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บทน า 
   

ขอ้มูลจากแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ระบุสถานการณ์
ความเจบ็ป่วยของประชากรไทย ดงัน้ี สาเหตุการตาย จากการคาดประมาณแนวโนม้การตายดว้ยโรคต่างๆ
ของประชากรไทย ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ‟ ๒๕๕๒ โดยใชส้าเหตุการตายโดยตรงจากมรณบตัร พบวา่ อีก ๑๐  ปี
ขา้งหนา้ (พ.ศ. ๒๕๖๒) อุบติัเหตุจราจร มะเร็งตบั และหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายท่ีพบสูงสุดในผู้
ชายไทย ในขณะท่ีเบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตบั เป็นสาเหตุการตายท่ีพบสูงสุดในผูห้ญิงไทย 
จะเห็นไดว้า่โรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด มะเร็ง และเบาหวาน เป็นปัญหาส าคญัท่ี
ท าใหค้นไทยเสียชีวติเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเจบ็ป่วยของคนไทย ท่ีมีแนวโนม้การเจบ็ป่วย
ดว้ยโรคเร้ือรังท่ีป้องกนัไดเ้พิ่มข้ึนมาตลอดใน ๒ ทศวรรษท่ีผา่นมา 
  โรคติดเช้ืออุบติัใหม่ ( Emerging infectious diseases : EID)  มีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงมาก
ข้ึน และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนทัว่โลกอยา่งมหาศาล...  
  โรคท่ีเกิดจาการประกอบอาชีพ ส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ปัญหามลพิษและ
ส่ิงแวดลอ้มไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มสูงข้ึน... ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ‟ ๒๕๕๒  มีรายงาน
ผูป่้วยดว้ยโรคสารเคมีจากการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพิษสารเคมีก าจดัศตัรูพืชและ
สัตวท่ี์ใชใ้นภาคเกษตรกรรม จากพิษสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจ  านวนผูป่้วยดว้ยโรคจากเหตุ
ปัจจยัทางกายภาพท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ความร้อน ความเยน็ การสั่นสะเทือน 
เสียง แสงสวา่ง กมัมนัตรังสี เป็นตน้ ก็มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 
  สถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังจากวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัเป็นผลมา
จากการเผชิญกบักระแสโลกาภิวตัน์ ระบบทุนนิยมท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันา ทางดา้นวตัถุ เกิดความ
เส่ือมถอยและล่มสลายของสถาบนัครอบครัว สถาบนัทางสังคม การด าเนินธุรกิจท่ีขาดความรับผดิชอบ เกิด
ค่านิยมวฒันธรรม วถีิชีวติท่ีไม่พอเพียงและขาดความสมดุล ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกนัปัจจยัเส่ียงท่ี
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั มีภยัคุกคามสุขภาพ และไม่เอ้ือต่อการสร้าง
สุขภาพท่ีดี  
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  โดยเฉพาะอยา่งยิง่พฤติกรรมเส่ียงท่ีส าคญัจากการบริโภคหวานมนัเคม็มาก บริโภคผกัและ
ผลไมน้อ้ย  สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ขาดการออกก าลงักาย เกิดความเครียดและไม่สามารถจดัการกบัอารมณ์ได้
เหมาะสม ท าใหมี้ภาวะน ้าหนกัเกิน อว้นลงพุง ความดนัโลหิตสูง ภาวะเมตตาบอลิกซินโดรม ซ่ึงเป็นปัจจยั
