รายงานผลการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีงบประมาณ 2559

ก

คํานํา
โครงการจัดทํา“พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ” ได้จัดแสดงเครื่องยาสมุนไพร ไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็นเครื่องยาจากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ เพิม่ จากเดิมรวมทั้งสิ้น 50 ชนิด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปรุงยาหรือรักษาโรคแผนไทย รวมทั้งสิ้น 15 ชิ้น และโปสเตอร์พรรณไม้สมุนไพร และเครื่องยา รวม
ทั้งสิ้น 3 ชุด โดยมีการจัดแสดงตัวอย่างจริง พร้อมจัดทําทําคําอธิบายชื่อเครื่องยา ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์
และสรรพคุณของเครื่องยาแต่ละชนิดเอาไว้ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สมุนไพรเดิม ที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชา
ชน ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษาตัวอย่างจริงของพืชสมุนไพร อันจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์
หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟื้นฟูให้คงอยู่ตอ่ ไป
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คณะผู้จัดทําจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ได้เอื้อเฟื้อ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการประกอบการดําเนินโครงการฯ
คณะผู้จัดทํา

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คํานํา……………………………………………………………………………………………………………………………………………ก
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………………………………………...ข
สารบัญรูป…………………………………………………………………………………………………………………………………….ค
หลักการและเหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………….1
วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………1
แผนการดําเนินงาน……………………………………………………………………………………………………………………….2
ผลการดําเนินงาน ………………………………………………………………………………………………………………………...4
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ…………………………………………………….34
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………………………………………………….37
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………………………………………41
ภาคผนวก ก รายการเครื่องยาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์……………………………………………………………………41
ภาคผนวก ข รูปบรรยากาศการบูรณาการสอนเรื่องพิพิธภัณฑ์สมุนไพร……………………………………………44
ภาคผนวก ค รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ……………………………………………………………………………47

ค

สารบัญรูป
รูปที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

กระวาน (เบย์)
กําจัด (พริกหอม)
กุ่มน้ํา
ข่อย
ขี้เหล็ก
คดสัง(เบนน้ํา)
คําเงาะ
คูน
จามจุรี
จามจุรีสีทอง (ซิก)
เจตมูลเพลิงแดง
ชะมวง
ชุมเห็ดเทศ
ตะโกนา
เท้ายายม่อม
น้ําเต้า
บวบขม
บานไม่รู้โรยป่า
ประดู่ (ประดู่เสน)
ปอเต่าไห้
ผักชีลา
ไผ่ป่า (ตาไผ่)
ไผ่ป่า (ใบ)
พะวา
มะเกลือ
มะขามแขก
มะขามเปรี้ยว
มะตูมนิ่ม
มะฮอกกานี
แมงลัก
รักใหญ่
ลั่นทม
ลิ้นจี่

หน้า
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15

ง

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

สนทะเล
สมุลแว้ง
สารภีทะเล
หญ้าปากควาย
หญ้าฮียุ่ม
หนุมานประสานกาย
หม้อ
หมากผู้หมากเมีย
เหงือกปลาหมอ
เขาควาย
ปูทะเล (ปูดํา)
ม้าน้ํา
รังมดดํา
หอยกาบน้ํากร่อย
หอยกาบน้ําจืด
หอยมือเสือ
น้ําตาลกรวด
กระต่ายนวดตัว
กาชงชาขนิดกระเบื้องเคลือบ พร้อมถ้วย
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31
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45
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หลักการ และเหตุผล
พื้นที่เขตอีสานใต้ เป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยแหล่งของพืชพรรณนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่
มีคุณค่าทางยา จากภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้าน การสํารวจ เก็บข้อมูล พบว่าพืชที่ใช้ทํายา ปรากฏใน
ตํารายาพื้นบ้านอีสาน เป็นจํานวนมาก ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นความสําคัญของการเก็บรวบรวมเครื่อง
ยาและสมุนไพร และเผยแพร่องค์ความรู้พื้นบ้าน พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ขึ้นที่บริเวณอาคารร้านขายยา คณะเภสัชศาสตร์ บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันรวบรวมเครื่องยา และสมุนไพรในเขตอีสานใต้ไว้โดยจําแนกเป็น
เครื่องยาจากพืช 249 ชนิด เครื่องยาจากสัตว์ 19 ชนิด เครื่องยาจากธาตุวัตถุ 32 ชนิด โดยจัดแสดงเครื่อง
ยา ตัว อย่ า งพรรณไม้ แ ห้ ง และตํ ารั บ ยา พร้อ มให้ ค วามรู้ ด้ า นสรรพคุ ณ โดยได้ รั บ ทุน สนั บสนุ น ในการ
ดําเนินงานจาก โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2553 และ ปี 2556 ผล
จากการดําเนิ นการที่ผ่านมา ได้รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากนักศึกษา และประชาชนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ พบว่าได้รับการตอบรับในระดับดีมาก โดยผู้เข้าชมส่วนใหญ่อยากให้มีการขยายพิพิธภัณฑ์เดิม
ให้มีตัวอย่างเครื่องยาเพิ่มขึ้น และครบถ้วน ตามตํารับยาไทยอีสาน และยาแผนไทย โดยให้เพิ่มเครื่องยา
จาก สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ รวมทั้งต้องการให้มีการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปรุงยา ตลอดจน
ประวัติการรักษาโรคแผนไทยเพื่อการอนุรักษ์ไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาในการ
รักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร และแสดงให้เห็นตัวอย่างจริงของพืชสมุนไพร หรือตํารับยาที่ใช้ และยังใช้เป็น
แหล่งที่ นักศึกษาใช้เรียนรู้ในรายวิชาพืชสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ การรวบรวมและเผยแพร่ในรูป
พิพิธภัณฑ์สมุนไพร อันจะส่งผลให้เกิดการนําสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และไม่สูญหายไป ซึ่ง
นอกจากจะทําให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ และสร้างชื่อเสียงให้กับทาง
คณะฯ และมหาวิทยาลัยสู่บุคคลภายนอกได้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
จัดแสดงตัวอย่างเครื่องยาพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ อุปกรณ์ในการปรุงยา หรือการรักษาโรคตาม
แพทย์แผนไทย และห้องจัดแสดงโปสเตอร์พรรณไม้ พรรณไม้สมุนไพร พรรณไม้ท้องถิน่ หรือพรรณไม้หา
ยาก
ผลผลิตของงานที่สง่ มอบ
บริเวณจัดแสดงพืชวัตถุ ธาตุวัตถุ และสัตว์วตั ถุ
บริเวณจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงยาแผนไทย
บริเวณจัดแสดงโปสเตอร์พรรณไม้
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แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

2558
2559
รวมเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม/
วิธีการ
1. จัดประชุม √
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
2.ออกแบบ
และปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์และ
ศูนย์เรียนรู้ฯ
3.จัดเตรียม
ข้อมูลทาง
วิชาการ
4.จัดเตรียม
ตัวอย่างและ
สื่อจัดแสดง
5.นําตัวอย่าง
เข้าจัดแสดง
6.เปิดการใช้
งานส่วนจัด
แสดงที่ทาํ ทํา
ขึ้นเพิ่มเติม
ทั้งหมด
7.สรุปและ
ประเมินผล
โครงการ

แผนเงิน

√

√

√

๐

√

√

√

√

100,000
๐

√

√

√

√

45.000

√

√

√

√

√

√

√

55,000

√

√

√

√

√

๐

√

√

√

√
10,000

150,000

40,000

๐

๐
๐ 200,000

กําหนดการจัดกิจกรรม
ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. มีตัวอย่างสมุนไพร (ธาตุวัตถุ พืชวัตถุ และสัตว์วัตถุ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 50 ชนิด)
2. จัดแสดงอุปกรณ์ในการปรุงยาและการรักษาโรคตามแพทย์แผนไทยอย่างน้อย 15 ชิ้น
3. มีบริเวณจัดแสดงโปสเตอร์พรรณไม้ พรรณไม้สมุนไพร พรรณไม้ท้องถิ่นหรือพรรณไม้หายาก 3
โปสเตอร์
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ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี วิชา “สมุนไพรกับการใช้ชีวิตประจําวัน”
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
จํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ในรูปพิพิธภัณฑ์
สมุนไพรเขตอีสานใต้ ที่มกี ารจัดแสดงตัวอย่างจริง อย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
2. เกิดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร สําหรับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป
สมุนไพรเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยด้านพืชสมุนไพรไม่สูญหายไป
4. เป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จกั ในวงกว้าง
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รายละเอียดสมุนไพร และอุปกรณ์ในการปรุงยา หรือรักษาโรคตาม
แพทย์แผนไทย จํานวน 65 ชนิด
ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
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รูปที่ 1 กระวาน (เบย์)

รูปที่ 2 กําจัด (พริกหอม)

