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คําสําคัญ : ตํารายาพื้นบานภาคใต/สมุดไทย/จังหวัดพังงา 
 สุดารัตน ตัณฑะอาริยะ : การวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา               
(AN ANALYSIS OF TREDITIONAL THAI FORMULARS OF HERBAL MEDICINE RECORDED IN PANG’NGA 
MENUSCRIPTS.) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : รศ.กัญญรัตน เวชชศาสตร. 365 หนา. ISBN 974-464-993-3. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะวเิคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา จํานวน 37 
เลม โดยศึกษาดานรูปแบบ กลวิธีการเขียน การใชภาษา ความเชื่อ และพิธีกรรม     
 ผลการศึกษาพบวา สมุดไทยที่ใชศึกษาในตํารายาแผนโบราณของจงัหวัดพังงา มีทั้งที่เปนสมุดไทยขาว
และสมุดไทยดํา ลักษณะรูปเลมมีการบันทึกไวในสมุดไทยที่มีขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ลักษณะการเขยีน
ตํารายามีการใชอักขรวิธีที่แตกตางจากปจจบุัน และไมมีกฎเกณฑที่แนนอน  และมีการใชเครื่องหมายตางๆ ในการ
ประกอบการเขียน 
 ดานกลวิธีการเขยีน มีการขึ้นตน และคําลงทายของตํารายาทุกเลมในจังหวัดพังงาที่เหมือนกัน 
 ดานการใชภาษามีการบันทึกดวยภาษารอยแกว สวนใหญเปนภาษาไทยกลางแลมีภาษาถิ่นใตแทรกอยู
ดวย  นอกจากนีย้งัมีการใชความเปรียบ เกี่ยวกบัสี ขนาด ลักษณะโรค และอาการของโรคที่นาสนใจ และยังพบวามี
สํานวนภาษาที่ใชเฉพาะในการบันทึกตํารายา ที่ไมแตกตางกัน    
 ดานความเชื่อที่ปรากฏพบวามี 2 ประเภท คือความเชื่อทางพุทธศาสนา ไดแก เร่ืองบญุกรรมและนรก 
สวนความเชื่อพ้ืนบาน ไดแก ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร ไดแก คาถาอาคมและยันต ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ไดแก แม
ซื้อ เทพเจา เทวดาตางๆ และครูยา นอกจากนี้ยงัมีความเชื่อเร่ืองเคลด็ลับและขอหามดวย  
 ดานพิธีกรรมที่พบมี 2 พิธี ไดแก พิธีไหวครู จัดขึ้นเพื่อบูชาครูยาเพื่อขออนุญาตทําการรักษาและแสดง
ความกตัญูตอครูยาดวย และพธิีบัตรพลีแมซื้อ จัดขึ้นเพื่อบูชาแมซือ้เพ่ือใหเกิดความพอใจอันจะทําใหไมรบกวนเด็กให
ไมสบาย พิธีกรรมตางๆดังกลาวมีผลดานจิตใจของคนไขเปนสําคัญ  
 การศึกษาเชิงบทบาทหนาที่จําแนกเปน 3 ประเด็นไดแก การศึกษาบทบาทหนาที่ของพิธีกรรม ตํารายา 
และหมอยาซึ่งทําใหเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของพิธกีรรม ตํารายา  และหมอยานั้นลวนมีบทบาทหนาที่ทีส่งผลตอจิตใจ
เปนสําคัญ นอกจากนี้ยังมีปจจัยทีส่งผลความนิยมในการรับการรักษาโรคกับหมอยาแผนโบราณในจังหวัดพังงาใน
ปจจุบัน ไดแก ความเจริญกาวหนาทางการสาธารณะสุข และความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหความ
นิยมในการรักษาโรคกับหมอยาแผนโบราณลดนอยลง    
 ตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นภูมิปญญาของทองถิ่น และ
ภูมิปญญาของแพทยแผนโบราณอันควรคาแกการศึกษาคนควา และเผยแพรใหรูจักอยางแพรหลายตลอดจนควรจะ
อนุรักษและสบืทอดใหคงอยูตอไป  
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 This study aims at analyzing traditional Thai formulas of herbal medicines recorded in 37 of 
Pang Nga manuscripts considering the writing forms, writing styles,languge use, beliefs, and rituals in terms 
of functions and roles. It is found that the Thai manuscripts used for traditional Thai formulas of herbal 
medicines in Pang Nga are both black and white Thai manuscripts, in large,medium,and small size.For 
writing style,the use of the beginning and the ending is the same as what have been found in traditional Thai 
formulas of herbal medicines of other regions. For the language use, prose is used along with dialects of the 
south. There are also the use of comparison for colours,sizes,types and symptoms of interesting 
sickness.Howerver,some typical language use for the formulas of medicines are not different from other 
regions,for example the use of  “equal” for the explanation of equal amount the medicine. 
 There are two types of beliefs found. The first one is Buddhist belief,like merit,sin, and hell.The 
other one is traditional and local belief which are spiritual belief such as magic,incantation,and belief in 
sacred things such as the guardian spirit of children,gods, and divinities, and faithful preceptors of medicine. 
In addition,there are also beliefs in secret practice and taboos. 
 There are two types of ritual found.The first one is the ceremony of paying respect to faithful 
preceptors of medicine in order to ask for permission to cure sickness or do the medical treatment,and to 
express gratitude to faithful preceptors of medicine.Another ritual is Batplee ceremony (by offering sacrifice) 
to pay respect to the guardian spirit of children so that there will be no obstacles or children eill not get 
sick.These kinds of rituals can affect and cause positive feelings to the sick,to traditional Thai formulas of 
herbal medicines,they play important roles of faithful preceptors of medicine,they play important roles to the 
sick and to the community.  
 Traditional Thai formulas of herbal medicines recorded in Pang Nga manuscripts is the cultural heritage 
that can reflect both local wisdom and traditional Thai medicine wisdom that are worth being studied and being 
spreab to be well-known,as well as being conserved for the next generations. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีดวยเดชะพระบารมีของพระพิฆเนศวรเทพผูขจัด
อุปสรรคทั้งมวล พระสุรัสวดีเทวีแหงอักษรศาสตร และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่
ทรงพระกรุณาพระราชทานสติปญญาในการศึกษาไดจนสําเร็จ และกราบขอบพระคุณพระฤๅษี   
ชีวกโกมารภัจ หมอยา ครูยา  ผู เปนเจาของตํารายา  ผูบันทึกตํารายา และศาสตราจารย
หมอมหลวงปน มาลากุล ผูซึ่งลวงลับไปแลวที่ไดกรุณาใหกําลังใจทางออมอันทําใหผูเขียน
วิทยานิพนธมีความเขมแข็งและมีความพากเพียร 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร อาจารยที่ปรึกษาและ
ควบคุมวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําแนะนํา ใหขอคิดและใหกําลังใจมาโดยตลอด ผูเขียนวิทยานิพนธ
รูสึกซาบซึ้งในพระคุณเปนอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบว ิทยานิพนธ ซึ ่งได แก  ผู ช วย -
ศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายวรุณ นอยนิมิตร ผูชวย-
ศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดีและอาจารยสิริอาภา รัชตะหิรัญ ที่ไดใหคําแนะนําอันมีประโยชนและ
ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาตรวจและแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้เปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลอดจนคณาจารยจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิตทุกทานที่ไดใหการอบรมสั่งสอนวิชา
ความรูและใหกําลังใจแกผูเขียนวิทยานิพนธตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณอาจารยนันทวรรณ  มวงใหญที่สละเวลาอันมีคาชวยเขียนบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ  ผูเขียนวิทยานิพนธขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณเจาอาวาสวัดประชุมโยธี วัดประชาธิการาม วัดปาโมกข วัดเสนา
นุชรังสรรค วัดสามัคคีธรรม ที่กรุณามอบตํารายาอันมีคาเพื่อใหผูเขียนวิทยานิพนธนํามาศึกษา
อยางเต็มใจ  หมอยาในจังหวัดพังงาทุกทานที่สละเวลาถายทอดความรูใหแกผูเขียนวิทยานิพนธ 
ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกคน  ผูเขียนวิทยานิพนธขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอสงคราม คุณปาสุนทรี คุณลุงวีระและคุณอาสมบูรณ 
ตัณฑะอาริยะ ที่คอยสนับสนุนและทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจและกําลังทรัพยเพื่อสรางเสริม
ปญญาใหแกผูเขียนวิทยานิพนธ   ซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธขอนอมรําลึกพระคุณทานและกราบ
ขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 
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 ขอขอบพระคุณมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ที่ไดมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวน 8,000 บาท ในการศึกษา
คนควาและทําวิทยานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดมอบทุนโบราณคดีทัศนาจรจํานวน 5,000 
บาท ในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ 
 ขอขอบคุณกัลยาณมิตรของผูเขียนวิทยานิพนธ ไดแก อาจารยกฤติกา ผลเกิด อาจารย
ราตรี แจมนิยม อาจารยกิตสุรางค กาฬสุวรรณ อาจารยโสมรัศมี สินธุวณิก พี่สาวผูคอยใหกําลังใจ
และเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อชวยตรวจทานเนื้อหาและรูปแบบวิทยานิพนธ ขอบคุณคุณมัชฌิมา    
สุขคง คุณธัญพงศ จอมพารา คุณสิริชยา คอนกรีตและคุณวาสนา นุชบางเดื่อ ผูเปนเพื่อนผูคอย
ชวยเหลือและใหกําลังใจยามทอแท ขอบคุณอาจารยน้ํามน อยูอินทรและคุณวชรพร อังกูรชัชชัย ที่
ชวยถอดความอักขระขอม ขอบคุณคุณยรรยงค  สิกขะฤทธิ์ ที่ชวยคัดลอกอักขระขอม  ขอบคุณ
พี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคน รวมทั้งผูที่ไมสามารถเอยนามไดทั้งหมดทุกทานที่ชวยเหลือในเรื่องการ
จัดพิมพวิทยานิพนธ แนะนําขอมูลและใหกําลังใจแกผูเขียนวิทยานิพนธ ทําใหวิทยานิพนธเลมนี้
สําเร็จไดอยางสมบูรณ 
 ประโยชนและคุณคา ตลอดจนผลบุญใดๆ ที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียน
วิทยานิพนธขออุทิศแดหมอยา ครูยา ผูเปนเจาของตํารายาและผูจดจารตํารายาทั้งหลายที่ลวงลับ
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในวัฏจักรชีวิตของมนุษยนั้นยอมประสบกับการเกิด แก เจ็บและตายอยางหลีกเลี่ยงไมได 
นับแตมนุษยไดเกิดมาจวบจนถึงวาระสุดทายของชีวิตคือการตายก็ยอมมีโรคภัยไขเจ็บมา
เบียดเบียน มนุษยจึงตองปรับตนเองใหเขากับธรรมชาติ โดยการนําธรรมชาติอันไดแก พืช ผัก 
ผลไม ตนไม สัตวและแรธาตุตางๆ มาใชเปนยารักษาโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งมนุษยรูจักสรรพคุณสมุนไพร
และวิธีการรักษามาหลายพันปแลว ดังจะเห็นไดจากชาวกรีกบูชาเทพเจาแหงการแพทยที่ชื่อวา 
แอสเคลปอูส (Asclepuid) มานานกวา 3,000 ป ชาวกรีกมีความเชื่อวาความเจ็บไขนั้นเกิดจาก
เทพเจาเปนผูบันดาลใหเกิด ฉะนั้นถาคนปวยไดนอนในวัดของแอสเคลปอูสก็จะหายจากโรคที่
ตนเองประสบอยู แอสเคลปอูสมีสัญลักษณสําคัญประจําตัวคือไมเทาที่มีงูพัน ซึ่งวงการแพทย
ไดรับสัญลักษณนี้มาใชและยังคงใชอยูจนถึงปจจุบัน ตอมาแนวความคิดเรื่องเทพเจาเปนผูกระทํา
ใหเกิดการเจ็บปวยนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ชาวกรีกกลับเชื่อวาความเจ็บปวยเกิดมาจากความ
ผิดปกติของธรรมชาติจึงไมควรตําหนิเทพเจา  เจาของแนวความคิดนี้คือ ฮิบโปคราติส 
(Hippocrates) ผูไดรับการยกยองวาเปน “บิดาแหงการแพทย” ซึ่งในปจจุบันเหลาบรรดาแพทยจะ
ยึดถือคําสาบานของฮิบโปเครติสที่วา ”แพทยจะรักษาคนปวยใหหายและรักษาดวยความ         
เอาใจใส”   สวนการใชยาสมุนไพรในสมัยโรมันไดปรากฏหลักฐานเปนตําราและรูปภาพตางๆ 
ผูเขียนคนสําคัญ คือ    ดิโอสโคไรดิส  (Dioscorides) ซึ่งเปนแพทยในจักรพรรดิโรมันนิโร (Nero) 
ดิโอสโคไรดิสนั้นไดเดินทางไปกับกองทัพโรมันและไดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนพืชที่พบและได
นํามาใช หนังสือสมุนไพรมีชื่อวา “Herbarium” ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับตนพืชและโรคที่จะรักษา1 
 ในทวีปเอเชีย ไดพบทฤษฎีการแพทยมาเปนเวลานานหลายรอยป ดังปรากฏในประเทศ
อินเดียที่มีทฤษฎีเกี่ยวกับการแพทยเรียกวา อายุรเวท (Ayuravedic medicine) ซึ่งอธิบายวา
รางกายของมนุษยประกอบดวยธาตุตางๆ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศธาตุ ธาตุเหลานี้มี

                                                
1ชาญชัย อาจนิสมาจาร, ประวัติความเปนมาของการแพทย (กรุงเทพฯ : อักษร

วัฒนา, ม.ป.ป.), 6-12. 
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ความสัมพันธกับฤดูกาลและอายุอันเปนที่มาของโรคตางๆ 2 นอกจากนี้ ประเทศอินเดียยังมีระบบ
การแพทยแบบสิทธา3 อันเกิดจากวัฒนธรรมดราวิเดียนและวัฒนธรรมนี้ยังครอบคลุมอาณา
บริเวณอินเดียตอนใต ศรีลังกาและมาเลเซีย จากการตรวจสอบเอกสารโบราณของชาวเวดิคอารยา 
(Vedic Aryas) พบวาชาวเวดิคอารยาจงรักภักดีตอลัทธิบูชาศิวะและลัทธิบูชาศิวลึงค ซึ่งมี
ความสัมพันธกับระบบการแพทยแบบสิทธาโดยพบวามีการใชปรอท กํามะถัน เหล็ก ทองแดงและ
แรธาตุอ่ืนๆ รวมทั้งพืชผักที่มีพิษเปนตํารับยา4 ซึ่งสวนประกอบตางๆเหลานี้แสดงใหเห็นถึงการนํา
สารเคมีตางๆมาใชควบคูกับพืชผักเพื่อใหไดยาสมุนไพรมาใชในการรักษาโรค สวนในประเทศจีน
นั้น มีการรักษาโรคมาเปนเวลาชานานแลว แตเร่ิมมีการบันทึกเมื่อประมาณ 1800 ปกอน
คริสตกาล ในสมัยราชวงศหยิน (Yin dynasty) จากการขุดพบซากปรักหักพังพบวา มีการจารึก
บอกช่ือโรคและอธิบายโรคไวหลายชนิด เชน โรคเกี่ยวกับศีรษะ โรคตา แมลงที่มีพิษ ปรสิตในทอง 
เปนตน เมื่อประมาณ 300 ปกอนคริสตกาลไดพบหนังสือที่สําคัญทางการแพทยจีน ชื่อ “Internal 
Classic or Yellow Emperor’s Internal classic” ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาทั้งทฤษฎี
การแพทยแผนโบราณและวิธีการรักษา มีจํานวนทั้งหมด 18 เลม5 การคนพบนี้แสดงใหเห็นวา
การแพทยแผนโบราณของจีนมีการพัฒนาไปอยางมาก นอกจากจีนจะมีการศึกษาคนควาเรื่อง
การแพทยที่มีความกาวหนาเปนอยางมาก ชาวจีนยังมีความเชื่อเร่ืองระบบความคิดแบบจักรวาล
วิทยาที่อธิบายถึงพลังหยิน-หยาง ซึ่งสอดคลองกับปรากฏการณธรรมชาติและมีความเชื่อวา
สุขภาพที่สมบูรณหรือสุขภาพที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีพลังหยิน-หยางในรางกายที่มีความ

                                                
2กันยานชุ เทาประเสริฐ, “ย่าํขาง การรักษาแบบพืน้บานลานนา : กรณีศึกษาหมอ

สําราญ มาฟู อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย” (วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล, 2544), 13-14. 

3 การแพทยแบบสิทธาเปนการแพทยของชาวเวดิคอารยาทีจ่ะนิยมใชสารเคมีที่มพีษิ
ประเภท ปรอท  กาํมะถนั  ทองแดง  และสารหน ู เปนตน  ในการรักษาโรค  ระบบการแพทยแบบ
สิทธานี้เปนทีน่ิยมในอินเดยีตอนใต  ศรีลังกา  มาเลเชยี  และสิงคโปร  นอกจากนี้การแพทยแบบ
สิทธายังเชื่อวาวิชาเคมีเปนรากฐานแหงปรากฏการณของชีวิตและโรค   

4กรรณิการ พรมเสาร และสรรสิริ อินจัน, ผูแปล, การแพทยพื้นบานกับการดูแล
สุขภาพ (กรุงเทพฯ : สถาบนัการแพทยแผนไทย, ม.ป.ป.), 78-79. 

5เร่ืองเดียวกัน, 95-97. 
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สมบูรณ6 ชาวจีนจึงนิยมรักษาสุขภาพโดยการรับประทานพืชผักตางๆใหเขากันกับธาตุของตน
เพื่อใหพลังหยิน-หยางนั้นเกิดความสมดุล อันจะทําใหรางกายมีความสมบูรณและแข็งแรง 
 นอกจากนี้อาณาจักรขอมในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1762) ทรงสราง
โรงพยาบาล ซึ่งในจารึกเรียกวา “อโรคยศาล” จํานวน 102 แหง กระจายอยูในราชอาณาจักรดวย 
อโรคยศาลนี้ยังพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยดวย มีจํานวน 22 แหง เชน ปรางคบาน
หนองบัว ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และปราสาทบานปราสาท ตําบลบานกระเทียม 
อําเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร เปนตน  
 นอกจากนั้นยังมีการกลาวถึงพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาซึ่งในพระพุทธศาสนาลทัธมิหายาน
เชื่อวาเปนองคพุทธแพทยทําหนาที่รักษาโรคภัยไขเจ็บใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย และยังมีการ
กลาวถึงตัวยาสมุนไพรที่นํามาใชในการรักษาโรคไวดวย  
 ในประเทศไทยมีประวัติศาสตรการแพทยแผนไทยมานับแตสมัยสุโขทัย  คร้ันถึงสมัย
อยุธยาพบหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาวาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   มี
เหตุการณผูคนลมตายดวยไขทรพิษ  และมีการตั้งทําเนียบศักดินาแกขาราชการทหารและพลเรือน
ที่ทําหนาที่เปนแพทย นอกจากนี้ยังมีการขายสมุนไพรกันอยางแพรหลาย  
 อนึ่งเรื่องของตํารายานั้นไดปรากฏหลักฐานในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช คือ ตํารา
โอสถพระนารายณ และมีพระราชพงศาวดารฉบับตางๆ กลาวถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปนั้น 
เชน โรคหาหรืออหิวาหตกโรค ซึ่งนอกจากมีการรักษาโรคดวยวิธีการกินยาสมุนไพรแลวยังมีการ
รักษาโรคโดยการที่พระมหากษัตริยทรงประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศ ซึ่งเปนพิธีที่ทําเพื่อบํารุง
ขวัญประชาชน  
 สวนชาวบานก็จะมีการปองกันโรคโดยวิธีไสยศาสตรเชน การผูกตะกรุดพิสมร การคาดผา
ประเจียดลงเลขยันตและการปกเฉลวไวตามบริเวณบาน7 เปนตน 
 ในสมัยรัตนโกสินทรมีหลักฐานเกี่ยวกับการแพทยไทยมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1  กลาวคือ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดเกลาฯใหจารึกสรรพศิลปวิทยาการทั้งปวงไวใน

                                                
6กันยานุช เทาประเสริฐ, “ย่ําขาง การรักษาแบบพื้นบานลานนา : กรณีศึกษาหมอ

สําราญ มาฟู อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย”, 14. 
7ภาณี สัตกะลิน และมุกดา ตันชัย, ”ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย,” ใน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย, พิมพคร้ังที่ 3 (นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2539), 250. 
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แผนศิลาไวที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ครั้นถึงรัชกาลของสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยก็
โปรดเกลาฯใหสืบเสาะหาตํารายาจากที่ตางๆ แลวจึงบันทึกไวในตําราหลวงสําหรับโรงพระ
โอสถ นับวาเปนสมัยแหงการฟนฟูตําราแพทยใหปรากฏ 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคโปรดเกลาฯ ใหประชุมบรรดา
นักปราชญราชบัณฑิตผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เชน ตํารายา ตําราหมอนวด ตําราประเภท
โคลง ฉันท กาพย กลอน โบราณคดี ประวัติศาสตร วรรณคดี ประเพณี ศาสนาและสุภาษิต มา
จารึกลงบนแผนศิลาประดับไวที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อพุทธศักราช 2375 เพื่อให
อาณาประชาราษฎรไดศึกษาคนควา8  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวการแพทยตะวันตกไดเขามามีบทบาทตอ
ราชสํานักแตก็ยังไมสามารถโนมนาวใหประชาชนเปลี่ยนความนิยมมาใชการแพทยแผนตะวันตก
มากนัก สวนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหประชุมแพทย
หลวงและนําคัมภีรแพทยมาตรวจสอบชําระจดลงในสมุดขอยเก็บไวที่พระคลังตําราหลวงขางพระ
ที่ นับแตนั้นมาจึงมีตําราแพทยศาสตรสงเคราะห (ฉบับหลวง) เกิดขึ้น และมีการสอนและ
ฝกหัดวิชาแพทยแผนโบราณในสํานักกรมแพทย และในรัชสมัยนี้เองประเทศไทยเริ่มเปลี่ยน
การแพทยแผนโบราณมาเปนแบบตะวันตก มีการสรางโรงพยาบาลศิริราช โรงเรียนแพทยาลัยและ
มีการตั้งโอสถศาลาขึ้น9  ในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลปจจุบันนั้นการแพทยแผนปจจุบันไดมีการ
พัฒนาใหเจริญกาวหนาไปเปนอันมาก  อยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 9 ชวงพ.ศ. 2489 ถึง
ปจจุบันไดมีการหวนกลับมาสนใจยาสมุนไพรอยางกวางขวาง  เนื่องจากวงการแพทยแผนปจจุบัน
ทั่วโลกไดเห็นความสําคัญของการนําพืชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรค  และเห็นความสําคัญของ
ภูมิปญญาของคนโบราณในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ  จึงทําใหวงการแพทยเปดกวางที่จะให
ประชาชนรักษาโรคดวยวิธีของการแพทยแผนโบราณดวย  ดวยเหตุนี้จึงทําใหวงการแพทย  และ
เภสัชกรรมสนใจศึกษาคนควาความรูจากตํารายา  และการรักษาโรคแผนโบราณกันอยาง
กวางขวาง  ตํารายาแผนโบราณจึงถือวาเปนแหลงขอมูลสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรู  และ
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวยาสมุนไพรตาง ๆ วิธีปรุงยา  หรือการประกอบยา และการนําไปใช
ในการรักษาโรค  นอกจากนี้ตํารายาตางๆยังมีคุณคาที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อของคนไทยใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการรักษาโรค  ตลอดจนยังมีพิธีกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อปรากฏใน

                                                
8เร่ืองเดียวกัน, 255. 
9เร่ืองเดียวกัน, 257-258. 
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ตํารายาดวย  นอกจากนี้การถายทอดเกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร  และการรักษาโรค  ก็มีลักษณะ
เฉพาะที่ทําใหเห็นถึงแบบแผนของการบันทึกดวยการใชถอยคําภาษา  และวิธีการเขียนซึ่งแตกตาง
จากการบันทึกเรื่องราวประเภทอื่น  ทั้งนี้รูปแบบ  และกลวิธีการเขียนตํารายาไดมีการถายทอดจาก
หมอยารุนหนึ่งไปสูหมอยาอีกรุนหนึ่ง  ดวยเหตุนี้จึงทําใหเห็นลักษณะเฉพาะของการเขียนตํารายา  
แตขณะเดียวกันก็จะมีความแตกตางกัน ในดานภาษาที่ใชในการถายทอด  และ        คติชน  เชน  
ความเชื่อ  และพิธีกรรม ฯลฯ  ที่ปรากฏของแตละทองถิ่น 
 ตํารายาของทองถิ่นตาง ๆ นั้นพบวาไดสูญหายไปเปนจํานวนมาก  แตก็ยังมีเหลืออยูอีก
จํานวนหนึ่งที่สามารถจะนํามาศึกษาได  ขอมูลเกี่ยวกับตํารายานั้นพบวาสวนใหญเก็บรักษาไวที่
วัด  และเก็บรักษาไวที่ผูเปนหมอยาแผนโบราณ  ตํารายาในทองถิ่นภาคใตโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
จังหวัดพังงาซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูเขียนวิทยานิพนธนั้นพบวายังมีอยูเปนจํานวนมากพอควร  ดัง
จะเห็นไดจากผลการสํารวจเอกสารโบราณของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา10  ซึ่งพบวาเอกสารที่
พบมากที่สุด  คือ  ตํารายา  ผูเขียนวิทยานิพนธมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาตํารายาของจังหวัด
พังงาจึงไดไปสํารวจเพิ่มเติมจากวัดในอําเภอทั้ง 8 อําเภอของจังหวัดพังงา  ไดแก 
 

1.อําเภอกะปง  วัดปาโมกข  จํานวน 10  เลม 
  2.อําเภอคุระบุรี  วัดสามัคคีธรรม  จํานวน  8   เลม 
  3.อําเภอตะกัว่ปา วัดเสนานุชรังสรรค  จํานวน 10  เลม 

4.อําเภอทับปุด  นายรอง  ปรีดาผล จํานวน  1   เลม 
  5.อําเภอทายเหมือง วัดประชาธกิาราม จํานวน  5   เลม 

6.อําเภอเมือง  วัดประชุมโยธ ี  จํานวน  3   เลม 
 
 ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา  อําเภอเกาะยาวไมมีวัดเลยเนื่องจากประชาชนสวนใหญเปน
มุสลิม  จึงมีแตหมอยาที่เปนมุสลิม  สวนอีก  7  อําเภอนั้นพบวาวัดตาง ๆ มิไดมีตํารายาทุกวัด  
บางวัดที่มีตํารายาก็มิไดอนุญาตใหศึกษา  บางวัดที่มีตํารายาอยูวัดเดียวในอําเภอนั้นเจาอาวาสก็
ไปตางจังหวัดเปนเวลานาน  พระลูกวัดไมสามารถนําตํารายาออกมาใหศึกษาได  ในสวนของการ

                                                
10คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดพังงา ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2544) ,106. 
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เก็บขอมูลจากหมอยา  พบวาหมอยาในจังหวัดนี้ที่อนุญาตใหสัมภาษณมี 31 คน  ทุกคนมีตํารายา  
แตนํามาใหดูเพียง 6 คนโดยไมอนุญาตใหผูเขียนวิทยานิพนธเปดตํารายาดูดวยตนเองแตอยางใด  
อนุญาตใหเพียงถายรูปไดเทานั้น  หมอยาของอําเภอทับปุดที่อนุญาตใหนํามาศึกษาไดนั้นก็ตอง
ขอรองอยางยิ่งจึงไดรับอนุญาตใหนําตํารายามาถายเอกสารเพื่อการศึกษาเพียง 1 เลม  ดวยเหตุนี้
ขอมูลตํารายาที่ไดมาศึกษาจึงเปนตํารายาที่ไดมาจากอําเภอละ 1 วัด ยกเวนอําเภอทับปุดที่ได
จากหมอยารวมเปนตํารายาที่นํามาศึกษาทั้งสิ้น  37  เลมสมุดไทย หรือ 37  เลมหนังสือบุด 
 อนึ่งลักษณะของตํารายาในจังหวัดพังงาสวนใหญบันทึกลงในหนังสือบุด  ทั้งที่เปนบุดดํา  
และบุดขาว  สวนที่บันทึกในใบลานมีจํานวนนอยมาก  และไมสมบูรณ  นอกจากนี้ยังพบวามีการ
บันทึกในสมุดฝร่ัง (แตหนาปกมีตราประทับดวยอักษรจีน) รูปเลมมีขนาดกวาง 7 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว 
ภายในปกมีเสนบรรทัดสีแดง  แตบางเลมไมมีเสนบรรทัด  สมุดดังกลาว  พบวาทั้งจังหวัดมีจํานวน
ไมถึง  10  เลม  กลาวคือพบที่วัดเพียง 2 แหง รวม 4 เลม  ที่เหลือพบที่หมอยา 
 ขอมูลตํารายาจากสมุดไทยทั้ง  37  เลมดังกลาว เขียนดวยอักษรไทย  และมีตัวอักษรขอม
แทรกอยูบาง  วิธีการเขียนมีคําข้ึนตน  และลงทายซึ่งจะขอยกตัวอยาง  ดังนี้ 
  
 คําขึ้นตน 
ตัวอยางที่ 1 

สิทธกีารยิะ  จักกลาวถงึปตโตลาทิคุณแกไข 
สันนิบาตทานวาเปนธรรมเนยีมแพทยทังปวง 
อันจะรักษาไข  

   (สิทธิการิยะ จะกลาวถงึปตโตลาธิคุณแกไข 
สันนิบาตทานวาเปนธรรมเนยีมแพทยทั้งปวง 
อันจะรักษาไข) 
 

ตัวอยางที ่2 
ตําราชื่อสังฆเพศขนานใหญเปนมหาวิเสศนัก 

 (ตําราชื่อสังฆเพศขนานใหญเปนมหาวิเศษนัก)    
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 คําลงทาย 
ตัวอยางที่ 1 

อยาชื่อมหาไวยะเวกทานติคาใว  +๑  ทองหนึ่งแล  
   (ยาชื่อมหาไวยเวกทานตีคาไวชั่งทองหนึ่งแล) 
 
ตัวอยางที่ 2 

ถาจะแกทองมาลายน้ําเกลือตมกินหาย ยาขนานนี้ 
แกหาคามิไดตามแตจะไชเทิตสัพโรทังปวงหายสิ้นแล 

   (ถาจะแกทองมานละลายน้ําเกลือตมกินหาย ยาขนานนี้ 

   แกหาคามิไดตามแตจะใชเถิดสัพโรคทั้งปวงหายสิ้นแล) 

 

 การใชภาษามีการใชความเปรียบที่นาสนใจ  เชน 
ตัวอยางที่ 1 

ถาเลือตนั้นจางดุจเยี่ยววัวกดี ดุจดังน้ํา 
ดอกไมอังชันกดี 
(ถาเลือดนั้นจางดุจเยี่ยววัวก็ดี ดุจดังน้ํา 
ดอกไมอัญชันก็ดี) 
 

ตัวอยางที่ 2 
แดงเปนชานหมากกดีกินยานี้หายแล  
(แดงเปนชานหมากก็ดีกินยานี้หายแล) 
 

 ดานเนื้อหาสวนใหญที่ปรากฏอยูในตํารายาของจังหวัดพังงาพบวา นอกจากจะมีการ
กลาวถึงสรรพคุณยา วิธีการปรุงยา สวนผสมของยาขนานตางๆ และวิธีดูลักษณะไข ฯลฯ แลวยังมี
ส่ิงสําคัญที่สอดแทรกอยูในตํารายาแผนโบราณ ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม คือ ความเชื่อ
ตางๆ เชน ความเชื่อในการเก็บยา  และการใชพระคาถาในการรักษาโรค       เปนตน  นอกจากนี้
ยังมีพิธีกรรม  เชน  การไหวครูหมอยา  และพิธีปรุงยา  เปนตน 
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 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวาตํารายาจากสมดุไทยของจงัหวดัพงังา
เปนสิ่งที่มีคุณคาควรแกการศึกษา ผูเขียนวิทยานิพนธจึงประสงคจะวิเคราะหตํารายาจากสมุดไทย
ของจังหวัดพังงาในดานรูปแบบ  กลวิธีการเขียน  และการใชภาษา โดยจะศึกษาลักษณะรูปเลม 
กลวิธีการเขียน ไดแก คําขึ้นตนและคําลงทาย สํานวนภาษาเฉพาะ ภาษาถิ่น  และศึกษาดาน
ความเชื่อที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณจังหวัดพังงา ตลอดจนวิเคราะหพิธีกรรมที่ปรากฏใน
ตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยจังหวัดพังงา  และวิเคราะหปริบทของพิธีกรรมในฐานะการแสดง 
และการสื่อความหมาย  ทั้งวิเคราะหบทบาทหนาที่ของพิธีกรรม  ตํารายา  และหมอยาดวย 
 การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะทําใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการแพทยแผนไทยแลว
ยังเอื้อใหเกิดประโยชนในการศึกษาดานวรรณกรรมทองถิ่นและคติชนวิทยาดวย 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตํารายา 
  

ยุวดี ตปนียากร11  ศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการทางการแพทยไทยตั้งแตสมัยเริ่มตนจนถึง
สมัยสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาประวัติศาสตรการแพทยแผนไทยกอนเริ่มรับอิทธิพลของการแพทยแผนตะวันตกในสมัย
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
 ผลการศึกษาพบวา  การรักษาพยาบาลของคนไทยในสมัยกอนจนถึ ง รั ชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่นิยม คือ การใชสมุนไพร การนวดและการใช
ไสยศาสตร โดยมีหมอยาเปนผูเปนผูวินิจฉัยโรคและปรุงยา การปรุงยาจะปฏิบัติตามตํารายาอยาง
เครงครัด เพราะตํารายาเหลานี้ไดผานการทดลองจนเห็นผลมาแลวจึงยึดถือตอมาโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง และที่สําคัญคือ หมอยาพื้นบานถือวาตํารายาเปนของศักดิ์สิทธิ์ไมควรแกไข เหตุนี้
เองจึงทําใหการแพทยของไทยไมพัฒนาไปเทาที่ควร เพียงแตมีการชําระและตรวจสอบใหถูกตอง
เทานั้น 
 

                                                
11ยุวดี ตปนียากร, “วิวฒันาการทางการแพทยไทยตัง้แตสมัยเริ่มตนจนถงึสมัยสิน้สดุ

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั”(วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522). 
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 สาคร เลื่อนสาคร12 ศึกษาศัพท สํานวนภาษาในตํารายาแผนโบราณ โดยมีวัตถปุระสงค
เพื่อศึกษาประวัติที่มา ภาษาและความเชื่อตางๆ ที่ปรากฏในตํารายา 
 ผลการศึกษาพบวา ตํารายานี้มีอายุ 122 ป อยูในความครอบครองของนายสนิท เล่ือน
สาคร ซึ่งตกทอดมาจากหมอเทง ภาษาที่ใชในการบันทึกตํารายาเปนภาษาโบราณ  สวนการศึกษา
ดานความเชื่อที่ปรากฏนั้นพบวาเปนความเชื่อทางไสยศาสตร เชน คาถากํากับยา การลงเลขยันต 
ขอหาม เคล็ดตางๆ ทั้งนี้ความเชื่อที่ดังกลาวเปนความเชื่อที่กอใหเกิดผลดีในการรักษาและเปน
กําลังใจแกผูปวยดวย 
 
 เปรมวิทย   วิวัฒนเศรษฐ13ศึกษาวิจัยเรื่อง วรรณคดีอายุรกรรมพื้นบานไทยทรงดํา 
บางระกํา พิษณุโลก : การศึกษาวิเคราะหเชิงหนาที่นิยมและแบบแผนทางฉนัทลกัษณ โดย
ศึกษาจากมนตรรักษาโรค จํานวน 60 บท มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหเชิงหนาที่นิยมและแบบแผน
ทางฉันทลักษณ 
 ผลการศึกษาพบวา ถอยคําที่ปรากฏในเวทมนตรคาถาที่เปนวรรณคดีอายุรกรรมพื้นบาน
ไทยทรงดํานั้น ใชถอยคําที่มีหนาที่ทางจิตวิทยา คือ ทําใหผูปวยมีกําลังใจมีจิตใจที่เขมแข็ง ถอยคํา
เหลานี้ ไดแก ถอยคําที่กลาวถึงเทพเจาหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์และถอยคําที่ทําใหเกิดอารมณขัน 
 
 เอมอร ตรีชั้น14 ศึกษาภาษาและคติความเชื่อในตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของ
จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาษาของตํารายา
แผนโบราณในดานรูปแบบการเขียน ลักษณะการเขียนและการใชภาษา ตลอดจนคติความเชื่อที่

                                                
12สาคร เลื่อนสาคร, “ศึกษาศัพทสํานวนภาษาในตํารายาแผนโบราณ” (สารนิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526). 
13เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ, “วรรณคดีอายุรกรรมพืน้บานไทยทรงดาํ บางระกํา 

พิษณุโลก : การศึกษาวเิคราะหเชงิหนาทีน่ิยมและแบบแผนทางฉนัทลกัษณ” (ปริญญานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2527). 

14เอมอร ตรีชั้น, “การศึกษาดานภาษาและคติความเชื่อในตํารายาแผนโบราณจาก
สมุดไทย ของจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528). 
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ปรากฏในตํารายาแผนโบราณที่บันทึกในสมุดไทย ที่รวบรวมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
นครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 9 ฉบับ 
 ผลการศึกษาพบวา ตํารายาแผนโบราณมีรูปแบบการเขียนทั้งรอยแกวและรอยกรอง การ
ข้ึนตนและการลงทายเปนแบบเฉพาะของตํารายา ภาษาและอักขรวิธีมีความแตกตางจากปจจุบัน 
ในดานคติความเชื่อในตํารายาแผนโบราณนั้น พบวามีความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรและความเชื่อเร่ือง
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ มีคาถา อาคม เขามาเกี่ยวของ และเชื่อวาโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทํา
ของผี นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนา เชน เร่ืองเวรกรรม มีความเชื่อเร่ืองเคล็ดขอ
หามตาง ๆ ความเชื่อตาง ๆ เหลานี้เปรียบเสมือนเครื่องบําบัดทางใจใหผูปวยเกิดความเชื่อมั่นวา
ตนจะหายจากอาการปวยไขได 
 
 คุณชวย ปยวิทย15 ศึกษาวิจัยเรื่องภาษาและคติความเชื่อในตําราพื้นบานจาก  วัดบึง 
ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาษา วิธีการเขียน คติความ
เชื่อจากตํารายาพื้นบานจากวัดบึง ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ผลการศึกษาพบวาคติความเชื่อเร่ืองการรักษาเกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ จากสิ่ง
เหนือธรรมชาติและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเกิดจากพลังทางไสยศาสตร นอกจากนี้คติความเชื่อเร่ือง
การบําบัดรักษาและการปองกันโรคนั้นจะตองรักษาใหสัมพันธกับความเชื่อเร่ืองการเกิดโรคจึงจะ
ไดผล สวนคติความเชื่อเร่ืองการฟนฟูสมรรถภาพเปนวิธีการเสริมสรางพลังใจใหคนไขหายเปน
ปกติ 
 
 บุญเลิศ มรกต16  ศึกษาความเชื่อในการใชสมุนไพรในการรักษาโรค : ศึกษากรณี
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในการใช
ยาสมุนไพร  

                                                
15คุณชวย ปยะวิทย, “ภาษาและคติความเชื่อในตํารายาพื้นบานจากวัดบิง ตําบลโชค

ชัย จังหวัดนครราชสีมา” (ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532). 

16บุญเลิศ มรกต, ”ความเชื่อในการใชยาสมุนไพรในการรักษาโรค : ศึกษากรณีอําเภอ
บานฝาง จังหวัดขอนแกน” (ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2536). 
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 ผลการศึกษาพบวา มีกระบวนการรักษาที่เกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
ไสยศาสตร ครูบาหรือเจาของยา ฤกษยามตางๆ เร่ืองเคล็ดลับหรือขอหามตางๆ ชาวบานมีความ
เชื่อวาการรักษาแบบพื้นบานสามารถที่จะรักษาใหหายได เนื่องจากการที่ชาวบานไดรับการสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษ การปองกันยังตองอาศัยพิธีทางไสยศาสตร เขาชวยรักษา เพราะมีความเชื่อวา
พิธีทางไสยศาสตร เชน การเปาเสกและการใชเวทมนตรคาถาจะชวยใหหายเร็วขึ้น 
 
 พระมหาสุภีร คําใจ17  ศึกษาคติความเชื่อวิธีการรักษาผูปวยดวยยาสมุนไพรของหมอ
ยาพื้นบาน อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคติความเชื่อ วิธีการ
รักษาผูปวยดวยยาสมุนไพร ซึ่งมีคติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
 ผลการศึกษาพบวาอาการปวยเกิดจากธรรมชาติ ส่ิงเหนือธรรมชาติ อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
จากการประพฤติผิดขนบธรรมเนียมประเพณี ผิดขอหาม โดยถาอาการปวยที่เกิดจากเหนือ
ธรรมชาติ หมอยาพื้นบานจะใชวิธีการรักษาทางไสยศาสตร แตถาอาการปวยที่เกิดจากธรรมชาติ 
ธาตุแปรปรวน และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ก็จะใชสมุนไพรในการรักษาผูปวย นอกจากนี้ยัง
พบคติความเชื่อตางๆ เชน วิธีการเก็บสมุนไพรในการรักษาผูปวยตองมีการกําหนดฤกษยาม กอน
ออกลงมือเก็บยา การใชเคล็ดในการเก็บสมุนไพร และวิธีการเก็บสมุนไพรนั้นมี 3 วิธีคือ การใช
คาถากํากับกอนลงมือเก็บยา การใชเคล็ดในการเก็บสมุนไพร และการขอจากเจาของยา สวนการ
ปรุงสมุนไพรนั้น ควรตมใหสุกขนขุน จะทําใหตัวยาออกฤทธิ์มาก ทั้งนี้เชื่อวาจะสามารถทําให
ผูปวยหายไดรวดเร็ว การใชสมุนไพรนั้น จะดูจากรสของสมุนไพร เพื่อใหเขากับอาการของคนไข ซึ่ง
ความเชื่อตางๆ เหลานี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและถึงแมวายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแตความ
เชื่อในการรักษาโรคดวยสมุนไพรของหมอพื้นบานก็ยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่องทั้งนี้ก็เปน
เพราะผูปวยยังคงศรัทธาตอการรักษาโดยใชสมุนไพรตางๆ ซึ่งสามารถหาไดในทองถิ่นและทาง
ภาครัฐก็ใหการสนับสนุน ตลอดจนระบบชุมชนในชนบทและชุมชนที่ใกลโรงพยาบาลก็ยังมีความ
เชื่อมั่นในการรักษาอาการของโรคดวยสมุนไพรตามที่บรรพบุรุษไดทํามาในอดีตดวย 
 

                                                
17พระมหาสุภีร คําใจ, “คติความเชื่อวธิีการรักษาผูปวยดวยยาสมนุไพรของ   หมอยา

พื้นบาน อําเภอเสลภูมิจังหวัดรอยเอ็ด” (รายงานการคนควาอิสระ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, 2543). 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.  วิ เคราะห รูปแบบ   กลวิธีการเขียน   และการใชภาษาที่ปรากฏในตํารายา                

แผนโบราณจากสมุดไทย ของจังหวัดพังงา 
2.  วิเคราะหความเชื่อที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทย ของจังหวัดพังงา   

3.  วิเคราะหพิธีกรรมที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทย ของจังหวัดพังงา และ
วิเคราะหบริบทของพิธีกรรมในฐานะการแสดง  และการสื่อความหมาย  และบทบาทหนาที่ของ
พิธีกรรม   ตํารายา  และหมอยา 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 การวิเคราะหตํารายาจากสมุดไทยของจังหวัดพังงาในครั้งนี้มีขอบเขต  ดังนี้ 

1.  ตํารายาจากสมุดไทยที่นํามาศึกษาเปนตํารายาที่ไดจากวัด  และหมอยาในจังหวัดพังงา 
2.  ตํารายาที่นํามาศึกษาเปนตํารายาที่มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเทานั้น 
3.  การศึกษาตํารายาในครั้งนี้ผูเขียนวิทยานิพนธจะศึกษาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 
ขอตกลงเบื้องตน 
 สมุดไทยที่เปนตํารายาซึ่งนํามาศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด  37  เลมจาก  6  อําเภอ ผูเขียน
วิทยานิพนธไดกําหนดรหัสของสมุดไทย เพื่อความสะดวกในการศึกษาและการเขียนอางอิงดังนี้ 

 1. อําเภอกะปง  จํานวน 10 เลม  รหัส กป.01-กป.10 
 2. อําเภอคุระบุรี  จํานวน 8 เลม  รหัส คบ.01-คบ.08 
 3. อําเภอตะกั่วปา  จํานวน 10 เลม      รหัส ตป.01-ตป10 
 4. อําเภอทับปุด  จํานวน 1 เลม  รหัส ทป.01 
 5. อําเภอทายเหมือง  จํานวน 5 เลม  รหัส ทม.01-ทม.05 
 6. อําเภอเมือง  จํานวน 3 เลม  รหัส ม. 01- ม.03 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. สํารวจวิทยานิพนธ งานวิจัยและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2. รวบรวมตํารายาแผนโบราณจากวัดตาง ๆ และจากหมอยาในจังหวัดพังงาและศึกษา

ตํารายาแผนโบราณอยางละเอียดตางๆ  
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3. สัมภาษณหมอแผนโบราณในจังหวัดพังงาและเขารวมในพิธีกรรมการรักษาโรคเพื่อ
เก็บขอมูลและนําไปวิเคราะห 

4. วิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
5. สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
แหลงขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งขอมูลภาคสนามและขอมูลเอกสาร 
 1.   แหลงขอมูลเอกสาร 
แหลงขอมูลเอกสารไดแก 

1.1 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1.2 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ 
1.3 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
1.4 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
1.5 หอสมุดแหงชาติ 
1.6 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1.7 สถาบันทักษิณคดีศึกษา  
1.8 สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดพังงา 

2. แหลงขอมูลภาคสนาม 
 ขอมูลสนามไดจากการออกไปเก็บรวบรวมตํารายาจากสมุดไทยตามวัดตางๆ ใน
จังหวัดพังงา ตลอดจนสัมภาษณและสังเกตการณในขณะที่ประกอบพิธีการรักษาอยางใกลชิด
พรอมทั้งไดบันทึกเสียงและบันทึกภาพตางๆ ไวเพื่อประกอบการศึกษา ทั้งนี้ประสบการณดังกลาว
เปนประสบการณตรงที่จะชวยใหสามารถวิเคราะหขอมูลไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

3. อุปกรณที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
3.1 เครื่องบันทึกเสียง 
3.2 แถบบันทึกเสียง 
3.3 กลองถายรูป 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทตํารายาแผนโบราณในสมุดไทย

ของจังหวัดพังงาในดานตาง ๆ 
2. ทําใหตระหนักถึงคุณคาของตํารายาในฐานะที่เปนเอกสารบันทึก  และถายทอดองค

ความรูเกี่ยวกับการรักษาโรคแผนโบราณของไทย 
3. เปนการอนุรักษ  และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของภาคใตที่เกี่ยวกับการแพทยแผน

โบราณอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนที่แพรหลายมากยิ่งขึ้น 
4. เปนการรวบรวม  และบันทึกประวัติของหมอยาซึ่งเปนบุคคลที่เปนภูมิปญญาของ

ทองถิ่นใหเปนที่รูจัก 
5. เปนแนวทางแกผูสนใจที่จะศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นและคติชนวิทยาตอไป 
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บทที่ 2 

 
ประวัติความเปนมาของการแพทยแผนไทยและภมูิหลังเกี่ยวกบัแหลงขอมลู 

 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรมาเปนเวลายาวนาน ดวยเหตุนี้จึงทําให
การแพทยแผนไทยมีการพัฒนามาตามลําดับ  การศึกษาในบทที่ 2 นี้ ผูเขียนวิทยานิพนธจะ
กลาวถึงประวัติความเปนมาของการแพทยแผนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเกิด   มโนทัศน
เกี่ยวกับความเปนมาและพัฒนาการของการแพทยของไทย  และจะกลาวถึงภูมิหลังของ
แหลงขอมูลซ่ึงจะกลาวตามลําดับดังนี้ 
 1.    ประวัติความเปนมาของการแพทยแผนไทย 

1.1  สมัยกอนประวัติศาสตร 
1.2  สมัยกอนพุทธศตวรรษที่ 18 
1.3  สมัยสุโขทัย 
1.4  สมัยอยุธยา 
1.5  สมัยรัตนโกสินทร 

1.5.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
1.5.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
1.5.3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
1.5.4 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
1.5.5 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
1.5.6 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
1.5.7 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
1.5.8 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
1.5.9 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

 2.   ภูมิหลังเกี่ยวกับแหลงขอมูล 
2.1 จังหวัดพังงา 
2.2 อําเภอกะปง 
2.3 อําเภอเกาะยาว 
2.4 อําเภอคุระบุรี 
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2.5  อําเภอตะกั่วทุง 
2.6  อําเภอตะกั่วปา 
2.7  อําเภอทับปุด 
2.8  อําเภอทายเหมือง 
2.9  อําเภอเมือง 

 
1. ประวัติความเปนมาของการแพทยแผนไทย 

1.1  สมัยกอนประวัติศาสตร 
 ประวัติของการแพทยไทยในสมัยกอนประวัติศาสตรนั้นไมมีการบันทึกไวเปนลาย
ลักษณอักษรแตมีหลักฐานทางโบราณคดีคือโครงกระดูกซึ่งเมื่อมีการนําไปศึกษาพบวามีการ
ปรากฏรองรอยของโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งสามารถเห็นไดจากกระดูกและฟนของโครงกระดูกที่    ขุดพบ 
ทั้งนี้จากการขุดโครงกระดูกที่บานเกา  จังหวัดอุดรธานี พบกะโหลกที่มีเนื้อเยื่อรางแหคลาย
กะโหลกของคนเปนโรคโลหิตจาง นอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกที่บานธาตุ  จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
พบวาที่กะโหลกมีรอยทะลุจนเปนรู รูดังกลาวไมสามารถระบุวาเกิดขึ้นไดอยางไรมีแตเพียงขอ
สันนิษฐานวาเปนรูที่ทะลุออกมาเองจากโรค เชน ฝ หรือเปนรอยที่มนุษยเจาะเพื่อรักษาโรค 
นอกจากนี้ยังพบเมล็ดพืชตามถ้ําตางๆ ซึ่งถือวาเปนพืชสมุนไพรในการรักษาโรคอีกดวย1 
 

1.2 สมัยกอนพุทธศตวรรตที่ 18 
ในสมัยกอนพุทธศตวรรษที่ 18 ไดปรากฏหลักฐานที่กลาวถึงหมอยา  และการใช

สมุนไพรในการรักษาโรค  ไดแก อาณาจักรหริภุญชัยในสมัยพระนางจามเทวี  และอาณาจักรขอม
ในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  ซึ่งทั้งสองอาณาจักรนี้เปนอาณาจักรที่ตั้งอยูในดินแดนของประเทศ
ไทยในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1รัชสมัยพระนางจามเทวี  
พระนางจามเทวีทรงครองราชยตั้งแต พ.ศ.1204-1211 จากตํานานพระธาตุลําปาง

หลวงกลาววา ฤาษีวาสุเทพสุทันตฤาษีไดสรางนครหริภุญชัยขึ้นแลวเห็นพองตองกันวาผูชายจะ
ครองนครหริภุญชัยไดไมนานควรใหผูหญิงมาครองจึงไดพรอมใจกันอัญเชิญพระนางจามเทวี ซึ่ง
เปนพระธิดาของเจาผูครองนครละโวปุระ (เมืองลพบุรีในปจจุบัน) มาครองนครหริภุญชัยในราว 

                                          
1ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย (กรุงเทพฯ : มติชน) ,  21-34. 
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พ.ศ.1204 พระนางจามเทวีไดขอพระราชทานสิ่งที่เปนมงคลจากพระราชบิดาไปดวยเพื่อนําไป
ประกอบกิจใหเปนประโยชนทั้งภายในและภายนอก ดังนี้  
 
(1) พระมหาเถรที่ทรงปฎกประมาณ 500 องค (2) หมูปะขาวทั้งหลายที่ตั้งอยูในเบญจศีล 

500 คน 
(3)  บัณฑิต 500 คน                                          (4) หมูชางแกะสลัก 500 คน 
(5)  ชางแกวแหวน 500 คน (6)  พอเลี้ยง 500 คน  
(7)   แมเลี้ยง 500 คน (8)  หมูหมอโหรา 500 คน 
(9)   หมอยา 500 คน (10)  ชางเงิน 500 คน 
(11)  ชางทอง 500 คน (12)  ชางเหล็ก 500 คน 
(13)  ชางเขียน 500 คน (14)  หมูชางทั้งหลายตางๆ 500  คน 
(15) หมูพอเวียกทั้งหลาย 500 คน (คนงานฝายการกอสราง) 

  
การที่มีการนําหมอยาดังกลาวไปดวยนั้นยอมแสดงใหเห็นวาหมอยาเปนกลุมบุคคลที่

มีความสําคัญมากกลุมหนึ่งในสังคมเพราะเปนผูมีความรูเฉพาะทางในเรื่องของการทําใหหายจาก
การเจ็บไข2 

1.2.2 รัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 
พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงครองราชยตั้งแต พ.ศ.1724-1762 พระองคทรงเปนมหาราช

องคสุดทายของอาณาจักรกัมพูชา  นอกจากนี้พระองคยังไดมีการขยายอาณาเขตเขามาในภาค
อีสานของไทย จากหลักฐานซึ่งเปนโบราณสถานและจารึกทําใหทราบวา นอกจากพระองคจะเปน
ผูสรางนครวัด ปราสาทบายนอันยิ่งใหญและสรางโบราณสถานอื่นๆ อีกมากมายแลวพระองคยงัได
ทรงสรางโรงพยาบาลซึ่งในจารึกเรียกวา อโรคยศาล ไวถึง 102 แหงดวย  อโรคยาศาลดังกลาวนั้น
ตั้ งกระจายอยู ในราชอาณาจักร  และมีอโรคยาศาลจํานวน  22  แหง  ที่ตั้ งอยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไดแก 

 
 

                                          
2ชนินทร รัตนสกล และคนอื่นๆ, พัฒนาการของการบันทึกและการถายทอด

ความรูทางการแพทยแผนไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพทหารผานศึก, 2537),9. 
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1.  ปรางคกู บานหนองบัว ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
2.  ปรางคกู บานหนองแผก ตําบลบานเตา อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 
3.  ปราสาทสระกําแพงนอย วัดบานทับกลาง ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด

ศรีสะเกษ 
4. ปราสาทบานสมอ ตําบลบานเสมอ อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 
5.   ปราสาทบานปราสาท ตําบลบานกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
6.    ปราสาทจอมพระ ตําบลจอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 
7.    ปราสาทชางป ตําบลชางป อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
8.    ปราสาทตาเมือนตูจ ตําบลบักได อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
9.    ธาตุสมเด็จนางพญา ตําบลหนองโสน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
10.   กูฤาษี ตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
11.   กูฤาษี บานกูฤาษี ตําบลทองหลาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
12.   ปราสาทบานโคกงิ้ว ตําบลปะคํา กิ่งอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 
13.   ปราสาทหนองกู บานหนองกู ตําบลมะอึก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 
14.   กูโนนระฆัง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 
15.  กุฏิฤาษี ตําบลประตูชัย อําเภอพิชัย จังหวัดนครราชสีมา 
16.   ปราสาทนางรํา ตําบลนางรํา อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
17.   ปรางคครบุรี บานครบุรี ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
18.   เมืองเกา บานเมืองเกา ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
19.   ปรางคบานปรางค ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
20.   ปรางควัดกูแกว จังหวัดขอนแกน 
21.   ปรางคกูบานขวาง ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
22.   กูสันตรัตน จังหวัดมหาสารคาม3 
อโรคยาศาลทุกแหงนั้นจะมีการพบจารึกอยูดวยและสวนใหญจะมีขอความที่กลาวถึง

เร่ืองตาง ๆ คลายกันเกือบทั้งหมด แตอาจมีความคลาดเคลื่อนกันไปบางก็คงเปนเพราะเนื่องจากมี
การคัดลอกตอๆ กันมา อนึ่งขอความที่กลาวไวในจารึกที่คลาย ๆ กันไดแก การกลาวสรรเสริญพระ
โพธิสัตวพระมหากษัตริยผูทรงสรางอโรคยาศาล การจัดระเบียบแบบแผนของสถานพยาบาล และ

                                          
3ประทีป ชมุพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย, 40. 
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ยังไดกลาวถึงการเบิกจายอาหารและยาจากทองพระคลังหลวง รวมทั้งไดระบุชื่อยา ชื่อสมุนไพร 
ตลอดจนจํานวนของแตละสิ่งไวในจารึกดวย ในอโรคยาศาลนี้ยังมีพระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภา ซึ่ง
แปลวา ครูแหงโอสถทั้งหลายมีรัศมีประดุจดังไพฑูรยเปนที่เคารพแหงมนุษยทั้งหลาย มีอานุภาพ
ในการรักษาโรคภัยไขเจ็บประดิษฐานอยูดวย  รูปเคารพดังกลาว มักทําเปนรูปพระพุทธรูป
ทรงเครื่องปางนาคปรก แมวาบางรูปจะไมปรากฏพังพานนาคแตยังคงมีขนดหางนาค แตกตาง
จากพระพุทธรูปปางนาคปรกตรงที่ภายในพระหัตถที่ประสานกันเหนือเพลามีวัตถุรูปกรวยอยู
ภายใน วัตถุนี้สันนิษฐานไวตางๆ กัน เชน อาจเปนยา ดอกไม วัชระหรือผลสมอ ซึ่งเปนสมุนไพรที่
ใชทํายารักษาโรคภัยตางๆ หมอน้ํามนตก็นาจะหมายถึงภาชนะหรือผอบใสโอสถไวสําหรับรักษาผู
เจ็บปวย เชื่อกันวาการสรางพระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาไวประจําโรงพยาบาลก็เพื่อใหบารมีของ
พระองคแผเมตตาตอคนไขในอโรคยศาล4 ดังปรากฏในจารึกปราสาทบานปราสาท ตําบลบาน
กระเทียม อําเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร ดานที่ 2 โศลกที่2 “ขาพเจาขอนมัสการพระชินะ ผูเปน
ราชาแหงรัศมีคือ พระไภสัชคุรุไวฑูรยะ เพราะพระองค จึงเกิดความเกษมและความไมมีโรคแก
ประชาชนผูฟงอยูแมเพียงชื่อ”5 พระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภา นี้ในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน 
เชื่อวาเปนองคพุทธแพทยทําหนาที่รักษาโรคภัยไขเจ็บใหแกสรรพสัตวทั้งหลายและนอกจากนี้ยังมี
ความเชื่อวาผูที่บูชาพระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาแลวไดสัมผัสรูปพระองค สวดบูชาหรือไดยิน           
พระนามก็สามารถหายจากโรคไดเชนกัน6 

นอกจากนี้ในจารึกเดียวกันยังมีการกลาวถึงตัวยาสมุนไพรไวในดานที่ 3 โศลกที่ 8 
ดังนี้ “มหาหิงคุ เกลือ ผลกระวานเล็กและกํายาน แตละอยางหนักหนึ่งบาท หา...น้ําตาลกรวด สอง
ปละ”7 โดยสมุนไพรเหลานี้เปนสมุนไพรที่นํามาใชในการรักษาโรค ซึ่งจะเห็นไดวาในสมัยนั้นมีการ
ใชสมุนไพรอยางเดียวกับสมุนไพรที่ใชในปจจุบัน 

ศาสตราจารยยอรช เซเดย สันนิษฐานวา จุดประสงคของการสรางอโรคยาศาลวามิใช
เปนเพียงโรงพยาบาลเทานั้น แตยังใชเปนศาสนสถานสําหรับส่ังสอนประชาชนตามแนวคิดของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน8 อนึ่งการที่อิทธิพลศาสนาพราหมณเขามาทําใหมีการรับเอา

                                          
4เร่ืองเดียวกัน, 49. 
5เร่ืองเดียวกัน, 41. 
6เร่ืองเดียวกัน, 49. 
7เร่ืองเดียวกัน, 38-49. 
8เร่ืองเดียวกัน, 48. 
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ความรูวิชาแพทยแบบอายุรเวทมา  ซึ่งเปนการแพทยแบบทฤษฎีธาตุ มาใชใน อโรคยาศาล ทฤษฎี
ธาตุนี้อธิบายภาวะการเจ็บปวยของมนุษยวาเกิดจากความไมสมดุลของธาตุในรางกาย ไดแก ธาตุ
ดิน ธาตุลมและธาตุไฟ สมุนไพรที่ปรากฎอยูในจารึกสวนใหญจึงเปนสมุนไพรที่ใชปรับธาตุเพื่อให
เกิดความสมดุลในรางกาย ดังปรากฏในจารึกปราสาทที่กลาววา “เภษัชที่ทําใหรอนดวยพริกผง
และบุนนาคก็เทากัน”9 

สมุนไพรดังกลาวที่ปรากฏในจารึก ไดแก พริกและบุนนาคนั้น เปนพืชที่กลาวกันวา
เปนธาตุไฟ ใชในการปรับธาตุใหรางกายมีธาตุไฟ 

หลังจากที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 ส้ินพระชนมอโรคยาศาลก็เสื่อมไปเพราะกษัตริยองค
ตอมามีความเห็นไมลงรอยกับพระองค  

 
 1.3  สมัยสุโขทัย 
   ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทยปรากฏหลักฐานในหนังสือไตรภูมิพระรวง พระ
ราชนิพนธพระมหาธรรมราชาลิไท ดังมีขอความตอนหนึ่งวา 

 
ฝูงคนกินขาวนั้น แลจะรูวาเปนหิดแลเกลื้อน แลกลากหูดแลเปา เปนตอม เปนเตา เปน
งอย เปนเพลีย ตาฟู หูหนวก เปนกระจอกงอกงอย เปอยเนื้อเมื่อยตน ทองขึ้นทองพอง 
เจ็บทองตองไส ปวดหัวมัวตา ไขเจ็บ เหน็บเหนื่อย วิการดังนี้ไสบหอนจะบังเกิดแกชาว
อุตรกุรุสักคาบหนึ่งเลย10  
 

จากขอความขางตนทําใหเห็นวาในสมัยสุโขทัยนั้นมีชื่อโรคตาง ๆ ปรากฏหลายโรค  
นอกจากนี้ยังมีขอความ “ผิแลวาผูใดไปไหวนบคํารพบูชาแกกงจักรแกวนั้นดวยขาวตอกดอกไม แล
กงจักรนั้นเพียรยอมบําบัดเสียซึ่งความไขเจ็บ ประพฤติใหอยูดีกินดีสรรพสวัสดิพิพัฒนาการดวย
ทรัพยส่ิงสิน แลสมบัตินั้นมากนักแล”11 ซึ่งก็ทําใหเห็นวามีความเชื่อวาความเจ็บปวยนั้นอาจเกิด
จากการกระทําของภูตผีปศาจ จึงตองมีพิธีแสดงความนบนอบดวยขาวตอกดอกไม นอกจากนี้ยัง

                                          
9เร่ืองเดียวกัน,45.  
10พระญาลิไท. ไตรภูมิพระรวง,พิมพคร้ังที่ 3 ( กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 45. 
11เร่ืองเดียวกัน,51. 
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พบหินบดยาในสมัยทวาราวดี12ซึ่งเปนสมัยกอนกรุงสุโขทัยดวยเหตุนี้จึงทําใหสันนิษฐานไดวาการ
รักษาโรคในสมัยสุโขทัยจึงนาจะมีทั้งการรักษาดวยยาและวิธีทางไสยศาสตรดวย  
  

1.4   สมัยอยุธยา 
หลักฐานทางการแพทยที่สําคัญในสมัยอยุธยาปรากฏในรัชสมัยตาง ๆ ดังนี้ 
รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากลาววา “ศักราช 816 (พ.ศ.1997) ครั้งนัน้คนทัง้ปวง

เกิดทรพิษตายมากนัก”13 แมวาผูคนตายมากมายเพราะโรคไขทรพิษระบาดในสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ แตมีการดูแลรักษาจนโรครายหมดสิ้นไปโดยไมมีการทิ้งเมืองใหรางเชนแตกอน ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาของการแพทยสมัยอยุธยาในระดับหนึ่งและพระองคยังโปรด
เกลาฯใหตั้งหนวยงานเกี่ยวกับการแพทยข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ.1998 และหลังจากที่มีไขทรพิษ
ระบาดในสมัยพระองคเพียง 1 ป ก็ไดมีการสถาปนาระบบการแพทยแผนไทยขึ้นอยางชัดเจน 
ปรากฎในทําเนียบศักดินา ขาราชการฝายทหารและพลเรือนที่ตราข้ึนใน พ.ศ.1998 ซึ่งมีหลักฐาน
ดังนี้ 

 
ขอความในพระอัยการตําแหนงนาพลเรือนในตําแหนงหมอหลวง   
ขอความในพระอัยการตําแหนงนาพลเรือนในตําแหนงหมอหลวง   
พระศรีมโหสถราชแพทยาธิบดีศรีองครักษ เจากรมแพทยาหนา นา 1600 
กรมแพทยาหนา ขุนราชแพทยา ปลัดทูลฉลอง นา 1600  
ขุนพรมทวี ปลัดนั่งศาล นา 400 
พระศรีศักราชแพทยาธิบดีศรีองครักษ เจากรมแพทยาหลัง ตราเทพยดาถือประคํา นา 
1600  
กรมแพทยาหลัง ขุนรัตนแพทย ปลัดทูลฉลอง นา 1600  
ขุนศรีเกวี ปลัดนั่งศาล นา 400 
พันในกรม นาคล(ถือที่นาคนละ)100 

                                          
12 สมพร  ภูติยานันท,  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการแพทยแผนไทยวาดวย

สมุนไพรกับการแพทยแผนไทย,  พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพทหารผานศึก,2542),9. 
13ประทีป ชมุพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย, 58. 
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ออกญาแพทยพงษาวิสุทธาธิบดีอะไภยพิรียบรากรมพาหุ จางวางแพทยาพระโอสถ นา 
2000 
ออกพระทิพจักร เจากรมหมอยาขวา นา 1400 
ออกพระมิทธิสาร เจากรมหมอยาซาย นา 1400 
ปลัดทิพจักร หลวงราชทินนามขวา หลวงราชพรหมาซาย นาคล 800 
ปลัดสิทธิสาร หลวงสิทธิพรหมา หลวงเทวพรหมา นาคล 800 
ขุนในกรมหมอยา นาคล 400 
หมื่นในกรมหมอยา  นาคล 200 
โอสถ หัวหมื่นเครื่องตน หมื่นตน หมื่นเทพ นาคล 400 
พันพนักงานเครื่องตน นาคล 300 
หมอกุมารชื่อหลวงราชทนนาม ขุนกุมารเพช ขุนกุมารแพทยขุนกุมารประสิทธิ ขุนกุมาร
ประเสริฐ นาคล 400 
พันมีชื่อเครื่องพระราชทาน 4 พันโรควินาศขาดประไลย โรคประไลย ไกรโอสถ นาคล 200 
ขุนอุมอน สมุบาญชีย นาคล 400 
เจากรมหมอนวด ซาย ขวา หลวงราชรักษา หลวงราโช นาคล 1600 
ปลัดกรม ซาย ขวา ขุนภักดีองค ขุนองครักษา นาคล 800 
หมื่นแกววรเลือก หมื่นวาโยวาด หมื่นวาโยนาศ  หมื่นวาโยไชย นาคล 600 
ขุนในกรม นาคล 400 
หมื่นในกรม นาคล 200 
พันในกรม นาคล 100 
พันหมอ นาคล 100 
นายพะโรง นาคล 80 
ขุนราชเนตร เจากรมยาตาขวา นา 800 
ขุนทิพเนตร เจากรมตาซาย นา 800 
ขุนในกรม นาคล 400 
หมื่นในกรม นาคล 200 
พันในกรม นาคล 100 
หลวงสิทธิแพทย เจากรมหมอยาวรรณโรค นา 800 
ขุนมหาแพทย ปลัดกรมขวา นาคล 600 
ขุนสาระแพทย ปลัดกรมซาย นาคล 600 
ขุนไชยแพทย นา 400 
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ขุนในกรม นาคล 400 
หมื่นในกรม นาคล 200 
พันในกรม นาคล 10014 
 

ประทีป  ชุมพลไดสรุปทําเนียบศักดินาขาราชการฝายทหารและพลเรือน ไวดังนี้ 
1.  กรมแพทยา ซึ่งมีเจากรมแพทยาหนา ตําแหนงพระศรีมโหสถราชแพทยาธิบดี

องครักษเปนหัวหนา แบงออกเปน 2 ฝายคือ เจากรมแพทยาหนาฝายทหารและเจากรมแพทยา
หลังฝายพลเรือน มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานการแพทยทั่วๆ ไปในดานการแพทยาทหารและฝาย
พลเรือน และมีหนาที่รับผิดชอบในแตละฝายคือ ฝายปลัดทูลฉลองและปลัดนั่งศาล ตําแหนงตางๆ 
ในกรมแพทยามีดังนี้ 
  ปลัดทูลฉลอง ฝายทหาร ตําแหนงขุนราชแพทยา ดูแลสวนกลาง 

ปลัดนั่งศาล ฝายทหาร ตําแหนงขุนพรมทวี ดูแลสวนทองถิ่น 
ปลัดทูลฉลอง ฝายพลเรือน ตําแหนงขุนรัตนแพทย ดูแลสวนกลาง 
ปลัดนั่งศาล ฝายพลเรือน ตําแหนงขุนศรีเกวี ดูแลสวนทองถิ่น 
นอกจากนีย้ังตําแหนงพนัซึง่เปนผูชวยหมอหรือเปนพยาบาลอีกสวนหนึ่งดวย 

2.   กรมหมอ แบงเปน 2 ฝาย มีดังนี้ 
ฝายขวา มีเจากรมหมอยา ตําแหนงออกพระทิพยจักร 
ฝายซาย มีเจากรมหมอยา ตําแหนงออกพระสิทธิสาร 
ในกรมหมอทั้งฝายขวาและฝายซายมีปลัดพัน หัวหมื่นและพันพนักงานอีกสวน

หนึ่งเปนผูจัดยา เตรียมยา ตมยาและแสวงหาเครื่องยาเตรียมไวใหพรอม 
3. กรมหมอกุมาร รับผิดชอบเฉพาะโรคเด็ก เปนหนวยงานทาํหนาที่ดูแลรักษาผูเจ็บ

ไขไดปวยที่เปนเด็กเทานั้น แบงหนวยงานยอยๆ อาจเปนตําแหนงหมอรับผิดชอบเฉพาะเด็ก 
4. กรมหมอนวด เปนกรมใหญ เจากรมและปลัดกรมมีศักดินามากกวากรมอื่นและ

ตองใชนายแพทยมากกวากรมอื่น เจากรมหมอนวดมีตําแหนงหลวงราชรักษาและแบงการบริหาร
เปนปลัดกรม หมอนวดฝายขวาคือหมอนวดฝายผูชาย มีขุนภักดีองคเปนปลัดกรม สําหรับเจากรม
หมอนวดฝายซายคือหมอนวดฝายหญิง มีหลวงราโชเปนหัวหนาและขุนองครักษาเปนปลัดกรม 

                                          
14เร่ืองเดียวกัน, 60. 
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5.  กรมหมอยาตา รับผิดชอบเกี่ยวกับโรคตา มีเจากรมซายขวาเปนหัวหนา ตําแหนง
ขุนราชเนตรเปนเจากรมหมอยาตาฝายขวา ขุนทิพเนตรเปนเจาหมอยาตาฝายซาย นอกจากนี้ยังมี
ตําแหนงรองๆ ลงไป ไดแก ขุน หมื่น และพัน ดูแลรับผิดชอบตามลําดับ 

6.  กรมหมอวรรณโรค รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลชนิดตางๆ มีหลวงสิทธิ
แพทยเปนเจากรมและขุนมหาแพทยเปนปลัดกรมฝายขวา และขุนสาระแพทยเปนปลัดกรมฝาย
ซาย ตําแหนงรองๆ ลงไป ไดแก ขุนไชยแพทยและตําแหนงขุน หมื่นและพัน ตามลําดับ 

7.  โรงพระโอสถ มีออกญาแพทยพงษาวิสุทธาธิบดีอะไภยพิรียบรากรมพาหุ 
จางวางแพทยา เปนผูกํากับดูแลและกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจากตําแหนงผูกํากับโรงพระ
โอสถ จะเห็นไดวาเปนตําแหนงนายแพทยแผนไทยที่ใหญที่สุดในวงการแพทยแผนไทยสมัยอยุธยา
ตอนตน เพราะถือศักดินาสูงสุด 

โรงพระโอสถนาจะเปนหนวยงานที่เก็บดูแลรักษาตัวยาสมุนไพรและจําแนกแจก
แจงหมวดหมูยาประเภทตางๆ ไวอยางชัดเจน รวมถึงการผลิตยาตําราหลวงดวย นอกจากนี้ ยังมี
หนาที่ประสานกับกรมอื่นๆ เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ทั้งประสานงานกับหมอหลวง หมอพระ
และหมอพื้นบานที่มีอยูทั่วแผนดิน เพื่อคอยดูแลบําบัดและรักษาผูปวยในราชอาณาจักร โดยมี
พระมหากษัตริยเปนผูบัญชาการสูงสุด15 

นอกจากนี้ปรากฏวามีสถานที่สําหรับจําหนายยาสมุนไพรดังปรากฏในแผนที่
พระนครศรีอยุธยาวา  “ยานปายาขายสรรพเครื่องเทศ เคร่ืองไทยและเปนสรรพคุณยาทุกสิ่ง” 
คําอธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยาดังกลาวแสดงใหเห็นวาแหลงขายยาสมุนไพรนั้นจัดไวจําหนาย
ในยานปายา มีรานขายยาโดยเฉพาะและเรียกวา ถนนปายา ซึ่งตรงกับหนังสือคําใหการขุนหลวง
วัดประดูทรงธรรมที่กลาววา รานขายเครื่องสมุนไพรอยูที่ “ถนนยานปายามีรานขายเครื่องเทศ 
เครื่องไทย ครบทุกสิ่ง ชื่อตลาดปายา” 

นอกจากนั้นยังกลาวถึงโรงพระโอสถวา คือที่ผลิตยาสมุนไพรและที่เก็บยา
สมุนไพรสําเร็จรูปวา “นอกประตูไพชยนตนี้มีโรงพระโอสถ” และมี “โรงพระโอสถตั้งอยูหนาสวน
องุน” ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงพระโอสถของทางราชการมีอยู 2 แหงในพระนครศรีอยุธยาคือ ใกลกับ
พระที่นั่งไพชยนตกับพระที่นั่งบรรยงครัตนาศน (ใกลสวนองุน) ซึ่งมีออกญาแพทยพงษาวิสุทธาธิ
บดีอะไภยพิรียบรากรมพาหุ (พระยาแพทยพงษาวิสุทธาธิบดี) เปนผูกํากับ16 

                                          
15 เร่ืองเดียวกนั ,62. 
16 เร่ืองเดียวกนั, 62-63. 
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การที่หมอรักษาโรคมีทําเนียบศักดินาในสมัยอยุธยาตอนตนและมีการวางระบบ
การบริหารไวอยางตายตัว มีทั้งหนาที่เฉพาะอยาง จึงทําใหเห็นไดวามีหมอเชี่ยวชาญเฉพาะโรค 
เชน หมอนวด และหมอเด็ก เปนตน และมีหมอทางปรุงยา ไดแก เภสัชกร โดยตรง อันแสดงใหเห็น
ถึงความเจริญกาวหนาของการแพทยแผนไทยไดเปนอยางด1ี7 

อนึ่งในสมัยอยุธยานอกจากจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงการแพทย
แผนไทยดังกลาวขางตนแลว นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงแพทยตางชาติหรือพวกมิชชันนารีที่เขา
มาเผยแพรศาสนาและเขามามีบทบาทตอการแพทยในสมัยอยุธยาเปนอยางมาก ดังจะเห็นได
อยางชัดเจนในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  ซึ่งจะขอกลาวโดยสรุป  ดังนี้ 
 

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงครองราชยระหวางป พ.ศ.2199-2231 เมื่อ 

พ.ศ.2047 พอคาชาวโปรตุเกสไดนําการแพทยแบบตะวันตกเขามาเผยแพรเปนครั้งแรกและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ.2205 เร่ิมมีการติดตอกับฝร่ังเศสสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 โดย
มองเชนเยอร ลังแบรต เดอลามอตต พรอมดวยมิชชันนารีผูชวยสองคนเขามาทางเมืองตะนาวศรี 
ซึ่งปรากฏหลักฐานวาฝร่ังเศสไดตั้งโรงพยาบาลขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาโรงพยาบาลในขณะนั้นจึงได
อาศัยใชเปนที่บําบัดทุกขบํารุงสุขแกปวงชนชาวไทยทั้งหลาย 

มร.ลาลูแบร เอกอัครราชทูตของพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรั่งเศส ไดเขียน
จดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามครั้งกรุงศรีอยุธยาแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราชให
ภาพของโรคภัยไขเจ็บและวิธีการรักษาในสมัยนั้นไววา  
 

เร่ืองโรคาพาธของชาวสยามในกรุงศรีอยุธยามีตั้งแตโรคปวง โรคบิด ไขกําเดา ไขหวัด ไข
จับส่ัน โรคพิษบาดทะยัก โรคลมจับ โรคอัมพาต โรคคุดทะราด เขาขอ ฝตางๆ เปนปรวด
พิษ แผลเปอยพัง โรคโลหิตไหลทาเหงือกไมคอยพบ โรคขี้เร้ือนกุดถังไมคอยเห็น แตคนเสีย
จริตมีชุม การถูกกระทํายําเยียเชิงกฤติคุณ ความประพฤติลามกพาใหเกิดกามโรคในกรุง
สยามก็ดกไมหยอก อนึ่งในกรุงสยามก็มีโรคติดตอกัน แตหาใชหากาฬโรคอยางทวีปยุโรป
ไม ตัวโรคหาของกรุงสยามก็คือ ไขทรพิษ อหิวาตกโรค... อีกตอนหนึ่งวา หมอสยามไม
เขาใจเครื่องในในรางกาย และไมรูจักผาตัด ... และหมอสยามมียาแตตามตํารา หมอสยาม
ไมพึงพยายามทราบยาอยางไหนบําบัดโรค อยางไหนไดหลับตาถือแตตํารับที่ไดเรียนมา

                                          
17 เร่ืองเดียวกนั, 63. 
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จากบิดา มารดา และครูบาอาจารย และในตํารานั้น หมอชั้นใหมก็คงดื้อใชไมแกไขอยางใด 
หมอสยามไมพวักพะวงตรวจสมุหฐานโรควาอะไรเปนตัวสําคัญที่สอใหเกิดโรควางยาไป
ตามตําราตามบุญตามกรรม แมกระนั่นก็ยังไมวายที่จะรักษาใหหายไดมาก หมดสยามไม
เวนที่จะโทษวาเปนเพราะถูกคุณกระทํายําเยียหรือฤทธิ์ผีสาง18 
 

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชพบบันทึกวา มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจน
สําหรับราษฎรโดยมีแหลงจําหนายยาและสมุนไพรหลายแหงทั้งในและนอกกําแพงเมือง ในสวน
ราชการและราชสํานักมีโรงพระโอสถอยูในพระราชวัง 

จากหลักฐานดังกลาวขางตน สามารถใหภาพของระบบการแพทยในสมยัอยธุยาไดวา 
สวนใหญคนไทยนิยมการรักษาแบบการแพทยแผนไทย มีรานขายสมุนไพรทั้งไทยและจีนอยูทั้ง
ภายในและภายนอกกําแพงพระนคร  ตอมาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาในป พ.ศ.2310 พมา
ไดเผากรุงจนวอดวาย คาดวาตํารายาสวนใหญถูกเผาไปดวย 

 
1.5  สมัยธนบุรี 

 ในสมัยกรุงธนบุรีนี้เปนชวงที่กําลังกอบกูเอกราช บันทึกความรูทางการแพทยจึงถูก
ละเลยไปไมปรากฏหลักฐานใหเห็นชัดเจน การที่กรุงศรีอยุธยาถูกพมาเผาเปนเหตุใหตํารับตํารา
ตางๆ โดยเฉพาะทางการแพทยที่เก็บรักษาไวถูกทําลายเสียหายเพราะถูกไฟเผาหรือกระจัด
กระจายหายไป  นอกจากนี้หมอหลวงและหมอราษฎรก็อาจเสียชีวิตในสงครามดวย  อยางไรก็
ตามความรูทางการแพทยก็ยังคงมีการสืบทอดตอมา19 
 
 1.6 สมัยรัตนโกสินทร  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีในป 
พ.ศ.2325 การแพทยไทยสมัยรัตนโกสินทรมีการถายทอดความรูมาจากสมัยอยุธยาโดยผานทาง
ตํารายาและคัมภีรแพทยตางๆ ซึ่งสวนหนึ่งไดรับการสืบทอดมาจากแพทยรุนกอนและอีกสวนหนึ่ง
ไดมีการรวบรวมคัดลอกขึ้นมาใหมในสมัยรัตนโกสินทร โดยการเรียกประชุมใหแพทยและผูมี
ความรูนําตํารายาและคัมภีรแพทยที่มีอยูตามวัด บานเรือนราษฎร และที่เปนสมบัติของแพทย

                                          
18 สมพร ภูติยานันต, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยวาดวย

สมุนไพรกับการแพทยแผนไทย, 13. 
19 เร่ืองเดียวกนั, 63. 
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นํามาตรวจทาน แกไข เรียบเรียงขึ้นมาใหมโดยเลือกเอาแตตํารายาที่เห็นวาดีและเชื่อถือไดมา
คัดลอกเก็บไวใชเปนตําราในกรมหมอหลวงซึ่งตอมาตําราเหลานี้ก็ไดเปนที่แพรหลายโดยทั่วไป ผูที่
มีสวนสําคัญในการนี้นอกจากเปนผูมีความรูและแพทยทั้งหลายแลว พระเจาแผนดินก็ทรงเปนผูมี
บทบาทสําคัญดวยเชนกัน ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดในแตละรัชกาลตามลําดับ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกผูทรงเปนพระปฐมกษัตริยแหงราชวงศ

จักรีทรงครองราชยตั้งแตป พ.ศ.2325-2352 เนื่องจากพระองคทรงเห็นวากรุงธนบุรีเปนเมืองเล็ก
ยากแกการขยายเมือง  พระองคจึงทรงยายพระนครมาตั้ งทางฝ งตะวันออกและสราง
พระบรมมหาราชวังขึ้นใหมและไดทรงปฏิสังขรณวัดโบราณชื่อวัดโพธารามหรือวัดโพธิ์ข้ึนเปนพระ
อารามหลวงใหชื่อวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการแพทยแผนไทย 
เนื่องจากในสมัยนี้ไดโปรดเกลาฯ ใหมีการจัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถคลายกับในสมัยอยุธยาผูที่
รับราชการเรียกวา หมอหลวง สวนหมอที่รักษาราษฎรทั่วไปเรียกวาหมอราษฎร หรือหมอเชลย
ศักดิ์ 

รูปแบบของการถายทอดความรูในอดีตนั้น เนนความสัมพันธสวนตัวระหวางครูกับลูก
ศิษย จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณวัดโพธิ์ 
เพื่อใหเปนสถานที่เผยแผความรูและเปนประโยชนแกไพรฟาประชาชน การถายทอดความรู
ทางการแพทยจึงเปลี่ยนรูปแบบไปสูสาธารณชนมากขึ้นเพราะที่วัดโพธิ์ประกอบไปดวยแผนศิลา
จารึกสรรพศิลปวิทยาทั้งปวงจึงสามารถเรียนไดจากศิลาจารึกนั้น เปนตนวา โบราณคดี วรรณคดี 
กาพย โคลง ฉันท ชางพระพุทธรูป ชางปน ชางแกะสลัก ชางเขียน ชางกอสราง มีรูปหมอนวด 
ตําราแผนหมอนวดบอกทางที่อยูของเสนและภาพประกอบมากมาย หมวดบริหารกายจารึกคํา
โคลงฤาษีดัดตนจึงมีภาพประกอบหรือหมอยา ศิลาจารึกบอกสมุฏฐานของโรค วิธีรักษาโรคยาเด็ก
และยาผูใหญ ตลอดจนไมใบ ยาสมุนไพรใชปรุงยาที่หายากไมคอยมีผูรูจักก็นํามาปลูกไวมากมาย 
สวนตํารายานั้นก็มีคําอธิบายบอกวิธีรักษาไวครบถวน20 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงครองราชยตั้งแตป พ.ศ.2352- 2367 

ในทางการแพทยทรงเห็นวา คัมภีรแพทย ณ โรงพระโอสถ สมัยอยุธยาไดสูญหายไปจึงทรงคนควา
ตําราจากที่ตางๆ เพราะทรงวิตกวาตําราและคัมภีรแพทยตางๆ จะเสื่อมสูญ ดังนั้น ในปวอกจัตวา
ศก จุลศักราช 1174 พ.ศ.2356 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหผูเชี่ยวชาญลักษณะโรค
                                          

20 เร่ืองเดียวกนั,16. 
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และสรรพคุณยารวมทั้งผูมีตํารายาดีๆ นําเขามาทูลเกลาฯ ถวายและโปรดเกลาฯ ใหพระพงศนริน
ทรราชนิกูล พระโอรสในสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ซึ่งเปนหมอหลวงสืบถามและเลือกสรรตํารายาดี
จนเปนตําราหลวงสําหรับโรงพระโอสถ ตํารานี้มีชื่อวาตําราพระโอสถคร้ังรัชกาลที่ 2 ตํารา
ดังกลาวพิมพครั้งแรกตรงกับปมะโรง พ.ศ.2459 โดยสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรสโปรดใหพิมพ สวนการพิมพคร้ังตอๆ มาไมปรากฏหลักฐานชัดแจง 

นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวขณะทรงพระ
อิสริยยศเปนพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทรไดทรงปฎิสังขรณวัดจอมทองแลวถวายเปน
พระอารามหลวงไดรับพระราชทานนามวา วัดราชโอรส ในการปฏิสังขรณนี้ทรงใหจารึกตํารายา 
ตําราหมอนวด รูปปนฤาษีดัดตนไวในกําแพงแกวของพระวิหารและพระอุโบสถดวย พ.ศ.2359 มี
พระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมายชื่อวา กฎหมายพนักงานพระโอสถเสวย จากกฎหมาย
ฉบับนี้จะเห็นวารัชกาลที่ 2 ทรงใหความสําคัญตอการปรุงยามากโดยจัดเปนศิลปะและศาสตร
ชั้นสูง ผูที่ไดรับความไววางพระราชหฤทัยในตําแหนงเจาพระพนักงานพระโอสถ ซึ่งมีหนาที่ปรุงยา
ตองมีความชื่อสัตยความละเอียดถี่ถวนและตองปรุงยาสม่ําเสมอเปนหนาที่ที่ตองมีความ
รับผิดชอบสูงมาก ดังนั้นการศึกษาเพื่อเขารับราชการเปนพนักงานพระโอสถจึงนาที่จะจํากัดอยูใน
วงศตระกูลที่สืบเปนมรดกตกทอดกันมาเทานั้น ในดานการดูแลรักษาสุขภาพสมัยรัชกาลที่ 2 ไดมี
การแยกแพทยไทยเปน 2 ประเภท คือ หมอหลวงและหมอเชลยศักดิ์21 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยตั้งแตป พ.ศ.2367-2394 

พระองคทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกครั้งเมื่อวันพุธ เดือน 10 แรม 10 ค่ํา ป
มะโรง พ.ศ.2375 โดยทรงมีพระราชประสงคที่จะฟนฟูทางดานจริยธรรมของประชาชนและเปน
แหลงรวบรวมความรูตางๆ ของไทย การบูรณะปฏิสังขรณคร้ังนี้หางจากครั้งแรกประมาณ 40 ป ได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวบรวมเลือกสรรตํารับตําราตางๆ ซึ่งสมควรจะเลาเรียนเปนชั้น
วิสามัญศึกษามาตรวจตราแกไขของเดิมและประชุมผูรูหลักในวิชานั้นๆ ใหแตงขึ้นใหม แลวโปรด
เกลาฯ ใหจารึกแผนศิลาประดับไวในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีรูปเขียนและรูปปน
ประกอบกับตํารานั้นๆ เพื่อคนทั้งหลายไมเลือกวาตระกูลช้ันใดๆ สามารถเลาเรียนไดจากศิลาจารึก
ที่วัดพระเชตุพน 

การตั้งตํารับยาและฤาษีดัดตนขึ้นไวเปนทานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้นเปนคุณูปการอยางใหญหลวงที่ทํา
                                          

21 เร่ืองเดียวกนั, 17. 
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ใหมีการถายทอดความรูทางดานการแพทยแผนไทย และทําใหมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน แผน
ศิลาจารึกเหลานั้นยังเปรียบเสมือนเปนบันทึกทางการแพทย ซึ่งไดรวบรวมองคความรูตางๆ ไว 
เพื่อถายทอดเพื่อคนรุนหลังนําไปใชศึกษาหาความรูตอไป     เปนการอนุรักษ และเผยแพรวิชา
ความรูทางดานการแพทยแผนไทยไปในขณะเดียวกันดวย ความรูในวัดโพธิ์แบงไดเปน 3 หมวด
ใหญ ดังนี้ 

1. วิชาหนังสือ อธิบายลักษณะกาพย กลอน โคลง ฉันท กลอนกลบทและโคลงกลบท
ตางๆ พรอมทั้งตัวอยางเนื้อเร่ืองประกอบดวยสุภาษิตทั้งนั้น 

2. วิชาแพทย มีตํารายาแกโรคตางๆ ตําราหมอนวด มีภาพและรูปประกอบพันธุไม
สําหรับใชทํายาตางๆ ก็ไดทรงโปรดใหนํามาปลูกไวเปนตัวอยาง 

3. วิชาชาง ไดแก ชางเขียนภาพและลาย ชางปน ชางแกะสลัก ชางประดับซึ่งสามรถ
นําไปใชเปนแบบอยางได 

ในสวนที่เปนการแพทยแผนไทยนั้น  สมพร ภูติยานันทไดสรุปความรูทางดาน
การแพทยแผนไทยที่มีการบันทึกไวในวัดพระเชตุพนวิลมังคลารามไวในรูปของตาราง  โดยจําแนก
เปนหัวขอ  สาขาความรู  ส่ือความรู และแหลงความรู  ที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทยสาขาพลานามัย  
กายภาพบําบัด  สาขาเภสัชศาสตร  และสาขาการแพทย  ซึ่งขอนําตาราง22มาแสดงใหเห็นดังนี้ 
ตารางที่ 1 ความรูทางดานการแพทยแผนไทยที่จารึกไวในวัดพระเชตุพนฯ 
 

สาขาความรู ส่ือความรู แหลงความรู 
ดานการแพทย   
สาขาพลานามัยกายภาพบาํบัด   

 รูปฤาษีดัดตน 82 รูป รูปหลอดวย
สังกะสีผสมดีบุก 

เฉลียงศาลารายทกุหลงั 

 โคลงฤาษีดัดตน ศิลาจารึก ผนังศาลารายรอบวัด 
 รูปคนแสดงแผนนวด 60 รูป ภาพเขียน ศาลาหนามหาเจดียหลังเหนือ 

 
ตารางที่ 1 (ตอ) 

สาขาความรู 
 

ส่ือความรู 
 

แหลงความรู 
สาขาเภสัชศาสตร   

                                          
22 เร่ืองเดียวกนั,22-23. 
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 พันธุ ไม และสรรพคุณยา
ตางๆ 

พันธุไมสมุนไพร ปลูกรายทั่วๆ ไป ตามประตแูละ
กําแพงวัด 

 ตัวยาและสวนผสมสําหรับ
รักษาโรคตางๆ 

สาขาการแพทย 

ศิลาจารึก ศาลาหนามหาเจดียทั้งหลังเหนือและ
หลังใต 

 อาการไขและตัวยาในการ
รักษา 

ศิลาจารึก ศาลาหนามหาเจดียทั้งหลังเหนือและ
หลังใต 

   
 

การจารึกตํารายาบนแผนศิลานี้มิใชมีแตที่วัดพระเชตุพนฯเทานั้น แตยังไดมีการจารึก
ตํารายาไวในลักษณะเดียวกันนี้ที่วัดราชโอรสดวยทั้งนี้ไดทําขึ้นตั้งแตสมัยที่พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาฯ ยังดํารงพระยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พ.ศ.2364) และแสดงให
เห็นถึงความสนพระทัยในดานการแพทยของพระองคที่โปรดเกลาฯใหจารึกตํารายาไทยบนแผนหนิ
ออนรูปส่ีเหลี่ยม ผืนผากวางประมาณ 30 เซนติเมตร ในแผนศิลาที่มีทั้งรูปกลมและรูปไขประดับ
บนกําแพงพระวิหารพุทธไสยาสนและที่ศาลารายเล็กปลูกติดกับกําแพงแกวหนาพระอุโบสถก็มี
ตํารายาตางๆ ประมาณรอยขนานบันทึกไวเพื่อเปนวิทยาทานแกพสกนิกรที่จะไดนําไปใชประโยชน
ในการรักษาและเปนการอนุรักษตํารายาไทยมิใหสูญสิ้นไป23 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยในป พ.ศ.2394-2411 ซึ่งเปน

ยุคที่การแพทยตะวันตกที่เร่ิมเขามาในปลายรัชกาลที่ 3 แตไดรับการสนับสนุนในรัชกาลที่ 4 เชน 
ในดานการสูติกรรมแบบตะวันตกแตไมสามารถชักจูงใหราษฎรเปลี่ยนความนิยมได เพราะการ
รักษาพยาบาลแผนไทยเปนจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมาจนกลายเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตคนไทย แพทยตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดแก นายแพทยแซมมวล เรยโนลด เฮาส เรียก
กันวา “หมอเหา” และนายแพทยแดน บีช บลัดเลย  หรือ หมอ บรัดเลย  ซึ่งเปนผูที่นําวิทยาการ
ทางการแพทยแผนตะวันตกเขามาในประเทศไทย  เชน การผาตัด  การปลูกฝเพื่อปองกันไขทรพิษ  
และการผดุงครรภ  เปนตน 

                                          
23 เร่ืองเดียวกนั , 20-23. 
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ในรัชสมัยนี้ ถึงแมวาพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศและขุนนางชั้นผูใหญจะ
นิยมการแพทยแผนตะวันตกแตสําหรับราษฎรไทยทั่วไปแลวยังนิยมการแพทยแผนไทยในการ
รักษาการเจ็บไขไดปวยอยู24 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยในป พ.ศ.2411-2453 พระ

องศทรงสนพระทัยในตําราและคัมภีรแพทยจึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศเธอ
กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย พระอมรศาสตรประสิทธิ์
ศิลป หลวงกุมารแพทย หลวงกุมารเพชร ขุนกุมารประเสริฐและขุนเทพกุมารเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชําระคัมภีรแพทยทั้งมวล 

อนึ่ง คําวา คัมภีรแพทย พระตํารา คือ ตํารายาเดิมที่ไดจารเปนอักขระในใบลาน
เหมือนพระคัมภีรธรรมะ (คัมภีรเทศน) เมื่อเปนเลมลาน (ผูก) บรรจุวิชาแพทยจึงเรียกวา คัมภีร
แพทย คัมภีรเดิมโดยมากเปนภาษาขอมมคธ เมื่อพระอาจารยผูเชี่ยวชาญไดแปลคัดลอกใหมลงใน
สมุดขอยเรียกวา ตํารา การที่ใชคําวา พระ เติมลงไปไปขางหนานั้นเปนเพราะมีลักษณะคลายพระ
คัมภีรธรรมะ แพทยเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของตําราจึงเรียกนามยกยองดวยความเคารพบูชา และเก็บ
รักษาไวที่คลังพระตําราหลวงขางพระที่ นับวาเปนสมัยที่มีการอัญเชิญประวัติคัมภีรแพทย อันเปน
ตําราไทยหลายสมัยที่ใชตอกันมาและอยูกระจัดกระจายตามที่ตางๆ มารวมกัน มีการตรวจสอบให
ตรงกับของดั้งเดิมและมีหลักฐานจดบันทึกไวในหอพระสมุดหลวง พระคัมภีรแพทยของอาจารยแต
ละทานมักกลาวถึงอาการของโรค วิธีรักษา เชน พระคัมภีรประถมจินดา กลาวถึงการปฏิสนธิ
ของทารก การเกิดโลหิตระดูสตรีกําเนิดโรคกุมารและยารักษาโรค พระคัมภีรตักศิลา กลาวถึง 
บรรดาไขทรพิษทั้งปวง พระคัมภีรกษัย กลาวถึงโรคภัย 26 ประการ เปนตน นอกจากนี้พระองค
เจาสายสนิทวงศซึ่งทรงเปนหมอหลวงและยังทรงกํากับกรมหมอหลวง ทรงเอาพระทัยใสในเรื่อง
เสาะแสวงหาตํารายาดีอยูเสมอทั้งยาไทยและยาฝรั่ง ไดคัดเลือกตํารายาที่วาดีรวมไวเรียกวา 
ตํารายาพระองคเจาสายสนิทวงศ 

ในรัชสมัยนี้วิชาแพทยแผนไทย ไดรับการฟนฟูและสนับสนุนอยางเต็มที่ มีการสอน
และฝกหัดวิชาแพทยแผนไทยในสํานักกรมแพทยพระราชวังบวร (กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ) มี
การสรางโรงพยาบาลศิริราช ข้ึนในป พ.ศ.2430 สําหรับรับรักษาประชาชนทั่วไป ตอมาในป 
พ.ศ.2432 พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงทรงตั้งโรงเรียนฝกหัดแพทยข้ึน 
(ตอมาในป พ.ศ.2443 ไดยกขึ้นเปนโรงเรียนแพทยาลัย) หลักสูตรการเรียนมีกําหนด 3 ป ระยะแรก
                                          

24 เร่ืองเดียวกนั, 23. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  32  

 

การเรียนและการบริการมีทั้งแพทยฝร่ังซึ่งใหการรักษาพยาบาลตามแบบอยางตะวันตกและแพทย
ไทยที่ใชยาไทยรักษาโรคโดยใหการรักษาควบคูกันไปตามความสมัครใจของผูปวยที่จะเลือกรับ
บริการไดตามใจชอบ เหตุผลที่เอาการแพทยไทยมารวมดวยนั้นกลาววาเปนเพราะแพทยตะวันตก
หายากจึงเอาแพทยไทยมาประจําที่โรงพยาบาลดวยเมื่อเปดโรงเรียนแพทยข้ึนจึงมีการเปดสอน
การแพทยทั้ง 2 แผนควบคูกันไป มีการพิมพตําราแพทยสําหรับใชในโรงเรียนเลมแรก ชื่อ 
แพทยศาสตรสงเคราะห ข้ึนในป พ.ศ.2432 พิมพเปนตอนๆ แบงออกเปนภาคเนื้อหา มีทั้ง
การแพทยแผนไทยและตะวันตก ตําราชุดนี้พิมพออกมาไดเพียง 3 เลมเทานั้น 

ตอมาได มีการพิมพตําราออกมาอีก 2 เลม ในปพ.ศ. 2450 ไดแก ตําราเวชศาสตร
วรรณา ซึ่งกลาวถึงคัมภีรแพทยไทยตางๆ และตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับหลวง 2 เลม 
ประกอบดวยคัมภีรแพทยไทยแทๆ 10 คัมภีร ถือเปนตํารายาแหงชาติฉบับแรก ดังนี้ 

เลม 1 กลาวถึงพระคัมภีรตางๆ เชน พระคัมภีรฉันทศาสตร พระคัมภีร
ประถมจินดา พระคัมภีรธาตุวิภังค ซึ่งตํารานี้ระบุถึงสาเหตุแหงการเกิดโรค อาการของโรค การ
รักษาและสมุนไพรที่ใช ในตอนทายเลมมีคัมภีรสรรพคุณกลาวถึงพฤกษชาติและวานวามี
ประโยชนอยางไรแตละชนิดไปและสวนตางๆ ของพืชใชประโยชนอะไรบาง นอกจากนี้ยังกลาวถึง
พิกัดยา ไดแก เบญจกูล ตรีผลา ตรีกฏก ตรีสาร ฯลฯ วาประกอบดวยตัวยาอะไรบาง ตลอดจน
สรรพคุณกลาวถึงสรรพคุณของโกฐทั้งหลายเทียนทั้งหลาย ฯลฯ คลายตําราสรรพคุณยาของกรม
หลวงวงษาธิราชสนิท 

เลม 2 มีพระคัมภีรสมุฎฐานวินิจฉัยและมียาเปนหมูๆ มีชื่อตางๆ ซึ่งประกอบดวย
ตัวยาหลายชนิดและสรรพคุณของยาหมูนั้นๆ มีพระคัมภีรมหาโชติรัต คัมภีรชวดาร นอกจากนี้
ยังมีคัมภีรอ่ืนๆ อีกหลายคัมภีรกลาววาเปนของพระอาจารยโกมารภัจจ ลักษณะของคัมภีรเหลานี้
ก็เหมือนๆ กับคัมภีรที่กลาวไปแลวคือมีลักษณะโรคและบอกยาที่ใชรักษาหลายขนาน 

ในปพ.ศ.2451 ไดมีการปรับปรุงระบบการปองกันและรักษาโรคใหกรมพลําภังค 
(กรมการปกครองในปจจุบัน) กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบโอสถศาลารัฐบาลและการทําฝ
หนอง กรมพยาบาลถูกโอนไปสังกัดกระทรวงธรรมการทําหนาที่ดานการศึกษา ตอมาไดมีการตั้ง
กรมพยาบาลในกระทรวงมหาดไทยดวย25 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยในป พ.ศ.2453-2468 ในรัช

สมัยของพระองค นักเรียนแพทยและประชาชนเลื่อมใสในการแพทยตะวันตกมากขึ้นเปนลําดับ 
                                          

25 เร่ืองเดียวกนั, 24-30. 
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การสอนการแพทยไทยจึงถูกลดบทบาทและหมดโอกาสถายทอดความรูในโรงเรียนแพทยไปใน
ที่สุด ประมาณป พ.ศ.2466 ไดมีการยกเลิกทั้งการบริการการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลและ
การสอนวิชาแพทยแผนไทยในโรงเรียนแพทยโดยสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระยาชัยนาทเรนทร
ผูบัญชาการโรงเรียนใหเหตุผลวา การสอนวิชาแพทยทั้ง 2 ระบบทําใหนักเรียนสับสนและแพทย
ไทยสวนใหญไมคอยเปดเผยตํารา ศิษยตองหาประสบการณและใชเวลาในการเรียนรูที่ยาวนานจึง
จะเกิดความรูความชํานาญ 

ในปพ.ศ.2455 กระทรวงมหาดไทยแยกงานสาธารณสุขออกจากกรมพลําภังค มาอยู
กับกรมพยาบาลซึ่งตั้งขึ้นใหม 

ในปพ.ศ.2459 ไดมีการปรับปรุงและขยายงานกรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทยเปน
กรมประชาภิบาล งานของโอสถศาลารัฐบาลขึ้นอยูกับกองเวชวัตถุในกรมนี้ พ.ศ.2461 ไดรวบรวม
งานสาธารณสุขทั้ งหมดไวดวยกันแลวเปลี่ยนชื่อกรมประชาบาลเปนกรมสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย โอสถศาลารัฐบาลไดรับการยกฐานะเปนกองโอสถศาลารัฐบาล 

นอกจากนี้ไดยกเลิกการสอนวิชายาไทยในหลักสูตรแพทยปรุงยาในป พ.ศ.2461 
หลังจากที่มีการสอนไดเพียง 5 ป นับแตเร่ิมมีการสอนหลักสูตรแพทยปรุงยา นับแตนั้นมา
การแพทยแผนไทยก็ถูกทอดทิ้งจากนักวิชาการสมัยใหม ซึ่งใหความสนใจตอการแพทยแผน
ตะวันตกอันสอดคลองกับหลักการวิทยาศาสตร ประกอบกับถูกปดกั้นดวยพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะที่ออกในป พ.ศ.2466 

พระราชบัญญัติดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อไมใหเกิดอันตรายแกประชาชนจากการ
ประกอบการของผูที่ไมมีความรูและไมไดฝกหัด ซึ่งไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย
ไววา แพทยแผนโบราณ หมายถึง ผูประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความชํานาญอันได
บอกเลาสืบตอกันมาเปนที่ตั้งหรืออาศัยตําราอันมีมาแตโบราณโดยมิไดดําเนินไปในทาง
วิทยาศาสตร  

คําจํากัดความดังกลาวเทากับปลอยใหแพทยแผนไทยหยุดนิ่งอยูกับที่และไมอาจจะ
อาศัยความรูและเทคโนโลยีใหมเขามาพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาตอไปได26 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยในป พ.ศ.2468-2477 ในรัชสมัย

ของพระองคหลังจากไดมีการยกเลิกการสอนวิชาแพทยแผนไทยในโรงเรียนแพทยาลัยและมีการ
ออกพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2466 เปนเหตุใหการแพทยแผนไทยตกต่าํ
                                          

26 เร่ืองเดียวกนั, 30-32. 
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และเสื่อมโทรมลง ทั้งยังมีผลตอการพัฒนาการใชสมุนไพรในรูปแบบยาไทยทําใหไมไดรับความ
นิยมแพรหลายเหมือนแตกอน รวมทั้งมีการออกพระราชบัญญัติการแพทยซึ่งกําหนดลําดับข้ัน
ตางๆ ของผูประกอบโรคศิลปะ ประกอบกับอีก 6 ปตอมา คือ ในป พ.ศ. 2472 ไดมีการออกกฎ
เสนาบดีแบงการประกอบโรคศิลปะเปนแผนปจจุบันและแผนโบราณซึ่งกําหนดวา 

(ก) ประเภทแผนปจจุบัน คือ ผูประกอบโรคศิลปะโดยความรูจากตําราอันเปนหลัก
วิชาโดยสากลนิยม ซึ่งดําเนินและจําเริญขึ้น โดยอาศัยการศึกษาตรวจคนและทดลองของผูรูในทาง
วิทยาศาสตรทั่วโลก 

(ข) ประเภทแผนโบราณ คือ ผูประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกต ความชาํนาญ 
อันไดบอกเลาสืบตอกันมาเปนที่ตั้งหรืออาศัยตําราอันมีมาแตโบราณ มิไดดําเนินไปในทาง
วิทยาศาสตร 

การแบงเชนนี้เปนการปดกั้นการพัฒนาของแพทยแผนไทยมาโดยตลอด แตอยางไรก็
ตามยังคงมีการผลิตยาแผนไทยโดยกองโอสถศาลารัฐบาล 10 ขนานอยางตอเนื่องจนถึง 
พ.ศ.2484 จึงเลิกผลิต นับเปนการยุติบทบาทการแพทยแผนไทยซึ่งใหบริการโดยรัฐอยางสิ้นเชิง27 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลทรงครองราชยในป พ.ศ.2477-2489 ใน

รัชสมัยของพระองคมีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขข้ึนในป พ.ศ.2485 ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับ
สมุนไพรวา จะจัดใหมีการตรวจคนหาความรูในเรื่องสรรพคุณยาสมุนไพรและยาอื่นๆ ในประเทศ
เพื่อนํามาดัดแปลงเปนยาแผนตะวันตกและขยายการทํายาใหมากชนิดและมีปริมาณมากขึ้น 

ในระหวางป พ.ศ.2485-2486 สงครามโลกครั้งที่ 2 ลุกลามเขามาในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนยา ขณะนั้นศาสตราจารยนายแพทยอวย  เกตุสิงห ได
ทําการวิจัยสมุนไพรที่ใชรักษาบิดและไขมาลาเรียที่โรงพยาบาลสัตหีบ หลังจากสงครามโลกสงบลง
ยังคงมีปญหาขาดแคลนยาตะวันตก รัฐบาลจึงมีนโยบายใหโรงงานเภสัชกรรมนําสมุนไพรมาผลิต
เปนยารักษาโรค ซึ่งถือเปนความพยายามที่จะทําการผลิตยาแผนตะวันตกจากสมุนไพร โดยมี
ศาสตราจารยชาวเยอรมันชื่อ ดร.ชารเลอร ผูเชี่ยวชาญสมุนไพรของบริษัทเบเยอร ประเทศเยอรมัน 
เขามาทําการวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อผลิตเปนยารักษาโรคและสรางสวนสมุนไพรที่ตําบลบานอาง 

                                          
27 เร่ืองเดียวกนั, 32. 
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อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งไดรวบรวมสรรพคุณของยาไทยซึ่งไดจัดทําการวิจัยแลวเกือบ 
400 ชนิดจัดพิมพเปน 2 ภาษาอยางสมบูรณ28 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองราชยในป พ.ศ.2489 หลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการขยายงานการรักษาพยาบาลในสวนภูมิภาคอยางเต็มที่ เมื่อแรกตั้ง
กระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลเพียง 14 จังหวัด (พ.ศ.2485) จาก พ.ศ.2492-2499 ระยะเวลา
เพียง 7 ป ไดมีโรงพยาบาลครบทั้ง 71 จังหวัด โรคติดตอที่สําคัญไดรับการควบคุมและปองกัน
อยางรัดกุมเพิ่มข้ึนจนโรคคุดทะราดหมดไปในที่สุด ไขมาลาเรียลดความรุนแรงลงและไมมีผูปวย
ดวยกาฬโรคและไขทรพิษอีกเลย29 

ในป พ.ศ.2534 สถาบันวิจัยจุฬาภรณไดถือกําเนิดขึ้นตามพระประสงคของสมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี และทรงดํารงตําแหนงประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ สถาบันดังกลาวไดทําการวิจัยสมุนไพรและศึกษาแนวทางการรักษาโรคใน
เชิงวิชาการ เชน โรคมะเร็ง โรคลมบาหมู  และโรคลมชัก เปนตน 

ในป พ.ศ.2536 ไดมีการจัดตั้งสถาบันแพทยแผนไทยขึ้น โดยสถาบันมีหนาที่เปดสอน
วิชาชีพแพทยแผนไทย สอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ จัดอบรมแพทยแผนไทย 

ในปจจุบันการแพทยแผนไทยไดไดรับความนยิมมากยิง่ขึ้น ทั้งนี้เพราะหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเห็นคณุคาของการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยอันชวยใหเกิดการตื่นตวั
ในการใชบริการแพทยแผนไทย  และใชสมุนไพรมากยิ่งขึน้  ดวยเหตุนี้จงึทาํใหมีการแปรรูป
สมุนไพรในรูปของยาเม็ดและแคปซูลเพื่อใหรับประทานงาย มีการสงเสริมการนวดแผนโบราณซึง่
ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน 
 
ภูมิหลังเกี่ยวกับแหลงขอมูล 

ตํารายาแผนโบราณที่นํามาศึกษาในครั้งนี้เปนตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของ
จังหวัดพังงา ซึ่งเปนจังหวัดที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตร แตเดิม คือ  เมืองตะกั่วปาหรือตะโก
ลา ซึ่งเปนเมืองทาสําคัญในอดีตที่มีการติดตอซื้อขายกับชาวตางชาติ อาทิ อินเดีย และจีน และยัง
เปนจุดจอดเรือเพื่อขนถายสินคาไปยังเมืองไชยาและเมืองนครศรีธรรมราชดวย การที่มีการติดตอ
กับชาวตางชาติดังกลาวทําใหจังหวัดพังงามีความผสมผสานทางวัฒนธรรมทําใหจังหวัดพังงามี
                                          

28 เร่ืองเดียวกนั, 33. 
29 เร่ืองเดียวกนั, 33. 
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ความนาสนใจทั้งในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ภาษาและวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้ผูเขียน
วิทยานิพนธจึงขอนําความรูทางประวัติศาสตร โบราณคดี สภาพภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 
และศาสนา พอสังเขปมากลาวไวในบทนี้เพื่อเปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เร่ืองราวของจังหวัดพังงา ดังนี้ 
 

จังหวัดพงังา 
จังหวัดพงังาเปนหนึ่งใน 14 จงัหวัดภาคใต  คําขวัญของจังหวัดพังงาคือ แรหมื่นลาน บาน

กลางน้ํา ถ้าํงามตา ภูผาแปลก แมกไมจาํปนู บริบูรณทรัพยากร 
 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดระนอง 
 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดภูเก็ตและอาวพังงา 
 ทิศตะวนัออก ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดกระบี่ 
 ทิศตะวนัตก  ติดตอกับทะเลอันดามนัและมหาสมทุรอินเดีย 
 สภาพทั่วไป 
 จังหวัดพงังามพีื้นที่ทัง้หมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร  จังหวัดพังงาแบงการ

ปกครองออกเปน 8 อําเภอ ดังนี้ อําเภอกะปง อําเภอเกาะยาว  อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะกั่วทุง 
อําเภอตะกั่วปา อําเภอทับปุด อําเภอทายเหมือง และอําเภอเมืองพงังา 
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ภาพที ่1 แผนที่จังหวัดพังงา 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีจ่ังหวัดพงังา [Online], accessed18  April 2006.  Available http:// 
phangnga.go.th. 
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 ลักษณะภูมปิระเทศ 
 จังหวัดพงังาประกอบดวยภูเขาสลับซับซอน และลาดชนั ประกอบดวยที่ราบบริเวณ

ชายฝงทะเลและหุบเขา ทิศตะวันออกมีเทอืกเขาภูเก็ตเปนพรมแดนธรรมชาต ิทิศใตมอีาวและเกาะ
แกงที่สวยงามมากมาย ประมาณ 161 เกาะ เกาะที่สําคัญ ไดแกเกาะยาว เกาะปนหยี เกาะเตาป ู
และเกาะสุรินทร จงัหวัดพงังามีชายฝงทะเลยาวประมาณ 220 กิโลเมตร ดานมหาสมุทรอินเดียจึง
ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตมากที่สุดจงึเปนเหตุใหมีฝนตกชุกตลอดป ชวงที่ฝนตกชุก
มากที่สุดคือ ระหวางเดือนพฤษภาคมถงึเดือนตุลาคม ทําใหจังหวัดพงังามีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน
และฤดูฝน นอกจากนี้ยงัมีแมน้ําสําคัญ 2 สาย คือ แมน้าํพงังาและแมน้ําตะกั่วปา 

 สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณสถานในจังหวัดพงังามหีลายแหง แตที่
สําคัญและเปนที่รูจักกันดีม ี4 แหง คือ  

 1.วัดสุวรรณคูหา ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง เปนแหลงสะสมเครื่องมือเครื่องใช
ของมนุษยสมยักอนประวัตศิาสตร ตั้งแตขวานหิน ลูกปด เครื่องปนดินเผาและโครงกระดูก มี
พระพทุธรูปสมัยรัตนโกสนิทร  

 2.เขาเขียนเปนภูเขาในอาวพังงา ตําบลเกาะปนหย ี มีภาพเขียนหลายยุคหลายสมัย
ปรากฏอยูทัว่ไปหลายแหง ตัง้แตเปนรูปเลขาคณิต รูปคน สัตว เรือและปลา  

 3.ทุงตกึ ตาํบลเกาะคอเขา อําเภอคุระบุรี บริเวณปากแมน้ําตะกั่วปา มซีาก
โบราณสถานคลายตึกหรือวิหารอยูหลายแหงและมีเศษเครื่องปนดินเผาถวยชาม กระเบื้องลูกปด 
เงินเหรียญตางชาติ และเทวรูปปรากฏอยูทั่วไป เชื่อกนัวาเปนที่ตัง้ของทาเรือสมัยโบราณสมัยเมอืง
ตะโกลาซึง่มีการคาขายติดตอกับจีน อินเดยี อาหรับและมลาย ู

 4.เขาพระนารายณ ตําบลเหล อําเภอกะปง เคยเปนทีป่ระดิษฐานเทวรูปทางศาสนา
พราหมณ 3 องค ซึ่งถือกนัวาเปนรูปพระนารายณ (พระราม) พระลกัษมณ  และนาง สีดา โดย
แกะสลักจากหินชนวน มลัีกษณะทางศิลปกรรมของอินเดียภาคใต ปจจุบันนําไปเก็บรักษาไวที่
พิพิธภัณฑถลางแลว 

 เนื่องจากจงัหวดัพังงามีสภาพพืน้ทีเ่ปนภูเขา และที่ราบสูงจงึเหมาะแกการประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรม ผลผลิตที่สําคัญคือ ยางพารา  มังคุด ลองกอง เงาะ ลางสาด ลูกจนัทน 
และมีการประกอบอาชีพประมงชายฝง เลีย้งกุงกุลาดํา30 

                                          
 30สงบ  สงเมือง, “พงังา, จังหวดั,”  ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต  11 
(กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จาํกัด ,2542),  5332-5342. 
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รายละเอียดเกีย่วกับอําเภอตาง ๆ ในจงัหวดัพังงา  มีดังนี ้
อําเภอกะปง 
 ประวัติความเปนมา 
 อําเภอกะปงเปนหมูบานเลก็ๆ ข้ึนกบัอําเภอตะกั่วปาไดยกฐานะขึ้นเปนอาํเภอเมื่อ   

ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) สมัยรัชกาลที่ 5 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ตั้งทีว่าการ
อําเภอ ณ หมูที่ 2 ตําบลกะปง ตอมาเมื่อ พ.ศ.2497 ไดยายที่วาการอําเภอมาตั้งที่บานปากถกั หมู
ที่ 2 ตําบลทานา อําเภอกะปง  

 คําวา “กะปง” สามารถแปลได 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ ตรงที่ตั้งของ
หมูบาน แมน้าํขยายออกใหญกวาตอนอื่นๆ ภาษาพื้นบานเรียกวา “ปง” หรือ “ปอง” แลวเพี้ยน
เสียงมาเปน “ปง” ในเวลาตอมาทางราชการตองการใหสละสลวยจงึใสคําวา “กะ” นําหนากเ็ลย
เรียก “กะปง” อีกความหมายหนึง่วาเพีย้นมาจากคาํวา Kampong ซึ่งเปนภาษามลายูถิน่ปนังวา 
Kampang ซึ่งแปลวา คลองขุด หรืออาจมาจากภาษาเขมรวา “กําปง” แปลวา “ทาน้าํ” 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับเขตอําเภอพนม จงัหวัดสุราษฎรธาน ี
 ทิศใต ติดตอกับเขตอําเภอเมืองพงังา 
 ทิศตะวนัออกติดตอกับเขตอําเภอพนม จงัหวัดสุราษฎรธาน ี
 ทิศตะวนัตก ตดิตอกับเขตอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพงังา  
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ภาพที ่2 แผนที่อําเภอกะปง 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีอํ่าเภอกะปง [Online], accessed18  April 2006.  Available http:// 
phangnga.go.th. 
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 สภาพทั่วไป 
 อําเภอกะปงมพีื้นที่ประมาณ 488.793 ตารางกโิลเมตร พืน้ที่สวนใหญของอําเภอกะปง

เปนภูเขาและทุงราบที่เกิดจากการทาํเหมอืงแร  ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอกะปงคอนขางชื้น มี
ฝนตกชุกตลอดป ประชากรสวนใหญนับถอืศาสนาพทุธ ประชากรประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดย
มีพืชเศรษฐกจิหลักคือ ยางพาราและผลไม 

 สถานทีท่ี่มีความสําคัญทางโบราณคดีที่สําคัญ คือ เขาพระนารายณ อยูที่ตําบลเหล 
เปนทีป่ระดิษฐานเทวรูปของศาสนาพราหมณ 3 องค คนทั่วไปเรียกวา รูปพระนารายณ พระ
ลักษมณและนางสีดา แกะสลักจากหนิชนวน ลักษณะทางศิลปกรรมเปนของอนิเดยีภาคใตสมัยศรี
วิชัย ปจจุบันรูปพระนารายณ พระลักษณ ไดนําไปเก็บไวทีพ่ิพธิภัณฑสถานแหงชาติ
นครศรีธรรมราช สวนนางสดีาเก็บไวที่วัดนารายณิการามซึ่งอยูใกลๆ กับเขานารายณ 31 

 
 อําเภอเกาะยาว 

ประวัติความเปนมา 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกเมื่อพ.ศ.2328 พมาไดยกทัพมาตหีัวเมือง

ทางใตและตีเมืองตางๆหลายเมืองและตีไดหัวเมืองชายทะเลดานตะวนัตก ทาํใหพลเมืองที่อาศยั
อยูตามชายฝงของเมืองตรัง เมืองสตูลและเมืองอืน่ๆ ที่อยูชายฝงทะเลดานตะวนัตกอพยพเลยีบ
ชายฝงทะเลจนกระทั่งไดพบเกาะยาวนอยและเกาะยาวใหญ เหน็วาทัง้ 2 เกาะนี้เปนทําเลหลบภัย
ไดดี จึงไดยึดเปนทีห่ลบภยัและตั้งหลกัแหลงทํามาหากินอยูบนเกาะนัน้กอนผูใด ถือกนัวาผูคน
เหลานี้เปนบรรพบุรุษรุนแรกของชาวเกาะยาวและไดอาศัยอยูเร่ือยมาจนถงึปจจุบนั  กอนป 
พ.ศ.2446 บริเวณนี้ข้ึนตรงตออําเภอเมืองพงังา ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 กิ่งอําเภอเกาะยาว
ไดเปล่ียนฐานะเปนอาํเภอเกาะยาว 

                                          
 31 วนิัย โกยดุลย,  “กะปง, อําเภอ,”  ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 1 
(กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จาํกัด ,2542), 237-239. 
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ภาพที ่3 แผนที่อําเภอเกาะยาว 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีอํ่าเภอเกาะยาว [Online], accessed18  April 2006.  Available 
http:// phangnga.go.th. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  43  

 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองพงังา จังหวัดพงังา 
 ทิศใต ติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย 
 ทิศตะวนัออกติดตอกับอําเภอเมืองกระบี ่จังหวัดกระบี ่
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 สภาพทั่วไป 

 อําเภอเกาะยาวมีพืน้ที่ทัง้สิ้นประมาณ 141 ตารางกโิลเมตร มีสภาพเปนหมูเกาะใน
อาวพงังา ลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะเลก็เกาะนอย พืน้ที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอนและปา
ไมมีที่ราบเหมาะแกการเพาะปลูก สภาพภูมิอากาศมฤีดูกาลเพยีง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูรอน การ
คมนาคมระหวางอําเภอเกาะยาวกับจังหวดัพังงาและทองถิน่อื่น ๆ ติดตอไดเพียงทางทะเล มี
ประชากรทัง้สิน้ 12,056 คน ประชากรสวนใหญคือประมาณรอยละ 99 นับถอืศาสนาอิสลาม 
นอกนั้นนับถือศาสนาพทุธ มีมัสยิดจํานวน 17 แหงและไมมีวัดหรือสํานักสงฆตั้งอยูเลย อาชีพที่
สําคัญของประชากร ไดแก การเกษตร สวนใหญเปนการทํานา ทําสวนมะพราว ทาํสวนยางพารา
และปลูกพืชไร มีการทําประมงขนาดเล็ก และการเลี้ยงสัตว32 

 
 อําเภอคุระบุรี 

 ประวัติความเปนมา 
 อําเภอคุระบุรีเปนอําเภอที่มีความเกาแก และมีโบราณสถาน ทุงตึก ซึ่งปรากฏพบซาก

เทวาลัยและมีการขุดพบรูปแกะสลักหินเปนรูปเทวีอุมพระกุมาร ลูกปดและเครื่องปนดินเผาของจีน
ตั้งแตสมัยราชวงศซองมากมาย อันแสดงถึงความเจริญรุงเรือง และการติดตอคาขายกับ
ตางประเทศ 

 อําเภอคุระบุรี เดิมชื่อวา กิ่งอําเภอเกาะคอเขา ตั้งอยูที่เกาะคอเขา (ปจจุบันขึน้กับ
อําเภอตะกั่วปา) ตอมาเมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ไดเปล่ียนชื่อกิ่งอําเภอเกาะคอเขาเปนกิง่
อําเภอคุระบุรีและยกฐานะเปนอําเภอคุระบุรี เมื่อวนัที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2518 

                                          
 32 พรศักดิ์ พรหมแกว,  “เกาะยาว, อําเภอ,”  ใน สารานกุรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 2 
(กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จาํกัด, 2542),530-532. 
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ภาพที ่4 แผนที่อําเภอคุระบรีุ 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีอํ่าเภอคุระบุรี [Online], accessed18  April 2006.  Available http:// 
phangnga.go.th. 
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 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลกําพวน กิง่อาํเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
 ทิศใต ติดตอกับตําบลบางนายสี อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
 ทิศตะวนัออกติดตอกับอําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับทะเลอันดามนั 
 สภาพทั่วไป 
 อําเภอคุระบุรีมีพื้นทีท่ั้งหมด 811.43 ตารางกโิลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนแผนดนิ

และเปนเกาะ สภาพพืน้ทีโ่ดยทั่วไปเปนปาไมและเนนิสงู อุดมดวยปาไมมีคา มีการทําสวนผลไม 
สวนยางพาราและสวนกาแฟ ลักษณะพืน้ที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวนัตกจดทะเลอัน
ดามันพื้นที่ชายฝงเปนปาชายเลนเปนแนวยาวลอดและยังอุดมไปดวยสัตวน้ํา มีการประกอบอาชพี
เผาถานไมโกงกางและทาํการประมง สวนพื้นที่ทีเ่ปนเกาะมีจํานวน 14 เกาะ เกาะใหญๆ  ที่สําคัญมี
อยู 4 เกาะคือ เกาะพระทอง เกาะระ หมูเกาะสุรินทรและหมูเกาะสมิิลัน สภาพภูมิอากาศมีฝนตก
ชุกเกือบตลอดปตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจกิายน33 
 
 อําเภอตะกั่วทุง 

 ประวัติความเปนมา 
 ตะกั่วทุงเปนเมืองขนาดเล็กเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในป พ.ศ.2437 จึงมีการยุบ

เมืองตะกัว่ทุงเปนอําเภอหนึง่ขึ้นกับเมืองพงังา  ตอมาในป พ.ศ.2442 เมืองตะกั่วทุงไดถูกยุบแลว
ตั้งเปนอาํเภอตะกั่วทุงขึ้นกบัจังหวัดพงังามาจนบัดนี ้

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับเขตอําเภอเมืองพงังา 
 ทิศใต ติดตอกับเขตอําเภอถลาง จงัหวัดภูเก็ต 
 ทิศตะวนัออกติดตอกับอาวพังงาหรือทะเลใน 
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับเขตอําเภอทายเหมืองและทะเลอันดามนั 
 

                                          
 33 พนัธ ราศรี อนุชิต เพ็งภัตรา และผองศรี สัตตบุษย,  “คุระบุรี, อําเภอ,” ใน
สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคใต 3 (กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด, 2542), 
1064-1066. 
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ภาพที ่5 แผนที่อําเภอตะกัว่ทุง 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีอํ่าเภอตะกั่วทุง [Online], accessed18  April 2006.  Available 
http:// phangnga.go.th. 
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สภาพทั่วไป 
อําเภอตะกั่วทุงมีเนื้อที ่ 620.41 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเปนปาชายเลน ติด

กับทะเลอันดามัน เปนภูเขาและปาไม ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญไดแก ปาไมและปาชายเลน  
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน  และประมง34 
 

อําเภอตะกั่วปา 
 ประวัติความเปนมา 
 ตะกั่วปาเปนเมืองทาสําคัญเมืองหนึ่งทางฝงทะเลตะวันตกของภาคใต หนังสือ              

มิลินทปญหา ซึ่งแตงขึ้นราว พ.ศ.500 เรียกเมืองนี้วา ตกโกลหรือตกโคล (คํา ตกล ภาษาสิงหล 
แปลวา กระวาน) เนื่องจากบริเวณนี้อุดมไปดวยเครื่องเทศ มีหลักฐานปรากฏตามแผนที่
ประวัติศาสตรของแฮมมอนส (Hammonds Historical Atlas) และมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ประเภทลูกปด เครื่องภาชนะดินเผา เครื่องแกว เปนหลักฐานอยูเปนจํานวนมาก ตอมาคํา ตกโคล 
จึงกลายเปนเมือง “ตะโกลา” และเนื่องจากบริเวณนี้มีสินแรอยูทั่วไป ตั้งแตสมัยโบราณมีโรงถลุงแร
เคี่ยวเอาน้ําตะกั่วสงไปขายตางประเทศ จึงเรียกเมืองตะโกลาเปน “ตะกั่วปา” พ.ศ.2475 เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและทั่วโลกตกต่ําอยางมาก จึงไดมีพระบรมราชโองการยุบจังหวัดตะกั่วปาลงเปน
อําเภอ โดยเปลี่ยนชื่อเปน “อําเภอตลาดใหญ” ข้ึนตอจังหวัดพังงา ตอมาภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน 
“อําเภอตะกั่วปา” เพื่อรักษาชื่อเดิมของเมืองตะกั่วปาไวจนทุกวันนี้ 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับเขตอําเภอคุระบุรี 
 ทิศใต ติดตอกับเขตอําเภอทายเหมือง 
 ทิศตะวนัออกติดตอกับเขตอําเภอกะปง จังหวัดพงังาและอําเภอพนม  

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับทะเลอันดามนั มหาสมทุรอินเดยี 
 
 
 

                                          
34 สุธิวงศ พงศไพบูลย และสงบ สงเมือง,  “ตะกั่วทุง, อําเภอ,” ใน สารานุกรม

วัฒนธรรมไทยภาคใต 4 (กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จาํกัด , 2542) , 2531-
2535. 
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ภาพที ่6 แผนที่อําเภอตะกัว่ปา 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีอํ่าเภอตะกั่วปา [Online], accessed18  April 2006.  Available 
http:// phangnga.go.th. 
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 สภาพทั่วไป 
 อําเภอตะกั่วปามีเนื้อที ่ 475 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุม 

สลับซับซอน มีเนินเขาและภูเขาอยูโดยทั่วไป ที่ราบลุมมีนอย พืน้ดินสวนใหญเปนดินทรายปน
กรวด การกสกิรรมจึงทาํไดเปนสวนนอย เนินเขาสวนใหญอุดมสมบรูณดวยปาไม ประชากรสวน
ใหญนับถือพทุธศาสนา35 

 
อําเภอทับปุด 
 ประวัติความเปนมา 
 ประมาณป พ.ศ.2352 ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พมายก

ทัพเรือมาตีหัวเมืองชายทะเลฝงตะวันตกของไทย ตีเมืองตะกั่วปาและเมืองตะกั่วทุงแตกเปนครั้งที่ 
2 แลวยกทัพเขาลอมเมืองถลางไว ราษฎรจากเมืองตะกั่วปา ตะกั่วทุง และถลางอพยพ ครอบครัว
หลบหนีพมาเขามาอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของอําเภอทับปุดในปจจุบัน  คําวา “ทับปุด” มีที่มาจาก
ตํานานการสรางถิ่นฐานชาวบานเมื่อหนีพมามาแลวไดสรางที่พักชั่วคราวเล็กๆ แบบกระทอม ซึ่ง
ชาวพื้นเมืองเรียกวา “ทับ” โดยใชไมไผ และไมเบญจพรรณตางๆเปนโครง  สวนฝาและหลังคาใช
ใบไมทําจากใบของตนปุด ที่มีมากในทองถิ่น  ดวยเหตุนี้ชาวบานจึงเรียกหมูบานของตนวา บาน
ทับปุด  ตอมาทางราชการไดยกฐานะบานทับปุดเปนอําเภอขึ้นกับจังหวัดพังงา เมื่อป พ.ศ.2440 
โดยใชชื่ออําเภอตามชื่อชุมชนเดิมวา “อําเภอทับปุด” สืบมาจนทุกวันนี้ 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอพนม จังหวดัสุราษฎรธาน ี 
 ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองพงังา และอําเภออาวลึก จงัหวัดกระบี่ 
 ทิศตะวนัออกติดตอกับอําเภออาวลึกและอําเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ 
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับอําเภอเมืองพงังา  
 
 

                                          
 35 ชม อรุณพฤกษ และอภัย ตลัยารักษ,  “ตะกั่วปา, เมือง,” ใน สารานกุรม
วัฒนธรรมไทยภาคใต 4 (กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จาํกัด, 2542) , 2560-
2562. 
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ภาพที ่7 แผนที่อําเภอทับปดุ 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีอํ่าเภอทับปุด [Online], accessed18  April 2006.  Available http:// 
phangnga.go.th.  
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 สภาพทั่วไป 
 อําเภอทับปุดมีเนื้อที่ทัง้สิ้น 272.429 ตารางกโิลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบ ดวย

ปาและภูเขา ทางตอนใตติดตอกับทะเลจึงมีปาชายเลน ทรัพยากรธรรมชาตขิองอําเภอทับปุด 
ไดแก ปาไม  ซึ่งเปนปาเบญจพรรณ ไมที่สําคัญ เชน ไมยาง ไมยงู ไมตะเคียน ไมหลุมพอ ไมจาํปา 
เปนตน นอกจากนี้ยงัมีปาไมชายเลน รายไดสวนใหญของอําเภอมาจากผลผลิตทางการเกษตร
และการประมงโดยเฉพาะการเลี้ยงกุงกุลาดํา ประชากรนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอิสลาม36 
 

อําเภอทายเหมือง 
 ประวัติความเปนมา 
 แตเดิมอําเภอทายเหมืองสภาพเปนปารกรางวางเปลา แตเนื่องจากบริเวณนีอุ้ดม

สมบูรณไปดวยแรดีบุก จึงมีผูเขามาบกุเบิกเปดกิจการทําเหมืองแรข้ึน ราษฎรจากทองที่ตางๆ จึง
อพยพมาตัง้บานเรือนเพิม่ข้ึน เพื่อรับจางเปนกรรมกรเหมืองแรบาง เปดรานคาบาง สวนใหญจะตั้ง
บานเรือนบริเวณทางทายของรางเหมือง จึงเรียกชมุชนนั้นตามภาษาทองถิน่วา “บานทายเหมือง” 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอกะปงและอําเภอตะกั่วปา จงัหวัดพงังา 
 ทิศใต ติดตอกับอําเภอตะกั่วทุง จงัหวัดพงังา 
 ทิศตะวนัออกติดตอกับอําเภอตะกั่วทุงและอําเภอเมืองพงังา จงัหวัดพังงา 
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับทะเลอันดามนั มหาสมทุรอินเดยี 

                                          
 36 พรศักดิ์ พรหมแกว,  “ทับปุด, อําเภอ,” ใน  สารานกุรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 7 
(กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จาํกัด , 2542), 3260-3295. 
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ภาพที ่8  แผนที่อําเภอทายเหมือง 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีอํ่าเภอทายเหมือง [Online], accessed18  April 2006.  Available 
http:// phangnga.go.th. 
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 สภาพทั่วไป 
 อําเภอทายเหมืองมีเนื้อที่ประมาณ 611.79 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่

ราบสูงชายฝงทะเล และที่ราบเชิงเขาสลบัซับซอน ปจจุบันประชากรในอําเภอทายเหมืองสวนใหญ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เชน การทาํสวนยางพารา สวนผลไม การประมง การเลี้ยงสัตว เปนตน 
ซึ่งผลผลิตสวนใหญจะขายใหกับพอคาคนกลางที่มารับซ้ือถึงแหลงผลิต37 

 
อําเภอเมือง 
 ประวัติความเปนมา 
 เมื่อป 2352 เมืองพังงามีฐานะเปนเพียงแขวงขึ้นกับเมืองตะกั่วปา คร้ังนั้นพระเจาปดุง

แหงประเทศพมาไดยกทัพเรือเขาตีหัวเมืองชายทะเลตะวันตกของไทย พมาตีไดเมืองตะกั่วปา 
ตะกั่วทุงแลวเลยไปตีไดเมืองถลาง บานเมืองเหลานี้เสียหายอยางมาก ราษฎรสวนหนึ่งไดอพยพ
มาตั้งถิ่นฐานอยูที่ตัวเมืองพังงา บริเวณริมฝงแมน้ําพังงาปจจุบัน  ตอมาเมื่อเหตุการณณสงบ
ราษฎรที่อพยพมาไมยอมกลับถิ่นฐานเดิม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงไดใหยกฐานะ
ตําบลทายชาง ข้ึนเปน “เมืองพังงา” ตามชื่อแมน้ําพังงาและใหข้ึนกับกรุงเทพฯ และตอมาได
เปล่ียนเปนอําเภอเมืองขึ้นกับจังหวัดพังงาในปจจุบัน 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
 ทิศใต ติดตอกับทะเลอันดามนั 
 ทิศตะวนัออกติดตอกับอําเภอทับปุด จังหวัดพงังาและอาํเภออาวลึก จังหวัดกระบี ่
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับอําเภอทายเหมืองและอําเภอตะกั่วทุง จงัหวัดพังงา 
 
 

                                          
 37 สุคนธ เศษวิชยั,  “ทายเหมือง, อําเภอ,” ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 7 
(กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จาํกัด, 2542) ,3295-3301. 
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ภาพที ่9 แผนที่อําเภอเมือง 
ที่มา : จังหวัดพังงา,  แผนทีอํ่าเภอเมือง [Online], accessed18  April 2006.  Available http:// 
phangnga.go.th. 
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สภาพทั่วไป 
อําเภอเมืองพังงามีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 549.552 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ

เปนปาและภูเขา มีภูเขาสลับซับซอนติดตอกันเปนพืดและสูงชันมาก มีทั้งภูเขาดินและภูเขาหิน 
ภูเขาในตัวเมืองมีลักษณะคลายชางหมอบ เรียกกันวา “เขาชาง” ซึ่งชาวพังงาถือเปนสัญลักษณ
ของจังหวัดนี้ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ทํานา ทําสวน  ทําพืชไร เล้ียง
สัตว และทําการประมง38 
 
 จากที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการแพทยแผนไทยและภูมิหลัง
ของแหลงขอมูลที่ศึกษาตํารายาในครั้งนี้ทําใหมีความรูพื้นฐานที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษาตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาไดตอไป 

 

                                          
 38 พรศักดิ์ พรหมแกว,  “เมืองพังงา, อําเภอ,” ใน สารานกุรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 
13 (กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด ,2542) ,6093-6096. 
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บทที่ 3 

 
วิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา 

ดานรูปแบบ กลวิธกีารเขยีนและการใชภาษา 
 
 ยารักษาโรคนับวาเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเราเปนอยางมากและเปนหนึ่งใน
ปจจัยสี่ที่จะขาดไมได คนโบราณไดมีการนําเอาอาการของโรค ตลอดจนถึงลักษณะของยามาใชใน
ชีวิตประจําวัน ความคุนเคยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวจึงไดมีปรากฏใหเห็นในการพูดในลักษณะที่เปน
สํานวนไทย ซึ่งพบวามีสํานวนเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บที่ใชอยูไมนอย  เชน กระหมอมบาง คางเหลือง 
ไมเขายา ยาหมอใหญ ลมหมอนนอนเสื่อ หาทํายายาก  แทรกเปนยาดํา  และเบื่อเหมือนยารุ เปน
ตน สํานวนตางๆ เหลานี้สวนใหญไดมาจากการสังเกตอาการของโรคและนํามาใชเปนสํานวนพูด
กันติดปากมาจนปจจุบัน 
 การรักษาโรคแผนโบราณของไทยนั้น นอกจากจะใชวิธีการสังเกต จดจําและปฏิบัติสืบตอ
กันมาก็พบวา หมอยาไดมีการจดบันทึกตัวยาและการรักษาโรค ซึ่งเรียกวาตํารายาแผนโบราณไว
ดวย ตําราดังกลาวมักจะใชวิธีจดจารจงในสมุดไทย ทั้งที่เปนสมุดไทยดําและสมุดไทยขาว และมี
ขนาดของลักษณะรูปเลมที่แตกตางกัน การบันทึกตํารายาเพื่อใชในการรักษาโรคของไทยนี้พบวามี
อยูทุกภาค ในสวนของภาคใตนั้นขอมูลที่นํามาศึกษาจากจังหวัดพังงาก็ทําใหเห็นไดวาตํารายา
ดังกลาวมีความนาสนใจในดานรูปแบบ กลวิธีการเขียนและการใชภาษา  ที่ควรแกการศึกษา 
 ในบทที่ 3 นี้ ผูเขียนวทิยานพินธจึงจะวิเคราะหในประเด็นดังกลาวเพือ่จะไดทราบวาตํารา
ยาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพงังานัน้เปนอยางไรโดยวิเคราะหประเด็นตาง ๆตามลําดบั 
ดังนี ้
 1.  รูปแบบของตํารายาแผนโบราณ 

 1.1 ความรูเบื้องตนเกีย่วกับสมุดไทย 
 1.2 ลักษณะรปูเลมของตํารายาแผนโบราณ 
 1.3 ลักษณะการเขียนของตาํรายาแผนโบราณ 

 2.  กลวิธกีารเขียนตํารายาแผนโบราณ 
2.1 คําข้ึนตนสูตรยาแตละขนาน 
2.2 คําลงทายสูตรยาแตละขนาน 

 3.  การใชภาษาของตํารายาแผนโบราณ 
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3.1 การใชความเปรียบ 
3.2 การใชสํานวนภาษาเฉพาะของตํารายา 
3.3 การใชสํานวนภาษาถิน่ในตํารายา 

 
 การวิเคราะหประเด็นตางๆ มีรายละเอยีด ดังนี ้
 
1. รูปแบบของตํารายาแผนโบราณ 
 1.1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสมุดไทย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหความหมายของคําวาสมุดไทยไว
วา สมุดที่ทําดวยกระดาษขอยแผนยาวๆ หนาแคบ พับทางขวางทบกลับไปกลับมาคลายผาจบีเปน
สมุดเลมส่ีเหลี่ยมผืนผา มีทั้งชนิดกระดาษขาวและกระดาษดํา, สมุดขอยก็เรียก1 คําวาสมุดไทยนั้น
เปนคําเรียกของภาคกลาง สวนภาคใตนั้นจะเรียกสมุดไทยวา “บุด” ถาเปนสมุดไทยขาว เรียกวา 
บุดขาว สมุดไทยดํา เรียกวา บุดดํา ซึ่งคําวา บุด นี้ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 2542 ไดมี
การสันนิษฐานที่มาของคําวา “บุด” 2 สรุปไดดังนี้ 
 ประการแรก คําวา “บุด” ในภาษาถิน่ใตอาจมีรากคํามาจากภาษาสนัสกฤตวา        
“ปุสตก” และภาษาบาลีวา “โปตถก” ตางหมายถงึคัมภีรใบลาน ผาเปลือกไม รูปปน รวมความแลว
มีสวนที่ไดความหมายสอดคลองกับหนงัสอืบุด 
 ประการที่สอง ในภาษาชวา–มลายู มีคําวา “Pustaka” ซึ่งเปนภาษาสันสกฤต 
หมายถึงหนังสือทุกประเภท นอกจากนี้มีคําวา “Perpustakaan” หมายถึงหองสมุดและ 
“Pustakawan” หมายถึงบรรณารักษ ในพระนิพนธเร่ืองไปชวาของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงกลาวถึงคําวา “ปุสตาคาร” วาหมายถึงรานขายหนังสือ 
 ประการที่สาม มีคาํสันสกฤตอีกคําหนึ่งคอื “ปุฏ” หมายถึงการพับซึ่งมีลักษณะอนุโลม
เขากับหนงัสือบุด คือเปนหนงัสือพับ ดังตัวอยางเดยีวกัน 

                                          
 

 1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : 
นานมีบุคสพับลิเคชั่น , 2542),1131. 

2ประพนธ เรืองณรงค, “หนงัสอืบุด,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 17 
(กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จาํกัด ,2542) , 8328-8337. 
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 ประการสุดทาย มีขอสังเกตวาชาวภาคใตนาจะออกเสียง “สมุด” เปน “มุด” และ
กลายเปน “บุด” ในที่สุด โดยอาศัยหลักการกลายเสียง ม เปน บ โดยอาศัยหลักสัทศาสตรคือ เสียง
ตัว ม (m) เปนพยัญชนะเสียงนาสิก (Nasals) มีฐานอยูที่ริมฝปากทั้งสอง (bilabial) และมีฐาน
กรณเดียวกับเสียงตัว ม (m) กับตัว บ (b) มีการกลายเสียงกันและกัน จึงนาจะมีความเปนไปไดวา
การออกเสียงคําวา “มุด” ไดมีการกลายเสียงเปนคําวา “บุด”3 
 แมจะไมไดมีการสรุปอยางแนชัดวาคําวา “บุด” นัน้มทีี่มาอยางไร ความหมายของคาํ
วา “บุด” ทีม่ีความเหน็ตรงกนั หมายถงึ สมุดไทยนัน่เอง 
 หนงัสือบุดของชาวภาคใตโดยทั่วไปนั้นมหีลายขนาด แตละขนาดจะสมัพนัธกับ
เนื้อหาทีเ่ขียน สามารถแบงออกไดเปน 3 ขนาด ดงันี ้ 

1. หนังสือบุดขนาดใหญ มีความกวาง 15-20 เซนติเมตรและความยาว 70 เซนติเมตร
ข้ึนไป ใชบันทึกวรรณกรรมประเภทศาสนา ดังตัวอยาง หนังสือพระมาลัย มีภาพวาดประกอบ
สวยงาม 

2. หนังสือบุดขนาดกลาง มีความกวาง 10-13 เซนติเมตรและมีความยาว 34-40 
เซนติเมตร ใชบันทึกนิทานชาดก นิทานประโลมโลก ตํานานหรือพงศาวดาร 

3. หนังสือบุดขนาดเล็ก มีความกวาง 8-9 เซนติเมตรและมีความยาวเพียง 14-16 
เซนติเมตร ชาวบานบางทองถิ่นเรียกหนังสือบุดขนาดเล็กนี้วา “บุดตีนชาง” เพราะมีขนาดสั้นแต
กวางใหญดูเสมือนตีนชาง ใชบันทึกตํารายาหรือคาถาอาคม 4 
 อักษรที่ใชบนัทึกลงในหนงัสอืบุดนั้นม ี3 แบบ คือ 

1. อักษรขอมลวน ถาบันทึกดวยถอยคําภาษาบาลีเรียกวา “ขอมบันทกึภาษาบาล”ี ถา
ใชบันทึกดวยถอยคําภาษาไทยเรียกวา “ขอมบันทึกภาษาไทย” เร่ืองที่เขียนดวยอักษรขอมลวนนี้ 
ชาวบานถือวาตองเปนเรื่องที่มีความขลังหรือมีความศักดิ์สิทธิ์ ไดแก เร่ืองธรรมะ เวทมนตรคาถา
ศักดิ์สิทธิ์ ผูสรางและผูอานตลอดจนผูฟงจะไดรับอานิสงสอยางยิ่ง 

2. อักษรไทยลวน มักใชบันทึกวรรณกรรมทั่วๆ ไป ดังตัวอยาง นิทาน นิยาย สวนมาก
เปนบุดขาว อักษรสีดํา อักษรไทยที่ใชบันทึกนั้นสวนใหญมีลักษณะอยางอักษรไทยสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน มีขอสังเกตวาอักขรวิธีที่บันทึกนั้นบันทึกตามเสียงพูดของชาวภาคใตเปน
ประการสําคัญ ฉะนั้นมีความแตกตางไปจากอักขรวิธีปจจุบัน 

                                          
3เร่ืองเดียวกัน, 8328-8337. 
4เร่ืองเดียวกัน, 8328-8337. 
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3. อักษรขอมแทรกไวในอักษรไทยเปนตอนๆ มักเปนคาถาหรือคําประพันธ บางเลม
แบงหนังสือเปน 2 สวน คือสวนทางซายมือเปนอักษรขอม ทางขวามือเปนอักษรไทย โดยมีเนื้อหา
เดียวกัน เร่ืองที่เขียนถือวามีความศักดิ์สิทธิ์ ตํารายาก็ใชอักษรขอมแทรกไวเปนตอนๆ ในลักษณะ
เดียวกัน คือ ในสวนที่เปนคาถานั้นจะใชอักษรขอมบันทึก เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และในสวนที่เปนตัว
ยาหรือกรรมวิธีการปรุงยานั้นใชอักษรไทย5 
 การเขียนหนังสือลงบนสมุดไทย คนไทยในสมัยโบราณนิยมเขียนหนังสือใตเสน
บรรทัด และเนื่องจากสมุดไทยแตละเลมไมมีมาตรฐานในการกําหนดขนาดความกวางยาวของ
หนากระดาษ จํานวนหนาและไมมีเสนบรรทัดอีกดวย ฉะนั้นการเขียนหนังสือแตละครั้งจึงไมจํากัด
วาหนาหนึ่งๆ จะตองมีจํานวนบรรทัดเทาใดทั้งนี้ข้ึนอยูกับความตองการของผูเขียนหนังสือ ที่นิยม
และพบมากที่สุดอยูในระหวาง 3-4 บรรทัด6 
 เมื่อจะเขียนหนังสือตองขีดเสนบรรทัดไวกอน โดยใชตะกั่วนม7เหลาแหลมขีดเสน
บรรทัด โดยกําหนดความถี่หางของชองไฟระหวางบรรทัดใหไดระดับเสมอกันทุกเสนบรรทัดใหได
ตลอดทั้งเลม 
 การบันทึกลงสมุดไทยนัน้จะใชวัสดุในการเขียนที่แตกตางกนัไป ดงันี ้

1. สมุดไทยขาว ใชน้ําหมึกสดีําหรือดินสอดํา 
2. สมุดไทยดาํ ใชดินสอขาวหรือน้ําหมกึขาว 

 
 สวนน้ําหมึกสแีดง สีเหลืองและสีทอง สามารถใชไดทั้งสมุดไทยขาวและสมุดไทยดํา8 
 1.2  ลักษณะรูปเลมของตาํรายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา 
  ขอมูลตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพงังาที่ผูเขียนวทิยานพินธใชในการศึกษาครั้งนี้ 
ผูเขียนวทิยานพินธเก็บขอมลูจากตํารายาทั้งหมด 37 เลม โดยเก็บจากแหลงขอมูล 6 อําเภอ ดังนี ้
 1. อําเภอกะปงไดมาจากวัดปาโมกข เปนสมุดไทยขาว 10 เลม (กป.01-กป.10) 

2. อําเภอคุระบุรีไดมาจากวดัสามัคคีธรรม เปนสมุดไทยขาว 8 เลม(คบ.01-คบ.08) 
3. อําเภอทบัปุดไดมาจากนายรอง ปรีดาผล เปนสมุดไทยขาว 1 เลม(ทป.01) 
4. อําเภอทายเหมืองไดมาจากวัดประชาธกิาราม เปนสมุดไทยขาว 5 เลม (ทม.01-ทม.05) 

                                          
5เร่ืองเดียวกัน, 8328-8337. 
6เร่ืองเดียวกัน, 8328-8337. 
7 ตะกั่วนมเหลาแหลม หมายถึง ตะกั่วออนเหลาใหแหลมเพื่อใชในการขีดเสนบรรทัด 

  8เร่ืองเดียวกัน, 8328-8337. 
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5. อําเภอตะกัว่ปาไดมาจากวัดเสนานุชรังสรรค เปนสมดุไทยขาว 8เลม เปนสมุดไทยดํา 2 
เลม(ตป.01-ตป.10) 

6. อําเภอเมืองไดมาจากวัดประชุมโยธ ีเปนสมุดไทยขาว 3 เลม   (ม.01-ม.03) 
 ตํารายาแผนโบราณดังกลาวขางตนนี ้ ผูเขียนวทิยานพินธไดกําหนดรหัสของตํารายา
ไวแลวในบทที ่1 ตํารายาดังกลาวมีลักษณะรูปเลม ดังนี ้

1.   วัดปาโมกข อําเภอกะปง ไดขอมลูเปนสมุดไทยขาวจํานวน 10 เลม ไดแก 
1.1 กป.01 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 36 เซนติเมตร กวาง 11.5 เซนติเมตร 

บันทกึบันทึกดวยตัวอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบนัทึกหนาละ 7 บรรทัด ความ
ยาวทัง้หมด 70 พับ มีจํานวนยาทัง้หมด 264 ขนาน บนัทึกดวยน้าํหมกึสีดํา สภาพไมสมบูรณ คือ 
ขาดสวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.2 กป.02 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 35.5 เซนติเมตร กวาง 11.5 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบนัทึกหนาละ 7 บรรทัดความยาว
ทั้งหมด 31 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 198 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.3 กป.03 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 36 เซนติเมตร กวาง 11.5 เซนติเมตร 
บนัทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 8 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 57 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 226 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.4 กป.04 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 33.5 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 27 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 147 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหลงั มรีอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.5 กป. 05 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 35 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอกัษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 42 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 218 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.6 กป.06 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 36 เซนติเมตร กวาง 11.5 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 7 บรรทัด ความยาว
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ทั้งหมด 39 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 193 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.7 กป.07 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 17.5 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร  
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 7 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 16 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 53 ขนาน บนัทกึดวยน้าํหมึกสีดาํ สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.8 กป.08 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 17.5 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 8 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 16 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 25 ขนาน บนัทกึดวยน้าํหมึกสดีาํ สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.9 กป.09 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 18.4 เซนติเมตร กวาง 11.4 เซนติเมตร  
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 7 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 45 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 140 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

1.10 กป.10 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 18.5 เซนติเมตร กวาง 11.5 
เซนติเมตร บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตวัอักษรขอม  โดยบันทกึหนาละ 6 บรรทัด 
ความยาวทัง้หมด 16 พับ มจีํานวนยาทั้งหมด 19 ขนาน บนัทกึดวยน้ําหมึกสีดาํ สภาพไมสมบูรณ 
คือ ขาดสวนปกหนาและปกหลัง มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

 
2.  วัดสามัคคีธรรม อําเภอคุระบุรี ไดขอมูลเปนสมุดไทยขาวจํานวน 8 เลม 

ไดแก 
2.1 คบ.01 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 18 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร 

บันทกึดวยตวัอักษรไทยเพียงอยางเดียว โดยบันทกึหนาละ 7 บรรทัด ความยาวทัง้หมด 25 พับ มี
จํานวนยาทั้งหมด 123 ขนาน บนัทึกดวยน้ําหมกึสีดํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาดสวนปกหนาและ
ปกหลงั 

2.2 คบ.02 สมุดไทยขาวขนาดเล็ก ยาว 18.5 เซนติเมตร กวาง 9.5 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 5 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 27 พับ มจีํานวนยาทัง้หมด 136 ขนาน บนัทึกดวยน้าํหมกึสีดํา สภาพสมบูรณ สวนปก
หนาและปกหลังครบทั้งเลม มีรอยปลวกหรือมอดแทะบางเลก็นอย 
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2.3 คบ.03 สมุดไทยขาวขนาดเล็ก ยาว 18.5 เซนติเมตร กวาง 9 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 5 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 27 พับ มจีํานวนยาทัง้หมด 125 ขนาน บนัทึกดวยน้าํหมกึสีดํา สภาพสมบูรณ สวนปก
หนาและปกหลังครบทั้งเลม มีรอยปลวกหรือมอดแทะเล็กนอย ทีห่นาปกมีทองคําเปลวปด 

2.4 คบ.04 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 17.5 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทยเพียงอยางเดียวโดยบันทึกหนาละ 5 บรรทัด ความยาวทัง้หมด 17 พับ มี
จํานวนยาทั้งหมด 85 ขนาน บนัทกึดวยน้ําหมึกสีดาํ สภาพไมสมบูรณ คือ ขาดสวนปกหนาและปก
หลัง มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

2.5 คบ.05 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 17.5 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 42 พับ มีจํานวนยาทั้งหมด 261 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

2.6 คบ.06 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 18 เซนติเมตร กวาง 11.5 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 7 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 15 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 44 ขนาน บนัทกึดวยน้าํหมึกสีดาํ สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

2.7 คบ.07 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 18 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 27 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 164 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

2.8 คบ.08 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 17 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 23 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 148 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั ไมมีรอยปลวกหรือมอดแทะ 

 
3.  วัดเสนานุชรังสรรค อําเภอตะกั่วปา ไดขอมูลเปนสมุดไทยขาวจํานวน 8 

เลม สมุดไทยดําจํานวน 2 เลม รวมทัง้สิ้น 10 เลม ไดแก 
3.1 ตป.01 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 36 เซนติเมตร กวาง 11.5 เซนติเมตร 

บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
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ทั้งหมด 55 พบั มีจาํนวนยาทั้งหมด 160 ขนาน บนัทกึดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพสมบูรณ คือ ปกหนา
และปกหลงัครบ มีรอยปลวกหรือมอดแทะนอยมาก 

3.2 ตป.02 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 35 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 5 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 42 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 184 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั ไมมีรอยปลวกหรือมอดแทะ 

3.3 ตป.03 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 35.5 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 41 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 162 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั ไมมีรอยปลวกหรือมอดแทะ 

3.4 ตป.04 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 37 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 8 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 23 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 108 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

3.5 ตป.05 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 34.5 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 5 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 28 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 121 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพสมบูรณ คือ มีครบ
สวนปกหนาและปกหลงั ไมมีรอยปลวกหรือมอดแทะ 

3.6 ตป.06 สมุดไทยดําขนาดใหญ ยาว 35 เซนตเิมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 4 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 66 พบั มีจํานวนยาทัง้หมด 52 ขนาน บันทึกดวยน้าํดินสอขาว สภาพสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั ไมมีรอยปลวกหรือมอดแทะ ตัวหนังสือคอนขางลางเลือน 

3.7 ตป.07 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 35 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 5 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 46 พับ มีจํานวนยาทั้งหมด 159 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

3.8 ตป.08 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 34 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 5 บรรทัด ความยาว
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ทั้งหมด 25 พบั มีจํานวนยาทัง้หมด 76 ขนาน บนัทกึดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพสมบูรณ คือ มีครบ
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะเล็กนอย มีตราประทับเปนภาษาจีนที่ปกหนา 

3.9 ตป.09 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 34 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 23 พับ มีจํานวนยาทั้งหมด 111 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะ 

3.10 ตป.10 สมุดไทยดําขนาดใหญยาว 35 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 4 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 15 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 24 ขนาน บนัทึกดวยน้าํหมึกขาว สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั ไมมีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม ตัวอักษรชัดเจน 
 

4.   นายรอง ปรีดาผล อําเภอทับปุด ไดขอมูลเปนสมุดไทยขาวจํานวน 1 เลม 
ไดแก 

4.1 ทป.01 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 18 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบนัทึกหนาละ 6 บรรทัดความยาว
ทั้งหมด 73 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 201 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั 
 

5.  วัดประชาธิการาม อําเภอทายเหมือง ไดขอมลูเปนสมุดไทยขาวจํานวน 5 
เลม ไดแก 

5.1 ทม.01 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 17.5 เซนติเมตร กวาง 10 เซนติเมตร 
บันทึกดวยตัวอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 22 พับ มีจํานวนยาทั้งหมด 60 ขนาน บันทึกดวยน้ําหมึกสีดํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลัง มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

5.2 ทม.02 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 19 เซนติเมตร กวาง 13 เซนติเมตร 
บันทึกดวยตัวอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 21 พับ มียาทั้งหมด 43 ขนาน บันทึกดวยหมึกสีดํา สภาพไมสมบูรณ ขาดปกหนาและปก
หลัง มีปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

5.3 ทม.03 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 36 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
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ทั้งหมด 18 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 27 ขนาน บนัทกึดวยน้าํหมึกสีดาํ สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

5.4 ทม.04 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 18 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 8 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 66 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 175 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

5.5 ทม.05 สมุดไทยขาวขนาดกลาง ยาว 18 เซนติเมตร กวาง 11.5 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 7 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 40 พับ มีจํานวนยาทั้งหมด 100 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 
 

6. วัดประชมุโยธี อําเภอเมือง ไดขอมลูเปนสมุดไทยขาวจํานวน 3 เลม ไดแก 
6.1 ม.01 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 35.5 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 

บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 59 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 218 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหลงั มรีอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

6.2 ม.02 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 36 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 7 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 11 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 27 ขนาน บนัทกึดวยน้าํหมกึสีดาํ สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 

6.3 ม.03 สมุดไทยขาวขนาดใหญ ยาว 35 เซนติเมตร กวาง 11 เซนติเมตร 
บันทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบันทึกหนาละ 6 บรรทัด ความยาว
ทั้งหมด 60 พบั มีจํานวนยาทั้งหมด 298 ขนาน บันทึกดวยน้าํหมึกสดีํา สภาพไมสมบูรณ คือ ขาด
สวนปกหนาและปกหลงั มีรอยปลวกหรือมอดแทะตลอดเลม 
 
 จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวา ตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาที่ไดนํามาศึกษา
สามารถจําแนกเปนสมุดไทยขาวไดจํานวน 35 เลม และเปนสมุดไทยดําจํานวน 2 เลม สวนขนาด
ของสมุดไทยดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 3 ขนาด คือ 
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1. สมุดไทยขนาดใหญ ซึ่งเปนขนาดของสมุดไทยทีพ่บเปนจํานวนมากที่สุดถงึ 20 เลม 
สมุดดังกลาวมีความยาวประมาณ 34-38 เซนติเมตรและมีความกวางประมาณ 10-12 เซนติเมตร 
โดยจะบันทึกไดประมาณ 4-8 บรรทัด  

2. สมุดไทยขนาดกลาง เปนขนาดของสมุดไทยทีพ่บมากเปนลําดับสองคือ 15 เลม  สมุด
ดังกลาวมีความยาวประมาณ 17-19 เซนติเมตรและมีความกวางประมาณ 10-13 เซนติเมตร โดย
จะบันทึกไดประมาณ 6-8 บรรทัด  

3. สมุดไทยขนาดเล็ก เปนสมุดไทยทีม่ีขนาดเล็กที่สุดในการศึกษาครัง้นี้และพบเพยีง 2 
เลม มีความยาว 18.5 เซนติเมตรและมคีวามกวาง 9 เซนติเมตร โดยจะบันทึกไดประมาณ 5 
บรรทัด  
 ตํารายาที่นํามาศึกษาในครั้งนี้มีสภาพสมบูรณมีจํานวน 6 เลม คือ มีปกหนาหลังครบ ไมมี
รอยปลวกหรือมอดแทะ สวนตํารายาที่มีสภาพที่ไมสมบูรณมีจํานวน 31 เลม คือ ขาดปกหนาและ
ปกหลังเนื้อความบางสวนหายไปเนื้อจากกระดาษเปอยหรือขาด นอกจากนี้ตํารายาบางเลมยังถูก
ปลวกและมอดกัดกินทําใหขอความบางสวนไมสมบูรณและขอความที่เขียนบันทึกมีลักษณะที่ลาง
เลือนหรือลบไปเปนบางสวน ทั้งนี้เนื่องมาจากผูเก็บรักษาขาดความรูในการดูแลรักษาตํารายา จึง
ทําใหมีปลวกมอดและเกิดความชื้นเขาไปทําลายตํารายาตางๆ อนึ่งเมื่อที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดขอ
ยืมตํารายาจากวัดตางๆมาศึกษา ผูเขียนวิทยานิพนธไดทําความสะอาดและจัดเก็บโดยใชผาดิบ
หอตํารายา การทําความสะอาดครั้งนี้นาจะทําใหตํารายาและเอกสารประเภทอื่นๆ สามารถคง
สภาพไปไดในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 ดานการจดจารตํารายาแผนโบราณในสวนของสมุดไทยขาวไดบันทึกดวยหมึกสีดําและ
ดินสอดําซึ่งยังปรากฏตัวอักษรชัดเจน  ทําใหอานไดงาย สวนที่เปนสมุดไทยดํานั้นบันทึกดวย
ดินสอขาว จึงทําใหตนฉบับมีความลางเลือนยากตอการอานเปนอยางยิ่ง 
 
 1.3  ลกัษณะการเขียนทีป่รากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวดัพังงา 

ลักษณะการเขียนที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  มีการใชอักขรวิธี
ที่แตกตางจากปจจุบันอยางมากทั้งพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต  นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมาย
ตางๆที่ปรากฏอยูในการขึ้นตนและการลงทายตํารายาดวย  ซึ่งลักษณะการเขียนดังกลาวสรุปได
ดังนี้ 
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1.3.1  การใชพยัญชนะ 
จากการศึกษาตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  พบวามีการใชพยัญชนะที่

แตกตางกับปจจุบัน  ซึ่งวิธีการเขียนนี้เปนการเขียนที่มีมาแตโบราณ  สามารถสรุปดังนี้ 
1.3.1.1  การเขียนพยัญชนะสองตัวเชื่อมกันเปนตัวเดียว เชน 

1.3.1.1.1พยญัชนะ  พ  เมือ่เขียนรวมกับ  ญ  เขียนดังนี้      เชน 
  รากดํา  = พญารากดํา 
   มืเหลก  = พญามือเหล็ก 
 
1.3.1.1.2พยญัชนะ  พ  เมือ่เขียนรวมกับ  ร  เขียนไดดงันี ้     เชน 
    = พริก 
   ไท = พริกไท 
  ราก  = รากพริก 
  จัน  = จันพฤกษ 
 

1.3.1.2  พยญัชนะที่มีหางเมื่อประสมกับสระ  า  จะเขยีนตอเนื่องกับสระอา  
สวนหางอักษรจะเขียนอยูในตําแหนงใหม  เชน 

     ระหนองไน  = ชําระหนองไน 
 ราก   พล ู  = รากชะพล ู

 
1.3.1.3  การใชพยัญชนะตนดวยพยัญชนะที่ไมนิยมใชแลวไดแกพยญัชนะ  ฃ 

และ  ฅ  เชน 
ฃีเลก   = ข้ีเหล็ก 
ฃา   = ขา 
รากมฃาม  = รากมะขาม 
ยาเฃาปอม  = มะขามปอม 
เฃาเลือด  = เขาเลือด 
ฃับเลือด  = ขับเลือด 
เฃาเตาะ  = ขาวตอก 
ฃหนาน ิ  = ขนานนี ้
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ฃิ้นตา   = ข้ึนมา 
ฃึนแฃง   = ข้ึนแข็ง 
ลําฅ อ   = ลําคอ 

 
1.3.1.4  การใชพยัญชนะตน  ช  และ  ฉ  ปะปนกนั 

 ฉเอมเทศ  = ชะเอมเทศ 
 ผักกะเชด  = ผักกะเฉด 
 

1.3.1.5 การใชพยัญชนะตน  ช , ศ , ษ , และ  ส ปะปนกัน 
 วิเสศ   = วิเศษ 
 ผักเชยนีผ ี  = ผักเสี้ยนผ ี
 

1.3.1.6 การเขียนตัวอกัษรทีไ่มมีหางบางตวัอาจมวีีธีเขียนทีพ่ิเศษแตกตางไป
บาง  เชน  

   = ยา 
   = ยา 
   = ยา 
 

1.3.1.7   การใชพยัญชนะตน  ถ , ท  ปะปนกนั 
  รุเทีศ   = รูเถิด 
 ถิ้ม   = ทิ่ม 
 ทา   =  ถา 
 

1.3.1.8   การใชพยัญชนะตน  บ และ ป  ปะปนกนั 
 การปูน   = การบูร 
 

1.3.1.9    การใชพยัญชนะตน  พ  และ  ภ  ปะปนกัน 
ภองฃึ้น   = พองขึ้น 
สามเภลา  = สามเพลา 
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การภูล   = กานพล ู
เจาหมูนเภลงิ  = เจตมูลเพลงิ 
เปนภีการ  = เปนพกิาร 
โลหิษภิการ  = โลหิตพกิาร 
กําพล ี   = คัมภีร 
จําภวก   = จําพวก 

 
1.3.1.10การใชพยัญชนะตน  ร  และ  ล  ปะปนกนั 

ลบาด   = ระบาด 
 

จากตัวอยางดังกลาวขางตน  จะเหน็ไดวาพยัญชนะตนเหลานี้มีลักษณะการ
เขียนที่ตางกันจากปจจุบนั 

 
1.3.2  การใชตัวสะกดในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  มีดังนี ้

1.3.2.1 การใชตัวสะกดแม กก  
ดอกบุนนาก  = ดอกบุนนาค 

 
1.3.2.2 การใชตัวสะกดแม  กด 

รูเทีศ   = รูเถิด 
เปล่ิอกไฃเปจ  = เปลือกไขเปด 
เจจฆูนเภลงิ  = เจตมูนเพลิง 
เจชหมนูเภลิง  = เจตมูนเพลิง 
เผชรอน   = เผ็ดรอน 
โลหิษภิการ  = โลหิตพกิาร 
รากบริ่เพจ  = รากบอระเพ็ด 
ประดุดจะดัง  = ประดุจดัง 
พิศผี   = พิษผี 
ปริฏหนา  = ปริศนา 
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1.3.2.3 การใชตัวสะกดแม  กบ 
โรบงาม   = รูปงาม 

 
1.3.2.4 การใชตัวสะกดแม  กน 

ทุเทยิ่ร   = ธูปเทยีน 
กิรวรร ๓ กลอน  = กินวนั  ๓  กลอน 
เปนภีการ  = เปนพกิาร 
ปนยา   = ปญญา 
ขะหนารหนึ่ง  = ขนานหนึ่ง 
ดอกภิ่กุน  = ดอกพิกุล 
ทะนาร   = ทนาน 
เหญน , เยน  = เย็น 

 
 1.3.3  คําคําเดียวกนัแตเขียนแตกตางกัน 
    เจ็ดมูลเพลงิ,   = เจตมูนเพลิง 
    เจชหมนูเภลิง,เจาหมูนเภลงี 

แทรก,แซก  = แทรก 
อยา,ยา,หยา,ยา,ยา, = ยา 

 
1.3.4  การใชสระ 

1.3.4.1  คําทีต่องประวิสรรชนีย  มกัจะไมเขียนรูปวิสรรชนียกาํกับ เชน   
ล   = ละ 
ซลูก   = ชะลูด 
กดา  แดง  = กะดาดแดง 
นํามนาว  = น้ํามะนาว 
มยม   = มะยม 
กิ่นวนัลเวลา  = กินวนัละเวลา 
รากมไฟ   = รากมะไฟ 
ลลายยา  = ละลายยา 
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มฃามปอม  = มะขามปอม 
ลเอียด   = ละเอียด 
 

1.3.4.2  คําที่ไมประวิสรรชนยี  มกัจะเขยีนรูปวิสรรชนียกาํกับ เชน 
พิมะเสน  = พิมเสน 
ฃะนาน   = ขนาน 
ประดุดจะดัง  = ประดุจดัง 
ขะมีนออย  = ขมิ้นออย 
ทะนาร   = ทนาน 
อะหนึง่   = อนึ่ง 
 

1.3.4.3  การใชสระ   -   แทนสระ   -   หรือสระ   -   แทนสระ   -   ในภาษา
ปจจุบัน  เชน 
    กีนขับหนองไน  = กินขับหนองใน 
     ผูไดกีนหมาก  = ผูใดกินหมาก 
    ขะมีนออย  = ขมิ้นออย 
     เทยิ่ร   = เทียน 
     เภลีง   = เพลิง 
    โลหีด   = โลหิต 
    ถามีฟ้ง   = ถามฟิง 
 
 1.3.4.4  การใชสระ    -  หรือ  -  แทนสระ   -   เชน 
    ขาวเปลีอก  = ขาวเปลือก 
    เลอีดกรัง  = เลือดกรัง 
    เกอิดตํก   = เลือดตก 
    ขับเลอีด   = ขับเลือด 
 

1.3.4.5  การใชสระ   -   มักจะไมมีตัว  อ  เคียง  เชน 
       มืเหลก  = พญามือเหล็ก 
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      มื ่   = มือ 
 

1.3.4.6  การใชสระ   -   แทนสระ    -  ปะปนกนั เชน 
    ทุเทยิ่ร   = ธูปเทยีน 
    บุชา   = บูชา 
    กระดุสันหลงั  = กระดูกสันหลงั 
    ลุ   = ลูก 
    หูงใหคง   = หุงใหคง 

1.3.4.7  คาํทีป่ระสมสระ  เ- ะ  มีตัวสะกด  ในปจจุบันจะมีเครื่องหมาย  - ็  
กํากับแตในตาํรายาจะไมใชเครื่องหมายนี ้ เชน 
    เกลจ   = เกล็ด 
    รากชุมเหจ  = รากชุดเห็ด 
    ไบฃีเลก   = ใบข้ีเหล็ก 
    ยาเฃาเยน  = ยาขาวเยน็ 
    เปน   = เปน 
    เจบ   = เจ็บ 
    เปน   = เปน 
 

1.3.4.8 การใชสระ เ -    แทน  เ -    เชน 
เอาเทษีดีนัก  = เอาเถิดดีนกั 
รูทีศ   = รูเถิด 
กําเหนีด   = กําเนิด 
 

 1.3.4.9  การใชตัวสะกด  2  ตัวแทนไมหันอากาศ 
    ดอง   = ดัง 
    ทงง   = ทั้งนี ้ 
 

1.3.4.10  การใชสระ  เ -อ  แทนรูป  เ -อ  เชน 
เปลีอกไฃเปจ  = เปลือกไขเปด 
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เฃาเปลีอก  = ขาวเปลือก 
เลอีดกรัง  = เลือดกรัง 
 

1.3.4.11  การใชสระ  เ -ยี  แทนรูป เ -ย   เชน 
     ผักเซยนีผ ี  = ผักเสี้ยนผ ี
    เทยนีดํา   = เทียนดํา 
     เบยีจักจัน  = เบี้ยจักจัน่ 
     บดลเอยีด  = บดละเอียด 
     น่าํไบเหนยีด  = นําใบเหนยีด 
     จุกเสยีด  = จุกเสียด 
     ทุเทยิ่ร   = ธูปเทยีน  
 

1.3.4.12  คําที่ใชสระ  ใ - , ไ -  ปะปนกนั  และในบางครั้งจะมีตัว  ย  ตาม  
เชน 
    ไชได   = ใชได 
    ผูไหญ   = ผูใหญ 
    หนองไน  = หนองใน 
    ไบฃีเลก   = ใบข้ีเหล็ก 
    รากใม   = รากไม 
    ไนย   = ใน 
    ไจย   = ใจ 
 

1.3.5   การใชวรรณยุกต 
รูปวรรณยุกตในปจจุบันนั้นมีทั้งหมด  4  รูป  คือ    -   -   -   -  แตในตํารายา

แผนโบราณของจังหวัดพังงา  ไมพบทั้ง  4  รูป  แตจะพบ  วรรณยุกต   -  และ   -   เปนจํานวนมาก  
การใชรูปวรรณยุกตที่ปรากฏมีดังนี้ 

 
1.3.5.1  การใชรูปวรรณยุกตที่ไมตรงกับเสียงวรรณยุกต  เชน 

กลั่นไจ   = กลั้นใจ 
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รากชาพล ู  = รากชะพล ู
ข่ีแมงสาบ  = ข้ีแมงสาบ 
ยาแกลม  = ยาแกลม 
เปลือกไขเนา  = เปลือกไขเนา 
ไนทอง   = ในทอง  
 

1.3.5.2  การใชวรรณยุกตในคําที่ไมใชวรรณยุกต  เชน 
กิ่นวนัลเวลา  = กินวนัละเวลา 
อยาตํม   = ยาตตม 
ผูไดกินหมาก  = ผูใดกินหมาก 
หอยโฃง   = หอยโขง 
 

1.3.6  เครื่องหมายที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพงังา 
การเขียนตํารายานั้นมักจะตองมีเครื่องหมายปรากฏอยูเสมอ  เคร่ืองหมาย

นับวาเปนสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียไมไดในการบันทึกตํารายา  เพราะเครื่องหมายตางๆที่มีหนาที่ใน
การใชที่ตางกันเครื่องหมายที่พบในตัวยาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงามี  7  
เครื่องหมายดังนี้ 

 
1.3.6.1  เครื่องหมายตนีครุหรือตีนกา 

เครื่องหมายตีนครุ  หรือตีนกานี้ใชเปนเครื่องหมายบอกมาตราเงินไทย
ในสมัยโบราณ  หรือใชในการบอกน้ําหนักของการชั่งยาสมุนไพรไทยมีลักษณะ ดังนี้ 

ชั่ง 
 

   ตาํลึง  บาท 
   เฟอง  สลึง 

 
ไพ 
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 เครื่องหมายตีนครุ  หรือตีนกานี้แพทยแผนโบราณจะใชเปน
มาตราช่ังเครื่องยาที่จะนํามาประกอบเปนยา  หากตองการเขียนน้ําหนักเทาใดก็เติมตัวเลขลงไป
ตามตําแหนงนั้นๆตําแหนงใดที่ไมใชก็ใหปลอยวางไว  โดยเสนดิ่งขางบนเปนหลักชั่ง  เสนดิ่งลาง
เปนหลักไพ  มุมบนซายเปนหลักตําลึง  มุมบนขวาเปนหลักบาท  มุมลางซายเปนหลักเฟอง  มุม
ลางขวาเปนหลักสลึง นอกจากจะใชในการบอกน้ําหนักของยาสมุนไพรแลวยังใชบอกน้ําหนักหรือ
คาของเงินหรือทองโดยใชหนวยและวิธีการเขียนแบบเดียวกันไดอีกดวย เชน 
 
   ผักเปจ  +๑ มนิออย +๑ 
       (กป.07) 
 
    ผักเปดหนัก 1 บาท  และขมิน้ออยหนัก 1 บาท 
 
   วานนาํ ๑+ ขึงแหง ๑+ 
       (ตป.02) 
 
    วานน้าํหนัก 1 เฟอง  และขิงแหงหนัก 1 ตาํลึง 
 
   อยาทงันีเอาสงิล  +๑ ดีปลี  +๑ 
       (ตป.08) 
 
    ยาทัง้หมดนีห้นักอยางละ 1 สลึง และดีปลีหนกั 1 บาท 
    
   เครื่องหมายตีนครุ  หรือตีนกานี้จึงจะมีประโยชนที่ทําใหเขียนไดสะดวก
รวดเร็ว  ไมตองเขียนคําวา  “ สลึง  บาท  ตําลึง  ฯลฯ ”  ทุกชื่อยา 
    

1.3.6.2  เครื่องหมายไมยมก 
เครื่องหมายไมยมกจะวางไวขางหลังคําหรือความ  เพื่อใชอานคํานั้น

ซ้ํากัน  2  คร้ัง  ในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาจะใชเครื่องหมาย  ๆ   หรือ ๒  แทน
เครื่องหมายไมยมก  ดังนี้ 
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1.3.6.2.1  ใชเครื่องหมายไมยมก  เพื่อซํ้าคาํหรือความทีม่ีเสียง
เดียวกนัตลอด  แมจะเปนคนละคํา หรือเปนความตางชนิดกัน  เชน 

 
มันรองมนั  ล่ัรฃานกันหยูดงัจอ  ๒  จิ  ๒   

(คบ.08) 
   

    มันรองมนัลัน่อยูดังจอ ๆ จี ้ๆ 
 
 ถากนิเฃา  ๒  ไปคอยระงับลง   กนิขาวเขา 
       (คบ.08) 
 
    ถากนิขาวเขาไปคอยระงับลง 
 

1.3.6.2.2  ใชเครื่องหมายไมยมกกับคํา  2  คํา  ที่อยูติดกันแมจะเปน
คําที่มวีรรณยุกตตางกนั  โดยซ้ําคําที่มวีรรณยุกตใกลเคยีงกับคําที่ปรากฏ  เชน 
    

ถาเดกใด 2 ป  แลวใขแมชือ ๒จิจิราสูน 
       (ทป.01) 
 

ถาเด็กอายุได 2 ป แลวเปนไข  แมซื้อช่ือจิจิราสูน 
 

ถากูหมานเกีดมาใด 10 เดีอน 10 วัน  ถาใขแมชือ ๒ 
เรรัดคะพะทาํโทดใหใวกนิอาหานมิใด 
    (ทป.01) 
 

   ถาเด็กมีอายุได 10 เดือน 10 วัน แลวเปนไข  แมซื้อช่ือเรรัดคะ
พะใหโทษทาํใหกนิอาหารไมได   
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   ถาเดกเกีด 4 วัน แลใขยแมชือ ๒ รักษาไหโทด   
       (ทป.01) 
    ถาเด็กมีอายุได 4 วนั แลวเปนไข  แมซื้อช่ือรักษาใหโทษ 
 
 1.3.6.3  เครื่องหมายฝนทอง  (‘) 

เครื่องหมายฝนทองที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  
มีดังนี ้

 
1.3.6.3.1  ใชกํากับบนคําทีอ่อกเสียง  อะ  ไมวาคาํนัน้จะประ

วิสรรชนียหรือไมก็ตาม  เชน 
รากกถนิ  = รากกะถิน 
รดู   = ระดู 
ลบาด   = ระบาด 
ฃนานหนงึ  = ขนานหนึ่ง 
ชมํด   = ชะมด 
ล   = ละ 
ชลูด   = ชะลูด 
กดาษแดง  = กะดาดแดง 
ไนทวาน   = ในทวาร 

 
1.3.6.3.2  ใชกับคําที่ประสมสระ  ออ   หรือสระ  ออ  มตีัวสะกด  เชน 

ทองหลาง   = ทองหลาง 
รากบรเพจ  = รากบอระเพ็ด 
ดอกภิ่กุน  = ดอกพิกุล 
จันหอม   = จันทนหอม 

 
1.3.6.3.3  เครื่องหมายฟนหนู ( " ) 

เครื่องหมายฟนหนูทีป่รากฏในตํารายาแผนโบราณจงัหวัด
พังงา  มีดงันี ้
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1.3.6.3.3.1  ใชกํากับบนคําที่ประสมสระ  ออ  ไมมีตัวสะกด  
เชน 

สม อ   = สมอ 
ลําตอ   = ลําคอ 

 
1.3.6.3.3.2  ใชกํากับบนคําที่ประสมสระ  โอะ  ลดรูปเชน 

ก ก   = กก 
รก   = รก 
ตก   = ตก 

 
1.3.7.3 เครื่องหมายนคิหิต ( ˚ ) 
เครื่องหมายนคิหิตที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพงังามวีิธีใช

ดังนี ้
1.3.7.3.1  ใชกํากับคําที่ออกเสยีง  อะ  หรือคําที่ประสมสระ  อะ  เชน 

มํรุม   = มะรุม 
 

1.3.7.3.2  ใชกํากับบนคําทีป่ระสมสระ  โอะ  ลดรูป 
เลอิดตํก   = เลือดตก 
ตํก   = ตก 
ยอดอํก   = ยอดอก 
ดูดนํม   = ดูดนม 

 
1.3.7.4 เครื่องหมายปกกา 

เครื่องหมายปกกาที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพงังามี
วิธีการเขียนตางจากปกกาในปจจุบนั  แตวิธีการใชเหมอืนกับในปจจุบัน  คือ  ใชในการโยงคําหรือ
ขอความตั้งแตสองข้ึนไปใหรวมกนั  เชน  ๗ 

แซกเกลือตัวผู    ๙   ก็ได   
๑๑  

( ทป.08 ) 
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หัว 

ไบฃีเลกสามกาํมือตัด    
ทาย 
( ทป.08 ) 
 

มกอก 
เปล่ือก มปราง     

ใบเงาะ 
( คบ.08 ) 
 

อยาตม 
ผลาท ิ
คุน 

    ( ตป.08 ) 
 

ดํา 
      ราก 

ขาว   
( ตป.08 ) 

 
1.3.7.5 เครื่องหมายทีใ่ชข้ึนตนสูตรยาแตละขนาน 

การขึ้นตนยาแตละขนานจะมีการขึ้นโดยใชเครื่องหมายที่แตกตาง
กัน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความพอใจของผูเขียน  เครื่องหมายจึงมีลักษณะแตกตางกันออกไป  แต
จุดประสงคของการใชเครื่องหมายก็เพื่อบอกใหผูอานรูวาไดเร่ิมตนยาขนานใหมแลว  เครื่องหมาย
ดังกลาวไดแก        

 
ดังตัวอยาง   
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อยาตมชือผลาทีคนุแกใขเพอืลํม 
(ยาตมชื่อผลาทิคุณแกไขเพือ่ลม)  

( ตป.08 ) 
 
พระอํปชือวาวสํิาพะยากลาง 
(พระโอสถชื่อวาวิสัมพญากลาง)  

( ตป.08 ) 
 
ยาแกบิดมูกเลอืดบวดมวน 
(ยาแกบิดมูกเลือดปวดมวน)   

( ตป.08 ) 
 
อยาตมชือสุวนัสังหาร 
(ยาตมชื่อสุวรรณสังหาร)   

( คบ.08 ) 
 
   ผายโลหิด  เอาฃีเหลก๑ 
   (ผายโลหิตเอาขี้เหล็ก 1)   

( คบ.08 ) 
 
    ถานอนมหิลับใหเอารากชาพล ู
    (ถานอนมหิลบัใหเอารากชะพลู) 
       (คบ.05)   

 
1.3.7.6 เครื่องหมายลงทายสูตรยาแตละขนาน 

การใชเครื่องหมายลงทายสูตรยายาแตละขนานมีการใชเครื่องหมาย
ลงทายสูตรยาหลายประเภท  ไมมีการกําหนดใชเครื่องหมายที่แนนอน    ซึ่งจุดประสงคของการใช
เครื่องหมายลงทายสูตรยาแตละขนานเพื่อบอกวาจบยาขนานนั้นแลว  เครื่องหมายดังกลาว ไดแก    
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ดังตัวอยาง 

 
จะสีนอายุศมเทวดายอมเจรญิอายุศมทงัมนุษทั้งปวงแล 
(จะสิ้นอายุเทวดายอมเจริญอายุทัง้มนุษยทั้งปวงแล) 
    ( ตป.08 ) 
 
หายทุกขโศกโรคาทังปวงและ 
(หายทุกขโศกโรคาทั้งปวงแล) 
    ( ตป.08 ) 
 
ใหเจบตางๆนาๆชอบประสะจํงจะหาย 
(ใหเจ็บตางๆ นานาชอบประสะจึงจะหาย) 
    ( ตป.08 ) 
 
คาถาเจริญวาตามกําลงัเทวดาและ 
(คาถาเจริญวาตามกาํลังเทวดาแล) 
    ( ตป.08 ) 
 
ตมสระหัวหายโรคาทกุโศกและ 
(ตมสระหัวหายโรคาทกุโศกแล)              

( ตป.08 ) 
 

บดลายน่าํปูนไสกินหายแล  
(บดละลายน้าํปูนใสกนิหายแล)   

( คบ.08 ) 
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น่ํามนันิ่ชืออามันไตรพบกรอบกระไสทุกอนัแล 
(น้ํามนันีช้ื่อวามันไตรภพกรอบใสทุกอันแล)    

( คบ.08 ) 
 
นําผิ งรวงกอใดกินหายแล 
(น้ําผ้ึงรวงก็ไดกินหายแล)    

( คบ.08 ) 
 
กินจอกหนิ งเทเขน  ทุกวนัหายแล 
(กินจอกหนึง่เทเขนทุกวันหายแล) 

( คบ.08 ) 
 

ตมกิน  ๗  วนั  ๒  ล  ๓  ถวยหายแล 
(ตมกิน 7 วนั วันละ 2 ละ 3 ถวยหายแล)       

(คบ.08)  
 

กลอย ๑...เอาสิ่นแล 
(กลอย 1 ...เอาส้ินแล)     

( คบ.08) 
 
2. กลวธิีการเขียนตํารายาแผนโบราณ 
 การบันทึกตํารายาเปนลายลักษณอักษรนั้นมีกลวิธีการเขียนที่มีแบบแผนของการบันทึก
ตํารายาโดยเฉพาะ   ซึ่งเมื่อศึกษากลวิธีการเขียนตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาแลว  ผูเขียน
วิทยานิพนธสามารถจําแนกกลวิธีในการเขียนตํารายาโดยพิจารณาจากวิธีการขึ้นตนสูตรยาแตละ
ขนานและวิธีการลงทายสูตรยาแตละขนาน ดังนี้ 
  

2.1  การขึ้นตนยาแตละขนาน 
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 การขึ้นตนสูตรยาแตละขนานนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการขึ้นตนเปนการ
บอกใหรูวายานั้นชื่อยาอะไร เปนตํารับยาจากที่ใด เพื่อใหผูที่จะปรุงยาไดทราบและไมปรุงยาผิด
ตํารับ การขึ้นตนของตํารับยาแตละขนานนั้นแบงออกไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

2.1.1  การขึน้ตนชื่อยาดวยชื่อยาโดยตรง 
เนื่องจากยาแผนโบราณมมีากมายจงึมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมกีารตั้ง

ชื่อยาเพื่อความสะดวกในการจดจําและไมเกิดความสับสนในการที่จะนาํยาแตละขนานมาใช การ
ข้ึนตนดวยชื่อยาซึง่จะตั้งไวเฉพาะเจาะจงสําหรับยาขนานนัน้ๆ ดังตวัอยาง 

 
อยาชือวาจารอัิคนีภบไดใชแลว 
(ยาชื่อวาจารอัิคนีภพไดใชแลว) 
    (ม.01) 
 
อยานชีืออินทจวนคาชงัทองหนงึ 
(ยานี้ชื่ออินทจวนคาชั่งทองหนึ่ง) 
    (ม.01)  
 
พระโอสํษชือวาวสิําพะยากลาง 
(พระโอสถชื่อวาวิสัมพญากลาง) 
    (ตป.08) 
 
หยานิ่ชิ่อกําหมลัมราดชะส ี แกเลอีด 
(ยานี้ชื่อกําลงัราชสีห) 
    (กป.04) 
 
ญากําหลังพระณรายและ ฯฯ 
(ยากาํลังพระนารายณแล) 
    (ทม.04) 
 
ยาเทบชมุนมุเอาเกสอรบวัหลวง ๑ 
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(ยาเทพชุมนุมเอาเกสรบัวหลวง 1) 
    (ทม.01) 

 
ยานีช้ื่อสะวางอารม  ทานใหเอาลกูจัน ๑ 
(ยานี้ชื่อสวางอารมณ ทานใหเอาลกูจัน 1) 
    (ตป.05) 
 
ยาชื่อวาฝนแสนหา  แกการแกรอนไนอก 
(ยาชื่อวาฝนแสนหา แกการแกรอนในอก) 
    (ตป.05) 
 
ยาจัดตุอาทิคูนแกสาริบาด 
(ยาจัตุอาทิคุณแกสาริบาต) 
    (กป.08) 
 
ยาชือมหากานเอาจนัทงั ๒  
(ยาชื่อมหากาฬเอาจนัทัง้ 2) 
    (คบ.01) 
 
ตํารายาชื่อนรายนควางจกัร 
(ตํารายาชื่อนารายณขวางจกัร) 
    (ตป.01) 
 
ยาชื่อพรมสธิ ิ เอาเบญกูล 
(ยาชื่อพรหมสทิธิ เอาเบญจกูล) 
    (ตป.07) 
 
ชื่อวาจกัณะราย  แกไค 
(ชื่อวาจักรนารายณ แกไข) 
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    (ตป.07) 
 
 
ตําราชือเทพโสลด  เอาหศคุณ 
(ตําราชื่อเทพโสฬส เอาหัศคณุ) 
    (ตป.07) 
 
ยาชื่อฤาษีแปลงสาร  แกลมอุทังฆวาศ 
(ยาชื่อฤๅษีแปลงสาร แกลมอุทังฆวาศ) 
    (ตป.01) 
 
เทพนิมิษ  เอาพิษนาฐ ๑ 
(เทพนิมิตร เอาพิษนาฐ 1) 
    (ตป.07) 
 

การตั้งชื่อยาสวนใหญจะตั้งชื่อยาอยางไพเราะและไมใหซ้ํากัน ทั้งนี้มียาบาง
ขนานมีตั้งชื่อโดยใชชื่อมหาเทพของฮินดูดวยจากการศึกษาพบวามหาเทพที่นํามาใชเปนชื่อยา 
ไดแก พระนารายณและพระพรหม ทั้งนี้การตั้งชื่อโดยใชชื่อมหาเทพของฮินดูนั้นตั้งขึ้นเพื่อใหยามี
ความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อวา “พระพรหมผูสราง พระนารายณผูรักษา พระ
ศิวะผูทําลาย” พระนารายณจึงเปนเทพที่คอยดูแลรักษาโลก เปนมหาเทพที่เปนผูปราบสิ่งชั่วราย 
ดังนั้นหมอยาจึงถือวาพระนารายณจึงนาจะสามารถชวยดูแลรักษาคนไขใหหายจากอาการ
เจ็บปวยและเปนเทพผูปกปองชีวิตของคนไขดวยพลังแฝงที่มีอยูในพระองค ตัวอยางของการนําชื่อ
พระนารายณมาตั้งเปนชื่อยา ไดแก ยากําลังพระนารายณ ยาจักณะรายและยานรายนควาง
จักร เปนตน สวนการตั้งชื่อโดยใชชื่อของพระพรหมนั้นพบจากขอมูลที่รวบรวมไดเพียงขนานเดียว
คือ ยาพรมสิธิ การนําชื่อพระพรหมมาตั้งเปนชื่อยานี้เนื่องจากหมอยามีความเชื่อวาพระพรหม
เปนเทพผูใหและเปนเทพผูสราง พระองคจึงเปนผูใหชีวิตกับคนไขนั่นเอง นอกจากนี้มีการตัง้ชือ่โดย
การนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเปนชื่อยาโดยไมจําเปนตองเจาะจงวาเปนเทพองคใดมาใชในการตั้งชื่อ เชน 
ยาเทพชุมนุม     ยาเทพโสลด และยาเทพนิมิษ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยมีกําลังใจวายานั้นมี
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ประสิทธิภาพมาก ประดุจเทพทั้งหลายตางชวยกันประสาทพรใหผูที่ไดกินยานี้หายปวยจากโรคภัย
ไขเจ็บได 

นอกจากนี้ยังมียาบางขนานที่ตั้งชื่อโดยใชชื่อสัตวที่มีพละกําลังมาก ดังเชน ยา
กําลังราชสีห เปนตน  การตั้งชื่อดังนี้อาจจะเปนเพราะราชสีหนั้นเปนเจาปา เปนสตัวทีม่พีละกาํลงั
มาก การตั้งชื่อยาเชนนี้นาจะหมายถึงยานั้นมีฤทธิ์มาก เมื่อคนไขกินแลวจะไดหายปวยโดยเร็ว 

ผูเขียนวิทยานิพนธใครขอตั้งขอสังเกตวาการตั้งชื่อยาใหแปลกแตกตางกัน
ออกไปนั้น นาจะเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความซ้ําซอน เพราะจะทําใหเกิดความสับสนในการใชยา
ได นอกจากนี้ยังพบวาการตั้งชื่อยาใหมีความหมายที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของยาและตั้ง
ชื่อใหมีความไพเราะนาฟงนั้นก็เพื่อเปนการใหกําลังใจแกผูที่เจ็บไขไดปวย การตั้งชื่อยาจึงมีผล
ในทางจิตวิทยาดวย 

 
2.1.2   การขึน้ตนชื่อยาดวยประเภทของและวธิีใชยา 

 ในตําราเวชศาสตรนั้นมีการบันทกึประเภทของยาวาสามารถกระทําได 24 วิธี 
ดังนี ้

1. ยาผง   9. ยาคั่ว   17. ยาทา 
2. ยาเม็ด  10. ยากลั่น  18. ยาสมุกระหมอม 
3. ยาตม  11. ยาดม  19. ยาประคบ 
4. ยาอม  12. ยานัตถุ  20. ยาเหน็บทวารหนัก 
5. ยาอาบ  13. ยาหุงน้าํมนั  21. ยาสวนทวารหนกั 
6. ยารมไอน้ํา  14. ยาผสมน้าํมัน 22. ยาหลาม 
7. ยาดอง  15. ยาสูบ  23. ยาพอก 
8. ยาน้าํดาง  16. ยาชะ  24. ยากวาด9 
 
จากการศึกษาตํารายาจากสมุดไทยของจังหวัดพังงาพบวา  การขึ้นชื่อยาตนยา

ดวยวิธีการปรุงยานั้นพบเปนจํานวนมาก เชน 
 

ยาตมแกใขเอาจันทัง ๒ 
                                          

9เอมอร ตรีชั้น, “การศึกษาดานภาษาและคติความเชื่อในตํารายาแผนโบราณจาก
สมุดไทยของจงัหวัดสุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร,” 68. 
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(ยาตมแกไขเอาจันทั้ง 2) 
    (ม.01)  
อยาตมแกใขสันนีบาต 
(ยาตมแกไขสันนิบาต) 
    (ม.01) 
  
ยาดองขับเลวดีเอาโลดทะนง ๑ 
(ยาดองขับเลือดเอาโลดทะนง 1) 
    (ทม.04) 
 
ยาทาปวดหวั  เอาผิวไมไผ ๑ 
(ยาทาปวดหัว เอาผิวไมไผ 1) 
    (ตป.05) 
 
ยาแชนําอาบแกตวรอนเอาผักสม 
(ยาแชน้าํอาบแกตัวรอนเอาผักสม) 
    (ทม.04) 
 
ยานัดตามืดมอก  ใหเอาหัวแหวหมู ๑ 
(ยานัตถุตามืดหมอก ใหเอาหัวแหวหมู 1) 
    (ตป.05) 
 
ยารุจุดผีกาน  เอาผมคน ๑  
(ยารุจุดพิการ เอาผมคน 1) 
    (ตป.05) 
 
ยากวาดเอาลูกมะกรูดเผา ๑ 
(ยากวาดเอาลกูมะกรูดเผา 1) 
    (ตป.05) 
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ยาโภกหมอมเอาโกออม ๑ 
(ยาพอกกระหมอมเอาโกออม 1 ) 
    (ทม.01) 
 
ยาหลามขะนารไหญ  ใหเอาลูกจนั ๑ 
(ยาหลามขนานใหญ ใหเอาลูกจัน 1) 
    (ตป.05) 
 
ยาเนบฃองพระยาประสทิธวิิธิยา 
(ยาเหน็บของพระยาประสิทธิวิทยา) 
    (ทป.05) 
 

การนําวิธีการปรุงยามาใชเปนชื่อยานั้น ประการแรกนาจะเปนการงายตอการ
เรียกชื่อและการจดจํา ประการที่สอง เปนการระบุและย้ําถึงกรรมวิธีในการปรุงยาใหชัดเจนเพื่อมิ
ใหหมอยานั้นเขาใจผิดพลาดไป 
 

2.1.3  การขึน้ตนโดยนําอาการโรคมาเปนชื่อยา 
การขึ้นตนโดยนําอาการของโรคมาเปนชื่อยา พบวามกีารขึ้นตนดังนี ้
2.1.3.1  การขึ้นตนดวยคําวา “ยาแก” และตอดวยอาการของโรค เชน 

 
ยาแกชกัเด็กออนเปนพยาติไหเอา 
(ยาแกชักเดก็ออนเปนพยาธิใหเอา) 
    (ม.01)  

 
ยาแกลงทอง  เอาไปพิมเสน ๑ 
(ยาแกลงทอง เอาใบพิมเสน 1) 
    (คบ.04) 
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หยาแกเลีอดตีฃีนใหเอา 
(ยาแกเลือดตีข้ึนใหเอา)   
    (กป.09) 
 
การขึ้นตนชื่อยาดวยวิธีการนําอาการเดนๆ ของโรคตั้งเปนชื่อยานั้น 

เพื่อใหงายตอการจดจําและยังเปนการบอกหรือแสดงอาการที่ชัดเจนของโรคเพื่อใหหมอยาได
วินิจฉัยโรคไดอยางไมผิดพลาดอีกดวย 

 
2.1.3.2  การขึ้นตนดวยอาการของโรคดวยคําวา “ถา” 

การขึ้นตนดวยอาการของโรคดวยคําวา “ถา” ในตํารายาบางขนานจะ
มีการพรรณนาอาการของโรคไวอยางละเอียด แลวจึงตามดวยเครื่องยาที่จะรักษาอาการของโรค
นั้นๆ การขึ้นตนดวยคําวา “ถา” นี้เปรียบเหมือนการยกตัวอยางสมมุติข้ึน เชน 

 
ถาฝขืนไนยฅอเอาอยานีฝนทาขางนอก 
(ถาฝข้ึนในคอเอายานี้ฝนทาขางนอก) 
    (ม.01)  

 
ถาเจบทองมรูิสึกหยากเฃาไหเอาสมอไทย 
(ถาเจ็บทองมรูิสึกอยากขาวใหเอาสมอไทย) 
    (ม.01)  
 
ถาเดกเมื่อใกลจะตาย 
(ถาเด็กเมื่อใกลจะตาย) 
    (ทป.01) 
 
ถาใขเนือปากแหงใหทําญาทา 
(ถาไขเนื้อปากแหงใหทํายาทา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   90

    (ทม.04) 
 
การขึ้นดวยการพรรณนาอาการของโรคแลวจึงตามดวยเครื่องยาที่จะ

ใชรักษานั้นเพื่อใหหมอยาไดทราบถึงอาการของโรคนั้นๆ อยางละเอียด แลวนําไปเทียบดูกับอาการ
ของผูปวยที่หมอยาไดไปรักษาวามีอาการเหมือนหรือตางกันอยางไร เพื่อไมใหเปนการผิดพลาดใน
การวินิจฉัยโรคและจัดยาใหกับผูปวย นอกจากนี้ยังเปนการสอนใหหมอยาที่ยังไมมีความชํานาญ
เทาที่ควรไดรูจักการดูโรคและจัดยาใหถูกกับโรคของผูปวย การขึ้นตนดวยคําวา “ถา”จึงเปนทั้งการ
กํากับและการสอนหมอยาไปดวยและเปนที่นาสังเกตวายาขนานที่ข้ึนดวยอาการนั้นสวนใหญจะ
เปนยาของโรคที่มีอาการรุนแรง เชน “ ถาฝข้ึนในคอและถาเด็กใกลจะตาย “ เปนตนอาการเหลานี้
เปนอาการที่คอนขางรุนแรง ซึ่งตองไดรับการรักษาโดยดวน หมอยาจึงไมตองการการอารัมภบท 
ดังนั้นจึงไดเขียนอธิบายอาการกอนเพื่อใหหมอยาไดเห็นในทันทีที่เปดตํารายาดูและจะไดสามารถ
วินิจฉัยไดตรงกับโรค อันจะทําใหสามารถรักษาไดทันทวงที 

 
2.1.4  การขึน้ตนดวยเครือ่งยา 

การขึ้นตนดวยเครื่องยา เปนสวนประกอบของยาที่ไดมาจากพืชวัตถุ สัตววัตถุ 
ธาตุวัตถ ุเชน 

 
 นํามกรูด ๑  นํามะนาว ๑ 
 (น้ํามะกรูด 1 น้ํามะนาว 1) 
     (คบ.04) 

  
เอากุม  +๑  มะรุม +๑ พริก +๑ 
(เอากุม 1 บาท มะรุม 1 บาท พริก 1 สลึง) 

     (คบ.04) 
 
 ราฃาว ๑  ราดํา ๑  นําสารทองศตูก ๑ 
 (ราขาว 1 ราดํา 1 น้ําประสานทองสะตุ 1) 
     (คบ.07) 
 

รากใมเทายายมอม  ๑ 
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(รากไมเทายายมอม 1) 
     (ทป.01) 
 นํามันงา  ดงิู ๑  ดก ๑  ฃนลิงลม ๑ 
 (น้ํามนังา ดงีู 1 ดอก 1 ขนลงิลม 1) 
     (คบ. 04) 
 
การขึ้นตนดวยเครื่องยานี ้ แมจะไมไดบอกชื่อยาเอาไวแตหมอยาก็สามารถ

เขาใจไดวาเปนยาที่รักษาโรคใดโดยดูจากเครื่องยาได  ดังนัน้ผูเปนหมอยาจงึตองเปนผูมีความจาํดี 
นอกจากนีย้ังพบวามียาบางขนานที่นอกจากเครื่องยาแลวในตอนทายของยาจะมกีารบอกอาการ
ของโรค วิธีการปรุงยาและการบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ไวดวย ซึง่จะทําใหหมอยาเขาใจไดเปนอยางดีวาวา
ยาขนานดงักลาวใชรักษาโรคใด อนึ่งการขึ้นตนดวยเครื่องยาในลกัษณะดังกลาวพบเปนจํานวน
นอยมาก 

 
2.1.5  การขึน้ตนดวยขอความอื่นๆ 

นอกจากยาแตละขนานจะขึ้นตนดวยชื่อยา เครื่องยา อาการของโรคดังกลาว
ขางตนแลว ยังพบวามีการขึ้นตนยาขนานตางๆดวยขอความอื่นๆดวยขอความอื่นๆที่ปรากฏใน
ตํารายาของจงัหวัดพงังานัน้พบวามีเปนจาํนวนมาก ดังนี้  

 
2.1.5.1  ขึ้นดวยขอความทีเ่ปนสิริมงคล 

การขึ้นดวยขอความที่เปนสิริมงคลนี้ก็คือข้ึนตนดวย คําวา “สิทธิการิ
ยะ”  ซึ่งสามารถพบมากในตํารายาตางๆ 

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542 ใหความหมายคําวา 
สิทธิการิยะ วาหมายถึง คาํขึ้นตนในตาํรายาโบราณ ดังตัวอยาง ตํารายา ตําราหมอดูหรือคาถา
เมตตามหานยิม เปนการอธิษฐานขอใหการกระทํานั้นๆ ประสบความสําเร็จ10 

จากการศึกษาพบคําขึ้นตนที่ ข้ึนดวย สิทธิการิยะ ทั้งที่ เขียนดวย
อักษรไทย และอักษรขอมอยูเปนจํานวนมาก ไดแก 

 

                                          
10ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, 2546), 1193. 
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สิทธิการีย  จักลาวอยาฝไหญทานไหเอา 
(สิทธิการิยะ จะกลาวยาฝใหญทานใหเอา) 

    (ม.01) 
     

จักลาวยาเฃียวไหญ  ทานไหเอา 
(สิทธิการิยะ จะกลาวยาเขียวใหญทานใหเอา) 

    (ม.01)  
 
   ฯฯ ทานกลาวไวในประเมหะ 
 (สิทธิการิยะทานกลาวไวในประเมหะ) 
    (ตป.08) 

 
  สิดทีการิยะหยาผีไมยทารใหยเอาหวัดองดึง ๑ 
  (สิทธิการิยะยาฝไหม ทานใหเอาหัวดองดึง 1) 
      (กป.04) 
 
  สิทิการยิะยงิชายผูไดยจกนิอยาใหหายโรคาทงัปวง 
  (สิทธิการิยะหญิงชายผูใดจะกินยาใหหายโรคาทั้งปวง) 
      (ทม.01) 
 

คําวา “สิทธิการิยะ” นี้จึงเปนคําที่แสดงความศักดิ์สิทธิ์ที่หมอยาเคารพ
นับถือมากวายานั้นมีประสิทธิภาพดีจริง สามารถบันดาลใหรักษาโรคภัยไขเจ็บไดหาย นับวาเปน
คําที่เปนมงคลและศักดิ์สิทธิ์ทําใหผูปวยรูสึกวายานี้ดีและเกิดความเชื่อมั่นวาจะตองหายจากโรค
อยางแนนอน 
 

2.1.5.2   การขึ้นตนดวยประวัติทีม่าของยาแตละขนานหรอืชื่อของ
เจาของยา 
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การขึ้นตนดวยประวัติที่มาของยาแตละขนานหรือชื่อของเจาของยาวา
ยานั้นมีที่มามาจากที่ใดและใครเปนผูคิดคนยาขนานนี้ข้ึน พบวามีไมมาก เพราะวามียาอีกหลาย
ขนานที่มีการกลาวถึงประวัติและชื่อเจาของยาดังตัวอยางกัน แตปรากฏอยูในตอนทายของยา
ขนานนั้นๆ เชน 

 
อยาหีตพะสงัค็ราชทาํถว็าย 
(ยาหิดพระสังฆราชทาํถวาย) 

      (ม. 01) 
 
  ตามราหลวงไทยถวายพระสังฆราชพูกาม 
  (ตําราหลวงไทยถวายพระสังฆราชพุกาม)  

    (ม.01)  
   
  อยาหลวงสิทธิสารไดถวายลนเกลาขกรมพระราชวงั 

แผนดินกลาง 
(ยาหลวงสทิธสิารไดถวายลนเกลาพระราชวังแผนดินกลาง) 
    (ม.01)  

 
ในตําราเทพชุมนุมเทานี้แลตําราคัดมาแตตําหนกันี้ลออง
บาทวังกลางเฃาดีมาก  
(ในตําราเทพชมุนุมเทานี้แลคัดมาแตตําหนักนี้ละอองพระ
บาทวังกลางเขาดีมาก) 

( ตป.01 ) 
 

ตาราทารครวัคําชื่อวาสกเพรา 
(ตําราทานขรวัคําชื่อวาสกเพรา) 

(ตป.01) 
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ตัมมราพระอินทราทีราด  ผูเปนเจาแผนดินทานใวใหเปน
ทาน  แกสมะณะพรามนาจาน  กนละบุดทังปวง  ใหจําเมรีน
อายุ ใหทํายานีกิน 
(ตําราพระอินทราธิราช  ผูเปนเจาแผนดินทานใหไวเปนทาน  
แกสมณพราหมณาจารย  กุลบุตรทั้งปวง  ใหจําเริญอายุ  ให
ทํายานี้กิน) 
    (คบ.06) 
 
การที่ไดระบุวายาขนานนี้เปนสูตรของใครและไดมาจากที่ใดนั้น 

สันนิษฐานวาเพื่อใหผูปรุงยาและผูปวยเชื่อถือได เพราะผูที่เปนเจาของยานั้นอาจเปนผูมีชื่อเสียง
ในการปรุงยาฉะนั้นการที่ไดใสชื่อผูคิดยาหรือที่มาของยาก็เพื่อเปนการรับรองความมั่นใจแกคนไข
วายานี้เปนยาที่ดีจริง รักษาหายมามาก เพราะถายาไมดีก็คงจะไมกลาเปดเผยชื่อหรือเพื่อใหหมอ
ยาและผูปวยที่นํายาไปกินนั้นไดรําลึกคุณของผูที่คิดคนตําราก็เปนได ทั้งนี้หากไมไดระบุไวก็จะไม
ทราบเลยวายาขนานนี้เปนยาของผูใด ครูยาคนใดเปนผูคิดยาขนานนี้ข้ึน การระบุวาเปนยาของ
ใครไดมาจากที่ใดจึงเปนการใหเกียรติเจาของยาขนานนั้นๆ อันจะทําใหเปนที่รูจักของคนรุนหลังได
ตอไป นอกจากนี้ยังจะเปนการแสดงวายานั้นดีใชในการรักษาขุนนางหรือเจานายชั้นสูงมาแลว 
การจะนํายานี้ไปใชรักษาขุนนางไดจะตองผานการทดสอบจนแนใจวารักษาไดจริงและไมเกิด
อันตรายกับผูปวยซึ่งเปนถึงขุนนางหรือเจานายชั้นสูงเพราะถายานั้นรักษาไมหายหรือทําใหเกิด
อันตรายถึงแกชีวิตก็ยอมทําใหหมอยาอาจตองโทษ การที่ไดระบุวายานั้นเคยนํารักษาผูใดเปนการ
แสดงใหคนไขรายอื่นทราบวายานั้นไดผานการทดสอบและทําใหเห็นถึงประสิทธิภาพของยา การ
ข้ึนตนดวยประวัติที่มาของยาแตละขนานหรือช่ือของเจาของยาโดยอางชื่อหรือตําแหนงของ
เจานายชั้นสูงนั้นจึงเปนการรับรองคุณภาพของยาไปในตัว 

 
2.1.5.3  ขึ้นดวยคําวา ขนานหนึง่ จกักลาว ถามิฟง  ภาคหนึ่ง และอนึ่ง 

เปนตน 
ขึ้นตนดวยคําวา ขนานหนึ่ง  เชน 

 
ขนารหนึ่งเอารากญอบานขางใบ ๑ 
(ขนานหนึง่เอารากยอบานขางใน 1) 
    (ม. 01) 
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ฃอหนานหนึง่เลา 
(ขนานหนึง่เลา) 
    (ทป.01) 
 
ฃนาน ๑  โอฎชื่อเฃียวมหาคงคา  ฃุนเทพมมา 
ประกอบถวาย   
(ขนาน 1 โอสถชื่อเขียวมหาคงคา  ขุนเทพมา 
ประกอบถวาย) 

( ตป.01 ) 
 

   ขนารหนึงทานใหเอารากพริก  ๑ 
   (ขนานหนึง่ทานใหเอารากพริก 1) 
       (ทป.01) 
 
   ขนานหนึ่งแกไขผาฤดู 
   (ขนานหนึง่แกไขผาระดู) 
       (คบ.03) 
 
   ขะหนาร ๑ เอาไบพลับพลงึ  
   (ขนาน 1 เอาใบพลับพลงึ) 
       (ตป.08) 
 
  ข้ึนตนดวยคาํวา จักกลาว  ดังตัวอยาง 
   

  จักลาวสัพยา  สํามรับมาแกกระสัตรี 
  (จะกลาวสรรพยา  สําหรับมาแกกษัตรี) 
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    (ม.01) 
  
 
จักกลาวใวใหรูจัก  ลัคณะทรางทงัปวง 
(จะกลาวไวใหรูจัก ลักษณะทรางทัง้ปวง) 
    (กป.07) 
 
จักลาวตําหราชือภิมภาทิคณุ  แกไฅติรโทตสับชวร 
(จะกลาวจําราชื่อพิมพาธิคณุ แกไขสัพชวน) 
    (คบ.07) 
 
จักลาวกําเนิดทรางใรตางๆตามตําหรา 
(จะกลาวกําเนดิทรางไรตางๆ ตามตํารา) 
    (คบ.07) 
 
จักกลาวถงึสนัตะคาดอันเกดีแกกระสัดกรีภาบ 
(จะกลาวถึงสนัทะฆาตอันเกิดแกกษัตรีภาพ) 
    (คบ.08) 

 
  ข้ึนตนดวยคาํวา ถามิฟง  ดังตัวอยาง 
 
   ถามิฟงเอารากเฃือ ๑ 
   (ถามิฟงเอารากมะเขือ 1) 
       (คบ.04) 
    

ถามิพงใหเอาฃิงจอก ๑ 
(ถามิฟงใหเอาขิงจอก 1) 

       (คบ.04) 
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   ถามิ่ฟงใหเอาไปเพรา  ๑  ไบแมงลัก  ๑ 
   (ถามิฟงใหเอาใบกะเพรา 1 ใบแมงลัก 1) 
       (คบ.08) 
  ข้ึนตนดวยคาํวา ภาคหนึ่ง  ดังตัวอยาง 

 
  ภาคหนึงเอา  จันแดง ๑ 
  (ภาคหนึง่เอาจันแดง 1) 

    (ม. 01) 
 
ภากฃหนึง  เอารากมกรูด 
(ภาคหนึง่เอารากมะกรูด) 
    (ม.03) 
  
ภากฃนิ้งนํามนโรกทังปวง 
(ภาคหนึง่น้าํมนตโรคทั้งปวง) 
    (ทม.02) 
 
ภาฃนงึใหเอาระกําจัด ๑ ระกํามจาย ๑ 
(ภาคหนึง่ใหเอาระกําจัด 1 ระกําจาย 1) 
    (ทม.01) 

 
ภากขหนึงเอากําจัด ๑  กําจาย  ๑  หอ 
(ภาคหนึง่เอากําจัด 1 กําจาย 1 หอ) 
    (ทป.01) 
 

  ข้ึนตนดวยคาํวา อนึง่  ดงัตัวอยาง 
   

  อหนึงคันทรักษา 
  (อนึ่งครรภรักษา) 
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      (ทป.01) 
 
 

  อะหนึงนาํนํมญังใหลํงทองมิยุด 
  (อนึ่งน้าํนมหญิงใหลงทองมิหยุด) 
      (ทป.01) 
 
  อหนึงทารใหเอาภาโหม 
  (อนึ่งทานใหเอากระพงัโหม) 
      (ทป.01) 
 
  อะหนึ่งเอาโคนผักบุง  ๑  ไพลง 
  (อนึ่งเอาโคนผกับุง 1 ไพลลง) 
      (ตป.08) 

 
  อะหนึ่งเอารากมะรุม  ๑ 
  (อนึ่งเอารากมะรุม 1) 
      (ตป.08) 

 
จากการศึกษาพบวาการขึ้นตนดวยขอความวา อันหนึ่ง อนึ่ง ถามิฟง 

ขนานหนึ่ง ภาคหนึ่ง และจักกลาว นั้นพบเปนจํานวนมาก เพราะเปนถอยคําที่กระชับและแสดงให
เห็นอยางชัดเจนวาการกลาวถึงยาขนานเกาไดจบลงและไดเร่ิมตนสูยาขนานใหมแลว 
 

2.2  การลงทายสูตรยาแตละขนาน 
การลงทายสูตรยาแตละขนานนัน้มีลักษณะทีน่าสนใจ และ จากการศึกษาพบวา มี

การลงทายที่บอกใหรูวาเปนยาดี รักษาโรคแลวไดผลดี ผูปวยหายจากโรคแนนอนและการลงทายที่
มีการตีคาของยาไววายานีม้คีามาก เปนตน จากการลงทายของตํารายาของจงัหวัดพังงาสามารถ
แบงออกไดดังนี ้

 
2.2.1  การลงทายในลักษณะเปรียบเทยีบยากับสิง่มีคา 
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การเขียนลงทายในลักษณะเปรียบเทียบยากับคาของทอง เงินนั้นพบวา มีการตี
คาของยาเทียบกับส่ิงของมีคาโดยใชมาตราวัดโบราณ เรียกวา ตีนครุ  เชน 

 
ยานชีือณรายพงงคาย  + ทองหนึงแล 
(ยานี้ชื่อนารายณพงษคาชัง่ทองหนึง่แล) 
    (ม.01) 
  
เมือกินลายนารอนกไดลายเหลากไดดีหนักแล  
ชือมหาไวยคา + ทองหนึง 
(เมื่อกินละลายน้ํารอนก็ไดละลายเหลาก็ไดดีนักแล 
ชื่อมหาไวยคาชั่งทองหนึ่ง) 
    (ม.01)  
 
ตรอกเฃาไปเทตีออกแล  ทานตีคาใวชังทอง ๑ 
(กรอกเขาเปนเถิดออกแล  ทานตีคาไวชัง่ทอง 1) 
    (ม.01)  
 
หยาหนานนใีชไดพันนึง 
(ยานี้ใชไดพนัหนึง่) 
    (ม.03) 

 
แกโลหิตทงักนิทงัชโลมวิเสศนัก  ตีคาไวเมต ๑  
ราคาเฟองทอง ๑ 
(แกโลหิตทัง้กนิทัง้ชโลมวิเศษนัก  ตีคาไวเม็ดหนึง่ 
เวลาเฟองทอง 1)  

(ตป.01) 
 

ตมกิ่นตีคาชางทง  ๑  แลว ฯฯ 
(ตมกินตีคาชัง่ทิง 1 แล)  
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       (ทม.04) 
 

คําลงทายประเภทนี้พบเปนจํานวนมาก คําลงทายดังกลาวเปนการลงทายเพื่อ
รับรองวายานี้ดีจริง วิเศษจริงโดยใชส่ิงที่มีคา ที่เปน เงิน และทอง ดังนั้นยิ่งถายานั้นใชไดผลมาก มี
ประสิทธิภาพดีก็จะยิ่งตีคาไวเปนเงินหรือทองในจํานวนที่สูงมาก ซึ่งการลงทายดวยการตีคาหรือ
รับรองดังกลาวขางตนนี้ ก็เพื่อใหผูปวยมั่นใจที่จะใชยาขนานนี้รักษา อีกทั้งยังเปนการสรางความ
มั่นใจใหแกหมอยาวายาขนานนี้ เปนยาที่ดีจริงๆ สามารถนํามาใช รักษาผูปวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพแนนอน 

 
2.2.2  การลงทายดวยการเขียนเพื่อบอกใหรูวายานัน้มีคุณภาพดีจริง 

การเขียนเพื่อบอกใหรูวายานั้นมีคุณภาพดีจริง จะใชคําที่ทําใหเกิดความมั่นใจ 
ดังเชนใชวา ดีนักแล ประสิทธินักแล วิเสดนัก และหายแล เปนตน  คําเหลานี้เปนคําที่ใช
รับรองยาขนานตางๆ ซึ่งมีความหมายวาดีเยี่ยม หายแนนอน เชน 

 
ลงทายดวยคําวา  ดีนักแล 

ประสมกับยาทังหลายทานวาดีนักแล 
(ประสมกัยาทัง้หลายทานวาดีนักแล) 
    (ม. 01) 
 
ลายลงไนยถวยยาทุกทีกินดนีักแล 
(ละลายลงในถวยยาทุกทีกนิดีนักแล) 
    (ม.01)  

 
  ลงทายดวยคําวา  ประสิทธินักแล 

ประสิทธินักแล 
(ประสิทธินกัแล) 
    (ม. 01) 
 
ยาขนานนี้มพีระคุณเปนอันมากทานทงัหลายพงึ  
ประกอบกินเถดิประสิทธิ่นกัแล 
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(ยาขนานนี้มพีระคุณเปนอนัมากทานทัง้หลายพงึประกอบกิน
เถิดประสิทธนิกัแล)  

(ตป.01) 
 
  ลงทายดวยคําวา  วิเศษนกัแล 

แชนําปนูไสยกินแกลงทองวิเ่สดนัก 
(แชน้ําปูนใสกนิแกลงทองวิเศษนัก) 

(ม. 01) 
 

อยาเตโชแลบาํมรุงทาตุ...ตมํใหกนิเทษิวิเสษนกัและ 
(ยาเตโชบาํรุงธาตุ..ตมกนิเถดิวิเศษนกัแล) 

(ตป.02) 
 
  ลงทายดวยคําวา  หายแล 
   หูงไสยปรวดหายแล 
   (หุงใสปรอทหายแล) 

    (ม.01)  
 

ดังกลาวมานนักินหายแล 
(ดังกลาวมานัน้กนิหายแล) 
    (ม.01)  
 
ตองอันทงงปองหายสินแล 
(ตองอันทัง้ปวงหายสิน้แล) 
    (ทป.01) 
 
ยาขนานนี้แกหาคามิไดตามแตจะไชเทิตสัพโร 
ทังปวงหายสิ้นแล 
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(ยาขนานนี้แกหาคามิไดตามแตจะใชเถิดสรรพโรค 
ทั้งปวงหายสิ้นแล)   

(ตป.01) 
 
   กําเริบหายสิน้ 
   (กําเริบหายสิน้) 
       (คบ.02) 
    

การลงทายในลักษณะของการใชถอยคําที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับประกันวา
ยานี้ดีจริงสามารถที่จะรักษาโรคนั้นๆ ไดเด็ดขาด แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของยานั้นๆ เปน
วิธีการหนึ่งที่จะทําใหคนไขเกิดความเชื่อถือ เปนการใหกําลังใจคนไข ทําใหคนไขมีจิตใจที่เขมแข็ง 
มีความเชื่อมั่นวาจะหาย ซึ่งจะสงผลตอการรักษาโรคนั้นๆใหไดผลดี หรือหายจากโรคไดในเร็ววัน 

 
2.2.3  การลงทายดวยชื่อยา 

การลงทายดวยชื่อยา พบวามีอยูหลายขนานซึ่งจะขอนําตัวอยางมาแสดงไว
ดังนี ้

 
ยานชีื่อนาดทะพัดประเสีดนักแล 
(ยานี้ชื่อนาทพทัประเสริฐนกัแล) 
    (ตป.05) 

 
ยานชิือพัดแพวอากาดแล 
(ยานี้ชื่อพัดแผวอากาศแล) 
    (ตป.04) 
 
ยานีช่ืสิหะนาดแล 
(ยานี้ชื่อสีหนาทแล) 
    (กป.09) 
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ยานชิือมหาอดุแล 
(ยานี้ชื่อมหาอดุแล) 
    (ตป.04) 
 

การลงทายดวยชื่อยาดงักลาวขางตนก็คงเพื่อใหหมอยาทราบวายาขนานนี้ชื่อ
ยาอะไร เวลาที่จัดยาใหคนไข จะไดไมเกิดการผิดพลาด 

2.2.4  การลงทายดวยชื่อของผูคิดคนตํารับยาหรือเจาของยา 
การลงทายดวยชื่อของผูคิดคนตํารับยาหรอืเจาของยานัน้ขอยกตัวอยางดังนี ้

 
อยาตุมสุมภารคงกิน่แล ฯฯ 
(ยาตมสมภารคงกินแล) 
    (ทม.05) 
 
ยาทานสมภานคาเชากรุง 
(ยาทานสมภารคาชาวกรงุ) 
    (ตป.05) 
 

การลงทายดวยชื่อของผูคิดคนตํารับยาหรือเจาของยานั้นเปนขอมูลที่พบอยู
นอยมาก การลงทายดังกลาวเปนการบอกใหหมอยาทราบวาเปนยามาจากที่ใด หรือใครเปน
เจาของยาขนานนั้นการที่มีการระบุไวกลาวยอมแสดงวายานั้นจะตองเปนยาที่มีคุณภาพดีและ
นาจะเปนยาที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเปนการใหหมอยาและคนไขไดรําลึกถึงพระคุณของผูที่คิดคนยา
นั้นๆดวย 

 
2.2.5  การลงทายดวยการวิธีการใชยาหรือวิธีประกอบยา  

การลงทายดวยการบอกถึงวธิีการใชยาหรอืวิธีประกอบยาเพื่อเปนการใหทราบ
การใชยาหรือจะตองทาํพธิอียางไรในการใชยานัน้ๆ เชน 
 

ตามแตจญักกระสายเอาเทีด 
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(ตามแตจะยักน้ํากระสายเอาเถิด) 
    (ม.01)  
ลลายนาํฃิงกนิเทาลูกพทุราแล 
(ละลายน้ําขิงกินเทาลกูพทุราแล) 
    (ม.01)  
 
เสกดวยประจุฃาต  ถวนเคารับ  ๓  จบพลัน 
(เสกดวยประจุขาด ถวนเคารพ 3 จบพลนั) 
    (ม.01) 
 
 ตมแลแกทรางแลทารเอย 
(ตมแลแกทรางแลทานเอย) 
    (ม.03) 
  
บดลายน่ํามนัทากระหมอมเดกหายแล 
(บดละลายน้าํมันทากระหมอมเด็กหายแล) 
    (ทป.01) 
 
พลีเอาใหกินชํามระนาํนํมบริ่สุดแล 
(พลลีเอาใหกนิชําระน้ํานมบริสุทธิ์แล) 
    (ทป.01) 
 

การประกอบยานั้นกระทําไดหลายวิธี ยาบางประเภทเมื่อประกอบเสร็จแลวก็
ปนเอาไวเปนแทงหรือลูกกลอน เก็บไวใชไดในคราวตอไป ซึ่งการจะใชนั้นหมอยาจะใหผูปวยยักน้ํา
กระสาย คือ เอายานั้นไปละลายกับน้ํากระสายใดสุดแลวแตในตํารายาจะกลาวไว เชน ใช
น้ําดอกไม น้ําสมสายชู น้ําขาว และเหลาเปนน้ํากระสาย เปนตน นอกจากนี้ยังมีการอธิบายการทํา
พิธีกอนจะใหคนไขกินยา เชน เสกดวยประจุขาด 3 จบ เปนตน ซึ่งการลงทายดวยวิธีนี้นั้นเปนการ
อธิบายการใชยาและพิธีกรรมใหแกหมอยาอยางละเอียด ซึ่งยาแตละขนานก็จะมีการประกอบยา
และพิธีกรรมที่ไมเหมือนกัน 
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3. การใชภาษาในตํารายาแผนโบราณ 
 การใชภาษาทีใ่ชในการบนัทกึตํารายาของจังหวัดพงังาพบวาเปนภาษาโบราณซึ่งมี
ลักษณะของการใชภาษาที่เปนรูปแบบเดียวกนัทัง้ 37 เลม  
 การใชภาษาในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาที่นาสนใจ ไดแก การเปรียบสํานวน
ภาษาเฉพาะและภาษาถิ่นที่ปรากฏในตํารายาซึ่งจะกลาวตามลําดับดังนี้ 
  
 3.1  การใชความเปรียบ 
 จากการศึกษาตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาในดานการใชภาษาพบวา มีการ
ใชความเปรียบเกี่ยวกับสี ขนาด และลักษณะของอยางนาสนใจ ดังนี้ 
 

3.1.1  การใชความเปรยีบเกี่ยวกับสีตางๆ 
การใชความเปรียบที่เกีย่วกบัสีที่พบในตํารายาแผนโบราณของจังหวดัพังงา 

ไดแก 
 
  สีแดง 

1.   เปรียบสแีดงกับชานหมาก เชน 
 
เลีอดแดงเปนชานหมากกดีกินยานี้หายแล 
(เลือดแดงเปนชานหมากกดกีินยานีห้ายแล)   

(ตป.01) 
 

สมัยกอนคนไทยนิยมกินหมากกันทุกครัวเรือน จึงมีการเปรียบเทียบสีแดง
วาเหมือนกับสีแดงของชานหมาก ชานหมาก หมายถึง หมากที่เคี้ยวจนมีรสจืดแลว11 สีแดงของปูน
จะผสมกับสีเขียวของพลู ทําใหสีของชานหมากนั้นจะเปนสีแดงเกือบดํา การที่เปรียบเลือดแดงเปน
ชานหมาก จึงทําใหเห็นไดวาเลือดนั้นมีสีแดงคล้ํา 

 

                                          
11ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 1193. 
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2.  เปรียบสแีดงกับน้ําผ้ึง  เชน 
 
หนองในทวาร  มูตแดงดังน้าํผ่ึง 
(หนองในทวาร มูตรแดงดังน้ําผึง้) 

( ตป.01) 
 

น้ําผึ้งเปนสิ่งที่สามารถหาไดทุกครัวเรือนและเปนสวนผสมในการใชทํายา 
น้ําผ้ึงคือน้ําหวานมีลักษณะขนที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไมตางๆ12 มีรสชาติหวานและมี
กลิ่นหอม สีของน้ําผึ้งนั้นจะเปนสีไมออกแดงสด แตจะเปนสีแดงอมสมอมเหลือง การเปรียบ
ปสสาวะวามีสีแดงดังน้ําผึ้ง  ก็ยอมทําใหเห็นวาปสสาวะดังกลาวมีสีแดงอมสมอมเหลืองนั่นเอง 

 
3.  เปรียบสแีดงกับปูนกนิหมาก  เชน 

 
ลางทีตํกทวานหนัก ลางทีตํกทวานเบา  ลางทิ่เปน 
นําปูนกินหมาก 
(ลางทีตกทวารหนัก  ลางทีตกทวารเบา ลางทีเปน 
น้ําปูนกินหมาก) 

(ตป.02) 
 

คนไทยสมัยกอนนั้นนิยมกินหมากกันทุกครัวเรือน ปูนกินหมากหรือปูนแดง 
หมายถึง ปูนสุกที่เมื่อผสมกับผงขมิ้นและน้ําจะเปนสีแดง สําหรับปายพลูกินหมาก13 ใชสําหรับทา
ใบพลู สีแดงของปูนกินหมากนี้จึงเปนสีแดงสด แตถาปูนแหงจะมีสีแดงอมชมพู 

  
4.  เปรียบสแีดงกับลกูตําลึงสุก  เชน 

    
เมือถึงรดูใหผวิเนีอแดงดังตําหลึงสุก 
(เมื่อถึงระดูใหผิวเนื้อแดงดงัตําลึงสุก) 

                                          
12เร่ืองเดียวกัน, 582. 
13เร่ืองเดียวกัน, 704. 
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    (กป.08) 
 
หมันใหอันทะพํกขึ้นมาขางขวา แดงดังลกูตามลงึสกุ 
ใหแสบรอน 
(มันใหอัณฑะฟกขึ้นมาขางขวา แดงดงัลกูตําลึงสกุ 
ใหแสบรอน)  

 (ตป.02) 
ตําลึงเปนผักพื้นบานชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนเถาเลื้อยพันตนไมอ่ืน ลูกของ

ตําลึงนั้นจะมีลักษณะที่กลมยาวคลายแตงกวาแตมีขนาดเล็กกวามาก เมื่อผลสุกจะมีสีแดงสด 
สวนใหญจะนิยมเก็บลูกตําลึงที่สุกแลวมาเลี้ยงนก ใบตําลึงนิยมนํามาทําแกงจืด รสชาติอรอย การ
เปรียบเทียบผิวของอัณฑะที่บวมขึ้นมากับสีของลูกตําลึงที่เปนสีแดงนั้นแสดงวาบริเวณนั้นมีอาการ
บวมทําใหเนื้อเปนสีแดง สงผลใหมีอาการปวดแสบปวดรอนเปนอยางมาก 

 
5.  เปรียบสแีดงกับชาด  เชน 

 
   เปนเมือทรางแลวาเอนนนัแดงเปนแสงชาตดังไฟยกด ี
   (เปนเมื่อทรางแลวาเอ็นนัน้แดงเปนแสงชาดดังไฟก็ดี)  

    (ตป.01) 
 

   ใหลิ้นแดงดังชาตเปลวไฟฟา 
   (ใหล้ินแดงดังชาดเปลวไฟฟา) 
       (ตป.01) 
  

ชาดเปนวัตถุชนิดหนึ่งมีสีแดงสด เปนผงก็มี เปนกอนก็มีใชทํายาไทยหรือ
ประสมกับน้ํามันสําหรับประทับตราหรือทาส่ิงของ14 เพราะฉะนั้นการเปรียบเอ็นและลิ้นวามีสีแดง
ดังชาดนั้นแสดงวาเอ็นและลิ้นนั้นมีสีแดงสด 

 
6. เปรียบสีแดงกับฝาง  เชน 

                                          
14เร่ืองเดียวกัน, 359. 
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ล่ังพหีมนัใหเบาแดงดังน่ําฝาง 
(หลังพีมันใหเบาแดงดังน้ําฝาง)  

(คบ .08) 
     
    สัต ๑ เปน เลอืดสํดก็ดี แดงดังนําผางตมํ  
   (สัต 1 เปนเลอืดสดก็ดี  แดงดังน้ําฝางตม)   

(ตป. 06) 
 

ฝางเปนตนไมชนิดหนึ่ง เนื้อไมสีแดงใชยอมผาและทํายาได ฝางให           
สีแดงสด15  แสดงใหเห็นวาในสมัยกอนมีการนําฝางมาใชในการยอมผา นอกจากนี้ไมฝางยัง
ปรากฏในบัญชีรายชื่อสินคาจากภาคใตที่เปนที่ตองการของชาวตางประเทศที่เดินเรือเขามา
คาขายในสมัยโบราณ ปจจุบันนี้ฝางเปนไมที่หายาก16 เมื่อเปรียบเทียบจึงนําสีแดงไปเปรียบกับ
ฝางทําใหเห็นภาพชัดเจน ถาสีของเลือดเปนสีเหมือนน้ําฝางแสดงวาเลือดนั้นเปนสีแดงสด สวน
การที่ปสสาวะแดงสดเหมือนสีของน้ําฝางนั้นแสดงวาปสสาวะนั้นนาจะมีเลือดปนออกมา 
 
 สีมวง  

1.  เปรียบสมีวงกับดอกอัญชัน  เชน 
 

ถาเลือตนัน้จางดุจเยี่ยวววักดี  ดุจดังน้าํดอกไมอังชันกดี 
(ถาเลือดนัน้จางดุจเยีย่ววัวก็ดี ดุจดังน้าํดอกไมอัญชัญก็ดี)  

(ตป.01) 
 

อัญชันเปนดอกไมชนิดหนึ่ง ดอกมีสีน้ําเงินเขม แตเมื่อน้ํามาคั้นน้ําแลวใหสี
น้ําเงินอมมวง นิยมใชเปนสีผสมอาหาร การเปรียบวาเลือดนั้นมีสีเหมือนดอกอัญชัน แสดงวาเลือด
มีสีมวงนั่นเอง 
                                          

15  เรื่องเดยีวกนั, 749. 
16 สุธิวงศ พงษไพบูลย, “ฝาง,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 4 , 4804. 
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 สีเขียว 

1. เปรียบสเีขียวกับคราม  เชน 
 

ยามหานิลเฃยีวดังขี้คราม 
(ยามหานิลเขียวดังขี้คราม) 

(ตป.01) 
 

ใหเปนโลหิษชาํ  เปนหนองเขียวคุนดจุดังคราม 
(ใหเปนโลหิตช้ํา  เปนหนองเขียวขุนดุจดังคราม)  

( ตป.02) 
 
ครามนั้นเปนผงสีน้ําเงิน ซึ่งผงนี้ไดมาจากตนคราม17 สีครามในปจจุบันมีสี

น้ําเงินอมฟา นิยมใชซักผาขาวในตํารายามีการใชครามเพื่อเปรียบกับสีของยามหานิล  ซึ่งยา
มหานิลนั้นเปนยาที่ใชรักษาโรคที่เกิดภายนอก  โดยจะผุดขึ้นเปนเม็ดสีดําตามรางกาย  สีของยา
มหานิลจึงนาจะเปนสีเขียว  นอกจากนี้ยังเปรียบเลือดที่ช้ําเปนหนองวามีสีเขียวขุนดุจคราม  แสดง
วาอาการของคนไขนั้นสาหัสมากเพราะตามปกติแลวเลือดของคนเราจะมีสีแดง  การใชครามมา
เปรียบกับสีของโลหิตที่เปนหนองจึงเปนการแสดงใหเห็นวาคนไขนั้นอาการหนักมากนั่นเอง 

ผูเขียนวิทยานิพนธขอตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการเปรียบสีเขียวกับคราม ดังนี้ 
ในตํารายานี้มีการเปรียบสีเขียวกับคราม ทั้งๆ ที่สีของครามเปนสีน้ําเงิน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาใน
สมัยกอนนั้นคนโบราณจะเรียกสีน้ําเงินวาสีเขียว  และจากการที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดเก็บขอมูล
ภาคสนาม พบวาหมอยาในจังหวัดพังงาที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป จะเรียกสิ่งใดก็ตามที่มีสีน้ําเงินวาสี
เขียว  นอกจากนี้คนแกในปจจุบันก็ยังเรียกสีน้ําเงินวาสีเขียวเชนเดียวกัน  จึงมีความเปนไปไดวาสี
เขียวที่กลาวถึงในตํารายานั้นแทจริงแลวเปนสีน้ําเงิน 

 
 สีดํา 

1.  เปรียบสดํีากับกนหมอ 
 

                                          
17  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 222. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   110

กฤษนั้นใหดําดังกนหมอกม็ี 
 
(กฤษนัน้ใหดําดังกนหมอกม็)ี 

       (ตป.01) 
  

ในสมัยกอนนั้นคนโบราณใชถานหรือฟนหุงขาว เมื่อเขมาจับกนหมอจึงทํา
ใหกนหมอเปนสีดํา เพราะฉะนั้นดําดังกนหมอจึงแสดงวาเปนสีดําที่ดําสนิทเหมือนกับสีของกน
หมอขาวที่โดนเขมาจับจนเปนสีดํา 

 
2.   เปรียบสดํีากับน้ําครัง่หรือน้ําลางเนื้อ  เชน 

    
เลีอดดําดังน้าํครั่งน้ําลางเนื้อก็ดี 
(เลือดดําดังน้าํครั้งน้าํลางเนื้อก็ดี) 

(ตป. 05) 
 

เมื่อเวลาที่ลางเนื้อสดนั้น สีของน้ําลางเนื้อเปนสีแดงคล้ําๆ เพราะน้ําไดผสม
กับเลือดที่ติดมากับเนื้อ สวนครั่งนั้นเปนสัตวชนิดหนึ่งมีสีแดงเขม มีลักษณะคลายตัวไร ทํารังโอบ
กิ่งไมโดยปลอยสารชนิดหนึ่งออกมาใชสรางรัง โดยคนจะเก็บรังของครั่งมาใชประโยชน เชน ทําสี
ยอมผา18 การเปรียบสีดํากับสีของน้ําครั่งและน้ําลางเนื้อ  แสดงวาโรคนี้อาจมีอาการได 2 แบบ ครู
ยาจึงตองอธิบายอาการใหละเอียด  เพื่อใหหมอยาเห็นภาพชัดเจน  และสามารถวินิจฉัยโรคได
อยางถูกตอง  สีของเลือดที่ดําเหมือนน้ําครั่งจึงนาจะเปนสีแดงเขมจนเปนสีดํา  สวนสีเลือดที่ดํา
เหมือนน้ําลางเนื้อนั้นนาจะเปนสีแดงคล้ํา  เพราะเปนสีของน้ําผสมกับสีเลือดวัวนั่นเอง 

 
3.  เปรียบสดํีากับน้ําคราํ  เชน 

  
   ไหเปนโลหิดซาํ เปนนองฃนํขุนดํา 
   ดุจดังนําครํานั้น  
   (ใหเปนโลหิตช้ําเปนหนองขนขุนดําดุจดังน้ําครํานั้น) 

                                          
18เร่ืองเดียวกัน, 221. 
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(ตป. 06) 
(หนึง่.  

น้ําครําคือน้ําเสียที่ขังอยูในพื้นดิน19 เปนน้ําที่สกปรกและมีกล่ินเหม็น การ
เปรียบเทียบความช้ําของเลือดกับสีของน้ําครํานั้นแสดงวาสีของเลือดนั้นช้ําจนเปนสีดําขนขุน 

 
 สีเหลือง 

1.  เปรียบสีเหลืองกับขมิน้  เชน 
 
บาดแผลนันใทเจบเปนกาํมลังดังอะสรพิดฃบใทรอันไนยอิกไนย 
ไจยดังไฟสุมหนา เหลืองดังฃิอหมิร 
(บาดแผลนั้นใหเจ็บเปนกาํลงัดังอสรพิษขบ 
ไชรอนในอกในใจดังไฟสุมหนาเหลืองดงัขมิ้น) 

(ทม.01) 
 

ขมิ้นเปนพืชชนิดหนึ่งเปนไมลมลุก เหงามสีีเหลือง ใชปรุงอาหาร ทาํยา ทํา
ผงทาตัวและใชยอมผา20 ขมิ้นนั้นเปนสวนประกอบสําคัญของการประกอบอาหารของชาวใต ไมวา
จะประกอบอาหารชนิดใดก็จะใสขมิ้นแทบทุกชนิด ขมิ้นจงึเปนสิง่ทีแ่สดงใหเหน็สเีหลืองไดอยาง
ชัดเจน นอกจากนี ้ สีเหลืองของขมิ้นนัน้ใหสีเหลืองอมสม อาการบาดเจ็บของบาดแผลนั้นมีความ
เจ็บปวดเหมือนกับถกูอสรพษิกัด กอใหเกดิอาการรอนในอกในใจเหมอืนโดนไฟสมุหนารอนรุม ให
สีของบาดแผลเปนสีเหลืองอมสมเหมือนกับสีของขมิ้น  ซึ่งอาจเปนเพราะพิษของบาดแผลนั่นเอง 

 
 สีขาว 

1.  เปรียบสขีาวกับขาวสาร  เชน 
    

มันเปนทรางทงัปวงเมื่อข้ึนมานัน้ ขาวดังเล็ดเขาสาร 
(มันเปนทรางทั้งปวงเมื่อมันขึ้นมานั้นขาวดังเมล็ดขาวสาร)  

(คบ .03) 

                                          
19เร่ืองเดียวกัน, 580. 
20เร่ืองเดียวกัน, 165. 
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ในสังคมไทยนั้นนิยมบริโภคขาวเปนอาหารหลักของคนไทยมาชานาน ใน

ตํารายามีการเปรียบสีขาวกับสีของขาวสาร  ซึ่งขาวสารนี้มีลักษณะเปยเมล็ดรี สีขาวขุน การนสี
ขาวของเมล็ดขาวสารไปเปรียบกับเมล็ดทราง ซึ่งทรางเปนโรคที่เกิดกับเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 
12 ป พิษของทรางทําใหเปนไขตัวรอน ปากแหง อาเจียน ทองเดิน  และจะมีเมล็ดขึ้นตามสวน
ตางๆ ของรางกาย เชน ปาก และคอ ล้ินเปนฝา เปนตน21 เมล็ดทรางที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะเปน
เมล็ดสีขาวเหมือนสีของขาวสารนั่นเอง 

 
2. เปรียบสีขาวกับน้ําขาว  เชน 

  
   เมือเบาออกมา นั้นฃาวขนดังนําเฃา 
   (เมื่อเบาออกมานัน้ขาวขนดังน้ําขาว) 
       (ตป.06) 
  

ในสมัยโบราณนั้นนิยมหุงขาวแบบเช็ดน้ํา เนื่องจากยังไมมีการประดิษฐ
หมอหุงขาวไฟฟา การหุงขาวแบบเช็ดน้ํานี้จะตองใสน้ําใหเต็มหมอ เมื่อน้ําเดือดและสังเกตวาขาว
เร่ิมสุกแลวจะใชไมขัดหมอเพื่อเทน้ําออก น้ําที่เทออกนี้คือน้ําขาว หลังจากเทน้ําขาวจนหมดแลวก็
จะดงขาวเพื่อใหขาวสุกตอไป น้ําขาวนั้นมีรสชาติหวาน อีกทั้งยังมีวิตามินสูง ใหประโยชนตอ
รางกาย น้ําขาวที่เทออกมาเปนสีขาวขุนขน ดังนั้นการเปรียบวาปสสาวะขาวเหมือนน้ําขาวนั้น
แสดงใหเห็นถึงสีขาวขุนขน ซึ่งตางกับปสสาวะของคนปกติ 

 
3.  เปรียบสขีาวกับดินสอพอง  เชน 

 
ทรางนนัลางทิฃ่าวดังนําดินสอพอง 
(ทรางนั้นลางทีขาวดงัน้าํดนิสอพอง)  
    (ตป.02)  

                                          
21กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, สถาบันภาษาไทย, บุษบา ประภาสพงศ และคน

อ่ืนๆ, แพทยศาสตรสงเคราะห : ภูมิปญญาทางการแพทยและมรดกทางวรรณกรรมของ
ชาติ(กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2542  ),276. 
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ในสมัยโบราณยังไมมีการผลิตแปงตางๆมาใช คนสมัยโบราณนิยมใชดิน

สองพองมาประตามหนาและตัว ใหความขาว สีของดนิสอพองนั้นสีขาวนวล อาการฝาหรือตุมเมด็
ของทรางที่เปนนัน้จงึเปนฝาหรือตุมเม็ดทีม่ีสีขาวนวลหนาเปนแปงเหมือนกับกับดินสอพอง 

การเปรียบเทียบสีนั้นถาสังเกตจะพบวาคนโบราณมีความเฉลียวฉลาดใน
การเลือกสิ่งตางๆมาใชเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถทําใหเห็นภาพและเขาใจไดอยางชัดเจน เนื่องจาก
สีตางๆ ไมไดมีเพียงแคเฉดเดียว ดังตัวอยาง สีแดง ก็ยังมีสีแดงเขม สีแดงออน สีแดงดํา สีแดงอม
ชมพู สีแดงอมสม เปนตน เมื่อมีสีมากมายจึงตองมีการเลือกสรรสิ่งที่จะนํามาเปนตนแบบของสีที่มี
ความใกลเคียงกับสีจริงมากที่สุด โดยใชของที่มีอยูตามธรรมชาติ หรือเปนสิ่งที่สามารถพบเห็นได
ในชีวิตประจําวัน ในบางครั้งการที่หมอยาจะบันทึกวาสีใดเปรียบกับส่ิงใดนั้นก็สุดแลวแตความ
ถนัดหรือการรูจักกับส่ิงตางๆ ของหมอยาคนนั้น หมอยาแตละคนก็จะรูจักและคุนเคยกับส่ิงที่นํามา
เปรียบเทียบที่ตางกัน การเปรียบเทียบนั้นจึงมีหลากหลายแตกตางกันไป 

การเปรียบเทียบดังกลาวขางตนนี้ทําใหผูที่ ไดอานตํารายาสามารถ
จินตนาการตาม และเขาใจถึงอาการและวิธีการรักษาโรคไดอยางชัดเจน ถาไมมีการกลาว
เปรียบเทียบ หมอยาอาจจะนึกไมออกหรือเขาใจความเขมความออนของสีผิดไปได ทั้งนี้เพราะ
ความเขมออนของสีสามารถแสดงใหทราบไดวาคนไขมีอาการที่หนักหรือรุนแรงมากนอยเพียงใด 
การอธิบายเพียงวามีเลือดออกไมสามารถแสดงใหเห็นไดวาอาการหนักหรือเบา แตถาอธิบายวา 
โลหิตขนขุนดุจน้ําครํา ยอมแสดงใหเห็นวาเลือดนั้นมีสีดําขนเหมือนกับสีของน้ําครํา เพราะวาปกติ
เลือดของคนเราจะตองมีสีแดง การที่เลือดกลายเปนสีดําแสดงวาคนไขมีอาการที่หนักและอันตราย
มาก การเปรียบเทียบสีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทําใหหมอยาเขาใจอาการของโรคไดทันที 
นับวาเปนความฉลาดของคนโบราณในการสังเกตลักษณะอาการของคนไขโดยใชส่ิงตางๆ ที่
สามารถเห็นไดในทองถิ่นมาใชใหเปรียบ 
 

3.1.2  การใชความเปรยีบเกี่ยวกับขนาด 
ในตํารายานั้นมีการกลาวถึงสิ่งตางๆ ลักษณะอาการของโรค สมุนไพรที่

นํามาใชรักษาวามีขนาดเทาไร การเปรียบขนาดนี้วาเปนอยางไรนั้นพบวาไดนําสิ่งตางๆ ที่ใชอยูใน
ชีวิตประจําวันมากลาวเปรียบ  เชน 
 

1.  ขนาดเทาเม็ดขาวสารหัก  เชน 
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สัณคาษจําพวกหนึง  ชือตรืสัณคาษเกิษเภือการขึน 
ไนยดีไนยที  ดั่งหัวไจยกดีเปนเมจเทาเมจเฃาสานหัก 
(สันทะฆาตจําพวกหนึ่งชื่อตรีสันทะฆาตเกิดเพื่อการขึ้น 
ในดีในที ดั่งหัวใจก็ดีเปนเม็ดเทาเม็ดขาวสารหัก)   
    (ตป.01) 
  

สัณคาษหรือสันทะฆาต เปนโรคที่เกิดขึ้นกับบุรุษหรือสตรีที่สําสอนในทาง
กาม สวนตรีสันทะฆาตนั้นเกิดเปนเม็ดผุดขึ้นบริเวณดี ตบัหรือในลําไส ทําใหเปนไข จุกเสียด ทอง
พอง เพอคลั่งเหมือนผีสิง ถาเปน 7-9 วัน โลหิตจะแตกออกตามทวารทั้ง เกา22 การเปรียบเทียบ
ขนาดสัณคาษของวาเปนเมด็เทากับเมล็ดขาวสารหักแสดงวาเม็ดของ  สัณคาษที่ข้ึนนั้นมีขนาด
ขนาดเล็กและรี 

 
2.  ขนาดเทาลูกพทุรา  เชน 

 
ทําแทงไวละลายนาํทา กีนเทาลกูพุดทรา กนิหายมากแลว  
(ทําแทงไวละลายน้าํถากนิเทาลูกพทุรากนิหายมากแลว) 

       (ตป 08) 
 
   ตากแทงตําผงลาบนาํผึงเปนกลอนกนิเทาลูกพทุรา 
   (ตากแทงตาํผงละลายน้าํผึ้งเปนกอนกนิเทาลูกพทุรา)  
       (ม.01) 
 

สุมไฟยแกลบใหสุกบิดบัรกลอรเทาลูกพทุราหายแล 
(สุมไฟแกลบใหสุกบิดปนกอนเทาลูกพุทราหายแล)  

(ทม.01) 
 

                                          
22เร่ืองเดียวกัน, 358. 
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   อยานกิินเทาลูกพซา 
   (ยานีก้ินเทาลกูพทุรา)  

(คบ. 04) 
 

กินเทาลกูทรา เปนยาตัทลมแกใดทังยิงทงัชาย 
(กินเทาลูกพทุราเปนยาตัดลมแกไดทั้งหญิงทัง้ชาย)  

(คบ. 06) 
 

พุทราเปนผลไมชนิดหนึ่งกิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี23 ผลมีสีเขียวเมื่อสุก
จะเปนสีน้ําตาล ใหรสหวาน พุทรามีหลายชนิด ซึ่งลูกพุทราที่กลาวถึงนี้นาจะเปนพุทราไทยที่มีลูก
ไมใหญนัก  การปนยาลูกกลอนใหเทากับลูกพุทรานั้นเปนยาลูกกลอนที่มีขนาดใหญ รับประทาน
ยาก 

3.  ขนาดเทาเม็ดทรายละเอียด  เชน 
 
อยาแกทรางทงัปวง อันสําแดงทัวดังผํดเปนเมจ 
ทรายละเลอยีด 
(ยาแกทรางทัง้ปวง อันสําแดงทั่วเปนดงัผดเปน 
เม็ดทรายละเอียด) 

       (ทป.01) 
 

ทรายคือวัตถทุี่เปนเศษหนิขนาดเล็กมีลักษณะรวนซยุไมเกาะกนั24 ทรายแต
ละประเภทจะมีสีและความละเอียดแตกตางกนัไป การเปรียบเทียบการเปนผดอันเกดิจากทรางกับ
เม็ดทรายละเอียดนั้นทําใหเห็นภาพชัดเจนวาผดนัน้ขึ้นเปนเม็ดเล็กๆ กระจายไปทั่ว 

 
4.  ขนาดเทาลูกพริก  เชน 

 
                                          

23ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 796. 
24เร่ืองเดียวกัน, 504. 
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กินเทาลกูพรกิกลอน ๓ หน  
(กินเทาลูกพรกิกอน 3 หน) 

(ม.01) 
 
เกลือ ๙ กินตามกาํมลังคนิไฃเทาเล็จพรกิแล  
(เกลือ 9 กนิตามกาํลังกนิไขเทาเมล็ดพริกแล) 

(ทม.05) 
 

พริกเปนพืชชนิดหนึ่ง มีหลายพันธุ พริกใชในการประกอบอาหารใหรสชาติ
เผ็ด พริกนั้นมีสีเขียว แตเมื่อแกแลวจะเปนสีแดง คนปกษใตนิยมบริโภคอาหารรสเผ็ดจัด พริกจึง
เปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดในครัวเรือน การเปรียบขนาดของยาที่ใชกิน กับขนาดของพริกและขนาด
ของเมล็ดในของพริกวามีลักษณะกลมและยาวรี การเปรียบเทียบดังตัวอยางนี้ทําใหเห็นขนาดของ
ส่ิงที่นํามาเปรียบกันไดอยางชัดเจน 

 
5. ขนาดเทาเม็ดพริกไทย  เชน 

 
บํดทมแทงเทาเมจพรกิไทย 
(บดทําแทงเทาเมล็ดพริกไทย)  

(ตป. 04) 
 
เอารากจงิจอหลวงเทาบรเพชบตดวยน้ํามรุม 
ปนเทาเมตพริกไท 
(เอารากจงิจอหลวงเทาบอระเพ็ดบดดวย 
น้ํามะรุมปนเทาเมล็ดพริกไทย)  

(ตป .01) 
    

เมื่อจะบตยานัน้เอาทองคาํเปลว ๑๕ แผนแทรก 
บตปนเมตไวเทาเมตพริกไท 
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(เมื่อจะบดยานั้นเอาทองคําเปลว 15 แผน  
แทรกบดปนไวเทาเมล็ดพริกไทย)  

       (ตป .01) 
    
   เอาน้าํสม ๘ ประการบทปนเมตเทาเมตพริกไท 
   (เอาน้ําสม 8 ประการบดปนเมล็ดเทาเมล็ดพริกไทย)  
       (ตป. 01) 
 

พริกไทยเปนเครื่องเทศที่มีความสําคัญชนิดหนึ่ง พริกไทยเปนไมเล้ือย มีทั้ง
พริกไทยขาวและพริกไทยดํา เปนเครื่องเทศที่ใหกลิ่นหอมฉุนและใหรสชาติที่เผ็ดรอน ใชทํายา25 
สามารถรับประทานไดทั้งออนและแก พริกไทยก็เปนเครื่องเทศสําคัญที่ใชในการประกอบอาหาร
และใชในการแตงกลิ่นของคนปกษใตมาชานาน การเปรียบเทียบขนาดของยากับเมล็ดพริกไทย
แสดงใหเห็นวายานั้นใชเพียงจํานวนที่นอยนิดเดียวคือขนาดกอนกลมเล็กๆ เทากับลูกพริกไทย
นั่นเอง 
 

6. ขนาดเทาลูกมะแวง  เชน 
   

บดกับนํามัรบัรเปนกลอรเทาลูกมแวง 
(บดกับน้ํามนัปนเปนกอนเทาลูกมะแวง) 

       (ทม.01) 
 
มะแวงเปนสมุนไพรชนิดหนึ่ง ลูกมีลักษณะกลมใหญกวาพริกไทย ผลมีสี

เขียวเมื่อสุกจะเปนสีแดง ตนมีทั้งพุมและเถาผลเล็กเปนพวง กินได ใชทํายาได26 มะแวงมีรสชาติ
ขม แตมีคุณสมบัติชวยบรรเทาอาการไอ มะแวงจึงเปนพืชชนิดหนึ่งที่หมอยานํามาใชประกอบยา

                                          
25เร่ืองเดียวกัน, 767. 
26เร่ืองเดียวกัน, 848. 
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สมุนไพร  การปนยาใหเทากับลูกมะแวงนั้นนาจะใหสะดวกแกการรับประทาน เพราะไมเล็กเกินไป
และไมใหญเกินไปจนรับประทานยาก 

 
7.  ขนาดเทานิ้ว  เชน 

 
แลวทําเปนดอกเทานวินาง 
(แลวทําเปนดอกเทานิว้นาง) 

(ทม.05) 
    

ลูกผักชี ๑ ยา ๔ ส่ังบตปนแทงเทาลกูกลอน 
เทาหัวแมมือลูก ๑ 
(ลูกผักชี 1 ยา 4 ส่ังบดปนเปนแทงเทา 
ลูกกลอนเทาหัวแมมือ 1 )  

(ตป. 01) 
 

นิ้วเปนอวัยวะหนึ่งในรางกาย มีทั้งหมด 10 นิ้ว แตละนิ้วมีขนาดและความ
ยาวที่ไมเทากัน ในตํารายามีการเปรียบเทียบขนาดกับนิ้วตางๆ ไดแก นิ้วนาง ซึ่งมีลักษณะยาวรี 
สวนนิ้วหัวแมมือมีลักษณะอวนกลม 

 
8. ขนาดเทาลูกฝาย  เชน 

 
   ถารุผูไหญกนีเทาลกูฝาย 
   (ถารุผูใหญกนิเทาลกูฝาย) 

(ตป.05) 
    

บดดอยนํามรุม ทาํแทงใวเทาลกูใฝ 
(บดดวยน้ํามะรุมทําแทงไวเทาลูกฝาย)  

(คบ. 08) 
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   ยา ๒๖ ส่ิงตําเปนผงลายดวยน้ําฃิงกินเทาลูกไฝ 
   (ยา 26 ส่ิงตําเปนผงละลายดวยน้าํขิงกนิเทาลูกฝาย) 
       (ตป.01) 
  

ฝายเปนไมพุม เมล็ดใหน้ํามัน ปุยหุมเมล็ดใชสําหรับทอผา เปลือกรากใช
ทํายาได27 เมล็ดฝายนั้นมีลักษณะเหมือนเม็ดนุน มีสีดํา มีขนาดที่ไมใหญมากนัก การเปรียบขนาด
ของยาลูกกลอนกับขนาดของเมล็ดฝายนั้น นาจะทําใหรับประทานงายเพราะเม็ดไมใหญ 

 
9.  ขนาดเทาเม็ดถั่วเขยีว  เชน 

 
ถารุเดกกนิเทาเลดดัวเขยวี 
(ถารุเดกกนิเทาเมล็ดถัว่เขียว)  

(ตป.05) 
 

เอาน้าํประสารทองเทาเมตถั่วเขียว 
(เอาน้ําประสานทองเทาเมลด็ถั่วเขียว)  

(ตป. 01) 
  

ถั่วเขียวเปนธัญพืชชนิดหนึ่ง เปนพืชตระกูลถั่ว ใชเปนอาหาร เมล็ดมีขนาด
เล็ก มีสีเขียวจึงเรียกวาถั่วเขียว มีคุณประโยชนตอรางกาย การเปรียบเทียบขนาดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
กับเมล็ดถั่วเขียวนี้จึงมีขนาดเล็กๆ หรือใชเปนจํานวนนอยๆ 

 
10. ขนาดเทาลูกนุน  เชน 

 
   ทําเปนแทงไวเทาลกูนุน 
   (ทําเปนแทงไวเทาลกูนุน)  
       (ตป. 05) 

                                          
27เร่ืองเดียวกัน, 750. 
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นุนเปนไมยืนตน ลําตนและกิ่งสีเขียว มีหนามสั้นๆ ที่โคนตน ดอกสีขาวนวล 
ผลนุนนั้นรูปทรงคลายกระสวย ขางในเปนปุยนิ่มสีขาวนวล นํามาใชทําเปนไสของหมอนหรอืทีน่อน
ได28 เมล็ดนุนมีลักษณะและขนาดเทากับเมล็ดฝายและมีสีดํา แตในตํารายานั้นใชเมล็ดนุนในการ
นํามาเปรียบนอยมาก  

11. เทาเม็ดขาวโพด  เชน 
  
   ลางทีไหตัวเยนแลวเสโทตํกดังเม็ดเฃาโพชเพทดังนี ้
   (ลางทีใหตัวเยน็แลวเสโทตกดังเมล็ดขาวโพดเพทดังนี้)  
        (ตป .06) 

 
ขาวโพดเปนไมลมลุกชนิดหนึ่ง ลําตนสูงคลายออย ขาวโพดมีลักษณะเปน

ฝกกลมยาว เมล็ดเรียงชิดกันแนนรอบๆ ซังมีกาบหุมหลายชั้น เมล็ดมีรสชาติหวาน29 เมล็ดขาวโพด
มีขนาดใหญกวาเมล็ดนุน ในตํารายาเปรียบเทียบเหงื่อเม็ดโตที่ไหลออกมาวาเหมือนกับเมล็ด
ขาวโพด 

การเปรียบเทียบขนาดกับผลไมหรือเมล็ดพืชตางๆ นี้จะทําใหหมอยาหรือ
คนไขสามารถเขาใจไดงายขึ้นวาควรจะใชยาเทากับส่ิงใด เพราะวาสิ่งเหลานี้สามารถพบไดในชีวิต 
ประจําวันและมีใชประจําทุกครัวเรือน 

 
3.1.3  การใชความเปรยีบเกี่ยวกับลักษณะของโรค 

ลักษณะของโรคตางๆ ทีป่รากฏอยูในตํารายานัน้ บางครั้งเมือ่อธิบายแลว
อาจจะไมเขาใจ การนําสิง่ตางๆมาเปรียบลักษณะของโรคทําใหเหน็ถึงโรคนัน้ไดอยางชัดเจน ดัง
ตัวอยาง 

1.  การเปรยีบลักษณะของโรคกับเกลด็ปลาตะเพยีน 
 

แลทรางอัน ๑ หมันเกินใตใสยฃืนไปยถึงตินลินครัน 
แลวหมันออกมาฃางนอก  ประดุจเกลดปลาเพยีน 
(แลทรางอัน 1 มันเกิดใตใสข้ึนไปถึงตีนลิ้นแลวมัน 

