๘๔  / ๑ 

ยาหยอดตา ขนานน้ีทานใหเอา พันธุผักกาด ๑ 

ธฉ ๒ / ๘๕ / ๑ 

ยาทาตัว แกแสบรอนขนานน้ีทานใหเอาใบผักปลังแดง ๑ 

ธฉ ๒ / ๙๒ / ๒ 

 

แบบท่ี ๓ การข้ึนตนดวยคําวา “ถาจะแก” เพื่อเปนการข้ึนตนตํารับยาที่ตอจากการ

อธิบายอาการสาเหตุของโรคน้ันๆ ที่เกิดข้ึนแลวตามดวยตํารับยาที่จะแกรักษาจึงใชคําวา ถาจะแก

ข้ึนตนตํารับยา เชน 

 

ถาจะแกทานใหเอา พริกไทย ๑ ขิง... 

ธฉ ๒ / ๓๙ / ๑ 

ถาจะแกทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑ 

ธฉ ๒ / ๓๑ / ๔ 

ถาจะแกทานใหเอารากมะเดื่อดิน ๑ 

ธฉ ๒ / ๘๖ / ๕ 

 



๘๓ 

 

แบบท่ี ๔ การข้ึนตนดวยคําวา “ถามิฟง” “ถามิหาย” มักจะเปนตํารับยารองที่จายตอ

จากยาตํารับยาที่รักษา หรือตํารับยาหลักที่ใชรักษาไมไดผลดี จึงมาใชตํารับที่ ๒ เชน 

 

ถามิหายทานใหเอารากมะเกลือ ๑ รากสลอด ๑ 

ธฉ ๒ / ๘๕ / ๓ 

ถามิฟงทานใหเอาผักเสี้ยนผี ๑ 

ธฉ ๒ / ๘๒ / ๑ 

 

แบบท่ี ๕ การข้ึนตนดวยคําวา “ยาแก” แลวตามดวยอาการหรือช่ือโรคเพื่อเปนการบอก

ถึงสรรพคุณของยาตํารับน้ันวามีสรรพคุณแกโรคหรืออาการใดไดบาง ซึ่งระหวางทําการรักษาอาจจะมี

โรคแทรกซอนเกิดข้ึน จึงมีสูตรยาหรือตํารับยาเพื่อใชแกโรคหรืออาการแทรกซอนที่เกิดข้ึนระหวาง

การรักษา เชน 

 

ยาแกลม ขนานน้ีทานใหเอา สมออัพยา ๒ 

ธฉ ๓ / ๖๗ / ๒ 

ยาแกเสมหะ ขนานน้ีทานใหเอามะขามปอม ๒ 

ธฉ ๓ / ๖๖ / ๒ 

ยาแกกําเดา ขนานน้ีทานใหเอาสมอพิเภก ๒ ตําลึง 

ธฉ ๓ / ๖๖-๖๗ / ๔ 

ยาแกภายใน ขนานน้ีทานใหเอาสะคาน ๑ 

ธฉ ๒ / ๙๘ / ๒-๓ 

ยาแกติกขธาตุ ขนานน้ีทานใหเอา เกสรบัวหลวงท้ัง ๒ 

ธฉ ๓ / ๙๖ / ๒ 

ยาแกธาตุเพลิงถอย น้ันขนานน้ีทานใหเอา ตรีกฏก 

ธฉ ๓ / ๙๘ / ๒ 

แบบท่ี ๖ การข้ึนตนดวยคําวา “ขนานหน่ึง” เปนคําเรียกตํารับยาอีกตํารับหน่ึงหรือสูตร

หน่ึง เชน 

 

ขนานหน่ึง ทานใหเอารากมะกรูด ๑ 

ธฉ ๒ / ๖๖ / ๓ 

ขนานหน่ึง ทานใหเอาใบพลวง ๑ 

ธฉ ๒ / ๗๘ / ๒ 



๘๔ 

 

คําวา “ขนาน” เปนคําลักษณนามของตํารับยา ที่กลาวช่ือตํารับแลวจะไมกลาวซ้ํา ใชคํา

วา “ขนาน”แทน เชน 

ยาทาแกฟกบวม ขนานน้ีทานใหเอาขี้เหล็ก 

ธฉ ๒ / ๓๕ / ๒ 

ยาช่ือเนาวหอย ขนานน้ีทานใหเอาหอยขมเผา  ๑ ตําลงึ 

ธฉ ๒ / ๔๐ / ๒ 

 

แบบท่ี ๗ การข้ึนตนตํารับยาดวยคําวา “ถาแล” และ “อันวา” แลวตามดวยลักษณะ

อาการและช่ือโรค แลวตามดวนตัวยาที่จะประกอบในตํารับ เพื่อเปนการอธิบายวา ถาเกิดปวยดวย

โรคน้ีแลวมีอาการตอไปน้ีตองประกอบยาใดบางในการรักษาโรคและอาการตางๆ ที่ปรากฏ เชน 

 

ถาแลผมพิการน้ัน คือใหเจ็บซ่ึงสมองศีรษะแลใหผมรวง 

ธฉ ๒ / ๒๗ / ๑ 

อันวาลักษณะขนพิการน้ัน คือใหเจ็บในเสนขุมขนท่ัวสรรพางคกาย 

ธฉ ๒ / ๒๘ / ๑ 

อันวาลักษณะมูตรพิการน้ัน คือใหขัดปสสาวะแลใหปสสาวะน้ันขาว 

ธฉ ๒ / ๑๐๐ / ๒-๓ 

 

จากลักษณะการข้ึนตนของตํารายาที่แตกตางกัน เพราะการข้ึนตนดวยตํารับยาที่มีการต้ัง

ช่ือแลว แสดงวาตํารับยาน้ีมีการใชและต้ังช่ือโดยผูที่เปนแพทยใหช่ือ ซึ่งช่ือยาน้ันอาจจะเกี่ยวกับตัวยา

ที่ประกอบในตํารับยาหรืออาจจะเกี่ยวกับโรคที่ตํารับยาน้ันจะรักษา และการเรียกช่ือยาที่เอาวิธีการใช

ยา มาข้ึนตน เชน ช่ือ “ยาสังขสุวรรณแพทยา” ที่ตํารับประกอบดวยหอยสังข “ยาหยอดตา” ที่

วิธีการใช คือ การเอานํ้าที่ไดจากวิธีการทํามาหยอดตา หรือถาตํารับยาที่ยังไมไดรับการต้ังช่ือแตเปน

การคัดลอกสืบตอกันมาบอกอาการและตํารับยารักษาและหากยังไมไดรับการต้ังช่ือหรือเรียกช่ือยาน้ัน

ตามวิธีการใช ก็มักจะใชคําวา “ขนาน” ในการข้ึนตนตํารับยา และมีการใชคําวา “ถามิฟง”และ “ถา

มิหาย”ในกรณีที่เปนตํารับยารอง การใชคําวา “ถาจะแก” หรือ “ยาแก” ข้ึนตนตํารับยามักจะอยูตาม

หลักอาการหรือหรือตางๆ และเปนยาตํารับรองรักษาอาการแทรกซอนที่เกิดข้ึนระหวางการรักษา 

และการข้ึนตนดวยคําวา “ถาแล” และ “อันวา” ในเรื่องทวตึงสาการ ข้ึนตนดวยลักษณะอาการและ

ช่ือโรค แลวตามดวยสวนประกอบของตํารับยา  

๒.๒.๒.๒ การลงทายของตํารับยา  การลงทายของตํารับยาสวนมากจะ

ลงทายบอกวาตํารับน้ันเปนการยืนยันวายาตํารับน้ันมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมักใชคําวา 



๘๕ 

 

“หาย” “ดีนัก” “หายวิเศษนัก” การข้ึนตนดวยการรับรองถึงสรรพคุณของยาวามีผูใชแลวไดผล และ

ลงทายดวยคติธรรมทางพุทธศาสนา เรื่องบุญและกรรม ที่ทําใหเกิดโรคตางๆ การหายจากโรคหรือวา

การเจ็บปวยน้ันเกิดจากกรรมในอดีตของบุคคลน้ัน สรุปการลงทายดวยตํารับยาแบงเปน ๒ แบบ ดังน้ี 

แบบท่ี ๑ การลงทายดวยคําวา  “หาย” “หายดี” “หายดีนัก”  “ดีนัก” “วิเศษนัก” 

“หายวิเศษนัก” เปนการบอกถึงคุณวิเศษของตัวยาที่สามารถใชไดดีรักษาโรคน้ันๆ ไดหายจากการ

เจ็บปวย หรือเพื่อเปนการยืนยันถึงประสิทธิภาพ และสรรพคุณของยาตํารับน้ัน เชน 

 

แลพยาธิในอุทรน้ันหายดีนัก 

ธฉ ๓ / ๑๐๑ / ๒ 

แสบอุระแลริดสีดวงก็หายวิเศษนัก 

ธฉ ๓ / ๑๐๔ / ๒ 

ลายนํ้าดอกไมชโลมแกหนังพิการหาย 

ธฉ ๒ / ๓๒ / ๒-๓ 

แกเกศาแกโลมาพิการดีนัก 

ธฉ ๒ / ๒๘ / ๔ 

ยาขนานน้ีเจาคุณวัดแขวงเมืองบางคาง ทําฉันเปนนิจมีอายุสมมากได ๑๐๐ ป มีกําลัง

มากวิเศษนัก 

ธฉ ๓ / ๑๒ / ๒ 

 

แบบที่ ๒ การลงทายดวยคติธรรมทางพุทธศาสนาเร่ืองบุญและกรรมของ

บุคคล เชน จะแกเปนอันยากหนักแตทานใหยาไวแกดตูามบุญของสัตวเถิด 

ธฉ ๒ / ๔๔ / ๒ 

 

๓. สวนทาย 

การลงทายของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงเปน ๒ แบบคือ การสรุปเน้ือหาที่กลาวมา

ในพระคัมภีรวามีเน้ือหาวาดวยสิ่งใดบางและระบุขอความวาจบบริบูรณและการสรุปเน้ือหาที่กลาวมา

ในพระคัมภีรวามีเน้ือหาวาดวยสิ่งใดบางระบุขอความวาจบบริบูรณ และบอกวันที่คัดลอกเสร็จ มี

รายละเอียดดังน้ี 

๓.๑ การสรุปเน้ือหาที่กลาวมาในพระคัมภีรวามีเน้ือหาวาดวยสิ่งใดบางและลงทาย

ดวยคําวา “จบบริบูรณแตเพียงน้ีโดยสังเขป”  ดังตัวอยางคําลงทายของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

ที่วา 



๘๖ 

 

พระอาจาริยเจากลาวมาไนพรคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ วาดวย ลักษณะพิษแหงโอสถ

สถิตตามวันตามเพลา แลชัก ถอนยา ทวียา แลรสโอสถอันควรแกโรค แลทวตึงสาการ ก็

จบบริบูรณแตเพียงน้ีโดยสังเขป ๚ ๛ 

ธฉ ๒ / ๑๐๓-๑๐๔ 

 

๓.๒ การสรุปเน้ือหาที่กลาวมาในพระคัมภีรวามีเน้ือหาวาดวยสิ่งใดบางลงทายดวย 

คําวา “จบบริบูรณ โดยสังเขปแตเพียงน้ี”  และบอกวันที่คัดลอกเสร็จ ดังตัวอยางคําลงทายพระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัยเลม ๓ ที่วา  

 

พระอาจารยเจากลาวมาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูก ๓ วาดวยลักษณะโอสถแกโรค

ตามประเทศทั้ง ๔ แลธาตุทั้ง ๔ ออกจากกาย ธาตุทั้ง ๔ กําเริบข้ึนในระดูกระหนาบคาบ

เกี่ยวใหบังเกิดในฤดูหกแลสําแดงธาตุทั้ง ๔ ในฤดู ๓ หามของแสลงในฤดู ๓ แลลักษณะ

เบญจกูล ทั้งปวง ก็จบบริบูรณ โดยสังเขปแตเพียงน้ี ๚๛๚ วัน ศุกร แรม ๙ คํ่า เดือน 

๕ 

ธฉ ๓ / ๑๐๔-๑๐๕ 

 

สรุปไดวา ขนบการแตงพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยตามโครงสรางแบงเปน ๓ สวน ดังที่กลาว

มาคือ สวนตนพระคัมภีร สวนเน้ือหาพระคัมภีร และสวนทายของพระคัมภีรน้ันเปนขนบการแตงของ

คัมภีรแพทยเพื่อใหแพทยพึงศึกษาเน้ือหาเรื่องราวตางๆ ตามลําดับและตามความสําคัญของ

เน้ือหาวิชาของผูที่จะศึกษาเพื่อเปนแพทย และมักจะมีคําเนนยํ้าในเรื่องที่ผูที่จะเปนแพทยควรรูดวย

คําข้ึนตนและคําลงทายของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย และคําข้ึนตนและคําลงทายในสวนของเน้ือหา 

การเรียบเรียงลําดับเนื้อหา 

การ เรียงลํ าดับ เ น้ือหาในพระคัมภีรธา ตุวินิจฉัยน้ันไดแบง เ น้ือหาเปน ๓ เลม 

ประกอบดวยเน้ือเรื่อง  ๑๗ เรื่องตามบานแพนกดังน้ี 

๑. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ ประกอบไปดวยเน้ือหา ๗ เรื่อง ไดแก 

๑.๑ ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖  

๑.๒ คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตย 

๑.๓ ธาตุอภิญญาณ 

๑.๔ จตุรสมาธาตุสรรพ 

๑.๕ ธาตุแตกใหโทษ 

๑.๖ ธาตุกําเริบใหโทษ 



๘๗ 

 

๑.๗ ธาตุลดถอย 

๒. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ ประกอบไปดวยเน้ือหา ๕ เรื่อง ไดแก 

๒.๑ คาบพิษโอสถสถิตตามวันเพลา   

๒.๒ ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง  

๒.๓ โอสถอันควรแกโรค   

๒.๔ ประถมธาตุทั้งสี่ 

๒.๕ ทวตึงสาการ 

๓. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ ประกอบไปดวยเน้ือหา ๕ เรื่อง ไดแก 

๓.๑ โอสถแกโรคตามประเทศสี่ 

๓.๒ ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว 

๓.๓ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในฤดูเกี่ยวคาบ  

๓.๔ ไขบังเกิดในฤดูหกแลธาตุทั้ง ๔ 

๓.๕ หามแสลงในสามฤดูแลเบญจกูล 

จํานวนเน้ือเรื่องที่เรียงลําดับตามบานแพนกน้ัน พบวายังมีเน้ือหาที่แทรกอยูในพระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัยแตละเลมแตไมไดเขียนอยูในบานแพนก มีลักษณะการข้ึนตนเน้ือเรื่องที่บงบอกถึงการข้ึน

เน้ือเรื่องใหมในลักษณะตางๆ ดังที่กลาวไวแลวในเรื่องโครงสรางของพระคัมภีร จากการศึกษาพบเน้ือ

เรื่องยอยที่แทรกอยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ เลม ผูวิจัยไดศึกษาจํานวนเน้ือหาจากการนับ

จํานวนหนาสมุดไทยในแตละเรื่อง ดังน้ี 

๑. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ ประกอบไปดวยเน้ือหา ๑๓ เรื่อง ไดแก 

๑.๑ ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖   จํานวน ๑๖ หนา ต้ังแตหนา   ๔-๒๐ 

๑.๒ ลักษณะกําเนิดแหงหมูโรคทั้งหลาย  จํานวน   ๕ หนา ต้ังแตหนา ๒๐-๒๔ 

๑.๓ ลักษณะพระเคราะหเทวดาทั้ง ๘ จํานวน   ๔ หนา ต้ังแตหนา ๒๔-๒๗ 

๑.๔ คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตย จํานวน ๒๖ หนา ต้ังแตหนา ๒๘-๕๔ 

๑.๕ ลักษณะประเทศที่เกิด   จํานวน   ๒ หนา ต้ังแตหนา ๕๔-๕๕ 

๑.๖ ลักษณะมูลเหตุอันจะทําใหธาตุทั้ง ๔ กําเริบและลดถอย จํานวน ๗ หนา ต้ังแต

หนา ๕๕-๖๑ 

๑.๗ ธาตุอภิญญาณ   จํานวน ๑๓ หนา ต้ังแตหนา ๖๑-๗๓ 

๑.๘ จตุรสมาธาตุสรรพ   จํานวน   ๕ หนา ต้ังแตหนา ๗๓-๗๗ 

๑.๙ การพิจารณาซึ่งไขทั้งปวงอันเกิดแตสมุฏฐาน จํานวน ๔ หนา ต้ังแตหนา ๗๗-๘๐ 



๘๘ 

 

๑.๑๐ จักราศีอันอันจะบอกใหแจงซึ่งธาตุกําเริบและลดถอย จํานวน ๖ หนา ต้ังแต

หนา ๘๐-๘๕ 

๑.๑๑ หลักการคํานวณธาตุวิปริตใหโทษ  จํานวน   ๒ หนา ต้ังแตหนา ๘๕-๘๖ 

๑.๑๒ ธาตุแตกใหโทษ   จํานวน   ๗ หนา ต้ังแตหนา ๘๖-๙๒ 

๑.๑๓ ธาตุกําเริบใหโทษ   จํานวน   ๖ หนา ต้ังแตหนา ๙๒-๙๗ 

 

จากการศึกษาพบวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ ที่แบงเน้ือหาตามลักษณะการข้ึนตน

เรื่องทั้งหมด ๑๓ เรื่อง และเรื่องที่ปรากฏในบานแพนกและตอนทายของพระคัมภีรที่กลาวสรุปน้ัน ไม

ปรากฏมีเน้ือเรื่องที่มีการข้ึนตนชัดเจนคือ เรื่องธาตุลดถอย แตเรื่องธาตุลดถอยน้ีไดปรากฏแทรกใน

เรื่องลักษณะมูลเหตุอันจะทําใหธาตุทั้ง ๔ กําเริบและลดถอย และเรื่องจักราศีอันอันจะบอกใหแจงซึ่ง

ธาตุกําเริบและลดถอย สวนจํานวนเน้ือหามากที่สุดคือ เรื่องคติดําเนินแหงพระจันทรและพระอาทิตย 

ซึ่งเปนเรื่องที่มีจํานวนเน้ือหามากและสําคัญ ในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยยังปรากฏในการอางอิง

เกี่ยวกับเรื่องฤดูกาล ๓ และฤดู ๖ วาหากตองการเขาใจเรื่องฤดู ๓ และฤดู ๖ แลวจะตองทําความ

เขาใจในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ดังที่กลาวมาแลวในขอสันนิษฐานถึงที่มาของเอกสาร ขอสังเกตวาดวย

การอางอิงเน้ือหาและเอกสารที่เกี่ยวของ สวนเน้ือหานอยที่สุดพบอยู ๒ เรื่อง คือเรื่องลักษณะ

ประเทศที่เกิดและหลักการคํานวณหาธาตุวิปริตใหโทษ จะเห็นไดวาเน้ือเรื่องที่ประกอบอยูในพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ จะเปนหลักการและทฤษฎีเน้ือหาสรรพวิชาที่เกี่ยวของกับทางดาน

การแพทยแผนไทยเพื่อใชประกอบการวิเคราะหและวินิจฉัยโรค 

๒. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ ประกอบดวยเน้ือหาทั้งหมด ๙ เรื่อง ไดแก 

๒.๑ พิษโอสถสถิตตามวันเพลา   จํานวน     ๕ หนา ต้ังแตหนา   ๓-๗ 

๒.๒ รสโอสถ   จํานวน     ๓ หนา ต้ังแตหนา   ๗-๙ 

๒.๓ ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง  จํานวน     ๓ หนา ต้ังแตหนา   ๙-๑๑ 

๒.๔ โอสถอันควรแกโรค   จํานวน     ๔ หนา ต้ังแตหนา ๑๑-๑๖ 

๒.๕ รสยาแรงกวากัน  จํานวน     ๓ หนา ต้ังแตหนา ๑๖-๑๘ 

๒.๖ อายุกับการใชสรรพยา  จํานวน     ๓ หนา ต้ังแตหนา ๑๘-๒๐ 

๒.๗ ลักษณะพิเศษของสรรพยา     จํานวน     ๒ หนา ต้ังแตหนา ๒๑-๒๒  

๒.๘ ธาตุทั้ง ๕   จํานวน     ๕ หนา ต้ังแตหนา ๒๒-๒๖ 

๒.๙ ทวตึงสาการ   จํานวน   ๗๙ หนา ต้ังแตหนา ๒๖-๑๐๔ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ แบงเน้ือหาตามลักษณะการข้ึนตนเรื่องทั้งหมด ๗ เรื่อง 

เน้ือเรื่องตามบานแพนกเขียนไววา ประถมธาตุทั้ง ๔ แตในเน้ือเรื่องพบวาใชคําวาธาตุทั้ง ๕ เพิ่มเขามา



๘๙ 

 

อีก ๑ ธาตุ คืออากาศธาตุ ซึง่ประถมธาตุทั้ง ๔ น้ันนาจะหมายถึงธาตุดินธาตุลม ธาตุนํ้า ธาตุไฟ และ

จํานวนเน้ือหาที่มากที่สุดในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ ก็คือเรื่อง ทวตึงสาการ มีทั้งหมด ๗๙ หนา 

และในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ น้ีเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการใชสมุนไพรเบื้องตน เชน พิษโอสถ

สถิตตามวันเพลา, รสโอสถ, ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง, โอสถอันควรแกโรค, รสยาแรงกวากัน สวนเรื่อง    

ทวตึงสาการน้ันเปนรูปแบบของตํารายาคือ มีลักษณะอาการของโรคพรอมทั้งบอกตํารับยาที่ใชแก

หรือรักษาโรคและอาการน้ันๆ 

๓. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ ประกอบดวยเน้ือหาทัง้หมด ๑๓ เรื่อง ไดแก 

๓.๑ โอสถแกโรคตามประเทศสี ่  จํานวน   ๔ หนา ต้ังแตหนา  ๒-๕ 

๓.๒ ยาแกบุคคลอันเกิดในปนักษัตร  จํานวน   ๘ หนา ต้ังแตหนา  ๕-๑๒ 

๓.๓ ธาตุทั้ง ๔ พิการออกจากตัว  จํานวน ๒๐ หนา ต้ังแตหนา ๑๒-๓๑ 

๓.๔ ยาแกธาตุกําเริบแลหยอน  จํานวน   ๖ หนา ต้ังแตหนา ๓๑-๓๖ 

๓.๕ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในฤดูเกี่ยวคาบ จํานวน ๑๓ หนา ต้ังแตหนา ๓๖-๔๘  

๓.๖ ไขบังเกิดในฤดูหกแลธาตุทั้ง ๔  จํานวน ๑๗ หนา ต้ังแตหนา ๔๘-๖๔ 

๓.๗ ยาแกไขแตในเพลาตางๆ   จํานวน   ๓ หนา ต้ังแตหนา ๖๔-๖๖   

๓.๘ ยาแกเสลด กําเดา ลม   จํานวน   ๓ หนา ต้ังแตหนา ๖๖-๖๗ 

๓.๙ หามแสลงในสามฤดู   จํานวน   ๔ หนา ต้ังแตหนา ๖๗-๖๙ 

๓.๑๐ หลักการวางยาแกไข   จํานวน   ๗ หนา ต้ังแตหนา ๖๙-๗๕ 

๓.๑๑ เบญจกลู    จํานวน ๑๙ หนา ต้ังแตหนา ๗๖-๙๔ 

๓.๑๒ ยาแกจตุสมาธาตุสรรพ  จํานวน   ๖ หนา ต้ังแตหนา ๙๔-๙๙ 

๓.๑๓ ยาแกบํารุงธาตุ   จํานวน   ๖ หนา ต้ังแตหนา ๙๙-๑๐๔ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ แบงเน้ือหาตามลักษณะการข้ึนตนเรื่องทั้งหมด ๑๓ เรื่อง 

ปรากฏการเรียกลักษณะธาตุลดถอย วาธาตุหยอน ซึ่งธาตุลดถอยน้ันปรากฏเรียกในพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัย เลม ๑-๒ แตในความหมายและบริบทในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยคําวา“ลดถอย” และคําวา 

“หยอน” น้ันไดใหความหมายเหมือนกัน คือ การทํางานของธาตุนอยลง และจํานวนเน้ือหามากที่สุด

คือเรื่องธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว มีจํานวน ๒๐ หนาและรองลงมา คือ เบญจกูล มี ๑๙ หนา พระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เน้ือเรื่องเปนตํารายาทั้งหมด  

ในสวนของทฤษฎีของการแพทยแผนไทยที่ไดเรียบเรียงเปนเน้ือหาบทเรียนใหผูที่จะเปน

แพทยแผนไทยไดศึกษาหาความรูตามลําดับเน้ือเรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ และ ๒ เน้ือหา

สวนมากเปนทฤษฎีหรือหลักการความรูที่แพทยพึงรู เชน เรื่องเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค ความรู

เบื้องตนในการใชยาสมุนไพร การเก็บยา ปรุงยา ซึ่งผูที่จะเปนแพทยตองทําความเขาใจในเน้ือหาให



๙๐ 

 

ชํานาญ และพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓ เน้ือหาเปนลักษณะของอาการของโรค บอกวิธีการรักษา

และยารักษาโรคหรืออาการน้ันๆ ทั้งน้ีสังเกตไดจากพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ มีเรื่องของยาแก

รักษาอาการของโรคที่มาจากเรื่องจตุสมาธาตุสรรพไวทาย เลม ๓ ซึ่งเน้ือหาหลักการเรื่องจตุรสมาธาตุ

สรรพที่อยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ บอกไวแตเน้ือหาหลักการและทฤษฎี แตไมไดบอกตํารับยา 

หรือตัวยาที่จะใชในการรักษาโรคน้ัน จึงอาจจะเปนไดวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ันประกอบดวยกัน

ทั้งหมด ๓ เลม  

นอกจากน้ี พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังมีลักษณะการเรียงลําดับความสําคัญของการเรียนรู

เน้ือหาตางๆ อยางตอเน่ือง ไวใหผูศึกษาไดทําความเขาใจเน้ือหาแตละเรื่องใหเขาใจอยางถองแท 

เพราะเน้ือหาทั้งหมดน้ันตองมีการประมวลความรูรอยเรียงกันอยางเปนขนบแบบแผนของการศึกษา 

เน้ือหาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเรื่องแรกที่ตองศึกษาและทําความเขาใจ คือเรื่องขันธบัญจกทั้ง ๕ และ

อายตนะ ทั้ง ๖ เปนการบอกใหทราบถึงลักษณะธาตุในรางกาย เน้ือหาทฤษฏีเกี่ยวกับการวิเคราะห

โรคและการเกิดโรคดวยสาเหตุตางๆ เชน ฤดูกาล และการเคลื่อนที่ของจักรราศี ที่มาของการเกิด

ฤดูกาล การเคลื่อนที่ของพระอาทิตยและพระจันทรที่สงผลกระทบตอธาตุในรางกาย และเกิดการ

เจ็บปวย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ เปนความรูดานการใชยาสมุนไพรและวิธีนํายามาใชประกอบ

ในการรักษาโรค เปนการใหรูหลักการปรุงยาพื้นฐานหรือหลักเภสัชแกผูที่จะศึกษาและมาประกอบตัว

ยา สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เปนความรูเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรค และวิธีการใชยา  มี

ตํารับยาและตัวยาที่ใชในการรักษา พรอมทั้งคําแนะนําในการดูแลสุขภาพรางกาย ขอหามขอควร

ระวังของแสลงขณะที่ปวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

๙๑ 

บทท่ี ๔ 

สารัตถะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

 

การศึกษาสารัตถะในคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ันมีสาระสําคัญ ๒ ประการ คือ เน้ือหาที่เกี่ยวกับ

การวินิจฉัยธาตุในรางกาย และเน้ือหาที่เกี่ยวกับการใชยาสมุนไพร 

 

การวินิจฉัยธาตุในรางกาย 

การแพทยแผนไทยมีความเช่ือวารางกายมนุษยประกอบข้ึนจาก “ธาตุ” เมื่อธาตุอยูใน

สภาวะสมดุลหรือสภาวะปรกติก็จะทําใหรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย แตถาธาตุในรางกายขาดความ

สมดุลหรือผิดปรกติก็จะทําใหรางกายเกิดการเจ็บปวยการวินิจฉัยธาตุในรางกายตามลักษณะตางๆ 

เปนการช้ีแจงลักษณะอาการตางๆ เมื่อถูกสิ่งแวดลอมตางๆภายนอกรางกายมากระทบธาตุหรือสาเหตุ

เหตุที่ทําใหธาตุผิดปรกติในลักษณะตางๆจากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวามีสาระสําคัญ

กลาวถึงธาตุในรางกาย ๒ ลักษณะดังตอไปน้ี 

ลักษณะธาตุปรกติ 

จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวา ลักษณะธาตุปรกติในรางกาย กลาวถึง

ลักษณะธาตุปรกติทั้งหมด ๒ แนวความเช่ือมีรายละเอียดดังน้ี 

๑.  แนวความเชื่อเรื่องธาตุ ๔  

 ธาตุในร างกายมนุษยตามแบบทฤษฎีธาตุของไทยกลาววาร างกายมนุษย

ประกอบดวยธาตุ ๔ ประการไดแกธาตุดิน (ปถวีธาตุ) ธาตุนํ้า (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) และธาตุ

ไฟ (เตโชธาตุ)ความเจ็บปวยตางๆ  มีปฐมเหตุจากการแปรปรวนของธาตุ๘๕ ซึ่งในพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยกลาวถึงกองธาตุทั้ง ๔ ความวา 

 

อน่ึงพระอาจาริยเจาจะแจงออกบอกกองธาตุทั้ง ๔ ใหรูจักวาตานซางมีช่ือน้ันแลไข

อันน้ันช่ือน้ี บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนปถวีธาตุ บางคนป บาง

คนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนอาโปธาต ุบางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บาง

                                         
๘๕โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และยงศักดิ์ ตันติปฎก, สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย  (นนทบุรี: สํานักวิจัย

สังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐), ๑๓๓ 

 



๙๒ 

๑๔๖ 

คนยาม เปนเตโชธาต ุบางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนวาโย ธาตุอัน

วาป อันวาเดือน อันวาวัน อันวายาม เปนปถวี เปนอาโป เปนเตโช เปนวาโย ก็มี

ลักษณะตางๆ กันดังน้ีเหตุดังน้ันมหาภูตรูปจึงเปนกระทูไขมีตานซางเปนตน 

ธฉ ๑ / ๒๒ / ๒-๓ 

 

จากขอความเรื่องกองธาตุทั้ง ๔ ที่เปนมี วัน, เดือน, ป, ยาม ของธาตุทั้ง ๔ ที่แตกตางกัน

มีลักษณะของอาการไข หรือการเจ็บปวยที่แตกตางกันแสดงใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดโรคที่มาจาก

กองธาตุทั้ง ๔ ในรางกายที่เรียกวามหาภูตรูป ธาตุทั้ง ๔ ประกอบดวย ธาตุดินหรือปถวีธาตุ ๒๐ 

ประการ ธาตุนํ้าหรือ อาโปธาตุ ๑๒ ประการ ธาตุลมหรือวาโยธาตุ ๖ ประการ และธาตุไฟหรือ

เตโชธาตุ ๔ ประการ มีรายละเอียดดังน้ี 

ธาตุดิน ๒๐ ประการ ไดแก 

เกศา คือ ผม  โลมา  คือ ขน 

นขา  คือ เล็บ  ทันตา  คือ ฟน  

ตะโจ คือ ผิวหนัง มังสงั  คือ กลามเน้ือ 

นหาร ู คือ เสนเอ็น อัฏฐิ  คือ กระดูก 

อัฏฐิมิญชัง คือ เย่ือหุมกระดูกวักกัง  คือ มาม 

หทยัง คือ หัวใจ ปหกงั  คือ ไต 

ยกนัง คือ ตับ   ปบผาสัง  คือ ปอด 

กิโลมกัง อ พังผืด  อันตัง  คือ ลําไสใหญ 

อันตคุนัง คือ ไสนอย อุทริยัง  คือ อาหาใหม 

กรีสงั คือ อาหารเกา มัตถเกมัตถลุงคัง คือ เน้ือสมอง 

ธาตุนํ้า ๑๒ ประการ ไดแก 

ปตตัง คือ นํ้าดี   เสมหัง  คือ เสลด  

ปุพโพ คือ นํ้าหนอง  โลหิตัง  คือ นํ้าเลือด  

เสโท คือ นํ้าเหงื่อ  เมโท  คือ มันขน  

อัสส ุ คือ นํ้าตา  วสา  คือ มันเหลว  

เขโฬ คือ นํ้าลาย  สิงฆานิกา คือ นํ้ามูก 

ลสิกา คือ นํ้าไขขอ  มุตตัง  คือ นํ้าปสสาวะ 

ธาตุลม ๖ ประการ ไดแก 

อุทธังคมาวาตา   คือ ลมพัดจากเบือ้งลางสูเบือ้งบน  

อโธคมาวาตา   คือ ลมพัดจากเบือ้งบนสูเบื้องลาง 

 



๙๓ 

 

โกฏฐาสยาวาตา   คือ ลมพัดในกระเพาะอาหารและลําไส  

กุจฉิสยาวาตา  คือ ลมพัดอยูในทองนอกลําไส  

อังคมังคานุสารีวาตา  คือ ลมพัดทั่วรางกาย  

อัสสาสะปสสาสะวาตา  คือ ลมสําหรบัหายใจเขาออก 

ธาตุไฟ ๔ ประการ ไดแก 

สันตัปปคคี   คือ ไฟทําใหรางกายอบอุน เปนปกติ 

ปริทัยหัคคี   คือ ไฟทําใหรอนระส่ําระสาย 

ชิรณัคคี   คือ ไฟทําใหชรา 

ปริณามัคคี   คือ ไฟยอยอาหาร 

๒.  แนวความเชื่อเรื่องธาตุ ๕  

 ธาตุทั้ง ๕ ในรางกาย ประกอบไปดวย ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ 

ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยอธิบายถึงลักษณะธาตุทั้ง ๕ ดังขอความวา 

 
พระอาจารยทานกลาวไวใหพึงรูโดยสังเขปลําดับน้ีจะแสดงดวยธาตุท้ัง๕คือปถวีธาตุ๑

อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ อากาศธาตุ ๑ เปนประการดวยกันดังน้ีอันวาลักษณะ

ปถวีธาตุ ๒๐ น้ัน คือมีเกศาเปนตน มีมัตทเกมัตทลุงคังเปนท่ีสุด อันวาลักษณะอาโปธาตุ 

๑๒ น้ันคือ มีปตตังเปนอาทิ มีมุตตังเปนปริโยสาร อันวาลักษณะเตโชธาตุ ๔ น้ัน คือ มีสันต

ปคคีเปนตน มีวสีตาชีรนักคีเปนท่ีสุด อันวาลักษณะวาโยธาตุ ๖ น้ัน คือ มีอุทังคมาวาตะเปน

อาทิ มีอัสสาสะปสสาสะวาตะเปนปริโยสาร อันวาลักษณะอากาศธาตุน้ันคือ นิศวาต อัศวาต 
ปศวาต ท้ัง ๓ เปนประเทียบ คือ ประสมประมวลเขาดวยกันจึงจักไดช่ือนามช่ือวาธาตุบันจก 

ธฉ ๒ / ๒๓-๒๔ / ๑-๔ 

 

จากขอความดังกลาว ธาตุที่เพิ่มเขามาจากธาตุทั้ง ๔  คือ อากาศธาตุ พระคัมภีรธาตุ-

วินิจฉัยกลาวถึงความสําคัญของธาตุทั้ง ๕  ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอากาศธาตุความวา 

 
แลใหแพทยสันนิษฐานการพึงรูในอาการ ๓๒ แลธาตุท้ัง ๕ ใหแมนแทจึงจะแจงไปใน

โรคานุโรคพยาธิแหงบุคคลท้ังหลายในโลกน้ีบังเกิดเพ่ือธาตุท้ัง ๕ ถาจะดับเบญจขันธก็ยอม

ดับดวยธาตุท้ัง ๕ ดุจดังหน่ึงรูปธรรมแลนามธรรมก็เปนท่ีอาศัยซ่ึงกันแลกันคร้ันรูปธรรมมิได

เกิดนามธรรมก็มิไดปรากฏมีแลธาตุท้ัง ๕ น้ีใหเกิดก็ไดใหตายก็ไดแลอากาศธาตุน้ัน คือ

สัญญาซ่ึงวามาท้ังน้ีเปนแตสังเขป ถายังมิชัดก็ใหไตถามผูวิเศษแลทานผูไดจําเริญสมถะ

กรรมฐานน้ันจึงจะรูแจงไปในอากาศธาตุถารูแลวอาจยังรูวาจะรอดจะตายแลจะตายใน

วันใดแลยามใดก็จะรูดุจนัยดังน้ี 

ธฉ ๒ / ๒๔ / ๑-๔ 



๙๔ 

 

จากขอความดังกลาวพบวา การอธิบายถึงความสําคัญของธาตุทั้ง ๕ ที่วาบุคคลทั้งหลาย

ประกอบดวยธาตุทั้ง ๕ และอากาศธาตุ คือสัญญาในขันธ ๕ ถายังไมเขาใจในเรื่องอากาศธาตุใหไป

ปรึกษาผูรูหรือผูที่เจริญสมถะกรรมฐาน หากผูเปนแพทยรูและเขาใจซึ่งอากาศธาตุก็จะทําใหรูถึง

หลักการรักษาโรควาผูใดจะรอด หรือตายในวันและยามใด  

ธาตุในลักษณะปรกติในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ประกอบไปดวยแนวความเช่ือเรื่องธาตุทั้ง 

๔ และธาตุทั้ง ๕ ในรางกายที่เปนธาตุเริ่มตนของการเจ็บปวย เมื่อธาตุเหลาน้ีอยูในภาวะสมดุลหรือ

ทํางานไดปรกติก็จะไมเกิดการเจ็บปวยข้ึน แตถาทํางานผิดปรกติไปก็จะทําใหรางกายเกิดการเจ็บปวย

ข้ึนไดแลวแตวาธาตุใดในรางกายจะมีปจจัยตางๆ สงเสริมมีอิทธิพลใหธาตุในรางกายน้ันขาดสมดุลไป 

หรือสูญเสียการทํางานในลักษณะปรกติไป 

ลักษณะธาตุผิดปรกติ  

ลักษณะธาตุผิดปรกติ หมายถึงธาตุในรางกายที่ทํางานผิดปรกติไปแลวกอใหเกิดอาการ

เจ็บปวยข้ึน จะมากหรือนอยน้ันข้ึนอยูกับความแข็งแรงของตัวธาตุหรือมูลเหตุตางๆ ที่ทําใหธาตุเกิด

เสียภาวะสมดุล ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกลาววาลักษณะธาตุผิดปรกติมี ๒ ปจจัย คือ สาเหตุหลัก

และอิทธิพลที่สงเสริม ซึ่งสามารถแบงความผิดปรกติของธาตุได ๕ ลักษณะดังน้ี 

๑. ธาตุกําเริบ 

 ธาตุกําเริบ หมายถึง อาการความรุนแรงข้ึนของธาตุในรางกาย ไดแก ปถวีธาตุ 

เตโชธาตุ วาโยธาตุ อาโปธาตุทํางานผิดปรกติหรือไดรับการกระทบจากสิ่งแวดลอมหรือปจจัยตางๆ

กอใหเกิดการกําเริบข้ึนของธาตุทั้ง ๔ ในรางกาย มีลักษณะอาการที่แตกตางกันดังขอความวา 

 

ปถวีธาตุกําเริบใหโทษมีลักษณะอาการดังน้ี นอนมิหลับ มักโกรธ  กระหายนํ้า ทํา

อาการดังชา นํ้าลายไหลหนัก เสียดแทงราวขางเจ็บหลังเจ็บเอว อุจจาระปสสาวะมิออกให

ทองลั่นจอๆ ใหหวานปาก ใหหนักตัวแลปวดศีรษะ ขอลั่นดังกรอบๆ ใหเจ็บขอมือขอเทา ให

เจ็บหนาแขง เปนตน เตโชธาตุกําเริบใหโทษมีลักษณะอาการดังน้ี ใหไอ ฟนแหง มิอยาก

อาหาร ปวดศีรษะใหตามืดไมสบายใหระส่ําระสายเจรจาแลวลืมไปใหเจ็บหลัง ใหนํ้าตาตก 

เปนตน อาโปธาตุกําเริบใหโทษมีลักษณะอาการดังน้ี  ตัวสั่นแลวิงเวียน จักษุมืดไป มัก

หาวนอน มักกระหายนํ้า ใหนํ้าตาตก ใหปวดศีรษะ ใหเม่ือยตีนเม่ือยมือ นอนมิหลับ ใหไอ 

ใหสะอึก  กินอาหารมิรูรส ใหคํานึงแตของหอม ใหระลึกแตการเมถุน มักหวาด มักหนาว 

เม่ือนอนมักอยากนํ้าเปนตน วาโยธาตุกําเริบใหโทษมีลักษณะอาการดังน้ี ใหขนลุกขนพอง

สยองเกลา ใหมีนํ้ามูก ใหเจ็บปาก ใหฟนแหง ใหลิ้นแหง คอแหง ใหกระหายนํ้า ให

กระเหมนขา เห็นลูกเมียมักโกรธเคือง มักอยูท่ีสงัด มักหนาวบิดคราน ใหตีนเย็น มือเย็น มิ

รูสึกยากอาหาร มักใหกินสมแลสิ่งอันเย็น ใหไอเปนตน 

ธฉ ๑ / ๙๒-๙๘ 



๙๕ 

 

จากขอความดังกลาวแสดงถึงลักษณะอาการธาตุกําเริบของแตละธาตุซึ่งมีลักษณะอาการ

ที่แตกตางกัน ลักษณะอาการที่แตกตางกันของการกําเริบแตละธาตุจะชวยใหแพทยสามารถวิเคราะห

เบื้องตนไดจากการซักประวัติและสังเกตเห็นถึงกิริยาตางๆ ที่คนไขแสดงออกมาใหเห็น เชน ลิ้นแหง 

คอแหง กระหายนํ้า มือเย็นตีนเย็น อาการเหลาน้ีเปนลักษณะของวาโยธาตุกําเริบ แตถาคนไขมีอาการ

และอาการแสดง เชน นอนมิหลับ ไอ สะอึก ปวดศีรษะ กระหายนํ้า ตัวสั่น วิงเวียน จักษุมืด อาการ

เหลาน้ีน้ันเปนลักษณะของอาโปธาตุกําเริบ เปนตน ลักษณะอาการธาตุกําเริบเปนลักษณะอาการธาตุ

ผิดปรกติเริ่มแรกเมื่อธาตุในรางกายถูกกระทบดวยปจจัยตางๆ ทั้งดานอาหาร และพฤติกรรมการกอ

โรคตางๆ ลักษณะอาการธาตุกําเริบเปนอาการข้ันเริ่มตนของอาการเจ็บปวยยังไมรายแรงมาก 

๒. ธาตุลดถอย 

 ธาตุลดถอย หมายถึง ธาตุในรางกายทํางานไดนอยลงจากภาวะปรกติของธาตุ ในพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยอธิบายเรื่องธาตุลดถอยข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมมากระทบน้ัน คือ เดือน ฤดูกาล ดัง

ขอความวา  

 

อน่ึงในเดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ ท้ัง ๓ เดือนน้ี พยาธิบังเกิดดวยอาหารแรมคืนอัน

บุคคลหากบริโภคเปนลักษณะแหงเตโชธาตุใหโทษ คือ กระทําใหเย็นจะลุกจะน่ังก็ใหปวดอยู

ในอุทร ใหรอนกระหนกระหาย แลใหลมแลนไปในลําไสแลใหอุทรใหมือสั่นตีนสั่นอยูมิได

ขาดดังน้ี อาจารย พึงสําแดงวาเตโชธาตุถอยอน่ึงในเดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ ท้ัง ๓ 

เดือนน้ีพยาธิบังเกิดดวยกินนํ้าเนานํ้าขุนเปนลักษณะแหงวาโยธาตุใหโทษ คือ กระทําใหผอม

ใหตัวขาวซีดแลเหลืองไป ใหตัวน้ันเย็น ใหหายใจกระหนกระหาย ใหเหม็นขาวเหม็นนํ้าไม

รูจักรส ใหเหม็นเปนบุพโพโลหิต แลใหเปนไขจับดังน้ี อาจารย สําแดงวาวาโยธาตุถอย 

ธฉ ๓ / ๕๗-๕๘ 

 

จากขอความดังกลาวแสดงใหทราบวา เดือนมีความเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดภาวะธาตุ

ผิดปรกติ เดือนมีผลตอธาตุลดถอยที่เกิดจากสาเหตุไมเหมือนกัน ทําใหมีอาการแสดงตางๆที่ออกมาไม

เหมือนกัน ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกลาวถึง สภาวะธาตุลดถอย มีอยู ๒ ธาตุ คือวาโยธาตุและ

เตโชธาตุ สวน ปถวีธาตุและอาโปธาตุ ไมปรากฏวาใชคําวา ธาตุลดถอย ลักษณะธาตุลดถอยจึงใชได

กับ ธาตุลมหรือวาโยธาตุและธาตุไฟหรือเตโชธาตุลักษณะธาตุลดถอยน้ันจึงเปนอาการเจ็บปวยข้ัน

เริ่มตนไมรุนแรงมากนักเชนเดียวกันกับลักษณะธาตุกําเริบ  

๓. ธาตุพิการ 

 ธาตุพิการ หมายถึง ภาวะธาตุไมสามารถทํางานไดเต็มที่ การทํางานเสียไปจากสภาพ

เดิม สาเหตุที่ทําใหธาตุพิการมาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน มาจากปจจัยภายนอก ไดแก  ฤดูกาล 



๙๖ 

 

และสาเหตุมาจากความรุนแรงของธาตุกําเริบและธาตุลดถอยจนกระทําใหธาตุน้ันแปรเปนลักษณะ

ธาตุพิการพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดระบุถึงลักษณะของภาวะธาตุทั้ง ๔ พิการ ขอความวา 

 

ปถวีธาตุพิการออกจากตัวน้ัน คือ ใหบังเกิดเล็นบังเกิดเหาแลใหเจ็บอุทรใหเสียดให

แทง แปรเปนอัมพฤกษก็ดี แลเปนกษัยเปนปางก็ดี ใหชํ้าเน้ือในเล็บมือเล็บตีนเขียวก็ดี แลให

โลหิตตกทางทวารหนักทวารเบาก็ด ีแลบริโภคอาหารมิอยูทองคือใหลงไปก็ดี โทษท้ังน้ีคือ

ปถวีธาตุพิการออกจากกาย เตโชธาตุพิการออกจากตัวน้ัน คือ ใหรอนปลายมือปลายตนีแล

ใหยอกดังปลาดุกยอกมีพิษเจ็บปวดเปนกําลัง แลวแปรไปใหหลังมือบวม ถาหญิงแปรไปให

หนาบวมแลวแปรเปนผื่นขึ้นท้ังตัวดังเปนผด แลเปนหัดแลวจมเขาไปใหเจ็บอุทรแลใหตก

บุพโพโลหิตแลแปรไปใหมือตายตีนตาย ถามิฟงมรณะเปนเท่ียงอันวาลักษณะโทษท้ังน้ี

เตโชธาตุพิการออกจากตัว วาโยธาตุพิการออกจากตัวน้ัน คือ โสตประสาทหนักท้ังสองขาง 

แลใหห่ิงหอยตาลายออก ใหเม่ือยตีนมือ เปนตะคริวแลจับโปง ใหชักเขาแลนองคู ใหเม่ือย

สันหลังแลสองราวขางน้ันแข็ง สมมุติวาเปนฝเอ็น แลใหอาเจียนลมเปลา แลวแปรไปใหเจ็บ

อุระและใหเปนกอนในอุทร ใหหนักหนาหนักตา อันวาลักษณะโทษท้ังน้ีวาโยธาตุพิการออก

จากตัว อาโปธาตุพิการออกจากจากตัวน้ัน คือใหลงเจ็บอุระ แลแปรเปนกลอน แลวกระทํา

ใหอุจจาระ ปสสาวะ มิออก นอนมิหลับ ใหขัดหัวเหนา ปวดทองอุทร เปนพรรดึกกลิ้งขึ้น

กลิ้งลงใหขัดสีขางๆ ใชยายากนัก ถาจะแกมิฟง ๗ วันตายแปรไปใหขัดเขาแลนองคูใหตีน

เย็นใหบังเกิดเสมหะเปนอันมาก ใหไอผอมแหง ใหเจ็บอกใหรอนหนารอนตาดุจไขจับโทษ

ท้ังน้ีคืออาโปธาตุพิการออกจากตัว 

ธฉ ๑ / ๑๒-๒๓ 

 

จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา ลักษณะของธาตุพิการทั้ง ๔ ธาตุน้ันแตกตางกัน

ออกไปและอาการตางๆ เมื่อเขาสภาวะพิการนานวันก็จะแปรเปลี่ยนเปนอาการของธาตุพิการออก

จากตัว ซึ่งอาการธาตุพิการออกจากตัว คือระยะของอาการธาตุพิการที่เปนมากไมทุเลา อาการของ

โรคเปนหนักข้ึนจากธาตุพิการจนถึงข้ันลักษณะธาตุพิการออกจากตัว 

นอกจากภาวะธาตุพิการที่กลาวโดยรวมแลวยังพบการใชคําวา “พิการ” กับ ธาตุดินและ

ธาตุนํ้า ซึ่งไดจําแนกธาตุดิน เปน ๒๐ ประการพิการ ธาตุนํ้าเปน ๑๒ ประการพิการ รวมเรียกทั้ง ๒ 

ธาตุน้ีวา ทวตึงสาการหรือลักษณะอาการ ๓๒ พิการในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ระบุถึงลักษณะปถวีธาตุ 

๒๐ พิการ และอาโปธาตุ ๑๒ พิการ พรอมทั้งตํารับยาที่ใชในการรักษาดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

ถาแลผมพิการน้ัน คือใหเจ็บซ่ึงสมองศีรษะแลใหผมหลน ถาจะแก ทานใหเอา ทาง

ตาลมาลนไฟบิดเอานํ้าถวย ๑ นํ้าใบครามถวย ๑ นํ้าหญาแพรกถวย ๑ นํ้าขม้ินออยถวย ๑ 



๙๗ 

 

นํ้ามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีหุงใหคงแตนํ้ามันแลวจึงเอาดีกา ดีนกกานํ้า ดีตะพาบนํ้า

ปรุงลงทาผมหายดีนัก 

ธฉ ๒ / ๒๗ 

 

จากตัวอยาง ลักษณะผมพิการ ซึ่งเปนหน่ึงในปถวีธาตุ ๒๐ พิการเมื่อมีสภาวะพิการ จะมี

ลักษณะอาการใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมรวง 

 

อันวาลักษณะดีพิการน้ันคือใหขมปากแลใหจักษุเหลืองแลมักโกรธมักสะดุง

ตกใจแลมักใหเปนใบบา ถาจะแกทานใหเอา รากมะเดื่อดิน ๑ รากมะเดื่อทุมพร ๑ ราก

จิงจอหลวง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบด

ลายนํ้ารอนกินหายดีนัก 

ธฉ ๒ / ๘๖ 

 

จากตัวอยาง ลักษณะดีพิการ ซึ่งเปนหน่ึงในอาโปธาตุ ๑๒ พิการ เมื่อมีสภาวะพิการจะมี

ลักษณะอาการใหขมปากแลใหจักษุเหลืองแลมักโกรธมักสะดุงตกใจแลมักใหเปนใบบา 

การกลาวถึงทวตึงสาการ หรือลักษณะอาการ ๓๒ พิการซึ่งเปนการใหรายละเอียด

ลักษณะอาการเกี่ยวกับสภาวะธาตุพิการแลว ยังปรากฏการกลาวถึงลักษณะธาตุแตกพิการ ดัง

ขอความวา 

 

อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดี คือ บุคคลเปนบาถายังออนอยูคลุมดีคลุม

รายมักขึ้งโกรธ บางทีเปนแตระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูกคนทีสอ ๑ ใบ

หัสคุณ ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทนท้ังสอง ๑ ดีปลี ๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑ 

เทพทาโร ๑ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมแทรก

พิมเสนกินหายดีนักใชไดรอยแปดยาขนานน้ีอาจารยเจาทานสมมุติช่ือวามูลจิตใหญ 

ธฉ ๒ / ๔๙ 

 

จากขอความดังกลาวไดกลาววาดวยลักษณะหัวใจแตกพิการ หรือลักษณะธาตุแตก และ

ลักษณะธาตุพิการ ในปถวีธาตุพิการ กลาวถึงลักษณะธาตุแตกและธาตุพิการรวมกัน คือ หัวใจแตก

พิการ มามแตกพิการ ตับแตกพิการ พังผืดแตกพิการ ปอดแตกพิการ ไสนอยแตกพิการ แตถา

อาโปธาตุพิการไมไดกลาวถึงลักษณะที่มีอาการรวมกัน แตจะอธิบายถึงลักษณะอาการพิการเมื่อเขาสู

ลักษณะธาตุแตก ซึ่งมีอาการลักษณะอาการแตกตางกันดังขอความวา 

 



๙๘ 

 

ผิแลมูตรพิการ เม่ือแตกน้ันไปใหปสสาวะวิปลาส คือ ปสสาวะแดง ปสสาวะเหลือง

แลเปนน่ิวก็ดีบางทีขาวดุจดังนํ้าขาวเช็ด แลไปปสสาวะไมสะดวก ใหขัดหัวเหนา ใหหัว

เหนาฟก บางทีเปนมุตกิด มุตฆาต กาฬข้ึนในมูตร แลใหมูตรพิการตางๆ ถาจะแกทานให

เอา ลูกมะตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ โคกกระสุน ๑ แหวหมู ๑ ลูกผักชี ๑ สมอท้ัง ๓ หน่ึง 

จันทนท้ังสอง ๑ สะคาน ๑ ชาพลู ๑ เจตมูล ๓ ดีปลี ๔ ขิงแหง ๕ ยาขาวเย็นจีน ๑๐ ออย

แดง ๓ ปลอง สรรพยา ๑๗ สิ่งน้ีตม ๓ เอา ๑ กินแกมูตรแตกพิการหายยาแกขัดปสสาวะ 

ธฉ ๒ / ๑๐๑-๑๐๒ 

 

จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวาอาการที่เปลี่ยนจากลักษณะมูตรพิการเมื่อเขาสูลกัษณะ

ธาตุแตกจะมีอาการลักษณะที่รุนแรงข้ึนและใชยาที่แตกตางจากลักษณะมูตรพิการซึ่งอาการมูตรพกิาร

คือ ใหขัดปสสาวะแลใหปสสาวะน้ันขาวก็ดีปสสาวะน้ันเหลืองก็ดีปสสาวะน้ันแดงก็ดีใหเจ็บแสบเปน

กําลัง ซึ่งเมื่อมูตรแตกจะทําใหปสสาวะ สีแดง สีเหลืองมีน่ิวบางทีมีสีขาวดุจนํ้าขาวเช็ดแลไปปสสาวะ

ไมสะดวกใหขัดหัวเหนาใหหัวเหนาฟกบางทีเปนมุตกิดมุตฆาตกาฬข้ึนในมูตรแลใหมูตรพิการตางๆ 

ลักษณะอาการที่ปรากฏระหวางลักษณะธาตุแตกและธาตุพิการของ มูตรแสดงใหเห็นวาลักษณะธาตุ

แตกน้ันรุนแรงมากกวาลักษณะธาตุพิการ 

จากการศึกษาพบวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยใหนิยามคําวา “ธาตุพิการ” ออกเปน ๒ 

ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ อาการพิการในภาพรวมของธาตุ ๔ อธิบายถึงลักษณะอาการพิการ จน

กลายเปนลักษณะพิการออกจากกาย และลักษณะที่ ๒ กลาวถึงลักษณะธาตุพิการ คือ ทวตึงสาการ 

เปนการใหรายละเอียดของความพิการของปถวีธาตุ ๒๐ ประการ และอาโปธาตุ ๑๒ ประการ และ

ธาตุบางธาตุในทวตึงสาการสามารถเปลี่ยนจากลักษณะธาตุพิการ กลายเปนลักษณะธาตุแตกได ซึ่ง

อาการของลักษณะธาตุแตกน้ันจะรุนแรงมากกวาลักษณะธาตุพิการ 

๔. ธาตุแตก 

 ธาตุแตก หมายถึง สภาวะการแตกออกของธาตุจากที่เคยเกาะกลุมกัน จนสงผลให

สภาวะธาตุในรางกายทํางานผิดปรกติเกิดการเจ็บปวย ลักษณะธาตุแตกมีสาเหตุมาจากความรุนแรง

ของลักษณะธาตุพิการ จนกลายสภาพเปนลักษณะธาตุแตก และลักษณะธาตุแตกน้ันในพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยดังมีขอความวา 

 

อน่ึงอันวาลักษณะปถวีธาตุแตกน้ัน มีประเภท ๓ ประการ คือโสตประสาทมิไดยิน

สําเนียงอันใดประการ ๑ คือจักษุประสาทมิไดเห็นคนแลเห็นสิ่งอันใดประการ ๑ คือมังสะ

กระดางดังทอนไมประการ ๑ ถาเห็นลักษณะอันน้ีก็ดีแตใน ๔ วันใน ๕ วัน เปนกําหนดอน่ึง

ใครบริโภคอาหารมีรสอันเปร้ียว รสอันเค็ม รสอันหวาน คือปถวีธาตุออกจากายแลกําหนด



๙๙ 

 

แตใน ๖ วันใน ๗ วันน้ัน......อน่ึงอันวาลักษณะเตโชธาตุแตกน้ันมีประเภท ๔ ประการคือให

หายใจดุจจะสะอึกประการ ๑ คือปากลิ้นเปร้ียวประการ ๑คือให....เค็มประการ ๑ คือให

เสโทตกแตหนาถึงตัวประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังน้ีคาดแตใน ๒ วันเปนกําหนด อน่ึงใครให

เวียน...ใหหนาตาเย็นหนาผากเย็นนักน้ันคือเตโชธาตุออกจากกายแลกําหนดใน ๗ วัน ๘ วัน

พนน้ันอยาไดดุจเทียว อน่ึงอันวาลักษณะอาโปธาตุแตกน้ันมีประเภท ๔ ประการ คือแลบ

ลิ้นมิออกประการ ๑ คือลิ้นแหงไปประการ ๑ คือ.... ประการ ๑ คือเจรจามิออกประการ ๑  

ถาเห็นลักษณะดังน้ีแลกําหนดแตใน ๑ วันใน  ๒ วันเปนกําหนด อน่ึงใครไมรูจักรสแลกลิ่น

อันเหม็น อันหอม เจรจามิออกดังน้ีกําหนดแตใน ๗  วันใน ๑๑ วันพนน้ันอยาไดดุจเทียว คือ

อาโปธาตุออกจากตัวแลวดังกลาวมาน้ี อน่ึงอันวาลักษณะวาโยธาตุแตกน้ันมีประเภท ๓ 

ประการ คือเสโทตกหนักประการ ๑ คือหายใจเขานอยออกมากประการ ๑ คือแลมิไดเห็น

.......ประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังน้ีคาดแตใน ๑ วัน ๒ วันพนน้ันอยาไดดุจเทียว อน่ึงถาใคร

เรียกมิไดยินคือวาโยธาตุออกจากกายแลวกําหนดแตใน ๗ วันน้ัน อน่ึงอันวาลักษณะอากาศ

ธาตุแตกน้ันมีประเภท มี ๒ ประการคือโสตประสาทดังกรอกๆ ประการ ๑ คือมิไดเห็นน้ี 

อน่ึง.....ถาเห็นลักษณะดังน้ีแลกําหนดแตใน ๒วัน ๓ วันน้ันอยาไดดุจเทียว 

ธฉ ๑ / ๘๖-๙๒ 

 

จากขอความดังกลาว กลาวถึงลักษณะธาตุทั้ง  ๕ แตก คือปถวีธาตุแตก อาโปธาตุแตก 

วาโยธาตุแตก เตโชธาตุแตกและอากาศธาตุแตก ลักษณะธาตุแตกน้ันมีรายละเอียดของธาตุที่แตกตาง

กันกลาวถึงลักษณะธาตุแตกโดยรวม แตกตางจากลักษณะธาตุแตกที่อยูใน ทวตึงสาการ ที่เปนการให

รายละเอียดของแตละธาตุทั้งปถวีธาตุ ๒๐ พิการ และอาโปธาตุ ๑๒ พิการ หากมีอาการรุนแรงมาก

ข้ึนเขาสูลักษณะธาตุแตกได จากการศึกษาสภาวะธาตุแตกในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวา ลักษณะ

อาการของธาตุแตกเมื่อเขาสูลักษณะธาตุแตกในระยะเวลาหน่ึงก็จะพนลักษณะธาตุแตกเขาสูลักษณะ

ธาตุออกจากกาย ซึ่งจากเอกสารตนฉบับไดบอกถึงระยะของลักษณะธาตุแตก เชน วาโยธาตุแตก มี

อาการกําหนดอยูที่ ๑-๒ หากรักษาไมหายภายใน ๑-๒ วันก็จะรักษายากข้ึนและเมื่อครบ ๗ วันก็จะ

เขาสูลักษณะธาตุออกจากกาย 

๕. ธาตุออกจากกาย  

 ธาตุออกจากกาย หมายถึง ลักษณะธาตุที่สูญเสียสภาพการดํารงไวซึ่งธาตุที่อยูในกาย 

ธาตุออกจากกายน้ันรุนแรงมาจากลักษณะธาตุแตกเขาสูลักษณะธาตุออกจากกาย มี ๔ ธาตุคือ ปถวี-

ธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ ดังไดอธิบายไวในขอความของลักษณะธาตุแตก สวนอากาศ

ธาตุน้ันมีแตลักษณะธาตุแตก ไมมีลักษณะธาตุออกจากกาย และลักษณะออกจากกายนาจะเปน

ลักษณะสุดทายหรืออาการข้ันรุนแรง ซึ่งเมื่อธาตุเขาสูลักษณะพิการถาปลอยไวนานอาจจะเขาสู

ลักษณะธาตุออกจากกายโดยที่ยังไมเขาสูลักษณะธาตุแตกได  



๑๐๐ 

 

จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวา ลักษณะธาตุผิดปรกติ สามารถสรุปไดดัง

ตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ ๙ แสดงธาตุผิดปรกติ ๕ ลักษณะ 

       ลักษณะ 

ธาตุ 

กําเรบิ ลดถอย พิการ แตก ออกจากกาย 

ปถวีธาตุ /  / / / 

อาโปธาตุ /  / / / 

วาโยธาตุ / / / / / 

เตโชธาตุ / / / / / 

อากาศธาตุ    /  

 

จากตารางจะเห็นไดวา ลักษณะธาตุกําเริบ, พิการ, ออกจากกายน้ันสามารถเกิดไดทั้ง ๔

ธาตุลดถอยเกิดได ๒ ธาตุคือ วาโยธาตุและเตโชธาตุ สวนธาตุแตกเกิดไดทั้ง ๕ ธาตุ  

อยางไรก็ตาม จากลักษณะอาการตางๆ ไดแสดงใหเห็นความแตกตาง คือ ธาตุกําเริบ 

ธาตุลดถอย  ธาตุพิการ ธาตุแตก และธาตุออกจากกาย โดยดูจากลําดับอาการความรุนแรงของอาการ

และอาการแสดง จะเห็นวาลักษณะอาการของธาตุทั้ง ๔ เมื่ออยูในลักษณะธาตุกําเริบและธาตุลดถอย

จะเปนลักษณะอาการที่คอนขางเบาเมื่อเทียบกับลักษณะธาตุพิการซึ่งจะมีลักษณะรุนแรงกวาเมื่อ

ภาวะธาตุพิการไปสูลักษณะธาตุแตกและลักษณะธาตุออกจากกาย ลักษณะอาการจะรุนแรงหนักข้ึน

ไปเรื่อยๆ ที่เปนลักษณะเชนน้ีเพราะธาตุกําเนิดของแตละบุคคลไมเหมือนกันและมูลเหตุที่ทําใหธาตุ

แตละธาตุเกิดสภาวะตางๆ ความแตกตางกันน้ันไดรับอิทธิพลหรือปจจัยอื่นๆสงเสริมใหมีลักษณะ

อาการของธาตุในสภาวะทีผ่ิดปรกติตางๆ เชน เดือน ฤดูกาล ภูมิประเทศ พฤติกรรม อิริยาบถ จากสิ่ง

ที่เหนือธรรมชาติภูต ผี ปศาจ เปนตนและที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การใชยาตํารับตางๆ เพื่อเปน

การรักษาอาการลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆ น้ันก็มีความแตกตางกันดวย 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดลักษณะธาตุผิดปรกติ 

สาเหตุที่ทําใหเกิดสภาวะธาตุผิดปรกติลักษณะตางๆ น้ันมีปจจัยที่สงเสริมหลายอยาง 

เชน เดือน ฤดูกาล อิริยาบถ และอื่นๆ สาเหตุเหลาน้ีเมื่อมากระทบธาตุหรือมีความสัมพันธกับธาตุใน

ชวงเวลาตางๆ ก็จะทําใหรางกายเจ็บปวยข้ึนได จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยสามารถจําแนก

สาเหตุที่ทําใหเกิดรางกายเจ็บปวยหรือธาตุในรางกายสูญเสียสมดุล ทําใหธาตุเกิดลักษณะผิดปรกติ

ตางๆ ได ๒ สาเหตุ คือ สาเหตุหลัก และอิทธิพลสงเสริม ดังน้ี 



๑๐๑ 

 

๑. สาเหตุหลัก  

 สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดสภาวะธาตุในรางกายผิดปรกติจนเกิดอาการเจ็บปวยน้ันจาก

การศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงได ๒ สาเหตุ คือ อาหารที่รับประทาน และพฤติกรรม ดังน้ี 

๑.๑ อาหาร  

อาหารเปนปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษยซึ่งจะตองบริโภคเพื่อใหรางกาย

เจริญเติบโต หากบริโภคอาหารที่เปนพิษตอรางกายก็จะทําใหเกิดรางกายเจ็บปวยหรือเกิดลักษณะ

ธาตุผิดปรกติได ดังขอความวา  

 

พยาธิบังเกิดดวยอาหารแรมคืนอันบุคคลหากบริโภคเปนลักษณะแหงเตโชธาตุใหโทษ

คือ กระทําใหเย็นจะลุกจะน่ังก็ใหปวดอยูในอุทร ใหรอนกระหนกระหาย แลใหลมแลนไปใน

ลําไส แลใหอุทรใหมือสั่นตีนสั่นอยูมิไดขาดดังน้ี อาจารย พึงสําแดงวาเตโชธาตุถอย…พยาธิ

บังเกิดดวยกินนํ้าเนานํ้าขุนเปนลักษณะแหงวาโยธาตุใหโทษ คือกระทําใหผอม ใหตัวขาวซีด

แลเหลืองไป ใหตัวน้ันเย็น ใหหายใจกระหนกระหาย ใหเหม็นขาวเหม็นนํ้าไมรูจักรส ให

เหม็นเปนบุพโพโลหิต แลใหเปนไขจับดังน้ี อาจาริย สําแดงวาวาโยธาตุถอย 

ธฉ ๓ / ๕๖-๕๘ 

 

จากขอความดังกลาวจะเห็นวาพยาธิ ซึ่งหมายถึงโรคที่เกิดข้ึนดวยการกินอาหารแรมคืน 

หรืออาหารที่คางคืน ก็จะทําใหเกิดสภาวะเตโชธาตุลดถอยการกินนํ้าขุนนํ้าเนาหรือนํ้าที่ไมสะอาด ทํา

ใหเกิดสภาวะวาโยธาตุลดถอย 

นอกจากอาหารจะเปนสาเหตุทําใหเกิดสภาวะธาตุลดถอยดังขอความที่กลาวมาน้ัน 

อาหารยังเปนสาเหตุใหเกิดลักษณะธาตุกําเริบดังความวา 

 

อันหน่ึงอันเตโชธาตุกําเริบในเดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ ท้ัง ๓ เดือนน้ี เหตุวาบริโภค

อาหารผิดประหลาดในเพลากลางวันเปนอาทิจึงใหโทษ อน่ึงอันวาวาโยธาตุกําเริบในเดือน 

๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ ท้ัง ๓ เดือนน้ีเหตุบริโภคของกินอันชุมมันเปนอาทิจึงใหโทษ อันหน่ึง

อันวาอาโปธาตุกําเริบในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือน ๑ท้ัง ๓ เดือนน้ีเหตุบริโภคอาหารอัน

เย็นเปนอาทิ จึงใหโทษ 

ธฉ ๑ / ๕๖-๕๗ 

 



๑๐๒ 

 

จากขอความ จะเห็นวา อาหารเปนสาเหตุทําใหเกิดสภาวะธาตุกําเริบ คือ บริโภคอาหาร

ที่ผิดประหลาด บริโภคของกินอันชุมมัน และบริโภคอาหารอันเย็น หากบริโภคอาหารเหลาน้ีอาจจะ

ทําใหเกิดสภาวะธาตุกําเริบได  

อยางไรตามจะเห็นไดวาอาหารเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดสภาวะธาตุผิดปรกติทั้ง ๒ 

ลักษณะ คือลักษณะธาตุกําเริบและลักษณะธาตุลดถอย ซึ่งทั้ง ๒ ลักษณะน้ีถือวาเปนลักษณะเริ่มตน

ของลักษณะธาตุผิดปรกติในรางกาย อาหารจึงถือวาเปนสาเหตุหลักที่สําคัญ หากรับประทานอาหารที่

ถูกกับธาตุในรางกายในปริมาณที่พอดี พอเหมาะและเหมาะสมของแตละบุคคลก็จะทําใหธาตุทั้ง ๔ 

อยูในสภาวะสมดุล ไมมีอาการเจ็บปวย แตถาหากบริโภคอาหารที่แสลงตอธาตุในรางกายหรืออาหาร

ที่ผิดประหลาดก็จะทําใหธาตุในรางกายเสียสมดุลไปเกิดการเจ็บปวย เกิดลักษณะธาตุกําเริบและธาตุ

ลดถอยหากมีอาการรุรนแรงมากข้ึนไมไดรับการรักษาก็จะเขาสูลักษณะธาตุพิการ ธาตุแตกและธาตุ

ออกจากกายตามลําดับ 

๑.๒ พฤติกรรม 

 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเน้ือ ความคิด 

และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเราซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย เกิดสภาวะธาตุผดิปรกติ

ไดดวยเชนกันดังขอความวา 

 

อน่ึงอันวาปถวีธาตุกําเริบในเดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๔ ท้ัง ๓ เดือนน้ีเหตุวานอน

กลางวันน้ันมากเปนอาทิจึงใหโทษ 

ธฉ ๑ / ๕๗ / ๓-๔ 

 

จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการนอนกลางวันที่มากไป ทําใหธาตุดิน

ในรางกายกําเริบได นอกจากพฤติกรรมการนอนกลางวันแลวยังมีพฤติกรรมอื่นๆ อีกเชน การเกิด

อุบัติเหตุ การเดินนานๆ ดังขอความวา 

 

อน่ึงตกตนไมแลทานทุบถองตีโบยแลลมลงแลเดินทางไกลใหรอนนักแลทําการหนัก

ก็ดีดังน้ีเปนเหตุท่ีจะใหธาตุกําเริบจึงใหกําเริบจึงใหบังเกิดซ่ึงโรคตางๆ 

ธฉ ๑ / ๕๗-๕๘ 

 

จากขอความจะเห็นวา การเกิดอุบัติเหตุ การเดินทางไกล การทํางานหนัก พฤติกรรม

ตางๆ เหลาน้ีน้ันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดสภาวะธาตุกําเริบได 



๑๐๓ 

 

พฤติกรรมที่กอใหเกิดลักษณะผิดปรกติของธาตุในรางกายน้ันจากการศึกษาพบวา จะ

สงผลใหลักษณะปถวีธาตุกําเริบเพียงอยางเดียว น้ันก็คือการนอนหนัก การนอนกลางวัน และพบวา

พฤติกรรมเปนสาเหตุหลักของการเกิดลักษณะธาตุกําเริบ ไมปรากฏวาพฤติกรรมเปนสาเหตุหลักที่

กระทําใหเกิดลักษณะธาตุลดถอย อีกประการหน่ึง การทําใหเกิดการเจ็บปวยหรือลักษณะธาตุ

ผิดปรกติน้ันอาจจะเกิดมาจากภูต ผี  ปศาจ ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไมไดบอกสาเหตุโดยตรงถึง

ลักษณะอาการที่ผิดปรกติที่เกิดจาก ภูต ผี  ปศาจ แตพบการเปรียบเทียบอาการลักษณะธาตุผิดปรกติ

น้ันสมมุติเหมือนปศาจเขา ดังขอความ 

 

อันวาลักษณะตับน้ันแตกพิการก็ดีเปนเพราะโทษ ๔ ประการ คือ กาลผุดขึ้นในตับ

ประการ ๑ คือ เปนฝในตับใหลงโลหิตสดออกมาประการหน่ึง คือไขพิษกาลมูตรกินตับอยูใน

ตับทําใหลงเปนโลหิตและเสมหะเนาปวดมวนเปนกําลังแลใหจักษุแดงเปนโลหติผานสายลูก

ตาไปคนทั้งปวงสมมุติวาเปนปศาจเขาเพราะวาบุคคลไขน้ันเพอพกหาสติมิไดยอมเจรจา

ดวยผีแพทยจะแกเปนอันยากนักประการ ๑ คือ ธาตุดินแตกเฉพาะใหไอเปนกําลังใหหอบ

ระส่ําระสายหายใจมิไดถึงทองนอยบริโภคอาหารมิไดประการ ๑ ลักษณะซ่ึงกลาวมาท้ัง ๔ 

ประการน้ี คือ ปถวีธาตุพิการ 

ธฉ ๒ / ๖๑-๖๒ 

 

อยางไรก็ดี สาเหตุหลักที่กระทําใหเกิดลักษณะธาตุผิดปรกติน้ัน ทั้งอาหารและ 

พฤติกรรม สาเหตุเหลาน้ันสามารถสงผลใหเกิดทั้งลักษณะธาตุกําเริบและลักษณะธาตุลดถอย สงผล

ใหเกิดการเจ็บปวย ทําใหรางกายขาดสมดุลธาตุ ทําใหรางกายไมแข็งแรงสมบูรณ ลักษณะธาตุ

ผิดปรกติตางๆจะเปนมากหรือนอยน้ันหากไดรับอิทธิพลสงเสริมมากระทบหรือกระทําใหธาตุน้ันแสดง

ลักษณะธาตุผิดปรกติในระดับตางๆอิทธิพลสงเสริมเหลาน้ีประกอบดวย เดือน ฤดูกาล ประเทศ  

เปนตน 

๒. อิทธิพลสงเสริม 

 อิทธิพลสงเสริมตางๆ ถึงจะไมใชสาเหตุหลักที่จะทําใหเกิดสภาวะธาตุผิดปรกติ

โดยตรง แตก็สามารถสงผลกระทบใหมีอาการมากข้ึนหรือการแปรเปลี่ยนเพิ่มความรุนแรงของ

ลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆ จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบอิทธิพลสงเสริมที่มีความสัมพันธ

เกี่ยวของกับการเจ็บปวยหรือเกิดสภาวะธาตุผิดปรกติในรางกาย  ๓ ประเภท ไดแก เดือน ฤดูกาล 

และประเทศ มีรายละเอียดดังน้ี 



๑๐๔ 

 

๒.๑ เดือน เปนอิทธิพลสงเสริมใหสภาวะรางกายเจ็บปวยและมีอิทธิพลทําใหธาตุใน

รางกายทํางานผิดปรกติได จากการศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยปรากฏการแบงเดือน ๒ แบบคือ 

แบงตามจันทรคติ และแบงตามสุริยคติ ดังน้ี 

๒.๑.๑ เดือนทางจันทรคติ ไดจากฤกษที่พระจันทรเพ็ญ เชน ถาพระจันทรเพ็ญ

ในฤกษวิสาขะ ก็เปนเดือนวิสาขะ แตในเดือนหน่ึงๆ น้ันชาวโลกจะเห็นพระจันทรไปอยูกับฤกษ ทั้ง 

๒๗ ฤกษ๘๖ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดแบงเดือนตามจันทรคติ ดังขอความตอไปน้ี 

 

นัยหน่ึงเม่ือแรกพระสุริยมณฑลจะไดปรากฏในตนกัปน้ัน ก็ปรากฏขึ้นในวัน อาทิตย 

ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๔ พรอมดวยอุตรโปรฐบาทนักขัตฤกษ ๒๖ ในราศีมีนฝายพระจันทรก็

ปรากฏในกันยราศีเสวย อุตรผลคุณนักขัตฤกษ ๑๒ ในวันเพ็ญ เดือน ๔ น้ันจึงเดิมพระจนัทร

พระอาทิตยปรากฏแลวก็ปรากฏเปนกลางวัน  กลางคืนแล ๑๕ ราตรีเปนก่ึงเดือน ๓๐ ราตรี

เปนเดือนหน่ึงสามฤดูเปนปหน่ึงแลพระอาทิตยจรตามวิถี ๓ น้ันเปน..ท่ีวาใหรูซ่ึงฤดูท้ัง ๓ แล

ฤดู ๖ น้ันคือเหมันตฤดู ๑ คือ คิมหันตฤดู ๑ คือวัสสานฤดู ๑ เปน ๓ ฤดู 

ธฉ ๑ / ๕๘-๕๙ 

 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การเคลื่อนที่ของพระอาทิตยและพระจันทรน้ันทาํใหเกดิ

กลางวันและกลางคืน  ๑๕ ราตรีเปนกึ่งเดือน ๓๐ ราตรีเปน ๑ เดือน  เกิดฤดูกาล ๓ ฤดูกาลเปน ๑ ป

จะเห็นไดวาการแบงเดือนทางจันทรคติจะใชแบงเปน วัน เดือน และฤดูกาล  

๒.๑.๒ เดือนทางสุริยคติ ไดจากการเรียกช่ือเดือนตามกลุมดาวที่ชาวโลกเห็นวา

พระอาทิตยผานไป เชน พระอาทิตยผานกลุมดาวเมษ เรียกวาเดือนเมษายน ในดวงชะตาจะเรียกวา

ราศี๘๗ มีทั้งหมด ๑๒ ราศี ดังน้ี ราศีกรกฎ ราศีสิงห ราศีกันย ราศีตุล ราศีพิจิก ราศีธนู ราศีมังกร ราศี

กุมภ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีพฤภษ ราศีเมถุนในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกลาววา การนับเดือนในขอความ

ดังกลาวสามารถสรุปการนับเดือนทางสุริยคติแบงเดือนตามช่ือราศีไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

                                         
๘๖โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และยงศักดิ์ ตันติปฎก, สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย, ๕๕๓.  
๘๗ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๑),

๕๕๒. 



๑๐๕ 

 

ตารางที่ ๑๐ แสดงเดือนทางดานสุริยคติสัมพันธกับธาตุทั้ง ๔ 

เดือนทางดานสุรยิคติ ธาตุในรางกาย 

เมษ สิงห ธนู เตโชธาตุ 

พฤษภ  กันย มังกร ปถวีธาตุ 

เมถุน ตุล กุมภ วาโยธาตุ 

กรกฏ พิจิก มีน อาโปธาตุ 

 

การแบงเดือนตามลักษณะจักรราศีที่สัมพันธกับธาตุในรางกายน้ันพบปรากฏในพระ

คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยดวยขอความวา 

 

อน่ึงทานกลาวไวในสมุฏฐานท้ัง ๔ ประการแตหนหลังซ่ึงกําเริบ หยอน พิการ 

น้ันยังไปบมิไดแจงพระอาจาริยเจาจึงสําแดงในสมุฏฐานวิธีโดยพิเศษ ตามสุริยคติดําเนินใน

หองจักรราษีเปนกําหนดดังน้ี ๑. อันพระอาทิตยสถิตยในราษีเมษ, สิงห, ธนู เปนราศีเตโช 

๒. พระอาทิตยสถิตยในราษีพฤศภ, กันย, มังกร, เปนราศีปถวี ๓ พระอาทิตยสถิตยในราษี

เมถุน , ตุล , กุมภ เปนราศีวาโย ๔. พระอาทิตยสถิตในราศีกรกฎ, พิจิกร, มิน, เปนราศี

อาโป๘๘ 

 

จากการศึกษาพบวาขอความดังกลาวในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยไดกลาวถึงสมุฏฐาน

ของโรคที่เกิดตามลักษณะการดําเนินของพระอาทิตยสถิตในราศีตางๆ อิทธิพลของเดือนซึ่งแตละ

เดือนน้ันก็จะมีภูมิอากาศและอุณหภูมิที่แตกตางกันสงผลกระทบตอธาตุในรางกายแปรปรวน เกิด

ลักษณะธาตุกําเริบและลดถอยซึ่งถือวาเปนลักษณะแรกที่เกิดข้ึนกับธาตุในรางกาย เมื่อธาตุทั้ง ๔ ธาตุ

ขาดสมดุลหรือธาตุใดธาตุหน่ึงในสี่ธาตุกําเริบหรือลดถอย ทําใหขาดสมดุลไปก็จะมีลักษณะอาการ

เจ็บปวยที่แตกตางกันในแตละเดือน 

จากการศึกษายังพบวา เดือนมีความสัมพันธตอธาตุในรางกายทําใหเกิดภาวะธาตุกําเริบ 

ดังขอความวา 

 

อันวาลักษณะในเดือน ๖ เดือน ๑๐ เดือน ๒ ทั้ง ๓ เดือนน้ี คือ ปถวีธาตุหากให

กําเริบกระทําใหเสโทตกนัก ใหไอ ใหเหียน ใหจุกเสียด ใหคลื่นในอุทร ถาจะแกทานใหเอา

                                         
๘๘กระทรวงศึกษาธิการ, แพทยศาสตรสงเคราะหภูมิปญญาทางดานการแพทยและมรดกทาง

วรรณกรรมของชาติ (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑), ๔๔๓-๔๔๔. 



๑๐๖ 

 

รากกระเทียม ใบสะเดา ใบคนทีสอ แกนสน สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบด

ลายนํ้ารอนกินแกปถวีธาตุกําเริบหายดีนัก 

ธฉ ๓ / ๓๕ 

 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางเดือนและลักษณะธาตุใน

รางกายน้ันสัมพันธเดือน ๖ เดือน ๑๐ เดือน ๒ ทั้ง ๓ เดือนน้ี คือปถวีธาตุ น่ันแสดงวาเดือนแตละ

เดือนมีลักษณะจําเพาะตอธาตุทั้ง ๔ ในรางกาย หากเกิดกําเริบก็จะทําใหเจ็บปวย มีลักษณะอาการ

แตกตางกันไปตามธาตุที่กําเริบข้ึนในเดือนน้ันๆ รวมถึงวิธีการรกัษาดวย 

นอกจากเดือนที่สงผลตอลักษณะธาตุในรางกายใหผิดปรกติแลว ในพระคัมภีรธาตุ-

วินิจฉัย ยังระบุวา เดือนยังมีความสัมพันธเปนมูลเหตุสงเสริมใหอาการไข ซึ่งคําวา “ไข” ในที่น้ีผูวิจัย

สันนิษฐานวา  หมายถึง  “อาการไข  อาการไมสบายตัว เจ็บปวย” ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ใหความหมายวา “...ความเจ็บปวย เชนไขจับสั่น ไขทรพิษ ไขหวัด

ใหญ อาการที่อุณหภูมิของรางกายที่ผิดจากระดับปรกติเน่ืองจากความเจ็บปวย...”๘๙พระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยระบุถึงอาการไขไวแตละเดือน ความวา  

 

ถาไขบังเกิดในเดือนอายน้ันเปนเพ่ือโลหิตเพ่ือเสมหะระคนกันใหโทษ ถาจะแกทาน

ใหเอา ผักแพวแดง สะคาน ขิงแหง พริกไทย หอยขม สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปน

จุณ บดลายนํ้าผึ้งกินแกไขในเดือนอายน้ันหาย ถาไขบังเกิดในเดือนย่ี น้ันเปนเพ่ือวาโยเพ่ือ

โลหิตระคนกันใหโทษ ถาจะแกทานใหเอา จันทนหอม แกนสน รากเสนียด รากมะตูม สมอ

ท้ัง ๓ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแกไขในเดือนยี่น้ันหาย ถาไขบังเกิดในเดือน ๓  

น้ันเปนเพ่ือกําเดาเพ่ือเสมหะระคนกันใหโทษ ถาจะแกทานใหเอา รากบัวหลวงหัว 

กระเชาผี-มด หัวบัวขม หัวแหวหมู ขิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแกไขใน

เดือน ๓ น้ันหาย 

ธฉ ๓ / ๓๙

  

จากขอความดังกลาวจะเห็นวา ไขบังเกิดในเดือนอาย จะเปนลักษณะเพื่อเสมหะเพื่อ

โลหิตระคนใหโทษ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการไขในเดือนอาย ดังน้ันในเดือนแตละเดือนถาเกิด

การเจ็บปวยหรือมีอาการไขจะมีลักษณะอาการที่ไมเหมือนกันและมีการใชยาแกไขที่แตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับวาไขในเดือนน้ันจะเกิดข้ึนดวยสาเหตุใด จากการศึกษาพบลักษณะของอาการไขที่เกิดข้ึนใน

เดือนตางๆ ทั้ง ๑๒ เดือนที่แตกตางกัน สรุปไดดังน้ี  

                                         
๘๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), ๒๒๐. 



๑๐๗ 

 

ไขบังเกิดในเดือนอาย  เพื่อโลหิตเพื่อเสมหะระคนกันใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือนย่ี  เพื่อวาโยเพือ่โลหิตระคนกันใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือน ๓  เพื่อกําเดาเพื่อเสมหะระคนกันใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือน ๔   เพื่อกําเดา เพื่อวาโยระคนกันใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือน ๕   เพื่อดีใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือน ๖   เพื่อกําเดาใหโทษ   

ไขบังเกิดในเดือน ๗  เพื่อเสมหะเพื่อวาโยระคนกันใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือน ๘  เพื่อดีเพือ่ลมระคนกันใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือน ๙  เพื่อเสมหะเพื่อวาโยระคนกันใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือน ๑๐  เพื่อดีเพือ่กําเดาระคนกันใหโทษ 

ไขบังเกิดในเดือน ๑๑  เพื่อเสมหะเพื่อลมระคนกัน ใหโทษ   

ไขบังเกิดในเดือน ๑๒  เพื่อดีเพือ่ลมระคนกันใหโทษ 

 

จากลักษณะสาเหตุของไขที่เกิดข้ึนในแตละเดือนที่แตกตางกัน เชน เพื่อโลหิตเพื่อดี เพื่อ

กําเดา เพื่อเสมหะ เพื่อวาโย เพื่อลม หรือวาจะเกิดจากการระคนกันในชวงแตละเดือนที่ไมเหมือนกัน  

อยางไรก็ดี การเจ็บปวยของรางกายหรือการเกิดลักษณะธาตุที่ผิดปรกติจะเห็นวามีการ

วิเคราะหมูลเหตุสงเสริม เชน การนับเดือนทางสุริยคติและการนับเดือนแบบจันทรคติ เพื่อใชในการ

วิเคราะหโรค นอกจากเดือนที่จะเปนมูลเหตุสงเสริมแลว เดือนยังเปนที่ต้ังเกิดแหงไข ลักษณะอาการ

ไขในแตละเดือนก็มีสาเหตุที่จําเพาะตอเดือนน้ันๆ ที่แตกตางกันทั้ง ๑๒ เดือน หากเกิดอาการไขใน

เดือนใดก็จะตองทําการรักษาโดยใชยารักษาที่จําเพาะตออาการไขในเดือนน้ัน  

๒.๒ ฤดูกาล คําวา ฤดู พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให

ความหมายวาสวนของปซึ่งแบงโดยถือเอาภูมิอากาศเปนหลัก มักแบงออกเปน ๓ ชวง คือ ฤดูฝน ฤดู

หนาว และฤดูรอนหรือเปน ๔ ชวง คือ ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ที่แบงเปน ๒ 

ชวง คือ ฤดูแลงกับฤดูฝนก็ม;ี คราวสมัย คําวา ฤดูกาล หมายถึง คราว เวลา มาจากภาษาสันสกฤต คํา

วา ฤตุ และภาษาบาลี คําวา อุตุ๙๐  ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทยน้ันฤดูกาลใชคําวา ฤดูสมุฏฐาน ซึ่ง

หมายถึงฤดูที่เปนที่ต้ังแหงการเกิดโรค จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดอธิบายสวนที่เกี่ยวของ

กับเรื่องฤดูกาล ความวา 

 

                                         
๙๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๕๔, ๑๐๒๘. 



๑๐๘ 

 

แลพระอาทิตยจรตามวิถี ๓ น้ัน เปนแตท่ีวาใหรูซ่ึงฤดูท้ัง ๓ แลฤดู ๖ น้ัน คือเหมันต- 

ฤดู ๑ คือคิมหันตฤดู ๑ คือวัสสานฤดู ๑ เปน ๓ ฤดูดังน้ี 

ธฉ ๑ / ๔๘-๔๙ 

 

จากขอความดังกลาวแสดงถึงฤดูที่ใชในการวิเคราะหโรคซึ่งปรากฏในพระคัมภีรธาตุ-

วินิจฉัยมีทั้ง ฤดู ๓ และฤดู ๖ การแบงฤดูกาลแบบน้ีก็จําเพาะตอการวิเคราะหโรค หากเกิดโรคใน

ฤดูกาลที่แตกตางกัน หรือมีอาการไขเกิดข้ึนที่อยูในคาบหรือเวลาของฤดูกาลใด การเกิดโรคจาก

มูลเหตุหลักหรือมูลเหตุที่สงเสริมในชวงฤดูกาลน้ัน เชน การบังเกิดไขในแตฤดูกาลดังขอความตอไปน้ี 

 

ถาไขบังเกิดขึ้นในคิมหันตฤดูคือ แรมค่ําหน่ึงเดือน ๔ ไปจนเพ็ญเดือน ๘ เปนเพ่ือ

เตโชธาตุกําเดาโลหิตกลายิ่งนัก ถาไขบังเกิดขึ้นในวัสสานฤดูน้ัน คือ แรมค่ําหน่ึงเดือน ๘ ไป

จนถึงเพ็ญ เดือน ๑๒ เปนเพ่ืออาโปธาตุเสลดกลายิ่งนัก ถาไขบังเกิดขึ้นในเหมันตฤดูน้ันคือ

แรมค่ําหน่ึงเดือน ๑๒ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๔ เปนเพ่ือวาโยธาตุลมกลายิ่งนัก 

ธฉ ๑ / ๘๕ 

 

 จากขอความขางตนแสดงถึงฤดูกาล คือ คิมหันตฤดู วัสสานตฤดู และเหมันตฤดู ซึ่ง

ทางการแพทยแผนไทยเรียกวาฤดู ๓ มีระยะชวงเวลาดังน้ี คิมหันตเริ่มต้ังแต แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๔ ไป

จนเพ็ญเดือน ๘ วัสสานเริ่มต้ังแตแรมคํ่าหน่ึงเดือน ๘ ไปจนถึงเพ็ญเดือน ๑๒ เหมันตเริ่มต้ังแต แรมคํ่า

หน่ึงเดือน ๑๒ ไปจนถึงเพ็ญเดือน ๔ แตละฤดูกาลก็จะเปนที่ต้ังแหงสาเหตุการเกิดโรคที่แตกตางกัน 

นอกจากการแบงฤดูกาลเปน ๓ ฤดูกาลแลว จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยัง

พบวามีการอธิบายถึง ฤดู ๖ ซึ่งแบงออกจากฤดู ๓ ดังขอความวา 

 

อันลักษณะ ๖ ฤดูน้ันอันแบงออกมาแตฤดูท้ัง ๓ ท่ีกําหนดไวเปนฤดูละ ๔ เดือน ๔ 

เดือนน้ันปนออกฤดูละ ๒ เดือน ๒ เดือนจึงเปน ๖ ฤดูดวยกัน คือ คิมหันตฤดู ๑ วัสสานฤดู 

๑ เปนฤดูรอน ๒ ฤดูดังน้ีคือ วสันตฤดู ๑ สรทฤดู ๑ เปนฤดูฝน ๒ ฤดู ดังน้ี คือเหมันตฤดู ๑ 

ศศิระฤดู ๑ เปนฤดูหนาว ๒ ฤดูดังน้ี 

ธฉ ๑ / ๔๙ 

 

จากขอความดังกลาว แสดงใหเห็นการแบงรายละเอียดของฤดู ๖ วาแตกยอยมาจากฤดู 

๓ และฤดู ๖ ซึ่งแตละฤดูจะมีชวงเวลาและคําจํากัดความหรือลักษณะจําเพาะในชวงเวลาน้ันๆของแต

ละฤดูกาลทั้ง ๖ ดังขอความตอไปน้ี  



๑๐๙ 

 

อน่ึงกําหนดแตแรมค่ําหน่ึง เดือน ๔ ตราบเทาถึงเพ็ญเดือน ๖ เปน ๒ เดือน ดวยกัน

ดังน้ี ช่ือวาคิมหันตฤดู ดวยอรรถวาที่รอนกระวนกระวายเหตุปริฬาหสไมย อน่ึงกําหนด

ตั้งแตแรมค่ําหน่ึงเดือน ๖ ตราบเทาไปถึงเพ็ญเดือน ๘ เปนสองเดือน ดวยกันดังน้ี ช่ือวาว

สันตฤดูดวยอรรถวาเปนที่แหงความยินดีเพราะกาลเม่ือมีดอกไมอันบาน  อน่ึงกําหนดแต

แรกค่ําหน่ึงเดือน ๘ ตราบเทาไปจนถึงเพ็ญเดือน ๑๐ เปนสองเดือนดวยกันดังน้ี ช่ือวาวัส-

สานฤดู ดวยอรรถวามีฝนอันตกชุก อน่ึงกําหนดแตแรมค่ําหน่ึงเดือน ๑๐ ตราบเทาไปจนถงึ

เพ็ญเดือน ๑๒ เปนสองเดือนดวยกันดังน้ี ช่ือวาสรทะฤดูดวยอรรถวาเปนกาลอันจะยังสัตว

ใหสะครั้นสะครั้วกายไมสูสบาย อน่ึงกําหนดแตแรมค่ําหน่ึงเดือน ๑๒ ไปตราบเทาจนถึง

เพ็ญเดือนยี่เปนสองเดือนดวยกันดังน้ี ช่ือวาเหมันตฤดูดวยอรรถวามีนํ้าคางตกลง อน่ึง

กําหนดแตแรมค่ําหน่ึงเดือนยี่ไป ตราบเทาถึงเพ็ญเดือน ๔ เปนสองเดือนดวยกันดังน้ีช่ือ

วาศิศิรฤดู ดวยอรรถวาเย็นนักก็ครบฤดู ๖ แลวพอได ๑๒ เดือนเปนปหน่ึงดุจดังกลาวมา

แลวแตหลังน้ัน 

ธฉ ๑ / ๕๐-๕๓ 

 

จากขอความขางตนเปนการแบงฤดูกาลแบบจันทรคติ คือมีการนับชวงวันจากการใชการ

สังเกตจากลักษณะของดวงจันทร นับวันเปนขางข้ึนและขางแรม ลักษณะของดวงจันทรในแตละวัน 

เชน แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๑๒ ไปตราบเทาจนถึงเพ็ญเดือนย่ีเปน ๒ เดือนเปนเหมันตฤดู ซึ่งเหมันตฤดู 

ดวยอัฐวามีนํ้าคางตก แสดงถึงวาชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูกาลที่มีนํ้าคางตก เพราะฤดู ๖ ไดอธิบายถึง

ลักษณะของอุณหภูมิ และสิ่งแวดลอมในฤดูแตละฤดู  

ลักษณะความจําเพาะของแตละฤดูกาล นอกจากการแบงฤดู ๖ ตามจันทรคติแลว ใน

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังพบการแบงฤดูกาลแบบสุริยคติที่ปรากฏในขอความดังน้ี 

 

อน่ึงถาไขบังเกิดในเดือน ๕ เดือน ๖ ทั้ง ๒ เดือนน้ีเปนกาลพระอาทิตยเสด็จทาง

โควิถี ช่ือคิมหันตฤดูเปนฤดูรอนกําเดากลา ลมเสลดออน อน่ึงถาไขบังเกิดในเดือน ๗ เดือน 

๘ ทั้ง ๒ เดือนน้ีเปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางโควิถี ช่ือวสันตฤดู เปนฤดูรอนกับฝนปน

กันเปนเพ่ือเสลดลมกลา กําเดาเปนกลาง อน่ึงถาไขบังเกิดในเดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๒ 

เดือนน้ีเปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางนาควิถีช่ือวัสสานฤดูเปนฤดูฝน เปนเพ่ือกําเดาเสลด

กลาลมออน อน่ึงถาไขในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ทั้ง ๒ เดือนน้ี เปนกาลพระอาทิตยเสด็จ

ทางนาควิถี ช่ือสรทฤดูเปนฤดูฝนปนนํ้าคางฤดูอันเปนลมเสลดกลากําเดาออนดังน้ี อน่ึงถา

ไขบังเกิดในเดือน ๑ เดือน ๒ ทั้ง ๒ เดือนน้ีเปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางอัชวิถี ช่ือเห

มันตฤดูเปนฤดูนํ้าคางเปนเพ่ือโลหิตกําเดากลา เสลดลมออน อน่ึงถาไขบังเกิดในเดือน ๓ 



๑๑๐ 

 

เดือน ๔ ทั้งสองเดือนน้ีเปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางอัชวิถี ช่ือศศิระฤดูเปนฤดูนํ้าคางกับ

รอนคาบกันเปนเพ่ือลมเสลดกลา โลหิตกําเดาออน 

ธฉ ๑ / ๕๖-๕๗ 

 

จากขอความขางตนแสดงถึงการแบงฤดู ๖ โดยแบบตามสุริยคติเปนการดูการเคลื่อนที่

ของพระอาทิตยโคจรในวิถีทั้ง ๓ ไดแก โควิถี นาควิถี และอัชวิถี แตละฤดูกาลลักษณะของอาการไขที่

เกิดในฤดูกาลน้ันๆแตกตางกัน เชน ใน เดือน ๓ เดือน ๔ เปนศิศิระฤดู เปนฤดูนํ้าคางกับรอนคาบกัน 

เปนเพื่อลมเสลดกลา โลหิตกําเดาออน เปนตนสามารถสรุปความสัมพันธระหวางฤดูกาลและลักษณะ

อาการไข ทีเ่กิดข้ึนในแตละฤดูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนตารางไดดังน้ี 

 

ตารางที่ ๑๑ แสดงลักษณะฤดู ๓ ตามจันทรคติ 

ฤดูกาล ชวงเวลา ลักษณะธาตุ 

คิมหันต แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๔ ไปจนเพ็ญเดือน ๘ เปนเพื่อเตโชธาตุกําเดาโลหิตกลาย่ิงนัก  

วสันต แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๘ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๑๒ เปนเพื่ออาโปธาตุเสลดกลาย่ิงนัก 

เหมันต แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๑๒ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๔ เปนเพื่อวาโยธาตุลมกลาย่ิงนัก 

 

ตารางที่ ๑๒ แสดงลักษณะฤดู ๖ ตามสุริยคติ 

เดือน ฤดู พระอาทิตยเสด็จ ลักษณะฤดู ลักษณะธาตุผิดปรกติ 

กลา กลาง ออน 

๕,๖ คิมหันต โควิถี รอน กําเดา   ลม 

เสลด 

๗,๘ วสันต โควิถี รอนกับฝนปนกัน เสลด 

ลม  

กําเดา  

๙,๑๐ วัสสานะ นาควิถี ฝน กําเดา 

เสลด  

 ลม 

๑๑,๑๒ สรท นาควิถี ฝนปนนํ้าคาง ลม 

เสลด  

 กําเดา 

 

 



๑๑๑ 

 

ตารางที่ ๑๒ แสดงลักษณะฤดู ๖ ตามสุริยคติ (ตอ) 

เดือน ฤดู พระอาทิตยเสด็จ ลักษณะฤดู ลักษณะธาตุผิดปรกติ 

กลา กลาง ออน 

๑,๒ เหมันต อัชวิถี นํ้าคาง โลหิต

กําเดา  

 เสลด 

ลม 

๓,๔ ศิศิระ อัชวิถี นํ้าคางกับรอนคาบ

กัน 

ลมเสลด   โลหิต

กําเดา 

 

ลักษณะธาตุที่ผิดปรกติอันเน่ืองมาจากฤดูกาลจากการศึกษาพบวา จะไมใชคําวาธาตุ

กําเริบหรือธาตุลดถอย แตใชคําวากลา และออน  ซึ่งคําวา กลา ในที่น้ีใหความหมายวารุนแรงซึ่งมี

ความหมายเดียวกันกับคําวา กําเริบ เชน ในคิมหันตฤดู ฤดูกาลน้ีมักเปนเพื่อเตโชธาตุ กําเดาโลหิต

กลาย่ิงนัก (กําเดาโลหิตกําเริบ) เมื่อเกิดอาการเจ็บปวยในฤดูคิมหันตมักปวยดวยเตโชธาตุหรือความ

รอน กําเดาโลหิตกําเริบ และคําวา ออน ในที่น้ีหมายความวาลดถอยหรือการทําหนาที่ลดลง เชน ใน

วัสสานะฤดู เปนฤดูฝน กําเดาเสลดกลา (กําเดาเสลดกําเริบ) ลมออน (ลมลดถอย) เมื่อเกิดอาการ

เจ็บปวยใน ฤดูวัสสาน กําเดา เสลดกลา ลมออน  คําวา “กําเดา” เปนภาษาเขมร หมายถึงความรอน 

กําเดากลา ในบริบทน้ีนาจะหมายถึงธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุกลา (เตโชธาตุกําเริบ) เสลด คือ อาโปธาตุ

กําเริบ และลมออนคือ วาโยธาตุลดถอย 

 

ตารางที่ ๑๓ แสดงลักษณะฤดู ๖ ตามจันทรคติ 

ชวงเวลา ฤดู ลักษณะ 

แรมคํ่าหน่ึง เดือน ๔ ถึงเพ็ญเดือน ๖ คิมหันต อรรถว าที่ รอนกระวนกระวายเหตุ

ปริฬาหสไมย 

แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๖ ถึงเพญ็เดือน ๘ วสันต อรรถวาเปนที่แหงความยินดีเพราะกาล

เมื่อมีดอกไมอันบาน   

แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๘ ถึงเพญ็เดือน ๑๐ วัสสานะ อรรถวามีฝนอันตกชุก 

แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๑๐ ถึงเพญ็เดือน ๑๒ สรท อรรถวาเปนกาลอันจะยังสัตวใหสะครั้น

สะครัวกายไมสูสบาย 

แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๑๒ ถึงเพญ็เดือนย่ี เหมันต อรรถวามีนํ้าคางตกลง 

แรมคํ่าหน่ึงเดือนย่ี ถึงเพ็ญเดือน ๔ ศิศิระ อรรถวาเย็นนัก 

 



๑๑๒ 

 

อยางไรก็ตาม ฤดูที่ปรากฏเปนมูลเหตุสงเสริมในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยได ใชทั้งฤดู ๓ 

และฤดู ๖ และการแบงลักษณะและชวงเวลาของฤดู ๖ ทั้งทางจันทรคติและสุริยคติ สวนฤดู ๖ แบบ 

สุริยคติเปนการประมาณฤดูกาลโดยใชเดือน เชน เดือน ๑๑,๑๒ เปนสารทฤดู เปนฤดูนํ้าฝนปนนํ้าคาง 

และบอกถึงสาเหตุของการไขวาเปนดวยลมเสลดกลา กําเดาออน การแบงฤดู ๖ แบบจันทรคติอธิบาย

ถึงสารทฤดู วาเปนกาลอันสัตวจะสะครั่นสะครัวกายหรืออาการเปนสัตวในชวงฤดูการผสมพันธของ

สัตวซึ่งไมไดบอกถึงลักษณะการบังเกิดไขเหมือนกับ ฤดู ๖ ทางสุริยคติ แตการอธิบายถึงฤดู ๖ ทั้ง ๒ 

รูปแบบที่ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับน้ีมีความใกลเคียงกันมาก อธิบายถึงลักษณะของสภาพ

อากาศที่คาบเกี่ยวกันของรอยตอระหวางแตละฤดูวามีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของธาตุใน

รางกายเกิดลักษณะธาตุผิดปรกติจนทําใหรางกายเจ็บปวยหรือที่เรียกวา “ไข” ได 

นอกจากฤดูกาลที่สงผลถึงลักษณะภูมิอากาศก็ยังตองข้ึนอยูกับลกัษณะภูมิประเทศดวยซึ่งลักษณะภูมิ

ประเทศที่แตกตางกันก็สงผลใหฤดูกาลน้ันๆ แตกตางไป 

๒.๓. ประเทศ หมายถึง บานเมือง แวนแควน จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ผูวิจัยสันนิษฐานวานาจะหมายถึงลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประเทศหรือลักษณะภูมิประเทศที่เกี่ยวของ

กับการเจ็บปวยหรือเกิดลักษณะธาตุผิดปรกติน้ัน สามารถแบงได ๓ ลักษณะ ดังขอความวา 

 

อน่ึงใหพึงแจงไปในประเทศท่ีเกิดท้ังปวงคืออยูในประเทศที่นํ้าตมอันเค็มชายทะเลน้ัน

ไขบังเกิดน้ันในเพ่ือเสมหะกลา คืออยูประเทศนํ้าตมอันจืดแลนํ้าฝนน้ันไขบังเกิดน้ันเกิดแต

กองวาโยกลา คือประเทศที่ภูเขาแลที่อันสูงมีปานํ้าแลที่รมน้ันไขบังเกิดน้ันเกิดแตกอง

กําเดากลา 

ธฉ ๑ /๕๔-๕๕ 

 

จากขอความแสดงใหเห็นถึงการแบงลักษณะภูมิประเทศ หรือประเทศที่สงผลหรือเปน

สาเหตุสงเสริมของการเกิดโรคมี ๓ ลักษณะประเทศ แตจากพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยน้ันมี ๔ 

ประเทศ ดังน้ี 

๑. ประเทศนํ้าตมอันเค็มชายทะเล คือ ลักษณะภูมิประเทศที่เปนชายฝงทะเล 

๒. ประเทศภูเขาแลที่อันสูงมีปานํ้าแลที่รม คือ ลักษณะภูมิประเทศภูเขาสูงมีความช้ืนสูง 

อากาศหนาวเย็น 

๓. ประเทศนํ้าตมอันจืดแลนํ้าฝน คือ ลักษณะภูมิประเทศที่ราบลุมแมนํ้า 

๔. ประเทศกรวดและทราย คือ ลักษณะพื้นที่แหงแลงทะเลทราย 

ผูวิจัยสันนิษฐานวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยอาจจะคัดลอกเรื่องประเทศ ๔ มาจากลักษณะ

ภูมิประเทศของอินเดียที่มีลักษณะภูมิประเทศครบทั้ง ๔ ลักษณะและยังเปนตนเคาพระคัมภีรแพทย



๑๑๓ 

 

แผนไทยที่ไดศึกษากันในปจจุบันน้ี และเหตุที่พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไมไดปรากฏกลาวถึงลักษณะ

ประเทศกรวดและทราย จึงไดกลาวถึงประเทศ ๓ และอาจจะเพราะวาประเทศกรวดและทรายน้ัน

ไมไดปรากฏในลักษณะภูมิประเทศในประเทศไทย เอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยจึงบันทึก

ลักษณะประเทศเกิดโรค ๓ ประเทศคือ ประเทศนํ้าตมนํ้าเค็ม ประเทศภูเขาแลที่สูง ประเทศนํ้าตมอัน

จืดนํ้าฝน แตพบการกลาวถึงในเรื่องยาแกตามประเทศในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓ ซึ่งไดกลาวถึง

ลักษณะประเทศกรวดทราย ความวา  

 

ยาอันแกบุคคลอันเกิดในประเทศกรวดทรายขนานน้ีทานใหเอา รากไขเนา สมอพิเภก 

ลูกมะตูมออน แคฝอย หญาเกล็ดหอยท้ัง ๒ มะแวง ท้ัง ๒ รากพุงแก โคกกระสูน สรรพยา 

๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณกินแกโทษตามประเทศในดินน้ัน ถาจะแกตัวรอนบดลายนํ้า

ขัณฑสกรกิน ถาจะแกตัวเย็นบดลายนํ้ารอนกิน ถามิฟงเอานํ้าผึ้งนํ้าตรีกฏกรําหัดกินหาย 

ธฉ ๓ / ๔ 

 

ประเทศที่แตกตางกันน้ันก็จะมีลักษณะอาการเจ็บปวยที่สงผลตออาการผิดปรกติของ

ธาตุที่แตกตางกันดวยเชนกัน เชน คนที่เกิดในบริเวณที่สูงกับคนที่เกิดบริเวณที่ราบลุมมักเจ็บปวยดวย

โรคที่มีลักษณะของโรคแตกตางกัน 

การวินิจฉัยธาตุในรางกายที่ไดกลาวไวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ัน ไดกลาวถึงลักษณะ

ธาตุที่ผิดปรกติอันเน่ืองมาจากสาเหตุ ๒ สาเหตุคืออาหารและพฤติกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันหรือ

อิริยาบถจากการทํางานที่หนักเกินกําลัง มักทําใหธาตุในรางกายเกิดขาดสมดุลเปนลักษณะธาตุกําเริบ 

หรือลดถอย ลักษณะธาตุที่ผิดปรกติทั้ง ๒ ลักษณะน้ันจะกําเริบมากข้ึนหรือแปรเปลี่ยนสภาพไปเปน

ลักษณะธาตุอื่นน้ันก็ดวยสาเหตุอิทธิพลสงเสริม เชน วัน เดือน ฤดูกาล และ ประเทศ ทั้ง ๔ ปจจัยน้ี

เปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการทําใหธาตุในรางกายขาดสมดุลและแปรเปลี่ยนไปเปนลักษณะตางๆ เชน 

พิการ แตก และออกจากกาย ตามลําดับ ซึ่งลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆ เหลาน้ีน้ันสามารถแกหรือ

รักษาไดดวยการใชยาสมุนไพร 

 

การใชยาสมุนไพร 

จากการศึกษาพบวา การใชยาสมุนไพร มีเน้ือหา  ๒ ประเด็นที่กลาวถึง คือความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรและตํารับยามีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสมุนไพร 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรน้ันมีความสําคัญมากสําหรับผูที่จะเปนแพทยเพราะ

จะตองรูจักตัวยาสมุนไพร รูจักวิธีการใชตัวยาสมุนไพรมาปรุงประกอบเปนตํารับรักษาโรคและจําเปน



๑๑๔ 

 

ที่จะตองมีความรูทั้งการเก็บยาเพื่อเปนการนําวัตถุดิบหรือสมุนไพรที่มีฤทธ์ิทางยามาใชในคัมภีรธาตุ-

วินิจฉัยใชคําวา “พิษยา” หมายถึง สารสําคัญของตัวยา ซึ่งพิษของยาน้ันเมื่ออยูในสวนตางๆ ของ

สมุนไพรก็จะมีพิษยาไมเทากัน ผูเปนแพทยที่จะปรุงยาหรือเลือกยามาประกอบเปนตํารับยา

จําเปนตองมีความรูและมีความละเอียดรอบคอบในการใชยา การเก็บตัวยาเพื่อใหไดพิษยาที่อยูใน

สมุนไพรน้ันๆมารักษาโรคและอาการเจ็บปวยไดตรงตามความตองการ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

สมุนไพรมีเน้ือหาที่กลาวถึง ๔ ประเด็นดังน้ี 

๑. การเก็บสมุนไพร 

 การเก็บสมุนไพรมาใชเปนยารักษาโรคน้ันมีความเช่ือในการเก็บวาสมุนไพรแตละชนิด

เมื่อมีการเก็บตางกันยอมมีผลตอฤทธ์ิยาที่อยูในสมุนไพรน้ันๆ โดยการเก็บยาสมุนไพรมีความเกี่ยวของ

กับวัน เวลาและสวนตางๆ ของสมุนไพรที่จะนํามารักษาโรคดวย เชน ถาเก็บรากหรือหัวควรเก็บใน

ชวงเวลาที่พืชหยุดการเจริญเติบโต ใบ ดอกรวงหมดแลว เก็บในชวงฤดูหนาวหรือปลายฤดูรอนเพราะ

เหตุวาในชวงเวลาน้ีรากและหัวมีการสะสมปริมาณตัวยาเอาไวคอนขางสูงเน่ืองจากใบไดเหี่ยวแหงไป

หัวเหงาจึงมีสารสําคัญมาก และมีสารสําคัญนอยในชวงฤดูฝนเพราะหัวเหงาที่อยูใตดินไดรับนํ้าความ

ชุมช้ืนทําใหงอกแตกใบ สารสําคัญจึงถูกดึงไปใชในการงอกของใบและตนออน 

จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เรื่อง คาบพิษโอสถสถิตเวลาน้ัน ไดบอกถึงความเช่ือวิธีการเก็บ

ยาสมุนไพร การใชสวนตางๆ ของสมุนไพร ความวา 

 

เพลาเชาใหเกบ็เอาลูกสรรพยา เพลาเที่ยงใหเก็บเอาซ่ึงดอกสรรพยา เพลาบายให

เก็บเอาซ่ึงกิ่งแลใบสรรพยา เพลาเย็นใหเก็บเอาซ่ึงรากสรรพยา 

ธฉ ๒ / ๔ 

 

จากขอความแสดงใหเห็นถึงเวลาที่ใชในการเก็บสวนตางๆ ของสมุนไพรเพื่อนํามาทําเปน

ยาในการรักษาโรคดังจะแสดงในตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ ๑๔ แสดงเวลาที่ใชในการเกบ็ยา 

เวลาในการเก็บยา สวนของพืชท่ีใชเก็บ 

เชา ลูก 

เที่ยง ดอก 

บาย กิ่งและใบ 

เย็น ราก 



๑๑๕ 

 

จากตารางแสดงใหเห็นวา ชวงเวลาที่ใชในการเก็บยาน้ัน มี ๔ ชวงเวลา คือ เชา เที่ยง 

บาย และเย็น ซึ่งแตละเวลาก็จะมีการเก็บสวนของพืชที่ตางกัน เชน บาย เก็บกิ่งและใบ เย็นเก็บราก 

เปนตน 

นอกจากการเก็บยาตามเวลาแลว ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังปรากฏความเช่ือเรือ่งการ

เก็บยาตามวันความวา 

 

วันอาทิตยเพลาเชาพิษยาอยูท่ัวท้ังตน เพลาสายพิษยาสถิตราก เพลาค่ําพิษยาสถิตอยู

เปลือก วันจันทรเพลาเชาพิษยาสถิตอยูราก เพลาสายพิษยาสถิตอยูแกนเพลาเท่ียงพิษยา

สถิตอยูใบ เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูเปลือก วันอังคารเพลาเชาพิษยาสถิตอยูใบเพลาสายพิษ

ยาสถิตอยูเปลือก เพลาเท่ียงพิษยาสถิตอยูท่ัวท้ังตน เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูราก วันพุธ เพลา

เชา พิษยาสถิตอยูราก เพลาสายพิษยาสถิตอยูใบ เพลาเท่ียงพิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็น

พิษยาสถิตอยูแกน วันพฤหัสบดีเพลาเชาพิษยาสถิตอยูแกน เพลาสายพิษยาสถิตอยูใบ เพลา

เท่ียงพิษยาสถิตอยูราก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูเปลือก วันศุกร เพลาเชา พิษยาสถิตอยูใบ

เพลาสายพิษสถิตอยูราก เพลาเท่ียงพิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูแกน วัน

เสารเพลาเชาพิษยาสถิตอยูราก เพลาสายสถิตอยูท่ัวท้ังตนเพลาเท่ียงพิษยาสถิตอยูเปลือก 

เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูใบ 

ธฉ ๒ / ๔-๖ 

 

การเก็บยาตามวันน้ันมีความเช่ือวา ถาจะเก็บสวนใดของพืชมาประกอบเปนตํารับยาซึ่ง

สวนประกอบทุกสวนของพืชจะมีสารสําคัญมากนอยไมเทากัน และการเก็บสวนประกอบของพืชในวัน

และเวลาตางกันก็จะมีผลตอสารสําคัญหรือวาฤทธ์ิยาของพืช จะเห็นวามีการเก็บยา ๕ เวลา คือ เชา 

สาย เที่ยง เย็นและคํ่า ซึ่งวันอาทิตยจะไมปรากฏการบอกสวนของพืชที่จะเก็บมาเปนยาในชวงเที่ยง

และบอกการเก็บยาเวลาคํ่า ซึ่งในวันอื่นๆ ไดบอกการเก็บยาวาเวลาเก็บคือชวงเย็น ผู วิจัยจึง

สันนิษฐานวา เวลาคํ่า ของวันอาทิตย คือ เวลาเย็น ผูวิจัยไดนําวันเวลาในการเก็บยาในพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยไปตรวจสอบกับการเก็บยาในคัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร๙๑พบวา มีขอความที่ตรงกันเปน

สวนมากและไดเพิ่มเติมสวนของพืชที่จะเก็บในเวลาเที่ยงและเวลาเย็นของวันอาทิตย ซึ่งมีเวลาในการ

เก็บยาสมุนไพร ๔ ชวงเวลาดังจะแสดงในตารางตอไปน้ี  

 

 

                                         
๙๑

วุฒิ วุฒิธรรมเวช, คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ 

จํากัด, ๒๕๕๐), ๑๙๔. 



