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คำนำ 

 ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย และยารักษา

โรค  ซึ่งในประเด็น “ยารักษาโรค” นั้นถือเป็นสิ่งที่มนุษย์มิสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะ “โรคภัยไข้เจ็บ” สามารถ

เกิดข้ึนได้กับทุกคน หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคในประเทศไทยปรากฏขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ราว 

2,500-3,000 ปีมาแล้ว จากการพบกะโหลกของมนุษย์ถูกเจาะเป็นรูกลมบริเวณขมับด้านซ้าย ที่แหล่งโบราณคดี

บ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี มีข้อสันนิษฐานว่า เป็นวิธีการรักษาโดยการเจาะด้วยเครื่องมือบางประเภทเพื่อขับผรีา้ย 

ที่ก่อให้เกิดโรค อาทิ การปวดศีรษะข้างเดียว และ โรคลมบ้าหมู ให้หายไปจากผู้ป่วย หรือคาดว่าเกี่ยวข้องกับ

พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

 พัฒนาการของการรักษาโรคมีต่อมาในอีกหลายช่วงสมัย เทคนิควิธีการรักษา และยารักษาโรคมีคุณสมบัติ

ที่สามารถรักษาโรคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น มีหลักฐานการนำสมุนไพรมาผลิตยารักษาโรค และสืบทอดภูมิปัญญา

เหล่านั้นจากรุ่นสู่รุ่น แม้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามาสู่สยาม และส่งผลกระทบต่อแพทย์

แผนไทยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่แพทย์แผนไทยก็มีการพัฒนาจนสามารถยืนหยัดอยู่คู่กับแพทย์แผนตะวันตกได้

อย่างไม่มีปัญหา 

 ร้านยาบ้านหมอหวาน (บำรุงชาติสาสนายาไทย) ก่อตั้งขึ้นโดยนายหวาน รอดม่วง ซึ่งประกอบอาชีพเป็น

แพทย์แผนโบราณ ดำเนินการตรวจรักษาโรคและผลิตยาสมุนไพรเพื่อรักษาทั้งประชาชนทั่วไปและขุนนางในราช

สำนัก โดยมีตำรับยาเป็นของตัวเองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน  

ทั้งนี้ ร้านยาบ้านหมอหวานยังคงผลิตยาในตำรับดั้งเดิม ภายใต้การดูแลของทายาทรุ่นที่ 4 ด้วยประวัติของร้านยา

บ้านหมอหวาน รวมไปถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมของร้านและประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ร้านยา

บ้านหมอหวานมีคุณสมบัติของการเป็นแหล่งเรียนรู้ครบถ้วน การนำแนวคิดการจัดการการเรียนรู้ในรูปแบบ

พิพิธภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยนี้ จึงส่งผลให้สถานที่แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของร้านขายยา

แผนไทยได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณภาสินี ญาโณทัย ที่อนุญาตให้เข้าเก็บข้อมูลภายในร้านยาบ้านหมอหวานและอำนวย

ความสะดวกตลอดระยะเวลาทำงานวิจัย นายภานุวัฒน์ อรุณรุ่ง นายจิตรภัทร ช่วยนุ่ม ผู้ช่วยสำรวจและเก็บข้อมูล 

ขอขอบคุณคณาจารย์ในภาควิชาโบราณคดีที ่ช่วยให้ข้อมูลและคำปรึกษาระหว่างทำงานวิจัย และท้ายที ่สุด

ขอขอบคุณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้  

ผุสดี รอดเจริญ 
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บทคัดย่อ 

มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย และยารักษาโรค ซึ่งหลักฐานที่

เกี ่ยวข้องกับการรักษาโรคในประเทศไทยปรากฏขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2,500-3,000 ปีมาแล้ว    

การพบกะโหลกของมนุษย์ ที่ถูกเจาะเป็นรูกลมบริเวณขมับด้านซ้ายสันนิษฐานว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษา

อาการเจ็บปวด ทั้งยังพบเมล็ดพืชนานาชนิดที่อาจใช้เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค กระทั่งเข้าสู่สมัยทวารวดี 

ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการผลิตยาคือ แท่นหินและหินบดยา จากหลายแหล่งโบราณคดีร่วมสมัย  และยังพบ

โรงพยาบาล หรือ อโรคยศาล ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อีกด้วย 

 พัฒนาการของการรักษาโรคมีต่อมาในอีกหลายยุคสมัย เทคนิควิธีการรักษา และยารักษาโรคมีคุณสมบัติที่

สามารถรักษาโรคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 การรักษาโดยแพทย์แผนตะวันตกแพร่หลาย

มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการทำงานของแพทย์แผนไทยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีแนวคิด

สนับสนุนการแพทย์ทั้งแผนตะวันตกและแผนไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดประชุมแพทย์หลวงเพื่อชำระตำรายา

แพทย์แผนไทย และก่อตั้งศิริราชพยาบาลขึ้น เริ่มผลิตยาตำราหลวง รวมไปถึงการออกประกาศพระราชบัญญัติ

การแพทย์เพื่อการควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงส่งผลให้แพทย์แผนไทยมีการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

 ร้านยาบ้านหมอหวาน (บำรุงชาติสาสนายาไทย) ก่อตั้งขึ้นโดยนายหวาน รอดม่วง ซึ่งเริ่มอาชีพแพทย์  

แผนโบราณตั ้งแต่สมัยร ัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัวต่อเนื ่องมาจนถึงร ัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ดำเนินการทั้งการตรวจรักษาโรคและผลิตยาสมุนไพรเพื่อรักษา

ทั ้งประชาชนทั่วไปและขุนนางในราชสำนัก โดยผลิตยาตามยาตำราหลวงและผลิตตำรับยาเป็นของตัวเอง          

ในปัจจุบันร้านยาบ้านหมอหวานยังคงผลิตยาในตำรับดั้งเดิม ภายใต้การดูแลของทายาทรุ่นที่ 4 ด้วยประวัติศาสตร์

สืบทอดมายาวนานของร้านยาบ้านหมอหวาน ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการผลิตยาที่หลงเหลืออยู่ภายในร้าน    

รวมไปถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมของร้าน และประวัติศาสตร์ในพื้นที่ข้างเคียงนั้น ส่งผลให้ร้านยาบ้านหมอหวาน  

มีคุณสมบัติของการเป็นแหล่งเรียนรู้ครบถ้วน  

การวิจัยครั้งนี้ จึงนำแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ และ

นำมาเรียบเรียงผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้เพ่ือสื่อสารข้อมูลของร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ได้แก่ 1) ที่คั่นหนังสือที่ให้

ข้อมูลวัตถุชิ้นเด่น 2) แผ่นพับอธิบายความสำคัญของตัวอาคาร วัตถุสิ่งของ และตัวยาสำคัญของหมอหวาน และ   

3) เอกสารความรู้ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ามายังร้านยาบ้านหมอหวาน เพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็น

ประโยชน์กับทายาทผู้ดำเนินกิจการร้านยาบ้านหมอหวานให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป 
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Abstract 

There are arguably four necessities for living: food, clothing, shelter, and medicine. The 

use of the latter in Thailand can be traced back to the prehistoric period, ca. 2,500-3,000 BP. This 

is evidenced in a hole found in the left temporal bone of a prehistoric individual, interpreted as 

a practice of trepanation, and the discovery of some floral remains that may have been herbal 

medicines. The medical practices become clearer in the historical period as demonstrated using 

grinding stones for medicine making in the Dvaravati period and the establishment of hospitals 

during the reign of the Angkorian King Jayavaraman VII. 

The medicine and its technology had been developed continuously through times leading 

to the introduction of more advanced medical traditions. It was until the reign of King Rama IV 

that Thailand saw the wide adoption of the western medicine, which greatly affected Thai medical 

traditions. This change then led to overhaul of Thai medical system initiated by King Rama V and 

VI who commissioned various medicine-related projects such as an assembly of royal physicians 

to revise the knowledge of Thai traditional medicine, the founding of the first modern hospital 

“Siriraj Phayaban”, the production of household remedies under the Royal Project, and the 

announcement of the medical-related acts. 

Mo Waan Apothecary Shop (Bumrung Chat Sasana Ya Thai) was found by Mr. Waan Rod-

Muang, a Thai traditional medical practitioner, who had been active from the reigns of King Rama 

V to King Rama IX. He provided a service to commoners and noblemen as well as making medicine 

using both Royal recipes and his own creations. The practices have been continued to this day 

under the supervision of the 4th generation. Its long business history is collected within various 

medical-related equipment, the shop’s architectural design as well as the surrounding 

environment, making Mo Waan Apothecary Shop a true learning space.         

Adopting the framework of museum as a resource in teaching and learning, this research 

endeavours to develop Mo Waan Apothecary Shop as a learning space and create a learning 

media to promote its knowledge to wider audiences. The media include bookmarks with 
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information on highlighted objects, leaflets containing information about the development of a 

learning museum on the theme of the history of Thai medical tradition at Mo Waan Apothecary 

Shop, and booklets giving information about Mo Waan Apothecary Shop for visitors. The research 

hopes that the materials developed in this programme can help the promotion of this pharmacy 

and for the owners to use them for the future activities. 
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บทที่ 1  

ประวัติการรักษาโรคและการแพทย์ที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทย 

 

พัฒนาการด้านการรักษาโรคจากหลักฐานทางโบราณคดี 

 ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศตไทยนั้น มนุษย์เริ่มก่อร่างสร้างฐานในหลากหลายมิติ ทั้ง

ด้านวิถีชีวิตและสังคมวัฒนธรรม จากแรกเริ่มที่ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ หาพืชพันธุ์ตามธรรมชาติ ดำเนินชีวิต

อย่างเร่ร่อนและผลัดถิ่น จนกระทั่งเรียนรู้การตั้งถิ่นฐาน รู้จักการเพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมไปถึงการ

พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ทั้งนี้เมื่อสังคมมนุษย์เริ่มพัฒนาขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ 

ที่เป็นเงื ่อนไขต่อการธำรงอยู่ของชีวิตก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็นปัจจัยพื้นฐาน อันประกอบไปด้วย อา หาร 

เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย และยารักษาโรค ซึ่งในประเด็น “ยารักษาโรค” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงจาก “โรคภัยไข้เจ็บ” ได้  

 หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคที่ปรากฏในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เช่น การขุดค้น

ทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านธาตุ บริเวณใกล้เคียงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี พบชิ้นส่วน

กะโหลกของมนุษย์ในสมัยสำริดถูกเจาะเป็นรูกลมบริเวณขมับด้านซ้ายของกะโหลก ขนาด 9x10 ม.ม. จาก

การศึกษามีข้อสันนิษฐานว่า เป็นวิธีการรักษาโดยการเจาะด้วยเครื่องมือบางชนิด ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า “Trepanation” 

หรือ “Trephination” หรือ “Trephining” มีการสันนิษฐานสาเหตุของวิธีรักษาดังกล่าวหลากหลายประเด็น ทั้ง

ในแง่มุมของนักมานุษยวิทยาที่คาดว่าเป็นกระทำเพื่อขับผีร้ายที่ก่อให้เกิดโรค อาทิ การปวดศีรษะข้างเดียว  และ 

โรคลมบ้าหมู ให้หายไปจากผู้ป่วย หรือคาดว่าเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และวัฒนา ศุภวัน ศึกษาโครงกระดูกที่พบจากแหล่งโบราณคดี

บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี พบกะโหลกท่ีคาดว่าเสียชีวิตด้วยโรคโลหิตจางเรื้อรัง1 และยังพบร่องรอยของโรคต่าง ๆ 

ที่ปรากฏในแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น พบกะโหลก

ศีรษะที่มีลักษณะของผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับเลือด คือโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) และซิกคลีเมีย (Sicklemia) ทั้งนี้

ยังมีโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กหรือธาตุอาหารอ่ืน ๆ และวัณโรค นอกจากนี้ยังพบโรคที่เก่ียวข้องกับฟันผุ 

ซึ่งเป็นโรคปกติของผู้คนในสังคมแบบเกษตรกรรม ทั้งนี้การรักษาโรคภัยในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ไม่ถูกหลัก

 

 1 สุด แสงวิเชียร, มอญในอดีตและปัจจุบนั (การศึกษาโครงกระดูกและเคร่ืองใช้ ในสมัยทวาราวดี), (พระนคร : โรง
พิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2513), 30. 
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อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากของผู้คนในยุคนั้น โดยสถิติจากโครงกระดูกมนุษย์จำนวน 139 

โครง ณ แหล่งโบราณคดีโนนนกทา มีอายุเฉลี่ยตอนเสียชีวิต 24.7 ปี มีเพียงไม่กี ่รายที่อยู่ถึงวัยชรา ช่วงวัยที่

เสียชีวิตเยอะที่สุดคือระหว่าง 2 – 6 ขวบ และท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จากตัวอย่างโครงกระดูก 23 โครง มีอายุ

เฉลี่ยตอนเสียชีวิตที ่27.8 ปี2 

 นอกจากนี้ยังพบร่องรอยของโรคภัยที่ปรากฏบนโครงกระดูกมนุษย์จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้แก่ 

โรคไขข้ออักเสบ (Bone Arthritis หรือ Osteoarthritis) โรคเนื้องอก (Tumor) และโรคคล้ายเนื้องอก เนื้องอก

จากไขสันหลังอักเสบ และ โรคเลือดผิดปกติ เช่น โลหิตจาง (Anemia) โรคโลหิตจางธารัสซีเมีย (Thalassemia) 

นอกจากนี้ยังพบโรคที่ไม่ร้ายแรงมาก เช่น โรคเหงือกอักเสบ (Periodontal Disease) และฝันผุ ซึ่งฟันผุนี้เองที่

สามารถสะท้อนถึงระบบโภชนาการที่มีคาร์โบไฮเดรต (แป้ง) ปนอยู่มาก3 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: ร่องรอยฟันผุ และฟันสึกจากโครงกระดูกที่บ้านเชียง  

ที่มา: Michael Pietrusewsky and Michele Toomay Douglas, Ban Chiang I: a prehistoric village site 

in Northeast Thailand. I, the human skeketal remains, ( Philadelphia: University of 

Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2002), 58, 61. 

 ทั้งนี้ พืชพรรณที่พบจากแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งพบ

เมล็ดธัญพืชสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นทั้งอาหารและสมุนไพรได้ มีการศึกษาโดยดักลาส เยน (Douglas E. Yen) 

สามารถจำแนกสายพันธุ์พืชได้ 22 ชนิด ดังต่อไปนี้4 

 

 2 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 31. 
 3 เรื่องเดียวกัน, 32. 
 4 เรื่องเดียวกัน, 32 - 33. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น 

Aleurites moluccana มะเยาหรือมะยาว ในบางท้องถิ่นเรียกว่าสบู่ดำ ดักลาส อี. เยน 
(Douglas E. Yen) กล่าวว่า คนในแปซิฟิกใช้เป็นเครื่องสำอางทาตัว 
นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องเทศหรือเครื่องสมุนไพรด้วย 

Areca catechu  หมาก 
Canarium album สมอจีน 
Canarium subulatum มะกอกเกลื้อน ในบางท้องถิ่นเรียกว่ามะเกิ้ม 
Madhuca dongnaiensis มะซางหรือละมุดสีดา 
Piper spp. พริกไทย ดีปลี และพลู 
Prunus persica ท้อ 
Teminalia spp. สมอดีงู สมอไทย และสมอพิเภก 
Castanopsis argyrophylla ก่อหยุม 
Cucumis spp. แตง เช่น พวกแตงกวา แตงไทย 
Lagenaria siceraria น้ำเต้า 
Trapa incisa กระจับ 
Cucurbitaceae พืชวงศ์แตง 
Momordica cochinchinensis ฟักข้าว 
Nelumbo nucifera บัวหลวง 
Trichosanthes sp./Luffa sp. บวบ 
Pisum sativum ถั่วลันเตา 
Phaeolus spp. เป็นพืชในสกุลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
Vicia faba ถั่วยาง หรือถั่วปากอ้า  
Phaseolus vulgaris ถั่วแขก 
Graminae เป็นพืชวงศห์ญ้า ได้แก่ ไผ่ ตะไคร้ 
Celtis จำพวกไม้มีกลิ่น 
Ricinus communis ละหุ่ง 
Euphorbiaceae เป็นชื่อพืชวงศส์ลัดได ได้แก่ สลัดไดป่า 
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 ในเวลาต่อมา ดร. เชสเตอร์ เอฟ. กอร์แมน (Chester F. Gorman) ดำเนินการขุดค้นในบริเวณ ถ้ำผาจัน 

ถ้ำปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบหลักฐานตัวอย่างพืชเพ่ิมเติมอีก 3 ตระกูล ได้แก่ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น 

Calamus spp. พืชสกุลหวาย 
Oryza spp. พืชสกุลข้าว ข้าวที่ปลูกในเอเชีย คือ Oryza Sativa 
Mangifera spp. มะม่วง 

  

 ทั้งนี้จากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานได้ว่า มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีกระบวนการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน โดยนำพืชพรรณจำพวกพืชหัวต่าง ๆ มาใช้เป็นอาหาร จากนั้นจึงนำมาประยุกต์ใชใ้น

แง่ของสมุนไพรรักษาโรค และพัฒนาเป็นการรักษาพยาบาลและการแพทย์ต่อไป 

หลกัฐานการรักษาโรคภัยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 

 เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ ่มมีการติดต่อรับวัฒนธรรมจาก

ภายนอกมาผสมผสานกับวีถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นรัฐต่าง ๆ อาทิ ทวารวดี ศรีวิชัย เจนละ และ

เขมร เป็นต้น ทั้งนี้ในด้านการแพทย์ก็ได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับดินแดนต่าง ๆ มาผสมผสานเข้ากับการรักษา

แบบพ้ืนเมือง ปรากฏเป็นหลักฐานทางการรักษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ในสมัยทวารวดี ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการรักษาพยาบาลคือ แท่นหินและหินบดยา ซึ่งพบในหลาย

แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี เช่น นครปฐม อู ่ทอง เป็นต้น โดยแท่นหินบดมีลักษณะเป็นสี ่เหลี่ยมผืนผ้ามี

ฐานรองรับ  ส่วนกลางเว้าเป็นแอ่งลึกมีร่องรอยของการใช้งาน และหินบดยาเป็นทรงกระบอก ส่วนกลางคอดกิ่ว 

เนื่องด้วยการใช้งานเช่นเดียวกัน สันนิษฐานว่าใช้ในการบดยาจำพวกสมุนไพรต่าง ๆ ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการใช้งาน

ยังคงมีมาถึงปัจจุบัน5 

 

 5 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี = Dvaravati : a critical study 
based on archaeological evidence, (กรุงเทพฯ : อักษรสมยั, 2542), 169. 
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ภาพที่ 2: แท่นหินและหินบดยาสมัยทวารวดี พบในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม  

            ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

ที่มา: เอ้ือเฟ้ือภาพโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 

 หลักฐานที่ปรากฏต่อมา ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1725 - 1761) ในรัชสมัยของพระองค์ ทรง

สร้างโรงพยาบาล หรือ “อโรคยศาล” ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้นจำนวน 102 แห่ง6 ปรากฏหลักฐานในประเทศ

ไทยจำนวน 22 แห่งได้แก่7 

  1. ปรางค์กู่บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

  2. ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

  3. ปราสาทสระกำแพงน้อย วัดบ้านทับกลาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

  4. ปราสาทบ้านสมอ ตำบลบ้านสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 6 พีรพน พิสณุพงศ์ และสุภาพร นิติพร, “โรงพยาบาลกับสมุนไพรสมัยดึกดำบรรพ์ : จากจารึกพระเจา้ชัยวรมันท่ี ๗ ที่
ค้นพบในประเทศไทย,” วารสารศิลปวัฒนธรรม 15, 5 (มีนาคม 2537): 118-132. 
 7 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร,์ สยามไภษชัชัยพฤกษ์ : ภมูิปัญญาชาวบ้าน, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2538), 254 - 255. 
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  5. ปราสาทบ้านปราสาท ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

  6. ปราสาทจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  

  7. ปราสาทช่างปี่ บ้านช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

  8. ปราสาทตาเมือนโต๊ด ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

  9. ธาตุสมเด็จนางพญา ตำบลหนองโสน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

  10. กู่ฤาษี ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  11.กู่ฤาษี บ้านกู่ฤาษี ตำบลทองหลาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรมย์ 

  12. ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ตำบลปะคำ กิ่งอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรมย์ 

  13. ปราสาทหนองกู่ บ้านหนองกู่ ตำบลมะอึก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

  14. กู่โนนระฆัง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

  15. กุฏิฤาษี ตำบลประตูชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

  16. ปราสาทนางรำ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

  17. ปรางค์ครบุรี บ้านครบุรี ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

  18. เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

  19. ปรางค์บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

  20. ปราสาทวัดกู่แก้ว จังหวัดขอนแก่น 

  21. ปรางกู่บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  22. กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
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 ทั้งนี้หลักฐานจากจารึกในอโรคยศาลได้บันทึกระเบียบการและรายการสมุนไพรที่ใช้ประกอบการรักษา 

โดยระเบียบและการบริการบันทึกอย่างละเอียดและคล้ายคลึงกัน คือ อโรคยศาลจะให้การรักษาประชาชนทุก    

ชนชั้นวรรณะ ในการรักษามีผู้ดูแล 4 คน แพทย์ 2 คน โดยมีบุรุษ 1 คน และสตรี 2 คน พนักงานเก็บของและทำ

หน้าที่จ่ายยา 2 คน แม่ครัว 2 คน ทำหน้าที่ในการหาฟืน ตักน้ำและทำความสะอาดอาคาร คนใช้ 2 คน ประกอบ

หน้าที่เตรียมของสังเวยถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งคาดว่าหมายถึงพระโพธิสัตว์รวมถึงพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑรูยประภา 

พนักงานพยาบาล 14 คน คนงานหญิง 6 คน ทำหน้าที่ต้มน้ำและบดยา คนงานหญิง 2 คน ทำหน้าที่  ตำข้าว รวม

มีเจ้าหน้าที่คนงานในสถานพยาบาล 32 คน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อีกจำนวน 66 คนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย

ดำรงชีวิตเอง โดยรวมเป็นเจ้าที่รวม 98 คน8  

ภาพที่ 3 : แผนที่แสดงตำแหน่งอโรคยศาล 

ที่มา : เอ้ือเฟ้ือภาพโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 

 

 

 8 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร,์ สยามไภษชัชัยพฤกษ์ : ภมูิปัญญาชาวบ้าน, 253. 
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ภาพที่ 4 : ปราสาทจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  

ที่มา : เอ้ือเฟ้ือภาพโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 : ปราสาทตาเมือนโต๊ด ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

ที่มา : เอ้ือเฟ้ือภาพโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 
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ภาพที่ 6 : กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

ที่มา : เอ้ือเฟ้ือภาพโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 

 ส่วนของสมุนไพรรักษาโรค ปรากฏในจารึกบันทึกเสบียงอาหารและสมุนไพรที่เบิกจากพระคลังหลวง ซึ่ง

ได้แก่ ผลตำลึง กฤษณา ข้าวบาร์เลย์ ดีปลี บุนนาค ผลจันทน์เทศ ผลกระวานเล็ก ขิงแห้ง พริกไทย ผักทอดยอด 

อบเชย หญ้ากระด้าง กระเทียม พริกขี้หนู พุทรา ข้าวสาร ถั่ว การบูร เมล็ดธานี ถั่วฝักยาว ยางสน มิตรเทวะ ทารวเฉท 

ดอกไม้ เป็นต้น โดยสมุนไพรเหล่านี้เบิกจากพระคลังได้ปีละ 3 ครั้ง โดยวัตถุดิบเหล่านี้นำมาเป็นเสบียงอาหาร 

ประกอบพิธีกรรมและการรักษา และสันนิษฐานว่าอาจนำวัตถุดิบมาจากภายในท้องถิ่นอีกด้วย9 

 หลักฐานที่สำคัญอีกประการคือ พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ที่ประทับในอโรคยาศาล ซึ่งเป็นองค์

พุทธแพทย์ผู้ทำหน้าที่รักษาโรคร้ายให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตามความเชื่อในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผู้ที่บูชา

พระองคจ์ะหายจากโรคภัย โดยหลักฐานที่ปรากฏในประเทศไทยคือ ปฏิมากรรมที่พบ ณ ปรางค์กู่ บ้านเขวา ตำบล

เขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม10   

 

 9 พีรพน พิสณุพงศ์ และสุภาพร นิติพร, “โรงพยาบาลกับสมุนไพรสมัยดึกดำบรรพ์ : จากจารึกพระเจา้ชัยวรมันท่ี 7      
ที่ค้นพบในประเทศไทย,”: 118-132. 
 10 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร,์ สยามไภษชัชัยพฤกษ์ : ภมูิปัญญาชาวบ้าน, 254. 
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การแพทย์ไทยสมัยสุโขทัย 

 จารึกหลักหนึ่งในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พ.ศ. 1822 - 1841) ที่ค้นพบ ณ วัดป่ามะม่วง ซึ่ง

กล่าวว่า พระองค์โปรดให้ปลูกสมุนไพรที่เขาสรรพยา ทว่าการศึกษาต่อมาตรวจสอบพบว่า ไม่ได้มีการค้นพบศิลา

จารึกวัดป่ามะม่วงแต่อย่างใด เพราะมีศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเพียงแค่หลักเดียว คือ ศิลาจารึกหลักที่ 1 

เพียงเท่านั้น จึงสันนิษฐานว่าจารึกวัดป่ามะม่วงเป็นศิลาจารึกของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) (พ.ศ. 1890 - 

1991) ซึ่งในทำเนียบศิลาจารึกเรียกว่า ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเขาสรรพยา โดยหลักฐานที่

ปรากฏชัดเจนที่สุดคือ ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่กล่าวถึงการสร้างสวนต้นไม้ในเมือง

สุโขทัย แต่ไมป่รากฏข้อความถึงการปลูกสมุนไพร11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 : ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1 ด้านที่ 3 มีเนื้อหากล่าวถึงการปลูกต้นไม้ นานาชนิดในเมืองสุโขทัย  

ที่มา : เอ้ือเฟ้ือภาพโดย อาจารย์พอพล สุขใส 

 ทั้งนี้ในสมัยสุโขทัย ระบบการแพทย์ไม่ได้มีแบบแผนมากนัก แต่มีข้อสันนิษฐานว่ามีการใช้สมุนไพรในการ

รักษา โดยมีหมอยาประจำหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นผู้ทำการรักษา และผสมผสานกับการใช้หลักทางพุทธศาสนาและ

พิธีทางไสยศาสตร์ในการรักษาโรค12 จากการศึกษาลักษณะทางสังคมในสมัยสุโขทัย จึงมีข้อสันนิษฐานว่า เนื่อง

 

 11 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, 53. 
 12 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, 56. 
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ด้วยชุมชนสุโขทัยมีลักษณะกระจายเป็นหมู่บ้าน ชุมชนตำบลและชุมชนเมือง แต่ละชุมชนมีหมอกลางบ้าน เรียกว่า

หมอเชลยศักดิ์ รักษาผู้ป่วยด้วยการใช้สมุนไพร และรักษาโดยวิธีทางพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ รวมถึงการรักษา

โดยใช้สมุนไพร และนอกจากหมอกลางบ้านก็ยังมีวัดซึ่งมีพระสงฆ์ที่มีองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ประกอบหน้าที่

แพทยใ์นการรักษาอีกด้วย13 

 ทัง้นี้มีการปรากฏชื่อโรคบางชนิด ในหลักฐานประเภทเอกสาร เช่น หนังสือไตรภูมิกถา ของพระมหาธรรม

ราชาที่ 1 (พญาลิไท) ได้กล่าวไว้ว่า 

 “...ฝูงคนกินข้าวนั้น แล้วรู้ว่าเป็นหิด แลเรื้อนเกลื้อน แลกลากหูด แลเปา เป็นต่อม เป็นเตา เป็นง่อย เป็น

เพลีย ตาฟู หูหนวก เป็นกระจอก งอกเลื้อย เปื่อยเนื้อเมื่อยตน ท้องขึ้น ท้องพอง ต้องไส้ ปวดหัว ตามัว ไข้เจ็บ 

เหน็บเหนื่อยวิการดังนี้ใช้...”14  

 จากหลักฐานเกี่ยวข้องทางด้านแพทย์ ที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ ตุ ๊กตาเสียกบาล หรือ ตุ๊กตาศีรษะหาย 

หมายถึงตุ๊กตาดินเผาที่ถูกทำให้ชำรุด อาทิ การหักคอ ตัดแขนและขา หรือ ปาดใบหน้าออก เป็นต้น โดยทั่วไปมัก

นิยมทำเป็นรูปบุคคลเพศชายและเพศหญิง และพบทั้งบุคคลเดี่ยว บุคคลคู่ บุคคลอุ้มทารก หรือสัตว์ และบุคคลนั่ง

บนตัวสัตว์ บริเวณคอมักทำเป็นรอยควั่น หรือเป็นรู สำหรับใช้เสียบส่วนศีรษะ เพื่อให้ง่ายต่อการหักทำลายส่วน

ศีรษะ15  สันนิษฐานว่าใช้ในเชิงพิธีกรรม คือการเซ่นต่อวิญญาณ โดยนำเครื่องเซ่น คือตุ๊กตา ใส่กระบะกาบกล้วย 

นำไปวาง ณ ทางสามแพ่งหรือลอยน้ำ เพ่ือป้องกันวิญญาณร้ายมิให้นำตัวผู้ที่กำลังเจ็บป่วย16 หรือหญิงตั้งครรภ์ใกล้

คลอด17 

 

 

 

 

 13 เรื่องเดียวกัน. 
 14 พญาลิไท, ไตรภูมิกถา, (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2515), 85 อ้างถึงใน ประทีป ชุมพล, ประวตัิศาสตรก์ารแพทย์แผน
ไทย, หน้า 56. 
 15 สฤษดิ์ สืบพงศ์ศิริ, “การศึกษาเปรียบเทียบประตมิากรรมตุ๊กตาดินเผาในสมยัสุโขทัยกับสมยัอยุธยา” (สารนิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาโบราณคดสีมัยประวตัิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555).   
 16 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546). 
 17 เขียน ยิ้มศิริ, “ตุ๊กตาเสียกบาล,” วารสารศิลปากร 6, 5 (ตุลาคม 2495): 68 – 76. 
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การแพทย์ไทยสมัยอยุธยา 

 สมัยอยุธยาเป็นช่วงเวลาที่การแพทย์ไทยเริ่มก่อร่างอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยหลักฐานปรากฏขึ้นในปี 

พ.ศ. 1998 ช่วงรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ มีการสถาปนาระบบการแพทย์แผนไทยขึ้นอย่างชัดเจน คือทำเนียบ

ศักดินา ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน ในกฎหมายตราสามดวงที่ตราขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1998  มีการแบ่งระบบ

บริหารงานดังต่อไปนี้18 

 1. กรมแพทยา  

  โดยมีเจ้ากรมแพทยาหน้า ตำแหน่งพระศรีมโหสถราชแพทยาธิบดีศรีองครักษเป็นหัวหน้า แบ่ง

ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ เจ้ากรมแพทยาฝ่ายทหาร และเจ้ากรมแพทยาฝ่ายพลเรือน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการแพทย์

ในด้านการแพทยาทหารและพลเรือน และมีหัวหน้ารับผิดชอบในแต่ละฝ่ายคือ ฝ่ายปลัดทูลฉลองและปลัดนั่งศาล 

  ปลัดทูลฉลอง ฝ่ายทหารตำแหน่งขุนราชแพทยา ดูแลส่วนกลาง 

  ปลัดนั่งศาล ฝ่ายทหารตำแหน่งขุนพรหมเทวี ดูแลส่วนท้องถิ่น 

  ปลัดทูลฉลอง ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งขุนรัตนแพทย์ ดูแลส่วนกลาง 

  ปลัดนั่งศาล ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งขุนศรีเกวี ดูแลส่วนท้องถิ่น 

 นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งพัน ซึ่งเป็นผู้ช่วยหมอหรือพยาบาลอีกส่วนหนึ่งอีกด้วย 

 2. กรมหมอ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 

  ฝ่ายขวา มีเจ้ากรมหมอยา ตำแหน่งออกพระทิพจักร 

  ฝ่ายซ้าย มีเจ้ากรมหมอยา ตำแหน่งออกพระสิทธิสาร 

  ในกรมหมอ ทั้งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายมีปลัดพัน หัวหมื่น และพนักงานอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้จัดยา เตรียม

ยา ต้มยา และแสวงหาเครื่องยา เพ่ือเตรียมใช้งาน 

 3. กรมหมอกุมาร  

  รับผิดชอบเฉพาะโรคเด็ก เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงวัยเยาว์เท่านั้น  

 

 18 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, 60 - 62. 
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 4. กรมหมอนวด 

  เป็นกรมใหญ่ เจ้ากรมและปลัดกรมมีศักดินามากกว่ากรมอื่น ๆ และใช้แพทย์มากกว่ากรมอ่ืน 

เนื่องด้วยการนวดเป็นการรักษาขั้นพ้ืนฐาน  

 5. กรมหมอยาตา 

  รับผิดชอบเกี่ยวกับโรคตา 

 6. กรมหมอวรรณโรค 

  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลชนิดต่าง ๆ 

 7. โรงพระโอสถ 

  มีตำแหน่งออกญาแพทยาพงษาวิสุทธาธิบดีอะไภยพิรียบรากรมพาหุ จางวางแพทยา เป็นผู้กำกับ

ดูแลกระทรวงสาธารณสุข จากตำแหน่งผู้ดูแลโรงพระโอสถ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นตำแหน่งนายแพทย์แผนไทยที่

สูงสุด เนื่องจากตำแหน่งศักดินา โดยโรงพระโอสถทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเก็บรักษายาและสมุนไพร และจัดจำแนก

ประเภทหมู่ยาต่าง ๆ ไว้ รวมถึงการผลิตตำรายาหลวงอีกด้วย รวมไปถึงมีหน้าที่รับผิดชอบประสานกรมอื่น  ๆ ที่

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ทั้งประสานงานกับหมอหลวง หมอพระและหมอพื้นบ้านในราชอาณาจักร เพื่อคอย

กำกับดูแลรักษาผู้ป่วย 

 นอกจากการจัดระบบแบบแผนแพทย์ไทยแล้ว ยังปรากฏสถานที่จำหน่ายยาอีกด้วย จากหนังสือเรื ่อง 

ตำนานกรุงเก่า โดยหลวงโบราณบุรานุรักษ์ (พร เดชะคุปต์) ได้บรรยายถึงย่านถนนป่ายาดังต่อไปนี้ 

 “...ย่านป่ายาขายสรรพเครื่องเทศ เครื่องไทยและเป็นสรรพคุณยาทุกสิ่ง...” 

