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สมุนไพรใน “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง”
อนุชสรา เรืองมาก

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสรรพคุ ณ สมุ น ไพรและการใช้ ส มุ น ไพร
ในนวนิยายเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” ผลการศึกษาปรากฏชื่อสมุนไพร
ที่ผู้แต่งบรรยายสรรพคุณจ�ำนวน 44 ขนาน สามารถแบ่งเป็นสมุนไพรพืช 33 ขนาน สมุนไพร
สัตว์ 6 ขนาน และสมุนไพรแร่ธาตุ 5 ขนาน พบว่า สมุนไพรที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้
มีทั้งส่วนที่ให้คุณประโยชน์และโทษแก่ร่างกาย เรียกว่า “ดุลยภาพแห่งสมุนไพร”
นวนิยายเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” ปรากฏชื่อสมุนไพรเกาหลี
ที่ตรงกับสมุนไพรของไทย ซึ่งผู้ศึกษาสามารถหาสรรพคุณทางยาได้ 11 ขนาน สมุนไพรตาม
ท้องเรื่องในนวนิยายเรื่องนี้บรรยายสรรพคุณของการรักษาโรคเหมือนกับสรรพคุณตาม
ต�ำรายา ทั้ง 11 ขนาน แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตัวละคร “แดจังกึม” ในการรักษาโรค
จนได้รับต�ำแหน่งเป็นแพทย์หลวงหญิงคนแรกของเกาหลี
ค�ำส�ำคัญ : สมุนไพร, แดจังกึม

ความส�ำคัญของปัญหา

นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” สร้างมาจากเรื่องจริง
ของสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์เกาหลีที่เป็นแพทย์หลวงในราชส�ำนัก บันทึกประวัติศาสตร์
ราชวงศ์โซซอนกล่าวว่า “แดจังกึมเป็นแพทย์หญิงหลวงที่เก่งที่สุดในวัง ดังนั้น เธอจึงได้รับ
การมอบหมายให้คอยดูแลกษัตริย์” เรื่องราวชีวิตของแดจังกึมจึงถูกน�ำไปสร้างเป็นละครชุด
ทางโทรทัศน์เกาหลี จนเป็นธุรกิจบันเทิงที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โด่งดัง
ทั่วเอเชีย อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน และไทย
นักศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สมใจ สมคิด
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นวนิยายและละครชุดเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” สามารถกระตุ้น
ผู้อ่านและผู้ชมให้สนใจติดตามเพื่อความบันเทิงรวมทั้งได้เนื้อหาสาระที่แฝงวัฒนธรรม
ของเกาหลี อาทิ วัฒนธรรมด้านอาหาร และด้านการแพทย์
“แดจังกึม” ถือเป็นบุคคลส�ำคัญที่ถ่ายทอดการใช้สมุนไพรในด้านการรักษาโรค
ของเกาหลี ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่าในนวนิยายเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง”
ปรากฏชื่ อ สมุ น ไพรในการรั ก ษาโรคควบคู ่ กั บ บริ บ ทการใช้ จ ากตั ว ละครในเรื่ อ งหลาย
เหตุการณ์ นอกจากจะเป็นชื่อสมุนไพรพืชแล้วยังปรากฏเป็นชื่อสมุนไพรสัตว์ ชื่อสมุนไพร
แร่ธาตุ รวมทั้งวิธีการรักษาโรคด้วยสมุนไพร สมุนไพรในอาหาร สมุนไพรบ�ำรุง และดุลยภาพ
แห่งสมุนไพร
ผู ้ ศึ ก ษาต้ อ งการศึ ก ษาสรรพคุ ณ ของสมุ น ไพรที่ ป รากฏในเรื่ อ งและพฤติ ก รรม
ของตัวละครกับการใช้สมุนไพรรักษาโรค โดยผลของการศึกษาจะน�ำไปสู่ความตระหนักรู้
ในคุณและโทษของการรักษา และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือ่ ศึกษาสรรพคุณสมุนไพรทีป่ รากฏในนวนิยายเกาหลีเรือ่ ง “แดจังกึม จอมนาง
แห่งวังหลวง”
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ส มุ น ไพรในนวนิ ย ายเกาหลี เรื่ อ ง “แดจั ง กึ ม จอมนาง
แห่งวังหลวง”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา สมุนไพรใน “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” ผู้ศึกษาได้รวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องมากล่าวไว้ในที่นี้โดยแบ่งออกเป็น 2 เอกสารหลักคือ
1. เอกสารเกี่ยวกับสมุนไพร
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1173) กล่าวว่า สมุนไพร หมายถึง ผลิตผล
ธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตํารับยา
เพื่อบําบัดโรค บํารุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม นํ้าผึ้ง รากดิน (ไส้เดือน)
เขากวางอ่อน กํามะถัน ยางน่อง โล่ติ๊น.
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นันทพร นิลวิเศษ (2537, น. 252) กล่าวว่า สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณใน
การรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ การใช้สมุนไพรส�ำหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วย
ต่างๆ นี้ จะต้องน�ำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า “ยา” ใน
ต�ำรับยานอกจากสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียกพืช สัตว์
หรื อ แร่ ธ าตุ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของยานี้ ว ่ า “เภสั ช วั ต ถุ ” พื ช สมุ น ไพรบางชนิ ด เช่ น
เร่ว กระวาน กานพลู และจันทน์เทศ เป็นต้น เป็นพืชทีม่ กี ลิน่ หอม และมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยา
ส�ำหรับขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ พืชเหล่านี้ถ้าน�ำมาปรุงอาหารเราเรียกว่า “เครื่องเทศ”
สรุปได้ว่า สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่มี
สรรพคุณเพื่อบําบัดโรค บํารุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ สมุนไพรที่ศึกษาครั้งนี้จะครอบคลุม
พืช สัตว์ แร่ธาตุ และดุลยภาพแห่งสมุนไพร
2. เอกสารเกี่ยวกับแดจังกึม
วีรวัฒน์ อินทรพร (2557, น. 194) กล่าวว่า การแต่งนวนิยายเกี่ยวกับอาหารที่
มีมากขึ้นนี้ส่วนหนึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสังคมหลายประการ ได้แก่ อิทธิพลจากละคร
ชุดของเกาหลีที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ในเมืองไทยโดยเฉพาะละครกลุ่มหนึ่งมีเนื้อหา
เกีย่ วกับการท�ำอาหารได้รบั ความนิยมมาก ดังเช่น ละครชุดเรือ่ ง แดจังกึม ซึง่ เป็นละครย้อนยุค
ไปในราชวงศ์ ข องเกาหลี ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ฝี มื อ การท� ำ อาหารของนางเอกในราชส� ำ นั ก
ด้วยผลของกระแสความนิยมละครโทรทัศน์ชุดเรื่องแดจังกึมในประเทศไทยนี้เอง องค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจึงได้มีการพิมพ์ต�ำราอาหารเกาหลีชื่อว่า “Wonderful World
of Korean Food” หรือโลกมหัศจรรย์อาหารเกาหลีแจกฟรี ซึ่งเนื้อหาในหนังสือบรรจุด้วย
ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเกาหลี เครื่องปรุง ตลอดจนประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ
และสอดแทรกต�ำราการปรุงอาหารเกาหลี ทั้งอาหารโบราณและอาหารในราชส�ำนัก
สุกัญญา อินต๊ะโดด (2550, น. 200 - 201) กล่าวถึงบันทึกราชวงศ์โชซอน
เรื่องราวของ “แดจังกึม” ไว้ในวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในละครเรื่อง
แดจังกึม (จอมนางแห่งวังหลวง) ตามแนวคิดสตรีนิยม โดยบันทึกแบ่งออกเป็นช่วงในสมัย
ราชวงศ์โซซอน ดังนี้
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พ.ศ 2067 บั น ทึ ก ได้ ร ะบุ ไว้ ว่ า “แดจั ง กึ ม เป็ น แพทย์ ห ญิ ง หลวง
ที่เก่งที่สุดในวัง ดังนั้นเธอจึงได้รับการมอบหมายให้คอยดูแลกษัตริย์”
29 มกราคม พ.ศ 2087 บันทึกได้ระบุคำ�สั่งที่ออกโดยกษัตริย์ไว้ว่า
“เราไม่ได้ทำ�หน้าที่การบริหารของเรามาซะนานนับตั้งแต่เราไม่สบาย เมื่อไม่กี่
วันที่แล้ว ได้เข้าร่วมประชุมแต่อากาศที่หนาวเย็นทำ�ให้อาการของเรานั้นแย่ลง
เราได้บอกให้ Bak Se - geo และ Hong Chim หมอหลวง และแพทย์หญิงแด
จังกึมให้คิดหาวิธีรักษาแล้ว”
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2087 บันทึกได้ระบุถึงการยกย่อง แดจังกึม
จากกษัตริย์หลังจากที่พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
29 ตุลาคม พ.ศ 2087 บันทึกระบุไว้ว่า “กษัตริย์ได้ทรงหายจาก
อาการท้ อ งผู ก และได้ ท รงพระราชทานวั น หยุ ด ให้ กั บ แพทย์ ห ลวงทุ ก คน”
(พระราชาสิ้นพระชนม์ในอีก 17 วันต่อมา ในเดือน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2087)
ซึ่งการบันทึกครั้งนี้ถือเป็นการบันทึกเรื่องราวครั้งสุดท้ายของแดจังกึม
จะเห็นได้ว่าบันทึกประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์โชซอน มีการกล่าวถึงแดจังกึม
ในฐานะหมอหญิ ง โดยไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง เธอในฐานะนางในของห้ อ งเครื่ อ ง (ห้ อ งครั ว ใน
ราชส�ำนักสมัยโซซอน) เนื้อหาในนวนิยายส่วนที่เกี่ยวกับห้องเครื่องของวังหลวงจึงเป็นเรื่องที่
ผู้แต่งเสริมขึ้นเพื่อให้นวนิยายน่าสนใจ อย่างไรก็ดีนวนิยายเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนาง
แห่งวังหลวง” ถือเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดี ซึ่งนอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังให้
ความรูใ้ นเรือ่ งของสมุนไพร ทีส่ ามารถน�ำมาปรุงอาหารรักษาโรค และเป็นยาพิษ ผ่านตัวละคร
ในเรื่องอย่างน่าสนใจ

วิธีด�ำเนินการศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลจากนวนิยายเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” แต่งโดย
Yu Min-Ju แปลเป็นภาษาไทยโดย ไพบูลย์ ปีตะเสน กรุงเทพฯ สยามอินเตอร์บุ๊ค (4 เล่มจบ)
2. วิเคราะห์การใช้สมุนไพรรักษาโรคของตัวละครที่ปรากฏในนวนิยายเกาหลี
เรื่อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง
3. อภิปรายและเรียบเรียงผลการศึกษา
4. สรุปและรายงานผลการศึกษา
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ผลการศึกษา

