
“ ธรรมชาติบําบัด” 

เรียบเรียง  โดย  นางศุภลักษณ  พลเยี่ยม *** 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง 

ธรรมชาติบําบัด คือ การดูแลตนเอง และคนรอบขางเพื่อไมใหเจ็บปวย หรือเพื่อลด/ทุเลาอาการเจ็บปวย โดยไมใชยา 

หรือฉีดยา 
 แนวทาง 
 1. ใชอาหารเปนยา โดยเฉพาะอาหารประเภทพืช/ผัก อาหารไทย มีสารตานอนุมูลอิสระ 

 2. การดูแลตนเอง คนที่ชอบทําอะไรดวยตนเองพึ่งพาตนเอง  มักไมคอยเจ็บปวย 

 3. ความคิดตนเอง เชน ยายชื่อ สลบ มักเจ็บปวยบอย ๆ พอหมอใหเปล่ียนชื่อเปน ฟน ยายก็

หายปวย และแข็งแรง 

“อาหารเปนยา” : การปองกันและบําบัดโรค โดยการรับประทานพืชผัก ผลไม ธัญพืช และผลิตภัณฑจากสัตว เชน  

 นม เนย โยเกิรต ฯลฯ ในชีวิตประจําวัน 

(1) นม+โยเกิรต+เนยขน (Butter)+เนยใส(Gee)+น้ําผึ้ง+มะนาว 

      : รักษาอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเปนสูตรที่พระพุทธเจา ใชรักษาโรคกระเพาะ 

       สืบเนื่องจากการอดอาหารบําเพ็ญทุกขกริยา เมื่อพระองคทรงงานหนักทําใหเกิดการอกัเสบ  

       อาเจียนเปนเลือด ตามพระไตรปฎก เรียกวา เภสัช  6  ประการ 

(2)  นม+โยเกิรต+น้ําผึ้ง+มะนาว ก็ได มะนาวใชเพื่อเพิ่มวิตามิน C  

      ชวยในการดูดซึมโปรตีนในลําไสเล็ก และเกิดการสรางกรดอะมิโน เปนการเลี้ยงแลคโตไปซิลัส ๆ  

      ชวยลางไขมันในลําไสใหเรา 

(3) ตมเห็ด 3 อยาง : ชวยลดกอนเนื้องอกใหเล็กลง และหายไปได 

                            : ชวยลดความดันโลหิตสูงจากเสนเลือดตีบ 

(4) ผัดใบกุยชาย (ไมตองใสเนื้อสัตว) : ชวยลดคอเรสเตอรอล 

(5) ทานผักที่มีเมือก เชน กระเจี๊ยบเขียว ผักปลัง ผักบุงไทย กุยชาย ยานาง ฯลฯ  

     :  รักษาเชื้อราในลําไส อาการวิงเวียน ออนเพลีย นอนไมหลับ ปวดกลามเนื้อ  

     :  คนที่ชอบทานอาหารประเภทโปรตีน และของหวาน จะเปนอาหารอยางดีของเชื้อรา ซึ่งเชื้อราจะไปแยงน้ําตาล 

จึงเกิดอาการออนเพลีย 

(6) น้ําใบยานางปนสด : ชวยลดพังผืดในรางกายได (เฉพาะที่เกิดจากเชื้อรา) 

(7) ตมขาวกับถั่วเขียว : ตมอยางละ 1 : 1 ใสเกลือเล็กนอย ชวยลาง/ขับสารพิษ 

     (คุณสมบัติทางเคมี จะทําปฏิกิริยากัน แลวสามารถลาง/ขับพิษออกจากรางกายได) 

(8) แอปเปลทานทั้งเปลือก : โดยใชน้ําสมหมักจากแอ็บเปลเช็ดผิวผล ลางแวกซที่เคลือบออกกอน แตราคาแพงมาก  

     เพราะที่เปลือกมีวิตามิน เกลือแร สูงมาก ชวยฟนฟูระบบทางเดินอาหาร และอวัยวะภายในรางกาย 

* เอกสารประกอบการนําเสนอ “ธรรมชาติบําบัด” ในการประชุมสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ  

2553   และวันที่ 30 มีนาคม 2553  ณ  หองประชุมสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง โดยสรุปจากการบรรยาย/ถายทอด

ความรูของอาจารยสุทธิวัสส คําภา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ธรรมชาติบําบัด” รุน 2 ซ่ึงจัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่  

3-5 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรม พี.เอ็ม.วาย.บีช รีสอรท  อ.เมือง จ.ระยอง 
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(9) กระชาย : มีคุณสมบัติเหมือนโสม ชวยปรับสมดุลฮอรโมนเพศหญิง-ชาย เพราะถามีฮอรโมนเพศหญิงมาก : ทําให

เปน  

                    มะเร็งเตานม ถามีนอย : ทําใหเปนมะเร็งปากมดลูก และชวยปรับสมดุลความดินโลหิต 

                 : ใชกระชายสีเหลืองดีที่สุด คั้นน้ํา เวลาดื่มใหผสมนํ้าแดง หรือนํ้าเชื่อม เพราะวาตองมีการหมัก 