 ซึ ่งแสดงถึงแหล่งจำหน่ายยาหรือสมุนไพรโดยเฉพาะในสมัยอยุธยา และตรงกั บข้อความในหนังสือ

คำให้การของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ที่กล่าวว่า 

 “...ถนนย่านป่ายามีร้านขายเครื่องเทศ เครื่องไทย ครบทุกสิ่ง ชื่อตลาดป่ายา...”  

 และมีการกล่าวถึงโรงพระโอสถ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตยาสมุนไพรและที่จัดเก็บยาสมุนไพรสำเร็จรูป มี

ใจความว่า 

 “...นอกประตูไพชยนต์มีโรงพระโอสถ...” และมี “...โรงพระโอสถตั้งอยู่หน้าสวนองุ่น...” 
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 จากข้อความข้างต้นแสดงถึงโรงพระโอสถของทางราชการ 2 แห่งในเมืองอยุธยา คือตั้งใกล้กับพระที่นั่ง

ไพชยนต์กับพระท่ีนั่งบรรยงค์รัตนาศน์ 

 

ภาพที่ 8 : ภาพวาดกรุงศรีอยุธยา โดย โยฮันเนส วิงโบนส์ (Johannes Vingboons) จิตรกรและนักเขียนแผนที่

ชาวฮอลันดา เมื่อ พ.ศ. 2208 จากภาพแสดงถึงสัดส่วนการจัดแบ่งผังเมืองอยุธยา 
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ภาพที่ 9 : ตัวอย่างพืชพรรณในอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 

ที่มา : ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 53. 

 ทว่าถึงแม้ในสมัยอยุธยาจะเริ่มลงรากฐานของการแพทย์แผนไทยอย่างมีแบบแผนแล้ว กลับ ไม่ปรากฏ

หลักฐานถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ฝึกหัดนักเรียนแพทย์แต่อย่างใด โดยจากการศึกษาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ทรงกล่าวถึง การศึกษาแบบแพทย์แผนไทย จะศึกษากันเฉพาะในตระกูล หรือในบาง

กรณี แพทย์บางคนเคยเป็นผู้ช่วยแพทย์คนก่อนมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เมื่อมี

ความชำนาญจึงทำการรักษา ในกระบวนการเรียนรู้จะเริ่มด้วยการศึกษารู้จักพืชพรรณและสรรพคุณเครื่องสมุนไพร

ก่อนแล้วจึงเข้าสู่การศึกษาตำราคัมภีร์ เมื่อชำนาญจึงทำการรักษา ซึ่งผู้รับราชการเป็นหมอหลวงจะได้พระราชทาน

บรรดาศักดิ ์เป็นขุนหลวง พระยา เป็นต้น หมอหลวงจะได้รับเบี ้ยหวัดเป็นรายปีอย่างข้าราชการ และได้รับ

ค่าตอบแทนจากผู้ที่ว่าจ้างไปรักษาถึงแม้มิได้มีธรรมเนียมการจ่ายค่ารักษา ทว่าเป็นการเสียค่ายกครูแทน อี กทั้ง

หมอหลวงยังมีสิทธิพิเศษจากทางราชการในการสามารถเข้าเก็บสมุนไพรในพื้นที่ต่าง  ๆ ในราชอาณาจักรได้       

อีกด้วย19 

 ต่อมาในสมัยพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – 2231) ราชอาณาจักรอยุธยามีการติดต่อกับชาติ

ตะวันตกอย่างมาก ส่งผลต่อการพัฒนาและประยุกต์แนวคิดแบบตะวันตก ทั้งในด้ านการเข้ามาของคริสต์ศาสนา 

ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ รวมไปถึงการแพทย์ โดยพระองค์ทรงยอมรับและสนใจทั้งแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน 

 

 19 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, 63. 
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การแพทย์แผนอินเดีย และการแพทย์แผนตะวันตก และทรงเลือกนำศึกษาคัดสรรจุดเด่นต่าง ๆ มาผสมผสานกับ

แบบแผนแพทย์ไทย20 

 หลักฐานทางการแพทย์ที่สำคัญซึ่งปรากฏในช่วงรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช คือ “ตำราพระโอสถ    

พระนารายณ์” ซึ่งบันทึกภูมิปัญญาไทยในการประยุกต์ใช้สมุนไพรในการรักษาอย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาในตำรา

แบ่งเป็น 3 ส่วน อันได้แก่  

  1. ว่าด้วยความผิดปกติของธาตุทั้งสี่และยาแก้ 

  2. ว่าด้วยตำรายาที่มีชื่อเรียก ซึ่งคาดว่าเป็นตำรับยาที่มีชื่อเสียงหรือมีประสิทธิภาพอย่างดีในช่วง 

                         สมัยดังกล่าว 

  3. ว่าด้วยตำรับยาน้ำมันและยาข้ีผึ้ง 

 โดยมีตำรับยาบันทึกไว้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 81 ตำรับ บางตำรับระบุชื่อแพทย์ผู้ประกอบยา และวันที่เดือน

ปีที่ผลิตยาทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งมีแพทย์ผู้ประกอบยาวถวายระบุชื่อจำนวน 9 คน โดยมีหมอไทย 4 คน หมอจีน 1 

คน หมออินเดีย 1 คน และหมอตะวันตก 2 คน สะท้อนถึงการประยุกต์นำแพทย์แผนต่าง ๆ มาใช้กับแพทย์แผน

ไทย ทั้งนี้อายุของ ตำราพระโอสถพระนารายณ์ สันนิษฐานว่ารวบรวมขึ้นในภายหลังรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช21  

 สรรพสมุนไพรหรือเครื ่องเทศยาที ่บันทึกใน ตำราพระโอสถพระนารายณ์ มีอย่างหลากหลาย อาทิ 

น้ำดอกไม้เทศ บอระเพ็ดแห้ง ขิง กระเทียม รากชะพูล เกลือสินเธาว์ น้ำผึ้ง น้ำสุรา ชะมดเชียง ว่านน้ำ ข่า ดีปลี 

กระวาน มะนาว น้ำนมโค  ดินประสิว และใบกระเพรา เป็นต้น 

 โดยจากข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ ตำราพระโอสถพระนารายณ์ สามารถเห็นกระบวนการวินิจฉัยโรคของ

แพทย์แผนไทย อันได้แก ่

  1. ความเชื่อว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ปถวีธาตุ คือธาตุดิน อาโปธาตุ คือธาตุน้ำ 

เตโชธาตุ คือธาตุไฟ และวาโยธาตุ คือธาตุน้ำ 

  2. ความเชื่อว่าความเจ็บป่วยมีสาเหตุจากสมุฎฐาน 4 ประการขาดความสมดุล  

 

 20 เรื่องเดียวกัน, 68. 
 21 ชยันต์ พิเชียรสุนทร, คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2558), 5. 
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  3. ให้รู้จักสรรพคุณยา 

  4. ให้รู้รสยาทั้ง 9 ประการ 

 นอกจากนี ้จากตำราพระโอสถพระนารายณ์ ยังระบุตำราอ้างอิงจำนวนสองเล่ม คือ “คัมภีร์มหาโชติรัตน”   

มีเนื้อหาอธิบายถึงเรื่องรอบเดือนและการคลอดบุตรของสตรี22 และ “คัมภีร์โรคนิทาน” มีเนื้อหาถึงสาเหตุของ

อาการเจบ็ป่วยที่เกิดขึ้นใน 4 ฤดูจากอิทธิพลของสภาพอากาศ23 

 ทั้งนี้จากกระแสการเข้ามาของชาวตะวันตก ก่อให้เกิดบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ไทยอีก

ด้วย นั่นคือ เดอ ลาลูแบร์ (De la lubere)  ได้บันทึกถึงการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยของชาวสยามว่า มิได้มีการ

กระทำอันเป็นวิทยาศาสตร์ และมีหลักการปรุงยาที่ถือเอาจากตำราจากบรรพบุรุษ กระนั้นเองเขาก็ให้ความเห็นถึง

แพทย์แผนไทยว่า “...บำบัดให้หายไปได้มิใช่น้อย...”24 หรือบันทึกของ นิโคลาส แชร์แวส (Nicolas Gervaise) ซึ่ง

กล่าวถงึภูมิประเทศของของชาวสยามที่มีพ้ืนที่ป่ามาก และมีอาหาร พืชพรรณสมุนไพรและผลไม้ หลากหลายชนิด 

และยังกล่าวถึงแพทย์แผนไทยในสมัยอยุธยา ดังต่อไปนี้ 

 “...ส่วนแพทย์ในประเทศสยามนั้นเหมือนกับหมอบ้านนอกในประเทศเรา (ฝรั่งเศส) คือเป็นทั้งเภสัชกร

และศัลยแพทย์ด้วย เขาปรุงน้ำมันทาและโอสถข้ึนเองตามความประสงค์ โอสถเหล่านี้มีสรรพคุณครอบจักรวาลคือ

รักษาโรคได้ร้อยแปด มีการให้อดของแสลงเป็นต้นเป็นประธาน แล้วให้ต้มน้ำยาอาบติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

เพื่อบำบัดอาการไข้ สำหรับโรคไขข้ออักเสบ เขานวดบริเวณที่มีอาการปวดแล้วเอาก้อนกรวดเผาไฟห่อผ้าประคบ 

การกรอกก็ใช้สำหรับอาการโรคปวดหัวมัวตาโดยใช้กรอกด้วยเขาควาย เป็นที่น่าเสียดายว่าหมอเหล่านี้ไม่รู ้จัก

อาการโรคอย่างอื่นเลย และโอสถของพวกเขาก็ปรุงขึ้นโดยมิได้มีการรักษาหรือผ่านทฤษฎีจากการปฏิบัติมาอย่าง

ช่ำชองแล้วเลย เขามีความรู้ทางเคมีพอใช้ และการปรุงยาวิเศษขึ้นมา ถ้าได้รู้สรรพคุณของต้นไม้ที่ใช้ทำยาดีกวา่นี้

และสรรพคุณสมุนไพรต่าง ๆที่ พบอยู่ในที่ทั่วไป...” และแชร์แวสยังกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์บางรูปที่มีความ

เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาผู้ป่วยและรู้จักการใช้สมุนไพรเป็นอย่างดี 

 นอกจากนี้แล้วการแพทย์แผนตะวันตกก็เข้ามามีบทบาทในสังคมอยุธยา โดยเมื่อ พ.ศ. 2219 นายแพทย์

ชาร์บอนโน (Charbonneau) แพทย์ในคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลในกรุงอยุธยา โดยได้รับ

พระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในการก่อตั้งโรงพยาบาลซึ่งได้รับการจัดการดูแลโดยคณะ
 

 22 ชยันต์ พิเชียรสุนทร, คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์, 65. 
 23 เรื่องเดียวกัน, 67. 
 24 เดอ ลาลูแบร์ แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1, (พระนคร: สำนักพิมพ์
ก้าวหน้า, 2510), 278. 



18 
 

มิชชันนารีฝรั่งเศส กิจการของโรงพยาบาลขยายขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง พ.ศ. 2221 โรงพยาบาลได้ขยายเป็น 2 ตึก 

สามารถแยกเป็นตึกชายหญิง และมีคนไข้นอกเข้ามาตรวจรักษาวันละประมาณ 200 – 300 คน และมีคนไข้ใน

ประมาณ 20 – 30 คน ต่อมาใน พ.ศ. 2225 ไข้ทรพิษระบาดข้ึนในกรุงศรีอยุธยา คณะมิชชันนารีได้รักษาจนสำเร็จ 

สมเด็จพระนารายณ์จึงพระราชทานเก้าอ้ีปิดทอง (ธรรมมาสน์) แก่บาทหลวง เฉกเช่นเดียวกับท่ีเคยพระราชทานแด่

สมเด็จพระสังฆราชในศาสนาพุทธ 

 ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระนารายณ์มหาราช จากปัญหาอิทธิพลของชาวฝรั่งเศสในราชสำนักอยุธยา 

ทำให้การแพทย์ของชาวฝรั่งเศสต้องสิ้นสุดลง 

 จากหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและการแพทย์ที่ปรากฏขึ้นในดินแดนประเทศไทยนั้น พบว่า

มีพัฒนาการที ่ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ทั ้งเรื ่องภูมิปัญญาการนำพืชสมุนไพรมาใช้รักษาโรค การสร้างอาคาร      

อโรคยศาลาที่สามารถศึกษาได้ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และเรื่องราวการให้ความสำคัญด้านการ

รักษาพยาบาล นอกเหนือไปจากนั้นเมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตเพ่ิม

มากขึ้น วิทยาการทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลก็พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะต่อยอดเรื่องราวได้

ต่อไปในบทที่ 2 
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บทที่ 2 

การแพทย์แผนไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ และความท้าทายต่อการธำรงรักษาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 

 

การแพทย์ไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 

 ภายหลังราชอาณาจักรอยุธยาล่มสลายเมื่อ พ .ศ. 2310 ตำราวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ถูกทำลายและ   

สูญหายจากภัยสงคราม ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราชทรงก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ ณ กรุงธนบุรี 

แต่สภาวะทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวยังอยู่ในช่วงสงคราม การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการยังคงมีความยากลำบาก

กระทั่งเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงจักรี  

ทรงย้ายเมืองหลวงจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามาทางตะวันออก และทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ คือ 

กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ฯ เมื่อพ.ศ. 2325 จึงเริ่มมีการฟื้นฟูวิทยาการในด้านต่าง ๆ ขึ้น  

การแพทย์ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ยังคงยึดแบบแผนแพทย์โบราณที่สืบเนื่อง

มาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและจากสัตว์วัตถุธาตุวัตถุในการปรุงยา มีวิธีการรักษาด้วยการ

นวดร่างกายและรักษากระดูกหักโดยใช้เฝือกแบบลูกระนาด25 ทั้งนี้จากเอกสารตำรายาที่สูญหายและเสียหาย 

พระองค์ทรงรวบรวมตำราแพทย์แผนไทยข้ึน โดยมีหลักฐานจากศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพนฯ ว่า 

 “…ทำศาลารายห้าห้อง เจ็ดห้อง เก้าห้อง เป็นสิบเจ็ดศาลา เขียนพระชาดกห้าร้อยสิบพระชาติ ตั้งตำรายา

และฤๅษีดัดตน ไว้เป็นทาน...” 

 จากข้อความจารึกดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟูแพทย์แผนโบราณที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นอกจากนี้มีการจัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถสำหรับการจัดหายา โดยหมอที่รับราชการ

เรียกว่า หมอหลวง ส่วนหมอท่ีรักษาราษฎร เรียกว่าหมอราษฎร์หรือหมอเชลยศักดิ์26 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงรวบรวมตำราการแพทย์ขึ้น พ.ศ. 2355 โดยมีผู้ที่มี

ความรู้ ผู้มีความชำนาญการรักษาโรค ผู้ที่มีความรู้ทางการปรุงยา หมอหลวง หมอเชลยศักดิ์ และผู้ที่ถือครอง   

 

 25 จรัล เกรันพงษ์ บรรณาธิการ, ประวัติการแพทย์สมัยรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: คณะแพทย์ศาสตร์-ศิริราชพยาบาล, 
2525), 20. 
 26 เสาวภา พรสิริพงษ์ และพรทิพย์ อุศุภรัตน์ (บรรณาธิการ), การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แผน
ไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537),  21. 
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ตำรายาให้มารวบรวมข้อมูลเป็นตำราหลวงสำหรับโรงพระโอสถ มีพระพงศ์นรินทร์ พระราชโอรสของพระเจ้า   

ตากสินมหาราช ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทรงรับราชการในกรมหมอ เป็นผู้รวบรวม จึงเป็น ตำรายาพระโรงพระโอสถ 

ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีตำรายาหลากหลายรายชื่อ อาทิ ตำรายาพระพงศ์นรินทร์ ตำรายา

หลวงศรีสิทธิสาร ตำรายาขุนมหาวาโย และ ตำรายาพระสิทธิทองอิน เป็นต้น  

 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2359 ทรงตั้งกฎหมายที่ชื่อว่า “กฎหมายพนักงานโอสถถวาย” มีเนื้อความถึงการให้

ความสำคัญกับการปรุงยาโดยผู้ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพระโอสถต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตน ละเอียด

และรอบคอบ เพ่ือป้องกันพระโอสถสำหรับกษัตริย์ปนเปื้อน ดังข้อความต่อไปนี้27 

  “…และเจ้าพนักงานพระโอสถเสวย ถ้าเป็นพระโอสถน้ำใส่โถขวดแก้วๆ ใส่ถุงปิดตราจงมั่นคง   

ถ้าเจ้าพนักงานมิเชิญไว้ดังนี้ โทษเฆี่ยน อนึ่ง ถ้าจะประกอบพระโอสถอย่าประมาท ต้องให้บริสุทธิ์ ถ้ามิบริสุทธิ์      

ผู้ประกอบโทษเฆี่ยนตัดมือ ถ้าจะประกอบพระโอสถนั้น อย่าให้ผู้อ่ืนนอกกว่าผู้กำกับ เข้าไปนั่งใกล้เคียงเป็นอันขาด 

ถ้าผู้อ่ืนจะเข้าไปใกล้เคียงไซร้ผู้เข้าไปใกล้เคียงแลเจ้าพนักงานโทษเฆี่ยนริบราชบาตร ถ้าประกอบพระโอสถให้เศร้า

หมองมีมณฑิลอุปัทะวไซร้ โทษถึงตาย อนึ่งผู้ใดเข้าไปใกล้เคียงทำให้พระโอสถเป็นมณฑิลอุปัทะวได้ไซร้ ผู้ทำ       

แลเจ้าพนักงานโทษถึงตาย ถ้าเจ้าพนักงานแสร้งแกล้งประกอบให้เป็นมณฑิลอุปัทะวโดยไซร้ โทษตายทั้งโคตร อนึ่ง

พระโอสถประกอบแล้วให้ผู้แต่งแล ผู้กำกับเทียบทาบดูให้สนิทจงดี ถ้ามิสนิทผิดข้อใดไซร้ โทษผู้แต่งกำกับเทียบ

ทานนั้นดุจกันทุกข้อ…” 

 ภายหลังการระบาดของอหิวาตกโรคอย่างรุนแรงเมื่อ พ.ศ. 2363 และในปีถัดมา คือ พ.ศ. 2364 พระองค์

ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้จารึกยาไทยลงบนศิลา ประดิษฐานไว้ที่วัดจอมทอง โดยผู้ควบคุมคือพระเจ้าลูกยาเธอ 

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงตั ้งพระนามวัดจอมทองใหม่ว่า         

วัดราชโอรส โดยจารึกยาไทยประดับอยู่ที่กำแพงพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ และที่ศาลารายเล็ก ๆ ปลูกติดอยู่กับ

กำแพงแก้วด้านหน้าของพระอุโบสถ 2 หลังมีหินอ่อนปิดไว้ด้านหลัง หลังละ 4 แผ่น และศาลารายที่ปลูกติดกับ

กำแพงแก้วด้านทิศเหนือและใต้ตอนหน้าของพระอุโบสถอีกหลังละ 2 แผ่น ที่ระเบียงของพระวิหารพระพุทธ

ไสยาสน์อยู่ภายในกำแพงแก้วเดียวกับพระอุโบสถด้านนอกของพระระเบียง มีหินอ่อนจารึกตำรายาติดไว้ 2 ด้าน 

คือ ด้านทิศเหนือ 10 แผ่น ด้านทิศตะวันออก 14 แผ่น ตามมุมของกำแพงรอบ ๆ พระวิหารมีมุมทั ้ง 4 ด้าน       

 

 27 ร.ต.ท. เสถยีร ลายลักษณ์, “กฎหมายพนักงานโอสถเถวย” ใน ประชุมกฎหมายประจำศก เลม่ ๔, (พระนคร: โรง
พิมพ์เดลเิมล,์ 2478), 49 - 52. 
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มุมทางด้านทิศตะวันออกมุมมองทิศใต้ 8 แผ่น มุมทางด้านทิศเหนือมี 5 แผ่น และมุมด้านทิศเหนือมุมตะวันตกมี  

4 แผ่น รวมทั้งหมด 45 แผ่น28 

 ทั้งนี้พระราชโอรสของพระเจ้าตากสินมหาราช เข้ารับราชการในกรมหมอ 4 พระองค์ ซึ ่งปรากฏใน

ทำเนียบแพทย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ 

 เจ้าฟ้าชายทัศนพงศ์ พระราชโอรสพระองค์แรกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับกรมบริจาภักดี   

ศรีสุดารักษ์ (เจ้าฟ้าฉิม) หลังสิ้นพระราชบิดาจึงถูกถอดยศเป็น พระพงศ์อมรินทร์ หรือเรียกกันว่า พระพงศ์นรินทร์ 

รับราชการในกรมหมอ 

 พระองค์เจ้าหนูแดง พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ทราบนามพระมารดา ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงตำแหน่งเป็น พระยาบำเรอราชแพทย์ ในคราวบูรณะวัดพระเชตุพนฯ 

โดยมีหน้าที่เป็นแพทย์ใหญ่คุมจารึกเรื่องตำรับยาแพทย์แผนไทย และมีหลักฐานปรากฏในตำราเรื่องแพทย์หมอ 

พระราชนิพนธ์พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “...มีคำ

เล่ากันว่าพระบำเรอราช (หนูแดง) ระบุไว้ทายว่าเป็นบุตรขุนหลวงตาก เป็นผู้รู้คัมภีร์แพทย์ ได้เรียบเรียงตกแต่งไว้

มาก...” 

 พระองค์เจ้าชายละมั่ง พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ทราบนามพระมารดา เข้ารับ

ราชการเป็นหมอหลวงเป็น พระยาสมบัติธิบาล เป็นผู้ที่ร่วมแต่งโคลงท่าฤาษีดัดตนที่วัดพระเชตุพนฯ ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 พระอินทรภัย พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับกรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ (ฉิม) เป็น

พระอนุชาของพระพงศ์นรินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รับตำแหน่งเป็นหมอหลวง29 

 ในส่วนของแพทย์ มีการจัดแบ่งประเภทอย่างเป็นทางการไว้ดังต่อไปนี้ 

 หมอหลวง คือ หมอที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษรับราชการสังกัดในกรมราชแพทย์ จึงเป็นข้าราชการที่มีศักดนิา 

ไดร้ับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินปี ทำหน้าที่รักษาพระมหากษัตริย์ บุคคลต่าง ๆ ในราชสำนักและรักษาตามพระบรม

ราชโองการของกษัตริย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หมอว่าความและหมอรักษาโรค การเข้ารับราชการของหมอหลวง 

ต้องได้รับการศึกษาฝึกฝนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อคุ้นเคยกับการรักษาพยาบาล แล้วจึงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยแพทย์

 

 28 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 121. 
 29 เรื่องเดียวกัน, 105 - 106. 
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ติดตามหมอหลวงไปทำการรักษาในที่ต่าง ๆ จนมีความชำนาญในการตรวจ ปรุงยา เมื่อมีความรู้พอจึงพร้อมเข้ารับ

ราชการได้ โดยถ้ามีตำแหน่งว่างในกรมหมอหลวงก็ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันที ทั้งนี้หมอหลวงจะได้รับสิทธิ

พิเศษเหนือกว่าหมอเชลยศักดิ์หลายประการ เช่น สามารถไปเก็บสมุนไพรตามบ้านของราษฎรหรือในที่ใด ๆ ได้ 

โดยมีกระบองแดง เป็นสัญลักษณ์แสดง นอกจากนี้ ถ้าสมุนไพรชนิดใดขาดแคลนและหมอหลวงไม่สามารถหาได้ใน

บริเวณเมืองหลวง ก็จะมีสารตราไปในนามพระเจ้าจักรีออกไปหัวเมืองต่าง ๆ ให้เก็บสมุนไพรที่ ต้องการมาโรงพระ

โอสถ ในด้านรายได้หมอหลวงมักจะได้รับเงินเป็นจำนวนมากจากการไปรักษาเจ้านายหรือข้าราชการตามพระบรม

ราชโองการ ถึงแม้โดยธรรมเนียมประเพณีแล้ว หมอหลวงที่พระมหากษัตริย์พระราชทานไปรักษานั้นจะไม่คิดค่า

รักษาพยาบาล แต่ผู้ป่วยมักจ่ายให้หมอเพ่ือแสดงความขอบคุณเป็นเสมอ30 

 กรมหมอในโรงพระโอสถล้วนสังกัดอยู่ในหมอหลวงทั้งหมด โดยหมอในกรมพระโอสถแบ่งเป็น 2 ฝ่าย 

ได้แก่ หมอโรงใน มีหน้าที่เกี่ยวกับบำบัดเยียวยาพระบรมวงศานุวงศ์ในเขตพระราชฐานชั้นใน และ หมอโรงนอก 

เป็นหมอที่รับพระบรมราชโองการไปตรวจเยี่ยมและบำบัดข้าราชการผู้เจ็บป่วย แม้ว่าหมอโรงในและหมอโรงนอก

จะแยกจากกัน แต่ก็สังกัดภายใต้บังคับของเจ้ากรมหมอโรงพระโอสถ คือพระยาแพทยพงษาวิสุทธิ ผู้บังคับบัญชา

รองลงไป ได้แก่ เจ้ากรมหมอฝ่ายขวา (หลวงราชนิทานและหลวงราชพรหมา) ปลัดกรมหมอยาฝ่ายซ้าย (พระสิทธิ

สาร) ปลัดกรมหมอยาฝ่ายขวา ซึ่งหมอหลวงสังกัดกรมหมอยาขวาและหมอยาซ้าย จะผลัดเปลี่ยนเข้าประจำ

ราชการผลัดละ 4 วัน 4 คืน โดยเข้ามาประจำราชการอยู่ในพำนักซึ่งเป็นโรงพระโอสถด้วย31 

 หมอเชลยศักดิ์ หรือ หมอราษฎร คือหมอที่ไม่ได้รับราชการ ประกอบอาชีพอิสระ ฝึกฝนเล่าเรียนจาก

บรรพบุรุษที่เป็นหมออยู่ก่อนหรือศึกษาจากตำราแล้วทดลองฝึกหัดจนมีความชำนาญ ได้แก่ หมอพ้ืนเมืองทั่วไป ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นหมอที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์มากทั้งฆราวาสและพระสงฆ์ โดยหมอเชลยศักดิ์ทำหน้าที่ทั้งหมอและ

เภสัชกร กล่าวคือ เมื่อตรวจไข้และวินิจฉัยโรคแล้ว หมอจะมีล่วมยา ภายในบรรจุซองยาสมุนไพรต่าง ๆ เมื่อตกลง