                                          
28เร่ืองเดียวกัน, 594. 
29เร่ืองเดียวกัน, 186. 
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ออกมาขางนอกประดุจเกล็ดปลาตะเพียน) 
       (ทป.01) 
 

ปลาตะเพียนเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง หนวดสั้น เกล็ดสีขาวเงินขอบเรียบ 
ลําตัวสั้นปอม แบนขาง มีกางเยอะ30 ในตํารายาเปรียบการขึ้นของทรางกับเกล็ดของปลาตะเพียน 
แสดงวาลักษณะของทรางนี้ข้ึนเรียงกันเหมือนเกล็ดปลาตะเพียน  ซึ่งใสและบางและขนาดของ
เกล็ดไมใหญนัก 

 
2.  การเปรยีบลักษณะของโรคกับขาวเปลือก 

 
   แกทรางนาํเฃาเตาะ ดังนิประดุดจะดังขาวเปลือก 
   (แกทรางนําขาวตอกดังนี้ประดุจดังขาวเปลือก)  

(กป. 07) 
 

ขาวเปลือกคือเมล็ดขาวที่ยังไมไดเอาเปลือกออก31 ขาวเปลือกนั้นมี
ลักษณะรียาวปลายแหลม 2 ดาน เปลือกเปนสีเหลืองแข็ง ในตํารายานั้นเปรียบเทียบทรางกับ
ขาวเปลือก แสดงวาเม็ดที่เกิดจากทรางนั้นนาจะมีลักษณะที่ยาวรี สีเหลืองและแข็งเหมือนกับ
ขาวเปลือก 

3. เปรียบลักษณะของโรคกับแผนศลิา  เชน 
    

ใหทองนอยแฃงประดุจะแผนสิ่นลา  
(ใหทองนอยแข็งประดุจแผนศิลา) 

(คบ. 08) 
  

แผนศิลาคือแผนหนิมีความแข็ง การเปรียบเทียบวาทองนอยนั้นแข็งประดุจ
แผนศิลานัน้แสดงวาบริเวณของทองนอยนั้นมีอาการแข็งมากและกดไมลง นัน่คือแข็งเหมือนกับ
หิน 
                                          

30เร่ืองเดียวกัน, 445. 
31เร่ืองเดียวกัน, 186. 
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การเปรียบลักษณะของโรคตางๆดังกลาวก็เพื่อใหหมอยาเขาใจไดดียิ่งขึ้น
วาลักษณะของอาการที่เกิดขึ้นนั้นมีความคลายคลึงกับส่ิงใด ทั้งนี้ส่ิงตางๆที่นํามาเปรียบลวนเปน
ส่ิงที่พบเห็นไดงาย ทําใหหมอยาสามารถวินิจฉัยโรคและทําการรักษาไดอยางถูกตอง  
 

3.1.4  การใชความเปรยีบกับอาการของโรค 
ในตํารายานั้นมีการพรรณนาอาการของโรคไวอยางชัดเจน โดยเปรียบอาการ

ของโรคกับส่ิงตางๆ ที่สามารถพบเห็นได ทั้งนี้เพื่อใหหมอยามีความเขาใจอาการของโรคไดงายขึ้น 
 
1.   การเปรยีบอาการของโรคกับผี  เชน 

 
สันคาษ...ลางทิมันขึนไนยใสออนใสแกไหมอด 
ถาขึนไนยไจยกดีหมันใหเจรจาดังผีคลังไมมย 
เภอใม ถาขึนตับใหลงเลีอดแลว  หมั้นใหปน 
ดังผีเฃาอยู  
(สันทะฆาต...ลางทีมันขึ้นในไสออนไสแกไมอด 
ถาข้ึนในใจก็ดี  มันใหเจรจาดังผีคลั่งไมเพอไม   
ถาข้ึนในตับใหลงเลือดแลวมันใหเปนดังผีเขาอยู)  

       (ตป.01)  
 

อาการของสันทะฆาตนั้นถาขึ้นในใจทําใหพูดจาเหมือนผีคลั่ง ถาขึ้นในตับ
แลวลงในเลือดทําใหอาการเหมือนผีเขา ความเปรียบนี้เปนการเปรียบอาการของคนไขวา
เหมือนกับผีคลั่งหรือผีเขา แสดงวาโรคนี้ถาเปนแลวจะทําใหผูที่เปนทรมานอยางมากเพราะไม
รูสึกตัวจึงทําใหเกิดอาการเพอ  คลุมคลั่งอยางนากลัว  

 
2.  การเปรยีบอาการของโรคกับไฟ  เชน 

 
   ถาฝข้ึนในทองไหรอนไนยอกดังไฟยสุม  
   (ถาฝข้ึนในทองใหรอนในอกดังไฟสุม) 

(ม.01) 
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อาการของโรคฝข้ึนที่ทองนั้นทําใหเกิดอาการรอนอกเหมือนกับเอาไฟมาสุม
ไวที่อกนี้ทําใหเห็นไดวาจะปวดแสบปวดรอนเปนอยางมาก 

 
3.   การเปรยีบอาการของโรคกับพละกําลงัของชาง  เชน 

 
มิตายเหลยมอิายูยนืมีกาํหลัง ๗ คํชสาร 
(มิตายเลยมีอายุยนืมีกาํลัง 7 คชสาร) 

 (กป. 08) 
 

   กินมกีํามลงั ดังชางสาน 
   (กินมีกาํลังดงัชางสาร) 

(คบ. 06) 
 

การเปรียบนี้แสดงใหเห็นวาเมื่อกินยาแลวจะมีพลังเทากับชางพลายที่
แข็งแรงถึง 7 เชือก โดยปกติชางเปนสัตวที่มีพละกําลังมหาศาล การเปรียบวาเมื่อกินยาแลวจะมี
กําลังถึง 7 กําลังชางสารจึงทําใหเห็นวาเมื่อรับประทานยานี้แลวบุคคลนั้นจะเปนผูมีรางกาย
แข็งแรงมีกําลังมากเทากับชาง  7  เชือก 

4.  การเปรยีบอาการของโรคกับโรคปวง  เชน 
 

ลงทองแลลงแดงใหรากออกจนสิ้นอาหาร   
ดุจดังเปนปวงทังสามจําพวก  
(ลงทองแลลงแดงใหรากออกจนสิน้อาหารเกา  อาหารใหม 
ดุจดังเปนปวงทั้งสามจําพวก) 

(ตป. 06) 
 

ปวงหมายถึงโรคลงราก มีอาการทองรวงและอาเจียนพรอมกัน เกิดขึ้น
เพราะธาตุในรางกายผิดปกติ พิษของโรคทําใหเกิดอาการไข ปวงมีหลายชนิด เชน ปวงงู ปวงลิง 

เกา 
ไหม 
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ปวงลม ปวงศิลา ปวงนก ปวงเลือด และปวงน้ํา เปนตน32 การที่มีอาการทองเสียและอาเจียนจน
หมดอาหารทั้งเกาและใหมนั้น จึงคลายกับอาการของโรคปวงนั่นเอง 
 

การใชความเปรียบในตํารายาของจังหวัดพังงานั้นพบวามีอยูเปนจํานวนมาก เพราะใน
ตํารายานั้นนอกจากจะมีการบอกยาแตละขนานแลว ยังมีการอธิบายอาการของโรคดวย ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีความเปรียบเพื่อใหเขาใจงาย ทั้งทําใหเห็นภาพและขนาด เพื่อใหหมอยาเขาใจถึง
อาการของโรคซึ่งจะทําใหวินิจฉัยโรคไมผิดพลาดและสามารถจัดยาใหคนไขไดอยางถูกตอง ดังนั้น
การใชโวหารความเปรียบบันทึกตํารายาจึงมีความจําเปนและเปนประโยชนตอหมอยาอยางมาก 
 

3.2 การใชสาํนวน 
 เนื่องจากตํารายามีความสําคัญตอหมอยา  ดังนั้นจึงยอมตองมีการใชภาษาที่เปน
ถอยคําที่เปนศัพทเฉพาะในวงการของผูเปนหมอยา  หรือแพทยแผนโบราณทั้งนี้เพื่อใหผูที่ทํา
หนาที่ดังกลาวเกิดความเขาใจเกี่ยวกับอาการของโรค  ตลอดจนวิธีการรักษาฯลฯไดตรงกัน  เชน 
 

คําวา “คลุมหัวอกคลุมหวัใจ”   คลุมหัวอกคลุมหวัใจ ซึ่งคําวาหวัอกนัน้กห็มายถึง
หัวใจ คําวาคลุม หมายถึง กระวนกระวาย รอนรน  เชน 
 

เลือตอันคลุมหัวอกแลคลุมหัวใจอันที่นัน้หาย 
(เลือดอันคลุมหัวอกแลคลุมหัวใจอนัทีน่ั้นหาย)  

(ตป.01) 
 

คําวา” ลหิวลหอย”   ลหวิลหอย หมายถงึ ไมมีแรง หมดแรง วิงเวียนจะเปนลม  เชน 
 

ตม ๓ เอา ๑ ใหกนิแกลหิวลหอยดีนกัแล 
(ตม 3 เอา 1 ใหกนิแกลหวิลหอยดีนกัแล)   

( ตป.01 ) 
 
 

                                          
32เร่ืองเดียวกัน,48 
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 ใหกินแกลหวิลหอยดีนกัแล 
 (ใหกินแกลหิวลหอยดีนกัแล)  

       ( ตป.01 ) 
 

คําวา”กระหนกระหาย”  กระหนกระหาย หมายถงึ ดิ้นรน เดอืดรอน33 กระวน
กระวาย รอนรน  เชน 
 

ยานีม้ันทําใหภายในกระหนกระหาย 
(ยานีม้ันทําใหภายในกระหนกระหาย)  

( ตป.01 ) 
 
   แกสัพชวนแกกระ  หน 

หาย 
   (แกสัพชวนแกกระหนกระหาย) 

( ตป.01 ) 
    
   ยานีม้ันทําภายในกระหนกระหาย 
   (ยานีม้ันทําภายในกระหนกระหาย) 

( ตป.01 ) 
 

คําวา “สบัดรอนสทานหนาว”   สบัดรอนสะทานหนาว หมายถงึ คร่ันเนื้อครั่นตัว มี
อาการคลายจะเปนไขเพราะเดี๋ยวรอนเดี๋ยวหนาว34  เชน 
 

พิษเสมหะกระทําใหสบัดรอนสทานหนาว 
(พิษเสมหะกระทําใหสบัดรอนสทานหนาว)  

(ตป.01) 
 

                                          
33เร่ืองเดียวกัน, 59. 
34เร่ืองเดียวกัน, 1153. 
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จับสะบัตรรอนสะบัตนาวเปนเพลาเปนตางๆ 
(จับสบัดรอนสทานหนาวเปนเพลาตางๆ)  
    (ตป. 06) 

 
เพือโลหีดกระหํมพษีใหจับสบัด              
 
(เพื่อโลหิตกระหนพิษใหจับสบัดรอนสบัดหนาว) 
    (ตป. 08) 
  

   กลอยเนืไหจับสบัต  รอน 
หนาว 

   (กลอยเนื้อใหจับสบัดรอนสบัดหนาว) 
       (ม. 01) 
 
   แกทวารทงั ๙ เปนวิปริต  แลสบัตหนาวรอน 
   (แกทวารทัง 9 เปนวิปริตแลสบัดหนาวรอน) 
       (ตป. 01) 
 
 พิษเสมหะกระทําใหสะบัดรอนสทานหนาว 
 (พิษเสมหะกระทําใหสบัรอนสทานหนาว) 
       (ตป. 01) 
 

คําวา “ถามิฟงสอึกดวย”  ถามิฟงใหสะอึกเปนภาษาทางการแพทยโบราณ หมายถึง 
ถายังไมหายใหใส.....(ตัวยา) สะอึกจึงนาจะหมายถึงการผสมยา  เชน 

ถาหมิ่ฟงใหสอึกดวย  
(ถามิฟงใหสะอึกดวย) 

(ตป.02)    
 
    

รอน 
หนาว 
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   ถาหมิฟงเอารากคลทิอสอ 
   (ถามิฟงเอารากคนทิสอ) 
       (ม.01) 
 
   ถามิฟงเอาลูกยอ ๑ ฃงิ ๑ ฃา ๑ 
   (ถามิฟงเอาลกูยอ 1 ขิง 1 ขา 1) 
       (ตป.01) 
 
   ถามิฟงใหเอาลูกจนั ๑  ดอกจัน ๑ 
   (ถามิฟงใหเอาลูกจัน 1 ดอกจัน 1) 
       (ตป.01) 
 
   ถาหมีฟงใหสอึกดวย 
   (ถามิฟงใหสะอึกดวย) 
       (ตป.01) 
 

คําวา “ตมเหลาครึ่งน้ําครึ่ง”  ตมน้ํา 1 สวน เหลาอีก 1 สวน ทั้งสองอยางในปริมาณ
ที่เทากัน  เชน 

   
ตมเหลาครึง่น่ําครึ่งแล 
(ตมเหลาครึ่งน้ําครึ่งแล)  

       (ทป.01) 
 
บดละลายน้าํครึ่งเลาครึ่ง 
(บดละลายน้าํครึ่งเหลาครึ่ง) 

       (ตป.05) 
 
   คําวา “ตม 3 เอา 1”  หมายถงึ การนาํน้ําจาํนวน 3 สวนของหมอ เคี่ยวยาไปเรื่อยๆ 
จนน้าํเหลือแค 1 สวน เพื่อใหยานัน้มีความเขมขน เชน 
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อยาทงันีไสยเสมอไมตม ๓ เอา ๑ 
(ยาทัง้นี้ใสเสมอไมตม 3 เอา 1) 

       (ทป.01) 
  
   ตม ๓ เอา ๑ กิน ๓ หมอหาย  
   (ตม 3 เอา 1 กิน 3 หมอหาย) 
       (คบ. 03) 

  
   เอาเทยีบ ๓ หยิบตม ๓ เอา ๑ 
   (เอาเทยีบ 3 หยิบ ตม 3 เอา 1)  
       (คบ. 03) 
  
   เอาไปกะลนิกาตม ๓ เอา ๑ 
   (เอาใบกรรณิการตม 3 เอา 1)  
       (คบ. 04) 
 
   ไครหอม ๑ ตม ๓ เอา ๑  
   (ตะไครหอม 1 ตม 3 เอา 1) 
       (คบ 07) 

 
   รากทองหลาง ๑ ตมสามเอาหนึงกนิหายและ 
   (รากทองหลาง 1 ตม 3 เอา 1 กินหายแล)   
       (คบ 08) 

 
คําวา “เสมอภาค”  เสมอภาค  เทาเทยีมกัน มีสวนเทากัน  เชน 

 
พิมเสน ๑ เอาเสมอภาก บดดวยน้าํมันหอมทาลิรแล 
(พิมเสน 1 เอาเสมอภาคบดดวยน้าํมนัหอมทาลิน้แล) 

       (ทป.01) 
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ญาทงันี้เอาสเมอภาก บดดวยสุราดับพดิผีทังปวง 
(ยาทัง้นีเ้อาเสมอภาคบดดวยสุราดับพิษฝทั้งปวง) 

       (ทม.04) 
 
ยาทัง้นี้เอาสเมื่อภาก 
(ยาทัง้นีเ้อาเสมอภาค) 

       (ตป.05) 
 

   ลูกคัดเคา ๑ หยาทงัน ีเอาเสมอภาคสิงทนาน 
   (ลูกคัดเคา 1 ยาทัง้นี้เอาเสมอภาคสิ่งละทนาน)  
       (คบ 08) 
 

   เสมอภาคสุราเปนกระสายบํดปนแทงใด  
   (เสมอภาคสุราเปนกระสายบดปนแทงได) 

    (ตป 10) 
 

คําวา “เอาเทากัน”  สํานวนเอาเทากัน หมายถึง จํานวนเทากัน ไมวาจะตวงสัดสวน
เทาใด อีกสิ่งหนึ่งก็จะตองเทากับสัดสวนแรก  เชน 

 
  ยาทงันี้เอาเทากัน 
  (ยาทัง้นีเ้อาเทากัน) 

       (คบ.02) 
 

   พิมเสน ๑ ยาทังนิเอาเทากนั 
   (พิมเสน 1 ยาทั้งนี้เอาเทากนั) 
       (คบ. 04) 

 
คําวา “ยักน้ํากระสาย” น้ํากระสาย เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการละลาย ทั้งนี้ส่ิงที่จะเปนน้ํา

กระสายมีหลายอยางอาจจะเปนน้ําดอกไม  เหลา  และน้ําขาวฯลฯ ก็ได  การยักน้ํากระสายจึง
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หมายถึงการนําตัวยาไปผสมกับน้ํากระสาย  ฉะนั้นยาบางประเภทถาใชน้ํากระสายที่ตางกันก็
สามารถรักษาโรคที่ตางกัน  เชน 

   
ตามแตจะอักน้ํากระสายใหตองตามโรคนั้นเทิด  
(ตามแตจะยักน้ํากระสายใหตองตามโรคนัน้เถิด) 
    (ตป. 01) 
 
ลายน้าํดอกใมกินน้าํกระสายตามโรก 
(ละลายน้ําดอกไมกินน้ํากระสายตามโรค) 
    (ม 01) 
 
แกใขตางๆนํากระสายตามแตจไชเอาตามโรกเทิ่ต 
(แกไขตางๆน้าํกระสายตามแตจะใชเอาตามโรคเถิด) 
    (ม 01) 
 
แตจญักกระสายเอาเทีต 
(แตจะยักกระสายเอาเถิด) 
    (ม 01) 

 จากการศึกษาการใชสํานวนภาษาเฉพาะของตํารายาดังกลาวขางตนทําใหเห็นไดวา
ตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาที่นํามาศึกษานั้นมีรูปแบบ  การใชภาษาที่ไมตางกัน  
 
 3.3  การใชภาษาถิ่นในตํารายา 
 ภาษาถิ่นใตที่ใชในจังหวัดพังงานั้นมีการบันทึกโดยใชภาษาถิ่นใตปนกับภาษาไทย
กลาง  ภาษาถิ่นใตดังกลาวเขียนตามเสียงพูด  เชน 
 

คําวา “ลาย” หมายถงึ ละลาย35 เชน 
 
                                          

35สถาบนัทกัษณิคดีศึกษา, พจนานกุรมภาษาถิน่ใต พ.ศ.2525 (กรุงเทพฯ : กรุง
สยามการพมิพ, 2525), 227. 
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แกคลื่นแกเหยีนลายน้าํลูกผกัชี 
(แกคลื่นแกเหยีนละลายน้ําลูกผักชี)   

(ตป.01) 
 

ลายนําสูราใหกิน 
(ละลายน้ําสุราใหกนิ) 

       (ทป.01) 
 
   บตลายนําผึงรวงกนัทาย 
   (บดละลายน้าํผึ้งรวงกันทาย) 
       (ทป.01) 
 
   พริกไทย ๑ ถวยตําลายเขาเกลือ  
   (พริกไทย 1 ถวยตําละลายเขาเกลือ) 
       (คบ. 03) 
 
   ลายน้ํามะกรูด ลายน้ําสมงอ 
   (ละลายน้ํามะกรูดละลายน้ําสมงอ)  
        (คบ .06) 
       
   กระเทยีม ๓ กลีบบดเขาดวยกันลายน้ําแรมคั่น  
   (กระเทียม 3 กลีบบดเขาดวยกันละลายน้าํแรมคั่น) 
        (คบ. 03) 
 
   ไฃ ๓ ประกานลายนําผ้ึงกินดินักและ 
   (ไข 3 ประการละลายน้ําผึง้กนิดีนักแล)  
        (คบ. 07) 
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คําวา “เชียก”  หมายถึง เชอืก36  เชน 
 

เชียกเฃายานนาง  
(เชือกเถายานาง) 

(ตป.02) 
 

คําวา “นวยหนึ่ง” หมายถึง ผล ใบ ฟอง หนวย ลูก ดวง37  เชน 
 
กับนาํสานสํมนวยหนงึ 
(กับน้ําสารสมใบหนึง่) 

 (ตป.02) 
  

คําวา “โพก” หมายถึง เจบ็สะโพก  เชน 
 

หมักเจ็บโพก 
(มักเจ็บสะโพก) 

(ตป.02) 
  

คําวา “เล็ด”  หมายถงึ เม็ดหรือเมล็ด  เชน 
 

เกลีอตยู 7 เลจ 
(เกลืออยู 7 เมล็ด) 

       (ทป.01) 
 
เดกเปนเลจในทอง 
(เด็กเปนเม็ดในทอง) 

       (ทป.01) 
                                          

36เร่ืองเดียวกัน, 99. 
37เร่ืองเดียวกัน, 255. 
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   เอาเล็ดสมสา  
   (เอาเมล็ดสมสา) 
       (คบ. 03) 
  

คําวา “ขี้มิ้น” หมายถงึ ขมิน้38  เชน 
 
   ขี้มินออย ๑ 
   (ขมิ้นออย 1) 
       (ทป.01) 
   

รากญานนาง ๑ ขิมินออย ๑ 
(รากยานาง 1 ขมิ้นออย 1) 

       (ทม.04) 
 

คําวา “พรก” หมายถงึ กะลา39  เชน 
 
   เอาคระพรกครอบยานนัลง 
   (เอาพรกครอบยานั้นลง) 
       (ม.01) 
 

คําวา “สมขาม” หมายถึง ผลไมที่มีรสเปร้ียว40 สมขามจึงหมายถึง มะขาม ทาง
ภาคใตจะมีการเรียกผลไมที่มีรสเปรี้ยววา สมนําหนากอนเสมอ ดังตัวอยาง สมนาว(มะนาว) สม
ควาย (มะขามแขก) สมมา(กระเจี๊ยบ)  เชน 
 
 

                                          
38เร่ืองเดียวกัน, 48. 
39เร่ืองเดียวกัน, 188. 
40เร่ืองเดียวกัน, 239. 
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   สํมขามเปยกิเทายาทั้งหลาย 
   (สมมะขามเปยกเทานาทั้งหลาย) 
       (ตป.04) 

 
วานน้าํ ๑ สมขามเปยก ๑ 
(วานน้าํ 1 สมมะขามเปยก 1) 

(คบ .03) 
    
   เอาใบสมขาม ๑ ลูกขี้กา ๑  
   (เอาใบมะขาม 1 ลูกขี้กา 1) 
       (ตป. 01) 

คําวา “สมใหนด” หมายถงึ น้าํตาลโตนดที่นาํไปหมกัจนเปรี้ยว  เชน 
 
บดลายน้ําสมใหนด 
(บดละลายน้าํสมโตนด) 

       (ตป.04) 
 

คําวา “ดันพุง” หมายถงึ ทองข้ึน อืดทอง41  เชน 
 
   ถาแกลําใหดันทองดัรพุง 
   (ถาแกลําใหดนัทองดันพุง) 
       (กป.08) 
 
   หยายูญิงดนัทองดันพุงใหจกุใหเสียด 
   (ยาอยูหญิงดนัทองดันพุงใหจุกใหเสียด) 
       (กป.08) 
 

                                          
41เร่ืองเดียวกัน, 109. 
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คําวา “ขบ” หมายถงึ กัด42  เชน 
 
   ดับพิดผีทังปวงแตตะเข็บตาขาบแมงปองขํบ 
   (ดับพิษฝทัง้ปวงแตตะเข็บตะขาบแมงปองขบ)  
       (ตป. 02) 
 
   เจบเปนกํามลงัดังอะสรพิดฃบํ 
   (เจ็บเปนกาํลังดังอสรพิษขบ) 
       (ทม. 01)    

คําวา “คาตัว” หมายถึง ยาวเทาๆ กับขนาดของสงทีก่ลาวถึง  เชน 
 

   เอาบรเพชยาวคาตัว 
   (เอาบอระเพ็ดยาวคาตัว)  
       (ตป. 01) 
  
   ประเพชยายคาตัว 
   (บอระเพ็ดยาวคาตัว)  
       (ตป. 07) 
 

คําวา “เหล็กโคน” หมายถงึ ตะป ู เชน 
 
   เหลกใคนตัวหนึง่ 
   (เหล็กดคนตัวหนึง่)  
       (ตป. 09) 
 

จากการศึกษาการใชภาษาถิ่นในตํารายา ดังกลาวขางตนนี้  ทําใหเห็นไดวาคนปกษใต
นิยมใชคําพูดที่หวนและสั้น ดงันั้นเมื่อมีการบันทึกถอยคําลงในตํารายาแผนโบราณจึงทําใหบันทึก

                                          
42เร่ืองเดียวกัน, 39. 
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ไปตามเสียงพูดซึ่งมีลักษณะที่หวนและสั้นไปดวย อันการบันทึกดังกลาวไมไดคํานึงถึงอักขรวิธีแต
จะบันทึกไปตามเสียงที่พูด นอกจากนี้ภาษาถิ่นที่ปรากฏยังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะ
ของทองถิ่นอันเปนเครื่องยืนยันไดวาตํารายานี้เปนตํารายาของทองถิ่นภาคใตไดเปนอยางดี 

จากการวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงาดานรูปแบบกลวิธีการ
เขียนและการใชภาษาดังกลาวมาขึ้นตนทั้งหมดนี้ทําใหเห็นไดวา ตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทย
ของจังหวัดพังงามีลักษณะที่เหมือนหรือมีความคลายคลึง ในดานรูปแบบกลวิธีการเขียน ไดแก คํา
ข้ึนตนและคําลงทายยาสูตรยาแตละขนาน ตลอดจนคําศัพทและสํานวนภาษาเฉพาะที่ใชในวงการ
แพทยแผนไทย 

นอกจากนี้การใชความเปรียบบางอยางก็สามารถสะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตความเปนอยู
ของคนไทยและวัฒนธรรมของคนปกษใตซึ่งมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่แตกตางจากภาคอื่นดวย เชน 
ความนิยมในการใชขมิ้นในการประกอบอาหารและการนําสีของไมฝางมาใชในการเปรียบ  ซึ่งไม
ฝางนี้เปนไมที่สําคัญในการสงออกไมของภาคใตในสมัยโบราณ นอกจากนี้สิ่งที่ทําใหตํารายาแผน
โบราณของจังหวัดพังงาแตกตางกับตํารายาของภาคอื่นๆ อยางชัดเจนก็คือ  การสะทอนใหเห็น
ความเปนทองถิ่นดวยการใชภาษาถิ่นใตในการบันทึกตํารายา 
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บทที่ 4 

 
วิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงาดานความเชื่อ 

  
การศึกษาตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงาไดพบวา  ตํารายาไดสะทอน

ความเชื่อตางๆที่นาสนใจ  เชน  ความเชื่อเร่ืองบุญกรรม  ความเชื่อเร่ืองนรก ความเชื่อทาง
ไสยศาสตร  เชน  การใชคาถา  การลงยันต  ความเชื่อเร่ืองเทพเจา  เทวดา  และแมซื้อ  ความเชื่อ
ตางๆเหลานี้สะทอนใหเห็นความคิดความเปนอยู  วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น 

ความเชื่อ หมายถึง “การยอมรับนับถือ หรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตน หรือไมก็
ตามวาเปนความจริงหรือมีอยูจริง การยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลักฐานอยางเพียงพอที่จะพิสูจน
ไดหรืออาจจะไมมีหลักฐานที่จะนํามาใชพิสูจนใหเห็นจริงเกี่ยวกับส่ิงนั้นก็ได”1คนไทยเราจึงมีความ
ผูกพันกับเร่ืองความเชื่อมาชานาน เชน เชื่อเร่ืองโชคลาง  เชื่อเร่ืองฤกษยาม  และการดํารงชีวิต  
ตลอดจนถึงเรื่องยาแผนโบราณนั้นก็มีความเชื่ออยูเชนกัน  การศึกษาตํารายาแผนโบราณจากสมุด
ไทยของจังหวัดพังงานั้นจึงไดศึกษาในดานความเชื่อที่ปรากฏอยูในตํารายาแผนโบราณ  ซึ่งการ
แบงประเภทของความเชื่อนั้นสามารถแบงออกไดเปนหลายประเภท  โดยนักวิชาการแตละทานก็
จะมีการแบงประเภทของความเชื่อแตกตางกันออกไป  การศึกษาตํารายาแผนโบราณจากสมุด
ไทยของจังหวัดพังงานั้นผูเขียนวิทยานิพนธจะขอแบงประเภทของความเชื่อเปน  2  ประเภท  
เพื่อใหเขากับลักษณะขอมูลที่นํามาศึกษา  คือ  

1.   ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
2.   ความเชื่อพื้นบาน2 

 โดยจะแบงหัวขอในการศึกษาตามลําดับดังนี้ 

                                          
1 บุปผา  บุญทิพย,  คติชาวบาน ,  พิมพคร้ังที่ 9 ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2543 )  , 156. 
2 กิ่งแกว  อัตถากร  และ  ธนรัชฏ  ศิริสวัสด์ิ,  “ความเชื่อ,” ใน เอกสารการสอนชุด

วิชา  ภาษาไทย 8  (คติชนวิทยาสําหรับครู) หนวยที่ 8-15 , พิมพคร้ังที่ 2 ( กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2531),  662-663. 
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1.  ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
1.1  ความเชื่อเร่ืองบุญกรรม 
1.2  ความเชื่อเร่ืองนรก 

2.  ความเชื่อพื้นบาน 
2.1  ความเชื่อทางไสยศาสตร 

2.1.1  ความเชื่อเร่ืองคาถาอาคม 
2.1.2   ความเชื่อเร่ืองการลงเลขยันต 
2.1.3   ความเชื่อเร่ืองการลงอักขระ 
2.1.4   ความเชื่อเร่ืองการทําบัตร 
2.1.5   ความเชื่อเร่ืองการใชของมีคาผูกคอหมอยา 

2.2  ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
2.2.1  ความเชื่อเร่ืองเทพเจาและเทวดา 
2.2.2  ความเชื่อเร่ืองแมซื้อ 
2.2.3  ความเชื่อเร่ืองครูยา  

2.3  ความเชื่อเร่ืองเคล็ดและขอหาม 
2.3.1  ความเชื่อเร่ืองการเก็บยา 
2.3.2  ความเชื่อเร่ืองการปรุงยา 
2.3.3  ความเชื่อเร่ืองขอหามในการปฏิบัติตน 

 
จากการที่ ผู เขียนวิทยานิพนธไดแบงประเภทของความเชื่อออกเปน ความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนา  และความเชื่อพื้นบาน  เมื่อศึกษาความเชื่อตางๆที่ไดปรากฏในตํารายาแผน
โบราณของจังหวัดพังงาไดพบความเชื่อที่นาสนใจเปนจํานวนมาก  กลาวไดดังนี้ 
 
1.   ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 

ทุกชนชาตินั้นมีการนับถือศาสนา และศาสนายอมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอคนในสังคม หลัก
สําคัญของศาสนาคือ การทําความดี ละเวนความชั่ว  และทําจิตใจใหบริสุทธิ์ การมีศาสนาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นทําใหสังคมสามารถดํารงอยูไดอยางสงบสุข และจากการนับถือศาสนานี้
เองทําใหเกิดความเชื่อจากการนับถือศาสนาเกิดขึ้น ในศาสนาพุทธนั้นมีความเชื่อวา “ทําดีไดดี ทํา
ชั่วไดชั่ว  หมั่นทําความดีจะไดข้ึนสวรรค  ถาทําความชั่วจะตกนรก” เปนตน และนอกจากนี้ความ
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เชื่ออันเนื่องมาจากศาสนายอมมีผลไปถึงพิธีกรรมตาง ๆ ในสังคม  และเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของ
คนในสังคมดวย  

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะปรากฏใหเห็นในสังคมแลว  ในตํารายาแผน
โบราณของจังหวัดพังงานั้น  ไดปรากฏความเชื่อทางพระพุทธศาสนาไวหลายตอน  ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

 
1.1  ความเชื่อเรื่องบุญกรรม 

ความเชื่อเร่ืองของบุญและกรรมเปนความเชื่อหลักในพระพุทธศาสนา  และเปนความ
เชื่อต้ังแตอดีตจวบจนปจจุบัน  ดังมีคํากลาวที่วา  บุญทํากรรมแตง  หรือรักษาตามบุญตามกรรม  
ความเชื่อเร่ืองบุญกรรมนี้เชื่อกันวา  ผูใดที่มีโรคมาก  หรือมีโรคที่รายแรงรักษาไมหาย  ถือวาเปน
กรรมของผูนั้น3  

ในความหมายทางพระพุทธศาสนา  กรรม  หมายถึง  การกระทําที่ประกอบไปดวย
เจตนา  ซึ่งกรรมนั้นสามารถจําแนกได  คือ  

1.   อกุศลกรรม  คือ กรรมที่เปนอกุศล  หรือกรรมชั่ว  
2.   กุศลกรรม    คือ กรรมที่เปนกุศล    หรือกรรมดี4 
ในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงานั้นอกุศลกรรมจึงหมายถึง กรรม (กรรมช่ัว)  

และกุศลกรรม  หมายถึง บุญ (กรรมดี) ทั้งนี้จากการศึกษาตํารายาแผนโบราณของจังวัดพังงา
พบวามียาหลายขนานที่ระบุวา  ถากินยาที่ปรุงแลวยังไมหายก็ถือวาเปนกรรมของผูนั้น  มีตัวอยาง
ดังนี้ 
ตัวอยางที่ 1 

พระอาจาร่ิเจาจิ่งกลาวซึงสันณคาษ  ถาผูไดยจะแก 
ยาใหตองอยาอื่นและอยาประสัมเลาแลนํามั้น 
อยาใหแกดวยฃางใขไปยตามบุนของสัษผูเปนใขนั่นเทิ่ษ  

( ตป.02 ) 
 
                                          

3สัมภาษณ  พระครูบุญญาภินันท, เจาอาวาสวัดปาโมกข จังหวัดพังงา, 14  มนีาคม 
2546. 

4 พระราชวรมนุี,  พจนานกุรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลศัพท,  พมิพคร้ังที่ 3 
(กรุงเทพฯ : มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2528), 4 . 
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สันณคาษหรือสันทะฆาต  เปนโรคที่เกิดขึ้นกับบุรุษหรือสตรีที่สําสอนในทางกาม  สวน
ตรีสันทะฆาตนั้นเกิดเปนเม็ดผุดข้ึนบริเวณดี  ตับ  หรือในลําไส  ทําใหเปนไข  จุกเสียด  ทองพอง  
เพอคลั่ง  เหมือนผีสิง  ถาเปน 7-9 วันโลหิตจะแตกออกตามทวารทั้ง 9  อาการที่กลาวมานั้นแสดง
ใหเห็นวาสันณคาษนั้นเปนโรคที่รายแรง  และอาจจะยากแกการรักษา  คนไขจะรอดหรือไมนั้นจึง
ข้ึนอยูกับบุญของคนไขที่ส่ังสมมา  ถาคนไขทําบุญไวมากพอก็นาจะหายจากโรค   
 
ตัวอยางที่ 2 

แกไขสันนิบาต...แลลักขนะดังนี้จะรักษาเปนยากนักแลทาน
ผัด  ๓ วัน  ถาพนกวานั้นรักษาไปตามบุญแล   

(ตป.01) 
 

ไขสันนิบาตนั้นเปนโรคที่เกิดจากน้ําดี เสลด และลมเปนโทษกําเริบข้ึนพรอมกันทําให
รางกายเปนไข หนาวสั่นและเพอ5 เปนโรคที่รักษายากถาหมอยารักษาเปนเวลา 3 วันแลวอาการยงั
ไมดีข้ึน  แสดงวายากที่จะหายจากโรคนี้  ใหหมอยารักษาไปตามบุญของคนไข  ถาคนไขไดทําบุญ
กุศลไวมาก  ผลบุญนั้นก็จะชวยใหหายจากโรคได 
 
ตัวอยางที่ 3 

แลลักขะนะดังนี้จะรักษาเปนยากนักแล ทานผัด 3 วันถาพัน
กวานันรักษาไปตามบุญแล 
    (ตป.01) 

  
อาการของโรคถามีลักษณะดังนี้ยากที่จะรักษาใหหาย  ใหดูอาการอีก 3 วัน  หลังจาก

นั้นถาอาการไมดีข้ึน  ใหรักษาไปตามบุญที่คนไขไดทําไว 
 
ตัวอยางที่ 4 

ไนยทาตุนําถาแตกถึง 3  หยางเฃาแลวแกบอหมีใดเลัยผูนั้น 

                                          
5 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, สถาบันภาษาไทย ,แพทยศาสตรสงเคราะห : 

ภูมิปญญาทางการแพทยและมรดกทางวรรณกรรมของชาติ, 358. 
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จะตายสามวันถาเปนแตทานใหแกดูตามบุญกอน 
    (ตป.10) 

ถาธาตุน้ําแตกถึง 3 อยางแลว  ไมสามารถที่จะรักษาใหหายไดเลยคนไขจะตองตาย
ภายใน 3 วัน  แตทาน  ซึ่งนาจะหมายถึงครูยานั้นใหรักษาไปตามบุญของคนไข 
 
ตัวอยางที่ 5 

ยาชี่อชิพสินลาแกอับจนสรพัดไฃทั้งปวง ถึงชักตา 
กลับไปแลวกดี  ถามิไชโบราณกรรมแลวกคงหาย 

( ตป.01 ) 
 

ยาแกไขนี้ชื่อชิพสินลา  แกไดสารพัดโรคจนถึงชักเห็นแตตาขาวแลว  ถาไมใชกรรม
เกาที่คนไขเคยสรางไวยอมจะรักษาใหหายได  คําวาโบราณกรรมนี้นาจะเปน อุปปชชเวทนียกรรม  
หมายถึง กรรมที่ใหผลในภพที่จะไปเกิดคือภพหนา6  นั่นแสดงวาในภพกอนนั้นไดทํากรรมเอาไว 
กรรมนั้นจึงสงผลมาในภพนี้   

 
ตัวอยางที่ 6 

สันคาษเปนกํามของผูนั้นแกหมิ่ใดเลย  อันสัณคาษนี่ไน
ยอํกทวานถึงทิ่คาษแหง  บุกคํนแลวจิ่งถิ่งแกอาสันกํานั้นแล   

( ตป. 02 ) 
   

บุคคลใดเปนโรคสันทะฆาตเปรียบเหมือนมีกรรม  เพราะไมสามารถรักษาใหหายได  
โดยเฉพาะสัณคาษในอก  ทวาร  บุคคลผูใดเปนแลวยอมถึงแกความตาย 

เปนที่นาสังเกตเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญกรรมวา  โรคสวนใหญนั้นจะเปนโรคที่มี
ความรายแรง  ซึ่งบางโรคนั้นเมื่อเปนแลวก็อยูนอกเหนือที่หมอยาจะรักษาใหหายได  จงึมคีวามเชือ่
วาการที่รักษาไมหายนั้นเปนเพราะกรรมเกา  หรือถาจะรักษาใหหายก็ข้ึนอยูกับบุญกุศลของคนไข
ที่ไดทําไว  จากการศึกษาพบวาถึงแมจะมีการกลาวไวในขางตนวาโรคนั้นไมสามารถรักษาหาย
แลว  หมอยานั้นก็ไดทําการรักษาอยางเต็มความสามารถ  โดยใหเวลาในการรักษาเปนเวลา 3 วัน

                                          
6 พระราชวรมนุี,  พจนานกุรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลศัพท , 5. 
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หลังจากนั้น  แมจะรูวายากที่จะรอดชีวิตแลว  แตหมอยาก็จะยังพยายามรักษาตอไปเทาที่จะ
สามารถรักษาไดเพื่อพยุงชีวิตของคนไขใหนานที่สุดเทาที่จะนานได  โดยการรักษาครั้งหลังนี้
ยอมข้ึนอยูกับบุญกรรมของคนไข  ความเชื่อเร่ืองบุญกรรมนี้เปนการกลาวเพื่อใหผูปวยทําใจใน
เบื้องตน  เกี่ยวกับชะตากรรมของตนเอง  และเปนการสอนใหคนไข  และญาติหมั่นทําความดีละ
เวนความชั่ว  เพื่อใหผลบุญนั้นชวยหนุนนําใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
 

1.2   ความเชื่อเรื่องนรก 
 ความเชื่อเ ร่ืองนรกนั้นเปนความเชื่อที่มีมาชานาน   ซึ่งได รับอิทธิพลมาจาก

พระพุทธศาสนา  คนไทยมีความเชื่อวาถาทําชั่วจะตองตกนรก นรกนั้นหมายถึง เหวแหงความทุกข  
ที่อันไมมีความสุขความเจริญ ที่ไปเกิดและเสวยความทุกขของสัตวผูทําบาป7 ในไตรภูมิแบงนรก
ออกเปน 8 ขุมดวยกันโดยเรียงลําดับจากสูงลงไปหาต่ํา  คือ สัญชีพนรก กาลสูตนรก สังฆาฏนรก 
โรรุพนรก มหาโรรุพนรก ตาปนรก มหาตาปนรก มหาอวีจินรก8 ผูดูแลนรกคือ พระยม  หรือ พญา
มัจจุราช ทําหนาที่ เปนตุลาการของเปตชน  และวินิจฉัยชั่งความดีชั่วของมนุษย  นรกจึง
เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจมนุษยไมใหประพฤติชั่ว  ความเชื่อเร่ืองนรกที่ปรากฏในตํารายาแผน
โบราณของจังหวัดพังงา  มีตัวอยางดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1 

ถาผูไดยเปนดังทานอานิอยูมีอพยามัดจุราชแลวและ 
     (ตป.02) 
 

ถาผูใดมีอาการดังที่กลาวมาแลวนั้นเปรียบเหมือนอยูในกํามือของพญามัจจุราช  ซึ่ง
คนไขนี้นาจะถึงแกความตายแนนอน  เพราะพญามัจจุราชนั้นเปนเจาแหงความตาย  และเปนเจา
แหงนรก 
 
ตัวอยางที่ 2 

                                          
7 เร่ืองเดียวกนั, 116. 
8เสฐียรโกเศศ,  เลาเรื่องไตรภูมิ (กรุงเทพฯ :  คลังวิทยา, 2518), 26. 
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สิททิการิญะทานกลาวมาแกคํนทังปวง พระอํงคสัมหรับหัง
ปวงทารผูเจาตํามรานิโสดวิเสดนาแลทานใหทํากินแลวถาผู
ไดทํากินแลวถาผูไดใมชือตํามรานิใหตกรําถาทํากินหมิหาย
ให ๑ ฃาบเจาผูใวตํามรานิ์ ใหไปยตํกณรํกเทิต 

     (ตป.04) 
 

ตํารายานี้เปนตํารายาที่ดีวิเศษ  เปนตําราที่ใหไวเปนทาน  ผูใดทํากินก็จะหายจากโรค  
แตถาใครที่ทํายาตามตํารานี้แลวไมหายนั้นขอใหเจาของตําราตกนรกเถิด  จากคํากลาวนี้แสดงให
เห็นวา  ตํารานี้เปนตําราที่ดีจริงๆเพราะเจาของตํารานั้นรับประกันคุณโดยยอมสาปแชงตนเองให
ตกนรก  ซึ่งยานี้ตองเปนยาที่ดีจึงกลาที่จะรับรองขนาดนี้ 
 
ตัวอยางที่ 3 

ทากินใดชือแลว ถาบุหรุดยิงชายไดไหมชือ ใหผูนันตกนรํก 
ถามิหายโรกผูเจาตําราตกนรกเทีด 

     (กป.08) 
 

ถากินยานี้หายแลวบุรุษหญิงชายใดไมเชื่อ  ผูนั้นตองตกนรกไป  แตถานํามารักษาโรค
แลวไมหายเจาของตําราตองตกนรก  การกลาวเชนนี้แสดงวาผูที่กินแลวหายแตไมเชื่อแสดงวา
บุคคลเหลานั้นไมมีความกตัญูตอครูยาจึงตองตกนรก  สวนเจาของตํารานั้นตองตกนรกเพราะ
การบอกยาผิดทําใหคนไขไมหาย  ซึ่งการเขียนแบบนี้เปนการรับรองวายานี้ดีจริง  เจาของยาจึง
กลาที่จะสาปแชงใหตนเองตกนรก 
 
2.  ความเชื่อพื้นบาน 

ความเชื่อพื้นบานนั้นเปนความเชื่อที่มีปรากฏในทองถิ่นตางๆ  และความเชื่อบางอยางได
มีการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  “ลักษณะที่เห็นเดนชัดของความเชื่อพื้นบาน คือ
การที่คนเชื่อถือโดยมิไดอางระบบเหตุผลเปนพื้นฐาน ทั้งนี้มิไดหมายความวาความเชื่อพื้นบานเปน
ความเชื่อที่ขาดเหตุผล หากเราวิเคราะหหาเหตุผลเบ้ืองหลังเราอาจจะพบเหตุผลที่แฝงเรนอยู” 9 
                                          

9 กิ่งแกว  อัตถากร  และ  ธนรัชฏ  ศิริสวัสดิ์,  “ความเชื่อ,” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชา  ภาษาไทย 8  คติชนวิทยาสําหรับครู หนวยที่ 8-15 ,  663. 
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เชน ขอหามที่วาหามคนไขมาใหหมอรักษาเมื่อหมอนอนหลับแลว เพราะเชื่อวาทานอนเปนทา
เดียวกันกับทาคนตาย  แตถาศึกษาดูแมเพียงจากสามัญสํานึกก็จะเห็นวาเปนการที่หมอหลับนั้น
เปนการพักผอนของหมอหลังจากที่ตองเหน็ดเหนื่อยทั้งวัน  เมื่อต่ืนนอนมานั้นอาจจะมีความงวง
งุนงงอยู  ทําใหเมื่อรักษาคนไขจึงทําใหวินิจฉัยผิดหรือจัดยาใหผิดก็เปนได  แตสวนใหญหมอยาจะ
มีความเมตตาอยูมาก  เมื่อมีคนไขหนักที่ตองรักษาทันทีในกลางดึก  ผูที่พามารักษาจะทําการ
ตะโกนเรียกหมอยากอนในระยะไกล  แลวรอสักพักจึงพาคนไขเขาไปรักษา  การตะโกนนี้เปนการ
ปลุกหมอยาใหตื่นกอนที่คนไขจะไปถึง  เปนการแกเคล็ด  และวิธีนี้เปนที่เขาใจกันดีในหมูหมอยา
และชาวบานทั่วไป10 

จากการศึกษาตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาพบวา  ตํารายามีความเชื่อพื้นบานอยู
เปนจํานวนมาก  เชน  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร  ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ความเชื่อเร่ืองเคล็ด
ขอหามตางๆ  ดังจําแนกประเภทไดดังนี้ 
 

2.1  ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร 
การรักษาทางไสยศาสตรอาจเลือกใชวิธีใดก็ไดตามแตหมอไสยศาสตรจะเห็นสมควร

แตไมวาจะใชวิธีใดมีขอจํากัดอยูที่วา หากผูปวยถึงฆาตไมวาจะใชวิธีใดก็ไมไดผลทั้งสิ้น  เปนที่นา
สังเกตวาการปวยตองใชวิธีทางไสยศาสตรเขาชวยเปนการปวยที่ไมอาจหาสาเหตุหรือไมอาจจะ
รักษาไดดวยสมุนไพร  คนในสังคมจึงคิดวิธีนี้ข้ึนมารักษาผูปวย 
 

2.1.1  ความเชื่อเรื่องคาถาอาคม 
ความเชื่อประเภทเวทมนตรคาถานั้นมีอยูควบคูกับการรักษาโดยยาแผนโบราณ  

จากการศึกษาตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยครั้งนี้พบวามียาหลายขนานที่ไดใหคาถากํากับยา
ไวดวย  พระคาถาแตละพระคาถามีการปรากฏพบที่ตางกัน ยาบางขนานใชพระคาถากํากับเพียง
พระคาถาเดียว  แตก็มียาบางขนานที่มีการใชพระคาถารวมกันหลายขนาน  และมีพระคาถาอีก
เปนจํานวนมากที่ไมระบุวาเปนพระคาถาใด  โดยการบันทึกจะมีการบันทึกแตชื่อของพระคาถา  
หรือบันทึกเปนเนื้อความของพระคาถาโดยตรง  ทั้งนี้การบันทึกพระคาถาจะมีทั้งบันทึกเปน
อักษรไทยและอักษรขอม  พระคาถาที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  ไดแก 
 
                                          

10สัมภาษณ  พระครูบุญญาภินันท, เจาอาวาสวัดปาโมกข จังหวัดพังงา, 14  มนีาคม 
2546. 
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2.1.1.1   พระคาถาที่ปรากฏเพียงพระคาถาเดียว 
พระคาถาที่ใชเพียงพระคาถาเดียวตอยา 1 ขนาน   จะมีการระบุชื่อ

พระคาถาหรือคําขึ้นตนของพระคาถาที่ปรากฏเพียงพระคาถาเดียว  ไดแก 
 1.  พระคาถาสักกัตวา 
 2.  พระคาถาสัพพาสี 
 3.  พระคาถาอาการสามสิบสอง 
 4.  พระคาถาสัมพุทเธ 
 5.  พระคาถาพระพุทธเจาหาพระองค 
 6.  พระคาถามงกุฎพระพุทธเจา 
 7.  พระคาถาอิติปโส 
 8.  พระคาถาวิปปดสิด 
 9.  พระคาถาประจุขาด 
 10.พระคาถามงคลจักรวาลนอย 
 11.พระคาถาองคุลีมาลปริตร 

  12.พระคาถาสัพโรค   
 

ผูเขียนวิทยานิพนธขอนําพระคาถาที่ปรากฏดังกลาวมาแสดงเปนมี
ตัวอยางดังนี้ 
 

1.   พระคาถาสักกัตวา 
พระคาถาสักกัตวานี้เปนคาถาที่ใชปดเปาโรคภัยไขเจ็บ  ผูใดเจริญ

ภาวนาคาถานี้อยูเปนประจําจะสามารถบําบัดโรคภัย  หมอยาสวนใหญมักจะใชพระคาถา
สักกัตวานี้ในการเสกยากอนปรุงยา  พระคาถาสักกัตวานี้มีใจความดังนี้ 
  

สักกัตวา  พุทธะรัตตะนัง  โอสะถัง  อุตตะมังวะรัง   
หิตังเทวะ  มะนุสสานัง  พุทธะเตเชนะ  โสตถินา   
นัสสันตุ  ปททะวา   สัพเพ  ทุกขา  วูปะสะเมนตุ เมฯ 
สักกัตวา  ธัมมะรัตตะนัง  โอสะถัง  อุตตะมังวะรัง  
ปะริฬาหูปะสะมะนัง    ธัมมะเตเชนะ  โสตถิตา 
นัสสันตุ  ปททะวา  สัพเพ    ภะยา  วูปะสะเมนตุ เมฯ 
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สักกัตวา  สังฆะรัตตะนัง    โอสะถัง  อุตตะมังวะรัง   
อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง  สังฆะเตเชนะ  โสตถินา   
นัสสันตุ  ปททะวา  สัพเพ    โรคา  วูปะสะเมนตุ เมฯ11 

 
พระคาถาสักกัตวาที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัด

พังงา มีตัวอยางดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1 

ดอกการพลูเทาอายุ  ยาทังนี้เอารากใหเทากันเปนทรัพยา  
๒๐  สิง  ตม  ๓  เอา  ๑   เศกดวยศักกัตวา   

( ตป.01 ) 
 

ยาขนานนี้ใชดอกกานพลูเทาอายุของคนไข  สมุนไพรอื่นไมวาจะ
เปนสวนราก หรือสวนอื่นที่นํามาทํายาก็ใหมีจํานวนเทากับอายุของคนไข เชน  สมุนไพรทั้งหมด
รวมเปน 20 อยาง ก็เอาเทากับอายุเชนกัน ยาขนานนี้มีวิธีการใชโดยเอายาทั้งหมดมาตม โดยตม 3 
เอา 1 คือใสน้ํา 3 สวน เคี่ยวจนน้ํางวดเหลือเพียงแค 1 สวน เสกดวยพระคาถาสักกัตวา  ซึ่งไมได
ระบุจํานวนจบจึงนาจะเสกเพียงแค 1 จบเทานั้น  
 
ตัวอยางที่ 2 

เชิ่นทารไปยเปนอยาสพันแลัวขุษเอัายัา ๆ ใหเงัาทับเอามาฝน
เฃากันเสกดอยกัากัตะวัา ๓ จํบ 

 (ตป.03) 
การที่จะเชิญตนยาเพื่อไปรักษาคนดวยการขุดตนยาออกมาให

ระวังอยาใหเงาของผูขุดทับตนยา  เมื่อไดตนยามาแลวจึงฝนใหเขากับตัวยาอื่น  แลวจึงเสกดวย
พระคาถาสักกัตวา 3 จบ 
 
 
                                          

11 คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเชียง [นามแฝง], มนตรพธิีชาวพุทธ (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพเลีย่งเชยีง, 2546),75. 
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ตัวอยางที่ 3 
   เกลือถวย๑ หัวไพลย๑ จุกใหมไผย เศกดวยสักัตวาและฯฯ 
       (ทม.03) 
 

สวนผสมตางๆนั้นเอาหมกไฟแลวเสกดวยพระคาถาสักกัตวา 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 4 

รากยานนาง ๙ พริก ๗ กิ่ก ๗ ตุมกินเสกดวยศักตวะ ฯฯ 
 (ทม.03) 
 

นําสวนผสมตางๆตมเขาดวยกันกอนกินใหเสกดวยพระคาถา
สักกัตวา 1 จบ  
 
ตัวอยางที่ 5  
   ลายลํงไนยนําเขาะแลวเฃี่ยวใหยแหง เศกสักัตวา 
       (กป.08) 
 

ละลายตัวยาทั้งหมดลงในในน้ําขาวแลวเคี่ยวใหยาแหง แลวจงึเสก
ดวยพระคาถาสักกัตวา 
 
ตัวอยางที่ 6 

เศกกัตวา ๗ วัร กินเอาแตวัรเจาะคอยมะฃึนจนถึง ๗ เจาะ
หายแลฯฯ 

       (กป.08) 
 

กัตวา ในที่นี้หมายถึง  พระคาถาสักกัตวา  โดยใหเสกพระคาถา
สักกัตวาเปนเวลา 7 วัน กินยานั้นวันละ 1 แกว แลวคอยๆเพิ่มมากขึ้นจนสูงสุดถึง 7 แกว  โดยเพิ่ม
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เปนวันที่ 2 กิน 2 แกว  วันที่  3  กิน 3 แกวไปตามลําดับ และเปนไปไดวาจํานวนในการเสกพระ
คาถานั้นจะมากขึ้นไปตามจํานวนวันที่กินซึ่งก็จะทําให หายจากโรคที่เปนอยางแนนอน 
ตัวอยางที่ 7 

ยาเลีอดกรังหลทานใหยเอาไปยนาว ๑๐๐๘ พริก ๑๐๐๘ ฃี่ง 
๑ เจดมูน ๑ ไพล ๑ ฃี่มินออย ๑  เจตมูนกับพริกเทากัน ตม
ใหศุกกิมแลวตมฃึ้นเทียนนัก +๑ เศกสัตวา ๗ คาบ 

       (กป.10) 
 
 ยาเลือดกรังทานใหเอาใบมะนาวจํานวน 1008  ใบพริก 1008  
เม็ด สวนผสมอื่นๆผสมกันโดยเจตมูนกับพริกเอาจํานวนเทากันตมใหสุกแลวตม  บูชาใชเทียนหนัก 
1   บาท   เสกควยพระคาถาสักกัตวา 7 จบ 
 
ตัวอยางที่ 8 

ใหเอารากสุหวาด ไบซางตหวันออก เอามาเสกดวย 
สักกัดตะหวา ๓ ที 

       (คบ.04) 
ใหเอารากสุหวาด  ใบซางดานตะวันออกเอามาเสกดวยพระคาถา

สักกัตวา 3 จบ 
 

ตัวอยางที่ 9 
ไบยกลอยทอง ๑ เงิน +๒  ตุมกนิกับยานันเมีอจะ 
เสกดอยสักกัตะวา ๓ ทีหายแล 

       (คบ.04) 
  

 ยาขนานนี้มีการใชเงิน 2 สลึงบูชาครู กอนตมยานั้น แลวเสกดวย
พระคาถาสักกัตวา 3 จบ  หายจากโรคแนนอน 
 
ตัวอยางที่ 10 
   เอาฃางตะผูนันแลตํมกินเสกดวยสักกัตะวา 
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แลวกินแล 
       (ตป.09) 
 เมื่อเอายาทั้งหมดตมเขาดวยกันกอนกินยาใหเสกดวยพระคาถา
สักกัตวาแลวจึงคอยกินยา 
 
ตัวอยางที่ 11 

ดองดวยเหลาฝงเฃาไวยสามวัน เสกดวยสักกัตวา 
แลวกินแล 

       (ตป.09) 
  

 ยานั้นดองดวยเหลาฝงเอาไว 3 วัน เมื่อครบ 3 วันแลวกอนกินยา
ใหเสกดวยพระคาถาสักกัตวา 1 จบ 

 
ตัวอยางที่ 12 

เมีอจกันภริกเจจกกเจจตาผงไสยลงเสกดวย 
สักกัดตะวาสามคาบแลฯฯ 

       (ตป.09) 
 
 เมื่อจะกินยานั้นนําสวนผสมตางๆ ตําใหเปนผงใสผสมลงในยา 
แลวเสกดวยพระคาถาสักกัตวา  3 จบ 
 
ตัวอยางที่ 13  

รากกระเหนียด ๑ ฝนดวยสักกัตะวาสามคาบกิน 
คุนตกสินแลทานเอย 

       (ตป.09) 
   

รากกระเหนียด 1 เมื่อฝนนั้นเสกดวยพระคาถาสักกัตวา  3 จบ   
 
ตัวอยางที่ 14 
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ตํมสามเอาหนิ่งกินแกผีภรายภริกกเจจตําผงไสยลง  
 
เสกดวยสักกัตะวาผีภรายออกแลฯฯ 

       (ตป.09) 
 
 ยานี้ตม 3 เอา 1 กินแกผีพรายใช พริกตําเปนผงใสลงผสมกบัยาตวั
อ่ืน เสกดวยพระคาถาสักกัตวา ใชแกผีพรายออกแนนอน 
 
ตัวอยางที่ 15 

ผักเสี้ยนผี ๑ ตม ๓ เอา ๑ เมือจะกีนเสกดํวย 
สักกัตะวา ๗ จิ่งกีนหายแล 

       (ตป.07) 
 
 เอาผักเสี้ยนผี 1 ตม 3 เอา 1 เมื่อจะกินเสกดวยพระคาถาสักกัตวา 
7 จบ  หายแนนอน 
  

2.   พระคาถาสัพพาสี 
 พระคาถาสัพพาสีมีใจความดังนี้ 
   

สัพพาสีวิสะชาตีนัง  ทิพพะมันตา  คะธัง  วิยะ  ยันนาเสติวิลังโฆรัง  เสสัญจาป  ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ  สัพพัตถะ  สัพพะธา  สัพพะปาณินังสัพพะโสป  นิวาเรติ  ปะริตตันตัม  
ภะณามะเห12 
 

 พระคาถาสัพพาสีนี้มีใจความเกี่ยวกับอานุภาพของการสวดพระ
ปริตรวา  สามารถขับพิษรายของงูใหพินาศไปประดุจยาวิเศษอันประกอบดวยมนตรทิพย  ทั้งยัง
สามารถปองกันอันตรายจากสัตวรายทั้งหลายได พระคาถาสัพพาสีที่ปรากฏในตํารายาแผน
โบราณของจังหวัดพังงา มีตัวอยางดังนี้ 
 

                                          
12 เร่ืองเดียวกนั, 64. 
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ตัวอยางที่ 1 

นําทนานฝงเฃาเปลิ่กใวสามวัน  เมือจะกินเสกดวยสัพศรี  ๓  
คาบ  แลวจิ่งกินวันหํนหายและ   

( ตป.02 ) 
 

 นํายาใสทนานฝงขาวเปลือกไว 3 วัน เมื่อจะกินใหเสกดวยพระ
คาถาสัพพาสี 3 จบ แลวกินวันละ 1 คร้ัง หายแนนอน 
 
ตัวอยางที่ 2 

หุงใหคํงแตนํามันเสกสัพํภากสิ  ๑๐๐ คาบทาสํดวกถาจํ
กิ่นกํใดดับพิดดวยแล  

(ตป.03) 
 

ยานี้หุงใหเหลือแตน้ํามันแลวเสกดวยพระคาถาสัพพาสี 100 จบ 
จะใชกินหรือทาก็สะดวกทุกอยาง และสามารถใชดับพิษไดอีกดวย 
 
ตัวอยางที่ 3 

มตูม ๑ เสกดวยสับภาสีกินหายแล 
       (ตป.09) 
  
 ยาขนานนี้เสกดวยพระคาถาสัพพาสี 1 จบเมื่อกินแลวหายจากโรค
แนนอน 
 
 3.  พระคาถาอาการสามสิบสอง 
 พระคาถาอาการสามสิบสองมีใจความดังนี้ 
 
 อัตถิ  อิมัสมิง  กาเย  เกศา  โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ  มังสัง  นะหารู 
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อัฏฐิ  อัฏฐิมิญชัง  วักกัง  หะทะยัง  ยะกะนัง  กิโลมะกัง  ปหะกัง  ปปผาสังอันตัง  อันตัง
คุนัง  อุทะริยัง  กะริสัง  ปตตัง  เสมหัง  ปุพโพ  โลหิตัง  เสโท  เมโท  อัสสุ  วะสา  เขโฬ  
สิงฆาณิกา  ละสิกา  มุตตัง  มัตถะเก  มัตถะลุงคัง  อิติ   เอวะมะยัง  เมกาโย  อุทธังปา
ทะตะลา  อะโตกสา  มัสสะกา  ตะจะปะริยันโตปูโร  นานัปปะการัสสะ  อสุจิโน 13 

 
 พระคาถาอาการ 32 นี้กลาวถึงสวนตางๆ ทั้ง 32 สวน  ซึ่งนํามา

ประกอบกันไดเปนรางกายมนุษย  ไดแก   
 
เกสา-ผม  โลมา-ขน  นขา-เล็บ  
ทันตา-ฟน  ตโจ-ผิวหนัง  มังสา-เนื้อ  
นราหู-เอ็น  อัฏฐี-กระดูกสามรอยทอน วักกัง-มาม   
หทยัง-เนื้อหัวใจ  อัฏฐิมิญชัง-เยื่อในกระดูก ยกนัง-ตับ   
กิโลมกัง-พังผืด  ปหกัง-ไต  บับผาสัง-ปอด   
อันตัง-ลําไสใหญ  อันตคุณัง-ลําไสเล็ก อุทริยัง-อาหารใหม  
กรีสัง-อาหารเกาที่คางอยูกลายเปนคูถ   มัตถลุงคัง-สมอง  
ปตตัง-ดี   เสมหัง-เสลด  ปุพโพ-มันขนมีสีเหลืองติดอยูกับผิวหนัง

 เขโฬ-น้ําลาย  ลิงฆาณิกา-น้ํามูก  ลลิกา-ไขในขอติดอยูที่ขั้วกระดูก  
มุตตัง-มูตร  อัสสุ-น้ําตา  วสา-มันเหลว14 
 

 พระคาถาอาการสามสิบสองที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของ
จังหวัดพังงา มีตัวอยางดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1 

เมี่อเกศเอาหมาก  5  คําเที่ยนแลม  1 เกศดวยอาการสาบ
สิบสองตมแล ฯฯ   

                                          
13 เอมอร ตรีชั้น, “การศึกษาดานภาษาและคติความเชื่อในตํารายาแผนโบราณจาก

สมุดไทยของจงัหวัดสุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร,” 281. 
14เร่ืองเดียวกัน, 281. 
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(ทป.01) 
 เมื่อเสกยานั้นเอาหมาก 5 คํา เทียน 1 เลม เพื่อบูชาครู แลวจึงเสก

ดวยพระคาถาอาการ 32  แลวจึงนํายาไปตม 
 
ตัวอยางที่ 2 

ไฃยปจเอาแตไฃยแดง หยาทังนีตําผํงเคลาดวยไฃยเปจกินเส
กดวยอากานสามสิบสองและฯฯ  
 (ทม.03) 
  

 ไขเปดเอาแตไขแดง นําไปผสมกับตัวยาอื่นๆตําใหเปนผงคลุกเคลา
กับไขเปด  กอนกินยาใหเสกยาดวยพระคาถาอาการ 32   
 
ตัวอยางที่ 3    

อยาทังนี่เอาสิงลชังตุมกินเสกดวยอากาน ๓๒กินแลวยาให
ถูกนําสัก ๗ วัน ครันครบ ๗ วันแลวอาบนําไปยทุกวันหายแล 

       (ทม.05) 
  

ยาทั้งนี้เอาส่ิงละชั่งตมกิน กอนกินยาใหเสกดวยพระคาถาอาการ 
32  เมื่อกินยาแลวหามโดนน้ํา 7 วัน  เมื่อครบ 7 วันแลวจึงสามารถอาบน้ําไดตามปกติ ถาปฏิบัติ
ตามก็จะหายจากโรคแนนอน 
 
ตัวอยางที่ 4 

เอาเลจสมสา เปลือกสะแก ๑ แลวเปดขันพรอมดวยอาการ 
๓๒ บริบูรแลว 
    (คบ.03) 

 เอาสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน  แลวเสกดวยพระคาถาอาการ 32  
ยาขนานนี้จึงสําเร็จ 
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ตัวอยางที่ 5 

ไทรยยอย ๑ เสกดวยอากานสามสิบสองตํมกินหายแลฯฯ 
    (ตป.09) 

 
 เอาสวนผสมทั้งหมดแลวเสกดวยพระคาถาอาการ 32  หลังจาก
นั้นนําไปตมกินแลวหายจากโรคแนนอน 
 
ตัวอยางที่ 6 

เปนทรัพอยา ๑๐ ส่ิงไสยกระบอกไมใผศรีศุกเอาน้ําไสย แลว
เอาใบภาโหมจุกปากกระบอกแตภอศุก เศกไนยอาการ ๓๒ 
กินแล 

       (ตป.08) 
 
 เอาตัวยาทั้ง 10 อยาง ใสลงในกระบอกไผสีสุกเอาน้ําใส  แลวเอา
ใบกระพังโหมอุดปากกระบอกไว  เมื่อสุกแลวใหเสกดวยพระคาถาอาการ 32   แลวจึงกิน 
 
 4.   พระคาถาสัมพุทเธ 

พระคาถาสัมพุทเธมีใจความดังนี้ 
  

สัมพุทเธอัฏฐวีสัญจ ทวาทะสัญจสหัสสเก ปญจสตหัสสานิ นมามิสิรสาอหัง เตสังธัมมัญจ
สังฆัญจ อาทเรนนมามิหัง นมการานุภาเวน หันตวาสัพเพอุปททเว อเนกาอันตรายาป วินัส
สันตุอเสสโตฯ สัมพุทเธปญจปญญาสัญจ จตุวีสติหัสสเก ทสสตสหัสสานิ นมามิสิรสาอหัง 
เตสังธัมมัญจสังฆัญจ อาทเรนะนมามิหัง นมะการานุภาเวนะ หันตวาสัพเพอุปทเว อเนกา
อันตรายาป วินัสสันตุอเสสโตฯ สัมพุทเธนวุตตรสเต อัฏฐจัตตาฬีสสหัสสเก วีสติสตสหัสสา
นิ นมามิสิรสาอหัง เตสังธัมมัญจสังฆัญจะ อาทเรนนมามิหัง นมการานุภาเวน หันตวาสัเพ
อุปททเว อเนกาอันตรายาป วินัสสันตุอเสสโตฯ15 

 

                                          
15 คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเชียง[นามแฝง], มนตรพิธีชาวพุทธ, 54. 
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 พระคาถาสัมพุทเธที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัด
พังงา มีตัวอยางดังนี้ 
ตัวอยางที่ 1    

รากกระหง ๑ ตําปนเอานําหมันเองเสกดวยสําภุดเทสาม
คาบกินคุนตกแล 

       (ตป.09) 
  นําตัวยาทั้งหมดตําเพื่อคั้นเอาน้ํามัน แลวเสกดวยพระคาถาสัม
พุทเธ 3 จบ  กินหายจากโรคแนนอน 
 
ตัวอยางที่ 2 

ตําปนเอัานําหมันเองเสกดวยสําภุดเทกิน 
    (ตป.09) 

 
 ตําตัวยาทั้งหมดเอาน้ํามันกอนกินยาใหเสกดวยพระคาถาสัมพุทเธ 
 
 5.  คาถาพระพุทธเจา  5  พระองค  
 คาถาพระพุทธเจา  5  พระองค มีใจความวา “นะ  โม  พุท  ธา  
ยะ”16  ยอมาจาก 
   นะ  กาโร  กะกุสันโธ   

โม  กาโรนาคมโน   
 พุท  กาโรกัสสปพุทโธ 

ธา  กาโรโคตโมพุทโธ 
ยะ  กาโรอริยเมตเตยโย  ปญจพุทธา  นะมามิหัง 

 คาถาหัวใจพระเจา 5 พระองค หรือพระเจา 5 พระองคนี้ สืบ
เนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องการสิ้นยุคของโลกที่วาเมื่อส้ินกัลปหนึ่งๆ ก็จะมีไฟลางโลกครั้งหนึ่ง 
ดังความในคัมภีรโบราณตั้งแตคร้ังตนปฐมกัลปวาโลกนี้ยังวางเปลา เพราะเหตุที่ไฟประลัยกัลป
ไหมโลก เผาผลาญสรรพสิ่งตางๆจนหมดสิ้นแลวบังเกิดฝนตกลงมาจนน้ําทวมโลก เหลือแตพรหม
                                          

16 เอมอร  ตรีชัน้,  “การศึกษาดานภาษา  และคติความเชือ่ในตํารายาแผนโบราณจาก
สมุดไทย  ของจังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  และสมทุรสาคร”  , 267. 
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โลกเทานั้นที่รอดพนจากไฟไหมโลก เพราะน้ําทวมโลก ในขณะที่น้ําคอยๆลดลงจนเกือบแหงนั้น ก็
เกิดดอกบัวผุดขึ้นมา 5 ดอก แตละดอกมีพระอักขระกํากับอยู คือ 

 
   ดอกบัวดอกที ่ 1  มพีระอักขระ   นะ   กํากบัอยู 
   ดอกบัวดอกที ่ 2  มพีระอักขระ   โม   กาํกบัอยู  
   ดอกบัวดอกที ่ 3  มพีระอักขระ   พทุ   กาํกบัอยู 
   ดอกบัวดอกที ่ 4  มพีระอักขระ   ธา   กํากบัอยู 
   ดอกบัวดอกที ่ 5  มพีระอักขระ   ยะ   กํากบัอยู 
 
 ทาวสหบดีพรหมซึ่งประทับอยูบนพรหมโลกไดทอดทัศนาการเห็น
ดังนั้น จึงทรงทําวันทนาการ แลวตรัสกลาวคําพยากรณวา กัลปที่จะเกิดใหมนี้ชื่อภัทรกัลป จะมี
พระเจามาตรัสรู 5 พระองค คือ 
 

พระ กกุสันโธ  องคที ่ 1 
พระ โกนาคมน  องคที ่ 2 
พระ กัสสป  องคที ่ 3 
พระ สมณโคดม  องคที ่ 4 
พระ ศรีอาริยเมตไตรย องคที ่ 5 
 

 ทาวสหบดีจึงไดทรงเอาหญาคาทิ้งลงมา ทําใหบังเกิดเปนแผนดิน
ข้ึน ตอจากนั้นก็บังเกิดมีมนุษย สัตว และพืชทั้งหลายสืบมาจนทุกวันนี้ 

โบราณาจารยจึงนําพระอักขระ นะโมพุทธายะนี้มาใชเปนอักษรยอ 
หรือหัวใจคาถาพระพุทธเจา 5 พระองค ใชสําหรับสวดหรือเสกเปา หรือลงเลขลงยันต เมื่อได
ภาวนาพระอักขระทั้ง 5 นี้แลวก็เปรียบเสมือนไดพบพระพุทธเจาทั้ง 5 พระองค และเนื่องจากเปน
พระอักขระที่บังเกิดขึ้นเอง จึงจัดเปนเวทมนตรคาถาที่สําคัญสูงสุด ถือเสมือนเปนเครื่องยาหมูที่
จะตองแทรกซึมในตัวยาทุกขนานไมวาจะเปนคาถาหรือเลขยันตอันใดจะตองมีคาถาทั้ง 5 อักขระนี้
ประกอบอยูดวย ถึงแมจะไมมีบังคับบอกไวก็จําเปนตองใชทุกคราวไป ฉะนั้นจึงเปนพระคาถาที่
สามารถจะพลิกแพลงใชไดทุกประการ เชน คงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม หรือน้ําพระพุทธ
มนตรปดเปาโรคภัยไขเจ็บ 
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 นอกจากนั้นโบราณาจารยยังจัดนะโมพุทธายะเปนแมธาตุที่จะ
ชวยใหคนดํารงชีวิตอยูได แมเทวดาอินทรพรหม และสรรพสิ่งตางๆในภพนี้ก็ดํารงอยูไดเพราะธาตุ
ทั้งสิ้น ถาไมมีธาตุโลกทั้ง 3 ก็จะสิ้นสูญไป การจะประกอบวิทยาคมใหบังเกิดอทิธฤิทธิป์าฏหิารยิดงั
ปรารถนานั้นจึงสําคัญอยูที่ธาตุ ทานจัดจําแนกธาตุไวดังนี้  
 

นะ ไดแก อาโปธาตุ(ธาตุน้ํา)  มีกําลงั 12 
  โม ไดแก ปถวีธาตุ(ธาตดุิน)  มีกําลงั  21 
  พุท ไดแก เตโชธาตุ(ธาตไุฟ)  มีกําลงั  6 
  ธา ไดแก วาโยธาตุ(ธาตลุม)  มีกําลงั  7 
  ยะ ไดแก อากาศธาตุ(ลมหายใจ)  มีกําลงั  10 
 กําลังธาตุทั้ง 5 ธาตุนี้เมื่อรวมกันแลวจะได 56 ซึ่งเทากับคุณ
พระพุทธเจา 56 พระคาถา คือ 
 

อิติปโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วชิชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิท ู
อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานงั พทุโธ ภะคะวาติ ฯฯ 
  

เพราะฉะนัน้จงึแสดงวา อักขระ นะโมพทุธายะนี้เปนบอเกิดใหเกิด
คาถาพระพทุธคุณขึ้นและเมื่อแบงพระพทุธคุณทัง้ 56 ออกเปน 2 สวน จะไดสวนละ 28 เมื่อเอา 
ยะ คือ อากาศธาตุซึ่งมกีําลงั 10 บวกเขากับ 28 นี้ก็จะไดเทากับ 38 อันจัดเปนพระคุณธรรมเจา 38 
พระคาถา คือ 

 
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหปิสสิโก โอปะนะยโิก ปจจัต
ตังเวทิตัพโพ วญิูหิติ ฯฯ 
  

และพระคาถาพระพทุธคุณ 56 นี้  เมื่อแบงออกเปน 4 สวน ก็จะได
สวนละ 14 ซึง่เทากับกาํลังพระสังฆคุณ 14 พระคาถา คือ 

  
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ ฯฯ 
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เมื่อนําพระพุทธคุณ 56 พระธรรมคุณ 38 และพระสังฆคุณ 14 นี้
มารวมกันก็จะไดเทากับ 108 อันเปนจํานวนที่ผูปฎิบัติกิจในเร่ืองอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยถือเปนจํานวน
ศักดิ์สิทธิ์อาจจะยังปาฏิหาริยใหเกิดขึ้นไดตามตองการ17 

 พระคาถาพระพุทธเจาหาพระองคที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณ
ของจังหวัดพังงา มีตัวอยางดังนี้ 
ตัวอยางที่ 1 

มะรูม ๑ ระออก ๑ เศกสาพุเจาะ 
    (กป.10) 

  
นําตั วยาทั้ งหมดผสมเข าด วยกันแล ว เสกด วยพระคาถา

พระพุทธเจาหาพระองค 
 
ตัวอยางที่ 2 

มกรูด ๓ ลูก ผา ๔ เอา ๓ ขมิ้นออย ๕ แวน 
ลงเจา ๕ พระองค 
    (คบ.02) 

 
 มะกรูด 3 ลูกผา 4 สวน ใช 3 สวน ขมิ้นออย 5 แวนเสกดวยพระ
คาถาพระพุทธเจาหาพระองค 
 
ตัวอยางที่ 3 

เมื่อจะแชนั้นใหเศกไนยพระเจา ๕ พระองคแล 
    (ตป.08) 

  
เมื่อจะแชยานั้นใหเสกดวยพระคาถาพระพุทธเจาหาพระองค 

 
 
 
                                          

17 เร่ืองเดียวกัน, 267-270.  
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ตัวอยางที่ 4 
มิมออยหาแวน ๑ ลงดวยภระเจาหาองกินหายแลทานเอย 
    (ตป.09) 

 
 ขมิ้นออย 5 แวน ลงดวยพระคาถาพระพุทธเจาหาพระองคกินหาย
จากโรคแนนอน 
 
ตัวอยางที่ 5 

ไบยชะดัด ๑ เสกดวยภระเจาหาภระองแลตํมกินแล 
    (ตป.09) 

 ใบชะดัด 1 เสกดวยพระคาถาพระพุทธเจาหาพระองค แลวจึง
นํามาตมกิน  
 
 6.   พระคาถามงกุฎพระพุทธเจา 
 พระคาถามงกุฎพระพุทธเจามีใจความดังนี้ 
 
   อิติปโส     วิเสเสอิ 
   อิเสเสพุทธะ นาเมอิ 

อิเมนา  พุทธะตังโสอิ 
   อิโสตัง  พุทธะปติอิ18 
  

พระคาถามมงกุฎพระพุทธเจาที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของ
จังหวัดพังงาพบเพียงขนานเดียว ไดแก 
 

หัวหยาจิงคริ่งปงเสกดวยคาถานีแลอิติปโสวิเสเสภุดทะนา
เมอิเมนาภุดทะตังโสอิอิ 

       (ตป.09) 
 

                                          
18คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเชียง[นามแฝง], มนตรพิธีชาวพุทธ, 69. 
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 การเสกดวยคาถานี้วา  อิติปโสวิเสเส ภุดทะนาเมอิเมนาภุดทะ
ตังโสอิอิ  แมคาถานี้เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจาขางตนนั้นพบวามีความ
คลายคลึงกันมาก  เพียงแตขาดไปบางสวน  ผูเขียนวิทยานิพนธไดสันนิษฐานวานาจะเปนพระ
คาถาเดียวกัน 
 
 7.   พระคาถาอิติปโสหรือคาถาพระพุทธคุณ 

พระคาถาอิติปโสหรือพระคาถาพระพุทธคุณมีใจความดังนี้ 
 

อิติปโสภะคะวา  อะระหังสัมมา สัมพุทโธวิชชา จะระนะสัมปนโน สุคะโตโลกะวิทู ปุริสะ
ธัมมะสาระถิ  สัตถาเทวะมะนุดสานัง  พุทโธ  ภะคะวาต1ิ9 

 
 พระคาถาอิติปโสหรือคาถาพระพุทธคุณที่ปรากฏในตํารายาแผน
โบราณของจังหวัดพังงา มีตัวอยางดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1 

ไบนมนาว ๑๐๘ ลํงพระอิติปโส 
       (ทป.01) 
 
 ใบมะนาว 108 ใบ ลงดวยพระคาถาอิติปโส 
 
ตัวอยางที่ 2 

ภริกเจด ๑ กกเจจ ๑ ตํานําหยันเสกดวยอิติปโสกินหายแลฯ
ฯ 

       (ตป.09) 
 พริกเจ็ด 1 กกเจ็ด 1 ตําน้ําแลวเสกดวยพระคาถาอิติปโส 
 
 
 
                                          

19 เร่ืองเดียวกนั, 285. 
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ตัวอยางที่ 3 
แลวทําบายสีนมแมวอัน ๑ ทุเทียนบุชา แลวกวนภอเปนก
ลอนแลวเสกพุดทะคุนสามจม 

       (คบ.06) 
 
 แลวทําบายสีนมแมว  ธูปเทียนเพื่อบูชาครูยานํายามากวนใหเขา
กันจนสามารถปนเปนกอนได  แลวจึงเสกดวยพระคาถาพุทธคุณซึ่งเปนคาถาเดียวกับพระคาถาอิ
ติปโสนั่นเอง 
 
 8.  พระคาถาวิปสสิส 

พระคาถาวิปสสิสมีใจความดังนี้ 
 
   วิปสสิสสะ  นะมัตถุ  จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต 
   สิขิสสะป  นะมัตถุ  สัพพะภูตานุกัมปโน 
   เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ  นะหาตะกัสสะตะปสสิโน 
   นะมัตถุกะกุสันธัสสะ  มาระเสนับปะมัททิโน 
   โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ  พราหมณัสสะ  วุสีมะโต 
   กัสสะปสสะ  นะมัตถุ  วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ 
   อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ  สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต 
   โย  อิมัง  ธัมมะเทเสสิ  สัพพะทุกขา  ปะนูทะนัง 
   เย  จาป  นิพพุตา  โลเก  ยะถาภูตัง วิปสสิสุง 
   เตชะนา  อะปสุณา  มะหันตา  วีตะสาระทา 
   หิตังเทวะมะนุสสานัง  ยังนะมัสสันติ  โคตะมัง 
   วิชชาจะระณะสัมปนนัง  มะหันตัง  วีตะสาระทัง 
   วิชชาจะระณะสัมปนนัง  พุทธัง  วันทามะโคตระมันติ20 
  
 พระคาถาวิปสสิสที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา
มีตัวอยางดังนี้ 

                                          
20 เร่ืองเดียวกนั, 71. 
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ตัวอยางที่ 1   
ผงตรีสิงเหคลีกานดวยกัน ตําผงลายนําไภลยทาเสกวิปปด
สิดหยามีชือประไลยกัน 
     (ตป.09) 
 

 นําผงตรีนิสิงเหคลีกานเขาดวยกัน  ตําผงตรีนิสิงเหละลายน้ําไพล  
เวลาทายานั้นเสกดวยพระคาถาวิปสสิส 1 จบ ยาขนานนี้ชื่อประไลยกัน 
 
ตัวอยางที่ 2 

หยาทังนีลายนําขาวนํามะนาวนําไภลยทาหัายแลเสกดวยวิป
ปดสิดแล 
     (ตป.09) 

 
นําตัวยาทั้งหมดละลายกับน้ําขาว  น้ํามะนาว  และน้ําไพล  กอน

ทาใหเสกดวยพระคาถาวิปปสสิส 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 3 

ผาผากะสิน ๑ กระไดยทังลูกทังแมเสกดวยวิบปดสิดแล 
     (ตป.09) 

 
 ยาทั้งหมดนี้เสกดวยพระคาถาวิปปสสิส 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 4 

ถาจุกเสยีดไสยนําทัวเสกดวย วิดปดสิดเงีนผูกฅอมอบาด
หนิ่งกินหายแล 
     (ตป.09) 

 
 ยานี้แกจุกเสียด  ใหเสกดวยคาถาวิปปสสิส 1 จบ นําเงินผูกที่คอ

หมอตมยาจํานวน 1 บาทเพื่อบูชาครูยา  กินแลวหายจากโรคแนนอน 
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 9.  พระคาถาประจุขาด 
 พระคาถาประจุขาดมีใจความดังนี้ 
 
   พุทธัง  ปจจัก  ขามิ 
   ธัมมัง  ปจจัก  ขามิ 
   สังฆัง  ปจจัก  ขาม2ิ1 
 
 พระคาถาประจุขาดที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัด
พังงา มีตัวอยางดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1 

รากชาภลู๑ รากคาน๑ เศกดวยคาถาประจุะฃาดและฯฯ 
 (ทม.03) 

 
 รวมตัวยาทั้งหมดแลวเสกดวยพระคาถาประจุขาด 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 2 
   ตมกินแกคุนผีคุนยาเศกดวยประจุฃาดแลก 
       (กป.10) 
 
 ยานี้ตมกินแกถูกผีถูกยาใหเสกดวยคาถาประจุขาด 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 3 
   บดใหผงทะลายเลาทารอดและจุฃาดเศกะ 
       (กป.10) 

 นํายานั้นบดใหเปนผงแลวเสกดวยคาถาประจุขาด 1 จบ 
 
 

                                          
21 เร่ืองเดียวกนั, 256. 
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ตัวอยางที่ 4  
   กกเจจ ๑ เสกดวยประจุฃาดแล 
       (ตป.09) 
  
 นํายาทั้งหมดเสกดวยประจุขาด 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 5 
   ตํมสามเอาหนิ่งเสกดวยประจุขาดกินแลฯฯ 
       (ตป.09) 
 
 ยานั้นนํามาตมใสน้ํา 3 สวนตมใหเหลือ 1 สวน แลวเสกดวย
ประจุขาด 
 
 10.  พระคาถามงคลจักรวาลนอย 
 พระคาถามงคลจักวาลนอยมีใจความดังนี้ 
 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สัพพะสังฆานุภาเวนะ  พุทธะระ
ตะนัง   ธรรมะระตะนัง  สังฆะระตะนังติณณัง  ระตะนานัง  อานุภาเวนะจตุราสีติ
สะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  ปฏกกัตตะยานุภาเวนะ  ชินะสาวกานุภาเวนะ  สัพเพเต
โรคา  สัเพเตภะยา  สัพเพเตอนันตะรายา  สัพเพเตอุปททะวา  สัพเพเตทุนนิมิตตา  สัพ
เพเตอะวะมังคลา  วินัสสันตุ   อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก  สิริวัฑฒะโก  ยะสะวัฑฒะ
โก  พะละวัฑฒะโก  วัณณะวัฑฒะธโก  สุขะวัฑฒะโก  โหตุสัพพะทา  ทุกขะโรคะภะยา  
เวรา  โสกา  จุปททะวา  อเนกาอันตะรายาป  วินัสสันตุ จะเตชะสา  ชะยะสิทธิธะนังลา
ภัง  โสตถิภาคยัง  สุขัง  พลัง  สิริอายุจะวัณโณ  จะโภคัง  วุฑฒี  จะยะสะวา  สะ
ตะวัสสา  จะอายุจะชีวะสิทธิ  ภะวันตุเต ภะวันตุสัพพะมังคะลัง  รักขันตุสัพพะเทวะตา  
สัพพะพุทธานุภาเวนะสะทาโสตถีภะวันตุเต ภะวันตุสัพพะมังคะลัง  รักขันตุสัพพะเทวะ
ตา  สัพพะธัมมานุภาเวนะสะทาโสตถีภะวันตุเต  ภะวันตุสัพพะมังคะลัง  รักขันตุสัพพะ
เทวะตา  สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทาโสตถีภะวันตุเต22 

                                          
22 เร่ืองเดียวกนั, 133. 
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 พระคาถามงคลจักรวาลนอยที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของ
จังหวัดพังงา พบเพียงขนานเดียว ไดแก 
 

รากทองหลาง ๑ เสกดวยสดวยสัมภุดทาเจดคาบฝนใหยกิน
คุนหัายแล 

       (ตป.09) 
 
 เครื่องยาทั้งหลายเสกดวยพระคาถาสัมภุดทา  หรือ พระคาถา
มงคลจักรวาลนอย ซึ่งนาจะเปนคาถาเดียวกัน  เพราะคําขึ้นตนนั้นมีความคลายกันโดยขึ้นวา 
สัพพะพุดทา  ซึ่งภาษาใตนั้นนิยมใชคําสั้นๆ  จึงนาจะเปนคาถาเดียวกัน  ใชเสก 7 จบ  จะหายจาก
โรค 
 
 11.  พระคาถาองคุลีมาลปริตร 
 พระคาถาองคุลีมาลปริตรมีใจความดังนี้ 
 

ยะโตหัง  ภคินิ  อริยายะ  ชาติยา  ชาโต นาภิชานามิ  สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาเต
นะ  สัจเจนะ  โสตถิเตโหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ23 

 
 พระคาถาองคุลีมาลปริตร หรือพระคาถายัดตุหังนั้น  ผูเขียน
วิทยานิพนธสันนิษฐานวานาจะเปนพระคาถาเดียวกันกับพระคาถาองคุลีมาลปริตร  เพราะวาพระ
คาถาองคุลีมาลปริตรนั้นขึ้นตนดวยคําวา “ยะโตหัง” ซึ่งมีความใกลเคียงกับคําวายัดตุหังเปนอยาง
มาก จึงนาจะเปนพระคาถาเดียวกัน  พระคาถาองคุลีมาลปริตรที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณ
ของจังหวัดพังงามีตัวอยางดังนี้ 
ตัวอยางที่ 1 
   ยาแทนใหกินเสกยัดตุหังและฯฯ 
       (ทม.05) 
 
                                          

23 อํานวยชยั  สุรเดชมงคล,  คาถาอาคม ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพรุงอรุณ,  2547) 
,122 . 
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 เมื่อจะกินยานี้ใหเสกดวยพระคาถายัดตุหัง 1 จบ   
 
ตัวอยางที่ 2 
   แกลงเอาทับทิมทัง ๕ ตุมกินเสกยัดตุหังกินแลฯ 
       (ทม.05) 
 
 เอาใบทับทิมทั้ง 5 พรอมดวยตัวยาอื่น กอนกินยาใหเสกดวยพระ
คาถายัดตุหัง 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 3    

ตมสามเอาหนึ่งเสกดวยยัตตุหังกินหัายแล 
       (ตป.09) 
 
 ยาทั้งหมดตมน้ํา 3 สวนใหเหลือน้ํา 1 สวน  กอนกินยาใหเสกดวย
พระคาถายัตตุหัง 1 จบ  จะหายจากโรคแนนอน 
 
 12.   พระคาถาสัพโรค 

 พระคาถาสัพโรค มีใจความดังนี้ 
 
   สัพพะโรคะวินิมุตโต   สัพพะสันตาปะวัชชิโต 
   สัพพะเวระมะติกกันโต นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ 
   สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
   มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโย 
   จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง24  
 
 พระคาถาสัพโรคที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา 
พบเพียงขนานเดียวไดแก 

                                          
24เร่ืองเดียวกัน,  136. 
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   ตมนําทาเสกสัาพโรกฯฯ 
       (ม.02) 
 
 ตัวยาทั้งหลายนํามาตมน้ําใชสําหรับทา  กอนทาเสกดวยพระ
คาถาสัพโรค 1 จบ 

   
2.1.1.2  พระคาถาที่ไมสามารถระบุชื่อพระคาถาได 

นอกจากพระคาถาตางๆที่สามารถระบุชื่อพระคาถาไดนั้น  ในตํารายา
แผนโบราณของจังหวัดพังงา ยังพบวามีการใชพระคาถาอื่นๆที่ไมไดระบุชื่อคาถาไวอีกเปนจํานวน
มากซึ่งสวนใหญจะบันทึกเปนอักษรขอม มีตัวอยางดังนี้ 
ตัวอยางที่ 1 
 

ยาลุกตายไนยทอง เอาสบา ๑ ควักเลดสียสองสอน 
เอาสอน ๑ ตม ๗ เอา ๑ เทยีนดําบดไสลงเสกดวย 
คาถานิ ฯฯ โอมภะ หุละ  ๗ คาบ 
    (กป.05) 

 
 ยาลูกตายในทอง  นําสบามาเอาเมล็ดออกเสียกอน และตัวยาอื่นๆ ตม
น้ํา 7 สวน  เคี่ยวใหเหลือน้ําเพียง 1 สวน ใสเทียนดําบดใสลงไปดวย  พรอมทั้งเสกคาถาวา “โอม
ภะ หุละ” จํานวน 7 จบ 
 
ตัวอยางที่ 2 

ตํากินบางทาบางเสกดวยมนตนีฯฯ โอมสิทิกาน 
เหๆติถะติถะปะทุทารุยะนิเนไทเทวะทันตัง 
อุรุนาโลมมุนิสูาหะ เสกหายาแลวจงปด ๑๐๘ คาบ 
    (ทม.02) 

 
 ยาขนานนี้สามารถกินหรือทาก็ได  เมื่อจะกินยาใหเสกดวยคาถาวา” 

โอมสิทิกานเหๆ ติถะติถะปะทุทารุยะนิเนไทเทวะทันตังอุรุนาโลมมุนิสูาหะ”  แลวนํามาปดที่ตัว
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จํานวน 108 คร้ัง  การนํายามาปดที่ตัวนั้นนาจะทําใหรางกายไดรับคาถาที่เสกยาอยางเต็มที่  และ
นาจะทําใหคนไขมีความเชื่อมั่นวาจะหายจากโรคแนนอน 
 
ตัวอยางที่ 3 

ตําปนนําใหกินเสกดวยพระอิติปโสฯฯ โอมเบิก ๒ ปง ๒ 
เสผาวังมายังตัรกู ๒ หนังวัแลหนังควายมาบทททับตัวกู 
หนังชางหนังมาทบตรกู หนังกูโอมสิดทิคืรไปหาเจาหมิง
เสาโทดิ ๗ คาบ เสกนํามันแลปะพะ....สะเรงวี ไชยไชยเย 
๑๐๘  
    (ทม.02) 
 

 ยาขนานนี้ใหตําปนกับน้ํา  เสกดวยพระคาถาอิติปโส 1จบ แลวเสก
ดวยคาถา”โอมเบิก ๒ ปง ๒ เสผาวังมายังตัรกู ๒ หนังวัวแลหนังควายมาบทททับตัวกู หนังชาง
หนังมาทบตรกู หนังกูโอมสิดทิคืรไปหาเจาหมิงเสาโทดิ”  จํานวน 7 จบ  คาถาเสกน้ํามัน  ปะพะ..
สะเรงวี ไชยไชยเย  จํานวน 108 จบ  การใชคาถาหลายบทมากํากับยานั้น  นาจะทําใหยานั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ตัวอยางที ่4 

เอาเปลือกหอยแครงเผาไฟยใหแดงบดจํงผํงใสโลหิดหลํง
ไหลยกีนพลันมันเทาฯฯ ตีมาริโญยันโตภักควา อักษร
สาตรามามุนชุมไนยพระเวษคาถาสับเภตรึงไตรย  อยู 
ไนรางมา เอหิปดฉาอาฉาหิมานีมา  คาถาเรียกอักษรฯฯ 
    (ทม.02) 
 

 คาถานี้ชื่อวาคาถาเรียกอักษร “ตีมาริโญยันโตภักควา อักษรสาตรา
มามุนชุมไนยพระเวษคาถาสับเภตรึงไตรย  อยูไนรางมา เอหิปดฉาอาฉาหิมานีมา “ 
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ตัวอยางที่ 5 
อะหังภันเตโมคะวานา วิปะสะเมอัดถิชาหัง อะวิจิมะหา 
 
นิริยา ถะเปดตะหวามะเตเชณะ ๒ สันติ          ณุภาเว 
 
มะอะติวินาดสันติอะเสสะโตฯฯ คาถาพระโมคลานะเมือ
ดับไฟยนรกและ 

       (ทม.03) 
 

 พระคาถามีใจความวา”อะหังภันเตโมคะลานา วิปะ สะเมอัดถิชาหัง 
 
อะวิจิมะหานิริยา ถะเปดตะหวามะเตเชณะ ๒ สันติ            ณุภาเวนะมะอะติวินาดสันติอะ
เสสะโต” 
 
ตัวอยางที่ 6 

เมีอถาหูงนันใหลํงยันกะระนิไสยกันทะ  
จึงเสกดอยมํนกรนิ โอมกู ๓ สองสูาหะ ๑๑ คาบทํา 
 
วัน       ไสหูเนาเบือหาแลฯฯ 
    (ตป.04) 

 
  เมื่อหุงใหใสยันกะระนีที่กะทะแลวจึงเสกดวยคาถาวา  โอมกู 3 
สองสูหะ  จํานวน 11จบเปนเวลา 3-7 วัน 
 
ตัวอยางที่ 7 

พริก ๗ กก ๗ เกลือ ๗ ไสลงกินหายแล เศกดอย 

คาถาทนิ  

 

พุทา 
ทํามา 
สังคา 

๗ 
๓ 

พุทา 
ทํามา 
สังคา 
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มรนาลัญสัถติ 

   
 
    (คบ.08.) 