รหัสเครื่องยา
P00247L01
ชื่อเครื่องยา
กระวาน (เบย์)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Laurus nobilis L.
ชื่อวงศ์
Lauraceae
สรรพคุณ
ใบ น้ํามันจากใบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อรา ใบ
และน้ํามันใช้เป็นเครื่องเทศแต่งกลิ่นอาหาร เครื่องดื่ม
แต่งกลิ่นเครื่องสําอาง ในยาพื้นบ้านมีรายงานว่า ใช้
น้ํามันเบย์ในโรคมะเร็ง ใช้เป็นยาขับน้ําดี ขับลม และขับ
เหงื่อ
รหัสเครื่องยา
P00239FR01
ชื่อเครื่องยา
กําจัด (พริกหอม)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
ชื่อวงศ์
Rutaceae
สรรพคุณ
ผลแก่ ทุบห่อผ้าประคบแผลพุพอง หรือตําชงน้ําร้อนดื่ม
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้น้ํากัดเท้า เมล็ด รสเผ็ดสุขุมหอม มี
กลิ่นหอม แก้ลมวิงเวียน บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ ขับลม
ในลําไส้ ขับปัสสาวะ บํารุงธาตุ ถอนพิษฟกบวม แก้
หนองใน ใบ รสเผ็ด แก้รํามะนาด แก้ปวดฟัน รากและ
เนื้อไม้ รสร้อนขื่น ขับลมในลําไส้ แก้ลมเบื้องบน หน้ามืด
ตาลาย วิงเวียน ขับระดู
รหัสเครื่องยา
ชื่อเครื่องยา
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
สรรพคุณ
ผล รสขม แก้ไข้

รูปที่ 3 กุ่มน้ํา

P00235FR01
กุ่มน้ํา
Crateva religiosa Ham.
Capparaceae
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รูปที่ 4 ข่อย

รูปที่ 5 ขี้เหล็ก

รูปที่ 6 คดสัง

รหัสเครื่องยา
P00194S01
ชื่อเครื่องยา
ข่อย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Streblus asper Lour.
ชื่อวงศ์
Moraceae
สรรพคุณ
เมล็ด รสเมามันร้อน เป็นยาอายุวัฒนะ บํารุงธาตุเจริญ
อาหาร ขับผายลม แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้โลหิตและลม ขับ
ลมในลําไส้

รหัสเครื่องยา
P00251W01
ชื่อเครื่องยา
ขี้เหล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia siamea (Lamk.) Irwin et Barneby
ชื่อวงศ์
Caesalpiniaceae
สรรพคุณ
เปลือก รสขม แก้กระษัย แก้ริดสีดวงทวาร กระพี้ รสขม
แก้ร้อนรุ่ม กระสับกระส่ายเพราะพิษไข้ แก่น รสขม แก้
กามโรค หนองใน แก้กระษัย แก้เหน็บชา แก้ไฟธาตุ
พิการ
รหัสเครื่องยา
P00254FR01
ชื่อเครื่องยา
คดสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Combretum trifoliatum Vent.
ชื่อวงศ์
Combretaceae
สรรพคุณ
ผล ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน ต้มน้ําอมแก้เหงือกบวม
และปากเปื่อย นําผลมาผสมกับเมล็ดข้าวโพด แล้วทําให้
สุก นํามาปั้นเป็นยาลูกกลอน เอามาเคี้ยวเป็นยาบํารุง
และรักษาเหงือก ทั้งต้น รักษาโรคบิด ขับพยาธิ
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รูปที่ 7 คําเงาะ

รูปที่ 8 คูน

รูปที่ 9 จามจุรี

รหัสเครื่องยา
P00236FL01
ชื่อเครื่องยา
คําเงาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bixa orellana L.
ชื่อวงศ์
Bixaceae
สรรพคุณ
ดอก รสหวาน บํารุงเลือดและน้ําเหลืองให้สมบูรณ์
รักษาโลหิตจาง รักษาอาการแสบร้อน คันตามผิวหนัง
ระงับความร้อนในร่างกาย โรคบิด ไตพิการ แก้ดีพิการ
แก้พิษ บํารุงสมอง บํารุงประสาท บํารุงหัวใจ เป็นยา
สมานแผล บํารุงโลหิตระดู ขับระดู
รหัสเครื่องยา
P00035W01
ชื่อเครื่องยา
คูน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia fistula L.
ชื่อวงศ์
Caesalpiniaceae
สรรพคุณ
เปลือกต้น รสฝาด แก้ท้องร่วง สมานแผล บดผสมทาฝี
และเม็ดผื่นตามร่างกาย ใช้ผสมกับหญ้าฝรั่น น้ําตาล
น้ําดอกไม้เทศ รับประทานทําให้เกิดลมเบ่งในการคลอด
บุตร กระพี้ รสเมา แก้รํามะนาด แก่น รสเมา ขับพยาธิ
ไส้เดือน นักไสยศาสตร์ใช้ทําปลัดขิกลงยันต์ผูกเอวเด็ก
เพื่อให้ปีศาจไม่รบกวนเด็ก
รหัสเครื่องยา
P00255FR01
ชื่อเครื่องยา
จามจุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Samanea saman (Jacq.) Merr.
ชื่อวงศ์
Mimosaceae
สรรพคุณ
เมล็ด รสฝาดเมา แก้กลาก เกลื้อน และโรคเรื้อน แก้เยื่อ
ตาอักเสบ
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รหัสเครื่องยา
P00256FR01
ชื่อเครื่องยา
จามจุรีสีทอง (ซิก)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Albizia lebbeck (L.)
ชื่อวงศ์
Mimosaceae
สรรพคุณ
เมล็ด แก้กลาก เกลื้อน และโรคเรื้อน แก้ท้องเสีย สมาน
แผลในปาก แก้ริดสีดวงทวารหนัก ห้ามเลือดภายใน
รูปที่ 10 จามจุรีสีทอง

รูปที่ 11 เจตมูลเพลิงแดง

รูปที่ 12 ชะมวง

รหัสเครื่องยา
P00245R01
ชื่อเครื่องยา
เจตมูลเพลิงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Plumbago indica L.
ชื่อวงศ์
Plumbaginaceae
สรรพคุณ
ราก มีรสร้อน เป็นยาบํารุงไฟธาตุ บํารุงโลหิต ขับลมใน
ลําไส้และกระเพาะอาหารให้ผายเรอ ขับพยาธิ แก้ปวด
ข้อ ขับประจําเดือนสตรี ใช้ผสมในยาบํารุงสําหรับสตรี
หลังคลอด เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ปวด
เสียด แน่นหน้าอก ทําให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น แต่กิน
มากอาจทําให้แท้งลูกได้ (ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์)
รหัสเครื่องยา
P00243FR01
ชื่อเครื่องยา
ชะมวง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Garcinia cowa Roxb.
ชื่อวงศ์
Guttiferae
สรรพคุณ
ผล รสเปรี้ยว เป็นยาระบาย แก้ไข้ กระหายน้ํา กัดฟอก
เสมหะ แก้ธาตุพิการ ผลหั่นเป็นแว่นตากแห้ง ใช้กินเป็น
ยาแก้บิด
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รูปที่ 13 ชุมเห็ดเทศ

รูปที่ 14 ตะโกนา

รูปที่ 15 เท้ายายม่อม

รหัสเครื่องยา
P00054L01
ชื่อเครื่องยา
ชุมเห็ดเทศ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia alata L.
ชื่อวงศ์
Caesalpiniaceae
สรรพคุณ
ใบ เป็นยาถ่าย (ใช้ใบสดหรือแห้งจํานวน 12 ใบ ต้มน้ํา
ดื่ม) ใช้ภายนอกรักษากลาก แก้แมลงสัตว์กัดต่อย และ
โรคผิวหนังอื่นๆ ใช้ถ่ายพยาธิตัวตืด (ใบสด 1 กํามือ
หรือประมาณ 20 กรัม ต้มเอาน้ําดื่ม) ใบสด ใช้รักษา
กลากเกลื้อน (ใช้ใบสดขยี้ถูนานๆและบ่อยครั้ง) ตําพอก
เร่งหัวฝี ใบและดอก ทํายาต้มรับประทาน เป็นยาระบาย
แก้ท้องผูก
รหัสเครื่องยา
P00248B01
ชื่อเครื่องยา
ตะโกนา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Diospyros rhodocalyx Kurz.
ชื่อวงศ์
Ebenaceae
สรรพคุณ
เปลือกต้น รสฝาดติดขม บํารุงธาตุ บํารุงกําลัง บํารุง
กําหนัด แก้กามตายด้าน เปลือกต้น เผาเป็นด่างแช่น้ํา
รับประทาน ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ ต้มกับเกลือรักษา
รํามะนาด แก้ปวดฟัน เป็นยาอายุวัฒนะ
รหัสเครื่องยา
P00258W01
ชื่อเครื่องยา
เท้ายายม่อม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze
ชื่อวงศ์
Labiatae
สรรพคุณ
ลําต้น รสจืดเฝื่อน ขับเสมหะให้ลงเบื้องต่ํา ขับพิษไข้หัว
(หัดสุกใสดําแดง) แก้ไข้ ขับพิษไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
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รูปที่ 16 น้ําเต้า

