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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวม และวิเคราะห์ค�ำศัพท์ยาสมุนไพรในสมุดจีน เพื่อจัดท�ำเป็น
อภิธานศัพท์ ยาสมุนไพร โดยเก็บข้อมูลค�ำศัพท์จากสมุดจีนที่จัดเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดพระทอง จังหวัด
ภูเก็ต จ�ำนวน 2 ฉบับ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบันทึกยาสมุนไพรในสมุดจีนมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ รูปแบบและ
อักขรวิธีการเขียนที่ไม่เคร่งครัดระเบียบแบบแผน เพราะเขียนตามการออกเสียงภาษาไทยถิ่นใต้ บางค�ำ
เขียนตามการออกเสียงของชาวภูเก็ต และการใช้ค�ำที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต พื้นฐานวัฒนธรรมของชาวใต้
และค�ำทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของการบันทึกต�ำรายา 2) มีคำ� ศัพท์ยาสมุนไพร จ�ำนวน 484 ค�ำ 1,023 รูปเขียน
ได้แก่ พืชวัตถุ จ�ำนวน 420 ค�ำ 912 รูปเขียน สัตว์วัตถุ จ�ำนวน 33 ค�ำ 50 รูปเขียน และธาตุวัตถุ จ�ำนวน
31 ค�ำ 61 รูปเขียน
ค�ำศัพท์ทั้งหมดจะน�ำเสนอในรูปแบบอภิธานศัพท์เพื่ออธิบายความหมาย ค�ำอ่าน รูปแบบการ
ใช้และขนานยา และสาระส�ำคัญเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบันทึกภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ส�ำหรับผู้สนใจ
จะได้ศึกษา สืบทอด หรือน�ำไปปรับใช้ให้เกิดคุณค่าต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: อภิธานศัพท์ ยาสมุนไพร สมุดจีน

Abstract
The purposes of this study were to collect and analyze the terms of herbal medicine
in Chin Books in order to realign a glossary of herbal medicine. All terms were collected from
2 Chin Books which were conserved by Wat Phra Thong Museum, Buddhist temple in Phuket.
The research showed that: Firstly, there is a unique method in record Chinese herbal,
which is in form of un restricted writing character because it’s written following the Southern
dialect pronunciation. Some words followed pronunciation of Phuket people, using the words
that reflect the lifestyle, cultural of Southern people and the specific words of medicinal texts.
Secondly, there were 484 herbal medicine terms with 1,023 manuscripts. The terms consisted of
3 types: plant material (420 terms, 912 manuscripts), animal material (33 terms, 50 manuscripts)
and substance material (31 terms, 61 manuscripts).
All herbal medicine terms would be presented as a glossary which provided definition,
pronunciation, application and dose of medicine, and additional important data in order to record
local wisdom. For those who are interested in herbal medicine, they can study, transfer knowledge,
or apply valuable information in the future.
Keywords: Glossary, Herbal Medicine, Chin Book
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บทน�ำ

“สมุดจีน” เป็นวรรณกรรมท้องถิน่ รูปแบบหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายสมุดข่อย แต่มสี ว่ นทีแ่ ตกต่างกัน
คือ สมุดข่อย เป็นหนังสือทีท่ ำ� ด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาว ๆ หน้าแคบ พับทางขวาทบกลับไปกลับมาคล้าย
ผ้าจีบ มีทั้งชนิดกระดาษขาว และกระดาษด�ำ  แต่สมุดจีนท�ำจากกระดาษบางสองแผ่นซ้อนกัน เย็บด้าน
บนเป็นเล่ม หน้ากระดาษแต่ละหน้ามีเส้นหนาสีแดงเป็นกรอบ ส่วนการบันทึกเรือ่ งราวทัง้ ในสมุดข่อย และ
สมุดจีนมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
ในอดีตการบันทึกเรือ่ งราวต่าง ๆ นิยมบันทึกลงในสมุดข่อยมากกว่าสมุดจีน ดังข้อมูลการค้นพบ
และการจัดเก็บสมุดข่อยไว้ในสถานทีต่ า่ ง ๆ อย่างไรก็ตามแม้จำ� นวนสมุดจีนจะมีปรากฏไม่มากนัก แต่ยงั พอ
มีให้ศึกษาค้นคว้าบ้าง ดังเช่นสมุดจีนจ�ำนวน 2 ฉบับ ที่จัดเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงสิ่งของที่ชาวบ้านน�ำมาบริจาคทั้งที่เป็นสิ่งของของชาวจีน ชาวไทยถิ่น
และชาวไทยมุสลิม
สมุดจีนทั้ง 2 ฉบับ มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับต�ำรายาที่น่าสนใจหลายประการ โดยเฉพาะ
การใช้คำ� ศัพท์ภาษาไทยถิน่ ใต้ การใช้คำ� ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของชาวภูเก็ต การใช้คำ� โบราณรวมถึงวิธกี ารเขียน
ที่ไม่มีรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เพราะเขียนตามความรู้ความสามารถ และเขียนตามลักษณะ
การออกเสียงของผูเ้ ขียน การอ่านเพือ่ ท�ำความเข้าใจ และสือ่ ความหมายได้ชดั เจนจึงต้องอาศัยการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการสอบถามผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น แพทย์พื้นบ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญที่จะศึกษาเรื่อง “อภิธานศัพท์ยาสมุนไพรในสมุดจีน
ของจังหวัดภูเก็ต” เป็นการศึกษา รวบรวม เพือ่ วิเคราะห์ อธิบายค�ำศัพท์ยาสมุนไพรจากขนานยาทีป่ รากฏ
อยู่ในสมุดจีนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความหมายของค�ำ ค�ำอ่าน รูปแบบการใช้และขนานยา และสาระ
ส�ำคัญเพิม่ เติม เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้อา่ น และท�ำความเข้าใจต�ำรายาจากสมุดจีนได้งา่ ยขึน้ เป็นประโยชน์ตอ่
การน�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ การศึกษา และพัฒนาความรูท้ เี่ ป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมท้องถิน่ รวมทัง้ น�ำไปใช้
เป็นข้อมูลค�ำศัพท์ในการจัดท�ำพจนานุกรมภาษาไทยถิน่ ใต้ พจนานุกรมภาษาไทยถิน่ ภูเก็ต ตลอดจนน�ำไปสู่
การด�ำเนินงานที่จะก่อให้เกิดคุณค่าอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

รวบรวม และวิเคราะห์ค�ำศัพท์ยาสมุนไพรในสมุดจีนเพื่อจัดท�ำเป็นอภิธานศัพท์ยาสมุนไพร

นิยามศัพท์

อภิธานศัพท์ หมายถึง ค�ำศัพท์สมุนไพรที่ปรากฏในสมุดจีนประเภทต�ำรายาของจังหวัดภูเก็ต
โดยการรวบรวม วิเคราะห์ความหมาย บันทึกรูปเขียนจากต้นฉบับ บอกวิธีการอ่าน รูปแบบการใช้และ
ขนานยา สาระส�ำคัญเพิ่มเติม รวมถึงภาพประกอบ เพื่อให้รู้จัก และเข้าใจค�ำศัพท์นั้น