๑๑๖ 

 

ตารางที่ ๑๕ วันและเวลาที่พิษยาสถิตอยูในสมุนไพร 

วัน/เวลา เชา สาย เท่ียง เย็น 

อาทิตย ทั้งตน ราก (ราก) (เปลือก) 

จันทร ราก แกน ใบ เปลือก 

อังคาร ใบ เปลือก ทั้งตน ราก 

พุธ ราก ใบ เปลือก แกน 

พฤหัสบดี แกน ใบ ราก เปลือก 

ศุกร ใบ ราก เปลือก แกน 

เสาร ราก ทั้งตน เปลือก ใบ 

 

จากตารางจะเห็นวาการเก็บยาทั้ง ๗ วันเริ่มตนจากวันอาทิตยถึงวันเสารมีการเก็บยา

แบงเปน ๕ ชวงเวลา คือ เชา, สาย, เที่ยง, และเย็น ซึ่งแตละชวงเวลาก็จะมีการเก็บเอาสวนตางๆของ

พืชสมุนไพรที่แตกตางกัน เชน ชวงเชา มักเก็บยาทั้งหมด ๔ สวน คือ ทั้งตน, ราก, ใบ และแกนและ

เมื่อเปรียบเทียบชวงเวลาในการเก็บยา ในตารางที่ ๑๔ อาจจะเปนการเก็บยาสมุนไพรทั่วๆ ไปวันไหน

ก็สามารถเก็บยาสวนตางๆ ตามชวงเวลาที่บอก สวนตารางที่ ๑๕ จะมีความเฉพาะมากวา คือ ระบุวัน

และชวงเวลาในการเก็บดังที่อธิบายไวแลวขางตน 

๒. ความเขมขนของฤทธิ์ยา 

 ความเขมขนของฤทธ์ิยา คือ ปริมาณฤทธ์ิยาที่อยูสวนตางๆ ของสมุนไพรซึ่งไมเทากัน

ทั้ง ใบ, ดอก, ราก, แกน, ผล และเปลือก ที่ออกฤทธ์ิแตกตางกัน จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย

ไดกลาวถึงความเขมขนของฤทธ์ิยาไว ความวา 

 

อันวารสยาท้ังปวงน้ันก็แรงกวากันแลกันโดยลําดับดังน้ีคือรากแรงกวาแกน คือแกน

แรงกวาเปลือก คือเปลือกแรงกวากะพ้ี คือกะพ้ีแรงกวาใบแก คือใบแกแรงกวาใบออน

คือใบออนแรงกวาดอกแก คือดอกแกแรงกวาดอกออน รสลูกออนน้ันกับใบเทากัน รสลูก

แกน้ันกับเปลือกอันติดรากเทากันใหแพทยสําคัญพึงรูดังน้ีเถิด 

ธฉ ๒ / ๑๗-๑๘ 

 

จากขอความขางตนกลาวถึงเกี่ยวกับความแรงของตัวยา ซึ่งคําวา “แรง” ในบริบทน้ี

หมายถึง ความเขมขนของฤทธ์ิยาในสวนตางๆ ของสมุนไพรวา สวนใดของพืชสมุนไพรเขมขนกวากัน

หรือเทากัน เพื่อนํามาใชในการประกอบยารักษาคนไข ดังน้ี 



๑๑๗ 

 

ราก   เขมขนกวา  แกน 

แกน  เขมขนกวา เปลือก 

เปลือก  เขมขนกวา กระพี ้

กระพี ้  เขมขนกวา ใบแก 

ใบแก  เขมขนกวา ใบออน 

ใบออน  เขมขนกวา ดอกแก 

ดอกแก  เขมขนกวา ดอกออน 

ดอกออน เขมขนกวา ลูกออน 

ลูกออน  เขมขนเทากบั ใบ 

ลูกแก (ติดกบัราก) เขมขนเทากับ ราก 

นอกจากความรูเรื่องความเขมขนของฤทธ์ิยาแลวผูเปนแพทยยังตองมีความรูเรื่อง กลิ่น

ของตัวยาและขอยกเวนเรื่องฤทธ์ิของยา ดังขอความวา 

 

อันพระอาจารยสําแดงซ่ึงสรรพยาท้ังปวงตางๆตอไปดังน้ียาบางตนน้ันมีกล่ินอันหอม

มีรสอันขม ยาบางตนมีกล่ินแรงกวาตนแลใบ ยาบางตนมีหัวแรงกวาใบแลตนแลราก ยา

บางตนมีเปลือกแรงกวารากแลใบ ยาบางตนมีรากแรงกวาเปลือกแลใบ ยาบางตนมี

เปลือกกินไดลูกในกินเบื่อเมาดังน้ี 

ธฉ ๒ / ๒๑-๒๒ 

 

จากลักษณะความเขมขนหรือวาความแรงของฤทธ์ิยาที่อยูในสวนตางๆ ของพืชที่มีไม

เทากันและสวนตางๆของพืชสามารถใชรักษาโรคที่ตางกันได ในพระคัมภีรสรรพคุณ ไดกลาวไววา “...

กระเทียมน้ัน หัวแกเสมหะแลลม แกกลากเกลื้อน ใบ, กระทําใหเสมหะแหงแลกระจายโลหิต แลแก

ลมอันปวดมวน...”๙๒ จะเห็นวากระเทียม มีการใชทั้งหัวและใบมาทําเปนยา สวนที่เปนหัวและเหงา

ของพืชน้ันเปนแหลงสะสมอาหารจึงนาที่จะมีความเขมขนของพิษยามากกวาใบ 

ความเขมขนของฤทธ์ิยาในสวนตางๆของสมุนไพรน้ัน มีความจําเปนอยางย่ิงที่ผูที่จะใชยา

ในการประกอบตัวยาตองรูถึงความแรงของฤทธ์ิยา และขอยกเวนตางๆ ในการที่จะเลือกมาปรุงยา

ตํารับ 

 

                                         
๙๒

กระทรวงศึกษาธิการ, แพทยศาสตรสงเคราะหภูมิปญญาทางดานการแพทยและมรดกทาง

วรรณกรรมของชาติ (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑), ๓๖๔ 



๑๑๘ 

 

๓. รสยา 

 รสยา คือ รสของตัวยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรครสยาแตละรสจะมีฤทธ์ิ

ในการรักษาโรคที่แตกตางกัน ถาใชรสยารักษาถูกตองกับโรคก็จะทําใหโรคน้ันหายไดเร็วข้ึน ถาใชรส

ยาไมถูกกับโรคก็จะทําใหโรคน้ันหายชาหรืออาการกําเริบได จากเอกสารคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดกลาวถึง

เรื่องรสยาไวความวา 

 

อน่ึงอันวาโอสถอันใดมีรสอันขมแกดีฟุงดีเดือดดีพลุงดีซานออกจับเสมหะก็ดีแลแก

สรรพโรคใหปรกติอันโอสถใดมีรสอันหอมหวานแกใจช่ืนขึ้นอันวาโอสถอันใดผายแกเสมหะ

แหงขากมิออกแลเสมหะตีขึ้นหายใจขัด 

ธฉ ๒ / ๗-๘ 

 

สวนรสยาอื่นๆ น้ันไดบอกการซาบคําวา “ซาบ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ.๒๕๕๔๙๓ อธิบายคําวา “ซาบซาน” หมายถึง การแลนไปทั่วรางกาย แตในความหมายของคําวา 

“ซาบ” ในบริบทของรสยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ันคือการที่รสยาแลนไปในอวัยวะตางๆ ความวา  

 

แลโอสถอันใดมีรสเผ็ดน้ันซาบไปในผิวหนัง โอสถอันใดมีรสอันหวานแลเปรี้ยวก็ดซีาบ

ไปท่ัวสรรพกาย แลโอสถอันใดมีรสอันฝาดซาบไปในเน้ือแลเอ็นท้ังหลาย โอสถอันใดมีรสอัน

เค็มซาบไปทุกแหงผิวหนังแลเสนขนท้ังปวงน้ัน 

ธฉ ๒ / ๘-๙ 

 

 การใชรสยาในการนําพาตัวยาซาบไปในสวนตางๆ ที่ตองการ เพื่อใหรสยาตรงตาม

สรรพคุณของยาที่ใชในการรักษาโรคและอาการตางๆ และสรรพคุณของตัวยา ตามพระคัมภีร

สรรพคุณยา กลาวไวความวา  

 

อน่ึงถาผูใดเกิดพยาธิในผิวหนังใหเอายาอันซาบไปในผิวหนังน้ันแก อน่ึงถาผูใดเกิด

พยาธิในกอนเน้ือใหเอายาอันซาบไปในอันเน้ือน้ันแกอน่ึงถาผูใดเกิดพยาธิในกระดูกใหเอา

ยาอันซาบไปในกระดูกน้ันแกอน่ึงผูใดเกิดพยาธิในดีใหเอายาอันซาบไปในดีน้ันแกอน่ึงถา

ผูใดพยาธิบังเกิดเพราะลมเลือดเสลดแลโรคสิ่งใดๆก็ดีใหเอายาจําเพาะโรคสิ่งน้ันๆ มาแก

ตามพระคัมภีรสรรพคุณน้ันเถิด 

ธฉ ๒ / ๑๑-๑๒ 

                                         
๙๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๓๙๙. 



๑๑๙ 

 

จากขอความดังกลาวจะเห็นถึงการใชรสยาที่สัมพันธกับพยาธิของการเกิดโรค เชน พยาธิ

ที่ผิวหนังใหเอายาที่ซาบไปในผิวหนังแกเปนตน จะเห็นวาขอความดังกลาวไมไดกลาวบอกรสของยา

แตเปนการบอกที่ซาบของยาหรือที่แลนไปของยาที่แตกตางจากรสยาทั้ง ๔ รส คือ การซาบไปในดี 

จากเรื่องรสยา ๔, ๖, ๘ และ ๙ รส ยาอันซาบไปในดีน้ันไมไดตรงกับเรื่องรสยาที่กลาวไว แตพบการใช

ยาแกรักษาโรคที่เกิดจากโลหิตและดี จากเรื่องยา ๙ รส คือ รสขม สรรพคุณแกในทางดีและโลหิต  

เรื่องรสยาที่กลาวถึงในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนการบอกถึงรสยาที่หมายถึงรสยา

สมุนไพรที่ใชในการรักษา ๒ รส คือ รสอันขมและรสอันหอมหวาน และอธิบายรสยาที่มีลักษณะจํา

เพราะตอการอวัยวะในรักษา หรือการแลนไปของตัวยาเพื่อไปรักษา มี ๔ รส คือ รสเผ็ดรสอันหวาน

แลเปรี้ยว ฝาด เค็ม จากการศึกษาพบวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดอธิบายหรือใชหลักรสยา ๔ รส 

ไดแก  

หวาน/เปรี้ยว ซาบไปในเสนเอ็นสรรพางคกาย  

ฝาด   ซาบไปในผิวเน้ือและเสนเอ็น 

เผ็ด   ซาบไปในผิวหนังและเสนขน  

เค็ม   ซาบไปในเสนเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางคกาย 

รสยา ๔ รส จะใชรสเปรี้ยวอยางเดียว แตในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดรวมรสเปรี้ยวและ

หวานไวดวยกัน ซึ่งรสยา ๔ รส จะเนนการแลนหรือการซาบไปในสวนของเสนเอ็น ผิวหนัง ผิวเน้ือ 

เสนขน และกระดูก ดังน้ันรสยา ๔ รสจึงเปนที่แลนหรือเลื่อนไหลของรสยาที่ผานไปในอวัยวะตางๆ ที่

เฉพาะกับรสยาน้ัน 

อยางไรก็ดี รสยาทําใหรูถึงสรรพคุณในตัวยาน้ันๆวาชวยแกโรคหรืออาการตางๆกระน้ัน

แลวจําเปนที่จะตองรูสรรพคุณของสมุนไพรน้ันประกอบดวยเพื่อใหไดรสยาถูกตองกับตัวยาและ

สรรพคุณในการรักษาโรค ผูที่จะเปนแพทยหรือปรุงยาไมใชดูแตรสยาเพียงอยางเดียวแตตองรู

สรรพคุณยาตามคัมภีรดวย เพราะสรรพคุณยาในพระคัมภีรสรรพคุณยา ก็นํามาใชเปนหลักในการ

เลือกใชยาในการประกอบและปรุงยาสําหรับรักษาโรคและอาการน้ันๆ ดวย 

๔. อายุของบุคคลกับการใชสมุนไพร  

 อายุหรือวัยกับการใชยาสมุนไพรก็มีความเกี่ยวของกัน เน่ืองจากความแรงของพิษยา

แตละสวนของสมุนไพรไมเทากัน และใชตางโรคตางอาการกัน อายุจึงเปนความรูพื้นฐานหน่ึงเกี่ยวกับ

สมุนไพรที่จะตองนํามาวิเคราะห ในการเลือกใชสมุนไพรที่จะนําเขามาในตํารับ  วัยเด็กและวัยผูใหญ

ถึงแมจะมีอาการปวยที่เหมือนกันเปนโรคเดียวกันแตก็ไมสามารถใชยาตํารับเดียวกันได ควรเลือกใช

ยาที่เหมาะสมกับวัยและอายุ ดังจะเห็นไดจากพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดอธิบายถึงการเลือกใชสวน

ตางๆของสมนุไพรใหเหมาะสมกับวัย ความวา 

 



๑๒๐ 

 

เม่ือแรกปฏิสนธิในครรภมารดาจนได ๑๐ เดือน เปนกําหนดถาแลบังเกิดไขสิ่งใดๆ ก็ดี

ใหดูอายุศมกุมารน้ัน ใหเอาแตดอกออนแลใบออนน้ันมาประกอบโอสถ ถากุมารออกจาก

ครรภมารดาได ๗ เดือน ใหเอาแตใบออน ถาได ๓ ขวบเอายาอันมีรสกลากวาน้ีถาได ๗ 

ขวบ เอาใบแกแลเปลือก ถาได ๒๕ ปเอาลูกออนแลเปลือกแลกระพ้ี เม่ือได ๔๐ ป เอาลูก

แกแลรากแลแกน ประกอบซ่ึงโอสถใหแรงขึ้นตามธาตุดุจกลาวมาแลวน้ัน 

ธฉ ๒ /๑๙-๒๐ 

 

จากขอความดังกลาว สรุปไดวา อายุแรกปฏิสนธิในครรภมารดาจนถึง ๑๐ เดือน สวนที่

ใชในการรักษา คือดอกออนและใบออนของพืช อายุ ๗ เดือนใชสวนของใบออนของพืช จนถึงอายุ ๓ 

ขวบใหพิจารณาสวนที่แรงกวาดอกออนและใบออนของพืช อายุ ๗ ขวบ ใชสวนใบแกและเปลือกของ

พืช อายุ ๒๕ ปใชสวนลูกออน เปลือก และกระพี้ของพืช  อายุ ๔๐ ป ใชสวนลูกแก ราก และแกนของ

พืช จากการศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบลักษณะของอายุที่สัมพันธกับธาตุทั้ง ๔ เพราะแตละ

วัยหรือชวงอายุความแข็งแรงของธาตุทั้ง ๔ น้ันยอมแตกตางกัน การใชสวนของพืชที่มีสารสําคัญใน

การรักษาก็จะแตกตางกันไปดวย ในสวนของเด็กทารกธาตุยังออนอยูก็เลือกใชสวนของสมุนไพรที่มี

สารสําคัญหรือวาพิษยาออนๆ สวนในวัยผูใหญหรือจําเริญวัยมากข้ึนก็เลือกใชสวนสมุนไพรที่มี

สารสําคัญมากหรือพิษของยาเขมขน ไดแก ลูกแก ราก และแกน และเมื่ออายุถึง ๖๐ ป ธาตุทั้ง ๔ น้ัน

ก็จะคืนลงมาดังเดิม ดังขอความวา 

 

อน่ึงอันวาบุคคลคลอดจากครรภได ๑๕ วัน ถึง ๗ เดือน ธาตุท้ัง ๔ น้ันยังออนอยูตั้งแต 

๗ เดือนถึง ๓ ขวบธาตุดอยจําเริญขึ้นไปถึง ๗ ขวบเทาถึง ๑๖ ขวบธาตุก็ควรเจริญขึ้นไป 

เจริญขึ้นไปจนถึงอายุ ๖๐ ธาตุท้ัง ๔ ก็คืนลงมา 

ธฉ ๒ / ๑๙ 

 

ตารางที่ ๑๖ แสดงอายุของบุคคลกับการใชยาสมุนไพร 

อายุของบุคคล สวนของสมุนไพร 

อายุแรกปฏิสนธิในครรภมารดาจนถึง ๑๐ เดือน ดอกออน ใบออน 

แรกเกิด - อายุ ๗ เดือน ใบออน 

อายุ ๘ เดือน - อายุ ๓ ขวบ ยาอันมีรสกลากวา ใบออน ดอกออน ได 

อายุ ๔ ขวบ - อายุ ๖ บวบ ยาอันมีรสกลากวา ใบออน ดอกออน ได 

อายุ ๗ ขวบ - อายุ ๒๔ ป ใบแก เปลือก 

อายุ ๒๕ ป  – อายุ ๓๙ ป ลูกออน เปลอืก กระพี ้

อายุ ๔๐ ป –อายุ ๗๐ ป ลูกแก ราก แกน 



๑๒๑ 

 

อายุและการใชยาจึงถือวาเปนความรูพื้นฐานที่ตองนํามาวิเคราะหในการจายยาและปรุง

ยาของแพทย เพราะอายุสัมพันธกับธาตุทั้ง ๔ ในรางกาย หากการเจ็บปวยที่เกิดจากลักษณะธาตุที่

ผิดปรกติดวยธาตุใด ผูปวยมีอายุหรืออยูในวัยใด ก็จะสามารถวางยา เลือกสวนของสมุนไพรมาใชใน

การปรุงยารักษาโรคน้ันไดอยางถูกตองกับโรคของผูปวยมากข้ึน  

 

ตํารับยา 

ตํารับยา คือ สูตรยาที่ประกอบดวย ตัวยา ปริมาณยา วิธีการทําและวิธีการใชยา อาจจะ

มีช่ือของตํารับ เชน ตํารับยาเขียว หรือไมมีช่ือแตเปนการบอกอาการที่แก เชน ตํารับยาแกโรค

ริดสีดวง เปนตน ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมีทั้งหมด ๑๘๒ ตํารับ สามารถแบงได ๑๐ ประเด็น

ดังน้ี ๑. ตัวยา ๒. กระสาย ๓. พิกัดยา ๔. สวนประกอบ ๕. ปริมาณของตัวยาแตละชนิด ๖. การทํายา 

๗. รูปลักษณะยา ๘. สรรพคุณยา ๙. วิธีการใชยา และ ๑๐. ปริมาณและระยะเวลาการใชยามี

รายละเอียดตอไปน้ี 

๑. ตัวยา 

 ตัวยาสมุนไพรหรือเภสัชวัตถุที่นํามาประกอบเขาดวยกันเพื่อเปนยารักษาโรคและ

อาการตางๆ น้ัน ตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยแบงออกเปน ๓ ประเภท คือพืชวัตถุ สัตววัตถุ และธาตุ

วัตถุ๙๔ ดังน้ี 

๑.๑ พืชวัตถุ หมายถึง พืชพรรณไมนานาชนิดที่นํามาใชปรุงเปนยารักษาโรค สวน

ตางๆ ของพืชที่จะนํามาใชเปนยา เชน ราก แกน เปลือกตน กระพี้ ดอก ใบ ผล เปลือกผล ฝก เมล็ด 

เกสร หัว เหงา๙๕ เปนตน และผลิตผลที่ไดจากพืช พืชวัตถุที่นํามาทํายาสมุนไพรในพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยสามารถแบงได ๑๓ สวน ดังน้ี 

๑.๑.๑ หัวเหงา คือ ลําตนที่อยูใตดินของพืชบางชนิดซึ่งจมอยูใตดิน สมุนไพรที่

นําหัวเหงามาทําเปนยา ไดแก ขมิ้นออย โกฐสอ โกฐหัวบัว ขิงแหง โกฐนํ้าเตา ขิง แหวสด กระจับสด 

บัวเผือน บัวขม หัวเอน เอื้องเพชรมา กระเชาผีมด หอมแดง ขาวเย็นทั้ง ๒ ขาแปน โกฐกระดูก วาน

รอนทอง วานชุมเพชร วานเถาโองการ วานสีสม แหวหมู เปราะหอม ไพล วานนํ้า กกลังกา ขาวเย็น

จีน ขิงแครง หอม กระเทียม วานไขเนา ชีสมแลว วานรอนทอง ขาปา ดองดึง วานกีบแรด กระจับ  

๑.๑.๒ ราก คือ สวนของตนไมปกติอยูใตดินมีหนาที่ดูดอาหารไปเลี้ยงลําตน 

สมุนไพรที่นํารากมาทําเปนยา ไดแก สมปอย พุด มะแวงทั้ง ๒ ข้ีกาแดง โกฐกานพราว ลําโพง 

                                         
๙๔มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิมฯโรงเรียนอายุรเวทธํารง (ชีวกโกมารภัจจ),ตําราเภสัช

กรรมไทย (กรุงเทพฯ:พิคเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, ๒๕๔๘), ๒๔. 
๙๕เรื่องเดียวกัน, ๒๔. 



๑๒๒ 

 

หมีเหม็น บัวหลวง พันงูแดง มะตาดเครือ สมเสี้ยว ตองแตก มะตูม แตงหนู  หัสคุณ นํ้าใจใคร ถ่ัวพู 

หญานาง ทองพันช่ัง ชาพลู มหาละลาย ไครเครือ มะนาว มะขาม มะกรูด ผักกระหนาม ตูมกาตน 

ผีเสื้อใหญ ผีเสื้อนอย ตาเสือ ข้ีเหล็ก มะดูก คัดเคา ตูมกาเครือ โลดทะนง ตับเตาทั้ง ๒ ขอบชนางทั้ง 

๒ เล็บมือนาง สีหวด ซองแมว หญาปนตอ ผักไห ฟกขาว ครามทั้ง ๒ สะไครทั้ง ๒ หมอนอย สนุน ไก-

ไห ระยอม กะไดดอน รากละหุงทั้ง ๒ มะเขือปา กลวยตีบ กลอย คนทา มะพราว ตาล ละหุงแดง 

ประดู มะเด่ือ เทียน หัสคุณทั้ง ๒ เจตมูล มะงั่ว เล็บเหย่ียว หญางวงชาง ขัดมอน มะตูมออน 

เบญจมาศ กระถินพิมาน ทรงบาดาล พิลังกาสา สะใครนํ้า มะเด่ืออุทมพร มะเด่ือปลอง จิงจอใหญ 

ออยแดง กําจาย ขาวสาร หนามแดง ฝายแดง หนามข้ีแรด มะเกลือ ผักเสี้ยนผี สลอด พุดซอน 

มะเด่ือดิน จิงจอหลวง ผีเสื้อ ราชดัด ชะเอม อัญชัน ขอย พุงแก คางโทน ราชพฤกษ ตานหมอน 

สะแก คางไทร ปะคําไก ทนดี ละหุง แคปา มะขบ กรรณิการ มะตุม เจตมูลแดง 

๑.๑.๓ ใบ คือ สวนของพืชที่อยูติดกับกิ่งหรือลําตนโดยมากมีลักษณะเปนแผน

แบนๆ รูปรางตางๆ กันมีกานใบหรือไมมีก็ได สมุนไพรที่นําใบมาทําเปนยา ไดแก คราม บานเย็น 

กระวาน มะหาประสาน มะนาว ตอ ผักโฉม สันพราหอม พิมเสน ชะมดตน ทองพันช่ัง เสนียด พลูแก 

ถ่ัวแระ ผักปลังแดง ผกักระเฉด มะขาม กระเม็ง ฝาย พญายา สมปอย สะเดา คนทีสอ กันเกรา มะงั่ว 

ทองหลางใบมน ใบหนาด สลอด บอระเพ็ด สะเดาดิน ผงลานแก กัญชา 

๑.๑.๔ ดอก คือ สวนหน่ึงของตนไมที่ผลิออกจากกิ่งหรือตน มีหนาที่ทําให

เกิดผลหรือเมล็ดเพื่อสืบพันธุ มีเกสรและเรณูเปนเครื่องสืบพันธุ สมุนไพรที่นําดอกมาใชเปนยา ไดแก 

พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง กรรณิการ กาหลง ชงโค โยทะกา จําปา กระดังงา คําไทย สลิด มะลิ

ซอน มะลิลา  พะยอม สําโรง ประดู มหาหงส ผักคลาด ขา กะทือ เรว จิกบาน จิกนา เข็มแดง รัก 

มะงั่ว มะนาว การะเกด สมโอ คัดเคา ลําเจียก กานพลู จงกลนี 

๑.๑.๕ เมล็ด คือ สวนภายในของผลไมที่เพาะเปนตนข้ึนได สมุนไพรที่นําเมล็ด

มาทําเปนยา ไดแก ขาวสาร ลูกสะบาปง ลูกมะแวงเทศ ถ่ัวพ ูผักชีทั้ง ๒ ผักชีลา พันธุผักกาด ราชดัด 

สวาด พิลังกาสา สลอด กระวาน กระเบา บัวเกราะ คนทีสอ ลูกจันทน เทียนดํา เทียนแดง เทียนขาว 

ขาวขา พริกไทย ถ่ัวลิสง 

๑.๑.๖ ผล/ฝก คือ สวนของพืชที่เจริญมาจากรังไข หากเปนผลลักษณะผลที่มี

รูปรางยาวเรียกวา “ฝก” สมุนไพรที่นําผลและฝกมาทําเปนยา ไดแก มะกรูด สมอไทย สมอพิเภก 

มะขามปอม สมอเทศ ดีปลี พริกลอม ลูก ชาพลู  โมกมัน เอ็น กระดอม สมออัพยา มะแวงเทศ 

มะเขือคางแพะ พริกหอม ฝกราชพฤกษ ฝกเพกา 

๑.๑.๗ เกสร คือ สวนในของดอกไม สวนมากเปนเสนๆ สมุนไพรที่นําเกสรมาทํา

เปนยา ไดแก บัวขาว บัวแดง บัวหลวง บัวเผือด บัวขม สัตตบุษย สัตตบงกช หญาฝรั่น สารภี 



๑๒๓ 

 

๑.๑.๘ แกน คือ เน้ือไมแข็งและมีสีเขมอยูถัดจากกระพี้เขาไป สมุนไพรที่นําแกน

มาทําเปนยา ไดแก ข้ีเหล็ก แสมทั้ง ๒ มะหาด สน กามปูทะเล จันทนทั้ง ๒ ชะมดตน ฝางเสน สําโรง 

ตอใส ประดงขอ หามรอก เทพทาโร จันทนขาว จันทนหอม กฤษณา ขอนดอก กรุงเขมา กําลัง

โคเถลิง สนเทศ เพชรนาด กระแจะตะนาว จันทนเทศ คอนกลอง เปลาทั้ง ๒ สนุน ดีงูตน เปลานอย 

พญาลําแพน ประดูเครือ จันทนหอม จันทนบาน แคฝอย แฝกหอมตะนาว จันทนหอม เชือกเขาพรวน 

กรักขี  

๑.๑.๙ เปลือก คือ สวนที่หอหุมตนไมอยูถัดจากกระพี้ออกมา สมุนไพรที่นํา

เปลือกมาทํายา ไดแก สันพรานางแอ ทองหลางนํ้า โมกมัน มะซาง ฝรั่ง เขาพรวน ไขเนา โลด 

กันเกรา สะเดา ประคําดีกระบือ อบเชยเทศ สมุลแวง 

๑.๑.๑๐ ยอด คือ สวนที่สูงที่สุด สมุนไพรที่นํายอดมาทําเปนยา ไดแก กลวยตีบ 

มะมวง กุมทั้ง ๒ ทองหลาง 

๑.๑.๑๑ ท้ังตน คือ การนําทุกสวนของตนไมมาทําเปนยา สวนมากเปนพืช

ลมลุกพืชพวกเถา เครือ และผัก ไดแก ผักปลัง กระดอม ผักโหมหนาม พันงูแดง ข้ีเหล็ก โคกกระสุน 

พิลังกาสา ผักเสี้ยนผี พลูปา ผักโหมหิน นํ้าเตาขม ผักคราด ผักเปด ผักแพวแดง อุตพิด กระเพรา ผัก

เข็ด โหระพา ผักปอดทั้ง ๒ ไครหอม กระพังโหม หญาแพรก หญาตีนนกหญา กระเม็ง บัวบก 

แฝกหอม ชิงชาชาลีทั้ง ๒ หญาพันงูขาว หญาชุมกระตาย ตําลึง เกล็ดหอยเทศ ถ่ัวทอง ถ่ัวกาบแข

หญาตีนนก นมพิจิต นมพฤกษ พญามือเหล็ก จุกโรหินี สังกรณี เนระพูสี ชะลูด บอระเพ็ด วัลยเปรียง

สด กระทั้งติด ชะเอมเทศ เถาชาลี กระลําพัก สลัดได ระยอม โหราเทาสุนัข เถาวัลยลิง   

๑.๑.๑๒ กาน คือ สวนที่ตอดอกตอใบหรือผล ที่นํามาใชเปนยาสมุนไพร ไดแก 

ทางตาล กานบัวหลวง 

๑.๑.๑๓ ตาท่ีขอ คือ สวนที่อยูบริเวณรอยตอระหวางขอของพืชที่มีลักษณะเปน

ปลอง เชน ตาไมไผ ตาออยแดง เปนตน 

นอกจากตัวยาสมุนไพรที่เปนตัวยาพืชวัตถุแลวยังมีผลิตภัณฑที่ไดจากพืชวัตถุ เชน สุรา ที่ไดจากการ

กลั่นหรือหมักของขาว ยาดําที่ไดจากยางของวานหางจระเข ยางตางๆ เชน มหาหิงคุ รง-ทอง กํายาน 

หรือนํ้ามันงาที่ไดจากการนําเมล็ดงามาบีบอัดจนไดเปนของเหลว นํ้ามันมะพราว ที่ไดจากสวนที่เปน

เน้ือในที่แกจัดของผลมะพราวนํามาค้ันจนกลายเปนกะทิ และกลั่นจนกลายเปนนํ้ามันใสเปนตน 

๑.๒ สัตววัตถุ คือ การนําสวนตางๆ ของสัตวมาปรุงเปนยารักษาโรค เชน เขา นอ 

กระดูก หนัง เปนตน ในคัมภีรธาตุวินิจฉัยสามารถแบงสัตววัตถุที่นํามาใชเปนยา ดังน้ี 

๑.๒.๑ กระดูก คือ โครงสรางของรางกายที่มีลักษณะแข็งทั้งของมนุษยและสัตว 

กระดูกที่นํามาทําเปนยา ไดแก เลียงผา โค เสือ แพะ  ควาย หมู ชาง และคน 



๑๒๔ 

 

๑.๒.๒ ดี คือ อวัยวะภายในของคนและสัตวที่บรรจุนํ้าขนสีเขียวมีรสขมซึ่งออก

จากตับสําหรับยอยอาหาร ดีที่นํามาใชทํายาไดแก นกกานํ้า ตะพาบนํ้า กา งูเหลือม 

๑.๒.๓ เขา/นอ คือ สิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตวมีลักษณะแข็ง เขาและนอที่

นํามาเปนยา ไดแก โค แรด ควาย  

๑.๒.๔ วัตถุอ่ืนๆ ท่ีไดจากสัตว เชน อําพันทองหรืออําพันข้ีปลา ฝรั่งเรียก 

“Ambergris” (คําวา “amber” คืออําพัน สวนคําวา “gris” แปลวา อาจม เปนวัตถุคลายข้ีผึ้ง มีสี

เทาอมเหลือง พบลอยอยูในทะเลแถบรอน เปนของเสียที่ถายออกมาจากทองวาฬ (physeter-cato 

don L.) คําวา “วาฬ” (vall) เปนช่ือเรียกสัตวชนิดน้ีในภาษานอรเวยไทยเราก็เรียก “วาฬ” เมื่อถูก

อากาศนานเขาจะมีกลิ่นหอม มีรสเอียน คาวเล็กนอย ใชผสมเครื่องหอมใหมีกลิ่นคงทน โบราณใชเปน

ยาแกลม แกเสมหะ และทําใหเกิดกําลัง๙๖และชะมดเช็ด ชะมดเชียง ไดจากของเหลวบริเวณกนที่

เรียกวาตอมกลิ่นของชะมดเช็ดและชะมดเชียง และเปลือกหอยตางๆ เชน หอยแครง หอยตาวัว หอย

มุก หอยกาบ หอยอีรม หอยพิมพปะการัง กระดองปูปา ลิ้นทะเล (กระดองปลาหมึก) เปนตน 

๑.๓ ธาตุวัตถุ คือ สวนที่เปนแรธาตุ หรือ หิน ดิน ตางๆ ที่ใชมาประกอบเปนตัวยา

สมุนไพร เชน ดินประสิวขาว ปูน นมผา ศิลายอน กํามะถันเหลือง นํ้าประสานดีบุก ขัณฑสกร สารสม 

ดีเกลือ เกลือสินเธาว ดินถนํา แกวแกลบ ดินดานทองนํ้า นํ้าประสานทอง ดินสอพอง จุณสี เปนตน 

๒. กระสาย คือ เครื่องแทรกยา เชน นํ้าเหลา ตามปรกติเปนนํ้า ในคัมภีรธาตุวินิจฉัย

ผูวิจัยพบการใชกระสาย ๔ กลุม คือ กระสายยาที่นํามาจากพืชและผลิตผลจากพืช กระสายยาที่นํามา

จากสัตวและผลิตผลจากสัตว กระสายยาที่ไดจากธาตุและผลิตผลจากธาตุ และกระสายที่เปนนํ้า 

กลุมท่ี ๑ พืชและผลิตผลจากพืชที่ใชเปนกระสายยา เชน นํ้าเปลือกมะรุม นํ้า-

มะขามเปยก นํ้ามะนาว นํ้า นํ้าตาลโตนด นํ้าตาลทราย นํ้าออยแดง นํ้าเถามวกแดง นํ้าชะเอม      

นํ้าซาวขาว นํ้าดองสะแก นํ้าแตงกวา นํ้าสมซา นํ้ามะแวงเครือ นํ้าเถาหมวกทั้ง ๒ นํ้ารากเสนียด       

นํ้าจันทนหอม นํ้าดอกไมจันทน นํ้าดอกไมเทศ เปนตน 

กลุมท่ี ๒ สัตวและผลิตผลจากสัตวที่ใชเปนกระสายยา เชน นํ้านมโค นํ้าผึ้ง นํ้าผึ้ง

รวง นํ้ามูตรโค นํ้ามูตรคน เปนตน 

กลุมท่ี ๓ ธาตุที่ใชเปนกระสายยา เชน ปูนกินหมาก ดีเกลือ  นํ้าปูนใส เปนตน 

กลุมท่ี ๔ นํ้าที่ใชเปนกระสายยา เชน นํ้าทา นํ้าฝน นํ้ารอน นํ้าเย็น เปนตน 

                                         
๙๖ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต และวิเชียร จีรวงค. คําอธิบายตํารายาโอสถพระนารายณ 

พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘), ๑๒๔ 

 



๑๒๕ 

 

จากการศึกษากระสายยาในคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวา กระสายยาสามารถแบงตามหนาที่ได ๒ ลักษณะ

คือ 

๑. กระสายยาท่ีอยูในวิธีการทํายา คือ กระสายยาที่ใชในข้ันตอนการทํายาตางๆ เชน 

 

 กระสายยาจากนํ้าเปลือกมะรุม 

ขนานน้ีทานใหเอาลูกจันทน ๑ สลึง ดอกจันทน ๑ สลึง การพลู ๑ สลึง มหาหิงคุ ๑ 

สลึง ยาดํา ๑ สลึง การบูร ๑ บาท พริกหอม ๓ บาท ๓ สลึง สรรพยาสิ่งน้ีทําเปนจุณเอานํ้า

เปลือกมะรุมเปนกระสายบดทําแทงไวเทาลูกมะแวงเครือกิน ๙ เม็ด ๑๑ เม็ด ๑๓ เม็ด ๑๕ 

เม็ด 

ธฉ ๒ /๔๔  

 

 กระสายยาจากสุรา 

ยาช่ือพรมพักตรกลางขนานน้ีทานใหเอา ลูกจันทน ๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท ดีปลี 

๑ บาท พริกลอม ๑ บาท การบูร ๑ บาท มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๑ บาท  รงทองสะตุ ๓ 

บาท สรรพยา ๘ สิ่งน้ีทําเปนจุณเอาสุราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะแวงเครือกิน

ประจุลมแลเสมหะไขขาวแลแกไขขอแกปถวีธาตุดีนัก 

ธฉ ๒ / ๙๖ 

 

๒. กระสายยาท่ีอยูในวิธีการใชยา คือ กระสายยาที่อยูในการบรหิารยาหรือการใชยา เชน 

 

กระสายยาจากนํ้าดอกไม 

ทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑ เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐบัว ดอกพิกุล ๑ 

ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยาท้ัง ๘ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด

ทําแทงไวลายนํ้าดอกไมชโลมแกหนังพิการหาย 

ธฉ ๒ / ๓๒ 

 

กระสายยาจากนํ้าปูนใส 

ยาทาแกฟกบวมขนานน้ีทานใหเอาขี้เหล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขม้ินออย 

๑ สรรพยาท้ัง ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดลายนํ้าปูนใสทาหาย 

ธฉ ๒ / ๓๕ 

 

 



๑๒๖ 

 

กระสายยาจากนํ้ารอน 

ถามิฟงทานใหเอา เชือกเขายอดแดง ๑ แหวหมู ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ เกลือ ๑ 

สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกินแกดีพิการหาย 

ธฉ ๒ / ๘๗ 

 

กระสายยาจากดีเกลือ 

ยาตมชําระขนานน้ีทานใหเอา เบญจขี้เหล็ก ๑ สมอท้ังสาม ๑ มะขามปอม ๑ ใบมัตกา 

๑ แหวหมู ๑ รากตองแตก ๑บอระเพ็ด ๑ ขม้ินออย ๑ โกฐนํ้าเตา ๑ วัลยเปรียงสด ๒ เทียน

ท้ังหา  ๒ สลึง  เทียนดํา๒ บาท ฝกราชพฤกษ ๕ ฝก สรรพยาท้ัง ๒๓ สิ่งน้ี ตม สาม เอาหน่ึง 

แทรกดีเกลือตามธาตุหนักเบากินชําระนํ้าเหลืองที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก 

ธฉ ๒ / ๔๓ 

 

กระสายยาจากพมิเสน 

อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดี คือบุคคลเปนบา ถายังออนอยูคลุมดีคลุมรายมักขึ้ง

โกรธ บางทีเปนแตระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูกคนทีสอ ๑ ใบหัสคุณ ๑ 

ลูกสะบาปง ๑ จันทนท้ังสอง ๑ ดีปลี ๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑ เทพทาโร ๑ 

สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมแทรกพิมเสนกนิหายดี

นัก 

ธฉ ๒ / ๔๙ 

 

กระสายยาจากขัณฑสกร และนํ้าผึง้ 

ยากินแกหนังพิการขนานน้ีทานใหเอาขิงแหง ๑ รากมะแวงท้ังสอง ๑ เบญกระดอม ๑ 

รากขี้กาแดง ๑ สมอไทย ๑ สมอพิเภก ๑ มะขามปอม ๑ แหวหมู ๑ บอระเพ็ด ๑ หญา

ตีนนก ๑ โกฐสอ ๑ โกฐกานพราว ๑ จันทนท้ังสอง ๑ สรรพยาท้ัง ๑๕ สิ่ง เอาเสมอภาคตม

๓ เอา ๑ ปรุงขัณฑสกร แลนํ้าผ้ึงลงกินแกไขกระมีโทษอันเกิดแตผิวหนังหายแล 

ธฉ ๒ / ๓๒ 

 

นอกจากน้ีกระสายยายังมีการใชตามสรรพคุณที่แตกตางกันไป เชน ตํารับเดียวกันใช

กระสายยาชนิดเดียวรักษาโรค และบางตํารับสามารถใชกระสายรักษาโรคไดหลายโรคตามสรรพคุณ

ของตัวยาที่ใชเปนกระสายซึ่งอยูในข้ันตอนการบริหารยาหรือการใชยา เชน 

 



๑๒๗ 

 

ยาช่ือมหาสาธุเบญจกูล ขนานน้ีทานใหเอาชาพลู ๒ สะคาน ๓ ขิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจต

มูล ๑๖ พริกไทยเทายาท้ังหลาย สรรพยา ๖ สิ่งน้ีตม ทําผงก็ไดถาจะแกตัวรอนสันนิบาต

ลายนํ้าขิงนํ้าขากิน ถาจะแกพรรดึกลายนําตรีผลาตมสรรพกระสายตามแตจะยักยายเอา

เถิด 

ธฉ ๓ /๘๒ 

 

ยาช่ือมหิทธิมหาสาธุเบญจกูลขนานน้ีทานใหเอาขิง ๑ สะคาน ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ 

ดีปลี ๕  สรรพยา ๕ สิ่งน้ีทานใหตมทําผงก็ไดกินแกลง ๘ จําพวก แกเสมหะ ๒ จําพวก แก

จําเริญอัคนีผล ถาจะแกพรรดึกเอาชาพลู ๒ สวน ถาจะแกลมจุกเสียดใหทวีดีปลีข้ึน ๑๖ 

สวน สรรพนํ้ากระสายตามแตจะยักยายเอา อันควรกับโรคน้ันเถิด 

ธฉ ๓ / ๘๒-๘๓  

 

จากตัวอยางขางตนจะกลาวถึงการใชสรรพนํ้ากระสายตามแตจะ “ยักยายเอา อันควรแก

โรค” ซึ่งแสดงใหเห็นวาตํารับยาที่มีนํ้ากระสายยาในข้ันตอนการบริหารยาหรือรับประทานพรอมกับ

ตัวยาน้ันๆ หาก ตัวยาเหลาน้ันก็จะสามารถรักษาโรคไดตามแตนํ้ากระสาย ซึ่งแสดงวา นํ้ากระสาย 

ชวยในการเสริมฤทธ์ิและเพิ่มฤทธ์ิการรักษาของตํารับยาน้ันๆ ไดหลายโรคหลายอาการ 

๓. พิกัดยา คือ ตัวยาหรือการกําหนดจํานวนตัวยาไทยเขาเปนกลุมเปนพวก ในพระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยปรากฏพิกัดยาอยูในตํารับยาตางๆ หลายตํารับดวยกัน เชน พิกัดเล็กๆ ต้ังแตตัวยา 

๒ ชนิดเรียกวาจุลพิกัด พิกัดตัวยา ๓ ชนิด หรือพิกัดตรี พิกัดตัวยา ๕ ชนิดหรือพิกัดเบญจ พิกัดตัวยา 

๙ ชนิด หรือพิกัดเนาว จากการศึกษาเรื่องพิกัดยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบพิกัดยา ทั้งหมด ๔ กลุม 

ดังน้ี 

๓.๑ กลุมจุลพิกัด คือ กลุมที่มีตัวยา ๒ ชนิด พิกัดขนาดเล็ก สวนมากเปนชนิด

เดียวกันมีช่ือเรียกเดียวกันแตกตางกันที่ สี ชนิด ถ่ินกําเนิด ขนาด และรส เชนขอบชนางทั้ง ๒ คือ 

ขอบชนางแดงและขอบชนางขาว  แตกตางกันที่ถ่ินกําเนิด เชน กุมทั้ง ๒ คือ กุมบกและกุมนํ้า  กัญชา

ทั้ง ๒ คือกัญชาเทศ กัญชาไทย หัสคุณทั้ง ๒ คือ หัสคุณเทศกับหัสคุณไทย  แตกตางกันที่ลักษณะ 

เชน มะแวงทั้ง ๒ คือมะแวงตนกับมะแวงเครือ เปลาทั้ง ๒ คือ เปลานอยกับเปลาใหญ เปนตน 

ลักษณะที่แตกตางกันตางๆ ทั้งสี ชนิด ถ่ินที่เกิด  ทําใหเกิดช่ือเรียกสมุนไพรหลายช่ือเรียก  เชน 

 

กระเทียม ดีปลี ลูกมะตูมออน สะคาน มะแวงทั้ง ๒ เจตมูลแดง สมอไทย วานนํ้า 

ธฉ ๓ / ๑๔ / ๑-๒ 

 



๑๒๘ 

 

มะแวงทั้ง ๒ ที่กลาวถึงในขอความขางตน คือ มะแวงตน กับมะแวงเครือซึ่งมี

ลักษณะที่ตางกัน 

 

รากขี้เหล็ก ๑ รากเทียน ๑ รากตาเสือ ๑ รากหัสคุณทั้งสอง ๑ รากเจตมูล ๑ ราก

มะงั่ว ๑ รากมะนาว ๑ 

ธฉ ๒ / ๖๙ / ๓ 

 

รากหัสคุณทั้ง ๒ที่กลาวถึงในขอความขางตนคือ หัสคุณเทศ กับหัสคุณไทยซึ่งมีถ่ิน

กําเนิดที่ตางกัน 

 

๓.๒ กลุมพิกัดตรี คือ กลุมที่มีตัวยา ๓ ชนิด เชน 

 

อันวาลักษณะนํ้าตาพิการน้ัน คือปวดตาปวดศีรษะมักแลใหตาขาวแดงเปนโลหิตถาจะ

แกทานใหเอา ใบพุทราขาว ๑ ใบผักกะเฉด ๑ ตรีผลา ๑ ขิง ๑ 

ธฉ ๒ / ๙๒-๙๓ 

 

ตรีผลา ที่กลาวถึงในขอความขางตน ประกอบไปดวยตัวยา ๓ ชนิด คือ สมอไทย 

สมอพิเภก มะขามปอม 

 

ถาจะแกทานใหเอาตรีกฏก ตรีผลา โกฐกานพราว ใบสะเดา รากไครเครือ สรรพยา ๙ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

 ธฉ ๓ / ๕๒-๕๓ 

ตรกีฏก ที่กลาวในขอความขางตน ประกอบไปดวย ขิงแหง พริกไทย ดีปล ี

 

๓.๓ กลุมพิกัดเบญจ คือ กลุมที่มีตัวยา ๕ ชนิด เชน 

 

ยาช่ือกลอมนางนอนขนานน้ีทานใหเอาโกฐเกา ๑ เทียนทัง้หา ๑ รากใครเครือ ๑ 

สังกรณี ๑ 

ธฉ ๒ / ๔๓  

เทียนทั้ง ๕ ที่กลาวถึงในขอความขางตนคือเทียนดํา เทียนแดง เทียนขาว เทียน

ขาวเปลือก เทียนตาต๊ักแตน 

 



๑๒๙ 

 

ยาสําหรับปถวีธาตขุนานน้ีทานใหเอาโกฐทั้ง ๕ หนัก ๑ สลงึสมอท้ังสาม  ๒ สลึง 

ลูกผักชีท้ังสอง ๒ สลงึเปราะหอม ๒ สลึง 

ธฉ ๒ / ๖๒ 

 

โกฐทั้ง ๕ ที่กลาวถึงในขอความขางตน ประกอบดวยตัวยา ๕ ชนิด คือ โกฐเชียง 

โกฐสอ โกฐหัวบัว โกฐจุฬาลัมภา โกศเขมา 

 

๓.๔ กลุมพิกัดเนาว คือ กลุมที่มีตัวยา ๙ ชนิด เชน 

 

ทานใหเอาโกฐทั้งเกา ๑ เทียนท้ังหา ๑ รากใครเครือ ๑ สังกรณี ๑ เกสรบัวนํ้าท้ังหา 

๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกมะลิ ๑ กฤษณา ๑ กะลําพัก ๑ ชะลูด ๑ 

ขอนดอก ๑ 

ธฉ ๒ / ๖๔ 

 

จากตัวอยาง โกฐ ๙ ประกอบดวยตัวยา ๙ ชนิด คือ โกฐเชียง โกฐสอ โกฐหัวบัว โกฐ

จุฬาลัมภา โกศเขมา โกฐกานพราว โกฐกระดูก โกฐชฎามังสี โกฐพุงปลา 

๔. สวนประกอบในตํารับยา 

สวนประกอบในตํารับยา คือ ตัวยาและปริมาณหรือขนาดของตัวยาที่ใชในตํารับน้ันๆ 

จากการศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย มีดวยกัน ๒ ลักษณะดังน้ี 

๔.๑ ตัวยาชนิดเดียวในตํารับ คือ ตัวยาในตํารับน้ันมีตัวยา ๑ ชนิด อาจเปนพืช สัตว 

หรือธาตุ ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวามี การใชพืชชนิดเดียวที่ประกอบในตํารบั คือรากกระถิน

พิมาน ความวา 

อันวาลักษณะปอดน้ันเม่ือจะแตกพิการก็ดี คือ กระทําอาการดุจไขพิษ คือกาฬขึ้นใน

ปอดทําใหรอนในอกแลกระหายนํ้าใหหอบจับโครงลด ถากินนํ้าจนปอดลอยจึงจะหายยาก 

บางทีกินจนรากนํ้าออกมาจึงหางลง ถาจะแกเอารากกระถินพิมานตมกิน 

ธฉ ๒ / ๗๔ 

 

๔.๒ ตัวยาหลายชนิดในตํารับ คือ ตัวยาที่ใชในตํารับน้ันมีทัง้การใชพืชวัตถุ สัตววัตถุ

และธาตุวัตถุเพื่อประกอบเขาเปนตัวยา ตัวยาที่ปรากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัย มีการใชพืชวัตถุ สัตววัตถุ

และธาตุวัตถุ แบงเปน ๓ กลุม ดังน้ี 

๔.๒.๑ ตํารับยาทีม่ีสวนประกอบเปนพืชและผลติผลจากพืช เชน 

 



๑๓๐ 

 

อันวาลักษณะหนังพิการน้ัน คือใหสากไปท้ังตัวจน แตวามดดํามดแดงแลแมลงวันตาย

ก็มิรูตัว แลใหรอนแสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมีโทษถาจะแกทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑ 

เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐบัว ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ 

ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยาท้ัง ๘ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายนํ้าดอกไม

ชโลมแกหนังพิการหาย 

ธฉ ๒ / ๓๑ 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา สวนประกอบของตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาที่เปนพืชวัตถุและ

ผลิตผลจากพืช คือ เปลือกสันพรานางแอ  โกฐสอ  โกฐบัว ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี  ดอกบัว

หลวง สวน แปงขาวหมาก น้ันเปนผลิตผลจากพืช 

๔.๒.๒ ตํารับยาทีม่ีสวนประกอบเปนพืชและผลิตผลจากพืช สัตวและผลิตผล

จากสัตวเปนสวนประกอบในตํารับ เชน 

 

ยาช่ือเนาวหอย ประกอบดวยหอยขมเผา  ๑ ตําลึง หอยโขงเผา ๑ ตําลึง หอยแครง

เผา ๑ ตําลึง หอยกาบเผา ๑ ตําลึง หอยตาโค ๑ ตําลึง หอยสังขเผา๑ ตําลึง หอยมุกเผา 

๑ ตําลึง หอยพิมปะการังเผา ๑ ตําลึง หอยอีรมเผา ๑ ตําลึง กระดูกโคเผา ๑ ตําลึง

กระดูกเสือเผา ๑ ตําลึง กระดูกแพะเผา ๑ ตําลึง กระดูกเลียงผาเผา ๑ ตําลึง หัสคุณ ๑ 

ตําลึง รากตองแตก ๑ ตําลึง ๒ บาท รากสมเสี้ยว ๑ ตําลึง ๒ บาทรากมะตาดเครือ ๒ ตําลึง 

๒ บาท ปูนผง ๓ บาท พริกไทย ๑ ตําลึง ๑ บาท 

ธฉ ๒ / ๔๐ 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาการใชตัวยาที่เปนสัตววัตถุ คือที่พิมพดวยตัวหนา สัตววัตถุ

ที่นํามาประกอบเปนตัวยาในตํารับจะผานวิธีการเผา เสียกอนจึงจะมาทําเปนยาได เพราะสวนที่ใชเผา

คือเปลือกหอย เมื่อเผาสุกแลวบดจะได ตัวยาที่เรียกวา ปูนขาวเปลือกหอย เพราะกระบวนการเผา

เปนการเปลี่ยนสภาพของตัวยาใหมีความเปนดางหรือเปลี่ยนสภาพไป 

๔.๒.๓ ตํารับยาทีม่ีพืชและผลิตผลจากพืช และธาตุวัตถุเปนสวนประกอบใน

ตํารับ เชน 

 

ยาแกเสมหะขนานน้ีทานใหเอามะขามปอม ๒ ตําลึง สมอพิเภก ๑ ตําลึง สมออัพยา 

๒ บาท เกลือสินเธาว ๒ บาท 

ธฉ ๓ / ๖๖ 

 



๑๓๑ 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาตัวยาที่พิมพดวยตัวหนาเปนตัวยาที่เปนพืชและผลผลิตจาก

พืช ซึ่งก็คือ มะขามปอม สมอพิเภก สมออัพยา ตัวยาที่ไดจากธาตุวัตถุ คือ เกลือสินเธาว 

อยางไรก็ดี ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบตํารับยาที่มีการใชตัวยาทั้ง พืชวัตถุอยาง

เดียว และพืชวัตถุและสัตววัตถุ พืชวัตถุและธาตุวัตถุ แตไมปรากฏการใชสัตววัตถุ หรือธาตุวัตถุอยาง

เดียวในตํารับ และตํารับยาที่ใชธาตุวัตถุเปนสวนประกอบตํารับพบนอยเพราะธาตุวัตถุที่นํามาใชเปน

ตัวยาน้ันพิษของยาที่รุนแรงและใชในปริมาณที่นอย การใชธาตุวัตถุเขาประกอบเปนตัวยาในตํารับน้ัน

จะใชกลุมโรคที่มีอาการที่รุนแรง และผูเปนแพทยตองการใชสรรพคุณของยาที่อยูในธาตุวัตถุน้ันแก

อาการตางๆ 

๕. ปริมาณของยาแตละชนิด 

 ปริมาณของยาแตละชนิด คือ ขนาด สัดสวน หรือนํ้าหนักของตัวยาสมุนไพรที่

ประกอบอยูในตํารับตางๆ สวนมากใชหนวยที่เปนมาตราช่ังแบบโบราณ เปน บาท สลึง เฟอง หรือ 

การตวง เปนถวย เปนกํามือ ปริมาณของตัวยาที่ประกอบอยูในแตละตํารับน้ันจะทําใหรูถึงหลักการ

จายยาของแพทยที่ดูทั้งสรรพคุณของยาจากคัมภีรสรรพคุณยา และดูรสยาที่ซาบไปรักษาสวนตางๆ ที่

เจ็บปวย ปริมาณตัวยาทีใชในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงไดเปน ๔ แบบ ดังน้ี 

๕.๑ หนวยมาตราชั่งแบบโบราณเทียบเปนนํ้าหนักในมาตราเมตริก มหีนวยดังน้ี๙๗ 

๑ ไพ  =  ๐.๘๔๖๕ กรัม 

๑ เฟอง  =  ๑.๘๗๕  กรัม 

๑ สลงึ  =  ๓.๗๕๐  กรัม 

๑ บาท  =  ๑๕  กรัม  

๑ ตําลึง  =  ๖๐  กรัม  

๑  ช่ัง  =  ๑๒๐๐  กรัม 

๑  หาบ  =  ๖๐,๐๐๐ กรัม (หรอืเทากับ ๖๐ กิโลกรมั) 

ตัวอยางการบอกหนวยมาตราช่ังแบบโบราณในตํารายา เชน 

ยาสําหรับปถวีธาตุขนานน้ีทานใหเอาโกฐท้ัง ๕ หนัก ๑ สลึงสมอท้ังสาม  ๒ สลึง 

ลูกผักชีท้ังสอง ๒ สลึงเปราะหอม ๒ สลึง สารสม ๒ สลึง ดินประสิวขาว  ๒ สลึง นํ้า

ประสานทอง ๒ สลึง รากขี้กาแดง  ๑ บาท จุกโรหินี  ๑ บาท เทพทาโร ๑ บาท เปลือก

สมุลแวง ๑ บาท โคกกระสุน ๑ บาท รากมะตูม ๑ บาท รากทองพันช่ัง ๑ บาท เจตมูล๑ 

บาทขิงแหง ๑ บาทดีปลี ๑ บาท ๒ สลึง รากชาพลู ๑ บาท ๒ สลึง เปลือกมูกมัน  ๒ บาท 

                                         
๙๗ชยันต พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงค และศุภชัย ติยวรนันท, คูมือเภสัชกรรมแผนไทย เลม ๖

(กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), ๗๖ 



๑๓๒ 

 

แหวหมู ๑ ตําลึง สรรพยา ๓๔ สิ่งน้ีตมก็ไดทําผงก็ไดลายนํ้ามะนาว นํ้ามะกรูด นํ้าสมซา นํ้า

สะกองก็ไดกินแกธาตุดินคือตับพิการน้ันหาย 

ธฉ ๒ / ๖๓-๖๔ 

 

จากตัวอยาง แสดงใหเห็นถึงปริมาณของตัวยาที่ใชในตํารบัซึง่มีขนาดมากนอยไมเทากัน 

โดยใชหนวยช่ังนํ้าหนักเปน สลงึ บาท ตําลงึ  

๕.๒ หนวยจากการตวงแบบถวยหรือจอก สวนมากจะใชกับตัวยาสมุนไพรที่เปนนํ้า

เชน 

ถาแลผมพิการน้ันคือใหเจ็บซ่ึงสมองศีรษะแลใหผมหลนถาจะแกทานใหเอาทางตาลมา

ลนไฟบิดเอานํ้าถวย ๑ นํ้าใบครามถวย ๑ นํ้าหญาแพรกถวย ๑ นํ้าขม้ินออยถวย ๑

นํ้ามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีหุงใหคงแตนํ้ามันเอาดีกาดีนกกานํ้าดีตะพาบนํ้าปรุงลงทา

ผม 

ธฉ ๒ / ๒๗ 

 

สรรพยา ๑๙ สิ่งน้ีทําเปนจุณ แลวจึงเอานํ้าออยแดงจอก ๑ นํ้าผึ้งรวงจอก ๑ นํ้านมโค

จอก๑นํ้ามะงั่วจอก๑ กวนเขาดวยกัน 

ธฉ ๓ / ๙๓ 

 

จากตํารบัยาตัวอยางขางตนหนวยของการใชยาที่เปนนํ้าและนํ้ามันจะใชหนวยการตวง

ตัวยาสมุนไพรทีเ่ปนของเหลว เปนถวยและจอก 

๕.๓ หนวยจากรูปลักษณะหรือลักษณนามของตัวยาที่นํามาใช เชน เปนช้ิน เปนลูก 

เปนหัว เปนดอก หรือเปนกํามือโดยใชกํามือของผูหยิบตัวยาน้ัน เชน 

 

อันวาลักษณะพังผืดน้ันเม่ือจะแตกจะพิการก็ดีคือกระทําใหอกแหงแลใหกระหายนํ้า

คือโรคริดสีดวงแหงถาจะแกทานใหเอาเปลานอย ๓ สลึง รากหญางวงชาง ๓ สลึง พริกไทย 

๗ เม็ด ขิง ๗ ช้ิน หอม ๗ หัว กระเทียม๗ กลีบ เกลือ ๗ เม็ดสรรพยา ๗ สิ่งน้ีทําเปนจุณบด

ลายนํ้าทากิน 

ธฉ ๒ / ๗๑-๗๒ 

 

จากตัวอยางที่ ๑ ตํารับยาที่ใชหนวย จากการนับจํานวนตามรูปลักษณะ เชน ขิง ๗ ช้ิน 

หอม ๗ หัว กระเทียม ๗ กลีบ เกลือ ๗ เม็ด จากหนวยรูปลักษณะของตัวยาที่นํามาประกอบ ในตํารับ 

คือหอม ใชสวนหัว กระเทียม ใชเปนกลีบ พริกไทย ใชเปน เม็ด 



๑๓๓ 

 

ใบกะเม็งกํามือ ๑ ใบถัว่แระกํามือ ๑   เทียนดําหนัก ๒ บาท เทียนขาว ๒ บาทเปลือก

กันเกรา ๑ ตําลึง ๒ บาท ยาขาวเย็น ๑ ตําลึง ๒ บาท 

ธฉ ๒ / ๙๑ 

 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นการใชหนวยการนับแบบกํามือ ซึ่งใชบอกปริมาณการใชของ

ตัวยาเชน ใบกระเม็ง กํามือ ๑ ใบถ่ัวแระ กํามือ ๑ เปนตน 

๕.๔ หนวยจากการประมาณ คือ การใชตัวยาในตํารับทุกชนิดใชปริมาณเทากัน โดย

ใชคําวา “เสมอภาค” เชน 

 

ยาช่ือสงัขสุวรรณแพทยาขนานน้ีทานใหเอา สงัขเผา ๑ เปราะหอม ๑ สมอเทศ ๑ 

เทียนดาํ ๑ ไพล ๑ รากพันงูแดง ๑ ตรีกฏก ๑ สรรพยา๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บด

ทําแทงไวลายนํ้ามะนาว นํ้าสมซา นํ้ารอนก็ไดกินแกเน้ือท้ัง ๕๐๐ ช้ินพิการน้ันหายดีหนัก 

ธฉ ๒ / ๓๖ 

 

จากขอความในตํารับยาขางตนจะเห็นวา มีการใชตัวยาทั้งหมด ๙ ชนิด สัดสวนเสมอ

ภาคกันน้ันหมายความวายาทั้ง ๙ ชนิดโดยใชการประมาณเดียวกันทั้งหมด 

จากปริมาณของนํ้าหนักยาที่ใชในแตละตํารับทําใหทราบถึงนํ้าหนักของตัวยาตางๆ ที่ประกอบอยูใน

แตละตํารับยาซึ่งมีการใชหนวยแบบตางๆ บางตํารับใชหนวยยาทั้ง ๓ แบบ เชน 

ยาตมชําระขนานน้ีทานใหเอา เบญจขี้เหล็ก ๑ สมอท้ังสาม ๑ มะขามปอม ๑ ใบมัดกา 

๑ แหวหมู ๑ รากตองแตก ๑ บอระเพ็ด ๑ ขม้ินออย ๑ โกฐนํ้าเตา ๑ วัลยเปรียงสด ๑ 

เทียนท้ังหา  ๒ สลึง  เทียนดํา   ๒ บาท ฝกราชพฤกษ ๕ ฝก สรรพยาท้ัง ๒๓ สิ่งน้ี ตม สาม 

เอาหน่ึง แทรกดีเกลือตามธาตุหนักเบากินชําระนํ้าเหลืองท่ีคางเสนแลแกเสนดวยดีนัก 

ธฉ ๒ / ๔๒ 

 

จากขอความขางตน จะเห็นวามีการใชหนวยเปนจํานวนนับ คือ ตัวยาฝกราชพฤกษ ๕ 

ฝก การใชหนวยเปนมาตราช่ัง เชน ตัวยาเทียนทั้งหา ๒ สลึง ตัวยาที่ใชเสมอภาคเทาๆ กันก็ คือ 

เบญจข้ีเหล็ก สมอทั้ง ๓ มะขามปอม ใบมัดกา แหวหมู รากตองแตก บอระเพ็ด ขมิ้นออย โกฐนํ้าเตา 

วัลย-เปรียงสด โดยใชอยางละ ๑ เปนตน 

บางครั้งปริมาณของตัวยามีความละเอียดมากข้ึน มีหนวยนับในตํารับเรียกวา “รําหัด”  

คําวา “รําหัด” หมายถึง โรย ใส แทรก๙๘เชน 

                                         
๙๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๕๔, ๑๐๐๓. 



๑๓๔ 

 

รากไขเนา สมอพิเภก ลูกมะตูมออน แคฝอย หญาเกล็ดหอยท้ัง ๒ มะแวง ท้ัง ๒ ราก

พุงแก โคกกระสูน สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณกินแกโทษตามประเทศในดิน

น้ัน ถาจะแกตัวรอนบดลาย นํ้าขัณฑสกรกิน ถาจะแกตัวเย็นบดลายนํ้ารอนกิน ถามิฟงเอา

นํ้าผึ้งนํ้าตรีกฏกรําหัดกินหาย 

ธฉ ๓ / ๕ 

 

ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมักปรากฏพบปริมาณ “รําหัด” ในข้ันตอนการบริหารยาและมัก

ใชเปนกระสายยา หรือเครื่องแทรกยาอยูเสมอ 

๖. การทํายา 

 การทํายาเปนสวนที่แจงอยูในตํารับยาทุกตํารับ เพราะการจะใชยาแตละตัวยาเพื่อมา

ทําเปนยาตํารับน้ันจะบอกวิธีการทํายาซึ่งมีอยู ๒ ข้ันตอน คือการฆาฤทธ์ิตัวยาสมุนไพรเพื่อเขาตํารับ

ยา และวิธีการทํายา มีรายละเอียดดังน้ี 

๖.๑ การฆาฤทธิ์ตัวยาสมุนไพรเพ่ือเขาตํารับมี ๔ วิธี ดังตอไปน้ี 

๖.๑.๑ การประสะ คือ การทําใหตัวยามีความเปนพิษนอยลง เชน การประสะลูก

สลอด ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยบอกถึงวิธีการประสะลูกสลอด ความวา 

 

ประสะลูกสลอดวันอาทิตยน้ันตมดวยใบพลู วันจันทรน้ันตมดวยชาพลู วันอังคารน้ัน

ตมดวยใบพริกไทย วันพุธน้ัน ตมดวยใบมะขาม วันพฤหัสน้ันตมดวยนํ้าเกลือ วันศุกรตม

ดวยขาวสุก วันเสารน้ันตมดวยมูตรโคดํา คร้ันตมรอนท้ัง ๗ วันแลวจึงเอายางสลัดได ๑ 

ตําลึง พริกไทยเทายาท้ังน้ันประสมเขากันแลวจึงเอาไปปรุงลงท่ียาผงซ่ึงตําไวน้ัน คลุกใหเขา

กับยาตมท่ีรินไวน้ันจึงคุลีการกันเขาตากใหแหงบดทําแทงไวเทาผลพริกไทย 

ธฉ ๒ / ๗๐-๗๑ 

 

จากตัวอยางขางตนการประสะตัวยาเริ่มจากการเตรียมตัวยาสมุนไพรที่มีฤทธ์ิแรงเพื่อทํา

ใหมีฤทธ์ินอยลง หรือเปนพิษนอยลง ดังที่กลาวมาถึงการประสะสลอด ซึ่งสลอดถือวาเปนยาที่มีพิษทํา

ใหระบายอยางรุนแรง การที่จะนําลูกสลอดมาใชตองทําการประสะกอน การประสะสลอดน้ันใชเวลา

ถึง ๗ วันดวยกันและในแตละวันก็จะใชสมุนไพรในการตมลูกสลอดแตกตางกัน เชน วันจันทรตมดวย 

ใบพลู วันอังคารตมดวยชาพล ูจนถึงวันเสารตมดวยมูตรโคดํา เปนตน ถึงจะสามารถนําลูกสลอดมา

เขาใชในตํารับได 

๖.๑.๒ การฆาฤทธิ์ คือ การทําลายพิษหรือฤทธ์ิบางอยางของตัวยาที่อยูใน

สมุนไพรใหสิ้นไป หากนํามาใชในตํารับเลยโดยที่ไมนํามาฆาฤทธ์ิเสียกอนอาจจะสงผลที่เปนอันตราย

ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวิธีการการฆาฤทธ์ิของสมุนไพรตางๆ เชน 



๑๓๕ 

 

ยาช่ือมาตลุงโสฬส ขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๑ เจตมูล ๑ ตรีกฏก ๓ รากชาพลู ๑

สรรพยา ๖ สิ่งน้ียืนไวเอาเสมอภาค ถาจะทําใหเปนเบญจกูลณรายณเอามะกรูดใบคนทีสอ

รากจิงจอรากตองแตกหัสคุณเทศเปลาท้ัง ๒ มหาหิงคุยาดําสรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคให

ฆาหัสคุณดวยนํ้ามะนาว ใหฆาเปลาดวยนํ้าเปลือกคนทา ใหฆารากจิงจอรากตองแตก

ดวยนํ้าผักคราด ใหฆามหาหิงคุดวยนํ้ากระเทียมแลวกระทําใหเปนจุณบดนํ้ากระสายตางๆ 

กินแกวาโยธาตุโลหิตแกบิดวิเศษนัก อันน้ีช่ือยาโสฬสมาตลุงเบญจกูลนรายณ 

ธฉ ๓ / ๘๖-๘๖ 

จากขอความขางตนบอกวิธีการฆาหัสคุณดวยนํ้ามะนาว ฆาเปลาดวยนํ้าเปลือก

คนทา ฆารากจิงจอ รากตองแตกดวยนํ้าผักคราด การฆามหาหิงคุดวยนํ้ากระเทียม  

๖.๑.๓ การเผา คือ การนําตัวยาที่เปนพืชหรือสัตววัตถุมาเผากอนที่จะนําตัวยา

น้ันมาใช เพื่อเปนการลดความเปนพิษ ทําใหสะอาด หรือเปลี่ยนสภาพของตัวยา เชน  

 

ขี้เหล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขม้ินออย ๑ 

ธฉ ๒ /๓๕ /๓ 

 

ชะมดตน ๑ ขาวสุกเผาไฟใหโชน ๑ ขม้ินออย ๑ ยาดํา ๑ ดินประสิวขาว ๑ 

ธฉ ๒ / ๒๙ / ๓ 

 

นอกจากการเผาแลวนําไปใชเปนยาไดเลย แตตัวยาบางตํารับกอนจะใชจะตองนําตัวยาผาน

กระบวนการเผาแลวเอาไปแชนํ้าเพื่อใหไดนํ้าดางมาผสมกับตัวยาอื่นๆ เชน 

 

เอาดางเบญจขี้เหล็ก ๑ ดางทางตาน ๑ ดางสําโรง ๑ ดางขาแปน ๑ ดางตอไส ๑ ดาง

ผักโหมหนาม ๑ ดางพันงูแดง ๑ ดางบอระเพ็ด ๑ เอามาตมใหรอนลายยาน้ีกิน 

ธฉ ๒ / ๔๑-๔๒ 

 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาการเผาเปนการทําใหตัวยามีฤทธ์ิเปนดางกอนถึงนํามาใช

ประกอบเปนยาตํารับเพื่อใชในการรักษาคนไข สวนตัวยาจําพวกเปลือกหอยและกระดูก ไมสามารถ

นําเปลือกหอยและกระดูกมาใชเปนตัวยาในตํารับยาไดเลย แตจะตองนํามาเผากอนจึงนําไปใชเขา

ตํารับยาความวา 

 

หอยขมเผา  ๑ ตําลึง หอยโขงเผา ๑ ตําลึง หอยแครงเผา ๑ ตําลึง หอยกาบเผา ๑ 

ตําลึง หอยตาโค ๑ ตําลึง หอยสังขเผา๑ ตําลึง หอยมุกเผา ๑ ตําลึง หอยพิมปะการังเผา ๑ 



๑๓๖ 

 

ตําลึง หอยอีรมเผา ๑ ตําลึง กระดูกโคเผา ๑ ตําลึง กระดูกเสือเผา ๑ ตําลึง กระดูกแพะเผา 

๑ ตําลึง กระดูกเลียงผาเผา ๑ 

ธฉ ๒ / ๔๐ 

 

จากตัวอยาง เมื่อเปลือกหอยผานการเผาไฟโดนความรอน เปลือกหอยจะแปรสภาพ

กลายเปนปูนขาว การเผาเปลือกหอยจึงเปนการแปรสภาพตัวยาใหพรอมตอการเขาเปนสวนประกอบ

ในตํารับ 

๖.๑.๔. การสะตุ ในศาสตรดานเภสัชกรรมแผนไทยคําวา สะตุ อาจหมายถึงการ

ทําใหตัวยามีฤทธ์ิออนลง เชน การสะตุรงทอง หรือการทําใหตัวยามีฤทธ์ิแรงข้ึน เชน การสะตุสารสม

หรือการทําใหพิษของตัวยาน้ันลดลง เชน การสะตุหัวงูเหาหรือการทําใหตัวยาสะอาดข้ึน เชน การ

สะตุมหาหิงคุ หรือการทําใหตัวยาปราศจากเช้ือ เชน การสะตุดินสอพอง หรือการทําใหตัวยาน้ัน

สลายตัวลง เชน การสะตุเหล็ก๙๙ 

๖.๒ วิธีการทํายา เปนข้ันตอนประกอบยาหรือปรุงยาในตํารับ ในพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยพบวิธีทํายา ๑๑ วิธี ดังน้ี 

๖.๒.๑ การตม คือ การนําตัวยามาตมกับนํ้าโดยอาศัยความรอนใหนํ้าเดือด 

เพื่อที่ความรอนจะไดดึงสารสําคัญที่อยูในตัวยา ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมีวิธีการตม  เชน 

 

ถาจะแกทานใหเอาเลาแลง ๑ รากสะใครนํ้า ๑ หีบลม ๑ รากมะเด่ืออุทุมพร ๑ 

รากมะเด่ือปลอง ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย 

ธฉ ๒ / ๖๘-๖๙ 

 

จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นถึงวิธีการตมยา คือ การตม ๓ เอา ๑ หมายถึง การตม

จากนํ้า ๓ สวนใหเหลือนํ้า ๑ สวน 

นอกจากการใชนํ้าตมยา อาจจะเปนนํ้าฝน นํ้าบาดาล นํ้าบอหรือวานํ้าซับ แตโดย

สวนมากมักเปนนํ้าฝน ยังพบการตมยาที่ใชนํ้าสุราและนํ้าปูนใสในการตมยาดวย เพราะนํ้าปูนใส และ

นํ้าสุราน้ันมีจุดเดือดที่แตกตางกัน และการตมที่สกัดสารสําคัญที่ไดจากตัวยาที่ไมเหมือนกัน เชน 

 

ถามิฟงเอาพิลงักาสาท้ังหาตมดวยสุรา กินหาย  

ธฉ ๒ / ๗๔ / ๑ 

                                         
๙๙ ชยันต พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงค และศุภชัย ติยวรนันท, คูมือเภสัชกรรมแผนไทย เลม ๖, 

(กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), ๑๙๗. 



๑๓๗ 

 

โคกกระสุนกํามือ ๑ มะกรูด ๑ ผา ๓ สิ่น ขม้ินออย ๕ ช้ินเอาปนูขาวแชนํ้าไวใหใส

เอาเปนนํ้าตม ตมกิน ๓ วันหาย 

ธฉ ๒ /๔๗ /๔ 

 

จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวาการตมยาแตละตํารับน้ันถึงจะมีวิธีการตมเหมือนกัน

แตก็ใชของเหลวในการตมตางกันมีทั้งนํ้า สุรา นํ้าปูนใส และการตมมีทั้งตม ๓ เอา ๑ บางตํารับไมได

บอกวาตมแบบไหน แตผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจจะตมเดือดเทากับจุดเดือดของนํ้า เพื่อที่ความรอนของ

นํ้าที่เดือดจะไดชวยดึงใหสารสําคัญของตัวยาที่ตมน้ันออกมา หรือจําพวกยาที่ใชสุราในการตม 

เพราะวาสุราน้ันมีแอลกอฮอลที่ เกิดจากการหมัก สารสําคัญบางอยางอาจจะออกมาไดดีถาใช

แอลกอฮอล ในการตม หรือวาความเปนดางของนํ้าปูนใสจะชวยขับสารสําคัญในตัวยาออกมาไดมาก

ข้ึน 

๖.๒.๒ การหุง คือ การนําวัตถุสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งตองการใหสุกลงในหมอพรอมกับ

นํ้า เมื่อจวนจะสุกใหรินนํ้าออกใหหมดและต้ังไฟตอไปจนสุก หรือใสนํ้าอยางใดอยางหน่ึงโดย

พอเหมาะกับวัตถุที่ตองประสงคซึ่งพอแหงวัตถุช้ินน้ันก็สุกพอดี๑๐๐เชน 

 

ทางตาลมาลนไฟบดิเอานํ้าถวย ๑  นํ้าใบคราม ถวย ๑ นํ้าหญาแพรกถวย ๑ นํ้าขม้ิน

ออยถวย ๑ นํ้ามันงาถวย ๑สรรพยา ๕ สิง่น้ีหุงใหคงแตนํ้ามัน 

ธฉ ๒ / ๒๗ / ๔ 

 

จากขอความขางตนเปนข้ันตอนการหุงยาเพื่อใหไดนํ้ามันจากตัวยาแลวนํานํ้ามันมาใช

เปนยา 

๖.๒.๓ การดองและการแช คือ การนําตัวยามาแชหรือหมักดวยนํ้าผึ้งหรือสรุา

แลวนํ้านํ้าผึง้หรือนําสุราน้ันมารบัประทานเปนยา เชน 

 

สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคแชนํ้าผ้ึงก็ไดทําผงลายนํ้าผึ้งรวง 

ธฉ๓ / ๑๑ / ๔ 

 

                                         
๑๐๐เตื้อง สนิทวงศ, ตําหรับสายเยาวภา, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพบรรณาคาร, ๒๔๘๒), 

๘๐. 



๑๓๘ 

 

ขนานน้ีทานใหเอาแกนพรม ๑ บาท หัวใจธาตุไมยราบ ๑ บาทแกนแสมท้ังสอง ๑ 

บาท รากมหาละลาย ๑ บาท ขม้ินเครือ ๑ตาํลึง ๑ บาท กําลังโคเถลงิ๒ ตําลงึ ๑ บาทสรรพ

ยา ๗ สิง่น้ีถาจะดองเอาดีปล ี๑ ตําลงึดองดวยเหลาเขม ๕ ทะนาน....” 

