
๑ 
 

 
 

บัญชีส ารวจเอกสารส่วนบุคคล 
นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

(๕) สบ ๕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 

ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

(๕) สบ ๕  
เอกสารส่วนบุคคล นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 
ระยะเวลาของเอกสาร  รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๖ – พ.ศ. ๒๕๔๙ 
จ านวน  ๒๐ กล่อง 
 
ประวัติ 
 นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ที่ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาเป็นหมอยาพื้นบ้าน มารดาเป็นชาวนา หลังจบการศึกษาภาคบังคับชั้นประถม
ปีที่ ๔ แล้ว ได้ออกรับจ้างทํางานทั่วไป จนกระทั่งอายุ ๑๕ ปี จึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อทํางาน โดยเป็น
ลูกจ้างในกิจการต่าง ๆ หลายแห่ง ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาด้วยตนเอง (ศึกษาผู้ใหญ่) จนสอบเทียบได้
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คร้ัน พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้เดินทางกลับบ้านและบวชเป็นพระภิกษุที่วัดใกล้บ้านเป็นเวลา ๖ 
เดือนเมื่อลาสิกขาบทแล้วได้กลับเข้ากรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่งเพื่อทํางาน  

ต่อมาได้ถูกเกณฑ์ทหารเข้าประจําการอยู่ ๒ ป ีหลังปลดประจําการได้กลับไปอยู่ที่หมู่บ้านห้วย
หิน ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลาง เป็นนายทุนปล่อยกู้ใน
ท้องถิ่น และในขณะเดียวกันก็ทําไร่ไปด้วย การเป็นนายทุนทําให้เข้าใจสภาพชาวบ้านที่ถูกเอาเปรียบ จน
ตัวเองไม่สามารถทนต่อความรู้สึกที่เข้าไปมีส่วนร่วมได้ จึงเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว แต่ราคา
ของพืชผลไม่แน่นอน ทําให้เป็นหนี้เป็นสินจนต้องขายที่ดินส่วนใหญ่เพื่อปลดเปลื้องหนี้  โดยเหลือที่ทํา
กินอยู่เพียง ๙ ไร่เศษจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อหวังผลกําไรแล้วไม่ประสบผลสําเร็จ  ทําให้ต้องกลับมา
เร่ิมต้นชีวิตใหม่ ด้วยการปลูกพืชเพื่อให้ตนเองพอกินก่อนเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อหารายได้  มาเป็นการ
ผลิตเพื่อลดรายจ่ายในลักษณะพึ่งพาตนเอง และสร้างหลักประกันให้แก่ชีวิตอย่างถาวร ซึ่งการดําเนินชีวิต
อยู่บนหลักธรรมแห่งการพึ่งตนเองนี้ ทําให้ชีวิตที่ล้มเหลวดีขึ้นและยังสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนได้ 
จนเป็นที่รู้จักกันทั้งในหมู่เกษตรกร ข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในฐานะปราชญ์
ชาวบ้านที่ได้พัฒนาที่ดินให้เป็นวนเกษตร เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองและการพัฒนา
แบบยั่งยืนผลงาน 

ท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านประสานผลประโยชน์ระหว่างชุมชนกับราชการ เป็นต้นแบบการ
พึ่งตนเองโดยพัฒนาที่ดินให้เป็นวนเกษตรแก่ผู้สนใจขอเข้าดูงานปีละหลายพันคน  เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้การอบรมทางวิชาการ เป็นกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายการศึกษาระดับชาติ เป็นผู้ฟื้นฟูทํานุบํารุงวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นผู้ปลูกฝังจิตสํานึกให้
เยาวชนรักและรู้คุณค่าของป่า เป็นวุฒิสมาชิก เป็นคนดีศรีสังคม และเป็นอ่ืน ๆ อีกมากนอกจากนี้
ตลอดเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา คําบรรยายในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับการเรียบเรียงและนํามาตีพิมพ์เผยแพร่
เป็นหนังสือมากมาย เช่น วนเกษตรวิถีใหม่แห่งการพึ่งตนเองและฟื้นฟูธรรมชาติ  สู่สังคมวนเกษตรสํานึก



๓ 
 

อิสระของชาวนาชาวไร่ ความคิดของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม และสังคมถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
ความใฝ่ฝันของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เป็นต้น  

ด้านรางวัล / การเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคม ปี พ.ศ. 2532 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2535 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกษตรกรดีเด่นแห่งเอเชียแปซิฟิก ขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมาชิกวุฒิสภา สายเกษตรกร ได้รับพระราชทานครื่องราช
อิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเมื่อ พ.ศ. 2552 นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม ได้รับพระราชทานรางวัล 
"ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําปี 2552 ณ มณฑลพิธีสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 
2552 

ปัจจุบันอยู่ที่ ๒๒๔ หมู่ ๑ บ้านห้วยหิน ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๔๑๖๐ โทรศัพท์ (๐๓๘) ๕๙๗ – ๔๔๑, (๐๓๘) ๕๙๗ – ๗๑๕  โทรสาร (๐๓๘) ๕๙๗ – ๔๔๑, ๕๙๗ – 
๗๑๕  ในรถ (๐๑) ๒๑๘ – ๙๐๔๓  
 