เส่ียงหลกัท่ีส าคญัของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีสามารถป้องกนัไดห้รือโรควถีิชีวติท่ีทวคีวามรุนแรงแพร่ระบาด
ไปทัว่โลก ซ่ึงประเทศไทยก็ก าลงัเผชิญกบัปัญหาท่ีวกิฤติเช่นกนั  
  จากขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บคนไทยอาย ุ๑๕ ปีข้ึนไป พ.ศ. ๒๕๕๑ ‟ ๒๕๕๒  มีความชุก
ภาวะน ้าหนกัเกินและอว้น ( BMI มากกวา่หรือเท่ากบั ๒๕  กก./ตร.ม.) ร้อยละ ๓๔ .๗ (๑๗ .๖ ลา้นคน) อว้น
ลงพุง (รอบเอว มากกวา่หรือเท่ากบั ๙๐  ซม. ในชาย และมากกวา่หรือเท่ากบั ๘๐ ซม.ในหญิง) ร้อยละ ๓๒.๑ 
(๑๖.๒ ลา้นคน) ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ ๖ .๙ โรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ ๒๑ .๔ และภาวะ
ไขมนัในเลือดสูง ร้อยละ ๑๙ .๔ เกิดการเจบ็ป่วยจากโรคมะเร็ง หวัใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดนั
โลหิตสูงเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๘ ‟ ๒๕๕๑ เพิ่มข้ึน ๑.๒ ‟ ๑.๖ เท่า เป็น ๕๐๕, ๖๘๔, 
๒๕๗, ๘๔๘ และ ๑,๑๔๙ ต่อแสนประชากร ตามล าดบั หากไม่สามารถสกดักั้นหรือหยดุย ั้งปัญหาได ้จะท า
ใหเ้กิดการเจบ็ป่วย มีภาวะแทรก ซอ้นพิการ และเสียชีวติก่อนวยัอนัควร ส่งผลใหภ้าระค่าใชจ่้ายทางดา้น
สุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอยา่งมหาศาล จึงจ าเป็นตอ้งรวมพลงัของทั้งสังคมในการ
ปรับเปล่ียนวถีิชีวติดว้ยการเพิ่มวถีิชีวติท่ีพอเพียงจากการบริโภคท่ีเหมาะสม การออกก าลงักายท่ีเพียงพอ 
และการจดัการอารมณ์ไดเ้หมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพพอเพียง ในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาทางดา้นสุขภาพและผลกระทบจากโรควถีิชีวติและน าไปสู่การสร้างสุขภาพดีวถีิชีวติไทยได้
อยา่งจริงจงัและย ัง่ยนื (คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ ‟ ๒๕๕๙) 
  องคก์ารอนามยัโลกรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีสอบทานแลว้เม่ือตุลาคม ๒๕๕๖  เก่ียวกบัโรค  
เบาหวานวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวานทัว่โลกจ านวน ๓๔๗  ลา้นคน ในปี ๒๕๔๗  มีผูเ้สียชีวติประมาณ ๓.๔ 
ลา้นคน จากผลของระดบัน ้าตาลในเลือดท่ีสูง ซ่ึงเป็นตวัเลขใกลเ้คียงกบัท่ีประมาณการไวใ้นปี ๒๕๕๓  
องคก์ารอนามยัโลกคาดวา่โรคเบาหวานจะเป็นสาเหตุการตายล าดบัท่ีเจด็ในปี ๒๕๗๓  (องคก์ารอนามยัโลก, 
๒๕๕๖) ในรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีปรับขอ้มูลเป็นปัจจุบนัเม่ือมีนาคม ๒๕๕๖ ขององคก์ารอนามยัโลก 
รายงานวา่ ในปี ๒๕๕๑ มีผูเ้สียชีวติจากกลุ่มโรคหลอดเลือดและหวัใจ ( CVDs) จ านวน ๑๗.๓ ลา้นคน โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากโรคหวัใจ และโรคสมองขาดเลือด และคาดวา่จะเพิ่มเป็น ๒๓ .๓ ลา้นคนในปี  ๒๕๗๓  
กลุ่มโรคหลอดเลือดและหวัใจส่วนใหญ่สามารถป้องกนัได ้โดยระบุปัจจยัเส่ียง เช่น การสูบบุหร่ี การ
บริโภคท่ีไม่ดีต่อสุขภาพและโรคอว้น พฤติกรรมการไม่ออกก าลงักาย ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ
ไขมนัสูง (องคก์ารอนามยัโลก, ๒๕๕๖) 
  จากขอ้มูลดงักล่าว ช้ีใหเ้ห็นวา่  มนุษยชาติทัว่โลกประสบกบัสภาวะปัญหาสุขภาพ ๓  
ประการหลกั ไดแ้ก่ ๑ . ปริมาณผูป่้วย ชนิดและความรุนแรงของความเจบ็ป่วยมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน ๒ . 