จากการศึกษาสมุนไพรทีป่ รากฏในนวนิยายเรือ่ ง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง”
แต่งโดย Yu Min-Ju แปลเป็นภาษาไทยโดย ไพบูลย์ ปีตะเสน (4 เล่มจบ) เนื่องจาก
ผู้ศึกษาไม่มีความรู้ความสามารถด้านการแปลภาษาเกาหลีจึงยึดงานเขียนของ ไพบูลย์
ปีตะเสน เป็นหลัก พบว่าสมุนไพรใน “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” มีทั้งที่ปรากฏ
เพื่ อ ทราบและปรากฏเพื่ อ บรรยายสรรพคุ ณ โดยการใช้ แ ละการเรี ย นรู ้ ข องตั ว ละคร
การศึกษาในครั้งนี้ปรากฏชื่อสมุนไพรที่ผู้แต่งบรรยายสรรพคุณจ�ำนวน 44 ขนาน สามารถ
แบ่งเป็นสมุนไพรพืช 33 ขนาน สมุนไพรสัตว์ 6 ขนาน และสมุนไพรแร่ธาตุ 5 ขนาน สุมนไพร
แต่ละขนานปรากฏสรรพคุณและการใช้ของตัวละครดังนี้
1. สมุนไพรพืช มีรายชื่อจ�ำนวน 33 ขนาน ดังนี้
1.1 รากหญ้าเชโช
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ถอนพิษน�้ำพูจาทัง (ยาพิษ)
นางวังปาร์คเมียงอีถูกใส่ร้ายจนต้องรับโทษตามกฎของนางใน โดยค�ำตัดสิน
1
ของซังกุงสูงสุดห้องเครื่อง จึงโดนกรอกยาพิษ พูจาทัง แต่นางวังฮันเพื่อนสนิทแอบกรอกน�้ำ
ต้มรากหญ้าเชโชในขวดยาพิษตามไป เพื่อถอนพิษน�้ำพูจาทังเบื้องต้น รวมทั้งแอบใส่จดหมาย
ไว้ในเสื้อนางวังปาร์คเมียงอีเพื่อขอโทษและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“เมียงอี...ขวดยาพิษในมือเราเวลานี้ ไม่ช้า จักเป็นสิ่งคร่าชีวิตเพื่อน
ที่สุด จึงหารากหญ้าเชโชมีสรรพคุณถอนพิษพูจาทังจนพบ หากตายไปจงอย่า
ยกโทษให้เรา” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 1, น. 73)
1.2 ถั่วเขียว
สรรพคุณตามท้องเรื่อง แก้พิษเบื้องต้น
สรรพคุณตามต�ำรายา ช่วยถอนพิษในร่างกาย บ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงก�ำลัง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันและรักษาไข้หวัด (ฟรินน์, 2558)
1