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนโบราณ การแพทย์
แผนไทย สมุนไพรไทย เช่น การแพทย์แผนไทย สายใยแห่งชีวิต และวัฒนธรรม (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ,
2540) ค�ำอธิบายต�ำราพระโอสถพระนารายณ์ (ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และวิเชียร จีรวงส์,
2558) พจนานุกรมสมุนไพรไทย (วิทย์ เทีย่ งบูรณธรรม, 2531) สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเวชกรรมไทย
(วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540) เป็นต้น แนวคิดและวรรณกรรมดังกล่าว จะกล่าวถึงการแพทย์พื้นบ้านกับ
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร ทัง้ ในส่วนของชือ่ โรค ชือ่ ขนานยา อาการของโรค วิธีการรักษา วิธีการปรุงยา
พิกัดยา เครื่องยา รวมไปถึงรายละเอียดของสมุนไพรที่จะน�ำไปใช้เพื่อจัดท�ำอภิธานศัพท์
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2. แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอักขรวิธกี ารบันทึกเอกสารโบราณ ภาษา และวัฒนธรรม
การใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ เช่น วรรณกรรม และภาษาถิ่นใต้ (ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2559) งานวิจัยเรื่อง
การวิเคราะห์ตำ� รายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา (สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ, 2548) งานวิจยั เรือ่ ง
การศึกษาเปรียบเทียบค�ำเรียกชือ่ สมุนไพรภาคใต้จากหนังสือบุดกับภาษาไทยมาตรฐาน (ณชลกร แสงแก้ว,
2552) เป็นต้น แนวคิดและวรรณกรรมดังกล่าวจะกล่าวถึง รูปแบบอักษรและอักขรวิธีการบันทึกค�ำศัพท์
จากเอกสารโบราณ ภาษา และวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ การใช้ค�ำในสมุดข่อย เป็นต้น รวมทั้ง
ใช้สทั สัญลักษณ์เพือ่ บันทึกการออกเสียง (ค�ำอ่าน) ค�ำศัพท์สมุนไพรเป็นภาษาไทยถิน่ ใต้ จากงานวิจยั เรือ่ ง
ภาษาไทยถิ่นที่ใช้ในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต (ค�ำนวณ นวลสนอง และคณะ, 2527)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยตามตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. รวบรวมค�ำศัพท์ และบันทึกข้อมูลค�ำศัพท์ทจี่ ะจัดท�ำเป็นอภิธานศัพท์สมุนไพรจากสมุดจีน ซึง่
เป็นเอกสารโบราณทีม่ ลี กั ษณะคล้ายสมุดไทย ทีจ่ ดั เก็บอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์วดั พระทอง มีจำ� นวนทัง้ หมด 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 จ�ำนวน 273 หน้า เป็นฉบับที่มีเนื้อหาค่อนข้างสมบูรณ์ และฉบับที่ 2 จ�ำนวน 100 หน้า เนื้อหา
ส่วนใหญ่ช�ำรุด
2. วิเคราะห์ และตรวจสอบค�ำศัพท์สมุนไพร จากเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เช่น
สารานุกรมสมุนไพร อภิธานศัพท์พฤกษศาสตร์ ประมวลต�ำรับยาไทย เป็นต้น และเก็บข้อมูลเพิม่ เติมจาก
การลงพื้นที่สนาม เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลค�ำศัพท์สมุนไพรจากแพทย์พื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ที่มีภูมิล�ำเนา และอาศัยอยู่ในภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 9 คน โดย
สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับค�ำศัพท์ที่พบ เช่น การออกเสียง ชื่อเรียกอื่น สรรพคุณทางยา เป็นต้น รวมทั้ง
เก็บข้อมูล และถ่ายรูปตัวอย่างสมุนไพร เพื่อจัดท�ำเป็นอภิธานศัพท์สมุนไพร ที่ประกอบด้วยความหมาย
ของค�ำ  ค�ำศัพท์ที่บันทึกในสมุดจีนพร้อมทั้งค�ำอ่านที่เป็นส�ำเนียงภาษาไทยถิ่นภูเก็ต รูปแบบการใช้และ
ขนานยา และสาระส�ำคัญเพิม่ เติม ซึง่ สาระส�ำคัญเพิม่ เติมจะกล่าวถึงข้อมูลทีค่ วรทราบเกีย่ วกับค�ำศัพท์นนั้ ๆ
เช่น ลักษณะการออกเสียง ชื่อเรียกอื่น สรรพคุณทางยา เป็นต้น
3. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปตรวจสอบความถูกต้องจากผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการบันทึกค�ำศัพท์ รายละเอียด
ของค�ำศัพท์ เช่น การออกเสียง ชื่อเรียกอื่น สรรพคุณทางยา เป็นต้น และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยัง
ไม่สมบูรณ์
4. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนก็จะน�ำเสนอเป็นเอกสารงานวิจัย โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ และใช้
รูปประกอบ

ผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “อภิธานศัพท์ยาสมุนไพรในสมุดจีนของจังหวัดภูเก็ต” ผลการศึกษาสรุปได้
ดังต่อไปนี้
1. การบันทึกยาสมุนไพรในสมุดจีนของจังหวัดภูเก็ต
รูปแบบและอักขรวิธีการเขียนในสมุดจีนไม่เคร่งครัดหลักเกณฑ์ที่เป็นระเบียบแบบแผน เพราะ
เขียนตามส�ำเนียงการออกเสียงภาษาไทยถิ่นใต้ มีการแทรกอักษรขอมปะปนบ้างในเนื้อหาที่ว่าด้วยคาถา
ซึง่ เป็นภาษาบาลี เนือ้ หาบางส่วนเขียนเป็นค�ำคล้องจองทีไ่ ม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์เหมือนบทร้อยกรองตาม
แบบแผน ภาษาที่เขียนมีทั้งภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่นใต้ โดยเฉพาะภาษาไทยถิ่นใต้จ�ำนวน
หนึ่งเขียนตามลักษณะการออกเสียงของชาวภูเก็ต เช่น การออกเสียงพยัญชนะสะกด /-k/ เมื่อตามหลัง
เสียงสระยาวจะเปลี่ยนไปเป็นเสียง /-?/ เช่น เดาะ /dC?3/ (ดอก) ระ /ra?7/ (ราก, อาเจียน) เป็นต้น
ค�ำบางค�ำเป็นค�ำที่ปรากฏการใช้ในภาษาไทยถิ่นภูเก็ต เช่น ยาหนัด (สับปะรด) อยาหมู (ฝรั่ง) เป็นต้น
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1.1 รูปแบบอักษรและอักขรวิธีเขียนในสมุดจีนประเภทต�ำรายาของจังหวัดภูเก็ตที่มีลักษณะ
แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
1.1.1 การใช้พยัญชนะ
1.1.1.1 การใช้พยัญชนะต้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน มีทั้งที่ใช้แทนกัน สลับกัน
ปะปนกัน และบางค�ำปรากฏการใช้หลายทีใ่ นหลายขนานยาแต่ใช้พยัญชนะต้นต่างกัน เป็นต้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
1) การใช้พยัญชนะต้นที่เลิกใช้ พบว่ามีการใช้พยัญชนะต้น ฃ และ ฅ เช่น
กรุงฃเม้า (กรุงเขมา) ฃา (ข่า) ฃิเล้ก (ขี้เหล็ก) ฅ่อ (คอ) ฅอกิ่ว (คอกิ่ว) เป็นต้น
2) การใช้พยัญชนะต้นปะปนกัน โดยเฉพาะพยัญชนะทีอ่ อกเสียงเหมือนกัน
หรือพยัญชนะที่มีรูปเขียนใกล้เคียงกัน เช่น พยัญชนะต้น ง ใช้ปะปนกับ ว เช่น งัว (วัว) ก�ำมล้งง้วเถลิง
(ก�ำลังวัวเถลิง) พยัญชนะต้น ค ข ฃ ฆ ใช้ปะปนกัน เช่น ฃอนดอก (ขอนดอก) ขั้ว (คั่ว) ฅ่อ (คอ) ฆา (ข่า)
เพชสังคาด (เพชรสังฆาต) พยัญชนะต้น ย ญ ใช้ปะปนกัน เช่น ปันยา (ปัญญา) รูปเขียนใกล้เคียงกันใช้
ปะปนกัน เช่น ใป (ใบ) ฝักหนาม (ผักหนาม) เป็นต้น
3) การใช้พยัญชนะควบกล�ำ 
้ ทีไ่ ม่ปรากฏการใช้ในภาษาไทยมาตรฐาน เช่น
ก�ำมลัง (ก�ำลัง) จ�ำเมริน (จ�ำเริญ) เมล้จ (เม็ด) เป็นต้น
4) การใช้พยัญชนะทีเ่ ป็นอักษรน�ำ เพือ่ ให้ออกเสียงสูงตามการออกเสียงของ
ชาวใต้ พบว่า มีการใช้อกั ษรน�ำ ห อ มากกว่าในภาษาไทยมาตรฐาน เช่น โกดจุหลาล�ำภา (โกฐจุลาลัมภา)
เจตหมูนยาน (เจตมูนย่าน หรือบอระเพ็ด) หยา (ยา) หยาง (ยาง) แหนนอํก (แน่นอก) เป็นต้น
5) การใช้พยัญชนะรูปแบบพิเศษ ไม่ปรากฏในระบบการพิมพ์พยัญชนะไทย
ทั้ง 44 ตัว เช่น ปรา หนา (ปรารถนา) ท กอน (ขัณฑสกร) เป็นต้น
1.1.1.2 การใช้พยัญชนะสองตัว หรือพยัญชนะร่วมกับสระเชื่อมเป็นตัวเดียวกัน
เป็นการเขียนด้วยลายมือ ค�ำบางค�ำผู้เขียนต้องการให้สะดวก รวดเร็ว จึงเขียนต่อเนื่องกันโดยไม่ยก
ปากกา ท�ำให้พยัญชนะหรือสระเชื่อมเป็นตัวเดียวกัน เช่น ง (ช้าง) ปัญ (ปัญญา) (ปี) ก (พริก) ะ (พระ)
ปัน (ปัญญา) ฃริ่ (สักขรี) เป็นต้น
1.1.1.3 พยัญชนะท้าย มีทงั้ เขียนตัวสะกดตรงและไม่ตรงตามมาตรา และมีบางค�ำที่
เขียนแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานทีใ่ ช้ในปัจจุบนั โดยเฉพาะค�ำในมาตราทีใ่ ช้พยัญชนะท้ายเป็นตัวสะกด
ได้หลายตัว เช่น ชุมเหจเทษ (ชุมเห็ดเทศ) บินกูน (เบญจกูล) โหราทาวสูนัก (โหราท้าวสุนัข) หัศคูนเทด
(หัสคุณเทศ) เป็นต้น
1.1.2 การใช้สระ
การใช้สระ ไม่มีหลักเกณฑ์การเขียนที่แน่นอนเช่นเดียวกับพยัญชนะ ทั้งที่ใช้แทน
กัน สลับกัน ปะปนกัน และบางค�ำปรากฏการใช้หลายที่ในหลายขนานยาแต่ใช้สระต่างกัน เช่น ก่เทยิ่ม
กํเทียม (กระเทียม) ไขยเป้จ (ไข่เป็ด) งํน (เงิน) บ้วเผิ่ยน (บัวเผื่อน) บุนณ: (บุนนาค) ม่เกา: (มะกอก) มื
(มือ) ยาเฃาแยนใต (ข้าวเย็นใต้) สานสอม (สารส้ม) หมิน (เหม็น) มุ:มัน (โมกมัน) เป็นต้น
1.1.3 การใช้วรรณยุกต์
การใช้รูปวรรณยุกต์ ไม่มีหลักเกณฑ์การเขียนที่แน่นอนเช่นเดียวกับพยัญชนะ และ
สระ โดยพบว่ามีการใช้รูปวรรณยุกต์โทมากที่สุด และไม่พบการใช้รูปวรรณยุกต์ตรี มีการใช้วรรณยุกต์
แทนกัน บางค�ำปรากฏการใช้หลายที่ในหลายขนานยาแต่ใช้วรรณยุกต์ต่างกัน เช่น กดูกไกย (กระดูกไก่
ด�ำ) ก้ตาย (กระต่าย) ข้า (ข่า) ตริผ้ล่า (ตรีผลา) บริ่เพ้จ (บอระเพ็ด) ใมแดง (ไม้แดง) สัพ๋รด (สับปะรด)
ห้ว (หัว) เป็นต้น
1.2 การใช้ค�ำที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษา วิถีชีวิต และพื้นฐานวัฒนธรรมของชาวใต้
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากชาวไทยภาคอื่น ๆ รวมทั้งการใช้ค�ำที่มีลักษณะเฉพาะของต�ำรายา สรุป
ได้ดังนี้
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1.2.1 การใช้ค�ำว่า ส้ม และ ลูก เพื่อบอกลักษณะ และรสชาติของสิ่งนั้น ๆ เช่น สํมกรูด
(มะกรูด) สํมนาว (มะนาว) ลูกเผ้จ (พริกขี้หนู) ลูกไหย (ไห) เป็นต้น
1.2.2 การใช้ค�ำลักษณนาม ที่ปรากฏการใช้ในภาษาไทยถิ่นใต้ และใช้ในต�ำรายาจะมี
ลักษณะเฉพาะ เช่น นวย (ใบ, ลูก) แหวน (สิ่งที่หั่นออกมาตามขวางเป็นชิ้นกลม ๆ บาง ๆ เรียกว่า
“แหว้น” หรือ “แว่น”) ก�ำมิว (ก�ำมือ) เป็นมาตราตวงแบบโบราณของไทย ซึ่ง 1 หยิบมือ เท่ากับ 150
เมล็ดข้าวเปลือก 4 หยิบมือ เท่ากับ 1 ก�ำมือ เป็นต้น
1.2.3 การใช้คำ� ซ้อน ค�ำซ้อนทีพ่ บมีเสียงทีค่ ล้องจองกัน ท�ำให้ภาษาไพเราะ น่าฟังมากขึน้
รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนด้วยการซ�้ำเสียง ซ�้ำค�ำ เช่น พ่อึพ่อึง (พะอืดพะอม เป็น
ค�ำซ้อน 2 คู่ คือ ค�ำว่า พะอึ และ พะอึง โดยค�ำหน้าซ�้ำกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการออกเสียง เป็น
ลักษณะของค�ำซ้อนเสริมสร้อย) ริดส่ด้วงหูด้วงตา (ริดสีดวงจมูกดวงตา เป็นค�ำซ้อน 2 คู่ คือ ค�ำว่า ดวงหู
และ ดวงตา ซึ่งมาจากการตัดค�ำ ค�ำว่า ริดสีดวงหูริดสีดวงตา เป็นลักษณะการซ�้ำค�ำหน้าให้มีความหมาย
ไปในท�ำนองเดียวกัน คือ ริดสีดวงตา และหู) เป็นต้น
1.2.4 การใช้คำ� ทีส่ อื่ ถึงวิถชี วี ติ ของชาวใต้ เช่น ก่เหมงฝรา (หญ้ายองไฟ) ทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ
ของการปรุงอาหารของชาวใต้ในอดีตทีห่ งุ ต้มโดยใช้ฟนื เป็นเชือ้ เพลิงจนเกิดเขม่าควัน เมือ่ เขม่าควันเกาะตัว
เป็นเวลานานเรียกว่า “กะเหมงฝรา” น�ำขิ่กลา (น�้ำคร�ำ) สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสภาพการปลูกสร้างบ้าน
เรือนของชาวใต้ที่ยกสูง มีใต้ถุนบ้าน เมื่อมีน�้ำทิ้งจากการซักล้างที่หมักหมมเป็นหลุมอยู่ใต้ถุนครัวเรือน
เรียกว่า น�ำขี่กลา เป็นต้น
1.2.5 ค�ำที่สื่อความหมายเฉพาะภาคใต้ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น คูร�ำ 
(เลียงผา) สุครุก (สกปรก) เป็นต้น หรือหากจะมีการใช้ค�ำศัพท์ที่ตรงกันก็จะใช้สื่อความหมายในลักษณะ
ที่แตกต่างออกไป เช่น น�ำนอง (รางจืด) ภริก (พริกไทย) ซึ่งค�ำว่า พริก ในภาษาไทยมาตรฐานจะสื่อ
ความหมายว่า พริกขี้หนู มากกว่าสื่อความหมายว่า พริกไทย เป็นต้น
1.2.6 การใช้คำ� ตัง้ ชือ่ ขนานยา การตัง้ ชือ่ ขนานยานอกจากจะใช้ชอื่ อาการของโรค ประเภท
หรือลักษณะของยา และสรรพคุณของยาแล้ว ยังมีการตั้งชื่อด้วยการใช้ค�ำที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์
น่าเชื่อถือ ค�ำที่แสดงถึงพลัง ความแข็งแรง ไพเราะ น่าฟัง เพื่อเป็นการจูงใจ สร้างขวัญ และก�ำลังแก่
ผูใ้ ช้ยา รวมทัง้ ค�ำทีด่ รู นุ แรง เช่น ก�ำมลังราชสิ่ (ก�ำลังราชสีห)์ เป็นชือ่ ยาบ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงก�ำลัง ไฟยสุมฃวน
(ไฟสุมขอน) เป็นชื่อขนานยาแก้อาการร้อนรน หงุดหงิด กระสับกระส่าย เป็นต้น
2. อภิธานศัพท์ยาสมุนไพรในสมุดจีนของจังหวัดภูเก็ต
ค�ำศัพท์ยาสมุนไพรที่พบในสมุดจีนจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีค�ำศัพท์ยาสมุนไพร จ�ำนวน 484 ค�ำ 
1,023 รูปเขียน สรุปได้ดังนี้
2.1 ค�ำศัพท์ยาสมุนไพรที่พบแยกตามลักษณะของสมุนไพร สรุปได้ดังนี้
2.2.1 พืชวัตถุ จ�ำนวน 420 ค�ำ  912 รูปเขียน เช่น กกรังกา (กกลังกา) ก่ชาย กชาย
(กระชาย) ก็ทิบยอด (กระทืบยอด) ก่ทือ กทืว ก็ทือ (กะทือ) ฃ่หมินเครือ ฃมินเครือ (ขมิ้นเครือ) ภาชฉ่
ไหน (พาดไฉน) ภุงด่อ (พุงดอ) ม่กรุด (มะกรูด) ลังตังไกย (ต�ำแย) วานกิบแรด (ว่านกีบแรด) ส:หมู
นล:แวง (สมุลแว้ง) ยาหนัด สัพ๋รด (สับปะรด) เป็นต้น
2.2.2 สัตว์วัตถุ จ�ำนวน 33 ค�ำ 50 รูปเขียน เช่น ก้ตาย (กระต่าย) ไกยเถือน (ไก่ป่า)
ไขยเป้จ ไขยเปจ (ไข่เป็ด) ชันโภรง อุง (ชันโรง) ต่เข (จระเข้) ลิงลมํ (นางอาย) น�ำผิง น�ำ่ ผึงร้วง น�ำผึงร้อง
(น�้ำผึ้ง) เนาวเฃยิว (เนาวเขี้ยว) เบิยจักร:จัก เปิยจักจัน (หอยเบี้ย) แภ: (แพะ) ง้ว (วัว) สษเฃา (สัตตเขา)
หมูเถือน (หมูป่า) เป็นต้น
2.2.3 ธาตุวตั ถุ จ�ำนวน 31 ค�ำ 61 รูปเขียน เช่น เกลิวสินเทา เกลิอสินเทา (เกลือสินเธาว์)
จุล:สิ่ (จุณสี) ดินถนัม ดินท่นัม (ดินถน�ำ) ดินส่อพอง ดินสอภอง (ดินสอพอง) ดิ่เกลิ่อ (ดีเกลือ) ทองค�ำ
เปล้ว (ทองค�ำเปลว) ปูรฃาว (ปูนขาว) สูภันถันแดง (ก�ำมะถันแดง) แวนทอง (แหวนทอง) เป็นต้น
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2.2 การบันทึกค�ำศัพท์ยาสมุนไพรตามการออกเสียงในท้องถิน่ ค�ำศัพท์ทมี่ คี วามหมายเดียวกัน
บางค�ำมีหลายรูปเขียน คือ เป็นค�ำพ้องความหมาย เช่น ใช้รปู สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ หรือค�ำศัพท์ตา่ ง
กันแต่มีความหมายเหมือนกัน เป็นต้น เช่น ค�ำที่หมายถึง กระเทียม พบว่ามี 8 รูปเขียน ได้แก่ ก่ก่ กํก
ก่เทยิ่ม กเทียม กํเทียม ก่เทียม กะเทิ่ยม และกร:เทิ่ยมฃาว การบันทึกค�ำศัพท์ดังกล่าวพบว่ามีลักษณะ
ดังนี้
2.2.1 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 1 รูปเขียน พบจ�ำนวน 240 ค�ำ เช่น กกลังกา กระต่าย กะลา
ตัวผู้ พริกขี้หนู
แพงพวย ฟัก หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น
2.2.2 ค�ำศัพท์ทมี่ จี ำ� นวน 2 รูปเขียน พบจ�ำนวน 120 ค�ำ เช่น บานไม่รโู้ รย มะรุม มะแว้ง
ต้น ไม้ค้อนตีหมา หญ้าเจ้าชู้ อัคคีทวาร เป็นต้น
2.2.3 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 3 รูปเขียน พบจ�ำนวน 56 ค�ำ  เช่น กระทุ่มขี้หมู ชาดก้อน
เถาคัน ตรีผลา น�้ำประสานทอง เอื้องเพชรม้า เป็นต้น
2.2.4 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 4 รูปเขียน พบจ�ำนวน 33 ค�ำ เช่น กระชาย กระทุ่มนา ขี้กา
แดง สารหนูเสนียด หอยเบี้ย เป็นต้น
2.2.5 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 5 รูปเขียน พบจ�ำนวน 11 ค�ำ เช่น กระดูกไก่ด�ำ กระพังโหม
เกลือสินเธาว์ ขัดมอน มะกอก มะนาว เป็นต้น
2.2.6 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 6 รูปเขียน พบจ�ำนวน 9 ค�ำ เช่น กรุงเขมา กานพลู ข่า ดีปลี
ตรีกฏุก ว่านน�้ำ เป็นต้น
2.2.7 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 7 รูปเขียน พบจ�ำนวน 5 ค�ำ ได้แก่ กฤษณา เบญกานี มะกรูด
มะพร้าว และเมล็ดผักกาด
2.2.8 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 8 รูปเขียน พบจ�ำนวน 7 ค�ำ  ได้แก่ กระเทียม กระลัมพัก
ขี้เหล็ก คนทีสอ ดินประสิวขาว เนระพูสีไทย และมะเขือขื่น
2.2.9 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 9 รูปเขียน พบจ�ำนวน 2 ค�ำ ได้แก่ กะเพรา และเจตมูลเพลิง
2.2.10 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 12 รูปเขียน พบจ�ำนวน 1 ค�ำ ได้แก่ บอระเพ็ด
2.2.11 ค�ำศัพท์ที่มีจ�ำนวน 14 รูปเขียน พบจ�ำนวน 1 ค�ำ ได้แก่ ขมิ้นอ้อย
2.3 การจัดท�ำออภิธานศัพท์ยาสมุนไพร ค�ำศัพท์ที่พบจ�ำนวน 484 ค�ำ  1,023 รูปเขียน จัด
ท�ำเป็นรูปแบบอภิธานศัพท์ยาสมุนไพรเพื่อบอกรายละเอียดของค�ำศัพท์ ประกอบด้วย ค�ำศัพท์ที่ปรากฏ
ในสมุดจีน พร้อมทัง้ ระบุคำ� อ่านหรือการออกเสียงทีเ่ ป็นส�ำเนียงภูเก็ต รูปแบบการใช้และขนานยา ซึง่ ระบุ
ขนานยา เลขหน้าในสมุดจีนที่มีค�ำศัพท์นั้นปรากฏอยู่ และสาระส�ำคัญเพิ่มเติม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
กระบือเจ็ดตัว Excoecaria cochinchinensis Lour.
ค�ำศัพท์ในสมุดจีน ก�ำมลังกร:บือ ๗ ตัว /kam3 mlaN5 kra?3 bi-:j3 cIt3 tua3/
รูปแบบการใช้ และขนานยา ก�ำมลังกระบือ ๗ ตัว ร้ากผักห่มหิ่น ๑ (ริดสีดวง, น. 94)
สาระส�ำคัญเพิ่มเติม
รูปเขียน “บือ” /bi-:3/ ภาษาไทยถิ่นภูเก็ตออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะท้าย ย /j/ ค�ำนี้ จึงออก
เสียงว่า “บืย” /bi-:j3/
รูปเขียน “๗” /cet3/ สระเสียงสั้น /e/ ภาษาไทยถิ่นภูเก็ตออกเสียงเป็น /I/ ค�ำนี้จึงออกเสียงว่า
“แจ็ด” /cIt3/
กระบือเจ็ดตัว ชื่ออื่น เช่น ก�ำมลังกระบือ เป็นต้น สรรพคุณ เช่น แก้สันนิบาตเลือด ขับน�้ำ
คาวปลาหลังการคลอด ขับเลือดเสีย แก้บาดทะยัก เป็นต้น (เขม คงแก้ว, การสื่อสารระหว่างบุคคล,
20 ตุลาคม 2560)