                    (ในรางกาย) แลวกลายเปนแอลกอฮอล จึงจะดูดซึมได 

(10) มะแวง มะเขือพวง : ควบคุมน้ําตาลในเลือด 

(11) อบเชย (ผง) : ชวยฟนฟูตับออน สําหรับผูที่เปนเบาหวาน ทานกอนอาหาร/ของหวาน 

                    : ไดผลกับคนสวนมาก 80%   

   ใบมะรุม : ไดผลกับคนสวนมาก ประมาณ 20%  

  ใบมะยม : ไดผลกับคนสวนมาก ประมาณ 5% ตมใบแกอยางนอย 3 กาน ดื่มน้ํา  

  รากเตย : ไดผลกับคนสวนมาก ประมาณ 3%   

  หญาหวาน : ไดผลกับคนสวนมาก ประมาณ 3%   

(12) กระเจี๊ยบแดง+พุทราจีน : ตมน้ําดื่มลดความดันโลหิตสูงจากเสนเลือดตีบ ปองกันการแข็งตัวของเลือดชวย 

                                                 เชื่อมหัวใจร่ัวได 

(13) แกงจืดมะละกอ : ตมน้ําดื่มลดความดันโลหิตสูงจากเสนเลือดตีบ ปองกันการแข็งตัวของเลือดชวย 

                                 เชื่อมหัวใจร่ัวได 

(14) ตมมะละกอดิบ ชงกับชาจีน : แกแผลรอนใน ในปาก (จากการทานของทอด)  

(15) ตมขาวกับฟก : ทานกับกับขาวเหมือนขาวตมก็ได ชวยลดอาการเกิดแกส เนื่องจากอุจจาระตกคาง ซึ่งแกสจะดัน

       จากลําไสใหญสงขึ้นไป ทําใหเกิดกรดไหลยอน 

(16) ใบขาออน : วันละ 2 ใบ หรือ เม็ดมะขามคั่ว หรือคั่วแลวแชน้ําใหนิ่ม วันละ 7 เม็ด หรือ เม็ดฟกทอง วันละ 20  

                     เม็ด ติดตอกัน 10 วัน : เปนยาถายพยาธิ 

(17) ขา ปรุงเปนอาหาร : แกไข  

  ขาคั่ว+คลุกมะขามเปยก+เกลือ+ชะเอม ปนเปนกอน : แกไข 

  น้ําขิงคั้น (10 ซี.ซี.)+น้ําออย+มะนาว : ชวยไมใหเปนหวัด 

(18) โยเกิรต(1ถวย)+น้ํามันงา(1ชอนโตะ) : ทานชวงฤดูฝนที่อากาศรอนชื้น เพื่อปองกันสะเก็ดเลือดกระจายตัว 

    เพราะถาไปติดอวัยวะสวนใดจะเปนอันตรายมาก  

   ถาอยูที่มาม - กินเยอะ  แตผอม 

   ถาอยูที่ตับ - งวง  เพลีย  ปวดเมื่อยเนื้อตัว 

   ถาอยูที่ไต - ขี้หนาว  ปวดหลัง 

   ถาอยูที่มดลูก - เปนซีส 

(19) ขมิ้นชัน  วันละ 6 แคปซูล : กรณีเปนผื่น/สิว ไมหาย/ไมทราบสาเหตุ  หรือโดยวิธีการตอไปน้ีตามลําดับ 

    1)  ใชสารสมดานผิวเรียบ ถูตัวเบา ๆ พยาธิจะตาย แตอาจทิ้งไขไว 

    2)  กินขมิ้นชัน วันละ 6 แคปซูล ถายังไมหายก็ 

    3)  กินเม็ดมะรุม  วันละ 5 เม็ด (แตหามกินพรอมใบ) 
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(20) เกลือ 1 ชอนชา+น้ํา 1 แกว : แกแผลรอนในปาก เชน ทานผลไมที่มีโปแตสเซี่ยมสูงมากไป หรือ แตโบราณใชวิธี

         ทานผลไมจิ้มเกลือก็ได  

(21) ใบมะลิตําละเอียด ผสมน้ํามะนาวเล็กนอย : ทากอนนอน รักษาฝา 

(22) ขมิ้นชัน : ทานบอย ๆ จะชวยใหกระ กระเนื้อหายและหลุดไปเอง 

(23) ผักมีเมือกทุกชนิด ผักที่มีวิตามิน เอ, บี, ซ ีตีนเปด ตนีไก และ เขากวางออน : อาหารเพิ่มคอลลาเจน ทาน

  สัปดาหละครั้ง ชวยใหผิวสวย 

(24) ขาวตมแครอท : บํารุงผิว ตานไวรัส-แกหวัด จะใสหมู กุง ปลา ก็ได  

 (25) ดอกปบสด ดอกแครสด หรือดอกปบตากแหง (ชงเปนชาดื่ม) : ชวยรักษาโรคภูมิแพระบบทางเดินหายใจ 

