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อายรุเวทเป็นศาสตรก์ารแพทยข์องชาวอารยนัหรอืชาวฮนิด ูมหีลกัเกณฑใ์นการใชส้มนุไพรทีล่กึซึง้ 
โดยมหีลกัในการจาํแนกสมนุไพร 5 ประการคอื 

1.   Rasa    คอื รส 
2.   Guna คอื  คุณสมบตั ิ
3.  Veerya คอื กาํลงั 
4.  Vipaka คอื การแปรเปลีย่นของสมนุไพรเมือ่เขา้ไปในรา่งกายมนุษย ์
5.  Prabhava คอื ความเฉพาะ 

1 Rasa  แบ่งออกเป็น 6 รส ไดแ้ก่ 
รสหวาน (Madhura) เพิม่ความมชีวีติชวีา บาํรงุกาํลงั  บาํรงุน้ํานม บาํรงุสายตา และทาํใหพ้ยาธเิตบิโต 

เหมาะกบัเดก็ ผูใ้หญ่ ผูบ้าดเจบ็ ผูท้ีม่ศีรีษะลา้น และคนออ่นแอ 
รสเปรีย้ว (Amla) กระตุน้ความอยากอาหารและการยอ่ยอาหารใหค้วามรูส้กึเยน็แต่มผีลทีไ่ดค้อื
ความรอ้น รกัษาโรคในระบบวาตะ เป็นยาระบาย  ไมเ่ป็นผลดต่ีออสจุ ิทานเป็นนิสยัทาํใหเ้กดิ
สภาวะ amblyopia เป็นคาํทีม่าจากรากศพัทภ์าษากรกีแปลวา่ " dullness of vision "  หรอืเรยีกวา่ 
lazy eyeเป็นภาวะตามวั (หมอชาวบา้น) 

รสเคม็ ( Lavana)   บาํรงุ ผอ่นคลายกระเพาะลาํไส ้ทาํใหด้แีละเสมหะผดิปกต ิทาํใหอ้อ่นแอ ลด
พฤตกิรรมทางเพศ กระตุน้ใหม้เีหงือ่ออกมาก ทานอยา่งต่อเน่ืองทาํใหผ้มขาว 

รสเผด็ (Katu)   รอ้น ทาํลายพยาธ ิลดการหลัง่น้ํานม ทาํใหน้ํ้ามกูแหง้ เจรญิอาหารลดไขมนัในรา่งกาย  
บาํรงุสตปิญัญา แต่บัน่ทอนกาํลงัและความงาม 

รสขม (Tikta)  เยน็ ดบักระหาย ดบัไขแ้ละความรูส้กึแสบรอ้น รกัษาโรคเกีย่วกบัโลหติ แต่ทาํใหว้าตะ
ผดิปกต ิถา้มากเกนิไปเกดิอาการปวดศรีษะ 

รสฝาด (Kashaya) รกัษาแผล ทาํใหท้อ้งผกู และผวิหนงัออ่นนุ่ม ถา้ทานบ่อยๆทาํใหต้วัแขง็ ทอ้งอดืและ
เจบ็ทีห่วัใจ 

2 Guna คอื  คุณสมบตั ิทีไ่ดผ้า่นการใชจ้ากชาวอารยนัโบราณและบนัทกึต่อๆกนัมาคอื Materia Medica 
ของอนิเดยี จกัไดก้ล่าวโดยละเอยีดต่อไป 

3  Veerya คอื กาํลงั อนัเน่ืองมาจากอทิธพิลของดวงอาทติยห์รอืดวงจนัทรต์วัยาจะมกีาํลงัเป็นรอ้น (Ushna 
Veerya) หรอืเยน็ (Sheeta Veeraya) ตวัยารอ้นทาํใหเ้กดิการวงิเวยีน กระหายน้ํา หงดุหงดิ ไมส่บาย 
เหงือ่ออก ความรูส้กึแสบรอ้น ระงบัไอ และวาตะ เพิม่น้ําดแีละชว่ยยอ่ย     ตวัยาเยน็ลดน้ําดเีพิม่วาตะ
และเสมหะ ทาํใหม้แีรงและความสขุ  บาํรงุโลหติ  เมือ่ใหย้าทีม่ผีลเหมอืนกบัอาการโรคทีเ่ป็นดงัทีก่ล่าว
วา่ Similia similibus curantur ในการรกัษาแบบ homeopathy คอืหลกัการทีค่นปว่ยจากการไดร้บัความ
รอ้นจะตอ้งรกัษาดว้ยยารอ้นแต่มผีลทาํใหเ้ยน็ และเชน่เดยีวกนักบัโรคจากความเยน็ ไมเ่ชานนัน้จะมี
ผลรา้ย   