รักษาคนไข้ รายได้ก็จะให้เจ้าของไข้ตั้งขวัญข้าว ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร กล้วย หมากพูลและเงินติดเทียน     

หกสลึง ใช้สำหรับค่าบูชาครูแพทย์ (ชีวกโกมารภัจจ์) จากนั้นหมอก็ให้เจ้าของไข้เก็บเครื่องยาสมุนไพร ส่วน

เครื่องเทศ หมอเรียกซื้อบ้าง ถ้าผู้ป่วยหายเร็ว เจ้าของไข้ก็ส่งขวัญข้าวทั้งหมดให้หมอและให้ค่ายาอีก 3 บาท แต่ถ้า

รักษาไม่หาย หมอจะไม่ได้รับผลตอบแทน ในกรณีที่คนไข้ฐานะดี เจ้าของไข้อาจจะตั้งรางวัลไว้สูงเพ่ือให้หมอรักษา

อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บางครั้งอาจมีการเรียกเก็บเงินก่อนทำการรักษาพยาบาล เรียกว่า “ค่าเปิดล่วมยา” ทั้งนี้
 

 30 เสาวภา พรสิริพงษ์ และพรทิพย์ อุศุภรัตน์, บรรณาธกิาร, การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
, 27. 
 31 วิชัย โชควิวัฒน และโกมาตร จึงเสถียรทรัพย,์ บรรณาธิการ, รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ, (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์กรสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, 2556), 75. 
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กฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีข้อบัญญัติ ในกรณีผู้ป่วยไม่มีเงิน หมอก็สามารถเรียกสิ่งอื่นเป็นค่ารักษาได้ ดังนั้น

รายได้ของหมอเชลยศักดิ์จึงไม่แน่นอน หมอประเภทนี้จึงประกอบอาชีพอื่นเสริมไปด้วย ทั้งนี้หมอเชลยศักดิ์ก็มี

โอกาสเลื่อนเป็นหมอหลวงได้ ในกรณีที่แสดงความสามารถเป็นที่พอพระราชหฤทัย พระมหากษัตริย์ก็จะทรง 

โปรดฯ ให้เข้ามารับราชการในกรมหมอหลวงหรือมีโอกาสเข้ารับราชการเป็นหมอประจำเมือง ในกรมหมอหลวง

ของเมืองใหญ่ พระสงฆ์ก็มีส่วนบทบาทในการรักษาพยาบาล ทั้งการปรุงยาและการนวด แต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 

ทรงตรากฎหมายห้ามฆราวาสนิมนต์พระภิกษุสามเณรรักษาพยาบาล พระสงฆ์จึงไม่มีบทบาททางการแพทย์32 

 นอกจากนี้ยังมีหมอที่ไม่ได้รับการจัดแบ่งประเภทอย่างเป็นทางการ ได้แก่ หมอกลางบ้าน เป็นหมอที่มี

ความรู้ทางการแพทย์และยา สามารถรักษาโรคระดับพื้นฐานได้อย่างดี และ หมอพระหรือหมอวัด คือ พระสงฆ์ที่มี

ฐานะเป็นหมอ ซึ่งมีความรู้ทางแพทย์แผนไทย รักษาโดยไม่ประสงค์สินทรัพย์ ยาที่หมอวัดปรุงเป็นยาที่มีผู้ใช้มาก 

เช่น ยาเขียว ยาลม ยาธาตุ  

 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว การแพทย์แผนโบราณฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก ดังเช่น

พระองค์ทรงโปรดให้ประชุมบรรดานักปราชญ์ บัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ ยาสมุนไพร การนวด ตำรา

โคลง ฉันท์ กาพย์กลอน เป็นต้น เพ่ือมาจารึกลงบนแผ่นศิลาประดับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ใน พ.ศ. 2375 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาได้อย่างทั่วถึงกัน เพราะในช่วงสมัยดังกล่าว ตำราการศึกษายังหายาก ด้วย

เหตุนี้ วัดพระเชตุพนฯ จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย  ทั้งนี้ตำรายาและตำราเกี่ยวกับการนวด หรือตำรา

การแพทย์แผนโบราณ จารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนฯ เป็นจำนวนเยอะที่สุด รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของ

เนื้อหาจารึกทั้งหมด33 ความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณที่วัดพระเชตุพนฯ พระยาบำเรอราชแพทย์เป็นหัวหน้า  

สืบหาตำรายาและตำราลักษณะโรคจากหมอหลวง หมอพระ และหมอเชลยศักดิ์ โดยผู้นำตำรามานั้นต้องสาบาน

ตนว่าตำรายาดังกล่าวสามารถใช้ได้ผลจริง และพระยาบำเรอราชแพทย์จึงทำการตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำมาจารึก

บนแผ่นหินอ่อนประดับบนเสาและผนังตามศาลาราย สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ ดังต่อไปนี้ 

  1. วิชาบริหารร่างกาย 

  2. วิชาเวชศาสตร์ 

  3. วิชาเภสัช  

 

 32 เสาวภา พรสิริพงษ์ และพรทิพย์ อุศุภรัตน,์ บรรณาธิการ, การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์     
แผนไทย, 27 - 28. 
 33 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, 123. 
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  4. วิชาแผนนวด 

 กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการวาดภาพฤาษีดัดตนจำนวน 40 ท่า เป็น

จิตรกรรมฝาผนัง ณ ศาลาโถง วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยแต่ละภาพมีโคลงสี่สุภาพประกอบ

เนื้อหาคล้ายคลึงกับท่ีวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการคัดลอกไป34 

 ปัจจุบัน จารึกวัดโพธิ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก จำนวน 1,440 แผ่น ส่วนใหญ่

เป็นจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ส่วนอักษรขอม ภาษาบาลี มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คณะทำงานสำรวจและจัดทำ

ทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ ได้จำแนกจารึกออกเป็น 6 หมวด35 ได้แก่ 

1. หมวดพระพุทธศาสนา จำนวน 310 แผ่น มี 12 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องมหาวงษ์ 2) พระสาวกเอตทัคคะ 
3) พระสาวิกาเอตทัคคะ 4) อุบาสกเอตทัคคะ 5) อุบาสิกาเอตทัคคะ 6) พาหิรนิทาน 7) ทศชาติชาดก 
8) เวสสันดรชาดก 9) อรรถกถาชาดก 10) ญาณ 10 11) นิรยกถา 12) เปรตกถา 

2. หมวดเวชศาสตร์ จำนวน 608 แผ่น มี 9 เรื่อง ได้แก่ ตำรายา แผนเส้น แผนฝี แผนปลิง แม่ซื้อ ลำบอง
ราหู โองการปัดพิษแสลง อาธิไท้โพธิบาท  และโคลงภาพฤาษีดัดตน 

3. หมวดวรรณคดี  และสุภาษิต จำนวน 341 แผ่น มี 11 เรื่อง ได้แก่ โคลงกลบท  โคลงภาพจำหลักเรื่อง
รามเกียรติ์ โคลงโลกนิติ เพลงยาวกลบท ตำราฉันท์มาตราพฤติ  ตำราฉันท์วรรณพฤติ ฉันท์พาลีสอน
น้อง ฉันท์กฤษณาสอนน้อง  ฉันท์อัษฎาพานร สุภาษิตพระร่วง และนิทาน 12 เหลี่ยม 

4. หมวดทำเนยีบ จำนวน 124 แผ่น มี 3 เรื่อง ได้แก่ ทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทำเนียบสมณศักดิ์ 
และโคลงภาพคนต่างภาษา 

5. หมวดประวัติ จำนวน 21 แผ่น มี 2 เรื่อง ได้แก่ ประวัติการบูรณปฏิสังขรณ์แต่ละอาคาร และจารึกชื่อ
เฉพาะต่างๆ ได้แก่ วิหารทิศ พระมหาเจดีย์ และสถูป 

6. หมวดประเพณี จำนวน 36 แผ่น มี 1 เรื่อง ได้แก่ ริ้วกระบวนแห่พระกฐินทางสถลมารค 
 

 

 

 

 

 34 จรัล เกรันพงษ์ บรรณาธิการ, ประวัติการแพทย์สมัยรัตนโกสินทร์, 25. 
35 วัดโพธิ์ Wat Pao, เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.watpho.com/th/inscription 
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ภาพที่ 10 : ศิลาจารึกตำรายาแพทย์แผนไทยภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 ใน พ.ศ. 2371 การแพทย์แบบแผนตะวันตกเริ่มต้นขึ้น โดยคณะมิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาในสยาม คือ 

นายแพทย์คาร์ล ฟรีดริค ออกัสตัส กุตสลาฟฟ์ (Dr.Karl Frederick Augustus Gustaff) ชาวเยอรมัน และ   

ศาสนาจารย์จาคอบ ทอมลิน (Rev. Jacob Tomlin) ชาวอังกฤษ โดยระหว่างพำนักในสยาม นายแพทย์กุตสลาฟฟ์ 

ทำการเผยแผ่ศาสนาและแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ประชาชน36 ต่อมาใน พ.ศ. 2372  นายแพทย์กุตสลาฟฟ์ เขียน

จดหมายรายงานไปยังคริสตจักรในสหรัฐอเมริกา เพื่อขอมิชชันนารีเข้ามาสบทบทำงานในสยามอีก จดหมาย

ดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมาธิการพันธกิจคริสตจักรโพ้นทะเลแห่งอเมริกา (ABCFM) ส่งมิชชันนารีเข้ามา โดย

มิชชันนารีชาวอเมริกันคนแรกคือ นายแพทย์เดวิด อาบีล  โดยเดินทางเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2374 และเดินทางกลับใน

ปีถัดมาเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ต่อมาใน พ.ศ. 2378 นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) 

ได้เดินทางเข้ามา ณ อาณาจักรสยาม นำวิทยาการทางการแพทย์แบบตะวันตกท้ังยาเม็ด ยาฉีด อุปกรณ์ผ่าตัด และ

ตำราทางการแพทย์เข้ามาในสยาม และยังทำหน้าที่รักษาโรคแก่ทั้งราษฎรหรือบุคคลชั้นสูง โดยมีแพทย์หลวง    

ขุนนาง รวมถึงเชื้อพระวงศ์เข้าไปศึกษาหรือเข้ารับการรักษากับนายแพทย์บรัดเลย์อีกด้วย ซึ่งทำให้แพทย์แผน

 

 36 มนัสวี อุณหนันทน์, ประวัติการแพทย์มิชชนันารีในประเทศไทย, (พระนคร: กองครสิเตยีนศึกษาแหง่สภาครสิตจักร
ในประเทศไทย, ม.ป.ป.), 6. 
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ตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลขึ้น กระนั้นเองแม้ส่วนหนึ่งยังคงชื่นชอบแพทย์แผนตะวันตก แต่ชาวสยามส่วนใหญ่ก็ยังคง

นิยมแพทย์แผนไทยอยู่37 

 นายแพทย์บรัดเลย์ เปิดโรงพยาบาลแบบตะวันตกขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2378 ในระยะแรกยังคงไม่มีผู้เข้าไปรับ

การรักษา แต่แพทย์ชาวตะวันตกก็แสดงประสิทธิภาพของการแพทย์จนเป็นที่รู้จัก อาทิ การผ่าตัดแขนพระภิกษุ  

ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากดอกไม้ไฟและไฟพะเนียงที่บรรจุดินดำในกระบอกปืนใหญ่ระเบิดในงานฉลองวัดประยูรวงศ์ 

เมื่อ พ.ศ. 2380 และการแนะนำการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ ในพ .ศ. 2385 และยังตีพิมพ์หนังสือทางการแพทย์ 

แผนตะวันตก คือเรื่อง “คัมภีร์ครรภ์รักษา” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการโรคและวิธีบำบัดทางสูติกรรม ทั้งนี้เอง

นอกจากทางการแพทย์แล้ว นายแพทย์บรัดเลย์ยังเป็นผู้นำวิทยาการตะวันตกอ่ืน ๆ เข้ามายังสยาม อาทิ แท่นพิมพ์ 

เป็นต้น ในขณะที่หมอไทยส่วนใหญ่มิได้สนใจต่อแพทย์แผนตะวันตก ยกเว้นกรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงมีความ

สนใจและทรงเข้ารับการศึกษาทางการแพทย์แผนตะวันตกจากหมอบรัดเลย์ จนต่อมาพระองค์ทรงนิพนธ์ “ตำรา

สรรพคุณยา” ซึ่งเป็นตำราแพทย์แผนไทยสมัยใหม่ เพราะตำรายาไทยดั้งเดิมเป็นการกล่าวถึงการประกอบยาอัน

ประกอบด้วยพืชสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งนำมารวมกันและต้มผสมกันซึ่งเชื่อว่ารักษาโรคได้ จึงยากต่อการศึกษา

ค้นคว้าและตรวจสอบสรรพคุณของแต่ละพันธุ์พืช เพราะในแต่ละตำรามิได้บันทึกถึงสรรพคุณของแต่ละส่วนของ

พืช อาจเป็นเหตุผลเพื่อป้องกันสูตรยา อย่างไรก็ตาม ในตำรายาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ได้นำสมุนไพรเป็น

จำนวนกว่า 100 ชนิดมาเขียนสรรพคุณแยกตามรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ในสมุนไพรแต่ละชนิด  

บทบาทของแพทย์ตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เข้ามาในประเทศใน

รูปแบบของมิชชันนารีเผยแพร่ศาสนาเริ่มเติบโตขึ้น และการแพทย์แผนตะวันตกที่เข้ามาตั้งแต่ในช่วงปลายสมัย

รัชกาลที่ 3 ก็มีอิทธิพลอยู่ในหมู่บุคคลชั้นสูง แต่ก็ยังมิสามารถโน้มน้าวให้ราษฎรเปลี่ยนความนิยมมารับการรักษา

แบบแผนตะวันตก เพราะความเชื่อในสุขอนามัยและการรักษาของผู้คนในสังคมเมื่อช่วงเวลานั้นเป็นเรื่องที่ต้อง

จัดการดูแลด้วยตนเอง สืบเนื่องตามแบบแผนวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องการรักษาพยาบาลที่ได้รับการปลูกฝังมา

แต่เดิม รัฐชนชั้นปกครองยังไม่มีบทบาทเข้าไปจัดการให้ราษฎรโดยตรง38  

 แพทย์ชาวตะวันตกที่มีบทบาทในช่วงสมัยดังกล่าว คือ นายแพทย์ แซมมวล เรย์โนลด์ เฮาส์ (Samuel 

Reynolds House, M.D.) โดยเข้ามาสยาม เมื่อพ.ศ. 2390 และเปิดคลินิกรักษาโรค ในช่วง 18 เดือนแรก รักษา

ผู้ป่วยเป็นจำนวน 3,117 ราย นอกจากนั้นยังนำอีเทอร์มาใช้ในการผ่าตัด โดยนำมาทดลองใช้กับกรณีหญิงชรา     

 

 37 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, 151. 
 38 เสาวภา พรสิริพงษ์ และพรทิพย์ อุศุภรัตน์, บรรณาธิการ, การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์     
แผนไทย, 78. 
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ผู้หนึ่งซึ่งถูกไม้รวกตำ การรักษาในครั้งนั้นคือการใช้อีเทอร์ในการผ่าตัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และอาจเป็น

ครั้งแรกในเอเชีย39 ต่อมาในพ.ศ. 2392 อหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ นายแพทย์เฮาส์  ทำการช่วยเหลือผู้ป่วยและ

ภายหลังได้เขียนรายงานเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่งใน พ .ศ. 2408 นอกจากนี้นายแพทย์เฮาส์ยังเข้าไป

ช่วยเหลือนายแพทย์บรัดเลย์รักษาเจ้านายในวัง โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยประทานรางวัล

ให้แก่นายแพทย์เฮาส์ ในการช่วยเหลือนายแพทย์บรัดเลย์รักษาเจ้าจอมผู้หนึ่ง40 

 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้พื้นฐานทางแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยความสน

พระทัยส่วนพระองค์ อีกทั้งพระองค์ยังรู้จักกับชาวตะวันตกซึ่งทำให้พระองค์เข้าถึงศิลปวิทยาการต่าง ๆ ของ

ตะวันตก รวมไปถึงด้านการแพทย์  

 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศตามแบบ

ตะวันตก รวมถึงการแพทย์แบบแผนตะวันตกที่มีเริ่มมีอิทธิพลอย่างมากในไทย โดยพระองค์มีแนวคิดที่ทรงนิยมทั้ง

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก ดังกล่าวว่า41 

 “…ขอเตือนว่าหมอฝรั่งนั้นดีจริง แต่ควรให้ยาไทยสูญหฤๅหาไม่ หมอไทยควรจะไม่ให้มีต่อไปภายหน้าหฤๅ

ควรมีไว้บ้าง ถ้าว่าส่วนตัวฉันเองสมัครกินยาไทย แลยังวางใจหฤๅอุ่นใจในหมอไทยมาก ถ้าหมอไทยจะรักษาแบบ

ฝรั่งหมดดูจะเยือกเย็นเหมือนเห็นอ่ืน ไม่เห็นพระสงฆ์เลยเหมือนกัน แต่ตัวฉันอายุมากแล้ว เห็นจะไม่ได้อยู่จนหมอ

ไทยหมดดอก คนภายหน้าจะพอใจอย่างฝรั่งกันทั่วไป จะไม่เดือดร้อนเช่นฉันดอกกระมัง เป็นแต่ลองเตือนดูตามหัว

เก่าๆ ที่หนึ่งเท่านั้น…” 

 เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความเสื่อมถอยของแพทย์แผนไทย 

เมื่อ พ.ศ. 2413 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการฟื้นฟูแพทย์แผนไทย จัดการประชุมแพทย์หลวงทั้งยศเจ้านาย 

ขุนนางและข้าราชการ เพ่ือชำระตำราแพทย์แผนไทย รวบรวมตำรายาจากแหล่งต่าง ๆ ตรวจสอบให้ถูกต้องกับของ

ต้นตำรับและมีหลักฐานจดบันทึกในหอพระสมุดหลวง โดยมีตำราแพทย์หลากหลาย อาทิ พระคัมภีร์ปฐมจินดา 

พระคัมภีร์ตักศิลา พระคัมภีร์กระษัย พระคัมภีร์มุจฉาปัญขันทิกา เป็นต้น  โดยนำมารวมกัน จึงเป็นที่มาของตำรา

การแพทย์ “เวชศาสตร์ฉบับหลวง” นอกจากนั้น พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ พระโอรสกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ซึ่ง

ทรงเป็นหมอหลวงและยังทรงกำกับหมอหลวง ทรงเอาพระทัยใส่เรื่องเสาะแสวงหาตำรายาดีอยู่เสมอ ทั้งยาไทย

และยาตะวันตก ได้คัดเลือกตำรายามารวมกันเรียกว่า “ตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์” ตำราฉบับดั้งเดิมเขยีน

 

 39 มนัสวี อุณหนันทน์, ประวัติการแพทย์มิชชนันารีในประเทศไทย, 28. 
 40 เรื่องเดียวกัน, 29. 
 41 พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ร.ที่ 81/109 พฤศจิกายน รัตนโกสนิทร์ศก 109. 
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ลงสมุดไว้เป็นตัวรง มียา 24 ขนาน แต่ฉบับที่หอพระสมุดฯ ได้มาขาดตอนต้นไป 4 ขนาน จึงเริ่มตั้งแต่ยาท่ี 5 เหลือ

เป็นจำนวน 20 ขนาน โดยตำราดังกล่าวอธิบายสรรพคุณยาสมุนไพรรวมทั้งสิ้น 249 สิ่ง ซึ่งมีอยู่ในยาขนานต่าง ๆ 

จำนวน 24 ขนานนั้น เช่น ยาชื่อวาตาประสิทธิ์ มีตัวยา 16 สิ่ง ใช้แก้อาการบิดลงท้อง ยาเทพจิตรารมณ์มีตัวยา 38 

สิ่ง ใช้แก้อาการดวงจิตให้ระส่ำระสาย เป็นต้น42   

 ในขณะที่การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในไทยมากยิ่งขึ้น ทางด้านราชสำนักฝ่ายในต่างตอบ

รับจากอิทธิพลดังกล่าวในหลากหลายมิติ โดยการแพทย์และการผดุงครรภ์แบบตะวันตกเข้ามามีบทบาทควบคู่ไป

กับการแพทย์แผนไทยในราชสำนักฝ่ายใน ช่วงเวลาดังกล่าวเจ้านายฝ่ายในเริ่มคุ้นชินและยอมรับการรักษาด้วย

วิธีการแพทย์แบบตะวันตก ทว่าความเชื่อมั่นในการรักษาแบบแพทย์แผนไทยยังคงอยู่ เช่นในกรณีเมื่อใช้แพทย์

ตะวันตกหรือการรักษาแบบตะวันตกไม่ประสบผลสำเร็จ ก็จะหันมาใช้การแพทย์แผนไทย43  

 ต่อมาใน พ.ศ. 2431 ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน) ถูกก่อตั้งขึ้นสำหรับรักษาประชาชน

ทั่วไป แต่ต้องมีอุบายรวมทั้งแจกจ่ายเงินทองและสิ่งของเพื่อชักชวนราษฎรให้มารักษาที่โรงพยาบาล เนื่องมาจาก

สาเหตุที่ยังไม่คุ้นชินกับการแพทย์แบบตะวันตกและยังคงยึดถือในการรักษาแพทย์แผนไทย ภายหลังการก่อตั้งได้ 2 

ปี เกิดปัญหาเนื่องจากขาดแคลนผู้ประกอบการทางการแพทย์ ใน พ.ศ. 2433 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรง

ราชานุภาพจึงทรงตั้งโรงเรียนฝึกหัดแพทย์ขึ ้นชื่อว่า “โรงเรียนแพทยากร” ต่อมาในพ.ศ. 2443 จึงยกขึ้นเป็น 

“โรงเรียนราชแพทยาลัย” ในระยะแรกมีระบบการเรียนและการบริการทั้งแบบตะวันตกและแบบไทย มีแพทย์

ตะวันตกที่รักษาแบบตะวันตกและแพทย์ไทยที่ใช้ยาไทยรักษาโรคโดยให้การรักษาควบคู่กันไปตามความสมัครใจ

ของผู้ป่วยที่เลือกรับบริการ สาเหตุจากที่นำการแพทย์แผนไทยมารวม เนื่องจากแพทย์ตะวันตกหายากจึงนำแพทย์

ไทยมาประจำที่โรงพยาบาลด้วย เมื่อเปิดโรงเรียนแพทย์ขึ ้นจึงมีการเปิดสอนแพทย์ทั้ง 2 แผนควบคู่กันไป44      

ทว่าระบบแพทย์แผนไทยและตะวันตกมีความขัดแย้งกัน เนื่องด้วยระบบแนวคิดและการปฏิบัติที ่แตกต่างกัน 

จนกระทั่งต่อมาใน พ.ศ. 2458 สมเด็จฯ กรมหมื่นไชยนาถนเรนทร ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการโรงเรียน

ราชแพทยาลัย พระองค์ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาธิการแพทย์ จัดระเบียบการสอนวิชาปรุงยา และยกเลิก

 

 42 เสาวภา พรสิริพงษ์ และพรทิพย์ อุศุภรัตน์ (บรรณาธิการ), การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์     
แผนไทย, 47. 
 43 วรรณพร บุญญาสถิตย,์ “การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลีย่นแปลงแบบตะวันตกของเจา้ในฝ่ายใน ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจา้อยู่หัว” ใน การรับรู้และการทำความ
เข้าใจอดีต, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2549), 125 - 126. 
 44 สุด แสงวิเชียร, “จดุจบของการแพทย์แผนโบราณและการเริม่ต้นของการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” วารสาร
สังคมศาสตร์การแพทย์ 1, 2 (2521): 22. 
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หลักสูตรแพทย์แผนไทยในโรงเรียนราชแพทยาลัยในที่สุด ทั้งนี้พระองค์ทรงนิพนธ์ถึงยาไทยในหลักสูตรการสอน

เมื่อ พ.ศ. 2493 ไว้ส่วนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 “...นอกจากวิชาแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ยังมีวิชาแพทย์แผนโบราณ คือสอนแบบไทยและรู้จักใช้ย าไทย

ด้วย เหตุที่ทำดังนี้ได้ ทราบว่าตามหัวเมืองหายาฝรั่งได้ยาก ถ้าแพทย์ใหม่ ๆ ที่ออกไปรับราชการเป็นแพทย์ที่รู้จักใช้

แต่ยาฝรั่ง เมื่อเบิกยาไม่ได้ ทั้งหาซื้อตามท้องถิ่นไม่ได้ ก็จะรู้สึกอับจนไม่รู้จะรักษาโรคอย่างไร จึงให้ได้เรียนรู้จักใช้

ยาไทยด้วย ยาสมุนไพรของไทยพอจะหาได้ง่ายแม้หาซื้อไม่ได้ก็พอจะเข้าไปค้นหาเอาเองในป่าดงได้บ้าง...”45 

 ทั้งนี้พระองค์ทรงอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องยกเลิกหลักสูตรแพทย์แผนไทย แต่ก็ทรงชื่นชมคุณค่าของยาแผน

ไทย ดังนี้ 

 “...การสอนวิชาแพทย์แผนโบราณ คือสอนให้รู้จักใช้ยาไทยด้วยนั้น เหตุผลที่ได้อ้างไว้นั้น ฟังดูก็แยบคาย 

แต่ตามความจริงไม่ได้ประโยชน์อย่างใดเลย การสอนวิชาแพทย์ตามแบบไทยนั้นไม่เข้ากันกับแบบฝรั่ง ทำให้

นักเรียนมึนงงและเสียเวลาไปเปล่า ๆ ส่วนยานั้น ยาฝรั่งเขาได้ทำขึ้นอย่างประณีตตามตำราหลวงของประเทศต่าง 

ๆ  มีคุณภาพสม่ำเสมอ บอกไว้แน่ชัด สอนให้ใช้ได้ง่ายกว่ายาไทย ส่วนยาไทยนั้นเป็นยาส่วนตัวของแพทย์ผู้ใช้ยา

นั้นเอง โดยมากมีการปิดบังหวงตำรา แข่งขันกัน เครื่องยาที่เป็นสมุนไพรก็มีต่าง ๆ กัน ถ้าไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญในทาง

นั้นก็ไม่รู้จะไปหามาจากไหน และแท้ไม่แท้ ดีหรือไม่ดี ก็เหลือที่คนไม่ชำนาญจะรู้ได้ ร้านขายยาไทยมีน้อยลงทุกที

จนเกือบไม่มีเลย ที่ใช้กันอยู่ก็เป็นยาส่วนตัว ที่เรียกกันว่ายากลางบ้าน ซึ่งมีไม่กี่ขนาน เพราะฉะนั้น การที่จะให้

แพทย์ที่ได้เรียนไปจากโรงเรียนแพทย์ออกไปหาสมุนไพรเอาเองนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าทำไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึง

เห็นว่าการสอนวิชาแพทย์แผนโบราณในโรงเรียนแพทย์นี้เป็นการเสียเวลา ป่วยการเปล่า เอาเวลามาเพิ่มใช้ในการ

เรียนวิชาแพทย์แผนปัจจุบันดีกว่า ทั้งนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องยาไทยจึงได้เลิกการสอนวิชาแพทย์อย่างไทย

เสียทีเดียว ยาไทยมีคุณภาพดีเพียงไร และได้ประโยชน์อย่างน่าพิศวงอย่างไรข้าพเจ้าทราบดี แต่เห็นว่าเอาไปไว้ให้

แพทย์ทีส่นใจในทางนี้ไปเรียนเพ่ิมเติมเอาเองต่อไปข้างหน้าดีกว่า”46 

 การสาธารณสุขและการแพทย์ทั้งแบบแผนไทยและตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว สามารถสรุปช่วงเวลาได้ดังนี้ 

 

 45 พระกรณียกิจของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการ
สาธารณสุข, (ข้าราชการกระทรวงการสาธารณสุขพิมพ์ถวายเป็นท่ีระลึกในการพระราชทานเพลิงพระศพ 24 ม.ค. 2495: 2557), 
74. 
 46 เรื่องเดียวกัน, 76. 
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 การศึกษาแพทย์ศาสตร์ในโรงเรียนแพทยากร เมื่อพ.ศ. 2432 

 การก่อตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์ขึ้นที่ศิริราชพยาบาล เมื่อพ.ศ. 2439 

 การก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยที่เชียงใหม่ นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาค 

เมื่อพ.ศ. 2439 

 การผลิตยาตำราหลวง ในพ.ศ. 2444 เริ่มผลิตครั้งแรก จำนวน 8 ขนาน ได้แก่ ยาแก้ไข้ (ควินนิน) ยาถ่าย 

ยาแก้ลงท้อง ยาแก้โรคไส้เดือน ยาแก้โรคบิด ยาบำรุงโลหิต ยาแก้คุดทะราดและเข่าข้อ และยาแก้จุกเสียด (โซดา

มินท์)47 ทั้งนี้ตำราแพทย์สำหรับใช้ในโรงเรียนเล่มแรกชื่อ “แพทย์ศาสตร์สังเคราะห์” ซึ่งพิมพ์ขึ้นในพ.ศ. 2432 

พิมพ์เป็นตอน แบ่งออกเป็นภาค เนื้อหามีทั้งการแพทย์แผนไทยและตะวันตก แต่ตำราชุดดังกล่าวพิมพ์ได้เพียง 3 

เล่มเท่านั้น ต่อมาในพ.ศ. 2444 เจ้าพนักงานกรมพยาบาลของกระทรวงธรรมการดำริว่า โรงเรียนราชแพทยาลัยตั้ง

มาเป็นระยะเวลา 12 ปี แต่ยังไม่มีหลักตำราสาธารณประโยชน์แก่แพทย์และประชาชน จึงมีการรวบรวมพระคัมภีร์

แพทย์แผนไทยท้ังปวงและตำราแพทย์แผนตะวันตกที่สอนอยู่ในโรงเรียน เช่น พระตำราหลวงที่ตรวจสอบแล้ว อาทิ 

พระคัมภีร์ปฐมจินดา ธาตุอภิญญา ธาตุบรรจบ เป็นต้น และตำราตรวจโรคและรักษาไข้ต่าง ๆ ที่แพทย์โรงพยาบาล

ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยได้พบปะและตรวจรักษาพยาบาลมาแล้วหรือที่กำลังทำการรักษาอยู่ รวมข้อความโดย

ละเอียดแล้วจัดพิมพ์โดยชื่อว่า “ตำราแพทย์ศาสตร์” พิมพ์เป็นเล่มต่าง ๆ ต่อมาหลังจากจัดตั้ง “เวชศาสตร์สโมสร” 

ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันจัดพิมพ์ตำราแพทย์ขึ้นอีกในพ.ศ. 2447 ชื่อว่า “ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” 

พิมพ์เป็นรายเดือน เนื้อหากล่าวถึงวิธีและตำรับยาของแพทย์ตะวันตกเกือบทั้งหมด มียาไทยแทรกอยู่บ้างเนื่องจาก

หายาตะวันตกแทนไม่ได้ ผู้จัดการพิมพ์คือ ร .อ. ดำรงแพทยคุณ โดยตีพิมพ์เพียงแค่ 4 เล่มจึงล้มเลิกเนื่องจากทุน

หมด และถูกนำไปพิมพ์รวมในจดหมายเหตุของหนังสือพิมพ์วิทยาวิจารณ์48 ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2450 มีการพิมพ์ตำรา

ทางการแพทย์ 2 เล่ม คือ “ตำราเวชศาสตร์วรรณา” ซึ่งกล่าวถึงพระคัมภีร์แพทย์แผนไทยต่าง ๆ และ “ตำรา

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง 2 เล่ม” ประกอบด้วยคัมภีร์แพทย์ไทย 14 คัมภีร์ และต่อมาในพ.ศ. 2451 พระ

ยาพิษณุประสาทเวช (หมอคง) มีความเห็นว่าตำราเหล่านี้ยากแก่ผู้ศึกษา จึงพิมพ์ขึ้นใหม่โดยคัดที่จำเป็นและเขยีน

ให้เข้าใจง่ายขึ้น ชื่อว่า “ตำราแพทยศาสตร์สังเขปหรือเวชศึกษา” มี 3 เล่ม กล่าวถึงตำรับยาที่มีชื่อหลายขนาน 

เช่น ยากำลังราชสิงห์ ยาจันทลีลา ยาหอมอินทจักร ยาธาตุบรรจบ ยาหอมนวโกฐ เป็นต้น ตำราแพทยศาสตร์

สังเขปประกาศใช้เป็นตำราหลวง จึงมีตำราหลวงทั้งหมด 5 เล่ม อันได้แก่ ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง 

 

 47 สมฤทธ์ิ อินทราทิพย์, การสาธารณสุขเบ้ืองต้น, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2522), 10. 
 48 เสาวภา พรสริิพงษ์ และพรทิพย์ อุศุภรัตน์ (บรรณาธิการ), การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ 
แผนไทย, 48. 
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2 เล่ม และตำราแพทยศาสตร์สังเขป 3 เล่ม ซึ่งแพทย์เภสัชกรแผ่นโบราณมีสิทธิใช้ตำรายาเล่มดังกล่าวทั้งหมดปรุง

ยาโดยไม่ต้องจดทะเบียนตำรายาไทยอีก และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เข้าสอบใบ

ประกาศโรคศิลปซึ่งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 ได้ใช้เป็นหลักสูตร49 

 ระบบการบริหารจัดการ ซึ่งมีกรมพระโอสถเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยจัดตั้งกรม

พยาบาลสังกัดกระทรวงธรรมการขึ้นเมื่อพ.ศ. 2431 มีหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วย ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ จัดดูแล

โรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลศิริราช และจัดการฝึกหัดนักเรียนแพทย์ในโรงเรียนแพทยาการ ต่อมาในพ .ศ. 