รูปที่ 17 บวบขม

รูปที่ 18 บานไม่รู้โรยป่า

รหัสเครื่องยา
P00249FR01
ชื่อเครื่องยา
น้ําเต้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagenaria siceraria Standl.
ชื่อวงศ์
Cucurbitaceae
สรรพคุณ
ผล รสเย็น บํารุงน้ํานม ขับปัสสาวะ โคนขั้วลูก ต้มดื่ม
แก้ปวดท้องที่เกิดจากไข้ เมล็ด รสเย็นเมา ขับพยาธิ แก้
บวมน้ํา น้ํามันจากเมล็ด รสมันเมา ทาศรีษะ แก้อาการ
ประสาทบางประเภท กินทําให้อาเจียน
รหัสเครื่องยา
P00250FR01
ชื่อเครื่องยา
บวบขม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trichosanthes cucumerina L.
ชื่อวงศ์
Cucurbitaceae
สรรพคุณ
ผล มีรสขมจัด ต้มดื่มระบายอุจจาระ เข้าตํารับยาหอม
แก้ลม บํารุงหัวใจ ยาไทยใช้ผลสดฟอกศรีษะ แก้คัน
รังแค และฆ่าเหา ลูกแห้งต้มกับน้ําตาลดื่มช่วยย่อย
อาหาร สารขมจากน้ําคั้นผล ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ช่องคอ และจมูก เซลล์มะเร็งเต้านม เมล็ด ขมเมาเบื่อ
ขับพยาธิ แก้หืด ทําให้อาเจียนถอนพิษยาเบื่อเมา รัง
บวบแห้ง รสจืดเมา แก้ริดสีดวงจมูก
รหัสเครื่องยา
P00252A01
ชื่อเครื่องยา
บานไม่รู้โรยป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gomphrena celosioides Mart.
ชื่อวงศ์
Amaranthaceae
สรรพคุณ
ทั้งต้น ผสมเถาเขี้ยวงู สะเดาดิน ทั้งต้น ลูกไต้ใบทั้งต้น
และไมยราบเครือทั้งต้น ต้มน้ําดื่ม แก้เบาหวาน
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รูปที่ 19 ประดู่

รหัสเครื่องยา
P00167W02
ชื่อเครื่องยา
ประดู่ปา่ (ประดู่เสน)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pterocarpus macrocarpus Kurz.
ชื่อวงศ์
Fabaceae
สรรพคุณ
ปุ่มประดู่ เป็นตามที่งอกพองโตออกมา มักเกิดจากส่วน
ที่เคยมีกิ่งแต่กงิ่ หักไปตั้งแต่ยังเล็ก รสฝาดขมเบื่อ ต้ม
หรือเผา เอาไอควันรมหัวริดสีดวงทวารให้ฝ่อแห้ง ต้มดื่ม
บํารุงโลหิต
รหัสเครื่องยา
P00259FR01
ชื่อเครื่องยา
ปอเต่าไห้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Enkleia siamensis (Kurz) Nervling
ชื่อวงศ์
Thymelaeaceae
สรรพคุณ
ผล ใช้เป็นยาถ่าย ราก ต้มน้ําดื่มเป็นยาระบาย

รูปที่ 20 ปอเต่าไห้

รูปที่ 21 ผักชีลา

รหัสเครื่องยา
P00260FR01
ชื่อเครื่องยา
ผักชีลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Coriandrum sativum L.
ชื่อวงศ์
Umbelliferae
สรรพคุณ
ผล ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ บํารุงธาตุ แก้สะอึก แก้
กระหายน้ํา แก้คลื่นไส้อาเจียน เป็นน้ํากระสายยา แก้
อาเจียน
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รูปที่ 22 ไผ่ป่า (ตาไผ่)

รหัสเครื่องยา
P00246BU01
ชื่อเครื่องยา
ไผ่ป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bambusa sp.
ชื่อวงศ์
Poaceae
สรรพคุณ
ตาไผ่ รสเฝื่อน เข้ายาแก้ฝหี นองภายในต่างๆ สุมเป็น
ถ่าน รสจืด สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ํา ดูดแก๊สใน
กระเพาะอาหาร แก้ไข้พิษไข้กาฬ (หากใช้ตาไผ่เหลือง
รสจืด เอา 7 ตาต้มรับประทาน แก้สตรีตกโลหิตมาก
เกินไป)

รหัสเครื่องยา
P00246L01
ชื่อเครื่องยา
ไผ่ป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bambusa sp.
ชื่อวงศ์
Poaceae
สรรพคุณ
ใบ รสขื่นเฝือ่ น ขับและฟอกล้างโลหิตระดูที่เสีย ขับ
ระดูขาว แก้มดลูกอักเสบ ขับปัสสาวะ
รูปที่ 23 ไผ่ป่า (ใบ)

รูปที่ 24 พะวา

รหัสเครื่องยา
P00244FR01
ชื่อเครื่องยา
พะวา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Garcinia speciosa Wall
ชื่อวงศ์
Guttiferae
สรรพคุณ
ผล มีรสเปรี้ยว เป็นยาระบาย กินเป็นผลไม้ได้ เปลือก
ผลแก้ท้องเสีย ผลและใบแห้ง นํามาต้มน้ําดื่ม ใช้เป็นยา
ระบาย
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รูปที่ 25 มะเกลือ

รูปที่ 26 มะขามแขก

รูปที่ 27 มะขามเปรี้ยว

รหัสเครื่องยา
P00261FR01
ชื่อเครื่องยา
มะเกลือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Diospyros mollis Griff.
ชื่อวงศ์
Ebenaceae
สรรพคุณ
ผลสดสีเขียว รสขื่นเฝื่อนเบื่อฝาด ขับพยาธิในไส้เดือน
พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย ถ่ายตานซาง ถ่ายกระษัย
ให้นํา ผลดิบ สด ไม้ช้ํา ไม่ดาํ กรณีใช้ถ่ายพยาธิ ใช้เท่า
จํานวนอายุแต่ไม่เกิน 25 ผล โดยนําผลมะเกลือมะโขลก
พอแหลก คั้นเอาน้ํามาผสมกับหัวกะทิสด ดื่มก่อน
อาหารเช้าทันที เตรียมใหม่ๆดื่ม ห้ามเก็บไว้จะเกิดพิษ
หาก 3 ชั่วโมง ยังไม่ถ่าย ให้ใช้ยาถ่ายตาม ผลสุกสีดํา ใช้
ย้อมผ้า ย้อมแห ไม่นํามารับประทาน เพราะมีพิษ ทําให้
ตาบอดได้
รหัสเครื่องยา
P00116FR01
ชื่อเครื่องยา
มะขามแขก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia acutifolia Dalile
ชื่อวงศ์
Caesalpiniaceae
สรรพคุณ
ฝัก รสเปรี้ยว ชงกับน้ําร้อนดื่ม บรรเทาอาการท้องผูก
ระบายท้อง แก้ริดสีดวงทวาร ถ่ายพิษไข้ ขับลมในลําไส้
(สตรีมีครรภ์หา้ มใช้)

รหัสเครื่องยา
P00237S01
ชื่อเครื่องยา
มะขามเปรี้ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tamarindus indica L.
ชื่อวงศ์
Leguminosae
สรรพคุณ
เปลือกเมล็ด รสฝาด คั่วไฟเอาเปลือกแช่น้ํารับประทาน
แก้ท้องเสีย แก้อาเจียน สมานแผล บดเป็นผงละลายน้ํา
ปิดแผลในคนที่เป็นโรคเบาหวาน เนื้อในเมล็ด รสมัน
เบื่อ คั่วรับประทาน ขับพยาธิตัวกลม
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รูปที่ 28 มะตูมนิ่ม

รหัสเครื่องยา
P00046FR01
ชื่อเครื่องยา
มะตูมนิ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aegle marmelos (L.)Corr.
ชื่อวงศ์
Rutaceae
สรรพคุณ
ผล รสฝาดหวาน เป็นยาอายุวัฒนะ ขับผายลม เจริญ
อาหาร บํารุงกําลัง นํามาใช้ในตํารับยาอายุวัฒนะของ
ไทย ชื่อ “ยาลูกแปลกแม่” ประกอบด้วย มะตูมนิ่ม 1
ลูก พริกไทย 1 กํามือ และกล้วยน้ําไท 1 หวี

รหัสเครื่องยา
P00262FR01
ชื่อเครื่องยา
มะฮอกกานี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Swietenia macrophylla King.
ชื่อวงศ์
Meliaceae
สรรพคุณ
เมล็ดใน รสขมจัด นึ่งให้สุก บดปั้นเม็ดรับประทาน แก้
ไข้จับสั่น (มาลาเรีย) และไข้ตวั ร้อน ตัดไข้จับ
รูปที่ 29 มะฮอกกานี

รูปที่ 30 แมงลัก

รหัสเครื่องยา
P00242S01
ชื่อเครื่องยา
แมงลัก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ocimum basilicum L.
ชื่อวงศ์
Lamiaceae
สรรพคุณ
เมล็ด เป็นยาระบายชนิดเพิ่มกาก เปลือกผลมีสารเมือก
ที่พองตัวในน้ําได้ 45 เท่า ทําให้จํานวนครั้งในการถ่าย
และปริมาณอุจจาระเพิ่มขึ้น อุจจาระอ่อนตัวกว่าปกติ
เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ชอบกินอาหารที่มีกาก เช่น ผัก
ผลไม้
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รูปที่ 31 รักใหญ่