ค าอธิบายเน้ือหา  
 เอกสารชุดนี้ เป็นเอกสารที่นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม รวบรวมขึ้น จากการทํางานมีทั้งเอกสารส่วนตัว 
เช่น สมุดบันทึกการทํางาน ใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่าง ๆ เป็นต้น และหนังสือตํารายาแผนโบราณ 
อันเป็นมรดกที่รับช่วงต่อจากบิดา คือ นายจันดี  เข็มเฉลิม ประกอบไปด้วย ตํารายาแผนโบราณที่บันทึก
ลงในสมุดไทยดําไทยขาว ใบลาน สมุดบันทึก และหนังสือ ที่เขียนด้วยลายมือทั้งอักษรขอมไทย 
อักษรไทยน้อย และอักษรไทยโบราณ มีอายุระหว่าง ร.ศ. ๑๒๖ - พ.ศ. ๒๕๔๙  
 เอกสารชุดนี้ ให้คุณค่าทางด้านการแพทย์แผนโบราณและประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ถือ
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น สามารถนําความรู้จากเอกสารเหล่านี้ 
ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของบุคคลในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป และนําไปศึกษาวิจัยด้าน
สมุนไพรต่อไปได้  
 
การจัดเรียง  จัดเรียงตามเนื้อหาและยุคสมัย 
คู่มือช่วยค้น  บัญชีสํารวจเอกสาร 
ผู้จัดท าคู่มือช่วยค้น ประคอง  แก้วนัย 
   วรรณวิภา  สอาดจิตร์  
วันท่ีจัดท า  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 



๔ 
 

เอกสารส่วนบุคคล นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 
(๕) สบ๕ 

            
           หน้า 
(๕) สบ ๕  / ๑ - ๙๐ หนังสือต ารายา        ๕ 
(๕) สบ ๕ . ๑   ต ารายา คาถารักษาโรค  และต าราพยากรณ์    ๑๐ 
       . ๑ สมุดไทด าไทขาว        ๑๐ 

           . ๒ ใบลาน         ๑๕ 
      . ๓ สมุดบันทึก อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย  และอักษรไทย  ๑๖ 

(๕) สบ ๕ . ๒  สมุดบันทึกส่วนตัว      ๒๐   
(๕) สบ ๕ . ๓  เกียรติคุณและรางวัล      ๒๑  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

      บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ หนังสือตํารายา 

พ.ศ.  –  
(๑ –  ๒๔) 

กล่อง ๑ – ๒  
 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๑ ตํารายา ของ น้อย พรมพิทักษ์  มปท. ๑ เล่ม (กล่อง ๑) 
๒ ตํารายา ที่มา เล่ม ๒ / ๗  มปท. ๑ เล่ม  
๓ เล่ม ๑ ตํารายา ๑๒ ขนาน มปท. ๑ เล่ม  
๔ ยาต้มรักษาโรคบุรุษ มปท. ๖ แผ่น  
๕ ตํารายา ที่มา น้อยพรมพิทักษ์ (หน้า ๑-๖๕) มปท. ๑ เล่ม  
๖ ตํารายา ที่มา เล่มที่๕ / ๒๙ มปท. ๑ เล่ม  
๗ ตํารายา ที่มา เล่ม ๒ มปท. ๑ เล่ม  
๘ ตํารายา ที่มา น้อย พรมพิทักษ์ (หน้า ๑-๒๖) มปท. ๑ เล่ม  
๙ ยาสตรี มปท. ๑๓ แผ่น  

๑๐ ยาสตรีและเด็ก มปท. ๑๕ แผ่น  
๑๑ ตํารายา ปู่ทองคํา เข็มเฉลิม มปท. ๑ เล่ม  
๑๒ ทรางขโมยเด็ก ชุดที่ ๑ มปท. ๓๗ แผ่น  
๑๓ โรควัณโรค มปท. ๖ แผ่น  
๑๔ ยาหมอไหญ่ มปท. ๑ เล่ม  
๑๕ ตําราแพดหลวง มปท. ๑ เล่ม  
๑๖ คาถาตํารายา มปท. ๑ เล่ม  
๑๗ ยาจําเริญอายุและหนังเหนียว มปท. ๑ เล่ม  
๑๘ ยาแก้ลม มปท. ๙ แผ่น  
๑๙ ตํารายา ที่มา (ไตรโลกประชุม ) มปท. ๑ เล่ม ลายมือเขียน 
๒๐ สมุดบันทึกตํารายาภาษาไทยและภาษาขอมไทย มปท. ๑ เล่ม  
๒๑ ยาไทยเบ็ดเตล็ด มปท. ๑ เล่ม (กล่อง ๒) 
๒๒ คําภีร์แพทย์ มปท. ๑ เล่ม  
๒๓ คาถาล่องหน มปท. ๑ เล่ม  
๒๔ ตํารายาสังวาล มปท. ๑ เล่ม  



๖ 
 

      บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ หนังสือตํารายา 

พ.ศ. –  
(๒๕ – ๔๗) 
กล่อง ๒ – ๓ 

 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๒๕ เศษบันทึกเบ็ดเตล็ด ของ หมอจันดี เข็มเฉลิม มปท. ๘๘ แผ่น  
๒๖ ยาแก้เสมหะ แก้ไอ แก้ริดสีดวง มปท. ๑ เล่ม  
๒๗ ยาแก้คุณแก้ผี มปท. ๑ เล่ม  
๒๘ ตํารายาน้ํามันขี้ผึ้ง ชีวะกะ มปท. ๑ แผ่น  
๒๙ ยาของลุงดี  เกตุดํา มปท. ๙๒ แผ่น  
๓๐ ยาแก้โรคบุรุษเข้าค้อ มปท. ๙ แผ่น  
๓๑ ยาหม้อต้มรักษาโรค มปท. ๓ แผ่น  
๓๒ ยาหม้อต้มถ่ายระบายพิษโรคทุกชนิด  เส้นกระษัย มปท. ๑๗ แผ่น  
๓๓ ยาหม้อต้มแก้เกล็ดกระดี่ขึ้นตา มปท. ๒๘ แผ่น  
๓๔ คาถาแก้ป่วง  และตํารายา มปท. ๑ เล่ม (กล่อง ๓) 
๓๕ ยาถ่ายเพิ่มเลือด  เพิ่มเน้ือ มปท. ๑ เล่ม  
๓๖ ยาดองสุราสําหรับอยู่ไฟแก้บวม  ท้องขึ้น  ท้องเฟ้อ 