“บืย” /bi-:j3/
รูปเขียน “๗” /cet3/ สระเสียงสัน้ /e/ ภาษาไทยถิ่นภู เก็ต ออกเสียงเป็ น /I/ ค านี้ จึงออกเสียงว่ า “แจ็ด ”
/cIt3/สุทธิปริทัศน์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 229
กระบือเจ็ดตัว ชื่ออื่น เช่น กามลังกระบือ เป็ นต้น สรรพคุณ เช่น แก้สนั นิบาตเลือด ขับน้าคาวปลา
หลังการคลอด
ภาพที่ 1 กระบื
อเจ็ดตัวขับเลือดเสีย แก้บาดทะยัก เป็ นต้น (เขม คงแก้ว, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 20 ตุลาคม 2560)

ขี้แกร
คาศัพท์ในสมุดจีน แม่ฃแิ่ ตร /mI:6 khi:2 trI:3/
รูปแบบการใช้ และขนานยา แม่ฃแิ่ ตร ๑ เฃากวายฃาว ๑ สานสม ๑ (ปวดท้อง, น. 58)
สาระสาคัญเพิ่ มเติ ม
ขีแ้ กร หรือแม่ขแ้ี ตร เป็ นดินที่ก่อตัวอยู่รอบ ๆ ปากรูปู สรรพคุณ เช่น แก้ปวดท้อง เป็ นต้น (นิโรธ โชติช่วง
การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2560)

ภาพที่ 1 กระบือเจ็ดตัว
ขี้แกร
ค�ำศัพท์Linn.
ในสมุดจีน แม่ฃิ่แตร /mI:6 khi:2 trI:3/
บุนนาค Mesua ferrea
รูปแบบการใช้ และขนานยา แม่ฃิ่แตร ๑ เฃากวายฃาว
๑ สานสํม ๑ (ปวดท้อง, น. 58)
ค าศัพ ท์ ใ นสมุ ดสาระส�
จี น ำบุคันญเพิ
ณ:่มเติปุมน ณะ บุ ณ ะ /bu:n3 na?7/, นากกระบุ ด /na?7 kra
ขี้แกร หรือแม่ขี้แตร เป็นดินที่ก่อตัวอยู่รอบ ๆ ปากรูปู สรรพคุณ เช่น แก้ปวดท้อง เป็นต้น
bu:t3/
(นิโรธ โชติช่วง, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2560)