รูปที่ 32 ลั่นทม

รูปที่ 33 ลิ้นจี่

รหัสเครื่องยา
P00263FR01
ชื่อเครื่องยา
รักใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou.
ชื่อวงศ์
Anarcardiaceae
สรรพคุณ
เมล็ด เรียกว่า “ลูกรักเทศ” ใช้แก้โรคเรื้อน ปากคอ
เปื่อย ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดฟัน แก้คุดทะราด
ริดสีดวง แก้อักเสบและปวดไส้เลื่อน
รหัสเครื่องยา
P00264W01
ชื่อเครื่องยา
ลั่นทม (ลัน่ ทมไทย ลั่นทมขาว)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Plumeria obtusa L.
ชื่อวงศ์
Apocynaceae
สรรพคุณ
แก่น รสขมเอียน ถ่ายโลหิต ถ่ายเสมหะ ถ่ายพิษกามโรค
ถ่ายพิษทั้งปวง เปลือกต้น รสขมเมา เป็นยาถ่ายอย่าง
แรง ต้มดื่มแก้โรคหนองใน แก้ไข้ ถ่ายขับระดู ผสมกับ
น้ํามันมะพร้าว น้ํามันเนย และข้าว รับประทานแก้
ท้องเดิน ขับปัสสาวะ เนื้อไม้ รสเมา ต้มดืม่ แก้ไอ ขับ
พยาธิ
รหัสเครื่องยา
P00265S01
ชื่อเครื่องยา
ลิ้นจี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Litchi chinensis Sonn.
ชื่อวงศ์
Sapindaceae
สรรพคุณ
เมล็ด ตํารายาจีนกล่าวว่ามีรสหวาน ขมเล็กน้อย
สรรพคุณอุ่น ทําให้พลังชี่ขับเคลื่อน ลดอาการปวด ใช้
กรณีปวดท้อง ปวดไส้เลื่อน ปวดบวมของอัณฑะ ใช้
ขนาด 5-10 กรัม โดยมักผสมกับสมุนไพรอื่นอีก หนึ่ง
หรือสองชนิด เมล็ดลิ้นจี่ ทีแ่ ห้ง ควรนํามาบด คั่วให้แห้ง
โดยผสมด้วยน้ําเกลือ แล้วจึงเติมน้ําลงไปต้ม น้ําดื่ม หรือ
ทําเป็นผง รับประทานหรือใช้ ผงยาพอกบริเวณมีอาการ
ปวดบวม
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รหัสเครื่องยา
P00266W01
ชื่อเครื่องยา
สนทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Casuarina equisetifalia L.
ชื่อวงศ์
Casuarinaceae
สรรพคุณ
แก่น รสขมมันเผ็ด แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้ประสาทฟุ้งซ่าน
แก้อ่อนเพลีย น้ํามัน รสร้อน ทาแก้เคล็ด ขัดยอก แพลง
อักเสบ ใช้ประคบท้อง แก้ลําไส้พิการ แก้มดลูกพิการ
ชัน รสฝาด สมานแผล ปิดธาตุ
รูปที่ 34 สนทะเล

รูปที่ 35 สมุลแว้ง

รูปที่ 36 สารภีทะเล

รหัสเครื่องยา
P00267W01
ชื่อเครื่องยา
สมุลแว้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
ชื่อวงศ์
Lauraceae
สรรพคุณ
เปลือกต้น หอมฉุนปร่า แก้ลมวิงเวียน และลม ทําให้ใจ
สั่น แก้พิษหวัด กําเดา ขับลมในลําไส้ แก้ธาตุพิการ

รหัสเครื่องยา
P00216FR01
ชื่อเครื่องยา
สารภีทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calophyllum inophyllum L.
ชื่อวงศ์
Guttiferae
สรรพคุณ
เมล็ด ให้น้ํามันและยางอยู่รวมกัน แยกน้ํามันออกมาใช้
ทาถูนวดแก้ปวดข้อ เคล็ดขัดยอก บวม สมานแผล แก้
ผื่นคัน แก้โรคผิวหนัง แก้เหา แก้หิด กลาก น้ํามันจาก
เมล็ดทําให้บริสุทธิ์ กินแก้โรคหนองใน ทั้งต้น รสเมา ใช้
เบื่อปลา
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รูปที่ 37 หญ้าปากควาย

รูปที่ 38 หญ้าฮียุ่ม

รูปที่ 39 หนุมานประสานกาย

รหัสเครื่องยา
P00268A01
ชื่อเครื่องยา
หญ้าปากควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.
ชื่อวงศ์
Poaceae
สรรพคุณ
ทั้งต้น รสขมเย็น ต้มดื่ม แก้ไข้พิษ ไข้หัวทุกชนิด ดับพิษ
กาฬ ช่วยย่อยอาหาร แก้พิษฝี แก้ไข้ตรีโทษ ตํากับสุรา
พอก หรือทาแก้ปวด บวม อักเสบ ดับพิษร้อน

รหัสเครื่องยา
P00269A01
ชื่อเครื่องยา
หญ้าฮียุ่ม (หญ้ารีแพร์)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Centotheca lappacea (L.) Desv.
ชื่อวงศ์
Poaceae
สรรพคุณ
ทั้งต้น ใช้ในสตรีหลังคลอด ทําให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ช่วย
กระชับช่องคลอด ขับน้ําคาวปลา รักษาแผลฝีเย็บขาด
อักเสบ ทําให้แผลยุม่ เข้า (ติดกัน) แผลแห้งเร็ว การรม
นั้นอาจใช้วิธีแบบนั่งถ่าน หรือโดยใช้หญ้า 1 กํามือใหญ่
มาเผาไฟ ให้ควันขึ้น แล้วยืนเอาผ้าล้อมไว้ ถอดผ้านุ่ง
ออก ให้ควันโดนฝีเย็บ ให้ทําเช้าเย็น ทําทุกวัน

รหัสเครื่องยา
P00270L01
ชื่อเครื่องยา
หนุมานประสานกาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Schefflera leucantha R.Vig.
ชื่อวงศ์
Araliaceae
สรรพคุณ
ใบ หอมเผ็ดปร่าขมฝาดเล็กน้อย ต้มน้ําดื่ม แก้ไอ แก้เจ็บ
คอ แก้ปอด และหลอดลมอักเสบ แก้ช้ําใน แก้อาเจียน
เป็นเลือด ตําพอกแผลสด ห้ามเลือด สมานแผล แก้
อักเสบ กระจายเลือดที่จับเป็นก้อนหรือคั่งในสมอง แก้
โรคกระเพาะอาหารและลําไส้
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รูปที่ 40 หม้อ

รูปที่ 41 หมากผู้หมากเมีย

รูปที่ 42 เหงือกปลาหมอ

รหัสเครื่องยา
P00171FR01
ชื่อเครื่องยา
หม้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rothmannia wittii (Craib.) Bremek.
ชื่อวงศ์
Rubiaceae
สรรพคุณ
เนื้อในผล มีสีดําแฉะเล็กน้อย เป็นลอนคล้ายขี้หมู
รับประทานได้ มีรสหวาน เป็นยาแก้เจ็บคอ ตํารายา
พื้นบ้านอํานาจเจริญ ใช้ ผล ดองเหล้าเป็นยาบํารุง
กําลัง

รหัสเครื่องยา
P00271L01
ชื่อเครื่องยา
หมากผู้หมากเมีย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.
ชื่อวงศ์
Asparagaceae
สรรพคุณ
ใบ ต้มเอาน้ําดื่ม ขับพิษไข้หัว แก้ตัวร้อน มักใช้รวมกับ
ใบหมากเมีย และใบมะยม แช่น้ําทิ้งไว้อาบ แก้อาการคัน
ตามผิวหนัง และสําหรับเด็กที่ออกไข้ ออกผื่น เช่น หัด
อีสุกอีใส ดําแดง

รหัสเครื่องยา
P00272L01
ชื่อเครื่องยา
เหงือกปลาหมอ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acanthus ebracteatus Vahl.
ชื่อวงศ์
Acanthaceae
สรรพคุณ
ใบ รักษาโรคผิวหนังจําพวกพุพอง น้ําเหลืองเสีย ต้มน้ํา
อาบหรือชะล้างบาดแผลเรื้อรัง และผื่นคันตามร่างกาย
แก้พิษไข้หัว ต้มรับประทานแก้พิษฝีดาษ พิษฝีภายใน
ตัดรากฝีทั้งปวง แก้โรคผิวหนัง น้ําเหลืองเสีย เป็นยา
อายุวัฒนะ ตําพอก ปิดหัวฝี แผลเรื้อรัง คั้นเอาน้ําทา
ศีรษะบํารุงรากผม
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รหัสเครื่องยา
A00021
ชื่อเครื่องยา
เชาควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bubalus bubalis
ชื่อวงศ์
Bovidae
สรรพคุณ
เขาควาย เป็นสัตว์วัตถุ จัดอยู่ใน พิกัด ”สัตตเขา”
รูปที่ 43 เขาควาย