ธฉ๒ / ๖๔ /๑-๔  

  

จากตัวอยางจะสังเกตไดวาหากนําตัวยามาแชดวยสุราหรือเหลามักจะเรียกวา“การดอง”

แตถาใชกับนํ้าผึ้งจะเรียกวา “การแช”กระบวนวิธีการหมักดองหรือการแช ดวยนํ้าสุราและนํ้าผึ้งจะ

สามารถดึงพิษยาหรือสารสําคัญของยาสมุนไพรบางชนิดไดดี ทําใหยาตํารับที่ผานการดองดวยเหลา 

และการแชดวยนํ้าผึ้งน้ันมีสรรพคุณในการรักษาที่ดีข้ึน 

๖.๒.๔ การเคี่ยว คือ การนําตัวยาทั้งที่บดแบบหยาบๆ และเปนช้ินเล็กๆ หรือ

บดละเอียดมาผสมรวมกับนํ้าสมุนไพรเค่ียวดวยไฟออนๆ จนตัวยาที่เปนนํ้าเกาะตัวเปนเน้ือเดียวกนักบั

ตัวยาอื่นๆ แลวใชเปนยารักษาโรคและอาการตางๆ มักพบทําเปนยาทา เชน 

 

สรรพยา ๙ สิง่น้ีทําเปนจุณแลวจงึเอานํ้ามะกรูด จอก ๑ นํ้ามะนาว จอก ๑ นํ้าสมซา 

จอก ๑ นํ้ามะขามเปยก จอก ๑ นํ้าผึง้รวง ๒ จอก ขัณฑสกร ๒ จอกคุลิการกันเขาเอาเกลอื

รําหัด เค่ียวใหขนเอาทาลิ้นใหเน่ืองๆ 

ธฉ ๓ / ๑๐๓ /๔ 

 

๖.๒.๕ การบด คือ การนําตัวยาที่มีช้ินใหญๆ มาทําให ยอยเปนช้ินเล็กๆ เชน 

 

ยาท้ังน้ีเผาใหโชนสิ่งละ ๑ บาท ขม้ินออย ๒ บาท ไพล ๒ บาท สรรพยา ๖ ส่ิงน้ีบด 

ธฉ ๒ / ๖๗ / ๑  

 

๖.๒.๖ การทําเปนจุณ คือ การบดยาตัวยาที่มีขนาดใหญใหเปนช้ินเล็กละเอียด เชน 

 

รากมะเดื่อดิน ๑ รากมะเดือ่ทุมพร ๑ รากจงิจอหลวง ๑ พริก ๑ ขงิ ๑ ดีปล ี๑ หอม 

๑สรรพยา ๗ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

ธฉ ๒ / ๘๖ / ๔ 

 

จากตัวอยางเปนกระบวนการนํายาสมุนไพรมาบดทํายา หรือ คําวา “บด” หมายความ

วาทําใหละเอียดหรือเปนช้ินเล็กๆ ก็ได แตถาจะเอียดมากๆ จะไมใชคําวา “บด” แตจะใชคําวา “จุณ” 



๑๓๙ 

 

๖.๒.๗ การทําแทง คือ นําตัวยาที่บดเปนผงละเอียดมาผสมกับนํ้ากระสายปน

เปนแทงสําหรบัใชเปนยารักษาโรค เชน 

 

สรรพยา ๕ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณเอามูตรโคเปนกระสาย บดทําแทงไว 

ธฉ ๓ / ๒๙ / ๒ 

 

๖.๒.๘ การรม คือ การทําใหรอนและแหงดวยควันหรือไอไฟ การนําตัวยาที่

เตรียมไวเปนกอน, ลูกกลอน, แทง หรือวาเปนผงไปรม เพื่อใหตัวยาน้ันแหงสนิท เก็บไวไดนาน และ

ยาบางอยางอาจจะมีกลิ่นหอมหรือสรรพคุณที่มากข้ึนหากไดผานการรมควันไฟ เชน 

 

สรรพยา ๓๕ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณเอานํ้าดอกไมเปนกระสายบด แลวใสขัน

สําริดรมไฟเทียนใหท่ัวแลวทําแทงไว 

ธฉ ๒ / ๖๕ / ๓-๔ 

๖.๒.๙ การฝน คือ การขูดถูไปมาเพื่อใหสมุนไพรน้ันคอยๆ ละลายออกมาโดยใช

ฝาหมอดินเผา หรือฝารมี หรืออาจจะใชหินฝนยา ทําใหยาจากขนาดใหญเปนช้ินเพื่อใหไดผงที่

ละเอียดเชนฝนยาเม็ดกับนํ้ากระสายยากอนกิน การฝนรากไมสมุนไพรกับนํ้ากระสายแลวนํานํ้ายาที่

ฝนไดใชกินหรือทาก็ไดเชน 

 

ยาแกปวดศีรษะขนานน้ีทานใหเอารากนํ้าใจใครฝนทา 

ธฉ ๒ / ๘๕ / ๕ 

 

๖.๒.๑๐ การหมก คือ การนําตัวยามาหอดวยใบตองนําไปไวใตไฟ ใตข้ีเถาหมก

ไฟออนๆ ใหตัวยาน้ันรอน หรือสุก กอนนําไปใชเชน 

 

ขนานหน่ึงทานใหเอาใบแกว ๑ ใบมะขาม ๑ ใบฝาย ๑ ใบกะเม็ง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ 

สรรพยา ๖ สิง่น้ีบดพอกกระหมอมเม่ือจะพอกหอตองหมกไฟใหรอนแลวจงึพอก 

ธฉ ๒ / ๙๔ / ๒ 

 

๖.๒.๑๑ การกวน คือ การนําตัวยามาผสมกันทั้งตัวยาที่เปนของแข็ง ช้ินเล็กๆ 

หยาบๆ และของเหลวกวนใหเขากันดวยไฟออนๆจนผสมเปนเน้ือเดียวกันแลวจึงนํายาที่ไดจากการ

กวนน้ันมาใชในการรักษาโรค เชน  



๑๔๐ 

 

 

ยาช่ือ เบญจรสธิคุณ ขนานน้ีทานใหเอาโกฐท้ัง ๕ สิ่งละ  ๒ บาท ลูกจันทน ๒ บาท 

เทียนท้ัง ๕ สิ่งละ ๑ บาท ดอกจันทน  ๒ สลึง กระวาน ๒ สลึง กานพลู ๒ สลึง แหวหมู ๒ 

สลึงกระจับ ๒ สลึงลูกบัวเกราะ ๒ สลึง ถั่วลิสง ๒ สลึง ชะเอมเทศ ๒ สลึง ๑ เฟองสรรพยา 

๑๙ สิ่งน้ีทําเปนจุณ แลวจึงเอานํ้าออยแดง จอก ๑ นํ้าผึ้งรวงจอก ๑ นํ้านมโค จอก๑นํ้า

มะงั่ว จอก๑ กวนเขาดวยกัน เอาไวกินเปนนิจแกหอบ 

    ธฉ ๓ / ๑๐๒ / ๒ 

 

ตํารับยาที่ใชวิธีการกวนและตัวยาที่นํามากวนน้ันตองมีสวนประกอบของกระสายยาที่

เปนของเหลวอยูในข้ันตอนการทํายาที่ เชน นํ้าผึ้ง นํ้านมโค นํ้าออยแดง นํ้ามะงัว่ 

อยางไรก็ดีวิธีการทํายาที่ปรากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนวิธีการเตรียมยา และทํายาเพื่อ

เตรียมสําหรับนําไปใชในการรักษา ซึ่งวิธีการเตรียมยาและทํายาน้ันมีหลายวิธีการดวยกันทั้งน้ีก็ข้ึนอยู

กับวัตถุประสงคของผูเปนแพทยวาจะวิธีการแบบไหน ในการทํายารักษาคนไขหรือวายาตํารับไหนมี

วิธีการทําเฉพาะ ตํารับยาแตละตํารับน้ันบางตํารับมีวิธีการเหมือนกันแตบางตํารับมีวิธีการทําที่

แตกตางกัน 

๗. รูปลักษณะของยา 

 รูปลักษณะของยาที่เกิดจากการทํายาเพื่อมาใชประกอบในการบริหารยาตางๆ มี

หลายรูปลักษณะ เชน ลักษณะเปนแทง ลักษณะเปนนํ้า  ลักษณะเปนผงหรือเปนจุณเปนตน จาก

การศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวารูปลักษณะยาม ี๔ ลักษณะดังน้ี  

๗.๑ ลักษณะเปนผงหรือเปนจุณ คือ ลักษณะยาที่ละเอียดสําหรับนํามาใชในการ

บริหาร เชน ยานัตถุ ยาหอม คือยาผงที่ละเอียดเปนจุณนํามาสูดเขาไปทางจมูก หรือยาผง คือ ยาที่ทํา

เปนจุณ เชน 

 

ขนานหน่ึงทานใหเอาดีปลี ๑ เทียนดํา ๑ จันทนหอม ๑ จันทนบาน ๑ พริก ๑ ขงิ ๑

สรรพยา ๖ สิง่เอาเสมอภาคทําเปนจุณนัดแกมันเหลวพิการหายดีนัก 

    ธฉ ๒ / ๙๖ /๑ 

 

ขนานหน่ึงทานใหเอา ลูกมะตูม ดอกคัดเคา ใบมะงั่วใบทองหลางใบมน ยาฝนสรรพยา 

๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทาํเปนจุณ 

ธฉ ๓ / ๑๕ / ๓ 

 



๑๔๑ 

 

๗.๒ ลักษณะเปนแทง คือ ยาที่ผสมกับนํ้ากระสายทําเปนแทงไว โดยในตํารายา

อาจจะมีการระบุขนาดของแทงยาไว เชน เทาผลมะกล่ําเครือ ดังขอความที่วา 

 

ชะมดเชียง ๑ เฟอง พิมเสนเกล็ด  ๑ สลึง กฤษณา ๑ สลึง ๑ เฟอง กะลําพัก ๑ สลึง 

๑ เฟอง จันทนเทศ ๑ สลึง ๑ เฟอง กํายาน  ๒ สลึงดองดึง  ๑ สลึง  การบูร   ๑ สลึง เทียน

ดํา ๑ สลึง เจตมูล ๑ สลึง ขิงแหง ๑ บาท  ดีปลี ๑ บาท สนเทศ ๑ ตําลึง ๑ บาทสรรพยา 

๑๓ สิ่ง ทําเปนจุณเอานํ้ามะนาวเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะกลํ่าเครือตากรมใหแหง

แลวใสขวดผนึกอยาใหลมเขาได 

ธฉ ๒ / ๕๙ / ๕ 

 

๗.๓ ลักษณะเปนลูกกลอน คือ ยาที่ปนเปนเม็ดกลมโดยผสมกับนํ้าผึ้งหรือนํ้ากระสาย

เพื่อยึดเกาะเชน 

 

ยอดไกให ๗ พริก ๗ กระเทียม ๗ พริกเทศท้ังหา ๑สรรพยา ๙  สิง่น้ีบดเปนลูกกลอนกิน 

ธฉ ๒ / ๘๐ / ๑ 

 

๗.๔ ลักษณะเปนน้ําหรือของเหลว คือ ยาสวนที่เปนของเหลวใชทั้งภายในและ

ภายนอกรางกาย จากการศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวา มีตํารับยาที่มีรูปลักษณะยาเปน

ของเหลว เชน ยาตมคือยาที่ไดจากการตมสมุนไพรแลวนํานํ้ามากินเพื่อรักษาโรคและอาการตางๆ  

 

ยาตมแกปถวีธาตุขนานน้ีทานใหเอาใบมหาประสานสามรอยใบ ๑ ใบมะนาวรอยแปด

ใบ ๑ สามใบตอ ๑ ประดงขอ ๑ เถากระท่ังติด ๑ตําลึง เทียนดํา ๒ บาท เทียนขาว ๒ บาท 

โกฐกระดูก ๑ ตําลึง ขม้ินออย ๑ ตําลึง ๒ บาทสรรพยา ๙ สิ่งน้ีตมกินแกปถวีธาตุคือกระดูก

พิการหายดีนัก 

ธฉ ๒ / ๔๖ / ๑- ๓ 

 

๘. สรรพคุณยา 

สรรพคุณยาของยา คือ คุณประโยชนของตํารับยาแตละตํารับหรือขนานวามี

สรรพคุณแกโรคหรือรักษาอาการใดบาง จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวา มีการใชยาตาม

สรรพคุณแบงเปน ๒ ประเภท คือ 

๘.๑ สรรพคุณตํารับที่มาจากตัวยาใชในการรักษาโรคเดียวหรืออาการเดียว เชน 

 



๑๔๒ 

 

ยาบํารุงธาตุขนานน้ีทานใหเอาโกฐกานพราว ๑ บาท ลูกกะดอม๑ บาท ตาออยแดง ๑ 

บาท บอระเพ็ด ๑ บาทกะเพรา  ๑ บาท ยาขาวเย็น ๒ บาท สรรพยา ๖ สิ่งน้ีทําเปนจุณบด

ลายนํ้ารอนกินบํารุงธาตุท้ัง ๔ ใหบริบูรณ 

ธฉ ๓ / ๙๙ / ๓-๔ 

 

๘.๒ สรรพคุณเมื่อนํามาผสมกับกระสายแลวนําไปใชรักษาอาการไดหลายอาการ เชน 

 

ยาช่ือเบญจกูลแทรกขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๒ สลึง ชาพลู ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท ๒ 

สลึง ขิงแหง ๒ บาทเจตมูล ๑ ตําลึง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีทําเปนจุณ ถาจะแกเพลิงธาตุมิเสมอ

กัน ลายนํ้าแกงยากินทุกวันเชาเย็นถาจะแกลมกาศคูณนํ้ากระเทียมนํ้าสุราก็ไดถาจะแก

ลมปตฆาต ลายสุรากินแทรกผิวมะกรูดมหาหิงคุ นอยหน่ึงกิน ถาจะแกลมอัคนีวาตะแลลม

อันเกิดแตปลายเทาแลใหเย็นไปตําระขางหน่ึงก็ดีเอามะแวงท้ัง ๒ สมุลแวง มะเขือขื่น เทียน 

ท้ัง ๕ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดกับเบญจกูลลายนํ้าผึ้งเกลือรําหัดกินหายดี

นัก 

ธฉ ๓ / ๘๔-๘๕ 

 

ทั้งน้ีการใชนํ้ากระสายจะเปนตัวเพิ่มฤทธ์ิยาและชวยชักนําตัวยาไปรักษาอาการไดหลายๆ

อาการและโรคหลายๆ โรคเชนสรรพคุณของยาเบญจกูลแทรกขนานน้ี ที่แปรไปตามการใชยานํ้า

กระสายตางๆ และเบญจกลูเมื่อเพิ่มตัวยาเขามาจะเปลี่ยนช่ือและไปรักษาโรคและอาการไดหลาย

ตัวอยางเชน 

 

ยาช่ือมหาสาธุเบญจกูล ขนานน้ีทานใหเอาชาพลู ๒ สะคาน ๓ ขิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจต

มูล ๑๖ พริกไทยเทายาท้ังหลาย สรรพยา ๖ สิ่งน้ีตม ทําผงก็ไดถาจะแกตัวรอนสันนิบาตลาย

นํ้าขิงนํ้าขากิน ถาจะแกพรรดึกลายนํ้าตรีผลาตม สรรพกระสายตามแตจะยักยายเอาเถิด 

ธฉ ๓ / ๘๒ / ๑ 

 

ยามหาสาธุเบญจกูลในขอความขางตนมีการเพิ่มพริกไทยเขามาใหเทากันกับตัวยาเบญจ-

กูลและใชนํ้ากระสายแกโรคตางๆ เชนแกตัวรอนสันนิบาตละลายนํ้าขิงนํ้าขากิน แกพรรดึกละลายนํ้า

ตรีผลาตม 

 

ยาช่ือสาธุเบญจกูล ขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๑ ชาพลู ๒ ขิงแหง ๓ ดีปลี ๔ เจตมูล 

๕ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีตมทําผงก็ไดกินแกจุกเสียดแลลมปจจุบันถาจะแกลงทองลายนํ้าผึ้งกิน ถา

จะแกทองมิสบาย แลจะใหบํารุงธาตุลายนํ้ารอนแทรก พริกไทยเทาอายุสมผูไขน้ันกิน ถาจะ



๑๔๓ 

 

แกตัวรอนแลสันนิบาตลายนํ้าผึ้งรวงนํ้าสมซาก็ได ถาจะแกลมจุกเสียดลายนํ้ากระเทียมกิน 

สรรพกระสายตามแตจะยักยายโดยอันควรกับโรคานุโรคแลควรกับฤดูแลกาลแลเพลาน้ันก็

อาจบําบัดโรคท้ังปวงน้ันไดดีนัก 

ธฉ ๓ / ๘๐ 

 

ยาสาธุเบญจกูลในขอความขางตน เปนยาเบญจกูล ที่ใชกระสายยาแกโรคตางๆ เชนถา

จะกินแกจุกเสียดแลลมปจจุบัน แกลงทองละลายนํ้าผึ้ง บํารุงธาตุละลายนํ้ารอนแทรกพริกไทยเทา

อายุ แกลมจุกเสียดละลายนํ้ากระเทียมเปนตน 

๙. วิธีการใชยา 

วิธีการใชยา คือ วิธีการนํายาไปใชในการรักษาโรค ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย นอกจาก

การับประทานแลวยังพบวิธีการบริหารยาแบบอื่นอีก ๖วิธี ดังน้ี 

๙.๑ หยอด คือ การนํายาที่เปนของเหลวไปใชรักษาบริเวณดวงตาโดยการหยดลง

บริเวณดวงตา เชน 

ยาหยอดตาขนานน้ีทานใหเอาพันธุผักกาด ๑ ลูกผักชี ๑ หอม ๑สรรพยา ๓ สิ่งน้ีแช

นํ้าหยอดตาแกสมองพิการซ่ึงทําใหปวดศีรษะ เม่ือทํางานนักจึงเปนวาเปนลมสันนิบาตน้ัน

หาย 

ธฉ  ๒ / ๘๕ /๑ 

 

๙.๒ พอก คือ การนํา มาหุมสวนตางๆ ของรางกาย ตามบริเวณที่จะใชในการรักษา

โรค เชน 

 

ขนานหน่ึงทานใหเอาจุนสี ๑ ลิ้นทะเล ๑ ใบพญายา ๑ หญาพันงู ๑สรรพยา ๔ สิ่งน้ี

บดพอกกระหมอม 

    ธฉ ๒ / ๙๓ / ๕ 

 

๙.๓ ประคบ คือ การนํายามาหอผา นําไปนาบหรือกดคลึงตามสวนตางๆ ของ

รางกาย หรือยาประคบบางตํารับจะตองนําไปน่ึงใหรอนแลวนํามานาบ กดหรือคลึงสวนตางๆ ตาม

รางกาย เชน 

 

ยาประคบขนานน้ีทานใหเอาใบฝาง ๑ ใบตูมกาตน ๑ ขี้แรดบดดวยนํ้ามะงั่ว หอผา

ขาวอุนไฟประคบ ๓ วันหาย 

ธฉ ๒ / ๘๔ / ๑ 



๑๔๔ 

 

๙.๔ ทา คือ การนํายาที่เปนนํ้าหรือของเหลวที่ไดจากตมการฝน หรือเปนผงผสมกับ

นํ้ากระสาย หรือเปนเม็ดเปนแทงละลายกับนํ้ากระสายนํามาใชทาตามรางกายหรือสวนตางๆของ

อวัยวะเพื่อรักษาโรค เชน 

 

ยาทาแกฟกบวมขนานน้ีทานใหเอาขี้เหล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขม้ินออย 

๑ สรรพยาท้ัง ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดลายนํ้าปูนใสทาหาย 

ธฉ ๒ / ๓๕ / ๒ 

 

๙.๕ ชโลม คือ การใชสิ่งที่เปนของเหลวรูปไลใหเปยก ยาชโลมก็คือการนํายานํ้าที่ได

จากการตม การละลายนํ้า มาชโลมตัวหรือบริเวณที่มีอาการเจ็บปวยเพื่อการรักษาโรค เชน 

 

อันวาลักษณะหนังพิการน้ัน คือใหสากไปท้ังตัวจน แตวามดดํามดแดงแลแมลงวันตาย

ก็มิรูตัว แลใหรอนแสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมีโทษถาจะแกทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑ 

เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐบัว ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ 

ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยาท้ัง ๘ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายนํ้าดอกไม

ชโลมแกหนังพิการหาย 

ธฉ ๒ / ๓๑-๓๒ 

 

๙.๖ นัด คือ การใชยาที่เปนผงละเอียดแลวนํามาเปาเขาที่จมูกเรียกวาการนัดยา เชน 
 

ถาจะแกทานใหเอารากชะเอม ๑ รากราชดัด ๑ รากผีเสื้อ ๑ ยาดํา ๑ พริก ๑ ขิง ๑ 

สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณนัดหาย ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอาดีปลี ๑ เทียน 

       ธฉ ๒ / ๙๕ / ๑ 

 

๑๐. ปริมาณและระยะเวลาการใชยา 

    ปริมาณและระยะเวลาการใชยา คือ การบอกปริมาณการใชยาแตละตํารับแตละ

ขนานและบอกเวลาที่ใชยา รวมถึงชวงเวลาในการใชยา หรือระยะเวลาที่ใชยาซึ่งยาแตละตํารับแตละ

ขนานก็จะมีการปริมาณการใชยาและระยะเวลาที่เหมาะสมกับโรคและการแกอาการตางๆ ที่แตกตาง

กันจากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดปรากฏพบ ตํารับยาที่บอกขนาดการใชยา เชน 

 

มะกรูดใบ ๑ ตมใหสุก เบญจกูลเอาเทามะกรูด ๑ มหาหิงคุ ๑ ตําลึง การบูร ๒ บาท  

พริกไทย ๒ บาท  กระเทียม ๑ บาท  เกลือ ๒ สลึงสรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีบดกินนัก ๑ สลึง กิน

เชากินเย็น 

ธฉ ๒ / ๘๒ / ๓ 



๑๔๕ 

 

ตัวอยางขางตนเปนการบอกการบริหารยาในการรับประทาน คือ ๑ สลึงเวลาที่

รับประทานยา คือ เวลาเชาและเวลาเย็น 

 

สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคแชนํ้าผึ้งก็ไดทําผงลายนํ้าผ้ึงรวงกินม้ือละเม็ดเทาผล

พุทรากินเชากินเย็น 

ธฉ ๒ / ๘๒ / ๔ 

 

ขอความขางตนบอกการบริหารยา คือ มื้อละเม็ดเทาผลพุทรา เวลาที่รับประทานคือ 

เวลาเชาและเวลาเย็นแสดงวายาเทาเม็ดพุทรากินเชา ๑ เม็ด และเย็น ๑ เม็ด 

 

ทานใหเอา ดีปลี โกฐกานพราว โกฐพุงปลา สมุลแวงสรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณบดละลายนํ้าผ้ึงกับนํ้ามะนาวระคนกันกินเชา กินเย็น แกไขเพ่ือเสมหะ แกหอบ

หายใจขัดแลอาเจียนแกปากหวานและ 

      ธฉ ๓ / ๗๔ / ๑-๔ 

 

ขอความขางตนบอกกการบริหารยา คือ ละลายนํ้ามะนาวและนํ้าผึ้งระคนกัน กินครั้งละ 

๒ เวลา คือ เชากับเย็น  

สวนชวงเวลาในการใชยา หรือระยะเวลาที่ใชยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบระยะเวลา

ในการใชยา เชน การใชยาพอก ๓ วัน หรือใชวันละ ๓ เพลา (๓ ครั้ง) เปนตน ดังขอความที่วา 

 

อันวาลักษณะสมองหัวเม่ือพิการน้ัน คือมันในสมองน้ันเดือดขึ้นลนกบาลศีรษะไหลเต

รวลงมาเปนมูกตามโครงนาสิกคร้ันแกเขาทําใหหอบไอเปนกําลังเจ็บกบาลศีรษะดังจะแตก

ใหจักษุมัวแลใหโสตประสาทตึงไหปากเผ็ดจมูกเผ็ดลิ้นกระดางคางแข็งเดิมเปนลมสันนิบาต

แลลมปะกังถาแกมิฟงตาย ถาจะแกทานใหเอาพันธุผักกาด ๑ ลูกผักชี หอมแดง ๑ 

กระเทียม ๑ ขม้ินออย ๑ ไพล ๑ ยอดกุมท้ังสอง ๑ สรรพยา ๘ สิ่งน้ีบดพอก ๓ วันน้ันหาย 

    ธฉ ๒ / ๘๓ / ๕  

 

ยาแกมันทธาตุ ขนานน้ีทานใหเอา  ดีปล ี๑ ตําลงึ เน้ือสมอ ๑ ตาํลึง บดรําหัดดีเกลอื

กินวันละ ๓ เพลา แกมันทธาตุ น้ันหายดีนัก 

    ธฉ ๓ / ๙๘ / ๑ 

 

อยางไรก็ดีการใชยาสมุนไพรในการรักษาการใชตัวยาประกอบเปนตํารับในการรักษาโรค

ตามที่วิเคราะหโรคและวินิจฉัยโรค จะตองมีความรูเบื้องตนในการใชยา รูจักการใชยาใหถูกตอง และ



๑๔๖ 

 

ถูกกับโรคที่เปนอยู การใชยาและตํารับยามีรายละเอียดคอนขางมากจึงเปนที่จะตองมีความรูอยาง

ลึกซึ้งและถองแท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

๑๔๗ 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหคัมภีรแพทยแผนไทย: พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขนบการแตงพระคัมภีร และสารัตถะที่ปรากฏในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

ผลการศึกษา สรุปไดดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

รูปแบบอักษร อักขรวิธี ขนบในการแตงพระคัมภีร 

จากการศึกษาพบวา มีรูปแบบอักษรที่บันทึกในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ เลมเปน

อักษรไทยในสมัยรัตนโกสินทรชวงปลายพุทธศตวรรษ ๒๔ บันทึกดวยลายมือหวัดแกมบรรจง 

คอนขางสวยงาม อานงาย รูปรางสัณฐานของตัวอกัษรพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ และ ๓ มีลักษณะ

ที่เหมือนกัน คือ ทรงสูง คอนขางเหลี่ยม มีชองไฟสม่ําเสมอและลักษณะลายเสนตัวอักษรมีลักษณะ

การเขียนที่เอียงขวาเล็กนอยมีอักขรวิธีเหมือนกัน สันนิษฐานวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ และ ๓ 

เปนชุดฉบับเดียวกัน บันทึกดวยคนเดียวกัน สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ สัณฐานตัวอักษร

คอนขางต้ังตรง ลักษณะเสนอักษรหนาทึบ สันนิษฐานวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ เขียนบันทึกข้ึน

หลังพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ และ ๓ 

สําหรับดานขนบในการแตงพระคัมภีรแบงเปน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบโครงสรางและ

รูปแบบการเรียบเรียงลําดับเน้ือหา  

รูปแบบโครงสรางแบงเปน ๓ สวน คือ สวนตน สวนเน้ือหา และสวนทาย 

สวนตน พบวามีรูปแบบการบันทึกอยู ๒ รูปแบบ คือ การข้ึนตนดวยการไหวพระ

รัตนตรัย และการข้ึนตนโดยการไหวครู ซึ่งการข้ึนตนทั้ง ๒ แบบน้ันทําใหรูถึงลําดับกอนหลังของพระ

คัมภีรเพราะพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ ข้ึนตนดวยการไหวพระรัตนตรัยใชอักษรไทยภาษาไทยและ

อักษรขอมไทย ภาษาบาลีแปลสลับกันไป สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒- ๓ ไมข้ึนตนดวยการไหว

พระรัตนตรัยแตข้ึนตนดวยการไหวครู อาจจะเปนเพระวาเปนพระคัมภีรเดียวกันการไหวพระรัตนตรัย

ไดทําการกลาวไวในเลม ๑ แลว ดังน้ันเลมตอๆ มาจึงมีแตการไหวครู โดยใชอักษรขอมไทย ภาบาบาลี

และคําแปลโดยใชคําวา “อาจาริเยน” และคําวา “อาจาริโย”ซึ่งเปนการกลาวไหวยกยองครูอาจารยผู

ประสิทธ์ิประสาทวิชาในพระคัมภีร  

 



๑๔๘ 

 

สวนเน้ือหา พบวาเน้ือหาแบงตามบานแพนกได ทั้งหมด ๑๗ เรื่อง แบงเปนพระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัยเลม ๑ มีจํานวน ๗ เรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ จํานวน ๕ เรื่อง พระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยเลม ๓ มีจํานวน ๕ เรื่อง 

จากเน้ือเรื่องสามารถแบงประเภทของเน้ือหาได ๒ ประเด็นหลัก คือ หลักการทางดาน

การแพทยแผนไทย มีทั้งหมด ๑๒ เรื่องและตํารายา มีทั้งหมด ๕ เรื่อง ซึ่งเน้ือเรื่องทั้ง ๒ ประเภทมี

ลักษณะโครงสรางที่แตกตางกัน 

หลักการทางดานการแพทยแผนไทย เน้ือหาสวนมากเปนทฤษฏีที่ใชในการประกอบการ

วิเคราะหและวินิจฉัยโรคที่เกิดข้ึนพรอมทั้งความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใชยาและสมุนไพรตางๆ ซึ่ง

การข้ึนตนและลงทายในเน้ือหาเรื่องเกี่ยวกับหลักการทางดานการแพทยแผนไทย ทั้ง ๑๒ เรื่องน้ัน

แตกตางกันดังน้ี 

ลักษณะการข้ึนตนและลงทายเน้ือเรื่องประเภทหลักการทางดานการแพทยแผนไทย

ไดแก 

๑. ลักษณะการข้ึนตนประกอบดวย ๔ ลักษณะ คือ ๑. ข้ึนตนดวยขอความการกลาวนํา

วาผูที่จะเปนแพทยจะตองรูเรื่องใดบาง แสดงวาจะตองเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิงที่ผูที่จะเปนแพทย

จําเปนตองรูและเขาใจในเรื่องน้ันเปนอยางดี ๒. ข้ึนตนดวยขอความที่กลาวถึงอาจารยเจา คือครู 

อาจารยแพทย ไดกลาวไว เปนการแสดงความเคารพวิชาแพทยที่จะศึกษา ๓. ข้ึนตนดวยคําวา 

“ลําดับน้ี”เปนการข้ึนตนเน้ือเรื่องที่บอกใหรูวาจะศึกษาเรื่องใดตอไปซึ่งมักเปนเรื่องราวที่สําคัญ

รองลงมา ๔. ข้ึนตนดวยขอความวา “อน่ึงใหพึงแจง” หรือ “อน่ึงใหแจง”แสดงใหเห็นถึงการข้ึนตน

ดวยเรื่องที่จะอธิบายใหแจงใหเขาใจในเรื่องน้ันๆ จากลักษณะการข้ึนตนเน้ือเรื่องทําใหทราบถึงลําดับ

ความสําคัญและลําดับเน้ือเรื่องที่จะศึกษาของเรื่องตางๆ การข้ึนตนที่กลาวนําหรือตักเตือนใหแพทยใส

ใจศึกษาเรื่องดังตอไปน้ีใหแมนยํา การข้ึนตนโดยการอางถึงเน้ือเรื่องหรือเน้ือหาที่จะศึกษาตอไปน้ี

อาจารยเจาเปนผูตกแตงเน้ือเรื่องน้ีไวใหผูเปนแพทยไดศึกษา และ การใชคําวา “ลําดับน้ี” เพื่อเปน

การข้ึนตนใหรูวาจะเรียน และศึกษาในเน้ือหาลําดับตอไปๆ 

๒. ลักษณะการลงทายเน้ือเรื่องในประเภทหลักการทางดานการแพทยแผนไทยน้ัน 

แบงเปน ๓ ลักษณะ คือ ๑. การลงทายดวยการกลาวสรุปเน้ือหา ๒. การลงทายดวยการเนนยํ้าให

แพทยพึงเห็นความสําคัญของเน้ือหา๓.การลงทายดวยการบอกที่มาของเน้ือหาที่แสดงวามาจากคัมภีร

เลมใด 

ในสวนของตํารายาน้ันประกอบดวยโครงสรางทั้งหมด ๕ สวนคือ สวนนํา สวนตํารับ 

สวนวิธีปรุง สวนวิธีใช และสวนสรรพคุณ โดยสวนตัวตํารับ สวนวิธีการปรุง และวิธีการใชน้ันเปน

วิธีการเฉพาะของแตละตํารับที่ไมเหมือนกัน คือสวนนําที่มักมีการข้ึนตนตํารับที่แตกตางกันและสวน

สรรพคุณที่มีลักษณะการลงทายที่แตกตางกัน ดังน้ี 

 



๑๔๙ 

 

ลักษณะคําข้ึนตนและลงทายเน้ือเรื่องในประเภทตํารายา  

๑. ลักษณะการข้ึนตนของสวนนําน้ันจะมีการข้ึนตนตํารับ ทั้งหมด ๗ แบบ คือ ๑. ข้ึนตน

ดวยช่ือตํารับยา เพื่อเปนการทําใหทราบช่ือยาวา ยาตํารับน้ันช่ือวาอะไรและชวยในการจํา เพื่อไมให

สับสนในการรับประทานยาหรือการจัดหาตัวยา ๒. ข้ึนตนดวยคําวา “ถาแล” และ คําวา“อันวา” 

แลวตามดวยลักษณะอาการและช่ือโรค เพื่อเปนการอธิบายวาถาเกิดปวยดวยโรคน้ีแลวมีอาการ

ตอไปน้ีก็ตองประกอบยาตํารับใดบางในการรักษาโรคและอาการตางๆ ที่ปรากฏในตอนตนของตํารับ 

๓. ข้ึนตนดวยชนิดของยา คือรูปแบบการใชของยาแตละชนิดทั้งยาทา ยาตม ยาประคบ เพื่อเปนการ

บอกวายาตํารับน้ีมีวิธีการใชยาอยางไรและเปนการปองกันการสับสนในกรณีผูที่ไมรูวาตํารับน้ีมีการ

บริหารยาหรือใชยาแบบใด ๔. ข้ึนตนดวยคําวา “ถาจะแก” เพื่อเปนการข้ึนตนตํารับยาที่ตอจากการ

อธิบายอาการสาเหตุของโรคน้ันๆ ที่เกิดข้ึนแลวตามดวยตํารับยาที่จะแกรักษาจึงใชคําวา “ถาจะแก"

ข้ึนตนตํารับยา ๕. ข้ึนตนดวยคําวา “ถามิฟง” “ถามิหาย” มักจะเปนตํารับยารองที่จายตอจากยา

ตํารับยาหลักที่รักษา หรือตํารับยาหลักที่ใชรักษาไมไดผลดี จึงมาใชตํารับที่สองหรือตํารับรองลงมา  

๖.ข้ึนตนดวยคําวา “ยาแก” แลวตามดวยอาการหรือช่ือโรคเพื่อเปนการบอกถึงสรรพคุณของยาตํารับ

น้ันวามีสรรพคุณแกโรคหรืออาการใดไดบางซึ่งมักเปนตํารับยาที่ใชแกโรคแทรกซอน หรืออาการแทรก

ซอนที่เกิดข้ึนระหวางการรักษาโรคหลัก หรืออาการเจ็บปวยหลัก ๗. การข้ึนตนดวยคําวา “ขนานน้ี” 

“ขนานหน่ึง”เปนคําเรียกตํารับยา ที่กลาวช่ือตํารับแลวจะไมกลาวซ้ํา ใชคําวา “ขนาน” แทนหรือคํา

วา “ขนาน” อาจจะเปนลักษณนามของตํารับยา 

๒. ลักษณะการลงทายของตํารับยาหรือสวนสรรพคุณ สวนมากลงทายโดยบอกวาตํารับ

น้ันเปนการยืนยันวายาตํารับน้ันมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมักใชคําวา “หาย” “ดีนัก” “หาย

วิเศษนัก” “ดีนัก”การกลาวรบัรองถึงการใชยาวามีผูใชแลวไดผลดี และลงทายดวยคติธรรมทางพุทธ

ศาสนา เรื่องบุญและกรรม ที่ทําใหเกิดโรคตางๆ การหายจากโรคหรือวาการเจ็บปวยน้ันเกิดจากกรรม

ในอดีตของบุคคลน้ัน 

สวนทาย การลงทายของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงเปน ๒ แบบ คือ การสรุปเน้ือหาที่

กลาวมาในพระคัมภีรวามีเ น้ือหาวาดวยสิ่งใดบางและลงทายดวยคําวา “จบบริบูรณแตเพียงน้ี

โดยสังเขป” และการสรุปเน้ือหาที่กลาวมาในพระคัมภีรวามีเน้ือหาวาดวยสิ่งใดบางและลงทายดวยคํา

วา “จบบริบูรณ โดยสังเขปแตเพียงน้ี” และบอกวันที่คัดลอกเสร็จ 

รูปแบบการเรียบเรียงลําดับเน้ือหา พบวา มีการแบงเน้ือหาทั้งหมดเปน ๓ เลม พระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ เน้ือหาและทฤษฏีทางดานการแพทยแผนไทย เลม ๒ ความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับพืชสมุนไพร เลม ๓ ตํารายาที่ใชแกอาการและรักษาโรคตางๆข้ันตอนการเรียงลําดับ

รายละเอียดของเน้ือหายังทําใหทราบถึงขนบการเรียบเรียงเน้ือเรื่องตางๆ ที่จะไดศึกษาทําความเขาใจ

ใหเปนไปตามลําดับ ดังจะเห็นวาลําดับเน้ือหาสวนที่เปนหลักการทางดานการแพทยแผนไทยไวกอน



๑๕๐ 

 

เน้ือหาเรื่องลักษณะการใชยาสมุนไพร รวมถึงตํารับยาที่ใชในการรักษาโรคหรืออาการที่ปรากฏอธิบาย

ไวในสวนของหลักการทางดานการแพทยแผนไทย ซึ่งผูที่เปนแพทยจะตองทําความเขาใจถึงสาเหตุ

และอาการการเกิดโรค และรูจักวิธีการหาตัวยาที่จะมาประกอบเปนยาและจึงจะบอกถึงตํารับยาที่

ประกอบใชในการรักษาโรคน้ันได รวมไปถึงขอควรระวังและคําแนะในการปฏิบัติตัวขณะที่เจ็บปวยไข

ในโรคและอาการตางๆ 

 สารัตถะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

จากการศึกษาพบวา สารัตถะที่ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ันเปนความรูทางดาน

การแพทยและการรักษาโรคดวยการใชยาสมุนไพร แบง เปน ๒ เรื่อง คือการวินิจฉัยธาตุในรางกาย 

และการใชยาสมุนไพร 

สารัตถะเรื่องการวินิจฉัยธาตุในรางกายมนุษยทางดานการแพทยแผนไทยเช่ือวา รางกาย

มนุษยประกอบดวยธาตุทั้ง ๔ หากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายทํางานไมสมดุลกันจะทําใหเกิดการเจ็บปวยได

ซึ่งสาเหตุที่ทําใหธาตุผิดปรกติน้ันมาจาก ๒ สาเหตุหลักคือ อาหารและพฤติกรรมที่กอใหเกิดโรค และ

ไดรบัอิทธิพลของเดือนและฤดูกาล ธาตุผิดปรกติสามารถแบงเปน ๔ ลักษณะคือ 

๑. ธาตุกําเริบ หมายถึง อาการความรุนแรงข้ึนของธาตุในรางกายไดแกปถวีธาตุ 

เตโชธาตุ วาโยธาตุ อาโปธาตุทํางานผิดปรกติหรือไดรับการกระทบจากสิ่งแวดลอมหรือปจจัยตางๆ

กอใหเกิดการกําเริบของธาตุทั้ง ๔ ข้ึนในรางกาย เปนลักษณะอาการข้ันเริ่มตนของอาการเจ็บปวยยัง

ไมรายแรงมาก 

๒. ธาตุลดถอย หมายถึง ธาตุในรางกายทํางานไดนอยลงจากภาวะปรกติของธาตุ พระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยอธิบายวาธาตุลดถอยข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมมากระทบน้ัน คือ เดือน ฤดูกาล ธาตุลด

ถอย มีอยู ๒ ธาตุคือ วาโยธาตุและเตโชธาตุ สวน ปถวีธาตุและอาโปธาตุ ไมปรากฏวาใชคําวาธาตุลด

ถอย และอาการธาตุลดถอยเปนลักษณะตรงกันขามกับลักษณะธาตุกําเริบ อาการธาตุลดถอยเปน

เพียงอาการเจ็บปวยข้ันเริ่มตนของธาตุที่ผิดปรกติดวยลักษณะธาตุลดถอย กอนที่จะแปรเปลี่ยนไปเปน

ลักษณะอาการอื่นๆ ที่รุนแรงข้ึน 

๓. ธาตุพิการ หมายถึง ธาตุในรางกายไมสามารถทํางานไดเต็มที่ การทํางานเสียไปจาก

สภาพเดิม สาเหตุที่ทําใหธาตุพิการอาจมาจากหลายสาเหตุ จากปจจัยภายนอกเชน ฤดูกาล และ 

สาเหตุจากความรุนแรงของธาตุกําเริบและธาตุลดถอยจนกระทําใหธาตุน้ันพิการ และลักษณะของธาตุ

พิการทั้ง ๔ ธาตุน้ันแตกตางกันออกไป อาการตางๆ เมื่อเขาสูลักษณะพิการนานวันก็จะแปรเปลี่ยน

เปนอาการของธาตุพิการออกจากตัว ลักษณะอาการธาตุพิการออกจากตัว คือระยะของอาการธาตุ

พิการที่เปนมากไมทุเลา อาการของโรคเปนหนักข้ึนจากลักษณะธาตุพิการจนถึงข้ันลักษณะธาตุพิการ

ออกจากตัว พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังกลาวถึงธาตุพิการในเรื่องอาการ ๓๒ ในรางกาย กลาวถึง



๑๕๑ 

 

ลักษณะอาการพิการ ของธาตุดิน ๒๐ ประการ และธาตุนํ้า ๑๒ ประการ รวมเปนอาการ ๓๒ พิการที่

เรียกวา “ทวตึงสาการ”  

๔. ธาตุแตก หมายถึง การแตกออกของธาตุจากที่เคยเกาะกลุมกันจนสงผลใหธาตุใน

รางกายทํางานผิดปรกติเกิดการเจ็บปวย ธาตุแตกมีสาเหตุมาจากความรุนแรงของธาตุพิการ จนกลาย

สภาพมาเปนธาตุแตก นอกจากลักษณะการแตกของธาตุทั้ง ๔ แลวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังได

กลาวถึงลักษณะธาตุทั้ง  ๕ แตก คือปถวีธาตุแตก อาโปธาตุแตก วาโยธาตุแตก เตโชธาตุแตก อากาศ-

ธาตุแตก ซึ่งธาตุแตกน้ันมีรายละเอียดของธาตุที่แตกตางกัน กลาวถึงลักษณะธาตุแตกโดยรวม 

แตกตางจากธาตุแตกที่อยูในเรื่องทวติงสาการ ที่เปนการใหรายละเอียดของแตละธาตุทั้งปถวีธาตุ ๒๐ 

พิการ และอาโปธาตุ ๑๒ พิการ หากมีอาการรุนแรงมากข้ึนจะเขาสูลักษณะธาตุแตกได จากการศึกษา

ลักษณะธาตุแตกในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวา ลักษณะอาการของธาตุแตกเมื่อเขาสูลักษณะธาตุ

แตกในระยะเวลาหน่ึงก็จะพนลักษณะธาตุแตกเขาสูลักษณะธาตุออกจากกาย  

๕. ธาตุออกจากกาย ลักษณะธาตุแตกเขาสูลักษณะธาตุออกจากกาย มี ๔ ธาตุ คือ ปถวี

ธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ สวน อากาศธาตุน้ันมีแตลักษณะธาตุแตก ไมมีลักษณะธาตุ

ออกจากกาย และลักษณะธาตุออกจากายนาจะเปนลักษณะสุดทายหรืออาการข้ันรุนแรง ซึ่งเมื่อธาตุ

เขาสูลักษณะพิการถาปลอยไวนานอาจจะเขาสูลักษณะออกจากกายไดโดยที่ยังไมเขาสูลักษณะธาตุ

แตกไดเชนกัน 

อยางไรก็ดีลักษณะอาการและอาการแสดงของอาการผิดปรกติของธาตุในลักษณะตางๆ 

ซึ่งไดแสดงใหเห็นความแตกตางของลักษณะธาตุที่ผิดปรกติคือ ธาตุกําเริบ ธาตุลดถอย  ธาตุพิการ 

ธาตุแตก และธาตุออกจากกาย โดยดูจากลําดับอาการความรุนแรงของอาการและอาการแสดง จะ

เห็นวาลักษณะอาการของธาตุทั้ง ๔ เมื่ออยูในลักษณะธาตุกําเริบและธาตุลดถอยจะเปนลักษณะ

อาการที่ไมหนักมากเมื่อเทียบกับลักษณะธาตุพิการซึ่งจะมีลักษณะรุนแรงกวา และเมื่อลักษณะธาตุ

พิการไปสูลักษณะธาตุแตกและลักษณะธาตุออกจากกาย ลักษณะอาการจะรุนแรงหนักข้ึนไปเรื่อยๆ ที่

เปนลักษณะเชนน้ีก็เพราะธาตุกําเนิดของแตละบุคคลไมเหมือนกัน และมีมูลเหตุที่ทําใหธาตุแตละธาตุ

เกิดลักษณะตางๆ ที่แตกตางกันน้ันเพราะไดรับอิทธิพลหรือปจจัยอื่นๆ สงเสริมใหมีลักษณะอาการ

ของธาตุในลักษณะที่ผิดปรกติตางๆ เชน เดือน ฤดูกาล ภูมิประเทศ พฤติกรรม อิริยาบถ จากสิ่งที่

เหนือธรรมชาติภูต ผี ปศาจ เปนตน และที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การใชยาตํารับที่จะใหเปนการ

รักษาอาการลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆ น้ันก็มีความแตกตางกันดวย 

สาเหตุที่ทําใหธาตุในรางกายผิดปรกติ มีดวยกัน ๒ สาเหตุ คืออาหารซึ่งบริโภคในแตละ

วัน ถารับประทานอาหารใหถูกตอง ปลอดภัยไมเปนพิษตอรางกายก็จะทําใหรางกายแข็งแรง แตถา

รับประทานอาหารที่บูดเนา เสีย หรือคางคืนก็จะทําใหเกิดอาการเจ็บปวยได และพฤติกรรม หรือ

อิริยาบถ ถาอยูในอิริยาบถเดิมนานๆ เชนน่ังนานๆ หรือทํางานหนักมากๆ หรือพฤติกรรมที่ไม
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เหมาะสม เชน การนอนกลางวันนานๆ เปนตนก็จะทําใหรางกายเกิดธาตุในรางกายเจ็บปวยดวย

เชนกัน 

อิทธิพลที่สงเสริมทําใหธาตุในรางกายผิดปรกติ มีอยูดวยกัน ๓ อิทธิพล คือ ๑.ฤดูกาล 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงฤดูกาล เปน๒ แบบ คือ ฤดู ๓ และฤดู ๖ แตละฤดูมีลักษณะอาการที่

แตกตางกนัไป  ๒. เดือน เดือนที่เปนอิทธิพลตอการเจ็บปวยในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบทั้งการนับ

เดือน ๒ แบบคือ ตามจันทรคติหรือฤกษที่พระจันทรเพ็ญ การนับขางข้ึนขางแรม และแบบสุริยคติ

หรือการเคลื่อนที่ของพระอาทิตยผานกลุมดาวจักราศีทั้ง ๑๒ ราศี สวนประเทศที่อยูอาศัย เปน

ลักษณะภูมิประเทศของผูที่ปวยเปนโรคหรือผูที่ปวยอาศัยอยูที่แตกตางกันหรือกําเนิดในภูมิประเทศที่

แตกตางกันลักษณะของธาตุปรกติก็ยอมแตตางกัน อิทธิพลทั้ง ๓ อยางน้ีเปนอิทธิพลสงเสริมที่ใหธาตุ

ในรางกายเกิดการแปรปรวน จนเกิดลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆได 

สารัตถะเรื่องการใชยาสมุนไพร ในเรื่องหลักการใชยาสมุนไพรน้ันไดแบงประเด็นศึกษา

อยู ๒ เรื่อง คือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพร และตํารับยา 

จากการศึกษาพบวา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรที่อยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เรื่อง 

การเก็บยาสมุนไพร,ความเขมขนของฤทธ์ิยา, รสยา,อายุของบุคคลกับการใชสมุนไพร ซึ่งผูเปนแพทย

จําเปนจะตองมีความรูพื้นฐานต้ังแตการเก็บยา และการรูจักสวนตางๆ ที่จะมานําเปนยาและรูถึงรสยา

ที่จะแกและรักษาโรคตางๆ จึงจะสามารถปรับแตงยาและเพิ่มถอนทวียาในสวนตางๆ ของตัวยาใน

ตํารับเพื่อใหตรงกับอาการและโรคของผูปวยมากที่สุด สวนตํารับยาที่ปรากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัย

สามารถแบงได ๑๐ ประเด็นไดแก ๑. ตัวยา ๒. กระสาย ๓. พิกัดยา ๔. สวนประกอบ ๕. ปริมาณของ

ตัวยาแตละชนิด ๖. การทํายา ๗. รูปลักษณะยา ๘. สรรพคุณยา ๙. วิธีการใชยาและ ๑๐. ปริมาณ

และระยะเวลาการใชยา 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ มี ๑ ลายมือ คือ ลายมือหวัดแกม

บรรจง การเขียนตัวอักษรที่มีลักษณะเอียงขวาเล็กนอย สอดคลองตามที่กองแกว วีระประจักษ ได

กลาวถึงลักษณะเสนอักษรวา ลักษณะเสนอักษรในสมัยอยุธยาสืบเน่ืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตนลักษณะเสนอักษรจะเอียงไปทางขวา ประมาณ ๗๐-๘๐ องศา เปนรูปแบบอักษรที่ใชอยู

ระหวางพุทธศักราช ๒๓๕๑-๒๔๐๐ จากรูปลักษณะอักษรที่เปรียบเทียบคลายกับรูปอักษร ในพ.ศ.

๒๓๔๑-๒๔๕๐ ซึ่งตรงกับสมัยรัตนโกสินทรในชวงปลายรัชกาลที่ ๓ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จํานวน

ตัวอักษรที่ใชมี ๓๘ รูป สระ ๒๑ รูป ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยเรื่องอักขรวิธีไทยในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน ของอภิวัน เช้ือไทย (๒๕๒๖) ที่พบวาในสมัยน้ีมีอักษรที่ใช ๔๔ รูป สระ ๒๘ รูป การใช

อักขรวิธีในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบการใชรูปพยัญชนะ ๓๘ รูป ไมปรากฏรูปพยัญชนะ ฅ ฑ ฒ ฌ ฮ 
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ฦ และรูปสระ ๒๑ รูป เกิดจากการศึกษาเอกสารจํานวน ๓ ฉบับและเปนเรื่องเดียวกันและเปน

เอกสารทางดานการแพทยการใชคําจึงไมหลากหลาย สวนการศึกษาอักขรวิธีไทยในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน ของอภิวัน เช้ือไทย (๒๕๒๖) ศึกษาจากเอกสารหลายฉบับทําใหปรากฏรูปพยัญชนะ ๔๔ รูป

และรูปสระ ๒๘ รูป 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ เลมเปนคัมภีรที่ประพันธดวยรอยแกว มีขนบในการแตงพระ

คัมภีร และสารัตถะเรื่องการแพทยแผนไทยที่ควรศึกษา ขนบการแตงพระคัมภีรแพทยเปนการเรียบ

เรียงเน้ือหาจากเรื่องตางๆ ที่จะนํามาวิเคราะหโรคหรือมีความเกี่ยวของกัน บางเรื่องที่ประกอบในพระ

คัมภีรเปนการเกริ่นนําหรือเตรียมพื้นความรูสําหรับเรื่องที่จะศึกษา เปนเน้ือหาสรุปจากพระคัมภีร

แพทยอื่น การศึกษาเรื่องขนบการแตงพระคัมภีรจึงสามารถทําใหทราบถึงหมวดหมู ลักษณะการ

ประพันธ โครงสรางเน้ือหา องคประกอบของคัมภีร รวมถึงการเรียบเรียงลําดับเน้ือหาของพระคัมภีร

แพทย เพื่อที่จะศึกษาเน้ือหาสาระที่อยูในคัมภีร ซึ่งจะทําใหทราบแนวความคิดทางดานการแพทย

แผนไทย การใชยาที่อยูในคัมภีรตางๆ คัมภีรแพทยแผนไทยมีการเรียบเรียงเน้ือหาไดอยางเปนระบบ

เหมาะสําหรับผูที่จะเปนแพทยไดศึกษา คือพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ เริ่มตนดวยการกลาวถึง

ทฤษฏีและหลักการตางๆ ดานการแพทยแผนไทยที่จะนํามาวิเคราะหโรค พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม 

๒ เปนความรูพื้นฐานสมุนไพรตางๆ วิธีการเก็บและการใชสมุนไพรเพื่อมาทําเปนยา และพระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เปนตํารายา ซึ่งประกอบดวยตัวยาตางๆ นับวามีวิธีการเรียบเรียงการเรียนรูอยาง

เปนข้ึนตอนตามลําดับ เน้ือหาสาระบางเรื่องอาจเปนภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทําให

ทราบถึงยุคและสมัยในการเขียน ซึ่งอาจสอดคลองกับสภาพสังคมการใชยาและภูมิปญญาตางๆ 

ทางดานการแพทยที่สงตอเปนคัมภีรแพทยไวใหคนรุนหลังไดศึกษาเลาเรียน และเน้ือหาในพระคัมภีร

ธาตุวินิจฉัยยังมีเน้ือเรื่องที่เหมือนกันกับคัมภีรแพทยอื่นๆ หลายพระคัมภีร เชน เรื่อง “ทวตึงสาการ” 

ที่ปรากฏในพระคัมภีรโรคนิทาน พระคัมภีรธาตุวิภังค พระคัมภีรธาตุวิวรณ พระคัมภีรมรณะญาณ

สูตร หากมีการศึกษาเปรียบเทียบขนบการแตง เน้ือหาและสํานวนภาษาก็นาจะเปนประโยชนตอ

การศึกษาการแพทยแผนไทยอยางย่ิง นอกจากเรื่องทวตึงสาการแลว ยังมีเรื่องเบญจกูล ซึ่งถือวาเปน

ยาปรับธาตุ หรือหลักการต้ังธาตุเพื่อใหธาตุในรางกายเขาสูสมดุลหรือภาวะที่รางกายแข็งแรง โดยการ

ใชยาเบญจกูล และจากการศึกษาขนบการแตงยังทําใหทราบถึงระบบการเรียนแพทยแผนไทยในการ

ใชพระคัมภีรแพทยแผนไทยในการศึกษาจะศึกษาคัมภีรแพทยเพียงเลมใดเลมหน่ึงไมได จําเปนจะตอง

ทําความเขาใจพระคัมภีรแพทยเปนหมวดหมู จําเปนจะตองรูวาควรเริ่มตนศึกษาจากพระคัมภีรแพทย

เลมใดกอน ประเด็นน้ีทําใหทราบวาพระคัมภีรที่แพทยหรือพระคัมภีรเวชศาสตร แบงเปน ๓ ระดับ 

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ซึ่งถือวาเปน พระคัมภีรเวชศาสตรในระดับกลาง สวนระดับเริ่มตนศึกษาหรือ

ระดับปฐมและระดับข้ันสูงหรือข้ันสุดทายน้ันยังตองทําการศึกษาและคนควาตอไป 
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อยางไรก็ดี การที่พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนคัมภีรแพทยแผนโบราณที่หายไปจากตํารา

เรียนแพทยแผนไทยสมัยปจจุบันน้ัน อาจมาจากเอกสารตนฉบับชํารุดและขาดหาย จึงไมไดรับการ

ถายถอดและเรียบเรียงเน้ือหาไวเปนคัมภีรแพทยใหไดศึกษา หรืออาจจะเกิดจากการตกหลนของ

เอกสารตนฉบับในการรวบรวมทําเปนตําราแพทยแผนไทย หรือาจะเปนดวยเน้ือหาในพระคัมภีรธาตุ

วินิจฉัยไดกลาวถึงเรื่องธาตุในรางกายสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งมีการกลาวอางอิงเน้ือหาไวแลวใน

หลายคัมภีรแพทยแผนไทย จนกระทั่งไดสูญหายจากตําราเรียนแพทยแผนไทยเปนเวลานับรอยป พระ

คัมภีรธาตุวินิจฉัยไมปรากฏพิมพเผยแพรและใชในการเรียนการสอนแพทยแผนไทย ทําใหการเรียนรู

แพทยแผนไทยอยูในวงคัมภีรที่จํากัด คัมภีรธาตุวินิจฉัยจะชวยใหการทําความเขาใจการตีความใน

ศาสตรการแพทยไดดีข้ึนอีกระดับหน่ึง เพราะคัมภีรแพทยแผนไทยจําตองอาศัยการเช่ือมโยงประมวล

ความรูจากคัมภีรแพทยเลมตางๆ เขาดวยกัน หากขาดเลมใดเลมหน่ึงไปอาจทําใหเกิดความเขาใจ

คลาดเคลื่อนจากความหมายด้ังเดิม พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยจึงเปนคัมภีรแพทยที่จําเปนอยางย่ิงที่จะ

ชวยเติมเต็มความรูและชวยตีความเสริมความใหเขาใจคัมภีรแพทยเลมอื่นๆ และยังเปนคัมภีรที่มี

เน้ือหาสนับสนุนหลักการวิเคราะหโรคตามความเช่ือเรื่องการเจ็บปวยของมนุษยเกิดจากธาตุทั้ง ๔ ใน

รางกายขาดสมดุล อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาคัมภีรแพทยแผนไทยสมัยปจจุบันอยางมาก 

เพราะการเริ่มตนของการศึกษาคัมภีรแพทยควรที่จะเริ่มตนจากระดับพื้นฐานของความรู เชน ความรู

เรื่องธาตุทั้ง ๔ ประกอบไปดวย คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีรธาตุวินิจฉัย คัมภีรธาตุวิภังค คัมภีรธาตุ

วิวรณ และคัมภีรโรคนิทาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประกอบความเขาใจถึงความเหมือนและความ

แตกตางของแตละคัมภีรรวมถึงหลักการสําคัญที่อยูในคัมภีรแพทยที่กลาวถึงเรื่องธาตุทั้ง ๔ เหลาน้ัน

เพื่อใหเห็นภาพรวมของการเกิดโรคตามแนวความเช่ือเรื่องธาตุ ๔  แลวตอดวยพระคัมภีรปฐมจินดา 

ซึ่งกลาวถึงโรคมารดาและบุตรแตในตําราเรียนปจจุบันไดรวมคัมภีรพรหมปุโรหิตหรือการกําเนิด

มนุษยไวในพระคัมภีรปฐมจินดาดวยเพื่องายตอการทําความเขาใจ ลําดับตอมาศึกษาเกี่ยวกับการตาย

หรือการเสียชีวิต น้ันก็คือคัมภีรมรณญาณสูตร แลวจึงทําศึกษาคัมภีรแพทยแผนไทยที่เปนคัมภีร

เฉพาะโรค เชน คัมภีรตักสิลา คัมภีรชวดาล คัมภีรกษัย เปนตน ในภายหลัง 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เฉพาะขนบการแตงและสารัตถะที่

ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ซึ่งไดตนฉบับจากหอสมุดแหงชาติเทาน้ัน ควรจะมีการศึกษาใน

ประเด็นที่นาสนใจตอไปน้ี 

๑. ควรศึกษาเปรียบเทียบเน้ือเรื่องในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยที่ปรากฏในพระคัมภีรแพทย

อื่นๆ ดวยเชน เรื่อง ทวตึงสาการ ที่ปรากฏในพระคัมภีรโลกนิทาน พระคัมภีรธาตุวิภังค พระคัมภีร

ธาตุวิวรณ และพระคัมภีรมรณญาณสูตร เปนตน 



๑๕๕ 

 

๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบรายช่ือสมุนไพรที่ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกับรายช่ือ

สมุนไพรในปจจุบัน 

๓. ควรศึกษาความเช่ือมโยงของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกับพระคัมภีรแพทยเลมอื่นๆ 

๔. ควรศึกษาลักษณะสํานวนการใชภาษาที่ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

๕. ควรศึกษาการสืบคนที่มาของคํา เพราะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยปรากฏคํายืม

ภาษาตางประเทศจํานวนมาก เชน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร เปนตน 
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รายการอางอิง 

 

ภาษาไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ. แพทยศาสตรสงเคราะหภูมิปญญาทางดานการแพทยและมรดกทาง

วรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๕๑. 

กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก.สังคายนาความรู

ทางดานการแพทยแผนไทย กรณีศึกษาพระคัมภีรปฐมจินดา. กรุงเทพฯ: กระทรวง

สาธารณสุข, ๒๕๔๘. 

กองแกว วีระประจักษ. รายงานผลการวิจัยเรื่องวิเคราะหเปรียบเทียบตนฉบับตัวเขียนวรรณกรรม

สุนทรภู. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๒๙. 

กองแกว วีระประจักษ และคนอื่นๆ. จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร. กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, ๒๕๔๕. 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และยงศักด์ิ ตันติปฎก. สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย. นนทบุรี: สํานักวิจัย

สังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐. 

คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ป พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว. จดหมายเหตุ รัชกาล

ท่ี ๓. ๕ เลม. กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๐. 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียติพระ

เจาอยูหัว. ตําราเวชศาสตรฉบับหลวงเลม ๑-๒. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒. 

ชยันต พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส และศุภชัย ติยวรนันท. คูมือเภสัชกรรมแผนไทย เลม ๖ เภสัช

กรรม. กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๕๕. 

ชยันต พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส. คูมือเภสัชกรรมแผนไทยเลม ๑ น้ํากระสายยา. กรุงเทพฯ: 

อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๕๖. 

 .คูมือเภสัชกรรมแผนไทยเลม ๓ เครื่องยาสัตววัตถุ . กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนด

พับลิชช่ิง, ๒๕๕๖. 

 .คูมือเภสัชกรรมแผนไทยเลม ๔ เครื่องยาธาตุวัตถุ. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนด

พับลิชช่ิง, ๒๕๕๖. 

ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต และวิเชียร จีรวงส. คําอธิบายตํารายาโอสถพระนารายณ พิมพ

ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๔๘. 

ชะเอม แกวคลาย. ลักษณะการใชภาษาบาลีสันสฤตในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๕๔. 



๑๕๗ 

 

ตําราพระโอสถครั้งรัชกาลท่ี ๒. กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๙.  

เต็ม สมิตินันทน. ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร-ชื่อพ้ืนเมือง) ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน จํากัด, ๒๕๔๔ 

เต้ือง สนิทวงศ. ตําหรับสายเยาวภา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: กรุงเทพบรรณาคาร, ๒๔๘๒. 

ทวี เลาหพันธ. “การพัฒนาการศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกต:(๑)การพัฒนาการแพทยแผนไทย

เมื่อกลับสู ศิริราช.” วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก๑๓, ๑ 

(มกราคม–เมษายน  ๒๕๕๘): ๓-๑๓. 

ทัพพเทพ ทิพเจริญธัม และคนอื่นๆ. “หลักการพัฒนางานแพทยแผนไทยใหเปนเวชศาสตรเชิง

ประจักษ.”ใน การแพทยแผนไทยประยุกตกับการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหยั่งยืน, 

๓๙-๔๕. ทวี เลาหพันธ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๔. 

นรา แววศร, อุนใจ แววศร และคนอื่นๆ. อวยนิมิตร อนุสรณ. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ, ๒๕๔๖. 

ประทีป ชุมพล. ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา. กรุงเทพฯ: โอ

เอสพริ้นต้ิงเฮาส, ๒๕๕๔. 

 . เวชศาสตรฉบับหลวงกับการบูรณาการแพทยแผนไทย : ศึกษากรณีในเขต

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภา,๒๕๕๐. 

ประเสริฐ ณ นคร. สารนิพนธประเสริฐ ณ นคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๑. 

ประเสริฐสาตรดํารง, พระยา. เวชสาตรวัณณนา. เลม ๒. กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิต์ิ, ๒๔๕๐. 

 .เวชสาตรวัณณณา. เลม ๑. กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิต์ิ, ๒๔๖๐. 

 .เวชสาตรวรรณนา. เลม ๓. กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิต์ิ, ๒๔๖๘. 

พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ. “ตํารับตําราการแพทยแผนไทย.” ใน รายงานการสาธารณสุขไทย

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ๒๕๕๒-๒๕๕๓, 

๒๐๐-๒๒๕. วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ. นนทบุรี:กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๓. 

 .วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม.กรุงเทพฯ:สํานักหอสมุดแหงชาติกรมศิลปากร,๒๕๕๖. 

พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, อุสา เก็จวลีวรรณ และณิชารีย เนตรทอง. คัมภีรธาตุพระนารายณ

ฉบับใบลาน (ตําราพระโอสถพระนารายณ).พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: องคการ

สงเคราะหทหารผานศึกในพระราชูปถัมถ, ๒๕๕๕. 

พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทยศาสตรสงเคราะห. เลม ๑.กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยสะพานยศเส, 

๒๔๕๒. 

เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ. การแพทยแผนไทยสายใยแหงชีวิตและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก, ๒๕๔๓. 

เพ็ญพรรณ เครือไทย. มหาพนตํารายา. เชียงใหม:สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑. 



๑๕๘ 

 

แพทยวงศาวิสุทธาธิบดี, พระยา. แพทยตําบลเลม ๓. พระนคร: โรงพิมพอักษรนิติ, ๒๔๗๑ (พิมพใน

งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงบริหารราชมานพ (ปุน สาคริก) ๒๑ มีนาคม ๒๔๗๑.) 

ไพฑูรย ดอกบัวแกว และไชยง  รุจจนเวท. ตํารายาสมุนไพรของไทใหญในลานนา.เลม ๑. เชียงใหม: 

มิ่งเมือง, ๒๕๕๐. 

 . ตํารายาไทลื้อในจีน. เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคมหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑. 

กรมศิลปากร“ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา.” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนภิเษก, เลม ๕. ๗๓-

๑๓๘. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม. ตําราการแพทยแผนไทยเดิม แพทยศาสตรสงเคราะห 

เลม ๑. กรุงเทพฯ:ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๐. 

 .ตําราเภสัชกรรมไทย.กรุงเทพฯ:พิฆเณศพริ้นติง เซ็นเตอร,๒๕๔๘ 

ยงศักด์ิ ตันติปฎก.“การแพทยแผนไทย : วาทกรรมสรางรัฐชาติ วิทยาศาสตรและ ภูมิปญญา.” ใน 

สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย, ๑๔๕-๑๗๘.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, บรรณาธิการ. 

นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เลม ๒.  กรุงเทพฯ: อัมรินทร 

พริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๕๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคช่ัน, ๒๕๕๖. 

ราตรี  มฤคทัต. การแพทยพ้ืนบาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจริญผล, ๒๕๓๕. 

รุงอรุณ ทีฆชุณหเสถียร.“การศึกษาตํารายาลานนา: ทวงทํานองการเขียน.”มนุษศาสตรสาร  ๘ ,๒ 

(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๕๐ ): ๖๑-๘๒. 

ลาลูแบร,ซีมอง เดอ. จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ: ราชอาณาจักรสยาม. เลม ๑. แปลโดย 

สันต ท.โกมลบุตร. พระนคร: กาวหนา, ๒๕๑๐. 

วิชัย โชควิวัฒน. “การปฏิรูประบบบริการสุขภาพครั้งสําคัญในสังคมไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑-

๒๕๔๓.” ในพรมแดนความรูประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไทย, ๙๐-๙๗. 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 

๒๕๔๕. 

วีร ตันติวีรกุล. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห. เลม ๓. กรุงเทพฯ: พระนคร, ๒๕๐๔. 

วุฒิ วุฒิธรรมเวช. คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร พิมพครั้งที่ ๓. บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ 

จํากัด: กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐. 

สรอยศรี เอี่ยมพรชัย, ทัพพเทพ ทิพยเจริญธัม และทวี เลาหพันธ. การแพทยแผนไทยประยุกตกับ

การพัฒนาการแพทยแผนไทยใหยั่งยืน ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๔. 



๑๕๙ 

 

สันติสุข โสภณศิริ.“ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือกในประเทศไทย.” ใน รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก, ๑-๕๙. วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ. 

นนทบุรี: สํานักวิชาการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, ๒๕๕๓. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๖๓. กรุงเทพ: สํานักพิมพพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔. 

สุด แสงวิเชียร.“นายแพทยบรัดเลยกับการนําการแพทยแผนปจจุบันสูประเทศสยามในสมัย

รัตนโกสินทร.” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องหมอบรัดเลยกับสังคมไทย จัดโดย 

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘. 

เสาวภา พรสิริพงษ. “การแพทยแผนไทย ความเกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมไทย.” ในเอกสารประชุม

วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร เรื่อง การแพทย วัฒนธรรม และจริยธรรม , ๗๓-๙๑ . 

นครปฐม: สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘. 

มหาวิทยาลับมหิดล. คณะเภสัชศาสาสตร. หนวยขอมูลสมุนไพร. ศัพทแพทยแผนไทย. กรุงเทพฯ: 

ประชาชนจํากัด, ๒๕๓๕. 

อรุณพร อิฐรัตน และวีรพัฒน เงาธรรมทรรศน. “ปฏิสัมพันธระหวางการแพทยแผนไทยและแพทย

แผนปจจุบันสอดคลองหรือแยกออกจากกัน.” ในเอกสารประชุมวิชาการเฉลิมพระ

เกียรติฯสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร เรื่อง การแพทย วัฒนธรรม และจริยธรรม, ๑๐๕-๑๓๑.นครปฐม: สถาบัน

พัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘. 

อิงอร สุพันธุวณิช. วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

 

วิทยานิพนธ 

สุดารัตน ตันฑอาริยะ.“การวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา.”วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๘. 

อภิวัน เช้ือไทย. “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา

ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖. 

อุบล เทศทอง. “การวิเคราะหนิทานคํากาพย เรื่องหงสยนตฉบับจังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒. 



๑๖๐ 

 

เอกสารตนฉบับตัวเขียน 

“พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรขอม-ไทย. ภาษาบาลี-

ไทย. เสนดินสอ. ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓. หมวดเวชศาสตร.  

“พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรขอม-ไทย. ภาษาบาลี-

ไทย. เสนดินสอ. ม.ป.ป. เลขที่ ๙๒. หมวดเวชศาสตร. 

“พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรขอม-ไทย. ภาษาบาลี-

ไทย. เสนดินสอ. ม.ป.ป. เลขที่ ๙๙. หมวดเวชศาสตร. 

“พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๑.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทย. อักษรไทย. ภาษาไทย. 

เสนหรดาล. ม.ป.ป. เลขที่ ๘๐๔. หมวดเวชศาสตร. 

“พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๑.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา.อักษรไทย. ภาษาไทย. 

เสนหรดาล. ม.ป.ป. เลขที่ ๑๐๔๔. หมวดเวชศาสตร. 

“พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๒.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. 

เสนหรดาล. ม.ป.ป.เลขที่ ๑๐๔๕. หมวดเวชศาสตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ถายถอดปริวรรตเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑ 

๏ พรคําภีรธาตุวินิ+จไฉยผูก ๑  

กลาวมาในลกัษณกองโรคยวาดวย     [ขันธบัญจกทัง้ ๕ แลอายตณะ ๖ ] 

                            [คติดําเนินแหงพระจันทร]พระ(อาทิ)ตย 

  [ธาตุอภิญญาณ] 

                                            จ(ตุรธาตุสมา)สรรพ 

                                               ธ(าตุแตก)ใหโทศ 

  [ธาตุกําเริบใหโทศ] 

  [ธาตุลดถอย] 

คําอาน 

หนาท่ี ๑ 

๏ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๑  

กลาวมาในลักษณะกองโรคดวย                    ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖  

       คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตย 

       ธาตุอภิญญาณ 

       จตุรธาตุสมาสรรพ 

       ธาตุแตกใหโทษ 

       ธาตุกําเริบใหโทษ 

       ธาตุลดถอย 



๑๖๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒ 

 

(ธาตุวิ) นิจฺฉ(ย)สตฺถํ (โจ) ราเณหิบ(ก)_____(กฺ) ขามิสขุปิุลฺลํ วนทิฺตฺวา รตตนตฺต(ยํ) 

๚ อหํ๚ อันวาขา วนทิฺตฺวา ไหว (กราบ รตนตฺต) ยํ ซึ่งพรรตัณไตรย ปวกฺขาม ิ

จักกลาวบัดน้ี สตฺถํ ซึ่งพรคัมภีร (ธาตุวินิจฺฉัย) น้ัน ช่ือวาธาตุวินิจไฉย 

สุวิปลฺลํ อันไพร+ย+บรูะ (ย) เปนอัน_______แพทยทังหลาย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒ 

 

ธาตุวินิจฺฉย...สตฺถํ  โจราเณหิบก_____กฺขามสิุขิปลฺุลํ วนทิฺตฺวา รตตนตฺตย ํ

๚ อหํ ๚ อันวาขา วนทิฺตฺวา ไหวกราบ รัตนตตยัง ซึง่พระรตันตรัย ปวกฺขาม ิ

จักกลาวบัดนี้ สตฺถํ ซึ่งพระคัมภีร ธาตุวินิจฉัย น้ัน ช่ือวาธาตุวินิจฉัย 

สุวิปลลํ อันไพบูลย เปนอัน________แพทยท้ังหลาย 

 

 



๑๖๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓ 

 

ผูเปนอาจาริยในกอน (ตฺต)._________________อายตน ํ

อุตุ วิถึสุริยสฺส เวลโํรคนกา___________วชฺชกมฺมิกา วชชฺกมฺมิกา 

อนนวาบุคลทงงหลายอนนปราถ____ม สิกฺเบยฺยํ พึงสึกษาให 

รูจัก ขนฺธธาตุอายตนํ ซึ่งขนัธ [บัญจก] แลธาตุทงง ๔ แลอายตณะ ๖ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓ 

 

ผูเปนอาจารยในกอนตฺต.__________________อายตน ํ

อุตุ วิถึสุริยสฺส เวลโํรคนกา___________วชฺชกมฺมิกา วชชฺกมฺมิกา 

อันวาบุคคลทั้งหลายอันปรารถนา_____ม สิกฺเบย ฺยํ พึงศึกษาให 

รูจัก ขนฺธธาตุอายตน ํซึ่งขันธบัญจกแลธาตุท้ัง ๔ แลอายตนะ ๖ 

 

 

 ํ 
 

 

   ํ 
 

 



๑๖๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔ 

 

ก็ดี อุตุ ซึ่ง ระดู ก็ดี วิถ ึ ซึ่ง วิถี ก็ดี สุร ิ[ยํ] ของพรอาทิตย[กดี็] เวลํ ซึ่งเวลา  

ก็ดี+กุปฺปติ อนน เปนเพลากําเรบิ โร[คานิ] (ซึ่งโร) คยทงงหลาย ๚ อธิบายวา 

ถาบุกคลผูใดจะเรยีนเปนแพทย (พึงสึกษา) ใหรูจักในลักษณเบญ+จ+ขนนธ 

[แลเบญจขันธ] ทั้ง ๕ น้ัน คือ รูป+กขนนธ ๑ คือ [เวทนาขันธ ๑] คือสยา+กขนนธ ๑ 

คําอาน 

หนาท่ี ๔ 

 

ก็ดี อุตุ ซึ่ง ฤดูก็ดี วิถึ ซึ่งวิถี ก็ดี สุริย ํของพระอาทิตย ก็ดี เวลํ ซึ่ง เวลา  

ก็ดี กุปฺปติ อันเปนเพลากําเริบ โรคย ซึ่งโรคทั้งหลาย ๚ อธิบายวา 

ถาบุคคลผูใดจะเรียนเปนแพทยพงึศึกษาใหรูจักในลักษณะเบญจขันธ 

แลเบญจขันธทัง้ ๕ น้ัน คือ รูปกขันธ ๑ คือ เวทนาขันธ ๑ คือสัญญากขันธ ๑ 

 

 

 

 ํ 
 

 

 ํ 
 

 



๑๖๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕ 

 

คือสงงขารักขนนธ ๑ คือวิญ (ญาณขันธ ๑) รูปขนนธน้ัน ไดแก 

นิบผันนะรูป ๑๘ ประการ คือ มหาภู (รูป ๔) ปสาทรูป ๕ วิใสยรูป ๔  

ภาวรูป ๒ หทัยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑  (อาหาร) รูป ๑ เปนรปู ๑๘ ประการ 

ดวยกัน ดงงน้ี จะแจกออกใหเฃา (ใจพอ) สังเขปก็ครันจะวาใหวิถาร 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕ 

 

คือสังขารกัขันธ ๑ คือวิญญาณขันธ ๑ รูปขันธน้ัน ไดแก 

นิปผันนะรูป ๑๘ ประการ คือ มหาภูตรูป ๔ ประสาทรปู ๕ วิสัยรูป ๔  

ภาวรูป ๒ หทัยรูป ๑  ชีวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑ เปนรูป ๑๘ ประการ 

ดวยกัน ดังน้ี จะแจกออกใหเขาใจพอสังเขปก็ครันจะวาใหวิตถาร 

 

 

 



๑๖๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖ 

 

ก็จนเน่ินความในพรคําภีรแพทยา(น้ีสวนหน่ึง)อยูในพรคัมภีรปรมัตถ 

 

โนนแลว อนนวามหาภูตรูป ๔ (น้ันได ) แกธาตุทงง ๔ คือ              ธาตุน้ี 

 

 

ไดช่ือวามหาภูตรูป เพราะเหตุวา (เปน) ใหญแลเปนทีอ่าไส+ยแหง 

รูปทงงปวง มีอุปมาดังถํ้าอัน [มีอยูในภูเขาเปนที]่ (อาใสย) แหงสัตวทงงปวง ๚ 

คําอาน 

หนาท่ี ๖ 

ก็จนเน่ินความ ในพระคัมภีรแพทยาน้ี สวนหน่ึงอยูในพระคัมภีรปรมัตถ 

โนนแลว อันวามหาภูตรูป ๔ น้ันได แกธาตุทั้ง ๔ คือ ปถวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโย 

 ธาตุ น้ี 

ไดช่ือวามหาภูตรูปเพราะเหตุวาเปนใหญแลเปนที่อาศัยแหง 

รูปทัง้ปวง มีอปุมาดังถํ้าอันมีอยูในภูเขาเปนที่อาศัยแหงสัตวทั้งปวง ๚ 

ปถวี 

อาโป 

เตโช 
 

 

 



๑๖๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗ 

 

๚ อนนวาประสาทรปู ๕ น้ัน คือ [จักษุประสาท ๑] คือโสตประสาท ๑  

คือ ฆานประสาท ๑ คือชิวหาประ (สาท ๑ คือกาย) ประสาท ๑ จักษุประสาท 

นนน มีสัณฐานอนนนอยเทาศีศะเหา (ต้ังอยู) ในถํ้ากลางแหงวงตาดํา 

เปนใหญในทีจ่ะใหเหนรูปสรรพสิ่ง (ทงง) ปวง ถาแลจักษุประสาท (ฃาด) 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗ 

 

๚ อันวาประสาทรปู ๕ น้ัน คือจักษุประสาท ๑ คือโสตประสาท ๑  

คือ ฆานประสาท ๑ คือชิวหาประสาท ๑ คือกายประสาท ๑ จักษุประสาท 

น้ัน มีสัณฐานอันนอยเทาศีรษะเหาต้ังอยูในทามกลางแหงวงตาดํา 

เปนใหญในทีจ่ะใหเห็นรูปสรรพสิ่งทัง้ปวง ถาแลจักษุประสาทขาด 

 

 

 



๑๗๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘ 

 

สูญกม็+ิเห็นสิ่งใดเลย ๚ แลโสตประสาทน้ันมสีันฐานนอยเทาขน 

ทรายจามจรุีเปนวงกลมดุจวง [แวนต้ัง] อยูในชองหูทัง ๒ เปน 

ใ+หญที่จะใหไดยิน ซึ่งสรรพสํา (เนียงทั้ง) ปวง ถาแลโสตประสาท 

ฃาดสูญก็มิไดยินซึง่ [สิ่งใดเลย] แลฆานประสาท 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘ 

 

สูญกม็ิเห็นสิง่ใดเลย  ๚ แลโสตประสาทน้ันมสีัณฐานนอยเทาขน 

ทรายจามจรุีเปนวงกลมดุจแวนต้ังอยูในชองหทูั้ง ๒ เปน 

ใหญทีจ่ะใหไดยินซึง่สรรพสําเนียงทัง้ปวง ถาแลโสตประสาท 

ขาดสูญก็มิไดยินซึง่สิง่ใดเลยแลฆานประสาท 

 

 



๑๗๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙ 

 

น้ันมีสันฐานดงงเขาแพะ ตังง [อยูถํ้ากลางจมูก] เปนให+ญอยูในที่จะใหรูจกักลิ่น 

ทงงปวง ถาแลฆาณะประสาทฃาดสญู (แลวก็มิไดรู) จักกกลิน่หอมแลเหมนทง 

ปวง ๚ แลชิวหาประสาทนนน (มีสัณฐาน) (ดังง) กลีบอุบล ต้ังอยูในถํ้ากลาง 

ลิ้น เปนให+ญในที่จะใหรูจักรษทงงปวง (ถาแล) ชิวหาประสาทฃาดสญูแลว 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙ 

 

น้ันมีสัณฐานดังเขาแพะ ต้ังอยูทามกลางจมูกเปนใหญอยูในที่จะใหรูจักกลิ่น 

ทั้งปวง ถาแลฆานประสาทขาดสญูแลวก็มิไดรูจักกลิ่นหอมแลเหม็นทัง้ 

ปวง ๚ แลชิวหาประสาทน้ันมีสัณฐานดังกลบีอบุลต้ังอยูในทามกลาง 

ลิ้น เปนใหญในทีจ่ะใหรูจกัรสทัง้ปวง ถาแลชิวหาประสาทขาดสูญแลว 

 

 



๑๗๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐ 

 

ก็+มิไดรูจักรศอาหารทังงหลาย ๚ (แลกายประสาท) น้ันซึมทราบอยูทัวกรชกาย 

เปนไ+หญในท+ีจะใหรูจกั+สิ่งอันเปนทีเน้ือออนแลกระดูก (อันหยาบอัน) ละเอยีดนนน 

ก็อาใส+ยแกกายประสาทนนน ถาแลกายประสาท (พิรุธฃาดสูญไป) ใหกายเปนเหนบ

ชาไปยมิไดรูซึ่งสิ่งทงงปวง อนนเปน_______________น้ันเฃากรรจึง่เปน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐ 

 

ก็มิไดรูจกัรสอาหารทัง้หลาย ๚ แลกายประสาทน้ันซมึซาบอยูทั่วสรรพกาย 

เปนใหญในทีจ่ะใหรูจักสิ่งจับเปนที่เน้ือออนแลกระดูกอันหยาบอันละเอียดน้ัน ก็อาศัยแก 

กาย-ประสาทน้ัน ถาแลกายประสาทพริุธขาดสูญไปใหกายเปนเหน็บชาไป 

มิไดรูซึ่งสิ่งทั้งปวง อันเปน________________น้ันเขากันจงึเปน 

 



๑๗๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๑ 

 

ประสาทรูป ๕ ดุจกลาวมาดงงน้ีแล (วิสัยรูป ๔) ไดแกอารมณทัง ๔  

คือรปูารมณ คือสัททารมณ ๑ คือ (คันธารมณ ๑) คือระสารมณ ๑ 

แลภาวรูป ๒ นนน คืออิตถีภาวรูป (๑ คือปุริส) ภาวรูป ๑ แลวหทยรูป ๑ 

นนน ไดแกดวงกมลหฤไท+ยแลชีวิต (รูป ๑) นนน ไดแกชีวิตรอันกระทํา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๑ 

 

ประสาทรูป ๕ ดุจกลาวมาดังน้ีแลวิสัยรปู ๔ ไดแกอารมณทัง้ ๔  

คือรูปารมณ คือสัททารมณ ๑ คือคันธารมณ ๑ คือรสารมณ ๑ 

แลภาวรูป ๒ น้ัน คืออิตถีภาวรูป ๑ คือปุริสภาวรูป ๑ แลวหทัยรูป ๑ 

น้ัน ไดแกดวงกมลหฤทัยแลชีวิตรูป ๑ น้ัน ไดแกชีวิตอันกระทํา 

 

 



๑๗๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี  ๑๒ 

 

ใหรูปทงงปวงสดช่ืน ผิอุปะมาดุจ [นํ้าเลี้ยง] ซึ่งชาติอุบล แลอาหาร 

รูป ๑ นนน ไดแกฃองบริโภค (เปนตนวา) เฃาแลนํ้า ของบรโิภคน้ี 

ยอมบํารงุไวซึ่งกําลัง แลฉวีวรรณ (เน้ือหนังมงัษ) แลโลหิต ในรูป 

กายในปจบุันน้ัน เหตุฉน้ี (รปูกายทั้งหลายทีพ่รรณนา) เฃากรรซึง่ 

 

คําอาน 

หนาท่ี  ๑๒ 

 

ใหรูปทั้งปวงสดช่ืน ผิอปุมาดุจนํ้าเลี้ยงซึง่ชาติอุบล แลอาหาร 

รูป ๑ น้ัน ไดแกของบริโภคเปนตนวาขาวแลนํ้า ของบริโภคน้ี 

ยอมบํารงุไวซึ่งกําลัง แลฉวีวรรณ เน้ือหนังมังสะ แลโลหิต ในรูป 

กายในปจจุบันน้ัน เหตุฉะน้ีรปูกายทัง้หลายที่พรรณนาเขากนัซึ่ง 

 



๑๗๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๓ 

 

เปนนิ+บผันรปู ๑๘ จัตเปน (รูปธรรม) ๚ อนนวาเวทนา+กขันธน้ัน 

ไดแกเวทนาเจตสิก เวทนา (เจตสิกเปน) ใหญในที่ใหเสวยอารมณ 

อนนสุกขแลทุกขแลอเุบกขา (เวทนาอนนบงั) เกิดทั่วไปในจติรทังปวง 

เหตุดังน้ันจึงจัดเปนเวทนาขันธ (อนน) วาสัญญา+กขนนธนนน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๓ 

 

เปนนิปผันรูป ๑๘ จัดเปนรปูธรรม ๚ อันวาเวทนากขันธน้ัน 

ไดแกเวทนาเจตสิก เวทนาเจตสิกเปนใหญในที่ใหเสวยอารมณ 

อันสุขแลทกุขแลอเุบกขา เวทนาอันบังเกิดทั่วไปในจิตทั้งปวง 

เหตุดังน้ันจึงจัดเปนเวทนาขันธอันวาสัญญากขันธน้ัน 

 

 

 



๑๗๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๔ 

 

ไดแกสัญญาเจตสิก ๆ น้ีมลีักษณะเปนตนวาสิ่งน้ี               ใหรูเปน 

 

แตเอกเทศดังน้ี สฺญาน้ีเกิด (ทั่วทงง) จิตรทงงปวง เหตุดัง 

นนนจึงจัตไดช่ือวาสญญา+กขนนธ อนนวาสังขารักขนนธน้ัน ไดแก  

เจตสิกทงง ๕๐ ดวงอนน [เศษจากสัญญาเวทนา] เดิมทีน้ันจตัเปน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๔ 

 

ไดแกสัญญาเจตสิก สญัญาเจตสกิน้ีมลีักษณะเปนตนวาสิ่งน้ีขาว เหลือง แดง ดําใหรูเปน 

แตเอกเทศดังน้ี สัญญาน้ีเกิดทั่วทั้งจิตทั้งปวง เหตุดัง 

น้ันจึงจัดไดช่ือวาสญัญากขันธ อันวาสังขารกัขันธน้ัน ไดแก  

เจตสิกทัง้ ๕๐ ดวงอันเศษจากสัญญาเวทนาเดิมทีน้ันจัดเปน    

 

 

ฃาว 

เหลีอง 

แดง 

ดํา 
 

 



๑๗๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๕ 

 

เจตสิก ๒๕ ยกเวทนาเจตสกิ [ไปเปนเวทนา] (ขนนธ)  ยกเจตสิกไปย 

เปนสัญญากขนนธแลวยัง ๕๐ ดงงน้ันจัตเปนขนนธอันนห+น่ึง ช่ือวา 

 

สงงขารักขนนธ แลขนนธทงง ๓ น้ันคือ                  ขนนธน้ี             

 

จัตเฃากันเปนนามธรรม ๚ อนนวาเวทนากขนนธ ไดแกวิชากจิต 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๕ 

เจตสิก ๒๕ ยกเวทนาเจตสกิไปเปนเวทนาขันธ เสียยกสญัญาเจตสกิไป 

เปนสัญญากขันธแลวยัง ๕๐ ดังน้ันจัดเปนขันธอันหน่ึง ช่ือวา 

สังขารกัขันธ แลขันธทั้ง ๓ น้ัน คือเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารักขันธ น้ี 

จัดเขากันเปนนามธรรม ๚ อันวาเวทนากขันธ ไดแกวิชากจิต 

 

เวทนา 

สัญญา 

สงงขารัก 

 

   
 

 



๑๗๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๖ 

 

น้ันเปนเจาพนักงานลงสูปติสนธิ (แล) วิชากจิตอนนเปนเจา 

พนักงาน ใหผลในปจุบันน้ีแลได (ช่ือ) วาวิญญาณ วิญญา+ณน้ีแปลวารู 

แตบันดาจิตรทงงปวงนนน ยอม (มลีักษณ) รูซึ่งอารมณเหมอืนกัน 

สิ้นเหตุดงงน้ีจึงจัต (ออกเปน)_____เฃากรรเปนเบญจ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๖ 

 

น้ันเปนเจาพนักงานลงสูปฏิสนธิ แลวิชากจิตอันเปนเจา 

พนักงาน ใหผลในปจจบุันน้ีแลไดช่ือวาวิญญาณ วิญญาณน้ีแปลวารู 

แตบรรดาจิตทั้งปวงน้ัน ยอมมลีักษณะรูซึง่อารมณเหมือนกนั 

สิ้นเหตุดังน้ีจงึจัดออกเปน______เขากันเปนเบญจ- 

 



๑๗๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่  ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๗ 

 

ขนนธทงง ๕ ดุจกลาวมาน้ี ๚ [ลําดับตอไปวาดวย] อายตณะ ๖ นนน 

คือ จักขุวายตณะ ๑ โสตายตณะ ๑ (ฆานายตณะ ๑) ชิวหาอายตณะ ๑  

กา+ยายตณะ ๑+ มะนายตณะ ๑  อนนวาจักขุวายตณะ ไดแกจักษุทงง ๒ ซาย ขวา 

อันที่ปรากฏแหงรูปารมณ รูป (สร+รพสิ่ง) ทัง้ปวงน้ันไห+ญแลนอยยาบและ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๗ 

 

ขันธทั้ง ๕ ดุจกลาวมาน้ี ๚ ลําดับตอไปวาดวยอายตนะ ๖ น้ัน 

คือ จักขุวายตนะ ๑ โสตายตนะ ๑ ฆานายตนะ ๑ ชิวหาอายตนะ ๑  

กายายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ อันวาจักขุวายตนะ ไดแกจักษุทั้ง ๒ ซาย ขวา 

อันที่ปรากฏแหงรูปารมณ รูปสรรพสิ่ง ทัง้ปวงน้ันใหญแลนอยหยาบและ 

 

 



๑๘๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๘ 

 

(ละเอียด) ปรากฏนนน ก็ยอมปรากฏวาจักษุ จกัษุน้ีมีอุปมาดุจ 

เปนบอแหงรูป เหตุดังน้ีจึ่งให ช่ือวาจักขุวายตณะ ๚ อนนวาโสดายตณะ 

นนน ไดแกกรร+ณทงงสองอันเปนที่ (ปรากฏแหง) เสียง ฆานายตณะ ไดแก 

นาสิก ชิวหายตณะ ไดแกลิ้น (กายายตณะ) ไดแกกาย ฆนายตณะ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๘ 

 

ละเอียดปรากฏน้ัน ก็ยอมปรากฏวาจักษุ จักษุน้ีมอีุปมาดุจ 

เปนบอแหงรูป เหตุดังน้ีจึงใหช่ือวาจักขุวายตนะ ๚ อันวาโสดายตนะ 

น้ัน ไดแกกรรณทั้งสองอันเปนที่ปรากฏแหงเสียง ฆานายตนะ ไดแก 

นาสิก ชิวหายตนะ ไดแก ลิ้น กายายตนะไดแกกาย ฆนายตนะ 

 



๑๘๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๙ 

 

ไดแกดวงกมลหฤไทย ๚ อนนวา (หฤไทยน้ี) [เปรียบเหมือนบออันเปนทีเ่กิดแหงธรรม] 

ทังปวงดวงกมลหฤไท+ยน้ี เปนทีป่รากฏแหงกลิ่น แลรศแลวัตถุอันสัมผัศ 

แลเหตุผล นันจพึ่งรูดวยจิตรเหตุดังน้ีจงึไดช่ือวา+อายตณ ๖ ดุจดังกลาว 

มาน้ี๚ ๏ กลาวมาในเบญจ+ักขขนนธ ๕ แลอายตณะ ๖ ก็สิ้นความแตเพียง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๙ 

 

ไดแกดวงกมลหฤทัย ๚ อันวาดวงหฤทัยน้ีเปรียบเหมือนบออันเปนทีเ่กิดแหงธรรมทัง้ 

ปวง ดวงกมลหฤทัยน้ี เปนที่ปรากฏแหงกลิ่น แลรสแลวัตถุอนัสัมผัส 

แลเหตุผล น้ันจะพึง่รูดวยจิตเหตุดังน้ีจึงไดช่ือวาอายตนะ ๖ ดุจดังกลาว 

มาน้ี ๚ ๏ กลาวมาในเบญจขันธ ๕ แล อายตนะ ๖ ก็สิ้นความแตเพียง 

 



๑๘๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๐ 

 

น้ีไดสังเขป ๚ ๏ ในยหน่ึงพงึใหสอบไลเรียงใหรูจักลักษณะกาํเนิด 

แหงหมูโรค+ยทงงหลาย มีตานทรางจอรเปนตน ต้ังแตปติสนธิในครร+พแหง 

 

มารดาในวนน            วนนก็ดี แลไดเดือน ๑ เดือนข้ึนไปจน ๑๐ เดือนก็ดี 

 

ก็พึงใหแพทยอภิบาลรักษาตามไข (อนนเกิดตามโรค) (ในพรคําภีรพร+หมปุโรหิต) 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๐ 

น้ีไดสังเขป ๚ ๏ นัยหน่ึงพึงใหสอบไลเรียงใหรูจักลักษณะกําเนิด 

แหงหมูโรคทั้งหลาย มีตานซางจรเปนตน ต้ังแตปฏิสนธิในครรภแหง 

มารดาในวัน ๑  วัน ในวัน ๒ วัน ในวัน ๓ วันก็ดี แลไดเดือน ๑ เดือนข้ึนไปจน ๑๐  

เดือนก็ดีก็พงึใหแพทยอภิบาลรักษาตามไขอันเกิดตามโรคในพระคัมภีรพรหมปโุรหิต 

   ๑ 
   ๒ 
   ๓ 
 

 
 

 



๑๘๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่  ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี  ๒๑ 

 

แลคําภีรศิทิสาร แลพรคําภีร_______พรคําภีรน้ีตาม     
 

 

แลตามปเดือนกําเนิดแหงมารดา[ซึ่งอยู]ในครรพแล               อนนจอร 
  

 ใน            ใดแล             เพลาอนนตก (ฟาก) นนน ๚ อน่ึงพรอาจาริเจาจแจง 
 

ออกบอกกองธาตุทั้ง ๔ ใหรูจักวา (ตานทรางมีชือนนน) แลไขอันน้ัน 

คําอาน 

หนาท่ี  ๒๑ 

แลคัมภีรศิทสิารแลพระคัมภีร________พระคัมภีรน้ีตามวัน ตามคืน ตามยาม    

แลตามปเดือนกําเนิดแหงมารดา ซึ่งอยูในครรภแลป แลเดือน แลวันอันจร 

ในปใด ในเดือนใด ในวันใด แลป แลเดือน แลวัน เพลาอันตกฟากน้ัน ๚ อน่ึงพระ- 

อาจารยเจาจะแจงออกบอกกองธาตุทั้ง ๔ ใหรูจักวาตานซางมีช่ือน้ัน แลไขอันน้ัน 

 

       วัน 
       คืน 
      ยาม 
 

   
 

 

   ป 
เดอีน 
  วนน 
 

 
 

 

        ป 
    เดอืน 
     วนน 
 

   
 

         ป 
    เดอืน 
     วนน 
 

   
 

 



๑๘๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๒ 

ช่ือน้ี บางคน            ยามปถวีธาตุบางคน               เปนอาโปธาตุบางคน 

 

 

เปนเตโชธาตุบางคน            เปนวาโยธาตุอนนวา            เปน              ก็มีลักษณะ 

 

 

ตางๆ กรรดังน้ี เหตุดงงนนนมหาภูตรปู จึงเปนกระทูไขม ี

ตานทรางเปนตนในเมือกุม (มารน้ี) [เมื่อเจริญ] ข้ึนไปทรางกาํเนิดซึ่งเกิด 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๒ 

ช่ือน้ี บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน  บางคนยาม เปนปถวีธาตุ บางคนป  

บางคนเดือนบางคนวัน  บางคนยาม เปนอาโปธาตุ บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน 

บางคนยามเปนเตโชธาตุ บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนวาโยธาตุ 

อันวาป อันวาเดือน อันวาวัน อันวายาม เปนปถวี เปนอาโป เปนเตโช เปนวาโย ก็มี

ลักษณะตางๆ กันดังน้ี เหตุดังน้ันมหาภูตรปู จึงเปนกระทูไขม ี

ตานซางเปนตน ในเมื่อกมุารน้ีเมื่อเจริญข้ึนไปซางกําเนิดซึ่งเกิด          

ป 

เดอีน 

วนน 

ยา 
  

 

  ปถวี 

  อาโป 

   เตโช 

  วาโย 
  

 

    ป 

    เดอืน 

    วนน 

 

   
 

 
 ป 

 เดอีน 

 วนน 

 ยาม 
 

 

ป 

เดอีน 

วนน 

ยาม 
 

     ป 
   เดอีน 
   วนน 
   ยาม 
 

  

 



๑๘๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๓ 

 

อยูแต             ครรพนนน อนน (วาถาไมหาย) ก็จกลายเปนโรค 

 

ฤศดวงเปนอาธิ อน่ึงออก          แลตาน (ทราง) ลากสาตสรรนิบาต แลหัตหิต 

 

เหือดฝมเรงคชราช เรื้อนกลากเกลือ้นพยาทธิในทะวะตึงษาการ และ 

ฉนนนวุฒิโรค+ย ๙๖ กลอน ๕ ประเมหะ ๓๒ ก็ดี เกิดแตกองธาตุ   

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๓ 

 

อยูแตในครรภน้ันอยูแตนอกครรภน้ัน อันวาถาไมหายก็จะกลายเปนโรค 

ริดสีดวงเปนอาทิ อน่ึงออกดํา ออกแดง แลตานซาง รากสาด สันนิบาต แลหัดหิด 

เหือด ฝมะเร็งคชราช เรื้อน กลากเกลื้อน พยาธิในทวติงสาการ และ 

ฉะน้ันวุฒิโรค ๙๖ กลอน ๕ ประเมหะ ๓๒ ก็ดี เกิดแตกองธาตุ 

   ในย 

  นอก 

 
 

  
 

        ดํา 

     แดง 

 
 

  
 



๑๘๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๔ 

 

บัญจกแลโรค+ยอนนเกิดเน่ืองมาแตบิดามารดานนน ๚ อน่ึงอนนวา 

ลักษณะพร เคราะหเทวะดาทัง้ ๘ พรองคก็จจอรประจํา ๑๒ ราษีนนน 

 

ก็เปนที่สงงเกดแหงธาตุทงง ๔ เปน (ตน) คือ พร            ทงง ๒ [พร] องคน้ี 

 

เปนเตโชธาตุ คือพร          ทั้ง ๒ [พรองคน้ี] เปนปถวีธาตุ คือพร 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๔ 

บัญจกแลโรคอันเกิดเน่ืองมาแตบิดามารดาน้ัน ๚ อน่ึงอันวา 

ลักษณะพระเคราะหเทวดาทั้ง ๘ พระองคกจ็ะจรประจํา ๑๒ ราศีน้ัน 

ก็เปนที่สงัเกตแหงธาตุทั้ง ๔ เปนตน คือ พระอาทิตย พระเสาร ทั้ง ๒ พระองคน้ีเปน 

เตโชธาตุ คือพระจันทร พระพฤหสั ทั้ง ๒ พระองคน้ีเปนปถวีธาตุ คือพระพุธ พระศุกร 

อาทิต 

 เสาร 

 
 

 
 

   จันท 

   หัศ 

 
 

 
   พุทธ 

  สุกระ 

 
 

 
 



๑๘๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๕ 

 

ทงง ๒ พรองคน้ีเปนอาโปธาตุ คือ(พร)            ทงง ๒ พรองคน้ีเปน 

 

วาโยธาตุ เหตุบาฬีมีในสมทุยจินทามีดังน้ี ๚ รวิโสริพลํ เตโช 

จนฺทคุร+ุพลํ ปถวี สุกฺรพุทฺธพลํ อาโป ภู...พลํ วาโย ๚ อนนน้ีบอก 

ธาตุพรเคราะห ๘ พรองคเปนทีจ่ะไดสังเกตแหงกองโรคยมทีรางกําเนิด 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๕ 

 

ทั้ง ๒ พระองคน้ีเปนอาโปธาตุ คือพระองัคารพระราหู ทั้ง ๒ พระองคน้ีเปน 

วาโยธาตุ เหตุบาลีมีในสมุทยจินทามีดังน้ี ๚ รวิโสริพล ํเตโช 

จน ฺทคุร ุพล ํปถวี สุก ฺรพุท ฺธพลํ อาโป ภู...พล ํวาโย ๚ อันน้ีบอก 

ธาตุพระเคราะห ๘ พระองคเปนที่จะไดสังเกตแหงกองโรคมซีางกําเนิด 

 

อังคาร 

   ราห ู

 

 
 



๑๘๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๖ 

 

(เกิด) แกทารกอนนอยู          ครรพเปนตนดงงน้ี ๚ อน่ึงถาพร 

 

ทังงสององน้ีจรอยูณะราศี            ราษีทังง ๓ น้ีช่ือวาโยธาตุ ถาโรคไดบังเกิด 

 

อนนวาลกษณะโรคยนนน เกีดแตกองลํมกลานักมสีมูถานมารุตกําเริบ 

ข้ึนเปนกอนดงงนี อนนวาธาตุกํา (เนิด) (ที่กลาว) วามาดงงน้ี ก็อาใสแหง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๖ 

เกิดแกทารกอันอยูในครรภอยูภายนอกครรภเปนตนดังน้ี ๚ อน่ึงถาพระอาทิตย  

พระเสาร ทั้งสององคน้ีจร อยู ณ ราศีเมษ ราศีสิงห ราศีธนู ราศีทั้ง ๓ น้ีช่ือวาโยธาตุ ถา

โรคใดบังเกิดอันวาลกัษณะโรคน้ัน เกิดแตกองลมกลานักมสีมุฏฐานมารุตกําเรบิ 

ข้ึนเปนกอนดังน้ี อันวาธาตุกําเนิดที่กลาววามาดังน้ีกอ็าศัยแหง 

 

อาทิต 

  เสาร 

 
 

 
   ในย 

  นอก 

 
 

 
 

   เมษ 

    สิง 

    ทนู 

 

 
 

 



๑๘๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๗ 

สมุถาณเปนที่ตงง ๚ 

 

 

 

 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๗ 

สมุฏฐานเปนที่ต้ัง ๚ 

 

 

 

 



๑๙๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๘ 

 

๏ อน่ึงพึงใหแพทยรูโรคยตรองในกองธาตุทังง ๔ แลพรสรุิยเทวบุต+รจร 

ตามจัก+รราษีทังง ๑๒ ราษีร โดยนพภาไลยประเทศมรรคาทังง ๓ ดุจดงง 

พรบาฬีอนนมีในพรคําภีรจนนทสรุิยคติทปีนีวาดงงน้ี ๚ ติสโฺส วิถีโย 

๚ อนนวาวิถีทางที่ดําเนิน(แหงพรจันนทรแลพรสุริย)นนนมี ๓ วิถี คือ อัชวิถี ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๘ 

 

๏ อน่ึงพึงใหแพทยรูโรคตรองในกองธาตุทั้ง ๔ แลพระสรุิยเทวบุตรจร 

ตามจักรราศีทัง้ ๑๒ ราศี โดยนพภาลัยประเทศมรรคาทั้ง ๓ ดุจดัง 

พระบาลีอันมีในพระคัมภีรจันทรสุริยตติทปีนีวาดังน้ี ๚ ติสโฺส วิถีโย 

๚ อันวาวิถีทางที่ดําเนินแหงพระจันทรแลพระสุริยะน้ันมี ๓ วิถี คือ อัชวิถี ๑ 

 

 



๑๙๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓ 

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๙ 

 

คือนาควิถี ๑ คือโครวิถี ๑ ตาม (พรคําภีรทั้ง) หลายตางๆ ม ี

พรคําภีรสาระสงงคะหะเปนตน จงึมีการเปรียบความวา ธรรมดา 

แพะมีสันดานพานจเกลียดนํ้า ฝายกม็ีสันดานภานจภอใจเลนนํ้า 

เยนกับรอนเปนที่ภอสรรดารปานกลาง เปนที่สบายแหงโค เมื่อพร 

คําอาน 

หนาท่ี  ๒๙ 

 

คือนาควิถี ๑ คือโควิถี ๑ตามพระคัมภีรทั้งหลายตางๆ ม ี

พระคัมภีรสาระสงัคหะเปนตน จงึมีการเปรียบความวา ธรรมดา 

แพะมีสันดานพาลจะเกลียดนํ้า ฝายกม็ีสันดานพาลจะพอใจเลนนํ้า 

เย็นกับรอนเปนที่พอสันดารปานกลาง เปนทีส่บายแหงโค เมื่อพระ- 

 

 

 



๑๙๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๐ 

 

อาทิตยเสดจโดยวิถีอนนใดอัศวลาหกเทวบุต+รทงงหลายกลวัเดช 

พรอาทิตย บมิอาจที่จออกจากทิพยพมิานแหงตน มิไดขวนขวายที่จะเทยีว 

เลนในอากาษ ใหฝนตกตามอําเภอใจ (กาล) ใดกาลนนนพรอาทิตย 

จรจาก+ที่ปรกติแล+วก็ไป ฝายพรจนนทร (ก็ลดลงไปตามกรร) เหตุพรจันทร 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๐ 

 

อาทิตยเสด็จโดยวิถีอันใดอัศวลาหกเทวบุตรทัง้หลายกลัวเดช 

พระอาทิตย บมิอาจที่จะออกจากทพิยพิมานแหงตน มิไดขวนขวายที่จะเที่ยว 

เลนในอากาศ ใหฝนตกตามอําเภอใจกาลใด กาลน้ันพระอาทิตย 

จรจากทีป่รกติแลวก็ไป ฝายพระจันทรก็ลดลงไปตามกัน เหตุพระจันทร 

 

 



๑๙๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๑ 

 

นันนมีคติเน่ือง ดวยพรอาทิตยเลงเดินทางตํ่า พรจันทร 

ก็ลดดวยกัน ดงม+ีรวางปริมณฑลทงงสองนันนไดโยชนห+น่ึงเหตุดงงนันนวิถี 

อนนน้ี จึงไดช่ือวาอัชวิถีสมควรแกแพะ เพราะเหตุวามีฝนน้ันแลงไปย ๚  

๚ อน่ึงพรสุร+ิยมณฑล เสดจโดยวิถีใด อัศวลาหกเทวบุต+รทังงหลายบมิได 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๑ 

 

น้ันมีคติเน่ืองดวยพระอาทิตยเลง็เดินทางตํ่า พระจันทร 

ก็ลดดวยกัน ดังมรีะวางปริมณฑลทัง้สองน้ันไดโยชนหน่ึงเหตุดังน้ันวิถี 

อันน้ี จึงไดช่ือวาอัชวิถีสมควรแกแพะ เพราะเหตุวามีฝนน้ันแลงไป ๚  

อน่ึงพระสรุิยมณฑล เสด็จโดยวิถีใด อัศวลาหกเทวบุตรทั้งหลายบมิได 

 

 

 



๑๙๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่  ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๒ 

 

รวง กลังว+รเดชพรอาทิตย แลวก ็(บมอิาจทีจ่ะออกจากทิพยวิมาน) แหงตนเน่ืองๆ 

 

ขวนขวายสรรจรเทยีวเลนไปในนพภาดลอากาษฃาง         ในกาลใดกาลน้ัน 

 

พรอาทิตยข้ึนจากทางปรกติแลวก็ไป ฝายพรจันนทรก็ข้ึนไปตามกรร เหตุ 

ดังงนนนวิถีอนนน้ีจึงจัดไดช่ือวานาค [วิถีสม] ควรแกกุญชรชาติ เหตุวา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๒ 

ลวง กลัววรเดชพระอาทิตย แลวก็บมอิาจทีจ่ะออกจากทิพยวิมานแหงตนเน่ืองๆ 

ขวนขวายสัญจรเที่ยวเลนไปในนพภาดลอากาศขางโนนขางน้ี  ในกาลใดกาลน้ัน 

พระอาทิตยข้ึนจากทางปรกติแลวก็ไป ฝายพระจันทรก็ข้ึนไปตามกัน เหตุ 

ดังน้ันวิถีอันน้ีจึงจัดไดช่ือวานาควิถีสมควรแกกุญชรชาติ เหตุวา 

   โนน 

    น้ี 

 
 

 
 



๑๙๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๓ 

 

มีฝนชายจมาก ๚ อน่ึงเมือ่พรสรุิย(แลพรจันทร)มิไดข้ึนคูวิถีทางบนและ 

บมิไดลงสูวิถีทางตํ่า ตําเนินโดยวิถีทางปรกติในกาลใด กาลนนนอัศ 

วลาหกเทวบุต+รทงงหลาย ก็ออกจากทิพยพมิานโดยอนนควรแกสบาย 

ประมาร เหตุดงงน้ันอนนวาเสมอแหงระดูก็บังเกิดในโลกย เหตุ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๓ 

 

มีฝนชายจะมาก ๚ อน่ึงเมื่อพระสรุิยะแลพระจันทรมิไดข้ึนคูวิถีทางบนและ 

บมิไดลงสูวิถีทางตํ่า ดําเนินโดยวิถีทางปรกติในกาลใด กาลน้ันอัศ- 

วลาหกเทวบุตรทั้งหลาย ก็ออกจากทิพยพมิานโดยอันควรแกสบาย 

ประมาณ เหตุดังน้ันอันวาเสมอแหงฤดูกบ็ังเกิดในโลก เหตุ 

 



๑๙๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๔ 

 

วาฝนตกโดยกาลอันควรไม           คติแหงพรจันทรพรอาทติยน้ันก็ไดนาม 

 

ช่ือโครวิถี สมควรแกโคเพราะเหตุมรีะดูเสมอดงงนนน  ยํ กาล ํจน ฺทิมสุริย ํ

เมื่อจนทรพรอาทิตย เสดจโดยอัชวิถีในกาลใด ฝนน้ันก็แลงไปมิไดตกในย 

กาลน้ัน  เมือพรจนนทรพรอาทิตย (เสดจ) โดยนาควิถีในกาลใดฝนน้ัน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๔ 

 

วาฝนตกโดยกาลอันควรไมมากไมนอยคติแหงพระจันทรพระอาทิตยน้ันก็ไดนาม 

ช่ือโครวิถี สมควรแกโคเพราะเหตุมีฤดูเสมอดังน้ัน  ยํ กาล ํจน ฺทิมสุริย ํ

เมื่อจันทรพระอาทิตย เสด็จโดยอัชวิถีในกาลใด ฝนน้ันก็แลงไปมิไดตกใน 

กาลน้ัน  เมื่อพระจันทรพระอาทิตยเสด็จโดยนาควิถีในกาลใดฝนน้ัน 

  มาก 

  นอย 

 
 

 
 



๑๙๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๕ 

 

ก็ตก+หนักเน่ืองๆ ดุจห+น่ึงจทําลาย________น้ัน  เมื่อพรจนนทรพร 

อาทิตยเสดจโดยโครวิถีในกาลใด กาลนนนฝนก็ตกภอประมาณ 

เสมอรดูในโลกยน้ี ๚ อนนน้ีมีในพรบาฬีแลอรรถกะถาตางๆ ม ี

พรคําภีร สารสงงคหะเปนอาทิจัตวิถีทงง ๓ น้ีเปนสามัญไวย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๕ 

 

ก็ตกหนักเน่ืองๆ ดุจหน่ึงจะทําลาย________น้ัน  เมื่อพระจนัทรพระ- 

อาทิตย เสด็จโดยโควิถีในกาลใด กาลน้ันฝนก็ตกพอประมาณ 

เสมอฤดูในโลกน้ี ๚ อันน้ีมีในพระบาลีแลอรรถกถาตางๆ ม ี

พระคัมภีร สาระสังคหะเปนอาทิ จัดวิถีทั้ง ๓ น้ีเปนสามัญไว 

 



๑๙๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด  เวชศาสตร   

เลขที่  ๑๑๓  

ประวัติ  สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๖ 

 

จไดแบงปนนออกจากเปนรดูใดแลเดือนใดเปนกํานด            วิถีนนน 

 

หามิได ฝายพรคําภีรโลกสรรฐานแลพร+คัมภีรจนนทรสรุิยคติทีปนี (อา) 

จาร+ิยผูรูอธิบายพรบาฬีแลอรรถกถาจัดจักรราษีวิเสศออกดงงน้ี ๚ เอวํ 

กเตสุริสุติยเนสุ อช ฺชวิถี......อุปร ินาควิถี....ย ํ

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๖ 

 

จะไดแบงปนออกจากเปนฤดูใดแลเดือนใดเปนกําหนดอัชวิถี นาควิถี โควิถีน้ัน 

หามิได ฝายพระคัมภีรโลกสรรฐานแลพระคัมภีรจันทรสุริยคติทีปนี อา- 

จารยผูรูอธิบายพระบาลีแลอรรถกถาจัดจักรราศีวิเศษออกดังน้ี ๚ เอวํ 

กเตสุริสุติยเนสุ อช ฺชวิถี......อุปร ินาควิถี....ย ํ

    อัช 

   นาค 

    โคร 

 

 
 

 



๑๙๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๗ 

 

อุท ฺธํ โควิถี___อุทฺ ฺธํ โควิถี โหติ ๚  อทิตย_______     นนนคือ          วิถีก็ดีแตละ 

 

วิถีๆ ก็มีในมรรคาทงงสอง คือมรรคาจะไปฃางทกัษิณทิศแลอุดรทิศอัน 

มีปรากฏอยูในพรคําภีรจนนทรสรุิยคติทิปนี โดยในยอนนอาจาริยกอนกลาว 

ไวยแลวนนน แลในพรคําภีรธาตุวินิจไฉยน้ี อาจาริยทารสมเคราะหมาไวย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๗ 

 

อุท ฺธํ โควิถี___อุทฺ ฺธํ โควิถี โหติ ๚  อทิตย_____น้ันคือ อัชวิถี นาควิถี โควิถี ก็ดีแตละ 

วิถีๆ ก็มีในมรรคาทัง้สอง คือมรรคาจะไปขางทกัษิณทิศแลอดุรทิศ อัน 

มีปรากฏอยูในพระคัมภีรจันทรสุริยคติทปินี โดยนัยอันอาจารยกอนกลาว 

ไวแลวน้ัน แลในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ี อาจารยทานสงเคราะหมาไว 

    อัช 

   นาค 

   โคร 

 

 
 

 



๒๐๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๘ 

 

หวังจะใหแพทยเหน ซึง่คติตําเนินแหงพรจันทรพรอาทิตยโดยวิถี 

ทงง ๓ นนนเปนสงงเขปพึงเฃาใจเถิดวาอัชวิถีน้ันเปนทางตํ่า นาควิถี 

น้ันเปนทางกลาง โครวิถีน้ันเปนทางบนจร แตทางทีจ่ออกไปฃางทักษิณ 

 

ทิศน้ันกอร  เทฺวมาสํ อันนวาเดือนทงง ๒ คือเดือน          เปนกาลอนน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๘ 

 

หวังจะใหแพทยเห็น ซึง่คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตยโดยวิถี 

ทั้ง ๓ น้ันเปนสังเขปพึงเขาใจเถิดวาอัชวิถีน้ันเปนทางตํ่า นาควิถี 

น้ันเปนทางกลาง โครวิถีน้ันเปนทางบน จรแตทางทีจ่ะออกไปขางทักษิณ 

ทิศน้ันกอน  เทฺวมาสํ อันวาเดือนทัง้ ๒ คือเดือน ๘ เดือน ๙   เปนกาลอัน 

 

      ๘ 

      ๙ 

 
 

 
 



๒๐๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๙ 

 

พรอาทิตยสทิศอยูใน            ราษีทงง ๒ เดือนน้ีช่ือวาโครวิถี  เทฺวมาสา  

 

อันวาเดือนทงง ๒ คือเดือน          เปนกาลพรอาทิตยสทิศอยูในย     

 

ราษีทงง ๒ เดือนน้ีช่ือวานาควิถี  เทฺวมาสา อันวา เดือนทงัหลาย 

 

 ๒ คือเดือน          เปนกาลอนนพรอาทิตยสทิศอยูใน             ราษรีทงง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๙ 