4   Vipaka คอื การแปรเปลีย่นของสมนุไพรเมือ่เขา้ไปในรา่งกายมนุษย ์เมือ่ถงึกระเพาะถูกกบัน้ํายอ่ยจะถูก
สลายและกลายเป็นอยา่งอื่น มสีรรพคุณเปลีย่นไปจากปฏกิริยิาทางเคมทีีเ่กดิ สภาวะทีเ่ปลยีย่นแปรไป
ของตวัยาเรยีกวา่ Vipaka โดยขึน้กบัรสยา ถา้เป็นรสเคม็จะกลายเป็นหวาน รสขมและรสฝาดกลายเป็น
เผด็ สว่นรสหวาน เปรีย้ว เผด็ ม ีVipaka คงเดมิ ยกเวน้ขา้วมรีสหวานแต่ดว้ยอทิธพิลจากรา่งกาย
กลายเป็นเปรีย้ว สมอไทยมรีสฝาดแต่ในรา่งกายเป็นรสหวาน Sweet Vipaka บาํรงุเสมหะ ลดวาตะและ
น้ําด ี Sour Vipaka เพิม่น้ําดลีดวาตะและเสมหะ ขณะที ่Pungent Vipaka ทาํใหเ้กดิโรควาตะ ลด
เสมหะและน้ําด ีดงันัน้ผลในการรกัษาจงึไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัรสยาเพยีงอยา่งเดยีวแต่ยงัขึน้อยูก่บัรสของ 
Vipaka ของตวัยานัน้ดว้ย 

5   Prabhava คอื ความเฉพาะของตวัยานัน้ๆ มยีาหลายตวัทีม่ ีทัง้ 4 ขอ้ขา้งตน้เหมอืนกนัแต่ผลของยา
ต่างกนั เชน่ Madhusarava (Madhuca longifolia) และ Draksha ( Vitis vinifera ) ต่างกม็รีสหวาน เยน็ 
หนกั   และม ีsweet vipaka แต่ตวัแรกทาํใหท้อ้งผกูในขณะทีต่วัหลงัชว่ยระบาย คณุสมบตัอินัน้ีเรยีกวา่ 
Prabhava อกีตวัอยา่งคอื เจตมลูเพลงิขาว Chitraka (Plumbago zeylanica) และ Danti (Croton 
polyandrum) ต่างกม็รีสเผด็ รอ้น เบา pungent vipaka  แต่ ตวัแรกชว่ยยอ่ยในขณะทีต่วัหลงัเป็นยา
ถ่ายอยา่งแรง 
 
จากหนงัสอื History of Hindu Medical Science โดย Bhagvat Sinh Jee ไดบ้นัทกึรายชื่อสมนุไพรทีใ่ช้

ในอายรุเวทและมกีารใชป้ระโยชน์ในการแพทยแ์ผนไทยดว้ย ซึง่มชีื่อสนัสกฤต ชื่อวทิยาศาสตรแ์ละ
สรรพคุณในการแพทยต์ะวนัตกและสรรพคุณทางอายรุเวท เปรยีบเสมอืน Materia Medica  

เป็นคุณสมบตัขิอ้ 2 Guna ของการพจิารณาการใชป้ระโยชน์สมนุไพร 
 
ลาํ
ดั
บ 

สรรพคณุทาง
ฮินด ู

สรรพคณุทาง
แพทย ์

ช่ือสนัสกฤต ช่ือ
วิทยาศาสตร ์

ช่ือไทย สรรพคณุไทย* 

1 Angamarda-
prashamana 

antispasmodic Vidarigandha Costus 
speciosus 

เอือ้งหมายนา แกป้วดเกรง็ 

2 Anulomana cathartic Haritaki Terminalia 
chebula 

สมอไทย ยาถ่าย 

3 Arshogna haemostatic Indrayava Wrightia 
antidysenteric

a 

ตระกลูเดยีวกบั
โมกมนั  

หยดุเลอืด 

4 Artavotpadaka emmenagogue Jotishmati Cardiospermu
m 

helicacabum 

โคกกระออม ขบัประจาํเดอืน 

5 Ashmarighna litholytic Gokshura Tribulus 
terrestris 

โคกกระสนุ สลายน่ิว 

6 Bhedana purgative Katuki Picorrhiza 
kurroa 

โกฐกา้นพรา้ว ยาถ่าย 



7 Chardinigrahana anemetic Dadima Punica 
granatum 

ทบัทมิ ถ่ายพยาธ ิ

8 Chhedana laxative Marichi Piper nigrum พรกิไทย ยาระบาย 
9 Dahaprashaman

a 
antipyretic Ushira Andropogon  

nardus 
ตะไครห้อม แกไ้ข ้

10 Dambha escharotic Bhallataka Semecarpus 
anacardium 

มะมว่งหมิ
พานต ์

กดัหดู ตาปลา 

11 Deepaneeya stomachic Pippalimoola Piper longum ดปีล ี บาํรงุธาตุ 
12 Garbhasravi ecbolic Grinjana Daucus 

carota 
แครอต บบีมดลกูเรง่

คลอด 
13 Grahi carminative Jeeraka Cuminum  

cyminum 
ยีห่รา่ ขบัลม 

14 Kafahara antiphlegmagogue Bibheetaka Terminalia 
bellerica 

สมอพเิภก ระงบัเสมหะ 
(ไตรธาตุ) 

15 Kafakara phlegmagogue Ikshu Saccharum 
officinarum 

ออ้ย กระตุน้เสมหะ 
(ไตรธาตุ) 

16 Kandughna antipsoric Chandana Santalum 
album 

จนัทนา แกค้นั 
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