รูปแบบการใช้ และขนานยา เกษรบ้วหล้อง ดอกบุนณ: โกดส่อ โกดภุงปลา (หอบ, น. 168), เดาะปุนณะ
บุนนาค
Linn. เกสรบุณะ ๑ สรพี ๑ เกสรบัวหลวง ๑ หัวเปราะ ๑ (ไข้เหนือ,
ดอดส่อพี ๑ ดอกภิกุน ๑ (ยาบ
ารุงเลืMesua
อด, น.ferrea
24-25),
ค�ำศัพท์ในสมุดจีน บุนณ: ปุนณะ บุณะ /bu:n3 na?7/, นากกระบุด /na?7 kra3 bu:t3/
น. 110), เอานากกระบุด ๑ รูพุปทแบบการใช้
รา ๑ (ยาเขี
ยว, น. 73)
และขนานยา
เกษรบ้วหล้อง ดอกบุนณ: โกดส่อ โกดภุงปลา (หอบ, น. 168),
เดาะปุ
น
ณะ
๑
ดอดส่
อ
พี
๑
ดอกภิ
ก
น
ุ
๑
(ยาบ�ำรุงเลือด, น. 24-25), เกสรบุณะ ๑ สรพี ๑ เกสรบัวหลวง
สาระสาคัญเพิ่ มเติ ม
๑ หัวเปราะ ๑6 (ไข้เหนือ,
/ ภาษาไทยถิ
่ ราภูเก็๑ ต(ยาเขี
เมื่อยเสีว,ยงพยั
รูปเขียน “นาก”
น. 110),/na:k
เอานากกระบุ
ด ๑ พุทน
น. 73)ญชนะท้าย /-k/ ตามหลังสระเสียงยาว /a:/ คานี้
จึงออกเสียงว่า “นะ” /na?6/ สาระส�ำคัญเพิ่มเติม 6
รูปเขียน “นาก” /na:k / ภาษาไทยถิ่นภูเก็ตเมื่อเสียงพยัญชนะท้าย /-k/ ตามหลังสระเสียงยาว
บุนนาค ชื่อ/a:/อื่นค�ำเช่นี้จนึงออกเสี
นากบุยงว่
ต าเป็“นะ”
นต้น/na?
สรรพคุ
6
/ ณ เช่น ราก-ขับลมในลาไส้ เปลือกต้น-ขับเหงื่อ กระพี-้
บุนนาค
เช่น นากบุต เป็นต้น สรรพคุ
ณ เช่นรอ้ ราก-ขั
บลมในล�บำไส้
เปลืาอยกต้แก้
น-ขัวบงิ เหงื
แก้เสมหะในคอ ผล-แก้น้ าเหลื
องเสีชื่อยอื่นใบ–สมานบาดแผลสด
ดอก-แก้
นในกระสั
กระส่
เวีย่อ น บารุงโลห
้-แก้เสมหะในคอ ผล-แก้น�้ำเหลืองเสีย ใบ–สมานบาดแผลสด ดอก-แก้ร้อนในกระสับกระส่าย
ฒติ วุฒ
ธิ รรมเวช,
เกสร-ทาให้ช่นื ใจ แก้กระพี
แก้ไข้วิงเวีเป็ยนนต้บ�นำรุง(วุโลหิ
เกสร-ท�
ำให้ชื่นใจ2540,
แก้ไข้ น.
เป็น261)
ต้น (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 261)

ภาพที่ 2 บุนนาค
ภาพที่ 2 บุนนาค
ฝรั่ง Psidium guajava Linn.
ฝรัง่ Psidium guajava
ค�ำศัพท์Linn.
ในสมุดจีน อยาหมู /ja:7 mu:w1/
7 mu:w
1/
และขนานยา
ทารใหเอารากอยาหมู
๑ ร:ษ�ำมลิงา ๑ ข่รู ๑ (ยาลงท้อง, น. 234)
คาศัพท์ในสมุดจีนรูปแบบการใช้
อยาหมู /ja:

รูปแบบการใช้ และขนานยา ทารใหเอารากอยาหมู ๑ ร:ษามลิงา ๑ ข่รู ๑ (ยาลงท้อง, น. 234)
สาระสาคัญเพิ่ มเติ ม

230 SUTHIPARITHAT

Vol.33 No.106 April - June 2019

สาระส�ำคัญเพิ่มเติม
รูปเขียน “หมู” /mu:1/ ภาษาไทยถิ่นภูเก็ตออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะท้าย ว /w/ ค�ำนี้ จึงออก
9
เสียงว่า “หมูว” /mu:w1/
ฝรั่ง ชื่ออื่น เช่น ย่าหมู ชมพู่ บักสีดา มะปุ้น เป็นต้น สรรพคุณ เช่น ราก-แก้น�้ำเหลืองเสีย
ดูดน�ำ้ เหลือง น�ำ้ หนอง ใบ-ดับกลิน่ ปาก ผล-แก้ทอ้ งเดิน ยอด-แก้บดิ ปวดเบ่ง แก้ทอ้ งร่วง ลูกอ่อน-แก้ทอ้ งเสีย
ลูกสุDillenia
ก-ดับกลิindica
่นเหม็นLinn.
ระบายท้อง เป็นต้น (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540, น. 261)
มะตาด
3
คาศัพท์ในสมุดมะตาด
จีน ปรุDillenia
ปรู /pru?
indica Linn./
ำศัพท์ในสมุดจีนตไครยหอม
ปรุ ปรู /pru?
/ งทอด ๑ แกนปรุ ๑ สน ๑ (สันนิบาตตาขาว, น. 217),
รูปแบบการใช้ค�และขนานยา
๑ 3ร:ทิ
รูปแบบการใช้
และขนานยา
ตไครยหอม
ร:ทิน.
งทอด
คนทิสอ่ ๑ กามจาย ๑ รากมเกลื
อ ๑ แกนปรู
๑ แส่มษาน
๑ (ริดสี๑ดวง,
96) ๑ แกนปรุ ๑ สํน ๑ (สันนิบาตตาขาว,
น. 217), คนทิส่อ ๑ ก�ำมจาย ๑ รากมเกลือ ๑ แกนปรู ๑ แส่มษาน ๑ (ริดสีดวง, น. 96)
่ มเติ มำคัญเพิ่มเติม
สาระสาคัญเพิสาระส�
มะตาด ชื่ออื่น มะตาด
เช่น ส้มปรุ
เปลือก-สมานแผล
ารุงร่างกาย
บเสมหะ
ชื่ออืเป็่น นเช่ต้นน ส้สรรพคุ
มปรุ เป็ณนเช่
ต้นน สรรพคุ
ณ เช่น เปลือผล-บ
ก-สมานแผล
ผล-บ�แก้
ำรุไงอร่าขังกาย
แก้ไอ
ถอนพิ
ไข้ แก้
ทอ้ งเสี
เป็นต้อ่ นสารระหว่
(แผ้ว คงพั
างบุคคล, 7 มีนาคม 2560)
ถอนพิษไข้ แก้ขัไข้บเสมหะ
แก้ทอ้ งเสี
ย เป็ษไข้
นต้แก้
น (แผ้
ว คงพั
น,ยการสื
างบุน,คการสื
คล, 7อ่ สารระหว่
มีนาคม 2560)