 
  เมื่อจะกินยาใหเสกดวยคาถานี้ “พุทฺธา ลสฺปตฺติ ธมฺมาลสฺปตฺ

ติสตา  ลสฺปตฺติ..ทานาสสฺปติสเตทํ” 
 

ตัวอยางที่ 8 
 

บทเทียนดําไสดวยใหกินเศกดอยคาถานี 

 
 
    (คบ.08.) 

 
 เมื่อจะบดเทียดดํานั้นใหเสกดวยคาถานี้ “โอมหุขียานิ” 

 
ตัวอยางที่ 9 

                      
พระคาถาณีพระอาจาริเจาประกอบใหเสกอยาทุก 
ขนานแตไนยกําพีนี 

    (ตป.02.) 
 

 เมื่อจะเสกยาทุกขนานในพระคัมภีรนี้ใหบริกรรมวา “สิสนฺตนาชา ทนฺน
มามิสวทํ” 
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ตัวอยางที่ 10 

ฝนดวยน้ําดอกไมกีนแลฯฯเสกดวยมนนี้ เบาลงที่
น้ํายาไหคนไคกีนบางพนบางวิเสศนักโอมกะจายอักกุพระ
สายพระคาสวาหะ 
    (ตป.07.) 

 
 เมื่อจะใหคนไขกินยาใหเสกคาถานี้ไปที่ยา “โอมกะจายอักกุพระสาย

พระคาสวาหะ”แลวจึงใหคนไขกินบาง  หรือใหหมอยยาพนใหคนไขบาง  เปนยาที่วิเศษนัก 
 
ตัวอยางที่ 11 

ยาสันนิบาตเลือด...ทานบังคับไวเมือสับลงแลวใหอามนตรนิ่
เปาลง 3 ที กอนจึ่งสุมยา โอมยักขีมะนีสาหะคือมนตรรเปา
กระหมอมแล   

( ตป.01 ) 
 

 ยาสันนิบาตเลือดเมื่อสับลงแลวใหเปาคาถานี้ “โอมยักขีมะนีสาหะ” 3 
จบแลวจึงสุมยา  คาถานี้ชื่อคาถาเปากระหมอม 
 
ตัวอยางที่ 13 

ยามิศธิคุณ  ขนานที่ ๒เอาเครี่องยาทังนิ่ตาผํงคุลิการเฃากัน
กับมพราว  ไฟเขยิวเอานํามันทําชอนเทาไนปากเสกดวย
คาถานี   สิทธิการิยะ   โอมสิดทิการครูกูชือพญานาก     
คราดผุมิอานาดไนยพินปดตภี  ฝูงคํนทังหลายมาให
บัตรนีฃอใหลูอํานาดครูกูชือพญานากคราดผุเปนเจาให
ยูกูชั้ดตองพิดทังปว  โอมๆ  นังๆ  พรอม  ดวยพระ    
มสวาหายคาถานิปดทรางแล ...ถาโดยทํายานิกิ่นอยานิกิ่น 
อยานิกระทูงพิษออกส่ินแล          

( ตป.01 ) 
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 คาถานี้กลาวถึงพญานาคผูมีฤทธิ์มากในปฐพี  เพราะฉะนั้นไมวาพิษ
ใดๆทั้งปวงในโลกนี้ก็ไมทัดเทียมพิษของพญานาค  ผูคิดคนยานี้จึงนับถือพญานาคเปนครูยาแก
พิษนั่นเองโดยใหบริกรรมคาถาวา “โอมสิดทิการครูกูชือพญานากคราดผุมิอานาดไนยพินปดตภี  
ฝูงคํนทังหลายมาใหบัตรนีฃอใหลูอํานาดครูกูชือพญานากคราดผุเปนเจาใหยูกูชั้ดตองพิดทังปว  
โอมๆ  นังๆ  พรอม  ดวยพระมสวาหาย” จํานวน 1 จบ 
 
 2.1.1.3   พระคาถาที่มีการใชมากกวา 1 พระคาถา 

จากการศึกษาตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงายังพบอีกวา  มีการ
ใชพระคาถามากกวา 1คาถาในยาแตละขนาน  ซึ่งการใชพระคาถามากกวา 1  คาถานี้เปนการเสก
ใหยาขนานนั้นๆมีความศักดิ์สิทธิ์มายิ่งขึ้น  การใชพระคาถามากกวา 1 คาถาที่ปรากฏในตํารายา
แผนโบราณของจังหวัดพังงา มีตัวอยาง ดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1  

แลวใหเสกดวยพระบุริดจํนจํบ  ใหเสกดวยสักกัตวา  ๑๐๘  
เมือประสํมอยาใหดูเร่ิกใหจํงดีเอาไปยศรีสํามรับหนึง  จิ่งใช
อยาปราสิทธีและ   

( ตป.02 ) 
 

 ยาขนานนี้ใหเสกดวยพระคาถาบุริด  ผูเขียนวิทยานิพนธขอสันนิษฐาน
วานาจะเปนคาถาพระปริตร  ซึ่งคาถาพระปริตรนี้มีเปนจํานวนมาก  แตจากการสัมภาษณหมอยา
ในจังหวัดพังงาสวนใหญนั้นหมอยาจะใชพระคาถาโพชฌงคปริตร  คาถาโพชฌงคปริตรนั้นมี
อานุภาพในการรักษาผูปวย พระคาถาโพชฌงคปริตรมีใจความวา 
 
   โพชฌงโคสติสังขาโต     ธัมมานังวิจะโยตถา 
   วิริยัมปติปสสัทธิ  โพชฌงคาจะตถาปเร 
   สมาธุเปกขะโพชฌงคา   สัตเตเตสัพพะทัสสินา 
   มุนินาสัมมะทกัขาตา      ภาวิตาพหุลีกตา 
   สังวัตตันติอภิญญายะ นิพพานายะจะโพธิยา 
   เอเตนะสัจจะวชัเชนะ โสตถิเตโหตุสัพพะทา 
   เอกัสสมึสะมะเยนาโถ โมคคัลลานัญจะกัสสะปง 
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   คิเลนาทุกขิเตทิสวา โพชฌงเคสัตตะเทสะยิ 
เตจะตังอภินันทิตวา โรคามุจจึสุตังขเณ 
เอเตนะสัจจะวชัเชนะ โสตถิเตโหตุสัพพะทา 
เอกะทาธัมมาชาป เคลัญเญนาภิปฬิโต 
จุนทัตเถเรนะตัญเญวะ ภณาเปตวานะสารทะรัง 
สัมโมทิตวาจะอาพาธา ตัมหาวุฏฐาสฐิานะโส 
เอเตนะสัจจะวชัเชนะ โสตถิเตโหตุสัพพะทา 
ปะหินาเตจะอาพาธา ติณณันนัมปมเหสินัง 
มัคคาหะตะกิเลเสวะ ปตตานุปปตตธิัมมะตัง 
เอเตนะสัจจะวชัเชนะ โสตถิเตโหตุสัพพะทา25 

   
 นอกจากพระคาถาโพชฌงคปริตรยาขนานนี้ยังใชพระคาถาสักกัตวา

โดยเสกจํานวน 108 จบในตอนที่ผสมยานั้นใหดูฤกษยามใหดี  แลวจึงนําบายศรีสํารับหนึ่งไหวครู
ยา  ยาที่ใชจะมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม  
 คําวา โพชฌงค แปลวา ธรรมอันเปนองคแหงการตรัสรู เปนหลักธรรม
ชั้นสูง  เมื่อระลึกถึงก็สามารถคลายความทุกขเวทนาในขณะที่อาพาธได มีเร่ืองเลาวา เมื่อพระ
มหากัสสป และพระโมคคัลลานะอาพาธ พระพุทธเจาไดเทศนาโพชฌงคทั้ง 7 โปรดพระมหากสัสป 
และพระโมคคัลลานะ พรอมทั้งแสดงอานิสงสแหงการเจริญโพชฌงค พระมหากัสสป และพระโมค
คัลลานะไดฟงก็เพลิดเพลินภาษิตของพระพุทธเจาเลยหายจากการอาพาธ คร้ังหนึ่งพระพุทธองค
ทรงประชวร เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส จึงรับส่ังใหพระมหาจุนทะแสดงโพชฌงค 7 เมื่อพระมหา
จุนทะแสดงโพชฌงคจบพระพุทธองคก็หายจากประชวรทันท2ี6 
 ดวยเหตุนี้จึงถือเอาโพชฌงคปริตรเปนมนตรตออายุ เมื่อคนใดปวย
หนัก  เห็นวามีทางรอดไดนอยก็จะทําพิธีตออายุ คือ นิมนตรพระมาสวดบทโพชฌงค โดยนัยที่วา
เมื่อผูปวยระลึกถึงก็จะคลายทุกขเวทนาได แมตอมาการสวดโพชฌงคจะกลายเปนลัทธิพิธีอยาง
หนึ่งที่คนสวนมากฟงไมเขาใจก็อาจทําใหใจคอสบายขึ้น ซึ่งอาจเรียกไดวา โพชฌงคนี้เปนยากําลัง
ทางใจที่จะชวยใหหายจากโรคภัยบางอยางได 

                                          
25 เร่ืองเดียวกนั, 77. 
26 แปลก  สนธิรักษ , พธิีกรรมและประเพณี, พิมพคร้ังที ่8  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

ไทยวัฒนาพานิช, 2523),  20. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 

174

ตัวอยางที่  2 
   เสกดวยสํพุเทหา ๓ จบ  สักกัตวา  ๓ จบแล 
       (ม.01) 
 
 ยาขนานนี้ใชพระคาถาสัมพุทธา  จํานวน 3 จบ  และใชพระคาถา
สักกัตวา  จํานวน 3 จบ  เสกควบคูกันไปทั้งสองคาถายานั้นจะมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวอยางที่ 3 

รากแตงหนู ๑ เอีองนํา ๑ อยานิเอาวัน            เสกใหกิน
แกคุนแกทมปแลฯฯ  โอมเอกะญักฃาเนาวะเทวะปนจะ  
อินทราวนาดสัรติฯฯ ๗ คาฐเงิน +๓ หมาก ๗ คํา เทยินแห
ลม ๑ ผาขาวผืน ๑ คลุมตนอยาหมาก ๓ คํานิใวใตตน แลว
ถอนเทีด 
    (ทม.02) 

 
 ยาขนานนี้ใหเอาวัน 7 คือวันเสาร  วัน 3 คือวันอังคาร สําหรับเสกยา  
เนื่องจากวันเสารและวันอังคารนั้นเปนวันนั้นโบราณถือวาเปนวันแข็ง  ถาใชวันแข็งในการเสกยา
แลวจะทําใหยานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเสกคาถาวา “โอมเอกะญักขา เนาวะเทวะปนจะ 
อินทราวะนาดสันติ”  ใหบริกรรมคาถาจํานวน 7 จบ  แลวจึงคาดดวยเงิน 3 สลึง หมาก 7 คํา เทียน 
1 เลม ผาขาว 1 ผืน  คลุมที่ตนยาไว  แลวนําหมาก  3 คําไวใตตนยา  แลวจึงคอยถอนตนยาขึ้นมา 
 
ตัวอยางที่  4 

ตม ๓ เอา ๑ กินอาบแลเสกเทาวํดงึสา การ ๓๐ สอง  เจา ๕ 
อง ๑๐๘        

๑๐๘ ๑๐๘ กนินุสัน ๑๐๘ อํงกาน
ภินทุะ ๑๐๘ ปสิทิทกุอันแล ฯฯ 
    (ทม.05.) 

 

๗ 
๓ 
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 ยานี้ตมน้ํา 3 สวนใหน้ําเหลือแค 1 สวน เสกดวย พระคาถาอาการ
สามสิบสองจํานวน 1 จบ พระเจาหาพระองคจํานวน 108 จบ พระคาถาอิติปารมิตาจํานวน 108 
จบ พระคาถาสัพเพเทวาจํานวน 108 จบ พระคาถากินนุสัน 108 จบ โองการพินธุจํานวน 108 จบ 
ยานี้จะมีประสิทธิภาพมาก  ผูเขียนวิทยานิพนธไดสันนิษฐานพระคาถาตางๆที่กลาวไวในยาขนาน
นี้ ดังนี้  พระคาถา      อิติปารมิตานั้น นาจะเปนพระคาถาบารมี 10 ทัศ  เพราะวาขอความที่ใช
ข้ึนตนนั้นเปนขอความเดียวกัน  พระคาถาอิติปารมิตามีใจความวา 

 
   อิติปารมิตาติงสา   อิติสัพพัญุมาคตา   

  อิติโพธิมนุปปตโต   อิติปโสจเตนะโม27 
 
 สวนพระคาถาสัพเพเทวานั้นนาจะเปนพระคาถาจตุราวุธเนื่องจาก
ขอความที่ใชข้ึนตนนั้นเปนขอความเดียวกัน พระคาถาจตุราวุธมีใจความดังนี้ 
 

สัพเพเทวา  ปสาเจวะ  อาละวะกาทะโยปจะ 
   ขัคคังตาลปตตังทิสวา  สัพเพ  ยักขา  ปะลายันติ 
   สักกัสสะ  วชิราวุธัง  เวสสุวัณณัสสะ  คะทาวธุัง 
   อาละวะกัสสะ  ทสาวุธัง    ยะมะราชานะยะนาวุธัง 
   อิเม  ทิสวา  สัพเพ  ยักขาปะลายันต2ิ8 
 

สวนพระคาถากินนุสัน  หรือ พระคาถาจันทะปริตรมีใจความวา 
 

กินนุสัน สันตะระมาโน วะ ราหุ จันทัง ปะมญุจะส ิ
   สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุภีโต วะติฏฐะสีติ 
   สัตตะธา เมผะเลมุทธา ชีวันโต นะสุขัง ละเภ 
   พุทธะคาถาภิคโีตมหิ โนเจมุญยะ จันทันต2ิ9 
 

                                          
27 อํานวยชยั  สุรเดชมงคล, คาถาอาคม,98.   
28 เร่ืองเดียวกนั, 54. 
29เร่ืองเดียวกัน ,124. 
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ในสมัยโบราณมีการใชคาถาจนัทะปริตรในการปลุกเสกวัตถุมงคล
ตางๆ เชน  ผายันต  น้ําเตา  ตะกรุด เปนตน  เพื่อปองกันลางราย   นอกจากนีย้ังสามารถใชปลุก
เสกดาย  หรือ  ผายนัต  เพื่อผูกขอมือ หรือ ผูกเปลเด็ก  เพื่อกันภูตผีปศาจที่มารบกวนเด็กใหรองไห
ในเวลากลางคืนได30  โดยใหเสกพระคาถากินนุสันจาํนวน 108 จบ 

พระคาถาโองการพินธุหรือ โองการพินธะนั้นผูเขียนวิทยานิพนธขอ
สันนิษฐานวานาจะเปนพระคาถาโองการทาวมหาพรหมซึ่งมีขอความขึ้นตนคลายกัน  คือ  โองการ 
พินธนานัง  พระคาถาโองการทาวมหาพรหมมีใจความดังนี้ 
 
   โองการพินธนานัง  อุปปนนัง  พรหมมา  สุหะปตินามัง 
   อาทิสัปเป  สุอาคะโต  ปญจปาทมัง  ทิสวา  นะโม  
   พุทธายะ  วันทะนัง 
   สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิการิยะ  ตะถาคะโต 
   สิทธิเตโช  ชะโยนิจจัง  สิทธิลาโภนิรันตรัง  สัพพะกัมมัง 
   ประสิทธิเม 
   สัพพะสิเนหา  จะปชุิโต  สัพพะโกรธา  วินาศสันตุ 
   อะเสสะโต  เมตตา  กรุณายัง  ทะยาวิสา  โสปยา 
   มะนาโปเม  สัพพะโลสสสมิง31 
 
 พระคาถาโองการทาวมหาพรหมนี้  เปนคาถาที่ทาวมหาพรหมกลาว
ถวายแกพระพุทธเจาทั้ง 5 พระองค  ไดแก  

1. พระกุกะสันโธ 
2. พระโกนาคม 
3. พระพทุธสสสป 
4. พระศรีศากยะโคดม 
5. พระศรีอริยะเมตไตร 

                                          
30 เร่ืองเดียวกนั, 125. 
31 วิเทศกรณีย[นามแฝง],  พทุธคาถาและยันต ๑๐๘ ของเกจิอาจารยชื่อดัง  

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบนัดาลสาสน,  มปป), 157. 
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 พระพุทธเจา 5 พระองคจึงไดตรัสเทศนาไวเปนพระคาถานี้เพื่อเปน
สรณะแกชนทั้งหลาย32  โดยใหเสกพระคาถาโองการพินธุนี้จํานวน 108 จบ  นอกจากนี้ยังพบวามี
การใชพระคาถาโองการพินธุในบทไหวครูของพระเปลี่ยน  วัดลุมพินี  อําเภอทายเหมือง  จังหวัด
พังงา อีกดวย 

 
ตัวอยางที ่5 

อยาทงันีตุมกนิเสกสักกัดตหวาเสกดวยสบัภโรกแลวกนิเทิด 
    (ทม.05) 
 
ยาขนานนี้กอนตมกินนั้นใหเสกพระคาถาสักกัตวาและพระคาถาสัพ

โรค คาถาละ 1 จบ  แลวจึงคอยกินยา 
 
ตัวอยางที่ 6 

ถาผูไดยจะรัศกริศดวงทังปวงจะเสกยานันใหเศกดวยสัพโรค 
3 ที อาการสารทสิบสองก็โดยฯฯ 
    (กป.10) 

 
ยาขนานนี้ใชรักษาโรคริดสีดวง เมื่อจะใชยาใหเสกดวยพระคาถาสัพ

โรคจํานวน 3 จบและพระคาถาอาการสามสิบสองจํานวน 3 จบ   
 
ตัวอยางที่ 7 

ดินสวิดมินอย ๑ เศกจูกขาตนยาทา ฯ  ตัต เสกพระเจา ๕  
พระอํงลอยโทงกใดและ 
    (คบ.01) 

 
 ยาขนานนี้นั้นใหเสกดวยพระคาถาประจุขาดจํานวน 1 จบ  และพระ
คาถาพระพุทธเจา 5 พระองคจํานวน 1 จบ 

                                          
32 เร่ืองเดียวกนั,  157. 
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ตัวอยางที่ 8 
ยานี้...ทาตัวบดแลวเสกดวยสักกัตวาสามคาบสับภาสนีะปด
สามคาบ 
    (ตป.09) 
 

 ยาขนานนี้ใหเสกดวยพระคาถาสักกัตวาจํานวน 3 คาบ  และพระคาถา
สัพสี  จํานวน 3 คาบเชนกัน 
 
ตัวอยางที่ 9 

หยาทังนีทานติคาใวยตําหมลิ่งทองหนึงแลเศกดวยวิบปดสิด
สามทีตรีสิงเหสามทีแล 
    (ตป.09) 

 
 ยาขนานนี้นาจะเปนยาที่มีประสิทธิภาพมากเพราะมีการตีคาไวถึง 1 
ตําลึงทอง  กอนจะกินยาใหเสกดวยพระคาถาวิปปดสิดจํานวน 3 จบ  และพระคาถาตรีนิสิงเห  
จํานวน 3 จบ  พระคาถาตรีนิสิงเหนั้นมีใจความวา 
 

ตรีนิสิงเห  สัตตนาเค  ปญจะเพชรฉลูกัญเจวะ  จัตตุเทวา  
ฉวัชฉะราชา  ปญจอินทรา  นะเมวะจะ  เอกะยักขา  
นะวะเทวา  ปญจะพรหมมาสะหะบดี  ทะเวราชา   
อัฏฐะอรหันตา  ปญจะพุทธา  นะมามิหัง33 

 
ตัวอยางที่ 11 

ตํมแลวเสกดวยวิบปดสิดอาการสามสิบสองกินหายแล 
    (ตป.09) 

 

                                          
33 เอมอร  ตรีชั้น,  “การศึกษาดานภาษา  และคติความเชื่อในตํารายาแผนโบราณจาก

สมุดไทย  ของจังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  และสมุทรสาคร”  , 225. 
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 ยาขนานนี้กอนจะตมนั้นใหเสกดวยพระคาถาวิปปดสิดและพระคาถา
อาการสามสิบสองอยางละ 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 12 

ฃีมินหัว ๑ ตํานําหยันเสกดวยประจุฃาด อิติปโส พระเจา
หาภระอง ทังกินทังทาผีทรอกหมิ่ใดยเหลัย 
    (ตป.09) 

 
 ยาขนานนี้ใหเสกดวยพระคาถาประจุขาด  พระคาถาอิติปโส  และพระ
คาถาพระพุทธเจา 5 พระองค  คาถาละ 1 จบ 
 
ตัวอยางที่ 13 

หูงใหคํงแตนํามันแลวจิงไสยฃิผึง เสกดอยสัพะสีเศกกัตะ
วามหาสารคารแล 
    (ตป.03) 

  
ยาขนานนี้ใหหุงกับน้ํามันใสข้ีผ้ึงซึ่งเสกดวยพระคาถาสัพสี  และพระ

คาถาสักกัยวาคาถาละ 1 จบ 
 การศึกษาความเชื่อในการใชคาถาอาคมเพื่อเสกยานั้นพบวา คาถาสวนใหญที่

นํามาใชนั้นเปนคาถาที่ยังใชกันอยูจนถึงปจจุบัน  และเปนคาถาที่พระสงฆใชสวดอยูเปนประจํา  
เชน  พระคาถาสักกัตวา  พระคาถาอาการสามสิบสอง  พระคาถาพระพุทธคุณ  พระคาถามงคล
จักรวาลนอย ฯลฯ ยังมียาอีกหลายขนานที่ใชคาถาเฉพาะเจาะจงสําหรับยาขนานนั้นๆ คาถา
เหลานี้ไมระบุชื่อของคาถา  สวนใหญจะเปนคาถาที่บันทึกดวยอักษรขอม และไมปรากฏพบใน
ปจจุบัน  แมแตหมอยาเองนั้นก็ไมรูจักคาถาเหลานี้และไมไดนํามาใชรักษา นอกจากนี้ยังพบวายา
บางขนานนั้นใชพระคาถาเพียงคาถาเดียวในการเสกยา และยาบางขนานจําเปนตองใชพระคาถา
หลายพระคาถา ทั้งนี้การใชคาถามาเสกยานั้นก็เพื่อใหยาขนานนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์  และทําใหยา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ยิ่งใชคาถามากเทาใดยานั้นจะมีอานุภาพมากรักษาโรคไดอยางแนนอน   
การรักษาโดยใชพระคาถาตางๆ นั้นยังเปนการเสริมกําลังใจใหกับคนไข  เปนการรักษาแบบ       
จิตบําบัด ( Phycho Theraphy ) เพื่อใหคนไขมีความเชื่อวาอานุภาพของพระคาถานั้นจะทําให      
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ยานี้มีประสิทธิภาพ  เมื่อกินแลวจะหายจากโรค  และเปนมงคลกับตัวเอง  เมื่อคนไขมีกําลังใจและ
จิตใจที่เขมแข็งแลวรางกายก็จะเขมแข็งตามไปดวย  การเสกพระคาถานี้จึงเปรียบเสมือนการ
บําบัดทางใจ  เปนการรักษาโดยใชหลักจิตวิทยา  ดังคํากลาวที่วา  “ใจเปนนายกายเปนบาว”  
นับวาเปนความชาญฉลาดของคนโบราณที่รูจักการนําหลักจิตวิทยามาใชในการรักษาผูปวย   

 อนึ่ง จากการที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดสัมภาษณหมอยาในจังหวัดพังงานั้นพบวา  
ในปจจุบันหมอยามีทัศนคติตอการรักษาดวยการเสกคาถาตางๆในการรักษานั้นโดยสามารถแบง
ออกเปน 3 ประการคือ 
 1.หมอยาเชื่อวาการรักษาโรคจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นอยูที่การจัดยา
สมุนไพรโดยตรง  ไมจําเปนจะตองเสกยาใดๆทั้งสิ้นเพราะการเสกยานั้นทําเพื่อใหคนไขสบายใจ
เทานั้น  จะเสกหรือไมมีผลเทากัน  แตอานุภาพที่แทจริงที่ทําใหคนไขหายปวยนั้นอยูที่การจัด
สมุนไพรใหกับคนไขตางหาก  ถาหมอยาจัดยาถูกตอง  สมุนไพรที่จัดมีความสดใหม  และคนไข
นําไปปรุงอยางถูกวิธียอมหายจากโรคได34 

 2.หมอยามีความเชื่อวาการจัดยาสมุนไพรที่ดีนั้นเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง  
แตก็ไมอาจทําใหการรักษานั้นสมบูรณ การเสกยาเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญอยางมากใน
การรักษา  เพราะความศักดสิทธของพระคาถาตางๆที่นํามาใชจะสงเสริมใหยานั้นมีอานุภาพ  และ
ใหคนไขหายจากโรค35 
 3.หมอยาอีกกลุมมีความเชื่อวาวาการจัดยาสมุนไพรที่ดี  และการเสกคาถานั้น
ไมไดทําใหคนไขหายจากโรคไดดีเทาที่ควร  แตส่ิงที่สําคัญนอกเหนือจาก 2 ประการแรก คือ การ
ไหวครูยา  โดยหมอยามีความเชื่อวาถึงแมจะใหมียาสมุนไพรที่ดี  และไดเสกคาถาถูกตอง  แตขาด
การไหวครู  ยานั้นก็ไมมีประสิทธิภาพเพราะครูยาหรือเจาของยาไมอนุญาตใหนํายามาใช  หมอยา
จึงตองมีการบอกกลาวครูยากอนทําการรักษา  เพื่อรําลึกพระคุณของครูยาที่ไดคิดคนยาเหลานี้
ออกมา  เมื่อไดบอกกลาวหรือบูชาครูยาแลวการรักษาก็จะเปนไปไดดวยดี  และยานั้นจะมี
ประสิทธิภาพมากเพราะครูยาอนุญาตใหนํายามารักษาได36 

                                          
34 สัมภาษณ  พระครูบุญญาภินันท, เจาอาวาสวัดปาโมกข จังหวัดพังงา, 14  มนีาคม 

2546. 
35 สัมภาษณ  ประวิง  แซตี๋,  หมอยาพื้นบานของจังหวัดพังงา,  16  มีนาคม  2546. 
36 สัมภาษณ  จริต  เพชรวงศ,  หมอยาพืน้บานของจงัหวัดพังงา,  14  มนีาคม  2546. 
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 นอกจากนี้การเสกยาของหมอยาในปจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงไป  จากเดิม
ที่มีการเครงครัดเรื่องพิธีกรรมตางๆ  แตปจจุบันก็ไดตัดบางสวนที่ยุงยากออกเหลือเพียงบางสวน 
ทั้งนี้หมอยาหลายทานใหเหตุผลวา  มีการปรับข้ันตอนของการรักษาใหเขากับการดํารงชีวิตใน
ปจจุบัน  เนื่องจากหมอยาไมไดประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียว  หมอยาสวนใหญในจังหวัดพังงา
นั้นประกอบอาชีพทําสวนเปนอาชีพหลัก  สวนหมอยานั้นเปนอาชีพรองลงมา  อีกทั้งหมอยาที่เปน
สตรีนั้นก็มีภาระที่ตองทํางานบาน  และเลี้ยงลูก  ไมมีเวลาที่จะศึกษาและประกอบพิธีเหลานั้นได
ทั้งหมด37  เพราะพิธีโบราณนั้นใชเวลากระทํานาน  มีหมอยานอยมากที่ยังคงรักษาตามความเชื่อ
แบบโบราณ  ซึ่งสวนใหญหมอยาดังกลาวสวนใหญจะมีอายุประมาณ 75 – 98 ป  สวนหมอยารุน
ใหมก็ยังรักษาโดยการเสกยา  แตอาจลดจํานวนคาถาลง  เหลือเพียงคาถาที่สามารถพบไดใน
ปจจุบัน เชน พระคาถาสักกัตวา  พระคาถาสัพโรค  พระคาถาสัพสี  พระคาถาอาการสามสิบสอง  
และพระคาถาประจุขาด  เปนตน สวนพิธีการรักษาแบบโบราณนั้นหมอยาเลาวาเคยเห็นแตสมัย
พอหรือบรรพบุรุษของตนเทานั้น38  ตัวหมอยาเองไมไดรับสืบทอดมาทั้งหมด  ซึ่งนาเสียดายเปน
อยางมากที่พิธีการรักษาและความเชื่อเหลานี้จะตองหายไปจากสังคมไทย  โดยที่ไมมีผูสืบทอด 

 
2.1.2   การใชคาถาอาคมลงเลขยันต 

การใชคาถาอาคมลงเลขยันตนี้พบเปนจํานวนมากในตํารายาแผนโบราณของ
จังหวัดพังงา  เชน 
 
ตัวอยางที่ 1 ยันตผูกเด็กใหหายไข 
 

ลงตะกัวผกูเดก 
หายใฃและ 
(กป.09) 

ภาพที ่10  ยันตผูกเด็กใหหายไข 

                                          
37เร่ืองเดียวกัน. 
38สัมภาษณ  ประวิง  แซตี๋,  หมอยาพื้นบานของจังหวัดพังงา,  16  มีนาคม  2546. 
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ตัวอยางที่  2 ยันตผูกมือเด็กใหเลี้ยงงาย 
 

  
ชิกหมอรผูกมืเดกเลยีงงายและ 

(กป.09) 
 

ภาพที ่ 11 ยันตผูกมือเด็กใหเลี้ยงงาย 
 

ตัวอยางที่  3 ยันตแปดทิศ 
 

 
      เขียนใ.....แปดทิดกันปกินเฃา 

    (กป.09)  
 
ภาพที ่12  ยันตแปดทิศ 

 
ตัวอยางที่  4 ยันตกันแมซื้อ 

        
      กันแมชื 

(กป.09) 
 
ภาพที ่13 ยนัตกันแมซื้อ 
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ตัวอยางที่  5. ยันตกันรกติด 

 
ยัรนิรํกติดลางนํากิรแล 

(กป.09)  
  
ภาพที ่14  ยันตกันรกติด 
 
ตัวอยางที่ 6 ยันตตรีนิสิงเห 

 
เอายันภุดทะจักลงทองมอ ยันตรีสิงเหหุมปากมอแลเสกดวย
ถอนภัดแล 
    (ตป.09) 

 
ภาพที ่15 ยนัตตรีนิสิงเห 

    
ยาขนานนี้ใหเอายันตพุทธจักรลงที่กนหมอตมยา  ยันตพุทธจักรนี้ผูเขียน

วิทยานิพนธไมสามารถหาไดวามีลักษณะเปนอยางไร  แลวเอายันตตรีนิสิงเหหุมที่ปากหมอ  แลว
จึงเสกดวยพระคาถาถอนภัด  ซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธขอสันนิษฐานถึงพระคาถาถอนภัดวา  นาจะ
มาจากคําวา  พัทธสีมา  ซึ่งในทองถิ่นนั้นหมายถึงการฝงลูกนิมิต  พระคาถาถอนพัดมีใจความวา 
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   สะมุหะเนยยะ  สะมุหะนะติ 
   สะมุหะโต  สีมาคะตัง 
   พัทธะเสมายัง  สะมุหะนิตัพโพ  เอวัง  เอหิ 
   นะเคลื่อน  โมถอน  พุทคลอน  ธาคลาย  ยะเลื่อนหลุดลอย39 
 
ตัวอยางที่  8. ยันตเขียนใสใบตะโหนด 

 
                                      ยันนิเฃยิน ไสยไปยตะโหนด เผาไฟยนํามันงา 

ใหกินออกและฯฯ วัดคาวงคีลเอกดวยมตระนี้ฯฯโอม สะๆ ระ
สะสูาหะ ๗ คาบ 

   (ทม.02) 
 

ภาพที ่16 ยนัตเขียนใสใบตะโหนด 
 

 ยันตนี้เขียนใสใบตะโหนด  แลวนําไปเผาไฟน้ํามันงา  แลวเสกดวยคาถานี้  
“โอม สะๆ ระสะสูสาหะ” จํานวน 7 จบ 
 
ตัวอยางที ่9 ยนัตผูกขอมือ 

 
     ยันนีลงทิศมอนลูกตํกผูฅมืและ 
       (ทม.03) 
ภาพที ่17 ยนัตผูกขอมือ 
 

                                          
39 คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเชียง[นามแฝง], มนตรพิธีชาวพุทธ, 75. 
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ตัวอยางที ่ 10 ยันตปดปากประตู 

 
ยันนิปดปากประตูคาถาลอมยันภาวนากนัใฃไดแล 

       (ทม.03) 
 
ภาพที ่18 ยนัตปดปากประตู 
 
ตัวอยางที ่ 11 ยันตกันเดก็รอง 

 
ยันผุกเด็กมิรองเลย 

       (กป.09) 
                                                                                                                                                                      
ภาพที ่19 ยนัตกันเด็กรอง 
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ตัวอยางที ่ 12 ยันตกันแมซือ้ 

 
 

     ยันกันแมซิอแล  
       (กป.09) 
 
ภาพที ่20 ยนัตกันแมซื้อ 
 
ตัวอยางที่  13 ยันตลงลูกหิน 

 
ยันนิลํงโลกหนีแล 

    (กป.07) 
ภาพที ่21 ยนัตลงลูกหนิ 
 
ตัวอยางที่  14 ยันตลงแมหิน 

 
 

ยันนิลํงแมหีนแลฯฯ 
       (กป.07) 
ภาพที ่22 ยนัตลงแมหนิ 
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ตัวอยางที่  15 ยันตลงที่บดยา 

 
ยันลงหนาบดยา 

    (คบ.04) 
 

ภาพที ่23 ยนัตลงที่บดยา 
 

ตัวอยางที่  16 ยันตลงทองหมอ 

 
งนตนิเทยิน +๑ ผาฃาวผนื ๑ เมือกนิหยาผนัหลงัให 

   ผิลองกินเทิด  ยันนิทองมอเลย 
       (กป.10) 
 
ภาพที ่24 ยนัตลงทองหมอ 
 
ตัวอยางที ่ 17 ยันตปดฝาโถ 

 
ภาพที ่25 ยนัตปดฝาโถ 
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เปนทรัพอยา ๒๑ ส่ิงหอผาแชน้ําสมจากก็ไดเหลาก็ไดแชแลว
ใหเศกในพระสงฆสําแดงอาบัติแลวใหลงยันตนีปดผาโถแชอ
ยาฝงเฃาเปลือกไวสามคืน 

       (ตป.08) 
        
 ใหเอายาทั้ง 21 ส่ิงหอผาแลวนําไปแชน้ําสมจาก  หรือเหลาก็ได  แลวจึงเสก
ดวยพระคาถาพระสงฆสําแดงอาบัติ  หลังจากนั้นใหลงดวยยันตนี้ปดฝาโถแลวเอายาไปฝงไวใน
ขาวเปลือก 3 คืน  การเสกใหพระสงคสําแดงอาบัตินี้นาจะเปนพระคาถาวิธีแสดงอาบัติ  ผูเขียน
วิทยานิพนธสันนิษบานวานาจะเปนพระคาถาเดียวกัน  พระคาถาวิธีแสดงอาบัติมีใจความดังนี้ 
 

(พรรษาออนวา)   สัพพา ตา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา ๓ หน) 
     สัพพา คะรุละหุกา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา ๓ หน) 
     อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย 
     อาปตติโย อาปชชิง ตา ตุมหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ 

(พรรษาแกรับวา)   ปสสะสิ อาวุโส ตา อาปตติโย 
(พรรษาออนวา)   อุกาสะ อามะ ภันเต ปสสามิ 
(พรรษาแกรับวา)   อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ 
(พรรษาออนวา)   สาธ ุสุฏุ ภนัเต สังวะริสสาม ิ

     ทุปยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสาม ิ
     ตะติยัมป สาธ ุสุฏุ ภันเต สังวะริสสาม ิ
     นะ ปุเนวัง กะริสสามิ 
     นะ ปุเนวัง ภาสสิสามิ 
     นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ 
   (จบพรรษาออน) 

(พรรษาแกวา)      สัพพา ตา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา ๓ หน) 
     สัพพา คะรุละหุกา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา ๓ หน) 
     อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปตติโย 
     อาปชชิง ตา ตยุหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ 

(พรรษาออนรับวา)  อุกาสะ ปสสะถะ ภันเต ตา อาปตติโย 
(พรรษาแกวา)         อามะ อาวุโส ปสสาม ิ
(พรรษาออนรับวา)  อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ 
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(พรรษาแกวา)        สาธุ สุฏ ุอาวุโส สังวะริสสามิ     
           ทุติยัมป สาธ ุสุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ     
         ตะติยมัป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ     
        นะ ปุเนวัง กะริสสามิ 
          นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ 
          นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ ฯ40 
 
ตัวอยางที่ 18 ยันตสําหรับใสในกระออม 
 

 
  
ภาพที ่26 ยนัตสําหรับใสในกระออม 

 
 จากการศึกษาความเชื่อเรื่องการลงเลขยันตของตํารายาแผนโบราณของ
จังหวัดพังงาพบวา มีการใชยันตตางๆเปนจํานวนมาก  ยันตสวนใหญไมไดระบุชื่อยันตเอาไวแต
หมอยาสามารถจดจําไดอยางแมนยํา  ทําใหสังเกตเห็นไดวาผูที่จะเปนหมอยานั้นจะตองมี
สติปญญาและความจําเปนเลิศ  นอกจากจะตองจํายาขนานตางๆที่ใชรักษาแลว  ยังตองจดจํา
พระคาถาตลอดจนถึงยันตตางๆไดเปนอยางดี  และหมอยาจะตองเปนผูรูอักขระขอมเพื่อใชในการ
อานและการเขียนยันต  ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้หมอยาจะเรียนรูและจดจําไว  เพราะในเวลาที่รักษานั้น
หมอยาไมไดเปดดูตํารายาเลย  ตํารายานั้นเอาไวสําหรับบูชาเทานั้น  เพราะหมอยาสามารถจดจํา
ไดหมดแลว  การลงยันตนั้นสามารถลงไดหลายที่แตกตางกันไปเชน  ลงในแผนตะกั่ว  ลงที่ปาก
หมอ  ลงที่กนหมอหรือกนกระทะ  ลงในผาแดงหรือผาขาว  เปนตน  การลงยันตนี้จะลงแตกตางกนั
ไปยันตชนิดเดียวกันนั้นสามารถจะลงที่ใดก็ไดสุดแลวแตจุดประสงคของการลงนั้น  การลงยันตนี้ 

                                          
40 เร่ืองเดียวกนั, 94. 
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เปนการทําใหยานั้นศักดิ์สิทธิ์   และอุปกรณตมยานั้นสะอาดปราศจากปศาจหรือส่ิงชั่วรายตางๆที่
จะมาสูบเอาอานุภาพของยาไป   และนอกจากนี้การลงยันตเพื่อปองกันภูตผีปศาจไมใหมารบกวน
เด็กไดอีกดวย 
 

2.1.3.1.1 ความเชื่อเร่ืองการลงอักขระ 
การลงอักขระนั้นพบในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงามี

ตัวอยาง ดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1 

มกรูด  ๓  ลูก  ผา  ๔  เอา  ๓  ขมิ้นออย  ๕  แวนลงเจา ๕ 
พระองค 
    (คบ.02) 

 
 มะกรูด 3 ลูกผา 4 สวน ใช 3 สวน ขมิ้นออย 5 แวนเสกดวยพระ
คาถาพระพุทธเจาหาพระองค คาถาพระพุทธเจาหาพระองค มักจะใชเสกเครื่องยาที่มี 5 ชิ้น เชน 
ขมิ้นออย 5 ชิ้น โดยชิ้นที่ 1 ลงวา นะ  ชิ้นที่ 2 ลงมา โม ชิ้นที่ 3 ลงวา พุท ชิ้นที่ 4 ลงวา ธา และชิ้น
ที่ 5 ลงวา ยะ  นอกจากนี้จากการสัมภาษณหมอยาในจังหวัดพังงาพบวาพระคาถาพระพทุธเจาหา
พระองคยังใชในการเสก  หลิว41  โดยที่หมอยาจะใชมือขวาจับที่มุมของหลิวแลวทองคาถา  ถา
หลิวมี 5  แฉก  ก็จะทองวา  นะโมพุทธายะ  โดยไลมือไปใหครบทั้ง  5  มุม  แตถาเปนหลิว  8  มุม  
จะทองวา  นะโมพุทธายะมะอะอุ42   
 
ตัวอยางที่ 2 

มิมออยหาแวน ๑ ลงดวยภระเจาหาองกินหายแลทานเอย 
    (ตป.09) 
 

                                          
41หลิว  หมายถึง  เฉลว  ไมไผสานเปนรูป  5  แฉก  หรือ  8  แฉก  ใชสําหรับเสียบไวที่

ฝาหมอขณะตมยาเพื่อปองกันไมใหควันออกจากหมอมากเกินไป หรือกันพิทยาธรมาสูบเอา
อานุภาพของยาไปทําใหตัวยาจะจืดจาง    

42 สัมภาษณ  ประวิง  แซตี๋,  หมอยาพื้นบานของจังหวัดพังงา,  16  มีนาคม  2546. 
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 ขมิ้นออย 5 แวน ลงดวยพระคาถาพระพุทธเจาหาพระองคกินหาย
จากโรคแนนอน  
 
ตัวอยางที่ 3 
   

ฝกสมปอยลงภูชงทังเจจ  บอระเภจลงดวย ชะ

ง อ ล ง ด ว ย   ขี มิ น อ อ ย
ล ง ด ว ย ไ ป ย ม ะ ก รู ด ร อ ย แ ป ด

ล ง ด ว ย ไ บ ย ม ะ น า ว ร อ ย แ ป ด
ลงดวยย   ...เสกดวยประจุฃาดแลเอาดอิติปโส
ถอยหลังลงทองมอแลเมีอจะตมเงิ่นบาดหนึ่งงเทยีนแลม
หมากสามคําแล 
    (ตป.09) 

 
ยาขนานนี้นั้นให”เอาฝกสมปอยลงภุชงทั้ง 7”  ซึ่งคาถานี้ผูเขียน

วิทยานิพนธสันนิษฐานวานาจะเปนพระคาถา โพชฌงค 7  สวนบอระเพ็ดลงวา “ก ส น”  ชะงอลง
วา “น ม พ ท “ ขมิ้นออยลงวา   “ ก ม พ ส ” ใบมะกรูด 108 ใบลงวา “ ส ภ จ ก” ใบมะนาว 108 
ใบ ลงวา ”ก ส น” จากนั้นเอาสวนผสมทั้งหมดผสมเขาดวยกันแลวเสกดวยพระคาถาประจุขาด
จํานวน 1 บท  สวนที่กนหมอตมยานั้นใหลงดวยพระคาถาอิติปโสถอยหลังจํานวน 1 จบ  ซึ่งพระ
คาถาอิติปโสถอยหลังนั้นมีใจความวา 
 

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา 
   นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ 
   สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ 
   นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ 
   สุ โน ปน สัม ณะ ระ จะ ชา 
   วิช โธ พุท สัม มา  สัม หัง ระ 

  อะ วา คะ ภะ โส ป ติ  อิ   
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พระคาถานี้เปนพระคาถาเดียวกันกับพระคาถาอิติปโส หรือพระ
คาถาพระพุทธคุณเพียงแตทองถอยหลังนั่นเอง  หลังจากลงคาถาที่กนหมอตมยาแลวใหนําเงิน 1 
บาท เทียน 1 เลมและหมาก 3 คําเพื่อบูชาครูยา สวนการลงอักขระ นะ มะ พะ ธะ นี้เปนพระคาถา
หัวใจธาตุทั้ง 4    นะ มะ พะ ธะ นี้เปนตัวธาตุที่ถอดออกจากแมธาตุใหญ คือ นะโมพุทธายะ  แตที่
ตัดเหลือเพียง 4 ธาตุ ก็เนื่องจากอากาศธาตุนั้นมีอยูโดยรอบในสวนอันวางเปลาและธาตุทั้ง 4 คือ 
ดิน น้ํา ลม ไฟ นั้นเปนตัวประกอบอันสําคัญที่จะยังอากาศธาตุใหยืนอยูได หากธาตุใดธาตุหนึ่ง
เกิดวิบัติข้ึนจนหมดทางแกไขก็จะเปนจุดเสื่อมของอากาศธาตุ  จนทําใหอากาศธาตุหมดไปดวย  
อากาศธาตุจึงเปนธาตุใหญที่ครอบคลุมธาตุทั้ง 4 ไว ดั้งนั้นจะเห็นไดวาเมื่อพิจารณาดูกําลัง 
อาโปธาตุ 12 ปถวีธาตุ 21 เตโชธาตุ 6 วาโยธาตุ 7นั้นเมื่อรวมกันแลวจะไดเทากับจํานวน 46 ซึ่ง
เมื่อเอาเลข 4 และเลข 6 นี้รวมกันเขาจะไดเทากับจํานวน 10 อันเปนกําลังของอากาศธาตุพอดี 
เพราะฉะนั้นอากาศธาตุก็เทากับ อาโปธาตุ+ปถวีธาตุ+เตโชธาตุ+วาโยธาตุ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
วา ยะ นั้นเทากับ นะ+โม+พุท+ธา นั่นเอง อังนั้นในการพิจารณาธาตุทั้ง 4 จึงไดถอดอักขระออก
จากแมธาตเฉพาะ นะโมพุทธา เทานั้น คือ 
  นะ อาโปธาต ุ ถอดออกเปน นะ 
  โม ปถวีธาต ุ ถอดออกเปน มะ 
  พุท เตโชธาต ุ ถอดออกเปน พะ 
  ธา วาโยธาต ุ ถอดออกเปน ธะ 
 

นะ มะ พะ ธะ ธาตุทั้ง 4 นี้ถือเปนธาตุหลอเลี้ยงรางกาย หากธาตุทั้ง 
4 นี้คงอยูโดยสมบูรณไมวิปริตผิดแผกไป สังขารรางกายก็คงอยูโดยไมไดเจ็บปวยแตอยางใด แต
หากธาตุทั้ง 4 นี้เกิดวิปริตขึ้นเมื่อใด จะเปนธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตาม อาการเจ็บปวยก็จะเกิดขึ้นทันที 
และก็เปนไปตามธาตุที่วิปริตนั้น ดังนั้นหมอยาจึงถือเอาธาตุทั้ง 4 เปนสมุฏฐานใหญสําหรับใช
พิจารณาตรวจอาการเจ็บปวยทั้งหลาย43 การลงอักขระ จะ ภะ กะ สะ นี้เปนพระคาถาหัวใจพระ
กรณีย ซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธสันนิษฐานวานาจะเปนพระคาถาเดียวกันแตอาจจะมีการทองหรือ
การบันทึกสลับที่เปน“ ส ภ จ ก”  ก็อาจเปนได 
 
ตัวอยางที ่4 

                                          
43 เทพย สาริกบุตร,  คัมภีรหัวใจ 108,  58-60. 
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ไบยมะนาวนัาววรอยแปดลงดวยตัวทุมแลมินออยลงดวย
ภระเจาหาภระองหัวไภลย ลงดวยภระทําจดกําภลีแล 
    (ตป.09) 
 

ยาขนานนี้นั้นใหเอาใบมะนาว 108 ใบลงดวยตัวทุม  ขมิ้นออยลง
ดวยพระคาถาพระพุทธเจา 5 พระองคจํานวน 1 จบ  และหัวไพลนั้นใหลงดวยพระคาถาพระธรรม 
7 คัมภีร จํานวน 1 จบ  การลงอักขระ พระธรรม 7 คัมภีรนั้น มีใจความวา สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ ซึ่ง
เปนการนําชื่อพระคัมภีรในพระอภิธรรมปฎกทั้ง 7 หมวดมายอเปนอักขระหรือ  “หัวใจ” เพื่อใชใน
การเสกเปา หรือลงเลขลงยันตดังนี้ 
 
  สัง มาจาก  พระสังคิณ ี
  วิ มาจาก  พระวิภังค 
  ขา มาจาก  พระธาตถุถา 
  ปุ มาจาก  พระปุคคลบัญัติ 
  กะ มาจาก  พระกถาวัตถ ุ
  ยะ มาจาก  พระยมก 
  ปะ มาจาก  พระมหาปฎฐาน44 

  
พระคาถาหวัใจพระธรรม 7 คัมภีรนี้มีคุณานุภาพยิ่งสารพัดที่จะใชได

ทุกประการ เมือ่เกิดเจ็บปวยขึ้นก็สามารถใชคาถานี้เปาพนหรือทําน้ํามนตรรดอาบ หรือกินแก
โรคภัยไขเจ็บ แกกะทาํคุณผคีุณคนทุกประการ 

จากการศึกษาความเชื่อเรื่องการลงอักขระในตํารายาแผนโบราณ
ของจังหวัดพังงาพบวา  การลงอักขระมักจะนิยมลงกับสมุนไพรที่มีลักษณะเปนหัว  สามารถนํามา
หั่นเปนแวนๆได  เชน  ขมิ้นออย  หัวไพล  บอระเพ็ด ลูกมะกรูด สวนสมุนไพรที่มีลักษณะเปนใบนั้น
มักจะใช  ใบมะนาว  หรือ ใบมะกรูด  และสวนใหญจํานวนที่นํามาใชลงอักขระนั้น คือ 3  5  7  

                                          
44 เอมอร  ตรีชัน้“การศึกษาดานภาษา  และคติความเชื่อในตํารายาแผนโบราณจาก

สมุดไทย  ของจังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  และสมทุรสาคร”  ,132. 
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และ 108  เปนสวนมาก  ซึ่งการลงอักขระลงไปในสมุนไพรนี้เชื่อกันวาจะทําใหยานั้นมีความ
ศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น   
  

2.1.4 ความเชื่อเร่ืองการทําบัตร 
บัตร หมายถึงใบไมหรือใบตองที่นํามาเย็บเปนกระทงใสกุงพลา ปลายํา พลี

แปลวา เซน   บัตรพลี จึงหมายถึง กระทงเครื่องเซน เอากระทงเครื่องเซนนี้วางลงในภาชนะอันทํา
ข้ึนดวยหยวกเปนอยางถาดเพื่อนําไปงาย   

การทําบัตรหรือเครื่องเสียกบาลนั้นมีปรากฏหลักฐานมาตั้งแตสมัยโบราณ  ซึ่ง
การทําบัตรหรือเครื่องเสียกบาลนั้นมักจะทําขึ้นเพื่อบูชาผีที่ทําใหเด็กเจ็บปวย  ความเชื่อเร่ืองการ
ทําบัตรเพื่อเสียกบาลปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  มีตัวอยางดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1 

จักวาในครรภรักษา...เกิดเหตุในครรภ ถาจะแก 
   ใหทําบัด ๔ มุมแลวเอาแปงครึ่งทองเสกดวย 
   มนตรนี  
   แปงปนหญิง ภูเขา รูปไก หมา เอาเขาใสกลาง 

ลูกไม ๗ บูชาแลวเอาไปสงทิศอาคะเณ 
    (คบ.03) 

 
เมื่อเกิดเหตุในครรภใหทําบัตร 4 มุม เอาแปงคลึงทองแลวเสกดวยคาถาวา 

“โอม ชิช ภ พ สฺ พา ห” แลวจึงปนรูปผูหญิง  ภูเขา  ไก  หมา ใสไวตรงกลางเอาผลไม 7 อยางใสลง
ไปในบัตร  แลวจึงเอาไปวางไวที่ทิศอาคเนย หรือทิศตะวันออกเฉียงใต  
 
ตัวอยางที่ 2 

 
มีครรภ ๒ เดือน...ใหทําบัดแหลมอันหนึ่ง ๑  
เอาแปงคลึงทองแลวเสกดวยมนนี้ 

 
๗ คาบเอาแปงคลึงทองแลงปนแมวตัว ๑ ผัก ๓ สิง 
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เขาสุกตืนตองเอาเอาพรมแปงหมอมเอาสงพิศบูร 
    (คบ.03) 
 

เมื่อมีครรภ 2 เดือนใหทําบัตรแหลม  เอาแปงคลึงทองแลวเสกดวยคาถาวา 
“โอฺม ม ริ สา ชิ นฺตํ เย สา ห” จํานวน 7 จบแลวจึงปนรูปแมว 1 ตัว ใสผัก 3 ชนิด ใสขาวสุก พรม
ดวยแปงหอมนําไปไวทางทิศบูร  ซึ่งนาจะเปนทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก 
 
ตัวอยางที่ 3 

 
มีครรภ ๓ เดือน...ถาจะแกใหทําบัด ๓ มุม เอาแปง 

ถั่วเขียวเสกดวยมนตรนี้   

 
๓ คาบ ปนรูปหญิง รูปกระตาย เอา 

เขาสุกกองเปนจอมลอมเอาดอกไมเลาเฃา น้ํานมโค  
ผัก ๓ สิง ดอกไม ๓ สิงแปงหอมพรมสงทิศปจฉิมหาย 

      (คบ.03) 
 

เมื่อมีครรภได 3 เดือน ใหทําบัตร 3 มุม แปงถั่วเขียวเสกดวยคาถาวา “โอฺมสํทํ
สาปกเรติเท  ภนวาอรจากานมา  เรหิชหิชหิอาตฏนฺติ  หิเนหิเน” จํานวน 3 จบ  แลวจึงปนรูปผูหญิง 
รูปกระตาย  เอาขาวสุกกองเอาดอกไมใสรอบบัตร ใสน้ํานมวัว  ผักและดอกไมอยางละ 3 ชนิดเอา
แปงหอมพรมที่บัตรแลวจึงนําไปวางทิศปจฉิม  ซึ่งนาจะหมายถึงทิศประจิม  คือ ทิศตะวันตก 

บัตรนั้นทําโดยการนํากาบกลวยมาทําใหเปนรูปกระบะสี่เหลี่ยม  มีความเล็ก
ใหญตามแตของที่จะใสลงในบัตรนั้น พื้นของบัตรรองดวยไมไผปูทับดวยใบตองอีกครั้งหนึ่ง  การ
ทําบัตรนั้นเปรียบไดกับการทําเครื่องบูชาผีที่มาคอยรบกวนลูกในครรภ  เมื่อผีเหลานั้นไดรับเครื่อง
บูชาแลวก็จะไดไมมารบกวนเด็กในทองอีก  บัตรมีบัตรสามเหลี่ยม หรือบัตรคางหมูก็เรียกทําดวย
หยวกมีลักษณะดุจถาดรูปสามเหลี่ยม สําหรับใสเครื่องเซนกรุงพาลี  สวนบัตรสี่เหลี่ยม ทําดวย
หยวก มีลักษณะดุจถาดสี่เหลี่ยมสําหรับใสเครื่องเซนพระภูมิเจาที่  สวนบัตรแหลมผูเขียน
วิทยานิพนธไมสามารถสันนิษฐานไดวาเปนบัตรชนิดใด 
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ในบัตรเหลานี้ นอกจากวางกระทงใสเครื่องเซน ยังมีหมากพลู ดอกไมธูปเทียน
บัตรละ 8คํา เห็นจะหมายบูชาเทวดาอัฐเคราะห ซึ่งอยูในดวงชะตาอันมีประจําตัวอยูทุกคน กระทง
เครื่องเซนนั้นวางเปน 4 มุม หรือ 4 ทิศ แตบัตรสามเหลี่ยมวางเปน 3 มุมเห็นจะหมายถึง 3 โลก ซึ่ง
เกี่ยวกับเร่ืองทาวพลี บัตรสี่เหลี่ยมบูชาพระภูมิก็เพื่อใหพระภูมิปกปกรักษาอยาใหเกิดมีอันตราย45 
  

2.1.5 ความเชื่อเร่ืองของมีคาผูกคอหมอยา 
ความเชื่อเร่ืองทองผูกคอหมอยานั้นพบในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  

มีตัวอยาง ดังนี้ 
 

ตัวอยางที่ 1 
   หมือพะภอภ้ิง เฃียวสาวเอาหนึง พิกภร 
   เทยิ่มฃิ้งปนสาววันเจจวันโรกนันหายภลัน 
   ดัวยริดทิ่หยัา เงินผุกฅอหมอบาดหนึ้งบูชา 
   เศกสักคัตวายาชาทารเอย ฯฯ 
       (ทม.03) 
 

ยาขนานนี้ใชเงินจํานวน 1 บาท  ผูกคอหมอยา 
 
ตัวอยางที่ 2  
   แลวเอาอยาไสหมอไหมเอาทองผุฅอหมอทิดอง 
   อยานัน +๑  บุชาทุเทียรผังเฃาเปลอีกใว สามคืร 
   แลวจิงกินมหาวิทีโรก 
       (คบ.08) 
 

ยาขนานนี้ใชทองหนัก 1 บาท ผูกคอหมอยา 
 

                                          
45 เสฐียรโกเศศ[นามแฝง], เมืองสวรรค และผีสางเทวดา ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

บรรณาคาร, 2515), 36.   
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ตัวอยางที่ 3 
แลวตรวดทิศถานถึงเจาอยาเมีอตุม หมาก ๕ คาํ 
เทียนแหลม ๑ เงอนผูกฅอหมอบาด ๑ เสกดวย 
สับภโรกแล ฯฯ 
    (ทม.05) 

 
ยาขนานนี้ใชเงินจํานวน 1 บาทผูกคอหมอยา 

 
การนําของมีคาไมวาจะเปนเงินหรือทองไปผูกที่คอหมอยานั้นเปนการไหวหรือ

บูชาครูยา  ซึ่งจะทําใหยานั้นมปีระสิทธิภาพ และอานุภาพมากยิ่งขึ้น  เงินหรือทองที่จะนําไปผูกนั้น
จะตองหอดวยผาขาวเสียกอนเพื่อกันละลายเวลาที่ถูกความรอน  เมื่อตมยาเสร็จหมอยาจะนําเงิน
หรือทองนี้ไปทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับหมอยา หรือครูยาที่ลวงลับไปแลว 
 

2.2   ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยูคูกับคนไทยมาชานาน  โดยเฉพาะเรื่องเทพเจา  

เทวดา  ตลอดจนถึงภูตผีปศาจตางๆ  ทั้งนี้การที่คนไทยมีความเชื่อเร่ืองเทพเจาซึ่งในที่นี้หมายถึง
เทพเจาของทางศาสนาฮินดู  ไดแก พระอิศวร  พระนารายณ  และพระพรหม  ความเชื่อทาง
พราหมณนี้มีมาตั้งแตสมัยโบราณ  พิธีกรรมสวนใหญจะควบคูกันทั้งพุทธ  และพราหมณแทบ
ทั้งสิ้น  อีกทั้งยังปรากฏเทวรูปของมหาเทพตางๆในประเทศไทยมากมาย  และในวรรณคดีก็มีการ
กลาวถึงมหาเทพตลอดจนถึงเทวดาตางๆในบทไหวครูเปนจํานวนมาก  ความเชื่อเหลานี้ไดปรากฏ
อยูในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาดวย 

 
2.2.1 ความเชื่อเร่ืองเทพเจาและเทวดา 

เทพเจาและเทวดาที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาไดแก 
1. พระนารายณ 
2. พระพรหม 
3. พระศิวะ 
4. พระเพชรฉลูกรรณ 
5. พระคงคา 
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6. พระมาตุลี 
7. เทพนพเคราะหตางๆ 

เทพเจา  เทวดา  และเทพนพเคราะหตางๆไดปรากฏอยูในคํากลาวสรรเสริญ  
หรือคํากลาวอัญเชิญเทพเจา  มีตัวอยางดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 1 
                      ลพะบรดาน 

โอมบันดานมะหาบันดานกจบนดาน  เพจกูจบันดารเพลิ่ง  
กูจบันดารทังเทพดา กูจบันดารทังมาราแลฝูงผีกูจบันดาน 
ทังคิริ  แลคนทา  กูจบันดานทังหยาหยัมอันไนยอยูไนยตัว  
กูบันดาน หมึงยาแฝงอยูไนยตับยาลับอยูไนยปอด ยาแฝง 
ลอดอยูไนยกระดู หมึงยาแฝงอยูไนยทุกแสนฃนหนึง  
แรงฃืนมาบด ๑ บัตรเดียวยาทันนาร กูจเอาจักพันณราย  
มาติอยาทั้งหลายยาทนกูจักเอาจักพระมาตุลีมาทับ   
โอมบันดารมหาบันดารสัพบันดารสาหะ  
(โอมบันดาลมหาบันดาล ลพะบันดาล เชรจะบันดาลพระเพลิง   
กูจะบันดาลทั้งเทวดา  กูจะบันดาลทั้งมาราและฝูงผี  กูจะ 
บันดาลทั้งคีรีและคนทา  กูจะบันดาลทั้งอยาหลบในอยูใน
ตัว กูจะบันดาลมึงอยาแฝงอยูในตับอยาลับอยูในปอด  อยา
แฝงลอดอยูในกระดูก  มึงอยาแฝงอยูในทุกเสนขนหนึ่ง แรง
ข้ึนมาบด 1 บัดเดี๋ยวอยาทันนาน กูจะเอาจักรพระนารายณ
มาตรยาทั้งหลายอยาทน  กูจะเอาจักรพระมาตุลีมาทับ  
“โอมบันดาลมหาบันดาล  สรรพบันดาล  สาหะ”  ) 
    (ทม.02) 
 

โองการนี้กลาวถึงเทวดา  ฝูงผี  จักรของพระนารายณ  วงลอรถของพระมาตุลี
(คนขับรถของพระอินทร) 
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ตัวอยางที่ 2 
โอมนะโมนะมัศการแกพระณราณรายขาเปนเจาจิงจใหดู
ประดอรตนยาแลกรากหยา  กูจประดารพระคงคาใหเปน
ดินดอร กูจประดารแผนดินใหฃนไอย  
(โอมนะโมนมัศการแกพระนารายณ  ขาเปนเจาจึงใหกู
บันดาลตนยาแลรากยา  กูจะบันดาลพระคงคาใหเปนดิน
ดอน กูจะบันดาลแผนดินใหข้ึนไอ) 
    (ทม.02) 
 

โองการนี้กลาวถึงพระนารายณและพระคงคา 
 
ตัวอยางที่ 3 
 

โอมภระเภจสะหนูกันเทวจิงจะมาสันกําแภงงเภจ 
สมเดัจภระอิสวนเทวจิงจะมา บันทูรใหยกูกันผีทังหลาย 
ทังผีภรายแลผีบาแลบายอิสวนจักกระภานน ออกใดย 
หมิ่งรองใหยหยูคถุวุผี โอมกันสานรกัน โอมคงสะหรับ 
ภะคงสวาโหมฯฯ เจจคาบมนเฃาสานรทรัดรอบคนใขย  
คถากําแภงเภจแล โอมนิมุคผุดผัดสวาหายฯฯ สามคาบ 
มนหมากใหยขนไขยกินแลถาตองผีกลืนหมีภํนเหลยฯฯฯ 
(โอมพระเพชรฉลูกรรณเทวะจึงจะมาสรรกําแพงเพชร  
สมเด็จพระอิศวรจึงจะมาบันฑูลใหกูกันผีทั้งหลาย  ทั้งผี
พราย  และผีบา  แลบายอิศวรจักรพาฬออกไดมิ่งรองใหอยู
คุถผี  “โอมกันสานรกัน  โอมคงสําหรับภคงสวาหะ” 7 คาบ 
มนหมากใหคนไขกินแลวถาโดนผีกลืนมิพนเลย)  
    (ตป.09) 
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โองการทั้ง 3 โองการนี้มีการกลาวถึงมหาเทพของฮินดู  ไดแก  พระนารายณ
และพระอิศวร  ยังมีการกลาวถึงพระมาตุลี  พระเพชรฉลูกรรณ พระคงคา เทวดา  และภูตผีตางๆ  
ทั้งนี้ผูเขียนใครขออธิบายประวัติของเทพเจาตางๆไวพอสังเขป  ดังนี้ 

 
1.  พระนารายณ 

พระนารายณนั้นมีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน  วิษณุ  พิษณุหริ  อนันตไศยน 
ลักษมีบดี จัตุรภุช   มีมเหสีชื่อ ลักษมี วิมานเปนแกวมณี มีพญาครุฑเปนพาหนะ มีอนันตนาคราช
เปนบัลลังก สถิตอยูที่ไวกูนฐ  ณ เกษียรสมุทร  กายเปนสีนิลแก  ทรงอาภรณอยางกษัตริย มีส่ีกร  
ทรงตรี  คฑา  จักร  และสังข  พระนารายณมักจะอวตารลงมาเปนภาคตางๆเพื่อปราบปรามอสูร  
เปนเทพผูรักษา และดูแล 
 

 
 
ภาพที ่ 27 พระนารายณ 
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,98. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 

201

2.  พระอิศวร 
 พระอิศวรนั้นมีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน  ศิวะ ภูเตศวร  รุทร อโฆระ มฤตยุน

ชัย วิศวนาถ มีมเหษีชื่อ อุมา มีโอรส 2 องค คือพระคเณศ และพระขันธกุมาร มีชายาอื่นๆ คือ พระ
คงคา  พระองคมีตาที่ 3 อยูที่กลางหนาผากมีอานุภาพเผาผลาญ  มีรูปพระจันทรคร่ึงซีกอยูเหนือ
ตาที่สาม  เกศามุนเปนชฎาเปนที่อยูของพระแมคงคา  มีประคําหัวกะโหลก  สังวาลเปนงู คอสีนิล 
นุงหนังเสือ  สถิตอยูบนเขาไกรลาส  มีภูตผีเปนบริวาร  มีอาวุธเปนตรีศูล ธนู  คฑา บาศ ทรงโค          
อุศภราช  เปนเทพที่มีพระทัยกรุณา ใครที่บูชาพระองคก็จะไดรับพร  เปนเทพผูทําลายลาง  และ
เปนเทพผูสรางดวย  มีเครื่องหมายที่ใชบูชา คือ ศิวลึงค 
 

 
ภาพที ่28  พระอิศวร 
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,90. 
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3. พระคงคา 
พระคงคาเปนธิดาของพระหิมวัต  กับ นางเมนา  เปนเชษฐภคินีของพระอุ

มา มีพระสวามีคือ พระศิวะ  ทรงปลา  กายสีขาว  รัศมีสีขาว 
  

 

 
 

ภาพที ่29  พระคงคา 
ที่มา : พระยาสัจจาภิรมย, เทวกาํเนิด  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2511), 78. 
 

4. พระเพชรฉลูกรรณ 
พระเพชรฉลูกรรณ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน  พระวิศวกรรม  พระวิษณุกรรม  

พระวิษณุกรม  เปนเทพที่มีความชํานาญทางชาง และ การกอสราง  มี 2 กรและ 4 กร  ถือเฟอง  
ดิ่ง  ไม  และขวาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 

203

 
ภาพที ่30 พระเพชรฉลูกรรณ 
ที่มา : ส.พลายนอย [นามแฝง],  อมนุษยนิยาย, พิมพคร้ังที่ 3 ( กรุงเทพฯ : บริษัท รวมสานส  
(1997)     จาํกัด, 2544), 115. 
  
 เทพนพเคราะหนั้นก็มีปรากฏอยูในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา เชน 
 

5. พระจันทร 
 
พระจันทเฃาในศรีสระกรหมอมเอายานี้แก...พระจันเฃา 

   มิไดใหโทษแกผูไดเจบปวดเพือโรคของเองแล 
   (พระจันทรเขาในศีรษะกระหมอมเอายานี้แก...พระจันทร 

เขามิไดใหโทษแกผูใดเจ็บปวดเพื่อโรคของเองแล) 
       (ตป.08) 
 

พระจันทรเกิดขึ้นจากพระอิศวรนํานางฟา 15 องคแลวรายพระเวททําให
นางฟาละเอียดเปนผง  แลวเอาผาขาวนวลมาหอ  ประพรมดวยน้ําอมฤตก็บังเกิดเปนพระจันทร  
จึงถือวาวันจันทรมีกําลัง 12  
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ภาพที ่31 พระจันทร 
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,30. 
 

6. พระอังคาร 
    

พระอังคารเฃาเลือดตกหยางออกฅมือซาย 
   ขวาเฃาตีนซายขวา 
   (พระอังคารเขาเลือดตกยางออกมือซาย 

ขวาเขาตีนซายขวา) 
       (ตป.08) 
 

พระอังคาร  พระอิศวรสรางพระอังคารจากกระบือ 8 ตัว แลวรายพระเวท
ใหละเอียดเปนผง  แลวทรงหอดวยผาสีแดงเขม  ประพรมดวยน้ําอมฤตก็บังเกิดเปนองคพระ
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อังคาร  จึงถือวาวันอังคารมีกําลัง 8 และจากการที่สรางจากกระบือนั้นทําใหมีความเชื่อวาวัน
อังคารเปนวันแข็ง 

 
ภาพที ่32  พระอังคาร 
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,36. 
 

7. พระพุธ 
 
   พระพุธส่ังมาขาพเจาเสวยอายุศมมนุษ... 
   ตมสระหัวหายโรคาทังปวงและ 
   (พระพุธสั้งมาขาพเจาเสวยอายุมนุษย... 

ตมสระหัวหายโรคาทั้งปวงแล) 
       (ตป.08) 
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พระพุทธเฃาทั่วสรภางตัวมักใหเปอยเนาพุพองทังตัว 
(พระพุธเขาทั้วสรรพางคตัวมักใหเปอยเนาพุพองทั้งตัว) 

       (ตป.08) 
 

วันพุธ พระอิศวรทรงสรางพระพุธจากพระยาคชสาร 17 ตัว โดยรายพระ
เวทใหละเอียดเปนผง แลวทรงหอดวยผาสีเขียว ประพรมดวยน้ําอมฤตก็บังเกิดเปนองคพระพุธขึ้น
จึงถือวาวันพุธมีกําลัง 17 

 
ภาพที ่33 พระพุธ 
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,42. 
 
พระพฤหัส 
  
   พระพฤหศส่ังมาเมื่อขาพเจาเสวยอายุศมมนุษทังหลาย 
   ...ตมสระหัวหายทุกขโศกทังปวงแล 
   (พระพฤหัสส่ังมาเมื่อขาพเจาเสวยอายุมนุษยทั้งหลาย 

...ตมสระหัวหายทุกขโศกทั้งปวงแล) 
       (ตป.08) 
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พระพฤหัศเขาที่อกใหเจบอกปวดทองแลใหเมือยหลัง 
(พระพฤหัสเขาที่อกใหเจ็บอกปวดทองแลใหเมื่อยหลัง) 

       (ตป.08) 
   

วันพฤหัสบดี พระอิศวรทรงสรางพระพฤหัสบดีข้ึนจากฤๅษี 19 ตน โดยทรง
รายพระเวทใหละเอียดเปนผง แลวทรงหอดวยผาสีแสด ประพรมดวยน้ําอมฤต ก็บังเกิดเปนองค
พระพฤหัสบดีข้ึน วันพฤหัสบดีจึงถือวามีกําลัง 19  จากการที่พระอิศวรสรางพระพฤหสัจากฤๅษนีัน้  
จึงทําใหคนไทยถือเอาวันพฤหัสเปนวันครู  เพราะฤๅษีนั้นเปนผูมีปญญา  และเปนผูรอบรูในศิลปะ
วิทยา 

 
ภาพที ่34  พระพฤหัสบดี 
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,42. 
 
พระศุกร 
 

พระศุกรส่ังมาเมือฃาพเจาเสวยอายุศมมนุษทังหลาย... 
   ตมสระหัวหายโรคาทุกขโศกและ 
   (พระศุกรส่ังมาเมื่อขาพเจาเสวยอายุมนุษยทั้งหลาย... 
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ตมสระหัวหายโรคาทุกขโศกแล) 
       (ตป.08) 
 

พระศุกรเฃาที่ต็โพกแลหัวไหลย ใหตีนตายเสียว 
   ยอกทั่วสรภางกาย 
   (พระศุกรเขาที่สะโพกและหัวไหล  ใหตีนตายเสียว 

ยอกทั้วสรรพางค) 
       (ตป.08) 
    

วันศุกร พระอิศวรทรงสรางพระศุกรข้ึนจากคาวีหรือโค 21 ตัว โดยทรงราย
พระเวทใหละเอียดเปนผง แลวหอดวยผาสีฟา แลวประพรมดวยน้ําอมฤต ก็บังเกิดเปนองคพระ
ศุกรข้ึน จึงถือวาวันศุกรมีกําลัง 21 

 
ภาพที ่35 พระศุกร 
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,56. 
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10. พระเสาร 
 

พระเสารส่ังมาเมื่อฃาพเจาเสวยอายุศมมนุษทังหลาย... 
   ตมสระหัวหายทุกขโศกโรคาทังปวงและ 
   (พระเสารส่ังมาเมื่อขาพเจาเสวยอายุมนุษยทั้งหลาย... 

ตมสระหัวหายโรคาทุกขโศกแล) 
       (ตป.08) 
 
   พระเสารเฃาที่ตาชายโครง มักใหตามืด 
   (พระเสารเขาที่ตาชายโครงมักใหตามืด) 
       (ตป.08) 
 

วันเสาร พระอิศวรทรงสรางพระเสารข้ึนจากพยัคฆ 10 ตัว โดยรายพระเวท
ใหละเอียดเปนผง แลวทรงหอดวยผาสีดํา ประพรมดวยน้ําอมฤต ก็บังเกิดเปนองคพระเสารข้ึน จึง
ถือวาวันเสารมีกําลัง เนื่องจากพระอิศวรสรางพระเสารจากเสือนี้ทําใหถือกันวาวันเสารนัน้เปนวนัที่
แข็งอีกวันหนึ่ง 

 
ภาพที ่36  พระเสาร 
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,62. 
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11. พระราหู 
 
   พระราหูส่ังมาเมื่อฃาพเจาเสวยอายุศมมนุษทังหลาย... 
   ตมสระหัวหายโรคาทังปวงและ ถาผูใดทําตามตํารา 

ดังกลาวมานี้   สารพัดไพยทังปวงจะบิเบียนมิไดกวาจะ 
   ส้ินอายุศมเทวดา ยอมเจริญอายุศมทังมนุษทังปวงแล 
   (พระราหูส่ังมาเมื่อขาพเจาเสวยอายุมนุษยทั้งหลาย... 

ตมสระหัวหายโรคาทุกขโศกแล  ถาผูใดทําตามตํารา 
ดังกลาวมานี้  สารพัดภัยทั้งปวงจะเบียดเบียนมิไดกวาจะ 
ส้ินอายุเทวดา  ยอมเจริญอายุทั้งมนุษยทั้งปวงแล) 

       (ตป.08) 
 
   พระราหูเฃาทวารทัง ๙ ใหเจบตางๆนาๆ ชอบ 
   ประสระจึ่งจะหาย 
   (พระราหูเขาทวารทั้ง 9 ใหเจ็บตางๆ นานา ชอบ 

ประสระจึ่งจะหาย) 
       (ตป.08) 
 

พระราหูเปน เทพของพุธกลางคืน   พระอิศวรทรงสรางขึ้นจากหัวผีโขมด 
12 หัว โดยรายพระเวทใหละเอียดเปนผงแลวทรงหอดวยผาและประพรมดวยน้ําอมฤต ก็บังเกิด
เปนองคพระราหูข้ึน จึงถือวาพุธกลางคืนมีกําลัง 12  มีกําลังมากกวาวันพุธกลางวัน 
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ภาพที ่37  พระราห ู
ที่มา : อําพล สุวรรณธาดา, เทวดาขอรับ (กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2545) ,68. 
 
 นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงพระคาถาที่ใชรวมกันทั้ง 6 วัน  ดังนี้  

 
สพฺพ ทุกขํ วินาสฺสนฺตุ สพฺพจมหาลาภํ ภวนฺตเม 
คาถาเจริญวาตามกําลังเทวดาและฯฯ 

       (ตป.08) 
 
 พระคาถาที่วาตามกําลังเทวดานั้นใชเสกสําหรับโรคที่เกิดจากเทพนพเคราะห  พระ 
      พุทธ 
คาถามีใจความวา “พระโลจมสฺมี ธมฺม                 คุนํ สพฺพ ทุกขํ วินาสฺสนฺตุ สพฺพจมหาลาภํ  
      สํฆํ 
ภวนฺตเม” โดยใหสวดพระคาถาดังกลาวตามกําลังวันที่กลาวขางตน  กําลังวันตางๆ มีดังนี้ 

   วันจันทร มีกําลัง  12 
   วันอังคาร มีกําลัง   8 
   วันพุธ  มีกําลัง   17 
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   วันพฤหัสบดี มีกําลัง   19 
   วันศุกร  มีกําลัง    21 
   วันเสาร  มีกําลัง    10 
   วันพุธกลางคืน มีกําลัง    12 

 
แตไมปรากฏพบพระอาทิตยในโรคที่เกิดจากเทพนพเคราะหนี้  ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวาสวนทายของตํารายานั้นขาดหายไปจึงทําใหเนื้อความขาดไปดวย 
การกลาวถึงเทพเจาของฮินดู  ไดแก  พระอิศวร พระนารายณ  พระคงคา  พระ

เพชรฉลูกรรณ  ตลอดถึงเทพนพเคราะหตางๆนั้น  การกลาวนามเทพเจาทั้งหลายในโองการนัน้เพือ่
บูชาพระองค  เพื่อใหพิธีการรักษานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์  ผูปวยมีกําลังใจทีดีข้ึน  และมั่นใจในการ
รักษาครั้งนี้หมอยาไดอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชวยรักษาตน  ดวยอํานาจของเทพเจาเหลานัน้จะชวย
ขจัดปดเปาโรคภัยไขเจ็บไดหมดสิ้นแนนอน  
    

2.2.2  ความเชื่อเร่ืองแมซื้อ 
 ความเชื่อเรื่องแมซื้อเปนความเชื่อที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ  เชื่อกันวาแมซื้อ

เปนผีที่คอยคุมครองเด็ก  และในขณะเดียวกันก็มีแมซื้อที่คอยรบกวนเด็กดวย  โดยแมซื้อจะมา
รบกวนใหเด็กนอนไมหลับ  รองไห  โยเย  และเจ็บปวย  คนโบราณจึงตองหาวิธีบูชาแมซื้อเพื่อมิให
แมซื้อมาทําอันตรายและรบกวนเด็ก  ความเชื่อเร่ืองแมซื้อนั้นปรากฏอยูในตําราครรภรักษาซึ่งเปน
หนึ่งในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา ดังนี้ 
 
1.  แมซื้อช่ือทุรบนี 

ผีเดกเกีดมาสองวัน  แมชือๆ  ทุรํบนีหากทําโดด 
ใหเหากินนํมมิใด 
(ผีเด็กเกิดมา 2 วันแมซื้อช่ือทุรบนีหากทําโทษ 
ใหกินนมไมได)   

       (ทป.01) 
 
2.  แมซื้อช่ือตีลาก 

ผีเดกเกีดมาใด   3 วัน แลไขยแมชือตีลากทําโทดให 
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กลืนนําลายมีใด  
(ผีเด็กเด็กมาได 3 วันแลวไขแมซื้อช่ือตีลาก 
ทําโทษใหกลืนน้ําลายมิได )    
    (ทป.01) 

 
3.  แมซื้อช่ือรักษา 

ถาเดกเกีด 4 วัน แลใขยแมชือ ๒ รักษาไหโทด   
ใหนําลายตกไสยตัวมิใหกินนํม 
(ถาเด็กเกิด 4 วันแลวไขแมซื้อช่ือรักษาใหโทษ 
ใหน้ําลายตกใสตัวมิใหกินนม)   
    (ทป.01) 

 
4.  แมซื้อช่ือไจยเดียว 

เดกเกีดใด 6 เดียน  แลใฃแมชือไจยดียวมกํามือ 
กําตีนรองใหมิใดฃาด  
(เด็กเกิดได 6 เดือนแลวไขแมซื้อใจเดียวกํามือ 
กําตีนรองไหมิไดขาด) 
    (ทป.01) 

 
5.  แมซื้อช่ือ จารัดดี 

ภาเดกเกีดมาใด 8 วัน  แลแมชือ ๒จารัดดืเดก 
มักกะหลอนนาแลสัน  
(ถาเด็กเกิดมาได 8 วัน แลแมซื้อช่ือจารัดดี 
เด็กมักหลอนนาแลสิ้น) 
    (ทป.01) 

 
6.  แมซื้อช่ือทุสามันทะ 

ถาเดกเกีด 9 วัน 9 เดีอน 9 ป  แมชือทุสามันทะ 
ใหโทดใหลํงทองถอนไจยไหญใหไอย  กินอาหานมิใด 
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(ถาเด็กเกิด 9 วัน 9 เดือน 9 ป แมซื้อทุสามันทะ 
ใหโทษใหลงทองถอนใจใหญใหไอกินอาหารมิได )   
    (ทป.01) 

 
7.  แมซื้อช่ือเรรัดคะพะ 

ถากูหมานเกีดมาใด 10 เดีอน 10 วัน  ถาใขแมชือ ๒ 
เรรัดคะพะทําโทดใหใวกินอาหานมิใด 
(ถากุมารเกิดมาได 10 เดือน 10 วัน ถาไขแมซื้อช่ือ 
เรรัดคะพะทําโทษใหไวกินอาหารมิได)   
    (ทป.01) 

8.  แมซื้อช่ือฉะระคะทะ 
ถาเดกเกิด 11 วัน 11 เดีอน 11 ป  แมชือฉะระคะหะ 
ทําโทดใหย  เจบตัวใหรอง  เลีอกตากินอาหานมิใด 
(ถาเด็กเกิดได 11 วัน 11 เดือน 11 ป แมซื้อฉะระคะหะ 
ทําโทษใหเจ็บตัวใหรองเกลือกตากินอาหารมิได)  
    (ทป.01) 

 
9.  แมซื้อช่ือจิจิราสูน 

ถาเดกใด 2 ป  แลวใขแมชือ ๒ จิจิราสูนหัวคํนตืน 
ณราตังมา  เปนเสียงหะทําโทดหลับตตาเคียวพันแลทอง 
ฃืนตัวรอน  ตีนมือเญนกินอาหานมิใด  ใหรากสทารใขบ 
(ถาเด็กได 2 ปแลวไขแมซื้อช่ือจิจิราสูนหัวคนตีนนรา 
ตัวสิงห ทําโทษหลับตาเคี้ยวฟน แลทองขึ้นตัวรอน 
ตีนมือเย็นกินอาหารมิได ใหอาเจียนสะทานไข)   
    (ทป.01) 
 

10.  แมซื้อช่ืออุตระ 
ถากูหมานเกีดมาใด 12 วัน 12 เดีอน 12 ป แลใขย 
แมชือ ๒ อุตระทําโทด  ใหรองเสียงตันเคียวพัน   
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เหลิอกตารองให 
(ถากุมารเกิดมาได 12 วัน 12 เดือน 12 ป 
แลวไขแมซื้อช่ืออึตระทําโทษใหรองเสียงตัน 
เคี้ยวฟนตาเหลือกตารองไห)  
    (ทป.01) 

 
11.  แมซื้อช่ือนาสญํมภู  นางโภกคไชย  และนางปตมาน 

ถาเดกเกีดมาใด 3 ป ถาไขยแมชือนาสญํมภูหัวพอง 
เทพดาตองตนีสิงมาทําโทดสแญงขํนตาภางใหทองฃืน   
กินเขานํามิใดใหรากใหภาครองใหตัวรอนตัวเญน   
ซือนางโภกคไชย  นางปตมาน 
(ถาเด็กเกิดมาได 3 ป ถาไขแมซื้อนาสสญมภูหัวพอง 
เทววดาตองตีนสิงหมาทําโทษแสยงขนตาพางใหทองขึ้น 
กินขาวกินน้ํามิได ใหอาเจียนใหพารองใหตัวรอนตัวเย็น 
ชื่อนางโภกคไชย และนางปตมาน)  
    (ทป.01) 

 
12.  แมซื้อช่ือภาณุ  นางมุกมนทาคิริ   

ถาเดกเกีดใด 4 ปแลใขแมชือภานุหันหอนกตีนชางมุกมํน 
ทาคิรินิ่งพันทา ๒ หะทํา โทดใหใขตัวรอน มือเญนเจ็บตัว 
หลังแขง  แลเจบทองนอย  แลกํมหัวลํงแลขํบลินคีวพันทอง 
ขืนนัก  ใหรากใหไอกินเฃามิใด 
(ถาเด็กเกิดได 4 ป แลวไขแมซือช่ือภาณุ หัวหอนตีนชาง  
มุกมนทาคิรีนั่งพันทาทาหะ ทําโทษใหไขตัวรอนมือเย็นเจ็บตัว 
หลังแข็งและเจ็บทองนอย แลกมหัวลงแลขบลิ้นเคี้นวฟนทองขึ้น 
หนักใหอาเจียนใหไอกินขาวมิได )    
    (ทป.01) 
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13.  แมซื้อช่ือนางเรวัดดียคุน   
ถาเดกเกีดมาใด 5 ป แลใขแมชือ ๒ นางเรวัดดียคุนตัว 
ฃีนอน  ราชะสีไชงัยดีหะทําโทดใหกินเฃามิใด  ตืนมือเญน 
ตัวรอน  ใหเสียแมชือถอยแล ฯฯ  
(ถาเด็กเกิดมาได 5 ป แลวไขแมซื้อช่ือนางเรรัดดียคุณ 
ตัวข่ีนอนราชสีหไชยดีทําโทษใหกินขาวมิได ตีนมือเย็น 
ตัวรอนใหเสียแมซื้อถอยแล) 
    (ทป.01)  
 

14.  แมซื้อช่ือ นางจิตตะราสูน และนางเทพคิรี 
ถาเดกเกิดมาใด 7 ป  แลใขแมชือ ๒ นางจิตะราสูนตัวมาตีนงัว   
นางเทพคิรีใหเอาดินปนรูปนางเอว  หะทําโทดใหตัวรอนตีน 
มือเญน  ใหเจบทองเจบหลังกินเฃานํมมิใด 
(ถาเด็กเกิดมาได 7 ป แลวไขแมซื้อช่ือจิตตะราสูนตัวมาตีนวัว 
นางเทพคิรีใหเอาดินปนรูปนางเอวทําโทษใหตัวรอนตีนเย็น 
มือเย็นใหเจ็บหลังกินขาวน้ํามิได)   
    (ทป.01) 

 
15.  แมซื้อช่ือ นางเรหะตีนารี 

ถาเดกเกิดมาใด 8 เดิอน 8 ป แลใขยแมชือ ๒ เรหะตีนารี 
ตัวคํนตาราชสี  พักใหทองขืน 
(ถาเด็กเกิดมาได 8 เดือน 8 ป แลวไขแมซื้อช่ือเรหะตีนารี 
ตัวคนตาราชสีหพักใหทองขึ้น)  
    (ทป.01) 

 
16.  แมซื้อช่ือไกรลูกบาร  นางเมขลา 7 และนางยักษดี 

ถาเดกเกีดมาใด 9 วัน 9 เดีอน 9 ป  แลใฃยแมชือไกรลูกบาร 
หอยยักตัวคนตืนทราย  ญิงนางเมกขหลา  7 นางญักษดีใหโทด 
ถาใขแตเชาเถิ่งสาย 
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(ถาเด็กเกิดมาได 9 วัน 9 เดือน 9 ป แลวไขแมซื้อช่ือ 
ไกรลูกบารหัวยักษตัวคนตีนทราย หญิงนางเมขลา7 
และนางยักษดีใหโทษไขแตเชาถึงสาย)   
    (ทป.01) 
 

ความเชื่อเร่ืองแมซื้อนั้นเปนความเชื่อที่อยูคูกับคนไทยมาชานาน  แมซื้อ  
หมายถึง ผีผูหญิงประเภทหนึ่งที่เกี่ยวพันกับเด็ก เปนผีประจําตัวเด็กที่คอยรบกวนเด็กอยูเสมอ  ทํา
ใหเด็กเจ็บปวย  มีอาการผิดปกติตางๆ  เปนเพราะการกระทําของแมซื้อทั้งสิ้น  ดวยเหตุนี้เองเมื่อ
เด็กเจ็บปวยโดยไมทราบสาเหตุก็จะเชื่อกันวาเปนเพราะแมซื้อใหโทษ  ซึ่งนอกจากจะรักษาดวย
สมุนไพรแลว  ยังตองทําการบัตรพลีใหกับแมซื้ออีกดวย  เพราะเชื่อกันวาเมื่อแมซื้อไดรับเครือ่งบตัร
พลีแลวจะไดไมมารบกวนใหเด็กเจ็บปวยไดอีก 

ตามตําราโองการแมซื้อนั้นไดกลาวถึงแมซื้อทั้งเจ็ดวันไว ดังนี้ 
1. วันอาทิตย ชื่อ นางวิจิตราวรรณ หัวและหนาเปนราชสหี สีแดงชาด ซายถือ

ธนู ขวาถือพัด 
2. วันจนัทร ชื่อ นาง(มัญ)ฑนานงคราญ หัวและหนาเปนมา สีขาว ขวาถือ

ดาบ ซายถือพดั 
3. วันองัคาร ชื่อ นางยักษบริสุทธิ์ หัวและหนาเปนควายเผอืก ขวาถือดาบ 

ซายถือพัด 
4. วันพุธ ชื่อ นางสมุทชาต หวัและหนาเปนชาง สีแดงแสด ขวาถือดาบ ซาย

ถือพัด 
5. วันพฤหัสบดี ชื่อ นางโลกวคัถุก หัวและหนาเปนกวาง สีเหลืองออน ขวาถือ

หอก ซายถือพดั 
6. วันศุกร ชื่อ นางยักษนงเยาว หัวและหนาเปนโค สีเหลือง ซายถือธน ูขวาถือ

พัด 
7. วันเสาร ชื่อ นางเอกขมาไลย หวัและหนาเปนเสือ สีดาํ ขวาถือตรศูลดาม

ยาว ซายถือพดั 
แตในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงานัน้ไดปรากฏชื่อของแมซื้อตางกนักับ

ในโองการแมซื้อเปนอยางมาก  ซึ่งไดรวบรวมไว  ดงันี ้
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 เด็ก 2 วัน   แมซื้อช่ือทุรังบป 
  เด็ก 3 วัน   แมซื้อช่ือตีลาภ 
  เด็ก 4 วัน   แมซื้อช่ือรักษา 
  เด็ก 6 วัน   แมซื้อช่ือใจเดียว 
  เด็ก 8 วัน   แมซื้อช่ือจารัด 
  เด็ก 9 วัน 9 เดือน 9 ป  แมซื้อช่ือทุสามันขะ 
  เด็ก 10 เดือน 10 วัน  แมซื้อช่ือเรวัดคาพะ 
  เด็ก 11 วัน 11 เดือน 11 ป แมซื้อช่ือฉะระคาทะ 
  เด็ก 2 ป     แมซื้อช่ือจิจิรราสูน 
  เด็ก  12 วัน 12เดือน 12 ป แมซื้อช่ืออุตระ 
  เด็ก 3 ป    แมซื้อช่ือนาสะญังมา 
  เด็ก 4 ป    แมซื้อช่ือภานุ  และนางมุกมนทาคิริ 
  เด็ก 5 ป    แมซื้อช่ือเรวัดดีย     

เด็ก 7 ป    แมซื้อช่ือจิตตะราสูน และนางเทพคิรี 
  เด็ก 8 เดือน 8 ป   แมซื้อช่ือเรหะตีนารี 
  เด็ก 9 วัน 9 เดือน 9 ป  แมซื้อช่ือไกรลูกบาร นางเมขลา และนางยักษดี 

แมซื้อที่ปรากฏในตํารายาของจังหวัดพังงาเปนแมซื้อที่ใหโทษทั้งสิ้น  ทําใหเด็ก
มีเจ็บปวยตางๆ  การบูชาแมซื้อจะตองใชเครื่องบัตรพลี  โดยใสรูปปนดินเปนรูปตางๆ ขาวปลา
อาหารคาวหวาน  ขาวตอก  ดอกไม  ฯลฯ  เมื่อเสกคาถาเสร็จแลวจึงนําเครื่องบัตรพลีไปต้ังไวตาม
ทิศที่ไดกําหนด  เมื่อทําแลวเด็กจะหายจากโรคนั้น   
 

2.2.3  ความเชื่อเร่ืองครูยา  
ความกตัญูรูคุณของคนไทยนั้นมีมาเปนเวลาที่ยาวนาน  ถือไดวาคุณธรรมขอ

นี้มีการปฏิบัติกันมาจวบจนปจจุบัน  อีกทั้งยังเปนคุณสมบัติที่สําคัญของคนไทย  เพราะคนไทยถือ
วา  การที่เราทําอะไรทุกอยางนั้น  มีครูเปนผูสอน  และสิ่งของทุกอยางมีครู  ในตํารายาแผน
โบราณของจังหวัดพังงาไดปรากฏชื่อคูรยาไว  เชน 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 

219

คํากลาวนมัสการฤๅษีชีวกโกมารภัจจ 
 

อะหัง  อันวาฃา  ชีวกกโกมารํภัจจ  ผูมีนามกุหมาร 
อะ…วทิธตวา  ถหวายณมัศการแลว  พุทํสิคุณํ   
ซืงคุนแกวทังสาม  เสตโต  ปราเสิดยิงนัก  เทวิททํวทิทตวา 
ยอมเปนทีณะมัศการ  …พยุเจาทังหลาย  อะหํ  อันวาฅา 
กิตติยิตํ  ตบแตงใว  ตณธํ  ซืงกําภีเพด  โรคนิทานํ  มีนามซือวา 
โรกนิทาร  ปมุกขํ  จําเภาะหนา  อิสสะสิทธิ  ทานผูมีนาม 
พฤาสีสิทิดาบด  กาถัตตํ  เพีอจใหเปนทีภึง  โลกานํ   
แกสัดโลคทังหลาย  อิติโมอิมินาปกาเรนะ   
ดวยประการะดังนี้ฯ 
(อรหัง อันวาขาชีวกโกมารภัจจ ผูมีนามกุมารภัจ (เพท) 
อะ...วทิธตวา ถวายนมัศการแลว พุทํสิคุณํ ซึ่งคุณแกว 
ทั้ง 3 เสตโตประเสริฐยิ่งนัก เทวิททํวทิทตวา ยอมเปนที่ 
นมัศการ พยุเจาทั้งหลาย อหัง อันวาขา กิตติยิตํ ตบแตงไว 
ตณธํ ซึ่งคัมภีรเพทโรคนิทาน มีนามวาโรคนิทาน ปมุกขํ   
จําเพาะหนา อิสสะสิทธิ  ทานผูมีนาม พระฤๅษีสิทธิดาบส 
กาถัตตํ  เพื่อจะใหเปนที่พึ่ง  โลกานํ  แกสัตวโลกทั้งหลาย   
อิติโมอิมินาปกาเรนะ  ดวยประการดังนี้ฯ )   
    (ม.01) 
 
เหตุดังนั้น ชิวิกะโกมารพัท  จึงกลาวนิคมบทสํมทํบ 

   เฃาใวในคัมภีรนี้ 
(เหตุดังนั้น ชีวกโกมารภัจจ  จึงกลาวนิคมบทสมทบ 

   เขาไวในคัมภีรนี้) 
    (ตป.06) 

 
จากตัวอยางขางตนนั้นไดกลาวถึงพระฤๅษีชีวกโกมารภัจจไววาเปนผูเขียน

คัมภีรโรคนิทาน  ซึ่งหมอยาสวนใหญนับถือพระฤๅษีชีวกโกมารภัจจวาเปนครูยาสูงสุด  เปนผูให

พัด 
เพด 
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กําเนิดตนยาและเขียนตํารายาตางๆเอาไว  พระฤๅษีชีวกโกมารภัจจนี้เปนแพทยประจําตัวประ
เจาพิมพิสาร  และเคยรักษาพระพุทธเจา  จึงถือกันวาพระฤๅษีชีวกโกมารภัจจเปนครูยาที่สูงสุด  
เมื่อไดกลาวนมัสการครูยาแลวจะทําใหคนไขมีกําลังใจ  มีความเชื่อมั่นวาดวยพระบารมี  และ
ฤทธานุภาพของพระฤๅษีชีวกโกมารภัจจจะบันดาลใหโรคภัยไขเจ็บทั้งหลายหายไป 
 
พระฤๅษี 7 พระองค   
 พระฤๅษี 7  พระองคที่กลาวถึงในตํารายา  มีดังนี้ 
 
   จิงพระรืสีทัง ๗ พระอํง แตงหยานิใวใหประกอบ 
   ดอยโลหิตกําเหนีดทริงเกีดโรคไนกายตาง ๒ 

แกกูหมานทังหลายนันแล 
(จึงพระฤๅษีทั้ง 7 พระองค แตงยานี้ไวใหประกอบ 
ดวยโลหิตกําเนิดซึ่งเกิดโรคในกายตาง ๆ แกกุมาร 
ทั้งหลายนั้นแล) 
    (กป.07) 

  
   พระรืสีนารอดแตงหยานิใว 
   (พระฤๅษีนารถแตงยานี้ไว) 
       (กป.08) 
 
   ยังมีพระรืสีอํง ๑ ชือรืสีนาไล แตงหยาบิรกูนนิใว 
   แกลํมจุกเสียดแล 
   (ยังมีพระฤๅษีองคหนึ่งชื่อฤๅษีนาลัย แตงยาบินกูล 

นี้ไวแกลมจุกเสียดแล) 
       (กป.08) 
 
   ยังมีพระรืสีตาไฟ หยาบําบัดโรก 
   (ยังมีพระฤๅษีตาไฟยาบํายัดโรค) 
       (กป.08) 
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พระฤๅษีที่กลาวถึงในตํารายาปรากฏเพียง 3 พระองคเทานั้น  คือ  พระฤๅษีนา
รอด  พระฤๅษีนาไล  พระฤๅษีตาไฟ  เนื่องจากตํารายาชํารุดทําใหตนฉบับขาดหายไป  แตพระ
ฤๅษีที่กลาวถึงขางตนเปนพระฤๅษีที่เกี่ยวของกับการทํายา  และมักจะอัญเชิญชื่อในพิธีไหวครู
เสมอ   จากการที่ไดสัมภาษณหมอยาในจังหวัดพังงา  ทําใหทราบวาพระฤๅษีที่หมอยาเคารพนับ
ถืออยูมีดังนี้ พระฤๅษีอมรประสิทธิ์  พระฤๅษีนารถ  พระฤๅษีสัชชนาลัย  พระฤๅษีตาไฟ  พระฤๅษี
ตาวัว  พระฤๅษีกัศยปะ  พระฤๅษีสิงขะ พระฤๅษีประลัยโกฏ  พระฤๅษีนาลัย  พระฤๅษีสิงขะ  พระ
ฤๅษีเขลางค  ซึ่งมีความคลายคลึงกับพระฤๅษีที่พบในตํารายา 

ในทางการแพทยแผนไทยนั้น  ครูยานับวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่หมอยาทุกคน
จะตองเคาดรพนับถือ  เพราะกอนที่จะมาเปนหมอยาไดนั้นก็ตองรํ่าเรียนวิชาจากครู  หมอยาตองมี
จรรยาบรรณ  ถาหมอยาทําผิดจรรยาบรรณก็จะถือวาผิดครู  การไหวครูและการรําลึกถึงครูจึงเปน
ส่ิงสําคัญมาสําหรับการแพทยแผนโบราณ   
 

2.3  ความเชื่อเร่ืองเคล็ดและขอหาม 
ความเชื่อเร่ืองเคล็ดตาง ๆ ในการรักษา  การรักษาโรคนั้นบางครั้งจะตองมีการถือ

เคล็ดตางๆซึ่งเคล็ดนี้เมื่อไดกระทําตามแลวจะเกิดเปนผลดีตอการรักษาจะทําใหหายจากโรค 
 
2.3.1  ความเชื่อเร่ืองการเก็บยา 

การเก็บยาใหถูกตองวาควรเก็บสวนใดของยาในเวลาใด  ฤทธิ์ของยาจะอยูกับ
ยาในเวลาที่เก็บยามา   ดังนี้ 
 

สิทธิการิยะ  ถาจะเกบยาใหเปนสวัสดี  ใหเอาฃางหนบูรณ 
ถาใหหายพยาธิดีเอาฃางทักษิณ  ถาจะแกฤทธีเอาฃางปจจิม   
ถาใหเปนมงคลเอาฃางอุดรเปนมงคลประสิทธิแล  ใหเกบยา 
ตามวันทัง ๗ วันนั้นแล  ฤทธิยาทั้งปวงอยูเปนเวลาอันซึ่งทาน 
ตั้งแตงไวทั้ง ๗ วัน  ทําตามทานกลาวมานั้น  แลจึ่งเปนสวัสดี 
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   แตเชา  เมื่อเที่ยง เมื่อไช  เมื่อคํ่า 
๑ อยูทั้งตน อยูใบ  อยูราก  อยูเปลียก 
๒ อยูราก  อยูแกน  อยูใบ  อยูเปลีอก 
๓ อยูใบ  อยูเปลีอก อยูตน  อยูราก 

 วัน ๔ อยูราก  อยูใบ  อยูเปลีอก อยูแกน 
  ๕ อยูแกน  อยูใบ  อยูราก  อยูเปลีอก 
  ๖ อยูใบ  อยูราก  อยูเปลีอก อยูใบ 
  ๗ อยูราก  อยูทั้งตน อยูเปลีอก อยูใบ  
       (ตป.01) 
 

 เคล็ดในการเก็บยานี้ ไดแก   ถาจะเก็บใหเปนสวัสดีนั้นจะตองเก็บในทิศ
ตะวันออก(บูรพา)  ถาจะเก็บยาใหหายจากโรคนั้นใหเก็บทิศใต (ทักษิณ) ถาจะเก็บยาที่ใชแกฤทธี
ใหเก็บทิศตะวันตก(ประจิม) และถาจะเก็บยาใหเปนมงคลนั้นใหเก็บทิศเหนือ(อุดร)  นอกจากนี้ใน
สวนประกอบตนยาตนหนึ่งจะมีฤทธิ์ในเวลาที่ตางกัน  หมอยาจะตองมีความรูในการเก็บสวนตางๆ
ของตนยา  เพราะถาเก็บผิดเวลาและผิดวันแลวแทนที่จะใหคุณอาจทําใหยานั้นใหโทษได 

นอกจากนี้ยังมีการสอนใหรูจักการเก็บสมุนไพรวาควรเก็บในเวลาใด
สมุนไพรนั้นจึงจะไมมีพิษ  ดังนี้ 
 

ถาจะใครรูจักภิดยาทังปวง  ถาวันอาทิษพิดเมือเชาอยูไบย 
เมือเทียงอยูรากคําอยูเปลียก  วันจันเซาอยูราก  สายอยูแกน 
เทียงไบยคําอยูเปลียก  วันอังคาบเชาอยูไบยสายอยูเปล่ิอก 
เทียงอยูตํนคําอยูราก  วันพุเชาอยูไบยสายอยูรากเทียงอยูเปลียก 
อยูแกน  วันพระหัดเชาอยูแกนสายอยูไบยเทียงอยูราก 
คําอยูเปลีอก  วันสุกเซาอยูไบยสายอยูรากเทิ่งเปลิ่อก 
คําอยูไบยและ 
(ถาจะใครรูจักพิษยาทั้งปวง ถาวันอาทิตยพิษเมื่อเชาอยูใบ 
เมื่อเที่ยงอยูรากค่ําอยูเปลือก วันจันทรเชาอยูราก สายอยูแกน 
เที่ยงใบ ค่ําอยูเปลือก วันอังคารเชาอยูใบ สายอยูเปลือก 
เที่ยงอยูตน ค่ําอยูราก เที่ยงอยูเปลือก  อยูแกน วันพฤหัสเชา 
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อยูแกน สายอยูใบ เที่ยงอยูราก ค่ําอยูเปลือก วันศุกร 
เชาอยูใบ สายอยูราก เที่ยงอยูเปลือก ค่ําอยูใบแล)  

       (ตป.02) 
  

 ในแตละวันและแตละเวลาสวนตางๆจะเปนพิษตางกัน  หมอยาจะตอง
รูจักหลีกเลี่ยงไมใหเก็บสมุนไพรในตอนที่เปนพิษ   

 นอกจากนี้การเก็บสมุนไพรยังมีการเลือกเก็บเฉพาะทิศ  ดังตัวอยาง 
 

รากสํมแปนไบยตะหวันออก ๑ ไบยมะนาวรอยแปด 
ลงดวยตัวทุม     แลวเสกไนยตัวกินหายแล 
    (ตป.09) 

 
 การเก็บสมุนไพรนั้นนิยมจะเก็บจากทางทิศตะวันออก  เพราะถือวาเปน

ทิศที่เปนมงคล  เพราะคําวาออกนั้นเปรียบเสมือนใหโรครายนั้นออกไปจากรางกาย  ทิศที่หามเก็บ
ยาโดยเด็ดขาดคือทิศตะวันตกเพราะถือวาเปนทิศคนตาย  เปนทิศที่ไมเปนมงคล 

 การเก็บยาสมุนไพรหมอยาสวนใหญจะตองทําการพลีตนยาเสียกอน  ดัง
ตัวอยาง 
 

เชิ่นทารไปยเปนอยาสพันแลัวขุษเอัายัา ๆ ใหเงัาทับ 
เอามาฝนเฃากันเสกดอยกัากัตะวัา ๓ จํบ 

 (ตป.03) 
 

การเก็บยานั้นจะตองมีการพลีตนยา  คือ  การนําหมากพลู  ดอกไม  ธูป  เทียน  
ไปบูชาตนยา  แลวกลาวเชิญใหยานั้นมารักษาคน  เมื่อจะถอนหรือขุดตนยานั้น  ตองระวังไมใหเงา
ของผูขุดไปทับตนยา  เพราะถือวายานั้นจะไมมีฤทธิ์  เพราะเสื่อมเสียแลว 
 

2.3.2   ความเชื่อเร่ืองการปรุงยา  
ความเชื่อในการปรุงยาบางอยางนั้นคนโบราณก็ถือวาเปนเคล็ดขอหามที่บังคับ

ใหปฏิบัติ  เพื่อใหตัวยานั้นสัมฤทธิ์ผล  ดังตัวอยาง 
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ประสํมกัปอยาขางณี้บํดเขาไนยเรียนหับประตูไสย 
กลอนเสิยยาใหคํนเฃาออกยาใหเหน  เปดกันนั้งลงทีว 
ลองนั้นจึงบํดอยานั้น  ไปยกวาจะเจบทองขิ่เองกดิ่ตํกออก 
มากดี  อยานั้นประสีทธีนักแล...อยาชื่อมหาไวยะเวกทาน 
ติคาใว  ๑+  ทองหนึ่งแล  
    (ตป.01) 
 

ยาตํารับนี้เวลาประสมใหเขาในเรือนปดประตูใสกลอน  อยาใหคนเขาออก  
อยาใหคนเห็น  เปดกนนั่งลงที่ รูแลวจึงบดยา  ไปจนกวาจะปวดทองถายอุจจาระ  ยานี้มี
ประสิทธิภาพมากชื่อมหาไวยเวก  ตีคาไว  ๑  ตําลึงทอง   การที่ปดประตูใสกลอนอาจเพื่อปองกัน
ไมใหยาที่บดนั้นเสื่อมไป 

 นอกจากนี้ยังมีเคล็ดเกี่ยวกับการใชพระเพลิงเปนผูเผาโรคภัยไขเจ็บให
หายไป  ดังตัวอยาง 
 
ตัวอยางที่ 1 

ยามหานิลมูนนก ...เอาสเมอภากตําแหลกแลวจึ่งเอา 
เปลือกมพราวนาริเกตากแดดใหแหงแลวจุดไฟใสในครก   
วาไฟดับฉันใดขอใหโรคหายฉันนั้นเถิด  
    (ตป.01) 

 
ตัวอยางที่ 2 

จึ่งเอาเปลือกมพราวพาริเกเผาไฟใหไหมเอาใสลงในครก 
ภอสมควร เพลิงดับฉันใดขอใหโรคโรคาดับไปฉันนั้นเถิดจึ่ง 
ตําไปกับยาใหเฃากันแลวบตปนทาไว   

       (ตป.01) 
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 การที่นําเปลือกมะพราวนาฬิเก46ใสครกเผาไฟแลวอธิษฐานขอวาไฟดับ
ฉันใดขอใหโรคหายฉันนั้น  เปนเหมือนการแกเคล็ดคือการฝากโรครายไปกับพระเพลิง  เมื่อไฟดับ
แลวก็ขอใหโรครายนั้นหายไปเหมือนกับไฟที่มอดไหมลง 
 

2.3.3  ความเชื่อเร่ืองขอหามในการปฏิบัติตน 
จากการศึกษาตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาพบวามีขอหามที่หมอยา

หามไมใหคนไขปฏิบัติ  ดังตัวอยาง 
ตัวอยางที่ 1 
   เอาใดยแดงฃาวดําคาดเขากันผูกมือถอใดยเหยยีด 
   ปากกะตูกอใดย ใวยใดยทีนอนกอใดยผี ผีภรัายเฃา 

หมิ่ใดยเหลย 
    (ตป.09) 
 

ใหเอาดายแดงผูกขอมือ  ผูกที่ปากประตู  และที่นอน  จะกันผีพรายได ดายแดง
ที่ใชนี้เปนดายแดงที่ปลุกเสกแลว  จึงมีอานุภาพที่จะกันภูตผีปศาจได 
 
ตัวอยางที่ 2 

ภองกอดีตีนตัายมือตัายกอดีรเอาใดยสามเสนมาผูก 
ตนหยานัน เอาวันเสาวันคานประสิดทีแลฯฯ 
    (ตป.09) 

  
 ใหเอาดาย 3 เสนมาผูกที่ตนยา  โดยใหเลือกวันเสารหรือ  วันอังคาร  

เพราะเปนวันแข็ง  เพื่อที่จะผูกที่ตนยา  ยานั้นจะไดมีประสิทธิภาพที่สุด 
 
 
 
                                          

46 มะพราวนาฬิเก  เปนมะพราวขนาดกลางหรือมะพราวกลางป  คือ  ไมใชมะพราว
พันธุเบาและไมใชมะพราวพันธุหนักที่มีลูกโต  มะพราวนาฬิเกพันธุนี้มีลักษณะผลกลมงาม  บาง
ตนมีลูกเปนสีแดง  บางตนมีลูกเปนสีเขียว 
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ตัวอยางที่ 3 
   อยาทังนี่เอาสิงลชังตุมกินเสกดวยอากาน ๓๒ 
   กินแลวยาใหถูกนําสัก ๗ วัน ครันครบ ๗ วัน 
   แลวอาบนําไปยทุกวันหายแล 
       (ทม.05) 
 

 เมื่อกินยาแลวหามอาบน้ํา  7 วัน เพราะถาอาบน้ําแลวนั้นอาจทําให
อาการของโรคกําเริบได  ถาคนไขเชื่อและปฏิบัติตามก็จะหายจากโรคได 
 
ตัวอยางที่ 4 

ดอกการพลูเทาอายุ  ยาทังนี้เอารากใหเทากัน 
เปนทรัพยา  ๒๐  สิง  ตม  ๓  เอา  ๑   เศกดวย 
ศักกัตวา  แกเมื่อยแกกลอนหายแล   

( ตป.01 ) 
 

การใชสมุนไพรเทากับอายุของคนไขนี้เปนเคล็ดอยางหนึ่งในการที่หมอยาใช
รักษาคนไข  ปริมาณยาที่ผูปวยจะไดรับนั้นจะมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับอายุของคนไข 
 
ตัวอยางที่ 5 

เปนทรัพอยา ๑๐ ส่ิงไสยกระบอกไมใผศรีศุก 
   เอาน้ําไสย แลวเอาใบภาโหมจุกปากกระบอกแต 
   ภอศุก กินแล 
       (ตป.08) 
 

 การใชกระบอกไมไผในการหลามยา47นั้นมีปรากฏทั่วไป  แตยาขนานนี้
ไดระบุวาใหใชไมไผสีสุก  เนื่องจากนาจะเปนเพราะชื่อของไผสีสุกนั่นเอง 

                                          
47 การหลามยา  คือ  การนาํยาสมุนไพรทั้งหมอใสลงในกระบอกไมไผ  แลวอุดดวย

ใบไมหลังจากนั้นจงึนําไปเผาไฟใหสุกเชนเดียวกับการทาํขาวหลาม 
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ความเชื่อทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้นเปนความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการรักษาโรค  โดยมีเจตนา
เพื่อที่จะใหคนไขมีกําลังใจ  และหายจากโรคภัยไขเจ็บ ชวยใหคนไขที่กําลังทอแท  หมอหวังในชีวิต
ไดมีกําลังใจ  เปนการบําบัดโรคทางจิตใจ  และสงผลไปยังรางกาย  คนไขจึงสามารถหายจาก
โรคภัยไขเจ็บนั้นไดความเชื่อตางๆเหลานี้สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ  ความเชื่อบางอยางไดสูญ
หายไปตามกาลเวลา  เชน  ความเชื่อเร่ืองการเสกยาบางขนาน  แตความเชื่อบางอยางก็ยังไดถูก
สืบทอดมาจวบจนปจจุบัน เชน  ความเชื่อเร่ืองครูยา  ความเชื่อตางๆนี้เปนสิ่งที่ตองอนุรักษ  และ
ธํารงรักษาไว  เพราะความเชื่อนั้นเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดพิธีกรรม  และพิธีกรรมนั้นก็ตองอาศัย
ความเชื่อ  จึงตองรักษาความเชื่อตางๆเหลานี้ใหอยูคูกับหมอยาสืบไป 
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บทที่  5 

 
วิเคราะหพิธกีรรมที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณ 

จากสมุดไทยของจังหวัดพงังา 
 
 “ความเชื่อกับสังคมมีความสัมพันธกันในลักษณะที่ความเชื่อเปนตัวกําหนดพิธีการและ
การถือปฏิบัติตาง ๆ ”  สังคมและความเชื่อมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง  เพราะความเชื่อของคนใน
สังคมจะเปนตัวกําหนดพิธีกรรมและการถือปฏิบัติตาง ๆ ของบุคคลในสังคมนั้น ๆ  ความเชื่อจึง
เปรียบเสมือนตนกําเนิดแหงพิธีกรรมและการถือปฏิบัติทั้งปวง  จากการศึกษาในบทที่ 4 ทําใหเห็น
วามีความเชื่อตาง ๆ ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  และความเชื่อไดทําใหเกิด
พิธีกรรมตางๆขึ้น   

พิธีกรรม หมายถึง “วิธีการชนิดหนึ่งที่จะนําไปสูเปาหมาย การที่เราจะไดมาซึ่งสิ่งที่
ตองการเราจําเปนตองมีการกระทํา และในแตละการกระทําก็ตองมีวิธี”1 นั่นหมายถึงการกระทําที่มี
แบบแผนมีข้ันตอน โดยมุงใหบรรลุจุดประสงคของผูจัดพิธีกรรม  ลักษณะการกระทําที่เปนพิธีการ
ยอมจะสะทอนแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการกระทํา 2 ประการ คือ  
 1)  แนวคิดเกี่ยวกับจิตใจ กลาวคือพิธีกรรมเปนสิ่งที่ผูกระทํารับรูหรือสัมผัสดวยใจวา ส่ิงที่
เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมมีตัวตนจริง เชน พิธีการไหวครูยา  หมอยาสวนใหญเชื่อวาพระฤๅษีชีวกโก
มารภัจจเปนครูยา  และเปนผูใหกําเนิดคัมภีรแพทย นอกจากนั้นยังเชื่อวาพระฤๅษีอีกหลายตนเปน
ผูใหกําเนิดตนยาหลากหลายชนิด  หมอยาจึงเชื่อวาการไหวครูยาเหลานี้เปนการขออนุญาตนํายา
ของทานมารักษาและเปนการรําลึกถึงพระคุณของครูยา  

นอกจากนี้พิธีกรรมยังกอใหเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งทําใหผูประกอบพิธีมีจิตใจที่มั่นคง 
ปลอดโปรง และเขมแข็งขึ้น จึงกลาวไดวา “พิธีกรรมเปนทั้งอาหารและยาสําหรับปลูกฝงอารมณอัน
พึงปรารถนาตาง ๆ”2 ดังนั้นลักษณะของพิธีกรรมจึงเปนการกระทํา หรือวิธีการที่กระทําขึ้นดวย
ความเชื่อวา “ใจมีอิทธิพลตอกายและวัตถุภายนอก” มนุษยจึงสรางสรรคพิธีกรรมขึ้นเพื่อใหจิตใจ
เขมแข็งเกิดความสบายใจจนสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุผลตามความตองการได 

                                                           
1 กิ่งแกว  อัตถากร,  “ความเชื่อ,”ใน ภาษาไทย 8 คติชนวิทยาสาํหรบัครู  หนวยที่  

8-15,  พิมพครั้งที่ 5( กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช,  2542) ,77. 
2 เร่ืองเดียวกนั,78. 
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2) แนวคิดเกีย่วกับสัญลกัษณ ในพธิีกรรมตางๆจะประกอบดวยเครือ่งบูชาและผูประกอบ
พิธีซึง่จะแสดงกิริยาทาทางและถอยคํา องคประกอบตางๆนี้ส่ือความหมายของพธิกีรรม ทําใหผู
รวมพิธกีรรมเขาใจถึงจุดมุงหมายของการจัดพิธีกรรมขึน้มา นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดเกี่ยวกบั
สังคม วัฒนธรรม และแนวทางการดําเนินชีวิต 

การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะวิเคราะหพิธีกรรมที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณจากสมดุ
ไทยของจังหวัดพังงาแลวผูเขียนวิทยานิพนธไดวิเคราะหปริบทของพิธีกรรมในฐานะของการแสดง
และการสื่อความหมาย  และวิเคราะหบทบาทหนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอหมอยา  คนไข  และสังคม  
เนื่องจากตํารายาถือวาเปนหัวใจสําคัญของการรักษาโรค  จึงวิเคราะหบทบาทของตํารายาที่มีตอ
หมอยาซึ่งเปนผูใชตํารายาโดยตรง  และวิเคราะหบทบาทของตํารายาที่มีตอสังคม  นอกจากนี้หมอ
ยานั้นเปนบุคคลสําคัญของการรักษาโรคซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวาไมควรมองขามจึงจะ
วิเคราะหบทบาทหนาที่ของหมอยาที่มีตอคนไขและสังคมดวย ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจองคประกอบ
โดยรวมของการรักษาแผนโบราณไดชัดเจนยิ่งขึ้น  การศึกษาในบทที่ 5 นี้จึงแบงหัวขอในการศึกษา 
ตามลําดับดังนี้ 

1.พิธีกรรมที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณ 
1.1พิธีไหวครู 

1.1.1 พิธีไหวครูกอนรักษา 
1.1.2 พิธีไหวครูประจําป 

1.2 พิธีกรรมการทําเครื่องบัตรพลี 
1.2.1 พิธีบัตรพลีแมซื้อ 
1.2.2 พิธีบัตรพลีผี 

 2. วิเคราะหปริบทของพิธีกรรมในฐานะการแสดงและการสื่อความหมาย 
  2.1 วิเคราะหดานผูทําพิธี – ผูประกอบพิธี 

2.2  วิเคราะหดานสัญลักษณ 
2.3 ภาวะแวดลอมดานสถานที่และเวลา 
2.4 ภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 

3.  บทบาทหนาที่ของพิธีกรรม 
3.1 ทฤษฎีบทบาทหนาที่ 
3.2 บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอคนไข 
3.3 บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอหมอยา 
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3.4 บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอสังคม 
4. บทบาทหนาที่ของตํารายา 

4.1 บทบาทหนาที่ของตํารายาที่มีตอหมอยา 
4.2 บทบาทหนาที่ของตํารายาที่มีตอสังคม 

5.  บทบาทหนาที่ของหมอยา 
5.1 บทบาทหนาที่ของหมอยาที่มีตอคนไข 
5.2 บทบาทหนาที่ของหมอยาที่มีตอสังคม 

6. ปจจัยที่สงผลตอการเลือกรักษาโรคกับหมอยาแผนโบราณในจังหวัดพังงาในปจจุบัน 
6.1 ความเจริญกาวหนาทางการสาธารณะสุข 
6.2 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

การศึกษาพิธีกรรมที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงามีดังนี้ 
 

1.  พธิีกรรมที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณ 
 
1.1 พิธไีหวครู  

การประกอบการรักษาคนไขส่ิงที่สําคัญและเปนสิง่ทีห่มอยาสวนใหญตองปฏิบัติ คือ 
การไหวครูยา  การไหวครูยาเปนการแสดงถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ  การไหวครูสามารถแบง
ไดดังนี้ 

1.1.1  พธิีไหวครูกอนรกัษา 
พิธีการไหวครูจะกระทําขึ้นทุกครั้งที่หมอยาจะรักษาผูปวย  แตในตํารายาแผน

โบราณของจังหวัดพังงาพบวาไดมีการบันทึกถึงเครื่องบูชาและคาถาไวในยาบางขนานเทานั้น 
ผูเขียนวิทยานิพนธขอแบงพิธีการไหวครูกอนรักษาจากการอางถึงผูที่ตองการไหว ดังนี้ 
 

1.1.1.1 การไหวครูยาที่ไมไดจําเพาะเจาะจง 
การไหวครูในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงานี้ไมไดกลาวจําเพาะ

เจาะจงวาเปนการไหวครูยาทานใด  สวนใหญเพียงแตกลาววาใหรําลึกถึงครูยาเทานั้น  แตจากการ
สัมภาษณ หมอยาในจังหวัดพังงาพบวาครูยาที่หมอยาเคารพจะมีความคลายคลึงกันโดยหมอยา
จะนับถือครูยา ไดแก พระฤๅษีชีวกโกมารภัจจ พระฤๅษี ๘ พระองค ครูยาที่หมอยานับถือกันมา
ทางสายตระกูล และครูยาผูคิดคนยาขนานที่ไดนํามารักษา การไหวครูกอนรักษาจะกลาวถึงเครื่อง
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บูชาครูกับพระคาถาที่ปรากฏในตํารายาเปนสําคัญ  แตจะไมกลาวถึงรายละเอียดในสวนอื่น  การ
ไหวครูดังกลาวขอยกตัวอยาง ดังนี้ 
 
ตัวอยางที ่1 

ยาแกพรดึกตรีสันคาษ...เมี่ยจะกินราํหัศแตงเคริ่องปูชา
เทิ่ยน ๓ แหลมมพรว ออนลูกหนิง้ เหมียงสามคําเคริ่งก
ระยามอดเจิน่  +๑  คํานับจํงดีวีเสษนักทานตีคาใว  +๑ ทอง
หนึง้และ   

( ตป.02 ) 
  

ยาตํารับนี้ใหแตงเครื่องบูชา  ใชเทียน ๓ เลม  มะพราวออน  ๑  ลูก  
เมี่ยง  ๓  คํา  การที่ตองแตงเครื่องบูชานั้นนาจะเปนการบูชาครูผูซึ่งคิดคนยาตํารับนี้ 
 
ตัวอยางที ่2 

เอาเทากัรไสยกระบอกหลามเอาไผยสีสุกอุด เอาเงน  ๒ 
กอร หมาก  ๕ คํา  ทียรแลม ๑ 

       (ทม.01) 
 
เอายาจํานวนเทากันใสในกระบอกไมไผสีสุกแลวนําไปหลาม  เอาเงิน 2 

กอน  หมาก 5 คํา  เทียน 1 เลม  สําหรับบูชาครู   
 
ตัวอยางที ่3 

ราดชะพริด  ๗  เมือจะเสกหยาใหเอาดอรใมย  ทุเทียน 
หมะพลุบุชาครู  แลวเสกดวยสกักัดตะวาแล 
    (กป.09) 

 
เมื่อจะเสกยาใหนําดอกไม  ธูป  เทียน  และหมากพลูเพื่อบูชาครู  แลว

จึงเสกดวยพระคาถาสักกัตวา  ในยาขนานนี้ไมไดระบุจํานวนธูป  เทียน  หมากพลูที่ตองใช
ประกอบพิธี  แตหมอยาจะสามารถเขาใจไดวาตองปริมาณเทาใด 
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ตัวอยางที ่4 
รากยาหมู ๑ ใหสุก ๑ ตม ๓ เอา ๑ พลใีหจํงดีกินหายแหล
ครันหายแลวใหวครูฃนํํมแดงฃาวฆํราด+๑ ครันใหมเอา
ใหมหายแหล 
    (ทม.05) 

 
ยาขนานนี้ไดกลาวไวในตอนทายวา  “พลีใหจงดีกินหายแล”  แสดงให

เห็นวาการพลีหรือการไหวครูสามารถชวยใหคนไขหายจากโรคได  และเมื่อหายจากโรคแลวใหนํา
ขนมตมแดง  ขนมตมขาวเพื่อไหวครู   
 
ตัวอยางที ่5 

ใหเอากาฝากสุกแกแคบอกอยูเมือไปยเอาหมาก ๓ คําเทียน
แหลํม  ๑  เงอีนสอหลึง ๑ กรุงเมา ๑  สามมลึงเอารากอยา
ตุมแกฝใปแกแภ 
    (ทม.05) 

 
ยาขนานนี้ใชหมาก 3 คํา  เทียน 1 เลม  และเงิน 3 สลึงเพื่อบูชาครู 

 
ตัวอยางที ่6 

ถาผูกหนกัฃางไนใสลายยาดํา ใหเสกซําโทกเทยีนทังหมะ
พลูใหเอาะชอืนะมัศะ การถึงคุณครูมาเกีอวชิูแกตัวฃา
ครานิเอย 
    (กป.07) 

 
ยาขนานนี้ใหนําธูป  เทียน  และหมากพลู  แลวจึงกลาวนมัสการถึง

พระคุณของครูยาที่ไดมาชวยหมอยาในการรักษาครั้งนี้  การไหวครูคร้ังนี้จึงเปรียบเสมือนการขอบ
คุณครูยาที่มาชวยรักษา  แสดงวาหมอยาจะตองมีความเชื่อวาคนไขสามารถหายจากโรคไดเพราะ    
ครูยา 
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ตัวอยางที ่7 
ตมกินและแตการาชสยาม +๑ มะสามคมัเทยีนเลมหนึง 

       (กป.08) 
 

ยาขนานนี้บูชาดวยหมาก 3 คํา  เทยีน 1 เลม 
 
ตัวอยางที ่8 

เมี่อเกศเอาหมาก  5  คําเที่ยนแลม  1 เกศดวยอาการ
สาบสิบสองตมแล ฯฯ  

(ทป.01) 
 

ในการที่หมอยาจะเสกยาสวนใหญจะตองมีเครื่องบูชาครู  ไดแก  
หมาก 5 คาํ  เทียน 1 เลม  แลวจึงคอยเสกคาถา 
 
ตัวอยางที ่9 

ใหเอาเมือวัน           เอาเงิ่น +๑ เทยีนแลม ๑ ฝงใว
ทีตํนยัานันจิงอะหราชทนาวาเดชะพระฤๅษีเจามํนพระสํ
บนเจายาพระอังคารฃใหหาใหเชิ่นทารไปยเปนอยาส
พันแลวขุษเอายัาใหเงาทับเอามาผํนเฃากันเสกดวัย 
ศักกัตะวัา ๓ จํบเอาขุนไกยภาษทีฟกหายแลว 
   (ตป.03) 

 
การที่จะขุดตนยาจะตองมีการบูชาตนยาเสียกอน  การบูชาตนยานี้

เรียกวา  การพลียา  จะทําพิธีไดเฉพาะวันเสารหรือวันอังคารโดยเอาเงิน 1 บาท  เทียน 1 เลม ไปฝง
ไวที่ตนยาแลวจึงอาราธนาวา “เดชะพระฤๅษีเจามน  พระสบนเจายา  พระอังคารขาใหหา  ใหเชิญ
ทานไปเปนยา”  เมื่อวาจบแลวจึงคอยขุดยาขึ้นมาอยาใหเงาของคนที่ขุดทับตนยา 
 
ตัวอยางที ่10 

นําตนกรวด +๑ กรามพรูเทาอายูะผูใฃเมีอตมไสยนํา๓ ขันเอา
แตฃัน ๑ หัวทีแซกตุมวันเดียวกินใหสินไนย ๗ วัน ยาใหตองนํา

๗ 
๓ 
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ครันครบ  ๗  วัน  แลอาบน้ํ า เทีดแลเอานํ า ไสอยากินต
ไปยจนหายครันหายแลวหูงเฃาไปยวัดเอากลวยที ๑  ถ
หวายพระฉันเทีดแลวตรวดทิศถานถึงเจาอยาเมีอตุม 
หมาก ๕ คําเทียนแหลม ๑ เงอนผูกฅอหมอบาด ๑ เสก
ดวยสับภโรกแล ฯฯ 

    (ทม.05) 
 

ยาขนานนี้เมื่อกินยาจนหายจากโรคแลว  ใหหงุขาวไปวัดเพื่อทําบุญใส
บาตร  แลวใหนํากลวย 1 ทีถ่วายใหพระสงฆฉัน  เมื่อทาํบุญเสร็จแลวใหกรวดน้าํอธษิฐานไปถึงเจา
ยาหรือครูยาซึง่เปนเจาของยาขนานนั้น  ในตอนที่ตมยานั้นใหใชหมาก 5 คํา  เทียน 1 เลม  เงินผกู
คอหมอยาจาํนวน 1 บาท  ยาขนานนีม้ีการบอกใหไหวครูทัง้กอนตมยาและหลงัจากหายจากโรค
แลว  นับวาเปนการแสดงถึงความกตัญรููคุณเปนอยางยิ่ง 
 

1.1.1.2   การไหวเทพเจา 
นอกจากการกลาวถึงครูยาแลวยังมีการกลาวถึงเทพเจาของศาสนา

พราหมณ  ไดแก  พระอิศวร  พระนารายณ  พระคงคา อีกดวย  ทั้งนี้หมอยามีความเชื่อวาเทพเจา
ตางๆจะสามารถบันดาลใหคนไขหายจากความเจ็บปวย  และประทานพลังใหกับหมอยาเพื่อ
นําไปใชในการรักษาคนไข การไหวเทพเจาที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  มี
ตัวอยางดังนี้ 

 
ตัวอยางที ่1 

ทังมิปนยาดวยและ ถาจะทํายาใหระลึกฐึงเจาตัมมรา  
ใหบุชาพระอิสวนดวยเคริองขะยาเดาะใมทุเทียน  เหมี
ยงหมากเฃาเตาะเดาะใมจิงดีและฯฯ 
    (คบ.06) 

 
ยาขนานนี้กลาววาถาจะทําการรักษาดวยยาขนานนี้ใหหมอยาระลึกถึง

พระคุณของเจาของตํารายา  แลวใหบูชาพระอิศวรดวยเครื่องบูชา  ดอกไม  ธูป  เทียน  เมี่ยง  
หมาก  ขาวตอกจึงจะดี  การที่ยาขนานนี้ใหบูชาพระอิศวรเพราะเชื่อวาพระอิศวรเปนเทพผูทําลาย  
ดังนั้นพระองคจึงบันดาลใหโรคภัยไขเจ็บนั้นหายไป 
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ตัวอยางที ่2 
ดินเกลิอ ๑ หยา ๗ สิงนิตาใหแหลก ปสระกลอนกินเปนอยา
ทองพองเจบพุงหายแลฯฯ โอมนะโมนะมัศการแกพระณ
ราณรายขาเปนเจาจิงจใหดูประดอรตนยาแลกรากหยา  กูจ
ประดารพระคงคาใหเปนดินดอร กูจประดารแผนดินใหฃน
ไอย กูจประดารทังครชิ่งทาดวยโรบฃิผึง กูจประดารทังเล
กโสบแลสํามริด แลกัวเฃยีวแลฃนควายแลจอบ  ทแลงมั่น กู
แรงญิ่งกวาไฟยการ กูจประดารทังโรบ ฃิผึงใหฃิผิงฃืนมาแต 
ไนครกูจประดารไนลองทนกร  เปนขาหยาชาง นางรองใหระ
เหระหร โอมสิทิครูบายทิยายสูาใหมสาหาห ฯฯ ประ
ดารคุรความใหเอาแปง ๕ กอน เทยีนแลม ๑ เงินติด    
เทยีนส +๑ เหลากจก ๑  หมากหาคําไฃลุกหนึง 
    (ทม.02) 

 
โองการนี้กลาวถึงพระนารายณซึ่งเปนผูประทานตนยาและรากยาและ

พระคงคา  แลวใหเอาแปง 5 กอน  เทียน 1 เลม  เงินติดเทียน 1 บาท  เหลา 1 แกว  หมาก 5 คาํ  ไข 
1 ลูก ใชในการทําพิธี  แลวเสกคาถาวา “โอมสิทธิครูบายทิยายสูใหมสหาหะ” 

จากการศึกษาพบวาตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาสวนใหญมีการ
กลาวถึงเครื่องบูชาครูเพียงอยางเดียว  แตไมมีการอธิบายวาพิธีกรรมนั้นมีข้ันตอนการประกอบ
พิธีกรรมอยางละเอียด  ทั้งนี้เนื่องจากพิธีการไหวครูสวนใหญมีความคลายคลึงกัน  จะแตกตางกัน
แตเครื่องบูชาเทานั้นครูยาจะเขาใจพิธีอยูแลวเนื่องจากการประกอบพิธีไหวครูจะมีการสืบทอดกัน
มาตามแตสายตระกูลของหมอยาแตละคน    นอกจากนี้หมอยามีความเชื่อวายานั้นจะมี
ประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการไหวครู  ในการเจียดยาทุกครั้งหมอยาจะตองรําลึกถึงพระ
คุณครูบาอาจารยที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา  ตลอดจนครูยาทั้งหลาย  และเจาของตํารายานั้นๆ  
เพื่อขออนุญาตในการนําไปรักษา  เชื่อกันวาถาหมอยาไดรําลึกถึงคุณครูบาอาจารยแลว  บางครั้ง
ไมตองเสกคาถาอะไรยานั้นก็มีประสิทธิภาพได  เนื่องจากครูอนุญาตใหนําไปใช  การรําลึกถึงครูจึง
เปนสิ่งที่สําคัญ3 
 
                                                           

3 สัมภาษณ  จริต  เพ็ชรวงศ,  หมอยาของจงัหวัดพงังา, 16  มนีาคม  2546. 
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1.1.2 พิธีไหวครูประจําป 
ตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาไมมีการกลาวถึงการไหวครูประจําป  แต

จากการที่ผูเขียนวิทยานิพนธไปเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณหมอยาสวนใหญในจังหวัด
พังงาพบวา  นอกจากการไหวครูกอนทําการรักษาแลว  การไหวครูประจําปนั้นเปนสิ่งที่สําคัญอยาง
มาก  และหมอยาจะตองปฏิบัติทุกป  เพราะฉะนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงการไหวครูประจําปของ
หมอยาในปจจุบันมาประกอบในการศึกษาครั้งนี้ดวย 

การไหวครู  คือ  การบูชาเจาของตําราและผูที่มพีระคุณ  รวมถงึการระลึกถงึครู
บาอาจารยเจาของตํารับตํารา   

พิธีไหวครูเปนพิธีกรรมที่สําคัญซึ่งจะกระทําในเดือน  ๔  เดือน  ๖  หรือเดือน ๙  
โดยจะเลือกวันพฤหัสขางขึ้น  และไมตรงกับวันพระ  โดยเลือกเอาวันที่สะดวกเปนวันไหวครู การ
ไหวนั้นจะรําลึกถึงพระคุณของพอปูฤๅษีชีวกโกมารภัทรซึ่งเปนฤๅษีครูยา พระฤๅษีซึ่งเปนอาจารย
ทางแพทยแผนโบราณไดแก  พระฤๅษีอมรประสิทธิ์  พระฤๅษีนารถ  พระฤๅษีสัชชนาลัย  พระฤๅษี
ตาไฟ  พระฤๅษีตาวัว  พระฤๅษีกัศยปะ  พระฤๅษีสิงขะ พระฤๅษีประลัยโกฏ  พระฤๅษีนารถ  พระ
ฤๅษีนาลัย  พระฤๅษีเขลางค  และรําลึกถึงทานโรคามฤถินธ  ทานอาจารยมหาเถรตําแย  ครูเวทย  
ครูมนต  ครูอาคม  ครูคาถา  ครูวาน  ครูยา  ครูตํารับและครูตําราทุกทาน  ทั้งนี้ในการไหวครูนั้น
ตองจัดเตรียมเครื่องบูชา  ดังนี้ 

บายศรี  ซึ่งมีบายศรีหลัก  บายศรีเกาชั้น  บายศรีปากถวย  บายศรีปากชาม  
บายศรีนี้จะจัดทํายิ่งใหญและจํานวนชั้นจะขึ้นอยูกับฐานะของหมอยาแตละคน  ในบายศรีปาก
ชามจะมีขนมตางๆ ไดแก ขนมพอง ขนมลา  ขนมกง  ถั่ว  งา  ขาวตอก  นอกจากนี้ยังมีไขเสียบที่
ยอดบายศรี อาจมีการนําเงินไปเสียบที่ยอดบายศรี และปกเทียนขาวจํานวน 1 เลมลงไปในบายศรี
ดวย  การจัดบายศรีจะจัดเปนคูโดยมักจะใชตั้งแต 1-3 คู  หรือจะจัดเปนกี่คูก็แลวแตสามารถ
กระทําไดทั้งสิ้นแลวแตความสะดวกของหมอยา   

หัวหม ู จาํนวน 1 หัว หรือมากกวานั้น 
ขนมตมแดงขนมตมขาว  เปนสิง่สําคัญที่จะขาดไมไดในพิธีไหวครู 
มะพราวออน  จํานวน  3  ลูก หรือมากนอยกวานัน้ 
ผลไมตางๆตามสมควร  มักจะนิยมจัดวางใหเปนเลขคี่  3  5 7 หรือ 9 อยาง  

ผลไมที่นยิมใช เชน  กลวยน้ําวา  ออย  แอปเปล  สมเขยีวหวาน  สมโอ  และขนนุ   เปนตน 
ขาวตอก ถั่ว  งา  เปนสิง่ทีข่าดไมไดในพิธี 
ดอกไม 7 อยาง สวนใหญจะใชดอกไมที่สามารถหาไดบริเวณบาน  เชน 

ดาวเรือง  ดอกเข็ม  บานไมรูโรย  และบานชื่น  เปนตน 
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อาหารคาว  3  7  9 หรือ 12 อยาง 
หมาก  พลู  บุหรี่ แสดงถงึการรับแขก และเปนสิง่ที่คนโบราณนิยมรับประทาน 
อาหารหวาน เชนเดยีวกบัอาหารคาว  มักจะใชขนมที่มชีื่อมงคล  เชน  

ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  เม็ดขนุน  ขนมชั้น  และขนมถวยฟู  เปนตน 
ผาขาว  ใชผาขาวขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสําหรับทําเพดานบนเพื่อใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์

สถิตขณะที่หมอยาอัญเชิญลงมาเขารวมพิธีไหวครู 
ตํารายา  เมื่อเสร็จพิธีจะมีการปดทองคําเปลวที่ตํารายา 
อุปกรณที่ใชทํายา  เชน  ครก  สาก  แมหินบดยา  ลูกหินบดยา  โกรงบดยา  

และมีดหมอ  เปนตน 
การตั้งเครื่องบูชาอาจตัง้มากหรือนอยกวาที่กลาวขางตนนี้ได  ทัง้นี้ขึ้นอยูกับ

ความสะดวกของหมอยาแตละทาน 
ข้ันตอนโดยคาถาที่ใชในการอัญเชิญครู  หมอยาแตละทานจะประกอบพิธีไหว

ครูแตกตางกัน  นัน่เปนเพราะหมอยาแตละทานมกีารสบืทอดพิธีไหวครูจากบรรพบรุุษ  หรือครูยาที่
ตางกนั  อันเปนเคล็ดลับของแตละบุคคล  ผูเขียนวิทยานพินธขอยกตัวอยางพิธีไหวครูทีก่ระทาํกัน
เปนแบบแผนไว  ดงันี ้

การประกอบพิธีไหวครูหมอยาตองถือศีล 5 เพื่อทาํใจใหบริสุทธิ์กอน  จากนั้นนุง
หมชุดขาว  เมือ่เร่ิมพิธี  จุดธปูเทียนทีห่นาหิ้งบูชา  กราบ 3 หน แลวจึงกลาวชมุนมุเทวดา  ดังนี ้

 
สัคเคกาเม  จรูเป  คิริสิขะระตะเต  จันตะลิกเข  วิมาเน  ทีเปรัฏเฐ  จะคาเม  ตะรุวะนะ  

คะหะเน  เคหะวัตถุหมิเขตเต  ภุมมาจายันตุ  เทวา  ชะละถะละ  วิสะเม  ยกัขะ  คันธัพพะ
นาคา  ติฏฐันตา  สันติเกยัง  มุนิวะระจะนงั  สาธะโว  เม  สุณันตุ  ธมัมัสสะวะนะกาโร  
อยัมพทันตา  กลาวซ้ํา  3 ครัง้  กราบ 
 

จากนั้นจึงกลาวบทนําถวาย มีใจความดังนี ้
วันทิตะวา นะมาม ิ  พุทธัง  ธัมมัง  สังฆัง  สัพพะโลกา  อาจาริยัง  พกาพรหมา  

ทิพรหมมัง  สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิการิยัง  สิทธิตะถาคะโต  สิทธิเดโช  ชะโยนจิจัง  
สิทธิลาโภ  นิรันตะรัง  หะมามิ  ปสิทธิ  ภะวนัตุเม 
 

จากนั้นกลาวคําถวายอัญเชิญส่ิงศักดิ์สิทธิ์  มีใจความดังนี้ 
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ขาพเจา (ออกนาม) ขอประณตศิระนอม  พรอมดวยกายวาจาใจ  ระลึกสักการะ
พระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  คุณพระธรรมเจา  คุณพระสังฆะเจา  ปนเกลา
แหงไตรสรณาคม คุณทาทาวพกาพรหม ทาวทักษาประชาบดี   เทวะเมธีแพทยอัศวิน องค
เทพบดินทรอิศวรสิทธิศักดิ์ ทวยเทพารักษทุกสถาน คุณพระอุปชฌาอาจารย คุณทานบิดา
มารดา ผูมีอุปการคุณอนันต ขออัญเชิญมาชุมนุมดวยญาณจิต เพื่อสถิตเปนองคสักขีพยาน 
ในพิธีการเคารพอาจารยแพทยไทย ตามนัยจารีตโบราณ ณ กาลบัดนี้   (ระหวางนี้จะมีการ
ปอกผาเครื่องบัตรพลีถวาย) 

 
จากนั้นจึงกลาวคําถวายอาราธนาพระอาจารยเจา  มีใจความดังนี้ 

 
ขาพเจาขออาราธนาพระอาจารยเจาอันมี ทานมหาเถรตําแย  จงมาเปนประธาน พรอม

ดวยพระอาจารยฤทธิยาธร พระฤๅษีตาวัว พระฤๅษีกัศยะปะ พระฤๅษีสิงขะ พระฤๅษี
ประลัยโกฏ พระอาจารยโรคามฤดินทร พระอาจารยชีวกโกมารภัต และพระอาจารยทาง
แพทยศาสตรทุกสาขา ขออาราธนารับสังเวยอันมีเครื่องกระยาบวช เครื่องหอม จุลจันทน 
บายศรี เจตนา จัดสักการะบูชาเปนการประจําป  อันเปนคารวะเวชพิธี ตามประเพณีของ
แพทยไทยแตสมัยโบราณกาล  

 
จากนั้นจึงกลาวคําขอประสาทพร  มใีจความดังนี้ 

 
สัพเพเดชานุภาเวนะ ขอพระอาจารยเจาจงโปรดประทาน โดยเดชะญาณ อวยพระ

ประสิทธิผล ใหเปนมิ่งมงคลแกตัวขาพเจา สมดังมโนปรารถนา บรรดาวัตถุวานยา ซึ่งทาน
ทาวพกาพรหม ทรงสาปสิทธิประทานไวทุกส่ิงสรรพ เมื่อขาเจาหยิบจับ จัดปรุงประกอบเปน
โอสถ ขอจงปรากฏเปนยา ศักดิ์สิทธิ์วิเศษชัยยะ ชนะโรคภัยทั้งหลาย ขอใหบําบัดโรคหาย
โดยเร็วพลัน ขอใหขาพเจาเปนแพทยสําคัญที่เล่ืองชื่อ ประชาชนนับถือ นิยมทั่วทุกทิศ และ
ขอใหองคสักขีพิธีกิจ ทรงเสริมประสิทธิ์ รวมประสาทพร อวยชัยใหแกขาพเจา ณ กาลบัดนี้ 
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สัพเพเทวา พหูชะนา ปโยเทวะ มนุษานัง ปโยพรหมา นะมุตตะโม ปโยนาคะ   สุปณ 
ณานัง ปณินทรียัง นะมามิหัง  วุวัณณมุกขัง วิระจิตตัง มหาโวดรเม  อิตถียัง      ปุริสัง ปยัง  
มะมะ  ชัยยะกัมมัง ประสิทธิเม  จบพิธีการเคารพอาจารยแพทยแผนไทย4 

 
สวนพิธีไหวครูของหมอยาในจังหวัดพังงามีคํากลาวตางๆซึ่ งผู เขียน

วิทยานิพนธเก็บขอมูลไดดังนี้ 
 

คําไหวครูของพระครูปุญญาภินันท เจาอาวาสวัดปาโมกข  วาดังนี ้
 

ขาขอเคารพ  คํานับนบครูผูเฒาแตเกากอน  ทั้งครูเวทยและครูมนต  ครูอาคม  ครู
คาถา  ครูวานและครูยา  ครูตํารับและครูตํารา  ที่ขาพเจาไดศึกษาเลาเรียนมา  ขอ
อัญเชิญทานมา  มารวมพิธี  อันเปนมหามงคลในวันนี5้ 

 
พิธีไหวครูของพระครูปุญญาภินันทจะกระทําในเดือน 4  เดือน 6  หรือเดือน 9  

ซึ่งกระทําทุกป  เครื่องบูชา มดีังนี้  บายศรีหลัก  บายศรีเกาชัน้  บายศรีกาบกลวย  บายศรีปากชาม  
หัวหมู  ขนมตมแดงขนมตมขาว  มะพราวออน  สวนเครื่องบูชาอืน่ๆใหจัดตามสมควร 

คําไหวครูของนายรอง  ปรีดาผล  วาดงันี ้
  

ศรีศรีวันนี้วันดีดิถีวันชีโว  สิทธิโชคชัยมงคล  ขาไหวครูตน  ครูส่ังครูสอน  สถาพรชวย
เบิกบน  สวัสดีสถาผล  ไหวครูบาจารีย  บายศรีสามชั้นสรรพ  ประนมหัตถพระไตรรัตน  
อนาถาตรีโลกอมรมา  อภิวันทนาการ  อนึ่งอัญชลีแกฤๅษีผูทรงญาน  แปดองคเธอมีฌาน  
เธอรอบรูในโรคา  อนึ่งไหวพระอิศเรศ  พระพรหมเมศทุกชั้นฟา  สรรพสรรคเครื่องวานยา  
ใหทานทั่วโลกกะธาตรี  ไหวคุณกุมารภัจจ  ผูเจนจัดในบาลี  เพทยศาสตรบรรดามี6   

นายรอง  ปรีดาผลใหสัมภาษณไวเพียงเทานี้ 

                                                           
4 มูลนธิิการแพทยแผนไทย, พิธีไหวครูแพทยแผนไทย,  พิมพคร้ังที ่2.   ( กรุงเทพฯ : 

สามเจริญพาณิชย  จาํกัด,2544),8-20. 
5 สัมภาษณ  พระครูปุญญาภินันท, เจาอาวาสวัดปาโมกข  จงัหวัดพงังา,  14  มนีาคม  

2546. 
6 สัมภาษณ  รอง  ปรีดาผล,  หมอยาของจงัหวัดพงังา,  24 มีนาคม  2546. 
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พิธีไหวครูของนายรอง  ปรีดาผล  จะกระทาํในเดือน 6  ของทุกป  เครือ่งบูชา
มีบายศรีปากชามสําหรับไหวครูในบายศรจีะใสดอกไม  หมฺรับ7สําหรับไหวผีเรือนในหมฺรับจะใส
อาหารคาวหวาน  เครื่องบูชาอื่นจะจัดตามสะดวก  

คําไหวครูของพระเปลี่ยน  เขมโก  วาดงันี ้
 

โองการพินทุนาถัง  อปุปนนัง  พระมหาคตนิามัง  อาทิตตะเป  สุอาคะโต  ปญจะปะ
ตุมัง  ทิตตะวา  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง  ขาขอประนมหัตถ  พระไตรรัตนนาถา  ตรีโลก
อมรมา  อภิวาทคณาจารย  เหนือขาอัญชล ี  พระฤๅษีผูทรงฌาน  แปดองคผูมีญาน  แปด
องคฌาน  โดยรอบรูในโรคา  ไหวคุณอิศเรศ  ทั้งพรหมเมศทั่วชั้นฟา  สาบสรรคเครื่องวาน
ยา  กระจางทั่วโลกธาตรี  ไหวคุณพระโกมารภัจจ  ผูเจนจดัในคัมภีร  เวชศาสตรบรรดาม ี 
ใหทานทั่วแกนรชน  ไหวครูผูส่ังสอน  แตปางกอนเจริญผล  ลุลวงนิพพานดล  สําเร็จกิจประ
สิทธิพร8 

 
พิธีไหวครูของพระเปลี่ยน  เขมโก จัดขึ้นในเดือน 4  โดยเลือกเอาวันพฤหัสที่

สองของเดือนเปนวนัไหวครู  เครื่องบูชามีหัวหม ู  อาหารคาว  อาหารหวาน   เชนเดียวกับเวลา
ทําบุญเลีย้งพระ  ขนมตมแดงขนมตมขาว  ผลไม  บายศรีใหญเปนชั้นๆ  และบายศรีปากชาม    
แลวนําขนมมาใสในบายศรีปากชาม  โดยพิธนีั้นจะนมินตพระจาํนวน 5 รูปไปทําพิธีทีบ่าน  ถวาย
สังฆทาน  หลงัจากนัน้จงึเริ่มพิธีไหวครูโดยการจุดธูป 16 ดอก  เทียน 2 เลม และจดุธูปปกที่เครื่อง
บูชาทัง้หมด  โดยเริ่มจากการวาคาถาชมุนุมเทวดา  และกลาวสัสดี (คําไหวครูขางตน)  เมือ่ธูป
หมดจึงเสร็จพธิี   

การที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดไปสัมภาษณหมอยาในจังหวัดพังงาเกี่ยวกับการ
ไหวครูดังกลาวขางตนพบวา ในการไหวครูของหมอยาแตละทานจะมีการสืบทอดมากันในสาย
ตระกูลหรือจากครูยาที่ตนไดไปศึกษา  ซึ่งแตละทานจะมีเคล็ดลับบางอยางที่เปนพิธีที่ทําเฉพาะ
ของตนเอง  คําอัญเชิญครูหรือพระคาถาตางๆที่ใชในพิธีไหวครูหมอยาไมสามารถเปดเผยได
ทั้งหมด  หมอยาสวนใหญจะบอกเพียงเล็กนอยดวยความ    อึดอัดใจ  หมอยาบางทานไมยอม
เปดเผยพิธีกรรมใดๆกับผูเขียนวิทยานิพนธเลย   จากการสัมภาษณหมอยาพบวาพิธีไหวครูนี้ไมมี

                                                           
7 เครื่องบูชาโดยจะใสอาหารคาว  อาหารหวาน  น้าํ  และเหลาเพื่อเซนไหวผี 
8  สัมภาษณ  พระเปลี่ยน  เขมมโก,  หมอยาจงัหวัดพงังา,  19  กรกฎาคม  2546. 
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การบันทึกเอาไวแตหมอยาจะใชวิธีการจดจําจาก   ครูยาของตน  เมื่อส้ินครูยาหรือเมื่อเรียนจบแลว
จึงไดประกอบพิธีไหวครูดวยตนเอง   

สวนของเครื่องบูชาจะมีความแตกตางกนับาง  แตสวนใหญก็มีความ
คลายคลึงกนั  จะแตกตางกนัที่ปริมาณของเครื่องบูชาแตละชนิด  สวนขนาดของพธิีกรรมขึ้นอยูกบั
ปจจัยทางการเงินของหมอยาแตละทาน  ถาหมอยามีฐานะดกี็จะจัดพิธีไหวครูอยางยิ่งใหญ  หาก
หมอยามีฐานะยากจนก็จะจดัพิธีตามอัตภาพ  นอกจากนี้ขอกาํหนดตางๆอาจขึ้นอยูกับอาชีพ 
สถานภาพ และการถือกําหนดปฏิบัติของหมอยาแตละทาน เชน หมอยาทีเ่ปนนายหนงัตะลุงก็จะมี
การกลาวบทไหวครูในทํานองการเชิดหนงัตะลุง9 เปนตน  

หมอยาที่รักษาเกี่ยวกับกระดูก  จับเสน  และนวด  จะถือเอาวนัไหวครูนี้เปน
วันที่เคี่ยวน้าํมนัสําหรับใชรักษาคนไข  โดยจะทาํพิธีไหวครูในชวงเชา  และทําพิธีเคีย่วน้ํามนัในชวง
บาย  การเคี่ยวน้าํมันนี้จะกระทําปละครัง้เทานัน้  โดยตลอดปหมอยาจะรวบรวมวานและสมนุไพร
ตางๆที่ใชในการเคี่ยวน้ํามนัเอาไวเพื่อใชเคี่ยวในวันไหวครู  โดยจะตั้งกระทะใบบวักลางแจง  ทาํพธิี
เสกพระคาถาตางๆ  และเคีย่วน้าํมนัจนไดที่  ซึ่งหมอยาเชื่อวาน้าํมนัที่ไดจากการเคี่ยวในพิธนีี้เปน
น้ํามนัศักดิ์สิทธิ์10 

หมอยาบางทานจะนิมนตพระมาทําบุญใหครูยาที่ลวงลับไปแลวในชวงเชา
แลวจึงเริ่มไหวครูในชวงสาย  ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อวาครูยาบางทานที่หมอยานับถือเปนพระ อีก
ทั้งการนิมนตพระมาทําบุญนั้นเปนสิริมงคล แตก็มีหมอยาบางทานก็ทําพิธีไหวครูเพียงอยางเดียว
ไมมีการนิมนตพระมาทําบุญตอนเชาแตอยางใด  เพราะถือวาการการนิมนตพระมาทําบุญกับการ
ไหวครูเปนคนละเรื่องกัน  ในพิธีไหวครูจึงไมมีความจําเปนตองนิมนตพระมาทําพิธ1ี1    

นอกจากนี้มีหมอยารักษากระดูกทานหนึ่งกลาววา ตั้งแตเปนหมอยามา
ตลอดเวลา 20 ป ตนไมเคยไหวครูเลยตนถือวาการไหวครูนั้นกระทําแคปละครั้งเทานั้นครูยากไ็ดกนิ
แคครั้งเดียว แตตนใสบาตรใหครูยาทุกวันแมจะไมใชพิธีใหญโตแตก็ไมจําเปนตองรอใหถึงวันไหว
ครูครูยาก็ไดกินไดทุกวัน และตนก็ปฏิบัติเชนนี้มาเปนเวลานาน ก็ไมเคยพบวาครูยาจะมาลงโทษแต
อยางใด12 

 
                                                           

9 สัมภาษณ  สงัด  สิทธิศักดิ,์  หมอยาของจงัหวัดพงังา,  25 กรกฎาคม  2546. 
10 สัมภาษณ  สนั่น  การเร็ว,  หมอยาของจงัหวัดพงังา,  26  กรกฎาคม  2546. 
11 สัมภาษณ  พระเปลี่ยน  เขมมโก,  หมอยาของจังหวัดพงังา,  19  กรกฎาคม  2546. 
12 สัมภาษณ สนั่น  การเร็ว,  หมอยาของจงัหวัดพงังา,  26  กรกฎาคม  2546. 
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อนึ่ง  แมในการไหวครูกอนทําการรักษาหรือการไหวครูประจําปแมจะประกอบ
พิธีกรรมและเวลาที่ประกอบพิธีตางกัน  แตพิธีทั้งหมดเกิดขึ้นจากความกตัญูกตเวทีของหมอยา
ทุกคน  ความกตัญูรูคุณของคนไทยนั้นมีมาเปนเวลาที่ยาวนาน  ถือไดวาคุณธรรมขอนี้มีการ
ปฏิบัติกันมาจวบจนปจจุบัน  อีกทั้งยังเปนคุณสมบัติที่สําคัญ  เพราะคนไทยถือวาการที่เรา
สามารถร่ําเรียนวิชาจนสําเร็จไดเปนเพราะวามีครูเปนผูสอน  และเชื่อกันวาสิ่งของทุกอยางมีครู  
อีกทั้งในทางการแพทยแผนไทยถือกันวาครูยาเปนบุคคลสําคัญที่สุดที่หมอยาทุกคนจะตองเคารพ
นับถือ  เพราะกอนที่จะมาเปนหมอยาตองรํ่าเรียนวิชาจากครูยา  หมอยาทุกคนจึงตองมี
จรรยาบรรณ  ถาหมอยาทําผิดจรรยาบรรณก็จะถือวาผิดครู  การไหวครูและการรําลึกถึงบุญคุณครู
ยาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการแพทยแผนโบราณ  การไหวครูจึงเปนการแสดงความกตัญู
กตเวทีตอครูยาซึ่งเปนการแสดงความเคารพอยางสูงสุด  อีกทั้งการไหวครูยังเปนการขออนุญาตครู
เพื่อนํายามาใชรักษาคนไขอีกดวย 

ในการไหวครูกอนทําการรักษาจะไมมีการบอกอยางละเอียดวาจะตองทํา
อยางไรบาง  จะบอกแตเพียงวาใชเครื่องบูชาใดบาง  เชน  หมาก 5 คํา  ดอกไม  ธูปเทียน และ
คาถากับยาซึ่งมีเฉพาะยาบางขนานเทานั้น  เปนตน  ทั้งนี้หมอยาสามารถเขาใจไดเองวาจะตอง
ประกอบพิธีอยางไร  ซึ่งพิธีกรรมจะมีความคลายคลึงกัน  จะแตกตางกันก็แตเพียงเครื่องบูชา และ
พระคาถาที่นํามาใชเทานั้น 

ในพิธีไหวครูสามารถจะแบงประเภทเครื่องบูชาออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. เครื่องบูชาชุดใหญ  ประกอบดวย  บายศรี  หัวหมู  อาหารคาว  อาหาร

หวาน  ผลไม  ดอกไม  หมากพลู  มะพราวออน  ขนมตมแดง  ขนมตมขาว  ขาวตอก  ถั่ว  งา ฯลฯ  
ซึ่งเครื่องบูชาแบบนี้จะใชในพิธีไหวครูประจําป 

2. เครื่องบูชาชุดเล็ก   ประกอบดวย  หมากพลู  ดอกไม  ธูปเทียน  เครื่องบูชา
แบบนี้มักจะใชไหวครูกอนทําการรักษา หรือไหวพลีตนยา  หรือที่หมอยาเรียกวายกขันธครู ซึ่ง
เครื่องบูชาแบบนี้จะจัดใชกันเปนประจําซึ่งในปจจุบันก็ยังกระทํากันอยูเพราะสะดวกตอการหา
เครื่องบูชา  และสามารถกระทําไดบอยเพราะเสียคาใชจายนอย  ปจจุบันหมอยามีการปรับเปลี่ยน
พิธีบูชาครูกอนทําการรักษาใหเหลือเพียงแคเครื่องบูชาชุดเล็ก  โดยไมวาจะเปนโรคใดก็จะใชเครื่อง
บูชาแบบนี้  เพราะเปนวิธีที่สะดวกจึงยังคงปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ 

อนึ่ง มีเครื่องบูชาของตํารายาอําเภอทายเหมือง (ทม.02) ซึ่งไมสามารถจัดเขา
พวกได  และพบเพียงขนานเดียว คือ เมื่อหมอยาทําการรักษาจนหายแลวใหคนไขหุงขาวทําอาหาร
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ไปใสบาตร  แลวนํากลวยน้ําวา 1 หวีไปถวายพระ  หลังจากนั้นใหกรวดน้ําอุทศิผลบญุกศุลใหกบัครู
ยา  เพื่อเปนการรําลึกถึงพระคุณของครูยาที่ไดคิดคนยาขนานนี้ข้ึน 

การทําพิธีไหวครูดังกลาวขางตนไมวาจะทําพิธีไหวครูดวยวิธีใดก็ตาม   วิธีนั้น ๆ 
ก็จะมีการรักษาแบบแผนเดิมที่เคยทํามาแตคร้ังบรรพบุรุษ  และมีการปรับประยุกตบางสวนใหเขา
กับวิถีชีวิตในปจจุบัน  พิธีไหวครูยานี้เปนพิธีกรรมที่สําคัญอันควรจะอนุรักษและสืบทอดใหดํารงอยู
ตอไป  
 

1.2 พิธีกรรมการทําเครื่องบัตรพลี 
1.2.1 พิธีบัตรพลีแมซื้อ 

คําวา บัตรพลี  หมายถึง ภาชนะทําดวยกาบกลวย  เปนรูปกระบะสี่เหลี่ยม  
สําหรับวางเครื่องเซนสังเวย13 สวนแมซื้อ  หมายถึง  เทวดาหรือผีที่เชื่อกันวาเปนผูดูแลรักษาทารก14 
ซึ่งแมซื้อในที่นี้ผูเขียนวิทยานิพนธสันนิษฐานวาเปนผีที่ใหโทษแกทารก  เพราะแมซื้อไดกระทําให
ทารกเจ็บปวย  ไมสบาย  อาการเจ็บปวยนี้ไมสามารถรักษาทางยาใหหายไดแตตองอาศยัการรกัษา
โดยการตั้งเครื่องบัตรพลีใหแกแมซื้อ  การบัตรพลี  แมซื้อจะทําโดยการใชกาบกลวยมาทําเปน
กระบะสี่เหลี่ยมสําหรับใสเครื่องบูชา  แมยาบางขนานจะไมไดกลาววาใหทําบัตรแตหมอยาก็
สามารถเขาใจได  ซึ่งในแตละวัน  แตละเดือน  แตละปจะมีแมซื้อที่ชื่อแตกตางกันออกไป  และเปน
แมซื้อที่ใหโทษทั้งสิ้น  ในการบัตรพลี    แมซื้อที่ตางกันเครื่องบูชาแมซื้อจึงจําเปนตองแตกตางกัน
ตามไปดวยการบัตรพลีเร่ืองแมซื้อนั้นปรากฏอยูในตําราครรภรักษาซึ่งเปนหนึ่งในตํารายาแผน
โบราณของจังหวัดพังงา   มีตัวอยางดังนี้ 
ตัวอยางที่ 1 

ผีเดกเกีดมาสองวันแมชือๆทุรํบนีหากทําโดดใหเหากินนํมมิใด 
เอาเฃาฃาวหูงเอานํามันไสยปนเปนรูบบูชา  แลวเอาไปยเสีย  
หํนทาง  3 แภรกหายแลฯฯ   

       (ทป.01) 
 

เมื่อเด็กเกิด 2 วันแมซื้อชื่อทุรบนีใหโทษ  ใหหุงขาวแลวนําขาวมาใสน้ํามันปน
เปนรูปบูชา  แลวจึงนําไปไวที่ทาง 3 แพรง จะหายจากโรค 
                                                           

13 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542,  616. 
14 เร่ืองเดียวกนั,  876. 
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ตัวอยางที่ 2 
ภาเดกเกีดมาใด 8 วัน  แลแมชือ ๒ จารัดดืเดกมักกะ
หลอนนาแลสัน…ถามิหายเอาเฃาหูงปนรูปเดกเอาเฃา
เตาะดอกใม  แดงฃาวแลนําผึงรอง ฃันทํศกอนแตง
บูชาดวยมํนตนี้  เอาไปยเสียหนทักสินหายแลฯฯ  
    (ทป.01) 

 
เด็กเกิด 8 วันแมซื้อช่ือจารัดดีใหโทษ ใหหุงขาวแลวปนรูปเด็ก  เอาขาวตอก 

ดอกไมแดงขาว  และน้ําผึ้ง  รองดวยขันฑสกรกอน  บูชาดวยมนต(ไมไดกลาวไว)  แลวจึงนําไปไวที่
ทางทิศใต(ทักษิณ)  จะหายจากโรค 
 
ตัวอยางที่ 3 

ถาเดกเกีด 9 วัน 9 เดีอน 9 ป  แมชือทุสามันทะใหโทด
ใหลํงทองถอนไจยไหญใหไอย  กินอาหานมิใด  เอาเฃา
สานทนานหนึงตําแปงปนรูปแมวฆลูก  ประดวย 
เสกกระฉัด 9 ทํงเทยีว 9 เฃาตอกดอกใม   จองจัน           
เหลาเฃาเนื้อปลา  เฃานํมสตูแล  เอาหยานีทาไปยส
เคา 1 ลําพัน 1 บํดลายนําแรมคืน  ทาตัวกูหมานแลว
แตงเครีองบูชา  เอาไปยเสียหํนอุดอน  แลรํดนํานํนดุจ  
ดงงกอนแลฯฯ  
    (ทป.01) 

 
เด็กเกิด 9 วันแมซื้อช่ือทุสามันทะใหโทษ  ใหเอาขาวสาร 1 ทะนานตําให

ละเอียดจนเปนแปงแลวปนรูปแมงคาบลูก  ประดับดวยฉัตร 9 ชั้น ธงทิว 9 อัน  ขาวตอก  ดอกไม  
เหลา  ขาว  เนื้อ  ปลา  ขาวนมสตุ  เอายานี้ทาใบสะเคา บดละลายน้ํา 1 คืน เอาทาที่ตัวเด็ก  แลว
จึงแตงเครื่องบัตรพลีบูชาไปไวที่ทิศเหนือ (อุดร)  
 
ตัวอยางที่ 4 

ถากูหมานเกีดมาใด 10 เดีอน 10 วัน  ถาใขแมชือ ๒เรรัด
คะพะทําโทดใหใวกินอาหานมิใด  เอาเฃาสานทนน 1 ทํา
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แปงปนรูปแมญิงอูมลูก  เอานามแทงรูป 9 แหง  แตง
สวดดวยมํนตนี  แลวสงไปยทิดทักสิน  แลวแตงอยาทา  
    (ทป.01) 

 
 เด็กเกิด 10 เดือน 10 วันแมซื้อชื่อ เรรัดคะพะใหโทษ  ใหเอาขาวสาร 1  

ทะนาน ตําใหละเอียดเปนแปงแลวนํามาปนเปนรูปผูหญิงอุมลูก  เอาหนามแทง 9 แหง  เสกมนต 
(ไมไดกลาวไว)  แลวนําไปไวทางทิศใต (ทักษิณ) 
 
ตัวอยางที่  5 

ถาเดกเกิด 11 วัน 11 เดีอน 11 ป  แมชือฉะระคะหะทํา
โทดใหย  เจบตัวใหรอง  เลีอกตากินอาหานมิใด เอาเฃา
สานทนาน 1 ตําแปงปนรูปแมวอูมลูกแลวบูชาแลฯฯ  
ถามิถอยเอา  ถัวตําผงประดับประดาดวยเสกกระฉัด 
27ทั้ง 27 เทียน 27 ประดับดวยเครีองเนีอปลา  อาหาน
บูชาดวยมํนดีแลวสงไปยหํนทักสิน  แลววาประพุทมํน  
    (ทป.01) 

 
เด็กเกิด 11 วัน 11 เดือน 11 ปแมซื้อช่ือฉะระคะทะใหโทษ  ใหเอาขาวสาร 1 

ทะนาน ตําใหเปนผงปนเปนรูปแมวอุมลูกบูชา  ถายังไมหายเอาถั่วตําใหเปนผง  ประดับดวยฉัตร 
27 ธง 27 เทียน 27 ประดับดวยอาหาร เนื้อ ปลา แลวจึงนําไปวางทางทิศใตแลวสวดพระคาถาพระ
พุทธมนต 
 