พิกัด ”สัตตเขา ”
คือเขาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 ชนิด ที่ใช้ในการปรุงยาไทย ได้แก่ เขากระทิง เขาวัว เขาควาย เขา
กวาง เขาแกะ เขาแพะ และเขาเลียงผา
สรรพคุณ ตามตํารายไทย เขาสัตว์ต่างๆนี้ มีรสเย็น คาวเล็กน้อย มีสรรพคุณดับพิษทุกอย่าง แก้ร้อนใน
ถอนพิษผิดสําแดง แก้พิษไข้ร้อน แก้ไข้กาฬ และพิษฝีทกุ ชนิด แก้พิษฝีในลําคอ แก้พิษงู แก้พิษตานซาง
ทั้งปวง
เครื่องยาจําพวกเขาและเขี้ยวสัตว์นั้นแข็งมาก เมื่อจะใช้ตอ้ งนํามาฝนกับน้ําสุก หรือน้ําซาวข้าว แพทย์
แผนโบราณจะฝนเขาหรือเขี้ยวที่ระบุอยู่ในพิกัดยานั้น อย่างละเล็กอย่างละน้อยผสมรวมกัน แล้วจึง
นําไปผสมกับตัวยาอื่น หรือนําไปใช้เป็นน้ํากระสายยา

รูปที่ 44 ปูทะเล (ปูดํา)

รหัสเครื่องยา
A00023
ชื่อเครื่องยา
ปูทะเล (ปูดํา)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scylla serrata
ชื่อวงศ์
Portunidae
สรรพคุณ
ก้ามปูทะเล ดับพิษกาฬ แก้พิษอักเสบ แก้ไข้ แก้ร้อนใน
กระหายน้ํา
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ชื่อเครื่องยา

ม้าน้ํา
A00001
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hippocampus sp.
(วงศ์)
(Syngnathidae)
ม้าน้ําเป็นสัตว์ทะเล ท่อนบนรูปร่างคล้ายม้า ท่อนล่าง
คล้ายปลา ลําตัวอ้วน หัวพับเข้าหาลําตัว ปากเป็นท่อ
ยาวรวมกัน ทําให้ส่วนหัวดูคล้ายม้า ส่วนท้ายของ
ลําตัว เรียวยาว มีครีบหลังขนาดใหญ่ที่โคนหาง
ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยม เป็นปล้อง
ตลอดทั้งตัว พบอาศัยตามแนวหินปะการัง ลําตัวตั้ง
ใช้ส่วนหางพันเกาะวัตถุใต้นํ้า ตัวผู้ทําหน้าที่ฟักไข่ซึ่ง
เก็บไว้ในถุงหน้าท้อง ขนาดยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร
สรรพคุณ ตามตํารายาไทย จะนําเครื่องในออก สะตุ
แล้วนําไปดองเหล้า หรือต้มให้แห้งแล้วดองเหล้า แก้
ก้อนจากลม บํารุงไต รักษาโรคบวม ละลายเถาดานใน
ท้อง แก้ปวดหลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย บํารุง
กระดูก บํารุงกําลัง ตําราการแพทย์จนี ใช้ม้าน้ําเป็น
ยาบํารุงกําลัง และเสริมสมรรถนะทางเพศ

รูปที่ 45 ม้าน้ํา

รหัสเครื่องยา
A00027
ชื่อเครื่องยา
รังมดดํา (กระเช้าผีมด)
กระเช้าผีมด คือรังของมดดํา ที่สร้างไว้ตามกิ่งไม้
รูปทรงกลมสีดาํ มีรุพรุน ใช้แทนหัวร้อยรูได้ จัดเป็น
สัตว์วัตถุ รังทําด้วยดินผสมเศษวัสดุจากพืช
สรรพคุณ รสเมา บํารุงหัวใจ ขับชีพจร แก้พิษประดง
แก้พิษในข้อในกระดูก
รูปที่ 46 รังมดดํา (กระเช้าผีมด)
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รหัสเครื่องยา
A00024
ชื่อเครื่องยา
หอยกาบน้าํ กร่อย
สรรพคุณ
หอยกาบน้าํ กร่อย เป็นสัตว์วัตถุ จัดอยู่ใน อาศัยอยู่ตาม
พื้นท้องน้ําตามแหล่งน้ํากร่อย (ที่มีน้ําทะเลท่วมถึง)
จัดอยู่ใน พิกัด ”เนาวหอย”
รูปที่ 47 หอยกาบน้ํากร่อย

รูปที่ 48 หอยกาบน้ําจืด

รหัสเครื่องยา A00025
ชื่อเครื่องยา
หอยกาบน้าํ จืด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Unianda contradens tumidula (Lea)
ชื่อวงศ์
Unionidae
สรรพคุณ
หอยกาบน้าํ จืด เป็นสัตว์วัตถุ อาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ํา
ตามแหล่งน้ําจืด จัดอยู่ใน พิกดั ”เนาวหอย”

พิกัด ”เนาวหอย”
คือการจํากัดจํานวนเปลือกหอย 9 ชนิด ที่ใช้ในการปรุงยาไทย คือ หอยกาบ หอยขม หอยแครง หอย
นางรม หอยพิมพการัง หอยตาวัว หอยโข่ง หอยมุก หอยสังข์หนาม (บางตําราหอยโข่งเปลี่ยนเป็น
หอยจุ๊บแจง)
สรรพคุณ เปลือกหอยมีองค์ประกอบของ แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ใช้ปรุงเป็นยาขับลมในลําไส้
และล้างลําไส้ แก้โรคกระษัย แก้ไตพิการ ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ และบํารุงกระดูก
การใช้หอยในตํารายาไทย
ก่อนนําไปใช้ ต้อง “สะตุหอย” ก่อน โดยนําเปลือกหอยมาเผาไฟให้สุกดีในหม้อดิน จนเปลือกขาว แล้ว
นําไปบด จะได้ “ปูนหอย” เป็นผงสีขาว ของแคลเซียมออกไซด์ (CaO) แล้วร่อนเอาผงละเอียดมาปรุง
เป็นยาแก้กรดในกระเพาะอาหาร แก้โรคลําไส้ และไตพิการ ขับลมในลําไส้ ขับปัสสาวะ แก้จุกเสียด
แน่นท้อง ทําให้มีลมผายและเรอ และเป็นยาบํารุงกระดูก ถ้าเอาน้ําคั้นขมิ้นชันใส่ลงไปในปูนหอยที่ได้
จะได้ “ปูนแดง” ที่ใช้กินกับหมากพลู
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รูปที่ 49 หอยมือเสือ

รูปที่ 50 น้ําตาลกรวด

รหัสเครื่องยา
A00026
ชื่อเครื่องยา
หอยมือเสือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tridacna squamosa Lamark.
ชื่อวงศ์
Tridacninae
สรรพคุณ
หอยมือเสือ อาศัยบริเวณพื้นท้องทะเล ใช้ส่วนเปลือก
เผาเข้าตํารับยาไทยหลายขนาน เช่น คัมภีร์กระษัย ซึ่ง
เป็นโรคที่ทําให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม ได้แก่ ยาแก้
กระษัยล้น (เกิดเพราะน้ําเหลืองทําให้ท้องลั่นขึ้นลั่นลง)
ยาแก้กระษัยปู (เกิดเพราะโลหิตทําให้ปวดท้องน้อยมาก)
ใช้เปลือกหอยมือเสือเผา ร่วมกับสมุนไพรอืน่ ๆ ในตํารับ
นี้จะให้ธาตุปนู ลดกรดในกระเพาะ ขับลม แก้จุกเสียด
แน่น ฝาดสมาน เป็นต้น
รหัสเครื่องยา
M00040
ชื่อเครื่องยา
น้ําตาลกรวด
สรรพคุณ
น้ําตาลกรวดลักษณะเป็นก้อนแข็งเหมือนกรวด ผลิตจาก
น้ําเชื่อมจากอ้อยผ่านการตกผลึกอย่างช้าๆ หลายวัน ทํา
ให้มีรสหวานกลมกล่อม หวานน้อยกว่าน้ําตาลทรายชนิด
อื่น จัดเป็นธาตุวัตถุที่สลายตัวง่าย มีรสหวานเย็น แก้
ร้อนใน แก้คอแห้ง ชูกําลัง ทําให้เนื้อหนังชุ่มชื่น อยู่ใน
“พิกัดตรีสินธุรส” คือ จํานวนตัวยารสน้ํา 3 อย่าง ได้แก่
น้ําตาลกรวด รากมะตูม และเทียนขาว ใช้แก้ร้อนใน
กระหายน้ํา แก้พิษไข้พิษฝี แก้ดีพิการ แก้นิ่ว ขับ
ปัสสาวะ
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ชื่ออุปกรณ์
กระต่ายนวดตัว
รหัสอุปกรณ์
E00038
เป็นอุปกรณ์ที่ทําจากไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6
ซม. 4 ลูก เชื่อมด้วยแกนเหล็ก โดยแยกเป็น 2 คู่ มีไม้กลึง
เป็นรูปกระต่าย ยาวประมาณ 18 ซม. ตรงกลางเจาะเป็น
ช่องสําหรับจับ เพื่อให้กระชับมือด้านล่างบริเวณขาหน้า
และขาหลังจะเจาะเป็นช่อง เพื่อสอดแก่นเหล็กคล้ายกับ
ล้อรถยนต์ เมื่อออกแรงดันลูกกลิ้งนี้จะหมุนตามแรง ใช้
นวดตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