2434 ได้เปิดร้านขายยาในสังกัดกรมพยาบาลเรียกว่า “โอสถศาลา” ขึ้น 2 แห่ง ซึ่งโอสถศาลาแห่งแรก ซื้อกิจการ

จากหมอมิชชันนารี จำหน่ายเฉพาะยาแผนตะวันตก แห่งที่สองจำหน่ายเฉพาะยาไทย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น

คลังยาของราชการ ต่อมาได้ขยายโอสถศาลาไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ทำหน้าที่ทั้งเป็นสถานจ่ายยาและที่ทำการแพทย์ 

ต่อมาในพ.ศ. 2445 เริ่มดำเนินการโอสถศาลาใหม่อีกแห่ง คือ “โอสถศาลารัฐบาล” โดยจ้างเภสัชชาวเยอรมันเป็น

ผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายยาแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และในปีเดียวกันได้จัดตั้ง “โอสถสภา” ทำหน้าที่ผลิต

ยาเพื่อจำหน่ายแก่ราษฎร ในระยะแรกยาของโอสถสภาซึ่งเป็นยาแผนตะวันตกไม่เป็นที่ยอมรับของราษฎร จึงมี

การผลิตยาไทยด้วยเป็นจำนวน 10 ขนาน ได้แก่ 

  1. ยาหอมอินทรจักร    2. ยาหอมนวโกฏ 

  3. ยาเทพจิตรารมย์    4. ยานารายณ์ถอนจักร 

  5. ยากำลังราชสิงห์    6. ยาอุทัย 

  7. ยาสุขไสยาสน์     8. ยาปัถวีธาตุพิการ 

  9. ยาจันทลีลา     10. ยาธาตุบรรจบ50 

 ต่อมาใน พ.ศ. 2449 โอสถสภาถูกนำไปรวมกับโอสถศาลารัฐบาล 

 ด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันโรคระบาด มีการปรับปรุงและประกาศใช้เป็นนโยบายหลักตั้งแต่ พ.ศ. 

2449 เป็นต้นมา โดยเมื่อครั้งแรกเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลได้อนุญาตให้คนไข้เลือกวิธีรักษาพยาบาลทั้งแบบแผนไทย

และแบบแผนตะวันตกได้ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีทั้งยาไทยและยาตะวันตก ยาไทยที่ใช้มียาผง ซื้อเป็นเครื่องยามา

 

 49 เรื่องเดยีวกัน, 56. 
 50 มณฑิรา ตัณฑ์เกยรู และโสภิต ธรรมศรี, การพัฒนาสมุนไพรด้านสาธารณสุขสมัยรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 27. 
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ประกอบเองที่ศิริราชพยาบาล จากนั้นแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลอื่น ๆ ของกรมพยาบาล ถ้าเป็นยาต้มก็ให้

โรงพยาบาลแต่ละแห่งทำขึ้นใช้เอง ยาต้มที่ใช้เป็นหลักมี 9 หม้อ ได้แก่ 

  1. แก้ไข้ตา่ง ๆ 

  2. ยาหม้อหอมสำหรับแก้ลมต่าง ๆ เจริญอาหาร บำรุงโลหิต 

  3. แก้กระษัย แก้กร่อนลงผัก 

  4. แก้บิด อุจจาระกะปริบกะปรอยมีกลิ่นเน่า 

  5. แก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อปวดท้อง เป็นยาธาตุและเจริญอาหาร 

  6. ยาวัณโรคแก้ตัวร้อน ไอ เหนื่อยหอบ แก้อ่อนเพลีย 

  7. แก้เข้าข้อ แก้เข้าข้อหนองใน แก้บวมโป แผลเป็นฝ้าและน้ำเหลือง 

  8. แก้ริดสีดวง   

  9. แก้ไข้ตาเหลือง แก้ไข้เพ่ือเสมหะ แก้เหนื่อยหอบ เจริญอาหาร และบำรุงธาตุ51 

 สำหรับพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลยังไม่ได้มีการประกาศใช้โดยตรง ยังคงมีการรักษา

ทั้งแบบแผนตะวันตกและแบบแผนไทย และในขณะเดียวกันการแพทย์แผนตะวันตกก็เริ่มเพิ่มบทบาทขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

 จนกระทั่งในรัชสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระราชบัญญัติตำราการรักษาพยาบาล 

เนื่องจากเห็นว่าประชาชนมีความคุ้นเคย และได้เห็นผลการรักษาจากแผนตะวันตกแล้ว ความนิยมในการรั กษา

แบบตะวันตกก็เพ่ิมขึ้น แต่ในช่วงเวลาเดียวกันการแพทย์แผนไทยก็ยังมีผู้นิยมใช้อยู่เช่นเดิม โดยเฉพาะราษฎรตาม

หัวเมือง52 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2459 ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อกรมพยาบาลเป็นกรมประชาภิบาลและ

โอสถศาลาเปลี ่ยนชื ่อเป็นกองเวชวัตถุ มีแผนกการปรุงยาทั ้งยาจากต่างประเทศและยาที่ใช้เครื ่องยาจาก

ภายในประเทศทำเป็นเม็ดสำหรับจำหน่าย ส่วนที่เป็นยาแผนโบราณมีดังต่อไปนี้ 

  1. ยาหอมอินทจักร    2. ยาหอมนวโกฏ 

 

 51 เรื่องเดียวกัน, 51. 
 52 เสาวภา พรสิริพงษ์ และพรทิพย์ อุศุภรัตน์, บรรณาธิการ, การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
, 79. 
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  3. ยาเทพจิตรารมย์    4. ยานารายณ์ถอนจักร 

  5. ยากำลังราชสีห์    6. ยาสุขไสยาสน์ 

  7. ยานัถวีธาตุพิการ    8. ยาจันทรลีลา 

  9. ยาธาตุบรรจบ53 

 เมื่อพ.ศ. 2460 สมเด็จพระราชมารดา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ตำรา

พระโอสถพระนารายณ์ข้ึนเป็นครั้งแรก  

 ในขณะเดียวกันการรักษาแบบแผนตะวันตกก็ได้รับการยอมรับในราชสำนักฝ่ายใน เมื่อเจ้านายฝ่ายในทรง

ประชวรก็ทรงเลือกการรักษาแบบตะวันตก อาทิ สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์เมื่อประชวรด้วยพระโรควักกะพิการ 

ทรงเสด็จไปรักษาพระองค์ ณ ทวีปยุโรปเป็นจำนวน 2 ครั้ง พระองค์เจ้าหญิงเจริญศรีชนมายุ ทรงใช้การรักษาด้วย

แพทย์ชาวตะวันตก เมื่ออาการเริ่มดีจึงทรงมีพระประสงค์จะแปรพระสถานไปรักษาพระองค์ที่ชายทะเลตาม

คำแนะนำของนายแพทย์บัวส์ พระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตนราชกุมารี ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปรักษา

พระอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตามคำแนะนำของแพทย์แผนตะวันตก และ สมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชินีนาถ ทรงมีแพทย์ประจำพระองค์ชาวอังกฤษ คือนายแพทย์ มัลคอล์ม สมิธ (Dr. Malcolm Smith) 

ทำหน้าที่ดูแลพระพลานามัยของพระองค์ โดยสมเด็จเจ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราช

โอรสของพระองค์เป็นผู้ชักนำให้เข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว54 

 ต่อมาในพ.ศ. 2466 มีประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์เพื่อการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ โดย

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน อันเนื่องจากการปรุงยาของผู้ที่

ไม่มีความรู้และมิได้มีการฝึกหัด จึงมีผลให้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้านที่อยู่ในประเทศล้วนเป็นหมอนอก

ระบบ55 และในขณะเดียวกันก็มีการยกเลิกทั้งการบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลและการสอนวิชาแพทย์

แผนไทยในโรงเรียนแพทย์56  

 

 53 เรื่องเดียวกัน. 
 54 วรรณพร บุญญาสถิตย,์ การรับรู้และการทำความเข้าใจอดีต, 126 - 127. 
 55 ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย, 224. 
 56 สุด แสงวิเชียร, วารสารสังคมศาสตร์การแพทย์, 25. 
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 ต่อมาในพ.ศ. 2472 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการออกกฎเสนาบดี และ

กำหนดกรอบวิชาชีพทางการแพทย์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 1. ประเภทแผนปัจจุบัน คือ ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยความรู้จากตำราอันเป็นหลักวิชาโดยสากลนิยม ซึ่ง

ดำเนินด้วยวิธีการศึกษาตรวจค้น และทดลองของผู้รู้ในทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก 

 2. ประเภทแผนโบราณ คือ ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกต ความชำนาญอันได้บอกเล่าต่อกัน

มาเป็นที่ตั้ง หรืออาศัยตำราอันมีมาแต่โบราณ มิได้ดำเนินการทางวิทยาศาสตร์ 

 กระนั้นเองแม้การแพทย์แผนไทยถูกออกจากระบบ ทว่าการผลิตยาโดยกองโอสถศาลา 10 ขนาน ยังคง

ผลิตอยู่ตามเดิม จนกระท่ังยกเลิกการผลิตยาไทยใน พ.ศ. 2474 ทั้งนี้การพัฒนาสมุนไพรที่สืบเนื่องต่อมาจึงเป็นการ

พัฒนาในเชิงเป็นยาที่ใช้ในการแพทย์ตะวันตกต่อมาอย่างสืบเนื่อง 

 ต่อมาในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัฐบาลได้ให้ความสนใจกับ

การแพทย์แผนไทยยิ ่งขึ ้น โดยเมื ่อ พ .ศ. 2483 ได้ตั ้งโรงงานเภสัชกรรมอย่างเป็นทางการ และตั ้งกระทรวง

สาธารณสุขขึ้นเมือ่ พ.ศ. 2485 อีกท้ังต่อมาเม่ือประเทศไทยเข้าสู่สภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว

ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตสิงห์ ทำการวิจัยสมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคบิดและไข้มาเลเรียที่โรงพยาบาล   

สัตหีบ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ยาแบบตะวันตกยังคงขาดแคลน ทางรัฐบาลไทยจึงเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของสมุนไพรไทย จึงมีนโยบายให้โรงงานเภสัชกรรมนำสมุนไพรมาผลิตเป็นยารักษาโรค โดยมี

ศาสตราจารย์ ดร.ชาร์เลอร์ ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากบริษัทไบเยอร์ เข้ามาทำการวิจัยสมุนไพรไทยเพ่ือ

ผลิตเป็นยารักษาโรคและสร้างสวนสมุนไพรที่ ตำบลบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งได้รวบรวม

สรรพคุณยาไทยซึ่งได้จัดทำการวิจัยแล้วเกือบ 400 ชนิด จัดพิมพ์เป็น 2 ภาษา57  ต่อมาใน พ.ศ. 2481 มีโครงการ

ทดลองปลูกต้นซิงโคนาเพื่อสกัดควินนินที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำการผลิตยาแผนตะวันตก

จากสมุนไพร แต่ต้องล้มเลิกไปในที่สุด ต่อมาเมื่อการผลิตยาแบบตะวันตกกลับมาสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้สมุนไพร

และการแพทย์แผนไทยลดบทบาทลงไป    

 จนกระท่ังต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพ.ศ. 2494 พระองค์ทรง

เสด็จฯ ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และทรงพระราชปรารภ มีใจความว่า วัดโพธิ์เป็นแหล่ง

รวบรวมตำราแพทย์แผนไทยอยู่แล้ว เหตุใดจึงไม่จัดให้มีโรงเรียนสอนการแพทย์แผนไทยในวิชาเวชกรรม ผดุงครรภ์ 

 

 57 เสาวภา พรสิริพงษ์ และพรทิพย์ อุศุภรัตน์, บรรณาธิการ, การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
, 53. 
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หัตถเวช และเภสัชกรรม ทำให้คณะกรรมการวัดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย ได้สนอง   

พระราชปรารภ จัดตั้งหลักสูตรโรงเรียนแพทย์แผนไทยขึ้นในนาม “โรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย” 

เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ เวชกรรม เภสัชกรรม และ   

หัตถเวช ต่อมาได้ขยายสถานที่สอนไปทั่วประเทศไทย การฟื้นฟูบูรณะการแพทย์แผนไทยทำในนามของ “สมาคม

แพทย์แผนโบราณ” อันเป็นหน่วยงานเอกชน58 ต่อมาในพ.ศ. 2521 จากการประชุมหัวข้อว่าด้วยสาธารณสุข     

มูลฐานโดยองค์กรอนามัยโลก จึงเป็นที ่มาของแถลงการณ์ที ่เร ียกว่า คำประกาศอัลมา อตา  (Alma Ata 

Declaration) โดยมีเนื้อหาเพื่อผลักดันให้ประเทศเครือสมาชิกผนึกการรักษาแบบพื้นบ้านและสมุนไพรเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทย เริ ่มแผนการผสมผสานการสนับสนุนการใช้ยา

สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน มีรูปแบบการควบคุมในลักษณะคณะกรรมการ คือ “คณะกรรมการพัฒนาการใช้

สมุนไพรแห่งชาติ” และต่อมาในพ.ศ. 2525 จึงก่อตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) และต่อมาเมื่อ

พ.ศ. 2542 ได้ตราพระราชบัญญัติคุ ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พร้อมทั ้งจัดตั ้งหน่วยงาน สถาบัน

การแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยการปรับเปลี่ยนระบบภายในกระทรวงสาธารณสุขใหม่เป็นกองหนึ่งในกรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 ได้บรรจุยาแผนไทยไว้ใน

หมวดหมู่บัญชียาจากสมุนไพร ดังนี้ 

บัญชียากลางของยาแผนไทย  

 จากบัญชียาหลักแห่งชาติ ในหมวดหมู่บัญชียาจากสมุนไพร แบ่งยาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ยาแผนไทยหรือยา

แผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร59 (อักษร รพ. ในวงเล็บ หมายถึง รูปแบบยาจากสมุนไพรที่เป็นเภสัชตำรับ

โรงพยาบาล) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 50 รายการ  

  1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) 

   (1) ยาหอมทิพโอสถ  ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

   (2) ยาหอมเทพจิตร  ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

 

 58 เรื่องเดียวกัน, 104. 
 59 “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2561.” ราชกิจจานุเบกษา     
เล่ม 135, ตอนพิเศษ 14ง (19 มกราคม 2561): 224-227. 
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   (3) ยาหอมนวโกฐ  ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

   (4) ยาหอมแก้ลมวิงเวียน  ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

   (5) ยาหอมอินทจักร ์  ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

  1.2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร 

   1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 

(1) ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง  

(รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) ยาน้ำ (รพ.) 

    (2) ยาธาตุอบเชย  ยาน้ำ (รพ.) 

    (3) ยาเบญจกูล  ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล  

(รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)  

    (4) ยาประสะกะเพรา ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

    (5) ยาประสะกานพูล ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) 

    (6) ยาประสะเจตพังค ี ยาแคปซูล ยาผง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

    (7) ยามันทธาตุ  ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

    (8) ยามหาจักรใหญ ่ ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)  

    (9) ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาผง 

    (10) ยาอภัยสาลี  ยาลูกกลอน ยาเม็ด 

   1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก 

    (1) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาแคปซูล ยาเม็ด 

    (2) ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล  

       (รพ.) ยาผง (รพ.) 
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   1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย 

    (1) ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง  

       (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)    

    (2) ยาเหลืองปิดสมุทร ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

   1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 

    (1) ยาผสมเพชรสังฆาต ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.) 

    (2) ยาริดสีดวงมหากาฬ ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) 

1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 

(1) ยาประสะไพล  ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล 

(รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

   (2) ยาปลูกไฟธาตุ  ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

(3) ยาไฟประลัยกัลป์ ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง 

(รพ.) ยาเม็ด (รพ.)  

   (4) ยาไฟห้ากอง    ยาผง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)  

   (5) ยาเลือดงาม   ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)  

       (6) ยาสตรีหลังคลอด  ยาต้ม (รพ.) 

  1.4 ยาแก้ไข้ 

   (1) ยาเขียวหอม   ยาผง ยาเม็ด (รพ.) ยาผง (รพ.) 

(2) ยาจันทน์ลีลา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง 

(รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
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(3) ยาประสะจันทร์แดง ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง 

(รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

(4) ยาประสะเปราะใหญ่  ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด 

(รพ.)  

   (5) ยามหานิลแท่งทอง  ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

   (6) ยาห้าราก   ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด 

  1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ 

   1.5.1 ยาบรรเทาอากาศไอ 

    (1) ยาแก้ไอผสมกานพลู  ยาลูกกลอน (รพ.) 

    (2) ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม  ยาน้ำ (รพ.) 

    (3) ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง  ยาลูกกลอน (รพ.) 

    (4) ยาแก้ไอพ้ืนบ้านอีสาน  ยาน้ำ (รพ.) 

    (5) ยาตรีผลา   ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) 

    (6) ยาประสะมะแว้ง  ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)  

    (7) ยาอำมฤควาที  ยาผง ยาลูกกลอน ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

   1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด 

    (1) ยาปราบชมพูทวีป  ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

  1.6 ยาบำรุงโลหิต 

(1) ยาบำรุงโลหิต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) 

ยาผง (รพ.) ยาเมด็ (รพ.) 

  1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก 

   1.7.1 ยาสำหรับรับประทาน 
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    (1) ยากษัยเส้น   ยาลูกกลอน (รพ.) 

    (2) ยาแก้ลมอัมพฤกษ ์  ยาผง (รพ.) 

(3) ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซ ูล ยาผง ยาเม ็ด ยาล ูกกลอน       

ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) 

    (4) ยาผสมโคคลาน  ยาชง (รพ.) ยาต้ม (รพ.) 

    (5) ยาผสมเถาวัลย์เปรียง  ยาลูกกลอน (รพ.) 

(6) ยาสหัศธารา ยาแคปซ ูล ยาผง ยาเม ็ด ยาล ูกกลอน       

ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)  

    1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก 

    (1) ยาขี้ผึ้งไพล   ยาขี้ผึ้ง (รพ.) 

    (2) ยาประคบ   ยาประคบสมุนไพร (สด/แห้ง) (รพ.) 

  1.8 ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ 

   (1) ยาตรีเกสรมาศ   ยาชง (รพ.) 

   (2) ยาตรีพิกัด    ยาแคปซูล (รพ.) 

(3) ยาเบญจกูล ยาแคปซ ูล  ยาผง ยาเม ็ด ยาล ูกกลอน       

ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 

   (4) ยาปลูกไฟธาตุ   ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร 24 รายการ 

2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร 

   2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 

    (1) ยาขมิ้นชัน   ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
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(2) ยาขิง ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง 

(รพ.) ยาชง (รพ.) 

   2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาท้องผูก 

    (1) ยาชุมเห็ดเทศ   ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) 

(2) ยามะขามแขก ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) 

ยาชง (รพ.) 

   2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาท้องเสีย 

    (1) ยากล้วย   ยาผง (รพ.) 

(2) ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล 

(รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

   2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร 

    (1) ยากล้วย   ยาผง (รพ.) 

   2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน 

(1) ยาขิง ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง 

(รพ.) ยาชง (รพ.) 

2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ 

(1) ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล 

(รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง 

   (1) ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง   ยาทิงเจอร์ (รพ.) 

   (2) ยาทิงเจอร์พูล    ยาทิงเจอร์ (รพ.) 

   (3) ยาบัวบก    ยาครีม ยาครีม (รพ.) 
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   (4) ยาเปลือกมังคุด   ยาน้ำใส (รพ.) 

(5) ยาพญายอ ยาครีม ยาโลชัน สารละลาย (สำหรับป้าย

ปาก) ยาโลชั ่น (รพ.) สารละลาย (สำหรับ

ป้ายปาก) (รพ.) ยาขี ้ผึ ้ง (รพ.) ยาทิงเจอร์ 

(รพ.) 

   (6) ยาว่านหางจระเข้   ยาเจล ยาโลชันเตรียมสด (รพ.) 

   (7) ยาเมล็ดน้อยหน่า   ยาครีม   

2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก 

   2.4.1 ยาสำหรับรับประทาน 

    (1) ยาเถาวัลย์เปรียง  ยาแคปซูล (รพ.) 

    (2) ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียง ยาแคปซูล 

   2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก 

    (1) ยาพริก   ยาเจล ยาครีม (รพ.) ยาเจล (รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.) 

    (2) ยาไพล   ยาครีม 

    (3) ยาน้ำมันไพล   ยาน้ำมัน (รพ.)   

2.5 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ 

   (1) ยากระเจี๊ยบแดง   ยาชง (รพ.) 

   (2) ยาหญ้าหนวดแมว   ยาชง ยาชง (รพ.) 

2.6 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน 

   (1) ยาบัวบก    ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)  

(2) ยามะระข้ีนก ยาแคปซูล ยาชง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) 

ยาชง (รพ.)  
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   (3) ยารางจืด    ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) 

   (4) ยาหญ้าปักกิ่ง    ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) 

2.7 ยาถอนพิษเบื่อเมา 

   (1) ยารางจืด    ยาชง (รพ.) 

2.8 ยาลดความอยากบุหรี่  

   (1) ยาดอกหญ้าขาว   ยาชง (รพ.) 

 

ร้านขายยาแผนไทยที่สำคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

 ในปัจจุบัน พื้นที่เกาะเมืองรัตนโกสินทร์มีร้านขายยาแผนไทยซึ่งดำเนินกิจการมายาวนานตั้งแต่รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงในปัจจุบัน ร้านที่สำคัญ ได้แก่ ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ ตั้งอยู่บน

ถนนจักรวรรดิ ใกล้กับทางเข้าวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2439 โดย นายเป๋อ 

สุวรรณเตมีย์ ซึ่งเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยาสมุนไพรจากพระพุฒาจารย์ (มา อินทสโร) เจ้าอาวาสองค์ที่ 7 

ของวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร หรือวัดสามปลื้ม ในช่วงนั้น นายเป๋อ มีตำแหน่งเป็นเจ้าก รมประจำวัด 

เทียบได้กับตำแหน่งมัคนายกในปัจจุบัน เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมาเป็นเวลานานกว่าสิบปี ท่านเจ้าอาวาสจึงให้

นายเป๋อเปิดร้านขายยาสมุนไพรบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัด เพื่อให้เป็นอาชีพติดตัว โดยมีพื้นที่ผลิตและจัดเก็บยา

อยู่ด้านหลัง และตั้งชื่อร้านว่า “ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ” นั่นเอง ในปัจจุบันร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ ดำเนินกิจการ

โดยทายาทรุ่นที่ 4 คือ นายถวัลย์ สุวรรณเตมีย์ ซึ่งขายยาสมุนไพรมากกว่า 100 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นการจัดตัวยา

จากสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อไปต้มกิน โดยจะมีการสอบถามเพื่อวินิจฉัยโรคก่อนจะจัดยาให้เหมาะกับแต่ละคน และยา

สมุนไพรแบบผงและแบบเม็ดสำเร็จรูป เช่น ยาหอมสูตรต่าง ๆ ยาเขียว ยาแก้ไอ เป็นต้น  
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ภาพที่ 11: ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ ปรากฎตู้เก็บยาตั้งแต่ยุคก่อตั้งร้าน และมียาสูตรต่าง ๆ วางจำหน่าย 

 ร้านขายยาแผนไทยอีกร้านที่มีชื่อเสียงยาวนานมาตั้ งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

จนถึงปัจจุบัน คือร้านขายยาวิริยมัยโอสถ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2448 โดย คุณหมอสมบุญ พีรวัฑฒึก ผลิตยาสมุนไพร

ต่าง ๆ ทั้งตามตำรายาดั้งเดิมจากในวัง และที่คิดค้นขึ้นมาใหม่  เพื่อใช้รักษาทั้งประชาชนทั่วไปและเจ้านายในวัง 

คุณหมอสมบุญ ได้มอบกิจการให้คุณหมอผอบ สุคนธโอสถ ผู้เป็นลูกสาวรับช่วงต่อกิจการร้านขายยาและจากนั้นใน 

พ.ศ.2530 คุณหมอผอบ จึงเปลี่ยนชื่อจากร้านขายยาวิริยมัยโอสถ เป็น ร้านขายยาหน้าวัว เพ่ือระลึกถึงคุณหมอสม

บุญเนื่องจากคุณหมอสมบุญ เกิดปีวัว ปัจจุบันทายาทของคุณหมอสมบุญไม่ได้รับช่วงต่อกิจการแล้ว คุณปิยารมย์ 

บุนนาค และครอบครัว จึงได้เข้ามาดำเนินกิจการต่อ และได้จัดตั้ง บริษัท วิริยมัย (2448) จำกัดขึ้น ใน พ.ศ.

2549 ร้านขายยาแห่งนี้จึงมีชื่อใหม่ว่า ร้านขายยาวิริยมัยโอสถ ตราหน้าวัว (พ.ศ.2448) แม้ว่าจะดำเนินกิจการโดย

ผู้ที่ไม่ได้เป็นทายาทแล้ว แต่ร้านขายยาวิริยมัยโอสถ ก็ยังคงผลิตยาสมุนไพรตามสูตรของคุณหมอสมบุญอยู่กว่า 30 

ชนิด ยาสำคัญมีทั้งยาผงและยาเม็ด เช่น ยาหอม ยาบำรุงโลหิต ยาแก้ไอ ยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น 
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ภาพที่ 12: ด้านหน้าร้านขายยาวิริยมัยโอสถในปัจจุบัน 

 จากเนื้อหาข้างต้น เห็นได้ถึงพัฒนาการของการแพทย์แผนไทย โดยหลังจากเข้าสู ่สมัยธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์นั้นแม้จะยังยึดแบบแผนการรักษาสืบทอดจากสมัยอยุธยา แต่ก็ได้รวบรวมตำราแพทย์จากผู้รู้ด้านการ

รักษาหลาย ๆ ท่านเข้าไว้เป็นตำรายาหลวง แบ่งประเภทของแพทย์ เช่น แพทย์หลวง แพทย์ราษฎร์ จารตำรา

แพทย์ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้เพื่อให้ความรู้อยู่ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แม้เมื่อแพทย์แผนตะวันตก

เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไว้ใจการรักษากับแพทย์แผนไทยมากกว่า  

 ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดปัญหาการเสื่อมถอยของการแพทย์แผนไทยเนื่องจากแพทย์แผนตะวันตกเข้า

มามีบทบาทด้านการรักษามากข้ึน แต่ก็ได้รับการแก้ปัญหาโดยการจัดการประชุมแพทย์หลวงขึ้นเพ่ือชำระตำรายา

และรวบรวมตำรับยา และก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชขึ้น เพ่ือทำการรักษาโดยใช้ศาสตร์ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์

แผนตะวันตกร่วมกัน แม้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ เพื่อควบคุมการประกอบ

โรคศิลปะได้ส่งผลต่อแพทย์แผนไทยให้ถูกออกนอกระบบ แต่บรรดาแพทย์แผนไทยต่างก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับ

ระเบียบ กระทั่งเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อพระองค์ทรงเสด็จฯ ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จึงมีพระราช

ปรารภถึงความสำคัญของแพทย์แผนไทย จึงเกิดหลักสูตรโรงเรียนแพทย์แผนไทยขึ้น ส่งผลให้ศาสตร์ด้านการรักษา

แผนไทยได้รับการรื้อฟ้ืนและมีรากฐานที่แข็งแรงพร้อมพัฒนาต่อไป  
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บทที่ 3 

ประวัติหมอหวาน และร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย  

 

หมอหวาน: นายแพทย์แผนไทยผู้ยืนหยัดผลิตยาตำรับไทยและสืบทอดความรู้สู่ปัจจุบัน 

 นายหวาน รอดม่วง มีชีวิตอยู่ในระหว่าง พ.ศ.2411 ถึง พ.ศ.2488 ตำรับยาต่าง ๆ ตกทอดสู่ทายาทรุ่น

เหลน และยังคงทำหน้าที่ดูแลร้านยา ซึ่งเป็นทั้งบ้านพัก สถานที่ปรุงยาแผนโบราณ และสถานที่จำหน่ายยา สืบต่อ

กันมากว่า 4 ชั่วอายุคน โดยภายในตัวอาคารยังคงเต็มไปด้วยวัตถุนานาชนิด ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีต 

ในช่วงแรก หมอหวานอาศัยอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงใกล้สี่แยกอุณากรรณที่ต่อกับย่านชุมชนถนนบ้านลาว 

อยู่ทางฝั่งตะวันออกของวัดสุทัศน์ฯ ขณะนั้น ท่านเปิดร้านขายยาในชื่อ “ร้านจำหน่ายยาไทยตราเฉลว” จากนั้นจึง

ย้ายมาสร้างร้านขายยาและที่พักใหม่อยู่ฟากถนนตีทองที่อยู่ทางด้านตะวันตกใกล้กับถนนบำรุงเมือง เมื่อพ.ศ. 