ภาพที่ 3 มะตาด
ภาพที่ 3 มะตาด
สัตตเขา
สัตตเขา
1
1 /sat
ในสมุด/sat
จีน สษเฃา
khaw11//
คาศัพท์ในสมุดค�ำจีศันพท์สษเฃา
khaw
รูปแบบการใช้ และขนานยา เอาสษเฃาเนาวเฃยิวฝํนกับดอกใมสดํ ตามสคํ วน (ไข้กำ� เดา, น. 33)
รูปแบบการใช้สาระส�
และขนานยา
วฝนกับดอกใมสดตามสควน (ไข้กาเดา, น. 33)
ำคัญเพิ่มเติเอาสษเฃาเนาวเฃยิ
ม
สาระสาคัญเพิสั่ มตเติตเขาเป็
ม นพิกัดยาของเขาสัตว์ 7 ชนิด ได้แก่ วัว ควาย กระทิง กวาง แพะ แกะ และเลียงผา
สรรพคุนพิ
ณกเช่
น แก้พิษร้อนตว์ถอนพิ
นต้นกระทิ
(จรินงทร์กวาง
ผลสมบู
, การสื
่อสารระหว่
างบุคคล,
สัตตเขาเป็
ดั ยาของเขาสั
7 ชนิษดไข้ได้ดัแบก่พิวัษว เป็
ควาย
แพะรณ์แกะ
และเลี
ยงผา สรรพคุ
ณ เช่น
4
กุ
ม
ภาพั
น
ธ์
2560)
แก้พษิ ร้อน ถอนพิษไข้ ดับพิษ เป็ นต้น (จรินทร์ ผลสมบูรณ์, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 4 กุมภาพันธ์ 2560)
หมาร่า
หมาร่า
ค�ำศัพท์ในสมุดจีน รังแมงหมาบ้า /raN5 mI:N5 ma:1 ba:4/, รังหมาบ้า /raN5 ma:1 ba:4/
5 mI:N
1 ba:
และขนานยา
รากบัวหลวง
๑ ฝุน5จิน ma:
๑ รังแมงหมาบ้
า 4๑/,ชาดกอน
อนใน, 5
ค าศัพ ท์ ใ นสมุรูปดแบบการใช้
จี น รัง แมงหมาบ้
า /raN
รัง หมาบ้๑ า(ร้/raN
น.
254),
เอารั
ง
หมาบ้
า
๑
กระหมํ
ง
รองแรง
๑
(ผู
ห
้
ญิ
ง
ลงเลื
อ
ด,
น.
38)
ma:1 ba:4/
สาระส�ำคัญเพิ่มเติม
รูปแบบการใช้หมาร่
และขนานยา
รากบัวหลวง
นจินยวท�
๑ ำรัรังงแมงหมาบ้
ชาดกอน
อนใน, น.
254),ณ
า เป็นชื่อแมลงพวกต่
อที่ใช้๑ดินฝุเหนี
ตามกิ่งไม้หา รื๑อตามที
่อยู่อ๑าศั(ร้ยของคน
สรรพคุ
เอารังหมาบ้า ๑เช่กระหม
ห้ ญิงลงเลื
อด,ไข้กน.าฬ38)แก้ไข้ทับฤดู แก้ไข้พิษ เป็นต้น (แผ้ว คงพัน, การสื่อสาร
น ดับพิงรองแรง
ษร้อน แก้๑ก(ผู
ระหายน�
้ำ  แก้
ระหว่
า
งบุ
ค
คล,
7
มี
น
าคม
2560)
สาระสาคัญเพิ่ มเติ ม
หมาร่า เป็ นชื่อแมลงพวกต่อทีใ่ ช้ดนิ เหนียวทารังตามกิง่ ไม้หรือตามทีอ่ ยู่อาศัยของคน สรรพคุณ เช่น ดับพิษร้อน
แก้กระหายน้า แก้ไข้กาฬ แก้ไข้ทบั ฤดู แก้ไข้พษิ เป็ นต้น (แผ้ว คงพัน, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 7 มีนาคม 2560)

เอารังหมาบ้า ๑ กระหมงรองแรง ๑ (ผูห้ ญิงลงเลือด, น. 38)
สาระสาคัญเพิ่ มเติ ม
สุทธิปริทัศน์
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หมาร่า เป็ นชื่อแมลงพวกต่อทีใ่ ช้ดนิ เหนียวทารังตามกิง่ ไม้หรือตามทีอ่ ยู่อาศัยของคน สรรพคุณ เช่น ดับพิษร้อน
แก้กระหายน้า แก้ไข้กาฬ แก้ไข้ทบั ฤดู แก้ไข้พษิ เป็ นต้น (แผ้ว คงพัน, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 7 มีนาคม 2560)

10
ภาพที่ 4หม้
หมาร่
อข้าาวหม้อแกงลิ ง
หมาร่ดา จีน แหนงนายภราน /nI:N1 na:j 5 phra:n5/
คภาพที
าศัพ่ ท์4ในสมุ
รูปแบบการใช้
หม้อข้าและขนานยา
วหม้อแกงลิง รากไมคอนติหมา ๑ แหนงนายภราน ๑ (กระษัยกล่อน, น. 235)
สาระสาคัค�ญำศัเพิพ่ มท์ใเตินสมุ
ม ดจีน แหนงนายภราน /nI:N1 na:j 5 phra:n5/
รูปอแบบการใช้
รากไมคอนติเตงเหมงนายพราน
หมา ๑ แหนงนายภราน
กล่อน, ณน.เช่235)
หม้อข้าวหม้
แกงลิงชื่ออืและขนานยา
่น เช่น แหนงนายพราน
โตโว่๑เป็(กระษั
นต้นยสรรพคุ
น แก้ขดั เบา
สาระส�
ำ
คั
ญ
เพิ
ม
่
เติ
ม
แก้กระษัยกล่อน เป็ นต้น (นิโรธ โชติช่วง, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2560)
หม้อข้าวหม้อแกงลิงชื่ออื่น เช่น แหนงนายพราน เตงเหมงนายพราน โตโว่ เป็นต้น สรรพคุณ
เช่น แก้ขดั เบา แก้กระษัยกล่อน เป็นต้น (นิโรธ โชติชว่ ง, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2560)