พระอาทิตยสถิตอยูในกรกฏราศี สิงหราศีทั้ง ๒ เดือนน้ีช่ือวาโควิถี  เทฺวมาสา 

อันวาเดือนทั้ง ๒ คือเดือน ๑๐ เดือน ๑๑ เปนกาลพระอาทติยสถิตอยูในกันย 

ราศี ตุลราศี ทั้ง ๒ เดือนน้ีช่ือวานาควิถี  เทฺวมาสา อันวา เดือนทั้งหลาย  

๒ คือเดือน ๑๒ เดือน ๑  เปนกาลอันพระอาทิตยสถิตอยูในพิจิกราศี ธนูราศี ทั้ง 

 กรกฎ 

   สิงห 

 
 

  
 

  ๑๐ 

  ๑๑ 

 
 

 
     กัญ 

   ตุลย 

 

  
 

   ๑๒ 

    ๑ 

 
 

 
 พิจิตร 

    ทนู 

 
 

 
 



๒๐๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๐ 

 

๒ เดือนน้ีช่ือวาอัชวิถี  อุตารย...ป แมอนนวามรรคาควรไปฃาง 

 

อุตอรรทิศนนนก็ดี เทฺ ฺวมาสา อนนวาเดือนทงงหลาย ๒ นนน คือเดือน  

 

เปนกาลพรอาทิตสทิศอยูใน           ราษีทงง ๒ เดือนน้ีช่ือวาอัชวิถี  เทฺ ฺวมาสา 

 

อนนวาเดือนทงงหลาย ๒ คือเดือน        เปนกาลพรอาทิตสทิศอยูใน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๐ 

๒ เดือนน้ีช่ือวาอัชวิถี  อุตารย...แมอันวามรรคาควรไปขาง 

อุดรอันทิศน้ันก็ดี เทฺ ฺวมาสา อันวาเดือนทั้งหลาย ๒ เดือนน้ัน คือเดือน ๒ เดือน ๓  

เปนกาลพระอาทิตยสถิตอยูในมังกรราศี กุมภราศีทั้ง ๒ เดือนน้ีช่ือวาอัชวิถี  เท ฺวมาสา 

อันวาเดือนทั้งหลาย ๒ คือ เดือน ๔   เดือน ๕ เปนกาลพระอาทิตยสถิตอยูในมีน เมษ 

    ๒ 

    ๓ 

 

 
 

 มังกร 

 กุมพ 

 
 

 
 

        ๔ 

      ๕ 

 
 

 
 

   มีน 

   เมศ 

 
 

 
 



๒๐๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๑ 

 

ราษีทงง ๒เดือนน้ีช่ือวานา+ควิถี  เทฺวมาส อนนวาเดือนทงงหลาย ๒ คือ เดือน  

 

เปนกาลพรอาทิตยสทิศอยูใน           ราษีทงง ๒ เดือน+น้ีช่ือวาโครวิถีคร ื

 

ราษรีแลเดือนในมรรคาทงั ๒ น้ีไทร วิถีแตละวิถี วิถีได ๔ เดือน ๔ ราษรี  

 

๚ จตฺตาโรมาสา อนนวาเดือนทงงหลาย ๔ คือเดือน           เปนกาลพรอาทิตย 
 
 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๑ 

ราศีทั้ง ๒ เดือนน้ีช่ือวานาควิถี  เทฺวมาส อันวาเดือนทัง้หลาย ๒ คือ ๖ เดือน ๗ 

เปนกาลพระอาทิตยสถิตอยูใน   พฤษภราศี เมถุนราศี    ทั้ง ๒ เดือนน้ีช่ือวาโควิถีคือ 

ราศีแลเดือนในมรรคาทั้ง ๒ น้ีไซร วิถีแตละวิถี วิถีได ๔ เดือน ๔ ราศี 

๚ จต ฺตาโรมาสา อันวาเดือนทั้งหลาย ๔ คือเดือน ๑๒ เดือน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เปน 

กาลพระอาทิตย 

     ๖ 

     ๗ 

 
 

 
 

 พฤก 

 เมถุน 

 
 

 
 

   ๑๒ 

      ๑ 

      ๒ 

      ๓ 
 

 



๒๐๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๒ 

 

สทิศอยูใน                 ราษรีทงง ๔ เดือนน้ีจัดชื่อวาอัชวิถี  จตฺตาโร 

 

 

มาสา อนนวาเดือนทงงหลาย ๔ เดือนคือเดือน            เปนกาลอนนพรอาทิตย 

 

 

สทิศอยูใน                  ราษรีทงง ๔ เดือนน้ีจัดไดชื่อวานาควิถี  จตฺตาโร 

 

 

มาสา อนนวา เดือนทงงหลาย ๔ เดือน คือเดือน            เปนกาลพรอาทิต+ยสทิศอยู 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๒ 

สถิตอยูในพิจิกราศี ธนูราศี มังกรราศี กุมภราศี ทั้ง ๔ เดือนน้ีจัดชื่อวาวัชวิถี  จต ฺตาโร  
มาสา อันวาเดือนทั้งหลาย ๔ เดือน คือเดือน ๑๐ เดือน ๑๑ เดือน ๔ เดือน ๕ เปนกาลอัน 

พระอาทิตย 

สถิตอยูใน กันยราศี ตุลราศี มีนราศี เมษราศี ทั้ง ๔ เดือนน้ีจัดไดชื่อวา นาควิถี จต ฺตาโร 

มาสา อันวาเดือนทั้งหลาย ๔ เดือน คือเดือน ๙ เดือน ๘ เดือน ๖ เดือน ๗ เปนกาลพระอาทิตย 

สถิตอยู 

พิจิตร 

 ทนู 

มังกร 

กุมพ 
 

 

   ๑๐ 

   ๑๑ 

    ๔ 

    ๕ 
 

 

กัญ 

ตุญ 

 มีน 

เมษ 
 

 

      ๙ 

    ๘ 

    ๖ 

    ๗ 
 

 



๒๐๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๓ 

 

ใน              ราษีรทงง ๔ เดือนน้ีจัดไดช่ือวาโครวิถี ๚ อนน+หน่ึงช่ือวาพิมานพร 

 

 

สุริยเทวบุตร            จากทางอันเปนปรกติเดินทาง            แลทางปรกติน้ัน 

 

กํานดเมื่อกาลจเคลือ่นจากราษรทีงง ๒ คือ           ราษรี เมื่อพรอาทิตย 

 

ลงจากตุลยราษีรอันเปนหนทางปรกติแลลงตําเนินทางตํ่าไปใน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๓ 

ในกรกฎราศี สงิหราศี พฤษภราศี เมถุนราศีทั้ง ๔ เดือนน้ีจัดไดช่ือวาโครวิถี ๚ อันหน่ึง 

ช่ือวาพิมานพระ- 

สุริยเทวบุตรสงูข้ึน จากทางอันเปนปรกติเดินทางตํ่าข้ึน แลทางปกติน้ัน 

กําหนดเมือ่กาลจะเคลื่อนจากราศีทั้ง ๒ คือ ตุลราศี กุมภราศี เมื่อพระอาทิตย 

ลงจากตุลราศีอันเปนหนทางปรกติแลลงดําเนินทางตํ่าไปในพิจิก ธนู 

กรกฎ 

สิงฆ 

พฤกศก 

เมถุน 
 

 

   สูง 

   ขึ้น  
         ต่ํา 

      ขึ้น  
 

 ตุลย 

 กุมภ 

 
 

 
 

พิจิตร 

 ธนู 

 
 

 
 



๒๐๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๔ 

 

น้ันเปนอัชวิถี ครั้นเมื่อพรอาทิตยจเคลื่อนเขาสู            ราษีรน้ัน 

 

จคอยขยับข้ึนสูทางบนก็ยงงไมพนอัชวิถีกอนแตทวาผอนข้ึนจาก 

ทางตํ่าแลว ตงงอยูในทางปรกติในวัชวิถีน้ัน เหตุดงงน้ันจึงม ี

วาพรบาฬีวาดงงน้ี   อชชวิถึ.....พรอาทิตข้ึนสูอัชวิถี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๔ 

 

น้ันเปนอัชวิถี ครั้นเมื่อพระอาทิตยจะเคลื่อนเขาสู มงักรราศี กุมภราศีน้ัน 

จะคอยขยับข้ึนสูทางบนก็ยังไมพนอัชวิถีกอนแตทวาผอนข้ึนจาก 

ทางตํ่าแลว ต้ังอยูในทางปรกติในอัชวิถีน้ัน เหตุดังน้ันจงึม ี

วาพระบาลีวาดังน้ี อช ฺชวิถี.....พระอาทิตยข้ึนสูอัชวิถี 

   มังกร 

   กุมภ 

 
 

  
 



๒๐๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่  ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๕ 

 

อน่ึงเมือ่พรจนนทรพรอาทิตยจ ข้ึนจากทางปรกติในอัชวิถีน้ัน ไดเมื่อ 

 

ไปจากกมูพราษีรแลข้ึนสู          ราษีรเปนทางกลาง ครั้นเมือ่จเคลื่อน 

 

ไปสู              ราษีร ก็ข้ึนสูทางบน ครั้นเมื่อเคลือ่นจากเมถูนราษีรกล็ด 

 

ลงจากทางบน ลงสูทางกลางเปนปรกติ แตกัญราษีรมากราบทาวถึง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๕ 

อน่ึงเมือ่พระจันทรพระอาทิตย จะข้ึนจากทางปรกติในอัชวิถีน้ันไดเมื่อ 

ไปจากกมุภราศีแลข้ึนสู มีนราศี เมษราศีเปนทางกลาง ครั้นเมื่อจะเคลื่อน 

ไปสูพฤกษภราศี เมถุนราศี ก็ข้ึนสูทางบน ครั้นเมื่อเคลื่อนจากเมถุนราศีกล็ด 

ลงจากทางบน ลงสูทางกลางเปนปรกติ แตกันยราศีมาตราบเทาถึง 

    มีน 

   เมศ 

 
 

 
 

พฤกษภ 

เมถูน 

 
 

  
 



๒๐๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๖ 

 

ตุลยราษีร ทีพ่รรณนามาน้ีวาดวยพรจันทรพรอาทิตยตําเนินปะทักษิณ 

พรเมรเุปนปกติ ๚ วิสมํ ปริวตฺตนฺติ ถากาลพบิัติแลวกาลพรจนนทรพรอาทิตย 

ก็วิประริตเวยีนไปบหมิไดเสมอ คําทงงน้ีอาจารยทงงหลายอาใส+ยซึง่วิสัม 

คติตําเนินมิไดเสมอน้ันมี ๕ ประการ (ดงง) กลาวไวในพรคําภีรจนนทร 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๖ 

 

ตุลราศี ที่พรรณนามาน้ีพระจันทรพระอาทิตยดําเนินประทักษิณ 

พระเมรเุปนปกติ ๚ วิสมํ ปริวตฺตนฺติ ถากาลพบิัติแลวกาลพระจันทรพระอาทิตย 

ก็วิปริตเวียนไปบมิไดเสมอ คําทั้งน้ีอาจารยทั้งหลายอาศัยซึ่งวิสัม- 

คติดําเนินมิไดเสมอน้ันมี ๕ ประการดังกลาวไวในพระคัมภีรจันทร  

 

 



๒๐๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๗ 

 

สุริยคติทปินีโนนแลว แลพรคําภีรธาตุวินิจไฉยน้ีมีไดปรากฏวิถาร 

เปนแตสงงเขปไวใหแตภอพึงเขาใจดุจกลาวมาดงงน้ี ๚ ไนย+หน่ึง 

เมื่อแรกพรสรุิยม+ณทลจไดปรากฏในตนกลบันนน ก็ปรากฏข้ึนในวนน ๑ฯ ๔ คํ่า 

พรอมดวยอุตรโปรฐบาทนักขัต+รฤกษ ๒๖ ในราศีมิณฝายพรจนน+ทรก็ปรากฎ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๗ 

 

สุริยคติทปินีโนนแลว แลพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยน้ีมีไดปรากฏวิตถาร 

เปนแตสงัเขปไวใหแตพอพึงเขาใจดุจกลาวมาดังน้ี ๚ นัยหน่ึง 

เมื่อแรกพระสรุิยมณฑลจะไดปรากฏในตนกปัน้ัน ก็ปรากฏข้ึนในวันอาทิตยข้ึน ๑๕ คํ่า 

เดือน ๔  

พรอมดวยอุตตภัทรบทนักขัตฤกษ ๒๖ ในราศีมีน ฝายพระจนัทรกป็รากฏ 

 

๑๕ 
  



๒๑๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี  ๔๘ 

ในกัญราษรี เสวยอุตรผลคุณินักขัต+รฤกษ ๒๓ ในวนนเพญ เดือน ๔  

 

นนนจึงเดิมพรจนนทรพรอาทิตยปรากฏแลว ก็ปรากฏเปนกลาง  

 

แล ๑๕ ราตรี เปนกึ่งเดือน ๓๐ ราตรี เปนเดือนหน่ึง สามระดูเปนป+หน่ึง 

แลพรอาทิตยจรตามวิถี ๓ น้ันเปน(แต)ที่วาใหรูซึง่ระดูทงง ๓ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๘ 

 

ในกันยราศีเสวย อุตรผลคุณนักขัตฤกษ ๒๓ ในวันเพ็ญ เดือน ๔  

น้ัน จึงเดิมพระจันทรพระอาทิตยปรากฏแลว ก็ปรากฏเปนกลางวัน  กลางคืน 

แล ๑๕ ราตรี เปนกึ่งเดือน ๓๐ ราตรี เปนเดือนหน่ึง สามฤดูเปนปหน่ึง 

แลพระอาทิตยจรตามวิถี ๓ น้ันเปนแตที่วาใหรูซึ่งฤดูทัง้ ๓ 

 

  วนน 

  คืน 

 
 

 
 



๒๑๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๙ 

 

แลรดู ๖ น้ัน คือเหมรรตรดู ๑ คือคิมหรรตรดู ๑ คือวัสสรรตรดู ๑ เปน ๓ รดู 

ดงงน้ี ๚ อนนลักษณ ๖ รดูน้ันคือแบงออกมาแตรดูทงง ๓ ที่กํานดไวไน 

เปนรดูละ ๔ เดือน ๔ เดือนน้ัน ปนออกระดูละ ๒ เดือน ๒ เดือน จึงเปน ๖ รดู 

ดวยกรร คือคิมหรรตรรดู ๑ วัศสรรตรดู ๑ เปนรดูรอน ๒ รดูดงงน้ีคือวัศ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๙ 

 

แลฤดู ๖ น้ันคือเหมันตฤดู ๑ คือคิมหันตะฤดู ๑ คือวัสสันตฤดู ๑ เปน ๓ ฤดู 

ดังน้ี ๚ อันลักษณะ ๖ ฤดูน้ัน คือแบงออกมาแตฤดูทั้ง ๓ ทีก่ําหนดไวใน 

เปนฤดูละ ๔ เดือน ๔ เดือนน้ัน ปนออกฤดูละ ๒ เดือน ๒ เดือน จึงเปน ๖ ฤดู 

ดวยกัน คือคิมหันตฤดู ๑ วัสสานฤดู ๑ เปนฤดูรอน ๒ ฤดูดังน้ีคือวัส- 

 

 



๒๑๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๐ 

 

สรรตรดู ๑ สรทรดู ๑ เปนรดูฝน ๒ รดู ดงงน้ี คือเหมมรรตรดู ๑ สสิรรรดู ๑ เปน 

รดูหนาว ๒ รดูดงงน้ี  อน่ึงกํา+หนดแตแรม คํ่าหน่ึงเดือน ๔ กราบทาวถึงเพญเดือน ๖ 

  

เปน สอง เดือน ดวยกรรดงงน้ี ช่ือวาคิมหรรตรดู ดวยอัฏวาที่รอนกระ   

 

เหตุเปนปริฬาหสไมย  อน่ึงกํา+หนดต้ังแตแรมคํ่า+หน่ึงเดือน ๖ กราบทาวไปถึงเพญ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๐ 

 

สันตฤดู ๑ สรทฤดู ๑ เปนฤดูฝน ๒ ฤดู ดังน้ี คือเหมันตฤดู ๑ ศิศิรฤดู ๑ เปน 

ฤดูหนาว ๒ ฤดูดังน้ี  อน่ึงกําหนดแตแรมคํ่าหน่ึงเดือน ๔ ตราบเทาถึงเพ็ญเดือน ๖  

เปนสองเดือนดวยกันดังน้ี ช่ือวาคิมหันตฤดู ดวยอรรถวาที่รอนกระวนกระวาย 

เหตุเปนปริฬาหสไมย  อน่ึงกําหนดต้ังแตแรมคํ่าหน่ึงเดือน ๖ ตราบเทาไปถึงเพญ็ 

  วน 

  วาย 

 
 

 
 



๒๑๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๑ 

 

เดือน ๘ เปน ๒ เดือน ดวยกรรดงงน้ี ช่ือวาวสันตรดูดวยอัฏวาเปนที่แหง 

ความยินดี เพราะกาลเมือมีดอกไมอนนบาล  อน่ึงกํา+หนดแตแรกคํ่าห+น่ึงเดือน ๘ 

กราบทาวไปจนถึงเพญเดือน ๑๐ เปนสองเดือนดวยกรรดงงน้ี +ช่ือวาวัศสานตรดู ดวย 

อัฏวามีฝน 

อนนตกชุก  อน่ึงกํา+หนดแตแรมคํ่าห+น่ึงเดือน ๑๐ กราบทาวไปจนถึงเพญเดือน ๑๒ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๑ 

 

เดือน ๘ เปน ๒ เดือน ดวยกันดังน้ี ช่ือวาวสันตฤดูดวยอรรถวาเปนที่แหง 

ความยินดีเพราะกาลเมื่อมีดอกไมอันบาน   อน่ึงกําหนดแตแรกคํ่าหน่ึงเดือน ๘  

ตราบเทาไปจนถึงเพญ็เดือน ๑๐ เปนสองเดือนดวยกันดังน้ี ช่ือวาวัสสานฤดู ดวยอรรถวา 

มีฝนอันตกชุก  อน่ึงกําหนดแตแรมคํ่าหน่ึงเดือน ๑๐ ตราบเทาไปจนถึงเพ็ญเดือน ๑๒ 



๒๑๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๒ 

 

เปนสองเดือนดวยกรรดงงน้ีช่ือวาสรทรดู ดวยอัฏวาเปนกาลอนนจยงงสัตวให 

สครั้นสครั้วกายไมสูสบาย  อนน+หน่ึงกํานดแตแรมคํ่าห+น่ึงเดือน ๑๒ ไปกราบทาว 

จนถึงเพญเดือนญีเปน ๒ เดือนดวยกรรดงงน้ี ช่ือวาเหมรรตรดู ดวยอัฏวาม ี

นํ้าคางตกลง  อน่ึงกํานดแตแรมคํ่า+หน่ึงเดือนญีไป กราบทาวถึงเพญ 

 

คําอาน 

หนาท่ี  ๕๒ 

 

เปนสองเดือนดวยกันดังน้ี ช่ือวาสรทฤดู ดวยอรรถวาเปนกาลอันจะยังสัตวให 

สะครั้นสะครั้วกายไมสูสบาย  อันหน่ึงกําหนดแตแรมคํ่าหน่ึงเดือน ๑๒ ไปตราบเทา 

จนถึงเพญ็เดือนย่ีเปน ๒ เดือนดวยกันดังน้ี ช่ือวาเหมันตฤดู ดวยอรรถวาม ี

นํ้าคางตกลง  อน่ึงกําหนดแตแรมคํ่าหน่ึงเดือนย่ีไป ตราบเทาถึงเพ็ญ 

 

 



๒๑๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๓ 

เดือน ๔ เปนสองเดือนดวยกรรดงงน้ีช่ือวาสสริรดู ดวยอัฏวาเยนนักก ็

ครบรดู ๖ แลวภอได ๑๒ เดือนเปนป+หน่ึงดุจดงงกลาวมาแลวแต 

หลงัน้ัน ๚ เอวํ อฑฺฒมาสา ทเหมญ ฺญยน ฺฺติ ๚ จําเดิมแตพรจนน+ทรและ 

 

พรอาทิตยปรากฏแลว ก็ปรากฏเปนกึง่เดือนแล              เปน สืบกรรมาดวย 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๓ 

 

เดือน ๔ เปนสองเดือนดวยกันดังน้ีช่ือวาศิศิรฤดู ดวยอรรถวาเย็นนักก ็

ครบฤดู ๖ แลวพอได ๑๒ เดือนเปนปหน่ึงดุจดังกลาวมาแลวแต 

หลงัน้ัน ๚ เอวํ อฑฺฒมาสาทเหมญ ฺญยน ฺฺติ ๚ จําเดิมแตพระจันทรและ 

พระอาทิตยปรากฏแลว ก็ปรากฏเปนกึง่เดือนแลเปนเดือน เปนฤดู เปนป สบืกันมาดวย 

 

 เดือน 

 ระด ู

  ป 

 

 
 

 



๒๑๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๔ 

 

ประการดงงน้ี ๚ อนนวาลักษณระดูทงง ๓ แลรดูทงง ๖ น้ัน ซึ่งพรอา 

จาริยเจากลาวแลวแตหนหลัง หวังจะบอกใหรูแจงซึ่งประเพทแหง 

โรค+ยทงงปวงมี           เปนตนน้ัน อน่ึงใหพึงแจงไปในประเทศทีเ่กิด 

 

ทงงปวง คืออยูในประเทศที่นํ้าตมอันเคมชายฉเลน้ันไขบงัเกดิน้ัน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๔ 

 

ประการดังน้ี ๚ อันวาลักษณะฤดูทัง้ ๓ แลฤดูทั้ง ๖ น้ันซึ่งพระอา- 

จารยเจากลาวแลวแตหนหลัง หวังจะบอกใหรูแจงซึ่งประเภทแหง 

โรคทั้งปวงมีตาน มีซางเปนตนน้ัน อน่ึงใหพงึแจงไปในประเทศที่เกิด 

ทั้งปวง คืออยูในประเทศที่นํ้าตมอันเค็มชายทะเลน้ันไขบงัเกดิน้ัน 

 

 ตาล 

 ทราง 

 
 

 
 



๒๑๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๕ 

 

ในเพื่อเสมหะกลา คืออยูประเทศนํ้าตมอนนจืดแลนํ้าฝนน้ัน ไขบงงเกิดนนน 

เกิดแตกองวาโยกลา คืออยูประเทศที่ภูเขาแลที่อันสงูมปีานํ้าแลที่รมน้ัน 

ไขบงงเกิดนนเกิดแตกองกําเดากลา ๚ อน่ึงใหแจงไปในลักษณมูล เหตุอัน 

จะใหธาตุทงง ๔ กําเรบิแลลดถอยจงึใหบงงเกิดโรค+ยตางๆ มีไขทรางแล 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๕ 

 

ในเพื่อเสมหะกลา คืออยูประเทศนํ้าตมอันจืดแลนํ้าฝนน้ันไขบังเกิดน้ัน 

เกิดแตกองวาโยกลา คืออยูประเทศที่ภูเขาแลที่อันสงูมปีานํ้าแลที่รมน้ัน 

ไขบังเกิดน้ันเกิดแตกองกําเดากลา ๚ อน่ึงใหแจงไปในลักษณะมูล เหตุอัน 

จะใหธาตุทั้ง ๔ กําเริบแลลดถอยจึงใหบงัเกิดโรคตางๆ มีไขซางแล 

 



๒๑๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๖ 

 

ไขครรพรักษาเปนตน อนนบงงเกิดแตสมุถานทงง ๓ น้ัน คือปตสมุถาน ๑  

คือวาตสมุถาน ๑ คือเสมหะสมุถาน ๑ เปนสมุถาน ๓ ดงงน้ี๚ อนน+หน่ึง 

 

อนนเตโชธาตุกําเรบิในเดือน          ทงง ๓ เดือนน้ี เหตุวาบริ โภคอาหาร 

 

ผิดประลาดในเพลากลางวนนเปนอาทิจงึใหโทษ ๚ อน่ึงอันวาวาโยธาตุ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๖ 

 

ไขครรภรักษาเปนตนอันบงัเกิดแต สมุฏฐานทั้ง ๓ คือ ปตตะสมุฏฐาน ๑  

คือวาตะสมุฏฐาน ๑ คือ เสมหะสมุฏฐาน ๑ เปนสมุฏฐาน ๓ ดังน้ี ๚ อันหน่ึง 

อันวาเตโชธาตุกําเริบในเดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ ทั้ง ๓ เดือนน้ี เหตุวาบรโิภคอาหาร 

ผิดประหลาดในเพลากลางวันเปนอาทจิึงใหโทษ ๚ อน่ึงอันวาวาโยธาตุ 

    ๕ 

    ๖ 

    ๗ 

 

 
 

 



๒๑๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี  ๕๗ 

กําเรบิในเดือน         ทงง ๓ เดือนน้ีเหตุบริโภคของกินอันชุมมันเปนอาทจิึง 

 

ใหโทษ ๚ อนน+หน่ึงอนนวาอาโปธาตุกําเรบิในเดือน            ทงง ๓ เดือนน้ีเหตุ 

 

บริโภคอาหารอันเย็นเปนอาทิจงึใหโทษ๚ อน่ึงอันวาปถวีธาตุกําเรบิในเดือน  

 

ทงง ๓ เดือนน้ี เหตุวานอนกลางวนนน้ันมากเปนอาทจิึงใหโทษ ๚ อน่ึงตก 

คําอาน 

หนาท่ี  ๕๗ 

กําเรบิในเดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๓ เดือนน้ีเหตุบริโภคของกินอันชุมมันเปนอาท ิ

จึง 

ใหโทษ ๚ อันหน่ึงอันวาอาโปธาตุกําเริบในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือน ๑ ทั้ง ๓ เดือนน้ี 

เหตุ 

บริโภคอาหารอันเย็นเปนอาทิจงึใหโทษ ๚อน่ึงอันวาปถวีธาตุกําเรบิในเดือน ๒ เดือน ๓  

เดือน ๔   

ทั้ง ๓ เดือนน้ี เหตุวานอนกลางวันน้ัน มากเปนอาทจิึงใหโทษ ๚ อน่ึงตก 

     ๘ 

     ๙ 

    ๑๐ 

 

 
 

 

    ๑๑ 

   ๑๒ 

     ๑ 

 

 
 

 

    ๒ 

    ๓ 

    ๔ 

 

 
 

 



๒๒๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๘ 

 

ตนไมแลทารทุบถองดีโบยแลลมลง แลเดินทางไกลใหรอนนัก แลทําการนัก 

ก็ดีดงงน้ี เปนเหตุที่จใหธาตุกําเริบ จึง่ใหกําเรบิ จึ่งใหบงงเกดิซึ่งโรค+ยตางๆ 

อน่ึงใหแพทยพิจรณาดูกายแหงบุทคล อันไขน้ันถาแลเหนกายประสาท 

แลแถวเสนอันใ+หญทังปวงพิการ ๚ ถาแลเหนศรีเหลอืงไขน้ันเกิดแต 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๘ 

 

ตนไมแลทานทบุถองดีโบยแลลมลง แลเดินทางไกลใหรอนนัก แลทําการนัก 

ก็ดีดังน้ี เปนเหตุทีจ่ะใหธาตุกําเรบิ จึงใหกําเริบจึงใหบงัเกิดซึง่โรคตางๆ 

๚ อน่ึงใหแพทยพจิารณาดูกายแหงบุคคล อันไขน้ันถาแลเหน็กายประสาท 

แลแถวเสนอันใหญทัง้ปวงพกิาร ๚ ถาแลเห็นสเีหลืองไขน้ันเกิดแต 

 

 



๒๒๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๙ 

 

กองดีแลกําเดาใหโทษ ถาเหนษรีขาวไขน้ันเกิดแตกองเสมหะใหโทศ๚๛ 

ถาเหนษรีแดงไขน้ันเกิดแตกองโลหิตใหโทศ ๚ ถาเหนษรีเขยีวไขน้ันเกิด 

แตกองวาโยใหโทษ ๚ ถาเหนษรีดําไขน้ันเกิดแตกองกําเดาใหโทษ ๚๛ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๙ 

 

กองดีแลกําเดาใหโทษ ถาเห็นสีขาวไขน้ันเกิดแตกองเสมหะใหโทษ ๚ ๛ 

ถาเห็นสีแดงไขน้ันเกิดแตกองโลหิตใหโทษ ๚ ถาเห็นสเีขียวไขน้ันเกิด 

แตกองวาโยใหโทษ ๚ ถาเห็นสีดําไขน้ันเกิดแตกองกําเดาใหโทษ ๚๛ 

 

 

 

 

 



๒๒๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๐ 

 

ถาเหน              เจือกรรไขน้ันที่เหนคือปถวีใหโทศ ๚ อน่ึงอาโปธาตุ 

 

 

กําเรบิน้ันกําเริบแตกองเสมหะสมุฐานใหเปนเหตุ อน่ึงอนนวากําเดาแล 

ดี แลโลหิตกําเริบน้ันกําเรบิแตเตโชธาตุ เตโชธาตุกําเริบแตกองปตะสม ุ

ฐานใหเปนเหตุ ๚ หน่ึงวาโยธาตุกําเรบิน้ันกําเริบแตกองวาโยสมุฐาน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๐ 

ถาเห็นดํา เห็นแดง เห็นขาว เห็นเหลือง  เจือกันไขน้ันที่เห็นคือปถวีใหโทษ ๚ อน่ึง 

อาโปธาตุ 

กําเรบิน้ันกําเริบแตกองเสมหะสมุฏฐานใหเปนเหตุ อน่ึงอันวากําเดาแล 

ดีแลโลหิตกําเริบน้ันกําเริบแตเตโชธาตุ เตโชธาตุกําเรบิแตกองปตตะสม-ุ 

ฏฐานใหเปนเหตุ ๚ หน่ึงวาโยธาตุกําเริบน้ันกําเริบแตกองวาโยสมุฏฐาน 

ดํา 

แดง 

ขาว 

เหลือง 
 

 



๒๒๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๑ 

 

คือ ลม ๖ จําพวกใหเปนเหตุ ๚ อน่ึงอันวาปถวีธาตุกําเรบิน้ันกําเรบิแต 

 

กองสมุฐาน ๓ คือ             สมุฐานทงง ๓ น้ีนามช่ือวาสรรนิบาต แพทย 

 

พึงงรูดุจในอันกลาวมาแลวน้ัน ๚ ลําดับน้ีจะไดกลาวดวยธาตุอภิญาณ  

(ทงง ๔) คือปถวีธาตุ ๓ เตโชธาตุ ๓ อาโปธาตุ ๓ วาโยธาตุ ๓ อันวา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๑ 

 

คือ ลม ๖ จําพวกใหเปนเหตุ ๚ อน่ึงอันวา ปถวีธาตุกําเริบน้ันกําเรบิแต 

กองสมุฏฐาน ๓ คือ เตโชสมุฏฐาน วาโยสมุฏฐาน อาโปสมุฏฐาน ทั้ง ๓ น้ีนามช่ือวา 

สันนิบาต แพทย 

พึงรูดุจนัยอันกลาวมาแลวน้ัน ๚ ลําดับน้ีจะไดกลาวดวยธาตุอภิญญาณ  

ทั้ง ๔ คือปถวีธาตุ ๓ เตโชธาตุ ๓ อาโปธาตุ ๓ วาโยธาตุ ๓ อันวา 

  เตโช 

  วาโย 

  อาโป 

 

 
 

 



๒๒๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๒ 

 

ลักษณปถวี ๓ น้ันคือภินนปถวี ๑ ชาติปถวี ๑ จรณปถวี๑ แลภินนปถวี 

น้ันคือธาตุดิน ๒๐ แตก ชาติปถวีน้ันคือ ไขบงงเกิดแตธาตุดิน ๒๐ กําเริบ  

 

จรณปถวี น้ันคือไขจรมาแตธาตุ           ทงง ๓ น้ี ธาตุดิน ๒๐ ก็พลอยใหโทศ ๚ 

 

อนนวาลักษณเตโชธาตุ ๓ น้ันคือภินนะเตโช ๑ ชาติเตโช ๑ จรณเตโช ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๒ 

 

ลักษณะปถวีธาตุ ๓ น้ันคือภินนปถวี ๑ ชาติปถวี ๑ จรณปถวี๑ แลภินนปถวี 

น้ันคือธาตุดิน ๒๐ แตก ชาติปถวีน้ันคือ ไขบังเกิดแตธาตุดิน ๒๐ กําเริบ  

จรณปถวี น้ันคือไขจรมาแต ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุนํ้า ทัง้ ๓ น้ี ธาตุดิน ๒๐ ก็พลอยใหโท๚  

อันวาลักษณะเตโชธาตุ ๓ น้ันคือภินนเตโช ๑ ชาติเตโช ๑ จรณเตโช ๑ 

   ลม 

   ไฟ 

   นํ้า 

 

 
 

 



๒๒๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๓ 

 

แลภินนเตโชน้ันคือธาตุเพลงิ ๔ แตก ชาติเตโชน้ันคือ ธาตุเพลิงกําเรบิ 

 

จึงใหบงงเกิดความไขตางๆ จรณเตโชน้ันคือไขจรมา+แตธาตุ           ทั้ง ๓ น้ี 

 

ธาตุเพลิง ๔ ก็พลอยกําเริบข้ึนใหโทศ๚ อนนวาลกัษณอาโปธาตุ  

๓ น้ันคือ ภินนอาโป ๑ ชาติอาโป ๑ จรณอาโป ๑ แลภินนอาโปน้ัน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๓ 

 

แลภินนเตโชน้ันคือธาตุเพลงิ ๔ แตก ชาติเตโชน้ันคือ ธาตุเพลิงกําเรบิ 

จึงใหบังเกิดความไขตางๆ จรณเตโชน้ันคือไขจรมาแตธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ทั้ง ๓ น้ี  

ธาตุเพลิง ๔ ก็พลอยกําเริบข้ึนใหโทษ ๚ อันวาลักษณะอาโปธาตุ  

๓ น้ันคือ ภินนอาโป ๑ ชาติอาโป ๑ จรณอาโป ๑ แล ภินนอาโปน้ัน 

   ดิน 

   นํ้า 

   ลม 

 

 
 

 



๒๒๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินจิฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๔ 

 

คือธาตุนํ้า ๑๒ แตก ชาติอาโปน้ันคือธาตุนํ้า ๑๒ กําเริบจึงบงัเกิดซึง่ไข 

 

ตางๆ จรณอาโปน้ัน คือไขจรมาแตธาตุ           ทงง ๓ น้ี ธาตุนํ้า ๑๒ ก็ 

 

พลอยกําเรบิข้ึนใหโทศ ๚ อันวาลักษณวาโย          ธาตุ ๓ น้ีนนน   

คือภินนวาโย ๑ ชาติวาโย ๑ จรณวาโย ๑ แลภินนวาโยน้ันคือธาตุลม ๖ แตก 

 

คําอาน 

หนาท่ี  ๖๔ 

 

คือธาตุนํ้า ๑๒ แตก ชาติอาโปน้ันคือธาตุนํ้า ๑๒ กําเริบจึงบงัเกิดซึง่ไข 

ตางๆ จรณอาโปน้ัน คือไขจรมาแตธาตุดิน ธาตุเพลิง ธาตุลม ทั้ง ๓ น้ี ธาตุนํ้า ๑๒ ก็ 

พลอยกําเรบิข้ึนใหโทษ ๚ อันวาลักษณะวาโยธาตุ ๓ น้ีน้ัน   

คือภินนวาโย ๑ ชาติวาโย ๑ จรณวาโย ๑ แลภินนวาโยน้ันคือธาตุลม ๖ แตก 

   ดิน 

   เพลิง 

   ลม 

 

 
 

 



๒๒๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๕ 

 

ชาติวาโยน้ัน คือธาตุลม ๖ กําเริบจึงใหบงงเกิดไขตางๆจรณวาโย 

 

น้ันคือไขจรมาแตธาตุ             ทงง ๓ น้ีธาตุลมก็พลอยกําเริบใหโทศ ๚ อันนวา 

 

ธาตุอภิณญาณทงง ๔ น้ันคือมธีาตุแล ๓ แล ๓ คือ ภินนธาตุ ๑ คือชาติ 

ธาตุ ๑ คือจรณธาตุ ๑ อันวาภินนธาตุทงง ๔ แตก อันวาชาติธาตุก็ กํา 

 

คําอาน 

หนาท่ี  ๖๕ 

ชาติวาโยน้ัน คือธาตุลม ๖ กําเริบจึงใหบงัเกิดไขตางๆ จรณวาโย 

น้ันคือไขจรมาแตธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุเพลิง ทั้ง ๓ น้ีธาตุลมกพ็ลอยกําเรบิใหโทษ ๚ อัน 

วา 

ธาตุอภิญญาณทั้ง ๔ น้ันคือมีธาตุแล ๓ แล ๓ คือ ภินนธาตุ ๑ คือชาติ- 

ธาตุ ๑ คือจรณธาตุ ๑ อันวาภินนธาตุทั้ง ๔ แตก อันวาชาติธาตุก็ กํา- 

ดิน 

นํ้า 

เพลิง 

 

 
 

 



๒๒๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๖ 

 

เริบข้ึนใหบงงเกิดซึ่งโรค+ยตางๆ อนนวาจรณธาตุ+คือธาตุอนัถอยแลจรมาถูก 

ตองกรรจงึกําเรบิ ถาแพทยพิจรนาเหนเปนภินนธาตุแล+ัวพงึใหรกัษาตามบ+ูญ 

ของบุคลเถิด ถาพิจาระนาเหนวาเปนชาติธาตุแลจรณธาตุแลวก็พึงใหรัก 

 

ษาเถิด แตวางยาอยา ใหผิดใหชอบซึง่                    แลโรค+ยจรตาม          

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๖ 

เริบข้ึนใหบงัเกิดซึ่งโรคตางๆ อันวาจรณธาตุคือ ธาตุอันถอยแลจรมาถูก 

ตองกันจงึกําเริบ ถาแพทยพจิารณาเห็นเปนภินนธาตุแลวพึงใหรักษาตามบุญ 

ของบุคคลเถิด ถาพิจารณาเห็นวาเปนชาติธาตุแลจรณธาตุแลวก็พึงใหรัก- 

ษาเถิด แตวางยาอยาใหผิดใหชอบซึ่งชาติโรค ซึ่งประเทศโรค ซึ่งโรคกําเนิด แลโรคจร 

ตามป ตามเดือน ตามวัน ตามยาม 

ชาติโรคย 

ประเทษโรคย 

โรค+ยกําเนิด 

 

  
 

 
  ป 
เดือน 
วนน 
 ยาม 
 

 

 



๒๒๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๗ 

(ตาม) การน้ัน ๚ อน่ึงน้ันวาไขซ่ึงกระทําให              น้ันก็+มีลักษณแล ๔ แล  ๔ คือ 

 

 

ปถวีธาตุใหลงน้ันมีษรีมูล               เจือกรร คือเตโชกระทําใหลงน้ันมีษรีมูลน้ัน 

 

 

แดง คืออาโปธาตุกระทําใหลงน้ันมีมูลษรฃีาวคือวาโยธาตุกระทํา 

 

ใหลงน้ันมีษร+ีมูลน้ันเขยีว ๚ คือปถวีธาตุกระทําไหรากน้ันมีษรี                    เจือกรร 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๗ 

ตามกาลน้ัน ๚ อน่ึงน้ันวาไขซ่ึงกระทําใหลง ใหราก ใหทองขึ้น น้ันก็มีลักษณะแล ๔ แล ๔ คือ 

ปถวีธาตุใหลงน้ันมีสี มูลดํา มูลแดง มูลขาว มูลเหลือง มูลเขียว เจือกันคือเตโชธาตุกระทําใหลงน้ันมีสี 

มูลน้ัน  

แดงคืออาโปธาตุกระทําใหลงน้ันมีมูลสีขาวคือวาโยธาตุกระทํา 

ใหลงน้ันมีสีมูลน้ันเขียว ๚ คือปถวีธาตุกระทําใหรากน้ันมีสีดํา สีแดง สีขาว สีเหลือง สีเขียว เจือกัน 

   ลง 

  ราก 

ทองขึ้น 

 

 
 

 

ดํา 

แดง 

ฃาว 

เหลือง 

เขยีว 
 

 

ดํา 

แดง 

ฃาว 

เหลือง 

เขยีว 
 

 



๒๓๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๘ 

 

อนนวาเตโชธาตุกระทําใหรากน้ันมีษรีอนนแดง อันวาอาโปธาตุกระทําให 

รากน้ันมีษรอีันฃาว อันวาวาโยธาตุธาตุกระทําใหรากน้ันมสีอีันเขยีว  

 

๚ แลปถวีธาตุกระทําใหอุธรข้ึนน้ันมี ผิวกายแลจักษุนัน              เจือกรร 

 

 

แลเตโชธาตุกระทําใหอุธรข้ึนน้ันมี ผิวกายแลจักษุน้ันแดงแลอาโปธาตุ 

คําอาน 

หนาท่ี  ๖๘ 

 

อันวาเตโชธาตุกระทําใหรากน้ันมสีีอันแดง อันวาอาโปธาตุกระทําให 

รากน้ันมสีีอันขาว อันวาวาโยธาตุธาตุกระทําใหรากน้ันมสีีอนัเขียว  

๚ แลปถวีธาตุกระทําใหอุทรข้ึนน้ันมีผิวกายแลจักษุน้ันดํา แดง ขาว เหลือง เขียว เจอืกัน 

แลเตโชธาตุกระทําใหทองข้ึนน้ันม ีผิวกายแลจักษุน้ันแดงแลอาโปธาตุ 

ดํา 

แดง 

ฃาว 

เหลือง 

เขยีว 
 

 



๒๓๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๙ 

 

ซึ่งกระทําใหอุทร ข้ึนน้ันมีผิวกายแลจักษุน้ันฃาวแลวาโยธาตุซึ้งกระทําไหย  

อุทร ข้ึนน้ันมีผิวกายแลจกัษุน้ันเขยีว ๚ อน่ึงอันวาลักษณฤศดวงและ 

ลมน้ันกม็ีแล ๔ แล ๔ คือฤศดวงเกิดแตกองปถวีธาตุใหกําเรบิน้ันเปนฤศดวง 

 

              ทงง ๓ เจือกัน คือฤศดวงเกิดแตกองเตโชธาตุใหกําเรบิน้ันเปนฤศดวง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๙ 

 

ซึ่งกระทําใหอุทร ข้ึนน้ันมีผิวกายแลจักษุน้ันขาว แลวาโยธาตุซึ่งกระทําให  

อุทร ข้ึนน้ันมีผิวกายแลจกัษุน้ันเขียว ๚ อน่ึงอันวาลักษณะรดิสีดวงและ 

ลมน้ันกม็ีแล ๔ แล ๔ คือริดสีดวงเกิดแตกองปถวีธาตุใหกําเริบน้ันเปนริดสีดวง- 

เลือด ริดสีดวงลม ริดสีดวงเสมหะ  ทั้ง ๓ เจือกัน คือริดสีดวงเกิดแตกองเตโชธาตุให 

กําเรบิน้ันเปนริดสีดวง 

 เลือด 

  ลม 

เสมหะ 

 

 
 

 



๒๓๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๐ 

 

เลือด คือฤศดวงเกิดแตกองอาโปธาตุ ใหกําเรบิเปนฤศดวงนํ้า คือ 

ฤศดวงเกิดแตกองวาโยธาตุใหกําเริบน้ัน เปนฤศดวงลม ๚ อน่ึงลม ๔  

น้ัน คือลมเกิดแตกองปถวีธาตุกําเริบ คือลมที่เกิดแตกองเตโชธาตุกําเริบ  

คือลมเกิดแตกองอาโปธาตุเสมหะใหกําเรบิ คือลมเกิดแตกองวาโย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๐ 

 

เลือด คือริดสีดวงทีเ่กิดแตกองอาโปธาตุ ใหกําเรบิเปนริดสีดวงนํ้า คือ 

ริดสีดวงเกิดแตกองวาโยธาตุใหกําเรบิน้ัน เปนริดสีดวงลม ๚ อน่ึงลม ๔  

น้ัน คือลมเกิดแตกองปถวีธาตุกําเริบ คือลมที่เกิดแตกองเตโชธาตุกําเริบ  

คือลมเกิดแตกองอาโปธาตุเสมหะใหกําเรบิ คือลมเกิดแตกองวาโย 

 

 



๒๓๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๑ 

 

ธาตุมีชาติโลม ๖ ใหกําเรบิดงงน้ีจัดเปนธาตุอภิณญาณแตทานโดย 

สงงเขป ๚ อน่ึงถาแพทยเหนเปนอภิณญาณ สรรนิบาตโดยแท  

แลว ก็พึงใหแพทยแกโดยโอสถอันบําบัดซึ่งธาตุลดถอย ใหคลาย 

จากไขตรีโทศกอน แลจึง่แตงโอสถทงงปวงรักษาไปเถิดธาตุโรค+ยน้ันกจ็บันเทา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๑ 

 

ธาตุมีชาติลม ๖ ใหกําเรบิดังน้ีจัดเปนธาตุอภิญญาณแตทานโดย 

สังเขป ๚ อน่ึงถาแพทยเห็นเปนอภิญญาณ สันนิบาตโดยแท  

แลว ก็พึงใหแพทยแกโดยโอสถอันบําบัดซึ่งธาตุลดถอยใหคลาย 

จากไขตรีโทษกอน แลวจึงแตงโอสถทั้งปวงรักษาไปเถิดธาตุโรคน้ันก็จะบรรเทา 

 

 



๒๓๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๒ 

 

ถาวางยาผิดธาตุอภิณญาณสรรนิบาตก(็จน)ยงงผูไขน้ันใหถึงแกมรณะ 

ถาแลไขอันไดๆก็ดีภินนธาตุอภิณญาณแตกทงง ๕ แลวก็จถึงแกมรณะ 

ซึ่งจแกตอไปน้ันเปนอันขัดสนนัก เปนอาการประเพทแลลกัษณะทีจรตัด 

ถาจแกใหแกดูตามบฺูญเถิด ๚ ลําดับน้ีจไดแกตามธาตุอสรุนิทิญาณ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๒ 

 

ถาวางยาผิดธาตุอภิญญาณสันนิบาตกจ็นยังผูไขน้ันใหถึงแกมรณะ 

ถาแลไขอันใดๆ ก็ดีภินนธาตุอภิณญาณแตกทั้ง ๕ แลวก็จะถึงแกมรณะ 

ซึ่งจะแกตอไปน้ันเปนอันขัดสนนัก เปนอาการประเภทแลลกัษณะที่จรตัด 

ถาจะแกใหแกดูตามบุญเถิด ๚ ลําดับน้ีจะไดแกตามธาตุอสุรนิทิญาณ 

 

 



๒๓๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๓ 

 

น้ันตอไปวาจตุธาตุสมาส+รรพ ๔ ประการ คือสมาธาตุ ๑ คือวิสมาธาตุ ๑  

คือติก+ขธาตุ ๑+คือ มนนทธาตุ ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดงงน้ี  อนนวา 

ลักษณสมาธาตุน้ัน คือเพลิงธาตุในอุธรน้ันออนไป มิไดเผาอาหารให 

ยอยไปไดแลมิไดใหยากอาหารดงงน้ีจึงไดช่ือ+วาสมาธาตุประการนึง๚ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๓ 

 

น้ันตอไป วาจตุธาตุสมาสรรพ ๔ ประการ คือสมาธาตุ ๑ คือวิสมาธาตุ ๑  

คือติกขธาตุ ๑ คือมันทธาตุ ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดังน้ี  อันวา 

ลักษณะสมาธาตุน้ัน คือเพลิงธาตุในอุทรน้ันออนไป มิไดเผาอาหารให 

ยอยไปได แลมิไดใหอยากอาหารดังน้ีจึงไดช่ือวาสมาธาตุประการหน่ึง๚ 

 

 



๒๓๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๔ 

 

 อนนวาลักษณวิสมาธาตุน้ัน คือเพลิงธาตุในอุธรกําเรบิข้ึน กระทําใหเกิดลม 

แนนอุระแลขัดอทุร แลลงทองนักตอ บางทีใหยากอาหารบอริโภคบอยๆ ม ิ

ไดอยูทอง ดงงน้ีจัดไดช่ือวาวิสมาธาตุประการห+น่ึง เหตุวาบงงเกิดลมข้ึนเปน 

กอนในอุธรมิไดเสมอ แลวจึ่งแตงอยาอันช่ือวาทศมูลน้ันใหกนิจึ่งควร 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๔ 

 

 อันวาลักษณะวิสมาธาตุน้ัน คือเพลงิธาตุในอุทรกําเรบิข้ึน กระทําใหเกิดลม 

แนนอุระแลขัดอทุร แลลงทองนักตอ บางทีใหอยากอาหารบริโภคบอยๆ ม ิ

ไดอยูทอง ดังน้ีจัดไดช่ือวาวิสมาธาตุประการหน่ึง เหตุวาบังเกิดลมข้ึนเปน 

กอนในอุทรมิไดเสมอ แลวจงึแตงยาอันช่ือวาทศมลูน้ันใหกินจึงควร 

 

 

 



๒๓๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๕ 

 

 อนนวาลักษณติก+ขธาตุน้ัน คือใหเพลงิธาตุในอุทรน้ันกลา เผาอาหาร 

ใหยอยหยับแลกแลวไป แลบริโภคอาหารบอยๆ มิรูอิม่ดงงน้ี จัด 

ไดช่ือวาติกขธาตุประการห+น่ึง แลใหแตงอยาโฉลมแลวอยากินที่มีรศ 

อนนเย็นใหกิน แลอาหารที่เยนจง(นัก)คือดวยแตงโมแตงกวา 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๕ 

 

 อันวาลักษณะติกขธาตุน้ัน คือใหเพลิงธาตุในอุทรน้ันกลา เผาอาหาร 

ใหยอยยับแหลกแลวไป แลบริโภคอาหารบอยๆมริูอิ่มดังน้ี จดั 

ไดช่ือวาติกขธาตุประการหน่ึง แลใหแตงยาชโลมแลวยากินทีม่ีรส 

อันเย็นใหกิน แลอาหารที่เย็นจงหนักคือดวยแตงโมแตงกวา 

 

 

 



๒๓๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๖ 

 

น้ันจึงควร  อันวาลักษณมนนทธาตุน้ันคือเพลิงธาตุในอุทรน้ัน 

 

ลดถอยแลวกลับใหลงไปวันนละ         ครั้ง แลกระทําใหหอบภัก 

 

ถอยกําลังจะเดินก็มิได แลเพลิงธาตุทงงน้ีเปนเพื่อเสมหะกลาดงงน้ี 

จึ่งจัดไดช่ือวามนนทธาตุ แลพึงใหแตงโอสถทีม่ีรศอันเผดแลรอน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๖ 

 

น้ันจึงควร  อันวาลักษณะมันทธาตุน้ันคือเพลงิธาตุในอุทรน้ัน 

ลดถอยแลวกลับใหลงไปวันละ ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง แลกระทําใหหอบพกั 

ถอยกําลัง จะเดินกม็ิได แลเพลิงธาตุทั้งน้ีเปนเพื่อเสมหะกลาดังน้ี 

จึงจัดไดช่ือวามันทธาตุ แลพึงใหแตงโอสถทีม่ีรสอันเผ็ดแลรอน 

    ๖ 

    ๗ 

 
 

 
 



๒๓๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๗ 

 

น้ันใหกินจงึควร ถาแลเพลิงธาตุยอน+มัก+ใหนอนกลางวัน แลให+อยาทีส่ํารบัจแก 

 

เพิลงธาตุให เสมอแลใหบรรเทาเสียซึ่งลมอันเกิดในอุธรกลิ้ง          เปนกอน 

 

แลใหเสยีดแทงใหทอง          น้ันหาย  อน่ึงใหแพทยผูมีปญญาพิจรนาซึ่ง 

 

ไขทังปวงตางๆ อันบังเกิดแตสมุฐาน น้ันใหแมนยํา แลเมือแพทย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๗ 

น้ันใหกินจงึควร ถาแลเพลิงธาตุหยอนมักใหนอนกลางวัน แลใหยาทีส่ําหรับจะแก 

เพลงิธาตุใหเสมอ แลใหบรรเทาเสียซึ่งลมอันเกิดในอุทรกลิ้งข้ึนกลิ้งลงเปนกอน 

แลใหเสียดแทงใหทองข้ึน ทองพองน้ันหาย  อน่ึงใหแพทยผูมีปญญาพิจารณาซึ่ง 

ไขทั้งปวงตางๆ อันบังเกิดแตสมุฏฐาน น้ันใหแมนยํา แลเมือ่แพทย 

    ขึ้น 

    ลง 

 
 

  
 

   ขึ้น 

   พอง 

 

  
 



๒๔๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๘ 

 

พิจรนาเหนวาไขน้ันเกิดแตปตสมุฐานแท(แลว)แลหามยาใหบริโภค 

ซึ่งโอสถอันมรีศอันรอนน้ัน แลอาหารอันรอนๆ แลของอันรอนทั้งปวงตางๆ  

๚ ถาแลแพทยเหนวาไขน้ันเกิดแตกองเสมหะสมุฐานแทแลว หามยาให 

บริโภคซึ่งโอสถซึ่งมรีศอันหวาน แลอาหารสิ่งของทงงปวงตางๆ 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๘ 

 

พิจารณาเห็นวาไขน้ันเกิดแตปตตะสมุฏฐานแทแลว แลหามอยาใหบริโภค 

ซึ่งโอสถอันมรีสอันรอนน้ัน แลอาหารอันรอนๆแลของอันรอนทั้งปวงตางๆ  

๚ ถาแลแพทยเห็นวาไขน้ันเกิดแตกองเสมหะสมุฏฐานแทแลว หามอยาให 

บริโภคซึ่งโอสถซึ่งมรีสอันหวาน แลอาหารสิ่งของทั้งปวงตางๆ 

 

 

 



๒๔๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๙ 

 

ที่มีรศอันหวานน้ัน ๚ ถาแพทยพิจรณาเหนวาไขน้ันเกิดแตกองวา 

ตสมุฐานแทแลว หามมิใหบรโิภคโอสถซึง่มรีศอันเปรย้ีว 

แลยาดองน้ัน แลอาหารอันเปรย้ีวที่มกัดองเปนตนน้ันยาใหบอริโภค 

ถาแลมิฟง ฃืนบรโิภคเขาไป ไขน้ันแลอาหารกจ็ะบวกเฃาต้ังอยูใน 

 

คําอาน 

หนาท่ี  ๗๙ 

 

ที่มีรสอันหวานน้ัน ๚ ถาแพทยพิจารณาเห็นวาไขน้ันเกิดแตกองวา- 

ตะสมุฏฐานแทแลว หามมิใหบรโิภคโอสถซึง่มรีสอันเปรี้ยว 

แลยาดองน้ัน แลอาหารอันเปรี้ยวที่หมักดองเปนตนน้ันอยาใหบริโภค 

ถาแลมิฟง ขืนบรโิภคเขาไป ไขน้ันแลอาหารก็จะบวกเขาต้ังอยูใน 

 

 



๒๔๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๐ 

 

ระวางทุวรรณโทศแลตรีโทศน้ัน ๚ (ลําดับน้ี) จกัไดสําแดงในจักราษร ี

อันจะบอกใหแจงซึ่งธาตุกําเริบแลลดถอยแลเจือกรรใหโทศ 

ตามในอันพรอาทิตยจรสทิศทงง ๒ ราษรี แลเปนที่สงงเกด 

ซึ่งแพทยทงงหลาย ใหอาจยงงรูซึ่งธาตุอันใดอันห+น่ึงวิปริตใหโทษ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๐ 

 

ระหวางทุวันโทษแลตรีโทษน้ัน ๚ ลําดับน้ีจักไดสําแดงในจักราศี 

อันจะบอกใหแจงซึ่งธาตุกําเริบแลลดถอยแลเจือกันใหโทษ 

ตามในอันพระอาทิตยจรสถิตทัง้ ๒ ราศี แลเปนที่สงัเกต 

ซึ่งแพทยทั้งหลาย ใหอาจหย่ังรูซึ่งธาตุอันใดอันหน่ึงวิปริตใหโทษ 

 

 



๒๔๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๑ 

 

โดยไนยอนนจมีไปคางนาน้ัน ๚ อน่ึงถาไขบงงเกิดในเดือน        ทงง ๒ เดือนน้ี 

 

เปน+เทศการพรอาทิตยเสดจทางโควิถี ซึ่งวาคิมหันตรดูเปนรดูรอนกําเดากลา 

  

ลมเสลดออน ๚ อน่ึงถาไขบงงเกิดถาไขบงงเกิดในเดือน          ทงง 

 

๒ เดือนน้ี เปนกาลพรอาทิตยเสดจทางโครวิถี ช่ือวัศสันตรดู เปนระ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๑ 

โดยนัยอันจะมีไปขางหนาน้ัน ๚ อน่ึงถาไขบังเกิดในเดือน ๕ เดือน ๖ ทั้ง ๒ เดือนน้ี 

เปนเทศกาลพระอาทิตยเสด็จทางโครวิถี ซึ่งวาคิมหันตฤดูเปนฤดูรอนกําเดากลา  

ลมเสลดออน ๚ อน่ึงถาไขบังเกิดในเดือน ๗ เดือน ๘ ทั้ง  

๒ เดือนน้ี เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางโครวิถี ช่ือวสันตฤดู เปนฤ- 

       ๕ 

     ๖ 

 

 
 

     ๗ 

     ๘ 

 
 

 
 



๒๔๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๒ 

 

ดูรอนกับฝนปน กันเปนเพื่อเสลดลม(กลา) กําเดาเปนกลาง ๚ อน่ึงถา 

 

ไขบงงเกิดในเดือน          ทงง ๒ เดือนน้ีเปนกาลพรอาทิตเสดจทางนาค 

 

วิถีช่ือวัศสัน+ตรดูเปนรดูฝน เปนเพือกําเดา เสลดกลาลมออน ๚ อน่ึง 

 

ถาไขในเดือน            ทงง ๒ เดือนน้ี เปนกาลพรอาทิตยเสดจทาง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๒ 

ดูรอนกับฝนปนกัน เปนเพื่อเสลดลมกลา กําเดาเปนกลาง ๚ อน่ึงถา 

ไขบังเกิดในเดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๒ เดือนน้ีเปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางนาค 

วิถีช่ือวัสสานฤดูเปนฤดูฝน เปนเพือ่กําเดาเสลดกลาลมออน ๚ อน่ึง 

ถาไขในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ทั้ง ๒ เดือนน้ี เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทาง 

    ๙ 

   ๑๐ 

 
 

 
 

    ๑๑ 

    ๑๒ 

 
 

 
 



๒๔๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๓ 

 

นาควิถี ช่ือสรทรดูเปนระดูฝนปนนําคางรดูอนน เปนลมเสลดกลากําเดา 

 

ออนดงงน้ี ๚ อน่ึงถาไขบงงเกิดในเดือน          ทงง ๒ เดือนน้ี เปนกาลพร 

 

อาทิตยเสดจทางอัชวิถี ช่ือเหมันตรดูเปนระดูนําคาง เปนเพือ่โลหิต 

 

กําเดากลา เสลดลมออน ๚ อน่ึงถาไข(บงงเกิด)ในเดือน          ทงง สอง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๓ 

นาควิถี ช่ือสรทฤดูเปนฤดูฝนปนนํ้าคางฤดูอัน เปนลมเสลดกลากําเดา 

ออนดังน้ี ๚ อน่ึงถาไขบังเกิดในเดือน ๑ เดือน ๒ ทั้ง ๒ เดือนน้ี เปนกาลพระ 

อาทิตยเสด็จทางอัชวิถี ช่ือเหมันตฤดูเปนฤดูนํ้าคาง เปนเพื่อโลหิต 

กําเดากลา เสลดลมออน ๚ อน่ึงถาไขบังเกิดในเดือน ๓ เดือน ๔ ทั้งสอง 

    ๑ 

    ๒ 

 
 

 
 

    ๓ 

    ๔ 

 
 

 
 



๒๔๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๔ 

 

เดือนน้ีเปนกาลพรอาทิตยเสดจทาง (อัช) วิถี ช่ือสสิรดูเปนระดูนําคางกับ 

รอนคาบกรรเปนเพื่อลมเสลดกลา โลหิตกําเดาออน ๚ ถาใขบงงเกิดข้ึน 

ในคิมหันตรดูน้ัน คือแรมคํ่า+หน่ึงเดือน ๔ ไปจนเพญเดือน ๘ เปนเพือ่เตโช 

ธาตุกําเดาโลหิตกลาย่ิงนัก ถาไขบงงเกิดข้ึนในวัศสานตรดูน้ันคือ 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๔ 

 

เดือนน้ีเปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางอัชวิถี ช่ือศศิรฤดูเปนฤดูนํ้าคางกับ 

รอนคาบกัน เปนเพือ่ลมเสลดกลา โลหิตกําเดาออน ๚ ถาไขบังเกิดข้ึน 

ในคิมหันตฤดูน้ัน คือแรมคํ่าหน่ึงเดือน ๔ ไปจนเพ็ญเดือน ๘ เปนเพื่อเตโช- 

ธาตุกําเดาโลหิตกลาย่ิงนัก ถาไขบังเกิดข้ึนในวัสสานฤดูน้ันคือ 

 

 

 



๒๔๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๕ 

 

แรมคํ่าห+น่ึงเดือน ๘ ไปจนถึงเพญ เดือน ๑๒ เปนเพื่ออาโปธาตุเสลด 

กลาย่ิงนัก ๚ ถาไขบงงเกิดข้ึนในเหมันตรดูน้ันคือแรมคํ่าห+น่ึง 

เดือน ๑๒ ไปจนเพญ เดือน ๔ เปนเพื่อวาโยธาตุลมกลาย่ิงนัก ๚ อน่ึง 

 

ทารใหตงงอายุศมแหงบุกคลอันไข[บงงเกิด]แลวจึ่งเอา              กําเนิดน้ัน 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี  ๘๕ 

 

แรมคํ่าหน่ึงเดือน ๘ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๑๒ เปนเพื่ออาโปธาตุเสลด 

กลาย่ิงนัก ๚ ถาไขบังเกิดข้ึนในเหมันตฤดูน้ันคือแรมคํ่าหน่ึง 

เดือน ๑๒ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๔ เปนเพื่อวาโยธาตุลมกลาย่ิงนัก ๚ อน่ึง 

ทานใหต้ังอายุสมแหงบุคคลอันไขบังเกิดแลวจึงเอาป เอาเดือน เอาวันกําเนิดน้ัน 

  ป 

 เดือน 

 วนน 

 

 
 

 



๒๔๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๖ 

 

บวกแลวเอานวทะวารทั้ง ๙ บวก [เฃา] ไว ๔ ถาน แลวนับเอาธาตุ 

ทงง ๔ บวกทุกถานทุกถานเอาเบญจขนนธทั้ง ๕ หารทงง ๔ ถาน 

 

ถาธาตุอนนไดออกเศศ                   ก็ดี ธาตุอนน+นันพิกลวิปริตใหโทศ 

 

ถาเศศเปนสมภเคราะหหาโย (ชน) มิไดดงงน้ี  อน่ึงวาลักษณปถวีธาตุ 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๖ 

 

บวกแลวเอานวทวารทั้ง ๙ บวกเขาไวได ๔ ฐาน แลวนับเอาธาตุ 

ทั้ง ๔ บวกทุกฐานเอาเบญจขันธทั้ง ๕ หารทัง้ ๔ ฐาน 

ถาธาตุอันใดออกเศษศูนยก็ดีเศษบานเคราะหก็ดี ธาตุอันน้ันพิกลวิปริตใหโทษ 

ถาเศษเปนสมเคราะหหาโยชนมิไดดังน้ี  อน่ึงวาลักษณะปถวีธาตุ 

 

สูญ 

บาพเคราะห     
 



๒๔๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ  สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๗ 

แตกนนน มีประเพท ๓ ประการ คือโสตประสาทมิไดยินสําเนยีงอันใด+ๆ ประการ ๑  

คือจักษุประสาทมิไดเหนคนแลเหนสิ่งอันไดประการ๑ คือมังษกระดาง 

 

ดงงทอนไมประการ ๑ ถาเหนลักษณอันน้ีก็ดีแตใน        วนนเปนกํา+หนด 

 

อน่ึงไฃบริโภคอาหารมรีศอัน              คือปถวีธาตุออกจากกาย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๗ 

แตกน้ัน มีประเภท ๓ ประการ คือโสตประสาทมิไดยินสําเนียงอันใดๆ ประการ ๑  

คือจักษุประสาทมิไดเห็นคนแลเห็นสิ่งอันใดประการ ๑ คือมงัสะกระดาง 

ดังทอนไมประการ ๑ ถาเห็นลักษณะอันน้ีก็ดีแตใน ๔ วันใน ๕ วัน เปนกําหนด 

อน่ึงใครบริโภคอาหารมรีสอันเปรี้ยว อันเค็ม อันหวาน คือปถวีธาตุออกจากกาย 

 

             ๔ 

          ๕             
 

เปรียว 

เคม 

หวาน 

 

 
 

 



๒๕๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๘ 

 

แลกํานดแตใน         วันนพนน้ัน[อยาไดดุจเตยีวอน่ึง]อนนวาลักษณเตโชธาตุ 

 

แตกน้ันมีประเพท ๔ ประการคือใหหายใจดุจจสอึก ประการ ๑ + คือปากลิ้นเปรี้ยว 

[ประการ ๑]ให...เคมประการ ๑   คือใหย 

เสโทตกแตหนาถึงตัวประการ ๑ ถาเหนลักษณดงงน้ีคาตแตใน  

 

๒ วนนเปนกํานด อน่ึงไฃใหเวยีนษรีสะให             เยนนักน้ันคือ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๘ 

แลกําหนดแตใน ๖ วันใน ๗ วันพนน้ันอน่ึงอันวาลักษณะเตโชธาตุ- 

แตกน้ันมีประเภท ๔ ประการคือใหหายใจดุจจะสะอึก ประการ ๑ คือปากลิ้นเปรี้ยว 

ประการ ๑ คือให...เค็มประการ ๑ คือให 

เสโทตกแตหนาถึงตัวประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังน้ีคาดแตใน  

๒ วันเปนกําหนด อน่ึงใครใหเวียนศีรษะ ใหหนาตาเย็นหนาผากเย็นนักน้ันคือ 

           ๖ 

         ๗            

 
 

 
 

     นาตา 

     นาผาก            

 
 

 
 



๒๕๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๙ 

 

เตโชธาตุออกจากกายแลกํานดใน        วนนพนน้ันอยาไดดุจเตยีว อน่ึง 

 

อันวาลักษณอาโปธาตุแตกน้ันมปีระเพท ๔ ประการ คือแลบลินหมีออก 

ประการ ๑ คือลิ้นแหงไปประการ ๑ คือ (ขัดเบา) ประการ ๑ คือเจรจามิออก 

 

ประการ ๑  ถาเหนลักษณดงงน้ี (แลกํานดแตใน)        วนนเปนกํานด อน่ึง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๙ 

 

เตโชธาตุออกจากกายแลกําหนดใน ๗ วัน ๘ วันพนน้ันอยาไดดุจเทียว อน่ึง  

อันวาลักษณะอาโปธาตุแตกน้ันมปีระเภท ๔ ประการ คือแลบลิ้นมอิอก 

ประการ ๑ คือลิ้นแหงไปประการ ๑ คือขัดเบา ประการ ๑ คือเจรจามอิอก 

ประการ ๑  ถาเห็นลักษณะดังน้ีแลกําหนดแตใน ๑ วัน  ๒ วันเปนกําหนด อน่ึง 

          ๗ 

          ๘             
 

              ๑ 

           ๒            

 

 
 



๒๕๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๐ 

 

ไฃไมรูจกัรศแลกลิ่นอนน             (ถาเหนลักษณ) ดงงน้ีกํานดแต 

 

ใน          วนนพนน้ันอยาได คืออาโปธาตุออกจา+กตัวแลวดงงกลาวมาน้ี ๚  

 

อน่ึงอันวาลักษณวาโยธาตุแตกน้ัน มีประเพท ๓ ประการ คือเสโทตกหนัก 

ประการ ๑  คือหายใจเฃานอยออกมากประการ ๑ คือแลมิไดเหน(กลางวันแลกลางคืน) 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๐ 

 

ใครไมรูจกัรสแลกลิ่นอันเหม็น อันหอม ถาเห็นลักษณะดังน้ีกําหนดแต 

ใน ๗  วัน ๑๑ วันพนน้ันอยาได คืออาโปธาตุออกจากตัวแลวดังกลาวมาน้ี ๚  

อน่ึงอันวาลักษณะวาโยธาตุแตกน้ัน มีประเภท ๓ ประการ คือเสโทตกหนัก 

ประการ ๑  คือหายใจเขานอยออกมากประการ ๑ คือแลมิไดเห็นกลางวันแลกลางคืน 

 

         ๗ 

         ๑๑            

 
 

 
 

       เหมน 

        หอม             
 



๒๕๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๑ 

 

ประการ ๑ ถาเหนลักษณดงงน้ีคาตแตใน         วนนพนน้ันอยาไดดุจเตยีว 

 

อน่ึง ถาไฃเรยีกมิไดยินน้ันคือวาโยธาตุออกจากกายแลวกํานดแตใน  

๗ วันน้ัน อน่ึงอากาษธาตุ[แตกน้ันมีประเภท] ๒ ประการคือโสตประสาทดงงกรอกๆ 

ประการ ๑ คือมิไดเหนเน้ือษรี (ประการ ๑) ถาเหนลักษณดงงน้ี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๑ 

 

ประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังน้ีคาดแตใน ๑ วัน ๒ วันพนน้ันอยาไดดุจเทียว 

อน่ึง ถาใครเรียกมิไดยินน้ันคือวาโยธาตุออกจากกายแลวกําหนดแตใน  

๗ วันน้ัน อน่ึงอากาศธาตุแตกน้ันมีประเภท ๒ ประการคือโสตประสาทดังกรอกๆ 

ประการ ๑ คือมิไดเห็นเน้ือสีประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังน้ี 

 

 

           ๑ 

        ๒            

 
 

 
 



๒๕๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด  เวชศาสตร   

เลขที่  ๑๑๓  

ประวัติ  สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๒ 

 

แลกํานดแตใน        วนนพนน้ัน+อยาไดดุจเตยีว (อน่ึง) อนนวาลักษณปถวีธาตุ 

 

ใหโทศเพราะกําเรบิน้ันมลีักษณ ๑๓ ประการ คือนอนม+ิหลบั ๑ คือมักโกรธ ๑ คือ  

ระหายนํ้า ๑ คือทําอาการดงงชา ๑ คือเจบ็อก ๑ คือนํ้าลายไหลหนัก ๑ คือเสียด 

 

แทงราวคาง ๑ คือเจบ            แลอุจาระ ปะสาวะมิออกประการ ๑ คือให 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๒ 

 

แลกําหนดแตใน ๒ วัน ๓ วันพนน้ันอยาไดดุจเทียว อน่ึงอันวาลักษณะปถวีธาตุ 

ใหโทษเพราะกําเรบิน้ันมลีักษณะ ๑๓ ประการ คือนอนมหิลบั ๑ คือมักโกรธ ๑ คือ  

กระหายนํ้า ๑ คือทําอาการดังชา ๑ คือเจบ็อก ๑ คือนํ้าลายไหลหนัก ๑ คือเสียด 

แทงราวขาง ๑ คือเจบ็หลังเจบ็เอว แลอจุจาระ ปสสาวะมิออกประการ ๑ คือให 

          ๒ 

          ๓            

 
 

 
 

        หลัง 

        เอว            

 
 

 
 



๒๕๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๓ 

 

ทองลั่นจอๆประการ ๑  คือใหหวานปาก คือใหนักตัวแลปวดศีศะ ๑  

 

คือขอลั่นดงงกรอบๆ ประการ ๑ คือใหเจบขอ           ๑ แลใหเจบนาแฃง  

 

ทงง ๑๓ ประการ น้ีคือ ปถวีธาตุกําเรบิข้ึนใหโทศ ๚ อนนวาเตโชธาตุ 

กําเรบิใหโทศน้ันมีลกัษณ ๑๓ ประการคือปาก (แหงคอแหง) ๑ คือใหไอ ๑คือให 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๓ 

 

ทองลั่นจอๆ ประการ ๑  คือใหหวานปาก คือใหหนักตัวแลปวดศีรษะ ๑  

คือขอลั่นดังกรอบๆ ประการ ๑ คือใหเจบ็ขอมือขอเทา ๑ แลใหเจ็บหนาแขง   

ทั้ง ๑๓ ประการ น้ีคือ ปถวีธาตุกําเริบใหโทษ ๚ อันวาเตโชธาตุ 

กําเรบิใหโทษน้ันมีลกัษณะ ๑๓ ประการคือปากแหงคอแหง ๑ คือใหไอ ๑ คือให 

 

         มือ 

         ทาว            

 
 

 
 



๒๕๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๔ 

 

ฟนแหง ๑ คือมยิากอาหาร ๑ คือ (นอนแลวไมอยากจะ) ลกุข้ึนได ๑ คือปวดศีศะ ๑  

 

คือใหตามืด ๑ คือไมสะบายใหระ         ทงงตัว ๑ คือมักกินสิ่งของ 

 

อันรอนแลเย็นนัก ๑ คือใหน่ิงอยูมิได(พูด)จรรจา ๑ คือเจรจาแลวลืม 

ไป ๑ คือใหเจบหลัง ๑ คือใหนํ้าตาตก ๑ ทงง ๑๓ ประการน้ี คือเตโช 

 

คําอาน 

หนาท่ี  ๙๔ 

 

ฟนแหง ๑ คือมิอยากอาหาร ๑ คือนอนแลวไมอยากจะลุกข้ึนได ๑ คือปวดศีรษะ ๑  

คือใหตามืด ๑ คือไมสบายใหระส่ําระสายทัง้ตัว ๑ คือมักกินสิ่งของ 

อันรอนอันเย็นนัก ๑ คือใหน่ิงอยูมิไดพูดจรรจา ๑ คือเจรจาแลวลืม 

ไป ๑ คือใหเจ็บหลัง ๑ คือใหนํ้าตาตก ๑ ทั้ง ๑๓ ประการน้ี คือเตโช 

 

          สํา 

        สาย            

 
 

 
 



๒๕๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๕ 

 

ธาตุกําเริบข้ึนใหโทศ ๚ อันวาอาโปธาตุกําเริบใหโทศน้ันมี ๑๕ ประการ คือ 

ตัวสั่นแลวิงเวยีน ๑ คือจักษุมืดไปย ๑ คือมักหาวนอน ๑ คือมักระหาย 

 

นํ้า ๑ คือใหนํ้าตาตก ๑ คือใหปวดศีศะ ๑ คือใหเมื่อย            คือนอน 

 

มิ+หลบั ๑ คือให           ๑ กินอาหาร (มิรูรศ ๑ ) คือใหคํานึงแตของหอม ๑  

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๕ 

ธาตุกําเริบข้ึนใหโทษ ๚ อันวาอาโปธาตุกําเริบใหโทษน้ันมี ๑๕ ประการ คือ 

ตัวสั่นแลวิงเวียน ๑ คือจักษุมืดไป ๑ คือมักหาวนอน ๑ คือมักกระหาย 

นํ้า ๑ คือใหนํ้าตาตก ๑ คือใหปวดศีรษะ ๑ คือใหเมื่อยตีนเมื่อยมือ ๑   คือนอน- 

มิหลบั ๑ คือใหไอ ๑ ใหสะอกึ ๑ กินอาหารมิรูรส ๑ คือใหคํานึงแตของหอม ๑  

         ตีน ๑                       

         มือ ๑ 

 
 

   
 

        ไอ                       

        สอึก 

 
 

 
 



๒๕๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่  ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๖ 

 

คือใหกฤกแตการเมถุน ๑ คือนอน (หลับแลวใหสดุงหวาดเสยีว) ๑ คือมักหวาด ๑ คือ 

มัก+หนาว ๑ คือเมื่อนอนมกยากนํ้า ๑ ทงง ๑๕ ประการน้ีคืออาโปธาตุ 

กําเรบิข้ึนใหโทศ ๚ อนน+วาวาโยธาตุ (กําเริบ) ใหโทศมลีักษณะ ๑๕ ประการ  

 

คือใหขน           สยองเกลา ๑ คือใหมีนํ้ามูก ๑ คือใหเจบปาก ๑ คือ  

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๖ 

 

คือใหระลึกแตการเมถุน ๑ คือนอนหลับแลวใหสะดุงหวาดเสียว ๑ คือมักหวาด ๑ คือ 

มักหนาว ๑ คือเมื่อนอนมักอยากนํ้า ๑ ทั้ง ๑๕ ประการน้ีคืออาโปธาตุ 

กําเรบิข้ึนใหโทษ ๚ อันวาวาโยธาตุกําเรบิใหโทษมีลักษณะ ๑๕ ประการ  

คือใหขนลุกขนพองสยองเกลา ๑ คือใหมีนํ้ามูก ๑ คือใหเจ็บปาก ๑ คือ 

 

        ลุก                       

       พอง 

 
 

 
 



๒๕๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๗ 

 

ใหฟนแหง ๑ คือใหลิ้นแหง ๑ คือฅอแหง ๑ คือใหระหายนํ้า ๑ คือใหกระเ+หมน 

ตา ๑ คือ เหนลูกเมียมักโกรธเคยีง ๑ (คือ) มกัอยูทีส่งัด ๑ คือมัก+หนาวบิด 

 

คราน ๑ คือให            เย็น ๑ คือมิรูศึกยาก (อาหาร) ๑ คือมักใหกินสมแลสิ่ง 

 

อันเย็น ๑ คือใหไอ ๑ ทงง ๑๕ ประการน้ี (คือวา) โยธาตุกําเริบข้ึนใหโทศดุจ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๗ 

 

ใหฟนแหง ๑ คือใหลิ้นแหง ๑ คือคอแหง ๑ คือใหกระหายนํ้า ๑ คือใหกระเหมน 

ตา ๑ คือเห็นลูกเมียมักโกรธเคือง ๑ คือมักอยูทีส่งัด ๑ คือมกัหนาวบิด 

คราน ๑ คือใหตีนเย็น มือเย็น ๑ คือมิรูสึกยากอาหาร ๑ คือมักใหกินสมแลสิง่ 

อันเย็น ๑ คือใหไอ ๑ ทั้ง ๑๕ ประการน้ีคือวาโยธาตุกําเรบิข้ึนใหโทษดุจ 

 

         ตีน                       

         มือ 

 
 

 
 



๒๖๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ 

หมวด เวชศาสตร   

เลขที่ ๑๑๓  

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๘ 

 

กลาวมาแลวน้ัน ๚ พรอาจาริยเจา[จักกลาวมาในพรคําภีร]ธาตุวินิไฉยผูก ๑ วา  

ขันธบัญ+จกทัง้ ๕ และอายตณะ ๖ แลตําเนิน (พรจันทร) พรอาทิตย โดยวิถีแหง 

 

จักรราษรทีงง ๑๒ ราษรี แลรดู          แลธาตุ (อภิญญาณะ) แลจัตุรธาตุสมาสรรพ 

 

แลธาตุ           ใหโทศแลธาตุลดถอยน้ันไดจบบริบรูรณโดยสังเขป ๚๛ 

 

คําอาน 

หนาท่ี  ๙๘ 

กลาวมาแลวน้ัน ๚ พระอาจารยเจาจักกลาวมาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๑ วา  

ขันธบัญจกทั้ง ๕ และอายตนะ ๖ แลดําเนินพระจันทร พระอาทิตย โดยวิถีแหง 

จักรราศีทั้ง ๑๒ ราศี แลฤดู ๓ ฤดู ๖ แลธาตุอภิญญาณ แลจตุรธาตุสมาสรรพ  

แลธาตุแตกใหโทษ ธาตุกําเรบิใหโทษ แลธาตุลดถอยน้ันไดจบบรบิูรณโดยสังเขป ๚๛ 

 

          ๓                       

          ๖ 

 
 

 
 

       แตก                       

       พิการ 

 
 

 
 



๒๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ถายถอดปริวรรตเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑ 
                              คาบพิศมโอสถสทิตตาม             ๚ะ 

             ทอนลดทวีโอสถท้ังปวง             ๚ะ 

๏ พรคําภีรธาตุวินิไฉยผูก ๒ กลาวมาไนลักษณกองโรคดวย โอสถอันควรแกโรคย            ๚ะ 

            ประถมธาตุท้ัง สี่                ๚ะ 

            ทวตึงสาการ                   ๚ะ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑ 
   คาบพิษโอสถสถิตตามวันตามเพลา ๚ะ 

     ทอนลดทวีโอสถท้ังปวง       ๚ะ 

๏ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ กลาวมาในลักษณะกองโรคดวย  โอสถอันควรแกโรค          ๚ะ 

     ประถมธาตุท้ัง ๔           ๚ะ 

     ทวตึงสาการ               ๚ะ 

 

 

 

 

 
 
 

ก็จบบริบูรณโดย 
สังเขป 

 

 
 
 
 

ก็จบบริบูรณโดย 
สังเขป 

 

        วัน                       

      เพลา 

 

 
 



๒๖๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒ 

 

๏ อาจาริเยน  อันวาพรอาจาริยเจาจะกลาวไนพรคัมภีรทาตุวินิไฉยผูก ๒ น้ีสืบตอไป 

 

ดังน้ีแลไหแพทยทังหลายพิจรณาดูซึงโรคไหเหนวาเปนโรคอัน          แทแลว ก็พึงไห 

 

บริโภคซึงโอสถอันจบําบัตซึงทาตุเสียกอน จีงประกอบซึงโอสถอันจะแกซึงโรค 

นันนสืบตอไป แลสัพยานันแจงอยูไนพรคําภีรสัพคุนโนนแลวไหแพท(ไช) 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒ 

๏ อาจาริเยน อันวาพระอาจารยเจาจะกลาวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ น้ีสืบตอไป 

ดังน้ีแลใหแพทยทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งโรคใหเห็นวาเปนโรคอันใดอันหน่ึงแทแลว ก็พึงให 

บริโภคซึ่งโอสถอันจะบําบัดซึ่งธาตุเสียกอน จึงจะประกอบซึ่งโอสถอันจะแกซึ่งโรค 

อันน้ันสืบตอไป แลสรรพยาน้ันแจงอยูในพระคัมภีรสรรพคุณโนนแลวใหแพทยใช 

 
 ˝ 

   ได 

   นึง  
 

 
 ˝

 
 

 

 
 

๑ 



๒๖๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓ 

 

ปฺญาจักสันเอาแตควรกับโรคานุโรคน้ันเทีด ๚ อนึงอันวาแพทยเมือจะ (เที่ยว) 

เกบเอาซึงสัพยามาประกอบนันไหรูจักซึงเพลาแลวันพิศมยาอันสทิตอยูน้ันแล 

เมีอจไปน้ันไหบรีกําดวยพรคาถาน้ีไป๚ ลวตฺ ฺตพ ฺพ ฺยํ นมสิตฺวํ ตโต ขนฺโธทิสาลาย สพ ฺพ 

สิท ฺธิภวนฺตุเมสฺวตฺติฑิฆายุสฺวตฺติท ฺธิ๚ แลวไหเอาซึงสัพยาตามกํานดวันแลเพลา 

 

คําอาน 

 

หนาท่ี ๓ 

 

ปญญาจักสรรเอาแตควรกับโรคานุโรคน้ันเถิด ๚ อน่ึงอันวาแพทยเมื่อจะเที่ยว 

เก็บเอาซึ่งสรรพยามาประกอบน้ันใหรูจักซึ่งเพลาแลวันพิษยาอันสถิตอยูน้ันแล 

เมื่อจะไปน้ันใหบริกรรมดวยพระคาถาน้ีไป ๚ ลวตฺ ฺตพ ฺพ ฺยํ นมสิตฺวํ ตโต ขนฺโธทิสาลาย 

สพ ฺพ 

สิท ฺธิภวนฺตุเมสฺวตฺติฑิฆายุสฺวตฺติท ฺธิ ๚ แลวใหเอาซึ่งสรรพยาตามกําหนดวันแลเพลา 



๒๖๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔ 

 

น้ัน ๚ เพลาเชาไหเกบเอาลกูสัพยา เพลาเทยีงไหเกบเอาซึงดอกสัพยา 

เพลาบายไหเกบเอาซงึกิ่งแลไบสพัยา เพลาเยนไหเกบเอาซึง่รากสพัยา 

ดุจกลาวไวดังน้ี ๚ วนัอาทิตยเพลาเชาพิศมยาอยูทั่วทัง้ตน เพลาสาย 

พิษมยาสทิดราก เพลาคําพิศมยาสทิดอยูเปลอืก วันจนเพลาเชาพิศมยา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔ 

 

น้ัน๚ เพลาเชาใหเกบ็เอาลูกสรรพยา เพลาเที่ยงใหเกบ็เอาซึง่ดอกสรรพยา 

เพลาบายใหเก็บเอาซึง่กิ่งแลใบสรรพยา เพลาเย็นใหเกบ็เอาซึ่งรากสรรพยา 

ดุจกลาวไวดังน้ี ๚ วันอาทิตยเพลาเชาพิษยาอยูทั่วทั้งตนเพลาสาย 

พิษยาสถิตราก เพลาคํ่าพิษยาสถิตอยูเปลือก วันจันทรเพลาเชาพษิยา 

 



๒๖๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕ 

 

สทิตอยูราก เพลาสายพิศมยาสทิตอยูแกน เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูไบ เพลา 

เยนพิศมยาสทิตอยูเปลอีก ๚ วนัอังคารเพลาเชาพิศมยาสทติอยูไบ เพลาสายพิศมยา 

สทิตอยูเปลอีก เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูทั่วทั้งตน เพลาเยนพิศมยาสทิตอยู 

ราก ๚ วนัพุทเพลาเชาพิศมยาสทิตอยูราก เพลาสายพิศมยาสทิตอยูไบ เพลาเทยีง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕ 

 

สถิตอยูราก เพลาสายพิษยาสถิตอยูแกน เพลาเทียงพิษยาสถิตอยูใบ เพลา 

เย็นพิษยาสถิตอยูเปลือก ๚ วันอังคารเพลาเชาพิษยาสถิตอยูใบ เพลาสายพิษยา 

สถิตอยูเปลือก เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูทั่วทัง้ตน เพลาเย็นพิษยาสถิตอยู 

ราก ๚ วันพุธเพลาเชาพิษยาสถิตอยูราก เพลาสายพิษยาสถิตอยูใบ เพลาเที่ยง 

 

 



๒๖๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖ 

 

พิษมยสทิตอยูเปลอีก เพลาเยนพิศมยาสทิตอยูแกน ๚ วันประหัษเพลาเชาพิศม 

ยาสทิตอยูแกน เพลาสายพิศมยาสทิตอยูไบ เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูราก 

เพลาเยนพิศมยาสทิตอยูเปลอีก ๚ วันสุกรเพลาเชาพิศมยาสทิตอยูไบ เพลา 

สายพิศมยาสทิตอยูราก เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูเปลีอก เพลาเยนพิศมยา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖ 

 

พิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูแกน ๚ วันพฤหัสบดีเพลาเชาพิษ 

ยาสถิตอยูแกน เพลาสายพิษยาสถิตอยูใบ เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูราก 

เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูเปลือก ๚ วันศุกรเพลาเชาพิษยาสถิตอยูใบ เพลา 

สายพิษสถิตอยูราก เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็นพิษยา 

 



๒๖๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๗ 

 

สทิตอยูแกน ๚ วันเสาเพลาเชาพิศมยาสทิตอยูราก เพลาษายสทิตอยูทั่วทั้งตน 

เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูเปลอีก เพลาเยนพิศมยาสทิดอยูไบ ๚ ดังน้ี 

พรอาจาริยเจากลาวไวไหแพทยทั้งหลายพึงรูดังน้ีเทีด  อนึงอันวาโอ  

 

สถอันไดมีรศอันขมแกดี            ออกจับเสมหก็ดี แลแกสรรพโรคใหปรกติ 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗ 

 

สถิตอยูแกน๚วันเสารเพลาเชาพิษยาสถิตอยูราก เพลาสายสถิตอยูทั่วทั้งตน 

เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูใบ ๚ ดังน้ี 

พระอาจาริยเจากลาวไวใหแพทยทั้งหลายพึงรูดังน้ีเถิด  อน่ึงอันวาโอ- 

สถอันใดมีรสอันขมแกดีฟุง ดีเดือด ดีพลุง ดีซาน ออกจับเสมหะก็ดี แลแกสรรพโรคให 

ปรกติ 

 ฝูง 

เดอีด 

พลุง 

ทราน  

 



๒๖๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘ 

 

อันโอสถไดมรีษอัน              แกใจช่ืนข้ึน ๚ อันวาโอสถอันไดผาย แกเสมหะ 

 

แหงฃากหมอีอกแลเสมหตีข้ึนหายใจขัด ๚ แลโอสถอันไดมีรษเผดน้ันทราพ 

ไปในผิวหนัง ๚ โอสถอันไดมีรษอันหวานแลเปรยีวก็ดี ทราพไปทั่วสรรพ 

กาย ๚ แลโอสถอันไดมรีษอันฝาด ทราบไปไนเนีอแลเอนทงัหลาย ๚ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘ 

 

อันโอสถใดมรีสอันหอมอันหวานแกใจช่ืนข้ึน ๚ อันวาโอสถอันใดผาย แกเสมหะ 

แหงขากมิออกแลเสมหะตีข้ึนหายใจขัด ๚ แลโอสถอันใดมีรสเผ็ดน้ันซาบ 

ไปในผิวหนัง ๚ โอสถอันไดมีรสอันหวานแลเปรี้ยวก็ดี ซาบไปทั่วสรรพ 

กาย ๚ แลโอสถอันใดมรีสอันฝาด ซาบไปในเน้ือแลเอ็นทั้งหลาย ๚ 

 

หอม 

วาน     
 



๒๗๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙ 

 

โอสถอันไดมรีษอันเคม ทราพไปทกุแหงผิวหนังแลเสนขนทัง้ปวงน้ัน อนึงมีอยู 

ไนพรคัมภีรสาโรชสงัคหผูก ๑ นันแลว ถาแพททังหลายจะประกอบซึงโอสถอัน 

 

ไดนึงก็ดีไหพิจรนาเอาตามพิศอยูแหง               ตามวันแลเพลาซึ่งกลาวมาแลว 

 

น้ัน ๚ อนึงถาแพทจประกอบซึง่โอสถแกพยาธิ ๑๒ จําพวกน้ัน ไหกระทําตามพร 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙ 

โอสถอันใดมรีสอันเค็ม ซาบไปทุกแหงผิวหนังแลเสนขนทัง้ปวงน้ัน อน่ึงมีอยู 

ในพระคัมภีรสาโรชสังคหะผกู ๑ น้ันแลวถาแพทยทั้งหลายจะประกอบซึ่งโอสถอัน 

ใดหน่ึงก็ดีใหพิจารณาเอาตามพิษอยูแหงใบ แหงราก แหงเปลือก ตามวันแลเพลาซึ่ง 

กลาวมาแลว 

น้ัน ๚ อน่ึงถาแพทยจะประกอบซึ่งโอสถแกพยาธิ๑๒จําพวกน้ัน ใหกระทําตามพระ 

ใบ 

ราก   

เปลอีก    

 



๒๗๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐ 

 

ตําราซึ่งทานต้ังไวน้ัน ถาแลไนทองตําราน้ันไวสิ่งแล  เขาหัวหษัคุนดวย แลไห 

ทวีหัษคุนข้ึน  ถายาน้ันเฃาสลอด ไหทวีสลอดข้ึน  ถายาน้ันเฃาเจตมลูดวย 

 

ไหทวีเจตมูลข้ึน  ถายา               ก็ดีไหทวีดุจกรร ๚ อน่ึงถาบุกคลผูไดไขเพิ่งลง 

 

ไหโทษน้ัน เฉพาะไหเอายาลมแก ถายาไนทองตําราน้ันสิ่งแล  ไหเอายาอัน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐ 

ตําราซึ่งทานต้ังไวน้ัน ถาแลในทองตําราน้ันไวสิ่งแล ๑ สลึงเขาหัวหัสคุณดวย แลให 

ทวีหัสคุณข้ึน ๒ สลึง ถายาน้ันเขาสลอดใหทวีสลอดข้ึน ๒ สลึง ถายาน้ันเขาเจตมูลดวย 

ใหทวีเจตมูลข้ึน ๒ สลึง ถายากอน ยาผง ยานํ้า ก็ใหทวีดุจกัน ๚ อน่ึงถาบุคคลผูใดไขเพิ่งลง 

ใหโทษน้ัน เฉพาะใหเอายาลมแก ถายาในทองตําราน้ันสิ่งแล ๑ สลึง ใหเอายาอัน 

  กอน 

  ผง       

  นํา  

 



๒๗๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๑ 

 

อันอยูไนทองพรคําภิรสรัรพคุนอันแกลมน้ันไสทวีข้ึน  ถาไขเพือ(กําเดา) 

ลมเลอีดแลเสลดก็ดี เปนเพีอฤษดวงก็ดีไหเอายาอันแกโรคสิง่น้ันๆ ทวีไส  

ดุจกันดังกลาวมาแลวน้ัน ๚ อนึงผูไดเกีดพยาธิในผิวหนัง ไหเอายาอันทราบ 

ไปไนผิวหนังน้ันแก ๚ อน่ึงถาผูไดเกีดพยาทิไนกอนเน้ือ ใหเอายาอันทราบ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๑ 

 

อันอยูในทองพระคัมภีรสรรพคุณอันแกลมน้ันใสทวีข้ึน ๒ สลึง ถาไขเพื่อกําเดา 

ลมเลือดแลเสลดก็ดี เปนเพื่อริดสีดวงก็ดีใหเอายาอันแกโรคสิ่งน้ันๆ ทวีใส ๒ สลึง 

ดุจกันดังกลาวมาแลวน้ัน ๚ อน่ึงผูใดเกิดพยาธิในผิวหนัง ใหเอายาอันซาบ 

ไปในผิวหนังน้ันแก ๚ อน่ึงถาผูใดเกิดพยาธิในกอนเน้ือ ใหเอายาอันซาบ 

 

 



๒๗๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๒ 

ไปไนกอนเน้ือน้ันแก ๚ อน่ึงถาผูไดเกีดพยาทิไนกระดูก ใหเอายาอันทราบไปไนกระ 

ดูกน้ันแก ๚ อนึงผูไดเกิดพยาทิไนดี ไหเอายาอันทราบไปไนดีแก ๚ อน่ึงถา 

 

ผูไดพยาทิบงัเกีดเพราะ                แลโรคสิ่งไดๆ ก็ดี ใหเอายาจําเภาะโรคสิงน้ัน 

 

น้ันมาแกตามพรคําภีรสรพัคุนน้ันเทีด ๚ อน่ึงพรอาจาริยเจาทานกลาวไว 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๒ 

 

ไปในกอนเน้ือน้ันแก ๚ อน่ึงถาผูใดเกิดพยาธิในกระดูก ใหเอายาอันซาบไปในกระ- 

ดูกน้ันแก ๚ อน่ึงผูใดเกิดพยาธิในดี ใหเอายาอันซาบไปในดีแก ๚ อน่ึงถา 

ผูใดพยาธิบังเกิดเพราะ ลม เพราะเลือด เพราะเสลด แลโรคสิ่งใดๆ ก็ดีใหเอายาจําเพาะ 

โรคสิง่น้ัน 

น้ันมาแกตามพระคัมภีรสรรพคุณน้ันเถิด ๚ อน่ึงพระอาจารยเจาทานกลาวไว 

   ลม 

  เลอีด 

  เสลด  

 



๒๗๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๓ 

แพททังหลายพงึพจิรนาซงึโทษแหงไขทังปวงน้ันไหรูแจงไนลกัษณแลประ 

 

เพทคอื               โทษก็ดี แลโทษทังหลายน้ันเปนอันมากคอ ื                     อัน 

 

เปนเพีอ              เปนเพื่อใจน้ันผิดจริตเปนบาก็ดีแลเปนพยาทิ ๗ จําภวก 

 

ก็ดีไหพิจรรนาซึงโรคนันจงแจง แลวจีงเอาโรคน้ันตังไวเปนกระ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๓ 

แพทยทั้งหลายพึง่พจิารณาซึง่โทษแหงไขทั้งปวงน้ันใหรูแจงในลักษณะแลประ 

เภทคือเอกโทษก็ดี ทุวันโทษก็ดี ตรีโทษก็ดี แลโทษทั้งหลายน้ันเปนอันมาก คือลม  

คือเสลด คือสันนิบาต อัน 

เปนเพื่อดี เปนเพื่อเลือด เปนเพื่อใจน้ันผิดจริตเปนบาก็ดีแลเปนพยาธิ ๗ จําพวก 

ก็ดีใหพิจารณาซึ่งโรคน้ันจงแจง แลวจึงเอาโรคน้ันต้ังไวเปนกระ 

 

 ด ี

เลอีด  
 

ลม 

เสลด 

สรรนิบาต       

    เอก 

   ทุวัณ 

   ตร ี  

 



๒๗๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๔ 

ทูกอนจีงเอายาจําเภาะแกโรคน้ันมาพิจรนาดูไหรูจักวารษโอสถน้ัน 

 

หวาน           และ              ก็ดี แลไหรูเอา               และ               แลไบน้ัน 

 

 

ออนแกแล             ไหจงแมนยํา ๚ ถาแลโรคบุคคลอันไขน้ันลงทอง 

 

แลจไครไหปต ถายาจําเภาะปตน้ันเหนวายาผายเขาอยูดวยจีงไหยา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๔ 

ทูกอนจึงเอายาจําเพาะแกโรคน้ันมาพิจารณาดูใหรูจักวารสโอสถน้ัน 

หวานขม หวานเผ็ด และฝาดก็ดี เปรี้ยวก็ดี เค็มก็ดี แลใหรูเอาราก เอาตน เอาแกน  

และเปลือกดอก ลูกและใบน้ัน 

ออนแก และหัว และเหงา และฝก ใหจงแมนยํา ๚ ถาแลโรคบุคคลอันไขน้ันลงทอง 

แลจะใครใหปด ถายาจําเพาะปดน้ันเห็นวายาผายเขาอยูดวยจึงใหยา 

ฝาด 

เปรยีว 

เขม  

 เปลอีก 

ดอก 

ลูก  

 ราก 

ตน 

แกน  

 

 หัว 

 งาว 

 ฝก  

 

   ขม 

   เผ็ด  
 



๒๗๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๕ 

 

เอายาพีผายน้ันออกเสีย เอายาทืชอบโรคอันปตไสเฃาไวแทนที ๚ ถาแลทนทองอยูหมี 

ไดลงเปนพรรดึก พิจรนาดูเหนวายาอันใดปตอยู ไหเอายาอันบิตน้ันออกเสียจีงเอา 

ยาที่ผายน้ันแทรกเฃาตามกลาแลออน ๚ ถาประกอบซึ่งโอสถแกลมไนทองตํารา 

เสมอภาก ไหทวีอยาแกลมซึ่งมีอยูไนพรคําภีรสรัพคุนน้ันสรงสาง ๚ ถาจะประกอบ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๕ 

เอายาที่ผายน้ันออกเสีย เอายาที่ชอบโรคอันปดใสเขาไวแทนที่ ๚ ถาแลทนทองอยูมิ 

ไดลงเปนพรรดึก พิจารณาดูเห็นวายาอันใดปดอยู ใหเอายาอันปดน้ันออกเสียจึงเอา 

ยาที่ผายน้ันแทรกเขาตามกลาแลออน ๚ ถาประกอบซึ่งโอสถแกลมในทองตํารา 

เสมอภาค ใหทวียาแกลมซึ่งมีอยูในพระคัมภีรสรรพคุณน้ันทรงสราง ๚ ถาจะประกอบ 

 

 

 



๒๗๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๖ 

 

โอสถแก               ก็ดี ในทองตําราต้ังไวเสมอภาก ใหทวีซึงยาอันจแก               ซึ่ง 

 

มีอยูไนพรคําภีรสรัพคุนน้ันข้ึน ๒ สวน เหตุวาจะไหโอสถน้ันแรงข้ึนกวาพยาทิ 

น้ัน  อน่ึงถาแทรกโอสถน้ันเลา ถาแลสรัพยาอันมีอยูในทองตําราน้ัน ๗ สิ่ง 

ไหเอาอยาที่จําเภาะแกโรคน้ัน ซึ่งมีอยูไนพรคําภีรสรัพคุนมาแทรกเฃา ๘ สิ่ง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๖ 

โอสถแกเสลด แกกําเดา แกเลือด ก็ดี ในทองตําราต้ังไวเสมอภาค ใหทวีซึ่งยาอันจะแก 

เสลด แกกําเดา แกเลือด ซึ่งมีอยูในพระคัมภีรสรรพคุณน้ันข้ึน ๒ สวน เหตุวาจะใหโอสถ

น้ันแรงข้ึนกวาพยาธิน้ัน  อน่ึงถาแทรกโอสถน้ันเลา ถาแลสรรพยาอันมีอยูในทองตํารา

น้ัน ๗ สิ่งใหเอายาที่จําเพาะแกโรคน้ัน ซึ่งมีอยูในพระคัมภีรสรรพคุณมาแทรกเขา ๘ สิ่ง 

 

เสลด 
กําเดา 
เลอีด  

 
เสลด 

กําเดา 

เลอีด  

 



๒๗๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๗ 

 

เหตุวาบุกคลอันไขน้ัน เปนพยาทนัิกกวาบุคคลทังหลายน้ัน อันสรพัอยา 

ที่มีอยู ไนพรคําภีรสรัพคุนน้ันยอมแกโรคจําเภาะ ๚ อันวารศอยาทั้งปวงนัน 

ก็แรงกวากันแลกันโดยกําดับดังน้ี คือรากแรงกวาแกน คือแกนแรงกวา 

เปลอีก คือเปลอกีแรงกวากะพี้ คือกะพี้แรงกวาไบแก คือไบแกแรง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๗ 

 

เหตุวาบุคคลอันไขน้ัน เปนพยาธิหนักกวาบุคคลทั้งหลายน้ัน อันสรรพยา 

ที่มีอยู ในพระคัมภีรสรรพคุณน้ันยอมแกโรคจําเพาะ ๚ อันวารสยาทั้งปวงน้ัน 

ก็แรงกวากันแลกันโดยลําดับดังน้ีคือ รากแรงกวาแกน คือแกนแรงกวา 

เปลือก คือเปลือกแรงกวากะพี ้คือกะพี้แรงกวาใบแก คือใบแกแรง 

 

 

 



๒๗๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๘ 

 

กวาไบออน คือไบออนแรงกวาดอกแก คอืดอกแกแรงกวาดอกออน 

รศลูกออนน้ันกับไบเทากัน รศลูกแกน้ันกับเปลอีกอันติดรากน้ันเทากัน 

ไหแพทสําคันพงึรูดังน้ีเทีด ๚ อน่ึงอันวาบุทคลอันคลอดจากครันได ๑๕ วัน 

ถึง ๗ เดอีน ธาตุทั้ง ๔ น้ันยังออนอยู ต้ังแต ๗ เดอีนถึง ๓ ขวบธาตุดอย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๘ 

 

กวาใบออน คือใบออนแรงกวาดอกแก คือดอกแกแรงกวาดอกออน 

รสลูกออนน้ันกับใบเทากัน รสลูกแกน้ันกับเปลือกอันติดรากน้ันเทากัน 

ใหแพทยสําคัญพึงรูดังน้ีเถิด ๚ อน่ึงอันวาบุคคลอันคลอดจากครรภได ๑๕ วัน 

ถึง ๗ เดือน ธาตุทั้ง ๔ น้ันยังออนอยู ต้ังแต ๗ เดือนถึง ๓ ขวบธาตุดอย 

 

 



๒๘๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๙ 

 

จําเรญิข้ึนไปถึง ๗ ขวบเทาถึง ๑๖ ขวบธาตุก็คอนจําเริญข้ึนไป จําเรญิข้ึนไป 

จํนถึงอายุสม ๗๐ ปธาตุทั้ง ๔ ก็คืนลงมา ๚ ถาแลแพทจประกอบซึ่งโอ 

 

สถไหกุ            เมีอแรกปติสนทิไนคัรรภมารดาจนได ๑๐ เดอีนเปนกํา 

 

นฎ ถาแลบังเกีดไขสิง่ไดๆ ก็ดีไหดูอายุศมกมูารน้ัน ใหเอาแต 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๙ 

 

จําเรญิข้ึนไปถึง ๗ ขวบเทาถึง ๑๖ ขวบธาตุกค็อนจําเริญข้ึนไป จําเรญิข้ึนไป 

จนถึงอายุ ๗๐ ปธาตุทั้ง ๔ ก็คืนลงมา ๚ ถาแลแพทยประกอบซึ่งโอ- 

สถใหกุมาร กุมารี เมื่อแรกปฏิสนธิในครรภมารดาจนได ๑๐ เดือนเปนกํา- 

หนด ถาแลบังเกิดไขสิ่งใดๆ ก็ดีใหดูอายุกมุารน้ัน ใหเอาแต 

มาร 

มารี  
 



๒๘๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๐ 

 