2467 ร้านจำหน่ายยาของหมอหวานในสถานที่ใหม่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล โดยสถาปนิก

ชาวต่างชาติท่านใดท่านหนึ่งที่มารับราชการในยุคนั้น อยู่ในตรอกที่เข้าได้ถึงทั้งถนนตีทองและถนนบำรุงเมือง โดย

ทำส่วนหน้าเป็นร้านขายยา มีตัวอักษรเขียนไว้ด้านหน้าว่า “บำรุงชาติสาสนายาไทย” ถัดลงมามีสัญลักษณ์เฉลว

และชื่อหมอหวาน ทั้งนี้ คนทั่วไปมักเรียกร้านนี้ว่า “ร้านยาบ้านหมอหวาน” 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13: รูปปั้นหมอหวาน รอดม่วง 

ทีม่า: เอ้ือเฟ้ือภาพถ่ายโดย คุณภาสินี ญาโณทัย                                            
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ภาพที่ 14 : ด้านหน้าร้านยาบ้านหมอหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่15: สัญลักษณ์เฉลวและชื่อหมอหวาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางร้าน 
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ภาพที่ 16: เคาท์เตอร์ยาภายในร้าน 

 

 

 

ภาพที่ 17: หม้อยาและเฉลวที่บริเวณประตูทางเข้าบ้าน 
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ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ก่อสร้างขึ้น 1 ปีภายหลังจากมีพระราชบัญญัติการแพทย์พุทธศักราช 2466 

ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ระบุว่า การรักษาโรคนั้นเป็น “การประกอบโรคศิลปะ” ที่มีอิทธิพลต่อสวัสดิภาพของ

ประชาชน กรุงสยามยังไม่มีระเบียบบังคับควบคุม ประชาชนยังไม่มีความคุ้มครองจากอันตรายอันอาจจะเกิดจาก

การรักษาโดยผู้ไร้ความรู้และไม่ได้ฝึกหัด เป็นต้น ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้กล่าวเฉพาะการปรุงยาเท่านั้น แต่ยังไม่ได้

ครอบคลุมถึงการขายยา ต่อมาเม่ือมีพระราชบัญญัติเพ่ิมเติม พ.ศ. 2472 จึงควบคุมให้สถานขายยา การโฆษณายา

ต่าง ๆ ให้อยู่ในการประกอบโรคศิลปะด้วย เพราะในยุคนั้นการแพทย์แบบสากลแบบตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามา

มาก เช่น การสร้างโอสถศาลาของมิชชั่นนารีชาวอเมริกันตั้งแต่เมื ่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว เพื่อทำการรักษา จ่ายยา และหนังสือเกี่ยวกับศาสนาให้กับคนไข้ จนเริ่มมีการสร้างโอสถศาลาตามหัว

เมืองต่าง ๆ โดยรัฐในเวลาต่อมา 

 ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2466 เแบ่งการแพทย์เป็น 2 แผน คือ แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผน

โบราณ โดยแพทย์แผนโบราณแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาเวชกรรมแผนโบราณ เภสัชกรรมแผนโบราณ ผดุง

ครรภ์แผนโบราณ และสาขานวดแผนโบราณ ดังนั้น ทั้งการปรุงยาและการขายและโฆษณายาต่าง ๆ จึงถูกควบคุม

ด้วยพระราชบัญญัติการแพทย์มาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 6 และร้านหมอหวานก็อยู่ในขอบข่ายของการควบคุมดังกล่าว 

จึงต้องทำใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยนิยามของแพทย์แผนโบราณที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย 

มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะได้ จะต้องตรวจโรค รักษาโรค ตามหลักโบราณที่สืบทอดกันมา ยารักษาโรคต้องใช้

สมุนไพรที่เป็นพืช สัตว์และแร่ธาตุ จะใช้ยาแผนปัจจุบันหรือฉีดยาไม่ได้ ผิดสาขาในการประกอบโรคศิลปะ เพราะ

การเรียนรู้นั้นต่างกันกับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนโบราณจึงใช้ยาหม้อต้ม ยาผง ยาปั้นลูกกลอน บีบนวดและ

ประคบ จะปรุงยาแผนโบราณบรรจุในแคปซูลทำเม็ดเคลือบไม่ได้ เพราะถูกห้ามไว้ตามพระราชบัญญัติ60 

จากหลักฐานที่เหลืออยู่ที่บ้านหมอหวาน  เช่น หูฟังและปรอทวัดไข้เหมือนแพทย์แผนปัจจุบันและขวดยา

ที่ตั้งไว้ภายในร้านก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับอยู่ ยาที่เหลือติดก้นขวดเป็นยาเม็ด และมีบล็อกพิมพ์ยา แสดงถึง

การปรับตัวจากยาสมุนไพรไทยซึ่งมักทำเป็นยาผง ให้เป็นยาเม็ดใกล้เคียงยาฝรั่ง การตรวจรักษาก็นำการแพทย์แผน

ตะวันตกเข้ามาผนวก จึงอาจกล่าวได้ว่า หมอหวานได้ผสานความรู้ทั้งของดั้งเดิมและแบบแผนสมัยใหม่ แสดงถึง

ความพยายามปรับตัวของการแพทย์แผนไทยนอกจากจะเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และพร้อมรับมือกับกระแส

 
60 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ร้านยาหมอหวาน : บ้านหมอหวาน (1), เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "ฟื้นพลังยาไทย บำรุงชาติสาสนา

ยาไทย" โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ 
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แพทย์แผนตะวันตกที่แพร่หลายในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความสามารถด้านการผลิตยารักษาโรคของ

หมอหวานอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18: ชุดหูฟังและปรอทวัดไข้ของหมอหวาน 
 
 

 
ภาพที่ 19: ยาเม็ดปรุงโดยหมอหวานที่ยังคงเหลือเก็บอยู่ภายในขวดแก้วซึ่งมีฉลากเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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ภาพที่ 20: ขวดแก้วที่ใช้ใส่ยาและปรุงยา 

   

 

 

ภาพที่ 21: อุปกรณอั์ดขึ้นรูปเม็ดยา 

 

 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หมอหวานและครอบครัวจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ต่างจังหวัด โดยครั้งแรกย้าย
ไปอยู่ที่คลองหก ปทุมธานี ประมาณ 4-5 เดือน จึงกลับมาบ้าน แต่ก็ต้องอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดอีกครั้งเนื่องจาก
ขณะนั้น มีการทิ้งระเบิดอย่างหนักในกรุงเทพ ครั้งที่ 2 นี้ย้ายไปยังจังหวัดนครนายก ระหว่างนั้นคนเฝ้าบ้านได้ช่วย
ขายยาให้ด้วยเนื่องจากช่วงสงครามผู้คนเจ็บป่วยก็จำเป็นต้องใช้ยาและเนื่องจากยาแบบตะวันตกนั้นหายากขึ้น   
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ยาที่ร้านหมอหวานจึงขายดีกว่าปกติ เมื่อสงครามสงบและหมอหวานกลับมาพักที่บ้านแล้ว ท่านก็ถึงแก่กรรมเมื่อ 
พ.ศ. 2488 ด้วยอายุ 77 ปี 

 ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ผลิตและขายยาแผนโบราณมาถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ ้น 4 รุ ่น ดังนี้ รุ ่นที่ 1    
หมอหวาน รอดม่วง รุ่นที่ 2 คุณยายเฉื่อย วรโภค รุ่นที่ 3 คุณป้าออระ วรโภค และปัจจุบันผู้สืบทอดรุ่นที่ 4 คือ 
คุณภาสินี ญาโณทัย โดยเป็นทายาทรุ่นเหลนตา คุณภาสินีเรียนจบทางด้านกฎหมายในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเข้าทำงานในฝ่ายวางแผนและพัฒนาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 6 ปี 
แล้วจึงมาทำงานในฝ่ายนโยบายและพัฒนาที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC เป็นเวลาราว 4 ปี จึง
ลาออกเพ่ือมาช่วยคุณป้าออระ โดยคุณภาสินีศึกษาและค้นคว้าหลักฐานจากข้าวของ และอุปกรณ์ผลิตยาที่สืบทอด
กันมาภายในบ้าน และเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทยด้วยการลงเรียนสาขาเภสัชกรรมไทยที่โรงเรยีน
แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาหอมและยาแผนไทยให้ลึกซึ้งมากขึ้น 

คุณภาสินีได้รับรู้จากคำบอกเล่าของคุณยาย และคุณป้า ว่าหมอหวานมีโอกาสได้ถวายการรักษาสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับพระราชทาน
กล่องไม้จากพระธิดาพระองค์หนึ่งของท่าน ภายในกล่องไม้มีข้อความเขียนว่า “ขอบใจหมอหวาน ที่ช่วยปรนนบิตัิ
เสด็จพ่อ เมื่อคราวประชวร” จากหลักฐานนี้ สันนิษฐานว่า หมอหวานเข้าไปตรวจรักษาพระองค์ท่านเมื่อคราว
ประทับอยู่ที ่วังเดิมเชิงสะพานถ่านหรือวังสะพานถ่านที่ตั ้งอยู่บนถนนตีทองไม่ไกลจากบ้านหมอหวานที่ถนน    
อุณากรรณนัก ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสร้างวังพระราชทานบนที่ดินพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2457 และท่านจึงย้ายไปประทับอยู่ ณ วังเทวะเวศม์ แถบ
บางขุนพรหม เมื่อ พ.ศ. 2461 ต่อมาบริเวณวังสะพานถ่านถูกรื้อและกลายเป็นตลาดบำเพ็ญบุญ61 

 
 
 
 
 

 

 61 สัมภาษณ์ คุณภาสินี ญาโณทัย, ทายาทรุ่นที่ 4 ของหมอหวาน และผู้บรหิารร้านบำรุงชาตสิาสนายาไทย, 23 
กรกฎาคม 2560. 
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ภาพที ่ 22: กล่องไม้พระราชทานจากพระธิดาของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์      
วโรปการ 
 
 
 
 

หมอหวานปรุงยาแผนโบราณหลายตำรับ ทั้งยาระบาย ยากวาดคอเด็ก ยาหอม ยาแก้ปวดหัวตัวร้อน เป็น
ร้านยาสำหรับชาวบ้านในพระนครทั่วไป มีคนไข้มารักษาที่บ้านบ้าง มาซื้อยาไปรักษาเองบ้าง บ้านหมอหวานจึง
เป็นทั้งคลีนิครักษาและสถานที่ปรุงยา และเมื่อย้ายสถานที่อยู่อาศัยและปรุงยาจากมุมถนนอุณากรรณมาเป็นถนน
ตีทองและบำรุงเมือง ฉลากยาก็เปลี่ยน โดยในฉลากยาจะมีเขียนไว้ว่าขายส่งขายปลีก และน่าจะขายดีมากเพราะมี
การปลอมเกิดขึ้น ต้องทำฉลากยาที่บางชิ้นเขียนว่า “ของหมอหวานแท้ต้องมีตราหมอหวาน” ลงในเอกสารกำกับยา  
ซึ่งจะเว้นที่ไว้ เข้าใจว่าเตรียมไว้สำหรับเอาตราประทับลงไป พบตราประทับประมาณ 4-5 แบบ แบบแรก ๆ จะเป็น
แบบลายมือ แล้วพัฒนามาเป็นแบบกึ่งพิมพ์ ซึ่งพิมพ์ทีถ่นนตีทองนี่เอง ยาหมอหวานจึงมียี่ห้อขึ้นมาในช่วงนั้น  
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ภาพที่ 23: บล็อกพิมพ์และตราประทับยี่ห้อร้านยาบ้านหมอหวานรูปแบบต่าง ๆ 
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ภาพที่ 24: ฉลากยาร้านหมอหวานสมัยยังอยู่ถนนเจริญกรุง ยังใช้ชื่อว่า “ร้านจำหน่ายยาไทยตราเฉลว” 
และระบุข้อความว่า “จงระวังตราเฉลว..........มีจริงเปนยาของหมอหวานแท้” ตรงส่วนที่เว้นว่างคงเตรียม

ไว้สำหรับประทับตราชื่อร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25: สมุดไทยบันทึกตำรับยาต่าง ๆ และฉลากโฆษณาในอดีตของร้านหมอหวาน ซึ่งได้รับการเก็บรักษาอย่าง

ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ 
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ตำรับยาของหมอหวาน 
หมอหวานผลิตตำรับยาหลากหลายขนาน ทั้งยาเด็ก ยาถ่าย ยาแก้ไข้ ยาหอม ยาลม ยากวาดคอ ฯลฯ    

ยาที่ได้รับความนิยมที่สุดของหมอหวานได้แก่ ยาหอม 4 ตำรับ ซ่ึงปัจจุบันยังคงมีการผลิตตามตำราดั้งเดิม ดังนี้ 
1. ยาหอมสุรามฤทธิ์ แก้อาการใจสั่น เป็นลม บำรุงหัวใจ ทานเมื่อมีอาการครั้งละ 1 เม็ด มีตัวยาสำคัญ 

คือ โสม เกาหลี พิมเสนเกล็ด อำพันทอง หญ้าฝรั่น ชะมดเช็ด คุลิก่า 

2. ยาหอมอินทรโอสถ แก้เหนื่อยอ่อนเพลีย แก้ไอ แก้เสมหะ ทานเมื่อมีอาการครั้งละ 3-5 เม็ด ตัวยา

สำคัญได้แก่ รากฝากหอม อบเชยญวน เห็ดนมเสือ หญ้าฝรั่น ชะมดเช็ด โคโรค 

3. ยาหอมประจักร์ แก้จุกเสียดแน่นท้อง คลื่นไส้อาเจียน ทานเมื่อมีอาการครั้งละ 5-9 เม็ด ตัวยาสำคัญ

ได้แก่ โสมเกาหลี พิมเสนเกล็ด ชะมดเช็ด หญ้าฝรั่น เหง้าขิงแห้ง 

4. ยาหอมสว่างภพ แก้อาการวิงเวียนหน้ามืด แก้ไขสวิงสวาย ทานเมื่อมีอาการครั้งละ 5-7 เม็ด ตัวยา

สำคัญได้แก่ ใบพิมเสน พิมเสนเกล็ด หญ้าฝรั่น โสมเกาหลี ชะมดเช็ด 

ยาหอมทั้ง 4 ตำรับ มีสรรพคุณที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการบำรุงหัวใจ บำรุงธาตุในร่างกายให้ทำงานเป็น

ปกติ แต่เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ของคนในปัจจุบัน จึงระบุข้อความและสรรพคุณของยา แต่ละขนานให้

เฉพาะเจาะจง เช่น ยาหอมสุรามฤทธิ์ มีสรรพคุณแก้อาการใจสั่น เป็นลมหมดสติ จุกแน่นหน้าอก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26: ยา

หอมทั้ง 4 ตำรับ

ของหมอหวาน 
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ภาพที่ 27: เอกสารแสดงสรรพคุณยาหอมอินทรโอสถในอดีต 

 

ภาพที่ 28: เอกสารแสดงสรรพคุณยาหอมท้ัง 4 ตำรับในปัจจุบัน 
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นอกจากยาหอมท้ัง 4 ตำรับ แล้วนั้น หมอหวานได้ปรุงยาตำรับต่าง ๆ อีก เช่น  

ยาแม่แปลกลูก 

 สรรพคุณ 

 ยาขนานนี้เป็นยาที่หมอหวานคิดค้นและปรุงขึ้นมาด้วยตัวเอง เป็นยาดีที่สุดสำหรับเปลี่ยนแปลงธาตุโลหิต

ให้บริสุทธิ์ บำรุงอวัยวะ สรรพางค์กาย ให้เด็กมีกำลังแข็งแรงขึ้น หมอหวานได้คิดค้นและปรุงยานี้ขึ้นมาโดยการันตี

ว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เหมาะสำหรับดับพิษของสิ่งสกปรก ใช้ได้ทั้งเด็กหญิงและชาย อายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 

13 ปี ให้รับประทานทุกวันตอนเช้า โดยเด็กอายุ 6 เดือน – 1 ขวบ รับประทาง 1 เม็ด 2-3 ขวบ รับประทาน 2 

เม็ด 4-5 ขวบ รับประทาน 3 เม็ด 6-7 ขวบ รับประทาน 4 เม็ด 8-9 ขวบ รับประทาน 5 เม็ด 10-11 ขวบ รัป

ประทาน 6 เม็ด 12-13 ขวบ รับประทาน 7 เม็ด แก้โรคตาลขโมย ผอมแห้ง ท้องเดิน เด็กรับประทานยานี้แล้วจะ

แข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส เป็นที่มาของชื่อยาแม่แปลกลูก เพราะเมื่อลูกรับประทานยานี้แล้ว จะเปลี่ยนไปจนผู้ เป็น

แม่แปลกใจ 

 ปัจจุบันวัตถุดิบในการผลิตยาบางอย่างไม่สามารถหาได้แล้ว จึงยกเลิกการผลิตยาตัวนี้ไป แต่ได้ผลิตยาตาม

ตำราแพทย์แผนไทยขึ้นมาแทน ได้แก่ ยาลูกแปลกแม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29: ฉลากบอกสรรพคุณยาแม่แปลกลูก 
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ยาลูกแปลกแม่ 

 สรรพคุณ 

 ยาขนานนี้ เป็นยาอายุวัฒนะซึ่งเป็นที่รู้จักดีในวงการแพทย์แผนไทย ปรุงจากตำนานมะตูมนิ่ม พระนิพนธ์

ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ตามตำนานกล่าวถึงลูกชายที่ปรุงยาขนานหนึ่งเก็บไว้ 

แล้วเดินทางจากบ้านไป เมื่อแม่มาพบยานี้เข้าจึงกินเข้าไป อีกหลายปีต่อมาลูกชายกลับมาบ้าน ปรากฏว่า จำแม่ 

ของเขาไม่ได้เพราะแม่ดูดีขึ้นผิดตา จึงเป็นที่มาของชื่อยาตำรับนี้ ซึ่งเป็นยารสร้อนช่วยการไหลเวียนโลหิต ทำให้

หลับสนิท บำรุงร่างกาย รับประทานได้ทั้งหญิงและชาย ครั้งละ 1-2 เม็ด ก่อนนอน มีตัวยาสำคัญ คือมะตูมนิ่ม 

กล้วยน้ำไทย พริกไทยดำ น้ำผึ้ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่30: ยาลูกแปลกแม่ และขวดยาแม่แปลกลูกวางเทียบกับยาลูกแปลกแม่ 

 

ยาน้ำปราบวาโยของหมอหวาน 

 สรรพคุณ 

 ยาขนานนี้แก้ธาตุพิการ คือแก้ท้องเสีย ปวดท้อง ลงท้องและอาเจียน แก้อหิวาตกโรค ผู้ใหญ่รับประทาน  

ครั้งละ 1 ช้อนหวานโต๊ะ เด็กรับประทานครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ ยาขนานนี้ควรมีไว้เป็นยาประจำบ้าน และติดตัวไว้

เวลาเดินทางไกล 



59 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31: ฉลากยาน้ำปราบวาโย 

ยาหมึกหอม 

 สรรพคุณ 

 ยาขนานนี้แก้ละอองพระบาท แก้ฟองสมุทร และเลี่ยมสมุทรที่เกิดข้ึนในปาก แก้เม็ดยอดที่เกิดขึ้นในปาก 

แก้ตาลทราง แก้ตัวร้อน ใช้กวาดหรือป้ายปากเด็กอ่อนแรกเกิดจนถึง 1 ขวบ ครั้งละ ½ แท่ง เด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป 

ครั้งละ 1 แท่ง ใช้กวาดเวลาเย็นก่อนรับประทานอาหาร ผู้ใหญ่จิบเวลาใดก็ได้ ตัวยาสำคัญคือ ชะมดเช็ด หมึกหอม 

ชาดจอแส หญ้าใต้ใบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32: ฉลากยาหมึกหอม 
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ยากล่อมนางนอน 

 สรรพคุณ 

 ยาขนานนี้ เป็นยากล่อมเสมหะ ล้อมตับดับพิษภายในไม่ให้ตับนั้นทรุดลงด้วยพิษ แก้พิษกำเดาเสมหะ    

แก้พิษไข้ทับทราง แก้พิษทรางสำรอก แก้พิษตาลทราง และตาลขโมย แก้พิษกระทำให้ตัวร้อน นอนหวาดผวา และ

เซื่องซึม เป็นยารักษาและบำรุงเด็กในครรภ์ ยานี้ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ดังนี้ เด็กอ่อนครั้งละ 1 เม็ด เด็ก 1-3 ขวบ 

ครั้งละ 2 เม็ด เด็ก 4-6 ขวบ ครั้งละ 3-5 เม็ด ผู้ใหญ่ ครั้งละ 7 เม็ด ตัวยาสำคัญ ได้แก่ กระดองปูป่า เทียนทั้งเจ็ด 

โกศทั้งเก้า ดอกพิกุล เกสรบัวหลวง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33: ฉลากยากล่อมนางนอน 

 ทั้งนี้ ตัวอย่างยาตำรับต่าง ๆ ข้างต้นที่เลิกผลิตไปนั้น เพราะเกิดปัญหาในการหาวัตถุดิบแบบดั้งเดิมไม่ได้ 

และทายาทผู้สืบต่อไม่ต้องการดัดแปลงวัตถุดิบชนิดอื่นมาใช้ทดแทน เนื่องจากจะส่งผลต่อสรรพคุณของยา จึง

ยกเลิกการผลิตไป โดยตำรับที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นตำรับยาที่ใช้ทั้งวัตถุดิบ และวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่ง

ส่งผลต่อคุณภาพของยาให้มีสรรพคุณดังที่หมอหวานเคยได้ปรุงไว้ วัตถุดิบที่น่าสนใจสำหรับปรุงยาและยังหาได้ใน

ปัจจุบัน เช่น 

 “ชะมดเช็ด” เป็นตัวยาที่หายากและราคาแพง ในสมัยก่อนหมอหวานจึงเลี้ยงชะมดไว้ในกรงที่บ้าน เมื่อ

ชะมดโตขึ้นจะขับไขสีขาวลักษณะคล้ายสีผึ้งออกมาทางผิวหนังตรงช่องอวัยวะเพศ เมื่อเวลาที่ชะมดถ่ายแล้ว ชะมด

จะไปเช็ดกับกรง สิ่งที่ชะมดเช็ดไว้เป็นไขสีขาวเข้มข้นติดกับกรง จะเอาไม้มาขูดตามกรงเพื่อเก็บไขน้ำมันดังกล่าว

จากชะมด หากเป็นช่วงฤดูร้อนชะมดจะไม่ค่อยขับไขนี้ออกมา ตัวยาก็จะขาดตลาด แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะไม่มี

ปัญหาเรื่องนี้ สรรพคุณของน้ำมันชะมด ช่วยบำรุงหัวใจ บำรุงกำลัง สิ่งสำคัญที่ได้จากชะมดเช็ดคือกลิ่น ตัวน้ำมัน
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จากชะมดไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าใดนัก แต่เป็นตัวช่วยให้ตัวยาอื่น ๆ มีกลิ่นหอมทน หอมนาน จะเห็นได้ว่าเครื่อง

หอมต่าง ๆ เช่นเทียนหอม น้ำอบไทยจะมีส่วนประกอบของชะมดเช็ดเป็นตัวยาสำคัญ  

 “คุลิก่า” เป็นเม็ดปรวดหรือเม็ดนิ่ว ในถุงน้ำดีของตัวค่าง มีรสเย็น ดับพิษร้อน พิษกาฬ และพิษทั้งปวง    

มีฤทธิ์ขับเสลดหางวัวที่พันคอคนไข้ใกล้สิ้นใจให้หลุดออกได้ ก้อนคุลิก่าหายากจึงมีราคาสูงมาก ราวกิโลกรัมละ 

1,200,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34: คุลิก่า 

 “เห็ดนมเสือ” เป็นตัวยาสำคัญในยาหอมอินทรโอสถ เป็นเห็ดที่เกิดจากน้ำนมเสือแม่ลูกอ่อน คัดไหลลงสู่

พ้ืนดิน เมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิด เป็นเห็ดต้นกลมสูง รูปร่างคล้ายร่ม มีรากเหมือนต้นไม้ เก็บได้จากป่าดิบเขา เห็ดนี้มี

สรรพคุณบำรุงกำลัง แก้อาการเหนื่อยเพลีย แก้ไอ และบำรุงกำลัง เป็นเห็ดที่หาได้ยาก ราคาสูงมาก สวนเสือที่   

ศรีราชา เคยทดลองนำน้ำนมมาเพาะเห็ดนมเสือ แต่ก็ไม่ได้ผล ปัจจุบันหาซื้อได้จากร้านเครื่องยาจีน ซึ่งมีราคาสูง

กว่าคุลิก่า 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35: เห็ดนมเสือ 
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 “อำพันทอง” เป็นของเหลวที่คัดหลั่งจากท้องวาฬตัวผู้หลังผสมพันธุ์ มีรสเอียน คาวเล็กน้อย แก้ลม แก้

เสมหะ บำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36: อำพันทอง 

 “โคโรค” เป็นก้อนปรวดในถุงน้ำดี ท่อน้ำดี หรือตับของวัว หรือกระบือ แก้น้ำลายเหนียว แก้เสลดหางวัว

ที่ติดอยู่ในลำคอ บำรุงกำลัง เป็นอีกตัวยาหนึ่งที่หาได้ยากมาก ราคาจึงสูง ราวกิโลกรัมละ 6.5 แสนบาท 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37: โคโรค 
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 “หญ้าฝรั่น” เป็นเกสรตัวเมียของหญ้าฝรั่น ซึ่งมีเพียง 3 เส้น ใน 1 ดอก และต้องเก็บถึง 1.6 แสนดอก

เพ่ือให้ได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีราคาสูงกว่าทองคำ และมีฤทธิ์บำรุงหัวใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38: หญ้าฝรั่น 

 “พิมเสนเกล็ด” เป็นพิมเสนที่เกิดจากการกลั่นต้นหนาดหลวง เป็นยาขับเหงื่อขับเสมหะ กระตุ้นการ

หายใจและสมอง บำรุงหัวใจ ระงับความกระวนกระวาย แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39: พิมเสนเกล็ด 

 คุณภาสินี ไม่เพียงแต่ปรุงยาตามตำรับของหมอหวานเท่านั้น แต่ยังคิดค้นและปรุงลูกอมชื่นจิตต์ขึ้น โดยมี

พื้นฐานมาจากสูตรยาหอมที่ผลิตอยู่แล้ว เนื่องจากต้องการให้ยาหอมเป็นยาที่คนทุกวัยสามารถรับประทานได้ง่าย 

เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน จึงได้นำยาหอมมาปรุงใหม่เป็นเม็ดอม มีสรรพคุณช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้ไอ         
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แก้เสมหะทั่วไป และเสมหะของผู้ที่เลิกบุหรี่  แก้วิงเวียน เมารถ เมาเรือ ให้ความสดชื่น และขับลมในเส้น อมก่อน

นวด เมื่อต้องการให้ลมในเส้นเดินสะดวกขึ้น ลูกอมชื่นจิตต์นี้ได้รับการสนับสนุนและคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบของ

นวัตกรรมสมุนไพร จากสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย มีส่วนประกอบ

สำคัญ คือ โกฐเชียง อบเชย ชะเอมเทศ เหง้าขิง เกล็ดสะระแหน่ เจลาติน และน้ำตาล 

ภาพที่ 40: ลูกอมชื่นจิตต์ 

 นอกเหนือไปจากตัวยาที่น่าสนใจแล้ว ภายในร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ผลิตยาซึ่งหมอหวานได้สั่งซื้อนำมาใช้งาน และในปัจจุบันก็ยังคงจัดเก็บอยู่ภายในร้านเพื่อใช้เป็นตัวแทนบอกเล่า

ประวัติความเป็นมาของร้านยาแห่งนี้อีกด้วย ตัวอย่างวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตยาที่น่าสนใจ ได้แก่ 

ขวด LUB (Label Under Glass Bottle)  

 ขวดรูปแบบ “Label Under Glass Bottle” เริ่มใช้และเป็นที่นิยมเมื่อช่วงประมาณกลางคริสต์ศตวรรษ

ศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ขวดรูปแบบนี้ใช้เก็บรักษาส่วนประกอบสำหรับใช้ปรุงยาโดยเภสัชกร

ในช่วงเวลาดังกล่าว62 โดยขวดจะมีฉลากที่ถูกคลุมด้วยชั้นแก้วบางใสเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อฉลาก ทั้งนี้ฉลาก

มักได้รับการตกแต่งด้วยการเคลือบสีทองบริเวณขอบเพื่อความสวยงาม ส่วนใหญ่เนื้อหาในฉลากที่เก็บยาจะเขียน

ด้วยภาษาละติน ซึ่งใช้ในทางการแพทย์มาจนถึงปัจจุบัน63 

 

 62 Looking at Label Under Glass, accessed August 28, 2018, available from  
http://bottlesboozeandbackstories.blogspot.com/2010/11/looking-at-label-under-glass.html 
 63 Label Under Glass, accessed August 28, 2018, available from 
http://www.drugstoremuseum.org/apothecary-bottles/label-under-glass 
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ภาพที่ 41: ขวดแบบ “Label Under Glass Bottle” มักเป็นขวดที่เก็บส่วนผสมต่าง ๆ สำหรับปรุงยา 

ที่มา: Looking at Label Under Glass, accessed August 28, 2018, available from  

       http://bottlesboozeandbackstories.blogspot.com/2010/11/looking-at-label-under-glass.html 

 

ภาพที่ 42: ขวด “Label Under Glass Bottle” แบบต่าง ๆ จากพิพิธภัณฑ์ Cannabis Museum 

ที่มา: Shelf Ware Set of Cannabis Apothecary Jars – Cannabis Museum, accessed August 28,  

       2018, available from https://www.cannabismuseum.com/products/shelf-ware-set-of- 

       cannabis-apothecary-jars/ 

 ขวดยาลักษณะนี้หมอหวานได้สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อมาใช้บรรจุทั้งวัตถุดิบและยาที่ทำเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว โดยสั่งพิมพ์ชื่อยาติดมาพร้อมกับขวด จึงทำให้ชื่อยาบางชนิดที่เป็นชื่อภาษาไทยมีการสะกดผิดเพ้ียน
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ไปบ้าง ในปัจจุบันแม้จะไม่ได้ใช้ขวดชนิดนี้บรรจุยาแล้ว แต่คุณภาสินี เก็บรักษาขวดยาต่าง ๆ ไว้อย่างดี และยัง

ปรากฏยาที่หมอหวานผลิตบรรจุอยู่ในบางขวดอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43: ขวด “Label Under Glass Bottle” จากร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย 
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ภาพที่ 44: บางส่วนของขวดแก้วแบบ “Label Under Glass Bottle” และขวดแก้วแบบอ่ืน ๆ ที่ยังคงมียาบรรจุ

อยู่ภายใน 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 45: ฉลากยาภาษาไทยที่สั่งผลิตมาพร้อมกับขวดแก้ว 
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หูฟังทางการแพทย์ (Stethoscope) 

 ประดิษฐ์ขึ้นช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดย René Laennec นายแพทย์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเกิดขึ้นมาจาก

ก่อนหน้านั้นการวินิจฉัยการฟังเสียงของหัวใจและปอดทำโดยการแนบหูชิดกับหน้าอกผู้ป่วย นายแพทย์ Laennec 

จึงทดลองนำกระดาษมาม้วนเป็นกรวยแล้วแนบฟังกับหน้าอก พบว่าฟังเสียงได้ดี จึงคิดประดิษฐ์เครื่องช่วยฟังเป็น

กระบอกไม้ และฟังโดยการแนบเข้ากับหน้าอกเช่นเดิม ซึ่งทำให้ได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากส่งผลต่อการวิ นิจฉัยที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน64 เครื่องช่วยฟังของนายแพทย์ Laennec ได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปทั่วประเทศฝรั่งเศส 

อังกฤษ อิตาลี และเยอรมนี ในช่วง พ.ศ.2362 – 2363 จนกระท่ังใน พ.ศ. 2394 นายแพทย์ Arthur Leared ชาว

ไอริช ได้ประดิษฐ์เครื่องช่วยฟังแบบสองหูขึ้น และในปีถัดมา นายแพทย์ George Philip ชาวอเมริกัน ได้พัฒนา

เครื่องช่วยฟังแบบสองหูขึ้นเพ่ือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และเป็นต้นแบบให้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 

 หูฟังทางการแพทย์รุ่นแรก ๆ นี้ ปรากฏหลักฐานที่ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทยเช่นกัน เนื่องจากหมอหวาน 

สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้วินิจฉัยอาการป่วยของคนไข้ และจัดยาให้เหมาะสมกับอาการ เป็นการ

แสดงออกให้เห็นว่าหมอหวานประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกมาใช้กับแพทย์แผนไทยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46: หูฟังทางการแพทย์แบบสองหูที่พัฒนาขึ้นหลังปี พ.ศ.2394 

ที่มา: Albert S. Lyons and R. Joseph, Medicine: an illustrated history, (New York: Abradable Press, 

1987), 510. 