ตัวอยางที่ 6 

ถาเดกใด 2 ป  แลวใขแมชือ ๒ จิจิราสูนหัวคํนตืนณราตัง
มา  เปนเสียงหะทําโทดหลับตตาเคียวพันแลทองฃืนตัวรอน  
ตีนมือเญนกินอาหานมิใด  ใหรากสทารใขบ  เอาแปงปน
รูปเดก  ผูใขยแลปนรูปยิงอูมลูกเอาเฃานํม 13 ลูก
เทียน 13 โสด โทงแลวเอาเฃารายตีนดองเฃาเดาะ 7 
กอง เดาะใม 7 สิง 2 ล ล 7 ทุเทียนกระเจกจองจันน้ํา
มนเนีอปลา  อาหารสํงไปยทิดปดฉิม  ปูชาดวยมํนตนี  
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อาจาริมัตตะตัสสาหายย แลวเอาพัลผักกาด 1 ราก
นาด 1 เปลีอกกโด 1 ไปยสเดา 1 ขํนแมวผมคํน 1 บํท
ทําแทงรํมเดก   บูชาดวยมํนตนี 3 คาบอาจิสาสรูไยยย
ละตันทะปริเยย  ตจาจุตติจยันตูตุเจวเนตวา สวา
หายยฯฯ ครันรูงเชาเอานําพุทมํนรํด  แลวจิงบูชาดวย
นํานํมงัว  แกพระถวยแลฯฯ   
    (ทป.01) 
 

เด็กอายุ 2 ปแมซื้อช่ือจิจิราสูนใหโทษ ใหเอาแปงปนรูปเด็ก ปนรูปผูหญิงอุม
ลูก เอาขาวนม 13  ลูก เทียน 13 ธงประดัล  แลวนําขาวโรยไวที่ตีนธง  ขาวตอก 7 กอง ดอกไม 7 
ส่ิง ธูปเทียนกระแจะจันทนน้ํามัน   ใสเนื้อ ปลา  เอาไปวางทิศตะวันตกแลวสวดวา “อาจาริมัตตะ
ตัสสาหายย”  แลวเอาผักกาด 1 รากนาด 1 เปลือกกะโด 1 ใบสะเดา 1 ขนแมวผมคน 1 บดทําเปน
แทงใชรมตัวเด็ก แลวบูชาดวยคาถานี้ “อาจิสาสรูไยยยละตันทะปริเยย  ตจาจุตติจยันตูตุเจวเนตวา 
สวาหายยฯฯ” เมื่อถึงเวลาเชาของวันตอมาใหนําน้ําพระพุทธมนตรดที่ตัวเด็ก แลวจึงนําน้ํานมวัวไป
ถวายพระ 
 
ตัวอยางที่ 7 

ถากูหมานเกีดมาใด 12 วัน 12 เดีอน 12 ป แลใขยแมชือ ๒ 
อุตระทําโทด  ใหรองเสียงตันเคียวพัน  เหลิอกตารองให 2 
เอาสานทนาน 1 ตําแปงปนรูปแมวอูมลูก  ประดับ
ประดาแลวบูชาดวยมํนตนี เอาไปยเสียหํนทักสิน 3 วัน  
ทําดุจกอนนันเทีด 
    (ทป.01) 

 
เด็กเกิด 12 วัน 12 เดือน 12 ปแมซื้อช่ืออุตระใหโทษ เอาขาวสารทะนาน 1 

ปนแมวอุมลูก ประดับประดาที่บัดแลวบูชาดวยคาถา (ไมไดกลาวไว) แลวจึงนําไปวางทางทิศใต
เปนเวลา 3 วัน 
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ตัวอยางที่ 8 
ถาเดกเกีดมาใด 3 ป ถาไขยแมชือนาสญํมภูหัวพองเทพดา
ตองตนีสิงมาทําโทดสแญงขํนตาภางใหทองฃืน  กินเขานํามิ
ใดใหรากใหภาครองใหตัวรอนตัวเญน  ซือนางโภกคไชย  
นางปตมานใหเอาเฃา 7 กําทําแปงปนรูป      ญิงอูมลูก 
3 คํนประดับดวยฉัดเทียนทุเอาเฃาเนีอปลา เหลาขนํม
เดาะใมเจกตโทง  แลวบูชาดวยมํนตนี  โอมภูคริอา
รายีวทา  คัดฉันตุตันตะชพุนชันตะตรบยันตุสาหายฯ
เมือขับผีนันเอาอยาทาตัวเองเอารากจอก 1 ขิมิน 1 ลํา
ภัล 1 ไพล 1 บดทา…แลอยารํมเอาเดาะใมถวายพระ 1 
ผํมคํน 1 ไปยสอดา 1 พลัะผักกาด 1 บดทาดวยนํา
เปรียงโคแล  บูชาดวยมํนตระนีกร  แลวเอาไปยเสียอุ
ดอน 3 วัน แลวบุชาดวยแกพรามดวยกอนนํมงัวแลฯฯ  
    (ทป.01) 
 

เด็กอายุ 3 ปแมซื้อช่ือ นางสยมภู  นางโภกคไชย  และนางปตมานใหโทษ เอา
ขาวสาร 7 กํามือบดใหเปนแปงปนรูปผูหญิงอุมลูก 3 คน ประดับดวยฉัตร เทียน ธูป ขาว เนื้อ ปลา 
เหลา ขนม ดอกไม แลวบูชาดวยคาถานี้ “โอมภูคริอารายีวทา  คัดฉันตุตันตะชพุนชันตะตรบยันตุ
สาหายฯ” เมื่อจะขับผีแมซื้อนั้นใหบดยาแลวทาที่ตัวเอง  เอาดอกไมถวายพระ ผมคน 1 ใบสะเดา 1 
ผักกาด 1 บดทาดวยน้ําเปรียงวัว บูชาดวยคาถา (ไมไดกลาวไว) แลวนําบัดไปวางทางทิศเหนือ 
เปนเวลา 3 วัน แลวจึงนําน้ํานมวัวไปบูชาแกพราหมณ 
 
ตัวอยางที่ 9 

ถาเดกเกีดใด 4 ปแลใขแมชือภานุหันหอนกตีนชางมุกมํน 
ทาคิรินิ่งพันทา 2 หะทํา โทดใหใขตัวรอน มือเญนเจ็บตัว 
หลังแขง  แลเจบทองนอย  แลกํมหัวลํงแลขํบลินคีวพันทอง 
ขืนนัก  ใหรากใหไอกินเฃามิใด   ใหปนรูปคํนอูมลูก   
แลวเอาตืนไตบํรไมมวงปนรูปเดก  แลรูปนางพันทาแลวเอา   
นามตูมแทงรูปนางพันทา  แลเฃาปลาแลฉัดทํงแลเอา 
เตาะเดาะใมใบแดง 20 เทียน 20 นํามนนํมงัวกโทง 1  
แลวเอากระแจกจองจัน  ประภรํมแลวเสกอยาดวยมํนตนีฯฯ   
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โอมมุมกฃทําคิริวารายีวโภยคลาหายฯฯ 3 คาบ ฯฯ  
    (ทป.01) 

 
 เด็กเกิด 4 ปแมซื้อช่ือภานุใหโทษ ใหปนรูปคนอุมลูก ปนรูปเด็ก และรูปนาง
พันทา แลวเอาหนามตูมแทงรูปนางพันทา  บูชาดวยขาวปลา  ประดับดวยฉัตรธงขาวตอก ดอกไม
ใบแดง 20 เทียน 20 น้ํามนต นมวัว 1 กระทง แลวนํากระแจะจวงจันทนประพรม แลวจึงเสกดวย
พระคาถานี้ “โอมมุมกฃทําคิริวารายีวโภยคลาหายฯฯ” จํานวน 3 คร้ัง 
 
ตัวอยางที่ 10 

ถาเดกเกีดมาใด 6 ป 6 วัน 
แลใขแมชือไฉยไลยคมานหํด  หัวยักตัวคํน  ตีนทราย 
ชือนางยักเมกฃหลา  แลนางยักคสนีขดีหะ  ทําโทดให 
เจบหัวประภางกาย  ใหหลังแขงหายไจย  ดังคนฟกแล 
ใขทองขืนใหกินอาหานมิใดใหเอาเฃาสาร 3 กําเมีอ  ทําแปง 
ปนรูปแมซือ  กโทง 8 เทียน 8 เดาะใมเฃาปลาขนํมเนย 
จวงจันนํามันหอม  ประภรํมรูปนันแลฯฯ เอาอยากอนน 
นันมาทารํมตัวเดกนันแลฯฯ  เอาสเดา 1 ลําพันแดง 1  
ปททาตัวเดกแลวบูชา  ดวยมนตนี้ฯ โอมนโมนะรายะ 
ชะระเตสันทะพันทะเตตะสะทาสะ  ไดมาเตระหาม   
เยยะสาถา โอมนะเมกะตะวาตํ  สันทะวะเทวายะ 
ผะสังเมทยะ สวาหะฯฯ  บูชาแลวสํงไปยหํนอุดอนฯ   
ครันเชาเอานําพุทมํน  วาบใหบูชาภรามจารีดวยนํมงัวแลฯฯ 
    (ทป.01)  

 
 เด็กเกิดมาได 6 ป 6 วันแมซื้อช่ือไฉไลยคมานหด  นางยักษเมขลา  และนาง

ยักษสนีขดีหะใหโทษ เอาขาวสาร 3 กํามือบดเปนแปงแลวปนเปนรูปแมซื้อ กระทง 8 เทียน 8 
ดอกไม  ขาวปลา ขนมนมเนย จวงจันทนน้ํามันหอมประพรมที่รูปปนนั้น  แลวเสกดวยคาถานี้ 
“โอมนโมนะรายะชะระเตสันทะพันทะเตตะสะทาสะ  ไดมาเตระหาม  เยยะสาถา โอมนะเมกะตะ
วาตํ  สันทะวะเทวายะ ผะสังเมทยะ สวาหะฯฯ ”  บูชาแลวนําไปไวทางทิศเหนือ  เมื่อถึงเวลาเชาวัน
ตอมาเอาน้ําพระพุทธมนตวางบูชาพราหมจารี และบูชาดวยน้ํานมวัว 
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ตัวอยางที่ 11 
ถาเดกเกิดมาใด 7 ป  แลใขแมชือ ๒ นางจิตะราสูนตัวมาตีนงัว   
นางเทพคิรีใหเอาดินปนรูปนางเอว  หะทําโทดใหตัวรอนตีน 
มือเญน  ใหเจบทองเจบหลังกินเฃานํมมิใด  ใหปนรูปญิง 
อูมลูกเทียน 15 แหลม  เดาะใม  15  เดาะ  เฃานํมนํมงัว 
แลเครีองบูชาด้ังกอรดวยมํนตนีฯฯ  โอมเทพุศไจย ยะเยยํ 
สตันนทริราวายะ  สัพพยะวันทา  ตัมมะตัสสวาหาย   
โอมนะโมภะคะวาโตจะเทรายะ  มานะปะมะนะ 
สวาหายฯ 3 คาบฯฯ  โอมนะโมภควาติเตนมาตายปะ 
นสะหติผะเม  สะระนะสะตะระธายะโขสวาหาย 3 คาบฯฯ 
    (ทป.01) 

 
เด็กเกิดได 7 ปแมซื้อชื่อนางจิตตราสูน และนางเทพคิรีใหโทษ ปนรูปผูหญิงอุม

ลูก  เทียน 15 เลม  ดอกไม 15 ดอก ขาวขนม นมวัว เมื่อต้ังเครื่องบูชาแลวเสกดวยคาถานี้ “โอม
เทพุศไจย ยะเยยํสตันนทริราวายะ  สัพพยะวันทา  ตัมมะตัสสวาหาย  โอมนะโมภะคะวาโตจะเทรา
ยะ  มานะปะมะนะสวาหายฯ” จํานวน 3 คาบฯฯ  “โอมนะโมภควาติเตนมาตายปะนสะหติผะเม  
สะระนะสะตะระธายะโขสวาหาย จํานวน 3 คาบ 
 
ตัวอยางที่ 12 

ถาเดกเกิดมาใด 8 เดิอน 8 ป แลใขยแมชือ ๒ เรหะตีนารี 
ตัวคํนตาราชสี  พักใหทองขืนเออยานี่แกแตงหนู 1 หยาเข
ดมอน 1   ฃีงแหง 1 บททาทองหายแลฯฯ  เอามํนขับผี  
แตกอนมาขับหายแลฯฯ  ยารํมกอรมารํมเทีด  แลเอานํา
ทิพมํนมารษแล  ใหทารสํมณะพรามณีแลวบูชาดวย
นํานํมงัว  แลวโปรฎนกปรอยปลา  ปนเทาพเคราะ
บูชาดวยมํนตนีฯ โอม นะโมภะคะวะเตนมามทาสัน
ระเนตัพพาชะผะเสนทปริวายเสวะติปะระฯฯ 3 คาบฯฯ  
    (ทป.01) 
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 เด็กเกิดได 8 เดือน 8 ปแมซื้อช่ือ เรหะตีนารีใหโทษ ใหเอาน้ําทิพมนตใหทาน
สมณพราหมณ แลวบูชาดวยน้ํานมวัว แลวโปรดนกปลอยปลา ปนรูปเทพนพเคราะห  แลวจึงบูชา
ดวยมนตนี้ “โอม นะโมภะคะวะเตนมามทาสันระเนตัพพาชะผะเสนทปริวายเสวะติปะระฯฯ จํานวน 
3 คาบ 
 
ตัวอยางที่ 13 

ถาเดกเกีดมาใด 9 วัน 9 เดีอน 9 ป  แลใฃยแมชือไกรลูก
บารหอยยักตัวคนตืนทราย  ญิงนางเมกขหลา  7 นางญกัษ
ดีใหโทดถาใขแตเชาเถิ่งสาย  งายแกพรํมใหโทดเอาเฃาสาน
ทําแปงปนรูป 3 รูป  แลเนือปลาอาหานตังใว  ปูนแล
บูชาดวยมํนตนีฯฯ  โอม กิรริพม  รักษาศีทาคัดฉันตุพุน
ชันตุสาหาญฯฯ  สํงไปยเสียทิดปดฉัม  
    (ทป.01) 

 
 เด็กเกิดได 9 วัน 9 เดือน 9 ปแมซื้อช่ือนางไกรลูกบาร  นางเมกขลา ๗ และ

นางยักษดีใหโทษ  ใหนําขาวสารทําแปงปนรูป 3 รูป อาหารเนื้อ ปลา ปูน แลวเสกคาถานี้ “โอม กิร
ริพม  รักษาศีทาคัดฉันตุพุนชันตุสาหาญฯฯ”  แลวนําไปวางทางทิศตะวันตก 
  
 การตั้งเครื่องบัตรพลีจะใหนําขาวสารมาตําและปนเปนรูปตางๆ  ทั้งนี้เชื่อวา
แมซื้อจะมาเอารูปปนนั้นไปแทนตัวเด็ก  แลวใสอาหารคาวหวานตางๆ  เทียน  และดอกไมเปน
เครื่องบูชา เสกพระคาถาแลวจึงนําไปวางไวตามทิศที่กําหนด  แตในปจจุบันพิธีบัตรพลีแมซื้อมี
ความเปลี่ยนแปลงไป  โดยหมอยาจะทําเครื่องบัตรพลีเชนกันแตจะไมไดทําตามตํารายา  คือทํา
เครื่องบัดพลีเปนแบบงาย ๆ ใชเหมือนกันเพื่อความสะดวก  แตพิธีกรรมนี้ก็ยังคงอยูจนถึงปจจุบัน
แมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม 
 

1.2.2 พิธีบัตรพลีผี 
พิธีบัตรพลีผีจัดขึ้นเพื่อบูชาผีรายที่มารบกวนเพื่อใหทารกในครรภปลอดภัย  ผีที่

กลาวถึงในที่นี้ไมไดระบุวาเปนแมซื้อหรือไม  แตสรุปไดวาเปนผีที่ไมดี  คอยรบกวนทารกในครรภ  
และมุงเอาชีวิตของทารก  สงผลใหแมที่ตั้งครรภอยูนั้นเกิดความเจ็บปวยขึ้น  พิธีบัตรพลีผีจึงจัดขึ้น
เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวยของมารดาที่ตั้งครรภ  ซึ่งมีตั้งแตตั้งครรภ 1 เดือน จนถึง 9 เดือน  ในแต
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ละเดือนจะทําพิธี  และใชเครื่องบัตรพลีไมเหมือนกัน  โดยการตั้งเครื่องบัตรพลีจะทําคลายกับการ
บัดพลีแมซื้อ  การบัตรพลีผีที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  มีตัวอยางดังนี้ 

 
ตัวอยางที ่1 

สิทธิการิยะ จักลาวกันขารักษาแลกูหมานรักษา 
ถาญิงมิคันใดเดีอน 1 ถาใขใหปนรูปคํน 2 คํน  
แลเฃาสุกคํน 1 แลวเอาแปงเหลา  มาคลิงทองคํนใข  
 แลวปนรูบไกตัวผูตัว 1 มาขาวตัว 1 นํกตัก 1 
 จิงเอาผัก 7 สิง บุชาไปยทิตอาฆเน 3 วันหายแลฯ   
    (ทป.01) 

 
สตรีมีครรภ 1 เดือน ใหปนรูปคน 2 คน แลวนําขาวสุก 1 แปงเหลามาคลึงทอง  

แลวปนรูปไกตัวผู 1 ตัว มาขาว 1 ตัว นกตัก 1 ตัว แลวนําผัก 7 ชนิดไปบูชาไวทางทิศตะวันออก
เฉียงใต(อาคเนย) เปนเวลา 3 วันจะหายจากโรค 
 
ตัวอยางที่ 2 

ถามีคัน 2 เดีอนแลใขใหทําแปงคลิงกอนทํารูปแมวตัว 1  
ผัก  3 สิงเดาะใม  3  สิงแลวเอาเฃาเฃรยตีนดอง   
มาทําแปงปนรูปพรํมแลวบาชาไปหํนปูนหายแลฯฯ   
ถามิหายเอาแปงมาปนรูป  ผูยิงอูมลูกคํน 1 กตายตัว 1  
แลวเอาตัว 1  แลวเอาเฃาผลักภูนเปนจอมปลวก   
เอาสาเหลาไสยนํานมงัว  ไสลง  3 สิง เดาะลูกใม 3 สิง 
แลวเอากระแจกภรม  แลวบูชาเอาไปหํนปดนิมถอยแลฯฯ   
    (ทป.01) 

 
 สตรีมีครรภได  2  เดือนใหเอาแปงคลึงทอง  แลวจึงปนรูปแมว 1 ตัว  เอาผัก 3 
ส่ิง  ดอกไม 3 ชนิด เอาขาวมาทําแปงปนเปนรูปพรหมแลวบูชาไปทิศตะวันออก (บูรพา) ถายังไม
หายใหเอาแปงมาปนเปรรูปผูหญิงอุมลูก 1 คน  กระตาย 1 ตัว   เอาขาวพูนใหเหมือนจอมปลวก  
เอาเหลา  น้ํานมวัว  ใสลง 3 อยาง  ดอกไม  ลูกไม  3 ชนิด เอากระแจะจันทนพรม  แลวเอาไปบูชา
ไวทางทิศตะวันตก (ปจฉิม)  
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ตัวอยางที่ 3 
ถามีคันใด 4 เดือน  ถาใขใหเอาเฃากุาอันฃาว  ปนรูปงู
เขียวตัส 1 รูปคํร  3  คํน  ลูกใม  2  สิง  รองดวย
ไปยมมอง  บูชาแลวเอาไปยเสียทิดภายยับ  ทีตํนใม
ไหญ  แลวใหกินอยานี   
    (ทป.01) 
 

 สตรีมีครรภได 4 เดือน  ใหเอาแปงปนเปนรูปงูเขียว 1 ตัว คน 3 คน ลูกไม 2 
อยาง รองดวยใบมะมวงบูชาแลวนําไปวางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) ที่ตนไมใหญแลวจึง
กินยา  
  
ตัวอยางที่ 4 

ถามีคันใด  6 เดีอนแลใขฝกสิง 1 สาเลา 1 เนีอปลาบูชา  
แลวเอาหํนหรดี  แทบตํนใมไหญ  แลวใหกินอยานี  
    (ทป.01) 

 
 สตรีมีครรภได 6 เดือนเอาผัก 1 อยางสาเหลา 1 เนื้อปลาบูชาแลวนําไปวางไว
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต (หรดี) ที่ใตตนไมใหญแลวจึงกินยา 
 
ตัวอยางที่ 5 

ถามีคันใด 6 เดีอน  ถาใฃปนรูปงัวตัว 1 แลวเอาเฃาชาย
ตีนกอง  แลไสนํานํมงัวแลลูกใม 7 สิง  เอาไบยตองรอง
รูปบูชาแลวเอาไปยเสิ่ยหํนอิสานแลฯฯ  
    (ทป.01) 

 
 สตรีมีครรภ 6 เดือน ใหปนรูปวัว 1 ตัว แลวเอาขาวใสตีนกอง  แลวใสน้ํานมวัว  
ลูกไม 7 อยาง  เอาใบตองรองรูปบูชาแลวเอาไปวางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)  
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ตัวอยางที่ 6 
ถามีคันใด 7 เดีอนแลใข  ใหปนรูปสิงตัว 1 รูบครุดตัว 1 
แลวเอาเฃาซายตีนกอง  เอาจันแดงจันฃาว 2 ฝก 3 สิง
เอาตองกลอย  รองรูบแลวเอาไบยเสิ่ยหันปดฉมถถอย
แลฯฯ   
    (ทป.01) 

 
 สตรีมีครรภ 7 เดือน ใหปนรูปสิงห 1 ตัว รูปครุฑ 1 ตัว  เอาขาวใสตีนกอง เอาจัน
แดงจันขาว 2 อยาง ผัก 3 ส่ิง เอาใบตองกลวยรองรูป  แลวนําไปวางทางทิศตะวันตก (ปจฉิม) 
 
ตัวอยางที่ 7 

ถามีคันใด 8 เดีอน  แลใฃปนรูปมาตัว 1 รูบหมีตัว 1 แลว
เอาเฃาชายตีนกองผักสองสิงเอาไปมมองรองรูบนันบูชา  
เอาไปยขาเสียทีตนใมไหญ  3  วันถอยแลฯฯ   

(ทป.01) 
 

สตรีมีครรภได 8 เดือน ใหปนรูปมา 1 ตัว หมี 1 ตัว แลวเอาขาวใสตีนกอง  ผัก 2 
อยาง  เอาใบมะมวงรองที่รูปนั้น  แลวเอาไปวางที่ตนไมใหญเปนเวลา 3 วัน  จะหายแล 
 
ตัวอยางที่ 8 

ถามีคันใด 10 เดีอน  แลใฃใหปนรูปสิงตัว 1 ครุดตัว 1 ผัก 
3 สิง ลูกใม 3 สิง  บูชาลวเอาไปยหํนอาคาเนใตตนใม
ไหญย 3 วันคลายแลฯฯ   

(ทป.01) 
 

ถาสตรีมีครรภ 10 เดือน ใหปนรูปสิงโต 1 ตัว  ครุฑ 1 ตัว ผัก 3 อยาง ลูกไม 3 
อยาง เอาไปบูชาทางทิศตะวันออกเฉียงใต (อาคเนย) วางไวใตตนไมใหญ 3 วัน จะหายแล 
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ตัวอยางที่ 9 
กูหมานเกีดมาวัน 1 แลใฃสันทังตัวนอนหลับใหสดุง  แมชือชัก
มือ  หากทําโทดใหเอาเฃาสานฃาว   ปนรูปเดกแลบูชา  
ดอกใมแดงแลวใหเอาไปยเสียหํนทาง 3 แภรก  แลวตี
เฃาบินถวายพะพุทีอเจาหายแลฯฯ   

(ทป.01) 
 
 กุมารเกิดได 1 วัน ใหเอาขาวสารมาตําแลวปนเปนรูปเด็กบูชาดวยดอกไมแดง  
เอาไปไวที่ทาง 3 แพรง แลวตีขาวบิณฑถวายพระพุทธเจาหายแล  ซึ่งการตีขาวบิณฑ หมายถึง 
ขาวตอกปนเปนรูปทรงคลายดอกบัวตูมมักทํากันตอนวันสงกรานต15 
 
2. วิเคราะหปริบทของพิธีกรรมในฐานะการแสดงและการสื่อความหมาย 

การแสดงและการสื่อความหมายเปนแนวทางการวิเคราะหทางมานุษยวิทยา เพื่อที่จะให
เขาใจแนวคิดของการแสดงและการสื่อความหมาย  จะขอกลาวถึงแนวทางการวิเคราะหนี้ใหเขาใจ
กอนที่จะนําพิธีกรรมมาวิเคราะห   การศึกษาแนวปริบทนี้เกิดมาจากนักมานุษยวิทยาชื่อ มาลิเนาส
กี้ (Malinowski) และเปนผูมีชื่อเสียงในการวิเคราะหดานภาวะแวดลอม (contextual  approach) 
โดยนําไปวิเคราะหในการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา การศึกษาขอมูลทางคติชนเปนการศึกษา
เหตุการณที่มีการแสดงและสื่อความหมายดวย16 

การวิเคราะหดานการแสดงและการสื่อความหมายนอกจากจะเนนความสําคัญของภาวะ
แวดลอมคติชน  คือ เหตุการณ (event) และการสังสรรคสัมพันธ (interaction) ในรูปของการแสดง 
(performance) มีการสื่อความหมายดวยถอยคําอันเปนสัญลักษณแลวยังสามารถสื่อความหมาย
ดวยลีลา  ทาทาง  หรือบุคลิกลักษณะของผูแสดงเพื่อประกอบการสื่อความหมายดวย17 

จากการศึกษาพิธีกรรมจากตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงา  ผูเขียนวิทยานิพนธจะ
วิเคราะหพิธีกรรมตามแนวคติชนวิทยาที่ไดกลาวมา  โดยจะวิเคราะห  2  ประเด็นคือ  วิเคราะห

                                                           
15ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม  ฉบับราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542, 185. 
16 รัตนาภรณ  วงัคีรี,  “ การวิเคราะหวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมจากอาํเภอหลมเกา  

จังหวัดเพชรบรูณ”  (วิทยานพินธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร
, 2542) ,241. 

17 เร่ืองเดียวกนั,  241. 
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ดานผูแสดง – ผูชม  และวิเคราะหดานสัญลักษณและการสื่อความหมาย  ทั้งนี้การศึกษาดังกลาว
จะชวยใหเขาใจสัญลักษณในการแสดงและสื่อความหมาย  ตลอดจนเขาใจถึงภาวะแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพิธีกรรมไดดียิ่งขึ้น  ดังนี้ 

 
2.1   วิเคราะหดานผูทําพิธี – ผูเขารวมพิธี 

หมอยาจะทําหนาที่เปนผูประกอบพิธีและทําการรักษา  สวนคนไขที่มาทําการรักษา  
ญาติพี่นองของคนไข  และชาวบานในละแวกนั้นเปนผูเขารวมพิธี ซึ่งในการประกอบพิธีหมอยาจะ
ทําหนาที่เปนสื่อกลาง (Medium) เพื่อเชื่อมระหวางเทพเจา  ครูยา  หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย  โดย
ใชการสวดบทชุมนุมเทวดา  เพื่อเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาในพิธี  แลวจึงสวดพระคาถา
ตางๆ  ตลอดจนถึงคําอัญเชิญครู  โองการตางๆ  ซึ่งคาถาเหลานี้มีทั้งที่เปนภาษาบาลี  และเปน
ภาษาไทย  ในการประกอบพิธีกรรมหมอยาจะแตงกายอยางประณีต  คือ  นุงขาวหมขาว  สวมชุด
ปกติแตหมเฉียงดวยผาขาวหรือผาขาวมา  หรือไมหมขาวเลยขึ้นอยูกับการถือปฏิบัติของหมอยาแต
ละคน แตสวนใหญจะเปนชุดที่มีสีออนๆ  หมอยาจะนั่งอยางสํารวม  เมื่อเตรียมเครื่องบูชา
เรียบรอยแลวหมอยาจะสํารวจความเรียบรอยของเครื่องบูชาอีกครั้ง  เพื่อไมใหมีอะไรขาดตก
บกพรอง  เมื่อสํารวจเรียบรอยแลวจึงเริ่มตนทําพิธี    ในการสวดมนตหมอยาจะสวดเสียงดังกังวาน     
และในสวนของบทอัญเชิญครูที่เปนภาษาไทย  หมอยาจะอานโดยใชทํานองคลายฉันท  มีการ
ทอดเสียง  เปลงเสียง  และเอื้อนซึ่งมีความไพเราะเปนอยางมาก  และบางชวงหมอยาจะสวดโดย
ไมเปลงเสียงออกมา  เพียงแตทําปากขมุบขมิบเทานั้น  ซึ่งหมอยาจะกระทําพิธีตางๆอยางสํารวม
จนจบพิธี 
 ในดานของผู เขารวมพิธี ไดแก  คนไขที่มาทําการรักษา  ญาติพี่นองของคนไข  
ชาวบานในละแวกนั้น จะแตงกายสวยงาม  เรียบรอย  และสุภาพ  ในพิธีการไหวครูประจําปหมอ
ยาเปนผูทําพิธีเพียงคนเดียว  คนไขและผูเขารวมพิธีเพียงแตพนมมือดวยความสํารวมเทานั้น  แต
ในพิธีไหวครูกอนทําการรักษาคนไขจะตองเขารวมพิธีดวย  ซึ่งคนไขจะปฏิบัติตามทีห่มอยาสัง่ใหทาํ  
โดยจะปฏิบัติดวยความสํารวม 

  
2.2  วิเคราะหดานสัญลักษณ 

ในพิธีกรรมใดๆก็ตามเมื่อมีการประกอบพิธี  ส่ิงสําคัญที่จะขาดเสียไมได คือ เคร่ือง
บูชาและเครื่องใชประกอบพิธีตางๆ  เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่ประกอบอยูในพิธีกรรมเปนสิ่งที่เปน
สัญลักษณใชแทนสิ่งตางๆ  เร่ิมต้ังแต ผูประกอบพิธีซึ่งหมายถึงหมอยา  จะทําหนาที่เปนตัวแทนครู
ยา  ในบางครั้งหมอยาก็อาจมีการอัญเชิญเทพตางๆลงมาสถิตอยูในตนเอง  ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพลัง  
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อํานาจใหมากยิ่งขึ้น  เครื่องบูชาเหลานี้เปนมีความหมาย  แฝงอยู  ซึ่งการศึกษาสัญลักษณที่ใชใน
การประกอบพิธีจะชวยใหเขาใจพิธีกรรมนั้นๆไดดียิ่งขึ้น 

สัญลักษณในพิธีไหวครูของหมอยา  ไดแก 
 
สัญลกัษณในพิธีไหวคร ู

การนุงหมสขีาว  แสดงถงึความบริสุทธิ์   เปนสีของพราหมณ 
อาหารคาวหวาน เปนเครื่องบูชา เพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
ดอกไมแสดงถึงความเคารพ เปนเครื่องบชูาที่แสดงถึงความออนนอม  ออนโยน 
ธูป  3 ดอก  เปนสัญลักษณของพระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ 
เทียนเปน สัญลักษณทางศาสนา แสงเทียนที่เปนประกายแสดงถงึจิตอันสวางไสว และ

สมาธ ิ
ขาวตอกแสดงถึงความงอกเงยของความรู     
ผาขาวใชทาํฝาเพดานเปรียบเสมือนเครื่องกัน้ระหวางโลกมนษุยกับสวรรค  เปนที่สถิตย

ของเทวดาเมือ่กลาวอัญเชญิลงมายังพิธ ี
มะพราวออน  แสดงถึงความบริสุทธิ ์
ขนมตมแดงขนมตมขาว  เปนเครื่องบชูาครู   
กลวย  ออย  ขนุน เปนสิ่งที่คนโบราณกนิเพื่อดํารงชพี 
หมาก พล ูและบุหรี่ เปนสิ่งที่คนโบราณนิยมกนิและใชรับแขก 
น้ําชา  นมสด และน้ําผ้ึง  เหลา  เปนเครื่องบูชาพระฤๅษีตางๆ 
ไขเสยีบยอด  หมายถึงการใหกําเนิดชวีิต 
เงินติดเทียน  เปนเครื่องบชูาแกครูยา 

 ตํารายา  แทนครูยา 
 อุปกรณทาํยา  แทนเครื่องประกอบอาชพี  เพื่อความเปนสิริมงคล 
  

สัญลกัษณในพิธีบัตรพลแีมซ้ือ  ไดแก 
 รูปปนผูหญิงอุมลูก  รูปปนคน  รูปปนเด็ก  รูปปนสัตวตางๆ  ไดแก ไกตัวผู มาขาว  
นกตัก  กระตาย  งูเขียว  วัว  สิงโต  ครฑุ  มา  หม ี เปนสิ่งที่แทนตัวเด็ก 
 แปงคลึงทอง  เปนแปงปลุกเสกอาคม  เพือ่เปนสิริมงคล 
 ตนไมใหญ  เปนที่สิงสถิตของเทพารักษ 
 อาหารคาว  อาหารหวาน  เปนเครื่องบชูาครูยา 
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 ธงทวิ  ฉัตร  เพื่อความสวยงาม 
 ขาวตอก  แสดงถึงความแตกฉานทางปญญา 
 ดอกไม  3 สิ่ง 7 สิ่ง   ดอกไมแดง  ใบไมแดง ผัก 3 สิ่ง 7 สิ่ง  ลกูไม 3 สิ่ง 7 สิ่ง เปน
เครื่องบูชาครูยาแสดงถงึความออนนอมกตัญู 
 กระแจะจันทน  หมายถงึเปนเครื่องแทนทางศาสนาพราหมณ 
 หนามที่ใชแทงรูปปน  เปนสิ่งที่ใชทาํรายหรือแสดงวาคนในรูปนัน้ไดตายไปแลว 
 ทิศตางๆที่นาํบัตรไปวาง  ทางสามแพรง  เปนทิศที่อยูของผ ี   
 การปลอยนก  ปลอยปลา  แสดงถึงการใหชีวิตและการหลุดพน 
 การตีขาวบิณฑ  แสดงการบูชาพระพุทธเจา  

 ส่ิงตางๆเหลานี้เปนสัญลกัษณชี้นําใหเขาใจสาระสําคัญของชีวิต พธิกีรรมตางๆยอมมี
แนวคิดที่แฝงอยูในพธิีการ หรือในแบบแผนการปฏิบตัิ ข้ันตอนตางๆในพธิีกรรมจึงเปนสัญลกัษณ
ของแนวคิด และมีบทบาทชีน้ําใหเราเขาใจสาระสําคัญของชีวิตอยางลึกซึ้ง  

  
 2.3  ภาวะแวดลอมดานเวลาและสถานที่ 

  การประกอบพิธีกรรมในแตละครั้งนั้นไมสามารถจะคาดเดาเวลาได  การรักษา
และการประกอบพิธีกรรมบางครั้งตองกระทํากันโดยไมอาจสามารถเตรียมตัวลวงหนาไดเลย  
ปจจัยดานเวลาจึงเปนสิ่งที่ไมแนนอน  บางวันอาจไมมีผูมารักษา  แตบางวันอาจมีคนไขหลายราย  
แตสวนใหญการรักษาและการประกอบพิธีนิยมทํากันเวลากลางวัน  โดยเฉพาะเวลาเชาเปนเวลาที่
ดีมาก  เวลาที่หามทําการรักษาและประกอบพิธีกรรมคือ เวลากลางคืน  

 สวนในดานสถานที่ไมจําเปนวาหมอยาจะตองทําการรักษาและประกอบพิธีที่บาน
ของหมอยาเทานั้น  ในบางครั้งที่คนไขอาการหนักมากๆ  หมอยาก็มีความจําเปนตองเดินทางไปทํา
การรักษาที่บานของคนไข  ยิ่งถาญาติของคนไขที่มาตามหมอใหไปรักษานั้นสามารถอธิบายอาการ
ของโรคไดอยางละเอียดเพียงใด  ก็จะทําใหหมอยาสามารถจัดยาไดอยางคราวๆ  และเตรียม
อุปกรณในการประกอบพิธีกรรมไปอยางครบถวน  แตในทางกลับกันถาญาติไมสามารถอธิบาย
อาการไดอยางชัดเจนอาจทําใหหมอยาตองเสียเวลาไปกลับเพื่อตรวจอาการและจัดยาใหกับคนไข  
สําหรับคนไขเวลาเปนสิ่งที่มีคาที่สุด  ในสมัยโบราณไมมีพาหนะในการเดินทางหมอยาตองเดินจาก
บานของตนไปยังบานของคนไขซึ่งอาจจะหางกันหลายตําบล  บางครั้งเดินทางวันเดียวไมถึง  เมื่อ
ไปถึงแลวตรวจอาการเสร็จก็ตองกลับบานมาจัดยา  แลวเดินทางกลับไปอีก  ในบางครั้งทีผู่ปวยเจบ็
หนัก  หมอยาก็ตองนอนเฝาที่บานของคนไข  แลวมอบหมายใหผูชวยเปนคนเดินทางไปจัดยา  
นับวาหมอยาในสมัยกอนมีความอุตสาหะอยางมาก 
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 2.4   ภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมของคนในจังหวัดพังงาในปจจุบันเปนสังคมเกษตรกรรม  ชาวบานประกอบ

อาชีพทําสวนยางพารา  ทําสวนปาลม  เลี้ยงกุง  ประมง ฯลฯ แตในอดีตมีการทําเหมืองแรดวย  
ลักษณะการตั้งบานเรือนของแตละหมูบานและแตละตําบลมีความหางไกลกัน  พื้นที่บางแหงความ
เจริญยังเขาไมถึง  ชาวบานสวนใหญดํารงชีพอยางประหยัด  การจัดการดานสาธารณสุขมีกระจาย
อยูทั่วจังหวัด  คือ  มีสถานีอนามัย  โรงพยาบาลประจําอําเภอ  โรงพยาบาลประจําจังหวัด  มี
แพทยประจําหมูบาน  เปนตน ปจจุบันคนสวนใหญในจังหวัดพังงานิยมใชบริการทางการแพทย
ของรัฐกันมาก  มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ยังรักษากับหมอยาแผนโบราณ  แตเมื่อชาวบานไปหา
หมอที่โรงพยาบาลแลวไมหาย  หรือหายชาก็จะหันกลับมาใชบริการของหมอยาอีกครั้ง โดยเฉพาะ
ถาโดนงูกัดโรงพยาบาลสวนใหญจะใหตัดขาทิ้งเพราะแผลลุกลามและเนาเฟะ  แตหมอยาจะรักษา
โดยใชสมุนไพรพอก  ซึ่งสมุนไพรนี้ชวยใหแผลหายเนา  แตใชเวลารักษาเปนเวลานานหลายเดือน  
ทั้งนี้หมอยาแตละทานจะมีความถนัดในการรักษาโรคแตกตางกันไป  หมอคนใดที่รักษาเกงก็จะมี
การบอกเลากันปากตอปาก  เนื่องจากสังคมมีความใกลชิดและเกี่ยวพันกัน  ชาวบานมีการถาม
สารทุกขกันเสมอในยามไปทําบุญที่วัดหรือไปงานตางๆ  ก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องโรคภัยไขเจ็บ
และแนะนําหมอยาที่ตนรูจัก  ทําใหหมอยาบางทานคนไขเดินทางมาจากตางจังหวัดเพื่อมาใหทํา
การรักษาก็มี  และเมื่อชาวบานมีความมั่นใจวาหมอยาสามารถรักษาโรคไดหาย  ศรัทธาที่เคย
หายไปในชวงเวลาหนึ่งก็กลับคืนมาอีกครั้ง  อีกทั้งทางจังหวัดก็มีการสงเสริม  อบรม  และรวบรวม
หมอยาในจังหวัดพังงาเอาไว  เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอยามากยิ่งขึ้น   

ส่ิงที่นาสังเกตคือ ความเชื่อในพิธีกรรมและการถือปฏิบัติในสังคมไทย เปนการ
ผสมผสานกันระหวางความเชื่อพื้นบาน ความเชื่อทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณไวไดอยาง
กลมกลืน พิธีกรรมบางอยางจะสะทอนความเชื่อทั้ง 3 ลักษณะเขาดวยกัน เชน พิธีรักษาโรคหมอ
ยาจะใชพระคาถาตางๆในการรักษา ซึง่เปนพิธีทางพุทธศาสนา นอกจากนี้หมอยายังนับถือเทพเจา
ตางๆ ซึ่งเปนความเชื่อในศาสนาพราหมณ และมีการทําเครื่องบัตรพลีแมซื้อเปนความเชื่อของ
ชาวบาน  เปนตน 

พิธีกรรมตางๆเหลานี้แสดงถงึจิตใจที่ละเอียดออนของคนไทย เปนสิ่งที่ตองธาํรงรักษา
ไวไมใหสูญหาย  อีกทัง้ยงัตองชวยกันอนุรักษพิธีกรรมตางๆ ใหเปลี่ยนแปลงใหนอยที่สุด  ซึ่ง
ทั้งหมดนีเ้ปนหนาที่ของลูกหลานไทยที่จะชวยกันสืบทอดตอไป 
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3.  บทบาทหนาที่ของพิธีกรรม 
เมื่อพิธีกรรมมีความสัมพันธกับคนในสังคม  พิธีกรรมจึงมีบทบาทหนาที่ตอคนในสังคม

ดวย ผูเขียนวิทยานิพนธจึงจะวิเคราะหถึงความสัมพันธของบทบาทหนาที่ของพิธีกรรม  ตํารายา  
และหมอยา โดยจะขอกลาวถึงทฤษฎีบทบาทหนาที่ตางๆ ดังนี้ 
 
 3.1   ทฤษฎีบทบาทหนาที่ 

 “หนาที่นิยม” (Functionalism)  หมายถึง การตีความพฤติกรรมใดๆที่มนุษยคิดขึ้นมา
ประพฤติปฏิบัติตามๆกันจนเปนกระบวนการ  และสถาบันมีหนาที่ตอบสนองความจําเปนพื้นฐาน
อยางใดอยางหนึ่งของมนุษย  สมาชิกในสังคมจึงนิยมประพฤติปฏิบัต1ิ8 

 เมื่อพฤติกรรมของมนุษยมีการปฏิบัติตอๆกันมากลายเปนขนบธรรมเนียม  ประเพณี  
พิธีกรรม  ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึนมา  มีความหมายและมีหนาที่ทั้งสิ้น  คนใน
สังคมแตละสังคมจะเขาใจและรับรูในสิ่งที่ตนเองและสมาชิกในสังคมกระทําหรือปฏิบัติวามี
ความหมายและทําหนาที่ใดในสังคม19 

 ผูที่มีบทบาทสําคัญตอทฤษฎีหนาที่นิยม คือ โบรนิสลอร  มาลิเนาสกี้  (Bronislaw  
Malinowski)  เปนนักมานุษยวิทยาชาวโปแลนด  การที่เขาไดไปทําวิจัยทางชาติพันธุที่หมูเกาะโทร
เบรียนด  มหาสมุทรแปซิฟกเปนเวลา 20 ป ทําใหไดศึกษาพฤติกรรมของชนเผาดั้งเดิม  ตลอดจน
วิถีชีวิตความเปนอยู  โดยใชการสังเกตอยางมีสวนรวม (participation  observation) และไดศึกษา
ในเรื่องของความสัมพันธหรือพฤติกรรมของชาวโทรเบรียนดในดาน  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  ศาสนา  
ตํานาน  นิทาน  และไสยศาสตร เปนตน20 มาลิเนาสกี้ไดสรุปวา  
 

สถาบันทางวัฒนธรรม (หรือสังคม) เกิดมาจากความจําเปนพื้นฐานของมนุษยทั้งสิ้น  
สถาบันเหลานี้สอดประสานสัมพันธกันมีผลตอเนื่องซึ่งกันและกัน  สถาบันพฤติกรรมใดๆ 
ของมนุษยจึงมีเหตุผลทั้งสิ้น21 

 

                                                           
18 ยศ  สันตสมบัติ,  มนุษยกับวัฒนธรรม,  พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2540), 103. 
19 เร่ืองเดียวกนั,103-104. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 104. 
21เร่ืองเดียวกัน,  105. 
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 ทฤษฎีหนาที่นิยมจึงมองวาวัฒนธรรมในสังคมมีหนาที่ตอบสนองความตองการของ
มนุษยในดานปจจัยพื้นฐาน  ดานความมั่นคงของสังคม  และความมั่นคงทางจิตใจ  ซึ่งวัฒนธรรม
ในสวนที่เปนคติชนลวนมีหนาที่ตอบสนองความตองการของมนุษยในดานจิตใจสรางความเขมแขง็
และความมั่นคงทางวัฒนธรรมในสังคม22 

 วิลเลียม  บาสคอม (William  Bascom)นักมานุษยวิทยาอีกทานหนึ่งไดเขียนบทความ
เร่ือง “Four  Functions  of  Folklore” ข้ึนในป 1954  บทความกลาวถึงบริบททางสังคมของคติชน  
โดยรวบรวมไวในหนังสือ  The  Study  of  Folklore  ของอลัน  ดันดีส  (Alan  Dundes)โดย
บาสคอมไดกลาวสรุปหนาที่ของคติชนไว 4 ประการ  คือ 

1. คติชนเปนสิ่งที่ ใหความบันเทิง   และเปนกระจกเงาสะทอนใหเห็นสังคม  
วัฒนธรรมของกลุมชน 

2. คติชนทําใหวัฒนธรรมเขมแข็งและสมบูรณ 
3. คติชนเปนสื่อหรือเครื่องมือทางการศึกษา 
4. คติชนเปนสิ่งที่วางระเบียบแบบแผนแนวปฏิบัติใหกับกลุมชนในสังคม23 
 

 พิธีกรรมเปนสมบัติของสังคมที่มีความสัมพันธกับชีวิตและสังคมมา     โดยตลอด 
ประเพณีและพิธีกรรมจึงมีบทบาทตอมนุษยหลายประการ ซึ่งอาจกลาวโดยสังเขปคือเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ เปนสิ่งควบคุมการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม เปนเครื่องผูกพันความเปนพวก
เดียวกัน เปนวิธีการผสมผสานความเชื่อ และเปนสัญลักษณที่ชี้นําใหเขาใจสาระสําคัญของชีวิต 

เมื่อพิธีกรรมมีความสัมพันธกับชีวิตและสังคม  พิธีกรรมจึงมีบทบาทหนาที่สําคัญ
ตอสังคมหลายประการ เชน เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมสรางกําลังใจ ลดความกดดันใจจิตใจ 
เปนตน บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมจึงมีความสําคัญตอการดํารงอยูของมนุษย  จากการศึกษา
ตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาพบวา พิธีกรรมการไหวครูทั้งที่ไหวกอนทําการรักษา การไหว
ครูประจําป และการบัตรพลีแมซื้อตางๆลวนมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญตอระดับปจเจกชนและตอ
ระดับสังคม ดังนี้ 
                                                           

22 ศิราพร  ณ  ถลาง,  ทฤษฎคีติชนวิทยา  วิธวีิทยาในการวิเคราะหตํานาน – 
นิทานพืน้บาน (กรุงเทพฯ : โรงพมิพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั,  2548),    317-318. 

23 ปฐม  หงษสุวรรณ, “การวิเคราะหตํานานสุริยคราสและจันทคราสของชนชาติ
ไท” (วิทยานพินธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2542),  
39. 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว  ผูเขียนวิทยานิพนธจึงนําทฤษฎีบทบาทหนาที่มา
ประกอบการวิเคราะห ทั้งนี้เพื่อใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ของพิธีกรรมและตํารายา  ที่มีตอ  หมอยา  
คนไข และสังคม ดังนี้ 

 
3.2   บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอคนไข มีบทบาท ดังนี้   

3.2.1  บทบาทในฐานะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 คนเราไมวาจะอยูในยุคใดสมัยใดก็มักจะประสบกับปญหาและอุปสรรคตางๆได  
ทําใหเกิดภาวะความเครียดและความกังวลใจ  สภาวะจิตใจไมมั่นคง  โดยเฉพาะในภาวะที่คนไข
กําลังเจ็บปวยดวยโรคภัยไขเจ็บที่กําลังรุมเราอยู สภาพจิตใจของคนไขยอมทอแทและสิ้นหวัง   คน
ไทยมีความเชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และเทพเจาจะปกปองคุมครองใหผูที่เคารพนับถือกราบไหวบูชา
ปลอดภัยจากภยันอันตรายและมีสุขภาพแข็งแรง  พิธีกรรมจึงเปนวัฒนธรรมที่คนในสังคมสรางขึ้น
เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางจิตใจ  เมื่อประกอบพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่งไปแลวยอม
กอใหเกิดความสบายใจและมีความหวังในชีวิต  เพราะเชื่อวาพิธีกรรมตองนําไปสูผลที่คาดหวังไว24 
การที่คนไขไดประกอบพิธีไหวครูซึ่งพิธีไหวครูนี้จัดขึ้นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดแก พระฤๅษีชีวกโก
มารภัจจ    ครูยาตางๆ  อีกทั้งเทพเจา  ไดแก พระศิวะ  พระนารายณ  และพระพรหม  โดยการที่
คนไขไดเขารวมพิธีไหวครูกอนรักษาทําใหคนไขมีความมั่นใจวาเทพเจาและครูยาตางๆจะตอง
ชวยเหลือตนใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ เพราะตนเองไดทําพิธีบูชาไปเรียบรอยแลว  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
เหลานี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไขในยามที่ส้ินหวัง  พิธีกรรมที่ประกอบขึ้นจึง
เปรียบเสมือนหลักประกันความมั่นคงทางจิตใจ  ทั้งนี้เนื่องจากพิธีไหวครูเปนพิธีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาครู
ยา  เมื่อหมอยาไดทําพิธีไหวครูเพื่อแสดงความกตัญูแลว  ยังเปนการบอกกลาวตอครูและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะขออนุญาตนํายาขนานนั้นๆมารักษาคนไข  การประกอบพิธีไหวครูนี้จะทําใหครู
ยาเกิดความพึงพอใจและอนุญาตใหนํายามาใชรักษาได  อีกทั้งครูยายังประสิทธิ์ประสาทพรใหกับ
คนไขเพื่อใหหายปวยในเร็ววัน  เพราะฉะนั้นเมื่อคนไขเชื่อวามีครูยาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชวยเหลือ
จึงยึดเอาครูยาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ทําใหรูสึกมั่นคง  และมั่นใจวาจะตอง
หายจากโรคไดอยางแนนอน 
 
 

                                                           
24 กิ่งแกว  อัตถากร, “ลักษณะพิธกีรรมในสงัคมไทย,”ใน เอกสารการสอนชุดไทย

คดีศึกษา เลม 2 (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525), 2. 
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 3.2.2  บทบาทในฐานะเปนเครื่องเสรมิสรางกําลังใจ 
เมื่อคนไขมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์และครูยาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแลว  ยอมทําใหเกิด

ความเชื่อมั่นและเกิดกําลังใจที่จะตอสูกับโรคภัยไขเจ็บไดดังมีคํากลาววา “ใจเปนนายกายเปน
บาว” จากคํากลาวนี้หมายถึง ในรางกายของคนเราสามารถแยกออกเปน 2 สวนคือ ใจและ 
รางกาย  ทั้งสองสวนมีความสําคัญเปนอยางมาก กลาวคือ เมื่อรางกายเกิดอาการเจ็บปวยดวย
โรคภัยไขเจ็บใดๆก็ตาม  จิตใจยอมตกอยูในภาวะเศราหมองตามไปดวย  การที่จิตตกอยูในภาวะ
เศราหมองยอมสงผลรายใหรางกายมีอาการเจ็บปวยหนักยิ่งขึ้น  และอาจรักษาไมหาย นั่นเปน
เพราะวาจิตใจของคนไขนั้นทอแท  ส้ินหวัง  และหมดกําลังใจที่จะตอสูกับโรคราย  ถาเปนเชนนี้ตอ
ใหมียาขนานเอกใดๆก็ไมสามารถที่จะรักษาใหหายได  ในทางกลับกันถาคนไขมีกําลังใจดี  ไมยอ
ทอตออาการปวยที่เกิดขึ้น ใจแข็งพรอมที่จะสูกับโรคราย  การประกอบพิธีกรรม  เชน  การไหวครู
กอนทําการรักษา  การบัตรพลีแมซื้อ  เปนการประกอบพิธีข้ึนเพื่อใหคนไขมีกําลังใจทีจ่ะตอสูกบัโรค
ราย  และเขมแข็งมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งในพิธียังมีการสวดพระคาถาตางๆ และการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็เปนการเสริมกําลังใจวาพระคาถาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจะชวยดลบันดาลใหหายจาก
โรคภัยไขเจ็บ 
 

3.3.3  บทบาทในฐานะเปนเครื่องชวยลดความกดดันในจิตใจ 
 เมื่อมนุษยมีการเจ็บปวยทางกายสิ่งที่ตามมาคือ ใจยอมไมสบายตามไปดวย  
ทั้งนี้เนื่องมาจากความกดดันภายในจิตใจ  เชน  กลัวความตาย  กลัวไมหาย หรือ  กลัวที่จะตอง
เสียของรักไป  อาการหวาดกลัวเหลานี้กอใหเกิดความกดดันภายในจิตใจไดทั้งสิ้น  ในพิธีบัตรพลี
แมซื้อและผีตางๆจัดขึ้นเพื่อลดความกดดันในจิตใจของแม  และคนในครอบครัวการที่ลูกหรือ
สมาชิกในบานเจ็บปวย  หรือเจ็บปวยในขณะตั้งครรภ  เมื่อไปหาหมอรักษาแลวก็ไมสามารถจะ
บรรเทาอาการเจ็บปวยลงไปได  จึงเชื่อกันวาการเจ็บปวยนี้เกิดจากการกระทําของผีและแมซื้อ  ซึ่ง
จะมาเอาตัวเด็กไป  การทําพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีแมซื้อและผีตางๆจะปนรูปเด็ก  หรือสัตวตางๆแทน
ตัวของเด็ก  ทั้งนี้เพื่อลวงผีใหไปสนใจเครื่องสังเวยและไมมายุงกับเด็กอีก  เมื่อประกอบพิธีแลวทํา
ใหผูที่เกี่ยวของเชื่อวาแมซื้อหรือผีไปสนใจที่เครื่องบัตรพลีแลว  และจะไมมาเอาตัวเด็กไป  ทําใหลด
ความกดดันในจิตใจของแมและสมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะสตรีมีครรภถาเกิดความกดดันใน
จิตใจ  หมกมุนเปนกังวลก็จะสงผลตอสุขภาพของทารกในครรภ  การประกอบพิธีจึงเปรียบเสมือน
แนวทางอันชาญฉลาดที่คนโบราณไดถายทอดไวใหลูกหลานไดนํามาใชประโยชนตอไป 
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3.3  บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอหมอยา 
 ในฐานะที่หมอยาเปนผูสืบทอดและประกอบพิธีกรรม  พิธีกรรมการรักษาโรคจากตาํรา

ยาแผนโบราณของจังหวัดพังงาจึงมีบทบาทหนาที่สําคัญตอหมอยา ดังนี้ 
 
3.3.1  บทบาทในฐานะเปนเครื่องเสริมสรางกําลังใจ 

 การรักษาคนไขที่มีอาการหนักๆ  บางครั้งหมอยาอาจเกิดความไมมั่นใจและ
ลังเลที่จะทําการรักษา  ทั้งนี้เนื่องจากการรักษานั้นเกี่ยวพันกับชีวิตของคนไข  ทําใหหมอยาเกิด
ความเครียดได  การทําพิธีไหวครูกอนทําการรักษาและพิธีไหวครูประจําปเปรียบเสมือนการเสริม
กําลังใจใหกับหมอยา  เพราะหมอยาเชื่อวาการไหวครูเปนการขออนุญาตครูยานํายาขนานนั้นมา
ใชรักษาคนไข  เมื่อครูยาไดอนุญาตแลวยานั้นจะตองมีประสิทธิภาพสูง  อีกทั้งการไหวครูยังเปน
เหมือนการขอยืมพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจาใหมาอยูที่ตัวของหมอยา  เมื่อครูยาอนุญาตและ
ตนเองไดรับพลังจากครูยาแลวทําใหหมอยามีความมั่นใจที่จะรักษามากขึ้น  เพราะเชื่อวามีส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์คอยชวยเหลือนั่นเอง 

 
3.3.2  บทบาทในฐานะชวยสรางชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ 

 การรักษาโรคดวยยาสมุนไพรหมอยาจะตองมีพิธีกรรมตางๆควบคูดวยเสมอ  
พิธีกรรมเหลานี้เปนหนาเปนตาใหแกหมอยาไดดวย  กลาวคือ  ในพิธีไหวครู  ถาหมอยาจัดอยาง
ยิ่งใหญ  มีคนมารวมพิธีเปนจํานวนมากแสดงวาหมอยาคนนี้เกง  และมีฝมือดี  ซึ่งถาเราสงัเกตดวูา
คนเรานั้นมักจะชอบพิธีกรรม  ชอบความเชื่อ  เห็นไดจากเมื่อมีทุกขก็ไปดูหมอ  ไปตอชะตาชีวิต  
เพื่อทําพิธีตางๆ  เพราะพิธีกรรมเหลานี้ชวยเสริมกําลังใจใหคนไขเห็นวามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คอย
ชวยเหลือ  หมอยาคนใดมีการประกอบพิธีกรรมเหลานี้มากๆ  และใชพิธีกรรมในการรักษาคนไข
ควบคูไปกับการรักษาดวยยาสมุนไพรก็จะเปนที่ยอมรับของคนไข    เพราะดูนาเชื่อถือ  แสดงให
เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์นาเกรงขาม  พิธีกรรมจึงมีหนาที่ในการสรางชื่อเสียงและทําใหหมอยาเปนที่
ยอมรับของชุมชนดวยนั่นเอง 
 

3.4  บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอสังคม 
จังหวัดพังงาเปนจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งของภาคใต  สังคมของจังหวัดพังงาจึงยังเปน

สังคมที่มีการพึ่งพากันสูง  คนในสังคมมีหนาที่เขารวมและสืบทอดพิธีกรรมซ่ึงเปนภูมิปญญาของ
หมอยาในอดีตสั่งสมสืบทอดตอๆกันมา   ทําใหพิธีกรรมสามารถดํารงอยูไดในสังคม  บทบาท
หนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอสังคม มีดังนี้ 
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 3.4.1  บทบาทในการจรรโลงวัฒนธรรมทองถิ่น 
 พิธีกรรมทําใหวัฒนธรรมทองถิ่นบางอยางคงอยูและอาจถูกดัดแปลงไปใชใน
สภาวะการอื่นๆอันทําใหวัฒนธรรมทองถิ่นคงอยูและเจริญงอกงามตามกาลเวลาที่แปรเปลี่ยนไป  
การไหวครูหรือการประกอบพิธีบัตรพลี  จําเปนตองมีเคร่ืองบูชาตางๆ  เชน  บายศรี  อาหารคาว-
อาหารหวาน  ผลไมและดอกไมก็สามารถหาไดในทองถิ่น  ซึ่งพิธีกรรมนั้นประกอบขึ้นที่ทองถิ่นใด
เครื่องบูชาก็เปนสิ่งที่หาไดจากทองถิ่นนั้น  ในทองถิ่นจังหวัดพังงานิยมรับประทานอาหารรสจัด  
เชน  แกงเผ็ดซึ่งมีสวนผสมของขมิ้นซึ่งแสดงถึงความเปนทองถิ่น  นอกจากนี้ในบายศรียังใสขนมกง  
ขนมพอง  ขนมลา  เชนเดียวกับการจัดกระทงบูชาในพิธีสารทเดือนสิบดวย  หมอยาบางทานเปน
นายหนังตะลุงก็ใชทํานองรองของหนังตะลุงในการไหวครู มีการใชภาษาถิ่นใต  เมื่อความเชื่อยังคง
อยูพิธีกรรมจึงปรากฏเพราะมีความเชื่อจึงเกิดพิธีกรรมขึ้น  พิธีกรรมจึงมีบทบาทในการจรรโลง
วัฒนธรรมทองถิ่น  เนื่องจากพิธีกรรมไดรักษาความเปนพื้นบานและความเปนทองถิ่นไวทุกดาน  
ทั้งในดานความเชื่อ  อาหาร  ภาษา  การละเลน  เปนตน  เราทุกคนควรรักษาพิธีกรรมอันดีงาม
เหลานี้ไวเพื่อรักษามิใหวัฒนธรรมของทองถิ่นไดเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา  และตองรักษาและ
เชิดชูไวใหอยูชั่วลูกชั่วหลานอีกตอไป  
 

3.4.2  บทบาทในการจรรโลงสถาบันสังคม 
 สถาบันสังคมที่กลาวถึงนี้หมายถึงสถาบันครอบครัวและชุมชนที่อยูอาศัย  
เนื่องจากพิธีกรรมเกิดข้ึนเพื่อเสริมสรางกําลังใจ  ลดความกดดัน  และเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนไขเมื่อคนในบานหรือในชุมชนเกิดอาการเจ็บปวย  ครอบครัวหรือชุมชนยอมเกิดความหวงหา
อาทรเพราะชุมชนในจังหวัดพังงายังมีความใกลชิดกัน  มีการถามสารทุกข  แนะนํา  แสดงความ
คิดเห็นและชวยกันแกปญหาที่เกิดขึ้น  พิธีกรรมสวนใหญเปนพิธีกรรมที่ไมสามารถกระทําไดเพียงผู
เดียวแตตองอาศัยคนในชุมชนความรวมแรงรวมใจกันจัดขึ้น  พิธีบัตรพลีก็ตองอาศัยคนใน
ครอบครัวชวยกันเตรียมและทําเครื่องบัตรพลี  เพราะเด็กยังเล็กไมสามารถเตรียมไดตองอาศัยพอ
แมปูยาตายายเปนผูเตรียม  จึงกลาวไดวาพิธีกรรมมีบทบาทในการจรรโลงสังคมดวยการทําใหคน
ในครอบครัวตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน  เปนการผสานความเขาใจของคนในครอบครัว  ลดชองวาง
ระหวางวัยของคนแกและหนุมสาวและเสริมสรางความสามัคคีข้ึนในชุมชนอีกดวย 
 

3.4.3  ผอนคลายความตึงเครียดของสังคม 
 สังคมที่จะกลาวถึงในที่นี้คือ  ชุมชนและครอบครัวเมื่อมีผูเจ็บปวยขึ้นในสังคม
สงผลใหคนรอบขางเกิดอาการคิดวิตกและเครียดตามไปตามไปดวยความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจาก
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ความกลัวความตาย  กลัวจะเปนโรคติดตอรายแรง  กลัวการสูญเสีย  ความเหนื่อยลาจากการตอง
คอยดูแลคนไข  คาใชจายในการรักษาเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมขึ้นเปนเครื่องบรรเทาและผอน
คลายความตึงเครียดจากความกลัว  เสริมสรางกําลังใจใหเขมแข็งและเกิดความมั่นใจวาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จะชวยใหหายจากโรค  เมื่อสุขภาพจิตของคนไขและคนรอบขางดีข้ึนยอมทําใหเกิดความ
แจมใสทางอารมณ  และทําใหสังคมมีความสุขได 
 

3.4.4  บทบาทในการเชื่อมโยงวิถีชีวิต 
 เมื่อพิธีกรรมในอดีตสามารถดํารงอยูจนถึงปจจุบัน  แมข้ันตอนบางขั้นตอนจะมี
การปรับเปลี่ยนแปรผันไปตามกาลเวลา  แตบางขั้นตอนก็ยังสามารถดํารงอยู  เนื่องจากสังคมมี
ความเปลี่ยนแปลงไปมาก  เดิมมีการดํารงชีวิตอยูเพื่อยังชีพ  ไมมีการแขงขันคาของเงินยังมีคานอย
กวาน้ําใจ  พิธีกรรมตางๆจึงมีมากมายและขั้นตอนในการประกอบพิธีละเอียดเปนอยางยิ่ง  นั่นเปน
เพราะวาคนในสมัยกอนมีเวลามากจึงสามารถทําพิธีที่ละเอียดได  แตในปจจุบันวิถีชีวิตได
เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก  หมอยาตองประกอบอาชีพอ่ืนเพื่อเลี้ยงชีพ  ทําใหไมมีเวลามากนัก
พิธีกรรมในปจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไป  คือ  มีความกระชับรัดกุมข้ึน  เครื่องบูชานอยลงโดยยึดหลัก
ความสะดวกของหมอยาและคนไข  อยางไรก็ตามพิธีกรรมก็ไดทําหนาที่เชื่อมโยงชีวิตในอดีตกับ
ชีวิตปจจุบันเขาไวดวยกัน  จุดประสงคสําคัญในการประกอบพิธีกรรมยังคงอยู  แตการปฏิบัติก็มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยเลือกและปรับใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเปนอยูใน
ปจจุบัน  พิธีกรรมใดที่ยังคงปฏิบัติดวยเนื้อแทก็ควรจะรักษาใหคงเดิม  พิธีกรรมใดที่มีการ
ปรับเปล่ียนก็ควรเปลี่ยนใหนอยที่สุด และรักษาใหอยูคูกับทองถิ่นตลอดไป  จึงกลาวไดวาพิธีกรรม
เสมือนสิ่งที่คอยเชื่อมวิถีชีวิตจากอดีตมาสูปจจุบัน  อันแสดงใหเห็นถึงความสืบเนื่องของวัฒนธรรม
ที่ยังคงสืบสานมาจวบจนทุกวันนี้ 
 พิธีกรรมเปนตัวแทนของสิ่งที่สืบทอดมาจากอดีต  และสืบทอดตอมายังปจจุบัน  
การที่พิธีกรรมยังคงอยูไดในปจจุบัน เพราะไดมีการปรับขั้นตอนพิธีกรรมใหเขากับยุคสมัย  ทําให
พิธีกรรมเปนสิ่งที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตในอดีตกับปจจุบันไวดวยกันอยางกลมกลืน 
 

3.4.5  รักษาแบบแผนพฤติกรรมและควบคุมสังคม 
 บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมที่มีตอสังคม เปนสิ่งควบคุมการประพฤติและ
พฤติกรรมของคนในสังคม การอยูรวมกันในสังคมไดอยางเรียบรอยและเปนปกติ มีสันติสุขไดนั้น 
หมายความวา สังคมนั้น ๆ มีขอตกลงหรือมีระเบียบแบบแผนที่ทุกคนยอมรับและประพฤติตาม 
หรืองดเวนประพฤติอยางเปนไปในแนวเดียวกัน  เนื่องจากคนไขที่จะเขาพิธีจะตองถือศีล 5 เพื่อ
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ความบริสุทธิ์การปฏิบัติตนในธรรม  มีสวนชวยใหสังคมสงบสุข  อีกทั้งการไหวครูยังเปนการแสดง
ความกตัญูตอครูอาจารยอันเปนคุณธรรมที่ควรยกยอง   
 
4.  บทบาทหนาที่ของตํารายา 

4.1  บทบาทหนาที่ของตํารายาที่มีตอหมอยา 
 ตํารายาเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดของหมอยา  เปนสิ่งที่หมอยาหวงแหนและเก็บ
รักษาไวเปนอยางดี  ดวยเหตุนี้ตํารายาจึงมีบทบาทหนาที่ตอหมอยา  ดังนี้  

4.1.1  บทบาทในฐานะที่เปนแบบเรียน 
   ตํารายามีความสําคัญกับหมอยาเปนอยางยิ่งเพราะตํารายาเปรียบเสมือน
หนังสือที่ครูยาใชในการเรียนรูในตางจังหวัดไมมีหนังสือเรียน  ครูยาบางคนเรียนวิชารักษาจากครู
ยาแลวไดรับตํารายาเปนมรดกตกทอด  แตครูยาบางคนศึกษาตํารายาดวยตนเองเพราะความ
สนใจ  นอกจากนี้การที่หมอยาไดเก็บรักษาตํารายาไวเพื่อความอุนใจในการรักษาอีกดวย  เพราะ
โรคบางโรคนั้นไมไดเปนโรคที่รักษาเปนประจําอาจจะมีการหลงลืม  ตํารายาจึงเปนหนังสือใหหมอ
ยาไดคนควาเกี่ยวกับโรคที่ตนไมรู  และใชอานทบทวนความจํา ตํารายานี้เปนสิ่งที่หมอยาสวนใหญ
จะหวงแหนมาก   

 
4.1.2  บทบาทในฐานะที่เปนตัวแทนครูยา 

 ตํารายาเปรียบเสมือนตัวแทนของครูยาโดยหมอยาเชื่อกันวาในตํารายามีครูยา
สิงสถิตอยู  การเก็บรักษาตํารายาตองกระทําเปนอยางดีมีการปดทอง  เก็บไวในหิ้งสูง  และตอง
กราบไหวบูชา  ตํารายาจึงเปนสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก  ตํารายาเปนสิ่งที่ตกทอดมาจากหมอยา
รุนหนึ่งสูหมอยารุนหนึ่ง  ตํารายาบางเลมไมอนุญาตใหสตรีจับ  และบางเลมไมอนุญาตใหเปดเลน
ถาไมมีความจําเปนตองใชงาน  เพราะกอใหเกิดโทษ  เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวของตํารา
ยานี้ทําใหมีการนําตํารายาเขาไปในพิธีไหวครูโดยใหตํารายาเปนตัวแทนของครูยา  ตํารายาจึงมี
หนาที่เปนเสมือนตัวแทนครูยาที่ลวงลับไปแลว 
  

4.1.3   บทบาทในฐานะที่เปนตัวยารักษาโรค  
 นอกจากตํารายาจะเปนที่บันทึกยาขนานตางๆแลว  ตํารายายังเปนยารักษาโรค

อีกดวย  จากการไปเก็บขอมูลภาคสนามพบวามีตํารายาเปนจํานวนมากที่ถูกหมอยาและพระ
นํามาเผา  เนื่องจากมีความเชื่อวาการไดสูดดมควันของตํารายาที่ถูกเผานั้นสามารถทําใหหายจาก
โรคไซนัส  และมีการฉีกตํารายาทีละนอยเพื่อนําไปเปนสวนผสมในเครื่องยา  เพราะเชื่อวาจะทําให
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ยามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นได  ซึ่งมีตํารายาจํานวนมากถูกทําลายไปเพราะความเชื่อเหลานี้  ผูเขียน
วิทยานิพนธมีความเห็นวาการเผาตํารายาเพื่อสูดดมไมไดทําใหอาการของไซนัสดีข้ึน  แตกลับทํา
ใหมรดกของทองถิ่นที่มีคาถูกทําลายไปและไมสามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนได  ทําใหนาเสียดาย
เปนอยางยิ่ง  แตอยางไรก็ตามตํารายาก็มีหนาที่เปนยารักษาโรคดวย  ผูเขียนวิทยานิพนธหวังวา
ความเชื่อเหลานี้จะลดนอยลง  หมอยาและวัดตางๆควรหันมาอนุรักษและรักษาตํารายาใหเปน
สมบัติของทองถิ่นตอไป 

 
4.2  บทบาทหนาที่ของตํารายาที่มีตอสังคม 

นอกจากตํารายาจะมีบทบาทหนาที่ตอหมอยาแลว ในฐานะที่ตํารายาเปรียบเสมือน
คลังความรูทางดานการแพทย  สมุนไพร  และวิธีการรักษาโรค ตํารายาจึงมีบทบาทหนาที่ตอสังคม
เชนกัน บทบาทหนาที่ของตํารายาที่มีตอสังคม ที่พบมีบทบาทเดียว ไดแก 
 

4.2.1  บทบาทในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
 ตํารายาเปรียบเสมือนขุมทรัพยทางปญญาที่ครูยาในอดีตไดส่ังสมความรูเอาไว

และตกทอดมาสูคนรุนหลัง  ตํารายาจึงมีหนาที่ในการจรรโลงวัฒนธรรม  เนื่องจากตํารายาเปนสิ่ง
ที่มีคุณคาตองอนุรักษ  ไมควรขายและทําลาย  จึงพบเห็นตํารายาเปนจํานวนมากไดถูกเก็บรักษา
ไวที่วัด  เนื่องจากบางครอบครัวที่ไมมีผูสืบทอดการเปนหมอยา  ไมสามารถเก็บรักษาตํารายาไวได
ก็จะเอาไปถวายวัด  ซึ่งถือวาการถวายสมบัติที่มีคาใหกับวัดเปนสิ่งที่ไดบุญกุศลอยางมาก  ตํารา
ยาเปนภูมิความรูที่ ส่ังสมมาจากบรรพบุรุษ  เปนภูมิปญญาทองถิ่นตํารายาจึงเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม  ตํารายาจึงเปนสิ่งที่คนในสังคมตองชวยกันอนุรักษไวใหอยูคูสังคมเปนขุมทรัพยทาง
ปญญาที่มีคายิ่ง   
 
5.  บทบาทหนาที่ของหมอยา 

 
5.1  บทบาทหนาที่ของหมอยาที่มีตอคนไข 

หมอยาถือวาเปนผูความสําคัญมากในการทําการรักษาโรค  เปนผูสืบสานความเชื่อ
และพิธีกรรมมาจากหมอยารุนกอนๆ  ถือไดวาเปนผูทรงความรูของทองถิ่น  บทบาทหนาทีข่องหมอ
ยาที่มีตอคนไข  มีดังนี้ 
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5.1.1  เปนผูรักษาโรคและประกอบพิธีกรรม 
 บทบาทหนาที่สําคัญที่สุดที่หมอยามีตอคนไขคือ การเปนหมอรักษาโรค  เมื่อ

คนไขเจ็บปวย หมอยามีหนาที่ทําการรักษาโดยใชยาสมุนไพร  โดยเริ่มจากการตรวจและ
วินิจฉัยโรคจัดหาเครื่องยาใหคนไขนํากลับไปตมเองที่บาน  หรือตมยาใหดวยตนเอง  อีกทั้งยังทํา
หนาที่เปนผูประกอบพิธีกรรมตางๆ  เปนตัวกลางเชื่อมตอกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาก็ทําหนาที่
เสกพระคาถาไปกับยาสมุนไพร  จึงนับวาหมอยามีหนาที่เปนผูรักษาโรคและประกอบพิธีกรรม 
 

5.1.2  เปนผูชวยเสริมสรางกําลังใจ 
 นอกจากบทบาทของการเปนหมอแลว  หมอยายังมีหนาที่ในการรับฟงและ

แกไขปญหาความทุกขของคนไขในเรื่องตางๆนอกเหนือจากอาการเจ็บไขไดปวย  บางครั้งหมอยาก็
ไดใหแงคิดในการดํารงชีวิตกับคนไข  วาอยูอยางไรจึงจะมีความสุขโดยยึดหลักพระพุทธศาสนา
เสริมสรางกําลังใจเพื่อใหคนไขมีกําลังใจที่จะสูชีวิตตอไป  โดยหมอยาใหกําลังใจวายานี้ดีมี
ประสิทธิภาพสูง  ตนรักษาคนไขหายมามากแลว  เปนตน  การเสริมกําลังใจใหผูปวยมีจิตใจดีจะ
สงผลใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

5.2  บทบาทหนาที่ของหมอยาที่มีตอสังคม 
นอกจากหมอยาจะมีบทบาทหนาที่สําคัญในการรักษาคนไขแลว  หมอยายังเปน

บุคคลสําคัญของทองถิ่นคนหนึ่งอยางไมควรมองขาม  เพราะหมอยาไมไดเพียงแตทําการรักษา
เทานั้น  แตหมอยายังเปนผูทรงภูมิความรู  และเปนแบบอยางที่ดีใหแกสังคม  บทบาทหนาที่ของ
หมอยาที่มีตอสังคมมีดังนี้ 

 
5.2.1  บทบาทในการจรรโลงสถาบันครอบครัว 

 ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของสังคม  ในสังคมของจังหวัดพังงาการอยูรวมกันเปน
ครอบครัวใหญยังปรากฏใหเห็นอยูมาก  การเกิดเจ็บปวยขึ้นในครอบครัวทําใหเกิดความอาทรซึ่ง
กันและกัน หมอยาเปนสวนหนึ่งที่ทําหนาที่ประสานความสัมพันธกันในครอบครัว  การดูแลคนไข  
การดูแลพยาบาล  เช็ดตัว  ปอนขาว ฯลฯ  ลวนสรางความใกลชิดสนิทสนมกัน  ทําใหเห็นใจและ
เขาใจกันมากขึ้นบางครั้งจําเปนตองอาศัยประสบการณของผูสูงอายุในการดูแลคนไข  ทําใหลด
ชองวางระหวางวัย  เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเด็กกับปูยาตายาย  ทําใหคนสูงอายุมีคาตอ
ครอบครัวมากขึ้น  หมอยาจึงเปนผูจรรโลงสถาบันครอบครัวใหมีความสุข 
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5.2.2  บทบาทในการจรรโลงวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หมอยาเปนผูจรรโลงวัฒนธรรมทองถิ่น  เนื่องจากเปนผูรับมอบและสืบทอด
ความเชื่อ  และพิธีกรรมในการรักษาโรคจากบรรพบุรุษ  หรือครูยาที่ตนไดรํ่าเรียนมา  ความเชื่อ
และพิธีกรรมตางๆ เปนสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม  นอกจากหมอยาจะเปนผูทรงภูมทิางดานความ
เชื่อและพิธีกรรมแลว  หมอยายังทําหนาที่ถายทอดใหกับหมอยารุนหลัง  และเปนการอนุรักษความ
เชื่อ  และพิธีกรรมใหอยูคูทองถิ่น 

 
5.2.3  บทบาทในการเปนแบบอยางที่ดีของสังคม 

 บทบาทที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือเปนแบบอยางใหแกทุกคน  เนื่องจากผูทีจ่ะเปน
หมอยาไดดีนั้นจะตองประพฤติและยึดมั่นอยูในธรรมรักษาศีล  มิฉะนั้นเวลาที่กระทําพิธีใดก็จะไม
สําเร็จ  หมอยาจึงเปรียบเสมือนบุคคลตัวอยางที่นาประพฤติปฏิบัติตาม  นอกจากนี้เวลาที่หมอ
รักษาคนไขนั้น หมอยาก็จะกําชับใหคนไขนั้นประพฤติตามศีล 5 และตัวหมอเองก็ตองดํารงศีล 5 
อยูเชนกัน ไมเชนนั้นการกลาวคาถา หรือการรักษาใดๆจะไมศักดิ์สิทธิ์เพราะผูรักษาเปนคนไมมีศีล 
การที่คนดํารงอยูในศีล 5 แสดงวาสังคมจะสงบสุขได  อีกทั้งหมอยายังเปนผูทรงคุณธรรม  เพราะ
หมอยาจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของหมอยา  โดยเฉพาะ  ความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบ
อาชีพ  และการดําเนินชีวิต  ความมีเมตตากรุณาตอคนไข  ความอดทนตอความยากลําบาก  
ความอุตสาหะที่จะศึกษาหาความรู  คุณธรรมตางๆเหลานี้เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาหมอยาเปน
แบบอยางที่ดีตอสังคม   
 

5.2.4  บทบาทในการเชื่อมโยงวิถีชีวิต 
 จากที่กลาวในขางตนวาพิธีกรรมมีการแปรเปลี่ยนไป  เนื่องจากกาลเวลา  
เศรษฐกิจ  ทําใหพิธีกรรมบางอยางยังคงอยูและบางอยางเปลี่ยนแปลงไป  ผูที่ทําหนาที่ปรับเปลี่ยน
พิธีกรรมคือหมอยา  โดยหมอยาจะเปนผูประยุกตใชพิธีกรรมตางๆใหเขากับการดํารงชีพในปจจุบัน  
และเปนผูสืบสานอนุรักษพิธีกรรมและความเชื่อเกาแกเอาไว  จึงกลาวไดวาหมอยาเปนผูเชื่อมโยง
วิถีชีวิตแบบเกาและแบบใหมเขาดวยกัน  โดยใชการผสมผสานกอใหเกิดเปนพิธีกรรมที่ยังดํารงอยู
ในปจจุบัน 
 

5.2.5   บทบาทในการรักษาแบบแผนและควบคุมสังคม 
 การรักษาแบบแผนพฤติกรรมของสังคมมีมาจากความเชื่อที่วาโรคที่เปนหนัก

มาก คนไขจะหายหรือไมหาย ไมไดข้ึนอยูกับความสามารถของหมอยาเพียงอยางเดียว  แตข้ึนอยู
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กับบุญของคนไขคนนั้นไดส่ังสมมา ถาคนไขไดทําบุญทํากุศลมามาก บุญกุศลนั้นอาจสงผลใหหาย
จากโรคภัยไขเจ็บนั้นได แตในทางกลับกันถาคนไขมีกรรมมาก ทั้งกรรมที่ทําในชาตินี้และกรรมเกา
จากชาติที่แลวก็สงผลใหรักษาไมหาย คนไขอาจเสียชีวิตได เมื่อมีความเชื่อเร่ืองบุญกรรมเขามา
เกี่ยวของ ในฐานะเปนสวนหนึ่งที่จะกําหนดความเปนไปของคนไขวาจะอยูหรือตาย ทําใหคนไขนั้น
ยอมรูสึกเกรงกลัวตอบาปกรรมและเรงพยายามทําความดีเพื่อที่จะไดมีบุญมาก สวนญาตพิีน่องนัน้
ก็อาจเห็นตามคนไข คือ  จะตองรีบทําบุญกุศลงดเวนการทําบาป เพื่อวันหนึ่งที่ตนไดเจ็บปวย บุญ
กุศลที่ตนทํามานั้นที่จะชวยผอนหนักเปนเบาได และในสมัยกอนนั้นคนในสังคมมีการติดตอส่ือสาร
กันอยูเสมอ เชน พบปะเวลาไปวัดหรืองานมงคล อวมงคลตางๆก็เปนไปไดวา ผูปวยที่หายจาก
โรคภัยไขเจ็บ หรือญาติพี่นองนั้นมีโอกาสไดเลาประสบการณการเจ็บปวยของตนใหกับคนในสังคม
ฟง วาที่ตนสามารถหายไดนั้นเปนเพราะกุศลผลบุญที่เคยทําไว ทําใหคนในสังคมเหลานั้นคลอย
ตามและมีความเห็นวาควรจะทําบุญไว หรือถาคนไขนั้นตายไปก็อาจเปนเรื่องเลาตอกันวาคนไขนั้น
ตายดวยโรคที่รายแรงแตเพราะทํากรรมเอาไวมากผลกรรมจึงตามทัน  ทําใหไมวาจะเยียวยา
อยางไรก็ไมรอดชีวิต เหตุการณเชนนี้จะทําใหคนในสังคมนี้ไดฟงเรื่องราวนั้นเกรงกลัวตอบาป  
เพราะรูสึกวาผลกรรมนั้นทันตาเห็น และอาจเลิกทํากรรม หันมาทําบุญกุศลกันมากขึ้น  เมื่อผูคน
เกรงกลัวตอบาปกรรม และหันมาทําบุญแลวสังคมก็จะเปนสังคมที่สงบ ปราศจากผูราย ซึ่งความ
เชื่อเร่ืองบุญกรรมนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องที่คอยควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมไดทางออม 
 

5.2.6  บทบาทในฐานะปราชญของชมุชน 
หมอยานอกจากจะมีความรูในทางการแพทยแลว  หมอยาสวนใหญจะมีความรู

ในทางโหราศาสตร  ดาราศาสตร  ซึ่งสามารถนํามาใชในการประกอบพิธีกรรมอื่นนอกเหนือจาก
การรักษาโรค เชน  การดูฤกษยามในการขึ้นบานใหม  ตั้งชื่อ  ตรวจชะตาราศี  ตั้งศาลพระภูมิ  ฯลฯ  
นับวาหมอยาเปนผูที่มีความรูมากมาย  เปนที่ปรึกษาใหกับชาวบานและคนในชุมชน  จึงถือไดวา
หมอยาเปนปราชญทองถิ่น  เปนปูชนียบุคคลที่ควรแกการยกยองและสรรเสริญ 

 
จากการศึกษาพิธีกรรมตางๆที่ใชในการรักษาที่ปรากฏอยูในตํารายาแผนโบราณทําใหเห็น

ไดวาพิธีกรรมในอดีตยังสามารถคงอยูไดในสังคมปจจุบันนี้  แสดงใหเห็นถึงความสืบเนื่องของ
วัฒนธรรมที่มีการสืบทอดพิธีกรรม และความเชื่อตางๆไวจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  อีกทั้งยังมี
ความสัมพันธของคนในสังคม (Socialization) ซึ่งมีการพึ่งพากันและกันกอใหเกิดเปน
ความสัมพันธกันในชุมชน  นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธระหวางหมอยา และคนไขในลักษณะของ
การเกื้อกูลกันซึ่งเรียกไดวาเปน วัฒนธรรมน้ําใจ กลาวคือคือหมอยาเปนผูมีความเมตตากรุณา 
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สวนคนไขเปนผูมีความกตัญูรูคุณที่หมอยาไดชวยรักษาโรคเมื่อหมอยารักษาคนไขจนหายแลว  
ก็ยังมีการติดตอปฏิสัมพันธ และเกื้อหนุนจุนเจือกันตอมา  ทําใหการรักษาแผนโบราณยังไดรับ
ความเชื่อถือและยังไมสูญหายไปจากสังคมทั้งๆ ที่การแพทยแผนปจจุบันมีความเจริญกาวหนาเปน
อยางมาก  

นอกจากนี้ยังเห็นความสัมพันธของตํารายาที่มีบทบาทหนาที่เปนแบบเรียน  และตาํรายามี
หนาที่ในการรักษาพิธีกรรมไวในตํารายา  สวนพิธีกรรมที่จัดขึ้นมีหนาที่เสริมสรางกําลังใจ  และลด
ความกดดันในจิตใจของคนไข  อีกทั้งยังทําใหทําใหหมอยามีชื่อเสียง  บทบาทหนาที่ที่สําคัญของ
หมอยา คือ หมอยามีหนาที่รักษาคนไข  และเปนผูประกอบพิธีกรรม  อีกทั้งยังเปนผูปรับประยุกต
พิธีกรรมดั้งเดิมใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน  และทําหนาที่ในการรักษาสืบทอดพิธีกรรมจากรุนหนึ่ง
ไปสูอีกรุนหนึ่ง  ทําใหพิธีกรรมไมสูญหายไปจากสังคม  นอกจากนี้พิธีกรรมยังเชื่อมโยงวิถีชีวิต  ซึ่ง
จะเห็นไดวาพิธีกรรมในอดีตยังคงอยูไดในปจจุบัน  เพราะการประกอบพิธีกรรมนั้นมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงมาจนถึงปจจุบัน  ทําใหคนปจจุบันทราบวาพิธีกรรมในอดีตเปนเชนไร  อีกทั้งพิธีกรรมใน
ปจจุบันก็แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง  และการคงอยูของพิธีกรรม    ซึ่งมีความสัมพันธกัน
ทั้งหมดไมวาจะเปนพิธีกรรม  ตํารายา  และหมอยา  จะขาดสวนใดสวนหนึ่งไมได  ดังแผนภูมิ
ตอไปนี้ 

 
ภาพที ่ 38  ภาพแสดงความสัมพนัธของพิธีกรรม  ตํารายา  และหมอยา 

 
จากที่กลาวมานี้จึงทําใหเห็นไดวา  หมอยา  ตํารายา  และพิธีกรรมเปนสิ่งที่เกี่ยวของ

สัมพันธซึ่งกันและกันอยางแยกไมออก  ทั้งหมดสงเสริม  ปกปอง  และธํารงรักษาสัมพันธภาพซึ่ง
กันและกันไว  กอใหเกิดเปนความสัมพันธของ  3  กลุม  ที่เขมแข็งและธํารงอยูไดในปจจุบัน  
 

พิธีกรรม 

หมอยา ตํารายา 
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6. ปจจยัที่สงผลตอการลดความนิยมในการรบัการรกัษาโรคกับหมอยาแผนโบราณใน
จังหวัดพงังาในปจจุบัน 

 
6.1  ความเจริญกาวหนาทางการสาธารณสุข 

ในปจจุบันจังหวัดพังงามีการวางระบบของการสาธารณสุขที่ดี  คือมีการกระจายความ
เจริญทางดานการแพทยไปทุกหมูบาน  กลาวคือ  ในแตละหมูบานจะมี อาสาสมัครแพทยประจํา
หมูบาน อาสาสมัครแพทยประจําตําบล สถานีอนามัยประจําตําบล  โรงพยาบาลประจําอําเภอ  
และโรงพยาบาลประจําจังหวัด  ซึ่งนับวามีความเพียงพอตอการรักษาของคนไขในจังหวัดพังงา  
ความเจริญกาวหนาทางการสาธารณสุขนี้เองที่ทําใหการรักษาโดยหมอยาแผนโบราณเริ่มนอยลง  
ประชาชนสวนใหญนิยมเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐเพราะความสะดวก  และราคาถูก
เนื่องจากใชบัตร 30  บาทรักษาทุกโรค  อีกทั้งยาที่จายจากหมอแผนปจจุบันก็รับประทานงาย  และ
ไดผลรวดเร็ว  ซึ่งแมแตหมอยาเองเมื่อเจ็บปวยก็ยังเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐเชนกัน   