ซังกุงสูงสุด หมายถึง นางวังระดับหัวหน้าของห้องเครื่อง
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ซอชอนซู พ บนางวั ง ปาร์ ค เมี ย งอี ส ลบอยู ่ ริ ม ฝั ่ ง น�้ ำ จึ ง อุ ้ ม นางมารั ก ษาที่ วั ด
แทอุงจอน โดยขอความช่วยเหลือจากหลวงจีน เมื่อปาร์คเมียงอีทานน�้ำต้มถั่วเขียวท�ำให้
นางมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน การต้มน�้ำถั่วเขียวจึงเป็นผลแก่การรักษา
“ต้องต้มยาถอนพิษก่อน อาจต้องใช้เวลา ให้ประสกใช้น�้ำต้มถั่วเขียว
ไปพลางๆ ก่อนที่อาตมาจะปรุงยาแก้เสร็จสิ้น” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 1,
น. 67)
1.3 ซอกซาน
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาอาการต่อมทอนซิล
คิมยองท�ำไก่ทองหายจนแดจังกึมต้องลอบออกจากวังเพื่อช่วยคิมยองหาไก่ทอง
ท�ำให้แดจังกึมเข้าวังไม่ทันเวลา จึงถูกเนรเทศไปอยู่เขตทาเจฮอน ซึ่งเป็นเขตเพาะเมล็ดและ
ปลูกพืชสมุนไพร แดจังกึมเดินส�ำรวจและอ่านป้ายรอบๆ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้สมุนไพรใหม่
นอกเหนือจากในห้องเครื่อง
“เมื่ อ มองไปรอบบริ เวณ จึ ง เห็ น ป้ า ยชื่ อ เขี ย นไว้ เช่ น กวากเฮี ย ง
ชิโฮ ฮาซูดอ และซอกซาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซอกซานนั้นเป็นสมุนไพรที่น�ำ
เกล็ดของล�ำต้นมาใช้รักษาอาการทอนซิล” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 1, น.
270)
1.4 ซุง หรือ ซุงเช (ผักกาด)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง บ�ำรุงเวลาร้อนล�ำไส้ ป้องกันไข้หวัด เวียนศีรษะ ถ่ายไม่
สะดวก และช่วยแก้กระหายหลังดื่มสุรา
สรรพคุณตามต�ำรายา ช่วยเจริญอาหาร แก้กระหาย ลดอาการไอ เสมหะ แก้เลือด
ก�ำเดา แก้อาเจียนเป็นเลือด ช่วยรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ ช่วยขับปัสสาวะ และช่วยแก้
พิษสุรา (ฟรินน์, 2558)
แดจังกึมทนมองสภาพของอุนแพกที่มัวแต่เมามายไม่ท�ำงานไม่ได้ จึงออกค�ำสั่งให้
อุนแพกถอนหญ้า แต่อุนแพกกลับถอนทั้งหญ้าและสมุนไพร ท�ำให้แดจังกึมโกรธมากจึงรีบ
คว้าเสียมจากมือ อุนแพก แล้วบอกชื่อสมุนไพรต่างๆ ที่อุนแพกถอนไป แต่กลับมาติดอยู่
ที่ซุง อุนแพกจึงอธิบายสรรพคุณให้นางฟัง โดยที่แดจังกึมไม่รู้มาก่อนว่าอุนแพกเป็นแพทย์
หลวงในราชส�ำนักมาก่อน
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“ซุง ใช้บำ� รุงเวลาร้อนล�ำไส้ เวียนศีรษะ และถ่ายไม่สะดวก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หลังดื่มสุรา ช่วยแก้กระหายได้อย่างดี พูดจบ จึงคว้าต้นซุงที่ไม่ใคร่ได้
พบเห็น ขึ้นเคี้ยวในปากต่อหน้าจังกึม จังกึมที่เห็นพยายามกล�้ำกลืนโทสะในใจ
ใบหน้าเวลานีเ้ กร็งจนเห็นเส้นโลหิตโปนออกมา” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 1,
น. 271)
1.5 ชองเฮียง (ผงต้นกานพลู)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ใช้ดับกลิ่นของเนื้อหมูแต่ห้ามทานคู่กับอุลกึม (ขมิ้น)
เพราะจะท�ำให้ท้องเสีย อาเจียน
สรรพคุณตามต�ำรายา สมุนไพรกานพลู ช่วยระงับกลิน่ ปาก ดับกลิน่ เหล้า ช่วยฆ่าเชือ้
จากบาดแผล แมลงสัตว์กัดต่อย และน�ำมาใช้ในการแต่งกลิ่นอาหาร (ฟรินน์, 2558)
บทเรียนเรื่อง ดุลยภาพของอาหารว่าด้วยเรื่องของวัตถุดิบในการท�ำอาหาร เพราะ
สมุนไพรบางอย่างให้ทั้งคุณและโทษ หากน�ำไปผสมหรือแปรรูปผิดวิธีจะท�ำให้เกิดผลร้าย
ซังกุงฮันเป็นผู้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ด้านการปรุงในเหล่านางในฝึกหัดฟัง รวมถึงแดจังกึมด้วย
ทุ ก คนนั่ ง ฟั ง นั ย น์ ต าทอประกาย มี เ พี ย งจั ง กึ ม ที่ จ มอยู ่ ใ นภวั ง ค์
ครุ่นคิดสิ่งใดอยู่ แม่รู้สึกขัดนัยน์ตาตั้งแต่เมื่อคู่ แต่ซังกุงฮันยังแสร้งไม่พบเห็น
กล่าวต่อไป
“เช่นเดียวกับซองเฮียง (ผงต้นกานพลู) ที่ใช้ดับกลิ่นของเนื้อหมู
หากทานพร้อมกับยาน�้ำที่ผสมอุลกึม (ขมิ้น) แล้วเก้าในสิบเป็นต้องท้องเสียและ
อาเจียนแน่นอน”
“ค�ำพูดท�ำให้จงั กึมหูผงึ่ ขึน้ ทันที” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 2, น. 131)
1.6 เมล็ดเมมิล
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ช่วยปรับสมดุลแก่ร่างกาย บรรเทาโรคกระเพาะ และ
อาการตกเลือดในล�ำไส้
การแข่งขันท�ำเครื่องเสวยแด่ฮองเต้ บรรดานางในห้องเครื่อง มีโจทย์ในการท�ำคือ
ซุปและเกี๊ยว แต่แป้งสาลีของแดจังกึมที่ส่วนกลางแจกให้หาย ท�ำให้แดจังกึมคิดวิธีท�ำเกี๊ยว
แบบใหม่ โดยน�ำ ซุงเซที่พบในเขตทาเจฮอนมาปรับใช้กับเมล็ดเมมิล แดจังกึมรู้จักน�ำวัตถุดิบ
ในการปรุงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่องค์ฮองเต้ แม้เหล่าบรรดาซังกุงตัดสินให้นางตก
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รอบเนื่องจากท�ำวัตถุดิบหาย แต่รสชาติและความคิดสร้างสรรค์ท�ำให้ถูกใจองค์ไทเฮา จนได้
รับคัดเลือกเป็นนางในห้องเครื่อง
“ข้าน้อยเห็นว่าซังเชและผงเมล็ดเมมิลนั้นเหมาะกว่าโดยเฉพาะ
ออชั น เคี ย งยอนนั้ น เป็ น เครื่ อ งเสวยที่ น� ำ ถวายฝ่ า บาท ซึ่ ง ฝ่ า บาทประชวร
ส่วนกระเพาะและล�ำไส้บ่อยครั้ง อันซังเชนั้นดีต่อล�ำไส้และป้องกันไข้หวัด
ส่ ว นเมล็ ด เมมิ ล นั้ น มี ส ารพิ ษ และธาตุ เ ย็ น แต่ มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยปรั บ สมดุ ล
แก่ร่างกาย ทางการแพทย์ยังใช้เพื่อบรรเทาโรคกระเพาะและอาการตกเลือด
ในล�ำไส้เพคะ” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 2, น. 41)
1.7 ยุกดูกุ
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ดีต่อกระเพาะอาหาร ล�ำไส้ และรักษาอาการเลือดลม
อักเสบเรื้อรัง
บทเรียนเรื่องดุลยภาพแห่งอาหารท�ำให้แดจังกึมสามารถแก้ข้อกล่าวหาให้กับ
ตอกกุ อาผู้ ชุบเลี้ยงเธอได้ เนื่องจากตอกกุปรุงซุปชุงโจถวายองค์รัชทายาทจนท�ำให้ร่างกาย
ขยับไม่ได้ (แข็ง) เหตุเพราะองค์รัชทายาททานยุกดูกุกับซุปชุงโจ ที่มีส่วนผสมของโสมอยู่ด้วย
“ยุกดูกุ สรรพคุณดีต่อกระเพาะอาหารและล�ำไส้ มักใช้ในกรณีน�้ำมัน
สกัดแม้มีสรรพคุณรักษาอาการเลือดลมอักเสบเรื้อรังแต่น�้ำมันเข้มข้น หากใช้
มากไป อาจท�ำให้รา่ งกายแข็งได้” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 2, น. 134 - 135)
1.8 โสม
สรรพคุณตามท้องเรื่อง เพิ่มพูนก�ำลัง ช่วยเร่งสรรพคุณของยา
สรรพคุณตามต�ำรายา ใช้เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงอวัยวะภายในร่างกาย ท�ำให้
ร่างกายชุ่มชื่น ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย และอาการเบื่ออาหาร (ฟรินน์, 2558)
แดจังกึมใช้ร่างกายของตนเองเป็นหนูทดลองโดยลองกินยุกดูกุกับซุปชุงโจปรากฏ
ว่ามีอาการเหน็บชา แข็ง เหมือนกับองค์รัชทายาท ท�ำให้หาสาเหตุของอาการเจอจนท�ำให้
ตอกกุจึงพ้นข้อกล่าวหา ดังบทสนทนาระหว่างซังกุงฮันกับแดจังกึม
“เราเองก็ทราบว่าใช้ยกุ ดูกุ แต่ทางแพทย์หลวงกล่าวว่าใช้เพียงเล็กน้อย
และเป็นการใช้ตามปกติทั่วไป”
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“แต่ปัญหาคือโสม โสมนั้นนอกจากมีสรรพคุณเพิ่มพูนก�ำลังแล้ว
ยังช่วยเร่งสรรพคุณของยาด้วยมิใช่หรือ โสมที่ใส่ในซุปชุงโจชอนอับทังนั้น
เร่งสรรพคุณของยุกดูกุ ท�ำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548,
น. 134 - 139) เล่ม 2
1.9 มันเทศ
สรรพคุณตามท้องเรื่อง เป็นยาบ�ำรุงร่างกาย ช่วยในการขับถ่าย
สรรพคุณตามต�ำรายา เป็นยาระบาย ช่วยลดไขมันในเลือด ช่วยแก้กระหายน�้ำ
ยอดอ่อนน�ำมาแกงให้สตรีหลังคลอดบุตรรับประทานจะช่วยท�ำให้มีน�้ำนม (ฟรินน์, 2558)
วั น ชิ น มี เจ เหล่ า นางในห้ อ งเครื่ อ งต้ อ งมี ก ารสร้ า งสรรค์ ร สชาติ ใ หม่ ยอนเซ็ ง
ปรุง อินซัมมาเน็งเช่ (ชุปเย็นโสมและมันเทศ)
“ใส่มันเทศด้วยหรือ?”
“ค่ะ มามา ดีต่อร่างกายอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรง”
“ถูกต้อง จึงเรียกกันว่า โอสถศิลา ใช้เป็นยาบ�ำรุงร่างกายเช่นกัน
จะทานดิบๆ ก็ช่วยการขับถ่าย เลือกปรุงเป็นซุปเย็นได้เหมาะมาก” (ไพบูลย์
ปีตะเสน, 2548, ล. 2, น. 184)
1.10 ผลเมชิล
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ก�ำจัดพิษในน�้ำ เลือด อาหาร ช่วยลดความร้อนและ
ความชื้นในกระเพาะ และอาการบวมในสตรี
การแข่งขันปรุงอาหารของซังกุงฮันและซังกุงเชวเพื่อเป็นซังกุงสูงสุดของห้องเครื่อง
โดย ซังกุงฮัน ท�ำเครื่องดองเมซิล จนได้รับค�ำชมจากองค์ไทเฮา
“อืม เป็นเช่นนั้นจริง ทั้งยังช่วยเจริญอาหารอีกทางหนึ่งด้วย”
“ผลเมชิลนั้นยังใช้เป็นสมุนไพรดีต่อกระเพาะและตับ ทั้งยังช่วยก�ำจัด
พิษในน�ำ้ เลือด และอาหารได้อกี ทางหนึง่ เพคะ” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 2,
น. 209)
1.11 โซรูจัง
สรรพคุณตามท้องเรื่อง แก้บวมคัน
ขณะจังกึมหาสมุนไพร ยูกึนพี เพื่อรักษาอาการคันของซังซอง นางได้ยินเสียงพูด
ลอยๆ ของซังตอก บุคคลที่แดจึงกึมคิดว่าเป็นแพทย์ปลอม แต่แท้จริงแล้วนางเป็นแพทย์
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หญิงที่มีเชื่อเสียงที่สุดในเกาะเชจูโด ซังตอกบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรผสานกับ
การเลือกหาสมุนไพรใกล้ตัวให้แดจังกึมฟัง แต่นางก็มิได้ท�ำท่าทีสนใจในตอนแรก ภายหลัง
แดจังกึมรับฟังพร้อมกับถามซังตอกอีกหลายประเด็น
“อาการบวมปกติแม้ใช้ยูกึนพีได้ แต่โซรูจังมีสรรพคุณดีกว่า สามารถ
หาได้ง่ายตามพื้นดิน บนแผ่นดินใหญ่แม้หาได้ง่าย แต่หากที่นี่ คงต้องขึ้นหา
ตามเขา เพราะมักขึ้นในที่ชื้น”
1.12 โอคัลพี
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ใช้บ�ำรุงร่างกาย และระงับอาการปวด
ซังตอกและแดจังกึมยอมรับในความสามารถของกันและกันมากขึน้ ซังตอกจึงยอมให้
แดจึงกึมติดตามตนไปรักษาผู้ป่วย ขณะเดินทางผ่านยอดเขาซังตอกได้เล่าต�ำนานสองพี่น้อง
ผู้กตัญญู ให้แดจังกึมฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านการรักษาโรค
“อืม...ต�ำนานมิได้บอกไว้เจ้าจงนึกคิดเอาเอง”
ได้ ยิ น ว่ า ต้ อ งทานถึ ง ร้ อ ยอย่ า ง แต่ ห ากขาดไปเพี ย งหนึ่ ง ไม่ แ น่
อาจไม่รอดก็เป็นได้ แต่โอคัลพีนั้นเป็นเพียงสมุนไพรใช้บ�ำรุงร่างกาย หรือระงับ
อาการปวด ไม่แน่ว่าอาจไม่เป็นดังนั้นก็ได้ เมื่อจังกึมกล่าวสันนิษฐานขึ้น
ซังตอกจึงแสร้งไม่รู้ไม่ชี้ (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 67)
1.13 ต้นกูจองโช
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาโรคลม โรคสตรี และโรคกระเพาะ
แดจังกึมติดตามซังตอกไปรักษาผู้ป่วยบนเกาะเชจูโด แดจังกึมพยายามเรียนรู้วิธี
การรักษาโดยนางแยกสมุนไพรจากดอกไม้ จนท�ำให้ซังตอกดุว่าโง่เขลา ซังตอกเปรียบเทียบ
หญิงสาวกับดอกไม้ หากดอกร่วงโรยไป จะให้ผู้คนแยกแยะด้วยสิ่งใด ซังตอกจึงสอนให้
แดจังกึมแยกประเภทของสมุนไพรโดยใช้ใบแทน
“ถูกต้อง จงดูให้ดี ต้นซุกบูเจงอีมีล�ำต้นแยกออก เห็นเดือยที่ยอด
ด้านบนหรือไม่ ส่วนต้นกูจองโชนั้น ใบแยกออกเป็นรูปไข่ นอกจากดอกแล้ว
ยังใช้ทุกส่วนปรุงยา มีสรรพคุณรักษาโรคลม โรคสตรี และโรคกระเพาะด้วย”
(ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 68)
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1.14 ต้นอืออารี
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาอาการหอบหืด โรคประสาท อัมพาต ขาดสาร
อาหาร และใช้ขับเหงื่อ
“นี่ เ ป็ น ต้ น อื อ อารี ให้ น� ำ พิ ษ ออกจากล� ำ ต้ น ก่ อ นน� ำ มาใช้ ท าน
ส่วนรากนั้นใช้ รักษาอาการหอบหืด โรคประสาท อัมพาต ขาดสารอาหาร และ
ใช้ขับเหงื่อ...ส่วนดอกที่เห็นคล้ายตัวมัลมีจัลคือเคโยดึง น�ำผลมาใช้ลดเสมหะ
ขับลม ไตอักเสบ และโรคบิด (ท่องร่วง)” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 71 - 72)
1.15 ผลเคโยดึง
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ลดเสมหะ ขับลม ไตอักเสบ และโรคบิด (ท่องร่วง)
“นี่ เ ป็ น ต้ น อื อ อารี ให้ น� ำ พิ ษ ออกจากล� ำ ต้ น ก่ อ นน� ำ มาใช้ ท าน
ส่วนรากนั้นใช้รักษาอาการหอบหืด โรคประสาท อัมพาต ขาดสารอาหาร และ
ใช้ขับเหงื่อ...ส่วนดอกที่เห็นคล้ายตัวมัลมีจัลคือเคโยดึง น�ำผลมาใช้ลดเสมหะ
ขับลม ไตอักเสบ และโรคบิด (ท่องร่วง)” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 72)
1.16 รากหอม กากถั่วด�ำ ผักกาดน�้ำ และใบต้นเบญจมาศ
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ระงับอาการปวดฟันเบื้องต้น
สรรพคุณตามต�ำรายา รากหอมช่วยแก้อาการร้อนใน ถั่วด�ำอุดมไปด้วยแคลเซียม
ช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟัน ท�ำให้กระดูกและฟันแข็งแรง ใบผักกาดน�ำ้ มีสรรพคุณเป็นยาห้ามเลือด
ภายนอก แต่ ห ้ า มเลื อ ดภายในไม่ ไ ด้ ช่ ว ยลดอาการอั ก เสบ และช่ ว ยลดอาการบวม
ใบต้นเบญจมาศช่วยลดอาการบวม ช่องคลอดอักเสบ และปวดแผล (ฟรินน์, 2558)
ผู้ป่วยของซังตอกที่มีอาการปวดฟันส่วนมากค่อนข้างมีอายุ จึงรู้จักกาปฐมพยาบาล
เบื้องต้นโดยใช้วิธีรักษาแบบพื้นบ้านก่อนหากไม่หายจากอาการปวดฟันจึงมาพบแพทย์
“บรรดาผู้ป่วยปวดฟันมักเป็นผู้ชรา ส่วนมากอมน�้ำเกลือ อมรากหอม
หรือเคี้ยวกากถั่วด�ำต้มเคี่ยว หรือเคี้ยวอมใบผักกาดน�้ำหรือใบต้นเบญจมาศ
แช่น�้ำเกลือ แต่หากวิธีรักษาแบบพื้นบ้านไม่เกิดผล จึงได้มายังโรงแพทย์ การใช้
เพียงยาระงับอาการปวดก่อนมาหาเช่นนี้ เก้าในสิบจึงมีอาการค่อนข้างสาหัส”
(ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 77)
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1.17 ห้าโอสถทิพย์ (แทกซา ชอกปกเรียง แพกซุล ชอเรียง และยุกเก)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ลดน�้ำในกระเพาะ รักษาอาการบวมน�้ำในไตและหัวใจ
ซังตอกให้แดจังกึมเป็นผู้ช่วยดูแลโรงแพทย์ทั้งตอนที่เธออยู่และออกไปท�ำกิจธุระ
วันหนึ่งมีหญิงชรามารักษา เธอบอกว่ามีอาการปวดฟันขึ้นสมอง แต่เมื่อแดจังกึมตรวจดูฟัน
พบว่า เธอมีปัญหาระบบน�้ำในร่างกาย จนท�ำให้สภาพกระเพาะไม่ดี มีอาการวิงเวียนและ
ปวดศีรษะ เมื่อหญิงชราหายเป็นปกติ ท�ำให้บุตรของหญิงชราดีใจมาก ชื่อเสียงของแดจังกึม
จึงเริ่มขยายไปทั่วเกาะเชจูโด
หากเป็ น คนอดอาหาร ก็ ต ้ อ งเป็ น ผู ้ หิ ว โหยที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ในโลก
ในวัยเช่นนี้ ดูจากฟันที่แข็งแรงสมบูรณ์ จะกล่าวว่าขาดสารอาหารก็คงเข้าใจ
ไม่ได้ สุดท้ายทีค่ าใจ จึงได้สอบถามเพิม่ เติมจากบุตรสะใภ้ทตี่ ดิ ตามมา นางมิเพียง
ไม่ได้อดอาหาร ตรงข้ามกลับลักลอบทานอาหารของผู้อื่น หลายครั้งที่แอบทาน
ยามนอน จนอาหารไม่ย่อยอยู่เป็นนิจ แต่ดูจากที่ไม่ค่อยปัสสาวะ คงมีสิ่งใดผิด
ปกติในกระเพาะเป็นแน่
จังกึมได้ปรุงแทกซา ชอกปกเรียง แพกซุล ชอเรียง และยุกเก ขึ้นเป็น
โอเรียงซาน (โอสถทิพย์) เพื่อลดน�้ำในกระเพาะ และรักษาอาการบวมน�้ำทั้งใน
ไตและหัวใจ (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 79)
1.18 รากโกลมูโกด คูรีเต ล�ำต้นของกามาจุง หญ้าทักอึนชังพุล เห็ดเพียวโก
(ถั่วเขียว)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาเนื้องอกเบื้องต้น
แทซังกุง (จ้าวทหารน�้ำ) มีเนื้องอก ซึ่งเป็นหนึ่งในสองโรคยอดนิยมของคนบนเกาะ
เชจูโด มีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง ด้วยอาชีพที่ต้องด�ำน�้ำลึก กลั้นลมหายใจเป็นเวลานาน แรงดัน
น�้ำและการขาดอากาศท�ำให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรัง โสตประสาทเสื่อม หูอื้ออึง โรค
กระเพาะ ระบบประสาท และอาการไขข้ออักเสบ แดจังกึมจึงเร่งรักษาเบื้องต้น
“โดยปกติการรักษานั้น ให้ใช้รากของต้นโกลมูโกดหรือคูรีเต หรือใช้
ล�ำต้นของต้นกามาจุง หรือหญ้าทักอึนชังพุลต้มเคี่ยว น�ำน�้ำที่ได้มาล้างบริเวณ
เนื้ อ งอก หรื อ ใช้ ถั่ ว เขี ย วบดละเอี ย ดทา หรื อ น�้ ำ ต้ ม เห็ ด เพี ย วโกเพื่ อ ล้ า ง
ก็สามารถเห็นผลได้เช่นกัน แต่กรณีที่ร้ายแรง การใช้เพียงน�้ำล้างภายนอก
ย่อมมิอาจคาดค�ำนวณถึงด้านในผิวหนังได้” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 82)
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1.19 ชองพี (เปลือกส้มแห้ง) จินพี (เปลือกต้นมุลพูเรนามู) หรือคัมอิบ (ต้นใบพลับ)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาโรคกเวเฮียลเปียง (โรคลักปิดลักเปิด)
สรรพคุณตามต�ำรายา เปลือกส้มแห้ง ช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน
ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ แก้กระหาย เพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย ต้นใบพลับเป็นยา
บรรเทาอาการร้อนใน ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ (ฟรินน์, 2558, เว็บไซต์)
หัวหน้าโจรสลัดเกิดป่วยกะทันหัน เหล่าโจรสลัดขึ้นฝั่งที่เกาะเชจูโด โดยเข้ายึดเกาะ
และประกาศหาแพทย์มารักษาหัวหน้า รวมถึงข่มขู่ตัดหัวชาวเกาะเชจูโดหากไม่มีแพทย์
2
มารักษาภายในช่วงมื้ออาหาร แพทย์หญิงซังตอกไม่อยู่เกาะ มีแต่แดจังกึมเท่านั้น เหตุการณ์
ในครัง้ นีน้ ำ� ความล�ำบากใจมายังแดจังกึม เพราะหากไม่รกั ษาผูป้ ว่ ยก็เป็นการเสียจรรยาบรรณ
แพทย์ แต่หากรักษาก็ถือเป็นกบฏในโทษฐานช่วยเหลือศัตรูบ้านเมือง แต่เพื่อรักษาชีวิต
ของคนบนเกาะเชจูโด แดจังกึมจึงจ�ำต้องรักษาหัวหน้าโจรสลัด
“รักษาได้หรือไม่”
“โรคกเวเฮี ย ลเปี ย งนั้ น สามารถใช้ ช องพี (เปลื อ กส้ ม แห้ ง ) จิ น พี
(เปลือกต้น มุลพูเรนามู) หรือคัมอิบ (ต้นใบพลับ) รักษาได้ แต่อาการชินบูชอน
จึงนั้นคงต้องใช้เวลาอยู่บ้าง” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 91)
1.20 ชิกึมชี (ผักขม)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาโรคกเวเฮียลเปียง (โรคลักปิดลักเปิด)
สรรพคุ ณ ตามต�ำรายา ช่ ว ยบ� ำ รุ ง ก� ำ ลั ง ช่ ว ยบ� ำ รุ ง กระดู ก และฟั น ให้ แข็ ง แรง
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน ช่วยก�ำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยแก้อาการ
ช�้ำใน และช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
(ฟรินน์, 2558)
เหตุการณ์รักษาหัวหน้าโจรสลัดป่วยเป็นโรคกเวเฮียลเปียง ท�ำให้จังกึมหาสมุนไพร
มาท�ำตัวยาไม่ได้และได้กล่าวถึงสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่สามารถรักษาโรคกเวเฮียลเปียงได้
แต่ก็หายากเช่นกัน (รักษาโรค)
2