 
64 Albert S. Lyons and R. Joseph, Medicine: an illustrated history, (New York: Abradable Press, 1987), 511. 
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ภาพที่ 47: ชุดหูฟังทางการแพทย์และปรอทวัดไข้ของหมอหวาน 

 

ตราประทับร้านค้า 

 จากหลักฐานที่ปรากฏในยุโรป สันนิษฐานว่ารูปแบบของตราประทับเครื่องหมายการค้าเริ่มต้นขึ้นในช่วง 

คริสต์ศตวรรษที่ 16 เพื ่อใช้กับสินค้าประเภทผ้าและขวดยา โดยช่วงแรกใช้เขียนด้วยลายมือ จนกระทั่งใน

คริสต์ศตวรรษที่ 18 จึงมีการพิมพ์ฉลากการค้าในสินค้าประเภทยา ซึ่งระยะแรกพิมพ์ด้วยกระดาษทำมือ จนกระทั่ง 

หลุยส์-นิโคลัส โรเบิร์ต (Louis-Nicolas Robert) วิศวกรชาวฝรั่งเศส ประดิษฐ์เครื่องทำกระดาษขึ้นใน พ.ศ.2341 

และ อลัวส์ เซเนเฟลเดอร์ (Alois Senefelder) นักเขียนบทละครชาวเยอรมัน คิดค้นเทคนิคการพิมพ์แบบ      

ภาพพิมพ์หินขึ้นในปีเดียวกัน ทำให้การพิมพ์ตราเครื่องหมายการค้าได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 65 สำหรับ

ตราประทับเครื่องหมายการค้าประเภทยา จากแรกเริ่มที่เป็นการเขียนด้วยลายมือแล้วติดข้างขวด จนกระทั่ง

เปลี่ยนมาเป็นการพิมพ์อย่างที่กล่าวข้างต้นนั้น ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงมีการพิมพ์สีลงไปบนฉลากเพ่ือ

สร้างความสวยงามและสร้างจุดเด่นให้น่าซื้อ 

 
65 Robert Opie, The art of the label, (London: Simon & Schuster, 1987), 8. 
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 ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ก็มีตราประทับบอกชื่อร้านค้าประมาณ 4-5 แบบ แบบแรก ๆ จะเป็นแบบ

ลายมือ แล้วพัฒนามาเป็นแบบกึ่งพิมพ์ ซึ่งพิมพ์ขึ้นที่ถนนตีทองนั่นเอง ตราประทับเหล่านี้นอกจากช่วยบอกชื่อร้าน

แล้ว ยังแสดงเอกลักษณ์ของร้านค้าท่ีผ่านยุคสมัยต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

 

ภาพที่ 48: ตราประทับและฉลากโฆษณาร้านยาของหมอหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49: ตราประทับแบบต่าง ๆ ของร้านยาหมอหวาน 
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 จากประวัติของหมอหวาน รอดม่วง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค และตำรับยาของหมอหวาน

ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของหมอหวาน และความตั้งใจรักษาตำรับยาพร้อมทั้งรักษา

ความเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านหมอหวานของทายาททั้ง 4 รุ่น นั้น ส่งผลให้ปัจจุบันไม่เพียงแค่ยังคงรักษาความ

เป็นร้านขายยาแผนไทยท่ีมีคุณภาพแล้ว แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ทีด่ีอีกด้วย 
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บทที่ 4 

ประวัติศาสตร์พื้นที่และลักษณะสถาปัตยกรรมของชุมชนบริเวณลานเสาชิงช้า  

ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

 ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่

สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยมีความสำคัญทั้งด้านประวัติศาตร์ของการใช้และการพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึง

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของตึกรามบ้านช่องที่อยู่ในบริเวณรอบ ๆ อย่างที่ กล่าวถึงในบทที่ 3 ว่าลักษณะ

สถาปัตยกรรมของร้านบำรุงชาติสาสนายาไทยนั้น เป็นอาคารแบบโคโลเนียล ซึ่งจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของอาคารที่

ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 ดังนั ้นในบทนี้จึงขยายความรู ้ด้านประวัติศาสตร์ของพื ้นที ่และลักษณะ

สถาปัตยกรรม เพ่ือนำข้อมูลไปใช้เล่าเรื่องที่มีมิติมากข้ึนให้กับร้านยาแห่งนี้ ดังนี้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทยตั้งอยู่ในชุมชนบริเวณถนนบำรุงเมือง (เสาชิงช้า)  แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ชุมชนนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ 5,824 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

   ทิศเหนือ  จรดกับ อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย 

   ทิศใต้    จรดกับ อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย 

   ทิศตะวันออก  จรดกับ ถนนตีทอง 

ทิศตะวันตก  จรดกับ ถนนอัษฎางค์ 

 



73 
 

ภาพที่ 50: ภาพแสดงตำแหน่งพ้ืนที่ชุมชนบริเวณถนนบำรุงเมือง (เสาชิงช้า)  ปรากฏในกรอบสีน้ำเงิน โดยในกรอบ

สีน้ำเงินระบุตำแหน่ง "บำรุงชาติสาสนายาไทย" หรือ "บ้านหมอหวาน"  ซ่ึงต้ังอยู่ในซอยเทศา 

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps 

 

ภาพที ่51: ภาพแสดงแผนผังตึกแถวบริเวณถนนบำรุงเมือง 

ที่มา : กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, งานผังรูปแบบฯ, รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์  

(เล่ม 3),  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2538). 
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ประวัติศาสตร์พื้นที่บริเวณถนนบำรุงเมือง 

 ถนนบำรุงเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพระนครและเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เริ่มต้นจากสี่แยกสะพานช้างโรงสี

ด้านถนนอัษฎางค์ ตัดไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนเฟื่องนครที่มาบรรจบถนนตะนาว ตัดผ่านถนนอุณากรรณ  

ที่มาบรรจบถนนมหาไชยบริเวณสี่แยกสำราญราษฎร์ ข้ามคลองรอบกรุงตรงไปตัดกับถนนวรจักรที่มาบรรจบถนน

จักรพรรดิพงษ์บริเวณสี่แยกแม้นศรีตัดกับถนนยุคล 2 และถนนพลับพลาไชยไปสิ้นสุดที่สะพานกษัตริย์ศึกหรือถนน

กรุงเกษมซึ่งตัดขวางอยู่บริเวณสี่แยกกษัตริย์ศึก 

 สันนิษฐานว่าถนนบำรุงเมืองสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - 

2352)66 ทว่าเป็นเพียงถนนสายเล็ก ๆ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411) 

มีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกมากขึ้น เส้นทางคมนาคมทางบกเริ่ม มีความสำคัญเพิ่มขึ้น จากแต่เดิมที่การ

คมนาคมทางน้ำเป็นเส้นทางหลัก ก็เริ่มมีรถม้าและรถยนต์เข้ามา จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างถนนรุ่นแรกขึ้น 3 

เส้นทาง คือ ถนนเจริญกรุง ถนนบำรุงเมือง และถนนเฟื่องนคร ทั้งนี้ ในพ.ศ. 2406 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุง

บริเวณทางเดิมท่ีมีอยู่เดิมบริเวณสนามไชยจนถึงประตูสำราญราษฎร์ ข้ามคลองรอบกรุงออกไปจรดคลองผดุงเกษม 

ซึ่งต่อมาภายหลังได้สร้างสะพานกษัตริย์ศึกเชื่อมต่อข้ามออกนอกกำแพงพระนครโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ ให้เป็นถนนแบบตะวันตกแล้วจึงพระราชทานนามว่าถนนบำรุงเมือง มีความหมายถึงความเจริญของ

บ้านเมือง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงมีการสัญจรมากขึ้น เกิดตึกแถว ห้องแถวและร้านค้า 

 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขยาย

ถนนบำรุงเมืองให้กว้างยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นทางรถ พร้อมทั้งสร้างตึกแถวริมถนนขึ้นใหม่แทนส่วนเดิมที่ทรุดโทรม ตึกแถว

เหล่านี้ในเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็นห้างร้านที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ทั้งนี้เมื่อการคมนาคมใน

สยามได้เปลี่ยนแปลงจากเส้นทางน้ำสู่เส้นทางบก นำไปสู่การสร้างถนน และก่อให้เกิดร้านค้าหรือห้างร้านที่อำนวย

ความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้คน มากมาย ตึกแถวบริเวณเสาชิงช้า ณ เส้นถนนบำรุงเมือง ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ปรากฏ

ร้านค้าขึ้นจำนวนมาก 

 โดยในเส้นถนนบำรุงเมือง  ร้านค้าเริ่มก่อร่างสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 467 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 

5 จึงมีการก่อสร้างเป็นตึกแถวสองชั้นเมื่อมีการขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นในพ.ศ. 2413 ตึกแถวอาคารบริเวณถนน

 

 66 สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการสำรวจบันทึกข้อมลู
พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2554), 319. 
 67 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนที่ชุมชนกรุง
รัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547), 57. 
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บำรุงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นห้างของชาวตะวันตก ชาวเปอร์เซีย ขายเสื้อสูทและของใช้เบ็ดเตล็ด และห้างของ

ชาวจีน จำหน่ายเครื่องลายคราม อาทิ แจกัน กระถาง เป็นต้น และ เครื่องตั้งโต๊ะ เป็นต้น  รวมทั้งเป็นแหล่งขาย 

เครื่องสังฆภัณฑ์ เครื่องอัตถบริขารและของใช้นานาชนิดเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ในปัจจุบันยังคงมีการค้าขายอยู่ 

โดยได้ชื่อว่าเป็นย่านการค้าเครื่องสังฆภัณฑ์ที่เก่าแก่และสำคัญท่ีสุดมาจนถึงปัจจุบัน 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 6 ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

 สถาปัตยกรรมประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

สามารถจัดแบ่งได้ 2 ประเภท คือ บ้านไม้ และ ตึกที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก 

 “บ้านไม้” ที่นิยมสร้างในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพล

มาจากบ้านยุคกลางของยุโรปผสมกับลักษณะเรือนพื้นถิ่นแบบบังกะโลของเอเชีย ทั้งนี้เป็นช่วงที่บ้านแบบเรือนไทย

มีการสร้างน้อยลง คงมีอยู่บ้างบริเวณริมคลอง ตามเรือกสวนไร่นาบริเวณฝั่งธนบุรีและชานเมืองทางฝั่งพระนคร  

แต่มักเป็นเรือนพักอาศัยที่ถูกสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนหน้า บ้านไม้ที่ปลูกสร้างในช่วงสมัยรัชกาลนี้ ส่วนใหญ่เป็น

บ้านที่มีรูปแบบปรับปรุงขึ้นมาใหม่ คือได้ผสมผสานกับอิทธิพลตะวันตก68 รูปร่างลักษณะของบ้านไม้อาจกล่าวโดย

สรุป คือ เป็นบ้าน 2 ชั้น มีทั้งชนิดใต้ถุนโล่ง และชนิดใช้เนื้อที่เต็มทั้งชั้นล่างและชั้นบน ถ้าเป็นบ้านใต้ถุนโล่ง ส่วน

ของใต้ถุนจะไม่สูงเท่าชั้นบน และเสาที่รองรับมักเป็นเสาแบบตอม่อขนาดใหญ่ ก่ออิฐฉาบปูนรูปสี่เหลี่ยม ชั้นบน

เป็นเสาไม้ ในกรณีเป็นบ้านสองชั้น ชั้นล่างกับชั้นบนมักมีเนื้อที่เท่ากัน และมีผนังล้อมรอบตัวบ้านตรงกันขึ้นไป

ตลอดทั้งสองชั้น อาจมีกันสาดเป็นหลังคาเอียงต่อจากระดับพื้นชั้นบนออกมาคลุมกันแดดกันฝนให้กับชั้นล่างเป็น

บางด้านหรือโดยรอบทุกด้าน โดยมีค้ำยันไม้ยื่นออกไปจากผนังไปรับกันสาดไว้ ชั้นล่างมักยกพื้นสูงประมาณ 0.60 

– 0.75 เมตร บางบ้านมีเฉลียงหรือระเบียงไม้ด้านบน ตลอดด้านใดด้านหนึ่งของตัวอาคารหรือหลายด้าน เช่น  

บ้านอับดุลราฮิม และบ้านปาร์คนายเลิศ ของพระยาภักดีนรเศรษฐ์ ทั้งนี้อาจมีบ้านบางหลังที่ดัดแปลงรูปทรงจาก

บ้านที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก มีลักษณะด้านหน้าเป็นห้องรูปหลายเหลี่ยม (เช่น หกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยม) 

หลังคาทรงปิรามิดหลายเหลี่ยม  

 บ้านไม้ในช่วงนี้อาจมีรูปทรงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น บ้านพระศรีสาคร ในชุมชนหลังวัดราชนัดดา เป็นเรือน

แบบขนมปังขิง ที่นิยมมากในยุคนั้นโดยอาคารหลังนี้มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง มีมุขยื่น

ออกมาด้านข้าง หน้าจั่วมีลายฉลุตรงยอดแหลม ตัวบ้านมีการตีฝาด้วยไม้ฝาเป็นเส้นนอนเข้าลิ้นแนบกันสนิท มีการ

 

 68 ผุสดี ทิพทัส, บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525), (กรุงเทพฯ : 
คณะอนุกรรมการปฏิบตัิภารกิจโครงการวิจัย "วิวัฒนาการของศิลปวฒันธรรมไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์" 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.), 205. 
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ทำหน้าต่างที่มีช่องลมด้านบนออกแบบไว้อย่างสวยงาม และมีหลังคากันสาดที่ฉลุลายครีบหยดน้ำฝนเป็นระบาย

แบบขนมปังขิงที่ชายคาในชั้นล่างของตัวเรือน ส่วนชั้นบนจะไม่มีการทำหลังคากันสาด และภายในตัวเรือนก็มีการ

ฉลุไม้ตั้งแต่รั้วระเบียงตรงมุขเรือน จนถึงช่องลมเหนือบานประตูทั่ วทั้งเรือน เรือนหลังนี้ยกพื้นสูงจากพื้นปกติ

ธรรมดา โดยก่ออิฐถือปูนตรงบริเวณเสาเรือนทุกเสา แล้วด้านใต้เรือนมีการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่  

 

 

ภาพที ่52: ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ

บ้านพระศรีสาคร แสดงให้เห็นรูปแบบการ

ตกแต่งโดยใช้ไม้ฉลุเหนือกรอบประตู 

หน้าต่าง ซึ่งประตูและหน้าต่างนั้น ยังคง

เป็นของเดิมเม่ือแรกสร้างบ้าน 
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 “ตึกที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก” นิยมสร้างขึ้นในหมู่ผู้มีฐานะ อาทิ ขุนนาง เสนาบดี หรือ

พ่อค้า เป็นต้น โดยมีรูปทรงและส่วนประกอบหลายประการที่เหมือนกับบ้านในช่วงสมัยเดียวกัน ทว่ามีขนาดใหญ่

กว่า ใช้วัสดุต่างกัน และมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป โดยรูปทรงส่วนใหญ่เป็นตึกขนาดใหญ่ 2 ชั้น และอาจมี

ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านเป็น 3 ชั้น สูงขึ้นไปเป็นหอคอย มักใช้เนื้อที่เต็มทั้งชั้นล่างและชั้นบน ความสูงของ

ชั้นหนึ่ง ๆ ไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ชั้นล่างกับบนมักมีเนื้อที่เท่ากัน มีผนังล้อมรอบตรงกันขึ้นไปทั้ง 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น   

พื้นชั้นล่างมักยกพื้นสูงกว่าระดับดินประมาณ 0.5 – 1 เมตร และจะก่อปิดส่วนใต้ถุนที่ยกพื้นทึบโดยรอบ เว้นช่อง

ระบายอากาศไว้เป็นระยะห่าง ๆ กัน ทั้งนี้รูปทรงมักค่อนข้างซับซ้อน โดยสัมพันธ์กับผังพื้น ด้านหน้ามักมีการยื่น

ห้องออกมา 2 ข้างของตัวอาคาร โดยอาจมีหลังคาทั้ง 2 ข้างต่างชนิดกัน ด้านหนึ่งของตัวบ้านอาจมีห้องรูปหลาย

เหลี่ยม ผนังชั้นบนตรงกลางเหนือบันไดทางเข้าออก มีเฉลียงรูปโค้ง ครึ่งวงกลมยื่นออกจากตัวบ้าน มีลูกกรงลูกแก้ว

หรือลูกมะหวดโดยรอบ69 

 บ้านในรุ่นนี้ทั่ว ๆ ไป มักเน้นหลังคาให้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของตัวบ้าน โดยการอวดผืนหลังคา มักไม่มี

บ้านที่ใช้หลังคาชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงผืนเดียว ส่วนใหญ่เป็นหลังคาทรงปั้นหยาผสมทรงมนิลาหรือมนิลาตัดมุมด้าน

จั่วเฉียงลงในอาคารเดียวกัน เพราะเป็นบ้านขนาดใหญ่และมีผังพื้นซับซ้อน รูปทรงหลังคาจึงซับซ้อนตามไปด้วย 

เป็นทรงปั้นหยาที่มีการต่อกับหลังคาผืนอ่ืน ๆ ที่เป็นทรงปั้นหยาด้วยกันหรือทรงมนิลาที่หน้าจั่วด้านหน้า ตลอดจน

อาจมีทรงหลังคาปิรามิดหลายเหลี่ยมแทรกอยู่ด้วย ส่วนใหญ่มุงกระเบื้องซีเมนต์ (กระเบื้องว่าว) มีบางหลังที่มี

หลังคาหอคอยเป็นหลังคาแบน หรือหลังคาทรงสูงรูปทรงต่าง ๆ กัน ทั้งนี้บางหลังอาจมีหลังคาเป็นโดมบางส่วน 

เช่น บ้านนรสิงห์ บ้านบรรทมสินธุ์ ตรงมุขทางเข้าด้านหน้าอาคารมีโดมเป็นโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยกระจกคลุม

ส่วนจอดรถด้านหน้าตรงบันไดขึ้นยังตัวอาคาร  

 มักมีการตกแต่งไม้ฉลุที่ขอบเชิงชาย มีการใช้ลวดลายปูนปั้นเหนือหรือใต้หน้าต่างและบนผนังบางส่วน     

มีการใช้เสาหลอกหรือเสาอิง ประกอบกับผนังอาคารโดยมีหัวเสาแบบกรีกและโรมัน อันเป็นการนำแบบอย่าง    

บางประการของยุคนีโอ-คลาสสิค (Neo-Classic) มาใช้ ซึ่งเป็นการนำศิลปะแบบกรีกและโรมันกลับมาปรับปรงุใช้

ใหม่อีก เช่น บ้านบางหลังมีผนังเจาะช่องโค้งกลม รอบระเบียงทางเดิน บางหลังมีลูกกรงเป็นลูกมะหวดปูนปั้น ส่วน

บางหลัง เช่น บ้านนรสิงห์ และบ้านบรรทมสินธุ์ มีการใช้ผนังภายนอกเป็นโค้งปลายแหลมทรงสูงแบบโกธิค 

(Gothic Style) ส่วนบนของโค้งซอยเป็นโค้งย่อย ๆ ประดับด้วยวงกลมหรือรูปร่างอื ่นที ่เป็นลวดลายโปร่ง 

(Tracery) อย่างละเอียด อันเป็นแนวทางของศิลปะแบบโกธิคในประเทศอิตาลี แถบเมืองเวนิช โดยมีการผสมผสาน

กับศิลปะแบบไบแซนไทน์ ในบางกรณีเช่น บ้านมนังคศิลา มีการใช้ผนังขัดแตะถือปูนในโครงไม้ที่มีการเน้นรูปแบบ

 

 69 ผุสดี ทิพทัส, เรื่องเดียวกัน, 212 - 213. 
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ลวดลายบนผนัง โดยเป็นแนวทางสถาปัตยกรรมสมัยเอลิซาเบธ (Elizabethan) ของประเทศอังกฤษในสมัย

คริสต์ศตวรรษที่ 1670 

อาคารในบริเวณถนนบำรุงเมือง (เสาชิงช้า) 

 อาคารร้านค้าต่าง ๆ ถนนบำรุงเมืองเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 471 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมี

การก่อสร้างเป็นตึกแถวสองชั้นเมื่อมีการขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นในปี พ .ศ. 2413 ตึกแถวอาคารบริเวณถนน

บำรุงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นห้างของชาวตะวันตก ชาวเปอร์เซียน ขายเสื้อสูทและของใช้เบ็ดเตล็ด และห้าง

ของชาวจีน จำหน่ายเครื่องลายสี อาทิ แจกัน กระถาง และเครื่องตั้งโต๊ะ เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งขายเครื่อง

สังฆภัณฑ์ เครื่องอัตถบริขารและของใช้นานาชนิดเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา โดยในปัจจุบันยังคงมีการค้าข ายอยู่   

โดยได้ชื่อว่าเป็นย่านการค้าเครื่องสังฆภัณฑ์ที่เก่าแก่และสำคัญท่ีสุดมาจนถึงปัจจุบัน 

 อาคารในบริเวณถนนบำรุงเมือง (เสาชิงช้า) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น โครงสร้างเป็นแบบกำแพงรับ

น้ำหนักจึงมีลักษณะอาคารที่ค่อนขางทึบ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา หน้าต่างแคบ มีกันสาดเฉพาะหน้าต่างโดย

บริเวณปลายกันสาดประดับด้วยไม้ฉลุลาย ช่องลมเหนือประตูชั้นล่างก่อเป็นรูปโค้ง ภายในโครงประดับด้วยไม้ฉลุ

ลาย บานประตูเป็นบานเฟี้ยมติดบานพับ มีทางเดินชั้นล่างอยู่ใต้พื้นชั้นบนติดต่อกันไปทุกคูหาโดยไม่มีกันสาด 

ลักษณะทางเดินด้านหน้าตึกมีหลังคาโค้งคลุมเหมือนตึกแถวในภูเก็ตและปีนัง ซึ่งเหมาะแก่อาคารในสภาพอากาศ

แบบเขตร้อน ทว่าในปัจจุบันทางเดินชั้นล่างได้หายไปเนื่องด้วยปัจจัยจากแต่ละคูหาขยายพ้ืนที่ภายในร้านค้ารุกล้ำ

ออกมาจนถึงริมถนน ช่องทางเดินผ่านหน้าร้านปิดทึบหมด ส่วนตึกแถวริมถนนสายอ่ืนล้วนสร้างขึ้นในสมัยหลัง เช่น 

ตึกแถวตรงหัวมุมถนนตัดกับถนนดินสอ ซึ่งเคยเป็นตลาดเสาชิงช้าดั้งเดิม เป็นตึกแถว สามชั้นที่สร้างข้ึนในภายหลัง 

 

 70 ผุสดี ทิพทัส, เรื่องเดยีวกัน, 243. 
 71 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนที่ชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547), 57. 
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ภาพที่ 53: ละแวกถนนบำรุงเมืองในอดีต (ไม่ทราบปีที่ถ่าย) 

ที่มา: สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, บางกอกบอกเล่า (เรื่อง), (กรุงเทพฯ: สำนัก

วัฒนธรรมฯ, 2554). 
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ภาพที่ 54: อาคารพาณิชย์สองชั้น ริมสองฝั่งถนนบำรุงเมืองในช่วงแรกที่ตัดถนนเสร็จ 

ที่มา : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, บางกอกบอกเล่า (เรื่อง), (กรุงเทพฯ : สำนัก

วัฒนธรรมฯ, 2554). 

 

ภาพที่ 55: ขบวนแห่พระราชพิธีตรียัมพวาย (โล้ชิงช้า) ผ่านถนนบำรุงเมืองสู่เสาชิงช้า โดยถ่ายในช่วงรัชกาลที่ 6 

ที่มา : เทพชู ทับทอง, กรุงเทพฯ ในอดีต, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรบัณฑิต, 2518). 
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ภาพที ่56: ถนนบำรุงเมืองและตึกแถวสองข้างถนน ด้านซ้าย คือ ภูเขาทอง ด้านขวาคือพระอุโบสถวัดสุทัศน์  

ที่มา : เทพชู ทับทอง, กรุงเทพฯ ในอดีต, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรบัณฑิต, 2518). 

