
ตํารายาสมุนไพรลานนาที่ปริวรรตเปนภาษาไทย  

(ปริวรรตขั้นที่ ๑) 

# เปนสิว เอาหมากกล่ําเผือก ขวั้นฟกขม ฝนทา หายแล ฯ ยฺจสฺส ภู

ชิตา มาตา อนุ ปาณฺจ โภชนํ เตน โสตตฺถ ยาวเปติ มาตุ กุจฺส ิวโต 

นโภ ฯ มนตน้ํา มนตเขาหื้อผูไข ผูเจ็บ กินหายแล 
 

คําแปลตํารายาสมุนไพรลานนาเปนภาษาไทย  

(ปริวรรตขั้นที่ ๒)  

# [ตํารับที่ 93] ยารักษาสิว ใหเอามะกล่ําเผือก ขั้วฟกขม มา

ฝนทา รักษาหายได ฯ ยฺจสฺส ภูชิตา มาตา อนุปาณฺจ โภชนํ เตน 

โสตตฺถ ยาวเปติ มาตุ กุจฺสิ วโต นโภ ฯ คาถานี้ใชเสกน้ํา เสกขาวให

ผูปวยรับประทาน เพื่อรกัษาโรค ฯ 

วิธีใช : ทา 

โรค/อาการที่รักษา (หลัก) :  สิว  

รายการสมุนไพรที่ใช : มะกล่ําเผือก , ฟกขม 

พิธีกรรม : ยฺจสฺส ภูชิตา มาตา อนุปาณฺจ โภชนํ เตน โสตตฺถ 

ยาวเปติ มาตุ กุจฺสิ วโต นโภ ฯ คาถานี้ใชเสกน้ํา เสกขาวใหผูปวย

รับประทาน เพื่อรักษาโรค 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

สรุป 

ฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทยนี้ ไดถูกพัฒนามาอยาง

ตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงปจจุบัน รวมเวลามากกวา ๒๐ ป 

สามารถบันทึก แกไขและคนหาขอมูล โดยระบุใหขอมูลเชื่อมโยง

กันไดจากหลายเงื่อนไข เชน การคนหาขอมูลของโรคที่พบใน

เอกสารตํารายาแตละเลม แตละจังหวัด การคนหาขอมูลทั้งโรคและ

สมุนไพรที่ใชรักษาจากหลายเลม หลายจังหวัด โดยสามารถแสดงผล

การคนหาในรูปแบบของรายงานที่ระบุขอมูลที่สามารถนําไปใช

ประโยชนในงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ จนถึงปจจุบันมีงานวิจัย

ที่ไดจากฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพร “มโนสรอย ๑-๓” แลวคือ 

ผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ ๑๔  เรื่อง สิทธิบัตร  ๘  เรื่อง สารเดี่ยวจาก

สมุนไพรมากกวา ๓๐ ชนิด และสารใหมที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมากกวา 

๕ ชนิด นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลนี้ไปวิจัยและ

พัฒนาเปนผลิตภัณฑยา เสริมอาหาร และเครื่องสําอางที่มีศักยภาพ

ในเชิงพาณิชย ในประการสําคัญจะเปนการชวยอนุรักษภูมิปญญา

ไทยไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

ฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย  
“มโนสรอย ๓”  

(Thai Medicinal Plant Recipe Database 

“Manosroi III”) 
 

 
ศูนยวิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ 

Manose Health and Beauty Research Center 

“ผูนําระดับนานาชาติในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ”  

“An International Leader in Research and 

Development of Natural Products”  
ลูกประคบและผลิตภัณฑสเปรยบรรเทาปวด ผลิตภณัฑปองกันผมรวง 

 

ศาสตราจารย ดร.ภก.จีรเดช มโนสรอย 

ศาสตราจารย ดร.ภญ.อรัญญา มโนสรอย 
 

๑๗๙ หมู ๑๐ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 
ผลิตภณัฑสมุนไพรตานมะเร็ง 

โทรศัพทและโทรสาร : ๐๕๓-๒๗๐๑๘๒, ๐๕๓-๒๗๐๐๔๑ 
ผลิตภณัฑน้ําลายเทียม 

รูปที่ ๓ หนาจอแสดงการคนหาขอมูลตํารายาสมุนไพรในฐานขอมูล    

“มโนสรอย ๓” 

E-mail : manose.researchcenter@gmail.com,  support@manose.co

รูปที่ ๔ ตัวอยางผลิตภัณฑที่พฒันาตอยอดจากฐานขอมูล            

“มโนสรอย ๓” 
www.manose.co  

mailto:manose.researchcenter@gmail.com,%20%20support@manose.co
http://www.manose.co/


ความเปนมา 

ศ.ดร.ภก. จีรเดช มโนสรอย และคณะไดพัฒนาฐานขอมูล

ตํารับยาสมุนไพรไทย “มโนสรอย ๓” จาก “มโนสรอย ๑” และ 

“มโนสรอย  ๒” ที่ไดดํา เนินการมาตั้งแตป  พ .ศ .๒๕๓๖  รวม

ระยะเวลามากกวา ๒๐ ป โดยไดรวบรวมตํารายาสมุนไพรของ

ประเทศไทย และจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดสะดวก 

ซึ่งจะเปนประโยชนในการวิจัยและพัฒนายา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

และเครื่องสําอาง ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาไทย ในสวนของ