  อื่น ๆ  ดอกไมสีขาว  : ชวยใหมามแข็งแรง  ไมใหผลิตไขมัน 

   ดอกไมสีเหลือง  : ชวยควบคุมไขมัน 

  ดอกไมสีแดง ชมพู  : หัวใจ หลอดเลือด 

  ดอกไมสีฟา เขียว   : ตับแข็งแรง 

  ดอกไมสีมวง  : ไต 

(26) มะละกอ+พุทราจีน : ตมน้ําดื่ม ชวยลดคลอเรสเตอรอล 
(27) กระชาย มะเฟอง มะมวงสุก มะมวงกวนตมน้ําใสมะขามเปยก น้ํามะพราวออน 
(28) ปลาทู+ตะลิงปลิง : ตมน้ําดื่ม 
(29) แอปเปลเขียว+แครอทปน 
  พุทรา+นมสด+แครอท 
 (27)-(28)-(29)  : ชวยปองกันกระดูกบาง/พรุน เพราะชวยสรางฮอรโมนแอสโตรเจน และฮอรโมนแอสโตรเจนจะ

    ชวยในการสรางมวลกระดูก 

(30) ขาวกลอง ถั่วเมล็ดแหง งา คะนา ผักบุง ผักใบเขียว ตาง ๆ อุดมไปดวยคัลเซียม 

(31) ออยดํา/ออยแดง สับ ใช 7 ปลอง ตมน้ําดื่ม 

(32) ผักบุงไทยสีแดงตม ใสน้ําตาลทรายแดงเล็กนอย 

(33) แกนฝาง หรือแกนขนุน อยางใดอยางหนึ่ง ตมกับใบเตย (ใบเตยจะชวยแกสารพิษของแกนไม)  

  (31)-(32)-(33)  : ชวยฟอกเลือด 

(34) น้ําตมลูกเดือย  : ปองกันและรักษาโรคขออักเสบ โรคเกาท 

   : ลูกเดือย 3 กํามือ+น้ํา 2 ½ ตมพอสุก กรองน้ําพักไว เติมน้ําลงไปตมรอบ 2 จนเปอย กรองน้ํา

     ไว แลวผสมกับน้ําที่กรองไวรอบแรก ใสตูเย็นไวดื่มได ดื่มวันละ 2-3 แกว 

(35) แอปเปลไซเดอร 20 ซี.ซี.ผสมน้ําดื่ม  ชวยลางลําไส ทําใหความจําดีขึ้น และใชเปนยาระบายได 

“ สีบําบัด ”  : ใสเส้ือสีตาง ๆ เพื่อชวยรักษา/ทําใหอวัยวะภายในแข็งแรง 

   สีดํา : ดีกับหัวใจ (สีดําจะกรองคลื่นที่มีอันตรายไดดี) 

   สีน้ําตาล : ดีกับไต  

   สีแดง : สะทอนคลื่นที่เปนอันตรายกับ ปอด  

   สีขาว : ชวยใหรูสึกสบายตัว ไตแข็งแรง 
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“ โลหะบําบัด ”   
  สีโทนขาว เชน  เงิน  ทองคําขาว  แพลทตินั่ม  สแตนเลส  ชวยขจัดพิษออกจากรางกาย บางครั้งอาจทําให 

   ออนเพลีย 

  สีโทนเหลือง เชน ทองคํา  ทองเหลือง  นาค  ชวยเพิ่มพลัง 
 ใสแหวนเงิน 
  นิ้วโปง :  ขจัดพิษในปอด 

  นิ้วชี้ :  ขจัดพิษในมาม 

  นิ้วกลาง :  หัวใจ แข็งแรง 

  นิ้วนาง :  ตับ สะอาดขึ้น 
 ใสแหวนทอง 
  นิ้วโปง :  ขับถายดีขึ้น (ลําไสใหญ) 

  นิ้วชี้ :  ดีตอกระเพาะ 

  นิ้วกลาง   :  ปรับความรอนในรางกาย 

  นิ้วนาง :  แกอาการนอนไมหลับ ไมเกรน 

  นิ้วกอย     :  ตอมไทรอยด ระบบเพศ 

ขอควรรู 1) การทานอาหารเชา สําคัญมาก เพราะตองมีอาหารไปเลี้ยงสมอง ถาไมทานรางกายจะดึงจากอวัยวะ 

    ภายใน เชน  ตับ ไต ปอด มาม นาน ๆ เขาทําใหไมแข็งแรง และสมองเสื่อมไดในผูใหญ  

   2) การนอน ควรนอนกอนเที่ยงคืน เนื่องจากตับจะไดทําหนาที่ขับสารพิษ 

   3) อารมณตืน่เตนบอยๆ โดยเฉพาะชวงเวลา19.00-21.00 น. จะมีผลกับไต และทําใหคลอเรสเตอรอลสูงได 

   4) อุตภุายนอก คือ อากาศภายนอกจะมีผลกับอวัยวะภายใน กลาวคือ  

    อากาศรอน    มีผลกับ     หัวใจ 

    อากาศเย็น มีผลกับ ไต  ระบบเพศ 

    อากาศชื้น  มีผลทําให   อวนงาย 

    อากาศแหง มีผลทําให มีปญหาที่ปอด ขับถายลําบาก 

    อากาศเย็น มีผลกับ ตับ 

5) อุตุภายใน คือ การมีอุจจาระตกคางในลําไส แมเพียงแค 1 ถวยยาธาตุก็เกิดแกสทําใหพุงปองได  