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาความเจบ็ป่วยเพิ่มมากข้ึน ๓ . ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแกไ้ขปัญหา
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สุขภาพดว้ยตนเองนอ้ยลง โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก ยคุ ปัจจุบนั คนทัว่โลกรวมถึงคนไทยส่วนใหญ่ มีวถีิชีวติ
ท่ีเคร่งเครียด วติกกงัวล เร่งรีบ เร่งร้อน อาหารการกินส่วนใหญ่ก็เตม็ไปดว้ยสารพิษสารเคมีและไม่สมดุล 
ไม่ออกก าลงักายหรือออกก าลงักายไม่ถูกตอ้ง สัมผสัสภาพสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยมลพิษ เช่น ภาวะ
โลกร้อน อากาศเป็นพิษ น ้าเป็นพิษ ดินเป็นพิษ  เป็นตน้ และสัมผสักบัเคร่ืองยนต ์เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองอิเลค
โทรนิค เกินความสมดุล เป็นตน้ ซ่ึงการบริหารจดัการองคค์วามรู้และการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นระบบปกตินั้น
ช่วยลดปัญหาไดร้ะดบัหน่ึง แต่ยงัมีปัญหาสุขภาพอีกมากมายท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
  ผูเ้ขียนจึงไดว้จิยัและพฒันา “การแพทยว์ถีิธรรม” ซ่ึงหมายถึง การแพทยท่ี์น าเอาจุดดีของ
วทิยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั้ง ๔  แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื้นบา้น รวมกบั
หลกั ๘ อ. เพื่อสุขภาพท่ีดีของสถาบนับุญนิยม คือ อิทธิบาทส่ี อารมณ์ อาหาร ออกก าลงักาย อากาศ เอนกาย 
เอาพิษภยัออก และอาชีพท่ีเหมาะสม มาบริหารจดัการองคค์วามรู้ ประยกุตผ์สมผสานบูรณาการดว้ยหลกั
ธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั  เนน้
การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพท่ีตน้เหตุโดยใชส่ิ้งท่ีประหยดัท่ีสุด แต่ใหเ้กิดประโยชน์สูงท่ีสุด ดว้ยวธีิท่ี
เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได ้ใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเป็นหลกั ประยกุตเ์ขา้กบัวถีิชีวติได ้
และมีความย ัง่ยนื โดยเน้นการผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อน-เยน็กายใจเป็นยุทธศาสตร์หลกั  ซ่ึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงในการช่วยแกปั้ญหาและพฒันาสุขภาพของมนุษยชาติ 
  ผูเ้ขียนไดพ้ฒันาการแพทยว์ถีิธรรมมา ๑๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๗) ตลอดระยะเวลา
ดงักล่าว ผูเ้ขียนและเครือข่ายแพทยว์ถีิธรรมทั้งในและต่างประเทศ ไดใ้ชก้ารแพทยว์ถีิธรรมช่วยเหลือผูป่้วย
ไม่ต ่ากวา่ ๑๕๐,๐๐๐ คน (เป็นการช่วยเหลือโดยตรงจากผูเ้ขียนหรือจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมโดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายใดๆ) เผยแพร่หนงัสือความรู้ดา้นการแพทยว์ถีิธรรมไม่ต ่ากวา่ลา้นเล่ม มีผูส้นใจเขา้ไปติดตามขอ้มูล
ทางอินเทอร์เนตไม่ต ่ากวา่ ๑๐ ลา้นคร้ัง ซ่ึงเครือข่ายแพทยว์ถีิธรรมไดมี้การประชุมสัมมนาแลกเล่ียนขอ้มูล
ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพ และการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ  
  ผูเ้ขียนและเครือข่ายแพทยว์ถีิธรรมไดข้อ้สรุปวา่ “ภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลของแต่ละชีวติ
สามารถท าใหเ้กิดโรคไดทุ้กโรค (ทั้งโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ) เกิดอาการไม่สบายไดทุ้กอาการ เม่ือปรับให้
เกิดสมดุลร้อนเยน็ในชีวติสามารถท าใหโ้รคทุกโรค (ทั้งโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ) อาการไม่สบายทุกอาการ
ลดลงหรือหายไปได”้ 