ภาพที่ 5 หม้อข้าวหม้อแกงลิง
ภาพที่ 5 หม้อข้าวหม้อแกงลิง
อภิ ปรายผล
อภิปรายผล
การศึกษาเรื
่องก“อภิ
พท์ธยานศั
าสมุพท์นยไพรในสมุ
ดจีนของจั
งหวัดงหวั
ภูเดก็ภูตเ”ก็ผูต”ว้ จิ ผูยั ว้ นจิ ยั าเสนอการอภิ
การศึ
ษาเรืธอ่ านศั
ง “อภิ
าสมุนไพรในสมุ
ดจีนของจั
น�ำเสนอการอภิปปรายผลดั
รายผล งต่อไปนี้
1.
ดังการบั
ต่อไปนีนทึ้ กตารายาในสมุดจีน มีเพียงลักษณะรูปเล่มเท่านัน้ ที่แตกต่างจากหนังสือบุด สมุดข่อย หรือสมุดไทย
การบัลักนษณะ
ทึกต�ำรายาในสมุ
มีเพียงลักษณะรูปภเล่าษาไม่
มเท่านัแน้ ตกต่
ทีแ่ ตกต่
ด สมุนดว่ข่อายการบันทึก
ส่วนการนาเสนอเนื1.้อหา
วิธกี ารบันดทึจีกน ตลอดจนการใช้
างกัานงจากหนั
มากนักงสืดัอบุงจะเห็
หรือสมุดไทย ส่วนการน�ำเสนอเนือ้ หา ลักษณะ วิธกี ารบันทึก ตลอดจนการใช้ภาษาไม่แตกต่างกันมากนัก
ข้อมูลในสมุ
จีนไม่
ๆ ทีามีเ่ กีกย่ ารน�
วข้ำอเสนอเรื
งกับของชาวจี
น มีเทีพี่เยกีงวิ
ษาโรค ความเชื
่อที่
ดังดจะเห็
นว่ปารากฏว่
การบันาทึมีกกข้ารน
อมูลาเสนอเรื
ในสมุดจี่อนงราวใด
ไม่ปรากฏว่
่องราวใดๆ
่ยวข้ธกี อารรั
งกับกของชาวจี
น
เกี่ยวกับการรั
ป็ นไปในลั
กษณะเดี
ทึกตารายาในวรรณกรรมท้
มีเพียกงวิษาโรค
ธีการรัทีก่เษาโรค
ความเชื
่อที่เกีย่ยวกั
วกับบการบั
การรักนษาโรค
ที่เป็นไปในลักษณะเดีองถิ
ยวกัน่ ประเภทอื
บการบันทึ่นกต�ๆำเช่
ราน สมุดจีน
ฉบับที่ 1 เริ
ม่ ต้นเนื้อหาเพื่อความเป็
นสิรมิ งคลด้
วแสดงความเคารพต่
ส่ ถิตนอยู
กพืน้ ที่ และ
ยาในวรรณกรรมท้
องถิ่นประเภทอื
่น วๆยการกล่
เช่น าสมุ
ดจีนฉบับที่ 1 เริ่มอต้ปวงเทพเทวดาที
นเนื้อหาเพื่อความเป็
สิร่ใิมนทุ
งคล
ด้วเทพเทวดาให้
ยการกล่าวแสดงความเคารพต่
่ในทุม่ กต้พืน้นขนานยาด้
ที่ และขออั
ญธเชิกี ญารต่
เทพเทวดาให้
ขออัญเชิญ
มาดูแล ปกป้ องรัอกปวงเทพเทวดาที
ษาหมู่มวลมนุ ษ่สย์ถิมีตกอยูารเริ
วยวิ
าง ๆ เช่น เริม่ ด้วย
มาดู
แ
ล
ปกป้
อ
งรั
ก
ษาหมู
่
ม
วลมนุ
ษ
ย์
มี
ก
ารเริ
่
ม
ต้
น
ขนานยาด้
ว
ยวิ
ธ
ี
ก
ารต่
า
งๆ
เช่
น
เริ
่
ม
ด้
ว
ยอาการของ
อาการของโรค
ชื่อโรค ส่วนประกอบของขนานยา เป็ นต้น เช่น “ถ้าเด้กเกิดวัน ๗” “ทรางแดงนันให้เอา...” มีการลงท้าย
โรค ชื่อโรค ส่วนประกอบของขนานยา เป็นต้น เช่น “ถ้าเด้กเกิดวัน ๗” “ทรางแดงนันให้เอา...” มี
ขนานยาด้การลงท้
วยการบอกสรรพคุ
ณของยา
เช่น “ดีนักแล”ณ“วิ
เศษนักเช่แล”
เป็ นนต้ักแล”
น สอดคล้
องกักบแล”
การศึเป็
กษาของ
สุดารัตน์องกัตัณ
ายขนานยาด้
วยการบอกสรรพคุ
ของยา
น “ดี
“วิเศษนั
นต้น สอดคล้
บ ฑะอาริยะ
(2548) เรืการศึ
่อง “การวิ
เคราะห์
งหวั
ดพังงา”
คุณช่วย ปิ ยวิทย์ (2532)ดไทย
เรื่อง “ภาษา
กษาของ
สุดตารัารายาแผนโบราณจากสมุ
ตน์ ตัณฑะอาริยะ (2548)ดไทย
เรื่อง ของจั
“การวิ
เคราะห์
ต�ำรายาแผนโบราณจากสมุ
ของจั
ง
หวั
ด
พั
ง
งา”
คุ
ณ
ช่
ว
ย
ปิ
ย
วิ
ท
ย์
(2532)
เรื
อ
่
ง
“ภาษาและคติ
ค
วามเชื
อ
่
ในต�
ำ
รายาพื
น
้
บ้
า
นจากวั
ด
และคติความเชื่อในตารายาพืน้ บ้านจากวัดบิง ตาบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” เอมอร ตรีชนั ้ (2528) เรื่องบิง“การศึกษา
ต�ำบลโชคชั
ย จั่องหวั
นครราชสีมา” เอมอร ตรีดชไทยของจั
ั้น (2528)งหวั
เรื่อดงสุพ“การศึ
านภาษาและคติ
ความเชืที่อพ่ บว่า
ด้านภาษาและคติ
ความเชื
ในตดารายาแผนโบราณจากสมุ
รรณบุกรษาด้
ี นครปฐม
และสมุทรสาคร”
ในต�ำรายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร” ที่พบว่า มีกลวิธี
มีกลวิธกี ารบั
นทึนกทึทีกส่ ทีอดคล้
องกัองกั
นน
การบั
่สอดคล้
2. การบันทึกตารายาในสมุดจีน เป็ นการบันทึกตามการออกเสียงของผูบ้ นั ทึกเป็ นสาคัญ แม้จะไม่สามารถระบุ
ได้อย่างชัดเจนว่าผูบ้ นั ทึกเป็ นคนภูเก็ต หรือบันทึกโดยใช้ภาษาถิน่ ภูเก็ต เพราะมีเพียงคาศัพท์บางคาเท่านัน้ ทีบ่ นั ทึก
ตามการออกเสียงสาเนียงภูเก็ต คือ การออกเสียงพยัญชนะสะกด /-k/ เมื่อตามหลังเสียงสระยาวจะเปลีย่ นไปเป็ นเสียง
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2. การบันทึกต�ำรายาในสมุดจีน เป็นการบันทึกตามการออกเสียงของผูบ้ นั ทึกเป็นส�ำคัญ แม้จะ
ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าผู้บันทึกเป็นคนภูเก็ต หรือบันทึกโดยใช้ภาษาถิ่นภูเก็ต เพราะมีเพียงค�ำ
ศัพท์บางค�ำเท่านัน้ ทีบ่ นั ทึกตามการออกเสียงส�ำเนียงภูเก็ต คือ การออกเสียงพยัญชนะสะกด /-k/ เมือ่ ตาม
หลังเสียงสระยาวจะเปลี่ยนไปเป็นเสียง /-?/ เช่น ม่เก้า: มเกาะ มะเกาะ /ma?7 kC?3/ (มะกอก) เดา:บ้วผ้น
/dC?3 bua3 phan1/ (ดอกบัวผัน) เป็นต้น และใช้ค�ำศัพท์ที่นิยมใช้ในจังหวัดภูเก็ต เช่น ก�ำหยาน (ก�ำยาน)
ยาหนัด (สับปะรด) อยาหมู (ฝรั่ง) เป็นต้น แต่ไม่พบข้อมูลลักษณะการบันทึกค�ำศัพท์ที่สื่อเอกลักษณ์ทาง
ภาษาของชาวภูเก็ตที่มีการใช้ค�ำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนปะปนอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้
เขียนค�ำอ่านเป็นเสียงภาษาไทยถิ่นภูเก็ต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านการออกเสียงของ
ภาษาไทยถิน่ ภูเก็ตไว้ ส่วนลักษณะค�ำศัพท์ทใี่ ช้บนั ทึกต�ำรายา ผูว้ จิ ยั พบว่าค�ำศัพท์จำ� นวนหนึง่ มีการบันทึก
ลักษณะเดียวกับค�ำศัพท์ทปี่ รากฏอยูท่ วั่ ไปในท้องถิน่ อืน่ ๆ เช่น มัดกา (มะกา) เขิอหึน (มะเขือ่ ขืน่ ) ง้ว (วัว)
เจจหมูนยาน (บอระเพ็ด) เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ
(2548) เรื่อง “การวิเคราะห์ต�ำรายาแผนโบราณจากสมุดไทย ของจังหวัดพังงา” ที่พบว่ามีการใช้ค�ำศัพท์
ภาษาถิ่นลักษณะเดียวกันกับในสมุดจีน เช่น น�้ำส้มโหนด (น�้ำส้มโตนด) เป็นต้น
3. การบันทึกต�ำรายาในสมุดจีน ผู้บันทึกไม่มีกฎเกณฑ์การบันทึกที่แน่นอน ทั้งการใช้พยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ โดยมุ่งเน้นเพื่อการออกเสียงตามที่ต้องการ ดังจะเห็นได้ว่าการศึกษาครั้งนี้มีการใช้
รูปค�ำศัพท์ยาสมุนไพร จ�ำนวน 484 ค�ำ แต่มีรูปเขียน จ�ำนวน 1,023 รูปเขียน โดยเฉพาะค�ำว่า ขมิ้นอ้อย
ที่พบว่ามีรูปเขียนมากที่สุด คือ จ�ำนวน 14 รูปเขียน บอระเพ็ด จ�ำนวน 12 รูปเขียน เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณชลกร แสงแก้ว (2552, น. 253) เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบค�ำเรียกชื่อสมุนไพรภาค
ใต้จากหนังสือบุดกับภาษาไทยมาตรฐาน” พบว่า ลักษณะการเขียนค�ำศัพท์สมุนไพรในหนังสือบุด เป็นการ
เขียนตามเสียงที่ได้ยิน ไม่มีกฎเกณฑ์และรูปแบบที่แน่นอน ท�ำให้ค�ำศัพท์สมุนไพรบางชนิดมีรูปแบบการ
เขียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญ ทองวิไล (2547) เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์
วรรณกรรมภาคใต้เรือ่ งสินนุราชค�ำกาพย์” ทีก่ ล่าวถึงอักขรวิธที บี่ นั ทึกในหนังสือบุดเรือ่ งสินนุราชค�ำกาพย์
ว่า มีการสะกดการันต์ที่ลักลั่น ส่วนใหญ่เป็นไปตามเสียงพูด และวรรณยุกต์ที่พบมีเพียงรูปโท อย่างไร
ก็ตามการที่ค�ำศัพท์สมุนไพรบางค�ำปรากฏรูปเขียนเป็นจ�ำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่า ค�ำศัพท์ดังกล่าวเป็น
ชื่อสมุนไพรที่ปรากฏการใช้เป็นส่วนประกอบของขนานยาหรือเครื่องยาหลายขนาน ท�ำให้มีความถี่ในการ
บันทึกในสมุดจีน หรือในหนังสือบุดหลายฉบับ ประกอบกับค�ำศัพท์ทมี่ รี ปู เขียนจ�ำนวนมาก เช่น บอระเพ็ด
เป็นค�ำศัพท์ที่บันทึกยาก ด้วยลักษณะการออกเสียงที่แตกต่างกันไป ท�ำให้ผู้บันทึกมุ่งเน้นการบันทึกเพื่อ
ให้เข้าใจความหมายมากกว่าความถูกต้องตามหลักการเขียนสะกดค�ำ เป็นต้น