ช่วงมื้ออาหาร หมายถึง ระยะเวลาระหว่างอาหารสองมื้อ
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ชองพีและจินพีนั้นแม้เคยเห็นมาบ้าง แต่คัมพีกลับเป็นปัญหาใหญ่
แม้ได้ยนิ มาว่าชิกมึ ชี (ผักขม) สามารถใช้รกั ษาโรคกเวเฮียลเปียงได้ แต่ผกั ชนิดนี้
มิอาจปลูกได้ในเกาะ เชจูโด ขณะครุ่นคิดก่อนหมายจากไป ได้ยินเสียงทุ้มต�่ำ
ดังขึ้น (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 93)
1.21 เคียงมุก (แท่งหมึกท�ำจากรากไม้)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง สร้างเสริมพลังหยิน บ�ำรุงครรภ์
สถานะของแดจังกึมขณะอยู่เกาะเชจูโดคือ หมอหญิงฝึกหัดหรือทาสหลวงของ
แผ่นดิน หนทางเดียวทีจ่ ะกลับไปกูช้ อื่ เสียงให้ซงั กุงฮัน อาจารย์ผเู้ ปรียบเสมือนมารดาคนทีส่ อง
ของเธอคื อ กลั บ เข้ า วั ง และสอบหมอหญิ ง ให้ ส� ำ เร็ จ บททดสอบหนึ่ ง คื อ การเที ย บยา
นางสามารถแยกแยะประเภทของสมุนไพรได้อย่างน่าภูมิใจ
“เคียงมุกนั้นเป็นประเภทของมอก (แท่งหมึกท�ำจากรากไม้) แต่เจ้า
กลับน�ำมาเทียบส�ำรับยาได้ นับเป็นประหลาดเสียจริง”
“ยาแชอึมตันนั้นเป็นยาเม็ดเพื่อสร้างพลังหยิน จึงเหมาะแก่สตรี
ที่แท้งครรภ์บ่อย ส่วนที่ใช้มอกนั้นเป็นเพราะต้องการก�ำจัดสิ่งเลวร้ายในมดลูก
ในบรรดามอกนั้น ถือได้ว่าเคียงมุกเป็นสุดยอด จึงเทียบยาไว้เช่นนั้น” (ไพบูลย์
ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 168)
1.22 ต้นสน
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ใบสน ช่วยให้คล้ายอาการเหนื่อยล้าดีต่อการย่อยอาหาร
ใบสนตากแห้ง ใช้รักษาโรคผิวหนังและประคบบาดแผล หน่ออ่อนสน ขับเสมหะในล�ำคอ
ดอกสน ช่วยรักษาโรคหัวใจ โรคปอด เนื้องอกในสมอง เปลือกสน ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณ ก�ำจัด
ริ้วรอยตามผิวสตรีที่แท้งครรภ์
สรรพคุณตามต�ำรายา ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย ช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน
ต้มกินเป็นยาแก้อาการจุกเสียด เปลือกใช้ต้มกับน�้ำอาบแก้โรคเหน็บชา (ฟรินน์, 2558)
ต้นสนเป็นสมุนไพรที่แดจังกึมรู้จักดี เพราะพบบ่อยตอนที่เธอเป็นนางในห้องเครื่อง
สรรพคุณแยกออกตามส่วนต่างๆ ของต้น สามารถใช้เป็นยาได้ตั้งแต่รากจนถึงดอกใบ
“ค่ะ ใบสนที่โปรดปรานของบรรดาเซียนเทพนั้น หากน�ำมาเคี้ยวอม
ช่วยให้คลายอาการเหนื่อยล้า ซงยอบหรือใบสนตากแห้งนั้น ดีต่อการย่อย
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อาหาร และใช้ในยาชองเหนียกเจ (เพิ่มพลังเพศ) ยางสนที่เรียกว่าซงจินนั้น
ใช้รักษาโรคผิวหนังและประคบบาดแผล ส่วนหน่ออ่อนนั้นใช้ขับเสมหะใน
ล�ำคอ เมล็ดต้นสนทีเ่ รียกว่าแฮซงจานัน้ ใช้ในยาชองเหนียกเจได้ดี ส่วนดอกสน
ที่ใช้ในของหวานนั้นช่วยรักษาโรคหัวใจและโรคปอด ส่วนผงจากดอกสนนั้น
ใช้ผสมลงสุรา สามารถรักษาเนื้องอกในสมอง นอกจากนี้ ต้นสนอ่อนยังช่วย
บ�ำรุงผิวพรรณ ก�ำจัดริ้วรอยตามผิวสตรีที่แท้งครรภ์ได้อีกทางหนึ่ง” (ไพบูลย์
ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 168 - 169)
1.23 เห็ดพกเรียง
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ต่อผู้ที่มีโรคทรวงอก (โรคจิต)
นอกจากการเที ย บยาส� ำ หรั บ สตรี มี ค รรภ์ แ ล้ ว บทสดสอบต่ า งๆ ยิ่ ง ยากขึ้ น
ตามล�ำดับ การสอบเข้าเป็นหมอหญิงเพือ่ รักษาหญิงในวังตัง้ แต่ชนชัน้ สูง จนถึงนางใน แดจังกึม
จ�ำต้องเพิ่มความอดทนยิ่งส�ำหรับการก้าวเข้าสู่บทเรียน
“นับเป็นส�ำรับเทียบยาที่ดีต่อสตรีแท้งครรภ์ที่ประเสริฐ เช่นนั้น
เจ้าทราบหรือไม่ว่าเห็ดพกเรียงนั้นคือสิ่งใด”
“เป็นเชื้อราที่เกาะกินยางสน น�้ำยางที่ไหลออกจากส่วนรากต้นสน
นั้น ไหลลงดินผสมกับเชื้อรา ก่อนจับตัวเป็นก้อน บริเวณผิวนอกแม้ดูหยาบ
แต่ด้านในมีสีขาวนวลหรือสีชมพู ที่สีขาวเรียกว่าแพกพกเรียง (เห็ดพกเรียง
ขาว) ที่อมชมพูเรียกว่า พุนฮงพกเรียง (เห็ดพกเรียงชมพู) มีสรรพคุณต่อผู้ที่มี
โรคทรวงอก ผู้ที่ทุกข์ระทมใจ และผู้ท่ีมีจิตใจอ่อนไหวไม่มั่นคง (โรคจิต)”
(ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 169 - 170)
1.24 น�้ำส้ม
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ล้างพิษหรือพลังเลวร้ายออกจากร่างกาย
สรรพคุณตามต�ำรายา ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส ช่วยเสริมสร้าง
กระดูกให้แข็งแรง ช่วยในการขับถ่าย มีกากใยสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน
และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย (ฟรินน์, 2558)
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บทเรียนการเทียบยา เพิ่มระดับความยากขึ้น ความกดดันของบรรดาแพทย์หลวง
ท�ำให้แดจังกึมเริ่มเข้าสู่สภาวะกดดัน แต่เมื่อค�ำนึงถึงซังกุงฮัน เธอจึงรวบรวมสมาธิจนผ่านบท
เรียนการเทียบยา
“เช่นนั้น ส�ำรับเทียบยาของเจ้า ต้องใช้ทานเช่นไร”
“ใช้ยาที่ได้เรียนใต้เท้าไปแล้ว ผสมขึ้นเป็นยาเม็ด ทานกับน�้ำต้มสุรา
หรือน�้ำส้ม ทานคราวละหนึ่งเม็ด”
“สุรานัน้ แม้ทราบว่าใช้เพือ่ กระตุน้ สรรพคุณยา แต่เหตุใดจึงใส่นำ�้ ส้มลงน�ำ้ ”
		 “เนื่องเพราะน�้ำส้มนั้น มีสรรพคุณล้างพิษหรือพลังเลวร้ายออกจาก
ร่างได้” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 169 - 170)