ดอกออนแลไบออนน้ันมาประกอบโอสถ ถากูมารออกจากครรภมารดาไดย 

๗ เดอีนไหเอาแตไบออน ถาได ๓ ขวบ เอาอยาอันมีรศกลากวาน้ีถาได ๗ 

ขวบเอาไบแกแลเปลอีก ถาได ๒๕ ปเอาลกูออนแลเปลอกีแลกะพี ้เมีอ 

ได ๔๐ ปเอาลูกแกแลรากแลแกน ประกอบซึง่โอสถใหแรงข้ึนตามทาตุ 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๐ 

 

ดอกออนแลใบออนน้ันมาประกอบโอสถ ถากุมารออกจากครรภมารดาได 

๗ เดือนใหเอาแตใบออน ถาได ๓ ขวบเอายาอันมีรสกลากวาน้ีถาได ๗ 

ขวบเอาใบแกแลเปลือก ถาได ๒๕ ปเอาลูกออนแลเปลอืกแลกระพี้ เมื่อ 

ได ๔๐ ปเอาลูกแกแลรากแลแกน ประกอบซึง่โอสถใหแรงข้ึนตามธาตุ 

 

 

 

 



๒๘๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๑ 

 

ดุจกลาวมาแลวน้ัน อันพรอาจาริยสําแดงซึ่งสัพยาทังปวงตางๆ ตอไป 

ดังน้ี ๚ อยาบางตนน้ันมีกลินอันหอมมีรศอันขม ๚ อยาบางตนมีกลิ่นแรง 

กวาตนแลไบ ๚ อยาบางตนมีหัวแรงกวาไบแลตนแลราก ๚ อยาบาง 

ตนมีเปลอีกแรงกวารากแลไบ ๚ อยาบางตนมรีากแรงกวาเปลอีกแล 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๑ 

 

ดุจกลาวมาแลวน้ัน อันพระอาจาริยสําแดงซึ่งสรรพยาทั้งปวงตางๆ ตอไป 

ดังน้ี ๚ ยาบางตนน้ันมีกลิ่นอันหอมมีรสอันขม ๚ ยาบางตนมีกลิ่นแรง 

กวาตนแลใบ ๚ ยาบางตนมีหัวแรงกวาใบแลตนแลราก ๚ ยาบาง 

ตนมีเปลือกแรงกวารากแลใบ๚ยาบางตนมีรากแรงกวาเปลือกแล 

 

 

 

 
 ˝ 



๒๘๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๒ 

 

ไบ ๚ อยาบางตนมีเปลอีกกินได ลูกไนกินเบีอเมาดังน้ี ๚ พรอาจาริย 

ทานกลาวไวไหแพทพึงรูโดยสังเขป  ลําดับน้ีจะสําแดงดวยทาตุ 

ทั้ง ๕ คือปถวีทาตุ ๑ อาโปทาตุ ๑ เตโชทาตุ ๑ วาโยทาตุ ๑ อากาษ 

ทาตุ ๑ เปนประการดวยกันดังน้ี ๚ อันวาปถวีทาตุ ๒๐ น้ันคือมีเกสา 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๒ 

 

ใบ ๚ ยาบางตนมีเปลอืกกินได ลูกในกินเบือ่เมาดังน้ี  ๚ พระอาจารย 

ทานกลาวไวใหแพทยพงึรูโดยสังเขป  ลําดับน้ีจะแสดงดวยธาตุ 

ทั้ง ๕ คือปถวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ อากาศ- 

ธาตุ ๑ เปนประการดวยกันดังน้ี ๚ อันวาปถวีธาตุ ๒๐ น้ันคือมีเกศา 

 

 

 



๒๘๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๓ 

 

เปนตน มีมทัะเกมัทะลุงคังเปนที่สุด ๚ อันวาลักษณอาโปทาตุ ๑๒ น้ัน คือมปีตังเปน 

อาทิมีมุตตังเปนปรโิยสาน ๚ อันวาลักษณเตโชทาตุ ๔ น้ัน คือมีสัรรตปคคีเปน 

ตน มีอสีตาชีวหัวคีเปนทีสุ่ด ๚อันวาลักษณวาโยทาตุ ๖ น้ัน คือมีอุทังคมา 

วาตะเปนอาทิ มีอศาศปะศาศะวาตะเปนปริโยสาร ๚ อันวาลักษณอากาษทาตุน้ัน 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๓ 

 

เปนตนมมีัตทเกมัตทลุงคังเปนที่สุด ๚ อันวาลักษณะอาโปธาตุ ๑๒ น้ัน คือมีปตตังเปน 

อาทิมีมุตตังเปนปรโิยสาร ๚ อันวาลักษณะเตโชธาตุ ๔ น้ัน คือมีสันตปคคีเปน 

ตน มีชีรนักคีเปนทีสุ่ด ๚อันวาลกัษณะวาโยธาตุ ๖ น้ัน คือมีอุทังคมา- 

วาตะเปนอาทิ มีอสัสาสะปสสาสะวาตะเปนปรโิยสาน ๚ อันวาลักษณะอากาศธาตุน้ัน 

 

 

 



๒๘๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๔ 

 

คือ                ทัง ๓ เปนประเทยีบคอปีระสมประมวรเขาดวยกันจึงจกัได 

 

ชือนาม ชือวาธาตุบันจก อันวาลักษณธาตุซึ่งกลาวน้ันแจงพศิฎานอยู 

ไนพรคําภีรแพททงัหลายตางๆ มพีรคําภีรมอรณญาณสูตรเปนตน 

แลไหแพทสัรรนิถาการพึงรูไนอาการ ๓๒ แลธาตุทัง ๕ ใหแมนแท 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๔ 

คือนิศวาต คืออัศวาต คือปศวาตทั้ง ๓ เปนประเทียบ คือประสมประมวลเขาดวยกันจึง 

จักไดช่ือนาม ช่ือวาธาตุบันจก อันวาลักษณะธาตุดังกลาวน้ันแจงพสิดารอยู 

ในพระคัมภีรแพทยทั้งหลายตางๆ มีพระคัมภีรมรณะญาณสตูรเปนตน 

แลใหแพทยสันนิษฐานการพึงรูในอาการ ๓๒ แลธาตุทัง้ ๕ ใหแมนแท 

 

นิศวาต 

อัศวาต 

ปศวาต  

 



๒๘๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๕ 

จีงจแจงไปไนโรคานุโรคพยาทิแหงบุทคลทงัหลายไนโลกยน้ีบังเกีดเพื่อ 

ทาตุทั้ง ๕ ถาจดับเบฺขันก็ยอมดับดวยทาตุทัง ๕ ดุจดังนึงรปูธรัรม 

แลนามธรัรมกเ็ปนทอีาไสซึง่กันแลกัน ครันรปูธรรัมหมิไดเกดีนามะ 

 

ธัรรมกห็มิไดปรากฏมี แลทาตุทัง ๕ น้ีไห               ก็ได แลอากาษทาตุ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๕ 

จึงจะแจงไปในโรคานุโรคพยาธิแหงบุคคลทงัหลายในโลกน้ีบงัเกิดเพื่อ 

ธาตุทั้ง ๕ ถาจะดับเบญจขันธก็ยอมดับดวยธาตุทั้ง ๕ ดุจดังหน่ึงรปูธรรม 

แลนามธรรมกเ็ปนทีอ่าศัยซึ่งกันแลกัน ครั้นรูปธรรมมิไดเกิดนาม 

ธรรมกม็ิไดปรากฏม ีแลธาตุทั้ง ๕ น้ีใหเกิดใหตายก็ได แลอากาศธาตุ 

 

 

เกิด 

ตาย  
 



๒๘๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๖ 

 

น้ันคือสญัาซึง่วามาทั้งน้ีเปนแตสังเขป ถายังหมีชัดก็ไหไตถามบรรดาผูวีเสด 

แลทานผูไดจําเรญิสํามถะกํามถาณน้ัน จีงจรูแจงไปไนอากาษทาตุ ถารู 

 

แลวอาจยังรูวาจะ           แลจตายไนวันไดแลยามไดก็จรูดุจไนยะดัง 

 

น้ี  ลําดับน้ีจวาดวยทวตึงษาการตอไป จยกเอาปถวีธาตุ ๒๐ น้ัน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๖ 

 

น้ันคือสัญญาซึ่งวามาทัง้น้ีเปนแตสงัเขป ถายังมิชัดก็ใหไตถามผูวิเศษ 

แลทานผูไดจําเริญสมถะกรรมฐานน้ัน จึงจะรูแจงไปในอากาศธาตุ ถารู 

แลวอาจยังรูวาจะรอดจะตาย แลจะตายในวันใดแลยามใดกจ็ะรูดุจนัยดัง 

น้ี  ลําดับน้ีจะวาดวยทวตึงสาการตอไป จะยกเอาปถวีธาตุ ๒๐ น้ัน 

  รอต 

  ตาย  
 

 
 ˝ 



๒๘๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๗ 

 

ข้ึนวากอนดังน้ี ๚ ถาแลผมพีการน้ัน คือไหเจบซึ่งสมองศิศะแลใหผมหลน 

ถาจแกทานไหเอา ทางตานมาลนไฟบิตเอานํ้าถวย ๑ นํ้าไบครามถวย 

๑ นํ้าอญาแพรกถวย ๑ นํ้าขมิ้นออยถวย ๑ นํ้ามันงาถวย ๑ สรัพอยา ๕ สิ่ง 

 

น้ีหุงไหคงแตนํ้ามันแลวจึงเอาดี                ปรุงลงทาผมหายดีหนัก ๚ะ๛ 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๗ 

 

ข้ึนวากอนดังน้ี ๚ ถาแลผมพิการน้ันคือใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมหลน 

ถาจะแกทานใหเอา ทางตาลมาลนไฟบิดเอานํ้าถวย ๑ นํ้าใบครามถวย 

๑ นํ้าหญาแพรกถวย ๑ นํ้าขมิ้นออยถวย ๑ นํ้ามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่ง 

น้ีหุงใหคงแตนํ้ามันแลวจึง เอาดีกา ดีนกกานํ้า ดีตะพาบนํ้า ปรุงลงทาผมหายดีนัก ๚ะ๛ 

กา 

นกกานํ้า 

ตภาบนํ้า  

 



๒๘๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๘ 

อันวาลักษณขนพีการน้ัน คือไหเจ็บไนเสนขุมขนทั่วสารภางกาย ถาจแก 

ทานไหเอา นํ้ามันที่แกไนเกศาน้ันมาแกกดีได แลวจีงแตงอยาน้ีไหกิน 

ตอไปทานไหเอา รากสมปอย ๑ รากพุท ๑ ลูกมกรูต ๑ สรัพอยา 

 

๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแก              พีการดีหนัก ๚ อันวาลักษณะ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๘ 

อันวาลักษณะขนพิการน้ัน คือใหเจ็บในเสนขุมขนทั่วสรรพางคกายถาจะแก 

ทานใหเอา นํ้ามันที่แกในเกศาน้ันมาแกก็ดีได แลวจึงแตงยาน้ีใหกิน 

ตอไปทานใหเอา รากสมปอย ๑ รากพุด ๑ ลูกมะกรูด ๑ สรรพยา 

๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแกเกสา แกโลมาพิการดีนัก ๚ อันวาลักษณะ 

 

 

เกษา 

โลมา  
 

 
 ˝ 



๒๙๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๙ 

เลบพีการน้ัน คือไหตนเลบเขยีวดําก็ดี บางทีไหฝกบวมข้ึนเปนตมอย 

 

แลหัวเดอีนกลางเดอีน แลไหนํ้าเปน              ก็ดี ถาจแกทานใหเอาฉะ 

 

มตตน ๑ เฃาสุกเผาไฟไหโชน ๑ ขมิ้นออย ๑ อยาดํา ๑ ดินปะสิวฃาว ๑ 

สรัพอยาทั้ง ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภากบทพอกเลบน้ันหายดีหนัก ๚ ถาหมี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๙ 

 

เล็บพิการน้ัน คือใหตนเล็บเขียวดําก็ดี บางทีใหฟกบวมข้ึนเปนตะมอย 

แลหัวเดือนกลางเดือน แลใหนํ้าเปนบุพโพ เปนโลหิตก็ดี ถาจะแกทานใหเอาชะ 

มดตน ๑ ขาวสุกเผาไฟใหโชน ๑ ขมิ้นออย ๑ ยาดํา ๑ ดินประสิวขาว ๑ 

สรรพยาทั้ง ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดพอกเล็บน้ันหายดีหนัก ๚ ถาม ิ

 

บุพโพ      

โลหิต  
 



๒๙๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๐ 

 

ฟงเอาไขเปตลกู ๑ เอาแตไขฃาว เอามาประสมเขากับปูนกนิมากภอก 

เขาไวแหงหายไปเอง ๚ ถาหมีฟงเอาผักปลงั ๑ ไบบานเยน ๑ เฃาสาร ๑ ขมิ้น 

ออย ๑ สรัพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภากบดพอกเลบน้ันหาย ๚ อันวาลักษณฟนั 

พีการน้ัน คือวาจหกัไปแลวก็ดีกระทําไหเปนอยูตามประเวนี สมมุติไหเจบไนย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๐ 

ฟงเอาไขเปดลกู ๑ เอาแตไขขาว เอามาประสมเขากบัปูนกินหมากพอก 

เขาไวแหงหายไปเอง ๚ ถามิฟงเอาผักปลัง ๑ ใบบานเย็น ๑ ขาวสาร ๑ ขมิ้น 

ออย ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดพอกเล็บน้ันหาย ๚ อันวาลักษณะฟน 

พิการน้ัน คือวาจะหกัไปแลวก็ดีกระทําใหเปนอยูตามประเวณี สมมุติใหเจบ็ใน 

 

 



๒๙๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๑ 

 

รากฟนัแลไรเงอีกตลอดสมอง ถาแลฟนัยังมีอยูทานไหแกดุจแกรามะนาต 

 

น้ันเทิ่ด ๚ อันวาลักษณหนังพีการน้ันคือไหสากไปทังตัวจนแตวามด 

 

แลแมลงวันตายก็หมีไดรูตัว แลไหรอนแสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมี 

โทษถาจแกทานไหเอาแปงเฃามาก ๑ เปลอีกสัรรพรานางแอ ๑ โกฏสอ ๑ โกฏ 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๑ 

 

รากฟนแลไรเหงือกตลอดสมอง ถาแลฟนยังมีอยูทานใหแกดุจแกรํามะนาด 

น้ันเถิด ๚ อันวาลักษณะหนังพิการน้ัน คือใหสากไปทั้งตัวจนแตวามดดํา มดแดง 

แลแมลงวันตายก็มิไดรูตัว แลใหรอนแสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมี- 

โทษถาจะแกทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑ เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกศสอ ๑ โกฐ 

 

ดํา 

แดง  
 

 
 ˝ 



๒๙๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๒ 

 

บัว ๑ ดอกพีกุน ๑ ดอกบุญนาก ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกบวัหลวง ๑ สรัพอยา 

ทัง ๘ สิ่งเอาเสมอภากทําเปนจุนบททําแทงไวลายนํ้าดอกไมโฉลมแกหนังพ ี

กานหาย ๚ อยากินแกหนังพีการขนานน้ีทานไหเอา ขีงแหง ๑ รากมะ 

แวงทังสอง ๑ เบญกระดอม ๑ รากขีกาแดง ๑ สมอไท ๑ สมอพ ี

คําอาน 

หนาท่ี ๓๒ 

 

บัว ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยา 

ทั้ง ๘ สิ่งเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมชโลมแกหนังพ-ิ 

การหาย ๚ ยากินแกหนังพิการขนานน้ีทานใหเอา ขิงแหง ๑ รากมะ- 

แวงทั้งสอง ๑ เบญกระดอม ๑ รากข้ีกาแดง ๑ สมอไทย ๑ สมอพ-ิ 

 

 



๒๙๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๓ 

 

เภก ๑ มะฃามปอม ๑ แหวหมู ๑ บระเพด ๑ ญาตีนนก ๑ โกฏสอ ๑ 

โกฏกานพราว ๑ จนัทังสอง ๑ สรัพยาทงั ๑๕ สิงเอาเสมอภากตม 

๓ เอา ๑ ปรุงขันทษกอรแลนํ้าผึ้งลงกินแกไขกระมีโทษอันเกดีแต 

ผิวหนังหายแล ๚ อันวาลักษณเน้ีอทัง ๕๐๐ ช้ินพีการน้ัน คือไหเจบ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๓ 

 

เภก ๑ มะขามปอม ๑ แหวหม ู๑ บอระเพ็ด ๑ หญาตีนนก ๑ โกฐสอ ๑ 

โกฐกานพราว ๑ จันทนทั้งสอง ๑ สรรพยาทั้ง ๑๕ สิ่งเอาเสมอภาคตม 

๓ เอา ๑ ปรุงขัณฑสกรแลนํ้าผึง้ลงกินแกไขกระมีโทษอันเกดิแต 

ผิวหนังหายแล ๚ อันวาลักษณะเน้ือทัง้ ๕๐๐ ช้ินพิการน้ัน คือใหเจบ็ 

 

 



๒๙๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๔ 

 

เสยีวไปทงัตัวมักไหฝกข้ึนที่น้ันบวมข้ึนที่น้ีไหเปนผิษมไป บางทีไหย 

รอนบางทผีุดข้ึนดังประกายดาษแลประกายเพลิง ถาจแกทานไห 

เอา กามปทูเล ๑ ฝางเสน ๑ รากลําโพง ๑ รากหมเีหมน ๑ ราก 

บัวหลวง ๑ เปลอกีทองลางนํ้า ๑ โกฏการพราว ๑ ดีนประสวิ ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๔ 

 

เสียวไปทัง้ตัวมักใหฟกข้ึนที่น้ันบวมข้ึนที่น้ีใหเปนพิษไป บางที่ให 

รอนบางทีผุ่ดข้ึนดังประกายดาษแลประกายเพลิง ถาจะแกทานให 

เอา กามปทูะเล ๑ ฝางเสน ๑ รากลําโพง ๑ รากหมเีหม็น ๑ ราก 

บัวหลวง ๑ เปลือกทองหลางนํ้า ๑ โกฐกานพราว ๑ ดินประสิว ๑ 

 

 



๒๙๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๕ 

 

ดินสอพอง ๑ สรรัพอยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจลุ เอานํ้าหาง 

จรเขเปนกระสายบททาทงัตัวหายแล ๚ อยาทาแกฟกบวมขนาน 

น้ีทานไหเอาข้ีเหลก ๑ เขาสุกเผาไหไม ๑ อยาดํา ๑ ขมิ้นออย ๑ 

สรัพยาทั้ง ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภากบทลายนําปูนไสทาหาย ๚ อยาชือ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๕ 

 

ดินสอพอง ๑ สรรพยาทั้ง ๙ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ เอานํ้าหาง 

จระเขเปนกระสายบดทาทั้งตัวหายแล ๚ ยาทาแกฟกบวมขนาน 

น้ีทานใหเอาข้ีเหล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขมิ้นออย ๑ 

สรรพยาทัง้ ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดละลายนํ้าปูนใสทาหาย ยาช่ือ 

 

 



๒๙๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๖ 

 

สังสุวัณแพทยาขนานน้ีทารไหเอา สังขเผา ๑ เพราะหอม ๑ สมอ 

เทต ๑ เทยีรดํา ๑ ไพล ๑ รากพันงูแดง ๑ ตรีกตุก ๑ สรัพอยา 

 

๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจุล บททําแทงไวลายนํ้า                ก็ได 

 

กินแกเน้ือทั้ง ๕๐๐ ช้ินพีการน้ันหายดีหนัก ๚ อันวาลักษณเอนพีการน้ัน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๖ 

สังขสุวรรณแพทยาขนานน้ีทานใหเอา สังขเผา ๑ เปราะหอม ๑ สมอ 

เทศ ๑ เทียนดํา ๑ ไพล ๑ รากพันงูแดง ๑ ตรีกฏก ๑ สรรพยา 

๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดทําแทงไวละลายนํ้ามะนาวก็ได นํ้าสมซาก็ได  

นํ้ารอนก็ได 

กินแกเน้ือทั้ง ๕๐๐ ช้ินพิการน้ันหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะเอ็นพิการน้ัน 

มนาว 

สมซา 

รอน 
 

 

 
 ˝ 

 
 

 



๒๙๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๗ 

 

คีอเสนประทานทัง ๑๐ เสน เสนบริวาร ๒ พัน ๗ รอยนันก็วาดไหว 

ไปสิ้นทงัน้ัน ที่กลาก็กลาที่แขงก็แขง ทีตังดานก็ต้ังดาน ทีขอดก ็

ขอดเขาเปนกอนไป แลซงึจใหโทษน้ันแตเสนสมุะนากบัเสนอันนท 

 

พฤกน้ันผูกดวงใจ แลเสนสมุณาน้ันมีแตจไห             หิวโหยหา 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๗ 

 

คือเสนประธานทั้ง ๑๐ เสน เสนบริวาร ๒ พัน ๗ รอยน้ันก็หวาดไหว 

ไปสิ้นทั้งน้ันที่กลาก็กลาที่แข็งก็แข็ง ที่ต้ังดานก็ต้ังดาน ที่ขอดก ็

ขอดเขาเปนกอนไป แลซึ่งจะใหโทษน้ันแตเสนสุมนากับเสนอันฑ- 

พฤกษน้ันผูกดวงใจ แลเสนสุมนาน้ันมีแตจะใหสวิงสวายหิวโหยหา 

สวิง 
สวาย  

 



๒๙๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๘ 

 

แรงหมีได แลเสนอันนทพฤกน้ันมีแตจให              ไห             ไหเมีอย 

 

เสียวไปทุกเสนเอนทัวสาระพางตัวบางทีไหจับเปนเพลา แตเสน 

อันนทพฤกสิงเดียวน้ันไหโทษ ๑๑ ประการ ถาแลพรอมกันทัง ๒ พัน 

 

๗ รอยเสนแลวกาลไดก็ถึงแกมอรณการน้ัน ถาเปนแต             เสน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๘ 

แรงมิได แลเสนอันฑพฤกษน้ันมีแตจะใหระส่ําระสาย ใหรอน ใหเย็น ใหเมื่อย 

เสียวไปทุกเสนเอ็นทั่วสรรพางคตัว บางทีใหจับเปนเพลา แตเสน 

อันฑพฤกษสิ่งเดียวน้ันใหโทษ ๑๑ ประการ ถาแลพรอมกันทั้ง ๒ พัน 

๗ รอยเสนแลวกาลใดก็ถึงแกมรณะการน้ัน ถาเปนแต ๒ เสน ๓ เสน ๔ เสน ๕ เสน 

 

  รอน 

  เยน 

 

 
 ระสํ่า 

ระสาย 

 

 
 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

 

 

 



๓๐๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๙ 

 

น้ันยังจไหแกไปไดอยู ถาจแกทานใหเอาพริกไท ๑ ขิง ๑ เทยีร 

ดํา ๑ มหาหิง ๑ หวานนํ้า ๑ โกฏพุงปลา ๑ ใบกระวาร ๑ สคาน ๑ 

เกษรรบัวขาว ๑ เกษรรบัวแดง ๑ ญาตีนนก ๑ เกลือสินเทา ๑ แกน 

ข้ีเหลก ๑ พญามือเลก ๑ สรัพยา ๑๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจุลบด 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๙ 

 

น้ันจะใหแกไปไดอยู ถาจะแกทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๑ เทียน- 

ดํา ๑ มหาหิงคุ ๑ วานนํ้า ๑ โกศพุงปลา ๑ ใบกระวาน ๑ สะคาน ๑ 

เกสรบัวขาว ๑ เกสรบัวแดง ๑ หญาตีนนก ๑ เกลือสินเธาว ๑ แกน- 

ข้ีเหล็ก ๑ พญามือเหล็ก ๑ สรรพยา ๑๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบด 

 

 

 



๓๐๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๐ 

 

ลายนํ้า             ก็ไดแลนํ้าสม           ก็ไดกินแกสรัพเอนทังปวงพีการแลแตก 

น้ันหายแล ๚ อยาชือเนาวหอย ขนานน้ีทานไหเอาหอยขมเผา  หอยโขงเผา  

หอยแครงเผา หอยกาบเผา หอยตาโคเผา หอยสังเผา  

หอยมุกเผา หอยภิมการังเผา หอยอีรมเผา กระดูกโคเผา   

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๐ 

ละลายนํ้ามะกรูดก็ได มะนาวก็ได แลนํ้าสมซากได นํ้าสมสายชู ก็ไดกินแกสรรพเอ็นทั้ง 

ปวงพิการแลแตก 

น้ันหายแล ๚ ยาช่ือเนาวหอย ขนานน้ีทานใหเอาหอยขมเผา ๑ ตําลึง หอยโขงเผา ๑ 

ตําลึง  

หอยแครงเผา ๑ ตําลึงหอยกาบเผา ๑ ตําลึงหอยตาโคเผา ๑ ตําลึงหอยสังขเผา ๑ ตําลึง 

หอยมุกเผา ๑ ตําลึง หอยพิมปะการังเผา ๑ ตําลึง หอยอีรมเผา ๑ ตําลึง กระดูกโคเผา 

๑ ตําลึง 

มกรูด 
มนาว  

 สา 
สาชู  

 



๓๐๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๑ 

 

กระดูกเสอีเผา กดูกแพะเผา กระดูกเลยีงผาเผา หัษคุน  

รากตองแตก รากสมเสยีว รากมตาดเครือ ปูนผง  

พริกไท สรัพยา ๑๙ สิง่น้ีทําเปนจลุ แลวจงีเอาดางเบฺจข้ีเหลก ๑ 

ดางทางตาน ๑ ดางสําโรง ๑ ดางชาแปน ๑ ดางตอไส ๑ ดางผักหม 

 

คําอาน 

หนาที ๔๑ 

 

กระดูกเสอืเผา ๑ ตําลึง กระดูกแพะเผา ๑ ตําลึง กระดูกเลยีงผาเผา ๑ ตําลึง หสัคุณ ๑ 

ตําลึง  

รากตองแตก ๑ ตําลงึ ๒ บาท รากสมเสี้ยว ๑ ตําลึง ๒ บาท รากมะตาดเครือ ๒ ตําลึง ๒ 

บาท ปูนผง ๓ บาท  

พริกไทย ๑ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๑๙ สิ่งน้ีทําเปนจุณ แลวจึงเอาดางเบญจข้ีเหล็ก ๑ 

ดางทางตาล ๑ ดางสําโรง ๑ ดางชาแปน ๑ ดางตอไส ๑ ดางผักโหม 

 
  ˝ 



๓๐๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๒ 

 

หนาม ๑ ดางพันงูแดง ๑ ดางบรเพด ๑ เอามาตมไหรอนลายอยา 

น้ีกินแกเสนเปนกอนเถา แลเสนแตกไหขอดแลเสนกําเรบิตางๆ น้ัน 

หายสิ้นดีหนัก ๚ อยาตมชําระขนานน้ีทานใหเอา เบฺจข้ีเหลก ๑ สมอ 

ทังสาม ๑ มฃามปอม ๑ ไบมัตกา ๑ แหวหมู ๑ รากตองแตก ๑ 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๒ 

 

หนาม ๑ ดางพันงูแดง ๑ ดางบอระเพ็ด ๑ เอามาตมใหรอนละลายยา 

น้ีกินแกเสนเปนกอนเถา แลเสนแตกใหขอดแลเสนกําเรบิตางๆ น้ัน 

หายสิ้นดีหนัก ๚ ยาตมชําระขนานน้ีทานใหเอา เบญจข้ีเหลก็ ๑ สมอ 

ทั้งสาม ๑ มะขามปอม ๑ ใบมัดกา ๑ แหวหมู ๑ รากตองแตก ๑  

 

 

 

 
 ˝ 



๓๐๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๓ 

 

บรเพด ๑ ขมิ้นออย ๑ โกฏนํ้าเตา ๑ วันเปรยีงสด ๒ เทยีรทงัหา  เทยีรดํา  

ฝกัราชพฤก ๕ ฝกสัรัพอยาทงั ๒๓ สิ่งน้ีตม ๓ เอานึงแทรกดีเกลอีตามธาตุ 

นักเบากินชําระนํ้าเหลอืงที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก ๚ อนัวาลักษณกระดูก 

ทัง ๓๐๐ ทอนเมีอพีการแตก คือไขขอนันนลลายแลวใหเจบปวดกระดูก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๓ 

 

บอระเพ็ด ๑ ขมิ้นออย ๑ โกฐนํ้าเตา ๑ วัลยเปรียงสด ๒ เทยีนทั้งหา ๒ สลึง เทียนดํา ๒ 

บาท  

ฝกราชพฤกษ ๕ ฝก สรรพยาทั้ง ๒๓ สิง่น้ีตม ๓ เอาหน่ึง แทรกดีเกลือตามธาตุ 

หนักเบากินชําระนํ้าเหลืองที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก ๚ อันวาลักษณะกระดูก 

ทั้ง ๓๐๐ ทอนเมื่อพิการแตก คือไขขอน้ันละลายแลวใหเจ็บปวดกระดูก 

 

 

 
 ˝ 



๓๐๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๔ 

ดุจเคลอีนคลาดจากกันทัง้ ๓๐๐ ทอนน้ัน เมีอจถึงแกอาสัลยกํามจะแกเปนอันยากหนัก 

แตทาน 

ใหอยาไวแกดูตามบุญของสัตวเทิ่ด ๚ อยาชือพรมภักนอยขนานน้ีทานใหเอาลูกจัน  

ดอก 

จัน การพลู มหาหงิ อยาดํา การบูน พริกหอม สรพัอยา ๗ สิ่งน้ีทาํ 

 

เปนจลุเอานํ้าเปลอกีมรุมเปนกระสายบททําแทงไวเทาลูกมแวงเครีอกิน       เมตถาจแก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๔ 

ดจุเคลื่อนคลาดจากกันท้ัง ๓๐๐ ทอนน้ัน เม่ือจะถงึแกอสญักรรมจะแกเปนอันยากหนัก 

แตทาน 

ใหยาไวแกดูตามบุญของสตัวเถิด ๚ ยาช่ือพรมพักตรนอย ขนานน้ีทานใหเอาลูกจันทน ๑ สลึง

ดอก  

จันทน ๑ สลงึ กานพล ู๑ สลึง มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๑ บาท การบูร ๑ บาท พริกหอม ๓ 

บาท ๓ สลงึ สรรพยา สิ่งน้ีทํา  

เปนจุณเอานํ้าเปลือกมะรุมเปนกระสายบดทําแทงไวเทาลูกมะแวงเครือกิน ๙ เม็ด กิน ๑๑ 

เม็ด กิน ๑๓ เม็ด กิน ๑๕ เม็ด ถาจะแก 

     ๙ 
    ๑๑ 
    ๑๓ 
    ๑๕  

 



๓๐๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๕ 

 

ชัก            นําตาตกแลนําลายฟูมปากล้ินกระดางคางแขงหมีรูสึกตัวลายนํ้า            กินถาจแกไห 

 

ผายพรัรดึกลายนํ้า                   กินตามทาตุ           แลแกกระดกู               น้ันดีหนักแล ๚ 

 

อยาชื่อพรมภักกลางขนานน้ีทานใหเอา ลูกจัน ดอกจัน ดีปลี พริก 

ลอม การบูน มหาหิง อยาดํา รงทองสตุ  สรัพอยา ๘ ส่ิงน้ีทําเปน 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๕ 

ชักเทางอชักมือกํา นํ้าตาตกแลนํ้าลายฟูมปากลิ้นกระดางคางแข็งมิรูสึกตัวลายนํ้ามะรมุ  

นํ้ารอนกิน ถาจะแกให  

ผายพรรดึกละลายนํ้ามะขามเปยก นํ้ามะนาวลกูหน่ึงกินตามธาตุหนัก ธาตุเบา แลแก

กระดูกพกิาร กระดูกแตกน้ันดีนักแล ๚  

ยาช่ือพรมพักตรกลางขนานน้ีทานใหเอา ลกูจันทน ๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท ดีปล ี๑ 

บาท พริก- 

ลอม ๑ บาท การบรู ๑ บาท มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๓ บาท รงทองสะตุ ๓ บาท สรรพ

ยา ๘ สิ่งน้ีทําเปน 

เทางอ 

มือกํา  
 มรุม 

รอน  
 

มฃามเปยีก 

มนาวลูกนึง  
    นัก 

  เบา  
 พีการ 

 แตก  
 



๓๐๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๖ 

 

จุล เอาสูราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมแวงเครีอกินประจุลมแลเสมหะไข 

ขาวแลแกไขขอแกปถวีทาตุดีนัก ๚ อยาตมแกปถวีทาตุขนานน้ีทานไหเอาไบมหา 

ประสานสามรอยไบ ๑ ไบมนาวรอยแปดไบ ๑ สาบไบตอ ๑ ประดงขออ ๑ เถากทงง 

ติด เทยีนดํา เทยีนขาว โกฎกระดูก ขมิ้นออย สรัพอยา ๙ สิ่งน้ี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๖ 

จุณ เอาสุราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะแวงเครือกินประจุลมแลเสมหะไข 

ขาวแลแกไขขอแกปถวีธาตุดีนัก ๚ ยาตมแกปถวีธาตุขนานน้ีทานใหเอาใบมหา 

ประสานสามรอยใบ ๑ ใบมะนาวรอยแปดใบ ๑ สามใบตอ ๑ ประดงขอ ๑ เถากระทั่ง- 

ติด ๑ ตําลึง เทียนดํา ๒ บาท เทียนขาว ๒ บาท โกฐกระดูก ๗ ตําลึง ขมิ้นออย ๑ ตําลึง 

๒ บาท สรรพยา  ๙ สิ่งน้ี 

 

 

 
 ˝ 



๓๐๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๗ 

ตมกินแกปถวีธาตุคือกระดูกพีการหายดีนัก ๚ อันวาลักษณสมองกระดูกกําเรีบ 

กลาน้ัน ดุจดังกระดูกพีการอยาแกน้ันดุจเดยีวกนักับแกกดูกพีการ ๚ อันวา 

ลักษณหมามแตกพีการก็ดี คือไหหมามยอนลงมาถาจะแกทานใหเอาโคกกระ 

สุนกํามือ ๑ มกรูดลกู ๑ ผา ๓ สิ่น ขมิ้นออย ๕ ช้ิน เอาปูนฃาวแชนําไวไหไสย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๗ 

 

ตมกินแกปถวีธาตุคือกระดูกพิการหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะสมองกระดูกกําเรบิ 

กลาน้ัน ดุจดังกระดูกพิการยาแกน้ันดุจเดียวกันกับแกกระดูกพิการ ๚ อันวา 

ลักษณะมามแตกพิการก็ดี คือใหมามหยอนลงมาถาจะแกทานใหเอาโคกกระ- 

สุนกํามือ ๑ มะกรูด ๑ ผา ๓ สิ่น ขมิ้นออย ๕ ช้ินเอาปูนขาวแชนํ้าไวใหใส 

 

 

 



๓๐๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๘ 

เอาเปนนํ้าตมๆ กิน ๓ วันหาย ๚ อยาตมประจําธาตุคือหมาม            ขนาน 

 

น้ีทานไหเอาหามรอก ๑ แหวหมู ๑ จันทงัสอง ๑ รากมะตูม ๑ รากแตง 

หนู ๑ สรัพอยา ๖ สิง่น้ีเอาเสมอภากหอผาฃาวตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีทาตุ 

 

คือหมาม             แลแกจับแก              ซึงเปนเพีอพิศมตางๆ นันนหายดีนกั๚ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๘ 

 

เอาเปนนํ้าตม ตมกิน ๓ วันหาย ๚ ยาตมประจําธาตุคือมามแตก มามพิการขนาน 

น้ีทานใหเอา หามรอก ๑ แหวหมู ๑ จันทนทั้งสอง ๑ รากมะตูม ๑ รากแตง- 

หนู ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคหอผาขาวตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีธาตุ 

คือมามแตก มามพิการ แลแกจับ แกหนาว แกรอน ซึ่งเปนเพื่อพิษตางๆ น้ันหายดีนัก ๚ 

 

แตก 

พีการ 

 

 
 

หนาว 

รอน  
 

 
 ˝ 

แตก 

พีการ 

 

 
 



๓๑๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๙ 

 

อันวาลักษณหัวใจแตกพีการก็ดี คือบทุคลเปนบาถายังออนอยูคลุม           มัก 

 

ขึงโกรฎบางทเีปนแต             หิวโหยหาแรงหมีได ถาจแกใหเอาลูกคนทสีอ ๑ 

 

ไบหัษคุน ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทังสอง ๑ ดีปล ี๑ เทียรขาวเปลอกี ๑ เทยีร 

ตักะแตน ๑ เทพทาโร ๑ สรัพอยา ๙ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจลุบดทํา 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๙ 

 

อันวาลักษณะหัวใจแตกพกิารก็ดีคือบุคคลเปนบา ถายังออนอยูคลุมดีคลุมรายมกั 

ข้ึงโกรธบางทเีปนแตระส่ําระสาย หิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูกคนทสีอ๑ 

ใบหัสคุณ ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ดีปล ี๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียน 

ต๊ักแตน ๑ เทพทาโร ๑ สรรพยา ๙ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทํา 

 

   ด ี

  ราย  
 

รสํา 

รสาย  
  

 ˝ 



๓๑๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๐ 

 

แทงไวลายนํ้าดอกไมแทรกพมิเสนกินหายดีนักไชไดรอยแปด อยาขนาน 

น้ีอาจาริยเจาทานสมมุติชือวามูลจิตไญ ๚ อยาชือสํามสักรไญขนานน้ีทานไหเอาลูก 

มแวงเทศ ๑ ชเอมเทด ๑ ไบกระวาร ๓ ดอกบุนนาก ๔ พริกไท ๕ ขิงแหง ๖ 

ดีปลี ๗ อบเชยเทด ๘ รากนํ้าไจไคร ๙ เกสรบัวหลวง ๑๐ จนัฃาว ๑๑ นําตาน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๐ 

 

แทงไวลายนํ้าดอกไมแทรกพมิเสนกินหายดีนักใชไดรอยแปด ยาขนาน 

น้ีอาจารยเจาทานสมมุติช่ือวามูลจิตใหญ ๚ ยาช่ือสํามสักรใหญขนานน้ีทานใหเอาลูก 

มะแวงเทศ ๑ ชะเอมเทศ ๑ ใบกระวาน ๓ ดอกบุนนาค ๔ พริกไทย ๕ ขิงแหง ๖ 

ดีปลี ๗ อบเชยเทศ ๘ รากนํ้าใจใคร ๙ เกสรบัวหลวง ๑๐ จนัทนขาว ๑๑ นํ้าตาล 

 

 



๓๑๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๑ 

 

ทราย ๑๒ สรัพอยาทั้งน้ีทําเปนจุลบดทําแทงไวลายนํ้ารอนกินแลลมจับหัวใจแลแก 

โลหิตจับหัวไจไหคลั่งเภอ            น้ันหาย ๚ อยาชือสวางฤททิคุนขนานน้ีทาน 

 

ไหเอารากบัวหลวง ๑ ลูกบัวเกราะ ๑ รากถัวภู ๑ ลูกถ้ัวภู ๑ แหวสด ๑ 

กจับสด ๑ หัวบัวเผีอน ๑ หัวบัวขม ๑ หัวยา ๑ ถัวทอง ๑ ถัวกาบแข ๑ 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๑ 

 

ทราย ๑๒ สรรพยาทั้งน้ีทําเปนจุณบดทําแทงไวลายนํ้ารอนกินแลลมจับหัวใจแล 

แกโลหิตจับหัวใจใหคลั่งเพอทุรนทุรายน้ันหาย ๚ ยาช่ือสวางฤทธิคุณขนานน้ีทาน 

ใหเอารากบัวหลวง ๑ ลูกบัวเกาะ ๑ รากถ่ัวพ ู๑ ลูกถ่ัวพ ู๑ แหวสด ๑ 

กระจับสด ๑ หัวบัวเผื่อน ๑ หัวบัวขม ๑ หัวยา ๑ ถ่ัวทอง ๑ ถ่ัวกาบแข ๑ 

 

 

ทุรน 
ทุราย  

  
 ˝ 



๓๑๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๒ 

 

จันหอม ๑ กฤษณา ๑ กลําภัก ๑ ขอนดอก ๑ กรุงเขมา ๑ รากญานาง ๑ 

เกสรบัวหลวง ๑ เกสรบัวเผีอน ๑ เกสรบัวขม ๑ เกสรสัตบุต ๑ 

เกสรสัตบงกฎ ๑ ดอกพีกุน ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอกสารพี ๑ ดอก 

กรรนิกา ๑ ชมต ๑พิมเสน ๑ ญาฝารนัน ๑ อําพัน ๑ เกลดหอย ๑ 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๒ 

 

จันทนหอม ๑ กฤษณา ๑ กระลําพัก ๑ ขอนดอก ๑ กรุงเขมา ๑ รากหญานาง ๑ 

เกสรบัวหลวง ๑ เกสรบัวเผื่อน ๑ เกสรบัวขม ๑ เกสรสัตตบษุย ๑ 

เกสรสัตตบงกช ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอก- 

กรรณิการ ๑ ชะมด ๑ พิมเสน ๑ หญาฝรั่น ๑ อําพัน ๑ เกลด็หอย 

 

 

 



๓๑๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๓ 

เทด ๑ สรัพอยา ๓๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจุลเอานํ้าดอกไมเทดเปน 

 

กระสายบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมกินชูกําลังแก               ถึงบรีย 

 

โภกอาหารหมีไดถึง ๗ วัน ก็ดีแตไดกินอยาขนานน้ีก็อาจตองถึงแกชีวิต 

ไปได หมีไหถึงแกความมอรณโดยเร็วพลัน ๚ อยาน้ีช่ือสมิตสวาหะ 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๓ 

 

เทศ ๑ สรรพยา ๓๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณเอานํ้าดอกไมเทศเปน 

กระสายบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมกินชูกําลังแกสวิงสวายถึงบร-ิ 

โภคอาหารมิไดถึง ๗ วัน ก็ดีแตไดกินยาขนานน้ีก็อาจตองถึงแกชีวิต 

ไปได มิไหถึงแกความมรณะโดยเร็วพลัน ๚ ยาน้ีช่ือสมิตสวาหะ- 

 

 

สวิง 
สวาย  

 



๓๑๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๔ 

 

ทิคุนขนานน้ีทานไหเอาโกฏทั้งหา  นมผา  ศิลายอน บันลังสิลา สงงข  

ดินถนํา แกวแกลบ ดินดานทองนํ้า แฝกหอม บัวบก บัวนํ้าทั้งหา 

สิ่งล สัตบงกฎ ดอกกาหลง ดอกชงโค ดอกโยทกา ดอกพิกุน  

ดอกบุนนาก ดอกสารภี ดอกจําปา ดอกกระดังงา ดอกคําไท  

คําอาน 

หนาท่ี ๕๔ 

ธิคุณขนานน้ีทานใหเอา โกฐทั้งหา ๑ บาท นมผา ๑ บาท ศิลายอน ๑ บาท สังข ๑ บาท 

ดินถนํา ๑ บาท แกวแกลบ ๑ บาท ดินดานทองนํ้า ๑ บาท แฝกหอม ๑ บาท บัวบก ๑ 

บาท บัวนํ้าทั้งหา 

สิ่งละ ๑ บาท สัตตบงกช ๑ บาท ดอกกาหลง ๑ บาท ดอกชงโค ๑ บาท ดอกโยทะกา ๑ 

บาท ดอกพิกุล ๑ บาท  

ดอกบุนนาค ๑ บาท ดอกสารภี ๑ บาท ดอกจําปา ๑ บาท ดอกกระดังงา ๑ บาท ดอก 

คําไทย ๑ บาท 

 

 



๓๑๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๕ 

ดอกสลิด  ดอกมลิซอน ดอกมะลิลา ดอกซอนกลิ่น ดอกพยอม ดอก 

กรรนิกา  

ดอกสําเร  ดอกปดู  ดอกมหาหง  ดอกผัดคลาด  ดอกขา  ดอกกทื  

ดอก 

เรว ดอกจิกบาล ดอกจิกนา ดอกเขมแดง ลูกจัน ดอกจัน กะ 

วาน กานพลู จันทั้งสอง กฤษณา กลําภัก ขอนดอก  (ชะลูด

อบเชย ) 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๕ 

ดอกสลิด ๑ บาท ดอกมะลิซอน ๑ บาท ดอกมะลิลา ๑ บาท ดอกซอนกล่ิน ๑ บาท ดอกพะยอม ๑ 

บาท ดอกกรรณิการ ๑ บาท  

ดอกสําเร ๑ บาท ดอกประดู ๑ บาท ดอกมหาหงส ๑ บาท ดอกผัดคลาด ๑ บาท ดอกขา ๑ บาท 

ดอกกะทือ ๑ บาท ดอก- 

เรว ๑ บาท ดอกจิกบาน ๑ บาท ดอกจิกนา ๑ บาท ดอกเข็มแดง ๑ บาท ลูกจันทน ๑ บาท 

ดอกจันทน ๑ บาท กะ- 

วาน ๑ บาท กานพลู ๑ บาท จันทนทั้งสอง ๑ บาท กฤษณา ๑ บาท กระลําพัก ๑บาท ขอนดอก ๑ 

บาท ชะลูด ๑ บาท อบเชย ๑ บาท 



๓๑๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๖ 

 

กลับ 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๖ 

 

กลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๑๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๗ 

 

๏ หนาปลาย ๚ะ๛ 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๗ 

 

๏ หนาปลาย ๚ะ๛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๘ 

สนเทศ  ไบผกัโฉม  ไบสันพราหอม  ไบภิมเสน  ไบชะมดตน  ไบ 

ทองพันช่ัง  วานกีบแรด  วานรอนทอง  วานชุมเพด  วานเถาโองการ  

วานสีสมแลว  สังงกรณี  เนรพสูี  รยอม  เพชนาด  เกลดหอยเทด 

นัก  กะแจะตนาว  ยาฝารั่นน  อําพัน  ชมต  ภิมเสน  

สรัพอยา 

๔๒ สิ่งน้ีทําเปนจุลบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมเทดแทรกนํ้าตานตโนดนํ้าตานทราย 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๘ 

สนเทศ ๑ บาท ใบผักโฉม ๑ บาท ใบสันพราหอม ๑ บาท ใบพิมเสน ๑ บาท ใบชะมดตน ๑ บาท ใบ  

ทองพันชั่ง ๑ บาท วานกีบแรด ๑ บาท วานรอนทอง ๑ บาท วานชุมเพชร ๑ บาท วานเถาโองการ ๑ 

บาท  

วานสีสมแลว ๑ บาท สังกรณ ี๑ บาท เนระพูสี ๑ บาท ระยอม ๑ บาท เพชรนาด ๑ บาท เกล็ดหอยเทศ 

หนัก ๑ บาท กระแจะตะนาว ๑ บาท หญาฝรั่น ๑ สลึง อําพัน ๑ สลึง ชะมด ๑ สลึง พิมเสน ๑ สลึง 

สรรพยา  

๔๒ ส่ิงน้ีทําเปนจุณบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมเทศแทรกนํ้าตาลโตนดนํ้าตาลทราย 



๓๒๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๙ 

กินแกใจพิการตางๆ แลแกคุนไสซึงกระทําดวยอาคมตางๆ น้ันหายดีนัก ๚ อยาช่ือมหา 

หัษดมทิคุนขนานน้ีทานใหเอาชมตเชียง  ภิมเสนเกลด  กฤษนา กลํา 

ภัก จันเทศ กํายาน  ดองดึง  การบูร  เทยีรดํา  เจตมูล  

ขีงแหง ดีปลี  สนเทศ สรัพอยา ๑๓ สิ่งทําเปนจุลเอานํ้ามนาว 

เปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมกล่ําเครีอ ตากรมไหแหงแลวไสขวด 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๙ 

กินแกใจพิการตางๆ แลแกคุณไสยซึ่งกระทําดวยอาคมตางๆ น้ันหายดีนัก ๚ ยาช่ือมหา- 

หัษดมธิคุณขนานน้ีทานใหเอาชะมดเชียง ๑ เฟอง พิมเสนเกล็ด ๑ สลึง กฤษณา ๑ สลึง 

๑ เฟอง กระลํา- 

พัก ๑ สลึง ๑ เฟอง จันทนเทศ ๑ สลึง ๑ เฟอง กํายาน ๒ สลึง ดองดึง ๑ สลึง การบูร ๑ 

สลึง เทียนดํา ๑ สลึง เจตมูล ๑ สลึง  

ขิงแหง ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท สนเทศ ๑ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๑๓ สิ่งทําเปนจุณเอานํ้า

มะนาว 

เปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะกล่ําเครือ ตากลมใหแหงแลวใสขวด 



๓๒๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๐ 

ผนึกอยาไหลมเขาไดกินแกลมจับหัวใจกําเริบ แลแกโลหิตจับหัวใจไหหยุด 

นิงแนไป ลิ้นกระดางคางแขงเรียกหมีไหออกปากถาจแกลมจับแนไปลาย 

 

นํ้ามนาวกิน ๗ เมดฟนถาจแกไข            หิวโหยหาแรงหมิไดลายนํ้าดอกไม 

 

เทศไท แทรกนําตานกรวดกินหายดีนัก ๚ อันวาลักษณตับน้ันนแตกพีการก็ดี 

เปนเพราะโทษ ๔ ประการ คือกาลผุดข้ึนไนตับประการ ๑ คือเปนฝไนตับไห 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๐ 

ผนึกอยาใหลมเขาไดกินแกลมจับหัวใจกําเริบ แลแกโลหิตจับหัวใจใหหยุด 

น่ิงแนไป ลิ้นกระดางคางแข็งเรียกมิใหออกปาก ถาจะแกลมจับแนไปลาย 

นํ้ามะนาวกิน ๗ เม็ดฟน ถาจะแกไขระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิไดลายนํ้าดอกไม 

เทศไทยแทรกนํ้าตาลกรวดกินหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะตับน้ันแตกพิการก็ดี 

เปนเพราะโทษ ๔ ประการ คือกาลผุดข้ึนในตับประการ ๑ คือเปนฝในตับให 

 รสํา 
 รสาย  

 



๓๒๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๑ 

 

ลงโลหิตสถออกมาประการหน่ึง คือไขพิศมกาลมูดกินตับอยูไนต้ับทําไหลง 

เปนโลหิตแลเสมหะเนาปวดมวนเปนกําลงัแลใหจักษุแดงเปนสายโลหิต 

ผานสายลูกตาไป คนทั้งปวงสมมุติวาเปนปศาตเฃาเพราะวาบุคคลไขน้ันนเภอ 

ผกหาสตีหมีไดยอมเจรจาดวยผี แพทจแกเปนอันยากนักประการ ๑ คือ 

 

ทาตุดินแตกเฉภาะไหไอเปนกําลงัไหหอบ            หายใจหมีไดถึงทองนอยบ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๑ 

ลงโลหิตสดออกมาประการหน่ึง คือไขพิษกาลมูตรกินตับอยูในตับทําใหลง 

เปนโลหิตแลเสมหะเนาปวดมวนเปนกําลงัแลใหจักษุแดงเปนสายโลหิต 

ผานสายลูกตาไป คนทั้งปวงสมมุติวาเปนปศาจเขาเพราะวาบุคคลไขน้ันเพอ 

พกหาสติมิไดยอมเจรจาดวยผ ีแพทยจะแกเปนอันยากนักประการ ๑ คือ 

ธาตุดินแตกเฉพาะใหไอเปนกําลงัใหหอบ ระส่ําระสาย หายใจมิไดถึงทองนอยบ- 

รสํา 

รสาย  
 

 
 ˝ 



๓๒๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๒ 

 

ริโพกอาหารหมิไดประการ ๑ ลักษณซึงกลาวมาทั้ง ๔ ประการน้ี คือปถวี 

ทาตุพีการแตลวนเปนอาการตัด แตยังหมีพรอมกันพรันไหแกดูตามบุญ 

ของสัตว ถาแลแพทผูไดจแกทาตุแตกคือดับเปนดังกลาวมาน้ีทานไห 

เอาชือวาเบญจอํามฤตยชําระไหสิ้นรายแลวจีงแตงอยาสํารบัทาตุกิน 

ไหกินตอไป ๚ อยาสํารับปถวีธาตุขนานน้ีทานใหเอาโกฏทั้ง ๕ นัก  สมอ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๒ 

 

ริโภคอาหารมิไดประการ ๑ ลักษณะซึ่งกลาวมาทัง้ ๔ ประการน้ี คือปถวี 

ธาตุพิการแตลวนเปนอาการตัด แตยังมพิรอมกันพลันใหแกดูตามบุญ 

ของสัตว ถาแลแพทยผูใดจะแกธาตุแตกคือดับเปนดังกลาวมาน้ีทานให 

เอาช่ือวาเบญจอํามฤตชําระใหสิ้นรายแลวจึงแตงยาสําหรับธาตุกิน 

ใหกินตอไป ๚ ยาสําหรับปถวีธาตุขนานน้ีทานใหเอาโกฐทั้ง ๕ หนัก ๑ สลึง สมอ 

 
 ˝ 

 
 ˝ 



๓๒๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๓ 

ทังสาม  ลูกผักชีทั้งสอง  เปราะหอม  สานสม  ดินประสิวขาว  

นํ้าประสานทอง  รากขีกาแดง  จุกกะโรหินี  เทพทาโร  เปลอีกสมุล 

แหวง  โคกะสุน  รากมตูม  รากมดูก  รากทองพันชัง  เจต 

มูล  ขิงแหง  ดีปลี  รากชาพลู  เปลอีกมูกมัน  แหวหมู  

 

สรัพอยา ๓๔ สิ่งน้ีตมก็ไดทําผงก็ไดลายนํ้า                 ก็ไดกินแกธาตุดิน 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๓ 

ทั้งสาม ๒ สลึง ลูกผักชีทั้งสอง ๒ สลึง เปราะหอม ๒ สลึง สารสม ๒ สลึง ดินประสิวขาว ๒ สลึง นํ้า

ประสานทอง ๒ สลึง รากขี้กาแดง ๑ บาท จุกโรหินี ๑บาท เทพทาโร ๑ บาท เปลือกสมุล- 

แวง ๑ บาท โคกกระสุน ๑ บาท รากมะตูม ๑ บาท รากมะดูก ๑ บาท รากทองพันชั่ง ๑บาท เจต- 

มูล ๑ บาท ขิงแหง ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท ๒ สลึง รากชาพลู ๑ บาท ๒ สลึง เปลือกมูกมัน ๒ บาท

แหวหมู ๑ ตําลึง   

สรรพยา ๓๔ ส่ิงน้ีตมก็ไดทําผงก็ไดลายนํ้ามะนาว นํ้ามะกรูด นํ้าสมซา นํ้าสะกอง ก็ไดกินแกธาตุดิน 

มนาว 

มกรูด 

ซมซา 

สะกอง 
 

 



๓๒๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๔ 

คือตับพีการนนันหาย ๚ ขนานน้ีทานใหเอาแกนพรม  หัวใจทาฎไวยะราบ  แกน 

แสม 

ท้ังสอง  รากมหาลลาย  ขม้ินเครือ  กําลังโคถเลงิ  สรัพอยา ๗ สิ่งน้ี 

ถาจะ 

ดองเอาดีปล ี  ดองดวยเลาเขม ๕ ทนาน ถาจทําผงบดลายนํ้าไบขี้เลกก็ไดและ 

 

นํ้า                ก็ไดนํ้าขม้ินออยก็ไดกินแกปถวีธาตคุอืตับยอนนันนหาย ๚ ยาช่ือกลอม 

 

นางนอนขนานน้ีทานไหเอา โกฏทังเกา ๑ เทยีรท้ังหา ๑ รากไครเครีอ ๑ สงักรนี ๑ 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๔ 

คือตับพิการน้ันหาย ๚ ขนานน้ีทานใหเอาแกนพรม ๑ บาท หัวใจธาตุไมยราบ ๑ บาท แกนแสม 

ทั้งสอง ๑ บาท รากมหาละลาย ๑ บาท ขม้ินเครือ ๑ ตําลึง ๑บาท กําลังโคเถลิง ๒ ตําลึง ๒ บาท 

สรรพยา ๗ ส่ิงน้ี ถาจะ 

ดองเอาดีปลี ๑ ตําลึง ดองดวยเหลาเขม ๕ ทะนาน ถาจะทําผงบดลายนํ้าใบขี้เหล็กก็ได และ 

นํ้ามะนาว นํ้ามะกรูด นํ้าสมซา ก็ได นํ้าขม้ินออย ก็ได กินแกปถวีธาตุคือตับหยอนน้ันหาย ๚ ยาชื่อ

กลอม- 

นางนอนขนานน้ีทานใหเอา โกฐทั้งเกา ๑ เทียนทั้งหา ๑ รากไครเครือ ๑ สังกรณ ี๑ 

มนาว      

มกรูด 

ซมซา 

 

 

 



๓๒๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๕ 

 

เกษรรบัวนํ้าทังหา ๑ เกษรรสารภี ๑ ดอกพีกุน ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอกมล ิ๑ กฤษ 

หนา ๑ กลําภัก ๑ ชลูด ๑ ขอนดอก ๑ ชเอมเทด ๑ นําประสานทอง ๑ ผงลาน 

แก ๑ กดองปูปา ๑ ชมด ๑ พิมเสน ๑ สรัพอยา ๓๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภากย 

ทําเปนจุลเอานําดอกไมเปนกระสายบต แลวไสขันสําฤทลนไฟเทยีรไหย 

ทัววแลวทําแทงไวเปนอยาลอมตับหมีใหเปนอันตรายในตับได ถาจะ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๕ 

เกสรบัวนํ้าทัง้หา ๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกลุ ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกมะล ิ๑ กฤษ- 

ณา ๑ กระลําพัก ๑ ชะลูด ๑ ขอนดอก ๑ ชะเอมเทศ ๑ นํ้าประสานทอง ๑ ผงลาน- 

แก ๑ กระดองปปูา ๑ ชะมด ๑ พิมเสน ๑ สรรพยา ๓๕ สิง่น้ีเอาเสมอภาค 

ทําเปนจุณเอานํ้าดอกไมเปนกระสายบด แลวใสขันสําริดลนไฟเทียนให 

ทั่วแลวทําแทงไวเปนยาลอมตับมิใหเปนอันตรายในตับไดถาจะ 



๓๒๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๖ 

แก             ลายนํ้ากฤษนากินถาจแกมูกเลอีดลายนํ้ากลวยตีบกินถาจะ 

 

แกเสมหลายนํ้ามแวงกินถาจะแกรอนลายนํ้าดอกไมทังงกินทังงโชลมถา 

 

จแกไหลอมตับดับผิด           ก็ดีลายนํ้าราก            ตมกินหายดีหนัก๚ ขะ 

 

 

นานหน่ึงทานใหเอารากมกรูด ๑ รากมนาว ๑ รากมฃาม ๑ สรัพอยา ๓ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินเสียกอนแลวจีงแตงอยาพอกอกเอากดูกคน ๑ กะ 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๖ 

แกระส่ําระสายละลายนํ้ากฤษณากิน ถาจะแกมูกเลือดละลายนํ้ากลวยตีบกินถาจะ 

แกเสมหะละลายนํ้ามะแวงกิน ถาจะแกรอนละลายนํ้าดอกไมทั้งกินทั้งชโลมถา 

จะแกไหลอมตับดับ พิษฝ พิษไข พิษตาน พิษซาง พิษกาฬ ก็ดีละลายนํ้ารากหมากผู 

หมากเมีย รามะเฟอง รากตอไส รากฝาง ตมกินหายดีนัก ๚ ข- 

นานหน่ึงทานใหเอารากมะกรูด ๑ รากมะนาว ๑ รากมะขาม ๑ สรรพยา ๓ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินเสียกอนแลวจึงแตงยาพอกอกเอากระดูกคน ๑ กระ- 

มผูมเมีย         

มเฟอง 

ตอไส 

ฝาง  

 
      ฝ 

     ไข 

    ตาน 

    ทราง 

    การ 
 

 

รสํา 
รสาย  

 



๓๒๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๗ 

ดูกชาง ๑ กดูกควาย ๑ กดูกหมู ๑ อยาทั้งน้ีเผาใหโชนสิง่ล  ขมิ้นออย  ไพล  

สรัพอยา ๖ สิ่งน้ีบดพอกอกหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอาไบเสนยีด ๑ รากผักกะ 

หนาม ๑ รากตูมกาตน ๑ รากผีเสื้อไญ ๑ รากผีเสื้อนอย ๑ รากตาเสีอ ๑ รากข้ี 

เหลก ๑ รากมดูก ๑ รากคัดคาว ๑ รากตูมกาเครือ ๑ รากโลดถนง ๑ รากตับ 

เตาทังงสอง ๑ รากขอบฉนางทังงสอง ๑ รากเลบมือนาง ๑ รากส ี

คําอาน 

หนาท่ี ๖๗ 

ดูกชาง ๑ กระดูกควาย ๑ กระดูกหมู ๑ ยาทั้งน้ีเผาใหโชนสิง่ละ ๑ บาท ขมิ้นออย ๒ 

บาท ไพล ๒ บาท  

สรรพยา ๖ สิ่งน้ีบดพอก อกหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอาใบเสนียด ๑ รากผักกระ- 

หนาม ๑ รากตูมกาตน ๑ รากผีเสื้อใหญ ๑ รากผีเสื้อนอย ๑ รากตาเสือ้ ๑ รากข้ี- 

เหล็ก ๑ รากมะดูก ๑ รากคัดเคา ๑ รากตูมกาเครือ ๑ รากโลดทะนง ๑ รากตับ- 

เตาทั้งสอง ๑ รากขอบชนางทัง้สอง ๑ รากเล็บมือนาง ๑ รากส-ี 

 

 



๓๒๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๘ 

หวด ๑ รากซองแมว ๑ รากญาปนตอ ๑ รากผักไห ๑ รากผกัเขา ๑ รากครามทงงสอง 

 ๑ 

รากสไครทงงสอง ๑ รากหมอนอย ๑ รากสนุน ๑ คอนกลอง ๑ รากไกไห ๑ รากบัว 

หลวง ๑ 

รากรยอม ๑ วานนํ้า ๑ รากกะไดดอน ๑ สลัดได ๑ ขิงแหง ๑ ชิงชาลีทงงสอง ๑ รากละ 

หุงทงงสอง ๑ รากมเขีอปา ๑ รากกลวยตีบ ๑ รากกลอย ๑ รากคนทา ๑ หัวเอน ๑ 

เลาแลง ๑ รากมพราว ๑ รากตาน ๑ สรัพอยา ๔๘ สิง่น้ีเอาเสมอภาคตมรมก็ไดหงุ 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๘ 

หวด ๑ รากซองแมว ๑ รากหญาปนตอ ๑ รากผักไห ๑ รากฟกขาวรากครามทั้งสอง ๑ 

รากสะใครทัง้สอง ๑ รากหมอนอย ๑ รากสนุน ๑ คอนกลอง ๑ รากไกไห ๑ รากบัว 

หลวง ๑  

รากระยอม ๑ วานนํ้า ๑ รากกะไดดอน ๑ สลัดได ๑ ขิงแหง ๑ ชิงชาชาลีทั้งสอง ๑ ราก 

ละ- 

หุงทัง้สอง ๑ รากมะเขือปา ๑ รากกลวยตีบ ๑ รากกลอย ๑ รากคนทา ๑ หัวเอ็น ๑ 

เลาแลง ๑ รากมะพราว ๑ รากตาล ๑ สรรพยา ๔๘ สิง่น้ีเอาเสมอภาคตมรมก็ไดหุง 

 
 ˝ 



๓๓๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๙ 

เปนชีก็ไดกินแกตับพีการหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอา รากลหุงแดง ๑ รากปะดู ๑ เอื้อง 

เพช 

มา ๑ กเชาผีมด ๑ เปลาทงงสอง ๑ สนุน ๑ เถาชาลี ๑ รากมเด่ือ ๑ รากขีเลก ๑ ราก 

เทยีร ๑ รากตาเสอี ๑ รากหัษคุนทังงสอง ๑ รากโรดทงงสอง ๑ รากเจตมูล ๑ รากมงั่ว 

๑ 

รากมนาว ๑ รากเลบเยย่ีว ๑ สรัพอยา ๒๑ สิง่เอาเสมอภากสับตากแดดไหทับขวาน 

ตม ๓ เอา ๑ แลวสงเอากากออกทําเปนจลุไวแลวจีงเอา ภิมเสน ๑ มหาหิง ๑ เปลือก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๙ 

เปนชีก็ไดกินแกตับพิการหาย ๚ ถามิฟงทานไหเอา รากละหุงแดง ๑ รากประดู ๑ เอ้ือง 

เพชร- 

มา ๑ กระเชาผีมด ๑ เปลาทั้งสอง ๑ สนุน ๑ เถาชาลี ๑ รากมะเดื่อ ๑ รากขี้เหล็ก ๑ รากเทียน ๑ 

รากตาเสือ ๑ รากหัสคุณทั้งสอง ๑ รากโลดทั้ง ๒ รากเจตมูล ๑ รากมะงั่ว ๑  

รากมะนาว ๑ รากเล็บเหยี่ยว ๑ สรรพยา ๒๑ ส่ิงเอาเสมอภาคสับตากแดดใหทับขวัญ 

ตม ๓ เอา ๑ แลวสงเอากากออกทําเปนจุณไวแลวจึงเอา พิมเสน ๑ มหาหิงคุ ๑ เปลือก-  

 



๓๓๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๐ 

มทราง ๑ เทยีรดํา ๑ เทยีรแดง ๑โกฏสอ ๑ โกฏเขมา ๑ จันทงงสอง ๑ ขีงแครง ๑ กํา 

ยาน ๑ ดีปลี ๑ สรัพอยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจลุปรุงลง แลวจงีเอาลูกสลอด 

ปอก 

เปลอีกเสียหนัก ประสะลูกสลอดวันอาทิตยนันนตมดวยไบพล ูวันจันทนันนตมดวย

ชาพลู วันองงคานนันนตมดวยไบพรกิไท วันพุทนันนตมดวยไบมขาม วันพระหัศ 

นันนตมดวยนํ้าเกลือ วันสกุตมดวยขาวสุก วันเสารนันนตมดวยมูดโคดํา ครันนตมถวน 

 

คําอาน 

หนาที ่๗๐ 

มะซาง ๑ เทียนดํา ๑ เทียนแดง ๑ โกศสอ ๑ โกศเขมา ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ขิงแครง ๑ กํา 

ยาน ๑ ดีปลี ๑ สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณปรุงลง แลวจึงเอาลูกสลอดปลอก 

เปลือกเสียหนัก ๑ ตําลึง ๒ บาท ประสะลูกสลอดวันอาทิตยน้ันตมดวยใบพล ูวันจันทรน้ันตม

ดวย 

ชาพล ูวันอังคารน้ันตมดวยใบพริกไทย วันพุธน้ันตมดวยใบมะขาม วันพฤหัส 

น้ันตมดวยนํ้าเกลือ วันศุกรตมดวยขาวสุก วันเสารน้ันตมดวยมูตรโคดํา ครั้นตมถวน 

 
 ˝ 



๓๓๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๑ 

ทงง ๗ วันแลวจึงเอายางสลัดได  พริกไทเทาอยาทงงนันนประสมกันเฃาแลวจีงเอา 

ไปปรุงลงทีอยาผงซ่ึงตําไวนันน คลุกใหเขากับอยาตมท่ีรินไวนันนจีงคูลีการกันเฃาตากใหแหง

บดทําแทงไวเทาผลพริกไท ไหกินทีละเมตลงจนเสมหะแกตับทรุดพีกานตางๆดุจดังกลาว 

มาแตหลังนันนหายสิ้นแลอยาขนานน้ีไชได ๑๐๐๐ หนึงวีเสฎหนัก ๚ อันวาลักษณ 

พังงผืด 

นันนเมีอจะ             ก็ด ีคือกทําใหอกแหงแลใหกระหายนํ้าคือโรคฤษดวงแหงถาจแก 

คําอาน 

หนาที่ ๗๑ 

ทั้ง ๗ วันแลวจึงเอายางสลัดได ๑ ตําลึงพริกไทยเทายาทั้งน้ันประสมกันเขา แลวจึงเอา

ไปปรุง 

ลงที่ยาผงซึ่งตําไวน้ัน คลุกใหเขากับยาตมที่รินไวน้ันจึงคุลีการกันเขาตากใหแหงบดทํา

แทงไวเทาผลพริกไทย ใหกินทีละเม็ดลงจนเสมหะแกตับทรุดพิการตางๆ ดุจดังกลาว 

มาแตหลังน้ันหายสิ้นแลยาขนานน้ีใชได ๑๐๐๐ หน่ึงวิเศษหนัก ๚ อันวาลักษณะพังผืด

น้ันเมื่อจะแตกจะพิการก็ดี คือกระทําใหอกแหงแลใหกระหายนํ้าคือโรคริดสีดวงแหงถา

จะแก 

 

 

แตก 

พิการ  
 



๓๓๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๒ 

ทานใหเอาเปลานอย รากญางวงชาง พริกไท ๗ เมต ขิง ๗ ช้ินหอม ๗ หัว กเทยีม 

๗ กลีบ เกลีอ ๗ เมต สรัพอยา ๗ สิ่งน้ีทําเปนจุลบดลายนํ้าทากิน ๚ ถาหมีฟงัทานไห 

เอากํามถันเหลีอง ๑ ดินประสิวฃาว ๑ ลูกสลอด ๑ สรัพอยา ๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภากบด 

ดวยนํ้า 

กลวยตีบทําแทงไวเทาผลพริกไท หอมนาวกินทีละเมตแกพังงผืด            ตางๆ หาย 

 

สิ้น ๚ อันวาลักษณพุงเม่ือพีการนันน คือกทําใหขัด อกแลใหอุทรขึ้นใหแนนไนอูทร 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๒ 

ทานใหเอาเปลานอย ๓ สลึง รากหญางวงชาง ๓ สลึง พริกไทย ๗ เม็ด ขิง ๗ ชิ้น หอม ๗ 

หัวกระเทียม  

๗ กลีบ เกลือ ๗ เม็ด สรรพยา ๗ ส่ิงน้ีทําเปนจุณบดลายนํ้าทากิน ๚ ถามิฟงทานให 

เอากํามะถันเหลือง ๑ ดินประสิวขาว ๑ ลูกสลอด ๑ สรรพยา ๓ ส่ิงน้ีเอาเสมอภาคบดดวยนํ้า 

กลวยตีบทําแทงไวเทาผลพริกไทย หอมะนาวกินทีละเม็ดแกพังผืดแตก พังผืดพิการตางๆ หาย  

ส้ิน ๚ อันวาลักษณะพุงเม่ือพิการน้ัน คือกระทําใหขัดอกแลใหอุทรขึ้นใหแนนในอุทร  

แตก 

พีการ  
  

 ˝ 



๓๓๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๓ 

แนนอูระแลบริโภกอาหารหมีได ถาจแกทานใหเอาเบฺจกูน ๑ ขมิ้นออย ๑ บระเพด ๑ 

มตูมออน ๑ รากคัดมอน ๑ ลูกผักชี ๑ แหวหมู ๑ สรัพอยา ๑๑ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภากตมกินบํารงธาตุเสียกอน ๚ ถามิฟงงรากพันงูแดง ๑ 

รากมดูก ๑ รากไกไห ๑ รากเบฺจมาต ๑ ไบพลูแก ๑ สรัพอยา ๕ สิ่งน้ีตม 

อาบหาย ๚ ถามีฟงงเอาเปลอีกฝรงง ๑ พรายชมบ ๑ ตมอาบหาย ๚ ถาหมีฟงง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๓ 

แนนอุระแลบริโภคอาหารมิได ถาจะแกทานใหเอาเบญจกูล ๑ ขมิ้นออย ๑ บอระเพ็ด ๑ 

มะตูมออน ๑ รากขัดมอน ๑ ลูกผักชี ๑ แหวหมู ๑ สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาคตมกินบํารุงธาตุเสียกอน ๚ ถามิฟงรากพันงูแดง ๑ 

รากมะดูก ๑ รากไกไห ๑ รากเบญจมาศ ๑ ใบพลูแก ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีตม 

อาบหาย ๚ ถามิฟงเอาเปลือกฝรั่ง ๑ พรายชะมบ ๑ ตมอาบหาย ๚ ถามิฟง 

 

 



๓๓๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๔ 

เอาพิลังกาษาทงงหาตมดวยสุรากินหาย ๚ ถามีฟงงเอาเปลานอย ๑ พรีก ๗ ขิง ๗ หอม 

๗เกลีอ ๗ เมต ปนันเทาลูกตขบกินทุกวันแกพุงพีการหาย ๚ อันวาลักษณปอดนันนเมีอจ 

แตกพีการก็ดี คือกระทําอาการดุจไขพิศ คือกานข้ึนไนปอดทําไหรอนในอกแลกระหาย

นํ้าไหหอบจับโครงลด ถากินนํ้าจนปอดลอยจีงจหายยาก บางทีกินจนรากนํ้าออกมาจีง

หางลง ถาจแกเอารากกถินพีมานตมไหกินหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอาเปลอีกข้ีอาย๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๔ 

เอาพิลังกาสาทั้งหาตมดวยสุรากินหาย ๚ ถามิฟงเอาเปลานอย ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ 

เกลือ ๗ เม็ดปนเทาลูกตะขบกินทุกวันแกพุงพิการหาย๚ อันวาลักษณะปอดน้ันเมื่อจะ 

แตกพิการก็ดี คือกระทําอาการดุจไขพิษ คือกาฬข้ึนในปอดทําใหรอนในอกแลกระหาย

นํ้า 

ใหหอบจับโครงลด ถากินนํ้าจนปอดลอยจึงจะหายอยาก บางทีกินจนรากนํ้าออกมาจึง

หาง 

ลง ถาจะแกเอารากกระถินพิมานตมใหกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอาเปลือกข้ีอาย ๑ 



๓๓๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๕ 

 

เปลีอกเฃาพรวน ๑ ดีงูตน ๑ รากทรงบาดาน ๑ รากพีลงงกาษา ๑ สรัพอยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภากตม ๓ เอา ๑ กินแกปอตแตกแลพีการนันนหาย ๚ ถามีฟงงไหเอาอยาอันช่ือวาเบญจบัน 

จกตมไหกินหาย ๚ อันวาลักษณไสนอยนันนเมีอจะ             ก็ดีคือดวยกินอาหารผิด 

 

สําแลงจีงไหปวตอูทอรแลขัดอุระแลใหทงง             คือลมกํามชวาตะกระทํามักไหเปน 

 

เสมหะกลัดอูระแลวมกัใหตัดอาหารวาไสตีบไปถาจแกทานใหเอาหอยขม 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๕ 

เปลือกเขาพรวน ๑ ดีงูตน ๑ รากทรงบาดาน ๑ รากพิลังกาสา ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอา

เสมอ 

ภาคตม ๓ เอา ๑ กินแกปอดแตกแลพิการน้ันหาย๚ถามิฟงใหเอายาอันช่ือวาเบญจบัญ 

จกตมใหกินหาย๚อันวาลักษณะไสนอยอันน้ันเมื่อจะแตกจะพิการก็ดีคือดวยกินอาหาร

ผิดสําแดงจึงใหปวดอุทรแลขัดอุระแลใหทั้งลงทั้งรากคือลมกัมมัชวาตกระทํามักใหเปน 

เสมหะกลัดอุระแลวมักใหตัดอาหารวาไสตีบไปถาจะแกทานใหเอาหอยขม 

แตก 
พีการ 
 

 
 

ลง 
ราก 
 

 
 



๓๓๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๖ 

เผา ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ กเทยีม ๗ บดลายนํ้ารอนกิน ๚ ถาหมีฟงเอา 

วานไขเหนา ๑ หัษคุนเทด ๑ เปลานอย ๑ พรกิ ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๖ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภากทําเปนจุลบดลายนํ้ารอนกินหาย ๚ ถาหมีฟงเอาแกนมหาต 

๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ กเทยีม ๗ ตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีทาตุคือไสนอย 

แตกพีการนันนหาย ๚ อันวาลักษณไสไญเมีอพีการนันน คือมักใหวิงเวยีน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๖ 

เผา ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ กระเทียม ๗ บดลายนํ้ารอนกนิ ๚ ถามิฟงเอา 

วานไขเนา ๑ หัสคุณเทศ ๑ เปลานอย ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๖ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกินหาย ๚ ถามิฟงเอาแกนมะหาด 

๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ กระเทียม ๗ ตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีธาตุคือไสนอย 

แตกพิการน้ันหาย ๚ อันวาลักษณะไสใหญเมือ่พิการน้ัน คือมักใหวิงเวียน 

 



๓๓๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๗ 

 

นาตาจลุกยืนข้ึนไหหาวเรอใหขัดอรูะเสยีดแทงเจบ           ไหไอเสมหะข้ึนฅอไห 

 

รอนทองนอยแลทนฅอ แลไหเปนลมโฮกแลไหตกบุพโพโลหติ ถาจแกทานไห 

เอาเลาแลง ๑ รากสไครนํ้า ๑ หีบลม ๑ รากมเดีอทุมภอร ๑ รากมเดีอปลอง ๑ 

สรัพอยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ กินหาย ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอาดี 

ปลี ๑ เปลานอย ๑ สคาน ๑ รากจิง่จอไญ ๑ พลูปา ๑ ขาปา ๑ ขีงแครง ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๗ 

หนาตาจะลุกยืนข้ึนใหหาวเรอใหขัดอุระเสียดแทงเจบ็เอว เจบ็หลังใหไอเสมหะข้ึนคอให 

รอนทองนอยแลทนคอ แลใหเปนลมโฮกแลใหตกบพุโพโลหติ ถาจะแกทานให 

เอาเลาแลง ๑ รากสะไครนํ้า ๑ หบีลม ๑ รากมะเด่ืออุทมุพร ๑ รากมะเด่ือปลอง ๑ 

สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอาดี- 

ปลี ๑ เปลานอย ๑ สะคาน ๑ รากจงิจอใหญ ๑ พลปูา ๑ ขาปา ๑ ขิงแครง ๑ 

 
 ˝ 

 
 ˝ 

 
 ˝ 

 เอว 

 หลัง  
 



๓๓๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๘ 

เกลอีสินเทา ๑ สรพัอยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจุลบตลายนํ้ารอนกิน 

หาย ๚ ขนานหนึงทารไหเอาไบพลวง ๑ รากออยแดง ๑ รากกลวยตีบหอม ๑ ราก 

ตาเสีอ ๑ สรัพอยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ กินหาย๚ขนานหน่ึงทานใหเอาไบ 

ผกันอก ๑ รากกางปลาแดง ๑ รากปานไบ ๑ รากกําจาย ๑ ยอดมมวง ๗ พรีก ๗ ขิง ๗ 

กะเทยีม ๗ หอม ๗ เลอีดแรด  สรัพอยา ๑๐ สิ่งน้ีทําเปนจุนบตลายนํ้ารอนกินแก

ไสย 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๘ 

เกลอืสินเธาว ๑ สรรพยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกิน 

หาย ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอาใบพลวง ๑ รากออยแดง ๑ รากกลวยตีบหอม ๑ ราก 

ตาเสือ ๑ สรรพยา ๔ สิง่น้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอาใบ 

ผักหนอก ๑ รากกางปลาแดง ๑ รากปานใบ ๑ รากกําจาย ๑ ยอดมะมวง ๗ พริก ๗ ขิง 

๗  

กระเทียม ๗ หอม ๗ เลือดแรด ๑ บาท สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีทาํเปนจุณบดลายนํ้ารอนกิน

แกไส 



๓๔๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๙ 

ไญพีการหายดีนกั ๚ อันวาลักษณอาหารไม เมีอพีการนันน คือใหบริโภกอาหารรอน 

อูทรหนักบางทีไหลงดุจกินอยารุะ บางทีไหขัดอุระไหสอึก แลไหจุกเสยีดตาม 

ชายโครงไห             บุทคลสมมุติวาเพลีงทาตุยอนนันนหามีไดเลย แลโทษ 

 

บริโภกอาหารที่ไมเคย บางทีบริโภกอาหารดิบลมกุจฉิสยาวาตพัดไมตะ 

ลอดจีงกระทําไหเปนตางๆ บางทีไหลงทองบางทีเปนพรรดึกแตก            แลบริโภก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๙ 

ใหญพิการหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะอาหารใหม เมื่อพิการน้ัน คือใหบริโภคอาหารรอน 

อุทรหนักบางทีไหลงดุจกินยารุ บางทีใหขัดอุระใหสะอึกแลใหจุกเสียดตาม 

ชายโครงใหพะอืดพะอม บุคคลสมมุติวาเพลิงธาตุหยอนน้ันหามีไดเลย แลโทษ 

บริโภคอาหารที่ไมเคย บางทีบริโภคอาหารดิบลมกุจฉิสยาวาตะพัดไมต- 

ลอดจึงกระทําใหเปนตางๆ บางทีใหลงทองบางทีเปนพรรดึกแดกข้ึนแดกลง แลบริโภค 

พอืด 

พอม  
 

ขึ้น 

ลง  
 



๓๔๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๐ 

อาหารหมีได ถาจแกทานไหเอายอดไกไห ๗ พรกิ ๗ กเทยีม ๗ พริกเทตทงัหา ๑ สรัพ 

อยา ๙ สิ่งน้ีบตเปนลกูกอนกินหาย ๚ ถามีฟงงทานไหเอาเบฺจกานี ๑ พริก ๗ ขิง ๗ 

กเทยีม ๗ รากเฃาสาร ๗ ทอนตม ๓ เอา ๑ กินหายแลวทานไหแตงอยาสํารับปถวี 

ทาตุไหกินตอไป ๚ อยาสํารับปถวีทาตุขนานน้ี ทานไหเอาพริกไท  ขิงแหง  

สคาน ชาพลู เจตมลู เปลอกีมูกหลวง กรงงกา ขมิ้นออย  

คําอาน 

หนาท่ี ๘๐ 

อาหารมิไดถาจะแกทานใหเอายอดไกให ๗ พริก ๗ กระเทียม ๗ พริกเทศทั้งหา ๑  

สรรพ- 

ยา ๙ สิ่งน้ีบดเปนลูกกลอนกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอาเบญกานี ๑ พริก ๗ ขิง ๗ 

กระเทียม ๗ รากขาวสาร ๗ ทอนตม ๓ เอา ๑ กินหายแลว ทานใหแตงยาสําหรบัปถวี- 

ธาตุใหกินตอไป ๚ ยาสําหรับปถวีธาตุ ขนานน้ีทานใหเอาพรกิไทย ๑ บาท ขิงแหง ๑ 

บาท  

สะคาน ๓ บาท ชาพล ู๑ ตําลึง เจตมูล ๒ ตําลึง เปลือกมกูหลวง ๒ ตําลึง ๒ บาท กกรัง 

กา ๒ ตําลึง ๒ บาท ขมิ้นออย ๒ ตําลึง ๒ บาท 

 
 ˝ 



๓๔๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๑ 

เกษรบัวหลวง บระเพดหนาม ดีปลี ดอกบุนนาก เปลอีกไขเหนา  

แหวหมู  

สรัพอยา ๑๔ สิ่งน้ีตมกินแกปถวีธาตุคืออาหารไหมพีการนันนหาย ๚ อันวาลักษณ 

อาหารเกา 

เมีอพีกานนันน คือตานโจรกินลําไสถาพนกํานฎตานโจรแลว คือฤษดวงขึ้นนันนกะทําตอ 

ไปย 

ถาจแกทานไหเอา พยาลําแพน ๑ รากหนานแดง ๑ รากฝายแดง ๑ ใบฝายแดง ๑ 
 

รากหนามขี้แรด ๑ สรัพอยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ แลวจีงปรุง ๗ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๑ 

เกสรบัวหลวง ๒ ตําลึง ๒ บาท บอระเพ็ดหนาม ๒ ตําลึง ดีปลี ๔ ตําลึง ดอกบุนนาค ๕ ตําลึงเปลือกไขเนา 

๔ ตําลึง แหวหมู ๕ ตําลึง  

สรรพยา ๑๔ ส่ิงน้ีตมกินแกปถวีธาตุคืออาหารใหมพิการน้ันหาย ๚ อันวาลักษณะอาหารเกาเม่ือพิการน้ัน 

คือตานโจรกินลําไสถาพนกําหนดตานโจรแลว คือริดสีดวงขึ้นน้ันกระทําตอไปถาจะแกทานใหเอา พญา

ลําแพน ๑ รากหนานแดง ๑ รากฝายแดง ๑ ใบฝายแดง ๑  

รากหนามขี้แรด ๑ สรรพยา ๕ ส่ิงน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ แลวจึงปรุงพริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗ 

พรีก 

ขิง 

กเทยีม 

 

 

 

 
 ˝ 



๓๔๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๒ 

ลงกินหาย ๚ ถาหมีฟงงทานใหเอาผักเสยี้นผี ๑ รากชาเกลือ ๑ รากญานาง ๑ รากขี้กาแดง ๑ 

 

สรัพอยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ แลวจึ่งปรุง               ๗ ลงกินหาย๚ถาหมีฟงง 

 

ทานไหเอามกรูดไบ ๑ ตมไหสุกเบฺจกูนเอาเทามกรูด ๑ มหาหิง  การบูร  พริก 

 

ไท  กเทยีม  เกลือ  สรัพอยา ๑๑ สิ่งน้ีบตกินนัก  กิน          เปนอยาบํารุงทา

ตุ                                                                                                                                                                                                                                                        

แกฤษดวงขี้หายไหทําแลว ๚ อันวาลักษณสมองห่ัวเมีอพีการนันนคือมันไนสมองนันน 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๒ 

ลงกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอาผักเส้ียนผี ๑ รากชาเกลือ ๑ รากหญานาง ๑ รากขี้กาแดง ๑ 

สรรพยา ๔ ส่ิงน้ีเอาเสมอ ภาคตม ๓ เอา ๑ แลวจึงปรุงพริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗ กินหาย ๚ ถามิฟง 

ทานใหเอามะกรูดใบ ๑ ตมใหสุกเบญจกูลเอาเทามะกรูด ๑ มหาหิงคุ ๑ ตําลึง การบูร ๒ บาท พริก- 

ไทย ๒ บาท กระเทียม ๑ บาท เกลือ ๒ สลึง สรรพยา ๑๑ ส่ิงน้ีบดกินนัก ๑ สลึง กินเชากินเย็นเปน

ยาบํารุงธาต ุ

แกริดสีดวงขี้หายใหทําแลว ๚ อันวาลักษณะสมองหัวเม่ือพิการน้ันคือมันในสมองน้ัน 

    เชา 

   เยน 

 

 
 

พรีก 

ขิง 

กเทยีม 

 

 

 



๓๔๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๓ 

เดอืดขึ้นลนกะบานศิศไหลเตรวลงมาเปนมูกตามโครงนาสิกคร่ันแกเขาทําใหหอบไอเปนกํา 

ลังเจบกระบานศิศะดงัจะแตกไหจักษุมัวแลใหโสตประสาทตงึให             เพดลิ้นกระ 

 

ดางคางแขง เดิ่มเปนลมสันนิบาตแลลมปกังถาแกหมีฟงงตาย ถาจแกทานใหเอาพรัร 

ผักกาษ ๑ ลูกผักชี ๑ หอมแดง ๑ กเทยีม ๑ ขม้ินออย ๑ ไพล ๑ ยอดกุมท้ังสอง ๑ 

สรัพอยา ๘ สิง่น้ีบตพอก ๓ วันหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหแทงเอาโลหิตนันนออก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๓ 

เดือดข้ึนลนกบาลศีรษะไหลเตรวลงมาเปนมูกตามโครงนาสกิครั้นแกเขาทําใหหอบไอเปน

กํา 

ลังเจ็บกบาลศีรษะดังจะแตกใหจกัษุมัวแลใหโสตประสาทตึงไหปากเผ็ดจมูกเผ็ดลิ้นกระ 

ดางคางแข็ง เดิมเปนลมสันนิบาตแลลมปะกังถาแกมิฟงตาย ถาจะแกทานใหเอาพันธุ 

ผักกาด ๑ ลูกผักชี ๑ หอมแดง ๑ กระเทียม ๑ ขมิ้นออย ๑ ไพล ๑ ยอดกุมทั้งสอง ๑ 

สรรพยา ๘ สิ่งน้ีบดพอก ๓ วันหาย ๚ ถามิฟงทานไหแทงเอาโลหิตน้ันออก  

 

ปาก 
จมูก  

 



๓๔๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๔ 

เสียจึงจะหาย ๚ อยาประคบขนานน้ีทานใหเอาไบฝาง ๑ ไบตูมกาตน ๑ ข้ีแรด ๑ 

บดดวยนํ้ามงั่ว หอผาฃาวอุนไฟประคบ ๓ วันหายแลวจงีแตงยาไหกินตอไป 

๚ อยาปถวิทาตุพีการขนานน้ีทานไหเอา เปลอกีโลด ๑ ญารงักา ๑ แหวหมู ๑ มูก 

มัน ๑ ลูกผักชีทงงสอง ๑ ลกูมแวง ๑ การบรู ๑ ชาพล ู๑ ขิงแหง ๒ สคาน ๕ 

ดีปลี ๖ เจตมูล ๗ สรัพอยา ๑๓ สิ่งน้ีทําเปนจลุบตกินแกปถวีทาตุคือสมองหัวพีการ 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๔ 

เสียจึงจะหาย ๚ ยาประคบขนานน้ีทานใหเอาใบฝาง ๑ ใบตูมกาตน ๑ ข้ีแรด ๑  

บดดวยนํ้ามะงั่ว หอผาขาวอุนไฟประคบ ๓ วันหายแลวจึงแตงยาใหกินตอไป 

๚ ยาปถวีธาตุพิการขนานน้ีทานใหเอา เปลอืกโลด ๑ หญารงักา ๑ แหวหมู ๑ มูก- 

มัน ๑ ลูกผักชีทัง้สอง ๑ ลูกมะแวง ๑ การบรู ๑ ชาพล ู๑ ขิงแหง ๒ สะคาน ๕ 

ดีปลี ๖ เจตมูล ๗ สรรพยา ๑๓ สิง่น้ีทําเปนจุณบดกินแกปถวีธาตุคือสมองหัวพิการ 

 

 

 
 ˝ 

 
 ˝ 



๓๔๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวดเวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๕ 

นันนหายดีนัก ๚ อยายอดตาขนานน้ีทานให เอาพรัรผักกาด ๑ ลูกผักชี ๑ หอม ๑ 

สรัพอยา ๓ สิ่งน้ีแชนํ้ายอดตาแกสมองพีการซึง่ทําใหปอตศีศะ เมีอทํางานนัก 

จีงเปนวาเปนลมสรัรนิบาตนันนหาย ๚ ถาหมีหายทานใหเอา รากมเกลีอ ๑ รากสลอด ๑ 

รากคัดมอน ๑ รากผักเสี้ยนผ ี๑ รากญาพันงู ๑ สรัพอยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภากแชนํ้า 

มนาวทงงกินทงงทาหาย ๚ อยาแกปอตศิศะขนานน้ีทานใหเอารากนํ้าใจไครฝนทาหาย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๕ 

น้ันหายดีนัก ๚ ยาหยอดตาขนานน้ีทานให เอาพันธุผักกาด ๑ ลูกผักชี ๑ หอม ๑ 

สรรพยา ๓ สิ่งน้ีแชนํ้าหยอดตาแกสมองพิการซึง่ทําใหปวดศีรษะเมือ่ทํางานหนัก 

จึงเปนวาเปนลมสันนิบาตน้ันหาย ๚ ถามิหายทานใหเอา รากมะเกลือ ๑ รากสลอด ๑ 

รากคัดมอน ๑ รากผักเสี้ยนผ ี๑ รากหญาพันงู ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคแชนํ้า 

มะนาว 

ทั้งกินทัง้ทาหาย ๚ ยาแกปวดศีรษะขนานน้ีทานใหเอารากนํ้าใจใครฝนทาหาย  



๓๔๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๖ 

ถาหมีหายเอารากพุดซอนฝนทานาผาก แกปวดศีศะนักแลรอนนาผากไหเวยีนศีศะแลวา 

ลมนันนหายสิ้น ๚ จบลกัษณปถวิทาตุ ๒๐ แตกแลพีการนันนแตเพยีงน้ี ๚ะ๛ 

ดําดับน้ีจวาดวยลักษณอาโปทาตุ ๑๒ พีการน้ันสบืตอไปดงงน้ีโดยสังเขป ๚ อันวาลักษ 

ณดีพีการนันนคือไหขมปากแลไหจักษุเหลอีงแลมักโกรฎมกสัดุงตกใจแลมกัไหเปน 

ไบบา ถาจะแกทานไหเอารากมเดีอดิน ๑ รากมเดือทุมภอร ๑ รากจิงจอหลวง 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๖ 

ถามิหายเอารากพุดซอนฝนทาหนาผาก แกศีรษะนักแลรอนหนาผากใหเวียนศีรษะแลวา 

ลมน้ันหายสิ้น๚ จบลกัษณะปถวีธาตุ ๒๐ แตกแลพิการน้ันแตเพียงน้ี ๚ะ๛ 

ลําดับน้ีจะวาดวยลักษณะอาโปธาตุ ๑๒ พิการน้ันสืบตอไปดังน้ีโดยสงัเขป ๚ อันวาลักษ 

ณะดีพิการน้ันคือใหขมปากแลใหจักษุเหลืองแลมักโกรธมักสะดุงตกใจแลมักใหเปน 

ใบบา ถาจะแกทานใหเอารากมะเด่ือดิน ๑ รากมะเด่ืออุทุมพร ๑ รากจงิจอหลวง ๑ 

 

 

 
 ˝ 

 
 ˝ 



๓๔๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๗ 

 

พรีก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจลุบทลายนํ้ารอน 

กินหายดีนัก ๚ ถามีฟงงทานไหเอา เชีอกเฃายอดแดง ๑ แหวหม ู๑ พริก ๑ ขิง ๑ 

หอม ๑ เกลือ ๑ สรพัอยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจุลบตลายนํ้ารอนกินแกดีพ ี

การหาย ๚ อันลกัษณเสมหพกีารนันน คือไหเจบฅอแลมกัฃากเสลดหมีออก 

ไหฅอแหงมกัปากหมีออกแลไห            เยนแลบริโภกอาหารไมรูรศ ถาจแก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๗ 

พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๗ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอน 

กินหายดีนัก ๚ ถามิฟงทานใหเอา เชือกเขายอดแดง ๑ แหวหมู ๑ พริก ๑ ขิง ๑ 

หอม ๑ เกลือ ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกินแกดีพ-ิ 

การหาย ๚ อันลกัษณะเสมหะพิการน้ัน คือใหเจ็บคอแลมักขากเสลดมิออก 

ใหคอแหงมักปากมิออกแลใหตีนเย็นมือเย็น แลบริโภคอาหารไมรูรสถาจะแก 

 

ตีน 
มือ  

 



๓๔๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๘ 

ทานไหเอาเทยีรดํา ๑ ญาขัดมอน ๑ ญาพันงูแดง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๖ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภากตมกินหาย ๚ ถามีฟงงเอารากตูมกาฝนทาตัวไหเยนกอนแลวจีงเอา 

เขากะบือ ๑ กํายาน ๑ ครั้ง ๑ ผักโหม ๑ สรพัอยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภากบตกินแกเสมหะ 

พีการนันนหาย ๚ อันวาลักษณหนองพีการนันน คือไหเปนหืตไอแลมองครอแลไห 

รอนไนอูทอรไหเสมหะตกเขยีวลง นํ้ามกูดังโลหิตเนาถาจแกทานไหเอารากชาพล ู

คําอาน 

หนาท่ี ๘๘ 

ทานใหเอาเทียนดํา ๑ หญาขัดมอน ๑ หญาพันงูแดง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๖ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินหาย ๚ ถามิฟงเอารากตูมกาฝนทาตัวใหเย็นกอนแลวจึงเอา 

เขากระบือ ๑ กํายาน ๑ ครั่ง ๑ ผักโหม ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดกินแกเสมหะ 

พิการน้ันหาย ๚ อันวาลักษณะหนองพิการน้ัน คือใหเปนหืดไอแลมองครอแลให 

รอนในอุทรใหเสมหะตกเขียวลง นํ้ามูกดังโลหิตเนาถาจะแกทานใหเอารากชาพลู 

 

 

 
 ˝ 



๓๕๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๙ 

นัก ประดูเครีอ อยาเฃาเยน รากมแวงทงงสอง เทยีรดํา เทยีร 

แดง สรพัอยา ๗ สิ่งน้ีตมกินแกนํ้าหนองพีการหายดีหนัก ๚ อันวาลักษ 

ณโลหิตพกีารนันนคือให              โลหิตแลไหครัง่เภอภกไหรอนเปนกําลังถา 

 

จแกทานไหเอายอดทองลาง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรพัอยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภากบดกินหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอารากคูน ๑ รากชาพลู ๑ สรัพอยา ๒ สิง่ 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๙ 

นัก ๑ ตําลึง ๑ บาทประดูเครอื ๒ บาท ๒ สลงึ ยาขาวเย็น ๒ บาท ๒ สลึง รากมะแวงทัง้ 

สอง ๒ บาท ๒ สลึง เทียนดํา ๒ บาท ๒ สลึง เทียน 

แดง ๒ บาท ๒ สลึง สรรพยา ๗ สิ่งน้ีตมกินแกนํ้าหนองพิการหายดีหนัก ๚ อันวาลักษ- 

ณะโลหิตพกิาร คือใหยัดโลหิต ใหตกโลหิต แลใหคลั่งเพอพกใหรอนเปนกําลังถา 

จะแกทานใหเอายอดทองหลาง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภาคบดกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอารากคูณ ๑ รากชาพล ู๑ สรรพยา ๒ สิ่ง 

ยัด 

ตก  
  

 ˝ 



๓๕๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๐ 

น้ีเอาเสมอภากตมกินหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอารากประดูเครีอ ๑ รากกําจายเครีอ ๑  

สรัพ 

อยา ๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภากตมกินหายดีนัก ๚ ผิแลไขเพีอโลหิตน้ีไหโลหิตตกทาง             แล 

 

ผอมเหลอืงคอืฤษดวงถาจแกทานไหเอา เจตมูลแดง ๓ สวน ญากเมง ๒ สวน ทํา 

เปนจลุลายนํ้าผึ้งกินหาย ๚ ขนานนึงทานไหเอา รากสลิด ๑ รากอังชัน ๑ ตม 

กินแกโลหิตพีการหายแล ๚ อันวาลักษณเหอีพีการนันนมักไหซูบผอมถา 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๐ 

น้ีเอาเสมอภาคตมกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอา รากประดูเครือ ๑ รากกําจายเครือ ๑ 

สรรพ 

ยา ๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินหายดีนัก ๚ ผิแลไขเพื่อโลหิตน้ีใหโลหิตตกทางปาก ทาง

จมูกแล 

ผอมเหลืองคือริดสีดวงถาจะแกทานใหเอา เจตมลูแดง ๓ สวน หญากะเม็ง ๒ สวนทํา 

เปนจุณลายนํ้าผึง้กินหาย ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอา รากสลิด ๑ รากอัญชัน ๑ ตม 

กินแกโลหิตพิการหายแล ๚ อันวาลักษณะเหงื่อพกิารน้ันมกัใหซูบผอมถา 

 

ปาก 
จมูก  

 



๓๕๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๑ 

 

จแกทานไหเอา บรเพต ๑ กดอม ๑ แหวหมู ๑ รากมแวงทงงสอง ๑ 

รากเจตมลู ๑ รากชาพลู ๑ เทยีรชมด ๑ โกฎบัว ๑ สรัพอยา ๙ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภากตมก็ไดทําผงก็ไดกินแกเหอีพีการหาย ๚ อันวาลักษณมันขนพีการนันน 

คือใหโลหิตเสีย ครันนทรานออกมาเปน           แลวก็แตกออกเปนนํ้าเหลีองไห 

แสบรอนเปนกําลงัถาจแกทานไหเอา ไบกเมงกํามือ ๑ ไบถ่ัวแระกํามือ ๑ เทยีนดํา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๑ 

จะแกทานใหเอาบอระเพ็ด ๑ กระดอม ๑ แหวหมู ๑ รากมะแวงทั้งสอง ๑ 

รากเจตมลู ๑ รากชาพล ู๑ เทียนชะมด ๑ โกฐบัว ๑ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาคตมก็ไดทําผงก็ไดกินแกเหงือ่พิการหาย ๚ อันวาลกัษณะมันขนพิการน้ัน 

คือใหโลหิตเสีย ครั้นซานออกมาเปนวงเปนขด แลวก็แตกออกเปนนํ้าเหลืองให 

แสบรอนเปนกําลงัถาจะแกทานใหเอา ใบกะเม็งกํามือ ๑ ใบถ่ัวแระกํามือ ๑ เทียนดํา 

 

 

   วง 

  (ขด)  
 



๓๕๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๒ 

หนัก เทยีนขาว เปลอีกกันเกรา อยาเขาเยน สรัพอยา ๖ สิ่งน้ีตมกิน 

แกมันขนพีการหาย ๚ อยาทาตัวแกแสบรอนขนานน้ีทานใหเอา ไบผักปลงัแดง ๑ 

เฃาสาร ๑ ขมิ้นออย ๑ ดินสีพอง ๑ สรัพอยา ๔ สิง่น้ีเอาเสมอภากบถทาตัวแก 

แสบรอนหายแล ๚ อันลักษณนํ้าตาพีการนันนคือปวต            นักแลใหตา 

 

ฃาวแดงเปนโลหิตถาจแกทานใหเอา ไบพทุราฃาว ๑ ไบผักกะเฉด ๑ ตรีผลา ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๒ 

หนัก ๒ บาทเทียนขาว ๒ บาทเปลือกกันเกรา ๑ ตําลึง ๒ บาท ยาขาวเย็น ๑ ตําลึง ๒ 

บาท สรรพยา ๖ สิ่งน้ีตมกิน 

แกมันขนพิการหาย ๚ ยาทาตัวแกแสบรอนขนานน้ีทานใหเอา ใบผักปลังแดง ๑ 

ขาวสาร ๑ ขมิ้นออย ๑ ดินสอพอง ๑ สรรพยา ๔ สิง่น้ีเอาเสมอภาคบดทาตัวแกแสบ

รอนหายแล ๚ อันลักษณะนํ้าตาพิการน้ันคือปวดตาปวดศีรษะนักแลใหตาขาวแดงเปน

โลหิตถาจะแกทานใหเอา ใบพทุราขาว ๑ ใบผักกะเฉด ๑ ตรีผลา ๑ 

ตา 
สีสะ  

 

 
 ˝ 



๓๕๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๓ 

ขิง ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๗ สิง่น้ีเอาเสมอภากบตพอกหลังตาหายแล ๚ 

ถาหมีฟงงทานไหเอาญาพันงู ๑ รากขัดมอน ๑ สรพัอยา ๒ สิ่งน้ี 

ฝนดวยนํ้ามนาวทาหลังตาหาย ๚ ถามีฟงงทานไหเอาญาพันงู ๑ ราก 

ขัดมอน ๑ ดองดึง ๑ รากเจตมูล ๑ พรกิ ๑ ขิง ๑ สรัพอยา ๖ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคพอกกะมอมหาย ๚ ขนานหน่ึงทานไหเอาไบแกว ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๓ 

ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดพอกหลังตาหายแล ๚ 

ถามิฟงทานใหเอา หญาพันงู ๑ รากขัดมอน ๑ สรรพยา ๒ สิ่งน้ี 

ฝนดวยนํ้ามะนาวทาหลังตาหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอา หญาพันงู ๑ ราก- 

ขัดมอน ๑ ดองดึง ๑ รากเจตมูล ๑ พรกิ ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคพอกกระหมอมหาย ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอาใบแกว ๑ 

 

 



๓๕๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๔ 

 

ไบมฃาม ๑ ไบฝาย ๑ ไบกเมง ๑ พรกิ ๑ ขิง ๑ สรัพอยา ๖ สิ่งน้ีบด 

พอกกะมอม เมอีจะพอกหอตองมกไฟไหรอนแลวจึงพอกหาย ๚ 

ขนานนึงทานไหเอาจุลสี ๑ ลิ้นทเล ๑ ไบพยาอยา ๑ ญาพันงู ๑ สรัพ 

อยา ๔ สิ่งน้ีบดพอกกะมอมแกสันนิบาตกห็ายดีหนัก ๚ อันวาลักษ 

ณมันเหลวพีกานนันน คือใหปวดนาผากแลมักนํามูกตกหนัก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๔ 

ใบมะขาม ๑ ใบฝาย ๑ ใบกะเม็ง ๑ พรกิ ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีบด 