ขอมูลตํารายาสมุนไพรลานนาไดรวบรวมมาจาก  ๗  จังหวัด

ภาคเหนือตอนบนที่เรียกวาเขตลานนา ซึ่งไดแก เชียงใหม เชียงราย 

ลําพูน ลําปาง แพร นาน และพะเยา รวมทั้งสิ้น ๓๐๑ ฉบับ ซึ่งเปน

เอกสารโบราณในรูปของใบลาน    พับสา และสมุดขอยที่บันทึกดวย

ตัวอักษรธรรมลานนา (ตัวเมือง) และไดคัดเลือกฉบับที่สมบูรณมา

ปริวรรต (แปล) จํานวน ๑๙๐ ฉบับ โดยมีขั้นตอนการปริวรรต

ทั้งหมด ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๐ คือการคัดลอกอักษรลานนาจาก

ตนฉบับเก็บเปนไฟลเอกสารในคอมพิวเตอร ขั้นที่ ๑ เปนการแปล

จากภาษาลานนามาเปนภาษาไทยในความหมายลานนา และขั้นที่ ๒ 

เปนการแปลจากภาษาไทยในความหมายลานนาเปนภาษาไทย

มาตรฐานที่คนทั่วไปสามารถเขาใจได แลวบันทึกลงใน ฐานขอมูล

ตํารับยาสมุนไพรไทย “มโนสรอย ๓” เนื่องจากการปริวรรตโดยใช

ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาหรือนักนิรุกติศาสตรนั้นจะใชเวลานาน 

ดังนั้น จึงไดพัฒนาโปรแกรม ใหสามารถปริวรรตไดโดยอัตโนมัติซึ่ง

จะลดเวลาลงไดมากและมีความถูกตองมากกวา ๙๐% นอกจากนี้ยัง

ไดรวบรวมเอกสารตํารับยาสมุนไพรจากภาคอื่นๆอีกดวย ไดแกภาค

กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ซึ่งจะปริวรรตเฉพาะขั้น

ที่ ๑ และ ๒ เทานั้น เนื่องจากเอกสารตํารายาเหลานี้ไดบันทึกเปน

ภาษาไทยอยูแลว 

 

 
รูปที่ ๑ หนาจอแสดงโปรแกรมฐานขอมูล “มโนสรอย ๓” 

 

 
รูปที่ ๒ หนาจอแสดงโปรแกรมการแปลอัตโนมัติของฐานขอมูล  

“มโนสรอย ๓” ที่แปลจากภาษาลานนาเปนภาษาไทย 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อจัดเก็บและอนุรักษตํารับยาสมุนไพรของประเทศไทย 

โดยจะสามารถนําไปประยุกตในการวิจัยและพัฒนายา ผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร และเครื่องสําอางและยังเปนการสืบสานและอนุรักษภูมิ

ปญญาพื้นบานไทยไดอีกดวย 

 

ประโยชนที่ไดรับ 

  เปนฐานขอมูลที่สามารถนําไปใชในการวิจัยและ พัฒนายา 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องสําอาง 

 สามารถสืบคนและแสดงรายงานขอมูลตํารับสมุนไพรดวยการ

ใชคํ าสํ าคัญตางๆ  เชน  ชื่อโรค  อาการ  สมุนไพร  สารสําคัญ          

ชื่อวิทยาศาสตร เปนตน โดยสามารถสืบคนไดทั้งภาษาลานนา 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

  สามารถหาความถี่ของสมุนไพรที่ใชรักษาโรค 

ไดโดยหาไดจากชื่อโรค เชน มะเร็ง ฝและผมรวง เปนตน 

  เปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไปตาม

กาลเวลา 

 

ผลที่ไดจากการจัดทําฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย “มโนสรอย ๓ 

จนถึงปจจุบัน (กันยายน ๒๕๕๗) 

มีตํารับยาสมุนไพรไทยทั้งหมดจํานวน ๘๓,๘๓๕ ตํารับ 

โรค/อาการทั้งหมดจํานวน ๓,๘๐๕ โรค/อาการ และสมุนไพร

จํานวน ๘.๐๙๑ ชนิด หากดําเนินการเสร็จสิ้นทั้งตํารายาสมุนไพรใน

ภาคอื่นและฉบับลานนาซึ่งมีมากกวา ๖๗๐ ฉบับ คาดวาจะมีตํารับยา

สมุนไพรบรรจุในฐานขอมูลนี้มากกวา ๒๐๐,๐๐๐ ตํารับ 

 

ตัวอยางการสืบคนขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย 

จาก โปรแกรม “มโนสรอย ๓” (ใชรักษาสิว) 

 

ตํารายาสมุนไพรลานนาที่เปนอักษรลานนา  

(ปริวรรตขั้นที่ ๐)  

# เป�ฯสิ�ฯ Vาห�ฯาฯกํ�าเผิ�ฯก ขั��ฯรฟัฯข฿�ฯ ฝ฿�ฯทVฯ หา�ฯC ๚ ยญ!ฯC 
ภูชิตา มาตา อน ุบVฯณญ!ฯ เภาชนํ เตน เสาต.ฯถ ยาวเบ
ติ มาตุ กุจิ2ฯ วเตา นเภา ๚ ม฿�ฯC◌ํ◌5ฯ ม฿�ฯเขั�าหื5ผู้ไข้ ผู้เจ็:ฯฯ  
กิ�ฯหา�ฯC ฯz 

 

 