ส�ำราญใจ

1.25 ฮับฮวันพี (เปลือกไม้รวมส�ำราญ)
4
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ท�ำให้โอจัง (ห้าส่วน) สงบ คลายความกังวล และท�ำให้

ซังกุงเชวหาของดีเพื่อบ�ำรุงครรภ์ให้กึมยอง เนื่องจากนางตกอยู่ในสภาวะของ
ความคิดแค้น เหมือนโดยกักบริเวณ เนื่องจากอุ้มท้องแก่ฝ่าบาท เมื่อนางเห็นแดจังกึมสนิท
สนมกับจองโฮก็เกิดความอิจฉา หงุดหงิดง่าย
กระทั่งยามที่อาหญิงแกะเปลือกไม้ชากวี ลงในขวดสุรา คิมยองได้แต่
จมอยู่กับ ความริษยา เปลือกไม้ชากวี หรือรู้จักกันดีในนามของฮับฮวันพี
(เปลือกไม้รวมส�ำราญ) นัน้ มีสรรพคุณท�ำให้โอจัง (ห้าส่วน) สงบ คลายความกังวล
และท�ำให้ส�ำราญใจ นิยมใช้เป็นชเวอึมเจ (ยากระตุ้นก�ำหนัด) ขณะที่เดินถือ
สุราเข้าไป ทุกครั้งที่ย่างก้าวเดิน น�้ำตาเม็ดใหญ่ต้องร่วงลงพื้นทุกครั้ง (ไพบูลย์
ปีตะเสน, 2548, ล. 4, น. 43 - 44)
1.26 ต้นจิบชินนามู
สรรพคุณตามท้องเรื่อง หยุดเลือด (ก�ำเดา)
เกิดโรคระบาดในหมู่บ้านนอกวังหลวงและเริ่มแพร่กระจายเข้าใกล้วังหลวงยิ่งขึ้น
ฮองเต้มีรับสั่งให้แพทย์หลวง และหมอหญิงไปหาสาเหตุของการเกิดโรคและช่วยกันรักษา
3
4