  แต่ก็ไม่ไดห้มายความทุกท่านจะประสบความส าเร็จในการปรับสมดุลร้อนเยน็ บางท่านก็
ไม่สามารถปฏิบติัได ้บางท่านไดป้ฏิบติัแต่ก็ไม่ถูกตอ้ง บางท่านก็เป็นผูป่้วยระยะสุดทา้ยอาการหนกัมากเกิน
กวา่ท่ีจะแกไ้ขได ้(ถา้เลือกใชว้ธีิน้ี ก็จะเป็นการปรับสมดุลร้อนเยน็ใหล้ดความทุกขท์รมานทั้งดา้นร่างกาย
และจิตใจใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ก่อนท่ีจะวางร่างวางขนัธ์) บางท่านก็มีวบิากกรรมท าใหมี้เหตุการณ์
ต่างๆ มาขดัขวางไม่ใหป้ฏิบติัไดส้ าเร็จ 
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  แมผู้ท่ี้มาเรียนรู้การปฏิบติัแนวแพทยว์ถีิธรรมจะไม่ไดป้ระสบความส าเร็จทุกท่านก็ตาม แต่
อยา่งนอ้ยขอ้มูลจากงานวจิยัของผูเ้ขียนและขอ้มูลจากเครือข่ายแพทยว์ถีิธรรม พบวา่ คนส่วนใหญ่ท่ีมาท่ีมา
เรียนรู้การปฏิบติัแนวแพทยว์ถีิธรรมมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ผูท่ี้มาเรียนรู้การปฏิบติัแนวแพทยว์ถีิธรรมในการดูแล
สุขภาพในค่ายสุขภาพหลกัสูตร ๗ วนั ทุกโรค (ทั้งโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ) ทุกอาการเจบ็ป่วย ค่าเฉล่ีย
โดยรวม ๘๐ % อาการเจบ็ป่วยจะลดนอ้ยลง ภายใน ๕ วนั และผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ความ
ดนัโลหิตท่ีสูงเกิน น ้าตาลในเลือดท่ีสูงเกิน ไขมนัคลอเรสเตอรอล/ไตรกลีเซอไรด/์ไขมนัเลว (แอลดีแอล) ท่ี
สูงเกินปกติ ค่าการท างานของตบั (เอสจีพีที, เอสจีโอที) ท่ีสูงเกินปกติ และค่าสารเคมีตกคา้งในเลือดท่ีมาก
เกินปกติ ค่าเฉล่ียโดยรวมพบวา่ ๘๐ % ค่าท่ีสูงเกินเกินปกติดงักล่าวจะลดลงภายใน ๕ วนั 
  ผูเ้ขียนขอเรียนเชิญท่านท่ีสนใจศึกษา “การผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเยน็” ติดตาม
รายละเอียดไดใ้นหนงัสือเล่มน้ีครับ 
 

ในมหาจักรวาลนีไ้ม่มอีะไรทีไ่ม่สัมพนัธ์กนั 

  ส่ิงท่ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจการดูแลแกไ้ขสุขภาพไดอ้ยา่งแจ่มแจง้นั้น เราตอ้งเรียนรู้
ความสัมพนัธ์ของ “นาม”/ปราณ/จิตวญิญาณ/คล่ืนแม่เหล็กแห่งชีวติท่ีมองไม่เห็น กบั “รูป”/เหตุการณ์/ส่ิงท่ี
เป็นวตัถุแท่งกอ้นท่ีมองเห็น เป็นการเรียนรู้จากส่ิงท่ีเล็กละเอียดถึงขั้นมองไม่เห็นท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีมองเห็น 
และเรียนรู้จากส่ิงท่ีมองเห็นสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีมองไม่เห็น ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมั
มานงั ผลงั วปิาโก” แปลวา่ “ผลวบิากของกรรมท่ีท าดีท าชัว่แลว้ มีอยู”่ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ “มหาจตัตารี
สกสูตร” ขอ้ ๒๕๗)  สัมพนัธ์กบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวความท่ีกรรม (การ
กระท าทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา (ความจงใจ) ท่ีบุคคลท าแลว้ สะสมแลว้จะส้ินสุดไป โดย
มิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม(การกระท า) นั้นแล จะใหผ้ลในภพน้ี หรือในภพถดัไป หรือในภพอ่ืนสืบๆ 
ไป” (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘ ) ซ่ึงพระพุทธเจา้ยนืยนัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในมหาจกัวาลทั้งนามและ
รูปลว้นสัมพนัธ์กนัหมดตามหลกัปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑  (พระไตรปิฎก เล่ม ๔ “มหาขนัธกะ” ขอ้ ๑ )  
ไม่มีอะไรท่ีไม่สัมพนัธ์กนั 

  สอดคลอ้งกบัท่ีอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ( Einstien, ๑๙๐๕) กล่าววา่ “...ถา้ทฤษฎีสัมพนัธภาพ
ของผมไดรั้บการพิสูจน์วา่ถูกตอ้ง เยอรมนัจะบอกวา่ผมเป็นชาวเยอรมนัส่วนฝร่ังเศสจะบอกวา่ผมเป็น