การที่ประชาชนนิยมเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐนี้สงผลกระทบตอหมอยา
เปนอยางมาก  เพราะหมอยาบางทานไมไดประกอบอาชีพอื่น  และเมื่อตองรักษาคนไขที่ยากจน
หมอยาก็ไมคิดเงิน  ดวยเหตุนี้จึงทําใหหมอยามีฐานะที่ยากจนมากขึ้น       หมอยาบางทานจึงเกิด
ความทอแท อยางไรก็ตามการรักษาโรคกับหมอยาแผนโบราณนั้นก็พบวายังมีประชาชนบางสวนมี
ความพอใจที่จะไดรับการรักษาจากหมอยาแผนโบราณ  ทั้งนี้ผูเขียนวิทยานิพนธไดขอมูลดังกลาว
จากการสัมภาษณหมอยาจึงทําใหทราบวากลุมคนดังกลาวสวนใหญจะเปนคนที่อยูในวัย 40-80 ป 
โรคที่ไปรับการรักษามักเปนโรคที่จะรักษาใหหายไดยาก เชน โรคไทฟรอยด  โรคเลือด โรคมะเร็ง 
โรคฝ โรคเกี่ยวกับเด็ก เชน  เปนทราง   เปนไข  และการปองกันไมใหเด็กเปนโรคโดยการสุม
กระหมอม  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีคนไขบางรายที่เขารับการรักษาจากหมอแผนปจจุบันแตไมอาจ
รักษาใหหายขาดได  บุคคลดังกลาวก็จะมาใหหมอยาแผนโบราณรักษาให เชน  การรักษาแผลงูกัด  
การเปนโรคที่เกี่ยวกับเสน ซึ่งตองไดรับการนวดและการจับเสน  และการไดรับอุบัติเหตุจน
กระดูกหักทําใหตองมารับการรักษาโดยการตอกระดูก  เปนตน 
 
 6.2  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปมาก  มีการรับวัฒนธรรมของคนเมืองเขาไป
ในวิถีชีวิตมากขึ้น  เมื่อความเจริญทางวัตถุเพิ่มข้ึน  ความเจริญทางจิตใจเริ่มนอยลง  ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้เองทําใหประชาชนไมนิยมรักษากับหมอยาแผนโบราณเพราะเชื่อวาลา
หลัง  การเปาพนยานั้นสกปรกอาจทําใหแผลติดเชื้อ  และเมื่อผูเขียนวิทยานิพนธไดสัมภาษณหมอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     273

ยาทําใหทราบขอมูลเพิ่มเติมวา หมอยาบางรายมุงผลในเชิงธุรกิจมากขึ้น  โดยมีการโฆษณาการ
รักษาของตนวาดีกวาหมอยาทานอื่น และมีการใสรายหมอยาที่เปนคูแขงวาเปนหมอยาที่ไมดี  
นอกจากนี้ยังมีการตั้งคาบูชาครูในราคาที่สูงกวาเดิม25  การที่มีปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้น  ก็คง
เนื่องจากเพื่อใหเกิดความอยูรอดในการดํารงชีวิตของหมอยา  เพราะปจจุบันเครื่องอุปโภคและ
บริโภคอันเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวันมีราคาที่สูงขึ้นจึงทําใหคาครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
ตามไปดวย  ดวยภาวะที่มีความบีบคั้นทางการเงินดังกลาว  จึงสงผลใหหมอยาตองประพฤติ
ปฏิบัติอยางที่ไมเคยกระทํามากอน 

จากปจจัยความเจริญกาวหนาทางการสาธารณสุข  และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจสงผลกระทบใหหมอยาในจังหวัดพังงามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  และจากปจจัยเหลานี้
เองจึงทําใหความนิยมในการเขารับการรักษาจากหมอยาลดนอยลง คนสวนใหญนิยมรักษาโรคกับ
โรงพยาบาล  ทําใหหมอยาขาดรายได  ซึ่งปญหาตางๆเหลานี้ควรจะไดรับการแกไข  เพื่อชวยเหลือ
จากภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อใหหมอยาใหมีรายได  และมีกําลังใจในการที่จะประกอบอาชีพหมอ
ยาซึ่งเปนอาชีพที่มีคุณคาตอสังคม  และวัฒนธรรมตอไป 

                                                           
25สัมภาษณ  สงดั  สิทธิศักดิ์,  หมอยาของจงัหวัดพงังา,  25 กรกฎาคม 2546. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



274 

 
บทที่  6 

 
สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 

 
การวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยจังหวัดพังงานี้  ผูเขียนวิทยานิพนธศึกษา

ตํารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงาจากขอมูลที่เปนสมุดไทยขาวจํานวน  35  เลม  และสมุดไทย
ดําจํานวน  2 เลม  รวมทั้งสิ้น  37  เลม  โดยผูเขียนวิทยานิพนธเก็บขอมูลมาจาก  6  อําเภอใน
จังหวัดพังงา  เพื่อวิเคราะหรูปแบบ  กลวิธีการเขียน  การใชภาษา  ความเชื่อ  และพิธีกรรมที่
ปรากฏในตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงาโดยใชแนวทางการศึกษาดานภาษา
วรรณคดีและคติชนวิทยา  ในการศึกษาวิเคราะหสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

ดานรูปแบบ พบวา  ลักษณะรูปเลมของตํารายาสามารถแบงออกไดเปน  3  ขนาด  คือ   
1.  สมุดไทยขนาดใหญ  มีความยาวประมาณ  34-38  เซนติเมตร  และมีความกวาง

ประมาณ  10-12  เซนติเมตร  บันทึกดวยตัวอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอักษรขอม  โดยบนัทึก
ประมาณ  4-8 บรรทัด  ซึง่เปนขนาดของสมุดไทยทีพ่บเปนจํานวนมากที่สุดถงึ  20  เลม 

2.  สมุดไทยขนาดกลาง    มีความยาวประมาณ  17-19  เซนติเมตร  และมีความกวาง
ประมาณ  10-13  เซนติเมตร  โดยจะบนัทกึดวยตวัอักษรไทย  และแทรกดวยตวัอักษรขอม  โดย
บันทกึไดประมาณ  6-8 บรรทัด  เปนขนาดของสมุดไทยมี่พบมากเปนลําดับสองคอื  15  เลม 

3.  สมุดไทยขนาดเล็ก  เปนสมุดไทยทีม่ีขนาดเล็กทีสุ่ดในการศึกษาครั้งนี ้ และพบเพียง 
2 เลม  สมุดดังกลาวมีความยาว  18.5  เซนติเมตร  และมีความกวาง  9  เซนติเมตร  โดยจะบนัทึก
ดวยตัวอักษรไทย  และแทรกดวยตัวอกัษรขอม  โดยบนัทึกได  5 บรรทัด   

ตํารายาที่มีสภาพสมบูรณคือ มีปกหนาหลังครบ  ไมมีรอยปลวกหรือมอดแทะ  ที่นํามา
ศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 6 เลม สวนตํารายาที่มีสภาพที่ไมสมบูรณคือ  ขาดปกหนาและปกหลัง
เนื้อความบางสวนหายไปเนื่องจากกระดาษเปอยหรือขาด มีจํานวน 31 เลม  นอกจากนี้ตํารายา
บางเลมยังถูกปลวกและมอดกัดกินทําใหขอความบางสวนไมสมบูรณ  และขอความที่เขียนบันทึก
มีลักษณะเลือนหรือลบไปเปนบางสวน 

ดานลักษณะการเขียนตํารายาแผนโบราณ  พบวาอักขรวิธีสวนใหญใชตางจากปจจุบัน  
มีการใชพยัญชนะที่ปจจุบันไมใชแลว  เชน  ฃ  การใชตัวสะกด  สระ  และวรรณยุกตตางจาก
ปจจุบัน  และยังมีการใชเครื่องหมายประกอบการเขียนดวย  เชน  ตีนครุ  ฝนทอง  และฟนหนู  
เปนตน 
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ดานกลวธิีการเขียนตาํรายาแผนโบราณพิจารณาจากคําขึ้นตนและคําลงทายตาํรายา
แตละขนานซึง่สรุปไดวา มีคาํขึ้นตน และคําลงทาย ดังนี ้

1.   คําขึ้นตนสูตรยาแตละขนาน  จาํแนกได  5  ประเภท ไดแก 
1.1  การขึ้นตนดวยชื่อยา  เชน  ยานารายณขวางจกัร  และยากําลงัราชสีห เปนตน 
1.2  การขึ้นตนดวยวธิีประกอบยา  เชน   ยาตม  และยาสุมกระหมอมเปนตน 
1.3 การขึ้นตนโดยการนําอาการของโรคมาเปนชื่อยา  เชน  ยาแกชัก   และยาลม  

เปนตน 
1.4   การขึน้ตนดวยเครื่องยา  เชน  รากไมเทายายมอม  และน้ํามันงา  เปนตน 
1.5   การขึน้ตนดวยขอความอยางอ่ืน เชน  สิทธิการิยะ  และตําราหลวงไทย  เปน

ตน 
2. คําลงทายสูตรยาแตละขนาน  จําแนกได  5  ประเภท  ไดแก 

2.1  การลงทายในลักษณะเปรียบเทียบยากับสิ่งมีคา  เชน  ตีคาไวชัง่ทองหนึง่  
และราคาเฟองทอง 1  เปนตน 

2.2  การลงทายดวยการเขียนเพื่อบอกใหรูวายานั้นมีคุณภาพดีจริง เชน  หาย
แล  และหายมามากแลว  เปนตน 

2.3  การลงทายดวยชื่อยา  เชน  ยานาดทะพัด  และยาสหีนาด  เปนตน 
2.4  การลงทายดวยชื่อของผูคิดคนตํารับยา  หรือเจาของยา  เชน  ยาตมสมภาร

คง  และยาทานสมภารคา  เปนตน 
2.5  การลงทายดวยวธิีการใชยา  หรือวธิปีระกอบยา  เชน บดลายน้าํมันทา

กระหมอมเด็ก  และตามแตจะยักน้ํากระสายเอาเถิด  เปนตน 
ดานการใชภาษา พบวามีลักษณะเดนของการใชความเปรียบ จําแนกได  ดังนี้ 
1.  การเปรยีบเกี่ยวกับสี  โดยจะเปรียบสีกับอาการของโรค  เชน  สีแดงเปรียบกับลูก

ตําลึงสุก  และสีเหลืองเปรยีบกับขมิ้น  เปนตน 
2.  การเปรียบเกี่ยวกับขนาด  โดยการนําพืชมาเปรียบกับขนาดของยา  เชน  ยามี

ขนานเทาเม็ดฝาย  และปนยามีขนานเทาเม็ดพริกไทย  เปนตน 
3.  การเปรยีบเกี่ยวกับลักษณะ โดยการนําสิง่ตางๆมาใชเปรียบ  เชน  เกล็ดปลา

ตะเพียน  และขาวเปลือก  มาเปรียบเทียบกับอาการของโรค  เปนตน 
4.  การเปรยีบเกี่ยวกับอาการ  เปนการเปรียบอาการของโรคกับโรคชนิดอื่น  หรือ

อาการอยางอืน่  เชน  รอนดังไฟสุม  และลงทองดุจเปนปวง  เปนตน 
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 ดานสํานวนภาษาเฉพาะที่พบในตํารายา  สวนใหญเปนคําศัพทที่เกี่ยวกับอาการของ
โรค  และวิธีการรักษา  สํานวนภาษานี้เปนสิ่งที่หมอยาในจังหวัดพังงาสามารถเขาใจตรงกันได  
เชน  เอาเสมอภาค  กระหนกระหาย  สะบัดรอนสะทานหนาว  ตม 3 เอา 1  เอาเทากัน  ยักน้ํา
กระสาย  เปนตน   

ดานภาษาถิน่ พบวาภาษาที่ใชในการบนัทกึเปนภาษาไทยกลางและมีภาษาถิน่ใตแทรก
อยูดวย  และสวนใหญจะบนัทกึตามเสยีงที่พูด   เชน  ดนัพงุ  สมขาม  และเชียก  เปนตน 

ดานความเชื่อ  แบงประเภทความเชื่อออกเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 
1.   ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 

1.1  ความเชื่อเรื่องบุญกรรม  มีความเชื่อเร่ืองบุญกรรมอยูมาก  ทั้งนี้เพราะมีความ
เชื่อวาถาเปนโรคใดแลวไมสามารถรักษาไดถือวาเปนกรรมของผูนั้น  และถาผูใดหายจากโรคไดถือ
วาเปนบุญของผูนั้น 

1.2  ความเชื่อเรื่องนรก  ถาผูใดรักษาหายแลวไมรําลึกคุณของครูยาจะตกนรก  
เพราะถือวาเปนผูไมรําลึกถึงพระคุณ 

2.  ความเชื่อพื้นบาน  ไดแก 
2.1  ความเชื่อทางไสยศาสตร 

2.1.1  ความเชื่อเรื่องคาถาอาคม  ในการรักษาโรคจะมีการใชพระคาถาตางๆ  
เชน  พระคาถาสักกัตวา  พระคาถาสัพโรค  พระคาถาอาการสามสิบสอง  และพระคาถามงคล
จักรวาลนอย  เปนตน  เชื่อกันวาการใขพระคาถาเหลานี้ในการเสกยา  จะชวยใหยานั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.1.2   ความเชื่อเรื่องการลงเลขยันต  ยันตสวนใหญที่พบในตํารายาของ
จังหวัดพังงาจะเปนยันตที่ใชกับเด็ก  และใชปองกันแมซื้อ  ยันตเหลานี้จะใชปองกันอันตรายจาก
ส่ิงชั่วรายตางๆไมใหมารบกวน 

2.1.3  ความเชื่อเรื่องการลงอักขระ  ในการปรุงยาบางขนานตองมีการลง
อักขระที่ยาสมุนไพร  เชน  แวนไพล  ใบมะกรูด  ใบมะนาว  และขมิ้น    เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ 

2.1.4   ความเชื่อเรื่องการทําบัตรพลี การทําเครื่องบัตรพลีนี้ทําขึ้นเพื่อใชบูชา
แมซื้อและผีที่มารบกวนเด็ก  และทารกในครรภ  โดยเชื่อวาถาไดปนรูปแทนตัว  และบูชาดวย
เครื่องเสียกบาลแลวแมซื้อและผีจะไมมารบกวน 

2.1.5  ความเชื่อเรื่องการใชของมีคาผูกคอหมอยา  เปนการแสดงความ
กตัญูตอครูยา  เมื่อทําพิธีเสร็จแลวหมอยาจะนําเงิน  หรือทองนี้ไปทําบุญใหหมอยา 
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2.2  ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
2.2.1  ความเชื่อเรื่องเทพเจาและเทวดา  เทพเจาที่ปรากฏในตํารายา  ไดแก  

พระอิศวร  พระพรหม  พระนารายณ  และเทพนพเคราะหประจําวัน  เปนตน 
2.2.2  ความเชื่อเรื่องแมซ้ือ  แมซื้อในที่นี้เปนผีที่คอยทําใหทารกเจ็บปวย  ตอง

ทําบัตรบูชาจึงจะหาย 
2.2.3  ความเชื่อเรื่องครูยา ครูยาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอยาใหความนับถือเปน

อยางมาก  ในที่นี้ไดปรากฏชื่อ ครูยา  คือ  พระฤๅษีชีวกโกมารภัจจ พระฤๅษีนารอด  และพระฤๅษี
นาไลย  เปนตน  ซึ่งเชื่อวาพระฤๅษีเหลานี้เปนผูใหกําเนิดตนยา 

2.3  ความเชื่อเรื่องเคล็ดและขอหาม 
2.3.1  ความเชื่อเรื่องการเก็บยา  การเก็บยามีขอหามตางๆมากมาย  ตองเก็บ

ใหตรงตามวันและเวลาที่กําหนด  ยาจะมีฤทธิ์มาก  แตก็ตองหลีกเลี่ยงชวงเวลาที่ยาจะเปนพิษดวย 
2.3.2  ความเชื่อเรื่องการปรุงยา  มียาบางขนานที่มีวิธีการปรุงที่ตางจากยา

ขนานอื่น  เชน  การเผาเปลือกมะพราวเพื่อใหโรครายหายไปกับพระเพลิง  เปนตน 
2.3.3  ความเชื่อเรื่องขอหามในการปฏิบัติตน เชน  หามอาบน้ํา เปนตน 

  
ดานการวิเคราะหพิธีกรรม   มีดังนี้ 
1.   พิธีกรรมที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณ  มี 2 พิธี ไดแก 

1.1  พิธีไหวครู 
1.1.1 พิธีไหวครูกอนทําการรักษา  จัดทําขึ้นกอนทําการรักษาเพื่อขออนุญาต

ครูยา  และแสดงความกตัญูตอครูยา 
1.1.2 พิธีไหวครูประจําป  เปนพิธีที่ครูยาจะตองจัดขึ้นทุกป  เพื่อรําลึกถึง

พระคุณของครูยาที่ไดอบรมส่ังสอนตน  
1.2  พิธีกรรมการทําเครื่องบัตรพลี 

1.2.1 พิธีบัตรพลีแมซ้ือ  ทําขึ้นเพื่อบูชาแมซื้อไมใหมารบกวนเด็กใหเจ็บปวยไม
สบาย  โดยการทําบัตรใสรูปปน  เครื่องบูชา  แลวนําไปไวที่ตนไมใหญ 

1.2.2 พิธีบัตรพลีผี  ทําเชนเดียวกับการบูชาแมซื้อ 
 2.   ดานการวิเคราะหปริบทของพิธีกรรมในฐานะของการแสดงและการสื่อ
ความหมาย  เปนการวิเคราะหแนวปริบท  ทั้งนี้เพื่อใหเห็นถึงสิ่งแวดลอมรอบๆตัว  เขาใจ
สัญลักษณในการประกอบพิธี  และเขาใจภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอ
พิธีกรรม เพื่อใหเขาใจถึงพิธีกรรมมากยิ่งขึ้น  ไดแก 
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2.1.  วิเคราะหดานผูทําพิธี – ผูเขารวมพิธี ผูทําพิธี หมายถึง  หมอยา  และ  
ผูเขารวมพิธี  หมายถึง  คนไข  และญาติพี่นอง  โดยในพิธีกรรมทั้งหมอยา  และผูเขารวมพิธีจะอยู
ในอาการสํารวม  และตั้งใจ  แตงกายในชุดเรียบรอย 

2.2. วิเคราะหดานสัญลักษณ  สัญลักษณเปนสิ่งที่ทําใหสามารถเขาใจจุดมุงหมาย
ของพิธีกรรมไดมากยิ่งขึ้น   เชน  รูปปนผูหญิงอุมลูกแทนแมและเด็ก   ผาเพดานเปนที่สถิตของ
เทวดาที่ไดอัญเชิญมาในพิธีไหวครู  เครื่องบูชาแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่น  สวนพิธีกรรมจัด
ข้ึนเพื่อสนองตอบความตองการทางจิตใจ  ของหมอยาและคนไข   

2.3. ภาวะแวดลอมดานเวลาและสถานที่  เวลาในการทําการรักษาเปนเวลาไม
แนนอน  แตมีเวลาที่หามทําการรักษา คือเวลากลางคืน  สวนดานสถานที่นั้นสวนใหญจะทําการ
รักษาที่บานของหมอยา  โดยคนไขจะเปนฝายมาหาหมอยา  แตในบางรายที่คนไขอาการหนกัหมอ
ยาอาจจะเปนผูไปรักษาคนไขที่บานได 

2.4.  ภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  จังหวัดพังงายังเปนจังหวัดที่มี
สภาพชีวิตและความเปนอยูที่ยังไมเจริญมากนัก  ชุมชนและสังคมมีความใกลชิดกัน  และความ
ใกลชิดกันนี้มีสวนทําใหหมอยาเปนที่ยอมรับของคนในสังคม 

3.   การวิเคราะหดานบทบาทหนาที่ของพิธีกรรม  พบวา  พิธีกรรมมีบทบาทในฐานะ
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนเครื่องควบคุมการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม เปนเครื่องผูกพัน
ความเปนพวกเดียวกัน  เปนการผสมผสานความเชื่อ และเปนสัญลักษณที่ชี้นําใหเขาใจ
สาระสําคัญของชีวิต  นอกจากนี้พิธีกรรมยังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางขึ้น
เพื่อการตอบสนองการดํารงชีวิตของมนุษย   

3.1  บทบาทของพิธีกรรมตอการรักษาโรค  ไดแก เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ใน
การเสริมสรางกําลังใจ  และลดความกดดันในจิตใจ 

3.2   บทบาทหนาที่ที่มีตอหมอยา  ไดแก  เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสราง
ชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับ 

3.3  บทบาทหนาที่ที่มีตอสังคม ไดแก การชวยจรรโลงวัฒนธรรมทองถิ่น  ชวย
จรรโลงสถาบันสังคม ทําใหผอนคลายความตึงเครียดของสังคม  มีบทบาทในการเชื่อมโยงวิถีชีวิต    
มีบทบาทในการรักษาแบบแผนพฤติกรรมและสงเสริมคุณธรรมของคนในทองถิ่น 

4.   บทบาทหนาที่ของตํารายา  จากการศึกษาพบวาตํารายาแผนโบราณของจังหวัด
พังงามีบทบาทหนาที่ 2 ประการ  ไดแก 
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4.1  บทบาทหนาที่ของตํารายาที่มีตอหมอยา  คือ เปนแบบเรียนเพื่อใชใน
การศึกษาของหมอยา  เปนตัวแทนของครูที่ลวงลับไปแลว  เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอยาตองเคารพ
บูชา  และเปนยารักษาโรค 

4.2  บทบาทหนาที่ของตํารายาที่มีตอสังคม คือ บทบาทในฐานะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ตองอนุรักษ  และเปนขุมทรัพยทางปญญาของคนในอดีต 

5.   บทบาทหนาที่ของหมอยา  จากการศึกษาพบวาตํารายาแผนโบราณของจังหวัด
พังงามีบทบาทหนาที่ 2 ประการ  ไดแก 

5.1  บทบาทหนาที่ของหมอยาที่มีตอคนไข ไดแก บทบาทในฐานะผูรักษาโรคและ
ประกอบพิธีกรรม  และชวยเสริมสรางกําลังใจใหกับคนไข 

5.2   บทบาทหนาที่ของหมอยาที่มีตอสังคม ไดแก บทบาทในฐานะชวยจรรโลง
สถาบันครอบครัว  บทบาทในฐานะจรรโลงวัฒนธรรมทองถิ่น  การเปนแบบอยางที่ดีของสังคม  
การเปนผูเชื่อมโยงวิถีชีวิต  การเปนผูรักษาแบบแผนและควบคุมสังคม  และเปนปราชญของชุมชน 
 6.  ปจจัยที่สงผลตอการลดความนิยมในการรับการรักษาโรคกับหมอยาแผน
โบราณในจังหวัดพังงาในปจจุบัน ไดแก  ความเจริญกาวหนาทางการสาธารณสุข และความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  ซึ่งสงผลใหความนิยมในการรักษาโรคกับหมอยาแผน
โบราณลดนอยลง  และหมอยามีวิถีชีวิตที่ลําบาก  ทําใหความเปนอยูไมไดดีเทาทีควร  จึงมีผลตอ
การประกอบอาชีพ  ปญหาตางๆ ดังกลาวควรจะไดรับการแกไขตอไป 
 
ขอเสนอแนะ   
 การที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงาใน
ดานรูปแบบ  กลวิธีการเขียน  การใชภาษา  ความเชื่อ  และพิธีกรรมแลวนั้น  ผูเขียนวิทยานิพนธ
เห็นวา ควรจะมีการศึกษาตํารายาตางๆไดอีก ดังนี้ 

1. ศึกษาเปรียบเทียบตํารายาภาคใตกับตํารายาของภาคอื่น 
2. ศึกษาตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา  โดยใชความรู เชิง                    

สหวิทยาการ  เชน เภสัชศาสตร  แพทยศาสตร  คติชนวิทยา  และสังคมศาสตรมาศึกษาวิเคราะห 
การศึกษาดังกลาวจะทําใหเกิดองคความรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  และเปนการสืบทอด

ภูมิปญญาพื้นบานใหสามารถธํารงอยูสืบไป 
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“ตํารายารหัส  ทม. 02.”วัดประชาธิการาม อําเภอทายเหมือง  จังหวดัพังงา.  สมุดไทยขาว อักษร
ขอม-ไทย. ภาษาไทย.  เสนดํา. 

“ตํารายารหัส  ทม. 03.”วัดประชาธิการาม อําเภอทายเหมือง  จังหวดัพังงา. สมุดไทยขาว อักษร
ขอม-ไทย. ภาษาไทย.  เสนดํา. 

“ตํารายารหัส  ทม. 04.”วัดประชาธิการาม อําเภอทายเหมือง  จังหวดัพังงา.  สมุดไทยขาว อักษร
ขอม-ไทย. ภาษาไทย.  เสนดํา. 

“ตํารายารหัส  ทม. 05.”วัดประชาธิการาม อําเภอทายเหมือง  จังหวดัพังงา.  สมุดไทยขาว อักษร
ขอม-ไทย. ภาษาไทย.  เสนดํา. 

“ตํารายารหัส  ม. 01.”วัดประชุมโยธี อําเภอเมือง  จังหวัดพงังา.  สมุดไทยขาว อักษรขอม-ไทย. 
ภาษาไทย.  เสนดํา. 

“ตํารายารหัส  ม. 02.”วัดประชุมโยธี อําเภอเมือง  จังหวดัพังงา . สมุดไทยขาว อักษรขอม-ไทย.  
ภาษาไทย.  เสนดํา. 

“ตํารายารหัส  ม. 03.”วัดประชุมโยธี อําเภอเมือง  จังหวดัพังงา.  สมุดไทยขาว อักษรขอม-ไทย.  
ภาษาไทย.  เสนดํา. 
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ภาคผนวก  ก 
ประวัติหมอยาในจงัหวัดพังงา 
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ประวัติหมอยาในจงัหวัดพังงา 
 

จากการที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดออกสํารวจตํารายาในจังหวัดพังงา  ผูเขียนวิทยานิพนธได
เก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณหมอยาแผนโบราณในจังหวัดพังงาจํานวนทั้งสิ้น  31  คน 
โดยไดรวบรวมประวัติสวนตัวของหมอยา  ผูซึ่งเปนปูชนียบุคคลไวดังนี้ 
 

 
ภาพที ่39 นางจริต  เพ็ชรวงษ 

 
1.นางจริต  เพ็ชรวงษ  อยูบานเลขที่  48  หมูที่  2  ตําบลกะปง  อําเภอกะปง  จงัหวดัพงังา  

ปจจุบันอายุ  73  ป  อาชีพทําสวน  ซึ่งนายจริตเปนผูเชี่ยวชาญโรคเด็กเชนเปนทราง  ทองขึ้น  เปน
พยาธิ  เปนไขฯลฯ  นางจริตเรียนวิชาหมอยามาจากบิดาซึ่งเปนแพทยประจําตําบล  สวนใหญจะ
เปนยาตมในการเก็บยา  การผสมยาจะมีการวาคาถา  และในสมัยที่บิดาเปนหมอยาก็จะมีการ
เขียนยันตที่หมอยาดวย  นายจริตเลาใหฟงวาเมื่อกอนตอนที่บิดามีชีวิตอยูจะตองมีการเสกคาถา
ลงอักขระ  และเขียนยันตทุกครั้งในการรักษาและเมื่อตนไดเร่ิมเรียนบิดาจะสอนคาถาใหมากมาย  
แตตนเลือกเรียนเฉพาะยาที่ทํางายและมีคาถากํากับไมมากและคาถาไมยาวนักเพราะสมัยนั้นตน
มีงานเยอะสวยลูกก็ยังเล็กไมพรอมที่จะเรียน  แมบิดาจะกลาววาถาจําคาถาไมไดก็ใหจําแตเครื่อง
ยาเถิด  เมื่อจัดยาครบใหรําลึกถึงครูบาอาจารยก็พอแลวแตตนก็ยังเลือกที่จะรักษาเฉพาะยาขนาน
ที่ทํางายๆ  ตอมาเมื่อบิดาเสียชีวิตมารดาก็ตาบอด  ตนก็ยังรักษาเรื่อยมาโดยเรียกเก็บคายกครูแต
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พอประมาณ  ยาบางอยางมีเคร่ืองยาเยอะเพราะเปนยาชุดใหญก็มีราคาแพงถึง  200-300  บาท  
แตในสมัยกอนเพียง 50  บาทเทานั้นซึ่งก็ทําพอไดคาน้ําชา ปจจุบันฐานะของตนไมไดรํ่ารวย  สวน
สมุดไทยนั้นเปนตํารายาตั้งแตสมัยโบราณมีทั้งภาษาไทยและสมัยขอมเปนของบิดาตกทอดมาถึง
ตน  แตบิดาไดมอบใหนองชายซึ่งเปนแพทยประจําตําบลแทนบิดา แตเมื่อนองชายไมสนใจก็นํา
สมุดไทยไปเก็บไวในตูจึงถูกปลวกกินทั้งหมดไมเหลือแมเพียงเลมเดียว  นับเปนเรื่องที่นาเสียใจ
อยางมาก  อยางไรก็ตามนางจริตก็ไดคัดลอกตํารายาไวจากบิดาเปนจํานวนมาก  เมื่อจําไมไดจึง
จะปดดูสวนใหญถาเปนโรคเกี่ยวกับเด็กและโรคเลือดซึ่งเปนโรคที่ตนชํานาญ  ก็ไมจําเปนตอง
เปดดูอีก  สวนคุณธรรมที่นายจริตยึดถือคือความเมตตากรุณาและความซื่อสัตยสุจริต  ซึ่งเปนคุณ
คุณธรรมประจําใจที่ไดยึดถือมาจนปจจุบัน 

 

 
ภาพที ่40นายจําลอง  ไพรสวุรรณ 

 
2. นายจําลอง  ไพรสุวรรณ  อยูบานเลขที่  29  ถนนเพชรเกษม  ตําบลทายชาง  อําเภอ

เมือง  จังหวัดพังงา  ปจจุบันอายุ  87  ป  เปนคนจังหวัดพังงา  ปจจุบันเปดรานขายยาแผนโบราณ
และยาแผนปจจุบัน  ซึ่งสืบทอดมาจากบิดาและบรรพบุรุษรุนกอนๆ  นายจําลองเลาวาไดเรียนวิชา
หมอยาตั้งแตอายุ  18  ป  โดยหัดใหสับเครื่องยาแลวจึงหัดจัดยา  ซึ่งพี่นองทั้งหมดนั้นมีตนคน
เดียวที่รับสืบทอดอาชีพหมอยาจากบิดา ปจจุบันเปนหมอยามา  70  ปแลว  โดยมีคุณธรรมที่
ยึดถือคือความเมตตากรุณาเชน  ถามีคนไขไมมีเงินก็จะใหยาโดยไมคิดคาตอบแทน  เพราะถือวา
เปนทาน  นอกจากนี้ยังตองมีจิตใจหนักแนนไมโลเล  ไมเห็นแกได  รูจักเสียสละ 
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ภาพที ่ 41  นายเจริญ  สุขศรี 
 

3. นายเจริญ  สุขศรี  อยูบานเลขที่  112/2  หมูที่ 9  ตําบลทายเหมือง อําเภอทายเหมือง  
จังหวัดพังงา  เกิดวันที่ 7  กุมภาพันธ  2470  อายุ 78 ป  นับถือศาสนาพุทธ   มีภรรยาชื่อ นางจัน
ทา  สุขศรี  มีบุตรดวยกัน 2 คน  เปนคนจังหวัดพังงา  นายเจริญเลาวา  ตนเริ่มประกอบอาชีพหมอ
ยาตั้งแตอายุ 23 ป สมัยหนุมๆนั้นนายเจริญไดไปเรียนวิชาการแพทยที่วัดโพธิ์  แตไมไดสอบเอา
วุฒิ  จากนั้นก็ไดออกเดินทางทองเที่ยวและกลับมาที่จังหวัดพังงา  เรียนวิชาหมอยาจากหลายที่ 
เชน  เรียนกับบิดาทานเงินวัดทายเหมือง  อาจารยออนวัดลุมพินี  วัดหนาเมือง  วันเสนานชุรังสรรค  
ภายหลังไดเปนแพทยประจําตําบล  เมื่อเรียนวิชาจบแลวจึงเริ่มรักษาแม  รักษาตนเอง  จนหาย
จากโรค  หลังจากนั้นจึงนําวิชามารักษาคนอื่น  นายเจริญยังกลาวถึงคุณธรรมที่หมอยาตองมีดวย
วา  คุณธรรมที่สําคัญ คือ  ตองเกรงกลัวตอบาป  ไมพูดโกหก  ไมคดโกง  มีเมตตา  ซึ่งเปน
คุณธรรมที่นายเจริญยึดถืออยูเสมอ   
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ภาพที ่42 นายเชียร  กองเงนิ 

 
4.  นายเชียร  กองเงิน  อยูบานเลขที่ 93  หมูที่ 2  ตําบลโคกกลอย  อําเภอตะกั่วทุง  

จังหวัดพังงา  เกิด วันพฤหัส  เดือน 3 ปวอก  2462  ปจจุบันอายุ  87  ป  มีบุตร 7 คน  เปนคน
จังหวัดพังงา  นายเชียรเลาวาปจจุบันยังประกอบอาชีพหมอยาอยู    เดิมตนทําสวนยาง  และได
สืบทอดวิชาหมอยามาจากนายหีบซึ่งเปนตาและเปนแพทยประจําตําบล  โดยนายหีบก็ไดเรียนมา
จากทางสายตระกูลและเปนหมอยามาหลายชั่วคนแลว  โดยเริ่มฝกหัดเก็บยาและเริ่มแยกชนิดของ
ยาตั้งแตอายุ 16 ป  เมื่ออายุ 20 ปจึงรับมอบวิชาตอจากคุณยา  วิชาที่นายเชียรถนัดคือยาตม เชน 
ยาไทฟรอยด โรคเลือด  ไขขน  และไขทับระดู  เปนตน  นอกจากนี้นายเชียรรักษาคนที่โดนงูกัด  ซึ่ง
ยางูนี้เปนสมบัติตกทอดวากันวาไดมาจากเมืองจีน  สวนคุณธรรมประจําใจของนายเชียร คือ ตอง
มีธรรมะสัจจะ  ตองมีศีล 5 อีกดวย 

5.  นางนงเยาว  อินฉวน   อยูบานเลขที่  8  หมูที่  3 ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัด
พังงา  ปจจุบันอายุ  69  ป  เกิดเมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2479  นับถือศาสนาพุทธ  ปจจุบันทําอาชีพ
ทําสวนยางและสวนผลไม  นางนงเยาวเลาวาตนไดเร่ิมเรียนวิชาหมอยามาตั้งแตอายุ  9  ป  โดย
เรียนมาจากนายฤกษ  มงคลบุตร  ผูเปนบิดาและเปนแพทยประจําตําบลซึ่งบิดาไดเรียนมาจาก
หมอยาที่เปนพระจากวัดตางๆทั้งตํารายาและตําราทางไสยศาสตร  ดวยการที่ตนเปนลูกคนเดียว
บิดาจึงปลูกฝงใหรูจักสมุนไพรตั้งแตเร่ิมเขาโรงเรียนโดยใหดูจากสมุนไพรที่บิดาไดสับไวซึ่งมีชื่อ
เขียนกํากับไวดวย  หลังจากนั้นเมื่อมีคนมารักษาตนจึงไดหัดหยิบยาสมุนไพรจนเชี่ยวชาญชํานาญ
ในเร่ืองของเครื่องยาและสรรพคุณ  ในสมัยกอนบิดาจะตองไปตรวจคนไขที่บานและตองอยูดูแลที่
บานของคนไขเลย  แตบิดาไดเขียนจดหมายเลาถึงอาการของคนไขแลวใหตนพิจารณาวาตองใช
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สมุนไพรใดในการรักษาแลวจัดยาใหกับคนเดินจดหมายไปไหบิดา  ถาวินิจฉัยโรคไมถูกบิดาจะให
คนเดินจดหมายนํายามาคืนแลวใหจัดยาไปใหม  ซึ่งการสอนแบบนี้ทําใหตนไดรูจักวินิจฉัยโรคและ
ฝกประสบการณจากการรักษาจริงทําใหมีความแมนยําในการรักษาจนถึงปจจุบัน  ในสมัยกอนนั้น
ตนไมชอบเปนหมอยาแตดวยความที่เปนลูกคนเดียวก็จําเปนที่จะตองฝกหัดไว  ในสมัยเด็กเวลาที่
ไปโรงเรียนก็จะมีคนมาขอใหตมยาทําใหตองตมยาใหเขากอนจึงจะไปโรงเรียนได  แตในปจจุบันนี้
รูสึกภูมิใจที่ตนไดเปนหมอยาไดชวยเหลือคน  คุณธรรมที่ตนยึดถือคือความเมตตากรุณา  ถาตน
เห็นคนไขที่มีความลําบากยากจนก็รักษาโดยไมคิดคาตอบแทนนอกจากนี้ยังมีความซื่อสัตยและ
ความกตัญูและตนยังมีความเชื่อที่วาหามกินของที่ใชไหวผี  เพราะตนเคยกินเหลาที่ใชไหวกอง 
หลังจากนั้นก็ทองเสียและอาเจียนจนหมดทอง  ตอมามีครูมาเขาทรงหลานจึงไดรูวาไมควรกินของ
ที่ใชไหวผี  สวนพิธีไหวครูนั้นตนกระทํา  3ปคร้ัง  เมื่อครบสามปแลวตองกระทํา  ถาไมทําแลวครูยา
ทั้งหลายจะไปเขาที่หลานใหอาเจียนกินอะไรไมไดทําใหตนนึกขึ้นไดวายังไมไดไหวครู  เมื่อตนยก
มือบอกกลาวตอครูวาจะประกอบพิธีไหวครูหลังจากนั้นหลานก็หายทันทีและตนก็ไมเคยลืมการ
ไหวครูอีกเลย  นางนงเยาวยังเลาอีกวาไดเก็บรักษาตํารายาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเอาไวดวย 

 

 
 
ภาพที ่43 นายประยงค  รุงเรือง 
 

6.  นายประยงค  รุงเรือง  อยูบานเลขที่  44  หมูที่  2  ตําบลคุระบุรี  อําเภอคุระบุรี  
จังหวัดพังงา  ปจจุบันอายุ  90  ป  นายประยงคจําวันเกิดตนเองไมได  เปนคนจังหวัดพังงา  
ประกอบอาชีพทําสวน  นายประยงคเลาวาประกอบอาชีพหมอยาเปนเวลา  48  ป  โดยเริ่มศึกษา
ตั้งแตอายุ  14  ป  โดยไปเรียนที่วัดสามพระยาซึ่งตองหมดเงินหมดทองไปมากจึงไดกลับมาอยู
บาน  หลังจากนั้นไดไปบวชเณรที่จังหวัดระนอง  ก็ไดเรียนวิชาหมอยาจากพระครูโดยรักษาโรคไข
ทับระดู  ซึ่งบรรพบุรุษนั้นไมมีผูใดเปนหมอยาเลย  คุณธรรมที่นายประยงคยึดถือคือหามทําบาป  
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หามผิดครู  และไมขูดรีดประชาชน  ตองสงสารเพื่อนมนุษยดวยกัน  นายประยงคยังเลาอีกวา
เมื่อกอนนั้นไดไหวครูเสมอ  ปจจุบันนี้  4-5  ปถึงจะไหวครูคร้ังหนึ่ง   และเดิมมีตํารายาแผนโบราณ
เก็บรักษาไว  แตปจจุบันไดหายไปเมื่อตอนน้ําทวมกอปรกับตํารายานั้นเปอยยุยไปตามกาลเวลา
ดวย  อนึ่งนายประยงคนับวาเปนผูที่มีความรูในดานสมุนไพรและมีความรูภาษาขอมเปนอยางดี  
ปจจุบันนายประยงคอายุมากแลวและมีฐานะยากจนเปนอยางมาก  กอปรกับมีผูมารับการรักษา
โรคนอยลงทําใหนายประยงคมีชีวิตอยูอยางลําบาก 

 

 
ภาพที ่44 นางประวงิ  แซตี๋ 

 
7.นางประวิง  แซตี๋  อยูบานเลขที่  35  หมูที่  1  ตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  จังหวัด

พังงา  ปจจุบันอายุ  52  ป  เปนคนจังหวัดพังงา  นางประวิงเรียนวิชาหมอยามาจากบิดาซึ่งบิดาก็
ไดเรียนมาจากหลายแหงและไดเขารับการอบรมตํารายาของหลวงดวย  นางประวิงเลาใหฟงวา  
ตนไดเร่ิมตมยาเมื่อเรียนอยูชั้นประถมปที่  3  บางครั้งเมื่อบิดาไมอยูถามีคนจะตมยาจะตองไปรับที่
โรงเรียน เมื่อครูอนุญาตแลวจึงจะออกมาเก็บยาสมุนไพรแลวนําไปจัดยาใหกับคนไข  ซึ่งนางทํามา
ตั้งแตเด็ก  และในบรรดาพี่นองทั้งหมดก็ไมมีใครสนใจที่จะสืบทอดเจตนารมณของบิดา  สําหรับ
นางประวิงนั้นเมื่อเวลารักษาและเวลาเสกยาก็จะเลือกเฉพาะคาถาที่ตนถนัด ไมไดเสกเหมือนกับที่
บิดาเคยเสก  สวนยานั้นปจจุบันไมไดเก็บเองแตจะไปซื้อในเมือง  การวินิจฉัยโรคเมื่อกอนจะตองมี
การตรวจคลําก็สามารถบอกอาการไดแตปจจุบันจะบอกแตอาการของโรคสวนตนจะทําหนาที่บอก
เครื่องยาซึ่งถากินแลวถูกกับโรคก็หาย แตถาไมถูกก็ไมสามารถหายได ซึ่งมีผูมารักษาทุกวัน  วันละ  
3-4  คน  นอกจากนี้นายประวิงยังไดแนะนําใหผูเขียนวิทยานิพนธไปสัมภาษณหมอยาที่ทานรูจัก
อีกดวย 
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ภาพที ่45 นายแผว  มากแกว 

 
8.นายแผว  มากแกว  อยูที่บานเลขที่  5  หมูที่  4  ตําบลรมณีย  อําเภอกะปง  จังหวัด

พังงา  ปจจุบันอายุ  69  ป เกิดวันที่  3  มกราคม  2481  เปนคนจังหวัดสุราษฏรธานี  นายแผวเลา
วาไดศึกษาวิชาหมอยามาจากพระครูสุธรรมาภิรมย  วัดรมณีย  ซึ่งเปนวัดที่มีชื่อเสียงในดานการ
รักษาแผนโบราณโดยเริ่มไปเรียนในป  พ.ศ.  2532  โดยไดเขาไปชวยพระครูสุทํายาโดยสมัยนัน้ตน
ไดเปนวิทยากรวัดอยู  เมื่อไดชวยครูพระครูสุเปนระยะเวลาหนึ่งทานจึงสอนวิชาตอกระดูกและ
สมุนไพรที่ใชในการรักษาโดยนายแผวยังกลาวอีกวาในตระกูลนั้นไมมีใครเปนหมอยาเลยมีแตตน
คนเดียวเทานั้น  สมุนไพรที่ตนใชรักษาก็ใชน้ํามันที่สกัดจากวานและสมุนไพรตางๆแลวใชไมไผมา
ผูกเปนแพและเขาเฝอกไว  ตองจัดกระดูกและทาน้ํามันทุกวันจนกระดูกเขาที่เขาทางก็จะหายจาก
โรค  นายแผวยังกลาวถึงความแตกตางในการเขาเฝอกแบบโบราณกับการเขาเฝอกจาก
โรงพยาบาลไววา  มีความตางกันโดยสิ้นเชิง  โดยหมอยาแผนโบราณนั้นจะตองจัดกระดูกใหเขาที่
และตอกระดูกใหเขากันแลวจึงใสน้ํามันสมุนไพรหอผาขาวแลวจึงพันดวยเฝอกไมไผหลังจากนั้นจึง
เสกคาถาประสานกระดูก  ทําเชนนี้จนกวาจะหาย  กระดูกที่หักจะไมคดงอจะตรงตามปกติซึ่งตาง
จากการเขาเฝอกจากโรงพยาบาลที่ไมมีการจัดกระดูกแตจะเขาเฝอกดวยปูนพลาสเตอรเลยทําให
เมื่อถอดเฝอกแลวกระดูกตรงที่หักจะคดออกมา  แตคนรุนใหมมักจะทนความเจ็บจากการจัด
กระดูกไมไหวจึงมักไปเขาเฝอกที่โรงพยาบาลแตกระดูกก็ไมเขาที่  สุดทายก็ตองกลับมาใหตน
รักษาซึ่งนายแผวก็ชวยรักษาใหจนหายแตกระดูกอาจจะไมเขาที่เพราะไมไดทําการรักษาตั้งแตตน   
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ภาพที ่46 พระครูปุญญาภินันท 

 
9.  พระครูปุญญาภินันท  เจาอาวาสวัดปาโมกข  อําเภอกะปง  จังหวัดพังงา  ซึ่งวัก

ปาโมกขนี้เปนวัดที่ไดเก็บรักษาตํารายา  ตําราไสยเวทย  วรรณคดี  และตํารากฎหมายไวเปน
จํานวนมาก  พระครูปุญญาภินันทหรือบิดาทานหรีด  เปนผูที่มีอัชฌาสัยดี  และคอยชวยเหลือ
ผูเขียนวิทยานิพนธ  ในการขอยืมตํารายาตางๆในจังหวัดพังงาอีกดวย  ทานเลาวาเดิมทานมีความ
สนใจในการรักษาโรคแบบแผนโบราณเปนเวลานานแลว  โดยศึกษาจากตําราและหนังสือที่
เกี่ยวกับยาแผนโบราณทั้งหมด  เพราะเห็นวาเปนเรื่องที่ดีและทานมีความถนัดเรื่องคาถาอาคมอยู
แลว  แตไมไดรักษาเปนอาชีพ จะรักษาก็แตมีคนขอใหทานชวยทานไดไหวครูทุกป  โดยทาน
กลาวถึงการไหวครูไววา  การไหวครูคือการบูชาคุณเจาของตําราและผูมีพระคุณ  อาจารยเจาของ
ตํารายาทั้งหมดที่ไดเขียนไวใหพวกเราไดศึกษาเลาเรียน  นอกจากนี้การรักษาโรคดวยการเสก
คาถาตางๆนั้น ทานเชื่อวาเสกขึ้นเพื่อความสบายใจของคนไขแตอานุภาพที่จริงแลวอยูที่ตัวยา
ตางหาก  การรักษาดวยคาถาจึงเปนการบําบัดทางใจและทางกายควบคูกันไป  เปนการรักษาดวย
หลักจิตวิทยาโดยใชคาถาอาคมซึ่งเปนศาสตร หนึ่งและเปนความเชื่อของคนในประเทศสยาม   

 
10.พระเปลี่ยน  เขมมโก  วัดลุมพินี  ตําบลนาเตย  อําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา  

ปจจุบันพระเปลี่ยนมีอายุ  74  ป  เกิดเมื่อวันจันทรที่  1  มิถุนายน  แรม  1  ค่ํา  ปมะแม  พระ
เปลี่ยนเรียนวิชาการแพทยมาจากบิดาซึ่งเปนแพทยประจําตําบล  และเรียนการรักษาจากวัดดอน  
ตําบลโคกกลอย  จังหวัดพังงา  และวัดสามพระยา  กรุงเทพฯ  โดยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเปน
หมอยามาจากบรรพบุรุษซ่ึงเปนนายกันมาหลายชั่วคน  พระเปลี่ยนจะถนัดวิชายาตมและยังกลาว
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อีกวาการที่เปนหมอยาไดชวยเหลือคนเปนบุญกุศลมาก  เพราะไดชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย
ดวยกัน  คุณธรรมที่ทานยึดถือคือความเมตตากรุณา  และไมเห็นแกลาภเงินทอง  นอกจากนี้การ
ปรุงยาของทานยังมีขอหามวาหามปรุงยาในวันอาทิตย  เพราะเชื่อวาเปนวันมรณะถากระทําการ
รักษาใหใครแลวอาจไมหายซึ่งเปนความเชื่อที่ยึดถือตอกันมา 

 

 
ภาพที ่47 พระพริ้ง  อริยโย 

 
11.พระพริ้ง  อริโย  วัดปจจันทคาม  เลขที่  15  หมู  1  ตําบลทุงคาโงก  อําเภอเมือง  

จังหวัดพังงา  ปจจุบันอายุ  72  ป  เปนคนจังหวัดพังงา พระพริ้งไดเรียนวิชาแพทยแผนโบราณ
ตั้งแตเด็กจากบิดาของทานซึ่งเปนแพทยประจําตําบล  ซึ่งทานก็มีใจรักและสนใจที่จะศึกษา
สมุนไพรมาโดยตลอด  คุณธรรมที่ทานยึดถือคือความเมตตากรุณา  คือตองชวยใหผูอ่ืนพนทุกข  
นอกจากนี้พระพริ้งยังกลาววาการรักษาแผนปจจุบันนั้นมีความแตกตางกันคือการรักษาแผน
โบราณจะใชตัวยาที่สด ประสิทธิภาพมีมากกวา แตคนสวนใหญข้ีเกียจกินยาเพราะขม  และตอง
กินเปนเวลานาน  แตยาแผนปจจุบันไดกลั่นตัวยาที่ขมเอาไวและกินงายทําใหไดรับความนิยม
มากกวา 
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ภาพที ่48 นายฟอง  เสีย่งแทน   

 
12.นายฟอง  เสี่ยงแทน  อยูบานเลขที่  9/1  หมูที่  6  ตําบลนบปริง  อําเภอเมือง  จังหวัด

พังงา  อายุ  84  ป  เปนคนจังหวัดพังงา  ปจจุบันนี้นายฟองไมคอยไดประกอบอาชีพหมอยาแลว  
เพราะชราภาพ  และมีโรคเสนเลือดอุดตันทําใหเปนโรคเสนเลือดอุดตันและเปนอัมพฤกษ  แต
ตอนนี้เร่ิมยกมือและเดินไดบางแลว  นายฟองเลาใหฟงวาเดิมเปนลูกศิษยวัดอยูที่วัดสุวรรณคูหา  
ซึ่งมีบิดาทานเพ็งและบิดาทานเพชร  เปนหมอยาอยูตนก็ไดเปนลูกศิษยชวยสับเครื่องยา  และ
อาศัยครูพักลักจํา  ตอมาเมื่ออายุ  16  ไดบวชเณรก็ไดรํ่าเรียนวิชาตอไปอีก  บรรพบุรุษของนาย
ฟองมีการสืบทอดการเปนหมอยามาตั้งแตยาย  และลุงชื่อตาเบี้ยว  นายฟองเปนผูที่นับถือศีล  5  
เปนคติประจําใจโดยการรักษาของนายฟองนั้นจะรักษาโดยการดูสมมติฐานของโรค  และ
สันนิษฐานวาตองใชยาใดในการรักษา  เมื่อจัดยาแลวก็มีการเสกคาถาตางๆกํากับลงไป  เพื่อใหยา
มีความศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งบางคนที่กินถูกกับโรคก็จะหายไดในหมอเดียว  แตบางครั้งก็ไมหาย ทุกครั้งที่
นายฟองเจ็บปวยจะตมยากินเอง  นอกจากวาจะปวยจนไมสามารถลุกไหวจึงไปหานายที่
โรงพยาบาล  ซึ่งมีเพียง  2  ครั้งเทานั้นในชีวิต  นายฟองยังย้ําถึงคุณธรรมที่สําคัญที่สุดคือตองมี
สัจจะและความจริงใจ  การตมยาตองไมหวังผลประโยชนใดๆทั้งสิ้น แมแตเงินทองสิ่งเหลานี้เปน
คุณธรรมที่นายฟองยึดถือมาจนปจจุบัน 
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ภาพที ่49 นายรอง  ปรีดาผล 

 
13.นายรอง  ปรีดาผล  บานเลขที่  13  หมูที่  7  ตําบลมะรุย  อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  

ปจจุบันอายุ  81  ป เกิดวันที่  31  ธันวาคม  2467  เปนคนจังหวัดพังงา  ปจจุบันยังประกอบอาชีพ
หมอยา  ทําสวนปาลม  ประกอบอาชีพหมอยาเปนเวลา  20  กวาป  นายรองเรียนวิชาการหมอยา
มาจากตํารายาของบิดา  ซึ่งเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  จรรยาบรรณของหมอยาที่นาย
รองนับถือปฏิบัติคือ  มีเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยและคิดวาเปนคุณธรรมที่สําคัญที่ สุด  
นอกจากนี้ยังตองมีความโอบออมอารีตอคนไข ปจจุบันยังไมมีผูใดสืบทอดการเปนหมอยาของนาย
รอง 
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ภาพที ่50 นายรักษา  ชูจิตร 
14. นายรักษา  ชูจิตร  บานเลขที่  47/1  หมูที่  1  ตําบลหลอยูง  อําเภอตะกั่วทุง  จังหวัด

พังงา  ปจจุบันอายุ  75  ป  เกิดวันจันทร  เดือนแปด  ปมะเมีย  อาชีพทําสวน  เปนคนจังหวัดพังงา  
โดยนายรักษานั้นจะตมยาและรักษาทางไสยศาสตร  นายรักษาเลาใหฟงวาเริ่มเรียนวิชาหมอยา
ตั้งแตอายุ  16  ป  โดยเรียนมาจากหลายอาจารยไดแก  ลุงหลุน  และอาจารยหนังนิล  นอกจากนี้
ยังประกอบอาชีพเปนนายหนังตะลุง  เมื่อไดเดินทางไปแสดงหนังตะลุงในที่ตางๆ  พบหมอยาทาน
ใดมีความสามารถก็ฝากตัวเปนศิษย  และเคยเปนแพทยประจําตําบล  ปจจุบันนี้ยังไมมีใครสืบ
ทอดวิชาหมอยา  คุณธรรมประจําใจของนายรักษาคือ ตองเปนคนที่มีศีลธรรมและความเมตตาซึ่ง
เปนคุณธรรมที่จะขาดเสียไมได 

 
ภาพที ่51นายศิริวรรณ  วองปลุกศิลป 

 
15.นายศิริวรรณ  วองปลุกศิลป  อยูบานเลขที่  17/1  หมูที่  4  ตําบลทุงคาโงก  อําเภอ

เมือง  จังหวัดพังงา  ปจจุบันอายุ  71  ป  เกิดวันที่  10  กันยายน  2478  ปจจุบันอาชีพคาขายและ
ทําสวน  เปนคนจังหวัดพังงา  นายศิริวรรณเริ่มศึกษาวิชาหมอยามาตั้งแตอายุ  35  ป  เมื่อกอนนั้น
ตนก็ไมเคยตมยา  แตมาเริ่มทําเมื่อบิดาตาย มารดาจึงไดพาตนไปลองครู  ซึ่งตนอยูได  15-16  วัน
โดยไมกินขาวสักเม็ดเดียวเพราะหอมธูปหอมเทียนกลิ่นของธูปเทียนหอมเหมือนดอกไมจนไม
ตองการกินอะไร  หลังจากนั้นจึงเริ่มตมยาก็เร่ิมตมได  โดยที่ไมไดเรียนไมไดศึกษาตําราใดๆแต
เรียนรูเองทั้งนี้บรรพบุรุษของตนก็เปนหมอยามาตลอด  เปนเวลารอยกวาปแลว สวนคารักษาก็จะ
ไมเก็บมากจนเกินไป บางคนเมื่อรักษาหายใหเงินมากก็จะเอาเงินคืนเขาไป  เพราะสงสารและ         
เห็นใจ ปจจุบันไดปลูกสมุนไพรเอาไวใชเองจํานวนมากโดยปลูกไวหลังบาน  สวนใหญเปนตัวยาที่
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หายาก  นอกจากนี้นายศิริวรรณยังกลาววาเมื่อตนไมสบายก็จะตมยากินเองก็หายจากโรคไดและ
ยังไดนําสมุดไทยขาวที่เก็บไวเปนจํานวนมากมาใหดู  และเลาวาเปนมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษ  ปจจุบันตนยังเก็บรักษาไวเปนอยางดี 

 

 
ภาพที ่52 นายสงัด  สิทธิศกัดิ์ 

 
16.นายสงัด  สิทธิศักดิ์  อยูอําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  อายุ  70  ป  เกิดวันพุธ  เดือน

มกราคม  2476  เปนคนจังหวัดนครศรีธรรมราษฏร  ยายมาอยูจังหวัดพังงาได  30  ปแลว  นาย
สงัดเริ่มเรียนวิชาหมอยาครั้งแรกอายุ  17  ป  นายสงัดเริ่มรักษาครั้งแรกโดยการบีบใหเพื่อนเลนๆ
แลวเพื่อนหายปวด  หลังจากนั้นก็ทําเรื่อยมาโดยที่ยังไมเรียนวิชาอะไร  ตอมาจึงไดรับมอบจากยา
และรักษาตอเร่ือยมาโดยการพัฒนาตนเอง  นายสงัดจะรักษาแตเพียงโรคกระดูก  บีบเสน  จับเสน  
และนวดเทานั้น  นอกจากนี้เมื่อสมัยที่เปนเด็กวัดยังสนใจที่จะศึกษาตํารายาตางๆที่เก็บอยูในวัด  
โดยศึกษาคาถาและยาที่มีสรรพคุณดีและนํามาใชในการรักษา  คุณธรรมประจําใจของนายสงัด  
คือ  การที่จะรักษานั้นจะตองไมหวังอะไร ตองทําเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนอันเปนบุญกุศลอยางสูง  
นอกจากนี้ยังตองเสียสละ การที่ครูทานอื่นตั้งคาราดโดยการใหใสเงินเปนจํานวนมากแลวอางวาใส
ขันครู  ตนไมเห็นดวยเพราะตนไมเคยทําเชนนี้และครูก็ไมเคยมาทําอันตรายใดๆกับตนและคนไขที่
ตนรักษาเลย  ซึ่งตนก็ชวยเหลือโดยไมหวังคาตอบแทนโดยชวยใหเด็กที่หลังคดเดินไมไดให
สามารถเดินไดตามปกติไมพิการซึ่งตนภูมิใจเปนอยางมากเพราะชวยใหเด็กคนนั้นไดมีอนาคตที่ดี  
นอกจากนี้เมื่อตนไปทําบุญที่วัดทุกครั้งจะอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหหมอยาแตตนไมเคยทําพิธี
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ไหวครูเลย  เพราะถือวาตนไดหมั่นทําบุญไปใหแลว  ในปจจุบันนายสงัดก็ยังรักษาอยูแมรางกาย
จะไมคอยแข็งแรงและฐานะจะไมรํ่ารวยแตนายสงัดก็มีความสุขที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน 

 
ภาพที ่53 นายสนัน่  การเรว็ 

 
17.  นายสนั่น  การเร็ว  อยูบานเลขที่  22  หมูที่  2  ตําบลบางเตย  อําเภอเมืองจังหวัด

พังงา  มีอายุ  54  ป  เกิดวันที่  15  ธันวาคม  2494  ประกอบอาชีพทําสวน  เปนคนจังหวัดพังงา  
ประกอบอาชีพหมอยามา  20  ป  นายสนั่นศึกษาจากหลวงลุงวัดประชาสันติ  ซึ่งนายสนั่นเปน
นายที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระดูก  โดยมีการประยุกตนําเฝอกออนและอุปกรณที่ใชในโรงพยาบาล
มาใชกับการตอกระดูกจัดกระดูกและน้ํามันที่ไดจากการเคี่ยววานและสมุนไพรโดยนายสนั่นกลาว
วาการประยุกตการรักษาแบบโบราณกับอุปกรณการรักษาโรคปจจุบันเขาดวยกันเพื่อใหคนไขหาย
จากโรคเร็วยิ่งขึ้น  คุณธรรมที่ยึดถืออยูคือศีล  5  การไมเห็นแกลาภในการรักษาตองทําจิตให
บริสุทธิ์  นายสนั่นกลาวอีกวาศีล  5  เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  ถาหมอยาไมมีศีล  5  จะเสกคาถาใดก็
ไมศักดิ์สิทธิ์ และตนไมเคยทําพิธีไหวครูเลย  แตตนใสบาตรอุทิศสวนกุศลใหกับครูยาทุกวันเพราะ
เชื่อวาการที่ใสบาตรนั้นจะทําใหครูยาไดรับผลบุญกุศลที่ตนอุทิศใหมากกวาการไหวครูซึ่งทําเพียง
แคปละครั้ง  ซึ่งตนคิดวาครูยาทั้งหลายนาจะพึงพอใจเพราะไมเคยลงโทษตนเลย 
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ภาพที ่54 นายสนทิ  อินทรัตน 
 

18.นายสนิท  อินทรัตน  อยูบานเลขที่  53/3  หมูที่  14  บานเขาปหลาย  ตําบลโคกกลอย  
อําเภอตะกั่วทุง  จังหวัดพังงา  ปจจุบันอายุ  66  ป  เกิดวันที่  12  เมษายน  2482  เดิมนับถือ
ศาสนาพุทธแตปจจุบันนายสนิทนับถือศาสนาอิสลาม  เนื่องจากภรรยานับถือศาสนาอิสลาม  นาย
สนิทเปนคนจังหวัดพังงา  ประกอบอาชีพหมอยามา  20  ป  ตั้งแตอายุ  38  ป  นายสนิทไดเรียน
วิชาแพทยมาจากนายจีน  คุณธรรมที่ยึดถืออยูคือความเมตตากรุณา  ความซื่อสัตย  และความ
ซื่อสัตย  ซึ่งแรงบันดาลใจใหตนเปนนายคือสงสารคน  และอยากจะชวยเหลือใหเขาพนทุกข  
ปจจุบันนายสนิทยังรักษาโดยใชความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยยังมีการเสกพระคาถาและไหว
ครูยาตามหลักของความเชื่อพื้นบานอยู 
 

 
ภาพที ่55 นายสมเชาว  ลือแผ 
 

19.นายสมเชาว  ลือแผ  อยูบานเลขที่  28  หมูที่4  ตําบลคึกคัก  อําเภอตะกั่วปา  จังหวัด
พังงา  ปจจุบันอายุ  60  ป  เกิดเมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2488  ปจจุบันทําอาชีพทําสวน  และขับ
รถรับสงเด็กนักเรียน  เปนคนจังหวัดพังงา  นายสมเชาวไดเลาวาตนไดรับมอบวิชาหมอยามาจาก
บิดา  คือ นายปาน  ลือแผ  ซึ่งเปนแพทยประจําตําบลคึกคัก  และไดรับมอบตอนอายุ 24 ป  
หลังจากนั้นก็ไดออกศึกษาหาความรูจากหมอยาและเคยไปศึกษาที่วัดสามพระยา  กรุงเทพฯ  
คุณธรรมที่ตนยึดถืออยูคือ  ถาคนไขมีฐานะถึงจะเรียกเก็บเอาคายา  แตถาคนไขยากจนก็จะรักษา
ใหโดยไมคิดคาตอบแทน นอกจากนี้ตนยังมีตํารายาแผนโบราณซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษเปน
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สมุดขอยที่มีปกทําดวยไม  และสวนใหญเปนภาษาขอมซึ่งตนอานไมออกแตก็ยังเก็บรักษาไวเปน
อยางดี 

 
ภาพที ่56 นายสมพงษ  เทพณรงค 
 

20.นายสมพงษ  เทพณรงค  อยูที่บานเลขที่  8  หมูที่  3  ตําบลทุงคาโงก  อําเภอเมือง  
จังหวัดพังงา  อายุ  52  ป  มีอาชีพทําสวนปาลม  เปนคนจังหวัดพังงา  เร่ิมประกอบอาชีพหมอยา
ตั้งแตพ.ศ.  2515  นายสมพงษเรียนมาจากวัดชางไห  จังหวัดนครศรีธรรมราษฏร  ซึ่งตอนนั้นไป
เปนทหาร  โดยเรียนกับบิดาทานคลายและบิดาทานดํา  นายสมพงษกลาววาตนอยากเปนนาย
เพราะอยากจะนําวิชามาชวยเหลือพี่นองทางบานแตก็ไมไดมีใครในครอบครัวเปนนายมากอนโดย
คุณธรรมที่ยึดถือคือความมีเมตตา  และการมีสัจจะ  ส่ิงสําคัญกอนการรักษาคือจะตองเตรียม
หมากพลูสําหรับไหวครูยา  ถาไมไดเตรียมมาก็ตองไปจัดหา  โดยจะใชหมาก  3-9  คํา  เทียนขาว  
1  เลม  เพื่อใชในการไหวครู  สวนการไหวครูประจําปนั้นตนไมไดกระทําแตจะไหวทุก  8  ค่ําและ  
15  ค่ํา  โดยไหวดวยพวงมาลัยทุกวันพระ  และกอนนอนก็จะไหวและรําลึกถึงคุณของครูทุกคืน  
โดยจะตมยาเฉพาะไขทับระดู  ซึ่งขณะที่หั่นและคลุกยาก็จะเสกคาถากํากับไวถากินแลวยังไมหาย
ก็ตองไปโรงพยาบาล  นอกจากที่นายสมพงษจะจัดยารักษาไขทับระดูแลวยังมีการกําชับคนไขให
หลีกเลี่ยงของแสลงตางๆอันจะทําใหโรคนั้นเปนมากขึ้นอีกดวย 
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ภาพที ่57 นายสรวิศ  อุดม 
 
 21. นายสรวิศ อุดม อยูบานเลขที่ 2 หมูที่ 3 ตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 
ปจจุบันอายุ 70 ป เกิด พ.ศ.2478 อาชีพทําสวนยาง เปนคนจังหวัดพังงา นายสรวิศเปนหมอยาที่
ชํานาญทางกระดูก จับเสน และรักษาจับเสนเอ็น นายสรวิศเลาวาไดฝกฝนวิชานายจับเสนมาจาก
บิดา เนื่องจากมีใจรักตั้งแตอายุ 10 กวาป แตก็ไมเคยรักษาเพียงแตเรียนรูเอาไว ตอมาบิดาอายุ
มากไมสามารถรักษาได ครูยาจึงไปเขาบิดาทําใหกินอะไรไมได แตเมื่อไปหานายแลวก็ไมปรากฏ
วาเปนอะไรจนตาเจาวัดประชาธิการามหรือวัดนาเตยไดบอกวาที่บิดาเปนอยางนี้เพราะถูกครูยา
เขา ใหตนไปรับมอบเสียแลวบิดาจะหาย เมื่อตนทราบดังนั้นจึงไปที่โรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ต
แลวจับที่ตัวบิดาและบอกบิดาวา ถามีครูอยูที่ตัวของบิดาขอใหรับรูวาตนจะรับมอบเองแลวขอให
บิดากินขาวกินน้ําไดอยางเดิม บิดาจึงหายเปนปกติ เมื่อตนเห็นบิดาหายเปนปกติจึงกลับมาทํา
สวนยางอยางเดิมไมไดเปนนาย บิดาก็เปนเชนเดิมอีก ตอมามีคนมาใหรักษา ทีแรกก็รักษาจนหาย 
เดินได แตเพียงประเดี๋ยวเดียวครูก็ลงที่คนเจ็บใหเดินไมไดและบอกใหรับมอบเสีย ตนจึงทําพิธีรับ
มอบและรักษาใหมจึงหายและบิดาก็หายจากโรคดวย หลังจากนั้นจึงตองเปนหมอยามาจนถึงทุก
วันนี้  คุณธรรมที่ตนยึดถือคือ ความเมตตากรุณาและความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งตองมีอยูในใจของ
หมอยาตลอด สวนการรักษานั้นใชวิธีการตอกระดูกมีการลงอักขระที่ใบพลูแลวปดขึ้นปดลงพรอม
วาคาถา ถากระดูกหักก็จะใชไมไผมาเขาเฝอกและใชน้ํามันเลียงผา สวนใหญคนที่มารักษาสวน
ใหญจะไปโรงพยาบาลมากอนแลวแตไมหายจึงไดมารักษากับตน ซึ่งนายสรวิศก็พยายามรักษาให
จนสุดความสามารถ นอกจากนี้ยังรักษาอาการปวดตางๆ ดวยการนวดจับเสนเพื่อไมใหเสนเอ็น
ตางๆ ทับเสนประสาทจนเปนอัมพาตคุณธรรมที่สําคัญที่สุดคือ ไมเลือกวาคนเจ็บนั้นเปนใคร 
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กลาวคือจะเปนคนที่เราเกลียดหรือไมก็ตองรักษา ซึ่งเปนคุณธรรมที่นายสรวิศยึดถือมานาน นับวา
นายสรวิศเปนผูมีความเมตตากรุณาอยางสูง 
 

 
ภาพที ่58 นายสวาท  หนูสมแกว 

 
22.นายสวาท  หนูสมแกว  อยูที่บานเลขที่  573  หมูที่  8  ตําบลคุระบุรี  อําเภอคุระบุรี  

จังหวัดพังงา  ปจจุบันอายุ  78  ป  เกิดเมื่อป  2474  เปนคนจังหวัดนครศรีธรรมราษฏร  นายสวาท
ประกอบอาชีพหมอยามากวา  50  ป  นายสวาท หนูสมแกวเรียนวิชามาจากบรรพบุรุษ  ตกทอด
กันมาหลายชั่วอายุคน  คุณธรรมที่นายสวาทยึดถือคือประพฤติตนอยูในศีล  5  ไมพูดปด  มีสัจจะ  
การทําบุญทําทาน  และยังกลาวถึงจรรยาบรรณของหมอยาที่ดีคือไมเบียดเบียนกันและกัน  
ชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก  เก็บขอมูลคนไขเปนความลับ  ใหกําลังใจและอธิบายโรคใหเขาใจ  หาม
ผูปวยกินของแสลง  หมั่นดูฤกษยามที่จะออกเดินทาง  คอยชวยเหลือสังคม ไมทํารายกันและกัน
เปนตน  ซึ่งนายสวาทกลาววาตนสืบเชื้อสายมาจากงู  และมีตําราเกี่ยวกับการรักษาโรคงู  ซึ่งเปน
ตําราที่สืบทอดตอกันมา  และตํารางูนี้เอง  ถาไมมีคนมารักษาหามเปดตําราเด็ดขาด  เพราะเมื่อ
เปดแลวจะตองมีคนโดยงูกัดทันที 
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ภาพที ่59 นายสุขัน  โอสถ 
 

23.นายสุขัน  โอสถ  อยูบานเลขที่  50  หมูที่  2  ตําบลบางวัน  เภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  
อายุ  86  ป  เกิดวันที่  26  มกราคม  2462  ปจจุบันมีบุตรธิดา  10  คน  ปจจุบันประกอบอาชีพ
หมอยาและทําสวน  เปนคนบานปาตอง  จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งคนในละแวกนั้นจะเรียกวา  ครูขัน  โดย
เรียนวิชาหมอยามาจากครูที่โรงเรียนจีนและศึกษาจากตํารายาที่เปนสมุดไทยของลุง  โดย
บรรพบุรุษมีทวด  ปู  ปา  และลุง  ที่เปนหมอยา  และตอนนี้มีคนสืบทอดวิชาแลวเปนลูกชายชื่อ
นายโกสน  โอสถ  แตยังไมรักษาใหผูปวยอยางเปนทางการ  นายขันกลาววาคุณธรรมที่ตนนับถือ
คือพรหมวิหาร  4  ซึ่งเปนคุณธรรมประจําใจและไดยึดถือตลอดมา  โรคที่นายขันเชี่ยวชาญในการ
รักษาจะเปนโรคเกี่ยวกับกระดูก  โดยจะมีน้ํามันซึ่งสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเปนยาที่ใชรักษา  
ยานี้จะเคี่ยวไวเปนจํานวนมาก  ปจจุบันนายขันมีตํารายาไวในครอบครองหลายเลม  โดยเก็บ
รักษาไวเปนอยางดี 

 
ภาพที ่60 นางสาวสุจิตร  เสมพืช 
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24.  นางสาวสุจิตร  เสมพืช  อยูบานเลขที่  36  หมู  2  ตําบลนบปริง  อําเภอเมือง  
จังหวัดพังงา  ปจจุบันอายุ  53  ป  เกิดวันที่  29  ธันวาคม  2495  เปนคนจังหวัดพังงา  ประกอบ
อาชีพมาตั้งแตอายุ  20  ป  เดิมนั้นบิดาประกอบอาชีพหมอยาหลังจากนั้นจึงถายทอดใหพี่สาว  
สวนตนอาศัยอยูที่กรุงเทพฯ  ตอมาเมื่อพี่สาวเสียชีวิตตนจึงไดประกอบอาชีพแทน  ซึ่งเมื่อสอบถาม
จากบิดาทําใหทราบวาไดเรียนวิชามาจากอากง  ซึ่งมาจากเมืองจีน  แลวมาศึกษาวิชาหมอยาจาก
ในเมืองไทย  โดยตนนั้นไดเร่ิมเรียนวิชาแพทยมาตั้งแตเด็กคือเริ่มจดจําจากการที่บิดารักษาคน  
โดยเริ่มฝกฝนมาเรื่อยๆจนเมื่ออายุ  20  ป  ก็สามารถจัดยาได  และรับสืบทอดตอนที่บิดาเสียชีวิต
ซึ่งขณะนั้นมีอายุได  29  ป  ปจจุบันมีตํารายาสมุนไพรแผนโบราณซึ่งเปนสมุดไทยขาว  ไดมาจาก
นายดวง  สมุดไทยนี้ผูหญิงไมสามารถแตะตองไดเมื่อถึงเวลาไหวครูหรือจะตองจัดยาขนานที่ไม
ชํานาญโดยจะตองใหหลานชายเปนผูเปดให  นางสาวสุจิตรเลาถึงแรงบันดาลใจในการเปนหมอ
ยาวาตนนั้นไมสบายเลือดลมไมดี ในขณะนั้นบิดาเสียชีวิตไปแลว  วันหนึ่งไดนอนแลวฝนวาอากง
มาหาแลวลูบหัว  3  คร้ัง  และบอกวายาของเราก็มีใหตมกินเสีย  หลังจากนั้นไดไปเปดตําราดูก็
พบวามีตรงกับยาที่ฝนถึงจึงไดนํามาตมกินทําใหหายจากโรคดังกลาว  หลังจากนั้นจึงมีคนมาให
ตมยาอยูเปนประจํา  ยาที่เชี่ยวชาญคือโรคไทฟอยด  ดีซาน  สวนคุณธรรมที่ยึดถือปฏิบัติคือความ
ซื่อตรง  ซื่อสัตยสุจริต  และความเมตตากรุณา  ซึ่งเปนคุณธรรมที่ยึดถือมาตลอด  

 

 
ภาพที ่61 นายเสถียร  ชัยอดุม 

 
25.นายเสถียร  ชยัอุดม  อยูบานเลขที่  3  หมูที ่ 2  ตําบลคุระบุรี  อําเภอคุระบุรี  จังหวัด

พังงา  ปจจุบนัอายุ  44  ป  เกิดวนัที่  20  มีนาคม  2504  เปนคนจงัหวัดพงังา  และเริ่มประกอบ
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อาชีพหมอยาตั้งแตอายุ  17  ป  นายเสถยีรศึกษาจากตําราซึ่งเปนของบิดาทวด  ซึ่งบิดาทวดนี้เอง
เปนนายใหญ  ตอมาไดศึกษาจากลงุยม  ซึง่เปนแพทยประจําตําบล  นอกจากนี้ยงัไดเรียนวิชา
รักษางูสวัด  มาจากปูศรีซึ่งเปนหมอยาอสีาน  โดยนายเสถียรไดมีการปรับปรุงตัวยาจากตํารายา
เดิมใหเขากบัปจจุบัน  และยังศึกษาเรื่องสมุนไพรอยูเสมอ  คุณธรรมที่นายเสถียรยึดถือศีล  5  
และในชวงเขาพรรษาจะถือศีล  8  และคุณธรรมที่สําคญัที่จะขาดไมได  คือตองยึดถือสัจจะ 

 

 
ภาพที ่62 นายโสภน  ชวยชวูงษ 

 
 26.  นายโสภน  ชวยชูวงษ  อยูบานเลขที่  47/6  บานหลอยูง  อําเภอตะกั่วทุง  จังหวัด
พังงา  อายุ  53  ป  เกิดปมะโรง  เดือนมกราคม  2495  เปนคนจังหวัดตรัง  และประกอบอาชีพ
เปนเวลา  7  ป  นายโสภณเรียนวิชาแพทยมาจากบิดาคือนายปรอด  ชวยชูวงษ  โดยเปนนาย
รักษากระดูก  คุณธรรมประจําใจคือ  ตั้งใจทําการรักษา เมื่อมีคนมารักษาโดยการตอกระดูกนี้จะ
ใชไมไผมาผูกเปนแพ  ทาน้ํามันพันผาแลวจึงใชไมไผมัดเปนการทําเฝอกแบบโบราณ  นอกจากนี้
จะมีการจับเสนและนวด  เมื่อรักษาเสร็จแลวจะตองสงราดดวยการนําขาวสารและกลวยหนึ่งหวีไป
ทําบุญอุทิศใหแกครูบาอาจารย  เปนการรําลึกถึงบุญคุณ 
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ภาพที ่63 นางหรอหมิ้ลา  หัศน ี

 
27.นางหรอหมิ้ลา  หัศนี  อยูบานเลขที่  8/3  หมู  1  ตําบลโคกเจริญ  อําเภอทับปุด  

จังหวัดพังงา  ปจจุบันอายุ  76  ป  เกิดวันที่  31  พฤษภาคม  2470  เปนคนจังหวัดพังงา  นับถือ
ศาสนาอิสลาม    นางหรอหมิ้ลาเริ่มศึกษาหมอยาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่  2  เปนเวลา  60  กวา
ปแลว นอกจากนี้ยังศึกษาวิชาหมอยาจากมะ(แม)  และการรักษาที่ถนัดอีกอยางหนึ่งคือรักษาแผล
งูกัด  นายหรอหมิ้ลาเลาวาเดิมตนไมมีความรูเร่ืองการรักษาแผลงูกัด  แตวันหนึ่งมีนายงูเดินทาง
มาจากประเทศมาเลเซียเมื่อพบกับตนก็ไดเสนอตัว  และคะยั้นคะยอใหตนรับมอบวิชาโดยบอกวา
จะถายทอดวิชาใหโดยไมคิดคาตอบแทน  ซึ่งทําใหตนใชเวลาคิดเปนเวลานานจนนายงูคนนั้น
จําเปนตองเดินทางกลับประเทศและไดมาออนวอนอีกครั้ง นางหรอหมิ้ลาจึงยอมรับวิชาจากนาย
มาเลเซีย  ทั้งนี้เมื่อเรียนจบแลวจะตองถูกงูกัด  แลวจะตองใชวิชาการรักษาที่ตนเรียนมารักษา
ตนเอง  ถารักษาหายก็จะสามารถรักษาผูอ่ืนได  ซึ่งตนก็ทําไดสําเร็จ  ปจจุบันยังไมมีผูใดสืบทอด
วิชารักษางูนี้เพราะลูกหลานตางกลัวโดนงูกัด  ซึ่งนางหรอหมิ้ลายังเลาอีกวาเมื่อเรียนวิชาจบแลว
ตอใหจะหลบหลีกและเก็บตัวอยูในบานอยางไรก็ไมสามารถที่จะหลีกหนีจากการโดนงูกัดได  แต
ถาสามารถรักษาตนจนหายไดแลว  เมื่อเดินไปทางใดงูจะหลีกหนีในทันทีและไมเขามากัดอีกเลย  
คุณธรรมที่นายงหรอหมิ้ลายึดถือคือตองพูดความจริง  ไมพูดเท็จ  เชื่อถือและนับถือในพระเจา  
เวลารักษาทุกครั้งก็ตองบอกและขออนุญาตตอพระเจา  นอกจากนี้ยังมีขอหาม  คือ  หามตีงู  ฆางู  
หรือแมแตคนทํารายงูก็ตองหามปราม และหามกินเหลาเวลารักษาคนไข  เมื่อรักษาเสร็จแลวคนไข
หายจากโรคจะตองนําไกเปนๆ  และขาวเหนียวมาใหนาง หลังจากนั้นนางจะฆาและหุงขาวเหนียว
จัดหมากพลูและเทียนวางบนกระดาษ  เปนการขอบคุณตอพระเจา 
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ภาพที ่64 นายหลา  ยมโดย 
 

28.  นายหลา  ยมโดย  อยูบานเลขที่  27   ตําบลโคกเจริญ   อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  
ปจจุบันอายุ  68  ป  นายหลาจําวันเดือนปเกิดไมไดจําไดแตเพียงวาเกิดวันอังคาร  เดือนหก  ป
ชวด  นับถือศาสนาอิสลามมีอาชีพทําสวนยาง  เปนคนจังหวัดพังงาโดยเริ่มเรียนวิชาหมอยามา
จากบิดาตั้งแตอายุ  22  ปปจจุบันตนรักษามา  40  กวาปแลวโดยนายหลากลาววาในการรักษา
นั้นจะตองรําลึกถึงพระเจาเพราะพระเจาจะเปนผูชวยใหหายจากโรคภัยไขเจ็บได 

 

 
ภาพที ่65 นายเหลยีง 

 
29.นายเหลียง  หมูที่  5  ตําบลมะรุย  อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  อายุ  66  ป  อาชีพทํา

สวนยาง  นายเหลียงเลาวาในตระกูลเปนหมอยามาตั้งแตบรรพบุรุษ  ปูและบิดาเปนแพทยประจํา
ตําบล  โดยเริ่มสนใจศึกษาวิชาหมอยาตั้งแตอายุ  14  ป  นายเหลียงเริ่มเปนผูชวยนายกอนและไป
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สอบเพื่อใหไดใบประกอบอาชีพแพทยแผนไทย  ป  พ.ศ. 2519  จนอายุ  30  กวาปก็ไดมาทํายา
สมุนไพรขายก็รูสึกวาไมไดผลเทาที่ควร  สุดทายครูยาก็เขามาลงที่ตนแลวสอนใหรูจักสมุนไพร
ประมาณ  2  วัน  หลังจากนั้นสมุนไพรที่ไมเคยรูจักก็รูจักสามารถวินิจฉัยโรคที่ไมเคยรักษามากอน
หายได  นับวาเปนปาฏิหารยมาก  สวนคุณธรรมประจําใจที่ตนยึดถือปฏิบัติคือมีเมตตาธรรม  โดย
จะอุทิศตนใหกับผูปวยไมวาจะเปนตอนกลางคืนถามีการปวยไขก็ตองไปดูอาการ  และจัดยาให  
นอกจากนี้ตนยังทําพิธีไหวครูทุกปโดยจะอัญเชิญครูยาหมอยาที่ตนนับถือในอดีตมารวมในพิธีไหว
ครู  และคนไขที่เคยรักษาแลวหายจากโรคก็กลับมาเขารวมในพิธีไหวครูเชนเดียวกัน   การไหวครูนี้
เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีอยางหนึ่ง  คนไขของนายเหลียงนั้นมาจากหลายจังหวัด ทั้งคน
จากจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต  และคนในจังหวัดพังงาเองไดมารักษาดวยเชนกัน 

 

 
ภาพที ่66 นายอเนก  เดชวฒุิ 

 
30.นายอเนก  เดชวุฒิ  อยูบานเลขที่  45  หมู  1  ตําบลกระโสม  ปจจุบันอายุ  87  ป  

เปนคนจังหวัดพังงา  โดยนายอเนกเลาวาปจจุบันเปดใหการรักษาแตวันอาทิตยวันเดียวเพราะอายุ
มากแลวและยังเลาอีกวาเรียนวิชามาจากพระอาจารยแดง  วัดมาตุคุณาราม  คุณธรรมที่นายอเนก
ยึดถือคือความเมตตา  ไมเห็นแกทรัพยสินเงินทอง  นายอเนกมีความชํานาญในเรื่องของยาตม
โรคมะเร็ง  และมีตํารายาเก็บรักษาไวหลายเลม  และไมอนุญาตใหผูหญิงจับตํารายา    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
  315 
     

 

 
ภาพที ่67 นายเอื้อม  พิมพชางไม 

                                                                                                    
31.  นายเอื้อม  พิมพชางไม  อยูบานเลขที่  32  หมูที่  5  อําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา  

ปจจุบันอายุ  65  ป  ปจจุบันมีอาชีพทําสวนปาลมและทําไร  เปนคนจังหวัดนครศรีธรรมราษฏร   
นายเอื้อมเลาวาไดเร่ิมเรียนวิชาหมอยาตั้งแตอายุ  16  ป  โดยไดเร่ิมศึกษาที่วัดเพราะเปนลูกศิษย
วัด  หลังจากนั้นไดไปศึกษากับนายบุญ  จรประดิษฐ  จังหวัดนครศรีธรรมราษฏร  และหลังจากนั้น
มาศึกษาตอที่วัดขจรรังสรรคจังหวัดภูเก็ต  โดยนายเอื้อมเปนนายตมยาเพราะตมยามาตลอดจน
ตอมาไดมาศึกษาตออีกที่วัดโคกเจริญ  ซึ่งกอนการรักษาจะตองมีพานหมากพลู  ดอกไม  ธูปเทียน
เตรียมมา แตหากผูใดไมทราบก็ไมจําเปน  สวนคุณธรรมที่ยึดถือคือความเมตตากรุณา  และความ
ยุติธรรมเพราะนายเอื้อมเชื่อวานิ้วมือทั้ง  5  ยังยาวไมเทากันคนเจ็บก็มีฐานะไมเทากันก็จะ
ชวยเหลือจนสุดความสามารถ  และก็จะปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม  โดยโรคที่ถนัดจะเปนโรค
เกี่ยวกับเลือดและไขทับระดู  สวนยานั้นจะซื้อจากรานขายยาไมไดเก็บเอง  และนายเอื้อมยัง
กลาวถึงคุณธรรมในการรักษาอีกวาในการรักษาโรคหมอยาตองมีจิตเมตตาตองถือความเมตตา
เปนที่ตั้ง  และจะตองไมมีความโลภ  โกรธ  หลง  ซึ่งจะทําใหเปนหมอยาไมไดนั่นเอง 
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ภาคผนวก ข 
ภาพอุปกรณในการประกอบอาชีพของหมอยา  และพธิีกรรม 
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ภาพที ่ 68 หิ้งบูชาครูของหมอยา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 69 หิ้งบูชาครูของหมอยา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 70 หิ้งบูชาครูของหมอยา 
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ภาพที ่ 71 หิ้งบูชาครูของหมอยา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 72 หิ้งบูชาครูของหมอยา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 73 หิ้งบูชาครูของหมอยา 
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ภาพที ่ 74 แมหินบดยา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 75 แมหินบดยา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 76 ครกหนิบดยา 
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ภาพที ่ 77 แมหินบดยา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 78 กรรไกรคีบสมุนไพร 
 

 

 
 

ภาพที ่ 79 กรรไกรคีบสมุนไพร 
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ภาพที ่ 80 มีดหมอ 

 

 
 

ภาพที ่ 81 ผาเพดาน 
 

 
ภาพที ่ 82 ผาเพดาน 
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ภาพที ่ 83 บายศรี 
 

 
 

ภาพที ่ 84 บายศรี 
 

 
ภาพที ่ 85 พานบูชาคร ู
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ภาพที ่ 86 ครูยา 

 
 

 
 

ภาพที ่ 87 ครูยา 
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ภาพที ่ 88 ครูยา 
 

 

 
 

ภาพที ่ 89 ครูยา 
 

 

 
 

ภาพที ่ 90 ครูยา 
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ภาพที ่ 91 ตํารายา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 92 ตํารายา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 93 ตํารายา 
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ภาพที ่ 94 ตํารายา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 95 พิธไีหวครูยา 
 
 

 
 

ภาพที ่ 96 พิธไีหวครูยา 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางตํารายาจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา 
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