การเทียบยา หมายถึง การแยกประเภทของยาสมุนไพร
โอจัง ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด และไต
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อุนแพกและแดจังกึมร่วมขบวนด้วย โดยมีการสนทนากันตลอดทางว่าด้วยเรื่องของสมุนไพร
และการรักษาโรค
“ต้นจิบชินนามูที่มีดาษดื่นเช่นนี้ เหตุใดจึงขนานนามว่า ยงอาโช
(หญ้าเขี้ยวมังกร) หรือซอนฮักโช (หญ้ากระเรียนเทพ) กันแน่นะ”
คราวก่อนที่ศึกษาต�ำราแพทย์ จ�ำได้ว่าเคยตั้งข้อสังเกตขึ้น
“ยามกิ่ ง ก้ า นงอกเงย มี ลั ก ษณะคล้ า ยฟั น ของมั ง กรจึ ง เรี ย ก
ยงอาโช เป็นหญ้าที่นกกระเรียนคาบมาทิ้งไว้ มีสรรพคุณหยุดเลือดก�ำเดาได้
จึงเรียกซอนฮักโช คงเชือ่ กันว่าเป็นนกทีเ่ ทพส่งมาให้เป็นแน่” (ไพบูลย์ ปีตะเสน,
2548, ล. 4, น. 129)
1.27 หญ้าเนงอี
สรรพคุณตามท้องเรื่อง บ�ำรุงตับ กระเพาะ และท�ำให้สายตาแจ่มใส
การหาสาเหตุของโรคระบาดและรักษาชาวบ้านท�ำให้แดจังกึมได้ข้อคิดดีๆ จาก
อุนแพกมากมาย ว่าด้วยเรื่องของการรักษาและการเลือกใช้สมุนไพร เพราะบางครั้งสมุนไพร
ที่ดีไม่ใช่สมุนไพรที่มีราคาแพงเสมอไป หากแต่เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายและน�ำมารักษาอย่าง
ทันท่วงที			
1.28 ต้นโชรีดเด
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ลดไข้ ความดัน และรักษาอาการตับติดเชื้อ
การหาสาเหตุของโรคระบาดและการรักษาชาวบ้านท�ำให้แดจังกึมได้ข้อคิดดีๆ
จากอุนแพกมากมาย ว่าด้วยเรื่องของการรักษาและการเลือกใช้สมุนไพร เพราะบางครั้ง
สมุนไพรที่ดีไม่ใช่สมุนไพรที่มีราคาแพงเสมอไป หากแต่เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายและน�ำมา
รักษาอย่างทันท่วงที
“ถูกต้อง คุณค่าของสมุนไพรมิได้ขนึ้ กับราคา หากแต่อยูท่ สี่ รรพคุณ
คนโง่เขลาที่มิทราบข้อนี้ ได้แต่ประเมินค่าตามการหายากง่าย หากเป็นฤดู
ใบไม้ผลิ ยังอุดมด้วยหญ้าเนงอี ทีช่ ว่ ยบ�ำรุงตับและกระเพาะ ท�ำให้สายตาแจ่มใส
มิใช่หรือ หากขึ้นเขา ก็สามารถหาต้นโชรีดเด มีสรรพคุณลดไข้และความดัน
ทั้งยังรักษาอาการติดเชื้อที่ตับมิใช่หรือ แต่ความคิดเช่นนี้คงมิใช่จ�ำกัดเพียง
ต้นไม้ อย่างไรผูค้ นมักหลงให้คณ
ุ ค่าบรรดาผูม้ อี ำ� นาจมากกว่าปวงประชาราษฎร์
มิใช่หรือ” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 4, น. 130)
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1.29 พี่มาจา-คีรึม (น�้ำมันละหุ่ง) ถั่วด�ำ และเมล็ดคัมโช
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ท�ำให้อาเจียน รักษาอาหารเป็นพิษ (โรคระบาด)
สรรพคุณตามต�ำรายา ถั่วดําช่วยล้างพิษในร่างกาย น�้ำมันละหุ่งมีฤทธิ์เป็นยา
ระบายอุจจาระหรือยาถ่ายอย่างอ่อนส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีฤทธิ์ไปกระตุ้นผนังล�ำไส้ให้เกิด
การบีบตัว ช่วยขับกากอาหารออกมา มักใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องเดินเฉียบพลันที่เกิดจาก
อาหารเป็นพิษ เพื่อช่วยในขับถ่ายอาหารที่เป็นพิษออกมา (ฟรินน์, 2558)
เหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นท�ำให้เหล่าบรรดาแพทย์หลวงไม่สามารถหาสาเหตุ
ได้จึงสั่งปิดหมู่บ้านเพื่อไม่ให้โรคลุกลามสู่วังหลวง แต่แดจังกึมติดอยู่ในหมู่บ้านกับจองโฮและ
คนป่วย เธอจึงเริ่มลงมือรักษาผู้ป่วยโดยใช้สมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของคนในหมู่บ้าน และ
น�ำร่างของผู้ป่วยมานอนใกล้กันเพื่อสะดวกแก่การรักษา
เนื่องเพราะต้องใช้เวลาต้มเคี่ยว จึงตัดสินใจเริ่มรักษาจากคนที่มี
โอกาสรอดชีวติ หลังประคองผูพ้ อมีเรีย่ วแรงพิงหลังข้างฝา และป้อนพีม่ าจา-คีรึม
ใส่ ป าก ตามค� ำ ของอุ น แพกคงต้ อ งเป็ น เพราะอาหาร เช่ น นั้ น จึ ง จ� ำ ต้ อ ง
ป้อนทานให้อาเจียนออกมา
ผู้ป่วยทานพี่มาจา-คีรึมลงไป ไม่นานจึงเริ่มทั้งถ่าย ทั้งอาเจียนโดย
พร้อมเพรียง งานเช็ดล้างจึงมิใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใด ผืนผ้าอาภรณ์ที่มีในตู้หยิบ
ออกมาใช้เช็ดล้าง ก่อนรวบรวมเผาทิ้งด้านนอก (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 4,
น. 144)
1.30 หญ้าฮวังโทซัมแพกโซ (หญ้าสามบริสุทธิ์)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ชะล้างพลังพิษในล�ำไส้
อุกแพกมิได้จากไปเหมือนกับแพทย์หลวงคนอื่นๆ แต่กลับมาช่วยแดจังกึมรักษา
คนป่วยที่ถูกทิ้งไว้ในหมู่บ้าน โดยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยแดจังกึมหาต้นตอของ
การเกิดโรคจนส�ำเร็จ
อุนแพกจึงเร่งมือท�ำการรักษา ขณะเดินทางลงเขาชีรซี านบังเอิญโชคดี
ที่พบหญ้าฮวังโทซัมแพกโซ (หญ้าสามบริสุทธิ์) และน�ำติดตัวมาด้วย หญ้าที่
เติบโตในแหล่งน�้ำสะอาด มิใคร่พบเห็นได้บ่อยนี้ เมื่อต้มเคี่ยวในน�้ำดื่มลง
นอกจากท�ำให้อาเจียนอาหารจากท้อง ยังสามารถชะล้างพลังพิษในล�ำไส้ได้อีก
ทางหนึ่ง (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 4, น. 155)
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1.31 อิกกี่
สรรพคุณตามท้องเรือ่ ง ช่วยปกป้องร้อนหนาว ตับอักเสบ ปากเปือ่ ย ไข้ใจ ไข้พษิ ร้อน
และโรคดีซ่าน
ขันทีซังอนโดนผึ้งต่อยขณะเก็บลูกศรให้องค์ฮ่องเต้ ซังอนมีอาการแพ้นอกจากบวม
แล้วยังมีอาการคัน แดจังกึมจึงพยายามใช้อิกกี่ประคบเพื่อรักษาอาการร้อนหนาวจากพิษผึ้ง
แต่แพทย์หลวงกลับมิเห็นด้วยเนื่องจากอิกกี่เป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน�้ำสกปรก จึงกลัวว่าขันที
ซังอนจะติดเชื้อ แต่แดจังกึมก็ได้รักษา เนื่องจากเป็นค�ำสั่งของฮ่องเต้
“เช่นนั้น ล�ำพังอิกกี่จักท�ำอย่างไรได้”
“อิกกีน่ นั้ เป็นพืชช่วยปกป้องร้อนหนาว และความแห้งแก่รากต้นไม้
ทั้งอิกกี่ยังมีพลังชีวิตที่ยืนยาว สามารถขึ้นในที่แล้ง กระทั่งบนโขดหินได้
หากน�ำอิกกี่มาต้มเคี่ยวในน�้ำสามารถได้ยาเลิศสรรพคุณสามารถบรรเทา
อาการคันยอม (ตับอักเสบ) คูยอล (ปากเปื่อย) ชิมยอล (ไข้ใจ) ยอลตกจึง
(ไข้พิษร้อน) ฮวังดัล (โรคดีซ่าน) รวมถึงอาการไข้ขึ้นได้ดี” (ไพบูลย์ ปีตะเสน,
2548, ล. 4, น. 183)
1.32 ดอกมินดึลเล
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาแผลบวม/เนื้องอก คอหอยอักเสบ เยื่อบุล�ำไส้
อักเสบ ตับอักเสบเฉียบพลัน โรคดีซ่าน และเต้านมอักเสบ
บทเรียนที่อุนแพกสอนให้แดจังกึมมองข้ามความโกรธแค้นเพื่อเป็นหมอหญิงที่
เปี่ยมด้วยความเมตตา และรู้จักการคิดเลือกใช้สมุนไพร
“ดอกมินดึลเลนั้นมีสรรพคุณต่ออาการจงชัง (แผลบวม/เนื้องอก)
อินฮุยอม (คอหอยอักเสบ) พกมักยอม (เยื่อบุล�ำไส้อักเสบ) คึบซองคันยอม
(ตับอักเสบเฉียบพลัน) และ ฮวังตัล (โรคดีซ่าน) ช่วยให้ถ่ายเบาได้คล่อง
ส�ำหรับสตรีแล้วยังช่วยลดอาการยูบังยอม (เต้านมอักเสบ) สามารถใช้เป็น
สมุนไพรเพิม่ น�ำ้ นมแก่มารดาได้อกี ทางหนึง่ ” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 4,
น. 195)
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1.33 ยางอด
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ท�ำให้กระเพาะอบอุ่น ขจัดอาการอักเสบ ช่วยการย่อย
และรักษาโรคกระเพาะ ช่วยอาการตกโลหิต และลดอาการอักเสบในตับ ในทางตรงกันข้าม
ยางอดสามารถท�ำให้เกิดอาการคันโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวหนังบอบบาง
ซังกุงเชวพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อก�ำจัดแดจังกึมและจองโฮ จึงใส่ร้ายยอนเซ็ง
เพื่อนสนิทของแดจังกึม ในข้อหาพยายามฆ่าองค์ซุกวอนเชว โดยให้ร้ายว่าเป็นค�ำสั่งของ
แดจึงกึมและจองโฮให้ยอนเซ็งเป็นผู้ลงมือใส่ยางอดลงในเครื่องเสวย แต่ยางอดนั้นใช่จะท�ำให้
เกิดอาการคันเพราะได้ก�ำจัดพิษออกหมดแล้ว เหลือแต่คุณประโยชน์ในการรักษาเท่านั้น
แดจังกึมพยายามหาหนทางให้ยอนเซ็งพ้นจากข้อกล่าวหาโดยการอธิบายถึงสรรพคุณของ
ยางอดให้ องค์ ไ ทเฮาฟั ง แต่อย่างไรแดจังกึม ก็โดนจับ เพราะทานต่ อ ข้ อ กล่ า วหาไม่ ไ หว
จนท�ำให้ไทเฮาต้องสืบหาข้อเท็จจริง
“ยางอดนั้นท�ำให้กระเพาะอบอุ่น ขจัดอาการอักเสบ ช่วยการย่อย
และรักษาโรคกระเพาะ ช่วยอาการตกโลหิต ลดอาการอักเสบในตับ นอกจากนี้
ยังมีสมุนไพรฟอกโลหิตให้หัวใจสงบนิ่ง สามารถใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน
วัณโรคที่ปอด นอกจากสรรพคุณที่โอจังยุกบู (ห้าส่วนหกหลัก) แล้วยังใช้ผสม
ในโอสถรักษาโรคประสาท โรคไขข้อ โรคผิวหนังได้ ทั้งยังมีหลายกรณี สามารถ
ใช้รักษาโรคกระเพาะเรื้อรังและอาการมดลูกอักเสบได้อีกด้วยเพค่ะ” (ไพบูลย์
ปีตะเสน, 2548, ล. 4, น. 233)
2. สมุนไพรสัตว์ มีรายชื่อจ�ำนวน 6 ขนาน ดังนี้
2.1 กวองชอนโกล (ซุปไก่ฟ้า)
สรรพคุณตามท้องเรือ่ ง ท�ำให้สายตาแจ่มใส ปรับความดัน แก้ทอ้ งเสีย แต่หา้ มทานคู่
กับถั่วโฮดู เห็ดมกอี แป้งหมี่ หอม และถั่วเหลือง เพราะจะส่งผลร้ายต่อสมองและหัวใจ
บทเรียนเรื่อง ดุลยภาพของอาหารว่าด้วยเรื่องของวัตถุดิบในการท�ำอาหาร เพราะ
อาหารบางอย่างให้ทั้งคุณและโทษ หากน�ำไปผสมหรือแปรรูปผิดวิธี ซังกุงฮันเป็นผู้ถ่ายทอด
เจตนารมณ์ดา้ นการปรุงให้เหล่านางในฝึกหัดฟัง รวมถึงแดจังกึมด้วย ไม่วา่ จะเป็นกวองชอนโกล
(ซุปไก่ฟ้า) ชองเฮียง (ผงต้นกานพลู) หรือปลาบุงออ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีทั้งคุณและ
โทษควบคู่กัน
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“กวองชอนโกลนั่นท�ำให้สายตาแจ่มใส ปรับความดัน มีสรรพคุณ
หยุดอาการท้องเสีย ต่อไป มีสิ่งใดที่ห้ามทานกับไก่ฟ้าบ้าง ทราบหรือไม่”
“ถั่วโฮดู เห็ดมกอี แป้งหมี่ หอม และถั่วเหลืองค่ะ” ที่ตอบเป็น
เสียงของคึมยอง
“ทราบหรือไม่เป็นเพราะเหตุใด”
“เพราะส่งผลร้ายต่อสมองและหัวใจค่ะ”
“ถูกต้อง หากเครือ่ งปรุงหนึง่ กับสิง่ อืน่ สามารถเป็นได้ทงั้ คุณและโทษ
นีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่า ดุลยภาพแห่งอาหาร” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 2, น. 131)
2.2 ปลาบุงออ
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ห้ามทานกับกระเทียม เพราะจะท�ำให้เป็นไข้ หากทานดิบ
จะท�ำให้ร่างกายบวม หากทานกับตับหมู เนื้อไก่ เนื้อไก่ฟ้า หรือเนื้อกวาง ท�ำให้เกิดตุ่ม
ตามร่างกาย หากผสมกับดอกลิลลี่เป็นพิษ
บทเรียนเรื่อง ดุลยภาพของอาหารว่าด้วยเรื่องของวัตถุดิบในการท�ำอาหาร เพราะ
สมุนไพรบางอย่างให้ทั้งคุณและโทษ หากน�ำไปผสมหรือแปรรูปผิดวิธีจะท�ำให้เกิดผลร้าย
ซังกุงฮันเป็นผู้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ด้านการปรุงให้เหล่านางในฝึกหัดฟัง รวมถึงแดจังกึมด้วย