รูปที่ 51 กระต่ายนวดตัว
วิธีใช้นวดขาท่อนบน
โดยผู้ที่จะนวดนั่ง แล้วใช้มือจับบริเวณ
ส่วนหลังที่เป็นด้ามจับ บนหลังกระต่าย
นวดตัว แล้วออกแรงกดนวดไปตามส่วน
ต่างๆ ของขาท่อนบนทั้งสองข้าง

ชื่ออุปกรณ์
กาชงชากระเบื้องเคลือบ พร้อมถ้วย
รหัสอุปกรณ์
E00014
วิธีทํายาชง
ปกติใช้ยาแห้งชง
โดยหั่นต้นยาสดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
บางๆ ตากแดดให้แห้ง ถ้าต้องการให้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
ให้เอาไปคั่วเสียก่อน จนมีกลิ่นหอม นําสมุนไพรใส่ลงใน
กา 1 ส่วนเติมน้ําเดือดลงไป 10 ส่วน ปิดฝาตั้งทิ้งไว้ 1520 นาที รินเฉพาะส่วนใส่ดมื่ ครั้งละ 1 แก้ว

รูปที่ 52 กาชงชาขนิดกระเบื้องเคลือบ
พร้อมถ้วย

ชื่ออุปกรณ์
กาชงชาดินเผา
รหัสอุปกรณ์
E00035
ใช้สําหรับทํายาชง

รูปที่ 53 กาชงชาดินเผา
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ชื่ออุปกรณ์
รหัสอุปกรณ์

ชุดสายคาดเอวอยู่ไฟ
E00041

รูปที่ 54 ชุดสายคาดเอวอยู่ไฟ
ใช้สําหรับการอยู่ไฟแบบให้ความร้อนบริเวณ
หน้าท้องหรือเรียกว่า “การอยู่ไฟชุด”
ไฟชุดเป็นกล่องแบนๆทําด้วยอลูมิเนียม
สําหรับใส่เชื้อไฟ วิธีใช้คือจุดไฟที่เชื้อไฟแล้ว
ใส่กล่องอลูมิเนียมจะทําให้กล่องร้อน ใช้
ประมาณ 2-3 กล่อง นําผ้ามาห่อแล้วพัน
รอบท้อง โดยให้กล่องไฟชุดอยู่บริเวณหน้า
ท้อง ผ้าที่พันห่อกล่องไฟชุดจะต้องหนา
พอที่จะป้องกันความร้อนจากกล่องไฟ ไม่ให้
ร้อนเกินไป
ชื่ออุปกรณ์
ชุดหม้อต้มยาสมุนไพร พร้อมเฉลว
รหัสอุปกรณ์
E00007
ยาต้มเป็นวิธีปรุงยาไทย โดยทั่วไปใช้สมุนไพร 1 กํา
มือ คือเอาต้นยา มาขดมัดรวมกันเป็นท่อนกลม ยาว
ขนาด 1 ฝ่ามือ กว้างขนาดใช้มือกําได้ โดยรวบพอดี ถ้า
ต้นยานั้นแข็งนํามาขดมัดไม่ได้ให้หั่นเป็นท่อนยาวขนาด
5-6 ฟุตนิ้ว กว้าง ½ นิ้วฟุต แล้วเอามารวมกันให้ได้ขนาด
1 กํามือ เทน้ําลงไปพอท่วมยาเล็กน้อย (ประมาณ 3-4
แก้ว ต้มให้เดือดนาน 10-30 นาที แล้วแต่ว่าต้องการ
เข้มข้นหรือเจือจาง กินครั้งละ ½-1 แก้วขณะที่ยายังอุ่นๆ
วันละ 3 ครั้ง
เฉลว เป็นเครื่องหมายถึงยันต์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทําด้วยตอก หักขัดกันเป็นมุม ตั้งแต่ 3 มุมขึ้นไป แพทย์
แผนโบราณใช้ปักหม้อยาต้ม
เพื่อเป็นสิ่งปกป้องไม่ให้ รูปที่ 55 ชุดหม้อต้มยาสมุนไพร พร้อมเฉลว
เครื่องยาเสื่อมคุณภาพ หายความศักดิ์สิทธิ์ หรือป้องกันผู้
ที่จะไปละลาบละล้วงแก่เครื่องยา จึงต้องว่าคาถาที่ใช้
เสกยา และปักเฉลวไว้ที่ปากหม้อยา
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ชื่ออุปกรณ์
ชุดโหลดองยาสมุนไพร และเหล้าโรง
รหัสอุปกรณ์
E00023
วิธีทํายาดอง
ปกติใช้ยาแห้งดอง โดยบดต้นไม้ยาให้แหลกพอหยาบๆ
นําลงดองในโหล อาจห่อด้วยผ้าขาวบาง ห่อหลวมๆ เผื่อ
ยา พองตัว เวลาอมน้ํา จากนั้นเติมเหล้าโรง 40 ดีกรี หรือ
เหล้าขาว ให้ทว่ มห่อผ้ายา ตั้งทิ้งไว้ 7 วัน (หรือตามเวลา
ที่กําหนด) กินครั้งละ ½-1 ช้อนโต๊ะ นอกจากนี้ยังมีการ
ดองน้ําผึ้ง และการดองเปรี้ยว การดองเค็ม ด้วย
สูตรยาดองของไทยมีหลากหลาย เช่น ยาดองบํารุง
กําลัง บํารุงโลหิต แก้ปวดเมื่อย ฯลฯ เป็นต้น
ชื่ออุปกรณ์
นมสาว หรือหมอนมไม้
รหัสอุปกรณ์
E00026
มีลักษณะคล้ายเต้านมคู่ ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง ขัดแต่งให้เรียบ
หมอน้อยมีฐานกว้างประมาณ 10 ซม. ยาวประมาณ 20
ซม. ยอดเต้านมต่างกัน 7.5-11 ซม. เต้านมคู่อาจเป็นทรง
กลมรี ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปิระมิดลบเหลี่ยม แต่ทรงกลมตี
รีจะเหมาะที่สดุ หมอนมไม้เป็นของโบราณ มีใช้กันตาม
บ้าน ในวัง และในวัด ใช้นวดบริเวณกล้ามเนื้อเอวถึงบ่า ขา
ด้านหลัง

รูปที่ 56 ชุดโหลดองยาสมุนไพร
และเหล้าโรง

รูปที่ 57 นมสาว หรือหมอนมไม้
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ด้ วยยนมไม้

อ ปกรณ์
ไม้ตีตกี ระตุ้นกล้ามเนื
ม ้อ
ชื่ออุ
รหหัสอุปกรณ์
E00045
เป็ปนไม้กลมยาวที่มีส่วนปลายย ต่อกับไม้กลึงกลม จํานวนน 3
อ วนต่างๆ ของ
ข
อัน ใช้สําหรับ ตีเบาๆ ไปตตามกล้ามเนื้อส่
ร่างกาย
า
เพื่อกระตุ
ก ้นกล้ามเนื้อ ให้ผ่อนคคลาย เพิ่มการ
ก
ไหหลเวียนของโลลหิต
ชื่ออุ
อ ปกรณ์
ไม้นวดตั
น วรูปเคียว
ย
รหหัสอุปกรณ์
E00031
ทําจากวั
า สดุดัดโค้
โง
โดยยส่วนโค้งข้างหหนึ่งจะงอเข้าหา
ศูนย์
น กลาง เพือเป็
อ่ นจุดที่จะใใช้นวด ตรงจุจุดนี้จะมีลักษณ
ณะ
โค้ค้งมน ส่วนด้ด้ามจับจะเป็นด้
น ามที่ทําจากกวัสดุเดียวกันอยู่
ตรรงส่วนโค้งของงอุปกรณ์ อุอปกรณ์ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ทีท่มี
คววามยืดหยุ่น และน้
แ ําหนักเบบา
วิธีใช้กดนนวดคลึงจุดปวด ใช้กับบริเวณแผงหลั
ว
ง โดย
เฉฉพาะที่บ่า สะะบัก และเอว โดยวางเคียว หรือไม้รูปตััวที
เกีกี่ยวหลังลงตรงงจุดปวดแล้วดึงด้ามจับเพื่อกดเน้
อ นลง
น้ําหนั
า กไปที่จุดปวด
ป ใช้ได้ดในผู
ใี ้ที่มักปวดดบ่า และสะบบัก
เนืนื่องจากใช้แล้วกดได้
ว ตรงจุดที่ต้องการ และสามารถถลง
น้ําหนั
า กได้ตามคความพอใจ

รูปที่ 58 ไม้ตกีกระตุ้นกล้ามเเนื้อ

รูปที่ 59 ไไม้นวดตัวรูปเคีคียว
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ชื่ออุปกรณ์ ไม้นวดแบบล้อกลิ้งใหญ่
รหัสอุปกรณ์ E00046
เป็นอุปกรณ์ที่ทําจากไม้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
ประมาณ 6 เซนติเมตร จํานวน 2 ลูก เชื่อมกันด้วยแกน
ไม้ ระหว่างแกนจะมีด้ามจับทําด้วยไม้กลม ยาวประมาณ
30 เซนติเมตร กลึงตรงส่วนปลายให้กลม เมื่อดันปลายไม้
หรือดึงลูกกลิ้งจะหมุนตามแรงได้
วิธีใช้ ใช้ กลิ ้ง เพื่อนวดไปตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น แขน ขา ลําตัว เพื่อเพิม่ การไหลเวียน
โลหิต และลดอาการปวดเมื่อย