พอกกระหมอม เมื่อจะพอกหอตองหมกไฟใหรอนแลวจงึพอกหาย ๚ 

ขนานหน่ึงทานใหเอาจุนสี ๑ ลิ้นทะเล ๑ ใบพญายา ๑ หญาพันงู ๑ สรรพ- 

ยา ๔ สิ่งน้ีบดพอกกระหมอมแกสันนิบาตกห็ายดีนัก ๚ อันวาลักษ- 

ณะมันเหลวพิการน้ัน คือใหปวดหนาผากแลมักนํ้ามกูตกหนัก 

 

 
 ˝ 



๓๕๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๕ 

แลไหบวม            ถาจแกทานใหเอารากชเอม ๑ รากราชดัด ๑ 

 

รากผเีสีอ้ ๑ ยาดํา ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรัพอยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภากทําเปนจุลนัตหาย ๚ ขนานนึงทานไหเอาดีปลี ๑ เทยีน 

ดํา ๑ จันหอม ๑ จันบาน ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรัพอยา ๖ สิ่งน้ีเอา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๕ 

แลใหบวมมือบวมตีนถาจะแกทานใหเอารากชะเอม ๑ รากราชดัด ๑ 

รากผเีสือ้ ๑ ยาดํา ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภาคทําเปนจุณนัดหาย ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอาดีปล ี๑ เทียน 

ดํา ๑ จันทนหอม ๑ จันทนบาน ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งเอา 

 

 

 

 

มือ 

ตีน  
 



๓๕๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๖ 

 

เสมอภากทําเปนจลุนัตแกมันเหลวพีการหายดีนัก ๚ อันวา 

 

ลักษณนําลายพีการนันน คือใหเหมนปากแล               แหงถา 

 

จแกทานใหเอา แหวหม ู๑ ญาพันงู ๑ รากองงชัน ๑ รากมะ 

แวง ๑ รากชาพลู ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๙ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๖ 

เสมอภาคทําเปนจุณนัดแกมันเหลวพิการหายดีนัก ๚ อันวา 

ลักษณะนํ้าลายพกิารน้ัน คือใหเหม็นปากแลปากแหง คอแหง ฟนแหง ถา 

จะแกทานใหเอา แหวหม ู๑ หญาพันงู ๑ รากอัญชัน ๑ รากมะ- 

แวง ๑ รากชาพล ู๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๙ 

 

ปาก 
ฅอ 
ฟน 

 

 

  

 
 ˝ 



๓๕๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๗ 

 

สิ่งน้ีเอาเสมอภากตมกไดทําผงก็ไดลายนํ้ากระสายฟงๆ กิน 

แกนําลายพีการหาย ๚ อันวาลักษณนํามูกพีการนันน คือไหมูก 

เตรวลงมามีไดคาดดวยอัถวารอนกลาหนัก เจบศีศะแลเปน 

วัด              ถาจแกทานใหเอา หัวหอม ๑ ปูนผง ๑ นําประสาน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๗ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมก็ไดทําผงก็ได ละลายนํ้ากระสายฝน ฝนกิน 

แกนํ้าลายพิการหาย ๚ อันวาลักษณะนํ้ามกูพิการน้ัน คือใหมูก 

เตรวลงมามิไดขาดดวยอรรถวารอนกลาหนัก เจ็บศีรษะแลเปน 

หวัด ไอ หอบ ถาจะแกทานใหเอา หัวหอม ๑ ปูนผง ๑ นํ้าประสาน- 

 

 

 

ไอ 
หอบ  

 

 
 ˝ 



๓๕๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๘ 

 

ดีบุก ๑ ภีมเสน ๑ สรพัอยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภากทําเปนจลุ 

นัดก็ไดทําเปนอยาตมก็ได แลวจีงแตงอยาผายใหกินตอไป ๚ อยา 

แกผายไนขนานน้ีทานไหเอา สคาน ๑ ชาพลู ๑ เจตมูล ๑ ขีงแหง ๑ 

ลูกมตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ สมอไท ๑ สมอเทด ๑ ลูกผกัชี ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๘ 

ดีบุก ๑ พิมเสน ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

นัดก็ไดทําเปนยาตมก็ไดแลวจึงแตงยาผายใหกินตอไป ๚ ยา 

แกภายในขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๑ ชาพล ู๑ เจตมลู ๑ ขิงแหง ๑ 

ลูกมะตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ สมอไทย ๑ สมอเทศ ๑ ลูกผักชี ๑  

 

 

 

 
 ˝ 



๓๖๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๙ 

 

มฃามปอม ๑ วานนํ้า ๑ จันหอม ๑ กฤษนา ๑ เกษรรบัวหลวง ๑ ดอกบุนนาก ๑ 

สรัพอยา ๑๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ กินแกนํามูกพกีารซงึกลาวมาน้ัน 

หายสิ้น ๚ อันวาลักษณไขขอพีการนันน คือกทําไหเมีอยนักแลไหย 

 

เจบกะดูกทุกขอจเดีนก็มิได ถาจแกทานไหเอารากขอยบดพอกเมีอจ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๙ 

มะขามปอม ๑ วานนํ้า ๑ จันทนหอม ๑ กฤษณา ๑ เกสรบวัหลวง ๑ ดอกบุนนาค ๑ 

สรรพยา ๑๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินแกนํ้ามูกพกิารซึง่กลาวมาน้ัน 

หายสิ้น ๚ อันวาลักษณะไขขอพิการน้ัน คือกระทําใหเมื่อยมือเมือ่ยตีนนักแลให 

เจ็บกระดูกทุกขอจะเดินก็มิได ถาจะแกทานใหเอารากขอยบดพอกเมือ่จะ 

 

 

มือ 
ตีน  

 



๓๖๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๐ 

พอกนันนเอาคูลีกานเฃากบันํ้ามันหมูเถีอนอุนไฟไหรอนจึงพอกหายดีนัก 

๚ ถามีฟงงเอารากถ่ัวปาฝนทาหายดีนัก ๚ อันวาลักษณมูตพีการนันน คือ 

 

ไหขัดปสาวะแลไหปสาวะนันน              ก็ดีไหเจบแสบเปนกําลังถาจะ 

  

 

แกทานใหเอา โกฏสอ ๑ จันทงัสอง ๑ สมลุแวง ๑ ลูกผกัชี ๑ เจต 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๐ 

พอกน้ันเอาคุลีการเขากับนํ้ามันหมูเถ่ือนอุนไฟใหรอนจึงพอกหายดีนัก ๚ 

ถามิฟงเอารากถ่ัวปาฝนทาหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะมูตรพกิารน้ัน คือ 

ใหขัดปสสาวะแลใหปสสาวะน้ันขาวก็ดี ปสสาวะน้ันเหลอืงกดี็ ปสสาวะน้ันแดงก็ดี ให 

เจ็บแสบเปนกําลงัถาจะแกทานให เอาโกฐสอ ๑ จันทนทั้งสอง ๑ สมุลแวง ๑ ลกูผักชี ๑ 

เจต- 

ฃาว 
เหลอีง 
แดง 

 

 

  

 
 ˝ 



๓๖๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๑ 

 

มูล ๑ สคาน ๑ ดีปลี ๑ ขิงแหง ๑ ลูกมตูม ๑ เปลอีกมูกมัน ๑ แหวหมู ๑ 

กกรังกา ๑ รากขัดมอน ๑ เกษรรบัวหลวง ๑ เกษรรสารภี ๑ ดอกพีกุน ๑ 

ดอกบุนนาก ๑ สรัพอยา ๑๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ กินแกมูต 

พีกานนันนหายดีนัก ๚ ผีแลมูตพีการเมือแตกน้ันไปไหปสสาวะวีปะลาต 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๑ 

มูล ๑ สะคาน ๑ ดีปลี ๑ ขิงแหง ๑ ลกูมะตูม ๑ เปลือกมูกมนั ๑ แหวหมู ๑ 

กกรังกา ๑ รากขัดมอน ๑ เกสรบัวหลวง ๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกลุ ๑ 

ดอกบุนนาค ๑ สรรพยา ๑๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม  ๓ เอา ๑ กินแกมูตร 

พิการน้ันหายดีนัก ๚ ผิแลมูตรพิการเมื่อแตกน้ันไปใหปสสาวะวิปลาส 

 

 

 



๓๖๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๒ 

คือปสาวะ            แลเปนน้ิวก็ดี บางทฃีาวดุจดังนํ้าเฃาเชดแลไปปสวะไม 

 

สะดวกไหขัดหัวเหนาไหหัวเหนาฟก บางทีเปน                กาลข้ึนในมูตแล 

ไหมูตพีการตางๆ ถาจแกทานไหเอา ลูกมตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ 

โคกะสุน ๑ แหวหมู ๑ ลูกผักชี ๑ สมอทงง ๓ หน่ึง จันทงงสอง ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๒ 

คือปสสาวะแดง ปสสาวะเหลอืง แลเปนน่ิวก็ดี บางทีขาวดุจดังนํ้าขาวเช็ดแลไป 

ปสสาวะไม 

สะดวกใหขัดหัวเหนาใหหัวเหนาฟก บางทีเปนมุตกิด มุตฆาต กาฬข้ึนในมูตรแล 

ใหมูตรพกิารตางๆ ถาจะแกทานใหเอา ลูกมะตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ 

โคกกระสุน ๑ แหวหมู ๑ ลูกผักชี ๑ สมอทั้ง ๓ หน่ึงจันทนทั้งสอง ๑ 

 

 

แดง 
เลอีง  

 

มุทกฤษ 
มุทคาต   

 



๓๖๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๓ 

 

สคาน ๑ ชาพลู ๑ เจตมูน ๓ ดีปลี ๔ ขิงแหง ๕ อยาเขาเยนจีน ๑๐ ออยแดง 

๓ ปลอง สรัพอยา ๑๗ สิ่งน้ีตม ๓ เอา ๑ กินแกมูตแตกพกีารหาย ๚ 

อยาแกขัดปสาวะ ขนานน้ีทารไหเอา ไบมฃามกํามอื ๑ ไบสมปอยกํามือ ๑ 

ไบมนาว ๗ ไบ หอม ๓ หัว สานสม ดินประสิวฃาว นํ้าออยงบ๑ผา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๓ 

สะคาน ๑ ชาพล ู๑ เจตมูล ๓ ดีปลี ๔ ขิงแหง ๕ ยาขาวเย็นจีน ๑๐ ออยแดง 

๓ ปลอง สรรพยา ๑๗ สิ่งน้ีตม ๓ เอา ๑ กินแกมูตรแตกพิการหาย ๚ 

ยาแกขัดปสสาวะ ขนานน้ีทานใหเอามะขามกํามือ ๑ ใบสมปอยกํามือ ๑ 

ใบมะนาว ๗ ใบหอม ๓ หัวสารสม ๑ บาทดินประสิวขาว ๑ บาทนํ้าออยงบ ๑ ผา 

 

 

 



๓๖๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๔ 

 

๔ ทิงเสียทงงตวันตกซีก ๑ เอาแต ๓ สีก สรัพอยา ๗ สิ่งน้ีตมกิน 

แกขดัปสาวะแลไหปสาวะเดีนสะดวกดีหนัก ๚ พรอาจาริยเจากลาวมา 

ไนพรคัมภีรธาตุวินิจไฉยผูก ๒ วาดวยลักษณพิศมแหงโอสถสทิต 

ตาม             แลชักถอนอยาทวีอยาแลรศโอสถอันควรแกโรคแลทวตึง 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๔ 

๔ ทิ้งเสียทั้งตะวันตกซีก ๑ เอาแต ๓ ซีกสรรพยา ๗ สิ่งน้ีตมกิน 

แกขัดปสสาวะแลใหปสสาวะเดินสะดวกดีนัก ๚ พระอาจารยเจากลาวมา 

ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ วาดวยลักษณะพิษแหงโอสถสถิต 

ตามวัน ตามเพลา แลชักถอนยาทวียาแลรสโอสถอันควรแกโรคแลทวตึง- 

 

 

วนน 
เพลา  

 



๓๖๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๕ 

ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๕ 

 

ษาการก็จบบริบูณแตเพยีงน้ีโดยสงงเขป ๚ะ๛ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๕ 

สาการก็จบบริบูรณแตเพียงน้ีโดยสังเขป ๚ะ๛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ถายถอดปริวรรตเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑ 

 

    ๚ พรคําภีรธาตุวินิจไฉยผูก ๓         ๚ โอสถแกโรค+ยตามประเทษส่ี 

 กลาวมาในลักษณะกองโรค+ยวาดวย   ๚ ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว 

           ๚ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในระดูเกยี่วคาบ  

             ๚ ไขบังเกิดในระดูหก แล ธาตุทั้ง ๔ 

                                                 ๚ หามแสลงในสามรดูแลเบญจกูล 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑ 

 

   ๚ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓          ๚ โอสถแกโรคตามประเทศ ๔  

 กลาวมาในลักษณะกองโรควาดวย        ๚ ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว 

                                                 ๚ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในฤดูเก่ียวคาบ  

                                                 ๚ ไขบังเกิดในฤดูหก แล ธาตุทั้ง ๔ 

                                                 ๚ หามแสลงในสามฤดูแลเบญจกูล 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

ก็จบบรปิูรรณโดยสังเขป 

 

 
 
 
 
 

ก็จบบริบูรณโดยสังเขป 

 



๓๖๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒ 

๚ อาจาริเยา อันวาพรอาจาริยเจาจกลาวในพรคําภีรธาตุวินิจไฉยผูก ๓ น้ีสืบเร่ืองตนให 

แพทย 

ท้ังหลายพ่ึงรู ใหพิจรนาดูใหรูจักสะถานประเทษท่ีเกิด แหงโรค+ยมีลักษณะ ๔ ประการ ดจุ 

ในย 

อันกลาวมาแลวแตในผูก ๑ น้ัน ลําดับน้ีจกลาวแตสรรพยาซ่ึงจแกโรคยอันบังเกิดตาม 

ประเทษน้ันสืบตอไปดงงน้ี   ยาแกบุทคลอันเกิดในประเทศนํ้า           ตอกัน ขนานน้ีทานใหเอา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒ 

อาจาริโย อันวาพระอาจารยเจาจะกลาวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓ น้ีสืบเรื่องตนใหแพทย 

ทั้งหลายพึ่งรู ใหพิจารณาดูใหรูจักสถานประเทศที่เกิด แหงโรคมีลักษณะ ๔ ประการ ดุจนัย 

อันกลาวมาแลวแตในผูก ๑ น้ัน ลําดับน้ีจะกลาวแตสรรพยาซึ่งจะแกโรคอันบังเกิดตาม 

ประเทศน้ันสบืตอไปดังน้ี  ยาแกบุคคลอันเกิดในประเทศนํ้าตม นํ้าเค็มตอกัน ขนานน้ีทาน

ใหเอา 

 

ตม 

เคม  
 



๓๗๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓ 
 

ตรีผลา สมูลแวง อุโลม ฉเอม ฉิ่งชา+ชาลี กเชาผีมด สร+รพอยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปน 

จุล บทลายนํ้าขิงกินแกโทศอันเกิดในนํ้า             ตอกรรหาย   ยาบุทคลอันเกิดในประ 

 

เทศผูเขา แลท่ีสถานอันสูง ขนานน้ีทารใหเอา จัน+ทท้ัง ๒ อบเชย ขี้กาแดง บอรเพชฺญ แหว 

หมู กดอม กรุงเขมา โกฐพุงปลา สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลาย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓ 

ตรีผลา สมลุแวง อุโลม ชะเอม ชิงชาชาล ีกระเชาผีมด สรรพยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปน 

จุณ บดลายนํ้าขิงกินแกโทษอันเกิดในนํ้าตมนํ้าเค็มตอกันหาย  ยาบุคคลอันเกิดในประ- 

เทศภูเขา แลทีส่ถานอันสูงขนานน้ีทานใหเอา จันทนทัง้ ๒ อบเชย ข้ีกาแดง บอระเพ็ด แหว- 

หมู กระดอม กรงุเขมา โกฐพุงปลา สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลาย 

 

ตม 
เคม  

 



๓๗๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔ 

นํ้านมโคกินแกโรคย+ตามประเทศในกําเดาน้ันหาย  ยาแกบุทคลอันเกิดในประเทศนํ้า 

ตอกรร ขนานน้ีทารใหเอา วานนํ้า สหมอไท แหวหมู อุตพิศ+ม ฃิงแหง+มตูมออน ลูกผักชี  

เทพะ 

ทาโร กรุงเขมา โกษสอ สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคย+ตม ๓ เอา ๑ กินหายแกโรคย 

ตามประเทศในลมน้ันหาย  ยาแกบุทคลอันเกิดในประเทศ            ขนานน้ีทารใหเอา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔ 

นํ้านมโคกินแกโรคตามประเทศในกําเดาน้ันหาย ยาแกบุคคลอันเกิดในประเทศนํ้าตม

นํ้าฝน 

ตอกันขนานน้ีทานใหเอา วานนํ้า สมอไทย แหวหมู อุตพิด ขิงแหง มะตูมออน ลกูผักชี เทพ- 

ทาโร กรงุเขมา โกฐสอ สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหายแกโรค 

ตามประเทศในลมน้ันหาย  ยาอันแกบุคคลอันเกิดในประเทศกรวด ประเทศทราย ขนานน้ี

ทานใหเอา 

กรวด 

ทราย  
 

    ตม 

   ฝน 

  
 

 
 



๓๗๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕ 

รากไขเนา สหมอพิเภก ลูกมตุมออน แคฝอย ญาเกลดหอยทงง ๒ มแวงทั้ง ๒ 

รากพุงแก โคกสูน สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปนจุลกินแกโทศตามประเทศ 

ในดินน้ัน ถาจะแกตัวรอนบทลายนํ้าขนนทศกอรกิน ถาจแกตัวเย็นบทลายนํ้ารอนกิน ถาม ิ

ฟงเอานํ้า            รําหัดกินหาย ๚ ยาสํารับแกบุทคลอรรเกิดในป           เทพ+ยาดาผูชาย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕ 

รากไขเนา สมอพิเภก ลูกมะตูมออน แคฝอย หญาเกล็ดหอยทั้ง ๒ มะแวงทั้ง ๒ 

รากพุงแก โคกกระสุน สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณกินแกโทษตามประเทศ 

ในดินน้ัน ถาจะแกตัวรอนบดละลายนํ้าขัณฑสกรกิน ถาจะแกตัวเย็นบดลายนํ้ารอนกิน ถาม ิ

ฟงเอานํ้าผึ้ง นํ้าตรีกฏก รําหัดกินหาย ๚ ยาสําหรับแกบุคคลอันเกิดในปชวด ปมะโรงเทวดา

ผูชาย 

 

 

 

ผ้ึง 

ตรีกตุก  
 ชวด 

มโรง 
 

 
 



๓๗๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

 

หนาท่ี ๖ 

ขนานน้ีทารใหเอา ดอกสัตตบงกช ดอกบัวหลวง ดอกบัวเผื่อน ดอกบัวขม มหาหง เฉอม 

ปบ ลูกผักชี นํ้าผึ้งรวง ขนนทศกร สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยบทลายนานํมโค 

กินแกโทษในครรพกําเนิดปน้ันหาย ๚ ยาแกบุทคลครรพเกิดในป          เทพย+ดาผู+หญิง 

ขนานน้ีทารใหเอา ดอกมล ิดอกพิกูล ดอกจําปา ดอกกระดงงงา กเพรา ตรีผลา 

 

คําอาน 

 

หนาท่ี ๖ 

ขนานน้ีทานใหเอา ดอกสัตตบงกช ดอกบัวหลวง ดอกบัวเผือ่น ดอกบัวขม มหาหงส ชะเอม 

ปบ ลูกผักชี นํ้าผึง้รวง ขัณฑสกร สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดละลายนํ้านมโค 

กินแกโทษในครรภกําเนิดปน้ันหาย ๚ ยาแกบุคคลครรภเกิดในปมะเมียปมะแมเทวดาผูหญิง 

ขนานน้ีทานใหเอา ดอกมะล ิดอกพกิุล ดอกจําปา ดอกกระดังงา กะเพรา ตรผีลา 

 

 มเมีย 

 มแม  
 

  
 

 

  
 

 



๓๗๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗ 

 

ยาดํา รากซมปอย รากคางโทน สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปนจุลบท 

ลายนํ้าผึ้งรวงกินแกโทศครรพกําเนิดในปน้ันหาย ๚ ยาแกสํารับบุทคลครรพกําเนิดใน 

ป              มนุษ+ยผู+หญิงขนานน้ีทารใหเอามเด่ือมเขือข่ืนมแวงทงง ๒ รากราชพฤก 

เถาวันเปรยีงรากตาน+หมอนถ่ัวแปบถ่ัววแระถัวภูรากสะแกสรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗ 

 

ยาดํา รากสมปอย รากคางโทน สรรพยา ๑๑ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบด 

ละลายนํ้าผึ้งรวงกินแกโทษครรภกําเนิดในปน้ันหาย ๚ ยาแกสําหรับบุคคลครรภกําเนิดใน 

ปกุนปเถาะ มนุษยผูหญิง ขนานน้ีทานใหเอา มะเด่ือ มะเขือข่ืน มะแวงทั้ง ๒ รากราชพฤกษ 

เถาวัลยเปรียง รากตานหมอน ถ่ัวแปบ ถ่ัวแระ ถ่ัวพ ูรากสะแก สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอา 

 

กุญ 
ปเถาะ 
 
 

 
   

 
 



๓๗๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘ 

เสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้า             ก็ได กินแกครรพกําเนิดในปน้ันหาย ๚ ยา 

 

สํารับแกบุทคลครรพกําเนิดในป             มหายัก+ษผูชาย ขนานน้ีทารใหเอา กเพรา 

 

ตรีกตุก เขย้ีวเสือ กรามโค งาชาง แหวหมู หีบลํม อยาเฃาเย็น เทยีรแดง โหระภา 

สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้าผึ้งกินแกโทศครรพกําเนิด 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘ 

เสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ามะนาว นํ้าสรุา ก็ไดกินแกครรภกําเนิดในปน้ันหาย ๚ ยา 

สําหรับแกบุคคลครรภกําเนิดในปวอก ประกา มหายักษผูชาย ขนานน้ีทานใหเอา กะเพรา 

ตรีกฏก เข้ียวเสอื กรามโค งาชาง แหวหม ูหีบลม ยาขาวเย็น เทียนแดง โหระพา 

สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าผึง้กนิแกโทษครรภกําเนิด 

มนาว 

สุรา 

 

 
 

วอก 
ระกา 
 

 
 

๒ 

 ๑ 



๓๗๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙ 

ในปน้ันหาย ๚ ยาสํารับบุทคลครรพเกิดในป              มหายักษผู+หญิง ขนานน้ี 

ทารใหเอา ดอกรักษ ใบนาศ กะเทยีม ผักกะเชด ผักเสย้ีรผี ผักเขด สรรพยา ๖ สิ่ง 

น้ี เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้าฑากินแกโทศครรพกําเนิดในปน้ันหาย ๚ 

๚ ยาแกบุทคลครรพเกิดในป            มนุษ+ยผูชายขนานน้ีทารใหเอา จัน+ททงัง ๒  

กรุงเฃมา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙ 

ในปน้ันหาย ๚ ยาสําหรับบุคคลครรภเกิดในปขาล ปจอ มหายักษผูหญิง ขนานน้ี 

ทานใหเอา ดอกรัก ใบหนาด กระเทียม ผกักระเฉด ผกัเสี้ยนผ ีผักเค็ด สรรพยา ๖ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าทากินแกโทษครรภกําเนิดในปน้ันหาย ๚ 

๚ ยาแกบุคคลครรภเกิดในปฉลู ปมะเส็ง มนุษยผูชาย ขนานน้ีทานใหเอา จันทนทั้ง ๒

กรุงเขมา 

 

ฃาน 
จอ 

 
 

 
 

ฉลู 

มเสง 

 
 

 
 

๓ 

 ๑



๓๗๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐ 

 

รากไครเครือ แกนสน กลําภัก ญาพรร+ณงู ตรีผลา อยาดํา รากซมปอย รากคางไทร 

สรรพยา ๑๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคย+ทําเปนจลุ ลายนํ้าผึง้รวงกินแกโทศครรพกําเนิด 

ในปน้ันหาย ๚ อน่ึงยาสํารับชัณษาปบุทคลอันเกิด ๚ ปชวดเอารากมกล่ําตาหนู ๚ 

๚ ปฉลูเอารากกําลังโคเถลงิ ๚ ปฃานเอารากตาเสือ ๚ ปเถาะเอาญาซุมกะตาย๚ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐ 

 

รากไครเครือ แกนสน กระลําพัก หญาพันงู ตรผีลา ยาดํา รากสมปอย รากคางไทร 

สรรพยา ๑๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ ละลายนํ้าผึ้งรวงกินแกโทษครรภกําเนิด 

ในปน้ันหาย ๚ อน่ึงยาสําหรบัชันษาปบุคคลอันเกิด ๚ ปชวดเอารากมะกล่ําตาหนู ๚ 

๚ ปฉลูเอารากกําลังโคเถลงิ ๚ ปขาลเอารากตาเสือ ๚ ปเถาะเอาหญาซุมกระตาย ๚ 

 

๑ 

 ๑
๒ 

 ๑
๓ 
 ๑

๔ 

 ๑



๓๗๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๑ 

๚ ปมโรงเอาญาพรร+ณงูแดง ๚ ปมเสงเอาญาพรร+ณงขูาว ๚ มเมียเอาเอื้องเพชมา ๚๛ 

๚ปมแมเอามเขือคางแพะ ๚ ปวอกเอาเถาวันลิง ๚ ประกาเอา+รากปะคําไก ๚ ปจอ 

เอาโหราเทาสุนักข๚ ปกุญเอาญาแหวหมู ๚ สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค 

แชนํ้าผึ้งก็ไดทําผงลายนํ้าผึ้งรวงกินมื้อละเมดเทาผลพุทรากิน             มีอายุ 

 

คําอาน 

 

หนาท่ี ๑๑ 

๚ ปมะโรงเอาหญาพันงูแดง ๚ ปมะเส็งเอาหญาพันงูขาว ๚ มะเมียเอาเอื้องเพชรมา ๚๛ 

๚ มะแมเอามะเขือคางแพะ ๚ ปวอกเอาเถาวัลยลงิ ๚ ประกาเอารากประคําไก ๚ ปจอ 

เอาโหราเทาสุนัข ๚ ปกุนเอาหญาแหวหมู ๚ สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค 

แชนํ้าผึ้งก็ไดทําผงละลายนํ้าผึ้งรวงกินมื้อละเม็ดเทาผลพทุรากินเชากินเย็นมอีายุ 

 

เชา 
เย็น 
 
 

 
 

๕ 

 ๑
๖ 
 ๑

๑ 

 ๑
๒ 

  ๑
๓ 

 ๑
๔ 

 ๑

๗ 
 ๑



๓๗๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๒ 

ศญมาก ๚ ยาขนานน้ีเจาคุณวัตรแขวงเมืองบางคาง ทําฉนนเปนนิจมีอายุศมมากได ๑๐๐ ป 

มีกําลังมากวิเสศนัก ๚ ลําดัพน้ีจกลาวดวยธาตุทงง ๔ พิการออกจากตัวน้ันสืบ 

ตอไป  อันวาปถวีธาตุพิการออกจากตัวน้ัน คือใหบังเกิด            แลใหเจบอุธร 

 

ให            แปรเปนอันทพฤกก็ดีแลเปน           ก็ดีใหชํ้าเน้ือในเลบ           เขยีวก็ดี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๒ 

สมมาก ๚ ยาขนานน้ีเจาคุณวัตรแขวงเมืองบางคาง ทําฉันเปนนิจมีอายุมากได ๑๐๐ ป 

มีกําลังมากวิเศษนัก ๚ ลําดับน้ีจะกลาวดวยธาตุทั้ง ๔ พิการออกจากตัวน้ันสืบ 

ตอไป  อันวาปถวีธาตุพิการออกจากตัวน้ัน คือใหบังเกิดเล็นเกิดเหาแลใหเจ็บอุทร 

ใหเสียดใหแทงแปรเปนอัมพฤกษก็ดีแลเปนกษัยเปนปางก็ดี ใหชํ้าเน้ือในเล็บมือเขียวเล็บตีน

เขียวก็ดี 

  เล็น 
  เหา 
 

 
 

มือ 
ตีน 
 

 
 เสยีด 

แทง 
 
 

 
 กสาย 

ปาง 
 

 
 

 

 
(๒)

 

 
(๒)



๓๘๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๓ 

 

แลใหโลหีตใหโลหิตตกทางทะวาร           ก็ดี แลบริโภคอาหารมิอยูทอง คือให 

ลงไปก็ดี โทศทงงน้ีคือปถวีธาตุพิการออกจากกาย  ถาจแกทารใหเอา กเทยีม 

ไบสเดา ไบคนทีสอ ไบกันเตรา แกนสน เทพธาโร กเพรา ขิงแหง ตรีผลา สรรพยา 

 

๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล ลายนํ้า             ก็ไดกินแกโทศในธาตุดีนัก  
 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๓ 

แลใหโลหิตตกทางทวารหนักทวารเบาก็ดี แลบริโภคอาหารมิอยูทอง คือให 

ลงไปก็ดี โทษทั้งน้ีคือปถวีธาตุพิการออกจากกาย  ถาจะแกทานใหเอา กระเทียม 

ใบสะเดา ใบคนทีสอ ใบกันเกรา แกนสน เทพทาโร กะเพรา ขิงแหง ตรีผลา สรรพยา 

๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ ละลายนํ้ารอน นํ้ามะนาว นํ้ามะงั่ว ก็ไดกินแกโทษในธาตุดี

นัก  

หนัก 

เบา  
 

รอน 

มนาว 

มงัวว  

 



๓๘๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

 

หนาท่ี ๑๔ 

 ขนานน้ีทารใหเอา ยางทราย กเทยีม ดีปลี ลูกมตูมออน ส(ฆาน) มแวงทงง ๒ เจต 

มูลแดง สหมอไท วานนํ้า เทยีรสัตบุตร ฃิงแหง สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค 

ทําเปนจุล บดลายนํ้ามูตร           ก็ได นํ้ามนาวก็ไดกินแก           เปนเพื่อปถวีธาตุดิน 

น้ันหาย  ขนานห+น่ึงทารใหเอา บ ระเพช กผังโหม มแวงทงง ๒ ข้ีกาแดง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๔ 

ขนานน้ีทานใหเอา ยางทราย กระเทียม ดีปลี ลูกมะตูมออน สะคาน มะแวงทั้ง ๒ เจต-

มูลแดง สมอไทย วานนํ้า เทียนสัตตบุษย ขิงแหง สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ามูตรโค นํ้ามูตรคน ก็ได นํ้ามะนาวก็ไดกินแกลม แกเสลด 

เปนเพื่อปถวีธาตุดิน 

น้ันหาย  ขนานหน่ึงทานใหเอา บอระเพ็ด กระพงัโหม มะแวงทั้ง ๒ ข้ีกาแดง 

    โค 
   คน 
 
 

 
 

  ลม 
 เสลด 
 
 

 
 

  
 

 



๓๘๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๕ 

 

รากขัดมอน ชาพลู พริกไท เชือกเฃาพรวน เทาวันเปรยีง เปลือกมูกกทก ราก 

จิงจอ สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้า            ก็ได                                                                    

กินแกปถวีธาตุพิการดีเดือดหายดีหายดีนัก  หนานห+น่ึงทารใหเอา ลูกมตูม ดอกขัด

เคาไบมงั่วไบทองห+ลางไบมน ยาฝน สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลาย

นํ้ารอนกิน 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๕ 

รากขัดมอน ชาพล ูพรกิไทย เชือกเขาพรวน เถาวัลยเปรียง เปลือกมกูกระทก ราก- 

จิงจอ สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าจันทนก็ได นํ้าดอกไมก็ได 

กินแกปถวีธาตุพิการดีเดือดหายดีหายดีนัก  ขนานหน่ึงทานใหเอา ลกูมะตูม ดอก

คัดเคา   

ใบมะงั่วใบทองหลางใบมน ยาฝน สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้า

รอนกิน 

จันท 

ดอกไม 

 
 

 
 



๓๘๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๖ 

แกเพื่อโลหีตเกิดแตปถวีธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา หนังจรเขเผา เขาโคเผา 

นอแรทเผา หอยแครงเผา ลูกจัน+ท กะเทยีมกรอบ ดีปลี แหวหมู สรรพยา ๙ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกินแกพรรดึกแกลมอันทพฤก ซึ่งบงง 

เกิดเพื่อปถวีธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทารใหเอา ลูกเอน โกฏสอ วานเปราะ วานนํ้า 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๖ 

แกเพื่อโลหิตเกิดแตปถวีธาตุน้ัน ขนานหน่ึงทานใหเอา หนังจระเขเผา เขาโคเผา 

นอแรดเผา หอยแครงเผา ลูกจันทน กระเทียมกรอบ ดีปล ีแหวหมู สรรพยา ๙ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแกพรรดึกแกลมอมัพฤกษ ซึ่งบัง- 

เกิดเพือ่ปถวีธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา ลกูเอ็น โกฐสอ วานเปราะ วานนํ้า 

 

 

 



๓๘๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๗ 

โกฏพุงปลา ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน สฆาน ลูกผักชี สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกินแกปถวีธาตุพิการออกจากตัวน้ัน แลวอยา ๖ ขนานน้ี 

สํารับแกปถวีธาตุพิการถาแลมิฟงกํานด ๕ วันตายเปนอันเทย่ีง   อันวาลักษณะเตโช- 

ธาตุพิการออกจากตัวน้ัน คือใหรอนปลาย             แลใหยอกดังปลาดุกยอกม ี

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๗ 

โกฐพุงปลา ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน สะคาน ลูกผักชี สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแกปถวีธาตุพิการออกจากตัวน้ัน แลวยา ๖ ขนานน้ี 

สํารับแกปถวีธาตุพิการถาแลมิฟงกําหนด ๕ วันตายเปนอันเที่ยง  อันวาลักษณะเตโช- 

ธาตุพิการออกจากตัวน้ัน คือใหรอนปลายมือปลายตีนแลใหยอกดังปลาดุกยอกม ี

 

 

 

   มือ 
  ตีน 
 

 
 



๓๘๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๘ 

พิศมเจบปวดเปนกําลัง แลว แปรไปใหหลังมือบวม ถาห+ญิงแปรไปใหนาบวม 

แลวแปรเปนผื่นข้ึนทงงตัวดงงเปนผด แลเปนหัดแลวจมเฃาไปใหเจบอุธร 

แลให+ตกบุบโพโลหิต แลแปรไปให           ตาย ถามิฟงมอรณะเปนเทย่ีง   ถาจแกทาร 

 

ใหเอา ลูกกเบา รากไครเครือ ลกูพิลงักาษา ลูกษหมอไท ลกูมขามปอม ลูกชาพล ู

 

คําอาน 

 

หนาท่ี ๑๘ 

พิษเจ็บปวดเปนกําลัง แลว แปรไปใหหลังมือบวม ถาหญิงแปรไปใหหนาบวม 

แลวแปรเปนผื่นข้ึนทั้งตัวดังเปนผด แลเปนหัดแลวจมเขาไปใหเจ็บอุทร 

แลใหตกบุพโพโลหิต แลแปรไปใหมือตายตีนตาย ถามิฟงมรณะเปนเที่ยง   ถาจะแกทาน 

ใหเอา ลูกกระเบา รากไครเครือ ลูกพิลังกาสา ลูกสมอไทย ลูกมะขามปอม ลูกชาพล ู

    มือ 

   ตีน 

 
 

 
 



๓๘๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๙ 

วานเปราะ ชเอม ญารังกา พัดแผวแดง สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลบท 

ลายนํ้า             ก็ไดกินแกเตโชธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา มหาหิง ดีปลี ลูกราช 

 

ดัด ลูกชาพลู บรเพชฺญ วานนํ้า เจตมูล พริกไท ลูกพิลังกาษา ฃิงแหง ยางทราย 

มแวงทงง ๒ สรรพยา ๑๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้า             ก็ได 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๙ 

วานเปราะ ชะเอม หญารังกา ผักแพวแดง สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบด 

ละลายนํ้ารอนก็ได นํ้าขัณฑสกรก็ได กินแกเตโชธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา มหาหิงคุ 

ดีปลีลูกราช- 

ดัด ลูกชาพล ูบอระเพ็ด วานนํ้า เจตมูล พริกไทย ลูกพิลังกาสา ขิงแหง ยางทราย 

มะแวงทั้ง ๒ สรรพยา ๑๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนก็ได นํ้าออยแดงก็

ได 

รอน 
ขันทสกร 
 

  
 

รอน 
ออยแดง 
 

 
 



๓๘๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๐ 

 

นํ้า                ก็ไดกินแกเตโชธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา มหาหงิ ๑ วานนํ้า ๑ วาน

เปราะ๒ 

ลูกชาพลู ๓ ฃิงแหง ๔ เทียรเยาวะภานี ๕ เจตมูล ๖ โกศสอ ๗ สหมอไทย ๘ ดีปลี ๙ 

ผักชีลอม ๑๐ สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีทําเปนจุล บทลายนํ้า              ก็ไดกินแกเตโชธาตุน้ัน 

 

ขนาน+หน่ึงทารใหเอา โกฐสอ โกฐเขมา รากพลบัพลงึแดง ลูกราชดัด ลูกษาระพัดพิศม 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๐ 

นํ้าเถามวกแดงก็ได นํ้ามูตรโคก็ได กินแกเตโชธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา มหาหงิคุ ๑ 

วานนํ้า ๑ วานเปราะ ๒ลกูชาพล ู๓ ขิงแหง ๔ เทียนเยาวพาณี ๕ เจตมูล ๖ โกฐสอ ๗ สมอ

ไทย ๘ ดีปลี ๙ ผักชีลอม ๑๐ สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีทําเปนจุณ บดละลายนํ้ามูตรโคกได นํ้า

ชะเอมก็ได กินแกเตโชธาตุน้ัน ขนานหน่ึงทานใหเอา โกฐสอ โกฐเขมา รากพลับพลงึแดง ลูก

ราชดัด ลูกสารพัดพิษ 

เถามวกแดง 

มูตโค 

 

    
 

มูตโค 

ชเอม 

 
 

 
 



๓๘๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด  เวชศาสตร   

เลขที่  ๙๙  

ประวัติ  กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมือ่วันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๑ 

จุกะโรหินี รากมแวงเครือ รากจิ่งจอ รากสวาด สฆาน กรุงเขมา มหาหิง ลูกจันท 

 

เทียรดํา สรรพยา ๑๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลลายนํ้า                ก็ไดกินแก 

 

เตโชธาตุพิการออกจากตัวน้ัน ยาขนานน้ีช่ือเทพนิมิตร  อันวาลักษณะวาโยธาตุ 

ออกจากตัวน้ัน คือโสตประสาทนักทังง+สองคาง แลใหหิงหอยตากจายออกใหเมื่อย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๑ 

จุกโรหินี รากมะแวงเครือ รากจิ่งจอ รากสวาด สะคาน กรุงเขมา มหาหิงคุ ลูกจันทน 

เทียนดํา สรรพยา ๑๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณละลายนํ้ามะงั่วก็ได นํ้ามะนาวก็ได      

นํ้ามูตรโคก็ได กินแก 

เตโชธาตุพิการออกจากตัวน้ัน ยาขนานน้ีช่ือเทพนิมิต  อันวาลักษณะวาโยธาตุ 

ออกจากตัวน้ัน คือโสตประสาทหนักทั้งสองขาง แลใหหิงหอยตากระจายออกใหเมื่อย 

มงวว 

มนาว 

มูตโค  

 



๓๘๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๒ 

 

ตีนมือเปนตคริวแลจะโปงใหชักเขาแลนองฅู ใหเมื่อยสรรหลังแลสองราวคาง 

น้ันแขงส+มมุติวาเปนฝเอน แลใหอาเจยีรลมเปลา แลวแปรไปใหเจบอุระ และ 

ใหเปนกอนในอุธร ใหนัก          อันวาลักษณะโทศทงงน้ีวาโยธาตุพิการออก 

 

จากตัว  ถาจแกทารใหเอา ดีปลี แฝกหอมตนาว พริกไท วานเปราะ วานนํ้า 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๒ 

 

ตีนมือเปนตะคริวแลจับโปงใหชักเขาแลนองคู ใหเมื่อยสันหลังแลสองราวขาง 

น้ันแข็งสมมุติวาเปนฝเอ็น แลใหอาเจียนลมเปลาแลวแปรไปใหเจ็บอุระ และ 

ใหเปนกอนในอุทร ใหหนักหนา หนักตา อันวาลักษณะโทษทั้งน้ีวาโยธาตุพิการออก 

จากตัว  ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี แฝกหอมตะนาว พริกไทย วานเปราะ วานนํ้า 

     นา 
    ตา 
 
 

 
 



๓๙๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๓ 

 

แหวหมู สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกิน แกวาโย 

ธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา เปลือกมูกมัน รากษลอด วานนํ้า พริกไท แหวหมู ญา 

รังกา เจตมูล สหมอไท ไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลบด 

ลายนํ้า             ก็ได กินแกวาโยธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา มหาหิง วานนํ้า 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๓ 

 

แหวหมู สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกิน แกวาโย 

ธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา เปลือกมูกมัน รากสลอด วานนํ้า พริกไทย แหวหมู หญา- 

รังกา เจตมูล สมอไทย ไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบด 

ละลายนํ้าสุราก็ได นํ้ามูตรโคก็ได กินแกวาโยธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา มหาหิงคุ วาน

นํ้า 

สุรา 
มูตโค 
 
 

 
 



๓๙๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๔ 

ลูกราชดัด ลูกสวาด ดีปลี สฆาน ชเอม ไบยางทราย ฃิงแหง กรุงเขมา โกฏสอ โกฎเขมา 

 

สรรยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลลายนํ้า                ก็ไดกินแกวาโยธาตุน้ัน 

 

๚ ขนานห+น่ึงทารใหเอา ชเอม เจตมูล ไบนาศ การะบูร  รากทนดี รากจิ่งจอ ฃิงแหง 

ไบสลอด วานนํ้า พริกไท ดีปลี สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๔ 

ลูกราชดัด ลูกสวาด ดีปลี สะคาน ชะเอม ใบยางทราย ขิงแหง กรุงเขมา โกฐสอ โกฐเขมา 

สรรยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณละลายนํ้าชะเอมก็ได นํ้าผึ้งก็ได นํ้าสุราก็ได นํ้านมโค 

ก็ได กินแกวาโยธาตุน้ัน  

๚ ขนานหน่ึงทานใหเอาชะเอม เจตมูล ใบหนาด การบรู  รากทนดี รากจิง่จอ ขิงแหง 

ใบสลอด วานนํ้า พริกไทย ดีปลี สรรพยา ๑๑ สิ่งเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

ชเอม 

ผ้ึง 

สุรา 

นมโค 
 

 



๓๙๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๕ 

บดลายนํ้า           ก็ไดกินแกวาโยธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอาเจตพังคีบระ 

 

เพชฺญ หัศคูน เจตมูล ไพล ฃีงแหง ดีปลี สงงกะระนี สรรพยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค 

ทําเปนจุลบทลายนํ้า                ก็ไดกินวาโยธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา ผัก 

 

เสย้ีนผี ผักคราด ผักเปด หอมแดง ดีปลี ลูกผักชี           พรร+ณผักกาษจงกลนี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๕ 

บดลายนํ้ารอนก็ได นํ้ามูตรโคก็ไดกินแกวาโยธาตุน้ัน ขนานหน่ึงทานใหเอา เจตพังคี บอระ- 

เพ็ด หัสคุณ เจตมูล ไพล ขิงแหง ดีปลี สังกรณี สรรพยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค 

ทําเปนจุณบดละลายนํ้าซาวก็ได ขาวนํ้ามูตรโคก็ได กินแกวาโยธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานให

เอาผัก- 

เสี้ยนผี ผักคราด ผักเปด หอมแดง ดีปลี ลูกผักชีลอม ลูกผักชีลา พันธุผักกาด จงกลนี 

รอน 
มูตโค 
 

 
 

ทราวเฃา 
มูตโค 
 
 

  
 

ลอม 
ลา 
 

 
 



๓๙๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๖ 

 

สะฆานแตงหนู สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํา           กิน 

 

แกวาโยธาตุพิการออกจากตัวน้ันหาย  อันวาลักษณอาโปธาตุพิการออกจาก 

จากตัวน้ัน คือใหลงเจบอุระ แลแปรเปนกลอน แลวกระทําใหอุจาระ 

ปะสาวะมิออกนอนมิ+หลับ ใหขัดหัวเนาปวดทวงอุธรเปนพรรดึกกลิ้ง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๖ 

 

สะคานแตงหนู สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าผึ้ง นํ้ามะงั่วกิน 

แกวาโยธาตุพิการออกจากตัวน้ันหาย  อันวาลักษณะอาโปธาตุพิการออกจาก 

จากตัวน้ัน คือใหลงเจบ็อรุะ แลแปรเปนกรอน แลวกระทําใหอุจจาระ 

ปสสาวะมิออกนอนมหิลบั ใหขัดหัวเหนาปวดทวงอทุรเปนพรรดึก กลิ้งข้ึน กลิง้ลง 

ผ้ึง 

มงั่ว  
 

 ขึ้น 

  ลง 

 
 

 
 



๓๙๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๗ 

ใหขัดสีคางๆ ชาย ยายากนักถา+จะแกมิฟง ๗ วันตายแปรไปใหขัด+เขา แล 

นองคู ใหตีนเย็น ใหบงงเกิดเสมหะเปนอันมาก ใหไอผอมแหงใหเจบอกให 

รอน          ดุจไขจับโทศทงงน้ีคืออาโปธาตุพิการออกจากตัว ๚ จแกทารใหเอา 

 

ลูกผักชี วานนํ้า เปลือกมูก+หลวง ญารังกา เจตมูล พริกไท ฃิงแหง จีงจอ นํ้าเตาฃม 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๗ 

ใหขัดสีขาง ๆ ใชยายากนักถาจะแกมิฟง ๗ วันตาย แปรไปใหขัดเขา แล 

นองคู ใหตีนเย็นใหบังเกิดเสมหะเปนอันมากใหไอผอมแหง ใหเจ็บอกให 

รอนหนา รอนตาดุจไขจับ โทษทั้งน้ีคืออาโปธาตุพิการออกจากตัว๚จะแกทานใหเอา 

ลูกผักชีวานนํ้าเปลือกมูกหลวงหญารังกาเจตมูลพริกไทยขิงแหงจิงจอนํ้าเตาขม 

 

 

   นา 
  (ตา) 
 
 

 
 



๓๙๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๘ 

กดอม มตูมออน ดีปลี สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลบทลายนํ้า 

 

                           กินแกอาโปธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา เจตมูล เทยีรเยาวภานี 

 

ลูกผกัชีลอม ลูกมกูมัน ไบผกัไห ดีปล ีฃิงแหง ลูกมตูมออน ยาเฃาเย็น 

พริกไท ชเอม โกฐการพราว สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๘ 

กระดอม มะตูมออน ดีปล ีสรรพยา ๑๒ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทาํเปนจุณ บดละลายนํ้า 

มูตรโค นํ้ารอน นํ้าดองสะแก กินแกอาโปธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา เจตมูล เทียน

เยาวพาณีลูกผักชีลอม ลูกมกูมัน ใบผักไห ดีปล ีขิงแหง ลูกมะตูมออน ยาขาวเย็น 

พริกไทย ชะเอม โกฐกานพราว สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

 

มูตโค 
รอน 
ดองสแก 
 

 

 



๓๙๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๒๙ 

บทลายนํ้ารอนกินแกอาโปธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา ดีแรง พริกไท ญา 

รงงกา จัน+ททงง ๒ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจลุ เอามูตโคเปนกระสาย 

บททําแทงไวลายนํ้ารอนกินแกอาโปธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา จิ่งจอ 

ฃิงแหง ดีปลี ลูกราชดัด กพังโหม ขมิ้นออย เฃาฃา ยาดํา พริกไท หอม สรรพยา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๒๙ 

บดลายนํ้ารอนกินแกอาโปธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา ดีแรง พริกไทย หญา- 

รังกา จันทนทั้ง ๒ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ เอามูตรโคเปนกระสาย 

บดทําแทงไวละลายนํ้ารอนกินแกอาโปธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา จงิจอ 

ขิงแหง ดีปล ีลูกราชดัด กระพังโหม ขมิ้นออย ขาวขา ยาดํา พริกไทย หอม สรรพยา 

 

 



๓๙๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๐ 

๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลบดลายนํ้ารอนนํ้า               ก็ได กินแกพรรดึกเพื่อ 

 

อาโปธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา โกฐการพราว ลูกแตงกวา ลูกมตูมออน 

ชเอม กุมนํ้า ไบสลอด รากตองแตก บรเพช สรรพยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา 

เปนจุล บทลายนํ้ารอนนํ้ายันเลา ก็ได กินแกอาโปธาตุน้ัน  ขนานห+น่ึงทารใหเอา 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๐ 

๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอน นํ้าตาลทราย นํ้าแตงกวา ก็ไดกินแก

พรรดึกเพื่อ 

อาโปธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา โกฐกานพราว ลูกแตงกวา ลูกมะตูมออน 

ชะเอม กุมนํ้า ใบสลอด รากตองแตก บอระเพ็ด สรรพยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา 

เปนจุณ บดลายนํ้ารอน นํ้าเย็นเลา ก็ได กินแกอาโปธาตุน้ัน  ขนานหน่ึงทานใหเอา 

 

 

ตานทราย 
แตงกวา 
 

 
 

  
 

 



๓๙๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๑ 

พริกไท กเทยีม  ผิวมกรูด สมอทั้งสาม+สิ่งละ แฝกหอม  

ลูกจัน+ท ดอกจัน+ท การพลู ไพล ไบนาศ นํ้าประสารทอง  

ไบสลอดน่ึง สรรยา ๑๖ สิ่งน้ีทําเปนจุล บดทําแทงไวลายสรุากิน 

แกอาโปธาตุ แลผายฤศดวงผายทรางทงงปวงดีนัก  ยาแกปถวีธาตุ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๑ 

พริกไทย ๒ สลึง ๑ เฟอง กระเทียม ๒ สลึง ผิวมะกรูด ๒ สลึง สมอทั้งสามสิ่งละ ๓ บาท

แฝกหอม ๒ บาท  

ลูกจันทน ๑ สลงึ ดอกจันทน ๑ สลึง กานพล ู๑ สลึง ไพล ๑ บาท ใบหนาด ๑ บาท นํ้า

ประสานทอง ๑ เฟอง  

ใบสลอดน่ึง ๑ ตําลึง สรรยา ๑๖ สิ่งน้ีทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายสุรากิน  

แกอาโปธาตุ แลผายริดสีดวงผายซางทั้งปวงดีนัก  ยาแกปถวีธาตุ 

 



๓๙๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๒ 

กําเรบิแล+หยอน ขนานน้ีทารใหเอา รากเทียร ไบโลด ไบคนทีสอ แกนสน ชเอม  

โกฐพุงปลา วานนํ้า ดีปลี แหวหมู ลูกมกูมัน ลูกผักชี ฃงิแหง วานเปราะ 

สฆาน สรรพยา ๑๔ สิ่งน้ีทําเปนจลุ บดลายลายนํ้าออยแดง กินบําบัดปถวี 

ธาตุใหโทศหายดีนัก  ยาแกเตโชธาตุ              ขนานน้ีทารใหเอา พัดแผวแดง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๒ 

กําเรบิแลหยอน ขนานน้ีทานใหเอา รากเทียน ใบโลด ใบคนทีสอ แกนสน ชะเอม  

โกฐพุงปลา วานนํ้า ดีปลี แหวหมู ลูกมกูมัน ลูกผักชี ขิงแหง วานเปราะ 

สะคาน สรรพยา ๑๔ สิ่งน้ีทําเปนจุณ บดละลายนํ้าออยแดง กินบําบัดปถวี 

ธาตุใหโทษหายดีนัก  ยาแกเตโชธาตุกําเริบ ธาตุหยอน  ขนานน้ีทานใหเอา ผักแพวแดง 

 

 

 

กําเริบ 
หยอน 
 

 
 



๔๐๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๓ 

เทยีนเยาวะภานี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน ดีปลีแฝกหอม วานนํ้า สรรพยา ๗ สิ่งน้ี 

เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกินแกเตโชธาตุใหโทศหายดีนัก ๛ 

๚ ยาแกวาโยธาตุห+ยอนกําเริบ ขนานน้ีทารใหเอา โกฐการพราว ลูกมูกมัน ดีปลี พริกไท 

พัดแผวแดง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกินแก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๓ 

เทียนเยาวพาณี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน ดีปลีแฝกหอม วานนํ้า สรรพยา ๗ สิ่งน้ี 

เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแกเตโชธาตุใหโทษหายดีนัก  ๛ 

๚ ยาแกวาโยธาตุหยอนกําเริบ ขนานน้ีทานใหเอา โกฐกานพราว ลูกมูกมัน ดีปลี พริกไทย 

ผักแพวแดง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแก 

 

 

 



๔๐๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๔ 

วาโยธาตุใหโทศหายดีนัก  ยาแกอาโปธาตุ             ขนานน้ีทารใหเอา ดีปลีรากชาพลู 

 

สฆาน เจตมูล ฃิงแหง วานนํ้า วานเปราะ โกฐสอ มูกมัน ลูกกะดอม ลูกข้ีกาแดง 

สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ี เอาสิ่งละ ทําเปนจลุบทลายนํ้ารอน กินแกอาโปธาตุใหโทศ 

หายดีนัก๚ ลําดัพน้ีจวาดวยธาตุทงง ๔ กําเริบข้ึนในระดูเดือนขนาบขาบเกย่ีว 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๔ 

วาโยธาตุใหโทษหายดีนัก  ยาแกอาโปธาตุกําเริบ ธาตุหยอน ขนานน้ีทานใหเอา ดีปลี ราก

ชาพล ู

สะคาน เจตมลู ขิงแหง วานนํ้า วานเปราะ โกฐสอ มูกมัน ลกูกระดอม ลูกข้ีกาแดง 

สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ี เอาสิ่งละ ๒ สลึงทําเปนจุณบดละลายนํ้ารอน กินแกอาโปธาตุใหโทษ 

หายดีนัก๚ ลําดับน้ีจะวาดวยธาตุทั้ง ๔ กําเรบิข้ึนในฤดูเดือนขนาบคาบเกี่ยว 

 

กําเริบ 
หยอน 
 

 
 

(๓) 

 ๑



๔๐๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๕ 

 

แลไขตามลําดับเดือนมี                 ระคนกรรใหโทศน้ันสืบตอไปตามลําดัพเรื่องดงงน้ี๚ 

  

   

๚ อันวาลักษณะในเดือน             ทังง๓เดือนน้ี คือปถวีธาตุหากใหกําเริบ กระทําให 

 

เสโทตกนัก ใหไอ ใหเหยีร ใหจุกเสยีด ใหคลื่นในอุธร ๚ ถาจแกทารใหเอา 

รากกะเทยีม ไบสเดา ไบคนทีสอ แกนสน สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๕ 

แลไขตามลําดับเดือน มีลม มีเสลด มีดี มีกําเดา มีโลหิต ระคนกันใหโทษน้ันสืบตอไป

ตามลําดับเรื่องดังน้ี ๚  

๚ อันวาลักษณะในเดือน ๖ เดือน ๑๐ เดือน ๒ ทั้ง ๓ เดือนน้ี คือปถวีธาตุหากใหกําเริบ 

กระทําให 

เสโทตกนัก ใหไอ ใหเหียน ใหจุกเสียด ใหคลื่นในอุทร ๚ ถาจะแกทานใหเอา 

รากกระเทียม ใบสะเดา ใบคนทีสอ แกนสน สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

  ๖ 
 ๑๐ 
 ๒ 
 

 

 

ลํม 
(เสลด) 
ดี 
กําเดา 
โลหิต  

 



๔๐๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๖ 

บทลายนํ้ารอนกินแกปถวีธาตุกําเรบิหายดีนัก  อันวาลักษณะในเดือน            ทั้ง๓ 

 

เดือนน้ีคืออาโปธาตุหากใหกําเรบิ กระทําไหผอมซีดเปนเพื่อฤศดวงเกิดเพื่อ 

เสลดใหเดือดในอุธรดุจมอเฃาเดือด ๚ ถาจแกทารใหเอาเจตมูลเทยีรเยาวะ 

ภานี ลูกผักชี เปลือกมูก มันสรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทาํเปนจลุ บด 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๖ 

บดลายนํ้ารอนกินแกปถวีธาตุกําเริบหายดีนัก  อันวาลักษณะในเดือน ๘ เดือน ๑๒ เดือน 

๔ ทั้ง ๓  

เดือนน้ี คืออาโปธาตุหากใหกําเริบ กระทําใหผอมซีดเปนเพือ่ริดสีดวงเกิดเพื่อ 

เสลดใหเดือดในอุทรดุจหมอขาวเดือด ๚ ถาจะแกทานใหเอา เจตมูล เทียนเยาว- 

พาณี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทาํเปนจุณ บด 

 

    ๘ 
  ๑๒ 
   ๔ 
 

 

 



๔๐๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๗ 

ลายนํ้ารอนกินอาโปธาตุกําเริบใหโทศน้ันหาย๚อันวาลักษณะในเดือน           ทั้ง ๓ เดือน 

 

น้ี คือเตโชหากใหกําเริบ กระทําใหรอนดุจนํ้าตม ใหเมื่อย           ใหเปนหืดไอแล 

ผอมแหงไป ๚ ถาจแกทารใหเอา ดีปลี ฃิงแหง พริกไท วานเปราะ แหวหมู 

สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้าจัน+ทกินแกเตโชธาตุกําเริบ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๗ 

ละลายนํ้ารอนกินอาโปธาตุกําเริบใหโทษน้ันหาย ๚ อันวาลักษณะในเดือน ๕ เดือน ๙ เดือน

๑ ทั้ง ๓ เดือน  

น้ี คือเตโชหากใหกําเรบิ กระทําใหรอนดุจนํ้าตม ใหเมือ่ยตีน เมื่อยมือ ใหเปนหืดไอแล 

ผอมแหงไป ๚ ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี ขิงแหง พริกไทย วานเปราะ แหวหม ู

สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าจันทนกินแกเตโชธาตุกําเรบิ 

๕ 
๙ 
๑ 
 

 

 

ตีน 
มือ  

 



๔๐๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๘ 

ใหโทศน้ันหาย  อันวาลักษณะในเดือน             ทงง ๓ เดือนน้ี คือวาโยธาตุหากใหกํา 

 

เริบ กระทําใหผอมให            ดุจเพลิงเผา เมือลูกข้ึนน่ังใหมืดนามัวตา ๚ ถา 

จะแกทารใหเอา+พริกไท เทยีรเยาวะภานี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน สรรพยา ๔ สิ่งน้ี 

เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกินแกวาโยธาตุกําเริบน้ันหา+ยดีนัก ๚ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๘ 

ใหโทษน้ันหาย อันวาลักษณะในเดือน ๗ เดือน ๑๑ เดือน ๓ ทั้ง ๓ เดือนน้ี คือวาโยธาตุ

หากใหกํา- 

เริบ กระทําใหผอมใหมือใหตีนดุจเพลิงเผา เมื่อลุกข้ึนน่ังใหมดืหนามัวตา ๚ ถา 

จะแกทานใหเอา พริกไทย เทียนเยาวพาณี ลูกผกัชี เปลือกมูกมัน สรรพยา ๔ สิง่น้ี 

เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแกวาโยธาตุกําเริบน้ันหายดีนัก ๚ 

 

มือ 
ตีน  

 

 ๗ 
 ๑๑ 
 ๓ 
 

 

 



๔๐๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๓๙ 

 ถาไขบังเกิดในเดือนอา+ยน้ัน เปนเพื่อ             ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจะแกทารใหเอา 

  

พัดแพวแดง สฆาน ฃิงแหง พริกไท หอยขม สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค 

ทําเปนจุล บทลายนํ้าผึ้งกินแกไขในเดือนอา+ยน้ันหาย   ถาไขบังเกิดในเดือนญี่ 

น้ันเปนเพื่อ            ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจะแกทารใหเอา จันทหอม 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๓๙ 

ถาไขบังเกิดในเดือนอายน้ัน เปนเพื่อโลหิต เพือ่เสมหะ ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานให

เอา 

ผักแพวแดง สะคาน ขิงแหง พริกไทย หอยขม สรรพยา ๕ สิง่น้ีเอาเสมอภาค 

ทําเปนจุณ บดละลายนํ้าผึ้งกินแกไขในเดือนอายน้ันหาย   ถาไขบังเกิดในเดือนย่ี 

น้ันเปนเพื่อวาโย เพื่อโลหิต ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา จันทนหอม 

โลหิต 
เสมหะ 
 

 
 

วาโย 
โลหตี 
 
 

 
 



๔๐๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๐ 

แกนสน รากษเนยีด รากมตูม สมอทั้ง ๓ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแกไขใน 

เดือนญี่น้ันหาย  ถาไขบงงเกิดในเดือน ๓ น้ันเปนเพื่อ             ระคนกรรใหโทศ 

 

๚ ถาจแกทารใหเอา รากบัวหลวง หัวกะเชาผีมด หัวบัวฃม หัวแหวหมู ฃิงแหง สรรพ 

ยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแกไขในเดือน ๓ น้ันหาย  ถาบงงเกิด[ไข]ในเดือน ๔ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๐ 

แกนสน รากเสนียด รากมะตูม สมอทั้ง ๓ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแกไขใน 

เดือนย่ีน้ันหาย  ถาไขบังเกิดในเดือน ๓ น้ันเปนเพื่อกําเดา เพื่อเสมหะ ระคนกันใหโทษ 

๚ถาจะแกทานใหเอา รากบัวหลวง หัวกระเชาผีมด หัวบัวขม หัวแหวหมู ขิงแหง สรรพ- 

ยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแกไขในเดือน ๓ น้ันหาย  ถาบังเกิดไขในเดือน ๔ 

 

 

กําเดา 
เสมหะ 
 

 
 

  

 ๑



๔๐๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๑ 

น้ันเปนเพื่อ             ระคนกันใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา แหวหมู พัดแพวแดง 

 

เทยีรดํา เทยีรขาว ลูกจัน+ท ดีปลี กระวาน การพลู หอมแดง กรรชา ทั้ง ๒ สรรพ 

ยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลบทลายนํ้าผึ้งกินแกไขเดือน ๔ น้ันหาย ๚ 

 ถาไขบงงเกิดข้ึนในเดือน๕น้ันเปนเพื่อดีใหโทศ๚ถาจะแกทารใหเอา 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๑ 

น้ันเปนเพื่อกําเดา เพื่อวาโย ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมู ผักแพวแดง 

เทียนดํา เทียนขาว ลูกจันทน ดีปลี กระวาน กานพลู หอมแดง กัญชาทั้ง ๒ สรรพ 

ยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดละลายนํ้าผึ้งกินแกไขเดือน ๔ น้ันหาย ๚ 

ถาไขบังเกิดข้ึนในเดือน ๕ น้ันเปนเพื่อดีใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา 

 

กําเดา 
วาโย  

   ๑



๔๐๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๒ 

บระเพชฺญ แหวหม ูผักโหมหิน สหมอไท ญาตีนนก โกฐการพราว ดีปลี สมูลแวง สรรพ 

ยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้าทากินแกไขในเดือน ๕ น้ันหายสิ้น 

วิเสศนัก ๚ ถาไขบงง+เกิดในเดือน ๖ น้ันเปนเพื่อกําเดาใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา 

ลูกเอ็น วานนํ้า วานเปราะ ดีปลี ฃิงแหง สฆาน นมพกฤษ กระวาน แหวหมู โกฐ 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๒ 

บอระเพ็ด แหวหม ูผักโหมหิน สมอไทย หญาตีนนก โกฐกานพราว ดีปลี สมุลแวง สรรพ- 

ยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าทากินแกไขในเดือน ๕ น้ันหายสิ้น 

วิเศษนัก ๚ ถาไขบังเกิดในเดือน๖น้ันเปนเพือ่กําเดาใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา 

ลูกเอ็น วานนํ้า วานเปราะ ดีปลี ขิงแหง สะคาน นมพฤกษ กระวาน แหวหมู โกฐ- 

 

 

  ๑



๔๑๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๓ 

สอ โกฐพุงปลา สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลบทลายนํ้ารอน 

กินแกไขในเดือน ๖ น้ันหาย  ถาไขบงงเกิดในเดือน ๗ น้ันเปนเพื่อ            ระคนกรร 

 

ใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา ลูกจิ่งจอ ลูกชาพลู สหมอไท เจตมูล ชเอม ลูกมฃามปอม 

กเพราวานเปราะญารงงกาไครเครือสรรพยา๑๐สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๓ 

สอ โกฐพุงปลา สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดละลายนํ้ารอน 

กินแกไขในเดือน ๖ น้ันหาย  ถาไขบังเกิดในเดือน ๗ น้ันเปนเพื่อเสมหะ เพื่อวาโย ระคน

กัน 

ใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา ลูกจิงจอ ลูกชาพล ูสมอไทย เจตมูล ชะเอม ลูกมะขามปอม 

กะเพรา วานเปราะ หญารังกา ไครเครือ สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

 

 

 เสมหะ 
  วาโย 
 

 
 



๔๑๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๔ 

บทลายนํ้าตานทรายกินแกไขในเดือน ๗ น้ันหาย  ถาไขบงงเกิดในเดือน ๘ น้ัน 

เปนเพื่อ          ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอาแหวหมูดีปลีฃิงแหงพริกไท 

 

แฝกหอมวานเปราะวานนํ้าลูกผักชีลอมมูกหลวงรากเสนยีดเกลือสรรพยา 

๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุลบทลายนํ้ารอนกินแกไขในเดือน๘น้ันหายดีนัก๚ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๔ 

บดลายนํ้าตาลทรายกินแกไขในเดือน ๗ น้ันหาย  ถาไขบังเกดิในเดือน ๘ น้ัน 

เปนเพื่อดีเพือ่ลมระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา แหวหม ูดีปลี ขิงแหง พริกไทย 

แฝกหอม วานเปราะ วานนํ้า ลูกผักชีลอม มูกหลวง รากเสนียด เกลือ สรรพยา 

๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแกไขในเดือน ๘ น้ันหายดีนัก ๚ 

 

 

ดี 

ลม  
 



๔๑๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๕ 

 ถาไขบงงเกิดในเดือน ๙ น้ันเปนเพื่อ            ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา 

 

บระเพชฺญ กพังโหม มแวงทงง ๒ ข้ีกาแดง รากขัดเคา รากจิ่งจอ เชือกเขาพรวน พริกไท 

 

สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้า              ก็ไดกินแก+ไขในเดือน ๙ 

 

น้ันหาย  ถาไขบงงเกิดในเดือน ๑๐ น้ันเปนเพื่อ              ระคนกรรใหโทศ ๚๛ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๕ 

ถาไขบังเกิดในเดือน ๙ น้ันเปนเพื่อเสมหะ เพื่อวาโย ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา 

บอระเพ็ด กระพังโหม มะแวงทั้ง ๒ ข้ีกาแดง รากคัดเคา รากจิงจอ เชือกเขาพรวน พริกไทย 

สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนก็ได นํ้าจันทนก็ได นํ้าดอกไม   

ก็ได กินแกไขในเดือน ๙  

น้ันหาย  ถาไขบังเกิดในเดือน ๑๐ น้ันเปนเพื่อดี เพื่อกําเดาระคนกันใหโทษ ๚๛ 

เสมห 
วาโย 
 

 
 

ดี 
กําเดา  

 

รอน 
จันท 
ดอกไม 
 

 

 



๔๑๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๖ 

๚ ถาจแกทารใหเอา เปลือกสเดา ลูกะดอม บอรเพชฺญ ข้ีกา+แดง ชาพลู เทยีรเยาวภานี 

โกฐหัวบัว ดีปลี ฃิงแหง กเทยีม สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินแกไข 

ในเดือน ๑๐ น้ันหาย ๚ ถาไขบงงเกิดในเดือน ๑๑ น้ันเปนเพื่อ            ระคนนกรร 

 

ใหโทศ ๚ ถาจะแกทารใหเอา ตรีผลา โกฐการพราว ไบเสดา รากไครเครือ สรรพยา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๖ 

๚ ถาจะแกทานใหเอา เปลือกสะเดา ลูกกะดอม บอระเพ็ด ข้ีกาแดง ชาพล ูเทียนเยาวพาณี 

โกฐหัวบัว ดีปล ีขิงแหง กระเทียม สรรพยา ๑๐ สิง่น้ีเอาเสมอภาคตมกินแกไข 

ในเดือน ๑๐ น้ันหาย ๚ ถาไขบังเกิดในเดือน ๑๑ น้ันเปนเพือ่เสมหะ เพื่อลมระคนกัน 

ใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา ตรผีลา โกฐกานพราว ใบสะเดา รากไครเครือ สรรพยา 

 

 

 

 เสมห 
 ลม 
 

 
 

  ๑



๔๑๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๗ 

๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้า               ก็ไดกินแกไขเดือน ๑๑ หาย ๚ 

  

 ถาไขบังเกิดในเดือน ๑๒ น้ันเปนเพื่อ           ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา 

 

ลูกมแวงทงง ๒ ลูกกะดอม แฝกหอม ดีปลี ฃิงแหง ลูกชาพลู สรรพยา ๗ สิ่งน้ี 

เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้า              ก็ไดกินแกไขในเดือน ๑๒ นนนหาย ๚ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๗ 

๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนก็ได นํ้าสมซาก็ได กินแกไขเดือน ๑๑ หาย 

๚  

 ถาไขบังเกิดในเดือน ๑๒ น้ันเปนเพื่อดี เพื่อลม ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา 

ลูกมะแวงทั้ง ๒ ลูกกะดอม แฝกหอม ดีปลี ขิงแหง ลูกชาพล ูสรรพยา ๗ สิ่งน้ี 

เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าจันทนก็ได นํ้าดอกไมก็ได กินแกไขในเดือน ๑๒ น้ัน

หาย ๚ 

รอน 
ซมซา 
 
 

 
 

     ด ี
     ลม 
 

 
 

จันท 
ดอกไม 
 

 
 



๔๑๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๘ 

๚ ลําดัพน้ีจวาดวยไขบงงเกิดในระดู ๖ น้ันแลสําแลงธาตุทงง ๔ หามฃองแสลง 

ใน ๓ ระดูน้ันสืบตอไปวาดงงน้ี ๚ ในกาลเมื่อเดือน          ทั้ง+สองเดือนน้ีช่ือ คิมหรร 

 

ตรรดู ถาไขมีกําเดาแลโลหิตกลา กระทําใหเสยดแทง ปวดมวนแล ใหเมื่อย 

ตีนมือ ใหอาเจยีร ใหจุกอก แลนอนม+ิหลับ จบริโภคอาหารก็มิรูจักรศ และ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๘ 

๚ ลําดับน้ีจะวาดวยไขบังเกิดในฤดู ๖ แลสําแดงธาตุทั้ง ๔ หามของแสลง 

ใน ๓ ฤดูน้ันสืบตอไปวาดังน้ี ๚ ในการเมื่อเดือน ๕ เดือน ๖ ทั้งสองเดือนน้ีช่ือ คิมหันต- 

ฤดู ถาไขมีกําเดาแลโลหิตกลา กระทําใหเสียดแทง ปวดมวนแลใหเมื่อย 

ตีนมือใหอาเจียน ใหจุกอกแลนอนมหิลับจะบริโภคอาหารกม็ิรูจกัรสและ 

 

 

     ๕ 
    ๖ 
 
 

 
 



๔๑๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๔๙ 

ใหคลั่งใหหลงใหล ๚ ถาจแกทารใหเอา ไบบระเพชฺญ แหวหมู ผักโหมหิน 

สหมอไท รากทนดี ญาตีนนก โกฐการพราว ดีปลี สมูละแวง สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภาคทําเปนจุล บดลายนํ้าทากินแกไขคิมหรรตรดูน้ัน  ในกาละเมื่อเดือน           น้ัน   

 

ทงงสองเดือนน้ีช่ือ+วัศศรรตรดู ถาไขบงงเกิดเปนเพื่อ             กลา กระทําใหเมื่อย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๔๙ 

ใหคลั่งใหหลงใหล ๚ ถาจะแกทานใหเอา ใบบอระเพ็ด แหวหมู ผักโหมหิน 

สมอไทย รากทนดี หญาตีนนก โกฐกานพราว ดีปลี สมุลแวง สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าทากินแกไขคิมหันตฤดูน้ัน  ในกาลเมื่อเดือน ๗ เดือน ๘ น้ัน 

ทั้งสองเดือนน้ีช่ือวสันตฤดู ถาไขบังเกิดเปนเพื่อกําเดา เพื่อลม กลา กระทําใหเมื่อย 

 

 

     ๗ 
     ๘ 
 

 
 

กําเดา 
ลม 
 
 

 
 

+ ๑



๔๑๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๐ 

ทัวสารพางกาย ใหหลงใหล ใหคลั่งใหจุกอกดังไครเอาสีลามาทับไว ถาจหายใจ 

ก็ใหเจบอุระ แลใหระ          เปนวิบัติตางๆ ดงงน้ี ๚ ถาจแกทารใหเอา สหมอ 

 

ไท แหวหมู โกฐการพราว รากไครเครือ บรเพชฺญ ญาตีนนก ดีปลี รากทนดี 

ผักโหมหิน สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ากะสายตางๆ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๐ 

ทั่วสารพางคกาย ใหหลงใหล ใหคลั่ง ใหจุกอกดังใครเอาศิลามาทับไว ถาจะหายใจ 

ก็ใหเจ็บอรุะ แลใหระส่ําระสาย เปนวิบัติตางๆ ดังน้ี ๚ ถาจะแกทานใหเอา สมอ- 

ไทย แหวหมู โกฐกานพราว รากไครเครือ บอระเพ็ด หญาตีนนก ดีปลี รากทนดี 

ผักโหมหิน สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ากระสายตางๆ 

 

 

สํ่า 
สาย  

 



๔๑๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๑ 

กินแกไขในวัศศรตรดูน้ัน  ในกาละเมื่อเดือน           ทงงสองเดือนน้ีช่ือวสาร 

 

ตระดู ถาไขบงงเกิดเปนเพื่อเสมหะกลา กระทําใหขัดนักอุระ ดงงบุทคล 

เอาสีลามาทับไว ใหหายใจขัดอุระ ใหบงงเกิดตางๆ อันมีพิศ+มแลคันตัวว ๚ 

ถาจแกทารใหเอา ไบคนทีสอ ดีปลี ฃิงแหง พริกไท สรรพยา ๔ สิ่งน้ี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๑ 

กินแกไขในวสันตฤดูน้ัน  ในกาลเมื่อเดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้งสองเดือนน้ีช่ือวัสสาน- 

ตฤดู ถาไขบังเกิดเปนเพื่อเสมหะกลา กระทําใหขัดนักอุระ ดังบุคคล 

เอาศิลามาทับไวใหหายใจขัดอุระ ใหบังเกิดตางๆ อันมีพิษแลคันตัว ๚ 

ถาจะแกทานใหเอา ใบคนทีสอ ดีปลี ขิงแหง พริกไทย สรรพยา ๔ สิ่งน้ี 

 

 

    ๙ 
   ๑๐  

 



๔๑๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๒ 

เอาเสมอภาคทําเปนจลุ บทลายนํ้ารอนกินแกไขในวัศ+สารตรดูน้ัน หาย๚ 

 ในกาละเมือ่เดือน           ทงงสองเดือนน้ีช่ือสรทะรดูถาไขเปนเพื่อ           กลา คือ 

 

ใหบังงเกิดโรค+ยในอุระ ใหรากแลใหเปนบิด แลใหรอนในตัวในใส ใหเจบทุก 

 

ดังจหลุดลูยออก ๚ ถาจะแกทารใหเอา ตรีกตุก ตรผีาลา โกฐการพราว ไบส 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๒ 

เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแกไขในวัสสานฤดูน้ัน หาย ๚ 

 ในกาลเมื่อเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ทั้งสองเดือนน้ีช่ือสรทฤดู ถาไขเปนเพื่อเสลดกลา เพื่อลม

กลา เพื่อดีกลา คือ  

ใหบังเกิดโรคในอุระ ใหรากแลใหเปนบิด แลใหรอนในตัวในไส ใหเจ็บทกุขอทุกกระดูก 

ดังจะหลุดลุยออก ๚ ถาจะแกทานใหเอา ตรีกฏก ตรผีลา โกฐกานพราว ใบสะ- 

๑๑ 
๑๒  

 

ขอ 
กระดูก 
 

 
 

เสลด 
ลม 
ดี  

 

  ๑



๔๒๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๓ 

เดา รากไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้า           ก็ได 

 

กินแกไขในสรทระดูน้ัน  ในกาลเมื่อเดือน           ทงงสองเดือนน้ีช่ือเหมันตรดู 

 

ถาไขบังงเกิดเปนเพื่อวาโยกลา กระทําใหเจบสรรหลังทุก             ดุจบั้นเอวจหลุด 

 

ลูยออกไป เปนดุจเฃาอยูระวางเฃาตรีโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา บ รเพชฺญ ญา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๓ 

เดา รากไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนก็ได นํ้าสุราก็ได 

กินแกไขในสรทฤดูน้ัน  ในกาลเมื่อเดือน ๑ เดือน ๒ ทั้งสองเดือนน้ีช่ือเหมันตฤดู 

ถาไขบังเกิดเพื่อวาโยกลา กระทําใหเจ็บสันหลังทุกขอ ทุกกระดูก ดุจบั้นเอวจะหลุด- 

ลุยออกไป เปนดุจเขาอยูระหวางเขาตรีโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา บอระเพ็ดหญา- 

  รอน 
  สุรา 
 
 

 
 

  ๑ 
  ๒ 
 

 
 

ขอ 
กะดูก  

 



๔๒๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๔ 

ตีนนก แหวหมู นมพิจิตร ฃิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอ+ภาคทําเปนจุล บดลายนํ้า 

มแวงเครือ กินแกไขในเหมรรตรดูน้ัน  ในกาลเมื่อเดือน          ทงงสองเดือนน้ี 

 

ช่ือสสิระ+รดู ถาไขเปนเพื่อ              กลาเปนกําลัง กระทําให            ใหหูทงงสองคาง 

 

น้ันเปนหนองเนาไหลออกมาใหเหมน ๚ ถาจแกทารใหเอา ลูกกะดอม กะเทยีม 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๔ 

ตีนนก แหวหมู นมพิจิตร ขิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้า 

มะแวงเครือ กินแกไขในเหมันตฤดูน้ัน  ในกาลเมื่อเดือน ๓ เดือน ๔ ทั้งสองเดือนน้ี 

ช่ือศิศิระฤดูถาไขเปนเพื่อลม เพื่อเสลด เพื่อกําเดา กลาเปนกําลัง กระทําใหฟก ใหบวม ใหหู

ทั้งสองขาง 

น้ันเปนหนองเนาไหลออกมาใหเหม็น ๚ ถาจะแกทานใหเอา ลูกกะดอม กระเทียม 

    ๓ 
   ๔   
 
 

 
 

   ฝก 
  บวม 
 

 
 ลม 

เสลด 
กําเดา 
 

 

 



๔๒๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๕ 

ไพล วานนํ้า เทยีรเยาวภานี ตุมกาเครือ ชีสมแลว วานรอนทอง สรงกะระนี สรรพยา ๙ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้าฃิงกินแกไขในสสิระ+รดูน้ัน ถา+จะแกสทานลายนํ้า 

รอนแทรกพริกไท ๙ เมตกิน ถาแกรอนลายนํ้าญาตุดตู จนน+ททงง ๒ ตมกิน ถาจะแก 

 

เสมหะแลไขเพื่อเสมหะลายนํ้า            กินแกโทศในสสิรรดูน้ัน  อน่ึงในเดือน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๕ 

ไพล วานนํ้า เทียนเยาวพาณี ตุมกาเครือ ชีสมแลว วานรอนทอง สังกรณี สรรพยา ๙ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าขิงกินแกไขในศศิระฤดูน้ัน ถาจะแกสะทานละลายนํ้า 

รอนแทรกพริกไทย ๙ เม็ดกิน ถาแกรอนลายนํ้าหญาตุดตู จันทนทั้ง ๒ ตมกิน ถาจะแก 

เสมหะและไขเพื่อเสมหะละลายนํ้ามะงั่ว นํ้าสมซา กินแกโทษในศิศิระฤดูน้ัน  อน่ึงในเดือน

๕ เดือน ๖ เดือน ๗ 

 

      ๕ 
     ๖ 
     ๗  

 
มงวว 
ซมซา 
 
 

 
 



๔๒๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๖ 

ทงง ๓ เดือนน้ีพยาธิบงงเกิดดวยอาหารแรมคืนอรรบุทคลหากบ ริโภคเปน 

ลักษณะแหงเตโชธาตุใหโทศ ครืกระทําใหเย็นจลูกจน่ังก็ใหปวดอยูในอุธร 

ใหรอนกระ           แลใหลมแลนไปในลําไสแลในอุธรให         สรรอยูมิไดฃาต 

 

ดังงน้ี อาจาริยพึงสําแดงวาเตโชธาตุถอย ๚ ถาจะแกทารใหเอา ลูกเอน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๖ 

ทั้ง ๓ เดือนน้ี พยาธิบังเกิดดวยอาหารแรมคืนอันบุคคลหากบริโภคเปน 

ลักษณะแหงเตโชธาตุใหโทษ คือกระทําใหเย็นจะลุกจะน่ังก็ใหปวดอยูในอุทร 

ใหรอนกระหนกระหาย แลใหลมแลนไปในลําไสแลในอุทรใหมือสั่น ตีนสั่นอยูมิไดขาด 

ดังน้ี อาจารยพงึสําแดงวาเตโชธาตุถอย ๚ ถาจะแกทานใหเอาลูกเอ็น 

 

 

    มือ 
    ตีน 
 

 
   หน 

  หาย  
 



๔๒๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๗ 

โกฐสอ โกฐพุงปลา วานนํ้า วานเปราะ ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน ลูก 

ผักชี ฃิงแหง+ยาทั้งน้ีสิ่งละสวน สะฆาน ๑๐ สวน+สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปน

จุลบท 

ลายนํ้าผึ้งกินแกเตโชธาตุใหโทศน้ันหายดีนัก  อน่ึงในเดือน           ทั้ง ๓ เดือน 

 

น้ี พยาธิบงงเกิดดวยกินนํ้า           เปนลักษณะแหงวาโยธาตุใหโทศ คือกระทําใหผอม 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๗ 

โกฐสอ โกฐพุงปลา วานนํ้า วานเปราะ ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน ลูก- 

ผักชี ขิงแหง ยาทั้งน้ีสิ่งละสวน สะคาน ๑๐ สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบด 

ละลายนํ้าผึ้งกินแกเตโชธาตุใหโทษน้ันหายดีนัก  อน่ึงในเดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๓

เดือน 

น้ี พยาธิบังเกิดดวยกินนํ้าเนา นํ้าขุน เปนลักษณะแหงวาโยธาตุใหโทษ คือกระทําใหผอม 

  เนา 
  ขุน 
 

 
 

 ๘ 
 ๙ 
๑๐ 
 
 

 

 



๔๒๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๘ 

ใหตัวฃาวซีดแลเหลืองไปใหตัวน้ันเย็นใหหายใจกระ            ใหเหมน            ไมรู 

 

จักรษ ใหเหมนเปนบุบโพโลหิต แลใหเปนไขจับดงงน้ี อาจาริยสําแดงวา+วาโยธาตุ 

ถอย ๚ ถาจแกทารใหเอา ดีปลี มูกหลวง หอม ลูกผักชีลอม แฝกหอม 

รากเสนียด แหวหมู วานเปราะ พริกไท ฃา เกลือ สรรพยา ๑๒ สิ่ง 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๘ 

ใหตัวขาวซีดแลเหลืองไปใหตัวน้ันเย็นใหหายใจกระหนกระหาย ใหเหม็นขาว เหม็นนํ้า ไมรู 

จักรส ใหเหม็นเปนบุพโพโลหิต แลใหเปนไขจับดังน้ี อาจารยสําแดงวาวาโยธาตุ- 

ถอย ๚ ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี มูกหลวง หอม ลูกผักชีลอม แฝกหอม 

รากเสนียด แหวหมู วานเปราะ พริกไทย ขา เกลือ สรรพยา ๑๒ สิ่ง 

 

หน 
หาย  

 ฃาว 
นํ้า  

 



๔๒๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๕๙ 

เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกินแกวาโยธาตุถอยน้ันหายดีนัก ๚ 

 

 อน่ึงในเดือน             ทงง ๓ เดือนน้ี พยาธิบงงเกิดดวยกินผัก+แกงเลยีง เปน 

 

ลักษณะแหงอาโปธาตุระคนวาโยกําเริบใหโทศ คือกระทําใหเจบที่ตัวทงงปวง 

แลบงงเกิดโรค+ยใหไอจามใหบวม              ใหเปนวัดแลจไครแตนอนดังงน้ี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๕๙ 

เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแกวาโยธาตุถอยน้ันหายดีนัก ๚ 

 อน่ึงในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือน ๑ ทั้ง ๓ เดือนน้ี พยาธิบังเกิดดวยกินผักแกงเลียง เปน 

ลักษณะแหงอาโปธาตุระคนวาโยกําเรบิใหโทษ คือกระทําใหเจ็บที่ตัวทั้งปวง 

แลบังเกิดโรคใหไอจามใหบวมมือบวมตีน ใหเปนหวัดแลจะใครแตนอนดังน้ี 

มือ 
ตีน 
 
 

 
 

๑๑ 
๑๒ 
๑  

 



๔๒๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๐ 

อาจาริยเจาสําแดงวาอาโปธาตุระคนวาโยธาตุกําเริบใหโทศ ๚ ถาจะแกทาร 

ใหเอา เจตมูล โกฐสอ ลูกผักชีลอม ฃิงแหง ดีปลี ลูกมตูมออน สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกินแกโรค+ยอันเกิดแตเพราะอาโปธาตุกําเริบหาย 

 

นัก อน่ึงในเดือน               ทงง ๓ เดือนน้ี พยาธิบงงเกิดดวยนอนนัก เปนลักษณ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๐ 

อาจารยเจาสําแดงวาอาโปธาตุระคนวาโยธาตุกําเริบใหโทษ ๚ ถาจะแกทาน 

ใหเอา เจตมลู โกฐสอ ลูกผักชีลอม ขิงแหง ดีปล ีลูกมะตูมออน สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแกโรคอันเกิดแตเพราะอาโปธาตุกําเรบิหาย 

นัก  อน่ึงในเดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๔ ทั้ง ๓ เดือนน้ี พยาธิบังเกิดดวยนอนนัก เปน

ลักษณะ 

 

 

๒ 
๓ 
๔ 
 

 

 



๔๒๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๑ 

แหงปถวีธาตุกําเริบใหโทศ คือกระทําให+หยาก           เชาใหเจบ            นักลมน้ีกําเนิด 

  

วาตรีสารใหบงงเกิดเพื่อเพลิงธาตุทงง ๔ น้ัน ก็เกิดโรค+ยข้ึนพรอมกันดงงน้ี 

พรอาจาริยเจาสําแดงวาโรค+ยน้ันเปนเหตุเพื่อปถวีธาตุกําเริบ ๚ ถาจะแก 

ทารใหเอา กเทยีม ไบสเดา ไบคนทีสอ เทพ+ยธาโร สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๑ 

แหงปถวีธาตุกําเริบใหโทษ คือกระทําใหอยากขาว อยากนํ้าเชาใหเจ็บหลังเจบ็อุทรนักลมน้ี

กําเนิด 

วาตรีสารใหบังเกิดเพื่อเพลงิธาตุทั้ง ๔ น้ัน ก็เกิดโรคข้ึนพรอมกันดังน้ี 

พระอาจารยเจาสําแดงวาโรคน้ันเปนเหตุเพื่อปถวีธาตุกําเริบ ๚ ถาจะแก 

ทานใหเอา กระเทียม ใบสะเดา ใบคนทีสอ เทพทาโร สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

 

หลัง 
อุธร 
 

 
 เฃา 

นํ้า 
 

 
 



๔๒๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๒ 

ภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้าฃิงกินแกโรค+ยอันเกิดเพราะปถวีธาตุกําเริบน้ันหาย 

๚ อน่ึงอันวาลักษณะโรค+ยบงงเกิดเพราะกําเดาน้ันไชกาลผมจงอก+ก็งอก ไชกาลอันหูจะ 

นวกก็นวก แลใหบวมนอกหูเหนเปลงอยูดงงน้ี ๚ ถาจะแกทารใหเอา แหวหมู 

แฝกหอม วานเปราะ สาระไม หอมทั้ง ๓ โกฐการพราว โกฐสอ ลูกจัน+ท ดอกจันท 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๒ 

ภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าขิงกินแกโรคอันเกิดเพราะปถวีธาตุกําเริบน้ันหาย 

๚อน่ึงอันวาลกัษณะโรคอันบังเกิดเพราะกําเดาน้ัน ใชกาลผมจะหงอกก็หงอกใชกาลอันหจูะ 

หนวกก็หนวก แลใหบวมนอกหเูห็นเปลงอยูดังน้ี ๚ ถาจะแกทานใหเอา แหวหม ู

แฝกหอม วานเปราะ สาระไม หอมทั้ง ๓ โกฐกานพราว โกฐสอ ลูกจันทน ดอกจันทน 

 

 

 



๔๓๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

ถายถอด 

หนาท่ี ๖๓ 

การพลูจันนทั้ง ๒ เนระภูษรี ลูกผักชีลอม ผักปอดทั้ง ๒ ดอกพิกูล ดอก 

บูญนาค ดอก+กระดังงา ดีงูเหลือม ชมด ภีมเสน สรรพยา ๒๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคย 

ทําเปนจุล บททําแทงไวลายนํ้าเถามวกทั้ง ๒ กินแกโรค+ยอันเกิดแตกําเดา 

แล ยาขนานน้ีแกโรค+ยไดทงง ๓ ระดูลายนํ้ากระสายตางตางตามอันควร 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๓ 

กานพลู จันทนทั้ง ๒ เนระพสูี ลูกผักชีลอม ผักปอดทัง้ ๒ ดอกพิกลุ ดอก- 

บุนนาค ดอกกระดังงา ดีงูเหลอืม ชะมด พิมเสน สรรพยา ๒๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค 

ทําเปนจุณ บดทําแทงไวละลายนํ้าเถาหมวกทั้ง ๒ กินแกโรคอันเกิดแตกําเดา 

แล ยาขนานน้ีแกโรคไดทั้ง ๓ ฤดูละลายนํ้ากระสายตางๆ ตามอันควร 

 

 

 



๔๓๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๔ 

แกโรค+ยน้ันจึ่งหาย  อน่ึงถาไขแตในเพลาเชาไปถึง ๔ โมงน้ัน เปนกําลังเสมห 

ใหแกดวยดีปลีระคนดวยเกลือสินเทา  อน่ึงถาไขแตเพลา ๕ โมงไปถึง 

บาย ๒ โมงน้ันเปนกําลังกําเดา ใหแกดวยฃิงระคนดวยเกลือสินเทา  

อน่ึงถาไขแตเพลาบาย๓โมงไปจนถึงยํ่าคํ่าน้ันเปนกําลังลม ใหแก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๔ 

แกโรคน้ันจงึหาย  อน่ึงถาไขแตในเพลาเชาไปถึง ๔ โมงน้ัน เปนกําลงัเสมหะ 

ใหแกดวยดีปลรีะคนดวยเกลือสินเธาว  อน่ึงถาไขแตเพลา ๕ โมงไปถึง 

บาย ๒ โมง น้ันเปนกําลังกําเดา ใหแกดวยขิงระคนดวยเกลอืสินเธาว  

อน่ึงถาไขแตเพลาบาย ๓ โมงไปจนถึงยํ่าคํ่าน้ัน เปนกําลังลม ใหแก 

 

 

 



๔๓๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๕ 

ดวยพริกไทระคนดวยเกลือสินเทา  อน่ึงถาไขแตเพลายํ่าคํ่าไปจนถึง ๔ ทุม 

น้ันเปนกําลังเสมหะ ใหแกดวยมฃามปอมระคนดวยเกลือสินเทา  อน่ึง 

ถาไขแตเพลา ๕ ทุมไปจนถึง ๘ ทูมน้ัน เปนกําลังแหงกําเดา ใหแกดวยสหมอพิเภก 

ระคนดวยเกลือสินเทา  อน่ึงถาไขแตเพลา ๓ ยามถึงเชาน้ัน เปนกําลัง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๕ 

ดวยพริกไทยระคนดวยเกลือสินเธาว  อน่ึงถาไขแตเพลายํ่าคํ่าไปจนถึง ๔ ทุม 

น้ันเปนกําลังเสมหะ ใหแกดวยมะขามปอมระคนดวยเกลือสนิเธาว  อน่ึง 

ถาไขแตเพลา ๕ ทุมไปจนถึง ๘ ทุมน้ันเปนกําลังแหงกําเดา ใหแกดวยสมอพิเภก 

ระคนดวยเกลือสินเธาว  อน่ึงถาไขแตเพลา ๓ ยามถึงเชาน้ัน เปนกําลงั 

 

 

 



๔๓๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๖ 

แหงลม ใหแกดวยสหมอช่ือวาอัพ ยาระคนดวยเกลือสินเทา ถา 

 

จะแก             ทงง ๓ น้ี+เอายาตามระดูมาแกเถิด  ยาแกเสมะ ขนานน้ีทารใหเอา มฃาม 

  

ปอม สหมอพิเภก สหมออัพยา เกลือสินเทา สรรพยา ๔ สิ่งน้ี 

ทําเปนจุล บทลายนํ้าฃิงกินแกเสมห ดีนัก  ยาแกกําเดาขนานน้ีทารใหเอา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๖ 

แหงลม ใหแกดวยสมอช่ือวาอัพยาระคนดวยเกลือสินเธาว ถา 

จะแกเสมหะ แกกําเดา แกลม ทั้ง ๓ น้ีเอายาตามฤดูมาแกเถิด  ยาแกเสมหะ ขนานน้ีทาน

ใหเอา มะขาม- 

ปอม ๒ ตําลึง สมอพิเภก ๑ ตําลึง สมออัพยา ๒ บาท เกลือสินเธาว ๒ บาท สรรพยา ๔ สิ่งน้ี 

ทําเปนจุณบดละลายนํ้าขิงกินแกเสมหะดีนัก  ยาแกกําเดาขนานน้ีทานใหเอา 

เสมห 
กําเดา 
ลม 
 

 

 



๔๓๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๗ 

สหมอพิเภก สหมออัพยา มฃามปอม เกลือสินเทา สรรพยา 

๔ สิ่งน้ีทําเปนจุล บทลายนยํ้าดอกไมกินแกกําเดาดีนัก  ยาแกลมขนานน้ี 

ทารใหเอา สหมออัพยา มฃามปอม สหมอพิเภก เกลือสินเทา  

สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้าซมซากินแกลมดีนัก  

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๗ 

สมอพเิภก ๒ ตําลึง สมออัพยา ๑ ตําลึง มะขามปอม ๒ บาท เกลือสินเธาว ๒ บาท สรรพยา 

๔ สิ่งน้ีทําเปนจุณ บดละลายนํ้าดอกไมกินแกกําเดาดีนัก  ยาแกลมขนานน้ี 

ทานใหเอา สมออัพยา ๒ ตําลงึ มะขามปอม ๑ ตําลึง สมอพเิภก ๒ บาท เกลอืสินเธาว ๒

บาท  

สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าสมซากินแกลมดีนัก  

 

 



๔๓๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๘ 

๚ ถาไขในเดือน             ทงง ๔ เดือนน้ี หามอยาใหกินนํ้า              แลผล ไมอันหวาน 

  

แลอยาใหอาบนํ้าฝน  ถาไขในเดือน               ทงง ๔ เดือนน้ี หามอยา 

 

ใหกินเน้ือดิบแลปลาหาเกลดมิได   ถาไขในเดือน            ทงง ๔ เดือนน้ี หามอยา 

 

ใหกินมพราว แลนํ้ามันถ่ัวงา แลปลาอันมันแลออยดงงน้ี ๚ อน่ึงใหพิจระนา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๘ 

๚ ถาไขในเดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ เดือน ๘ ทั้ง ๔ เดือนน้ี หามอยาใหกินนํ้าออยนํ้าตาลแลผลไมอัน

หวาน 

แลอยาใหอาบนํ้าฝน   ถาไขในเดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ทั้ง ๔ เดือนน้ีหามอยา 

ใหกินเน้ือดิบแลปลาหาเกล็ดมิได  ถาไขในเดือน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๔ ทั้ง ๔ เดือนน้ีหามอยา 

ใหกินมะพราว แลนํ้ามันถั่วงา แลปลาอันมันแลออยดังน้ี ๚ อน่ึงใหพิจารณา 

๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒  

 

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔  

 

ออย 
ตาล 
 
 

 
 



๔๓๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๖๙ 

ใหรูวาโทศสิ่งอันใดกลา ลมมีกําลังฤๅ เสมหะมีกําลังฤๅ กําเดามีกําลัง ถารูวา 

สิ่งอันใดมีกําลังกวาสิ่งทงงปวง จึงเอายาซึ่งแกสิ่งน้ันมาทวีข้ึนใหมากกวา 

สิ่งทงงปวง  ถาแรกไขลงวัน ๑ ก็ดี ๒ วันก็ดี ใหผายเสียใหไดกอนถา 

เหนวากําลังน้ันนอยนัก จะผายมิไดแลวใหแตงยาน้ีกิน ๚ ทารใหเอา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๖๙ 

ใหรูวาโทษสิ่งอันใดกลา ลมมีกําลงัหรือ เสมหะมีกําลังหรือ กาํเดามีกําลงั ถารูวา 

สิ่งอันใดมกีําลงักวาสิ่งทั้งปวง จึงเอายาซึง่แกสิง่น้ันมาทวีข้ึนใหมากกวา 

สิ่งทัง้ปวง  ถาแรกไขลงวัน ๑ ก็ดี ๒ วันก็ดีใหผายเสียใหไดกอนถา 

เห็นวากําลงัน้ันนอยนัก จะผายมิไดแลวใหแตงยาน้ีกิน ๚ ทานใหเอา 

 

 

 

  ๑



๔๓๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๐ 

พริกไท บรเพชฺญ แหวหมู ญาตีนนก รากมแวงตน ดีปลี รากไคร 

เครือ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้ารอน 

กินหนัก  แกไขเพื่อลมใหสบัดรอนสทาน+หนาว วิงเวยีนใหปากฝาด 

แลกระหายนํ้าน้ันหายดีนัก  ถาไข ๔ วันไปจน ๗ วันทารใหเอา พริกไท ราก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๐ 

พริกไทย บอระเพ็ด แหวหมู หญาตีนนก รากมะแวงตน ดีปล ีรากไคร 

เครือ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอน 

กินหนัก ๑ สลึงแกไขเพือ่ลมใหสะบัดรอนสะทานหนาว วิงเวียนใหปากฝาด 

แลกระหายนํ้าน้ันหายดีนัก  ถาไข ๔ วันไปจน ๗ วันทานใหเอา พริกไทย ราก 

 

 

 



๔๓๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๑ 

ไครเครือ บ รเพชฺญ ลูกมูกมัน สังกระนี ฃิงแหง รากมแวงทงง ๒ สรรพยา 

๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนกินแกไขเพื่อลม ใหสะทาน 

แกวิงเวยีน แกกระหายนํ้าแกกินเฃาไมไดน้ันหาย  ถาไขวัน ๑ ไปถึง ๗ วัน 

ทารใหเอา ฃิงแหง ไบสะเดา จันทขาว ญาตีนนก รากไครเครือ สรรพยา 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๑ 

ไครเครือ บอระเพ็ด ลูกมูกมัน สงักรณี ขิงแหง รากมะแวงทัง้ ๒ สรรพยา 

๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินแกไขเพื่อลม ใหสะทานรอน สะทาน

หนาว 

แกวิงเวียน แกกระหายนํ้าแกกินขาวไมไดน้ันหาย  ถาไขวัน ๑ ไปถึง ๗ วัน 

ทานใหเอา ขิงแหง ใบสะเดา จันทนขาว หญาตีนนก รากไครเครอื สรรพยา 

 

 

 

รอน 
ห+นาว 
 

 
 



๔๓๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

 

หนาท่ี ๗๒ 

๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้ารากเสนยีด ตมกินนัก แกไข 

เพื่อกําเดา ไมเปนอันที่จะนอน+หลับใหม+เมอใหอาเจยีนโลหิตออกแลแกปาก 

หายดีนัก  ถาไข ๗ วันไปจนถึง ๑๔ วัน ทารใหเอา ยาอันช่ือวาปโตลาทิคุณ 

น้ันแก ยาปโตลาทิคุณขนานน้ีทารใหเอา ฃิงแหง  ฝกราชพฤก  ลูก 

 

คําอาน 

 

หนาท่ี ๗๒ 

๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ารากเสนียด ตมกินนัก ๑ สลึง แกไข 

เพื่อกําเดา ไมเปนอันที่จะนอนหลับใหละเมอใหอาเจียนโลหติออกแลแกปาก 

หายดีนัก  ถาไข ๗ วันไปจนถึง ๑๔ วัน ทานใหเอายาอันช่ือวาปโตลาทิคุณ 

น้ันแก ยาปโตลาทิคุณขนานน้ีทานใหเอา ขิงแหง ๒ สลึง ฝกราชพฤกษ ๒ สลึง ลกู- 

 

 



๔๔๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๓ 

กดอม เปลือกปคําดี+กระบือ รากเสนียด สฆาน จัน+ทฃาว  

แฝกหอม ลูกผักชีลอม แหวหมู บ รเพชฺญ ลูกมตูมออน  

สหมอพิเภก มฃามปอม สรรพยา ๑๕ สิ่งน้ีตมก็ไดทําผงก็ไดกินบําบัดไข 

เพื่อกําเดา แลไขเวนวัน ๑ ไขก็ดีเวน ๒ วันไขวัน ๑ ก็ดีเวน             วันไขวัน ๑ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๓ 

กระดอม ๑ สลึง เปลือกประคําดีกระบอื ๑ สลึง รากเสนียด ๑ สลึง สะคาน ๑ สลึง จันทน

ขาว ๑ สลึง  

แฝกหอม ๑ สลงึ ลูกผักชีลอม ๑ สลงึ แหวหมู ๑ สลึง บอระเพ็ด ๑ สลงึ ลูกมะตูมออน ๑ 

สลงึ 

สมอพเิภก ๑ บาท มะขามปอม ๑ บาทสรรพยา ๑๕ สิ่งน้ีตมก็ไดทําผงก็ไดกินบําบัดไข- 

เพื่อกําเดา แลไขเวนวัน ๑ ไขก็ดีเวน ๒ วันไขวัน ๑ ก็ดีเวน ๓ วันเวน ๔ วันไขวัน ๑ 

 

  ๓ 
  ๔ 
 
 

 
 



๔๔๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๔ 

ก็ดี แกทังเมื่อยขนจุกเสยีดแลแกโลหิตหายดีนัก  ถาไขเพื่อเสมหะแต 

วัน ๑ ถึง ๔ วัน ทารใหเอา ดีปลี โกฐการพราว โกฐพุงปลา สมุละแวง 

สรรพยา ๔ สิ่งนีเอาเสมอภาคยทําเปนจุลบทลายนํ้าผึ้งกับนํ้ามนาวระคน 

กันกีน          แกไขเพื่อเสมหะ แกหอบหายใจขัดแลอาเจยีรแกปากหวานและ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๔ 

ก็ดี แกทั้งเมื่อยขบจุกเสียดแลโลหิตหายดีนัก  ถาไขเพื่อเสมหะแต 

วัน ๑ ถึง ๔ วัน ทานใหเอา ดีปลี โกฐกานพราว โกฐพุงปลา สมุลแวง 

สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดละลายนํ้าผึ้งกับนํ้ามะนาวระคน 

กันกินเชา กินเย็น แกไขเพื่อเสมหะ แกหอบหายใจขัดแลอาเจียนแกปากหวานและ 

 

 

 

  เชา 
  เย็น 
 
 

 
 



๔๔๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

 

หนาท่ี ๗๕ 

กินเฃามิไดน้ันหาย  ถาไขแตวัน ๑ ไปถึง ๗ วันทารใหเอา ดีปลี บ รเพชฺญ 

เทพ+ยธาโร รากมแวงตน รากไครเครือ รากลหุง รากผักโหมหิน สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายนํ้าซมซากินนัก แกไขเพื่อเสมหะ ใหหายใจขัด 