 

ภาพที่ 57: ถนนบำรุงเมือง จากภาพคือขบวนแห่นาค ตรงข้ามเป็นทางรถราง 

ที่มา : เทพชู ทับทอง, กรุงเทพฯ ในอดีต, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรบัณฑิต, 2518). 
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ภาพที่ 58: ถนนบำรุงเมือง บริเวณสี่กั๊กเสาชิงช้า  

ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

ภาพที่ 59: ถนนบำรุงเมือง ช่วงประตูสำราษราษฎร์ มุ่งตรงไปเสาชิงช้า  

ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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ภาพที่ 60: ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณถนนบำรุงเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2489 โดย ปีเตอร์ วิลเลียมส์ – ฮันท์  

ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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ภาพที ่61: ตัวอย่างอาคารตึกแถวในพ้ืนที่ถนนบำรุงเมืองในปัจจุบัน 

ร้าน "บำรุงชาติสาสนายาไทย" หรือ "บ้านหมอหวาน"  จัดเป็นอาคารสำคัญในพื้นที่ถนนบำรุงเมือง โดยมี

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแบบคลาสสิค ลักษณะที่สังเกตได้อย่างชัดเจน คือ อาคารมี

ลักษณะสมมาตรเรียบง่ายตามแนวของสถาปัตยกรรมคลาสสิค โครงสร้างของบ้านหมอหวานแบ่งออกเป็นสองส่วน

คือ ด้านหน้าเป็นอาคารปูนสำหรับขายยา มีบานประตูสูง ด้านข้างมีการจัดวางขวดยาไว้ให้เห็นชัดเจน ภายในรา้น

มีเคาท์เตอร์ยา ขา้งหลังเคาท์เตอร์จะเป็นตู้ยาวางแสดงขวดยาหรือตัวยาต่าง ๆ และด้านหลังเป็นอาคารไม้เรือนพัก

อาศัย บริเวณหน้าอาคารมีระบบเสาแบบดอริค รองรับคานที่มีองค์ประกอบครบถ้วน (entablature) อีกทั้งที่ผนัง

ของอาคารชั้น 1 และ 2 พบรูปแบบการใช้เสาแบบแบน (pilaster) เพื่อมิให้มีน้ำหนักมากเกินไป ทว่าบริเวณ   

หน้าจั่ว เป็นรูปทรงที่แตกต่างจากแบบเดิม กล่าวคือ ไม่ได้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (pediment) กลับเป็น

ทรงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับกับดานฟ้าบริเวณชั้น

สองของอาคาร ได้แก่ การใช้พื้นที่เป็นจุดตากวัตถุประกอบการทำยาสมุนไพร บ้านหลังนี้สันนิษฐานว่าออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวต่างชาติ ซึ่งคุณภาสินี เล่าว่าอาจเป็นชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในไทยในขณะนั้น 

 “บ้านหมอหวาน” ได้รับการซ่อมแซมมาหลายครั้ง โดย คุณภาสินี กล่าวว่า การซ่อมแซมในแต่ละครั้ง จะ

พยายามรักษารูปแบบดั้งเดิมของบ้านให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของบ้าน วัสดุที่จะนำมาใช้แทนของเดิม 

หรือแม้กระทั่งสีที่ใช้ทาท้ังภายนอกและภายในตัวบ้าน การซ่อมแซมครั้งสำคัญเมื่อราว พ.ศ.2550 ได้นำเทคนิคการ
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ผลิตปูนหมักแบบโบราณมาใช้ในการซ่อมแซมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความชื้นของอาคาร และผสมสีในเฉดที่ใกล้เคียง

กับของเดิมที่สุดเพื่อใช้ทาตกแต่งตัวบ้าน จากการทุ่มเทศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ ซ่อมแซมและ

อนุรักษ์ “บ้านหมอหวาน” ให้ยังคงม่ันคงแข็งแรง และอยู่ในสภาพดั้งเดิมเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่62: บริเวณทางเข้าหน้าร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย จะเห็นขวดใส่ยาชัดเจนอยู่ด้านข้างประตูทางเข้า 
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ภาพที่ 63: บางส่วนของขวดยาซึ่งจัดวางไว้ให้เห็นด้านหน้าร้านยา (ภาพถ่ายจากภายในร้านยามองออกไปด้านนอก) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่64: เคาท์เตอร์ยาภายในร้าน 
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ภาพที่ 65: เสาบริเวณประตูทางเข้าที่มีลักษณะแบบดอริก 

 

ภาพที ่66: บริเวณด้านข้างและด้านหลังของอาคารมีลักษณะเป็นอาคารไมเ้พ่ืออยู่อาศัย ซึ่งแตกต่างกับด้านหน้าที่

เป็นอาคารปูนสำหรับเป็นสถานที่จำหน่ายยา 
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ภาพที ่67: ลานตากยาบริเวณชั้นดาดฟ้าของบ้าน 

 นอกจากความน่าสนใจด้านลักษณะสถาปัตยกรรมของบ้านแล้ว คุณภาสินียังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความเชื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขจัดปัดเป่าภยันตรายในบริเวณบ้าน และเก่ียวข้องกับการผลิตยาอีกด้วย ได้แก่ 

 1. การทำซี่กรงรั้วเป็นทรงกลมเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามายังตัวบ้านสะท้อนออกไป เนื่องจากทางเข้าบ้าน

นั้นมีลักษณะเป็นทางสามแพร่ง และยังแขวนยันต์เสือคาบดาบไว้ที่ประตูรั้วและประตูบ้านอีกด้วย ทั้งนี้การผลิตยา

นั้นมีการใช้ของมีคมมาเกี่ยวข้อง ตามความเชื่อแล้วจึงจัดเป็นการแก้เคล็ดตรงนี้ไปได้อีกทางหนึ่ง 

 2. บานประตูสลักหม้อยาและเฉลว เป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาทำให้ยาเสื่อมคุณภาพ 

 3. ลายมกรที่เครื่องบดยา เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเช่นเดียวกับเฉลว 

 4. การวางนาฬิกาซึ่งมีกระจกเงาไว้ภายในบ้านใกล้ประตูทางเข้า เพ่ือให้กระจกสะท้อนสิ่งไม่ดีออกจากบ้าน 
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ภาพที่ 68: ซี่กรงรั้วทรงกลมและยันต์เสือคาบดาบบริเวณ
ประต ู
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ภาพที่ 69: บานประตูไม้สลักหม้อยาและเฉลว 

 

 

 

ภาพที่ 70: เครื่องบดยาของหมอหวาน มีรูปมกรบริเวณตัวเครื่องด้านบน 
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ภาพที่ 71: มุมการวางนาฬิกาตั้งพ้ืนตรงกับประตูทางเข้าเพ่ือให้กระจกใสที่นาฬิกาสะท้อนสิ่งไม่ดีออกจากบ้านได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 72: ป้ายรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 จากสมาคมสถาปนิกสยาม           

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดอยู่หน้ากำแพงรั้วบ้าน 
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 จากประวัติของพื้นที่โดยรอบ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของร้านบำรุงชาติสาสนายาไทยและความเชื่อ

ต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทายาทปัจจุบันในการ

บำรุงรักษาอาคารให้ถูกต้องตามลักษณะสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ส่งผลให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม

ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอีกประการ

หนึ่งนอกเหนือไปจากการรักษาตำรับยาของหมอหวานให้คงความดั้งเดิมทั้งตัวยาและสรรพคุณในการรักษา ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของร้านยา “บ้านหมอหวาน” นั่นเอง 
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บทที่ 5 

การพัฒนาข้อมูลจากร้านบำรุงชาติสาสนายาไทยเพื่อเผยแพร่ในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

 สืบเนื่องจากข้อมูลของร้านยาบำรุงชาติสาสนายาไทย หรือร้านยาบ้านหมอหวาน และข้อมูลของพื้นที่

โดยรอบร้านยา ดังกล่าวในบทข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ความเอาใจใส่ต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ

รักษาด้วยยาไทย รวมทั้งการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของตัวบ้าน เหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจ 

เหมาะที่จะนำข้อมูลมาต่าง ๆ มาเรียบเรียงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกห้อง เรียน   

ในบทนี้ จึงกล่าวถึงแนวคิดทางด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยาที่นำมาใช้เพื่อจัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลที่จัดการ

เพ่ือใช้เผยแพร่ต่อไป 

แนวคิดทางพิพิธภัณฑสถานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 แนวคิดทฤษฎีและการจัดการพิพิธภัณฑ์ (ยุคก่อตั้ง – พุทธศตวรรษที่ 25) 

  พัฒนาการของพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล ณ เมืองอเล็กซานเดรีย 

ประเทศอียิปต์ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งแรกนี้เป็นสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของอารยธรรมกรีก มีวัตถุใน

ประเภทศาสนา การแพทย์ ภูมิศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ปรัชญาและศิลปะที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ รวมไปถึงสวน

พฤกษชาติและสวนสัตว์72 การก่อเริ่มของพิพิธภัณฑ์จึงเป็นรูปแบบของแหล่งศึกษาหาความรู้ โดยการตั้งรวมอยู่กับ

มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษา ตามความหมายดั้งเดิมของคำว่า “Mouseion” จนกระทั่งล่วงเลยมาจนถึงสิ้นสุด

ยุคจักรวรรดิโรมัน ในช่วงยุคกลางของยุโรป ศิลปะโบราณวัตถุท่ีมีคุณค่าถูกรวบรวมเป็นของสะสมของชนชั้นนำ คือ 

กษัตริย์ ขุนนาง และพระ โดยวังและโบสถ์ได้ใช้เป็นคลังเก็บส่วนตัวและมิได้เปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชม จนกระทั่ง

ต่อมาในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปวัตถุเปลี่ยนคุณค่าจากสินทรัพย์เป็นคุณค่าทางสุนทรียะและอำนาจ โดยใน

อิตาลีเหล่าขุนนาง หรือพ่อค้าท่ีร่ำรวย ต่างมีการรวบรวมศิลปะโบราณวัตถุ ในเมืองฟลอเรนซ์ มีการปรากฏขึ้นของ

พิพิธภัณฑ์ โดยตระกูลเมดิชี ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลที่ทรงอิทธิพลในอิตาลีและครองนครฟลอเรนซ์ มีการทำบัญชี

วัตถุในคลังสมบัติตระกูลและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล แต่ก็เปิดให้ศิลปินและประชาชนเข้าชมศึกษาได้  

  พิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนสมัยแรก เริ่มต้นในอังกฤษ คือ พิพิธภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

ซึ่งเปิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2226 และ บริติชมิวเซียม เมื่อ พ.ศ. 2296 ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 24 แนวคิดประชาธิปไตย

 

 72 นิคม มูสิกะคามะ, วิชาการพิพิธภัณฑ์, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 3. 
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เข้ามามีบทบาทโดยปรากฏเป็นผลสำเร็จ ดั่งเช่น สงครามประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา และการปฏิวัติฝรั่งเศส 

แนวคิดเรื่องของความเท่าเทียมและเสรีภาพของประชาชนมีอิทธิพลอย่างยิ่ง โดยพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนบทบาทมาเป็น

สถานสำหรับศึกษาหาความรู้ของประชาชนทุกชนชั้น รวมไปถึงการเข้าถึงงานศิลปะไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียง 

ชนชั้นสูง หากแต่ทุกคนสามารถชื่นชมได้ โดยในฝรั่งเศส พระราชวังลูฟวร์ ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชน

ใน พ.ศ. 2336 ในช่วงเวลาเดียวกัน พิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนก็แพร่กระจายไปทั้งในยุโรปและอเมริกา โดยใน

สหรัฐอเมริกามีการเปิด พิพิธภัณฑ์ชาร์ลสตัน ในพ.ศ. 2316 และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติ ในสเปน พ.ศ. 

2319  

ต่อมาในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพลวัตสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่าง ๆ ในยุโรปไปสู่

ฐานะของมหาอำนาจ โดยเริ่มต้นขึ้นที่อังกฤษ และแพร่ขยายไปทั่วยุโรป ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ทำให้ เกิด

สิ่งประดิษฐ์ที่เอ้ือประโยชน์และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ เรือกลไฟ อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ

ระบบสื่อสารอย่าง โทรเลขและโทรศัพท์ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ผลจากปรากฏการณ์ดังกล่าวยังส่งผลต่อกิจการ

พิพิธภัณฑ์ มีการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประชาชน โดยมีการเปิดพิพิธภัณฑ์วิกตอเรีย

และอัลเบิร ์ต ขึ ้นอย่างเป็นทางการในกรุงลอนดอน ใน พ.ศ. 2400 โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที ่ม ีการรวบรวม

ศิลปะประยุกต์ เข้าเป็นตัวอย่างของงานศิลปะประดิษฐ์ของศิลปินและช่างฝีมือสมัยต่าง ๆ ต่อมาได้มีการรวบรวม

ศิลปวัตถุประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ ประติมากรรม เครื่องเรือน เครื่องแต่งกายนักรบ เครื่องประดับ เครื่องถ้วยชาม 

เครื่องแก้ว เป็นต้น ส่วนในภาคพื้นยุโรป พิพิธภัณฑ์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ก็เจริญควบคู่กับพิพิธภัณฑ์ศลิปะ 

โดยเฉพาะในฝรั่งเศสและเยอรมนี ในขณะนั้นพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสถานที่รวบรวมสงวนรักษาวัตถุที่เป็นสมบัติ

ทางวัฒนธรรมของชาติ ทว่าในการรับรู้ของประชาชนทั่วไปยังเห็นว่าเป็นสถานที่แปลกและเฉพาะกลุ่ม โดยเป็นที่

รวมตัวของเหล่านักปราชญ์และนักศึกษาใช้เป็นสถานที่ค้นคว้า ทั้งนี้ผลจากความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมส่งผลให้

กิจการพิพิธภัณฑ์เติบโตไปด้วย เกิดการขยายสาขาของพิพิธภัณฑ์ มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาติวงศวรรณา หรือ ชาติ

พันธุ์วิทยาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้ น เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่กรุง

ลอนดอน ในพ.ศ. 2400 เป็นต้น 

  ในพุทธศตวรรษที ่ 25 พิพิธภัณฑ์กลับมาทำหน้าที่ส ่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชน มีการ

เคล ื ่อนไหวและพัฒนาการภายใต ้อ ิทธ ิพลของส ังคมและการศึกษาเพื ่อเป ็นศูนย ์กลางของช ุมชนและ

สถาบันการศึกษา จะดำเนินนโยบายที่ให้การศึกษาและความเพลิดเพลินแก่ประชาชนทุกประเภทและทุกวัย 

องค์ประกอบสำคัญคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ เทคนิคการจัดแสดง ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 25 มีการพัฒนา

ด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ในพ.ศ. 2463 มีแผนการศึกษาก้าวหน้าเป็นนโยบายที่สำคัญของภาครัฐ ส่งผลต่อ

ความสนใจของพิพิธภัณฑ์กับกลุ่มเยาวชนจนเป็นผลให้เกิดพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก ซึ่งมีแนวคิดที่คำนึงถึงพัฒนาการ
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ของเด็ก ความต้องการ ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่ต่างกับผู้ใหญ่ จึงควรมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

สำหรับเด็กขึ้น ทำให้ต่อมาวงการพิพิธภัณฑ์ได้ปรับปรุงนิทรรศการและกิจกรรม ให้เหมาะกับกับผู้เข้าชมทุก เพศ 

ทุกวัย ในช่วงนี้ พิพิธภัณฑ์จึงมีการปรับเปลี่ยนไปสู่แหล่งให้ความรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษา ในขณะเดียวกันก็มีการ

ร่วมมือทั้งระดับในประเทศและระหว่างประเทศ ในระดับประเทศ เช่น British Association of Museums ใน

อังกฤษ และ American Association of Museums ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยในระดับสากล มีการจัดตั้งโดย

การสนับสนุนของยูเนสโก คือ สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ICOM (International Council of Museums) 

โดยเป็นการร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก เมื่อพ.ศ. 2489       

 แนวคิดทฤษฎีและการจัดการพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน 

  องค์ความรู้ทางพิพิธภัณฑ์ได้ขยายเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทพลวัตสังคมโลก ปัจจุบันแนวคิด

ทฤษฎีในทางพิพิธภัณฑ์วิทยามีความหลากหลาย ทั้งเรื่องผู้คน สิ่ งของ และการนำเสนอ ประการแรกคือ “ผู้คน” 

เช่น แต่เดิม พิพิธภัณฑ์เปรียบเสมือนมหาวิหารแห่งความรู้ ที ่ให้ประชาชนเข้าไปศึกษา แต่ปัจจุบัน ผู ้ชมที่

หลากหลายความสนใจ ส่งผลต่อพิพิธภัณฑ์ต้องตระหนักและสร้างเนื้อหาเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือการให้

ผู้ชมมีส่วนร่วมกับกระบวนการสร้างความรู้ และการขยายพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ชมอื่นอย่าง ผู้สูงวัย ผู้มีความบกพร่อง

ทางกายภาพ เด็ก เป็นต้น ประการที่สองคือ “สิ่งของ” เช่น พิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยสิ่งของทีล่้ำค่า แต่ปัจจุบัน สิ่งของ

ที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถอยู่ในพิพิธภัณฑ์และสร้างความรู้ให้อีกแง่มุมหนึ่ง เป็นต้น ประการที่สามคือ      

“การนำเสนอ” เดิมทีความรู้ที่ได้จากพิพิธภัณฑ์อาจเกิดจากการมองเห็น ทว่าปัจจุบัน ความรู้อาจมาในประสาท

สัมผัสรูปแบบอื่น ทั้งเสียง สัมผัสและกลิ่น เป็นต้น 

    งานศึกษาทางทฤษฎีทางพิพิธภัณฑ์วิทยาของปัจจุบัน มีความหลากหลายไปในแต่ละบริบท แต่

องค์ความรู้เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเพ่ือเสริมภาพความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและการจัดการพิพิธภัณฑ์

ในปัจจุบัน โดยมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

  1. เอกสารประเภทหนังสือ เรื่อง “ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น” เรียบเรียงโดย   

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559) 

  2. เอกสารประเภทหนังสือ เรื่อง “พิ(ศ)พิธภัณฑ์ = Museum refocused” บรรณาธิการโดย  

ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร (ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) 

  3. เอกสารประเภทหนังสือ เรื่อง “คนทำพิพิธภัณฑ์” บรรณาธิการโดย ปณิตา สระวาสี และ    

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557) 
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  หนังสือเรื่อง “ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ : บทเรียนจากคนอื่น” เรียบเรียงโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ 

เป็นหนังสือที่รวบรวมและจัดแปลประเด็นการศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับการทำงานของพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ     

แบ่งเนื้อหาเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในสถานะสถาบันการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ของกลุ่มคนสามช่วงวัย 

ได้แก่ เด็กเล็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย พิพิธภัณฑ์กับกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษ และพิพิธภัณฑ์กับชุมชุมและ  

ผู้อพยพ โดยการศึกษาในหัวข้อเรื่อง พิพิธภัณฑ์ในสถานะสถาบันการเรียนรู้ มีกรอบทฤษฎีที่จำเป็นต่อรายงานวิจัยนี้ 

  ในหมวดหมู่ พิพิธภัณฑ์ในสถานะสถาบันการเรียนรู้ เป็นกรอบความคิดท่ีให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่

ให้ความรู้ โดยต้องคำนึงถึงผู้เข้าชมที่หลากหลายเป็นสำคัญ งานด้านการศึกษาในพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญอย่างมาก 

เพราะทำให้เห็นถึงการคาดการณ์และกำหนดทิศทางความเป็นไปของสังคม ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการทำงานที่ร่วมมือ

กัน ทั้งในนักการศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือชุมชน เป็นต้น และ พิพิธภัณฑ์ต้องดำรงอย่างเป็นกลางเพื่อเปิดรับมุมมอง

ความคิดท่ีแตกต่างของสังคม ทฤษฎีการศึกษาคัดสรรมีต่อไปนี้ 

  “พิพิธภัณฑ์และการศึกษา” โดย ประภาส สิงห์ เป็นงานศึกษาที่ว่าด้วย การศึกษาในพิพิธภัณฑ์

เป็นชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่าง  ๆ เพ่ือนำมาสู่ความเข้าใจในความหมายและ     

สิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ โดยพื้นฐาน การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์มักเชื่อมโยงกับการชมวัตถุ สิ่งที่จัดแสดง ป้ายคำบรรยาย 

และมีการศึกษาถึงพลังในการดึงดูดและการตรึงผู้ชมรวมทั้งสิ ่งที่ได้เรียนรู้ภายหลัง กระนั้น ประสบการณ์ของ

พิพิธภัณฑ์ก็ประกอบจากปัจจัยต่าง ๆ คือ สังคม ทัศนคติ และผัสสะต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความจำและชุดประสบการณ์ 

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้ชมได้รับจากนิทรรศการมีความสำคัญ พิพิธภัณฑ์ต้องตีความและสร้างสื่อเพื่อถ่ายทอด

ความรู้ โดยมีป้ายคำบรรยาย กราฟฟิกและสื่ออื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดออกมาแก่ผู้ชมหลากหลาย ทั้งผู้สูงวัย เด็ก ผู้ที่มี

ความรู้หรือมีการศึกษาจำกัด คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเชาวน์ปัญญา นิทรรศการจึงส่งผลต่อผู้ชม    

มากที่สุด ผ่านการจัดแสดง วัตถุและการบรรยาย  

  ผู้ศึกษายังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างงานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์กับสถาบันการศึกษาอย่าง

โรงเรียน โดยมีครูผู้มีบทบาทในการกำหนดหลักสูตรและทำงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์เพื่อขยายกำแพงการศึกษาของ

พิพิธภัณฑ์ออกไป นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ต้องพัฒนาด้านสื่อการนำเสนอเพื่อครอบคลุมแก่ผู้ชมหลากหลาย เช่น  

การจัดกิจกรรมตอบคำถามกับนักเรียน การพัฒนาวัตถุจำลองหรือขยายภาพให้ใหญ่ และการจัดสิ่งอำนวย     

ความสะดวกแก่ผู ้ทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการต่าง  ๆ จากการศึกษาวิจัยของ

พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักในการดูแลมรดกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งนี้บทความ

ดังกล่าวได้สรุปว่าเมื่อพิพิธภัณฑ์สามารถแสดงศักยภาพและประโยชน์ต่อสังคมในระดับกว้างแล้ว ก็ย่อมได้รับการ

ส่งเสริมและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาต่อไป  
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  ถัดมาคือ “พลังร่วม” กุญแจความสำเร็จของงานการศึกษาพิพิธภัณฑ์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” 

โดย อลิซาเบธ ดูโคลส์-ออร์เซลโล เป็นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์เพื ่อสังคม การส่งเสริมให้

พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ทางสังคม เช่น การดึงภาคีต่าง ๆ และกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี

โครงเรื่องว่าด้วยประเด็นทางสังคมและการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงคำถามบางประการใน

การสร้างสรรค์งานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เช่น หนทางใดที่พิพิธภัณฑ์จะทำงานร่วมกับกลุ่มคนนอกแวดวง

พิพิธภัณฑ์ นักพัฒนาเอกชน กลุ่มชุมชน ตัวแทนงานบริหารสังคมและตัวแทนสาธารณะอื่น ๆ พิพิธภัณฑ์จะรู้จัก

ปรับใช้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการริเริ่มเปลี่ยนสังคมอย่างไร หรือประเด็นทางสังคมใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน

และชุมชน 

  หนังสือเรื ่อง “พิ(ศ)พิธภัณฑ์ = Museum refocused” บรรณาธิการโดย ฆัสรา ขมะวรรณ 

มุกดาวิจิตร เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานการศึกษาจากการประชุมวิชาการ โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

แห่งชาติ โดยแบ่งประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างความรู้ ชาติในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กับสังคม การจัดแสดง การ

มองพิพิธภัณฑ์ในเชิงเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ในบริบทต่าง ๆ โดยทฤษฎีการศึกษาคัดสรร 

มีดังต่อไปนี้ 

  “การเริ่มต้นเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์” โดย ชาริณี อรรถจินดา เป็นการศึกษาที่แสดงให้

เห็นถึงทฤษฎีการเปลี่ยนอาคารเก่า73 ที่มีมาแต่เดิม บูรณะเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยผู้ศึกษาอธิบายถึงวิธีการในการ

วางแผนโครงการ ซึ่งเริ่มต้นคือการประเมินอาคารเก่าในหลากหลายมุม คือการเลือกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์

หรืออาคารสาธารณะเชิงพาณิชย์ การดูสภาพแวดล้อมในการเข้าถึงอาคาร โดยส่วนของการออกแบบพิพิธภัณฑ์

จะต้องคำนึงการรับรองผู้คนที่เข้ามาจำนวนมาก โดยใช้หลักการออกแบบอาคารสาธารณะ  เช่น การสัญจรของ    

ผู้เข้าชม การอำนวยความสะดวก งานระบบต่าง ๆ อย่าง ห้องน้ำ ระบบระบายน้ำ ระบบปรับอากาศและการรักษา

ความปลอดภัย ทั้งผู้ที่เข้าชมกับวัตถุจัดแสดง เป็นต้น และการใช้งานแบบสาธารณะเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการ

เกิดความเสียหายต่อสถาปัตยกรรม ซึ่งหมายถึงการใช้เงินทุนในการปรับปรุงกับการบูรณะและการหารายได้ใน

อนาคตเพ่ือมาบำรุงอาคาร  

  นอกจากนี้ผู ้ศึกษาได้จัดแบ่งประเภทของการเล่าเรื ่องของพิพิธภัณฑ์จากอาคารเก่า ได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวของอาคารนั้นเอง โดยมีองค์ประกอบที่อาคารคงความแท้และวัตถุจัดแสดงอาจเพียงพอ

ต่อการนำเสนอ เช่น พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของเจ้าของบ้านในช่วงสมัยหนึ่ง 

 

 73  หมายถึง อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าทั้งในด้านกายภาพและประวัติศาสตร์ รวมไปถึงมติิคุณค่าทางจิตใจของกลุ่ม
คนท่ีเกี่ยวข้องกับอาคารสถาปตัยกรรมแบบดังกล่าว 
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ผ่านวัตถุจัดแสดงและงานสถาปัตยกรรม และพิพิธภัณฑ์ The Roman Baths ในสหราชอาณาจักร ที่จัดแสดง

อาคารโบราณสถานแท้เชื่อมต่อกับนิทรรศการ อธิบายเรื่องราวเกี่ ยวกับโรงอาบน้ำของชาวโรมันแล้วยังมีการจัด

แสดงในสถานจริง เป็นต้น 

  ต่อมาคือ พิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวของอาคารเองนั้นและเรื่องราวอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือกรณีที่

อาคารสำคัญมีของอยู่บ้าง จึงอาจต้องนำของเข้ามาจากภายนอกเพื่อเสริมบรรยากาศและวัตถุจัดแสดงในเรื่องราว

ใกล้เคียงอื่น ๆ และ พิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวอาคาร เป็นกรณีของการปรับเปลี่ยน

พ้ืนที่ใช้งาน  

  นอกจากนี้ทางผู้ศึกษาตั้งประเด็นถึงการออกแบบเรื่องราวในการจัดแสดงคือการจัดให้กลุ่มผู้ชม

แบบใด ซึ่งมีหลายประการเช่น ระบบคมนาคมในการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ การโฆษณา ในกรณีเพ่ือให้คนในชุมชนได้มา

ศึกษา และเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการแสดงออกทางวัฒนธรรม ควรเริ่มด้วยการร่วมมื อกับคนในชุมชนเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งและพัฒนาเพ่ือสร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ทั้งนี้ควรคำนึงถึงด้านธุรกิจในเรื่องของ

ทุนและผลกำไรเพื่อใช้บริหารพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในภายต่อไป ในส่วนต่อมาคือการจัดการพิพิธภัณฑ์โดยมีพื ้นที่     

จัดแสดง พื้นที่ต้อนรับสำหรับประชาชน พื้นที่เพื่อการศึกษา พื้นที่สนับสนุนและส่วนปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่    

ในขณะเดียวกันในระหว่างการออกแบบควรคำนึงถึงการอำนวยสะดวกแก่ผู ้ทุพพลภาพอีกด้วย ในท้ายที ่สุด         

ผู้ศึกษาได้นำเสนอการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่โดยประกอบไปด้วยการออกแบบพื้นที่เดิมให้ได้ประโยชน์

ตามการใช้สอยใหม่ การออกแบบต่อจากอาคารเดิมและการสร้างอาคารใหม่ 

       “เศรษฐกิจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” โดย ปณิตา สระวาสี เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ

ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน สะท้อนถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เข้ าชมของพิพิธภัณฑ์รูปแบบดังกลา่ว 

โดยมีการมีส่วนร่วมกับชุมชนจัดทำกิจกรรม เช่น กิจการโฮมสเตย์ การรื้อฟื้นงานประเพณี การเปิดขายอาหาร

ท้องถิ่นและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนหลายแห่งได้รับการส่งเสริม

ทางด้านแผนการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและประเทศ รวมไปถึงรางวัลที่เป็นเครื่องหมายยืนยัน รูปแบบดังกล่าว

ต่างเก้ือกูลในการเสริมรายได้ ในขณะเดียวกัน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ หรือวัตถุวัฒนธรรม เป็นแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่พิพิธภัณฑ์และองค์กรธุรกิจ แต่อย่างไรก็ ตามควรต้องคำนึง  มิให้

ละเมิดเงื่อนไขของเจ้าของวัฒนธรรมด้วย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังมีบทบาทในด้านการฝึกอาชีพแก่ผู ้คนในชุมชน      

อีกด้วย อย่างไรก็ตามจากสถานภาพเศรษฐกิจของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น74 ชี้ว่าผลกำไรที่ได้รับน้อยในหลายแห่ง โดยมี

สาเหตุจากหลายประการ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่เปิดให้เข้าชมฟรี การขาดบุคลากรทำงานและไม่มี    

 

 74 ข้อมูล พ.ศ. 2552 
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ความเชี่ยวชาญทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่ ทั้งนี้การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐก็เป็นไปตามพันธกิจ

ของแต่ละหน่วยงาน หากแต่ด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไข ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้เสนอ

วิธีการแก้ไขปัญหา 3 ประการ ได้แก่ 1. การผลักดันให้หน่วยงานรัฐที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่

และมีประสิทธิภาพ 2. จัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อทำงานสนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะ 3. สนับสนุน  

การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายระหว่างพิพิธภัณฑ์ด้วยกัน 

  หนังสือเรื่อง “คนทำพิพิธภัณฑ์” บรรณาธิการโดย ปณิตา สระวาสี และชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ เป็น

หนังสือรวบรวมบทความของผู้ทำงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีการยกประเด็นศึกษาในแต่ละพื้นที่มาบรรยาย 

ทั้งนี้ทฤษฎีการศึกษาคัดสรรมีดังต่อไปนี้ 

  “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: คุณูปการ อุปสรรค และทางเลือก” โดย ปณิตา สระวาสี เป็นการศึกษา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันมีเรื่องราวการนำเสนอที่หลากหลาย ได้แก่ เรื่องราววิถีชีวิตในอดีตและภูมิปัญญา 

เรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุทางศาสนาและพิธีกรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติบุคคลสำคัญ ศิลปะ

และการแสดง และเรื่องเฉพาะทางต่าง ๆ ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้อธิบายถึงคุณูปการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

ประการแรก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นสถานที่อนุรักษ์และเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่า วัตถุที่เก็บรักษาไว้

ในพิพิธภัณฑ์เปรียบเสมือนคลังวัตถุทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นบันทึกทางความทรงจำที่มีคุณค่าทางจิตใจและ

การศึกษา และอาจสะท้อนถึงวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย 

  ประการที่สองคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชุมชนในอดีต     

ที่เลือนหาย ในขณะที่พ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของเวลา พิพิธภัณฑ์ก็เป็นการสร้างพ้ืนที่ย้ำเตือนถึงอัตลักษณ์

ดั้งเดิมและแสดงถึงพัฒนาการของพ้ืนที่นั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่รื้อฟ้ืนอดีตประเพณีมิให้สูญหาย  

ประการที่สามคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นเสมือน

สถานแห่งความรู้ จากวัตถุจัดแสดง นิทรรศการ ผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้บางแหล่งมีสถานะเป็น

โรงเรียนแก่ผู้สนใจเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

ประการที่สี ่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นเวทีแสดงตัวตนและสร้างสำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบั น

เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน อันเนื ่องจากกระแสสังคมในปัจจุบันที ่เปิดโอกาสให้

วัฒนธรรมท้องถิ่นมีพื้นที่นอกเหนือจากกระแสหลัก เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงอัตลักษณ์ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เช่น 

ภาษา เครื่องแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น หรือความเป็นชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงขึ้นมามีบทบาท     

ในการสร้างสำนึกความเป็นท้องถิ่นข้ึน  
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ประการที่ห้า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างการรวมกลุ่มและความแข็งแรงของชุมชน  

  ประการที่หก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างสุขภาวะ โดยเป็นพื้นที่เชื่อมโยงให้กับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

เช่น คนต่างช่วงวัย ในการทำกิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  

  ประการที่เจ็ด พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชน นอกจากการเป็น

แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางแห่งมีบทบาทในการสร้างเสริมเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  นอกจากนี้ ผู้ศึกษาอธิบายถึงสถานการณ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยอธิบายว่า รายได้ส่วนใหญ่