รูปที่ 60 ไม้นวดแบบล้อกลิ้งใหญ่
วิธีใช้นวดตัว
ผู้ที่จะนวดนั่ง จับด้ามไม้ แล้วใช้ส่วนที่เป็น
ลูกกลิ้งออกแรงกดนวดไปมาที่ตัวของผู้
นวดเอง

วิธีใช้นวดขา
ผู้ที่จะนวดจับด้ามไม้ แล้วใช้ส่วนที่เป็น
ลูกกลิ้งออกแรงกดนวดไปมาที่ขา

ชื่ออุปกรณ์
รางไม้ฝนยา
รหัสอุปกรณ์
E00006
ทําจากไม้ที่เจาะให้มีรองรับยา หรือรางยา บริเวณไม้ชิ้น
บน เป็นส่วนทีใ่ ช้ฝนยา ส่วนต้นเป็นด้ามจับ ส่วนปลาย มี
หินฝนยาติดอยู่ เมื่อนําสมุนไพรมาฝน พร้อมกับน้ํา
เล็กน้อย ยาที่ได้จะไหลลงมายังพื้นที่รองรับ หรือรางยา
ด้านล่าง เหมาะกับการฝนยาหลายชนิด หรือยาปริมาณ
มากก็ได้

รูปที่ 61 รางไม้ฝนยา
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ชื่ออุปกรณ์
รางลูกคิดนวดเท้า
รหัสอุปกรณ์
E00028
เป็นอุปกรณ์ซึ่งพัฒนามาจากอุปกรณ์ต่างชาติ อุปกรณ์
ชนิดนี้ทําด้วยไม้ โดยมีลักษณะเป็นไม้กลึงเป็นลอนเชื่อม
ติดกัน 1 แถวมีประมาณ 6 ลอน ตรงกลางเจาะเป็นรูเพื่อ
สอดเหล็กกลม โดยเหล็กนี้จะยึดด้วยฐานไม้รูปตัวยูคว่ํา
วางห่างกันประมาณ 1 ฝ่าเท้า สามารถรับน้าํ หนักผู้ที่จะ
นวดได้ เนื่องจากประกอบด้วยลอนลูกคิดข้างละ 3 ชุด

รูปที่ 62 รางลูกคิดนวดเท้า
วิธีใช้นวดเท้า
ให้ผู้ที่จะนวดนัง่ ห้อยขาบนเก้าอี้ เอาเท้า
ทั้งสองข้างวางบนรางลูกคิด โดยให้ฝ่าเท้า
สัมผัสอุปกรณ์ช่องละข้าง แล้วค่อยๆ รูด
เท้าไปมาบนอุปกรณ์ เพื่อนวดให้ทั่วฝ่าเท้า

ชื่ออุปกรณ์
สายพานลูกกลิง้ นวดหลัง
รหัสอุปกรณ์
E00037
มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งไม้กลึงกลม
โดยเจาะรูเป็น
เส้นผ่าศูนย์กลางด้วยแกนไม้ ปลายแกนทั้งสองข้างมีท่อ
กลวงติดยึดทําด้วยไม้เพื่อร้อยเชือกเป็นสาย เชื่อมกันโดย
มีลูกกลิ้งประมาณ 10 ลูก ต่อ 1 ชุด ปลายเชือกทั้งสอง
ข้างมีด้ามจับยึด เมื่อเวลาดึงด้ามจับลูกกลิ้งจะหมุนได้

รูปที่ 63 สายพานลูกกลิ้งนวดหลัง
วิธีใช้นวดบ่า นวดหลัง
ให้ผู้ที่จะนวดจับยึดด้ามทั้งสองข้างไว้แล้ว
พาดสายนวดไว้ด้านหลัง ดึงชักสลับซ้าย
ขวาไปมาเพื่อเป็นการนวด โดยนวดไล่
ตั้งแต่คอไล่ลงไปจนถึงน่อง แล้วนวดกลับ
ขึ้นมา
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ชื่ออุปกรณ์
หมอนไม้
รหัสอุปกรณ์
E00039
เป็นอุปกรณ์ที่ทําจากไม้ชิ้นเดียว โดยกลึงแยกออกเป็น 2
ชิ้น ซึ่งมีสลักล็อคอยู่ตรงกลางติดไขว้กัน ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ เมื่อกางออกจะเป็นลักษณะแผ่นโค้งคล้าย
หมอนทั้งด้านบนและด้านล่าง สามารถปรับระดับได้ 2
ระดับ มีขนาดยาวประมาณ 20 ซม. สะดวงในการพกพา
และพับเก็บ

รูปที่ 64 หมอนไม้
วิธีใช้นวดเอว
ผู้ที่จะนวดอยู่ในท่านั่ง กางหมอนไม้ออก
แล้ววางไว้ห่างจากลําตัวประมาณเอว
จากนั้นนอนตะแคงโดยให้หมอนไม้หนุน
บริเวณเอว จากนั้นทิ้งน้ําหนัก โดยยื่นแขน
ทั้งสองข้างไว้เหนือศีรษะ สามารถเลื่อน
ตําแหน่งในการนวดได้ตามที่ต้องการ
วิธีใช้นวดคอ
ผู้ที่จะนวดอยู่ในท่านั่ง กางหมอนไม้ออก
แล้ววางไว้ห่างจากลําตัวประมาณคอ
จากนั้นนอนตะแคงโดยให้หมอนไม้หนุน
บริเวณคอ อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถนวดคอใน
ท่าตะแคงและในท่านอนหงาย
ไม่ควรนอนนานๆ เกินครั้งละ 10 นาที
อาจมีผลต่อเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงสมอง

ชื่ออุปกรณ์
หินฝนยา
รหัสอุปกรณ์
E00011
วิธีการฝนยา
คือการนําสมุนไพรมาฝนกับหินฝนยา หรืออาจใช้หิน
ลับมีด ฝาหม้อดิน หรือฝาละมี ก็ได้ ละลายด้วยน้ํา
รับประทาน สมุนไพรที่ใช้มักเป็นแก่น หรือราก หรือพวก
เขา เขี้ยวสัตว์ เป็นต้น ในตํารับยาที่ใช้มักประกอบด้วย
สมุนไพรหลายชนิด

รูปที่ 65 หินฝนยา
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โปสเตอร์พรรณไม้
ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

รูปที่ 66 โปสเตอร์ สมุนไพรบํารุงกําลังจากป่าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
31

รูปที่ 67 โปสเตอร์ สมุนไพรในป่าอีสาน
32

รูปที่ 68 โปสเตอร์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทย ชุดที่ 1

33
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ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ด้านปริมาณ
1 มีตัวอย่างสมุนไพร (ธาตุวัตถุ พืชวัตถุ และสัตว์วัตถุ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 50 ชนิด)
2 จัดแสดงอุปกรณ์ในการปรุงยา และการรักษาโรคตามแพทย์แผนไทยจํานวน 15 ชิ้น
3. มีบริเวณจัดแสดงโปสเตอร์พรรณไม้ พรรณไม้สมุนไพร พรรณไม้ท้องถิน่ หรือพรรณไม้หายาก 3 ชุด
ด้านคุณภาพ
การบริหารโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้านเวลา ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ความสําเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
โครงการฯได้นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาสมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจําวัน โดย
มีผลสรุปของการประเมินผลดังนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 584 คน และมีผกู้ รอกแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 164 ฉบับ
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 164 คน
ชาย = 41 คน (25%), หญิง = 41 คน (75%)
2. นักศึกษาคณะ
บริหารศาสตร์ 50 คน (30.49%)
วิทยาศาสตร์ 44 คน (26.83%)
รัฐศาสตร์
29 คน (17.68%)
วิศวกรรมศาสตร์ 27 คน (16.46%)
นิติศาสตร์
9 คน (5.49%)
ศิลปศาสตร์
3 คน (1.83%)
ศิลปประยุกต์ 2 คน (1.22%)
3. ชั้นปี นศ.