4. การบันทึกต�ำรายาในสมุดจีนสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวใต้ เช่น วัฒนธรรม
การปรุงอาหาร การสร้างบ้านเรือนที่สะท้อนผ่านค�ำศัพท์สมุนไพร เช่น “กะเหมงฝรา” (หญ้ายองไฟ)
เป็นเขม่าควันไฟจากการหุงต้มด้วยไม้ฟืน น�ำขิ่กลา (น�้ำคร�ำ) เป็นน�้ำทิ้งจากการซักล้างที่หมักหมมเป็น
หลุมอยู่ใต้ถุนครัวเรือน เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ อุษา ช่วยบ�ำรุง (2550, น. 119) เรื่อง
“ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้” ที่กล่าวถึงวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง
เต่าทอง ที่ปรากฏการใช้ค�ำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการปรุงอาหารของชาวใต้ เช่น
ก้อนเส้า ผรา เป็นต้น ดังความว่า “ตาฉวยได้ก้อนเส้า แขวนหัวเต่าไว้สองก้อน ตายายสั่นไม่หย่อน
ขึ้นไปนอนอยู่บนผรา” ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าการบันทึกเรื่องราวในอดีตด้วยภาษาผ่านวรรณกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
5. การบันทึกต�ำรายาในสมุดจีน มีการใช้ค�ำศัพท์ภาษาถิ่น ค�ำโบราณ รวมถึงวิธีการเขียนที่ไม่มี
หลักเกณฑ์ที่แน่นอน ท�ำให้อ่านยาก การจะอ่านให้เข้าใจ และสื่อความหมายได้ถูกต้อง จ�ำเป็นต้องศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร การสอบถามจากผู้รู้ เช่น แพทย์พื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการร้านยาแผน
โบราณ เป็นต้น การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั พบว่า ค�ำศัพท์บางค�ำแม้ในเบือ้ งต้นไม่สามารถระบุได้วา่ หมายถึงสิง่
ใด แต่เมื่อพิจารณาข้อความหรือเครื่องยาที่อยู่แวดล้อมท�ำให้เข้าใจความหมายได้ เช่น ค�ำว่า “น�้ำนอง”
ที่เป็นค�ำพ้องรูปกับสมุนไพรหลายชนิด เช่น รางจืด เถาคัน เป็นต้น จึงต้องพิจารณาถึงบริบทการใช้อย่าง
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รอบด้าน เช่น ส่วนที่ใช้เป็นเครื่องยา ไม่ว่าจะเป็น หัว ราก ใบ เหง้า เป็นต้น รวมทั้งศึกษาสรรพคุณของ
สมุนไพรชนิดนั้นมาประกอบการพิจารณา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ายังมีค�ำศัพท์บางค�ำที่ไม่สามารถ
หาค�ำตอบได้ เช่น จากข้อความว่า ลูกผลามสัตรุ น�ำประสานทอง ลินทเล สม่อทัง ๓ (แก้พยาธิ, น.
174) จากการศึกษาเอกสาร การสอบถามแพทย์พื้นบ้านหลายคน ยังไม่มีคนใดสามารถระบุได้อย่าง
แน่ชัดว่า “ผลามสัตรุ” เป็นสมุนไพรใด การสืบค้นเพื่อหาความหมายจึงยังคงต้องด�ำเนินต่อไป แม้ท้าย
ที่สุดอาจจะไม่มีค�ำตอบตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพราะมีการบันทึกข้อมูลมาเป็นระยะเวลานาน ค�ำบางค�ำอาจ
จะไม่ปรากฏการใช้ในปัจจุบัน บางค�ำสูญหายไป การตรวจสอบจากผู้รู้เพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน
จึงกระท�ำได้ยาก สอดคล้องกับที่พระยาพิศนุประสาทเวช (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น.
15) กล่าวไว้ในค�ำน�ำ หนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เล่ม 1 และแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เล่ม 2 ว่า “พระ
คัมภีรแ์ พทย์ในประเทศสยาม ซึง่ นักปราชญ์ผรู้ ชู้ ำ� นาญในวิชาแพทย์ได้เรียบเรียงไว้ชา้ นานแลใช้ตอ่ กันมาจน
ทุกวันนี้ นั้นจะหาที่ถูกต้องแท้เปนการยาก ด้วยคัดลอกต่อ ๆ กันมา ย่อมจะขาดเหลือบ้างเปนธรรมดา
ยิ่งผู้ที่ไม่มีความช�ำนาญแล้วก็ไม่สามารถจะตรวจตราให้รู้ถูกรู้ผิดได้” ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าต�ำรายาที่
มีการบันทึกมาเป็นเวลานาน อาจจะมีการคัดลอกต่อ ๆ กันมาท�ำให้ข้อมูลตกหล่นหากจะมีการศึกษาต่อ
โดยไม่วิเคราะห์อย่างรอบด้านก็จะท�ำให้เกิดความผิดพลาดได้
6. การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษาถิ่น หรือพืชสมุนไพร เมื่อต้องท�ำความ
เข้าใจค�ำศัพท์ในเบื้องต้นก่อนที่จะไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นกระท�ำได้ยาก ประกอบกับแพทย์พื้น
บ้านที่สามารถเข้าใจค�ำศัพท์โบราณ หรือค�ำภาษาถิ่นที่ใช้มาตั้งแต่โบราณมีจำ� นวนน้อยลง ผู้รู้มักจะเป็น
ผูส้ งู วัยทีศ่ กึ ษาการแพทย์พนื้ บ้านมาอย่างยาวนาน หากเป็นคนรุน่ ใหม่กจ็ ะต้องเป็นผูท้ สี่ นใจด้านการแพทย์
พื้นบ้านอย่างจริงจัง หรือได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าที่เป็นบุคคลในครอบครัว ซึ่งนับวันจะมีจ�ำนวน
น้อยลง สอดคล้องกับที่ แพทย์พื้นบ้าน คือ เขม คงแก้ว (2560, สัมภาษณ์) ให้ข้อมูลว่า คนรุ่นใหม่สนใจ
เรื่องโบราณน้อยลง โดยเฉพาะเรื่องยาสมุนไพร เพราะเห็นว่ามีการแพทย์สมัยใหม่คอยรองรับการดูแล
อาการเจ็บไข้ได้ป่วย และสอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา บุษบงค์ (2559, น. 42) เรื่อง “ภูมิปัญญา
การแพทย์พนื้ บ้านหนังสือบุดภาคใต้ของนายหิน้ โชติอมั มร” ทีก่ ล่าวถึงการรักษาโรคโดยศึกษาจากหนังสือ
บุดว่า มีจ�ำนวนน้อยมาก เนื่องจากไม่เป็นที่นิยมของแพทย์พื้นบ้าน ด้วยข้อจ�ำกัดของภาษา สมุนไพรที่
หาได้ยาก การสูญหายของหนังสือบุด รวมทั้งขาดการถ่ายทอด เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตอาจสูญหายไป จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานหรือผู้ที่ที่
เกี่ยวข้องจะได้ตระหนัก หามาตรการป้องกัน และด�ำเนินการต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง “อภิธานศัพท์ยาสมุนไพรในสมุดจีนของจังหวัดภูเก็ต” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การวิจัยครั้งนี้พบว่ามีการใช้ค�ำศัพท์โบราณ ค�ำศัพท์เฉพาะท้องถิ่น ค�ำศัพท์ที่ใช้ใน
การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน คนส่วนใหญ่จึงเข้าใจความหมายได้ยาก ควรจะมีการรวบรวมค�ำศัพท์ดังกล่าว
เพิ่มเติมลงในพจนานุกรมภาษาถิ่น เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ
1.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่ามีองค์ความรู้ด้านการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน และมีขนานยา
จ�ำนวนมากทีใ่ ช้ในการรักษาโรค เช่น แก้ไข้ แก้ไอ ขับระดู เป็นต้น หน่วยงานหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เช่น แพทย์
นักวิชาการเคมี เป็นต้น ควรจะได้ตรวจสอบความถูกต้องโดยอาศัยหลักการทางการแพทย์ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถน�ำองค์ความรู้ดังกล่าวน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
1.3 วรรณกรรมท้องถิน่ ทีม่ กี ารบันทึกในรูปแบบของเอกสารสมุดจีนพบว่ามีจำ� นวนน้อย ควร
จะได้มีการจัดเก็บ ศึกษา เพื่อบันทึกภูมิปัญญาอันมีค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษากลวิธกี ารน�ำเสนอสรรพคุณของขนานยา รวมทัง้ ความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับการรักษา
โรค เช่น หากรับประทานยาขนานนี้จะมีก�ำลังมากขึ้น ท�ำให้เดินได้รวดเร็วกว่าคนปกติทั่วไป เป็นต้น
2.2 ควรเปรียบเทียบค�ำศัพท์ยาสมุนไพร และขนานยาทีป่ รากฏในวรรณกรรมท้องถิน่ ประเภท
สมุดจีน หนังสือบุด สมุดไทย ของภาคใต้กบั ค�ำศัพท์ยาสมุนไพรทีป่ รากฏในแวดวงการแพทย์แผนปัจจุบนั
หรือที่ใช้กันโดยทั่วไป
2.3 ควรรวบรวมค�ำศัพท์ยาสมุนไพรจากแหล่งข้อมูลที่เป็นแพทย์พื้นบ้านของท้องถิ่นต่างๆ
เพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การใช้ค�ำศัพท์ยาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านแต่ละท้องถิ่น
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