 เจริญอาหาร 
มปท. ๙ แผ่น  

๓๗ ยาแก้ลมสาริบาด มปท. ๑๓ แผ่น  
๓๘ ยาเจริญอาหารเด็ก มปท. ๓ แผ่น  
๓๙ ตําหรับของหมอหลวงท่าไซ  ยาน้ํามันประคบ มปท. ๔ แผ่น  
๔๐ ยาละบายถ่ายพิษไข้  และท้องผูก มปท. ๓๐ แผ่น  
๔๑ ตําหรับยา  สตรีตั้งครรภ์รักษา มปท. ๕ แผ่น  
๔๒ ยาหม้อรักษาโรคสตรีโรหิด – มตลิด  มตมาด มปท. ๕ แผ่น  
๔๓ ยาอายุวัฒนะ  เป็นยากลั่นเอาน้ํายา มปท. ๘ แผ่น  
๔๔ ยาถอนพิษสําแรง มปท. ๑๐ แผ่น  
๔๕ ตั๋วยาของหมอทรงพนัสนิคม  จ.ชลบุรี มปท. ๑๔ แผ่น  
๔๖ ยาแก้ปากเปื่อย มปท. ๑๗ แผ่น  
๔๗ ยาต้มแก้กระษัย หญิง – ชาย มปท. ๒๓ แผ่น  



๗ 
 

      บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ หนังสือตํารายา 

พ.ศ. –  
(๔๘ – ๗๑) 
กล่อง ๓ – ๔ 

 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๔๘ ยาสูบแก้ริสสีดวงจะมูกทั้งหญิง - ชาย มปท. ๓ แผ่น  
๔๙ ยาอ้วนอนันตะคุณ มปท. ๒๔ แผ่น  
๕๐ ยาแก้กระษัยกร่อนพรรดึก มปท. ๑๗ แผ่น  
๕๑ ยารักษาโรคผิวหนัง (ยากิน ยาทา) มปท. ๑๔ แผ่น  
๕๒ ยาต้มหรือกลั่นเป็นยาน้ํา  รักษาโรคแผลในปาก มปท. ๖ แผ่น  
๕๓ ยาต้มแก้ไข้ เพื่อตาล,ทราง, มปท. ๖ แผ่น  
๕๔ ยาแก้โรคผิวหนัง มปท. ๓๖ แผ่น  
๕๕ ยาสตรีมีครรภ์ (ยาแก้พิด) มปท. ๔ แผ่น  
๕๖ ฉลากยาดองร้อยแปด มปท. ๑ เล่ม  
๕๗ ยาแก้โรคหิดพิษ มปท. ๗ แผ่น  
๕๘ ยาต้มแก้ไข้ผ่าระดู  ระดูผ่าไข้ มปท. ๓ แผ่น  
๕๙ ยาแก้เลือดออกทวาร มปท. ๓ แผ่น  
๖๐ ยาสตรีหลังคลอดบุตร มปท. ๔ แผ่น  
๖๑ ยาบํารุงโลหิตสตรี มปท. ๘ แผ่น  
๖๒ ๖  ยา มหานิลแท่งทอง มปท. ๑๐ แผ่น  
๖๓ ยาแก้เลือดทําบนกระดานไฟ มปท. ๗ แผ่น  
๖๔ ยาไฟประลัยกัลป์ขับเลือดเน่าร้ายต่าง ๆ มปท. ๑๒ แผ่น  
๖๕ ยาถ่ายสําหรับซางเด็ก มปท. ๑๒ แผ่น  
๖๖ ยาเหลืองสิทธิ์คุณแก้ไข้ มปท. ๙ แผ่น  
๖๗ ยารม มปท. ๖ แผ่น  
๖๘ ยาแก้เลือดลมขึ้นศีรษะ มปท. ๖ แผ่น  
๖๙ ยาบํารุงธาตุ ๔ แก้ธาตุพิการ มปท. ๘ แผ่น  
๗๐ ยาแก้ลมทั้งปวงเป็นต่าง ๆ มปท. ๑๔ แผ่น  
๗๑ ยาต้มถ่ายล้างหนองในมดลูก มปท. ๒๓ แผ่น (กล่อง ๔) 



๘ 
 

      บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ หนังสือตํารายา 

พ.ศ. ๒๔๕๖  
(๗๒ – ๘๕) 

กล่อง ๔ 
 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๗๒ ยาแก้ท้องร่วง มปท. ๑๑ แผ่น  
๗๓ ยาแก้โรคต่าง ๆ (ยาเจริญวรรณสมบูรณ์) มปท. ๑๕ แผ่น  
๗๔ ตํารายาธาตุ มปท. ๑๕ แผ่น  
๗๕ ยาหอมมหาแสงสว่างแก้ไข้ (ขนานประจํา) มปท. ๑๑ แผ่น  
๗๖ ยาแก้ริดสีดวงขึ้นปากคอ มปท. ๕ แผ่น  
๗๗ ยาเขียวใหญ่ มปท. ๕ แผ่น  
๗๘ คาถาแก้กรรม (อักษรไทยน้อยและภาษาไทย) มปท. ๑ เล่ม  
๗๙ คาถาส่งกะทง (อักษรไทยน้อยและภาษาไทย) มปท. ๑ เล่ม  
๘๐ ตํารายาไทย์ (สําหรับปรุงเป็นประจํา) มปท. ๑๘ แผ่น  
๘๑ คาถาบายศรีสู่ขวัญ  คาถาแลกเข้า   