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

47 คน (28.66%)
24 คน (14.63%)
93 คน (56.71%)
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผลสําเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้ ประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับ
จํานวนผู้ตอบ (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย)

ค่าเฉลี่ย
จํานวน ระดับ
ผู้ตอบ ความ
พึง
(คน)
พอใจ

ด้านความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

โครงการ/กิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน
การร่วมโครงการ/กิจกรรม ทําให้มี
ความรู้/เข้าใจวิชาที่เรียนมากขึ้น
ได้นําความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปฝึก
ปฏิบัติจริง
เรียนรู้การทํางานที่เป็นระบบ มี
การวางแผนงานดีขึ้น
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ ได้
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน หรือได้
ฝึกปฏิบัติ หรือได้รับประสบการณ์
ตรง จากกรณีตัวอย่าง / การลง
พื้นที่ดําเนินการร่วมกับอาจารย์
ฯลฯ
สามารถเชื่อมโยงหรือประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้น
เรียนและตํารากับประสบการณ์ที่
ได้รับ

67
(2.04)
65
(1.98)
69
(2.10)
62
(1.89)
65
(1.98)
79
(2.41)

85
(2.07)
83
(2.02)
75
(1.83)
67
(1.63)
71
(1.73)
65
(1.59)

11
(0.20)
15
(0.27)
18
(0.33)
34
(0.62)
26
(0.48)
18
(0.33)

1
(0.01)
1
(0.01)
2
(0.02)
1
(0.01)
1
(0.01)
2
(0.02)

0 (0.00)

164

4.33

0 (0.00)

164

4.29

0 (0.00)

164

4.29

0 (0.00)

164

4.16

1 (0.01)

164

4.21

0 (0.00)

164

4.35

72
(2.20)

75
(1.83)

16
(0.29)

1
0 (0.00)
(0.01)

164

4.33

เฉลี่ย

4.28

หมายเหตุ

การแปลผลระดับความพึงพอใจ
1.50 ≤ X ≤ 2.49 หมายถึง
1.50 ≤ X ≤ 2.49 หมายถึง
2.50 ≤ X ≤ 3.49 หมายถึง
3.50 ≤ X ≤ 4.49 หมายถึง
4.50 ≤ X ≤ 5.00 หมายถึง

พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
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ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
หัวข้อ

จํานวนผู้ตอบ
(คน)

คิดเป็น %

136
82.93
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ปรับใช้
114
69.51
สามารถสร้างความสามัคคี ในหมู่เพื่อน และ
ครอบครัว
66
40.24
การร่วมกิจกรรม/โครงการทําให้ตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
66
40.24
การร่วมกิจกรรม/โครงการทําให้เกิดความสนใจ
ในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
77
46.95
การร่วมกิจกรรม/โครงการช่วยสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
อื่น ๆ
- กิจกรรมสามารถสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานได้
- ทําให้มมี นุษยสัมพันธ์กับเพื่อนๆ
- ทําให้ได้รู้จักสมุนไพรมากขึน้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดโครงการ / กิจกรรม
1. ดีแล้วครับ (ผู้ตอบ 1 คน)
2. สถานที่เล็กเกินไป (ผู้ตอบ 4 คน)
3. อยากให้มีเวลาศึกษามากกว่านี้ (ผู้ตอบ 1 คน)
ความสําเร็จของผลผลิตโครงการเชิงวิชาการ
การดําเนินโครงการสามารถเก็บรวบรวมเครื่องยาเพื่อนํามาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ ได้เพิ่มขึ้น
จํานวนทั้งสิ้น 50 ชนิด เครื่องยาแต่ละชนิด จัดทําชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และสรรพคุณทางยา รวมทั้งการ
รวบรวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงยาหรือรักษาโรคตามแผนไทย ดังนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จึงเป็นแหล่งศึกษา
ข้อมูลพืชสมุนไพรในเขตอีสานใต้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับยาไทย แก่นกั เรียน นักศึกษา นักวิจัย และ
ประชาชนผู้สนใจค้นคว้าศึกษา เรื่องพืชสมุนไพร จากตัวอย่างจริง
ความรู้ที่ได้รบั จากการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นํามาใช้เป็นยาของยาไทย รวมทั้งพืช และสมุนไพรประจําถิ่น ที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป
ปัญหา และอุปสรรค
-ไม่ม-ี
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รายชื่อเครื่องยาในพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้
ลําดับ

รหัส

ชื่อเครื่องยา

ส่วนที่จัดแสดง

1 P00247L01

กระวาน (เบย์)

2 P00239FR01

กําจัด (พริกหอม)

3 P00235FR01

กุ่มน้ํา

4
5
6
7
8
9
10

P00194S01
P00251W01
P00254FR01
P00236FL01
P00035W01
P00255FR01
P00256FR01

ข่อย
ขี้เหล็ก
คดสัง(เบนน้ํา)
คําเงาะ
คูน
จามจุรี
จามจุรีสีทอง

เมล็ด
เนื้อไม้
ผล
ดอก
เนื้อไม้
ฝัก
ฝัก

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

P00245R01
P00243FR01
P00054L01
P00248B01
P00258W01
P00249FR01
P00250FR01
P00252A01
P00167W02
P00259FR01
P00260FR01

เจตมูลเพลิงแดง
ชะมวง
ชุมเห็ดเทศ
ตะโกนา
เท้ายายม่อม
น้ําเต้า
บวบขม
บานไม่รู้โรยป่า
ประดู่
ปอเต่าไห้
ผักชีลา

ราก
ผล
ใบ
เปลือกต้น
เนื้อไม้
ผล
ผล
ดอก ใบ
ปุ่มประดู่
ผล
ผล

22
23
24
25
26
27
28

P00246BU01
P00246L01
P00244FR01
P00261FR01
P00116FR01
P00237S01
P00046FR01

ไผ่ป่า
ไผ่ป่า
พะวา
มะเกลือ
มะขามแขก
มะขามเปรี้ยว
มะตูมนิ่ม

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

P00262FR01
P00242S01
P00263FR01
P00264W01
P00265S01
P00266W01
P00267W01
P00216FR01
P00268A01
P00269A01
P00270L01
P00171FR01
P00271L01

มะฮอกกานี
แมงลัก
รักใหญ่
ลั่นทม
ลิ้นจี่
สนทะเล
สมุลแว้ง
สารภีทะเล
หญ้าปากควาย
หญ้าฮียุ่ม
หนุมานประสานกาย
หม้อ
หมากผู้หมากเมีย

42 P00272L01

เหงือกปลาหมอ

ใบ
ผล เมล็ด
ผล

ตาไผ่
ใบ
ผล
ผล
ฝัก
เมล็ด
ผล
ผล
เมล็ด
ผล
เนื้อไม้
เมล็ด
เนื้อไม้
เนื้อไม้
ผล
เหนือดิน
เหนือดิน
ใบ
ผล
ใบ
ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

Laurus nobilis L.

Lauraceae

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.

Rutaceae

Crateva religiosa Ham.
Streblus asper Lour.

Capparaceae
Moraceae

Cassia siamea (Lamk.) Irwin et Barneby
Combretum trifoliatum Vent.
Bixa orellana L.
Cassia fistula Linn.
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Albizia lebbeck (L.)

Caesalpiniaceae
Combretaceae
Bixaceae
Caesalpiniaceae
Mimosaceae
Mimosaceae

Plumbago indica L.
Garcinia cowa Roxb.
Cassia alata L.
Diospyros rhodocalyx Kurz.
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze
Lagenaria siceraria Standl.
Trichosanthes cucumerina L.
Gomphrena celosioides Mart.
Pterocarpus macrocarpus Kurz.
Enkleia siamensis (Kurz) Nervling
Coriandrum sativum L.

Plumbaginaceae
Guttiferae
Caesalpiniaceae
Ebenaceae
Labiatae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Amaranthaceae
Fabaceae
Thymelaeaceae
Umbelliferae

Bambusa sp.
Bambusa sp.
Garcinia speciosa Wall
Diospyros mollis Griff.
Cassia acutifolia Dalile
Tamarindus indica L.
Aegle marmelos (L.)Corr.

Poaceae
Poaceae
Guttiferae
Ebenaceae
Caesalpiniaceae
Leguminosae
Rutaceae

Swietenia macrophylla King.
Ocimum basilicum Linn.
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou.
Plumeria obtusa L.
Litchi chinensis Sonn.
Casuarina equisetifalia L.
Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
Calophyllum inophyllum L.
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.
Centotheca lappacea (L.) Desv.
Schefflera leucantha R.Vig.
Rothmannia wittii (Craib.) Bremek.
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.

Meliaceae
Lamiaceae
Anarcardiaceae
Apocynaceae
Sapindaceae
Casuarinaceae
Lauraceae
Guttiferae
Poaceae
Poaceae
Araliaceae
Rubiaceae
Asparagaceae

Acanthus ebracteatus Vahl.

Acanthaceae
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รายชื่อเครื่องยาในพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้
ลําดับ

รหัส

ชื่อเครื่องยา

43 A00021

เขาควาย

44
45
46
47
48
49
50

ปูทะเล (ปูดํา)
ม้าน้ํา

A00023
A00001
A00027
A00024
A00025
A00026
M00040

รังมดดํา
หอยกาบน้ํากร่อย
หอยกาบน้ําจืด
หอยมือเสือ
น้ําตาลกรวด

ส่วนที่จัดแสดง
เขา
ก้าม กระดอง
ทั้งตัว
รัง
เปลือก
เปลือก
เปลือก
น้ําตาลกรวด

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

Bubalus bubalis

Bovidae

Scylla serrata
Hippocampus spp.
ไม่มี
ไม่ทราบชื่อ

Portunidae
Syngnathidae
ไม่มี

Unianda contradens tumidula (Lea)

Unionidae

Tridacna squamosa Lamark.
ไม่มี

Tridacninae
ไม่มี
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ภาคผนวก ข
รูปบรรยากาศการบูรณาการสอน เรื่องพิพิธภัณฑ์สมุนไพร
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รูปที่ 69 บรรยากาศการบูรณาการเรียนการสอนหัวข้อพิพิธภัณฑ์สมุนไพร 1
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รูปที่ 70 บรรยากาศการบูรณาการเรียนการสอนหัวข้อพิพิธภัณฑ์สมุนไพร 2

47

ภาคผนวก ค
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