ซึ่งจะดันจากลําไสใหญขึ้นไป ทําใหเกิดกรดไหลยอน และทําใหความดันสูงขึ้นได สําหรับผูเปนโรค

ความดันโลหิตสูง  

“ การพอกโคลนเพื่อลางสารพิษ ”  : คนเลียนแบบสัตว เชน เกง กวาง ฯลฯ ในสมัยโบราณ พระนางคลีโอพัตรา    

          จะใชโคลน/ทรายจากทะเลสาบเดดซีไปพอกตัว 

  โคลนจากดินจอมปลวก  : ทุบ ๆ ใหละเอียด ผสมนํ้า แลวพอกตัว แตควรทําเฉพาะหนารอน เพราะเย็นมาก 

        โดยขณะพอกตัวตองดื่มน้ําขิงดวย 

  ดินสอพองของไทย : ไดรับการยอมรับวาเปนโคลนที่ดีที่สุดในโลก สามารถซื้อหาไดงาย ราคาถูก โดยนําไป

         เขาไมโครเวฟ หรือน่ึงแบบนึ่งขาวเหนียวกอนเพื่อฆาเชื้อโรค 
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  สูตร ดินสอพอง  ½  กก. (ตองทําใหแหงกอน หลังฆาเชื้อฯ) 

    เกลือสตุ     1   ชอนกาแฟ (เกลือตัวผูใสกระทะคั่วไฟ ปดฝาใหแตกปุ ๆ) 

    ไพล           1  ชอนโตะ 

    ขมิ้น           1  ชอนโตะ 

  เพิ่ม   : กลีบดอกไมสีตาง ๆ ตามชอบ ปนแหง ก็ได เชน ใบเตย อัญชัน คําฝอย กุหลาบ ฯลฯ  

  เคล็ดลับ   : ผิวแหง   ใหเติมโลชั่น หรือกะทิ 

        ผิวมัน  ใหเติมน้ํามะนาว น้ํามะกรูด หรือนํ้าผ้ึง  

“ การอาบน้ําลางสารพิษ ”  : มีขั้นตอนหลายขั้นตอนมาก และใชเวลาคอนขางมากดวย จึงไมไดสรุปไวในที่นี้ 
 “ การใชพลังจิตเพื่อทุเลาอาการเจ็บปวย ”   
 1) ดื่มน้ําทีท่ําใหโมเลกุลเล็กลงดวยมือเรา 

  วิธีที่ 1 : น้ําดื่มเทใสขวด แลวเขยา ๆ จนรูสึกวามีฟองขึ้น โมเลกุลจาก 8 เหลี่ยม จะเหลือ 6 เหลี่ยม  

  วิธีที่ 2 : รินน้ําดื่มใสแกว ใชมอืจบัแกวยกขึ้น แลวตั้งจิตคิดวามีแสงสีขาวออกมาจากมือเรา เหมอืนแสงจาก 

    ไฟฉาย สองแสงสีขาวเขาไปในน้ํา สักพักใหญ  

  วิธีโดยทั่วไป : จะใชสนามแมเหล็ก “เครื่องแอคทิเวทน้ํา” ทําใหน้ํามีโมเลกุลเล็กลง แตราคาเครื่องคอนขางสูง 

    : หากโมเลกุลของน้ําใหญหรือเทากับ 8 เหลี่ยม จะดูดซึมที่ลําไสไมได ทําใหปวดปสสาวะบอย จึงไมได  

                       ใชประโยชน 

 2) การสงพลัง และอธิษฐาน  เพิ่มเติมอีกหลังจากที่ทําใหโมเลกุลของน้ําเล็กลงกอนดื่ม เมื่อตองการชวยคนที่ 

  เจ็บปวยใหรูสึกดีขึ้น แข็งแรงขึ้น ตัวอยางเชน  

  “เมื่อ......ดื่มน้ํานี้แลว ขอใหหายปวดทอง” 

  “เมื่อ......ดื่มน้ํานี้แลว ขอใหน้ํานี้ฟนฟูตับออนใหแข็งแรง”  

  “เมื่อ......ดื่มน้ํานี้แลว ขอใหน้ํานี้ฟนฟูปลายประสาทใหสมบูรณ”  

  “เมื่อ......ดื่มน้ํานี้แลว ขอใหน้ํานี้ชวยความจําใหดีขึ้น”  

     ฯลฯ 

  หรือ  การสงพลังขณะที่จัดเสื้อผาใหคนในบาน ใหนึกวาเปนลําแสงสีขาวออกจากมือเราไปอยูที่เส้ือผา ก็จะทํา

  ใหผูสวมใสก็จะมีความสุข เปนตน  
“ สมาธิบําบัด ”  : ดวยการเจริญเมตตาสมาธิ 
   นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซาย หรือขาขวา-ขาซายวางเรียงกันไปไมตองซอนขาก็ได หรือทานที่ปวดเขา-ปวด 