(อักษรไทยน้อยและภาษาไทย) 
มปท. ๓๒ แผ่น  

๘๒ ยันต์มะหาอุต และยารักษาโรค 
(อักษรไทยน้อยและภาษาไทย) 

มปท. ๖๑ แผ่น  

๘๓ เคร่ืองแป้ง  (เบ็ดเตล็ด ตําหรับกลั่นยา) มปท. ๙ แผ่น  
๘๔ โกฎบัวไหล ว่านน้ํา จันทร์หอม มปท. ๗๗ แผ่น  
๘๕ หัวใจองคตช์และหัวใจบัก ยาแก้กระสายก่อน 

(อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อยและภาษาไทย) 
วันที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๔๕๖ 
๒๘ แผ่น  

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

      บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ หนังสือตํารายา 
พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๗๘ 

(๘๕ – ๙๐) 
กล่อง ๔ 

 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๘๕ หัวใจองคตช์และหัวใจบัก ยาแก้กระสายก่อน 

(อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อยและภาษาไทย) 
วันที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๔๕๖ 
๒๘ แผ่น  

๘๖ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาท
เวช รวบรวมพิมพ์ ได้สอบกับต้นฉบับหลวง ในหอ
พระสมุดวชิรญาณ โดย ได้รับพระอนุญาตจาก พระ
เจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ สภานายก
หอพระสมุดวชิรญาณ พิมพ์คร้ังที่สอง ๒,๐๐๐ ฉบับ 
โรงพิมพ์ พฤฒิบาศ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๔๕๗ ๑ เล่ม  

๘๗ ตํารา ปักษ์โหราศาสตร์ แล ตําหรับ หมอดู วิธี
อธิษฐาน ๑๐๐ อย่าง มีกรรมสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ทิพย์รัตน์  
ฉ,จ, ผู้รวบรวม 

วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๖๗ 

๑ เล่ม  

๘๘ กายวิภาควิทยาและ สรีรวิทยา เบื้องต้น สําหรับ 
นักเรียนพยาบาล ในกองสหุโทษ โดย นายกิมกัง  
สุวรรณกิจ M.B. แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 
๒๔๗๒ 

๑ เล่ม  

๘๙ สรรพคุณ ยาแผนโบราณ กับพิกัดและเวลาเก็บยา 
รวบรวมโดย นายช้อย  สุนทรกลิ่น แพทย์
ประกาศนียบัตรแผนโบราณ ชั้นที่ ๑  ราคาเล่มละ ๑ 
บาท (มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ)   
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไท  ถนนรองเมือง จังหวัดพระนคร 

วันที่ ๑ 
เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๗๓ 
 

๑ เล่ม  

๙๐ ตํารายาเกล็ด พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ พระคัมภีร์สมุฏฐาน
วินิจฉัย พระคัมภีร์โรคนิทาน ตําราสรรพคุณยา และ
หมวดของยาต่าง ๆ จบบริบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ราคา
เล่มละ ๒ บาท โรงพิมพ์พานิชศุภผล ๑๑๒๖ ถนนสํา
เพ็ง กรุงเทพฯ นายฮอง ทรัพย์สุนทร ผู้พิมพ์โฆษณา 

วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๑ เล่ม 
จํานวน 

๑๓๘ แผ่น 

 



๑๐ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๑ สมุดไทดําไทขาว 

ร.ศ. ๑๒๖ - พ.ศ. ๒๔๘๓  
(๑ – ๑๖)  

     กล่อง ๕ – ๘ 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๑ ยาทาศอก ยาแก้ไข้ล้มโขง  มปท. ๗๔ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 

(กล่อง ๕) 
๒ ตําราครองเรือน มปท. ๑๓๔ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 
๓ ตํารายารักษาโรคต่าง ๆ  (นายหมวก  เพชรแก้ว) มปท. ๑๔๔ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 
๔ ตําราสร้างบ้านแบบโบราณ (คาถาและเลขยันต์) มปท. ๑๕๒ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 
๕ ตําราพยากรณ์  หาของหาย มปท. ๑๖๘ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 
๖ หน้าต้นตําหรับยาเขยีว   (สําเนาจากสมุดไทยดํา

ไทยขาว) 
มปท. ๓๖ แผ่น สําเนา 

(กล่อง ๖) 
๗ จะกล่าวตําราแม้วคัดไว้แต่ดี  

(สําเนาจากสมุดไทยดําไทยขาว) 
มปท. ๓๘ แผ่น สําเนา 

๘ เล่มที่ ๑ (สําเนาจากสมุดไทยดําไทยขาว) มปท. ๒๗ แผ่น สําเนา 
๙ เวชศาสตร์วัณ์ณนา ตําราแพทย์แบบเก่า 

 (สําเนาจากสมุดไทยดําไทยขาว) 
รัตนโกสินทร์

ศก ๑๒๖ 
๑๐๕ แผ่น สําเนา 

๑๐ ตําราประชุมแผนฝี พ.ศ. ๒๔๘๓ ๔๙ แผ่น สําเนา 
๑๑ แกร่กมีออก + แกทรวงในคอ + ยาแก้กลอนลง

ฝ้า 
มปท. ๑๐๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

(กล่อง๗) 
๑๒ ตํารายา...ผู้มีชื่อว่ากุมารี มปท. ๑๕๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๑๓ จักเก้ลาถึงชินะวงองนะเรศ มปท. ๑๕๓ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๑๔ ฉลองเฉนิยวลแหวกบ้ว กระฉอก ชลธี มปท. ๓๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๑๕ ทรางลงท้อง มปท. ๔๕ หน้า ชํารุดต้องซ่อม