“ต่อไป มีสิ่งใดที่ห้ามทานกับปลาบุงออบ้าง จังกึมจงอธิบายมา”
“หากทานกับกระเทียมอาจเป็นไข้ ห้ามทานดิบๆ ท�ำให้ร่างกาย
บวม เช่นเดียวกับหากทานกับตับหมู เนื้อไก่ เนื้อไก่ฟ้า หรือเนื้อกวาง ท�ำให้
เกิดตุม่ ตามร่างกาย ผสมกับดอกลิลลีเ่ ป็นพิษ” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 2,
น. 132)
2.3 เข็มผึ้ง
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาอาการปวดเมื่อย ล้างพิษ กระตุ้นประสาทสัมผัส
เมื่อแดจังกึมสูญเสียประสาทลิ้มรส ซังกุงฮันจึงน�ำแดจังกึมไปรักษาจนหมอต่างพูด
เป็นเสียงเดียวกันว่าให้ท�ำใจยอมรับ แต่แดจังกึมไม่ได้หมดความพยายามแค่นั้น เธอขอ
อนุญาตซังกุงฮันไปปรึกษา อุนแพกเรื่องการสูญเสียประสาทลิ้มรส และเจออุนแพกก�ำลัง
เลีย้ งผึง้ อยู่ เขาได้เล่าถึงเหตุการณ์รกั ษาทหารทีโ่ ดนผึง้ ต่อยโดยบังเอิญปรากฏว่าโรคปวดเมือ่ ย
ของทหารได้หายไป พร้อมกับอาการบวมคันจากพิษผึ้ง แดจังกึมจึงขอให้อุนแพกรักษาให้
โดยให้ผงึ้ ต่อย แต่จดุ ทีจ่ ะให้ผงึ้ ต่อยนัน้ เป็นลิน้ ซึง่ เป็นจุดทีย่ ากแก่การควบคุมผึง้ ให้ตอ่ ยตรงจุด
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และเสี่ยงมาก แต่แดจังกึมก็อ้อนวอนจน อุนแพกต้องยอมรักษาโดยใช้วิธีการดึงเข็มจาก
ผึ้งออกมาก่อนจึงจะฝั่งลงไปที่ลิ้น
“เห็นลานฝึกซ้อมเนกึมวีด้านหลังหรือไม่ คราวก่อนมีทหารถูก
ผึ้งต่อย จึงได้ช่วยรักษา จึงได้พบเรื่องประหลาดขึ้น”
“บังเอิญถูกผึ้งต่อยที่บาดแผลเดิม รุ่งขึ้นปรากฏว่านอกจากอาการ
บวมลดลงแล้ว อาการปวดก็หายไปเป็นปลิดทิ้ง ก�ำลังล�ำบากใจว่าต้องฝังเข็ม
หรือไม่ ปรากฏไม่นานก็หายดีขึ้น” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 2, น. 178)
“ไม่แน่อาจถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้ ยิ่งไม่ได้ใช้มือของเราฝังเข็ม แต่ให้ผึ้ง
ฝังเข็มให้ ผู้ใดสามารถค�ำนวณจิตใจของสัตว์เดรัจฉานได้กัน”
2.4 แพมัล (หอยรูปหมวก)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ดูดหนองด้านใน
เมื่อใช้สมุนไพรรักษาเนื้องอกของแทซังกุงได้ แดจังกึมจึงเสนอการรักษาแบบผ่าตัด
แต่การใช้มีดผ่าตัดคนยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นปัจจุบัน และถือเป็นวิธีการรักษาแบบใหม่
ที่ขัดต่อระบบจารีตชุมชน คนในยุคนั้นไม่กล้าที่จะเสี่ยง ท�ำให้แทซังกุงเสนอให้ใช้แพมัลดูด
หนองออก
ทันทีที่ได้ยิน แทซังกุงกระโดดขึ้นโวยวายเสียงดัง ผู้ที่เจ็บป่วย
จนมิอาจเคลื่อนไหวร่างกาย ถึงกับ ร้องขอให้บุตรพาไปเซ่นไหว้แม่ย่าน�้ำ
พิดเตโจ ไม่ก็ตนยินยอมให้ใช้แพมัลได้
“แพมัลหรือ”
“เป็นหอยรูปหมวกพบมากในเกาะแห่งนี้ เกาะแน่นอาศัยอยูบ่ นหิน
มีเรี่ยวแรงเกาะหินแน่นจนต้องใช้มีดแคะออก ได้ยินว่าหากน�ำมาวางบนแผล
จะสามารถดูดหนองด้านในออกได้ดี” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 84)
2.5 อิงออ (ปลาคาร์ฟ)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง เพิ่มพลังเพศ
ขณะที่แดจังกึมและอึนบีแพทย์หญิงรวมรุ่นเรียนรู้วิธีการต้มและเคี่ยวยา ผ่านไป
สองวันทั้งสองเริ่มง่วง จึงเริ่มเล่าเรื่องต่างๆ รวมถึงเคล็ดวิธีการรักษาโรค เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้แก่กันอีกทางหนึ่ง
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“คราวที่อยู่ส�ำนักคัมยอง มณฑลชอลลา ได้ยินบรรดาทาสกวานบี
เล่าให้ฟงั ใต้ภเู ขาชือ่ ยงฮุซาน มีองิ ออ (ปลาคาร์ฟ) อาศัยอยูใ่ นล�ำธารด้านล่าง
หากน�ำไปตีตามล�ำตัวพอให้เจ็บปวด จะมีน�้ำตาไหลออกมา น�ำน�้ำตานั้นมาใช้
ปรุงยาชองเหนียกเจ (เพิม่ พลังเพศ) ได้” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 198)
2.6 กาวอาเกียว
สรรพคุณตามท้องเรื่อง บ�ำรุงโลหิต และห้ามโลหิต
แดจั ง กึ ม ขัด ค�ำสั่งของแพทย์หญิงเพราะรอแพทย์ ห ลวงไม่ ไ หว เธอคิ ด ว่ า เวลา
ทุกนาทีย่อมมีค่าส�ำหรับการรักษา และอาการขององค์ซุกวอนก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น นางจึง
ฝั่งเข็มเพื่อขับของเหลวออกจากร่างองค์ซุกวอน เพราะการท�ำคลอดในครั้งนี้ เป็นกรณีของ
เด็กแฝด และการกระท�ำของแดจังกึมในครั้งนี้เป็นผลของความขัดแย้งกับระบบอ�ำนาจเก่า
ของเหล่าบรรดาแพทย์หลวงอีกด้วย
เสร็จสิ้นจึงไปหาคักพุลในหอเนอึยวอน คักพุลนั้นบางครั้งเรียกว่า
กาวอาเกียว เป็นสารสกัดเข้มข้นได้จาการต้มหนังสัตว์ เช่น ลา วัว หรือหมู
เป็นต้น นอกจากช่วยบ�ำรุงโลหิต ยังมีสรรพคุณห้ามโลหิตได้อย่างชะงัด
ทั้งยังได้ใส่ดอกพูดึลกด ใบชึกแพกอิบ และหญ้าหยักชุก บดผสมลงน�้ำต้มยา
(ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 4, น. 65)
3. สมุนไพรแร่ธาตุ มีรายชื่อจ�ำนวน 5 ตัวยา ดังนี้
3.1 ปิ่นเงิน
สรรพคุณตามท้องเรื่อง รักษาฟันผุ
ซังตอกนั้นเลื่องลือเรื่องการรักษาสมุนไพรพิษและแมลงพิษ นางจึงใช้ปิ่นเงิน
ในการรักษาอาการฟันผุ เพราะการลิ้มรสก่อนพระราชาเสวยยังใช้ช้อนเงินในการตรวจจับ
การลอบวางยาพิษเบื้องต้น เงินจึงมีความสามารถในการขับเชื้อโรค ซังตอกจึงเป็นแพทย์
หญิงที่มีชื่อเสียงในเกาะเชจูโดและเลื่องลือไปถึงเมืองฮันยาง
“ชื่อเสียงด้านการรักษาอาการฟันผุและการปวดบวมของซังตอก
มิเพียงใน เกาะเชจูโดเท่านั้น แต่ยังโด่งดังไปถึงฮันยางเช่นกัน นางขึ้นชื่อเรื่อง
การรั ก ษาอาการฟั น ผุ โ ดยใช้ ป ิ ่ น เงิ น นั้ น นอกจากสามารถตรวจจั บ พิ ษ
ยังสามารถขับเชื้อโรคได้ ดังนั้นการใช้ปิ่นเงินปักผม จึงทั้งชาญฉลาดและ
ให้คุณประโยชน์อีกด้วย” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 77)
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3.2 น�้ำนับซอลซู
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ป้องกันชรา และป้องกันโรคติดต่อ
แดจังกึมเป็นที่รักของฮองเฮายิ่ง เนื่องจากนางเป็นคนพยายาม อดทน และน�ำสิ่ง
ที่ดีที่สุดมารักษาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นน�้ำจากยอดสมุนไพรร้อยชนิด (น�้ำค้างรุ่งอรุณหนึ่งร้อย
ปลายหญ้า) หรือเครื่องเสวยที่ป้องกันแพบนับ (โรคด่างตามผิวหนัง) ท�ำให้แดจังกึมจึงเป็น
คนสนิทของฮองเฮา
“อืม เป็นเช่นนั้นหรือ?”
“ทั้งยังมีสิ่งที่เรียกว่า น�้ำนับซอลซู ซึ่งหมายถึงน�้ำที่ได้จากหิมะ
ที่ละลายในวันแคนัล (จันทรคติ 22 - 23 ธ.ค.) จากนั้นน�ำมารักษาไว้ในที่เย็น
เพื่อต้มเป็นน�้ำชาตลอดทั้งปี นอกจากช่วยป้องกันชรา ได้ยินว่าสามารถ
ป้องกันโรคติดต่อได้ นอกจากนี้ ยังมีน�้ำใต้เหมืองแร่ชาซูจอง หากน�ำมาต้มชา
จะได้เป็นชาเสริมพลังชีวิต ขอมามาประทานอภัย ข้าน้อยมิอาจหาน�้ำจาก
ทั้งสองแหล่งมาได้เพคะ” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 4, น. 27)
3.3 จินซา (สารปรอท)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ท�ำให้ร่างกายและจิตใจสงบลงไม่สั่นไหว สายตาแจ่มใส
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และผิวพรรณสดใส
ยองโนเป็นนางในคนสนิทของซังกุงเชว ถือเป็นมือขวาของซังกุงเชวในการท�ำเรือ่ งร้าย
ต่างๆ รวมถึงการใส่จินซาลงในหม้อไฟ เพื่อลอบวางยาพิษฮองเฮาโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือ
โดยใช้ดลุ ยภาพแห่งอาหารเป็นกล จินซานัน้ มีสรรพคุณต่อร่างกาย ท�ำให้จติ ใจสงบลงไม่สนั่ ไหว
สายตาแจ่มใส กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและผิวพรรณสดใส หากได้รับความร้อนก็จะ
แปรสถานะเป็นยาพิษ การใส่ลงในหม้อไฟจึงถือเป็นการวางยาพิษ
ครั้งที่เริ่มสั่งการให้ยองโนใส่จินซา (สารปรอท) ลงในเครื่องเสวย
ชอนโกล (หม้อไฟต้มเผ็ด) ก่อนส่งเข้าต�ำหนักจุงกุนชอน (ต�ำหนักฮองเฮา ตน
ได้หาข้ออ้างไว้เป็นที่เรียบร้อยจินซานั้นแม้เป็นแร่ธาตุแต่ก็มีรสหวานเมื่อบด
เป็นผงละเอียด สามารถใช้เป็นยามีสรรพคุณเป็นเลิศ ท�ำให้ร่างกายสงบลงไม่
สั่นไหว ทั้งช่วยให้จิตใจสงบลง สายตาแจ่มใส กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต อีก
ทั้งผิวพรรณสดใส สามารถใช้ได้ กระทั่งยามมีไข้สูงจนเพ้อเจ้อ หรือแตกตื่น
ตกใจ กระทั่งยามเจ็บปวดหรือมีอาการแน่นหน้าอก แต่ปัญหาคือ หากได้รับ
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ความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นยาพิษในทันที นี่เป็นสาเหตุให้
ใส่ลงในอาหารหม้อไฟเช่นชอนโกล (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 4, น. 102)
3.4 น�้ำชองฮวาซู
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ท�ำให้นอนหลับดี ระงับการหลั่งโลหิต สีหน้าสดใส และ
ระงับอาการท้องเสียหลังดื่มสุรา
การเลื่อนสถานะของแดจังกึมท�ำให้นางเป็นที่โปรดปรานขององค์ฮ่องเต้มาก
อาจเพราะการดูแลด้านอนามัยและความปลอดภัยอย่างมิขาดตกบกพร่อง แดจังกึมใส่ใจ
ทุกรายละเอียดในการรักษาแม้แต่น�้ำที่เธอน�ำมาต้มโอสถให้องค์ฮ่องเต้ เธอยังคัดสรรน�้ำแร่
เป็นพิเศษ
“น�ำ้ ชองฮวาซูนนั้ เป็นน�ำ้ บ่อแร่ทไี่ ด้ในยามเช้ามืด นอกจากเปีย่ มด้วย
พลังสะอาด ท�ำให้นอนหลับดี ระงับการหลั่งโลหิต ท�ำให้สีหน้าสดใส ระงับ
อาการท้องเสียหลังดื่มสุรา ทั้งยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งอีกทางหนึ่งเพค่ะ
ที่ส�ำคัญหากน�ำน�้ำชองฮวาซูมาต้มเคี่ยวโอสถ ย่อมเพิ่มสรรพคุณโอสถได้
เต็มที่อีกด้วยเพค่ะ ฝ่าบาท” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 4, น. 255)
3.5 แผ่นคีวาจัง (ศิลามุงหลังคา)
สรรพคุณตามท้องเรื่อง ประคบบาดแผล ลดอาการคันเรื้อรัง
สตรีแซ่ซองเป็นนักโทษในอาญาแผ่นดิน รับโทษนันจังเฮีย5 ง (โทษเฆี่ยนโบย) แล้ว
ถูกขับไล่มาอยู่เกาะเชจูโดก่อนแดจังกึม ในฐานะทาสหลวงกวานบี แซ่ซองโดนโบยจนเกิด
อาการคันเรื้อรังบริเวณบาดแผล มักร้องรบกวนผู้อื่นจนนอนไม่หลับ และขอให้แดจังกึมช่วย
เกาบริเวณหลังทุกคืน แดจังกึมจึงหาวิธีช่วยรักษาอาการคันของซังซอง โดยใช้เปลือกไม้
นือรึบ (ยูลัน) ส่วนเปลือกมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ยูกึนพี” (รักษาโรค)
“สุดท้าย จึงตัดสินใจใช้เปลือกไม้นือรึบ (ยูลัน) ทดแทน ใบอ่อน
ยามฤดูใบไม้ผลินั้นสามารถเคี้ยวทานได้ ส่วนเปลือกรากที่เรียกว่า ยูกึนพี
สามารถแช่น�้ำ น�ำมาบดต�ำละเอียด ใช้ประคบบาดแผลได้ ยิ่งใช้แผ่นคีวาจัง
(ศิ ล ามุ ง หลั ง คา) อั ง ไฟจนร้ อ น และนาบลงบนบาดแผล ยิ่ ง ช่ ว ยสมาน
บาดแผลได้รวดเร็วขึ้น” (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2548, ล. 3, น. 60)
5