   ขา ก็ใหนั่งเกาอี้ก็ได 

   หงายฝามือวางไวที่ขาบริเวณใกลเขา มือซายวางที่ขาขางซาย มือขวาวางที่ขาขางขวา แลวปฏิบัติตามธาตุของ  

    แตละคน ดังนี้ 

   ธาตุน้ํา : นิ้วมือชิดกันทั้ง 5 นิ้ว : ชวยฟนฟู ดีตอสมองสวนลาง และไต 

   ธาตุดิน : นิ้วมือชิดกันทั้ง 4 นิ้ว แยกนิ้วโปง 1 นิ้ว : ชวยฟนฟู ดีตอสมองสวนกลาง และตับ 

   ธาตุลม : ใชนิ้วโปงชนกับนิ้วชี้  

   ธาตุไฟ  : ใชนิ้วโปงชนกับนิ้วกลาง : ดีตอหัวใจ ชวยลดคลอเรสเตอรอล 
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   จากนั้นหลับตาชา ๆ เบา ๆ และผอนคลาย 

   ทําความรูสึกผอนคลาย สบาย (ทั่วรางกาย) 

   พูดในใจไมตองออกเสียง เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศลใหกับพระพรหม เทวดา มนุษย สัตวเดรัจฉาน  

   เปรต/อสุรกาย และสัตวนรก ทั้ง 4 ทิศ โดยเริ่มจากทิศเบื้องหนาเราขณะนั่งสมาธิ  แลวเวียนไป

   ทิศทางขวามือ  จนครบ 4 ทิศ เชน  เหนือ      ออก      ใต     ตก  ดังนี้ 

  [ชุดที่ 1] 1) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให พระพรหม ที่อยูทาง       

      ทิศเหนือ  ขอใหพระพรหม ที่อยูทางทิศเหนือ มีความสุข 

     2) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให พระพรหม ที่อยูทาง      

   ทิศตะวันออก ขอใหพระพรหม ที่อยูทางทิศตะวันออก มีความสุข  

     3) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให พระพรหม ที่อยูทาง

   ทิศใต  ขอใหพระพรหม ที่อยูทางทิศใต มีความสุข 

     4) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให พระพรหม ที่อยูทาง

   ทิศตะวันตก  ขอใหพระพรหม ที่อยูทางทิศตะวันตก มีความสุข 

  [ชุดที่ 2]    1) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให เทวดา ที่อยูทาง 

       ทิศเหนือ ขอใหเทวดา ที่อยูทางทิศเหนือ มีความสุข  

      2) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให เทวดา ที่อยูทาง 

   ทิศตะวันออก ขอใหเทวดา ที่อยูทางทิศตะวันออก มีความสุข 

     3) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให เทวดา ที่อยูทาง 

   ทิศใต ขอใหเทวดา ที่อยูทางทิศใต มีความสุข 

4) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให เทวดา ที่อยูทาง     ทิศ

ตะวันตก  ขอใหเทวดา ที่อยูทางทิศตะวันตก มีความสุข 

   [ชุดที่ 3]    1) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให มนุษย ท่ีอยูทาง     

   ทิศเหนือ ขอใหมนุษย ที่อยูทางทิศเหนือ มีความสุข  

     2) บุญที่เราทําในอดีต ปจจบุัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให มนุษย ที่อยูทาง           

   ทิศตะวันออก ขอใหมนุษยที่อยูทางทิศตะวันออก มีความสุข 

     3) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให มนุษย ที่อยูทาง 

   ทิศใต ขอใหมนุษย ที่อยูทางทิศใต มีความสุข 

4) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให มนุษย ที่อยูทาง      ทิศ

ตะวันตก ขอใหมนุษย ที่อยูทางทิศตะวันตก มีความสุข   

   [ชุดที่ 4]     1)  บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให สัตวเดรัจฉาน ที่อยูทาง

       ทิศเหนือ ขอใหสัตวเดรัจฉาน ที่อยูทางทิศเหนือ มีความสุข  
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     2) บุญที่เราทําในอดีต ปจจบุัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให สตัวเดรจัฉาน ที่อยูทาง 

   ทิศตะวันออก ขอใหสัตวเดรจัฉาน ที่อยูทางทิศตะวันออก มีความสุข  

     3) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให สัตวเดรัจฉาน ท่ีอยูทาง 

   ทิศใต  ขอใหสัตวเดรัจฉาน ที่อยูทางทิศใต มีความสุข 

     4) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให สัตวเดรัจฉาน ที่อยูทาง 

   ทิศตะวันตก ขอใหสัตวเดรัจฉาน ที่อยูทางทิศตะวันตก มีความสุข 

  [ชุดที่ 5]    1)  บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให เปรต/อสุรกาย ที่อยูทาง

       ทิศเหนือ ขอใหเปรต/อสุรกาย ที่อยูทางทิศเหนือ พนทุกข และเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น 