(กล่อง ๘) 
๑๖ ยาลมลับเตโชยูนิ มปท. ๓๑ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 



๑๑ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕  นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๑ สมุดไทดําไทขาว 

พ.ศ. - 
(๑๗ – ๓๕)  

กล่อง ๘ – ๑๐  
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๑๗ สี่ทิการิยะ ถ้าผู้ใดจะเรียนเปนหมอ มปท. ๒๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๑๘ ชัดรกไปดงงนรรก็จ๋าคิดเปนสัดเปนสัดเดระฉาร มปท. ๒๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๑๙ คาถาเป่าสารพัด (อ่มมะตึกตักหินผาหักยูไนหัวกู ) มปท. ๒๓ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๒๐ ยาทอนไสฝีดาด มปท. ๓๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๒๑ ยาแก้อีดําอีแดง   (บดระลายน้ํา กินดวยเล่าแกการ

ชูไจยแล) 
มปท. ๒๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๒๒ กุมารลาบวช (มาจะขอยอกรประนม) มปท. ๒๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๒๓ ยาแก้ซะอึก มปท. ๒๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๒๔ คาถาพเจ้าดอกเดื่อ มปท. ๘๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๒๕ คาถาหายตัว(ดาดุดูมีวางตายุมีไดรอง) มปท. ๒๒ หน้า ชํารุดต้องซ่อม

(กล่อง ๙) 
๒๖ ชื่อว่าเทพนีมิด มปท. ๒๒ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๒๗ ดินประสิว ๒ รากคล้ายเครือ ๒ มปท. ๕๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๒๘ เหลืองตัวเหลืองก็ดี เอาฝักซมปวย มปท. ๒๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๒๙ ประการ มุทะกาษ มี ๔ ประการ มปท. ๓๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๓๐ ยาแก้ลม ยาแก้โรคทั้งปวง มปท. ๑๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๓๑ ยาแก้หอบใหญ้ย มปท. ๓๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๓๒ ยาแกกลอนลม (เพ้ราะ ๑ ตําพอกท้องน้อย) มปท. ๓๔ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๓๓ เท่าลําตาล กินพุงพล่านทั้งกายา มปท. ๒๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๓๔ หล้วง ๑ สิ่งละกํามือ ฝักราชพรึก ๕ ฝัก มปท. ๑๒ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๓๕ ปลูกเรือนจะได้ลาภทุกสิ่งแล มปท. ๓๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

(กล่อง ๑๐) 



๑๒ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๑ สมุดไทดําไทขาว 

พ.ศ. - 
(๓๖ – ๔๖)  

       กล่อง ๑๐ – ๑๑ 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๓๖ ยาแก้รากมอทะเล ยาแก้รากมะยม (รากมะนาว ๑  

รากสาโรง ๑) (อักษรไทยน้อยและอักษรไทย) 
มปท. ๓๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๓๗ ปัญจขันธ์ (ระบบชวสงขาระขัน ๔ ขวา) 
(อักษรขอมไทยและอักษรไทย) 

มปท. ๖๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๓๘ พระกาถาพระยาไก้ยเถื่อน (อักษรขอมไทยและ
อักษรไทย) 

มปท. ๑๐๔ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๓๙ ยายิงออกลูก (หสิฬการิยะ นํามันฝารัง เอาแหวมู ๑) 
(อักษรขอมไทยและอักษรไทย) 

มปท. ๙๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๔๐ ยาต้มทูเลาธาตุทั้ง ๕ มปท. ๕๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๔๑ รากมะกลุด ๑ รากมะนาว ๑ มปท. ๔๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม

(กล่อง ๑๑) 
๔๒ นางจึงยอกรรับพอนด้วยดี มปท. ๒๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๔๓ ๓ สารกรมะทัน หนังสือสันญาจางบลและประกัน 

ประท้วน (มิธรรมราชองกาน) 
มปท. ๒๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๔๔ คาถาเปาทราง (ณ้าตํนดําลาหอยาแลท้านเอย) มปท. ๒๔ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๔๕ คัมภีพรปโลหิต  สารกรํมทัน   (สมุดไทยดํา - ไทย

ขาว) 
มปท. ๒๒ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๔๖ ยาแก้ลิดสีดวง ย้าแก้ก้อนแห้ง ยาแก้ลํมกร้น  
ยาชื่อวิสันพะยากลาง วิษําภะญาไหญ่ ยามหานิล ยา
นัดชื่อแผ้วไนทรวงอํก ยาแก้ฝีไนท้องทั้งปวง 
(แดงเหลืองเขียวดํากินยานี้หายแล) 

มปท. ๒๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

 



๑๓ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๑ สมุดไทดําไทขาว 

พ.ศ. - 
(๔๗ – ๕๕)  

     กล่อง ๑๑ – ๑๒ 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๔๗ ยาแก้สันนิบาดทั้งปวง (เอานึ่งกินเพลาเช้าแก้สันนิ

บาดตริเพด) 
มปท. ๒๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๔๘ ตํารายาเมืองตักกะสีปลา (สีฏีการิยะ) มปท. ๓๒ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๔๙ ยาใขษาริบาดแล  ยาแก้ประดงทั้งปวง ยาทูเลาทาดทั้ง 

๕  ยาแก้ใคเหนือษาริบาด  ยาบิดลงเลือด ยาแก้อับจํน 
(เมิกใดยพญานัคราชมิใดยเลิกพังพารใสย) 