แลอาเจยีรแกสะบัด              แกปากหวานกินเฃามิไดน้ันหายดีนัก ๚๛ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๕ 

กินขาวมิไดน้ันหาย  ถาไขแตวัน ๑ ไปถึง ๗ วันทานใหเอา ดีปลี บอระเพ็ด 

เทพทาโร รากมะแวงตน รากไครเครือ รากละหุง รากผกัโหมหิน สรรพยา ๗ สิง่น้ีเอา 

เสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้าสมซากินหนัก ๑ สลึง แกไขเพื่อเสมหะ ใหหายใจขัด 

แลอาเจียนแกสะบัดรอน สะบัดหนาว แกปากหวานกินขาวมิไดน้ันหายดีนัก 

 

รอน 
หนาว 
 
 

 
 



๔๔๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๖ 

 ลําดัพน้ีจะวาดวยเบญ+จกูลประจําธาตุตอไป ๚ อน่ึงทารใหต้ังอายุศมบุทคลลงเอาเนาวะ 

 

ทะวารบวก แลวต้ังไวเปน ๔ ถานเอาธาตุ                 คูณทั้ง ๔ ถานเอาเบญ+จขันธ 

 

 

หารทงง ๔ ถาร ถาถานใดออกเสศดังน้ี            ถานน้ัน+หยอน ใหประกอบเบญ+จกูล 

 

บํารุงธาตุข้ึนใหเสมอกัน จึงจควร  ถาเพลิงธาตุ+หยอนทารใหเอาพริกไท ๑ ฃิง ๒ 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๖ 

ลําดับน้ีจะวาดวยเบญจกลูประจําธาตุตอไป ๚ อน่ึงทานใหต้ังอายุบุคคลลงเอานว- 

ทวารบวก แลวต้ังไวเปน ๔ ฐาน เอาธาตุดิน ๒๐ ธาตุนํ้า ๑๒ ธาตุลม ๖ ธาตุไฟ ๔ คูณทั้ง ๔

ฐาน เอาเบญจขันธ 

หารทัง้ ๔ ฐาน ถาฐานใดออกเศษดังน้ี ๑ ๓ ๐ ฐานน้ันหยอน ใหประกอบเบญจกลู 

บํารุงธาตุข้ึนใหเสมอกัน จงึจะควร  ถาเพลิงธาตุหยอนทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๒ 

ดิน๒๐ 
นํ้า ๑๒ 
ลม ๖ 
ไฟ ๔  

 

  ๑ 
  ๓ 
  ๐ 
 

 

 



๔๔๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

 

หนาท่ี ๗๗ 

สฆาน ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ กินแกเพลิงธาตุห+ยอน   ถาธาตุดิน+หยอน 

ทารใหเอา พริก+ไท ๑ ฃิง ๒ สฆาน ๓ ชาพลู ๔ เจตมูล ๘ ดีปลี ๑๖ กินแก 

ธาตุดินห+ยอน  ถาธาตุนํ้าห+ยอนทารใหเอา พริกไท ๑ ฃิง ๒ สฆาน ๓ เจตมูล ๔ 

ดีปลี ๘ ชาพลู ๑๖ กินแกธาตุนํ้าห+ยอน  ถาธาตุลม+หยอนทารใหเอา พริกไท ๑ 

 

คําอาน 

 

หนาท่ี ๗๗ 

สะคาน ๓ ชาพล ู๔ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ กินแกเพลิงธาตุหยอน  ถาธาตุดินหยอน 

ทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๒ สะคาน ๓ ชาพล ู๔ เจตมูล ๘ ดีปลี ๑๖ กินแก 

ธาตุดินหยอน  ถาธาตุนํ้าหยอนทานใหเอา พริกไทย ๑ ขิง ๒ สะคาน ๓ เจตมูล ๔ 

ดีปลี ๘ ชาพล ู๑๖ กินแกธาตุนํ้าหยอน  ถาธาตุลมหยอนทานใหเอา พริกไทย ๑ 

 



๔๔๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๗๘ 

ฃิง ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ สฆาน ๑๖ กินแกธาตุลม+หยอน อันวาเบญ+จกูล 

ทั้ง ๔ ขนานน้ีตมก็ไดทําผงก็ไดสําหรับธาตุทั้ง ๔+หยอนดีนัก ๚ ถาแลบุทคลผูใด 

ปราฏหนาจเปนแพทย พึงสึกษาใหรูในลกั+ษณะธาตุทั้ง ๔ แลระดูแลกาลกองแหงโรค+ยแล

กองสมุฐาน 

(น้ัน)แลวใหรูซึง่เบญ+จกลู ดุจในยอันกลาวมานีจงึจควร  ยาช่ือเบญ+จกูลเสมอภาค 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๘ 

ขิง ๒ เจตมูล ๓ ชาพล ู๔ ดีปลี ๘ สะคาน ๑๖ กินแกธาตุลมหยอน อันวาเบญจกูล 

ทั้ง ๔ ขนานน้ีตมก็ไดทําผงก็ไดสําหรับธาตุทั้ง ๔ หยอนดีนัก ๚ ถาแลบุคคลผูใด 

ปรารถนาจะเปนแพทย พงึศึกษาใหรูในลักษณะธาตุทั้ง ๔ แลฤดูแลกาลกองแหงโรคแลกอง

สมุฏฐาน 

น้ันแลวใหรูซึ่งเบญจกลู ดุจในอันกลาวมาน้ีจงึจะควร  ยาช่ือเบญจกลูเสมอภาค 

 



๔๔๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

 

หนาท่ี ๗๙ 

ขนานน้ีทารใหเอา ชาพลู ๑ สฆาน ๑ ฃิงแหง ๑ ดีปลี ๑ เจตมูล ๑ สรรพยา ๕ สิ่ง 

น้ีตมก็ไดทําผงก็ได กินสําหรับธาตุประจําในคิมหรรตรดูดีนัก  ยาเบญ+จกูลแทรก 

ขนานน้ีทารใหเอา ชาพลู  สฆาน  ฃิงแหง ดีปลี เจตมูล  สรรพ 

ยา ๕ สิ่งน้ีตมก็ได ทําผงก็ได กินสํารับธาตุประจําในวัศสารตรดูดีนัก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๗๙ 

ขนานน้ีทานใหเอา ชาพล ู๑ สะคาน ๑ ขิง ๑ เจตมูล ๑ สรรพยา ๕ สิ่ง 

น้ีตมก็ไดทําผงก็ได กินสําหรับธาตุประจําในคิมหันตฤดูดีนัก  ยาเบญจกูลแทรก 

ขนานน้ีทานใหเอา ชาพล ู๑ ไพ สะคาน ๑ สลึง ขิงแหง ๑ สลึง ๑ ไพ ดีปลี ๒ สลงึ เจตมูล ๒

สลงึ ๑ ไพสรรพ- 

ยา ๕ สิ่งน้ีตมก็ได ทําผงก็ได กินสําหรับธาตุประจําในวัสสานฤดูดีนัก 

 



๔๔๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๐ 

๚ ยาช่ือเบญ+จกูลโสฬศ ขนานน้ีทารใหเอา ชาพลู ๒ สฆาน ๓ ฃิงแหง ๔ ดีปลี ๕ เจต 

มูล ๘ สรรพยา ๕ สิ่งน้ี            ก็ได สํารับประจําในเหมันตรดูดีนัก ๚ ยาช่ือ 

 

สาธุเบญจกูล ขนานน้ีทารใหเอา สฆาน ๑ ชาพลู ๒ ฃิงแหง ๓ ดีปลี ๔ เจตะ 

มูล ๕ สรรพยา ๕ สิ่งน้ี            ก็ได กินแกจุกเสยีดแลลมปะจุบัน ถาจะ 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๐ 

ยาช่ือเบญจกลูโสฬส ขนานน้ีทานใหเอา ชาพล ู๒ สะคาน ๓ ขิงแหง ๔ ดีปลี ๕ เจต- 

มูล ๘ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีตมก็ได ทําผงก็ได สําหรับประจําในเหมันตฤดูดีนัก ๚ ยาช่ือ 

สาธุเบญจกลู ขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๑ ชาพล ู๒ ขิงแหง ๓ ดีปลี ๔ เจต- 

มูล ๕ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีตมก็ได ทําผงก็ได กินแกจุกเสียดแลลมปจจุบัน ถาจะ 

 

ตม 
ทําผง  

 

ตม 
ทําผง  

 



๔๔๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๑ 

แกลงทองลายนํ้าผึ้งกิน ถาจะแกทองมิสบาย แลจใหบํารุงธาตุลายนํ้ารอน 

แทรก พริกไทเทาอายุศมผูไขน้ันกิน ถาจะแกตัวรอนแลสรรนิบาตลายนํ้าผึ้งรวง 

นํ้าซมซาก็ได ถาจแกลมจุกเสยีดลายนํ้ากเทยีมกิน สร+รพกสายตามแตจยักยาย 

โดยอันควรกับโรคานุโรคยแลควรกับระดูแลการแลเพลาน้ัน ก็อาจบําบัด 

 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๑ 

แกลงทองละลายนํ้าผึ้งกิน ถาจะแกทองมสิบาย แลจะใหบํารุงธาตุละลายนํ้ารอน 

แทรกพริกไทยเทาอายุผูไขน้ันกิน ถาจะแกตัวรอนแลสันนิบาตละลายนํ้าผึ้งรวง 

นํ้าสมซาก็ได ถาจะแกลมจุกเสียดละลายนํ้ากระเทียมกิน สรรพกระสายตามแตจะยักยาย 

โดยอันควรกับโรคานุโรคแลควรกับฤดูแลกาลแลเพลาน้ัน กอ็าจบําบัด 

 

 



๔๔๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๒ 

 

โรค+ยทั้งปวงน้ันไดดีนัก ๚ ยาช่ือมหาสาธุเบญ+จกูล ขนานน้ีทารใหเอา ชาพลู ๒ สฆาน ๓ 

ฃิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ พริกไทเทายาทั้งหลายสรรพยา ๖ สิ่งน้ี             ก็ได 

 

ถาจแกตัวรอนสรรนิบาตลาย           กิน ถาจแกพรรดึกลายนํา ตรีผลาตม 

 

สรร+พกระสายตามแตจะยักยายเอาเถิด ๚ ยาช่ือมหิทธิมหาสาธุเบญ+จกูลขนานน้ี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๒ 

โรคทั้งปวงน้ันไดดีนัก ๚ ยาช่ือมหาสาธุเบญจกูล ขนานน้ีทานใหเอา ชาพล ู๒ สะคาน ๓ 

ขิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ พริกไทยเทายาทั้งหลายสรรพยา ๖ สิ่งน้ีตมก็ได ทําผงก็ได 

ถาจะแกตัวรอนสันนิบาตละลาย นํ้าขิง นํ้าขากิน ถาจะแกพรรดึกละลายนํ้าตรีผลาตม 

สรรพกระสายตามแตจะยักยายเอาเถิด ๚ ยาช่ือมหิทธิมหาสาธุเบญจกูลขนานน้ี 

นํ้าฃิง 
ขา 
 

 
 

ตม 
ทําผง  

 



๔๕๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๓ 

 

ทารใหเอา ฃิง ๑ สฆาน ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ [ดีปลี ๕] สรรพยา ๕ สิ่งน้ี                ก็ได  

กินแกลง ๘ จําพวกแกเสมห ๒ จําภวกแกจําเริญอัคนีผล ถาจะแกพรรดึก 

เอา ชาพลู ๒ สวร ถาจแกลมจุกเสยีดใหทวีดีปลีข้ึน ๑๖ สวรสรร+พนํากสาย 

ตามแตจยักยายเอา อันควรกับโรค+ยน้ันเถิด ๚ ยาช่ือเบญ+จกูล แทรก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๓ 

ทานใหเอา ขิง ๑ สะคาน ๒ เจตมูล ๓ ชาพล ู๔ ดีปลี ๕ สรรพยา ๕ สิ่งน้ี ตมก็ได ทําผงก็ได 

กินแกลง ๘ จําพวกแกเสมหะ ๒ จําพวกแกจําเริญอัคนีผล ถาจะแกพรรดึก 

เอา ชาพล ู๒ สวน ถาจะแกลมจุกเสียดใหทวีดีปลีข้ึน ๑๖ สวน สรรพนํ้ากระสาย 

ตามแตจะยักยายเอา อันควรกับโรคน้ันเถิด ๚ ยาช่ือเบญจกูล แทรก 

 

ตม 
ทําผง 
 

 
 



๔๕๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๔ 

ขนานน้ีทารใหเอา สฆาน ชาพลู ดีปลี ฃิงแหง เจตมูล สรรพยา ๕ สิ่ง 

น้ีทําเปนจุล ถาจแกเพลิงธาตุมิเสมอกรรลายนํ้าแกง ยากินทุกวัน           ถา 

 

จะแกลมกาศคูณ[ลาย]นํ้า            ก็ได ถาจะแกลมปตฆาฏ ลายสุรากินแทรก 

 

นอย+หน่ึงกิน ถาจะแกลมอัคนีวาต แลลมอันเกิดมาแตปลายทาวแลใหเยนไปย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๔ 

ขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๒ สลึง ชาพล ู๑ บาท ดีปล ี๑ บาท ๒ สลึง ขิงแหง ๒ บาท เจต

มูล ๑ ตําลึง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีทําเปนจุณ ถาจะแกเพลิงธาตุมเิสมอกันลายละนํ้าแกง ยากินทุก

วันเชา เย็น ถา 

จะแกลมกาศคุณละลายนํ้ากระเทียมก็ได นํ้าสรุาก็ได ถาจะแกลมปตฆาต ละลายสุรากิน

แทรกผิวมะกรูดแทรกมหาหิงคุ 

นอยหน่ึงกิน ถาจะแกลมอัคนีวาตะ แลลมอันเกิดมาแตปลายเทาแลใหเย็นไป 

  กเทยีม 

  สุรา 

 
 

 
 

   เชา 
  เย็น 
 

 
 

ผิวมกรูด 

มหาหิง 

 
 

 
 



๔๕๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๕ 

ตําระคางห+นึงก็ดี เอามแวงทงง ๒ สมูละแวง มเข่ือข่ืน เทยีนทงง ๕ สรรพ 

ยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทกับเบญ+จกูล ลายนํ้าผึ้งเกลือรําหัด 

กินหายดีนัก ๚ ยาช่ือมาตลุงโศฬศ ขนานน้ีทารใหเอา สฆาน ๑ เจตมูล ๑ ตรีกตุก ๓ 

รากชาพลู ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ียืนไวเอาเสมอภาค ถาจะทําใหเปนเบญ+จกูลณะรายณ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๕ 

ตําระขางหน่ึงก็ดี เอามะแวงทั้ง ๒ สมุลแวง มะเขือข่ืน เทียนทั้ง ๕ สรรพ- 

ยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดกับเบญจกลู ละลายนํ้าผึ้งเกลือรําหัด 

กินหายดีนัก ๚ ยาช่ือมาตลุงโสฬส ขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๑ เจตมูล ๑ ตรีกฏก ๓ 

รากชาพล ู๑ สรรพยา ๖ สิง่น้ียืนไวเอาเสมอภาค ถาจะทําใหเปนเบญจกูลณรายณ 

 

 



๔๕๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๖ 

เอา มกรูด ไบคนทีสอ รากจิ่งจอ รากตองแตก หัศคูนเทษ เปลาทงง ๒ มหา 

หิง ยาดํา สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค ใหฆาหัศคุณดวยนํ้ามนาว ใหฆา 

เปลาดวยนํ้าเปลือกคนทา ใหฆาราก            ดวยนํ้าผักคราด ใหฆา[มหา]หิงดวย 

 

นํ้ากเทยีม แลวกระทําใหเปนจุล บทลายนํ้ากระสายตาง ๒ กินแกวาโยธาตุ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๖ 

เอา มะกรูด ใบคนทีสอ รากจงิจอ รากตองแตก หัสคุณเทศ เปลาทั้ง ๒ มหา- 

หิงคุ ยาดํา สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค ใหฆาหัสคุณดวยนํ้ามะนาว ใหฆา 

เปลาดวยนํ้าเปลือกคนทา ใหฆารากจงิจอ รากตองแตก ดวยนํ้าผักคราด ใหฆามหาหงิคุดวย 

นํ้ากระเทียม แลวกระทําใหเปนจุณ บดละลายนํ้ากระสายตางๆ กินแกวาโยธาตุ 

 

 

จิงจอ 
ตองแตก 
 

 
 



๔๕๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๗ 

โลหิต แกบิดวิเศศนัก อันน้ีช่ือโศฬศมาตลุงเบญ+จกูลนะรายณ ๚ ลําดับน้ีจกลาว 

ดวยกระสายเบญ+จกูล สืบตอไปดงงน้ี ๚ อันวาลักษณะเบญ+จกูลน้ัน ถาจแกลมลาย 

นํ้า             กิน ๚ ถาจแกลม ๘ จําพวกลายนํ้ากุมบกกิน ๚ ถาจะแกลมจุกอกเอา ราก 

 

เบญ+จกูล  พริกไท  กทือ  เปลือกกุมบก  กเทียม  สรรพยา ๙ สิ่ง 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๗ 

โลหิต แกบิดวิเศษนัก อันน้ีช่ือโสฬสมาตลงุเบญจกูลนรายณ ๚ ลําดับน้ีจะกลาว 

ดวยกระสายเบญจกลู สบืตอไปดังน้ี ๚ อันวาลักษณะเบญจกูลน้ัน ถาจะแกลมละลาย 

นํ้าขา นํ้ากระเทียมกิน ๚ ถาจะแกลม ๘ จําพวกลายนํ้ากุมบกกิน ๚ ถาจะแกลมจุกอกเอา

ราก- 

เบญจกลู ๑ บาท พริกไทย ๑ สลึง กะทือ ๑ บาท เปลือกกุมบก ๒ สลงึ กระเทียม ๑ สลึง 

สรรพยา ๙ สิ่ง 

ฃา 
กเทยีม  

 



๔๕๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๘ 

นีทําเปนจุลปรุงลงในเบญ+จกูลลายนํ้า              ก็ไดกินแกดีนัก ๚ ถาจแกจุกเสยีด 

 

เปนกอนในอุธรลายนํ้าเปรยีงพรโคกิน ๚ ถาจะแกลม           เย็นลายนํ้า                กิน 

 

๚ ถาจแกไขเพื่อลมลายนํ้า                กิน ๚ ถาจแกไขเพื่อเสมหะปะทะอกลาย 

 

นํ้า                ตมกิน ๚ ถาจแกเสมหะลายนํ้าฃิงกิน ๚ ถาจแกเสมหะแหงลาย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๘ 

น้ีทําเปนจุณปรุงลงในเบญจกูลละลาย นํ้าผ้ึงก็ได นํ้ากะเม็งก็ได นํ้าคนทีสอก็ได กินแกดีนัก ๚ ถาจะแกจุก

เสียด 

เปนกอนในอุทรละลายนํ้าเปรียงพระโคกิน ๚ ถาจะแกลมตีนเย็น ตัวเย็นละลาย นํ้าขิง นํ้าขานํ้ากระเทียม

กิน 

ถาจะแกไขเพื่อลมละลายนํ้าสมซา นํ้าขาแก นํ้ากระเทียม นํ้ากุมบกกิน ๚ ถาจะแกไขเพื่อเสมหะปะทะอก

ละลาย 

นํ้าไพล นํ้าคนทีสอ นํ้าลูกจันทน ตมกิน๚ ถาจะเสมหะละลายนํ้าขิงกิน ๚ ถาจะแกเสมหะแหงลาย  

 ตีน 
 ตัวว 
 
 
 

 
 

ผ้ึง 
กเมง 
คนทีสอ   

 

ฃิง 
ฃา 
กเทยีม  

 

ไพล 
คนทีสอ 
ลูกจันท 
 

 

 

ซมซา 
ฃาแก 
กเทยีม 
กุมบก  

 



๔๕๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๘๙ 

นํ้ามนาวเกลือรําหัดกิน ๚ ถาจะแกใหเสมหะออกลายนํ้ามนาวแทรกการพลูกิน ๚ ถา 

จแกปดงลายนําฟกกิน ๚ ถาจะแกลมฤศดวงผอมเหลืองลายนํ้า                 กิน 

 

๚ ถาจแกฤศดวงแหงแลหืดไอลายนํ้าโกฐ ทงง ๕ ตมกิน ๚ ถามิฟงลายนํ้าไบ 

 

กิน๚ ถา+จแกฤศดวงตกโลหิตลายนํ้าไบ                     ตมกิน๚ ถาจแกไขผอม 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๘๙ 

นํ้ามะนาวเกลือรําหัดกิน ๚ ถาจะแกใหเสมหะออกละลายนํ้ามะนาวแทรกกานพลูกิน ๚ ถา 

จะแกประดงลายนํ้าฟกกิน ๚ ถาจะแกลมริดสีดวงผอมเหลืองละลายนํ้าจิงจอ นํ้าอังกาบ กิน 

๚ ถาจะแกริดสีดวงแหงแลหืดไอลายนํ้าโกศทั้ง ๕ ตมกิน ๚ ถามิฟงละลายนํ้าใบคนทีสอ ใบ

กะเม็งตัวผู 

กิน ๚ ถาจะแกริดสีดวงตกโลหิตละลายนํ้าใบกะเม็ง ใบเสนียด รากกลวยตีบ ตมกิน ๚ ถาจะ

แกไขผอม 

กเมง 
เสนยีด 
รากกลวยตีบ 
 

    

 

จ่ิงจอ 
อังกาบ 
 
 

 
 

คนทีสอ 
กเมงตัวผู 
 

   
 



๔๕๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๐ 

เหลืองลายนํ้ามนาวแทรกไพลเทาเบญ+จกูลกิน ๚ ถาจะใหลงลายนํ้ามฃามเปยีก 

นํ้ากะเทยีมกิน ๚ ถาจแกบิดมูกเลือดลายนํ้าเปลือก              กินตําเอาพริก 

 

ไทรําหัดลง ๚ ถาจะแกทองมารลายนํ้านมโคกิน ๚ ถาจแกบวมทังงตัวลาย 

นํ้ามันเนยกินถามิฟงลายนํ้า                  กิน ๚ ถาจแกไขฟกบวมทงงตัวก็ดีและ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๐ 

เหลืองละลายนํ้ามะนาวแทรกไพลเทาเบญจกลูกิน ๚ ถาจะใหลงละลายนํ้ามะขามเปยก 

นํ้ากระเทียมกิน ๚ ถาจะแกบิดมูกเลือดละลายนํ้าเปลอืกลูกทับทิม เปลือกมกูมัน กินตําเอา

พริก- 

ไทยรําหัดลง ๚ ถาจะแกทองมานละลายนํ้านมโคกิน ๚ ถาจะแกบวมทั้งตัวละลาย 

นํ้ามันเนยกิน ถามิฟงละลายนํ้ารากจิงจอ นํ้าหัสคุณกิน ๚ ถาจะแกไขฟกบวมทั้งตัวก็ดีและ 

 

ลูกทับทิม 
มูกมัน 
 
 

   
 

รากจิงจอ 
หัศคุณ 
 
 

   
 



๔๕๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๑ 

บวมทองก็ดี ลายนําพันงูแดง ทงง          ตมกิน ๚ ถาจแกมุต              ลายนํ้า 

 

เบญ+จข้ีเหลกตมกิน ๚ ถามิฟงลายนํ้า                 ตมกิน ๚ ถา+จแกปะสาวะมิออก 

 

ลายนํ้า           ก็ได ถามิฟงเอานํ้าดางข้ีเหลกทงง ๕ นําแกนแสมทงง ๒ นํ้าดาง 

 

พันงูแดง นํ้าดางไบสแก นํ้าดางงวงตาน นํ้าดางเบี้ยผู นํ้าแตง           คุลิการ+ดวยกรร 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๑ 

บวมทองก็ดี ละลายนํ้าพันงูแดงทั้งตน ทั้งราก ตมกิน ถาจะแกมุตกิด มุตฆาต ละลายนํ้า 

เบญจข้ีเหล็กตมกิน ๚ ถามิฟงละลายนํ้าเปลือกมูกมัน กลวยตีบ ครั่งดุน ตมกิน ๚ ถาจะแก

ปสสาวะมิออก 

ละลายนํ้ามะนาวก็ได นํ้าฝายปาก็ได ถามิฟงเอานํ้าดางข้ีเหล็กทั้ง ๕ นํ้าแกนแสมทั้ง ๒ นํ้าดาง

พันงูแดง นํ้าดางใบสะแก นํ้าดางงวงตาน นํ้าดางเบี้ยผู นํ้าแตงโม นํ้าแตงกวา คุลิการดวยกัน 

  ตน 
  ราก 
 

 
 กฤษ 

ฆาฎ 
 

 
 

มนาว 
ผายปา 
 

 
 

   โม 
    กวา 
 
 

 
 

เปลือกมูกมัน 
กลวยตีบ 
ครรงดุน 
 

    

 



๔๕๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๒ 

เฃาแลว จึ่งเอาสารชมดินปะสิวฃาวรําหัดลงลายเบญ+จกูลกิน ๚ ถาจแกบวม 

๕ ประการลายนํ้าผักกะชับกิน ๚ ถาจะแกจับ ๕ ประการลายนํ้ารอนกิน ๚ ถาจแก 

ฤศดวง ๕ ประการลายนํ้าเทยีรทงง ๕ ตมกิน ๚ ถาจแกลงลายนํ้ารอนกิน ๚ 

ถาจแกบิดลายนํ้าไบทับทิมแทรกกเทยีมกิน ๚ ถาจแกทองข้ึนลายนํ้าเทยีน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๒ 

เขาแลว จึงเอาสารสมดินปะสิวขาวรําหัดลงละลายเบญจกูลกิน ๚ ถาจะแกบวม 

๕ ประการละลายนํ้าผักกระชับกิน ๚ ถาจะแกจับ ๕ ประการละลายนํ้ารอนกิน ๚ ถาจะแก 

ริดสีดวง ๕ ประการละลายนํ้าเทียนทั้ง ๕ ตมกิน ๚ ถาจะแกลงละลายนํ้ารอนกิน ๚ 

ถาจะแกบิดละลายนํ้าใบทับทิมแทรกกระเทียมกิน ๚ ถาจะแกทองข้ึนละลายนํ้าเทียน 

 

 

 



๔๖๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๓ 

ตําตมกิน ๚ ถาลมจุกเสยีดลายนํ้า          กิน ๚ ถาจแกน่ิวลายนํ้าออยแดง 

 

กิน ๚ ถาจแกดี             ลายนํ้าจัน+ททงง ๒ กิน ๚ ถาจแกโลหิตเปนกอนใน 

 

อุธรลายนํ้ากเมงกิน ๚ ถาจแกจับไขใหอุธรน่ันลายนํ้ารอนแทรกลูก 

สลอดลง ๚ ถาจแกทองลั่นโครกๆ ลายนํ้าเจตมูลกิน ๚ ถาจแกหืด 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๓ 

ดําตมกิน ๚ ถาลมจุกเสียดละลายนํ้าขิง นํ้าขากิน๚ ถาจะแกน่ิวละลายนํ้าออยแดง 

กิน ๚ ถาจะแกดีพลุง ดีเดือด ละลายนํ้าจันทนทั้ง ๒ กิน ๚ ถาจะแกโลหิตเปนกอนใน 

อุทรละลายนํ้ากะเม็งกิน ๚ ถาจะแกจับไขใหอุทรน้ันละลายนํ้ารอนแทรกลูก- 

สลอดลง ๚ ถาจะแกทองลั่นโครกๆ ละลายนํ้าเจตมูลกิน ๚ ถาจะแกหืด  

 

 ฃิง 
 ขา 
 

 
 

 พลุง 
เดือด 
 

 

 
 



๔๖๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๔ 

ลายนํ้ามนาวกิน ๚ ถาจแกอุธรฟกลายนํ้าแกงยากิน ๚ ถาจแกเสมหะตีข้ึน 

ลายนํ้ารอนแทรก                กิน ๚ ถาจะแกลมวิงเวยีนอยูทั้งตัวลายนํ้า 

 

แกงยากิน ๚ ถา+จปลุกธาตุทงง ๔ ลายนํ้าผึ้งรวงนํ้าซมซากินวิเศศนัก  

ยาแกสมาธาตุ ขนานน้ีทารใหเอา ดีปลี เน้ือสมอ เจตมูล  

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๔ 

ละลายนํ้ามะนาวกิน ๚ ถาจะแกอุทรฟกลายนํ้าแกงยากิน ๚ ถาจะแกเสมหะตีข้ึน 

ละลายนํ้ารอนแทรกพิมเสน แทรกการบูรกิน ๚ ถาจะแกลมวิงเวียนอยูทั้งตัวละลายนํ้า 

แกงยากิน๚ถาปลูกธาตุทั้ง ๔ ละลายนํ้าผึ้งรวงนํ้าสมซากินวิเศษนัก  

ยาแกสมาธาตุ ขนานน้ีทานใหเอา ดีปลี ๑ บาท เน้ือสมอ ๑ บาท เจตมูล ๑ บาท 

 

 

พิมเสน 
การบูญ 
 

 
 



๔๖๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๕ 

 

ฃิงแหง  สฆาน  ชาพลู  สรรพยา ๖ สิ่งน้ี            ก็ไดลาย 

นํ้าจัน+ทหอม แลนํ้ากระสายอันจําเริญเพลิงธาตุน้ันกินแกสมาธาตุ  ยาวิสม 

ธาตุ ขนานน้ีทารใหเอา ญาเกลดหอยทงง ๒ รากมแวงทงง ๒ รากกะถินแดง 

รากแคปา รากไขเนา รากมขบ รากกรนิกา รากมตุม สรรพยา ๑๐ สิ่งนีเอาเสมอ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๕ 

ขิงแหง ๒ สลึง สะคาน ๒ สลึง ชาพล ู๒ สลึง สรรพยา ๖ สิ่งตม ทําผงก็ไดละลาย 

นํ้าจันทนหอม แลนํ้ากระสายอันจําเริญเพลิงธาตุน้ันกินแกสมาธาตุ  ยาวิสม- 

ธาตุ ขนานน้ีทานใหเอา หญาเกล็ดหอยทั้ง ๒ รากมะแวงทั้ง ๒ รากกระถินแดง 

รากแคปา รากไขเนา รากมะขบ รากกรรณิการ รากมะตุม สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

 

    ตม 
    ทําผง 
 
 

   
 



๔๖๓ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๖ 

ภาคใหประกอบกับดีปลีทําเปนจุลลาย นํ้าดอกไมนํ้าจัน+ทก็ไดแกวิสมธาตุน้ัน 

ดีนัก  ยาแกติก+ขธาตุ ขนานน้ีทารใหเอาเกสรบัวหลวงทงง ๒ เกษร 

สัตตบงกช ดอกสัต        ดอกลิ้นจง ดอกจงกลนี ดอกบัวเผื่อน ดอกบัว 

 

ฃม ดอกพิกูล ดอกบูญนาค ดอกมล ิ           ดอกจําปา ดอกดงงงา ดอก 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๖ 

ภาคใหประกอบกับดีปลีทําเปนจุณ ลายนํ้าดอกไมนํ้าจันทนก็ไดแกวิสมธาตุน้ัน 

ดีนัก  ยาแกติกขธาตุ ขนานน้ีทานใหเอาเกสรบัวหลวงทั้ง ๒ เกสร- 

สัตตบงกช ดอกสัตตบุษย สัตตบรรณ ดอกลินจง ดอกจงกลนี ดอกบัวเผื่อน ดอกบัว- 

ขม ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกมะลิซอน ดอกมะลิลา ดอกจําปา ดอกกระดังงา ดอก- 

 

 

    บุต 
    บัน  

 

 ซอน 
  ลา 
 
 

 
 



๔๖๔ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๗ 

สารภี ดอกรําเจยีก ดอกการเกษ ดอกมงั่ว ดอกมนาว ดอกคัดเคา ดอกซม 

โอ รากญานางทั้ง ๒ ระยอม ไครเครือ กฤษหนา กลําภัก กรักขี สรรพยา ๒๙ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ากระสายอันเย็นแลศุขมน้ันกินแกติก+ขธาตุ 

แลอาหารที่จบ ริโภคน้ันก็ใหเย็นจงนัก คือแตงโมแลแตงกวาน้ัน  ๛ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๗ 

สารภี ดอกลําเจียก ดอกการะเกด ดอกมะงั่ว ดอกมะนาว ดอกคัดเคา ดอกสม- 

โอ รากหญานางทั้ง ๒ ระยอม ไครเครือ กฤษณา กระลําพัก กรักขี สรรพยา ๒๙ สิ่ง 

น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ากระสายอันเย็นแลสุขุมน้ันกินแกติกขธาตุ 

แลอาหารที่จะบริโภคน้ันก็ใหเย็นจงหนัก คือแตงโมแลแตงกวาน้ัน   ๛ 

 

 

 



๔๖๕ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๘ 

๚ ยาแกมันณทธาตุ ขนานน้ีทารใหเอา ดีปลี เน้ือสหมอ บดรําหัดดีเกลือ 

กินวั+นละ ๓ เพลาแกมันณทธาตุน้ันหายดีนัก ๚ ยาแกธาตุเพิลงถอยน้ัน 

ขนานน้ีทารใหเอาตรีกตุก ตรีผลา ขมิ้นออย สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาค บทลายนํ้ามงั่ว กินแกเพิลงธาตุ+หยอนถอยเผาอาหารมิไดละ 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๘ 

๚ ยาแกมันทธาตุ ขนานน้ีทานใหเอา ดีปลี ๑ ตําลึง เน้ือสมอ ๑ ตําลึง บดรําหัดดีเกลือ 

กินวันละ ๓ เพลาแกมันทธาตุน้ันหายดีนัก ๚ ยาแกธาตุเพลิงถอยน้ัน 

ขนานน้ีทานใหเอา ตรีกฏก ตรีผลา ขมิ้นออย สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอา 

เสมอภาคบดละลายนํ้ามะงั่ว กินแกเพลิงธาตุหยอนถอยเผาอาหารมิไดละ 

 

 

 



๔๖๖ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๙๙ 

เอยีด ใหเกิดวาโยกลานัก ใหอาเจยีรแลลงทองสม+มุติวาลมปวงน้ัน 

หายดีนัก ๚ ขนาน+หน่ึงทารใหเอา พริก ฃิง กเทยีม ไบสเดา สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

[ภาค]บทลายนํารอน เกลือรําหัดกินแกธาตุห+ยอนถอยน้ันหายดีนัก ๚ ยาบํารุงธาตุ 

ขนานน้ีทารใหเอาโกฐการพราว ลูกะดอม ตาออยแดง บระเพชฺญ  

 

คําอาน 

หนาท่ี ๙๙ 

เอียด ใหเกิดวาโยกลานัก ใหอาเจียนแลลงทองส+มมุติวาลมปวงน้ัน 

หายดีนัก ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอา พรกิ ขิง กระเทียม ใบสะเดา สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอ 

ภาคบดลายนํ้ารอน เกลือรําหัดกินแกธาตุหยอนถอยน้ันหายดีนัก ๚ ยาบํารุงธาตุ 

ขนานน้ีทานใหเอา โกฐกานพราว ๑ บาท ลูกกระดอม ๑บาท ตาออยแดง ๑บาท บอระเพ็ด

๑ บาท 

 



๔๖๗ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๐ 

กะเพรา  ยาเฃาเย็น  สรรพยา ๖ สิง่น้ีทําเปนจลุ บทลายนํ้ารอนกินบํา 

รุงธาตุทั้ง ๔ ใหบริบรูณแลแกเหน่ือยหอบหายดีนัก ๚ ขนานน่ึงทารใหเอา 

ยาเฃาเย็น ตรกีตุก ตรผีลา ลกูผกัชี แหวหมู บระเพชฺญ เถาตําลึง ไครหอม 

ไบสเดาดิน ยาตีนนก ลูกมตูมออน รากญาขัดมอน โกฐการพราว ขมิ้นออย 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๐ 

กะเพรา ๑ บาท ยาขาวเย็น ๒ บาท สรรพยา ๖ สิ่งน้ีทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนกินบํา- 

รุงธาตุทั้ง ๔ ใหบริบูรณแลแกเหน่ือยหอบหายดีนัก ๚ ขนานหน่ึงทานใหเอา 

ยาขาวเย็น ตรีกฏก ตรีผลา ลูกผักชี แหวหมู บอระเพ็ด เถาตําลึง ไครหอม 

ใบสะเดาดิน หญาตีนนก ลูกมะตูมออน รากหญาขัดมอน โกฐกานพราว ขมิ้นออย 

 

 

 



๔๖๘ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๑ 

กะเพราะ สรรพ ยา ๑๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํ้ารอนนํ้าสุรา 

กินก็ไดเปน ยาชูกําลังธาตุ แลแกโรค+ยพุงโร แลพยาธิในอุธรน้ันหายดีนัก ๚ ยาช่ือเบญจ 

รศธิคูณ ขนานน้ีทารใหเอาโกฐทงง ๕+สิ่งละ  ลูกจัน+ท  เทยีรทงง ๕ สิ่งละ ดอก

จัน+ท  กระวาร  

การพลู แหวหมู  กจับ  ลูกบัวเกราะ  ถัวญสง  ชเอมเทศ  

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๑ 

กะเพรา สรรพยา ๑๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายนํ้ารอนนํ้าสุรา 

กินก็ได เปนยาชูกําลังธาตุ แลแกโรคพุงโร แลพยาธิในอุทรน้ันหายดีนัก ๚ ยาช่ือเบญจ- 

รสธิคุณ ขนานน้ีทานใหเอา โกฐทั้ง ๕ สิ่งละ ๒ บาท ลูกจันทน ๒ บาท เทียนทั้ง ๕ สิ่งละ ๑

บาท ดอกจันทน ๒ สลึง กระวาน ๒ สลึง 

กานพลู ๒ สลึง แหวหมู ๒ สลึง กระจับ ๒ สลึง ลูกบัวเกราะ ๒ สลึง ถ่ัวลิสง ๒ สลึง ชะเอม

เทศ ๒ สลึง ๑ เฟอง 



๔๖๙ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๒ 

สรรพยา ๑๙ สิ่งน้ีทําเปนจลุ แลวจึ่งเอานํ้าออยแดงจอก ๑ นําผึ้งรวงจอก ๑ 

นํานมโคจอก ๑ นํ้ามงั่วจอก ๑ กวนเฃาดวยกัน เอาไวกินเปนนิจแกหอบ 

หิวหาแรงมิได เปนยาชูกําลงั ถึงมาทวาอตอาหารอยูถึง ๗ วันแลวก็ดี 

ไดกิน ยาอันน้ี อาจธรงซึ่งกําลงัไวไดวิเศศนัก ๚ ยาช่ือเวลาธิคูณ ขนานน้ี 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๒ 

สรรพยา ๑๙ สิ่งน้ีทําเปนจุณ แลวจึงเอานํ้าออยแดงจอก ๑ นํ้าผึ้งรวงจอก ๑ 

นํ้านมโคจอก ๑ นํ้ามะงั่วจอก ๑ กวนเขาดวยกัน เอาไวกินเปนนิจแกหอบ 

หิวหาแรงมิได เปนยาชูกําลัง ถึงมาตรวาอดอาหารอยูถึง ๗ วันแลวก็ดี 

ไดกิน ยาอันน้ี อาจทรงซึ่งกําลังไวไดวิเศษนัก ๚ ยาช่ือเวลาธิคุณ ขนานน้ี 

 

 

 



๔๗๐ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๓ 

ทารใหเอา ลูกเอ็น สมูละแวง ไบกระวาร ดีปล ีชเอมเทษ ขมิ้นชรร สิง่ละสวร 

พริกไท ฃงิแหง สิ่งละสวร ลูกมฃามปอม ๘ สวร สรรพยา ๙ สิ่งน้ีทําเปนจลุ 

แลวจึ่งเอานํ้ามกรูดจอก ๑+นํ้ามนาวจอก ๑ +นํ้าซมซาจอก ๑ นํ้ามฃามเปยีกจอก ๑ นํ้าผึ่ง

รวง 

 ๒ จอก ขันทศกรร ๒ จอกคุลิการกันเฃาเอาเกลือรําหัด เขย้ีวใหขน 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๓ 

ทานใหเอา ลูกเอ็น สมุลแวง ใบกระวาน ดีปลี ชะเอมเทศ ขมิ้นชัน สิ่งละสวน 

พริกไทย ขิงแหง สิ่งละสวน ลูกมะขามปอม ๘ สวน สรรพยา ๙ สิ่งน้ีทําเปนจุณ 

แลวจึงเอานํ้ามะกรูดจอก ๑ นํ้ามะนาวจอก ๑ นํ้าสมซาจอก ๑ นํ้ามะขามเปยกจอก ๑ นํ้าผึ้ง

รวง 

๒ จอก ขัณฑสกร ๒ จอก คุลิการกันเขาเอาเกลือรําหัด เค่ียวใหขน 

 



๔๗๑ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๔ 

เอาทาลิ้นใหเน่ือง ๒ ถาจะกินใหเพลานัก แกฅอ            แสบอุระ 

 

แลแกฤศดวงก็หายวิเศศนัก ๚ พระอาจาริยเจากลาวมาในคําภีรธาตุวินิจ 

ไฉยผูก ๓ วาดวยลักษณะ โอสถแกโรค+ยตามประเทศทงง ๔ แลธาตุทั้ง ๔  

ออกจากกาย ธาตุทงง ๔ กําเรบิข้ึนในระดูกระ+หนาบคาบเกย่ีว ใหบงงเกิด 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๔ 

เอาทาลิ้นใหเนืองๆ ถาจะกินใหเพลาหนัก ๑ สลึง แกคอแหงคอแหบแสบอุระ 

แลแกริดสีดวงก็หายวิเศษนัก ๚ พระอาจารยเจากลาวมาในคัมภีรธาตุวินิจ- 

ฉัยผูก ๓ วาดวยลักษณะ โอสถแกโรคตามประเทศทั้ง ๔ แลธาตุทั้ง ๔  

ออกจากกาย ธาตุทั้ง ๔ กําเริบข้ึนในฤดูกระหนาบคาบเกี่ยว ใหบังเกิด 

 

 

แหง 
แหบ  

 



๔๗๒ 

 

ช่ือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ 

หมวด เวชศาสตร 

เลขที่ ๙๙ 

ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 

เอกสารตนฉบบั 

 

 
 

คําถายถอด 

หนาท่ี ๑๐๕ 

ในระดูหก แลสําแลงธาตุทงง ๔ ในระดู ๓ หามของแสลงในระดู ๓ แลลักษ 

ณะเบญจกูล ทงงปวง ก็จบบ ริบูรรณะ โดยสงงเขบแตเพยีงน้ี๚๛ 

๚ วัน ๖ ฯ ๕ แลว 

 

คําอาน 

หนาท่ี ๑๐๕ 

ในฤดูหก แลสําแดงธาตุทั้ง ๔ ในฤดู ๓ หามของแสลงในฤดู ๓ แลลักษ- 

ณะเบญจกูล ทั้งปวง ก็จบบริบูรณ โดยสังเขปแตเพียงน้ี๚ ๛ 

๚ วันศุกรแรม ๙ คํ่าเดือน ๕ แลว 

 

 

 

 

 

๙ 

 ๑



๔๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗๔ 

 

 



 

 

๔๗๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย  

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา กระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑ ถาแลผมพิการน้ัน คือใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผม

รวง ถาจะแกทานใหเอา ทางตาลมาลนไฟบิดเอานํ้า

ถวย ๑ นํ้าใบครามถวย ๑ นํ้าหญาแพรกถวย ๑ นํ้า

ขมิ้นออยถวย ๑ นํ้ามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีหุง

ใหคงแตนํ้ามันแลวจึงเอาดีกา ดีนกกานํ้า ดีตะพาบนํ้า

ปรุงลงทาผมหายดีนัก 

๑. ตาล 

๒. คราม 

๓. หญา 

    แพรก 

๔. ขมิ้นออย 

๕. งา 

- - - ๑. ดีกา 

๒. ดีนก 

    กานํ้า 

๓. ดีตะพาบ 

ทา ของเหลว 

๒ อันวาลักษณะขนพิการน้ัน คือใหเจ็บในเสนขุมขนทั่ว

สรรพางคกาย ถาจะแกทานใหเอานํ้ามันที่แกในเกศา

น้ันมาแกก็ดีไดแลวจึงแตงยาน้ีใหกินตอไปทานใหเอา 

รากสมปอย ๑ รากพุด ๑ ลูกมะกรูด ๑ สรรพยา ๓ สิ่ง

น้ีเอาเสมอภาคตมกินแก เกศา แกโลมาพิการดีนัก 

๑. สมปอย 

๒. พุด 

๓. มะกรูด 

- - - - ตมกิน ของเหลว 

๓ อันวาลักษณะเล็บพิการน้ันคือใหตนเล็บเขียวดําก็ดี

บางทีใหฟกบวมข้ึนเปนตะมอยแลหัวเดือนกลางเดือน 

แลใหนํ้าเปนบุพโพเปนโลหิตก็ดี ถาจะแกทานใหเอา

ชะมดตน ๑ ขาวสุกเผาไฟใหโชน ๑ ขมิ้นออย ๑ ยาดํา 

๑ ดินประสิวขาว ๑ สรรพยาทั้ง ๕ สิ่ง น้ีเอาเสมอภาค

บดพอกเล็บน้ันหายดีนัก 

๑. ชะมดตน 

๒. ขาว 

๓. ขมิ้นออย 

๔. ยาดํา 

- ดินประสิว

ขาว 

- - พอก บดหยาบ 



 

 

๔๗๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๔ ถามิฟงเอาไขเปดลูก ๑ เอาแตไขขาว เอามาประสม

เขากับปูนกินหมากพอกเขาไวแหงหายไปเอง  

 ไขเปด 

 

ปูนกินหมาก - - พอก บดหยาบ 

๕ ถามิฟงเอาผักปลัง ๑ ใบบานเย็น ๑ ขาวสาร ๑ ขมิ้น

ออย ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดพอกเล็บน้ัน

หาย 

๑. ผักปลัง 

๒. บานเย็น 

๓. ขาวสาร 

๔. ขมิ้นออย 

- - - - พอก บดหยาบ 

๖ อันวาลักษณะหนังพิการน้ัน คือใหสากไปทั้งตัวจน 

แตวามดดํามดแดงแลแมลงวันตายก็มิรูตัว แลใหรอน

แสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมีโทษถาจะแกทานให

เอาแปงขาวหมาก ๑ เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกฐ-

สอ ๑ โกฐบัว ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี 

๑ ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยาทั้ง ๘ สิ่ง เอาเสมอภาค

ทําเปนจุณบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมชโลมแกหนัง

พิการหาย 

 

๑. ขาว 

   หมาก 

๒. สันพรา 

    นางแอ 

๓. โกฐสอ 

๔. โกฐบัว 

๕. พิกุล 

๖. บุนนาค 

๗. สารภี 

๘. บัวหลวง 

   นํ้าดอกไม ชโลม ของเหลว 



 

 

๔๗๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๗ ยากินแกหนังพิการขนานน้ีทานใหเอาขิงแหง ๑ ราก

มะแวงทั้งสอง ๑ เบญกระดอม ๑ รากข้ีกาแดง ๑ 

สมอไทย ๑ สมอพิเภก ๑ มะขามปอม ๑ แหวหมู ๑ 

บอระ เพ็ด ๑ หญ า ตีนนก ๑ โกฐสอ ๑ โกฐ -

กานพราว ๑ จันทนทั้งสอง ๑ สรรพยาทั้ง ๑๕ สิ่ง 

เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ ปรุงขัณฑสกร แลนํ้าผึ้งลง

กินแกไขกระมีโทษอันเกิดแตผิวหนังหายแล 

๑. ขิงแหง 

๒. เบญ 

    กระดอม 

๓. ข้ีกาแดง 

๔. สมอไทย 

๕. สมอ 

    พิเภก 

๖. มะขาม 

    ปอม 

๗. แหวหม ู

๘. บอระ 

    เพ็ด 

๙. หญา 

    ตีนนก 

๑๐. โกฐสอ 

๑๑. โกฐ 

      กานพราว 

- - ๑. มะแวง 

    ทั้งสอง 

๒. จันทนทัง้ 

     สอง 

๑. ขัณฑสกร 

๒. นํ้าผึ้ง 

ตม ๓ 

เอา ๑

กิน 

ของเหลว 



 

 

๔๗๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ชนิดยา 

๘ อันวาลักษณะเน้ือทั้ง ๕๐๐ ช้ินพิการน้ัน คือใหเจ็บ

เสียวไปทั้งตัวมักใหฟกข้ึนที่น้ันบวมข้ึนที่น้ีใหเปนพิษ

ไปบางที่ใหรอนบางที่ผุดข้ึนดังประกายดาษแล

ประกายเพลิงถาจะแกทานใหเอา กามปูทะเล ๑ ฝาง

เสน ๑ รากลําโพง ๑ รากหมีเหม็น ๑ รากบัวหลวง 

๑ เปลือกทองหลางนํ้า ๑ โกฐกานพราว ๑ ดินประ-

สิว ๑ ดินสอพอง ๑ สรรพยาทั้ง ๙ สิ่งน้ี เอาเสมอ

ภาคทําเปนจุณเอานํ้าหางจระเขเปนกระสายบดทา

ทั้งตัวหายแล 

๑. ฝางเสน 

๒. ลําโพง 

๓. หมีเหม็น 

๔. บัวหลวง 

๕. ทอง 

    หลางนํ้า 

๖. โกฐ  

    กานพราว 

๗. กามปูทะเล 

 ๑. ดินประ 

    สิว 

๒. ดินสอ 

    พอง 

- นํ้าหาง

จระเข 

ทา ผง

ละเอียด 

๙ ยาทาแกฟกบวมขนานน้ีทานใหเอาข้ีเหล็ก ๑ ขาว-

สุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขมิ้นออย ๑ สรรพยาทั้ง ๔ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดลายนํ้าปูนใสทาหาย 

๑. ข้ีเหลก็ 

๒. ขาวสุก 

๓. ยาดํา 

๔. ขมิ้นออย 

- - - นํ้าปูนใส ทา ผง

ละเอียด 

 

 

 



 

 

๔๗๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ชนิดยา 

๑๐ ยาช่ือสังขสุวรรณแพทยาขนานน้ีทานใหเอา สังขเผา 

๑ เปราะหอม ๑ สมอเทศ ๑ เทียนดํา ๑ ไพล ๑ ราก

พันงูแดง ๑ ตรีกฏก ๑ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค

ทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายนํ้ามะนาว นํ้าสมซา นํ้า

รอนก็ไดกินแกเน้ือทั้ง ๕๐๐ ช้ินพิการน้ันหายดีนัก 

๑. เปราะ 

    หอม 

๒. สมอเทศ 

๓. เทียนดํา 

๔. ไพล 

๕. รากพัน 

    งูแดง 

สังข - ตรีกฏก ๑. นํ้ามะ 

    นาว 

๒. นํ้าสมซา 

๓. นํ้ารอน 

กิน ผงละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๗๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๑ ถาจะแกทานใหเอา พริกไทย ๑ ขิง ๑ เทียนดํา ๑ 

มหาหิงคุ ๑ วานนํ้า ๑ โกฐพุงปลา ๑ ใบกระวาน ๑ 

สะคาน ๑ เกสรบัวขาว ๑ เกสรบัวแดง ๑ หญา

ตีนนก ๑ เกลือสินเธาว ๑ แกนข้ีเหล็ก ๑ พญามือ-

เหล็ก ๑ สรรพยา ๑๔ สิ่งน้ี เอาเสมอภาคทําเปนจุณ

บดลายนํ้ามะกรูดมะนาวแลนํ้าสมซา นํ้าสมสายชูก็

ไดกินแกสรรพเอ็นทั้งปวงพิการแลแตกน้ันหายแล 

๑. พริกไทย 

๒. ขิง 

๓. เทียนดํา 

๔. มหาหงิคุ 

๕. วานนํ้า 

๖. โกฐ 

    พุงปลา 

๗. กระวาน 

๘. สะคาน 

๙. บัวขาว 

๑๐. บัวแดง 

๑๑. หญา 

      ตีนนก 

๑๒. ข้ีเหลก็ 

๑๓. พญา 

     มือเหล็ก 

- เกลอื

สินเธาว 

- ๑. นํ้า 

    มะกรูด 

๒. มะนาว 

๓. นํ้าสมซา 

๔. นํ้าสม 

    สายชู 

ลายนํ้า

กระสาย

กิน 

ผง

ละเอียด 



 

 

๔๘๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ชนิดยา 

๑๒ ยาชื่อเนาวหอย ขนานน้ีทานใหเอาหอยขมเผา ๑ 

ตําลึง หอยโขงเผา ๑ ตําลึง หอยแครงเผา ๑ ตําลึง 

หอยกาบเผา ๑ ตําลึง หอยตาโค ๑ ตําลึง หอยสังข

เผา ๑ ตําลึง หอยมุกเผา ๑ ตําลึง หอยพิมปะการัง

เผา ๑ ตําลึง หอยอีรมเผา ๑ ตําลึง กระดูกโคเผา ๑ 

ตําลึงกระดูกเสือเผา ๑ ตําลึง กระดูกแพะเผา ๑ 

ตําลึง กระดูกเลียงผาเผา ๑ ตําลึง หัสคุณ ๑ ตําลึง 

รากตองแตก ๑ ตําลึง ๒ บาท รากสมเสี้ยว ๑ ตําลึง 

๒ บาท รากมะตาดเครือ ๒ ตําลึง ๒ บาท ปูนผง ๓ 

บาท พริกไทย ๑ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๑๙ สิ่งน้ีทํา

เปนจุณ แลวเอาดางเบญจข้ีเหล็ก ๑ ดางทางตาน ๑ 

ดางสําโรง ๑ ดางขาแปน ๑ ดางตอไส ๑ ดางผักโหม

หนาม ๑ ดางพันงูแดง ๑ ดางบอระเพ็ด ๑ เอามาตม

ใหรอนลายยาน้ีกินแกเสนเปนกอนเถาแลเสนแตกให

ขอดแลเสนกําเริบตางๆน้ันหายสิ้นดีหนัก 

๑. หัสคุณ 

๒. ตองแตก 

๓. สมเสี้ยว 

๔. มะตาด 

    เครือ 

๕. พริกไทย 

๑. หอยขม 

๒. หอยโขง 

๓. หอยแครง 

๔. หอยกาบ 

๕. หอยตาโค 

๖. หอยสงัข 

๗. หอยมุก 

๘. หอย 

    พิมปะการงั 

๙. หอยอีรม 

๑๐. กระดูกโค 

๑๑. กระดูกเสือ 

๑๒. กระดูก 

      แพะ 

๑๓. กระดูก 

      เลียงผา 

ปูนผง - ๑. ดางเบญจ 

    ข้ีเหล็ก 

๒. ดางทาง 

    ตาน 

๓. ดางสําโรง 

๔. ดางขาแปน 

๕. ดางตอไส 

๖. ดางผัก 

     โหมหนาม 

๗. ดางพันง ู

     แดง 

๘. ดาง 

    บอระเพ็ด 

กิน ยาผง

ละเอียด 

 



 

 

๔๘๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๓ ยาตมชําระขนานน้ีทานใหเอา เบญจข้ีเหล็ก ๑ สมอ

ทั้งสาม ๑ มะขามปอม ๑ ใบมัดกา ๑ แหวหมู ๑ 

รากตองแตก ๑บอระเพ็ด ๑ ขมิ้นออย ๑ โกฐนํ้าเตา 

๑ วัลยเปรียงสด ๒ เทียนทั้งหา ๒ สลึง เทียนดํา ๒ 

บาท ฝกราชพฤกษ ๕ ฝก สรรพยาทั้ง ๒๓ สิ่งน้ี ตม 

สาม เอาหน่ึง แทรกดีเกลือตามธาตุหนักเบากินชําระ

นํ้าเหลืองที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก 

๑. เบญจ 

    ข้ีเหล็ก 

๒. มะขาม 

    ปอม 

๓. มัดกา 

๔. แหวหม ู

๕. ตองแตก 

๖. บอระเพ็ด 

๗. ขมิ้นออย 

๘. โกฐนํ้าเตา 

๙. วัลยเปรียง 

๑๐. เทียนดํา 

๑๑. ราช 

      พฤกษ 

- - ๑. สมอทัง้ 

    สาม 

๒. เทียนทั้ง 

    หา 

ดีเกลือ ตมสาม 

เอา

หน่ึงกิน 

ของเหลว 

 

 



 

 

๔๘๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๔ ยาชื่อพรมพักตรนอย ขนานน้ีทานใหเอาลูกจันทน  

๑ สลึง ดอกจันทน ๑ สลึง กานพลู ๑ สลึง มหาหิงคุ 

๑ สลึง ยาดํา ๑ สลึงการบูร ๑ บาท พริกหอม ๓ 

บาท ๓ สลึง สรรพยา ๖ สิ่ งน้ีทําเปนจุณเอานํ้า

เปลือกมะรุม เปนกระสายบดทําแทงไวเทาลูกมะแวง

เครือกิน ๙ เม็ด ๑๑ เม็ด ๑๓ เม็ด ๑๕ เม็ด 

๑. จันทน 

๒. กานพล ู

๓. มหาหงิคุ 

๔. ยาดํา 

๕. การบรู 

๖. พริกหอม 

- - - นํ้าเปลอืก

มะรุม 

กิน ผง

ละเอียด 

ถาจะแกชักเทางอชักมือกํา นํ้าตาตกแลนํ้าลายฟูม

ปากลิ้นกระดางคางแข็งมิรูสึกตัวลายนํ้ามะรุม นํ้า
รอนกิน ถาจะแกใหผายพรรดึกลายนํ้ามะขามเปยก

นํ้ามะนาวลูกหน่ึงกินตามธาตุหนักธาตุเบาแลแก

กระดูกพิการกระดูกแตกน้ันดีนักแล 

    ๑. นํ้ามะรุม 

๒. นํ้ารอน 
๓. นํ้ามะ 

    ขามเปยก 

๔. นํ้ามะนาว 

กิน  

๑๕ ยาชื่อพรมพักตรกลาง ขนานน้ีทานใหเอา ลูกจันทน 

๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท พริกลอม 

๑ บาท การบูร ๑ บาท มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๑ 

บาท  รงทองสะตุ ๓ บาท สรรพยา ๘ สิ่งน้ีทําเปน  

จุณเอาสุราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะแวง

เครือกินประจุลมแลเสมหะไขขาวแลแกไขขอแกปถวี

ธาตุดีนัก 

๑. จันทน 

๒. ดีปล ี

๓. พริกลอม 

๔. การบรู 

๕. มหาหงิคุ 

๖. ยาดํา 

๗. รงทอง 

- - - สุรา กิน แทง 



 

 

๔๘๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๖ ยาตมแกปถวีธาตุขนานน้ีทานใหเอาใบมหาประสาน

สามรอยใบ ๑ ใบมะนาวรอยแปดใบ ๑ สามใบตอ ๑ 

ประดงขอ ๑ เถากระทั่งติด ๑ ตําลึง เทียนดํา ๒ 

บาท เทียนขาว ๒ บาท โกฐกระดูก ๑ ตําลึง ขมิ้น

ออย ๑ ตําลึง ๒ บาทสรรพยา ๙ สิ่งน้ี ตมกินแกปถวี

ธาตุคือกระดูกพิการหายดีนัก 

๑. มหา 

    ประสาน 

๒. มะนาว 

๓. สามใบตอ 

๔. ประดงขอ 

๕. เถากระ 

    ท่ังตดิ 

๖. เทียนดํา 

๗. เทียนขาว 

๘. โกฐ  

    กระดูก 

๙. ขม้ินออย 

- - - - ตมกิน ของเหลว 

๑๗ อันวาลักษณะมามแตกพิการก็ดี คือใหมามหยอนลง

มาถาจะแกทานใหเอาโคกกระสุนกํามือ ๑ มะกรูด ๑ 

ผา ๓ สิ่น ขมิ้นออย ๕ ช้ินเอาปูนขาวแชนํ้าไวใหใส

เอาเปนนํ้าตม ตมกิน ๓ วันหาย 

๑. โคก 

    กระสุน 

๒. มะกรูด 

๓. ขมิ้นออย 

- - - ปูนขาว ตมกิน ของเหลว 

 



 

 

๔๘๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๘ ยาตมประจําธาตุคือมามแตกมามพิการขนานน้ีทาน

ใหเอา หามรอก ๑ แหวหมู ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ราก

มะตูม ๑ รากแตงหนู ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอ

ภาคหอผาขาวตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีธาตุคือมาม

แตกมามพิการแลแกจับแกหนาวแกรอนซึ่งเปนเพื่อ

พิษตางๆน้ันหายดีนัก 

๑. หามรอก 

๒. แหวหม ู

๓. มะตูม 

๔. แตงหนู 

- - จันทนทัง้

สอง 

- ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

๑๙ อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดี คือบุคคลเปนบา

ถายังออนอยูคลุมดีคลุมรายมักข้ึงโกรธ บางทีเปนแต

ระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูก

คนทีสอ ๑ ใบหัสคุณ ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทนทั้งสอง 

๑ ดีปลี ๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียนตาต๊ักแตน ๑ 

เทพทาโร ๑ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปน

จุณบดทําแทงไวลายนํ้าดอกไมแทรกพิมเสนกินหายดี

นักใชไดรอยแปดยาขนานน้ีอาจาริยเจาทานสมมติุช่ือ

วามูลจิตใหญ 

๑. คนทีสอ 

๒. หัสคุณ 

๓. สะบา 

๔. ดีปล ี

๕. เทียน 

    ขาวเปลือก 

๖. เทียน 

    ตาต๊ักแตน 

๗. เทพทาโร 

- - จันทนทัง้

สอง 

นํ้าดอกไม

แทรก

พิมเสน 

กิน แทง 

 



 

 

๔๘๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๐ ยาช่ือสํามสักรใหญขนานน้ีทานใหเอาลูกมะแวงเทศ 

๑ ชะเอมเทศ ๑ ใบกระวาน ๓ ดอกบุนนาค ๔ 

พริกไทย ๕ ขิงแหง ๖ ดีปลี ๗ อบเชยเทศ ๘ ราก

นํ้าใจใคร  ๙ เกสรบัวหลวง ๑๐ จันทนขาว ๑๑ 

นํ้าตาลทราย ๑๒ สรรพยาทั้งน้ีทําเปนจุณบดทําแทง

ไวลายนํ้ารอนกินแลลมจับหัวใจแลแกโลหิตจับหัวใจ

ใหคลั่งเพอทุรนทุรายน้ันหาย 

๑. มะแวงเทศ 

๒. ชะเอมเทศ 

๓. กระวาน 

๔. บุนนาค 

๕. พริกไทย 

๖. ขิง 

๗. ดีปล ี

๘. อบเชยเทศ 

๙. นํ้าใจใคร 

๑๐. บัวหลวง 

๑๑. จันทน 

       ขาว 

๑๓. นํ้าตาล 

       ทราย 

- - - นํ้ารอน กิน แทง 

 

 



 

 

๔๘๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๑ ยาช่ือสวางฤทธิคุณขนานน้ีทานใหเอารากบัวหลวง ๑ 

ลูกบัวเกราะ ๑ รากถ่ัวพู ๑ ลูกถ่ัวพู ๑ แหวสด ๑ 

กระจับสด ๑ หัวบัวเผื่อน ๑ หัวบัวขม ๑ หัวยา ๑ 

ถ่ัวทอง ๑ ถ่ัวกาบแข ๑ จันทนหอม ๑ กฤษณา ๑ 

กระลําพัก ๑ ขอนดอก ๑ กรุงเขมา ๑ รากหญานาง 

๑ เกสรบัวหลวง ๑ เกสรบัวเผื่อน ๑ เกสรบัวขม ๑ 

เกสรสัตตบุษย ๑ เกสรสัตตบงกช ๑ ดอกพิกุล ๑ 

ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกกรรณิการ ๑ 

ชะมด ๑ พิมเสน ๑ หญาฝรั่น ๑ อําพัน ๑ เกล็ดหอย

เทศ ๑ สรรพยา ๓๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ

เอานํ้าดอกไมเทศเปนกระสายบดทําแทงไวลาย

นํ้าดอกไมกินชูกําลังแกสวิงสวายถึงบริโภคอาหาร

มิไดถึง ๗ วัน ก็ดีแตไดกินยาขนานน้ีก็อาจตองถึงแก

ชีวิตไปได มใิหถึงแกความมรณะโดยเร็วพลัน 

๑. บัวหลวง 

๒. บัวเกราะ 

๓. ถ่ัวพ ู

๔. แหว 

๕. กระจบั 

๖. บัวเผื่อน 

๗. บัวขม 

๘. หัวยา 

๙. ถ่ัวทอง 

๑๐. ถ่ัวกาบ 

      แข 

๑๑. จันทน 

      หอม 

๑๒. กฤษณา 

๑๓. กระลํา 

      พัก 

๑. ชะมด 

๒. อําพัน 

 

- - นํ้าดอกไม

เทศ 

กิน แทง 



 

 

๔๘๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๑ 

(ตอ) 

 ๑๔. ขอนดอก 

๑๕. กรุงเขมา 

๑๖. หญานาง 

๑๗. สัตตบุษย 

๑๘. สัตตบงกช 

๑๙. พิกุล 

๒๐. บุนนาค 

๒๑. สารภี 

๒๒. กรรณิการ 

๒๓. พิมเสน 

๒๔. หญาฝรั่น 

๒๕. เกล็ดหอย 

      เทศ 

      

 

 

 



 

 

๔๘๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน/สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๒ ยานี้ชื่อสมิตสวาหะธิคุณขนานน้ีทานใหเอาโกฐทั้งหา  

๑ บาท นมผา ๑ บาท ศิลายอน ๑ บาท สังข ๑ บาท  

ดินถนํา ๑ บาท แกวแกลบ ๑ บาท ดินดานทองนํ้า ๑ 

บาท แฝกหอม ๑ บาท บัวบก ๑ บาท บัวนํ้าทั้งหาสิ่ง

ละ ๑ บาท สัตตบงกช ๑ บาท ดอกกาหลง ๑ บาท   

ดอกชงโค ๑ บาท ดอกโยทะกา ๑ บาท ดอกพิกุล ๑ 

บาทดอกบุนนาค ๑ บาท ดอกสารภี ๑ บาท ดอก

จําปา ๑ บาท ดอกกระดังงา ๑ บาท ดอกคําไทย ๑ 

บาทดอกสลิด ๑ บาท ดอกมะลิซอน ๑ บาท ดอกมะลิ

ลา ๑ บาท ดอกซอนกลิ่น ๑ บาท ดอกพะยอม ๑ 

บาท ดอกกรรณิการ ๑ บาทดอกสําโรง ๑ บาท ดอก

ประดู ๑ บาท ดอกมหาหงส ๑ บาท ดอกผักคราด ๑ 

บาท ดอกขา ๑ บาท ดอกกะทือ ๑ บาท ดอกเรว ๑ 

บาท ดอกจิกบาน ๑ บาท ดอกจิกนา ๑ บาท ดอกเข็ม

แดง ๑ บาท ลูกจันทน ๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท กะ

วาน ๑ บาท กานพลู ๑ บาท  

๑. แฝกหอม 

๒. บัวบก 

๓. สัตตบงกช 

๔. กาหลง 

๕. ชงโค 

๖. โยทะกา 

๗. พิกุล 

๘. บุนนาค 

๙. สารภี 

๑๐. จําปา 

๑๑. กระดัง 

      งา 

๑๒. คําไทย 

๑๓. สลิด 

๑๔. มะล ิ

      ซอน 

๑. สังข 

๒. อําพัน 

๓. ชะมด 

๑. นมผา 

๒. ศิลา 

    ยอน 

๓. ดินถนํา 

๔. แกว 

    แกลบ 

๕. ดินดาน 

    ทองนํ้า 

๑. โกฐทั้งหา 

๒. บัวนํ้า 

    ทั้งหา 

๓. จันทน 

    ทั้งสอง 

นํ้าดอกไม

เทศแทรก

นํ้าตาลโตนด

นํ้าตาลทราย 

กิน แทง 



 

 

๔๘๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน/สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๒ 

(ตอ) 

จันทนทั้งสอง ๑ บาท กฤษณา ๑ บาท กะลําพัก ๑ 

บาท ขอนดอก ๑ บาท ชะลูด ๑ บาท อบเชย ๑ 

บาท  สนเทศ ๑ บาท ใบผัก โฉม  ๑  บาท  ใบ

สันพราหอม ๑ บาท ใบพิมเสน ๑ บาท ใบชะมดตน  

๑ บาท  ใบทองพันช่ัง ๑ บาท วานกีบแรด ๑ บาท  

วานรอนทอง ๑ บาท วานชุมเพชร ๑ บาท วานเถา

โองการ ๑ บาท วานสีสมแลว ๑ บาท สังกรณี ๑ 

บาท เนระพูสี ๑ บาท ระยอม ๑ บาท เพชรนาด ๑ 

บาท เกล็ดหอยเทศหนัก ๑ บาท กระแจะตะนาว ๑ 

บาท หญาฝรั่น ๑ สลึง อําพัน ๑ สลึง ชะมด ๑ สลึง 

พิมเสน ๑ สลึง สรรพยา ๗๔ สิ่งน้ีทําเปนจุณบดทํา

แทงไวลายนํ้าดอกไมเทศแทรกนํ้าตาลโตนดนํ้าตาล

ทรายกินแกใจพิการตางๆแลแกคุณไสยซึ่งกระทํา

ดัวยอาคมตางๆน้ันหายดีนัก 

๑๕. มะลลิา 

๑๖. ซอนกลิ่น 

๑๗. พะยอม 

๑๘. กรรณิ 

       การ 

๑๙. สําโรง 

๒๐. ประดู 

๒๑. มหาหงส 

๒๒. ผักคราด 

๒๓. ขา 

๒๔. กะทือ 

๒๕. เรว 

๒๖. จิกบาน 

๒๗. จิกนา 

๒๘. เข็มแดง 

๒๙. จันทน 

      



 

 

๔๙๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน/สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๒ 

(ตอ) 

 ๓๐. กะวาน 

๓๑. กานพล ู

๓๒. กฤษณา 

๓๓. กะลํา 

       พัก 

๓๔. ขอน 

      ดอก 

๓๕. ชะลูด 

๓๖. อบเชย 

๓๗. สนเทศ 

๓๘. ผักโฉม 

๓๙. สันพรา 

       หอม 

๔๐. พิมเสน 

๔๑. ชะมด 

      ตน 

      



 

 

๔๙๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๒ 

(ตอ) 

 ๔๒. ทองพันช่ัง 

๔๓. วานกีบแรด 

๔๔. วาน 

       รอนทอง 

๔๕. วานชุม 

       เพชร 

๔๖. วานเถา 

       โองการ 

๔๗. วานสีสม 

       แลว 

๔๘. สังกรณี 

๔๙. เนระพสู ี

๕๐. ระยอม 

๕๑. เพชรนาด

๕๒. เกล็ดหอย 

      เทศ 

      



 

 

๔๙๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๒ 

(ตอ) 

 ๕๓. กระแจะ 

      ตะนาว 

๕๔. หญาฝรั่น 

      

๒๓ ยาช่ือมหาหัษดมธิคุณขนานน้ีทานใหเอาชะมดเชียง 

๑ เฟอง พิมเสนเกล็ด ๑ สลึง กฤษณา ๑ สลึง ๑ 

เฟอง กะลําพัก ๑ สลึง ๑ เฟอง จันทนเทศ ๑ สลึง ๑ 

เฟอง กํายาน ๒ สลึง ดองดึง ๑ สลึง การบูร ๑ สลึง 

เทียนดํา ๑ สลึง เจตมูล ๑ สลึง ขิงแหง ๑ บาท  

ดีปลี ๑ บาท สนเทศ ๑ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๑๓ 

สิ่ง ทําเปนจุณเอานํ้ามะนาวเปนกระสายบดทําแทง

ไวเทาผลมะกล่ําเครือ ตากลมใหแหงแลวใสขวดผนึก

อยาใหลมเขาไดกินแกลมจับหัวใจกําเริบแลแกโลหิต

จับหัวใจใหหยุดน่ิงแนไปลิ้นกระดางคางแข็งเรียกมิ

ใหออกปากถาจะแกลมจับแนไปลายนํ้ามะนาวกิน ๗ 

เม็ดฟนถาจะแกไขระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิไดลาย

นํ้าดอกไมเทศ ไทย แทรกนํ้าตาลกรวดกินหายดีนัก 

๑. พิมเสน 

๒. กฤษณา 

๓. กะลําพัก 

๔. จันทนเทศ 

๕. กํายาน 

๖. ดองดึง 

๗. การบรู 

๘. เทียนดํา 

๙. เจตมลู 

๑๐. ขิง 

๑๑. ดีปล ี

๑๒. สนเทศ 

ชะมดเชียง - - ๑. นํ้า 

     มะนาว 

๒. ดอกไม 

    เทศ ไทย 

แทรก

นํ้าตาลกรวด 

กิน แทง 

 



 

 

๔๙๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๔ ยาสําหรับปถวีธาตุขนานน้ีทานใหเอาโกฐทั้ง ๕ หนัก 

๑ สลึง สมอทั้งสาม ๒ สลึง ลูกผักชีทั้งสอง ๒ สลึง

เปราะหอม ๒ สลึง สารสม ๒ สลึง ดินประสิวขาว  

๒ สลึง นํ้าประสานทอง ๒ สลึง รากข้ีกาแดง ๑ บาท 

จุกโรหินี ๑ บาท เทพทาโร ๑ บาท เปลือกสมุลแวง 

๑ บาท โคกกระสุน ๑ บาท รากมะตูม ๑ บาท ราก

ทองพันช่ัง ๑ บาท เจตมูล๑ บาท ขิงแหง ๑ บาท

ดีปลี ๑ บาท ๒ สลึง รากชาพลู ๑ บาท ๒ สลึง 

เปลือกมูกมัน  ๒ บาท แหวหมู ๑ ตําลึง สรรพยา 

๓๔ สิ่งน้ีตมก็ไดทําผงก็ไดลายนํ้ามะนาว นํ้ามะกรูด 

นํ้าสมซา นํ้าสะกองก็ไดกินแกธาตุดินคือตับพิการน้ัน

หาย 

๑. เปราะ 

    หอม 

๒. ข้ีกาแดง 

๓. จุกโรหินี 

๔. เทพทาโร 

๕. สมุลแวง 

๖. โคกกระ 

    สุน 

๗. มะตูม 

๘. ทองพัน 

    ช่ัง 

๙. เจตมลู 

๑๐. ขิง 

๑๑. ดีปล ี

๑๒. ชาพลู 

๑๓. มูกมัน 

๑๔. แหวหมู 

- ๑. สารสม 

๒. ดินประ 

    สิวขาว 

๓. นํ้าประ 

    สาน 

    ทอง 

๑. โกฐทั้ง ๕ 

๒. สมอทัง้ 

    สาม 

๓. ลูกผกัชี 

    ทั้งสอง 

๑. นํ้า 

    มะนาว 

๒. นํ้า 

    มะกรูด 

๓. นํ้าสมซา 

๔. นํ้าสะ 

    กอง 

๑. ตม 

    กิน 

๒. ผง 

    กิน 

๑. 

ของเหลว 

๒. ผง

ละเอียด 

 



 

 

๔๙๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๕ ขนานน้ีทานให เอาแกนพรม ๑ บาท หัวใจธาตุ

ไมยราบ ๑ บาทแกนแสมทั้งสอง ๑ บาท ราก

มหาละลาย ๑ บาท ขมิ้นเครือ ๑ ตําลึง ๑ บาท 

กําลังโคเถลิง ๒ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๗ สิ่งน้ีถาจะ

ดองเอาดีปลี ๑ ตําลึงดองดวยเหลาเขม ๕ ทะนาน 

ถาจะทําผงบดลายนํ้าใบข้ีเหล็กก็ไดและนํ้ามะนาว 

นํ้ามะกรูด นํ้าสมซาก็ไดนํ้าขมิ้นออยก็ไดกินแกปถวี

ธาตุคือตับหยอนน้ันหาย 

๑. แกนพรม 

๒. หัวใจธาตุ 

    ไมยราบ 

๓. มหา 

    ละลาย 

๔. ขมิ้น 

    เครือ 

๕. กําลัง 

    โคเถลิง 

- - แสมทัง้สอง ๑. ดีปลีดอง 

    ดวยเหลา 

    เขม 

๒. นํ้าใบ 

    ข้ีเหล็ก 

๒. นํ้า 

     มะนาว 

๓. นํ้า 

     มะกรูด 

๔. นํ้าสมซา 

๕. นํ้าขมิ้น 

     ออย 

กิน ๑. 

ของเหลว 

๒. ผง

ละเอียด 

 

 

 

 



 

 

๔๙๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๖ ยาชื่อกลอมนางนอนขนานน้ีทานใหเอาโกฐเกา ๑ 

เทียนทั้งหา ๑ รากใครเครือ ๑ สังกรณี ๑ เกสรบัว

นํ้าทั้งหา ๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค 

๑ ดอกมะลิ ๑ กฤษณา ๑ กะลําพัก ๑ ชะลูด ๑ 

ขอนดอก ๑ ชะเอมเทศ ๑ นํ้าประสานทอง ๑ ผง

ลานแก ๑ กระดองปูปา ๑ ชะมด ๑ พิมเสน ๑ 

สรรพยา ๓๕ สิ่ งน้ี เอาเสมอภาคทําเปนจุณเอา

นํ้าดอกไมเปนกระสายบด แลวใสขันสําริดลนไฟ

เทียนใหทั่วแลวทําแทงไวเปนยาลอมตับมิใหเปน

อันตรายในตับได ถาจะแก ระส่ําระสายลายนํ้า

กฤษณากิน ถาจะแกมูกเลือดลายนํ้ากลวยตีบกิน ถา

จะแกเสมหะลายนํ้ามะแวงกิน ถาจะแกรอนลาย

นํ้าดอกไมทั้งกินทั้งชโลม ถาจะแกไหลอมตับดับพิษฝ  

พิษไข พิษตาน พิษซาง พิษกาฬก็ดีลายนํ้ารากหมาก

ผูหมากเมีย รากมะเฟอง รากตอไส รากฝาง ตมกิน

หายดีหนัก 

๑. ใครเครือ 

๒. สังกรณี 

๓. สารภี 

๔. พิกุล 

๕. บุนนาค 

๖. มะล ิ

๗. กฤษณา 

๘. กะลําพัก 

๙. ชะลูด 

๑๐. ขอนดอก 

๑๑. ชะเอม 

       เทศ 

๑๒. ผงลาน 

       แก 

๑๓. พิมเสน 

๑. กระดอง 

    ปูปา 

๒. ชะมด 

๑. นํ้าประ 

     สาน 

     ทอง 

๑. โกฐเกา 

๒. เทียนทั้ง 

     หา 

๓. บัวนํ้า 

     ทั้งหา 

๑. นํ้าดอก 

    ไม 

๒. นํ้า 

    กฤษณา 

๓. นํ้ากลวย 

     ตีบ 

๔. นํ้า 

     มะแวง 

๕. นํ้าหมาก 

    ผูหมาก 

    เมีย 

๖. มะเฟอง 

๗. ตอไส 

๘. ฝาง 

๑. กิน 

๒. ชโลม 

ผง

ละเอียด 



 

 

๔๙๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้า

กระสาย 

วิธีใช ลักษณะ 

๒๗ ขนานหน่ึงทานใหเอารากมะกรูด ๑ รากมะนาว ๑ 

รากมะขาม ๑ สรรพยา ๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ 

เอา ๑ กินเสียกอนแลวจึงแตงยาพอกอก เอากระดูก

คน ๑ กระดูกชาง ๑ กระดูกควาย ๑ กระดูกหมู ๑ 

ยาทั้งน้ีเผาใหโชนสิ่งละ ๑ บาท ขมิ้นออย ๒ บาท 

ไพล ๒ บาท สรรพยา ๖ สิ่งน้ีบดพอกอกหาย 

๑. มะกรูด 

๒. มะนาว 

๓. มะขาม 

๔. ขมิ้นออย 

๕. ไพล 

๑. กระดูก 

    คน 

๒. กระดูก 

    ชาง 

๓. กระดูก 

     ควาย 

๔. กระดูกหมู 

- - - ๑. ตม ๓ 

   เอา ๑ 

    กิน 

๒. บด 

    พอก 

๑. ของ 

    เหลว 

๒. ผง 

    ละ 

    เอยีด 

๒๘ ถามิฟงทานใหเอาใบเสนียด ๑ รากผักกระหนาม ๑ ราก

ตูมกาตน ๑ รากผีเสื้อใหญ ๑ รากผีเสื้อนอย ๑ รากตา

เสื้อ ๑ รากขี้เหล็ก ๑ รากมะดูก ๑ รากคัดเคา ๑ ราก

ตูมกาเครือ ๑ รากโลดทะนง ๑ รากตับเตาท้ังสอง ๑ 

รากขอบชนางท้ังสอง ๑ รากเล็บมือนาง ๑ รากสีหวด ๑ 

รากซองแมว ๑ รากหญาปนตอ ๑ รากผักไห ๑ รากฟก

ขาว รากครามท้ังสอง ๑ รากสะใครท้ังสอง ๑ ราก

หมอนอย ๑ 

๑. เสนียด 

๒. ผักกระ 

    หนาม 

๓. ตูมกาตน 

๔. ผีเสือ้ใหญ 

๕. ผีเสือ้นอย 

๖. ตาเสื้อ 

๗. ขี้เหล็ก 

๘. มะดูก 

  ๑. ตับเตาทั้ง 

    สอง 

๒. ขอบชนาง 

    ทั้งสอง 

๓. ครามทั้ง 

    สอง 

๔. สะใครทั้ง 

    สอง 

๕. ชิงชาชาลี 

    ทั้งสอง 

 ๑. ตมรม 

     กิน 

๒. หุง  

     เปน 

     ชีกิน 

ของเหลว 



 

 

๔๙๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๘ 

(ตอ) 

รากสนุน ๑ คอนกลอง ๑ รากไกไห ๑ รากบัวหลวง 

๑ รากระยอม ๑ วานนํ้า ๑ รากกะไดดอน ๑ สลัดได 

๑ ขิงแหง ๑ ชิงชาชาลีทั้งสอง ๑ รากละหุงทั้งสอง ๑ 

รากมะเขือปา ๑ รากกลวยตีบ ๑ รากกลอย ๑ ราก

คนทา ๑ หัวเอ็น ๑ เลาแลง ๑ รากมะพราว ๑ ราก

ตาล ๑ สรรพยา ๔๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมรมก็ไดหุง

เปนชีก็ไดกินแกตับพิการหาย 

๙. คัดเคา 

๙. ตูมกาเครือ 

๑๐. โลด- 

       ทะนง 

๑๑. เล็บมือ- 

      นาง 

๑๒. สีหวด 

๑๓. ซองแมว

๑๔. หญาปน- 

       ตอ 

๑๕. ผักไห 

๑๖. ฟกขาว 

๑๗. หมอนอย 

๑๘. สนุน 

๑๙. คอน- 

      กลอง 

๒๐. ไกไห 

- - ๖. ละหุงทั้ง 

    สอง 

-   



 

 

๔๙๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๘ 

(ตอ) 

 ๓๐. บัวหลวง 

๓๑. ระยอม 

๓๒. วานนํ้า 

๓๓. กะได 

       ดอน 

๓๔. สลัดใด 

๓๕. ขิง 

๓๖. ชิงชาชาล ี

      ทั้งสอง 

๓๗. ละหุงทั้ง 

      สอง 

๓๘. มะเขือปา 

๓๙. กลวยตีบ 

๔๐. กลอย 

 

 

      



 

 

๔๙๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๘ 

(ตอ) 

 ๓๐. คนทา 

๓๑. หัวเอ็น 

๓๒. เลาแลง 

๓๓. มะ 

      พราว 

๓๔. ตาล 

      

๒๙ ถามิฟงทานไหเอา รากละหุงแดง ๑ รากประดู ๑ เอื้อง

เพชรมา ๑ กระเชาผีมด ๑ เปลาท้ังสอง ๑ สนุน ๑ เถา

ชาลี ๑ รากมะเดื่อ ๑ รากขี้เหล็ก ๑ รากเทียน ๑ ราก

ตาเสือ ๑ รากหัสคุณท้ังสอง ๑ รากเจตมูล ๑ รากมะงั่ว 

๑ รากมะนาว ๑ รากเล็บเหยี่ยว ๑ สรรพยา ๒๑ สิ่งเอา

เสมอภาคสับตากแดดใหทับขวาน ตม ๓ เอา ๑ แลวสง

เอากากออกทําเปนจุณไวแลวจึงเอาพิมเสน ๑ มหาหิงคุ 

๑ เปลือกมะซาง ๑ เทียนดํา ๑ เทียนแดง ๑ โกฐสอ ๑ 

โกฐเขมา ๑ จันทนท้ังสอง ๑ ขิงแครง ๑ กํายาน ๑ ดีปลี 

๑ สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณปรุงลงแลว

จึงเอาลูกสลอด 

๑. ละหุงแดง 

๒. ประดู 

๓. เอือ้งเพชร 

    มา 

๔. กระเชาผีมด 

๕. สนุน 

๖. เถาชาล ี

๗. มะเดือ่ 

๘. ขี้เหล็ก 

๙. เทียน 

๑๐. ตาเสือ 

  ๑. เปลาท้ัง 

    สอง 

๒. หัสคุณ 

    ท้ังสอง 

๓. จันทน 

  ท้ังสอง 

๑. พล ู

๒. ชาพล ู

๓. พริกไทย 

๔. มะขาม 

๕. นํ้าเกลอื 

๖. ขาวสุก 

๗. มูตรโคดํา 

๘. ยาง 

    สลดัได 

๙. พริกไทย 

กิน แทง 



 

 

๕๐๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน/สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๒๙ 

(ตอ) 

ปลอกเปลือกเสียหนัก ๑ ตําลึง ๒ บาท ประสะลูก

สลอดวันอาทิตยน้ันตมดวยใบพลู วันจันทรน้ันตม

ดวยชาพลู วันอังคารน้ันตมดัวยใบพริกไทย วันพุธ

น้ัน ตมดวยใบมะขาม วันพฤหัสน้ันตมดวยนํ้าเกลือ 

วันศุกรตมดวยขาวสุก วันเสารน้ันตมดวยมูตรโคดํา 

ครั้นตมรอนทั้ง ๗ วันแลวจึงเอายางสลัดได ๑ ตําลึง 

พริกไทยเทายาทั้งน้ันประสมเขากันแลวจึงเอาไปปรงุ

ลงที่ยาผงซึ่งตําไวน้ัน คลุกใหเขากับยาตมที่รินไวน้ัน

จึงคุลีการกันเขาตากใหแหงบดทําแทงไวเทาผล

พริกไทยใหกินทีละเม็ดลงจนเสมหะแกตับทรุดพิการ

ตางๆดุจดังกลาวมาแตหลังน้ันหายสิ้นแลยาขนานน้ี

ใชได ๑๐๐๐ หน่ึงวิเศษหนัก 

๑๑. เจตมลู 

๑๒. มะงั่ว 

๑๓. มะนาว 

๑๔. เล็บ 

      เหย่ียว 

๑๕. พิมเสน

๑๖. มหาหงิคุ 

๑๗. มะซาง 

๑๘. เทียนดํา 

๑๙. เทียนแดง 

๒๐. โกฐสอ 

๒๑. โกฐเขมา 

๒๒. ขิงแครง 

๒๓. กํายาน 

๒๔. ดีปล ี

๒๕. สลอด 

      



 

 

๕๐๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตําตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๓๐ อันวาลักษณะพังผืดน้ันเม่ือจะแตกจะพิการ ก็ดีคือ

กระทําใหอกแหงแลใหกระหายนํ้าคือโรคริดสีดวงแหงถา

จะแกทานใหเอาเปลานอย ๓ สลึง รากหญางวงชาง ๓ 

สลึง พริกไทย ๗ เม็ด ขิง ๗ ช้ิน หอม ๗ หัว กระเทียม ๗ 

กลีบ เกลือ ๗ เม็ด สรรพยา ๗ สิ่งน้ีทําเปนจุณบดลาย

นํ้าทากิน 

๑. เปลานอย 

๒. หญา 

    งวงชาง 

๓. พริกไทย 

๔. ขิง 

๕. หอม 

๖. กระเทียม 

- เกลือ - นํ้าทา กิน ผง

ละเอยีด 

๓๑ ถามิฟงทานใหเอากํามะถันเหลือง ๑ ดินประสิวขาว ๑ 

ลูกสลอด ๑ สรรพยา ๓ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดดวยนํ้า

กลวยตีบทําแทงไวเทาผลพริกไทย หอมะนาวกินที

ละเม็ดแกพังผืดแตกพังผืดพิการตางๆหายสิ้น  

สลอด - ๑. กํามะ 

    ถัน 

    เหลอืง 

๒. ดินประ 

    สิวขาว 

- ๑. นํ้ากลวย 

     ตีบ 

๒. มะนาว 

กิน เม็ด 

๓๒ อันวาลักษณะพุงเม่ือพิการน้ัน คือกระทําใหขัดอกแลให

อุทรขึ้นใหแนนในอุทรแนนอุระแลบริโภคอาหารมิได ถา

จะแกทานใหเอาเบญจกูล ๑ ขม้ินออย ๑ บอระเพ็ด ๑ 

มะตูมออน ๑ รากขัดมอน ๑ ลูกผักชี ๑ แหวหมู ๑ 

สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินบํารุงธาตุเสียกอน 

๑. ขม้ินออย 

๒. บอระเพ็ด 

๓. มะตูม 

๔. ขัดมอน 

๕. ผักชี 

๖. แหวหมู 

- - เบญจกูล - ตมกิน ของเหลว 



 

 

๕๐๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๓๓ ถามิฟงรากพันงูแดง ๑ รากมะดูก ๑ รากไกไห ๑ 

รากเบญจมาศ ๑ ใบพลูแก ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีตม

อาบหาย 

๑. พันงูแดง 

๒. มะดูก 

๓. ไกไห 

๔. เบญจมาศ 

๕. พล ู

- - - - ตมอาบ ของเหลว 

๓๔ ถามิฟงเอาเปลือกฝรัง่ ๑ พรายชะมบ ๑ ตมอาบหาย ๑. ฝรั่ง 

๒. พราย 

    ชะมบ 

- - - - ตมอาบ ของเหลว 

๓๕ ถามิฟงเอาพิลงักาสาทั้งหาตมดวยสรุา กินหาย พิลังกาสา - - - สุรา กิน ของเหลว 

๓๖ ถามิฟงเอาเปลานอย ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ เกลือ 

๗ เม็ดปนเทาลูกตะขบกินทุกวันแกพุงพิการหาย 

๑. เปลานอย 

๒. พริก 

๓. ขิง 

๔. หอม 

- เกลอื - - กิน เม็ด 

 

 

 



 

 

๕๐๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๓๗ อันวาลักษณะปอดนั้นเมื่อจะแตกพิการก็ดี คือ

กระทําอาการดุจไขพิษ คือกาฬข้ึนในปอดทําใหรอน

ในอกแลกระหายนํ้าใหหอบจับโครงลด ถากินนํ้าจน

ปอดลอยจึงจะหายยาก บางทีกินจนรากนําออกมา

จึงหางลง ถาจะแกเอารากกระถินพิมานตมใหกิน

หาย 

กระถินพิมาน - - - - ตมกิน ของเหลว 

๓๘ ถามิฟงทานใหเอาเปลือกข้ีอาย ๑ เปลือกเขาพรวน 

๑ ดีงูตน ๑ รากทรงบาดาน ๑ รากพิลังกาสา ๑ 

สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินแก

ปอดแตกแลพิการน้ันหาย 

๑. ข้ีอาย 

๒. เขาพรวน 

๓. ดีงูตน 

๔. ทรงบาดาน 

๕. พิลังกาสา 

- - - - ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

๓๙ ถามิฟงใหเอายาอันช่ือวาเบญจบัญจก ตมใหกินหาย        

 

 

 

 



 

 

๕๐๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๔๐ อันวาลักษณะไสนอยอันนั้นเมื่อจะแตกจะพิการก็ดี 

คือดวยกินอาหารผิดสําแลงจึงใหปวดอุทรแลขัดอุระ

แลใหทั้งลงทั้งรากคือลมกัมมัชวาตกระทํามักใหเปน

เสมหะกลัดอุระแลมักตัดอาหารวาไสตีบไป ถาจะแก

ทานใหเอาหอยขมเผา ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ 

กระเทียม ๗ บดลายนํ้ารอนกิน 

๑. พริก 

๒. ขิง 

๓. หอม 

๔. กระเทียม 

หอยขม - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๔๑ ถามิฟงเอาวานไขเนา ๑ หัสคุณเทศ ๑ เปลานอย ๑ 

พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค

ทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกินหาย 

๑. วานไขเนา 

๒. หัสคุณเทศ 

๓. เปลานอย 

๔. พริก 

๕. ขิง 

๖. หอม 

- - - นํ้ารอน กิน ยาผง

ละเอียด 

๔๒ ถามิฟงเอาแกนมะหาด ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ 

กระเทียม ๗ ตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีธาตุคือไสนอย

แตกพิการน้ันหาย 

๑. มะหาด 

๒. พริก 

๓. ขิง 

๔. หอม 

๕. กระเทียม 

- - - - ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 



 

 

๕๐๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๔๓ อันวาลักษณะไสใหญเมื่อพิการน้ันคือมักใหวิงเวียน

หนาตาจะลุกยืนข้ึนใหหาวเรอ ใหขัดอุระเสียดแทง

เจ็บ เอว เจ็บหลัง  ใหไอเสมหะข้ึนคอ ใหรอน

ทองนอยแลตนคอแลใหเปนลมโฮกแลใหตกบุพโพ

โลหิตถาจะแกทานใหเอาเลาแลง ๑ รากสะไครนํ้า ๑ 

หีบลม ๑ รากมะเด่ืออุทุมพร ๑ รากมะเด่ือปลอง ๑ 

สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย 

๑. เลาแลง 

๒. สะไครนํ้า 

๓. หีบลม 

๔. มะเด่ือ 

    อุทุมพร 

๕. มะเด่ือ 

    ปลอง 

- - - - ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

๔๔ ขนานหน่ึงทานใหเอาดีปลี ๑ เปลานอย ๑ สะคาน ๑ 

รากจิงจอใหญ ๑ พลูปา ๑ ขาปา ๑ ขิงแครง ๑เกลือ

สินเธาว ๑ สรรพยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ

บดลายนํ้ารอนกินหาย 

๑. ดีปล ี

๒. เปลานอย 

๓. สะคาน 

๔. จิงจอใหญ 

๕. พลูปา 

๖. ขาปา 

๗. ขิงแครง 

- เกลอื

สินเธาว 

- นํ้ารอน กิน ยาผง

ละเอียด 

 

 



 

 

๕๐๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๔๕ ขนานหน่ึงทานใหเอาใบพลวง ๑ รากออยแดง ๑ 

ยอดกลวยตีบหอม ๑ รากตาเสือ ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย 

๑. พลวง 

๒. ออยแดง 

๓. กลวยตีบ 

    หอม 

๔. ตาเสือ 

- - - - ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

๔๖ ขนานหน่ึงทานใหเอาใบผักหนอก ๑ รากกางปลา

แดง ๑ รากปานใบ ๑ รากกําจาย ๑ ยอดมะมวง ๗ 

พริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗ หอม ๗ เลือดแรด ๑ 

บาท สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกิน

แกไสใหญพิการหายดีนัก 

๑. ผักหนอก 

๒. กางปลา 

    แดง 

๓. ปานใบ 

๔. กําจาย 

๕. มะมวง 

๖. พริก 

๗. ขิง 

๘. กระเทียม 

๙. หอม 

๑๐. เลือดแรด 

- - - นํ้ารอน กิน ยาผง

ละเอียด 



 

 

๕๐๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๔๗ ถาจะแกทานใหเอา ยอดไกไห ๗ พริก ๗ กระเทียม 

๗ พริก เทศทั้ งห า  ๑ สรรพยา ๙ สิ่ ง น้ีบดเปน

ลูกกลอนกินหาย 

๑. ไกไห 

๒. พริก 

๓. กระเทียม 

 

- - พริกเทศ

ทั้งหา 

- กิน ลูกกลอน 

๔๘ ถามิฟ งท านให เอาเบญกานี ๑ พริก  ๗ ขิง  ๗ 

กระเทียม ๗ รากขาวสาร ๗ ทอน ตม ๓ เอา ๑ กิน

หายแลวทานใหแตงยาสําหรับปถวีธาตุใหกินตอไป 

๑. เบญกานี 

๒. พริก 

๓. ขิง 

๔. กระเทียม 

๕. ขาวสาร 

- - - - ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๐๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๔๙ ยาสําหรับปถวีธาตุ ขนานน้ีทานใหเอา พริกไทย ๑ 

บาท ขิงแหง ๑ บาท สะคาน ๓ บาท ชาพลู ๑ ตําลึง

เจตมูล ๒ ตําลึง เปลือกมูกหลวง ๒ ตําลึง ๒ บาท 

กกรังกา ๒ ตําลึง ๒ บาทขมิ้นออย ๒ ตําลึง ๒ บาท

เกสรบัวหลวง ๒ ตําลึง ๒ บาท บอระเพ็ด ๒ ตําลึง 

๒ บาท ดีปลี ๔ ตําลึง ดอกบุนนาค ๕ ตําลึง เปลือก

ไขเนา ๔ ตําลึง แหวหมู ๕ ตําลึง สรรพยา ๑๔ สิ่งน้ี

ตมกินแกปถวีธาตุคืออาหารใหมพิการน้ันหาย 

๑. พริกไทย 

๒. ขิง 

๓. สะคาน 

๔. ชาพลู 

๕. เจตมลู 

๖. มูกหลวง 

๗. กกรังกา 

๘. ขมิ้นออย 

๙. บัวหลวง 

๑๐. บอระ- 

      เพ็ด 

๑๑. ดีปล ี

๑๒. บุนนาค 

๑๓. ไขเนา 

๑๔. แหวหม ู

- - - - ตมกิน ของเหลว 

 



 

 

๕๐๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๕๐ อันวาลักษณะอาหารเกาพิการน้ัน คือตานโจรกิน

ลําไสถาพนกําหนดตานโจรแลว คือริดสีดวงข้ึนน้ัน

กะทําตอไป ถาจะแกทานใหเอาพญาลําแพน ๑ ราก

หนานแดง ๑ รากฝายแดง ใบฝายแดง ๑ รากหนาม

ข้ีแรด ๑ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ 

แลวจึงปรุงพริก ๗  ขิง ๗  กระเทียม ๗ลงกินหาย 

๑. พญา 

    ลําแพน 

๒. หนานแดง 

๓. ฝายแดง 

๔. หนาม 

    ข้ีแรด 

- - - ๑. พริก 

๒. ขิง 

๓. กระเทียม 

ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

๕๑ ถามิฟง ทานใหเอาผักเสี้ยนผี ๑ รากชาเกลือ ๑ ราก

หญานาง ๑ รากข้ีกาแดง ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอา

เสมอ ภาคตม ๓ เอา ๑ แลวจึงปรุงพริก ๗ ขิง ๗ 

กระเทียม ๗ กินหาย 

๑. ผักเสี้ยนผ ี

๒. ชาเกลือ 

๓. หญานาง 

๔. ข้ีกาแดง 

- - - ๑. พริก 

๒. ขิง 

๓. กระเทียม 

ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

๕๒ ถามิฟงทานใหเอามะกรูดใบ ๑ ตมใหสุก เบญจกูล

เอาเทามะกรูด ๑ มหาหิงคุ ๑ ตําลึง การบูร ๒ บาท  

พริกไทย ๒ บาท กระเทียม ๑ บาท เกลือ ๒ สลึง 

สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีบดกินนัก ๑ สลึง กิน เชากินเย็น

เปนยาบํารุงธาตุแกริดสีดวงข้ีหายใหทําแลว 

๑. มะกรูด 

๒. มหาหงิคุ 

๓. การบรู 

๔. พริกไทย 

๕. กระเทียม 

- เกลอื เบญจกลู - กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๑๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๕๓ อันวาลักษณะสมองหัวเมื่อพกิารน้ัน คือมันในสมอง

น้ันเดือดข้ึนลนกบาลศีรษะไหลเตรวลงมาเปนมูก

ตามโครงนาสิกครั้นแกเขาทําใหหอบไอเปนกําลงัเจ็บ

กบาลศีรษะดังจะแตกใหจักษุมัวแลใหโสตประสาท

ตึงใหปากเผ็ดจมกูเผ็ดลิ้นกระดางคางแข็งเดิมเปนลม

สันนิบาตแลลมปะกงัถาแกมิฟงตาย ถาจะแกทานให

เอาพันธุผักกาด ๑ ลูกผกัชี หอมแดง ๑ กระเทียม ๑ 

ขมิ้นออย ๑ ไพล ๑ ยอดกุมทั้งสอง ๑ สรรพยา ๘ 

สิ่งน้ีบดพอก ๓ วันน้ันหาย 

๑. ผักกาด 

๒. ผักชี 

๓. หอมแดง 

๔. กระเทียม 

๕. ขมิ้นออย 

๖. ไพล 

- - กุมทั้งสอง - พอก บดหยาบ 

๕๔ ยาประคบขนานน้ีทานใหเอาใบฝาง ๑ ใบตูมกาตน 

๑ ข้ีแรด ๑ บดดัวยนํ้ามะงั่ว หอผาขาวอุนไฟประคบ

๓ วันหายแลวจึงแตงยาใหกินตอไป 

๑. ฝาง 

๒. ตูมกาตน 

๓. ข้ีแรด 

- - - มะงั่ว ประคบ บดหยาบ 

 

 

 

 



 

 

๕๑๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๕๕ ยาปถวีธาตุพิการขนานน้ีทานใหเอา เปลือกโลด ๑ 

หญารังกา ๑ แหวหมู ๑ มูกมัน ๑ ลูกผักชีทั้งสอง ๑ 

ลูกมะแวง ๑ การบูร ๑ ชาพลู ๑ขิงแหง ๒ สะคาน ๕ 

ดีปลี ๖ เจตมูล ๗ สรรพยา ๑๓ สิ่งน้ีทําเปนจุณบด

กินแกปถวีธาตุคือสมองพิการ น้ันหายดีนัก 

๑. โลด 

๒. หญารงักา 

๓. แหวหม ู

๔. มูกมัน 

๕. มะแวง 

๖. การบรู 

๗. ชาพลู 

๘. ขิง 

๙. สะคาน 

๑๐. ดีปล ี

๑๑. เจตมลู 

- - ผักชีทั้งสอง - กิน ผง

ละเอียด 

๕๖ ยาหยอดตาขนานน้ีทานให เอา พันธุผักกาด ๑ 

ลูกผักชี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๓ สิ่งน้ีแชนํ้าหยอดตา

แกสมองพิการซึ่งทําใหปวดศีรษะ เมื่อทํางานนักจึง

เปนวาเปนลมสันนิบาตน้ันหาย 

๑. ผักกาด 

๒. ลูกผกัชี 

๓. หอม 

- - - นํ้า หยอด

ตา 

ของเหลว 

 



 

 

๕๑๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๕๗ ถามิหายทานใหเอารากมะเกลอื ๑ รากสลอด ๑ ราก

คัดมอน ๑ รากผักเสี้ยนผี ๑ รากหญาพันงู ๑ สรรพ

ยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคแชนํ้ามะนาวทั้งกินทั้งทา

หาย 

๑. มะเกลือ 

๒. สลอด 

๓. คัดมอน 

๔. ผักเสี้ยนผ ี

๕. หญาพันง ู

- - - นํ้ามะนาว ๑. กิน 

๒. ทา 

ของเหลว 

๕๘ ยาแกปวดศีรษะขนานน้ีทานใหเอารากนํ้าใจใครฝน

ทาหายถามิหายเอารากพุดซอนฝนทาหนาผาก แก

ศีรษะนักแลรอนหนาผากใหเวียนศีรษะแลวาลมน้ัน

หายสิ้น ๚จบลักษณะปถวีธาตุ ๒๐ แตกแลพิการน้ัน 

แตเพียงน้ี 

๑. นํ้าใจใคร 

๒. พุดซอน 

- - - - ฝนทา ของเหลว 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๑๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๕๙ อันวาลักษณะดีพิการน้ันคือใหขมปากแลใหจักษุ

เหลืองแลมักโกรธมักสะดุงตกใจแลมักใหเปนใบบา

ถาจะแกทานใหเอารากมะเด่ือดิน ๑ รากมะเด่ือทุม

พร ๑ รากจิงจอหลวง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม 

๑ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลาย

นํ้ารอนกินหายดีนัก 

๑. มะเด่ือดิน 

๒. มะเด่ือ 

    ทุมพร 

๓. จิงจอหลวง 

๔. พริก 

๕. ขิง 

๖. ดีปล ี

๗. หอม 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๖๐ ถามิฟงทานใหเอา เชือกเขายอดแดง ๑ แหวหมู ๑ 

พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ เกลือ ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอา

เสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกินแกดีพิการ

หาย 

๑. เชือกเขา 

    ยอดแดง 

๒. แหวหม ู

๓. พริก 

๔. ขิง 

๕. หอม 

- เกลอื - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 



 

 

๕๑๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๖๑ อันลักษณะเสมหะพิการน้ันคือใหเจ็บคอแลมักขาก

เสลดมิออกใหคอแหงมักปากมิออกแลใหตีนเย็นมือ

เย็นแลบริโภคอาหารไมรูรสถาจะแกทานใหเอาเทียน

ดํา ๑ หญาขัดมอน ๑ หญาพันงูแดง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ 

หอม ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินหาย 

๑. เทียนดํา 

๒. หญา 

    ขัดมอน 

๓. หญาพัน 

    งูแดง 

๔. พริก 

๕. ขิง 

๖. หอม 

- - - - ตมกิน ของเหลว 

๖๒ ถามิฟงเอารากตูมกาฝนทาตัวใหเย็นกอนแลวจึงเอา

เขากระบือ ๑ กํายาน ๑ ครั่ง ๑ ผักโหม ๑ สรรพยา 

๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดกินแกเสมหะพิการน้ันหาย 

๑. ตูมกา 

๒. กํายาน 

๓. ผักโหม 

๑. กระ 

    บือ 

๒. ครั่ง 

- - - ๑. ฝน 

    ทา 

๒. กิน 

๑. ของ 

    เหลว 

๒. ผง 

 

 

 

 

 



 

 

๕๑๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๖๓ อันวาลักษณะหนองพิการน้ัน คือใหเปนหืดไอแล

มองครอแลใหรอนในอทุรใหเสมหะตกเขียวลง นํ้ามูก

ดังโลหิตเนาถาจะแกทานใหเอารากชาพลูนัก ๑ 

ตําลึง ๑ บาท ประดูเครอื ๒ บาท ๒ สลงึ ยาขาวเย็น 

๒ บาท ๒ สลึง รากมะแวงทัง้สอง ๒ บาท ๒ สลึง 

เทียนดํา ๒ บาท ๒ สลงึ เทียนแดง ๒ บาท ๒ สลึง 

สรรพยา ๗ สิ่งน้ีตมกินแกนํ้าหนองพิการหายดีหนัก 

๑. ชาพลู 

๒. ประดูเครือ 

๓. ยาขาวเย็น 

๔. เทียนดํา 

๕. เทียนแดง 

 

- - มะแวงทั้ง

สอง 

- ตมกิน ของเหลว 

๖๔ อันวาลักษณะโลหิตพิการ คือใหยัดโลหิตใหตกโลหิต

แลใหคลัง่เพอพกใหรอนเปนกําลังถาจะทานใหเอา

ยอดทองลาง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๔ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดกินหาย 

๑. ทองหลาง 

๒. พริก 

๓. ขิง 

๔. หอม 

- - - - กิน ผง

ละเอียด 

๖๕ ถามิฟงทานใหเอา รากคูน ๑ รากชาพลู ๑  สรรพยา 

๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินหาย 

๑. คูน 

๒. ชาพลู 

- - - - ตมกิน ของเหลว 

 

 

 



 

 

๕๑๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๖๖ ถามิ ฟงทานใหเอารากประดูเครือ ๑ รากกําจาย

เครือ ๑ สรรพยา ๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตมกินหายดี

นัก ผิแลไขเพื่อโลหิตน้ีใหโลหิตตกทางปากทางจมูก

แลผอมเหลืองคือริดสีดวงถาจะแกทานใหเอา เจตมูล

แดง ๓ สวน หญากะเม็ง ๒ สวน ทําเปนจุณลาย

นํ้าผึ้งกินหาย 

๑. ประดูเครือ 

๒. กําจาย 

    เครือ 

๓. เจตมลูแดง 

๔. หญากะเม็ง 

- - - นํ้าผึ้ง ๑. ตม

กิน 

๒. กิน 

๑. 