ของพิพิธภัณฑ์จะมาจากทุนส่วนตัวของผู้จัดทำเอง เงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการจัดการ พิพิธ ภัณฑ์

ส่วนใหญ่เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม บางแหล่งมีตู้รับบริจาค โดยเงินทุนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

การนำแนวคิดด้านพิพิธภัณฑ์มาปรับใช้กับร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย (บ้านหมอหวาน) 

 จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีมุมมองหลากหลายประเด็นที่สามารถ

นำมาใช้จัดการข้อมูลความรู้จากร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย โดยจำแนกได้ดังต่อไปนี้ 

 จากทฤษฎีการศึกษาในเรื่อง “พิพิธภัณฑ์และการศึกษา” โดย ประภาส สิงห์ เป็นชุดแนวคิดที่ว่าด้วยการ

เน้นการนำเสนอของพิพิธภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ทางความรู้สูงสุด ในกรณีของบำรุงชาติสาสนายาไทย เป็นสถานที่

เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นเรื่องราวในการนำเสนอ 

เป็นแหล่งสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยเรื่องที่มีความโดดเด่นที่สุด คือ ยาแผนไทย ซึ่งทางบ้านหมอหวานมี

ประวัติพัฒนาการที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน การนำเสนอเป็นนิทรรศการจะเน้นเรื่ องของประวัติศาสตร์ของยา

แผนไทย โดยเน้นที่ตำรับบ้านหมอหวานเป็นสำคัญ และนำเสนอถึงส่วนประกอบในยาพร้อมสรรพคุณที่ใช้บางอัน 

ผ่านวัตถุจัดแสดงจริง อาทิ สมุนไพร ยา เป็นต้น หรือบอร์ดกราฟฟิก วิดีทัศน์ เพ่ือให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจและรู้สึก

ถึงคุณค่าของยาแผนไทย โดยข้อมูลที่บูรณาการจากทั้งด้านประวัติศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใน

ขณะเดียวกันยังนำเสนอข้อมูลของประวัติศาสตร์พัฒนาการของการแพทย์แผนไทยในประเทศ เพ่ือให้ผู้รับชมเข้าใจ

ถึงบริบทตามประวัติศาสตร์สังคมไทย เพื่อเสริมภาพความเข้าใจของบ้านหมอหวานได้ นอกเหนือเรื ่องราวที่

นำเสนอดังกล่าวแล้ว สิ่งของในร้านประเภทของใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น ขวดยา อุปกรณ์ประกอบยา เอกสาร

โฆษณา เป็นต้น ก็นำมาจัดแสดงถึงเพื่อสะท้อนถึงภาพของวิถีชีวิตในบ้านหมอหวานในแต่ละช่วงสมัย ทำให้ผู้ชม

เข้าใจและรับรู้ถึงวิถีชีวิตในอดีตซึ่งสามารถนำไปเชื่อมต่อกับภาพสังคมในประวัติศาสตร์กระแสช่วงสมัยเดียวกันได้ 

นอกจากการจัดนิทรรศการการนำเสนอแล้ว กิจกรรมการศึกษาเชิงปฏิบัติ (Workshop) ก็มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
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กระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้าชม โดยหัวข้อกิจกรรมมีการจัดแบ่งตามเวลาที่เหมาะสม เช่น การสอนปรุงยาแผนไทย 

หรือ การสอนวิธีการรักษาปฐมพยาบาลด้วยยาแผนไทย เป็นต้น นอกจากนี้แล้วควรมีการจัดทำเป็นบทความ

วิชาการออนไลน์จากบ้านหมอหวาน เผยแพร่สู่ภายนอกเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาแผนไทยแก่

สังคม ทั้งนี้การออกแบบการนำเสนอดังกล่าว ควรคำนึงถึงกลุ่มผู้เข้าชมทุกวัย ทุกประเภท เพ่ือให้ทุกคนสามารถมี

ส่วนรวมกับกระบวนการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านหมอหวานได้อย่างเต็มที ่

 ประเด็นที่ควรนำเสนอต่อมาคือเรื่องสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านหมอหวานและพื้นที่โดยรอบ จาก

ทฤษฎี “การเริ ่มต้นเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์” โดย ชาริณี อรรถจินดา อาคารบ้านหมอหวานมีคุณค่า

ทางด้านสุนทรียะและประวัติศาสตร์ เป็นอาคารรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในช่วงเวลาประมาณสมัยรัชกาลที่ 

6 ผู้เข้าชมนอกจากเรียนรู้และรับรู้ถึงเรื่องราวและคุณค่าของยาแผนไทยแล้ว หรือสามารถซื้อยาที่จัดจำหน่าย

ภายในร้าน ก็ยังสามารถชื ่นชมและได้ร ับความรู ้จากอาคารดังกล่าว โดยมีบอร์ดนำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับ

สถาปัตยกรรมอาคารและแผ่นพับ ในการจัดการพื้นที่สู่พิพิธภัณฑ์ควรคำนึงถึงผู้เข้าชมทุกประเภทอีกด้วย กระนั้น

ด้วยเรื่องข้อจำกัดของพื้นที่อาคารส่งผลต่อการนำเสนอเรื่องราวสำหรับการสร้างชุดการเรียนรู้ ในการบริหาร

จัดการควรทำการเปลี่ยนเรื่องราวในนิทรรศการมาปรับเปลี่ยนเวียนตามเวลา ทั้งในรูปแบบของบอร์ดจัดแสดง วัตถุ 

หรือซอฟต์แวร์นำเสนอ เพื่อให้มีเรื่องราวในการนำเสนออย่างต่อเนื่อง นอกจากผลกระทบจากการศึกษาแล้ว    

อาจส่งผลต่อการเดินทางเข้ามายังสถานที่ กระนั้นจุดที่ตั้งของบ้านหมอหวานก็อยู่ในช่วงถนนสายสำคัญและมี

ระบบคมนาคมที่เข้าถึงแหล่งได้ง่าย สำหรับผู้ชมที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวอาจประสบปัญหาของจุดจอดด้วย

ข้อจำกัดพ้ืนที่ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ อีกท้ังด้วยระบบการขนส่ง

ด้วยรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในภายภาคหน้าเมื่อเปิดทำการ ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อบ้านหมอหวาน

เนื่องด้วยความสะดวกในการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์เอง ทั้งนี้ชุมชนใกล้เคียงก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง กระบวนการร่วมมือ

ระหว่างกันส่งผลดีอย่างยิ่งในหลากหลายด้าน เช่น การจัดทำนิทรรศการความทรงจำต่อหมอหว านของชุมชน   

โดยการบอกเล่าความสัมพันธ์ผ่านผู้คนในชุมชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ทางพิพิธภัณฑ์สามารถสร้าง

องค์ความรู้เกี่ยวกับยาแผนไทยให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ และเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป ในขณะเดียวกันผู้คน

ในชุมชนอาจเกิดความสนใจแล้วเข้ามาร่วมงานในการจัดการพิพิธภัณฑ์ การร่วมมือกับชุมชนอาจส่งผลประโยชน์

ต่อทั้งพิพิธภัณฑ์และชุมชนเอง เป็นการบูรณการแนวคิด ‘พลังร่วม’ (shared authority) ของ อลิซาเบธ ดูโคลส์-

ออร์เซลโล (Elizabeth Duclos-Orsello) นั่นก็คือการส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ทางสังคม โดยบุคคล ชุมชน 

สถาบัน หรือภาคีต่าง ๆ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้และช่วยนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ 

 ในส่วนทางด้านรายได้รายจ่ายจากทฤษฎีการศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” โดย ปณิตา    

สระวาสี ในประเด็นการศึกษานี้ คือ ทางหมอบ้านหวานมีรายได้อีกส่วนในด้านของการจำหน่ายยาแผนไทยตำรับ
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หมอหวาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เมื่อบูรณสู่พิพิธภัณฑ์แล้ว รายจ่ายการจัดการ

ต่าง ๆ ล้วนเพิ่มมากขึ้น จึงควรวางแผนมาตราในการจัดการระยะยาว โดยส่วนอาคารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มี

ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ต้องจัดเตรียมทุนในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือในส่วนขององค์ประกอบ

สมุนไพรสำหรับปรุงยา ก็มีการจัดการจัดงบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทั ้งสองประการควรคำนึงถึง ความผกผันทาง

เศรษฐกิจอีกด้วย เมื่อมีการบูรณะสู่พิพิธภัณฑ์ เมื่อมีแผนมาตรการจัดสรรงบประมาณที่รัดกุมจะช่วยในการบริหาร

จัดการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางเพื่อเปิดให้ผู้คนที่สนใจรับรู้แล้วเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ใน

ขณะเดียวกันรายได้อาจมาจากการจำหน่ายยาแผนไทยและของที่ระลึก หรืออาจมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม 

เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ (Union) ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิม

พลังเสียงให้แก่พิพิธภัณฑ์อีกด้วย 

การจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในลักษณะสื่อการเรียนรู้ 

 ประเด็นที ่นำมาเสนอเพื ่อใช้จัดการข้อมูลความรู ้จากร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย จากแนวคิดด้าน

พิพิธภัณฑสถานวิทยาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้นำมาใช้ออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อสื่อสารข้อมูลความน่าสนใจและ

ความสำคัญของร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ช่วยเสริมความเข้าใจของผู้มาชมร้านยาบ้านหมอหวานและใช้เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย เนื่องจากร้านบำรุงชาติสาสนายาไทยนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในเส้นทางของกิจกรรม 

Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย ซึ่งเข้าร่วมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ซึ่งสื่อการเรียนรู้ที่

จะจัดทำนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมนี้ได้ด้วย สื่อการเรียนรู้ที่นำมาใช้ ได้แก่ ที่ค่ันหนังสือท่ีให้ข้อมูลวัตถุ

ชิ้นเด่น ผลิตแผ่นพับอธิบายความสำคัญของตัวอาคาร วัตถุสิ่งของ และตัวยาสำคัญของหมอหวาน และเอกสาร

ความรู้ ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับร้านยาบ้านหมอหวานในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

 

ที่คั่นหนังสือ (Bookmark) 

 ที่ค่ันหนังสือเพ่ือให้ข้อมูลวัตถุชิ้นเด่นของร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย และข้อมูลเบื้องต้นของร้าน มีขนาด 

25x8 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นภาพและข้อมูลของวัตถุชิ้นเด่น ด้านหลังเป็นข้อมูลเบื้องต้นของร้าน โดยเลือกข้อมูล

วัตถุชิ้นสำคัญท้ังหมด 4 ชุด ได้แก่ 

 

 



103 
 

ข้อมูลชุดที่ 1 ขวด LUB (Label Under Glass Bottle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ด้านหน้า           ด้านหลัง 

ภาพที่ 73 ที่ค่ันหนังสือชุดที่ 1 
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ข้อมูลชุดที่ 2 หูฟังทางการแพทย์ (Stethoscope) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ด้านหน้า           ด้านหลัง 

ภาพที่ 74 ที่ค่ันหนังสือชุดที่ 2 
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ข้อมูลชุดที่ 3 ตราประทับร้านค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                     ด้านหน้า             ด้านหลัง 

ภาพที่ 75 ที่ค่ันหนังสือชุดที่ 3 
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ข้อมูลชุดที่ 4 กล่องไม้พระราชทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ด้านหน้า             ด้านหลัง 

ภาพที ่76 ที่ค่ันหนังสือชุดที่ 4 
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แผ่นพับ (Brochure) 

 แผ่นพับนำเสนอข้อมูล มีขนาด 23x13.50 เซนติเมตร โดยมีลักษณะการพับเป็นสี่ทบ พ้ืนหลังของแผ่นพับ

ทั้ง 2 ด้าน เป็นภาพต่าง ๆ ภายในร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย โดยมีสีในโทนน้ำตาลซึ่งเป็นโทนสีหลักภายในร้านยา 

มีเนื้อหาดังนี้ 

1. หน้าปก มีพ้ืนหลังเป็นภาพอุปกรณ์อัดขึ้นรูปเม็ดยาและหูฟังทางการแพทย์ ตรงกลางเป็นชื่อร้านบำรุง

ชาติสาสนายาไทย พร้อมสัญลักษณ์ของร้าน และคำโปรย 

2. ปกหลัง ข้อมูลของร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ดังนี้ 

บำรุงชาติสาสนายาไทย 

เลขที่ 9 ซอยเทศา ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์02 2218070 

เปิด : ทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. 

e-mail: info@mowaan.com / Line: @mowaan / WeChat: mowaan /  

Facebook: หมอหวาน YouTube: Mowaan Medicine 

3. ข้อมูลส่วนแรก กาลานุกรม (timeline) การแพทย์แผนไทย ดังนี้ 

ประวัติการแพทย์แผนไทย 

ช่วงปี เหตุการณ์ 

3,000 ปีมาแล้ว รักษาโรคโดยการเจาะกะโหลก (Trepanation/Trephination/Trephining) 

พ ุทธศตวรรษที่  
12-18 

พบแท่นหินบดยา สันนิษฐานว่าใช้บดสมุนไพรต่าง ๆ ไว้รักษาโรค 
สร้างอโรคยศาล 22 แห่งในประเทศไทย 

สมัยสุโขทัย ปรากฏชื่อโรคในหนังสือไตรภูมิกถา ของพระมหาธรรมราชาที่  1 (พญาลิไท) เช่น โรคหิด 
เรื้อน หูหนวก ปวดหัว ตามัว เป็นต้น 

สมัยอยุธยา 

พ.ศ. 1998 รัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ สถาปนาระบบการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. 2199-2231 รัชสมัยพระนารายณ์มหาราช ประยุกต์การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนอินเดีย และ
การแพทย์แผนตะวันตก มาผสมผสานกับแพทย์แผนไทย 
ปรากฏ “คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์”  หรือ “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” 
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ช่วงปี เหตุการณ์ 

สมัยรัตนโกสินทร์ 
พ.ศ.2352-2367 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงรวบรวมตำราการแพทย์ขึ้นเป็นตำรา

หลวงสำหรับโรงพระโอสถ 
พ.ศ.2367-2394 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงโปรดให้ประชุมผู ้เชี ่ยวชาญในด้าน

การแพทย์ ยาสมุนไพร การนวด ฯลฯ เพื ่อมาจารึกความรู ้ลงบนแผ่นศิลาประดับที่          
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dr.Dan Beach Bradley) ได้เดินทางเข้ามายังอาณาจักร
สยาม เมื่อ พ.ศ.2378 

พ.ศ.2394-2411 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การแพทย์แผนตะวันตกยังคงแพร่หลายใน
กลุ่มชนชั้นสูง 

พ.ศ.2411-2453 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการฟื้นฟูแพทย์
แผนไทย จัดการประชุมแพทย์หลวง เป็นที่มาของตำรา “เวชศาสตร์ฉบับหลวง” 

พ.ศ. 2431 ก่อตั้งศริิราชพยาบาล 
พ.ศ. 2433 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตั้งโรงเรียนฝึกหัดแพทย์ชื่อ “โรงเรียน

แพทยากร” และเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนราชแพทยาลัย” เมื่อ พ.ศ.2443 
พ.ศ. 2444 เริ่มผลิตยาตำราหลวงจำนวน 8 ขนาน ได้แก่ ยาควินนิน ยาถ่าย ยาแก้ลงท้อง ยาแก้โรค

ไส้เดือน ยาแก้โรคบิด ยาบำรุงโลหิต ยาแก้คุดทะราดและเข่าข้อ และยาแก้จุกเสียด 
พ.ศ. 2445 เริ่มดำเนินการ “โอสถศาลารัฐบาล” มีการผลิตยาไทยด้วยเป็นจำนวน 10 ขนาน 
พ.ศ.2453-2468 รัชสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระราชบัญญัติตำราการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2466 ประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์เพ่ือการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2467 หมอหวานตั้งร้านบำรุงชาติสาสนายาไทยบริเวณถนนถนนบำรุงเมือง 
พ.ศ.2469-2478 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กำหนดกรอบวิชาชีพทางการแพทย์ออกเป็น 

2 ประเภท คือ ประเภทแผนปัจจุบัน และประเภทแผนโบราณ 
พ.ศ.2478-2489 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีการตั้งโรงงานเภสัชกรรม 

(พ.ศ. 2483) และตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้น (พ .ศ. 2485) และให้โรงงานเภสัชกรรมนำ
สมุนไพรมาผลิตยารักษาโรค 

พ.ศ.2489 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการจัดตั้งหลักสูตรโรงเรียน
แพทย์แผนไทยข้ึนในนาม “โรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย” 
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ช่วงปี เหตุการณ์ 

พ.ศ. 2525 ก่อตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 
พ.ศ. 2542 ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

          

4. ข้อมูลส่วนสอง ด้านในแผ่นพับ เป็นข้อมูลประวัติของหมอหวานและร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย 

พร้อมภาพประกอบ ดังนี้ 

หมอหวาน รอดม่วง และร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย  

  หมอหวาน รอดม่วง (พ.ศ.2411 - พ.ศ.2488) รักษาและปรุงยาตำรับต่าง ๆ มาตั้งแต่  

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันทายาทรุ่นที่ 4 ยังคงทำหน้าที่ดูแลร้านยา 

ซึ่งเป็นทั้งบ้านพัก สถานที่ปรุงยาแผนโบราณ และสถานที่จำหน่ายยา ในช่วงแรกหมอหวานอาศัยอยู่

บริเวณแยกถนนอุณากรรณ เปิดร้านขายยาในชื่อ “ร้านขายยาไทยตราชะเหลว จากนั้นจึงได้ย้ายมา

สร้างร้านขายยาและที่พักใหม่อยู ่ฟากถนนตีทองที ่อยู่ทางด้านตะวันตกใกล้กับถนนบำรุงเมือง       

เมื ่อพ.ศ. 2467 โดยทำส่วนหน้าเป็นร้านขายยา และมีตัวอักษรเขียนไว้ด้านหน้าของร้านว่า        

“บำรุงชาติสาสนายาไทย” 

สืบเนื ่องจากพระราชบัญญัติการแพทย์เพื ่อการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

พุทธศักราช 2466 ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้รักษาพยาบาลในแบบแพทย์แผนไทยให้

ปฏิบัติการรักษาอย่างถูกฎหมาย หมอหวานจึงปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงนี้ และพัฒนายารักษา

โรคแบบแผนไทยให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยขึ้น เพื่อให้ทัดเทียมกับแพทย์แผนตะวันตกซึ่งเริ่มเข้ามามี

บทบาททางการรักษาเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเริ่มผลิตยาไทยในรูปแบบยาเม็ดเพื่อให้

รับประทานง่ายขึ้น การนำอุปกรณ์การรักษาแบบตะวันตกมาใช้วินิจฉัยโรค และการเลือกสร้างร้าน

ขายยาโดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอีกด้วย ยาที่ขึ้นชื่อของร้านยาบ้านหมอหวาน เช่น 

ยาหอมท้ัง 4 ตำรับ ลูกอมชื่นจิตต์ ยาลูกแปลกแม่ น้ำมันทาเส้น เป็นต้น 

หมอหวานนอกจากจะมีชื่อเสียงด้านการผลิตยาที่มีคุณภาพแล้ว ท่านยังมีความสามารถ

ด้านการรักษาอีกด้วย โดยมีหลักฐานจากครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้า    

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับพระราชทาน
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กล่องไม้จากพระธิดาพระองค์หนึ่งของท่าน ภายในกล่องไม้มีข้อความเขียนว่า “ขอบใจหมอหวาน    

ที่ช่วยปรนนิบัติเสด็จพ่อ เมื่อคราวประชวร”  

ความสำคัญของสถาปัตยกรรม ณ บ้านหมอหวาน 

ร้าน "บำรุงชาติสาสนายาไทย" หรือ "บ้านหมอหวาน"  มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่

ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแบบคลาสสิค สันนิษฐานว่าออกแบบโดยสถาปนิกชาวต่างชาติ ซึ่งอาจเป็น

ชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในไทยในขณะนั้น โครงสร้างของบ้านแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 

ด้านหน้าเป็นอาคารปูนสำหรับขายยา มีบานประตูสูง ด้านข้างมีการจัดวางขวดยาไว้ให้เห็นชัดเจน 

และด้านหลังเป็นอาคารไม้เรือนพักอาศัย บริเวณหน้าอาคารมีระบบเสาแบบดอริค รองรับคานที่มี

องค์ประกอบครบถ้วน (entablature) อีกทั้งที่ผนังของอาคารชั้น 1 และ 2 พบรูปแบบการใช้เสา

แบบแบน (pilaster) เพื่อมิให้มีน้ำหนักมากเกินไป ทว่าบริเวณหน้าจั่วไม่ได้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม

หน้าจั ่ว (pediment) กลับเป็นลักษณะสี ่เหลี ่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นการปรับเปลี ่ยนตาม

วัตถุประสงค์ให้ตอบรับกับดานฟ้าบริเวณชั้นสองของอาคาร เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ตากวัตถุดิบประกอบการ

ผลิตยา จากความพยายามซ่อมแซมและอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมของบ้านให้มากที่สุด ส่งผลให้บ้านห

หมอหวานได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 จากสมาคมสถาปนิก

สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภาพที่ 77 แผ่นพับด้านนอก 
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ภาพที่ 78 แผ่นพับด้านใน 

 

เอกสารความรู้ (Booklet) 

 เป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ให้รายละเอียดมากกว่าในแผ่นพับ โดยสามารถผลิตออกมาได้ทั้งในรูปแบบของ

หนังสือสูจิบัตร หรือเป็นเอกสารเพื่อให้ดาวน์โหลดเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ เอกสารมีขนาด A5 (14.8x21 

เซนติเมตร) ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ประวัติการรักษาโรค จนถึงความสำคัญของร้านยาบ้านหมอหวาน ข้อมูล

ในเอกสารเผยแพร่นี้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

1. พัฒนาการด้านการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

2. ประวัติของหมอหวาน รอดม่วง 

3. อุปกรณ์ในการรักษา การผลิตยา และตำรับสำคัญของหมอหวานทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

4. สถาปัตยกรรมของบ้านหมอหวานและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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ภาพที่ 79: ตัวอย่างเอกสารความรู้ 

 

 จากข้อมูลความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ของร้านยาบำรุงชาติสาสนายาไทย ที่นำมาประมวลและจัดการ

ออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อสื่อสารข้อมูลในรูปแบบแผ่นพับและเอกสารความรู้ให้กับสาธารณชนทั่วไปนี้ จะนำส่ง

ข้อมูลต่อไปยังคุณภาสินี ญาโณทัย เพื่อนำไปใช้หรือปรับใช้ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

ได้มากทีสุ่ด 
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บทที่ 6 

บทสรุป 

 การศึกษาประวัติและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ ร้านยาบ้านหมอหวาน (บำรุงชาติสาสนายาไทย) 

ในครั้งนี้ ทำให้ทราบประวัติและพัฒนาการของการแพทย์แผนไทย รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์แผน

ไทยที่มีศักยภาพในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ไม่แพ้การแพทย์แผนตะวันตก รวมทั้งความสามารถในการยืนหยัด

ดำเนินกิจการการรักษาและขายยาแผนไทยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งการศึกษาประวัติของหมอหวาน รอดม่วง 

รวมทั้งร้านขายยาบำรุงชาติสาสนายาไทย หรือร้านยาบ้านหมอหวานแล้วนั้น ไม่เพียงแค่ได้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต

ยาของหมอหวานเพียงอย่างเดียว แต่ยังทราบถึงความพยายามและตั้งใจของหมอหวานในการผลิตยารักษาโรคที่มี

ประสิทธิภาพ คิดค้นสูตรยาต่าง ๆ เพ่ือรักษาโรคที่หลากหลาย และความตั้งใจสืบทอดมรดกทางการแพทย์แผนไทย

ของลูกหลานทั้ง 4 รุ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์ร้านยาบ้านหมอหวานให้ยังคงทรงคุณค่าอยู่จนถึงปัจจุบัน  

 จากความสำคัญของชุดข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาเรียบเรียงผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้เพ่ือเป็นประโยชน์กับ

ทั้งบุคคลที่เข้ามายังร้านยาบ้านหมอหวาน และเป็นประโยชน์กับทายาทผู้ดำเนินกิจการร้านยาบ้านหมอหวาน

สามารถไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อ ซึ่งการนำเสนอจะเป็นการเล่าเรื่องตามลำดับเวลาเป็นหลัก จึงเริ่มตั้งแต่พัฒนาการ

การรักษาโรคในประเทศไทย แล้วจึงเน้นความสำคัญของร้านขายยาบ้านหมอหวาน ทั้งเรื่องประวัติของหมอหวาน 

ตำรับยาที่สำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาและผลิตยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมของบ้านหมอหวานและพื้นที่

รอบ ๆ บางส่วน ก็เพื่อให้เห็นจุดเด่นของบ้านหมอหวานที่แตกต่างกับอาคารอื่น ๆ แม้ว่าจะสร้างขึ้นในเวลา

ใกล้เคียงกันก็ตาม อีกทั้งร้านยาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่นร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ บนถนนจักรวรรดิ หรือร้านขาย

ยาวิริยมัยโอสถตราหน้าวัว (พ.ศ.2448) บนถนนตะนาว แม้จะเป็นร้านขายยาแพทย์แผนไทยร่วมสมัยกับร้านยา

บ้านหมอหวาน แต่ก็เป็นร้านที่เป็นอาคารทรงตึก และอยู่ในสถานะร้านผลิตและขายยา ไม่ได้มีลักษณะเป็นทั้งบ้าน 

ร้านขายยา และแหล่งเรียนรู้แบบร้านขายยาบ้านหมอหวาน ความน่าสนใจหรือความโดดเด่นจึงน้อยกว่า ซึ่ง

สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ 

ประเด็นสำคัญที่ได้จากการศึกษา 

1. ประวัติการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด ผู้ทำการรักษาในแต่ละ

ช่วงสมัยมีความสามารถนำสมุนไพรมาใช้เพื ่อรักษาโรค และปรับใช้การแพทย์แผนจีน อินเดีย 

ตะวันตก เข้ามาประยุกต์ใช้กับแพทย์แผนไทยได้อย่างดี 
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2. มีการรวบรวมสูตร และตำรับยาต่าง ๆ ทั้งของราษฎร์และของหลวงไว้ให้ศึกษาได้โดยง่ายจากจารึก

ตำราการแพทย์แผนโบราณทีว่ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เกิดการประชุมรวบรวมตำราแพทย์หลวง 

พระราชบัญญัติต่าง ๆ เพื่อควมคุมคุณภาพของแพทย์ คุณภาพการรักษา และความปลอดภัยของผู้รับ

การรักษา ก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย และโรงเรียน

อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 

3. แม้จะการเข้ามาของแพทย์แผนตะวันตกจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในแพทย์แผนไทย แต่หมอไทยใน

ยุคนั้น รวมทั้งหมอหวาน ต่างคิดหาวิธีการประยุกต์ใช้จุดเด่นของตะวันตกมาใช้ เช่นการนำอุปกรณ์

การตรวจโรคมาใช้เพื่อวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนขึ้น นำอุปกรณ์การผลิตและจัดเก็บยาจากต่างประเทศมา

ใช้ ดัดแปลงยาไทยซึ่งมักเป็นยาต้ม ให้รับประทานง่ายขึ้นโดยทำเป็นรูปแบบยาเม็ด 

4. ความสามารถด้านการรักษาและผลิตยาของหมอหวานซึ่งไม่เพียงได้รับความนิยมในกลุ่มคนทั่วไป แต่

ยังมีชื่อเสียงถึงคนในวัง ดังเช่นหลักฐานการได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

เทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น 

5. ลักษณะสถาปัตยกรรมของบ้านหมอหวาน ซึ่งเป็นรูปทรงแบบตะวันตกตามสมัยนิยมในขณะนั้น ทั้งยัง

ผสมผสานแนวคิดซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ กับทั้งตัวบ้านและกับการผลิตยา 

อาทิ การทำซี่กรงรั้วเป็นทรงกลม การติดยันต์เสือคาบดาบไว้ที่ประตูบ้าน ประตูไม้สลักตราเฉลว และ

ลายมกรที่เครื่องบดยา เป็นต้น 

6. ความตั้งใจของทายาทหมอหวานในการสืบทอดการผลิตยาให้มีคุณภาพไม่แพ้ยุคแรก โดยเห็นได้จาก

การยกเลิกผลิตยาบางตัวที่ไม่สามารถหาวัตถุดิบแบบดั้งเดิมได้ การคงคุณภาพการผลิตยาตำรับต่าง ๆ 

ในปัจจุบัน และการคิดค้นยาสูตรใหม่ต่อยอดจากยาตำรับดั้งเดิม 

7. การอนุรักษเ์รื่องราว ข้าวของ และสถาปัตยกรรมของร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย ให้ใกล้เคียงกับแรก

สร้างมากที่สุด จนสามารถเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรม Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์

และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 จาก

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกดว้ย 

จากประเด็นความสำคัญที่สรุปมานั้น เมื่อนำมาศึกษาร่วมกันกับแนวคิดทฤษฎีด้านพิพิธภัณฑ์ จึงออกมา

เป็นข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม รวมไป

ถึงเรื ่องทางด้านเศรษฐกิจของร้านขายยา นอกจากนี้ยังนำชุดข้อมูลมาปรับใช้เป็นที่คั ่นหนังสือ แผ่นพับ และ
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เอกสารความรู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นประโยชน์ในการเสริมความรู้นอกเหนือจากการชมสถานที่จริง และยังมี

ประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย โดยทาง คุณภาสินี ญาโณทัย สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหรือ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้น เช่น เพิ่มเติมเรื่องความสำคัญของตัวยาต่าง ๆ หรือข้าวของ

เครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในบ้านที่จะช่วยเติมเต็มเรื่องราวของร้านขายยาบ้านหมอหวานได้  

ทั้งนี้ ชุดข้อมูลความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ได้บรรจุในแผ่นพับหรือเอกสารความรู้ ก็สามารถใช้เป็นต้นแบบ 

(model) ที่จะเป็นแนวทางในการจัดการต่อไปในอนาคต เนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอในส่วนข้อมูลความรู้นั้น 

สามารถช่วยเสริมในสิ่งที่แต่เดิมยังไม่เคยนำมาบอกเล่า ช่วยให้ผู้ฟังได้ข้อมูลเพิ่มเติม และเข้าใจถึงจิตวิญญาณของ

แพทย์แผนไทยมากข้ึน เห็นถึงความพยายามรักษาตำรับยา พัฒนาการรักษาและผลิตยาอย่างมีคุณภาพนั่นเอง 
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