มปท. ๒๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๕๐ ยาบํารุงเลือด ยาสุมลมบาดทะจิด ยาน้ํามันยอนหู ยา
แปลอีดําอีแดง ยาปลุกโลหิต แก้เลือดเปนบา  แก้
เลือดตีขึ้น แก้เขียวแทงทวย ยาชิวสวนพรราม ยา
เหลือง แกแสปรอนฝีดาษ ยาฝีดาดแกคัน ยาตมฝิดาด
เมิอลมเจบ (แลคนท้องออกฝีจบเท่านี้แล) 

มปท. ๓๒ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๕๑ ยาครรใน ยาเหลือง ยาต้มรูฝีดาด ลัคนฝีดาด แก้คัน ฝี
ใบเกริอม ยาฝีนมยวง ยาเขียวพศดาน ยาก่ทงหัวฝี 
ยาจดูฝีแขกแลฝีกาน ยาตําฝี (ยาขี้กลากพันธ่ไน) 

มปท. ๒๖ หน้า ชํารุดต้องซ่อม
(กล่อง ๑๒) 

๕๒ (จึงบริวานก็ขึ้นมาตามลําใสย)  ทรางแดง ยาแก้กลาก
เกลื่อน แก้ตารขโมย 

มปท. ๓๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๕๓ คาถาสูนฝี ยาแก้เหน็บชา ยาแก้ลิดสีดวง ยาเขียวหอม มปท. ๒๐ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 
๕๔ ยาอนันทะคูน ยาควาดซางเดง ยาต้มแก้ซางเดก ยาตม

แกใข  ยาแกลมสารพัดลม  ยากวาด  ยาต้มแลวดอง  
ยาตอตมกิน ยาตมแกใขยแกมซาง ยาแกริดสีดวง  ยา
แกโลหิด ยาแกใข 

มปท. ๓๒ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 

๕๕ สมุดไทยดํา (อักษรไทยและอักษรไทยน้อย) มปท. ๒๘ หน้า ชํารุดต้องซ่อม 



๑๔ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕  นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๑ สมุดไทดําไทขาว 

พ.ศ. ๒๔๘๒ 
(๕๖ – ๕๘)  

กล่อง ๑๒ 
 

เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๕๖ ยาวารเข้างาน (เอาดอกบูชางและบังหลวง มะลิซ้อน -  

กระดังงา) (อักษรไทยและอักษรไทยน้อย) 
มปท. ๒๔ หน้า ชํารุดต้อง

ซ่อม 
๕๗ ตําราฝังรก คาถาโทดถึงตายบอริกําไปใมตายเลย

(อักษรขอมไทยและอักษรไทยน้อย) 
มปท. ๒๔ หน้า ชํารุดต้อง

ซ่อม 
๕๘ ยาแกทรางขึ้นในคอในอก แกไอ  กลอนจีบสาว  

(วันที่ ๒ – ๔ พ.ศ. ๒๔๘๒) 
พ.ศ. ๒๔๘๒ ๓๐ หน้า ชํารุดต้อง

ซ่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

    บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๒ ใบลาน 

พ.ศ. - 
(๑ – ๑๑) 
กล่อง ๑๓ 

 
 
เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 

๑ ยาแก้ไข้สานีบาด (สันนิบาต) (อักษรไทยน้อย) มปท. ๖๕ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม
(กล่อง ๑๓) 

๒ ตํารายาบํารุงธาตุแก้เวียนหัว , แก้ไข้ , แก้
ฝนแสนห่า (อักษรไทยโบราณ) 

มปท. ๒๖ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 

๓ ตํารายาแก้เตโชธาตุ (อักษรไทยโบราณ) มปท. ๓๓ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 
๔ ยาแก้ไข้ แก้ซาง (ต้นฉบับเรียงสับสน) (อักษรไทย

น้อย) 
มปท. ๔๑ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 

๕ แก้ไข้เร้ือรัง (ต้นฉบับเชือกขาดเรียงใหม่ยังสับสน) 
(อักษรไทยน้อย) 

มปท. ๔๒ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 

๖ ตํารายาเหลืองทิพย์คุณ (อักษรไทยโบราณ) มปท. ๔๐ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 
๗ ตําราแก้โรคทั้งปวง (อักษรไทยโบราณ) มปท. ๒๘ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 
๘ ตํารายาฝีในท้อง ของคุณดอกไม้ (อักษรไทย

โบราณ) 
มปท. ๑๕ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 

๙ ประถมจินตนาทรางโจน , ธาตุบันจบและธาตุ
พิการ (อักษรไทยโบราณ) 

มปท. ๓๙ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 

๑๐ ตําราแพทย์ตักสิลา (อักษรไทยโบราณ) มปท. ๕๒ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 
๑๑ ตํารายาฝีในท้อง ของคุณดอกไม้ มปท. ๑๕ แผ่น ชํารุดต้องซ่อม 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๓ สมุดบันทึก อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทย 

พ.ศ. -  
(๑ – ๙) 

กล่อง ๑๔  

 
เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 

๑ หน้าผ้าผูกต้น เล่ม ๑ (ภาษาบาลี เอวเม สุ ตํ เอกํ สมยํ 
ภควา สาวัตถิ ยํ) 

มปท. ๑ เล่ม (กล่อง ๑๔) 

๒ สมุดบันทึกตัวอักษรไทยน้อย  ตํารายาแก้ลมแก้เลือด
ทั้ง -ปวง ยาแก้ไข้สาริบาด  แก้ป่วงไฟ  แก้ขัดหนังเบา   
ยาหมาบ้ากัด ยาแก้พิดงู  ยาแก้มะเร็ง  ยาแก้ฝีในท้อง   

มปท. ๑ เล่ม 
๕๘ แผ่น 

 

๓ ยาบํารุงธาตุ  ยาแก้ริดสีดวง  ยาแก้ประดง  บํารุงไตร
ภพ  ยาแก้กากโพชะนัย  ยาแก้กาฬเมื่อเจ็บไข้  ยา
ทําลายจอมปลวก  ยาธาตุบรรจบ ยาเขียวจันทบุรี  ยา
เหลืองจันทบุรี ฯ                   