ของเหลว 

๒. ผง

ละเอียด 

๖๗ ขนานหน่ึงทานใหเอา รากสลิด ๑ รากอัญชัน ๑ ตม

กินแกโลหิตพิการหายแล 

๑. สลิด 

๒. อัญชัน 

- - - - ตมกิน ของเหลว 

๖๘ อันวาลักษณะเหง่ือพิการน้ันมักใหซูบผอมถาจะแก

ทานใหเอาบอระเพ็ด ๑ กระดอม ๑ แหวหมู ๑ ราก

มะแวงทั้งสอง ๑ รากเจตมูล ๑ รากชาพลู ๑ เทียน

ชะมด ๑ โกฐบัว ๑ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม

ก็ไดทําผงก็ไดกินแกเหงื่อพิการหาย 

๑. บอระเพ็ด 

๒. กระดอม 

๓. แหวหม ู

๔. เจตมลู 

๕. ชาพลู 

๖. เทียน 

    ชะมด 

๗. โกฐบัว 

- - มะแวงทั้ง

สอง 

- ๑. ตม

กิน 

๒. ทํา

ผงกิน 

๑. 

ของเหลว 

๒. ผง

ละเอียด 



 

 

๕๑๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๖๙ อันวาลักษณะมันขนพิการน้ันคือ ใหโลหิตเสีย ครั้น

ซานออกมาเปนวงเปนขดแลวก็แตกออกเปน

นํ้าเหลืองใหแสบรอนเปนกําลังถาจะแกทานใหเอาใบ

กะเม็งกํามือ ๑ ใบถ่ัวแระกํามือ ๑ เทียนดําหนัก ๒ 

บาท เทียนขาว ๒ บาท เปลือกกันเกรา ๑ ตําลึง ๒ 

บาท ยาขาวเย็น ๑ ตําลึง ๒ บาทสรรพยา ๖ สิ่งน้ีตม

กินแกมันขนพิการหาย 

๑. กะเมง็ 

๒. ถ่ัวแระ 

๓. เทียนดํา 

๔. เทียนขาว 

๕. กันเกรา 

๖. ยาขาวเย็น 

- - - - ตมกิน ของเหลว 

๗๐ ยาทาตัวแกแสบรอนขนานน้ีทานใหเอาใบผักปลงั

แดง ๑ ขาวสาร ๑ ขมิ้นออย ๑ ดินสอพอง ๑ สรรพ

ยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดทาตัวแกแสบรอนหายแล 

๑. ผักปลัง 

    แดง 

๒. ขาวสาร 

๓. ขมิ้นออย 

- ดินสอพอง - - ทา ผง

ละเอียด 

๗๑ อันวาลักษณะนํ้าตาพิการน้ัน คือปวดตาปวดศีรษะมัก

แลใหตาขาวแดงเปนโลหิตถาจะแกทานใหเอา ใบพุทรา

ขาว ๑ ใบผักกะเฉด ๑ ตรีผลา ๑ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา 

๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบดพอกหลังตาหายแล  

 ถามิฟงทานใหเอาหญาพันง ู๑ รากขดัมอน ๑ สรรพยา 

๒ สิ่งน้ีฝนดัวยนํ้ามะนาวทาหลังตาหาย 

๑. พุทราขาว 

๒. ผักกะเฉด 

๓. ขิง 

๔. หอม 

๕. หญาพันง ู

๖. ขัดมอน 

- - ตรีผลา นํ้ามะนาว ๑.พอก 

๒. ทา 

๑. ผงละ 

    เอียด 

๒. ของ 

    เหลว 



 

 

๕๑๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๗๒ ถามิฟงทานให เอาหญาพันงู  ๑ รากขัดมอน ๑ 

ดองดึง ๑ รากเจตมูล ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคพอกกระหมอมหาย 

๑. หญาพันง ู

๒. ขัดมอน 

๓. ดองดึง 

๔. เจตมลู 

๕. พริก 

๖. ขิง 

- - - - พอก บดหยาบ 

๗๓ ขนานหน่ึงทานใหเอาใบแกว ๑ ใบมะขาม ๑ ใบฝาย 

๑ ใบกะเม็ง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีบด

พอกกระหมอมเมื่อจะพอกหอตองมกไฟใหรอนแลว

จึงพอกหาย 

๑. แกว 

๒. มะขาม 

๓. ฝาย 

๔. กะเมง็ 

๕. พริก 

๖. ขิง 

- - - - พอก บดหยาบ 

๗๔ ขนานหน่ึงทานใหเอาจุนสี ๑ ลิ้นทะเล ๑ ใบพญายา 

๑ หญาพันงู ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ีบดพอกกระหมอม

แกสันนิบาตก็หายดีหนัก 

๑. พญายา 

๒. หญาพันง ู

ลิ้นทะเล จุนส ี - - พอก บดหยาบ 

 



 

 

๕๑๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๗๕ อันวาลักษณะมันเหลวพิการน้ัน คือใหปวดหนาผาก

แลมักนํ้ามูกตกหนักแลใหบวมมือบวมตีนถาจะแก

ทานใหเอารากชะเอม ๑ รากราชดัด ๑ รากผีเสื้อ ๑ 

ยาดํา ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค

ทําเปนจุณนัตถุหาย 

๑. ชะเอม 

๒. ราชดัด 

๓. ผีเสื้อ 

๔. ยาดํา 

๕. พริก 

๖. ขิง 

- - - - นัด ผง

ละเอียด 

๗๖ ขนานหน่ึงทานใหเอาดีปลี ๑ เทียนดํา ๑ จันทนหอม 

๑ จันทนบาน ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งเอา

เสมอภาคทําเปนจุณนัตถุแกมันเหลวพิการหายดีนัก 

๑. ดีปล ี

๒. เทียนดํา 

๓. จันทนหอม 

๔. จันทนบาน 

๕. พริก 

๖. ขิง 

- - - - นัด ผง

ละเอียด 

 

 

 

 



 

 

๕๒๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๗๗ อันวาลักษณะน้ําลายพิการน้ัน คือใหเหม็นปาก ปาก

แหง คอแหง ฟนแหงถาจะแกทานใหเอาแหวหมู ๑ 

หญาพันงู ๑ รากอัญชัน ๑ รากมะแวง ๑ รากชาพลู 

๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๙ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคตมก็ไดทําผงก็ไดลายนํ้ากระสายฝนๆ

กินแกนํ้าลายพิการหาย 

๑. แหวหม ู

๒. หญาพันง ู

๓. อัญชัน 

๔. มะแวง 

๕. ชาพลู 

๖. พริก 

๗. ขิง 

๘. ดีปล ี

๙. หอม 

- - - - ๑. ตม 

    กิน 

๒. ทํา 

    ผง 

    กิน 

ของเหลว 

๗๘ อันวาลักษณะน้ํามูกพิการน้ัน คือใหมูกเตรวลงมา

มิไดคาดดัวยอรรถวารอนกลาหนักเจ็บศีรษะแลเปน

หวัดไอ หอบถาจะแกทานใหเอา หัวหอม ๑ ปูนผง ๑ 

นํ้าประสานดีบุก ๑ พิมเสน ๑ สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอา

เสมอภาคทําเปนจุณนัตถุก็ไดทําเปนยาตมก็ได แลว

จึงแตงยาผายใหกินตอไป 

๑. หัวหอม 

๒. พิมเสน 

- ๑. ปูนผง 

๒. นํ้าประ 

    สาน 

    ดีบุก 

- - ๑.นัด 

๒. ตม   

๑. ผงละ 

    เอียด 

๒. ของ 

    เหลว 

 



 

 

๕๒๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๗๙ ยาแกภายในขนานน้ีทานใหเอาสะคาน ๑ ชาพลู ๑ 

เจตมูล ๑ ขิงแหง ๑ ลูกมะตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ 

สมอไท ๑ สมอเทศ ๑ ลูกผักชี ๑ มะขามปอม ๑  

วานนํ้า ๑ จันทนหอม ๑ กฤษณา ๑ เกสรบัวหลวง 

๑ ดอกบุนนาค ๑ สรรพยา ๑๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค

ตม ๓ เอา ๑ กินแกนํ้ามูกพิการซึ่งกลาวมาน้ันหาย

สิ้น 

๑. สะคาน 

๒. ชาพล ู

๓. เจตมูล 

๔. ขิงแหง 

๕. มะตูม 

๖. แฝกหอม 

๗. สมอไท 

๘. สมอเทศ 

๙. ผักชี 

๑๐. มะขาม 

     ปอม 

๑๑. วานนํ้า 

๑๒. จันทนหอม 

๑๓. กฤษณา 

๑๔. บัวหลวง 

๑๕. บุนนาค 

- - - - ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

 



 

 

๕๒๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๘๐ อันวาลักษณะไขขอพิการน้ัน คือกระทําใหเมื่อยมือ

เมื่อยตีนแลใหเจ็บกระดูกทุกขอจะเดินก็มิได ถาจะ

แกทานใหเอารากขอยบดพอกเมื่อจะพอกน้ันเอา

คุลีการเขากับนํ้ามันหมูเถ่ือนอุนไฟใหรอนจึงพอก

หายดีนัก  ถามิฟงเอารากถ่ัวปาฝนทาหายดีนัก 

๑. ขอย 

๒. ถ่ัวปา 

- - - นํ้ามันหม ู ๑. 

พอก 

๒. ฝน

ทา 

๑. บด 

๒. 

ของเหลว 

๘๑ อันวาลักษณะมูตรพิการน้ันคือใหขัดปสสาวะแลให

ปสสาวะน้ันขาวก็ดีปสสาวะน้ันเหลืองก็ดีปสสาวะน้ัน

แดงก็ดีใหเจ็บแสบเปนกําลังถาจะแกทานใหเอาโกฐ

สอ ๑ จันทนทั้งสอง ๑ สมุลแวง ๑ ลูกผักชี ๑ เจต

มูล ๑ สะคาน ๑ ดีปลี ๑ ขิงแหง ๑ ลูกมะตูม ๑ 

เปลือกมูกมัน ๑ แหวหมู ๑ กกรังกา ๑ รากขัดมอน 

๑ เกสรบัวหลวง ๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอก

บุนนาค ๑ สรรพยา ๑๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคตม ๓ เอา 

๑ กินแกมูตรพิการน้ันหายดีนัก 

๑. โกฐสอ 

๒. สมุลแวง 

๓. ผักชี 

๔. เจตมลู 

๕. สะคาน 

๖. ดีปล ี

๗. ขิงแหง 

๘. มะตูม 

๙. มูกมัน 

๑๐. แหวหม ู

๑๑. กกรังกา 

- - จันทนทัง้

สอง 

- ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 



 

 

๕๒๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๘๑ 

(ตอ) 

 ๑๒. ขัดมอน 

๑๓. บัวหลวง 

๑๔. สารภี 

๑๕. พิกุล 

๑๖. บุนนาค 

      

๘๒ ผิแลมูตรพิการเมื่อแตกน้ันไปใหปสสาวะวิปลาสคือ

ปสสาวะแดงปสสาวะเหลืองแลเปนน่ิวก็ดีบางทีขาว

ดุจดังนํ้าขาวเช็ดแลไปปสสาวะไมสะดวกใหขัดหัวเห

นาใหหัวเหนาฟกบางทีเปนมุตกิดมุตฆาตกาฬข้ึนใน

มูตรแลใหมูตรพิการตางๆถาจะแกทานใหเอาลูก

มะตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ โคกกระสุน ๑ แหวหมู ๑ 

ลูกผักชี ๑ สมอทั้ง ๓ หน่ึง จันทนทั้งสอง ๑ สะคาน 

๑ ชาพลู ๑ เจตมูล ๓ ดีปลี ๔ ขิงแหง ๕ ยาขาวเย็น

จีน ๑๐ ออยแดง ๓ ปลอง สรรพยา ๑๗ สิ่งน้ีตม ๓ 

เอา ๑ กินแกมูตรแตกพิการหายยาแกขัดปสสาวะ 

๑. มะตูม 

๒. แฝกหอม 

๓. โคกกระสุน 

๔. แหวหม ู

๕. ผักชี 

๖. สะคาน 

๗. ชาพลู 

๘. เจตมลู 

๙. ดีปล ี

๑๐. ขิง 

- - ๑. สมอ 

    ทั้ง ๓ 

๒. จันทน 

    ทั้งสอง 

- ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 

 



 

 

๕๒๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๘๒ 

(ตอ) 

 ๑๑. ยาขาว 

      เย็นจีน 

๑๒. ออยแดง 

      

๘๓ ขนานน้ีทานใหเอามะขามกํามือ ๑ ใบสมปอยกํามือ 

๑ ใบมะนาว ๗ ใบ หอม ๓ หัว สารสม ๑ บาท ดิน

ประสิวขาว ๑ บาท นํ้าออยงบ ๑ ผา๔ ทิ้งเสียทั้ง

ตะวันตกซีก ๑ เอาแต ๓ ซีก สรรพยา ๗ สิ่งน้ีตมกิน

แกขัดปสสาวะแลใหปสสาวะเดินสะดวกดีนัก 

๑. มะขาม 

๒. สมปอย 

๓. มะนาว 

๔. หอม 

๕. นํ้าออยงบ 

- ๑. สารสม 

๒. ดินประ 

    สิวขาว 

- - ตมกิน ของเหลว 

๘๔ ยาแกบุคคลอันเกิดในประเทศน้ําตมในประเทศ

น้ําเค็มตอกันขนานน้ีทานใหเอาตรีผลา สมุลแวง อุ

โลม ชะเอม ชิงชาชาลี กระเชาผีมด สรรพยา ๘ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้าขิงกินแกโทษอัน

เกิดในนํ้าตมนํ้าเค็มตอกันหาย 

๑. สมุลแวง 

๒. อุโลม 

๓. ชะเอม 

๔. ชิงชาชาล ี

๕. กระเชา 

    ผีมด 

- - ตรีผลา นํ้าขิง กิน ยาผง

ละเอียด 

 

 



 

 

๕๒๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๘๕ ยาบุคคลอันเกิดในประเทศภูเขาแลที่สถานอันสูง 

ขนานน้ีทานใหเอาจันทรทั้ง ๒ อบเชย ข้ีกาแดง 

บอระเพ็ด แหวหมู กระดอม กรุงเขมา โกฐพุงปลา 

สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลาย

นํ้านมโคกินแกโรคตามประเทศในกําเดาน้ันหาย 

๑. อบเชย 

๒. ข้ีกาแดง 

๓. บอระเพ็ด 

๔. แหวหม ู

๕. กระดอม 

๖. กรุงเขมา 

๗. โกฐพุงปลา 

- - จันทนทัง้ ๒ นํ้านมโค กิน ยาผง

ละเอียด 

๘๖ ยาอันแกบุคคลในประเทศนํ้าตมประเทศนํ้าฝนตอกนั

ขนานน้ีทานใหเอา วานนํ้า สมอไทย แหวหมู อุตพิด 

ขิงแหง มะตูมออน ลูกผักชี เทพทาโร กรุงเขมา โกฐ-

สอ สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค ตม ๓ เอา ๑ 

กินหายแกโรคตามประเทศในลมน้ันหาย 

๑. วานนํ้า 

๒. สมอไทย 

๓. แหวหม ู

๔. อุตพิด 

๕. ขิง 

๖. มะตูม 

๗. ผักชี 

๘. เทพทาโร 

๙. กรุงเขมา 

๑๐. โกฐสอ 

- - - - ตม ๓ 

เอา ๑ 

กิน 

ของเหลว 



 

 

๕๒๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๘๗ ยาอันแกบุคคลอันเกิดในประเทศกรวดในประเทศ

ทรายขนานน้ีทานใหเอา รากไขเนา สมอพิเภก ลูก

มะตูมออน แคฝอย หญาเกล็ดหอยทั้ง ๒ มะแวงทั้ง 

๒ รากพุงแก โคกกระสูน สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอ

ภาคทําเปนจุณกินแกโทษตามประเทศในดินน้ัน ถา

จะแกตัวรอนบดลาย นํ้าขัณฑสกรกิน ถาจะแกตัว

เย็นบดลายนํ้ารอนกิน ถามิฟงเอานํ้าผึ้งนํ้าตรีกฏก

รําหัดกินหาย 

๑. ไขเนา 

๒. สมอพเิภก 

๓. มะตูม 

๔. แคฝอย 

๕. พุงแก 

๖. โคกกระสูน 

- - ๑. หญา 

   เกล็ดหอย 

   ทั้ง ๒ 

๒. มะแวง 

    ทั้ง ๒ 

๑. ขัณฑสกร 

๒. นํ้ารอน 

๓. นํ้าผึ้ง 

๔. ตรีกฏก 

กิน ผง

ละเอียด 

 

๘๘ ยาสําหรับแกบุคคลครรภเกิดในปชวดปมะโรงเทพ

ดาผูชายขนานน้ีทานใหเอา ดอกสัตตบงกช ดอกบัว

หลวง ดอกบัวเผื่อน ดอกบัวขม มหาหงส ชะเอม ปบ 

ลูกผักชี นํ้าผึ้งรวง ขัณฑสกร สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ี เอา

เสมอภาคบดลายนํ้านมโค กินแกโทษในครรภกําเนิด

ปน้ันหาย 

๑. สัตตบงกช 

๒. บัวหลวง 

๓. บัวเผื่อน 

๔. บัวขม 

๕. มหาหงส 

๖. ชะเอม 

๗. ปบ 

๘. ผักชี 

นํ้าผึ้งรวง ขัณฑสกร - นํ้านมโค กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๒๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๘๙ ยาสาํหรับแกบุคคลครรภเกิดในปมะเมียปมะแม

เทพยดาผูหญิงขนานน้ีทานใหเอา ดอกมะลิ ดอก

พิกุล ดอกจําปา ดอกกระดังงา กะเพรา ตรผีลา  ยา

ดํา รากสมปอย รากคางโทน สรรพยา ๑๑ สิง่ น้ีเอา

เสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้าผึ้งรวงกินแกโทษ

ครรภ กําเนิด ในปน้ันหาย 

๑. มะล ิ

๒. พิกุล 

๓. จําปา 

๔. กระดังงา 

๕. กะเพรา 

๖. ยาดํา 
๗. สมปอย 

๘. คางโทน 

- - ตรีผลา นํ้าผึ้งรวง กิน ผง

ละเอียด 

๙๐ ยาสําหรับแกสําหรับบุคคลครรภกําเนิดในปกุนป

เถาะ มนุษยผูหญิงขนานน้ีทานใหเอามะเด่ือ มะเขือ

ข่ืน มะแวงทั้ง ๒ รากราชพฤกษ เถาวัลยเปรียง ราก

ตานหมอน ถ่ัวแปบ ถ่ัวแระ ถ่ัวพู รากสะแก สรรพยา 

๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ามะนาว

นํ้าสุราก็ไดกินแกครรภกําเนิดในปน้ันหาย 

๑. มะเด่ือ 

๒. มะเขือข่ืน 

๓. ราชพฤกษ 

๔. เถาวัลย 

    เปรียง 

๕. ตานหมอน 
๖. ถ่ัวแปบ 

๗. ถ่ัวแระ 

๘. ถ่ัวพ ู

๙. สะแก 

- - มะแวงทั้ง ๒ 

 

๑. นํ้า 

    มะนาว 

๒. นํ้าสุรา 

กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๒๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๙๑ ยาสําหรับแกบุคคลครรภกําเนิดในปวอกประกา

มหายักษผูชาย ขนานน้ีทานใหเอากะเพรา ตรีกฏก 

เข้ียวเสือ กรามโค งาชาง แหวหมู หีบลม ยาขาวเย็น 

เทียนแดง โหระพา สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค

ทําเปนจุณบดลายนํ้าผึ้งกินแกโทษครรภกําเนิด ในป

น้ันหาย 

๑. กะเพรา 

๒. แหวหม ู

๓. หีบลม 

๔. ยาขาวเย็น 

๕. เทียนแดง 

๖. โหระพา 

๑. เข้ียวเสือ 

๒. กรามโค 

๓. งาชาง 

- ตรีกฏก นํ้าผึ้ง กิน ผง

ละเอียด 

๙๒ ยาสําหรับบุคคลครรภเกิดในปขาลปจอมหายักษ

ผูหญิง  ขนานน้ีท านให เอา ดอกรัก  ใบหนาด 

กระเทียม ผักกระเฉด ผักเสี้ยนผี ผักเค็ด สรรพยา ๖ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้าทากินแก

โทษครรภกําเนินในปน้ันหาย 

๑. รัก 

๒. หนาด 

๓. กระเทียม 

๔. ผักกระเฉด 

๕. ผักเสี้ยนผ ี

๖. ผักเค็ด 

- - - นํ้าทา กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 



 

 

๕๒๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๙๓ ยาแกบุคคลครรภเกิดในปฉลูปมะเส็งมนุษยผูชาย

ขนานน้ีทานให เอาจันทนทั้ ง  ๒ กรุงเขมา ราก

ไครเครือ แกนสน กระลําพัก หญาพันงู ตรีผลา ยา

ดํา รากสมปอย รากคางไทร สรรพยา ๑๓ สิ่งน้ีเอา

เสมอภาคทําเปนจุณลายนํ้าผึ้งรวงกินแกโทษครรภ

กําเนิดในปน้ันหาย 

๑. กรุงเขมา 

๒. ไครเครือ 

๓. แกนสน 

๔. กระลําพัก 

๕. หญาพันง ู

๖. ยาดํา 

๗. สมปอย 

๘. คางไทร 

- - ๑. จันทน 

    ทั้ง ๒ 

๒. ตรีผลา 

นํ้าผึ้งรวง กิน ผง

ละเอียด 

๙๔ อน่ึงยาสําหรบัชันษา ปบุคคลอันเกิด  

ปชวด      เอารากมะกล่ําตาหนู  

ปฉลู        เอารากกําลังโคเถลงิ  

ปขาล      เอารากตาเสือ  

ปเถาะ     เอาหญาซุมกระตาย  

ปมะโรง   เอาหญาพันงูแดง  

ปมะเส็ง   เอาหญาพันงูขาว  

ปมะเมีย  เอาเอือ้งเพชรมา  

๑. มะกล่ํา 

    ตาหนู 

๒. กําลัง 

    โคเถลิง 

๓. ตาเสือ 

๔. หญาซุม 

    กระตาย 

 

- - - นํ้าผึ้ง กิน ๑. ผง 

๒. เม็ด 

 



 

 

๕๓๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๙๔ 

(ตอ) 

ปมะแม   เอามะเขือคางแพะ 

ปวอก     เอาเถาวัลยลิง  

ประกา   เอารากประคําไก  

ปจอ      เอาโหราเทาสุนัข  

ปกุน     เอาหญาแหวหมู  

สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคแชนํ้าผึ้งก็ไดทําผง

ลายนํ้าผึ้งรวงกินมื้อละเม็ดเทาผลพุทรากินเชากิน

เย็นมีอายุสมมาก ยาขนานน้ีเจาคุณวัดแขวงเมือง

บางคาง ทําฉันเปนนิจมีอายุสมมากได ๑๐๐ป มี

กําลังมากวิเศษนัก 

๕. หญาพัน 

     งูแดง 

๖. หญาพันง ู

     ขาว 

๗. เอื้องเพชร 

     มา 

๘. มะเขือ 

    คางแพะ 

๙. เถาวัลยลิง 

๑๐. ประคําไก 

๑๑. โหราเทา 

      สุนัข 

๑๒. หญา 

       แหวหมู 

      

 

 



 

 

๕๓๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๙๕ ถาจะแกทานใหเอากระเทียม ใบสะเดา ใบคนทสีอ 

ใบกันเกรา แกนสน เทพทาโร กะเพรา ขิงแหง ตรี

ผลา สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ ลาย

นํ้ารอน นํ้ามะนาว นํ้ามะงั่วก็ดีกินแกโทษในธาตุดีนัก 

๑. กระเทียม 

๒. สะเดา 

๓. คนทีสอ 

๔. กันเกรา 

๕. สน 

๖. เทพทาโร 

๗. กะเพรา 

๘. ขิง 

- - ตรีผลา ๑. นํ้ารอน  

๒. นํ้า 

     มะนาว  

๓. นํ้ามะงั่ว 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๓๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๙๖ ขนานน้ีทานใหเอา ยางทราย กระเทียม ดีปลี ลกู

มะตูมออน สะคาน มะแวงทั้ง ๒ เจตมูลแดง สมอ

ไทย วานนํ้า เทียนสัตตบุษย ขิงแหง สรรพยา ๑๒ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ามูตรโคนํ้า

มูตรคนก็ไดนํ้ามะนาวก็ไดแกลมเสลดเปนเพื่อปถวี

ธาตุดินน้ันหาย 

๑. ยางทราย 

๒. กระเทียม 

๓. ดีปล ี

๔. มะตูม 

๕. สะคาน 

๖. เจตมลูแดง 

๗. สมอไทย 

๘. วานนํ้า 

๙. เทียน 

    สัตตบุษย 

๑๐. ขิงแหง 

- - มะแวงทั้ง ๒ ๑. นํ้ามูตรโค 

๒. นํ้ามูตร 

     คน 

๓. นํ้า 

     มะนาว 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๓๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๙๗ ขนานหน่ึงทานให เอา บอระเพ็ด กระพังโหม 

มะแวงทั้ง ๒ ข้ีกาแดงรากขัดมอน พริกไทย ชาพลู

เชือกเขาพรวน เถาวัลยเปรียง เปลือกมูกกระทก 

รากจิงจอ สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปน

จุณบดลายนํ้าจันทนนํ้าดอกไมก็ไดกินแกปถวีธาตุ

พิการดีเดือดหายดีหายดีนัก 

๑. บอระเพ็ด 

๒. กระพังโหม 

๓. ข้ีกาแดง 

๔. ขัดมอน 

๕. พริกไทย 

๖. ชาพลู 

๗. เชือกเขา 

    พรวน 

๘. เถาวัลย- 

     เปรียง 

๙. เปลอืกมกู- 

    กระทก 

๑๐. จิงจอ 

- - มะแวงทั้ง ๒ ๑. นํ้าจันทน 

๒. นํ้า  

    ดอกไม 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 



 

 

๕๓๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๙๘ ขนานหน่ึงทานใหเอาลูกมะตูม ดอกคัดเคา ใบ

มะงั่ว ใบทองหลางใบมน ยาฝน สรรพยา ๕ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกินแกโลหิต

เกิดแตปถวีธาตุน้ัน ๚๕ ขนานหน่ึงทานใหเอาหนัง

จระเขเผา เขาโคเผา นอแรดเผา หอยแครงเผา ลูก

จันทน กระเทียมกรอบ ดีปลี แหวหมู สรรพยา ๙ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแก

พรรดึก แกลมอัมพฤกษซึ่งบังเกิดเพื่อปถวีธาตุน้ัน 

๑. มะตูม 

๒. คัดเคา 

๓. มะงั่ว 

๔. ทองหลาง 

     ใบมน 

๕. ฝน 

๖. ลูกจันทน 

๗. กระเทียม 

    กรอบ 

๘. ดีปล ี

๙. แหวหม ู

๑. หนัง 

    จระเข 

๒. เขาโค 

๓. นอแรด 

๔. หอย 

     แครง 

 

- - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๓๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๙๙ ขนานหน่ึงทานใหเอาลูกเอ็น โกฐสอ วานเปราะ 

วานนํ้าโกฐพุงปลา ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน 

สะคาน ลูกผักชี สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแกปถวีธาตุพิการออก

จากตัวน้ัน แลวยา ๖ ขนานน้ีตําหรับแกปถวีธาตุ

พิการถาแลมิฟงกําหนด ๕ วัน ตายเปนอันเที่ยง 

๑. ลูกเอ็น 

๒. โกฐสอ 

๓. วานเปราะ 

๔. วานนํ้า 

๕. โกฐพุงปลา 

๖. ดีปล ี

๗. แหวหม ู

๘. มูกมัน 

๙. สะคาน 

๑๐. ผักชี 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๓๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๐ ถาจะแกทานใหเอาลูกกระเบา รากไครเครือ ลูก

พิลังกาสา ลูกสมอไทย ลูกมะขามปอม ลูกชาพลู  

วานเปราะ ชะเอม หญารังกา ผักแพวแดง สรรพยา 

๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนนํ้า

ขัณฑสกรก็ไดกินแกเตโชธาตุน้ัน 

๑. กระเบา 

๒. ไครเครือ 

๓. พิลังกาสา 

๔. สมอไทย 

๕. มะขามปอม 

๖. ชาพลู 

๗. วานเปราะ 

๘. ชะเอม 

๙. หญารงักา 

๑๐. ผักแพว 

      แดง 

- - - ๑. นํ้ารอน 

๒. ขัณฑสกร 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๓๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๑ ขนานหน่ึงทานใหเอา มหาหิงคุ ดีปลี ลูกราชดัด 

ลูกชาพลู บอระเพ็ด วานนํ้า เจตมูล พริกไทย ลูก

พิลังกาสา ขิงแหง ยางทราย มะแวงทั้ง ๒ สรรพยา 

๑๓ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอน 

นํ้าออยแดงก็ไดนํ้าเถามวกแดงนํ้ามูตรโคก็ไดกินแก

เตโชธาตุน้ัน 

๑. มหาหงิคุ 

๒. ดีปล ี

๓. ราชดัด 

๔. ชาพลู 

๕. บอระเพ็ด 

๖. วานนํ้า 

๗. เจตมลู 

๘. พริกไทย 

๙. พิลังกาสา 

๑๐. ขิง 

๑๑. ยางทราย 

- - มะแวงทั้ง ๒ ๑. นํ้ารอน  

๒. ออยแดง 

๓. มวกแดง 

๔. นํ้ามูตรโค 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๓๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๒ ขนานหน่ึงทานใหเอา มหาหิงคุ ๑ วานนํ้า ๑ วาน

เปราะ ๒ ลูกชาพลู ๓ ขิงแหง ๔ เทียนเยาวพาณี ๕ 

เจตมลู ๖ โกฐสอ ๗ สมอไทย ๘ ดีปลี ๙ ผกัชีลอม 

๑๐ สรรพยา ๑๑น้ีทําเปนจุณบดลายนํ้ามูตรโคนํ้า

ชะเอมก็ไดกินแกเตโชธาตุน้ัน 

๑. มหาหงิคุ 

๒. วานนํ้า 

๓. วานเปราะ 

๔. ชาพลู 

๕. ขิง 

๖. เทียน 

    เยาวพาณี 

๗. เจตมลู 

๘. โกฐสอ 

๙. สมอไทย 

๑๐. ดีปล ี

๑๑. ผักชีลอม 

- - - ๑. นํ้ามูตรโค 

๒. นํ้าชะเอม 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 



 

 

๕๓๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๓ ขนานหน่ึงทานให เอาโกฐสอ โกฐเขมา ราก

พลับพลึงแดง ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษจุกโรหินี 

รากมะแวงเครือ รากจิงจอ รากสวาด สะคาน 

กรุงเขมา มหาหิงคุ ลูกจันทน เทียนดํา สรรพยา 

๑๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณลายนํ้ามะงั่ว 

มะนาว มูตรโคก็ไดกินแกเตโชธาตุพิการออกจาก

ตัวน้ันยาขนานน้ีช่ือเทพนิมิต 

๑. โกฐสอ 

๒. โกฐเขมา 

๓. พลับพลึง 

     แดง 

๔. ราชดัด 

๕. สารพัดพิษ 

๖. จุกโรหินี 

๗. มะแวงเครือ 

๘. จิงจอ 

๙. สวาด 

๑๐. สะคาน 

๑๑. กรุงเขมา 

๑๒. มหาหงิคุ 

๑๓. ลูกจันทน 

๑๔. เทียนดํา 

- - - ๑. นํ้ามะงั่ว  

๒. มะนาว  

๓. มูตรโค 

กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๔๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๔ ถาจะแกทานใหเอาดีปลี แฝกหอมตะนาว พริกไทย 

วานเปราะ วานนํ้าแหวหมู สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอา

เสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแกวาโย

ธาตุน้ัน 

๑. ดีปล ี

๒. แฝกหอม 

     ตะนาว 

๓. พริกไทย 

๔. วานเปราะ 

๕. วานนํ้า 

๖. แหวหม ู

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๑๐๕ ขนานหน่ึงทานใหเอาเปลือกมูกมัน รากสลอด วาน

นํ้า พริกไทย แหวหมู หญารังกา เจตมูล สมอไทย 

ไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ

บดลายนํ้าสุรานํ้ามูตรโคก็ไดกินแกวาโยธาตุน้ัน 

๑. มูกมัน 

๒. สลอด 

๓. วานนํ้า 

๔. พริกไทย 

๕. แหวหม ู

๖. หญารงักา 

๗. เจตมลู 

๘. สมอไทย 

๙. ไครเครือ 

- - - ๑. นํ้าสุรา 

๒. นํ้ามูตรโค 

กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๔๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๖ ขนานหน่ึงทานใหเอา มหาหิงคุ วานนํ้า ลูกราชดัด 

ลูกสวาด ดีปลี สะคาน ชะเอม ใบยางทราย ขิงแหง 

โกฐสอ โกฐเขมา สรรยา ๑๒ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณลายนํ้าชะเอมนํ้าผึง้ นํ้าสุรา นํ้านมโคก็ได

กินแกวาโยธาตุน้ัน 

๑. มหาหงิคุ 

๒. วานนํ้า 

๓. ราชดัด 

๔. สวาด 

๕. ดีปล ี

๖. สะคาน 

๗. ชะเอม 

๘. ยางทราย 

๙. ขิงแหง 

๑๐. โกฐสอ 

๑๑. โกฐเขมา 

- - - ๑. นํ้าชะเอม 

๒. นํ้าผึ้ง  

๓. นํ้าสุรา  

๔. นํ้านมโค 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๔๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๗ ขนานหน่ึงทานใหเอาชะเอม เจตมูล ใบหนาด 

การบูร  รากทนดี รากจิงจอ ขิงแหงใบสลอด วาน

นํ้า พริกไทย ดีปลี สรรพยา ๑๑ สิ่งเอาเสมอภาค

ทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนนํ้ามูตรโคก็ไดกินแกวาโย

ธาตุน้ัน 

๑. ชะเอม 

๒. เจตมลู 

๓. หนาด 

๔. การบรู 

๕. ทนดี 

๖. จิงจอ 

๗. ขิง 

๘. สลอด 

๙. วานนํ้า 

๑๐. พริกไทย 

๑๑. ดีปล ี

- - - ๑. นํ้ารอน 

๒. นํ้ามูตรโค 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๔๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๘ ขนานหน่ึงทานใหเอา เจตพังคี บอระเพ็ด หัสคุณ 

เจตมลู ไพล ขิงแหง ดีปลี สงักรณี สรรพยา ๘ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้าซาวขาวนํ้ามูตร

โคก็ไดกินแกวาโยธาตุน้ัน 

๑. เจตพังคี 

๒. บอระเพ็ด 

๓. หัสคุณ 

๔. เจตมลู 

๕. ไพล 

๖. ขิง 

๗. ดีปล ี

๘. สังกรณี 

- - - ๑. นํ้าซาว

ขาว 

๒. นํ้ามูตรโค 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๔๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๐๙ ขนานหน่ึงทานใหเอาผักเสี้ยนผี ผักคราด ผกัเปด 

หอมแดง ดีปลี ลูกผักชีลอม  ลูกผักชีลา พันธุ

ผักกาด จงกลนีสะคาน แตงหนู สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้าผึ้งนํ้ามะงั่วกิน

แกวาโยธาตุพิการออกจากตัวน้ันหาย 

๑. ผักเสี้ยนผ ี

๒. ผักคราด 

๓. ผักเปด 

๔. หอมแดง 

๕. ดีปล ี

๖. ผักชีลอม  

๗. ผักชีลา 

๘. ผักกาด 

๙. จงกลนี 

๑๐. สะคาน 

๑๑. แตงหนู 

- - - ๑. นํ้าผึ้ง 

๒. นํ้ามะงั่ว 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๔๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๑๐ จะแกทานใหเอา ลูกผักชี วานนํ้า เปลือกมูกหลวง 

หญารังกา เจตมูล พริกไทย ขิงแหง จิงจอ นํ้าเตา

ลมกระดอม มะตูมออน ดีปลี สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ามูตรโค นํ้ารอน 

นํ้าดองสะแก กินแกอาโปธาตุน้ัน 

๑. ผักชี 

๒. วานนํ้า 

๓. มูกหลวง 

๔. หญารงักา 

๕. เจตมลู 

๖. พริกไทย 

๗. ขิงแหง 

๘. จิงจอ 

๙. นํ้าเตาลม 

๑๐. กระดอม 

๑๑. มะตูม 

๑๒. ดีปล ี

- - - ๑. นํ้ามูตรโค  

๒. นํ้ารอน  

๓. สะแก 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 



 

 

๕๔๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๑๑ ขนานหน่ึงทานใหเอาเจตมูล เทียนเยาวพาณี 

ลูกผักชีลอม ลูกมูกมัน ใบผักไห ดีปลี ขิงแหง ลูก

มะตูมออน ยาขาวเย็น พริกไทย ชะเอม โกฐ

กานพราว สรรพยา ๑๒ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปน

จุณบดลายนํ้ารอนกินแกอาโปธาตุน้ัน 

๑. เจตมลู 

๒. เทียน

เยาวพาณี 

๓. ผักชีลอม 

๔. มูกมัน 

๕. ผักไห 

๖. ดีปล ี

๗. ขิงแหง 

๘. มะตูม 

๙. ยาขาวเย็น 

๑๐. พริกไทย 

๑๑. ชะเอม 

๑๒. โกฐ 

      กานพราว 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 



 

 

๕๔๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๑๒ ขนานหน่ึงทานใหเอาดีแรง พริกไทย หญารงักา 

จันทนทัง้ ๒ สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปน

จุณ เอามูตรโคเปนกระสาย บดทําแทงไวลายนํ้า

รอนกินแกอาโปธาตุน้ัน 

๑. พริกไทย 

๒. หญารงักา 

 

ดีแรง - จันทนทัง้ ๒ ๑. มูตรโค 

๒. นํ้ารอน 

กิน ๑. ผง

ละเอียด 

๒. แทง 

๑๑๓ ขนานหน่ึงทานใหเอาจิ่งจอ ขิงแหง ดีปลี ลูกราชดัด 

กระพงัโหม ขมิ้นออย ขาวขา ยาดํา พริกไทย หอม 

สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลาย

นํ้ารอนนํ้าตาลทรายนํ้าแตงกวาก็ไดกินแกพรรดึก

เพื่ออาโปธาตุน้ัน 

๑. จิ่งจอ 

๒. ขิง 

๓. ดีปล ี

๔. ราชดัด 

๕. กระพังโหม 

๖. ขมิ้นออย 

๗. ขาวขา 

๘. ยาดํา 

๙. พริกไทย 

๑๐. หอม 

- - - ๑. นํ้ารอน 

๒. นํ้าตาล 

     ทราย 

๓. แตงกวา 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 



 

 

๕๔๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๑๔ ขนานหน่ึงทานใหเอาโกฐกานพราว ลูกแตงกวา ลูก

มะตูมออน ชะเอม กุมนํ้า ใบสลอด รากตองแตก 

บอระเพ็ด สรรพยา ๘ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

บดลายนํ้ารอนนํ้าเย็นเลาก็ได กินแกอาโปธาตุน้ัน 

๑. โกฐกานพราว 

๒. แตงกวา 

๓. มะตูม 

๔. ชะเอม 

๕. กุมนํ้า 

๖. สลอด 

๗. ตองแตก 
๘. บอระเพ็ด 

- - - ๑. นํ้ารอน 

๒. นํ้าเย็น 

กิน ผง

ละเอียด 

๑๑๕ ขนานหน่ึงทานใหเอาพริกไทย ๒ สลึง ๑ เฟอง

กระเทียม ๒ สลึง ผิวมะกรูด ๒ สลึง สมอทั้งสามสิ่ง

ละ ๓ บาท แฝกหอม ๒ บาท ลูกจันทน ๑ สลึง 

ดอกจันทน ๑ สลึง กานพลู ๑ สลึง ไพล ๑ บาท 

ใบนาศ ๑ บาท นํ้าประสานทอง ๑ เฟอง ใบสลอด

น่ึง ๑ ตําลึง สรรยา ๑๖ สิ่งน้ีทําเปนจุณ บดทําแทง
ไวลายนํ้าสุรากินแกอาโปธาตุแลผายริดสีดวง ผาย

ซางทั้งปวงดีนัก 

๑. พริกไทย 

๒. กระเทียม 

๓. มะกรูด 

๔. แฝกหอม 

๕. ลูกจันทน 

๖. ดอกจันทน 
๗. กานพล ู

๘. ไพล 

๙. หนาด 

๑๐. สลอด 

- นํ้า

ประสาน

ทอง 

สมอทัง้สาม นํ้าสุรา กิน ของเหลว 

 



 

 

๕๔๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๑๖ ยาแกปถวีธาตุกําเริบแลหยอนขนานน้ีทานใหเอา 

รากเทียน ใบโลด ใบคนทีสอ แกนสน ชะเอม โกฐ

พุงปลา วานนํ้า ดีปลี แหวหมู ลูกมูกมัน ลูกผักชี 

ขิงแหง วานเปราะ สะคาน สรรพยา ๑๔ สิ่งน้ีทํา

เปนจุณ บดลายนํ้าออยแดง กินบําบัดปถวีธาตุให

โทษหายดีนัก 

๑. เทียน 

๒. โลด 

๓. คนทีสอ 

๔. สน 

๕. ชะเอม 

๖. โกฐพุงปลา 

๗. วานนํ้า 

๘. ดีปล ี

๙. แหวหม ู

๑๐. มูกมัน 

๑๑. ผักชี 

๑๒. ขิง 

๑๓. วานเปราะ 

๑๔. สะคาน 

  

- - - นํ้าออยแดง กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๕๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ชนิดยา 

๑๑๗ ยาแกเตโชธาตุกําเริบธาตุแลหยอน  ขนานน้ีทาน

ใหเอาผักแพวแดง เทียนเยาวพาณี ลูกผักชี เปลือก

มูกมัน ดีปลีแฝกหอม วานนํ้า สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอา

เสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแกเตโชธาตุ

ใหโทษหายดีนัก 

๑. ผักแพวแดง 

๒. เทียน 

    เยาวพาณี 

๓. ผักชี 

๔. มูกมัน 

๕. ดีปล ี

๖. แฝกหอม 

๗. วานนํ้า 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๑๑๘ ยาแกวาโยธาตุหยอนแลกําเริบ ขนานน้ีทานให

เอาโกฐกานพราว ลูกโมกมัน ดีปลี พริกไทย ผัก

แพวแดง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ 

บทลายนํ้ารอนกินแกวาโยธาตุใหโทษหายดีนัก 

๑. โกฐ 

    กานพราว 

๒. โมกมัน 

๓. ดีปล ี

๔. พริกไทย 

๕. ผักแพวแดง 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 



 

 

๕๕๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๑๙ ยาแกอาโปธาตุกําเริบธาตุแลหยอนขนานน้ีทาน

ใหเอาดีปลี รากชาพลู สะคาน เจตมูล ขิงแหง วาน

นํ้า วานเปราะ โกฐสอ มูกมัน ลูกกะดอม ลูก

ข้ีกาแดง สรรพยา ๑๑ สิ่งเอาสิ่งละ ๒ สลึง ทําเปน

จุณบดลายนํ้ารอนกินแกอาโปธาตุใหโทษหายดีนัก 

๑. ดีปล ี

๒. ชาพลู 

๓. สะคาน 

๔. เจตมลู 

๕. ขิง 

๖. วานนํ้า 

๗. วานเปราะ 

๘. โกฐสอ 

๙. มูกมัน 

๑๐. กะดอม 

๑๑. ข้ีกาแดง 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๑๒๐ ถาจะแกทานใหเอารากกระเทียม ใบสะเดา ใบ

คนทีสอ แกนสน สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณบดลายนํ้ารอนกินแกปถวีธาตุกําเริบหายดี

นัก 

๑. กระเทียม 

๒. สะเดา 

๓. คนทีสอ 

๔. สน 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๕๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๒๑ ถาจะแกทานใหเอาเจตมูล เทียนเยาวพาณี ลูกผักชี 

เปลือกมูกมัน สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปน

จุณบดลายนํ้ารอนกินแกอาโปธาตุกําเริบ ใหโทษ

น้ันหาย 

๑. เจตมลู 

๒. เทียน 

    เยาวพาณี 

๓. ผักชี 

๔. มูกมัน 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๑๒๒ ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี ขิงแหง พริกไทย วาน

เปราะ แหวหมู สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณ บดลายนํ้าจันทน กินแกเตโชธาตุกําเริบให

โทษน้ันหาย 

๑. ดีปล ี

๒. ขิง 

๓. พริกไทย 

๔. วานเปราะ 

๕. แหวหม ู

- - - นํ้าจันทน กิน ผง

ละเอียด 

๑๒๓ ถาจะแกทานให เอาพริกไทย เทียนเยาวพาณี 

ลูกผักชี เปลือกมูกมันสรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอ

ภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแกวาโยธาตุ

กําเริบน้ันหายดีนัก 

๑. พริกไทย 

๒. เทียน 

    เยาวพาณี 

๓. ผักชี 

๔. มูกมัน 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๕๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๒๔ ถาจะแกทานใหเอาผักแพวแดง สะคาน ขิงแหง 

พริกไทย หอยขม สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณ บดลายนํ้าผึ้งกินแกไขในเดือนอายน้ันหาย 

๑. ผักแพวแดง 

๒. สะคาน 

๓. ขิง 

๔. พริกไทย 

หอยขม - - นํ้าผึ้ง กิน ผง

ละเอียด 

๑๒๕ ถาจะแกทานใหเอาจันทนหอมแกนสน รากเสนียด 

รากมะตูม สมอทั้ง ๓ สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอ

ภาคตมกินแกไขในเดือนย่ีน้ันหาย 

๑. จันทนหอม 

๒. แกนสน 

๓. เสนียด 

๔. มะตูม 

- - สมอทัง้ ๓ - ตมกิน ของเหลว 

๑๒๖ ถาจะแกทานใหเอา รากบัวหลวงหัวกระเชาผีมด 

หัวบัวขม หัวแหวหมู ขิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอา

เสมอภาคตมกินแกไขในเดือน ๓ น้ันหาย 

๑. บัวหลวง 

๒. หัวกระเชา 

    ผีมด 

๓. บัวขม 

๔. แหวหม ู

๕. ขิง 

- - - - ตมกิน ของเหลว 

 

 



 

 

๕๕๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๒๗ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมู ผักแพวแดง เทียนดํา 

เทียนขาว ลูกจันทน  ดีปลี  กระวาน กานพลู 

หอมแดง กัญชาทั้ง ๒ สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอ

ภาคทําเปนจุณบดลายนํ้าผึ้งกินแกไขเดือน ๔ น้ัน

หาย 

๑. แหวหม ู

๒. ผักแพวแดง 

๓. เทียนดํา 

๔. เทียนขาว 

๕. ลูกจันทน 

๖. ดีปล ี

๗. กระวาน 

๘. กานพล ู

๙. หอมแดง 

- - กัญชาทั้ง ๒ นํ้าผึ้ง กิน ผง

ละเอียด 

๑๒๘ ถาจะแกทานใหเอาบอระเพ็ด แหวหมู ผักโหมหิน 

สมอไทย หญาตีนนก โกฐกานพราว ดีปลี สมุลแวง 

สรรพยา ๘ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลาย

นํ้าทากินแกไขในเดือน ๕ น้ันหายสิ้นวิเศษนัก 

๑. บอระเพ็ด 

๒. แหวหมู 

๓. ผักโหมหิน 

๔. สมอไทย 

๕. หญาตีนนก 

๖. โกฐกานพราว 

๗. ดีปล ี

๘. สมุลแวง 

- - - นํ้าทา กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๕๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๒๙ ถาจะแกทานใหเอา ลูกเอ็น วานนํ้า วานเปราะ 

ดีปลี ขิงแหง สะคาน นมพฤกษ กระวาน แหวหมู 

โกฐสอ โกฐพุงปลา สรรพยา ๑๑ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค

ทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกินแกไขในเดือน ๖ น้ัน

หาย 

๑. ลูกเอ็น 

๒. วานนํ้า 

๓. วานเปราะ 

๔. ดีปล ี

๕. ขิง 

๖. สะคาน 

๗. นมพฤกษ 

๘. กระวาน 

๙. แหวหม ู

๑๐. โกฐสอ 

๑๑. โกฐพุงปลา 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๕๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๓๐ ถาจะแกทานใหเอา ลูกจิ่งจอ ลูกชาพลู สมอไทย 

เจตมูล ชะเอม ลูกมะขอมปอม กะเพรา วานเปราะ 

หญารังกา ไครเครือ สรรพยา ๑๐ สิ่ง น้ีเอาเสมอ

ภาคทําเปนจุณบดลายนํ้าตาลทรายกินแกไขใน

เดือน ๗ น้ันหาย 

๑. จิ่งจอ 

๒. ชาพลู 

๓. สมอไทย 

๔. เจตมลู 

๕. ชะเอม 

๖. มะขอมปอม 

๗. กะเพรา 

๘. วานเปราะ 

๙. หญารงักา

๑๐. ไครเครือ 

- - - นํ้าตาลทราย กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๕๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๓๑ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมู ดีปลี ขิงแหง พริกไทย 

แฝกหอม ว านเปราะ ว าน นํ้า  ลู กผั ก ชีลอม 

มูกหลวง รากเสนียด เกลือ สรรพยา ๑๑ สิ่ง น้ีเอา

เสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแกไขใน

เดือน ๘ น้ันหายดีนัก 

๑. แหวหม ู

๒. ดีปล ี

๓. ขิง 

๔. พริกไทย 

๕. แฝกหอม 

๖. วานเปราะ 

๗. วานนํ้า 

๘. ผักชีลอม 

๙. มูกหลวง 

๑๐. เสนียด 

- เกลอื - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๕๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๓๒ ถาจะแกทานใหเอาบอระเพ็ด กระพังโหม มะแวง

ทั้ง ๒ ข้ีกาแดง รากคัดเคา รากจิ่งจอ เชือกเขา

พรวน พริกไทย สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณ บดลายนํ้ารอนนํ้าจันทน นํ้าดอกไม ก็ได

กินแกไขในเดือน ๙ น้ันหาย 

๑. บอระเพ็ด 

๒. กระพังโหม 

๓. ข้ีกาแดง 

๔. คัดเคา 

๕. จิ่งจอ 

๖. เชือกเขา 

    พรวน 

๗. พริกไทย 

- - มะแวงทั้ง ๒ ๑. นํ้าจันทน  

๒. นํ้า 

    ดอกไม 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๕๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๓๓ ถาจะแกทานใหเอา เปลือกสะเดา ลูกกะดอม 

บอระเพ็ด ข้ีกาแดง ชาพลู เทียนเยาวพาณี  โกฐ

หัวบัว ดีปลี ขิงแหง กระเทียม สรรพยา ๑๐ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคตมกินแกไขในเดือน ๑๐ น้ันหาย 

๑. สะเดา 

๒. กะดอม 

๓. บอระเพ็ด 

๔. ข้ีกาแดง 

๕. ชาพลู 

๖. เทียน 

    เยาวพาณี 

๗. โกฐหัวบัว 

๘. ดีปล ี

๙. ขิง 

๑๐. กระเทียม 

- - - - ตมกิน ของเหลว 

๑๓๔ ถาจะแกทานใหเอาตรผีลา โกฐกานพราว ใบสะเดา 

รากไครเครือ สรรพยา ๔ สิง่น้ี เอาเสมอภาคทํา

เปนจุณ บดลายนํ้ารอนนํ้าสมซาก็ไดกินแกไขเดือน 

๑๑ หาย 

๑. โกฐ 

    กานพราว 

๒. สะเดา 

๓. ไครเครือ 

- - ตรีผลา ๑. นํ้ารอน 

๒. นํ้าสมซา 

กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๖๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๓๕ ถาจะแกทานใหเอาลูกมะแวงทั้ง ๒ ลูกกะดอม 

แฝกหอม ดีปลี ขิงแหง ลกูชาพลู สรรพยา ๗ สิง่น้ี

เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้าจันทน

นํ้าดอกไมก็ไดกินแกไขในเดือน ๑๒ น้ัน หาย ๚ 

๑. กะดอม 

๒. แฝกหอม 

๓. ดีปล ี

๔. ขิง 

๕. ชาพลู 

- - มะแวงทั้ง ๒ ๑. นํ้าจันทน 

๒. นํ้า 

    ดอกไม 

กิน ของเหลว 

๑๓๖ ถาจะแกทานใหเอา ใบบอระเพ็ด แหวหมู ผักโหม

หิน สมอไท รากทนดี หญาตีนนก โกฐกานพราว 

ดีปลี สมุลแวง สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณบดลายนํ้าทากิน แกไขคิมหันตะฤดูน้ัน 

๑. บอระเพ็ด 

๒. แหวหม ู

๓. ผักโหมหิน 

๔. สมอไท 

๕. ทนดี 

๖. หญาตีนนก 

๗. โกฐ 

    กานพราว 

๘. ดีปล ี

๙. สมุลแวง 

- - - นํ้าทา กิน ของเหลว 

 



 

 

๕๖๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๓๗ ถาจะหายใจก็ใหเจ็บอุระ แลใหระส่ําระสายเปน

วิบัติตางๆดังน้ี ถาจะแกทานใหเอา สมอไทย แหว

หมู โกฐกานพราว รากไครเครือ บอระเพ็ด หญา

ตีนนก ดีปลี รากทนดี ผักโหมหิน สรรพยา ๙ สิ่งน้ี

เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ากระสายตางๆ

กินแกไขในวสันตะฤดูน้ัน 

๑. สมอไทย 

๒. แหวหมู 

๓. โกฐ 

    กานพราว 

๔. ไครเครือ 

๕. บอระเพ็ด 

๖. หญาตีนนก 

๗. ดีปล ี

๘. ทนด ี

๙. ผักโหมหิน 

- - - - กิน ผง

ละเอียด 

๑๓๘ ถาจะแกทานให เอา ใบคนทีสอ ดีปลี ขิงแหง 

พริกไทย สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ

บดลายนํ้ารอนกินแกไขในวัสสานะฤดูน้ันหาย๚ 

๑. คนทีสอ 

๒. ดีปล ี

๓. ขิงแหง 

๔. พริกไทย 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๑๓๙ ถาจะแกทานใหเอา ตรีกฏก ตรีผลา โกฐกานพราว ใบ

สะเดา รากไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณ บดลายนํ้ารอนนํ้าสุราก็ไดกินแกไขใน สรทะ 

ฤดูน้ัน 

๑. โกฐกานพราว 

๒. สะเดา 

๓. ไครเครือ 

- - ๑. ตรีกฏก 

๒. ตรีผลา 

๑. นํ้ารอน 

๒. นํ้าสุรา 

กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๖๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๔๐ ถาจะแกทานใหเอา บอระเพ็ด หญาตีนนก แหวหมู 

นมพิจิตร ขิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณบดลายนํ้ามะแวงเครอืกินแกไขในเหมันตะ

ฤดูน้ัน 

๑. บอระเพ็ด 

๒. หญาตีนนก 

๓. แหวหม ู

๔. นมพิจิตร 

๕. ขิง 

- - - มะแวงเครอื กิน ผง

ละเอียด 

๑๔๑ ถาจะแกทานใหเอาลูกกะดอม กระเทียมไพล วาน

นํ้า เทียนเยาวพาณี ตุมกาเครือ ชีสมแลว วาน

รอนทอง สังกรณี  สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค

ทําเปนจุณบดลายนํ้าขิงกินแกไข ในศศิระฤดูน้ัน 

๑. กะดอม 

๒. กระเทียม 

๓. ไพล 

๔. วานนํ้า 

๕. เทียน 

    เยาวพาณี 

๖. ตุมกาเครือ 

๗. ชีสมแลว 

๘. วานรอนทอง 

๙. สังกรณี 

- - - นํ้าขิง กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๖๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

 ถาจะแกสะทานลายนํ้ารอนแทรกพริกไท ๙ เม็ด

กิน ถาแกรอนลายนํ้าหญาตุดตู จันทนทั้ง ๒ ตมกิน

ถาจะแกเสมหะแลไขเพื่อเสมหะลายนํ้ามะงั่วนํ้าสม

ซากินแกโทษในศศิระฤดูน้ัน 

 - - - ๑. พริกไท 

๒. หญา 

    ตุดตู 

๓. จันทน 

    ท้ัง ๒ 

๔. นํ้ามะงั่ว 

๕. นํ้าสมซา 

ตมกิน ๑. ผง

ละเอียด 

๒. ของเหลว 

๑๔๒ ถาจะแกทานใหเอาลูกเอ็นโกฐสอ โกฐพุงปลา วาน

นํ้า วานเปราะ ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน ลูกผักชี 

ขิงแหง ยาทั้งน้ีสิ่งละสวน สะคาน ๑๐ สวน สรรพ

ยา ๑๑ สิ่งน้ี เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้าผึ้ง

กินแกเตโชธาตุใหโทษน้ันหายดีนัก 

๑. ลูกเอ็น 

๒. โกฐสอ 

๓. โกฐพุงปลา 

๔. วานนํ้า 

๕. วานเปราะ 

๖. ดีปล ี

๗. แหวหมู 

๘. มูกมัน 
๙. ผักชี 

๑๐. ขิงแหง 

๑๑. สะคาน 

- - - นํ้าผึ้ง กิน ผงละเอียด 

 



 

 

๕๖๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๔๓ ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี มูกหลวง หอม ลูกผักชี

ลอม แฝกหอม รากเสนียด แหวหมู วานเปราะ 

พริกไทย ขา เกลอื สรรพยา ๑๒ สิ่งเอาเสมอภาค

ทําเปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแกวาโยธาตุ ถอยน้ัน

หายดีนัก 

๑. ดีปล ี

๒. มูกหลวง 

๓. หอม 

๔. ผักชีลอม 

๕. แฝกหอม 

๖. เสนียด 

๗. แหวหม ู

๘. วานเปราะ 

๙. พริกไทย 

๑๐. ขา 

- เกลอื - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๑๔๔ ถาจะแกทานใหเอาเจตมลู โกฐสอ ลูกผักชีลอม ขิง

แหง ดีปลี ลูกมะตูมออน สรรพยา ๖ สิ่งน้ีเอาเสมอ

ภาค ทําเปนจุณ บดลายนํ้ารอนกินแกโรคอันเกิด

แตเพราะอาโปธาตุกําเริบหายนัก 

๑. เจตมลู 

๒. โกฐสอ 

๓. ผักชีลอม 

๔. ขิงแหง 

๕. ดีปล ี

๖. มะตูม 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๖๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๔๕ ถาจะแกทานใหเอากระเทียม ใบสะเดา ใบคนทสีอ 

เทพทาโร สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอ   ภาคทําเปน

จุณ บดลายนํ้าขิงกินแกโรคอันเกิดเพราะปถวีธาตุ

กําเรบิน้ันหาย 

๑. กระเทียม 

๒. สะเดา 

๓. คนทีสอ 

๔. เทพทาโร 

- - - นํ้าขิง กิน ผง

ละเอียด 

๑๔๖ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมูแฝกหอม วานเปราะ 

สาระไมหอมทั้ง ๓ โกฐกานพราว โกฐสอ ลูกจันทน 

ดอกจันทน กานพลู จันทนทั้ง ๒ เนระพูสี  ลูกผักชี
ลอม ผักปอดทั้ง ๒ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอก

กระดังงา ดีงูเหลือม ชะมด พิมเสน สรรพยา ๒๓ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายนํ้า

เถาหมวกทั้ง ๒ กินแกโรคอันเกิด แตกําเดาแล ยา

ขนานน้ีแกโรคไดทั้ง ๓ ฤดูลายนํ้ากระสายตางๆ

ตามอันควรแกโรคอันน้ันจึงหาย 

๑. แหวหมู 

๒. แฝกหอม 

๓. วานเปราะ 
๔. สาระ 

๕. โกฐกานพราว 

๖. โกฐสอ 

๗. จันทน 

๘. กานพล ู

๙. เนระพูส ี

๑๐. ผักชีลอม 

๑๑. พิกุล 
๑๒. บุนนาค 

๑๓. กระดังงา 

๑๔. พิมเสน 

๑. ดีงู

เหลือม 

๒. ชะมด 

- ๑. ไมหอม 

     ทั้ง ๓ 

๒. จันทน 
     ทั้ง ๒ 

๓. ผักปอด 

    ทั้ง ๒ 

นํ้าเถาหมวก

ทั้ง ๒ 

กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๖๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๔๗ อน่ึงถาไขแตในเพลาเชาไปถึง ๔ โมงน้ัน เปนกําลัง

เสมหะใหแกดวยดีปลรีะคนดวยเกลือสินเธาว 

ดีปล ี - เกลอื

สินเธาว 

- -   

๑๔๘ อน่ึงถาไขแตเพลา ๕ โมงไปถึงบาย ๒ โมง น้ันเปน

กําลัง กําเดา ใหแกดวยขิงระคนดวยเกลือสินเธาว 

ขิง - เกลอื

สินเธาว 

- -   

๑๔๙ อน่ึงถาไขแตเพลาบาย ๓ โมงไปจนถึงยํ่าคํ่าน้ัน 

เปนกําลังลมใหแกดวยพริกไทยระคนดวยเกลือ

สินเธาว 

พริกไทย - เกลอื

สินเธาว 

- -   

๑๕๐ อน่ึงถาไขแตเพลายํ่าคํ่าไปจนถึง ๔ ทุม น้ันเปน

กําลังเสมหะ ใหแกดวยมะขามปอมระคนดวยเกลือ

สินเธาว 

มะขามปอม - เกลอื

สินเธาว 

- -   

๑๕๑ อน่ึงถาไขแตเพลา ๕ ทุม ไปจนถึง ๘ ทุมน้ัน เปน

กําลังแหงกําเดา ใหแกดวยสมอพิเภกระคนดวย

เกลอืสินเธาว 

สมอพเิภก - เกลอื

สินเธาว 

- -   

 

 

 



 

 

๕๖๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๕๒ อน่ึงถาไขแตเพลา ๓ ยามถึงเชาน้ันเปนกําลังแหง

ลมใหแกดวยสมอช่ืออัพยาระคนดวยเกลือสินเธาว 

ถาจะแกเสลดแกกําเดา แกลมทั้ง ๓ น้ีเอายาตาม

ฤดูมาแกเถิด 

สมออพัยา - เกลอื

สินเธาว 

- -   

๑๕๓ ยาแกเสมหะขนานน้ีทานใหเอามะขามปอม ๒ 

ตําลึง สมอพิเภก ๑ ตําลึง สมออพัยา ๒ บาท 

เกลอืสินเธาว ๒ บาท สรรพยา ๔ สิง่น้ีทําเปนจุณ

บดลายนํ้าขิงกินแกเสมหะดีนัก 

๑. มะขามปอม 

๒. สมอพเิภก 

๓. สมออัพยา 

- เกลอื

สินเธาว 

- นํ้าขิง กิน ผง

ละเอียด 

๑๕๔ ยาแกกําเดาขนานน้ีทานใหเอาสมอพเิภก 2 ตําลึง 

สมออพัยา ๑ ตําลึง มะขามปอม  ๒ บาท เกลอื

สินเธาว ๒ บาท สรรพยา ๔ สิ่งน้ีทําเปนจุณบดลาย

นํ้าดอกไมกินแกกําเดาดีนัก 

๑. สมอพเิภก 

๒. สมออัพยา 

๓. มะขามปอม 

- เกลอื

สินเธาว 

- นํ้าดอกไม กิน ผง

ละเอียด 

๑๕๕ ยาแกลมขนานน้ีทานใหเอา สมออัพยา ๒ ตําลึงเอา

มะขามปอม ๑ ตําลึง สมอพิเภก ๒ บาท เกลือ

สินเธาว ๒ บาท สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทํา

เปนจุณบดลายนํ้าสมซากินแกลมดีนัก 

๑. สมออัพยา 

๒. มะขาม 

    ปอม 

๓. สมอพเิภก 

- เกลอื

สินเธาว 

- นํ้าสมซา กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๖๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๕๖ ถาแรกไขลงวัน ๑ ก็ดี ๒ วันก็ดี ใหผายเสียใหได

กอนถาเห็นวากําลังน้ันนอยนัก จะผายมิไดแลวให

แตงยาน้ีกิน  ทานใหเอาพริกไทย บอระเพ็ด แหว

หมู หญาตีนนก รากมะแวงตน ดีปลี รากไครเครือ 

สรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลาย

นํ้ารอนกินหนัก ๑ สลงึ แกไขเพื่อลมใหสะบัดรอน

สะทานหนาว วิงเวียน ใหปากฝาดแลกระหายนํ้า

น้ัน หายดีนัก 

๑. พริกไทย 

๒. บอระเพ็ด 

๓. แหวหม ู

๔. หญาตีนนก 

๕. มะแวงตน 

๖. ดีปล ี

๗. ไครเครือ 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

๑๕๗ ถาไข ๔ วันไปจน ๗ วันทานใหเอาพริกไทย ราก

ไครเครือ บอระเพ็ด ลูกมูกมัน สงักรณี ขิงแหง ราก

มะแวงทั้ง ๒ สรรพยา ๘ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปน

จุณ บดลายนํ้ารอนกินแกไขเพื่อลม ใหสะทานรอน

สะทานหนาวแกวิงเวียน แกกระหายนํ้า แกกินขาว

ไมไดน้ันหาย 

๑. พริกไทย 

๒. ไครเครือ 

๓. บอระเพ็ด 

๔. มูกมัน 

๕. สังกรณี 

๖. ขิง 

- - มะแวงทั้ง ๒ นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 



 

 

๕๖๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๕๘ ถาไขวัน ๑ ไปถึง ๗วัน ทานใหเอาขิงแหง ใบสะเดา 

จันทนขาว หญาตีนนก รากไครเครือ สรรพยา ๕ 

สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายนํ้ารากเสนียด 

ตมกิน ๑ สลึงแกไขเพื่อกําเดาไมเปนอันทีจ่ะนอน

หลบัใหละเมอใหอาเจียนโลหิตออกแลแกปากหาย

ดีนัก 

๑. ขิง 

๒. สะเดา 

๓. จันทนขาว 

๔. หญาตีนนก 

๕. ไครเครือ 

- - - นํ้าราก

เสนียด 

๑. กิน 

๒. ตม 

    กิน 

๑. ผง

ละเอียด 

๒. ของ 

    เหลว 

๑๕๙ ถาไข ๗ วัน ไปจนถึง ๑๔ วันทานใหเอายาอันช่ือ

วาปโตลาทิคุณน้ันแก ยาปโตลาทิคุณขนานน้ีทาน

ใหเอา ขิงแหง ๒ สลงึ ฝกราชพฤกษ ๒ สลึง ลกู

กระดอม ๑ สลึง เปลือกประคําดีกระบอื ๑ สลึง 

สะคาน ๑ สลึง จันทนขาว ๑ สลึง แฝกหอม ๑ 

สลงึ ลูกผักชีลอม ๑ สลงึ แหวหมู ๑ สลึง 

บอระเพ็ด ๑ สลึง ลูกมะตูมออน ๑ สลงึ สมอพเิภก 

๑ บาท มะขามปอม  ๑ บาท สรรพยา ๑๕ สิ่งน้ีตม

ก็ไดทําผงก็ไดกินบําบัดไขเพือ่กําเดา แลไขเวนวัน 

๑ ไขก็ดี  

๑. ขิง 

๒. ราชพฤกษ 

๓. กระดอม 

๔. ประคําดี 

    กระบือ 

๕. สะคาน 

๖. จันทนขาว 

๗. แฝกหอม 

๘. ผักชีลอม 

๙. แหวหม ู

- - - - ๑. ตม 

    กิน 

๒. ผง 

    กิน 

๑. ของ 

   เหลว 

๒. ผงละ 

   เอียด 



 

 

๕๗๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๕๙ 

(ตอ) 

เวน ๒ วันไขวัน ๑ ก็ดี เวน ๓ วัน เวน ๔ วัน ไขวัน 

๑ ก็ดี แกทั้งเมื่อยขนลุกจุกเสียดแลโลหิตหายดีนัก 

๑๐. บอระเพ็ด 

๑๑. มะตูม 

๑๒. สมอพิเภก 

๑๓. มะขามปอม 

      

๑๖๐ ถาไขเพื่อเสมหะแตวัน ๑ ถึง ๔ วัน ทานใหเอา 

ดีปลี โกฐกานพราว โกฐพงุปลา สมลุแวง สรรพยา 

๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้าผึง้กบันํ้า

มะนาวระคนกันกินเชากินเย็นแกไขเพือ่เสมหะ แก

หอบหายใจขัดแลอาเจียนแกปากหวานและกินขาว

มิไดน้ันหาย 

๑. ดีปล ี

๒. โกฐ 

    กานพราว 

๓. โกฐพุงปลา 

๔. สมุลแวง 

- - - ๑. นํ้าผึ้ง 

๒. มะนาว 

กิน ผง

ละเอียด 

๑๖๑ ถาไขแตวัน ๑ ไปถงึ ๗ วันทานใหเอาดีปล ีบอระเพ็ด 

เทพทาโร รากมะแวงตน รากไครเครือ รากละหุงราก 

ผักโหมหิน สรรพยา ๗ สิง่น้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณ

บดลายนํ้าสมซากินหนัก ๑ สลงึ แกไขเพ่ือเสมหะ ให

หายใจขดัแลอาเจยีนแกสะบัดรอนสะบดัหนาวแก

ปากหวานกินขาวมิไดหายดีนัก 

๑. ดีปล ี

๒. บอระเพ็ด 

๓. เทพทาโร 

๔. มะแวงตน 

๕. ไครเครือ 

๖. ละหุงราก 

๗. ผักโหมหิน 

- - - นํ้าสมซา กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๗๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๖๒ ถาเพลิงธาตุหยอนทานใหเอา พรกิไทย ๑ ขิง ๒

สะคาน ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ เจตมลู ๑๖ กินแก

เพลงิธาตุหยอน 

๑. พริกไทย 

๒. ขิง 

๓. สะคาน 

๔. ชาพลู 

๕. ดีปล ี

๖. เจตมลู 

- - - - ๑. ตม 

    กิน 

๒. ผง 

    กิน 

๑. 

ของเหลว 

๒. ผง

ละเอียด ถาธาตุดินหยอนทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๒ 

สะคาน ๓ ชาพลู ๔ เจตมูล ๘ ดีปลี ๑๖ กินแกธาตุ

ดินหยอน 

ถาธาตุนํ้าหยอนทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๒ 

สะคาน ๓ เจตมลู ๔ ดีปลี ๘ ชาพลู ๑๖ กินแกธาตุ

นํ้าหยอน 

ถาธาตุลมหยอน ทานใหเอาพริกไทย ๑ขิง ๒ เจต

มูล ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ สะคาน ๑๖ กินแกธาตุลม

หยอน 

อันวาเบญจกลูทั้ง ๔ ขนานน้ี ตมก็ไดทําผงก็ได

สําหรับธาตุทั้ง ๔ หยอนดีนัก 

 

 



 

 

๕๗๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ชนิดยา 

๑๖๓ ยาช่ือเบญจกลูเสมอภาคขนานน้ีทานใหเอา ชาพลู 

๑ สะคาน ๑ ขิงแหง ๑ ดีปลี ๑ เจตมลู ๑ สรรพยา 

๕ สิ่งตมก็ไดทําผงก็ได กินสําหรับธาตุประจําใน

คิมหันตะฤดูดีนัก 

๑. ชาพลู 

๒. สะคาน 

๓. ขิง 

๔. ดีปล ี

๕. เจตมลู 

- - - - ๑. ตม 

๒. ผง 

๑. ของ 

    เหลว 

๒. ผงละ 

    เอียด 

๑๖๔ ยาเบญจกลูแทรกขนานน้ีทานใหเอาชาพลู ๑ ไพ 

สะคาน ๑ สลึงขิง แหง ๑ สลึง ๑ ไพ ดีปลี ๒ สลงึ 

เจตมลู ๒ สลงึ ๑ ไพ สรรพยา ๕ สิง่น้ี ตมก็ไดทํา

ผงก็ไดกินสําหรับธาตุประจําในวัสสานะตฤดูดีนัก 

๑. ชาพลู 

๒. สะคาน 

๓. ขิง 

๔. ดีปล ี

๕. เจตมลู 

- - - - ๑. ตม 

๒. ผง 

๑. ของ 

    เหลว 

๒. ผงละ 

    เอียด 

๑๖๕ ยาช่ือ เบญจกูลโสฬส ขนานน้ีทานใหเอา ชาพลู ๒ 

สะคาน ๓ ขิงแหง ๔ ดีปลี ๕ เจตมูล ๘ สรรพยา ๕

สิ่งน้ี ตมทําผงก็ได สําหรบัประจําในเหมันตะฤดูดี

นัก 

๑. ชาพลู 

๒. สะคาน 

๓. ขิง 

๔. ดีปล ี

๕. เจตมลู 

- - - - ๑. ตม 

๒. ผง 

๑. ของ 

    เหลว 

๒. ผงละ 

    เอียด 

 



 

 

๕๗๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๖๖ ยาช่ือสาธุเบญจกูล ขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๑ 

ชาพลู ๒ ขิงแหง ๓ ดีปลี ๔ เจตมูล ๕ สรรพยา ๕ 

สิ่งน้ีตมทําผงก็ไดกินแกจุกเสียดแลลมปจจุบันถาจะ

แกลงทองลายนํ้าผึ้งกิน ถาจะแกทองมิสบาย แลจะ

ใหบํารุงธาตุลายนํ้ารอนแทรกพริกไทยเทาอายุสมผู

ไขน้ันกิน ถาจะแกตัวรอนแลสันนิบาตลายนํ้าผึ้ง

รวงนํ้าสมซาก็ได ถาจะแกลมจุกเสียดลายนํ้า

กระเทียมกิน สรรพกระสายตามแตจะยักยายโดย

อันควรกับโรคานุโรคแลควรกับฤดูแลกาลแลเพลา

น้ันก็อาจบําบัดโรคทั้งปวงน้ันไดดีนัก 

๑. สะคาน 

๒. ชาพลู 

๓. ขิง 

๔. ดีปล ี

๕. เจตมลู 

- - - ๑. นํ้าผึ้ง 

๒. นํ้ารอน  

     แทรก 

     พริกไทย 

๓. นํ้าผึ้งรวง 

๔. นํ้าสมซา 

๕. กระเทียม 

๑. ตม 

๒. ผง 

๑. ของ 

    เหลว 

๒. ผงละ 

    เอียด 

๑๖๗ ยาช่ือมหาสาธุเบญจกูล ขนานน้ีทานใหเอาชาพลู ๒ 

สะคาน ๓ ขิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ พริกไทย

เทายาทั้งหลาย สรรพยา ๖ สิ่งน้ีตม ทําผงก็ไดถา

จะแกตัวรอนสันนิบาตลายนํ้าขิงนํ้าขากิน ถาจะแก

พรรดึกลายนําตรีผลาตม สรรพกระสายตามแตจะ

ยักยายเอาเถิด 

๑. ชาพลู 

๒. สะคาน 

๓. ขิง 

๔. ดีปล ี

๕. เจตมลู 

๖. พริกไทย 

- - - ๑. นํ้าขิง 

๒. นํ้าขา 

๓. ตรีผลา 

๑. ตม 

๒. ผง 

๑. ของ 

    เหลว 

๒. ผงละ 

    เอียด 



 

 

๕๗๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๖๘ ยาช่ือมหิทธิมหาสาธุเบญจกูลขนานน้ีทานใหเอาขิง 

๑ สะคาน ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๕  สรรพยา 

๕ สิ่งน้ีทานใหตมทําผงก็ไดกินแกลง ๘ จําพวก แก

เสมหะ ๒ จําพวก แกจําเริญอัคนีผล ถาจะแก

พรรดึกเอาชาพลู ๒ สวน ถาจะแกลมจุกเสียดให

ทวีดีปลีข้ึน ๑๖ สวน สรรพนํ้ากระสายตามแตจะ

ยักยายเอา อันควรกับโรคน้ันเถิด 

๑. ขิง 

๒. สะคาน 

๓. เจตมลู 

๔. ชาพลู 

๕. ดีปล ี

- - - - ๑. ตม 

๒. ผง 

๑. ของ 

    เหลว 

๒. ผงละ 

    เอียด 

๑๖๙ ยาช่ือเบญจกูลแทรกขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๒ 

สลึง ชาพลู ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท ๒ สลึง ขิงแหง ๒ 

บาทเจตมูล ๑ ตําลึง สรรพยา ๕ สิ่งน้ีทําเปนจุณ 

ถาจะแกเพลิงธาตุมิเสมอกัน ลายนํ้าแกงยากินทุก

วันเชาเย็นถาจะแกลมกาศคูณนํ้ากระเทียมนํ้าสุราก็

ไดถาจะแกลมปตฆาต ลายสุรากินแทรกผิวมะกรูด

มหาหิงคุ นอยหน่ึงกิน 

๑. สะคาน 

๒. ชาพลู 

๓. ดีปล ี

๔. ขิง 

๕. เจตมลู 

- - - ๑. นํ้าแกงยา 

๒. กระเทียม 

๓. นํ้าสุรา 

๔. สุรา 

    แทรกผิว 

     มะกรูด 

    มหาหิงคุ 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 



 

 

๕๗๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๐ ถาจะแกลมอัคนีวาตะแลลมอันเกิดแตปลายเทาแล

ใหเย็นไปตําระขางหน่ึงก็ดีเอามะแวงทั้ง๒สมุลแวง

มะเขือข่ืนเทียนทั้ง ๕ สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอ

ภาคทําเปนจุณบดกับเบญจกูลลายนํ้าผึ้งเกลือ

รําหัดกินหายดีนัก 

๑. สมุลแวง 

๒. มะเขือข่ืน 

 

- - ๑. มะแวง 

    ทั้ง ๒ 

๒. เทียน 

    ทั้ง ๕ 

๓. เบญจกลู 

นํ้าผึ้งเกลือ กิน ผง

ละเอียด 

๑๗๑ ยาชื่อมาตลุงโสฬส ขนานน้ีทานใหเอา สะคาน ๑ 

เจตมลู ๑ ตรีกฏก ๓ รากชาพลู ๑ สรรพยา ๖ สิง่น้ี

ยืนไวเอาเสมอภาคถาจะทําใหเปนเบญจกลูณ

รายณเอามะกรูด ใบคนทสีอ รากจิงจอ ราก

ตองแตก หัสคุณเทศ เปลาทั้ง ๒ มหาหิงคุ ยาดํา 

สรรพยา ๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาค ใหฆาหสัคุณดัวยนํ้า

มะนาว ใหฆาเปลาดัวยนํ้าเปลอืกคนทา ใหฆาราก

จิงจอ รากตองแตก ดัวยนํ้าผักคราด ใหฆามหาหิงคุ

ดัวยนํ้ากระเทียมแลวกระทําใหเปนจุณ บดนํ้า

กระสายตางๆ กินแกวาโยธาตุโลหิต แกบิดวิเศษ

นัก อันน้ีช่ือยาโสฬสมาตลุงเบญจกลูนรายณ 

๑. สะคาน 

๒. เจตมลู 

๓. ชาพลู 

๔. มะกรูด 

๕. คนทีสอ 

๖. จิงจอ 

๗. ตองแตก 

๘. หัสคุณเทศ 

๙. มหาหงิคุ 

๑๐. ยาดํา 

- - ๑. ตรีกฏก 

๒. เปลา 

     ทั้ง ๒ 

๑. มะนาว 

๒. เปลอืก 

     คนทา 

๓. ผักคราด 

๔. กระเทียม 

กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๗๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๒ ลําดับน้ีจะกลาวดัวยกระสายเบญจกูลสืบตอไปดังน้ี

อันวาลักษณะเบญจกูลน้ัน 

ถาจะแกลมลายนํ้าขานํ้ากระเทียมกิน 

- - - เบญจกลู ๑. นํ้าขา 

๒. กระเทียม 

กิน ผง 

ถาจะแกลม๘จําพวกลายนํ้ากุมบกกิน - - - เบญจกลู นํ้ากุมบก กิน ผง 

ถาจะแกลมจุกอกเอารากเบญจกูล  ๑ บาท 

พริกไทย ๑ สลึง กะทือ ๑ บาท เปลือกกุมบก ๒ 

สลึง กระเทียม ๑ สลึง สรรพยา ๙ สิ่งน้ีทําเปนจุณ

ปรุงลงในเบญจกูลลายนํ้าผึ้งนํ้ากะเม็งนํ้าคนทีสอก็

ไดกินแกดีนัก 

๑. พริกไทย 

๒. กะทือ 

๓. กุมบก 

๔. กระเทียม 

- - เบญจกลู ๑. นํ้าผึ้ง  

๒. นํ้ากะเมง็  

๓. คนทีสอ 

กิน ผง

ละเอียด 

ถาจะแกจุกเสียดเปนกอนในอุทรลายนํ้าเปรียงพระ

โคกิน 

- - - เบญจกลู นํ้าเปรียง

พระโคกิน 

กิน ผง 

 

 

 

 

 



 

 

๕๗๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๒ 

(ตอ) 

ถาจะแกลมตีนเย็นตัวเย็นลายนํ้าขิง นํ้าขา นํ้า

กระเทียมกินถาจะแกไขเพื่อลมลายนํ้าสมซานํ้าขา

แกนํ้ากระเทียมนํ้ากุมบกกิน 

- - - เบญจกลู ๑. นํ้าขิง  

๒. นํ้าขา  

๓. นํ้ากระเทียม 

๔. นํ้าสมซา 

๕. นํ้ากุมบก 

กิน ผง 

 ถาจะแกไขเพื่อเสมหะปะทะอกลายนํ้าไพลนํ้าคนที

สอลายนํ้าลูกจันทนตมกิน 

- - - เบญจกลู ๑. นํ้าไพล 

๒. นํ้าคนทีสอ 

๓. ลูกจันทน 

ตมกิน ของเหลว 

ถาจะเสมหะลายนํ้าขิงกิน - - - เบญจกลู นํ้าขิง กิน ผง 

ถาจะแกเสมหะแหงลาย นํ้ามะนาวเกลือรําหัดกิน - - - เบญจกลู นํ้ามะนาเกลือ กิน ผง 

ถาจะแกใหเสมหะออกลายนํ้ามะนาวแทรกกานพลู

กิน 

- - - เบญจกลู นํ้ามะนาว

แทรกกานพล ู

กิน ผง 

ถาจะแกประดงลายนํ้าฟกกิน - - - เบญจกลู นํ้าฟก กิน ผง 

ถาจะแกลมริดสีดวงผอมเหลืองลายนํ้าจิ่งจอนํ้าอังกาบ

กิน 

- - - เบญจกลู ๑. นํ้าจิง่จอ  

๒. นํ้าองักาบ 

กิน ผง 

 

 



 

 

๕๗๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๒ 

(ตอ) 

ถาจะแกริดสีดวงแหงแลหืดไอลายนํ้าโกฐทั้ง ๕ ตม

กิน 

- - - เบญจกลู นํ้าโกฐทั้ง ๕ ตมกิน ของเหลว 

 ถามิฟงลายนํ้าใบคนทีสอใบกะเม็งตัวผูกิน - - - เบญจกลู ๑. คนทีสอ  

๒. กะเมง็ตัวผู 

กิน ผง 

ถาจะแกริดสีดวงตกโลหิตลายนํ้าใบกะเม็ง  ใบ

เสนียด รากกลวยตีบตมกิน 

- - - เบญจกลู ๑. นํ้าใบกะเมง็ 

๒. ใบเสนียด  

๓. กลวยตีบ 

กิน ของเหลว 

ถาจะแกไขผอมเหลืองลายนํ้ามะนาวแทรกไพลเทา

เบญจกูลกิน 

- - - เบญจกลู นํ้ามะนาวแทรก

ไพล 

กิน ผง 

ถาจะใหลงลายนํ้ามะขามเปยกนํ้ากระเทียมกิน - - - เบญจกลู ๑. มะขามเปยก  

๒. นํ้ากระเทียม 

กิน ผง 

 



 

 

๕๗๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๒ 

(ตอ) 

ถาจะแกบิดมูกเลือดลายนํ้าเปลือกลูกทับทิม 

เปลือกโมกมัน กินตําเอาพริกไทยรําหัดลง 

- 

 

 

 

- - เบญจกลู ๑. ทับทิม 

๒. เโมกมนั 

๓. พริกไทย 

กิน ผง 

ถาจะแกทองมานลายนํ้านมโคกิน - - - เบญจกลู นํ้านมโค กิน ผง 

ถาจะแกใหฟกบวมทั้งตัวก็ดีและบวมทองก็ดีลาย

นํ้าพันงูแดงทั้งตนทั้งรากตมกิน ถาจะแกมุตกิด มุต

ฆาต ลายนํ้าเบญจข้ีเหล็กตมกิน 

- - - เบญจกลู ๑. นํ้าพันงูแดง 

๒. เบญจ 

    ข้ีเหล็ก 

กิน ผง 

ถามิฟงลายนํ้าเปลือกโมกมัน กลวยตีบ ครั่งดุนตม

กิน 

- - - เบญจกลู ๑. โมกมัน  

๒. กลวยตีบ  

๓. ครั่งดุน 

กิน ของเหลว 

 

 

 

 



 

 

๕๘๐ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๒ 

(ตอ) 

ถาจะแกปสสาวะมิออกลายนํ้ามะนาวนํ้าผายปาก็

ไดถามิฟงเอานํ้าดางข้ีเหล็กทั้ง ๕ นํ้า แกนแสมทั้ง 

๒ นํ้าดางพันงูแดง นํ้าดางใบสะแก นํ้าคางงวงตาน 

นํ้าดางเบี้ยผู นํ้าแตงโม นํ้าแตงกวาคุลิการดัวยกัน

เขาแลวจึงเอาสารสมดินปะสิวขาวรําหัดลงลาย

เบญจกูลกิน 

- - - เบญจกลู ๑. นํ้ามะนาว 

๒. นํ้าผายปา 

๓. นํ้าดางข้ี 

     เหล็กทัง้ ๕ 

๔. นํ้าแกนแสม 

    ทั้ง ๒ 

๕. นํ้าดางพัน 

     งูแดง  

๖. นํ้าดาง 

     ใบสะแก  

๗. นํ้าคางงวงตาน  

๘. นํ้าดางเบี้ยผู  

๙. นํ้าแตงโม 

๑๐. นํ้าแตงกวา 

๑๑. สารสม 

๑๒. ดินปะสิวขาว 

กิน ผง 



 

 

๕๘๑ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๒ 

(ตอ) 

ถาจะแกบวม ๕ ประการลายนํ้าผักกระชับกิน - - - เบญจกลู นํ้าผัก

กระชับ 

กิน ผง 

ถาจะแกจับ ๕ ประการลายนํ้ารอนกิน - - - เบญจกลู นํ้ารอน กิน ผง 

ถาจะแกริดสีดวงประการลายนํ้าเทียนทั้ง ๕ ตมกิน - - - เบญจกลู นํ้าเทียนทั้ง

๕ 

ตมกิน ของเหลว 

ถาจะแกลงลายนํ้ารอนกิน - - - เบญจกลู นํ้ารอน กิน ผง 

ถาจะแกบิดลายนํ้าใบทับทิมแทรกกระเทียมกิน - - - เบญจกลู นํ้าใบทับทมิ 

แทรก

กระเทียม 

กิน ผง 

ถาจะแกทองข้ึนลายนํ้าเทียนดําตมกิน - - - เบญจกลู นํ้าเทียนดํา ตมกิน ของเหลว 

ถาลมจุกเสียดลายนํ้าขิงนํ้าขากิน - - - เบญจกลู ๑. นํ้าขิง  

๒. นํ้าขา 

กิน ผง 

ถาจะแกน่ิวลายนํ้าออยแดงกิน - - - เบญจกลู นํ้าออยแดง กิน ผง 

ถาจะแกดีพลุงดีเดือดลายนํ้าจันทนทั้ง๒กิน - - - เบญจกลู นํ้าจันทน 

   ทั้ง ๒ 

กิน ผง 

ถาจะแกโลหิตเปนกอนในอุทรลายนํ้ากะเม็งกิน - - - เบญจกลู นํ้ากะเมง็ กิน ผง 



 

 

๕๘๒ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน/สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๒ 

(ตอ) 

ถาจะแกจับไขใหอุทรน้ันลายนํ้ารอนแทรกลกูสลอด

ลง 

- - - เบญจกลู นํ้ารอนแทรก

ลูกสลอด 

กิน ผง 

ถาจะแกทองลั่นโครกๆลายนํ้าเจตมูลกิน - - - เบญจกลู นํ้าเจตมลู กิน ผง 

ถาจะแกหืดลายนํ้ามะนาวกิน - - - เบญจกลู นํ้ามะนาว กิน ผง 

ถาจะแกอุทรฟกลายนํ้าแกงยากิน - - - เบญจกลู นํ้าแกงยา กิน ผง 

ถาจะแกเสมหะตีข้ึนลายนํ้ารอนแทรกพิมเสนแทรก

การบูรกิน 

- - - เบญจกลู นํ้ารอนแทรก

พิมเสน แทรก

การบรู 

กิน ผง 

ถาจะแกลมวิงเวียนอยูทั้งตัวลายนํ้าแกงยากิน - - - เบญจกลู นํ้าแกงยา กิน ผง 

ถาปลูกธาตุทั้ง ๔ ลายนํ้าผึ้งรวงนํ้าสมซากินวิเศษ

นัก 

- - - เบญจกลู ๑.นํ้าผึ้งรวง 

๒.นํ้าสมซา 

กิน ผง 

 

 

 

 

 



 

 

๕๘๓ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๓ ยาแกสมาธาตุขนานน้ีทานใหเอาดีปลี ๑ บาท เน้ือ

สมอ ๑ บาท เจตมูล ๑ บาท ขิงแหง ๒ สลึง 

สะคาน ๒ สลึง ชาพลู ๒ สลึง สรรพยา ๖ สิ่งตมทํา

ผงก็ไดลายนํ้าจันทนหอมแลนํ้ากระสายอันจําเริญ

เพลิงธาตุน้ันกินแกสมาธาตุ 

๑. ดีปล ี

๒. เน้ือสมอ 

๓. เจตมลู 

๔. ขิง 

๕. สะคาน 

๖. ชาพลู 

- - - นํ้าจันทน

หอม 

กิน ผง 

๑๗๔ ยาวิสมธาตุขนานน้ีทานใหเอาหญาเกล็ดหอยทั้ง ๒

รากมะแวงทั้ง ๒ รากกระถินแดง รากแคปา ราก

ไขเนา รากมะขบ รากกรรณิการ รากมะตุม สรรพ

ยา ๑๐ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคใหประกอบกับดีปลีทํา

เปนจุณลายนํ้าดอกไมจันทนก็ไดแกวิสมธาตุน้ันดี

นัก 

๑. กระถินแดง 

๒. แคปา 

๓. ไขเนา 

๔. มะขบ 

๕. กรรณิการ 

๖. มะตุม 

- - ๑. มะแวง 

    ทั้ง ๒ 

๒. หญา 

   เกล็ดหอย 

   ทั้ง  ๒ 

๑. ดีปล ี

๒. ดอก 

   ไมจันทน 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 



 

 

๕๘๔ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๕ ยาแกติกขธาตุขนานน้ีทานใหเอาเกสรบัวหลวงทั้ง 

๒ เกสรสัตตบงกช ดอกสัตตบุษย สัตตบรรณ ดอก

ลินจง ดอกจงกลนี ดอกผัวเผื่อน ดอกบัวขม ดอก

พิกุล ดอกบุนนาค ดอกมะลิซอน ดอกมะลิลา ดอก

จําปา ดอกกระดังงา ดอกสารภี ดอกลําเจียก ดอก

การะเกด ดอกมะงั่ว ดอกมะนาว ดอกคัดเคา ดอก

สมโอ รากหญานางทั้ ง  ๒ ระยอม ไคร เครือ 

กฤษณา กระลําพัก กรักขี สรรพยา ๒๙ สิ่งน้ีเอา

เสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ากระสายอันเย็นแล

สุขุมน้ันกินแกติกขธาตุแลอาหารที่จบริโภคน้ันก็ให

เย็นจงหนักคือแตงโมแลแตงกวาน้ัน 

๑. สัตตบงกช 

๒. สัตตบุษย 

๓. สัตตบรรณ 

๔. ลินจง 

๕. จงกลนี 

๖. ผัวเผื่อน 

๗. บัวขม 

๘. พิกุล 

๙. บุนนาค 

๑๐. มะลซิอน 

๑๑. มะลลิา 

๑๒. จําปา 

๑๓. กระดังงา 

๑๔. สารภี 

๑๕. ลําเจยีก 

๑๖. การะเกด 

๑๗. มะงั่ว 

- - ๑. บัวหลวง 

   ทั้ง ๒ 

๒. หญานาง 

    ทั้ง ๒ 

- กิน ผง

ละเอียด 



 

 

๕๘๕ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๕ 

(ตอ) 

 ๑๘. มะนาว 

๑๙. คัดเคา 

๒๐. สมโอ 

๒๑. ระยอม 

๒๒. ไครเครือ 

๒๓. กฤษณา 

๒๔. กระลําพัก 

๒๕. กรักขี 

      

๑๗๖ ยาแกมันทธาตุขนานน้ีทานใหเอาดีปลี ๑ ตําลึง 

เน้ือสมอ ๑ ตําลึงบดรําหัดดีเกลือกินวันละ ๓ เพลา

แกมันทธาตุน้ันหายดีนัก 

๑. ดีปล ี

๒. สมอ 

- - - ดีเกลือ กิน ผง 

๑๗๗ ยาแกธาตุเพลิงถอยน้ันขนานน้ีทานใหเอาตรีกฏก

ตรีผลาขมิ้นออยสรรพยา ๗ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบด

ลายนํ้ามะงั่วกินแกเพลิงธาตุหยอนถอยเผาอาหาร

มิไดละเอียดใหเกิดวาโยกลานักใหอาเจียนแลลง

ทองสมมุติวาลมปวงน้ันหายดีนัก 

ขมิ้นออย - - ๑. ตรีกฏก 

๒. ตรีผลา 

นํ้ามะงั่ว กิน ผง 



 

 

๕๘๖ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๗๘ ขนานหน่ึงทานใหเอาพริกขิงกระเทียมใบสะเดา

สรรพยา ๔ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคบทลายนํ้ารอนเกลือ

รําหัดกินแกธาตุหยอนถอยน้ันหายดีนัก 

๑. พริก 

๒. ขิง 

๓. กระเทียม 

๔. สะเดา 

- - - ๑. นํ้ารอน  

๒. เกลือ 

กิน ผง 

๑๗๙ ยาบํารุงธาตุขนานน้ีทานใหเอาโกฐกานพราว ๑ 

บาท ลูกกะดอม ๑ บาท ตาออยแดง ๑ บาท 

บอระเพ็ด ๑ บาท กะเพรา ๑ บาท ยาขาวเย็น ๒ 

บาท สรรพยา ๖ สิ่งน้ีทําเปนจุณบดลายนํ้ารอนกิน

บํารุงธาตุทั้ง ๔ ใหบริบูรณแลแกเหน่ือยหอบหายดี

นัก 

๑. โกฐ 

    กานพราว 

๒. กะดอม 

๓. ออยแดง 

๔. บอระเพ็ด 

๕. กะเพรา 

๖. ขาวเย็น 

- - - นํ้ารอน กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๘๗ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๘๐ ขนานหน่ึงทานใหเอา ยาขาวเย็น ตรีกฏก ตรีผลา

ลูกผักชี แหวหมู บอระเพ็ด เถาตําลึง ไครหอม ใบ

สะเดาดิน หญาตีนนก ลูกมะตูมออน รากหญา

ขัดมอน โกศกานพราว ขมิ้นออย กะเพรา สรรพยา

ยา ๑๙ สิ่งน้ีเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายนํ้ารอน

นํ้าสุรากินก็ไดเปนยาชูกําลังธาตุแลแกโรคพุงโรแล

พยาธิในอุทรน้ันหายดีนัก 

๑. ขาวเย็น 

๒. ผักชี 

๓. แหวหม ู

๔. บอระเพ็ด 

๕. ตําลึง 

๖. ไครหอม 

๗. สะเดาดิน 

๘. หญาตีนนก 

๙. มะตูม 

๑๐. หญา 

      ขัดมอน 

๑๑. โกฐ 

      กานพราว 

๑๒. ขมิ้นออย 

๑๓. กะเพรา 

- - ๑. ตรีกฏก 

๒. ตรีผลา 

๑. นํ้ารอน 

๒. นํ้าสุรา 

กิน ผง

ละเอียด 

 



 

 

๕๘๘ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๘๑ ยาชื่อเบญจรสธิคุณขนานน้ีทานใหเอาโกฐทั้ง ๕ 

สิ่งละ ๒ บาท ลูกจันทน ๒ บาท เทียนทั้ง ๕ สิ่งละ 

๑ บาท ดอกจันทน  ๒ สลึง กระวาน ๒ สลึ ง 

กานพลู ๒ สลึง แหวหมู ๒ สลึง กระจับ ๒ สลึง ลูก

บัวเกราะ ๒ สลึง ถ่ัวลิสง ๒ สลึง ชะเอมเทศ ๒ 

สลึง ๑ เฟอง สรรพยา ๑๙ สิ่งน้ีทําเปนจุณแลวจึง

เอานํ้าออยแดงจอก ๑ นํ้าผึ้งรวงจอก ๑ นํ้านมโค

จอก ๑ นํ้ามะงั่วจอก ๑ กวนเขาดัวยกันเอาไวกิน

เปนนิจแกหอบหิวหาแรงมิไดเปนยาชูกําลังถึงมาตร

วาอดอาหารอยูถึง ๗ วันแลวก็ดีไดกินยาอันน้ีอาจ

ทรงสรางกําลังใจไวไดวิเศษนัก 

๑. จันทน 

๒. กระวาน 

๓. กานพล ู

๔. แหวหม ู

๕. กระจบั 

๖. บัวเกราะ 

๗. ถ่ัวลิสง 

๘. ชะเอมเทศ 

 

- - ๑. โกฐทั้ง ๕ 

๒. เทียน 

    ทั้ง ๕ 

 

๑. นํ้าออย 

    แดง 

๒. นํ้าผึ้งรวง 

๓. นํ้านมโค 

๔. นํ้ามะงั่ว 

กิน ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 



 

 

๕๘๙ 

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ) 

ลําดับ ข้ึนตน / สวนประกอบตํารับ พืช สัตว ธาตุ พิกัดยา นํ้ากระสาย วิธีใช ลักษณะ 

๑๘๒ ยาชื่อเวลาธิคุณ  ขนานน้ีทานให เอา ลูกเอ็น

สมุลแวง ใบกระวาน ดีปลี ชะเอม ขมิ้นชันสิ่งละ

สวนพริกไทยขิงแหงสิ่งละสวนลูกมะขามปอม ๘ 

สวนสรรพยา ๙ สิ่งน้ีทําเปนจุณ แลวจึงเอานํ้า

มะกรูดจอก ๑ นํ้ามะนาวจอก ๑ นํ้าสมซาจอก ๑ 

นํ้ามะขามเปยกจอก ๑ นํ้าผึ้งรวง ๒ จอกขัณฑสกร 

๒ จอกคุลิการกันเขาเอาเกลือรําหัดเค่ียวใหขนเอา

ทาลิ้นใหเน่ืองๆ ถาจะกินใหเพลานัก ๑ สลึงแก

คอแหงคอแหบแสบอุระแลริดสีดวงก็หายวิเศษนัก 

๑. ลูกเอ็น 

๒. สมุลแวง 

๓. กระวาน 

๔. ดีปล ี

๕. ชะเอม 

๖. ขมิ้นชัน 

๗. พริกไทย 

๘. ขิง 

๙. มะขามปอม 

- - - ๑. นํ้า 

    มะกรูด 

๒. นํ้า 

    มะนาว 

๓. นํ้าสมซา 

๔. นํ้ามะ 

   ขามเปยก  

๕. นํ้าผึ้งรวง 

๖. ขัณฑสกร 

ทา/ 

กิน 

ผง

ละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙๐ 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล    นายกัมพล มะลาพมิพ 

ท่ีอยู  ๑๒๒ หมู ๓ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จงัหวัดมหาสารคาม 

ท่ีทํางาน  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี  

ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี  

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑติ 

สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารกึศึกษา บณัฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ แพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานปากคลอง  

อําเภอดําเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปจจุบัน แพทยแผนไทยปฏิบัติการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 

พรรษา นวมินทราชินี ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 