     2) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให เปรต/อสุรกาย ที่อยูทาง

   ทิศตะวันออก ขอใหเปรต/อสุรกาย ที่อยูทางทิศตะวันออก พนทุกข และเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น 

     3) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให เปรต/อสุรกาย ที่อยูทาง

   ทิศใตขอใหเปรต/อสุรกาย ที่อยูทางทิศใต พนทุกข และเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น 

     4) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให เปรต/อสุรกาย ที่อยูทาง

   ทิศตะวันตก ขอใหเปรต/อสุรกาย ที่อยูทางทิศตะวันตก พนทุกข และเกิดในภพภูมิที่ สูงขึ้น 

  [ชุดที่ 6]      1) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทาํตอไป ขออุทิศให สัตวนรก ที่อยูทาง 

       ทิศเหนือ ขอใหสัตวนรก ที่อยูทางทิศเหนือ พนทุกข และเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น 

      2) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให สัตวนรก ที่อยูทาง       

   ทิศตะวันออก ขอใหสัตวนรก ที่อยูทางทิศตะวันออก พนทุกข และเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น 

      3) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให สัตวนรก ที่อยูทางทิศใต 

   ขอใหสัตวนรก ที่อยูทางทิศใต พนทุกข และเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น 

      4) บุญที่เราทําในอดีต ปจจุบัน และที่จะทําตอไป ขออุทิศให สัตวนรก ที่อยูทาง         

   ทิศตะวันตก ขอใหสัตวนรก ที่อยูทางทิศตะวันตก พนทุกข และเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น 

“ การบริหาร/การออกกําลังกาย  ”   
  1) กดนิ้วมือเพื่อบริหารสมอง  โดยใชนิ้วมือกดซึ่งกันและกัน ทั้งมือซายและมือขวา ดังตอไปน้ี 

   กดนิ้วโปง - นิ้วชี้        2 คร้ัง  

   กดนิ้วโปง - นิ้วกลาง   1 คร้ัง 

   กดนิ้วโปง - นิ้วนาง   3 คร้ัง 

   กดนิ้วโปง - นิ้วกอย   4 คร้ัง 

   กดนิ้วโปง - นิ้วนาง   3 คร้ัง 

   กดนิ้วโปง - นิ้วกลาง   1 คร้ัง 

   กดนิ้วโปง - นิ้วชี้   2 คร้ัง 

     ดังกลาวขางตน ถือเปน 1 ชุด ในแตละวันใหทําหลาย ๆ ชุด  
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  2) การยืนเพื่อจัดกระดูกหลังของตนเอง  ใชเวลาวันละประมาณ 20 นาที นอกเหนือจากนั้นจะชวยให

ตัวสูงขึ้นไดอีก (เล็กนอย) แมอายุมากแลว ชวยใหน้ําหนักลด-พุงลดได ดังนี้ 

    ยืนตัวตรงเทาชิด  ตาตุมชิด  เขาชิด  ขาชิด 

   มือประสานกันไว แลวยกขึ้น แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ โดยมือยังประสานกันอยู 

    แขนแนบชิดใบหู หนาตรง ตัวตรง 

   ยืดแขนใหสุด ตัวยืดเหยียดตรง และอยูในทานี้ 20 นาที 

หมายเหต ุ : เร่ิมแรกในการออกกําลังกายยดืเหยียดในทานี้ ทําใหไดระยะเวลานอย ๆ กอน เทาที่ทําไดนานที่สุด แลว

คอยเพิ่มเวลาใหนานขึ้นเปน 20 นาที 

  3) การบริหารเพื่อใหอวัยวะภายในแข็งแรง และชวยสงเลือดไปเลี้ยงหัวใจ (การเงิน/การงานจะดีขึ้น  

บาน/ครอบครัวจะดีขึ้นดวย) การบริหารทาที่อาจารยถายทอดใหนี้ อาจารยทานไดรับการสอน/ถายทอดมาจากประเทศ

จีน และประเทศจีนหวงมาก หามไมใหมีการนํา CD ออกนอกประเทศเลย เรียกวา “ทาพระสังกัจจายนแบกทอง” 

   พระสังกัจจายน  : เปนพระพุทธรูปที่คนจีนศรัทธาวา มีเมตตา สักการะแลวทําใหมีความสุข 

   ทอง                    : คนจีนเชื่อวาเปนสิ่งมงคล แสดงถึงความเจริญรุงเรือง ความมั่งคั่ง และความอุดม 

                                                  สมบูรณ 

  ทาที่ 1 - ยืนตรง เทาแยกจากกันเล็กนอย เพื่อการทรงตัวที่ดี ยืนไดมั่นคง เมื่อยืนแลวลองแกวงแขนทั้ง 