ทาสหลวงกวานบี หมายถึง เป็นทาสของแผ่นดิน ซึ่งต่างจากโนบีที่เป็นทาสของบุคคล

70

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

สรุปและอภิปรายผล

ผลการศึกษาสมุนไพรใน “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” ปรากฏชื่อสมุนไพรที่ผู้
แต่งบรรยายสรรพคุณจ�ำนวน 44 ขนาน สามารถแบ่งเป็นสมุนไพรพืช 33 ขนาน สมุนไพร
สัตว์ 6 ขนาน และสมุนไพรแร่ธาตุ 5 ขนาน
การศึกษาในครั้งนี้พบว่าสมุนไพรที่ปรากฏในนวนิยายเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม
จอมนางแห่งวังหลวง” มีทั้งส่วนที่ให้คุณประโยชน์และโทษแก่ร่างกาย เรียกว่า “ดุลยภาพ
แห่งสมุนไพร” ปรากฏจ�ำนวน 5 ขนาน คือ กวองชอนโกล (ซุปไก่ฟ้า) ชองเฮียง (ผงต้น
กานพลู) ปลาบุงออ ยุกดูกุกับโสม และจินซา (สารปรอท) เช่น ยุกดูกุ มีสรรพคุณ ดีต่อ
กระเพาะอาหาร ล�ำไส้ และรักษาอาการเลือดลมอักเสบเรื้อรัง และโสม มีสรรพคุณเพิ่มพูน
ก�ำลัง ช่วยเร่งสรรพคุณของยา แต่หากน�ำยุกดูกุกับโสมมาผสมและบริโภครวมกันจะท�ำให้
เกิดผลข้างเคียง (ไม่ว่าจะในปริมาณน้อยหรือมาก) คือ ท�ำให้ร่างกายแข็ง เหน็บชา เหตุการณ์
ใน นวนิยายเป็นตอนที่องค์รัชทายาทเสวยซุปชุงโจ ที่มีส่วนผสมของโสมอยู่ด้วย แล้วรับ
ประทานยุกดูกุ เข้าไปเพื่อรักษาอาการเลือดลมอักเสบและช่วยในการจดจ�ำ จึงท�ำให้เกิด
อาการเหน็บชา ร่างกายแข็ง ผู้หาสาเหตุแห่งการเกิดโรคเจอ คือ “แดจังกึม” โดยนางใช้
ร่างกายตนเองทดลอง
สรรพคุณสมุนไพรทีป่ รากฏในนวนิยายเกาหลีเรือ่ ง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง”
แยกเป็นสรรพคุณตามท้องเรื่องและสรรพคุณตามต�ำรายา ซึ่งปรากฏชื่อสมุนไพรในนวนิยาย
เกาหลีเรื่องนี้ตรงกับสมุนไพรของไทย จ�ำนวน 11 ชนิด และมีสรรพคุณทางยาเหมือนกันทั้ง
ในนวนิยายและ ต�ำรายา เช่น ซุง หรือ ซุงเช (ผักกาด) ปรากฏสรรพคุณตามท้องเรื่อง คือ
บ�ำรุงเวลาร้อนล�ำไส้ ป้องกันไข้หวัด เวียนศีรษะ ถ่ายไม่สะดวก และช่วยแก้กระหายหลังดื่ม
สุ ร า และผู ้ ศึ ก ษาค้ น หาสรรพคุ ณ ตามต� ำ รายา คื อ ช่ ว ยเจริ ญ อาหาร แก้ ก ระหาย
ลดอาการไอ เสมหะ แก้เลือดก�ำเดา แก้อาเจียนเป็นเลือด ช่วยรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ
ช่วยขับปัสสาวะ และช่วยแก้พิษสุรา
สรรพคุณทางยาที่ปรากฏในนวนิยายซึ่งตรงกับต�ำรายานั้น แสดงให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ของตัวละคร “แดจังกึม” ผู้เป็นแพทย์หลวงหญิงคนแรก ในประวัติศาสตร์เกาหลี และ
ความช�ำนาญด้านการแพทย์ของผู้แต่งนวนิยายเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง”
นอกจากสมุนไพรใช้เป็นยารักษาโรคแล้ว ยังใช้ประโยชน์เป็นอาหาร ใช้เตรียมเป็น
เครื่องดื่ม ใช้เป็นอาหารเสริม เป็นส่วนประกอบในเครื่องส�ำอาง ตลอดจนใช้เป็นหนทาง
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แสวงหาอ�ำนาจ ในทางตรงกันข้ามสมุนไพรจ�ำนวนไม่น้อยที่มีพิษ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้เกิน
ขนาดจะท�ำให้เกิดพิษต่อร่างกาย สมุนไพรแต่ละชนิดจะมีประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับว่าใช้คู่
กับสิ่งใด และจะใช้เพื่อท�ำการใด ดังนั้นสมุนไพรจึงเปรียบเหมือนดาบสองคมที่ต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังและรู้เท่าทันถึงปัญหาที่จะตามมา
ผู้ศึกษาพบว่า ยังมีประเด็นน่าสนใจที่จะศึกษานวนิยายเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม
จอมนางแห่ ง วั ง หลวง” อี ก มาก โดยเฉพาะการศึ ก ษาด้ า นความเชื่ อ ในการรั ก ษาโรค
ซึ่งบทความนี้ไม่ได้กล่าวถึง โดยอาจศึกษาในแง่ของผลแห่งความเชื่อกับระบบจารีตชุมชน
เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการรักษาโรคอย่างครบถ้วนและรอบด้าน และการที่นวนิยายเกาหลี
เรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” ได้รับความนิยมจนเกิดกระบวนการผลิตซ�้ำทาง
วรรณกรรมในประเทศไทยถึง 4 ครั้ง ภายในช่วงเวลา 10 ปี น่าจะมีปัจจัยในเรื่องของ
การเผยแพร่วัฒนธรรมและการสร้างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง และเชื่อว่าหากได้มีการน�ำนวนิยาย
เกาหลี เรื่ อ งนี้ ม าศึ ก ษาในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ก็ จ ะท� ำ ให้ ม องเห็ น ภาพรวมของการสร้ า งและ
เสพนวนิยายเรื่องนี้มากขึ้น.
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