มปท. ๑ เล่ม 
๘๐ แผ่น 

 

๔ ( ได้เหียนจบพระวิดก) คาถาตํารายา ฝีเห็ด ฝีเลือด ฝี
ลม  คาถามหาเสน่ห์  คาถาไชยเมตตาเสกขี้ผึ้ง  คาถา
ขับพิด (อักษรไทยน้อย) 

มปท. ๑ เล่ม 
๗๑ แผ่น 

 

๕   คาถาทําน้ํามนต์เสกใส่คอคนเจ็บ  คาถาไหว้ครู
ประจําปี (ตัวอักษรไทยน้อย) 

มปท. ๑ เล่ม 
๓๐ แผ่น 

 

๖ พระมหาสมื่นใหญ่ ฯ มปท. ๑ เล่ม 
๓๖ แผ่น 

 

๗ หยาชื่อปราปไตรพบแล ฯ มปท. ๗ แผ่น  
๘ ตํารายาแก้ฝีต่าง ๆ  ยาปราปพระสุทา  ยาแก้เบาเหลือง  

 แก้อัมพาด  ยาบํารุงธาตุ  ยาดองน้ําแดง  ยากวาดเด็ก   
แก้ช้ําในแก้ปวดเมื่อย  ยาหยอดตาแก้ตาแดงตาช้ํา ฯ   

มปท. ๑ เล่ม 
๒๙ แผ่น 

 

๙ ยาแก้โรคทั้งปวง   มปท. ๘๖ แผ่น  
 



๑๗ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๓ สมุดบันทึก อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทย 

พ.ศ. -  
(๑๐ – ๑๙) 

กล่อง ๑๔ – ๑๕  

 
เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๑๐ ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูงหัวมึนชา งง ยาระบาย ยากอกวั,ค

วายที่ผอมเป็นโรค ยาแก้พิษหมาบ้ากัด ยาแก้หอบใน
ไฟฯ 

มปท. ๑๐ แผ่น  

๑๑ ยาพอกแผลต่าง ๆ ยาหอมสามฤาดู  แก้ไข้จอมปลา
สาต  แก้ไข้หัวด้วน  ยาทรางเปือยเน่าพุพอง   

มปท. ๑ เล่ม  

๑๒ ยาลมสามสิบสองจําพวก  ยาดับพิดสารีบาด   มปท. ๑ เล่ม  
๑๓ ยาแก้พิศประดงข้อ   มปท. ๑๓ แผ่น  
๑๔ ยาเขียวหอมแก้ไข้  แก้ทรางทั้งปวง  รวมยาเบ็ดเตล็ด มปท. ๑ เล่ม (กล่อง ๑๕) 
๑๕ ตําหรับยาเบ็ดเตล็ด  แก้โรคต่าง ๆ  ของหมอเสงี่ยม

แพทย์ 
มปท. ๑ เล่ม  

๑๖ ยาขนานพิเศษ  ๑๔๑ – ๒๕๐  ตํารายาเมืองกําแพง  
และเมืองเพชร ขนาน ๒๕๑ – ๓๕๓ (ยาถ่ายสําหรับท
ราง- เด็ก  ยาเขียวยาเหลือง  ยาประสะขาว  ยานัดถุ  
โรคระดูเปนบ้าของสตรี  ยาแก้สารพัดลม ๑๐๘ ยาแก้
โรคทั้งปวง ฯ) 

มปท. ๑ เล่ม 
 

 

๑๗ คาถาแทนคุณญาติกา  ยาฝี  ยาประดง  ตําราดูโมก
ท่านหญิง  ยาทดลองฝีในท้อง  ยาแก้ผอมแห้ง 

มปท. ๒๔ แผ่น  

๑๘ คาถาเสกน้ํามันใช้ทาเส้นตาย มือตาย ตีนตาย  
ยาเลือดผอมแห้ง  คาถาไหว้พระเจ้า ๕ พระองค์  
ยาดํานัก ๔ บาด  ยาลิดสะดวง  ยาพอกปาแผลงูกัด 
(อักษรไทยน้อยและอักษรไทย) 

มปท. ๑ เล่ม 
๒๓ แผ่น 

 

๑๙ ตําหรับยา เบ็ดเตล็ด เด็กและผู้ใหญ่ มปท. ๑ เล่ม  



๑๘ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๓ สมุดบันทึก อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทย 

พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๘๑ 
(๒๐ – ๒๖) 

กล่อง ๑๕ – ๑๗  

 
เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๒๐ ตํารายาไท เบ็ดเตล็ด อาจารย์ ดี มปท. ๑ เล่ม  
๒๑ สมุดบันทึกตํารายา ๗๘ ขนาน เล่มสีแดง 

(อักษรไทยน้อยและอักษรไทย) 
มปท. ๑ เล่ม  

๒๒ สมุดบันทึกตํารายา คาถาเสกป้องกันสารพัดศัตรู   
คาถาทําน้ํามนต์และตํารายาชุด ๑ - ๘ เล่ม   

มปท. ๑ เล่ม (กล่อง ๑๖ ) 
 

๒๓ ยาแก้ลมอําพาต  ยาทาโรคหัวริดสีดวงงอกลุด  ยาโรค
หิด (วันศุกร์ เดือน ๑๒ ปีมะโรง)  

มปป. ๑ เล่ม 
 

(กล่อง ๑๗) 