     สองขาง ถาไมติดสะโพก ถือวา ยืนถูกตอง แลวนึกภาพวาเทาทั้ง 2 ขาง มีรากชอนไชไป 

     ลึกถึงใจกลางโลก เพื่อเกิดความรูสึกที่มั่นคง แข็งแรง 

     - หายใจเขา ยอเขา ขณะที่มือซายและมือขวาไขวมาชา ๆ ที่ระดับเอว แลววาดแขนออกชา ๆ ขาง

      ลําตัวทั้งแขนซาย และแขนขวา แลววาดขึ้นไปอยูในทาแบกทองไวเหนือศีรษะ ฝามือหงายขึ้น 

      ปลายนิ้วทั้ง 5 หันเขาหากัน แตอยูหางกันเล็กนอย 

     - พรอมกันใหแหงนหนาเล็กนอย ตามองขึ้นเบื้องบน แลวนึกภาพวามีลําแสงสีขาวจากเบื้องบน   

      3 ลําแสง พุงมาที่ฝามือท้ัง 2 ขาง และระหวางคิ้ว ผานลําตัว ลงไปขาทั้ง 2 ขาง  

     - หายใจออก วาดแขนลงแนบลําตัวชาๆ  ยืนขาตรง เหมือนตอนเริ่มตน 

  ทาที่ 2 - ทําเหมือนทาที่ 1 ทุกประการ เพียงแต 

    - เมื่อนึกภาพวามีลําแสงสีขาว 3 ลําแสง พุงมาที่ฝามือ ผานลําตัวลงสูเทาแลว ใหนึกวาลําแสงพุง 

     ขึ้นจากเทา สูลําตัว และพุงออกไปเปนลูกศร 3 ทาง คือ ทางฝามือซาย-ขวา และจุดระหวางคิ้ว 

  ทาที่ 3 - ทําเหมือนทาที่ 1 และ 2  เพียงแต 

    - เมื่อนึกภาพวามีลําแสงสีขาว 3 ลําแสง พุงมาที่ฝามือ ผานลําตัวลงสูเทาแลว ใหนึกวาลําแสงพุง 

     ขึ้นจากเทา สูลําตัว และพุงออกไปเปนพายุหมนุ 3 ทาง คือ ทางฝามือซาย-ขวา และจุดระหวางคิ้ว 

  ทาที่ 1-3 คือ 1 ชุด พยายามทําใหไดวันละ 9 ชุด แรก ๆ เร่ิมทํา ใหทําเทาทีทําได แลวจึงเพิ่มจํานวนชุดขึ้น 

หรือ ใน 1 วัน ทําหลายครั้งก็ได รวมแลวใหได 9 ชุด เมื่อทําบอย ๆ เขาจะสามารถทําได  9  ชุดตอเนื่องกัน และทําใหได  

49 วัน  จะเปนผลดีและเปนสิริมงคล 

 “ สัญลักษณเสริมพลังดานตางๆ ” : เชน เลือกใชในการออกแบบเครื่องหมายบริษัท,เครื่องหมายการคาตาง ๆ  

เปนตน 
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    เปนสัญลักษณของ    การเงิน 

    เปนสัญลักษณของ วาสนา  จุดที่เปนตอ 

    เปนสัญลักษณของ ความสําเร็จ 

    เปนสัญลักษณของ อํานาจ 

    เปนสัญลักษณของ บารมี  ความรวมมือ/ชวยเหลือ 

    เปนสัญลักษณของ การคาขาย (ดึงดูดลูกคา)  

    เปนสัญลักษณของ ใชในการขจัดส่ิงไมดี/ขจัดพิษ 
 “ พลังจิต  ”   1) ใชในการดึงสารพิษออกจากรางกาย 
   “แสงสีดํา”  : หาน้ําใสเกลือ ยิ่งเค็มยิ่งดี ในภาชนะกะละมงั หรือถัง เพื่อถายสารพิษลงไป แตกรณ ี

     ฉุกเฉินหาไมได ก็ใหนึกภาพวาสงพิษลงโถสวม หรือนึกสงพุงลงทะเลไปเลย  

    : นั่งขัดสมาธิหรือน่ังเกาอี้ก็ได มือวางที่ผูปวย หรือจุดที่เจ็บ/ปวด 1 ขาง  อีกขางหงาย 

     ฝามือไวบนขา 

    : หลับตา ผอนคลาย สบาย ๆ ทําจิตเปนสมาธิ แลวใหนึกเปนแสงสีดํา พุงออกมา  

     (ลางพิษ) ลงภาชนะใสน้ําผสมเกลือ หรือนึกภาพเปนแสงสีดํารูปมังกรพุงออกมา  

     แลวลอยโลดลิ่วไปอยางรวดเร็วลงกะละมัง/ถงัน้ําเกลือ ลงโถสวม หรือลงทะเลไป 
   2) เพื่อชวยลดความเจ็บปวด หรือฟนฟูความเจ็บปวย  

   “แสงสีขาว”  : การทําน้ําใหมีโมเลกุลเล็กลง โดยคิดวามีแสงสีขาวพุงจากมอืเรา ผานเขาไปในแกว 

      น้ํา จากนั้นใหสงพลัง และอธิษฐานจิต 3 คร้ัง ตัวอยางเชน 

    อธิษฐานวา   “เมื่อผูปวยดืม่น้ําแกวนี้แลว  ขอใหหายปวดทอง (3 คร้ัง)” 

      “เมื่อผูปวยดืม่น้ําแกวนี้แลว  ขอใหน้ํานี้ฟนฟตูับออนใหแข็งแรง” (3 คร้ัง) 