๒๔ ยาแก้ลม  ยาสําหรับดูดพิศ  ยาผีหนาย  ยาแก้ชัก   
ยาไขท้าน ยาเอิอมต่มกิน  ยาแกกาฬ  ยาย้าดเด้ก ยาตม
ทุง ยาแก้เลือดฯ (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ - 
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑) 

พ.ศ. ๒๔๖๕ 
- ๒๔๘๑ 

๑ เล่ม  

๒๕ เวชศาสตร์ วรรณนา ตําราแพทย์แบบเก่า เล่ม ๕  
สุ่ม -วรกิจ พิศาล ได้เรียบเรียงไว้ตามตําราของ  
ท่านพระยา ประเสริฐสาตร  ดํารง (หนู) บิดา พิมพ์
คร้ังที่สอง ๕๐๐เล่ม ที่โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิต์ิ ตําบล
ถนนราชบพิช กรุงเทพฯเล่มละ ๓ บาท มีกรรมสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติ 

พ.ศ. ๒๔๗๐ ๑ เล่ม  

๒๖ วิชาศุขวิทยา  โดย นายแพทย์ กิมกัง  สุวรรณกิจ M.B.  
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางใย  แซ่ตัน 
 ณ วัดพร้าว อําเภอท่าพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒) 

พ.ศ. ๒๔๗๒ ๑ เล่ม  

 
 



๑๙ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๑ ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ 
.๓ สมุดบันทึก อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทย 

พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๕๒๘ 
(๒๗ – ๓๐) 
กล่อง ๑๗  

 
เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 
๒๗ สมุดบัญชีรายรับและจ่ายของร้านนายแพน วตะภรณ์ 

( มิถุนายน – มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๒) 
พ.ศ. ๒๔๗๒ ๑ เล่ม  

๒๘ เวชศึกษาคําภีร์แพทย์ เล่ม๑ (วันที่ ๑๓ 
พ.ศ. ๒๔๗๕) 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ๑ เล่ม  

๒๙ คุณแม่  พระคุณของแม่  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงาน
ฌาปนกิจศพ คุณแม่จีด  กาฬศิริ (อายุ ๙๒ ป)ี 
โยม มารดาของ พระสุทธิสารมุนี  (ลอย สิริคุตฺโต 
ป.ธ. ๖) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ณ เมรุ 
(ชั่วคราว) วัดศาลาหลวงล่าง ตําบลท่าบอน อําเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา (วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๔ ๑ เล่ม  

๓๐ ยาไทยที่ใช้ได้ผล อนุสรณ์งานบรรจุอัฐิ  หมอจันดี  
เข็มเฉลิม   ณ  อนุสรณ์สถานบ้านห้วยหิน  หมู่ ๑  ต.
ลาดกระทิง  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา     ๑๐ 
ขนาน (วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑ เล่ม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
     (๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๒  สมุดบันทึกส่วนตัว 
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๔๖ 

(๑ – ๑๐)  
กล่อง ๑๘ – ๑๙ 

 
เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 

๑ สมุดบันทึก    (glatigny) (๑๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๒๘) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑ เล่ม (กล่อง ๑๘) 

๒ สมุดบันทึก   (Professional  executive DIARY - 
1988) 

พ.ศ. ๒๕๓๑ ๑ เล่ม  

๓ สมุดบันทึก (PRACTICAL  DIARY  OVERVIEW  
PLANNER 1995)   

พ.ศ. ๒๕๓๘ ๑ เล่ม  

๔ สมุดบันทึก การทบทวนบทบาทตัวเองกับงาน 
(PRACTICAL  DIARY  OVERVIEW  
PLANNER 1995)  

พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑ เล่ม  

๕ สมุดบันทึก   (เมืองไทยประกันชีวิต) พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑ เล่ม  
๖ สมุดบันทึก ที่อยู่ และโทรศัพท์ 

(การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑ เล่ม (กล่อง ๑๙) 

๗ สมุดบันทึก   (นายศักดิ์ชัย ชาตาดี) (พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ – 
๒๕๔๔ 

๑ เล่ม  

๘ สมุดบันทึก ที่อยู่ และโทรศัพท์   (HYDRO) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑ เล่ม  
๙ สมุดนามบัตรโทรศัพท์   (NEME  CARD  

HOLDER) 
มปท. ๑ เล่ม  

๑๐ สมุดที่อยู่ โทรศัพท์   (Telephone MEMO) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑ เล่ม  
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

บัญชีส ารวจเอกสาร 
(๕) สบ ๕ นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

.๓ เกียรติคุณและรางวัล 
พ.ศ. ๒๕๓๓  - ๒๕๔๙ 

(๑ – ๓) 
กล่อง ๒๐ 

 
เลขท่ี เร่ือง วัน เดือน ปี แผ่น หมายเหตุ 

๑ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก  
 ชั้นที่ ๒ ชื่อ ทวีติยาภรณ์   (วันที่ ๕ ธันวาคม )  

มปป. ๑ แผ่น (กล่อง ๒๐) 
พร้อมกรอบ 

๒ เกียรติบัตรบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๓๓ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  

พ.ศ. ๒๕๓๓ ๑ แผ่น พร้อมกรอบ 

๓ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก  
 ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมาภรณ์ (๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑ แผ่น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ดัชน ี หน้า 

ก   
เกียรติคุณและรางวัล ๒๑ 

    

ต   
ตํารายา คาถารักษาโรค และตําราพยากรณ์ ๑๐ – ๑๙ 

    

บ   
ใบลาน ๑๕ 

    

ส   
สมุดไทดําไทขาว ๑๐ – ๑๔ 

สมุดบันทึกส่วนตัว ๒๐ 

สมุดบันทึก อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทย ๑๖ – ๑๙ 

    

ห   
หนังสือตํารายา ๕ – ๑๐ 

    
 
 
 
 