        .....สําหรบัผูปวยโรคเบาหวาน  

        “เมื่อผูปวยดื่มน้ําแกวนี้แลว  ขอใหน้ํานี้ฟนฟูปลายประสาทใหสมบูรณ” 

        “เมื่อผูปวยดื่มน้ําแกวนี้แลว  ขอใหน้ํานี้ชวยใหความจําดีขึ้น” 

                              ฯลฯ    

 “การขอขมา” : เพื่อตัดกรรมที่เราทําอาจโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม 3 ประการที่มีผลตอความ 

  เจริญรุงเรือง และชีวิตความเปนอยูของเรา ไดแก 

   1) กรรมที่มีตอบิดา-มารดา เชน ไมไดเล้ียง ทําใหเสียใจ ฯลฯ 

   2) กรรมที่มีตอผูมีคุณธรรมสูงกวา เชน พูดจาลวงเกินพระสงฆ เพราะอยางไรทาน 

    ก็มีศีลมากกวาเรา บีบแตรไลคนขับรถชา ปรากฏวาเปนคนแกที่ประพฤติดี- 

    ประพฤติชอบ-ปฏิบัติธรรม 

   3) กรรมที่เคยทําอทินนาทาน เชน หยิบฉวยของที่ผูอื่นรัก หรือเปนเจาของโดย 

    ไมไดรับอนุญาต เบียดบังเวลาราชการ ใชซองของหนวยงาน/บริษัท ฯลฯ  

  กรรมทั้ง 3 ประการ อาจเปนผลใหบางคนพบแตอุปสรรคในการทํางาน และในการ 

  ดําเนินชีวิต เชน ทํากินไมขึ้น เปนตน 
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  วิธีการ   : เตรียมดอกไม 5 คู (ถาไมมี/หาไมไดก็ใชยอดไมแทน) เทียน 5 คู ใสพาน กรณีคนที่ 

    ติดขัดเรื่องงาน ใหใชกลวยใสพานดวย เสร็จแลวทานได  

         การกลาวขอขมา  :  กราบ หรือไหว แลวพนมมือ จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ และกลาวตอพอ-แม หรือ 

                 ทานใดทานหนึ่ง หรือตอผูมีคุณธรรมสูงกวา กรณี พอ-แมเสียชีวิตแลว เชน  

                 ครู-อาจารย หรือผูที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งเราเคารพรัก เปนตน 

          กลาววา “ กรรมใด ๆ ที่เคยลวงเกิน บิดา-มารดา  ภพหนึ่งชาติใดกต็าม  

   กรรมที่เคยทําให พอ-แมเสียใจ ภพหนึ่งชาติใดก็ตาม 

   กรรมที่ไมเคยเลี้ยงดูพอ-แม ภพหนึ่งชาติใดก็ตาม  

   กรรมใด ๆ ที่เคยลวงเกินผูมีคุณธรรมสูงกวา ภพหนึ่งชาติใดก็ตาม  

   กรรมที่เคยทําอทินนาทาน ภพหนึ่งชาติใดก็ตาม” 

   “ ขอให  แม  เปนตัวแทนพอแมทุกภพชาติ เปนตัวแทนผูมีคุณธรรมสูงกวา เปนตัวแทน 

    อทินนาทาน ไดโปรดอโหสิกรรม เพื่อความเจริญรุงเรือง ฯลฯ (ตามแตจะขอพร) ของ 

    ลูกหลานสืบตอไป” 

    : จากนั้นสงพานดอกไม และเทียน ใหทาน แลวกราบ-หรือไหว (ดวยความนอบนอม) 

 การกลาวอโหส ิ  : พอ-แม หรือทานใดทานหนึ่ง หรือ ผูมีคุณธรรมสูงกวา ในขางตน กลาวตอบวา 

    “บัดนี้..แม..ขอเปนตัวแทนพอแมทุกภพชาติ เปนตัวแทนผูมีคุณธรรมสูงกวา เปนตัวแทน

    อทินนาทาน  ขอใหลูกมีความสุข อยูเย็นเปนสุข พบแตความเจริญรุงเรือง ประสบความสําเรจ็

         ในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม สุขภาพแข็งแรง ฯลฯ (ใหพร) ..แม..ขออโหสิ  อโหสิ อโหสิ” 

   : ลูกก็รับ  “สาธุ  สาธุ  สาธุ”  แลวกราบ หรือ ไหว (ดวยความนอบนอม) 

   : ในการขอขมา ใหเราพาลูก ๆ ของเราเขารวมดวย เพื่อเปนการสอนใหลูกรูจักการเคารพ นอบ 

    นอม ปฏิบัติดีตอผูมีพระคุณ เปนการกลอมเกลาอุปนิสัย จิตใจใหลูกได เมื่อลูกทําในสิ่งที่ดี 

    งาม ก็จะเกิดสิ่งดี ๆ และเปนสิริมงคลตอลูก ๆ หลาน ๆ และครอบครัวสืบไป 

------------------------------------------------ 
 
 