ประชากรโลก แต่ถา้มนัเป็นทฤษฎีท่ีผดิฝร่ังเศสจะบอกวา่ผมเป็นชาวเยอรมนั ส่วนเยอรมนัจะบอกวา่ผมเป็น
ชาวยวิ” 
  สอดคลอ้งกบัท่ีนกัฟิสิกส์ยนืยนัวา่ เม่ือวตัถุทุกอยา่งแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานคล่ืน
แม่เหล็กทั้งหมด และพลงังานคล่ืนแม่เหล็กเม่ือมารวมกนัก็จะเป็นวตัถุ  

จะเห็นไดว้า่ ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัไม่มีอะไรท่ีไม่สัมพนัธ์กนั  
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พระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูปในมหาจกัรวาล ในอรรถกถาแปล เล่ม ๗๖  
หนา้ ๘๑  นิยาม ๕  อยา่ง คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม และใน 
“หลกัปฎิจจสมุป-บาท(อนุโลม) ๑๑ คือ การอาศยักนัและกนัเกิดข้ึน (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเน่ืองกนัเป็นไป
ตามล าดบั) ดงัน้ี เพราะอวชิชา (ความไม่รู้ของอุตุ คือ วตัถุและพลงังานท่ีไม่มีชีวติ จึงเคล่ือนสังเคราะห์กนั
ดว้ยกฎของสมดุลร้อนเยน็ พฒันาจนเป็นชีวติของพืชสัตวแ์ละคน เม่ือเป็นคนไดเ้กิดความหลงความไม่รู้
อยา่งแจ่มแจง้วา่กิเลสสุขลวงและความยดึมัน่ถือมัน่จะน าทุกขม์หาศาลทั้งปวงมาให้) เป็นปัจจยั (เหตุ) จึงมี 
สังขาร (การปรุงแต่ง/ผสมผสาน/สร้าง/สังเคราะห์)  สังขาร จึงมี วญิญาณ (พลงังานแห่งความรู้สึกนึกคิด)  
วญิญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้)  นามรูป จึงมี สฬายตนะ (ส่ือติดต่อ ๖ อยา่ง คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ)  สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (ส่ิงท่ีมาสัมผสัหรือกระทบ)  ผสัสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข ์เฉยๆ ) 
เวทนา จึงมี ตณัหา (ความอยาก อยากเอาส่ิงสุขเขา้มา อยากเอาส่ิงทุกขอ์อกไป )  ตณัหา จึงมี อุปาทาน (ความ
ยดึมัน่ถือมัน่วา่ร่างกาย ความสุข ความทุกขเ์ป็นตวัเราของเรา)  อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพท่ีอาศยัอยู)่  ภพ จึงมี 
ชาติ (การเกิด)  ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเส่ือม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (คร ่ า
ครวญร าพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์) ทุกข ์ (ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความล าบากคบัแคน้ใจ) กอง
ทุกขท์ั้งมวลนั้นยอ่มเกิด ดว้ยประการฉะน้ี”  (พระไตรปิฎก เล่ม ๔ “มหาขนัธกะ” ขอ้ ๑ ) ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็น
สุขในท่ีทั้งปวง (พระไตรปิฎก เล่ม  ๒๕ ขอ้ ๕๙ ), ละทุกขท์ั้งปวงได ้เป็นความสุข (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕  
ขอ้ ๓๓ ), ความเป็นผูมี้มิตรดีสหายดีสังคมส่ิงแวดลอ้มดีเป็นพรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ ทั้งส้ิน 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ขอ้ ๕) 

 

ท าไมต้องสมดุลร้อนเยน็  

เป็นท่ีน่าสะดุดใจ วา่ท าไมปราชญผ์ูย้ิง่ใหญ่และการแพทยห์ลกัแผนต่างๆในโลก จึงมีองค์
ความรู้ดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมดุลร้อนเยน็ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ปราชญผ์ูย้ิง่ใหญ่ท่ีเป็นผูมี้ปัญญารู้โลกอยา่งแจ่มแจง้โดยไม่มีใครเทียมเท่า (อนุตตระ) ค า
ตรัสทุกค าเป็นจริงตลอดกาล (อกาลิโก) คือพระพุทธเจา้ ไดต้รัสวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย 
ประกอบดว้ยเตโชธาตุอนัมีวบิาก เสมอกนัไม่เยน็นกั  ไม่ร้อนนกั เป็นอยา่งกลางๆ ควรแก่ความเพียร ฯ ” 
(พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๑  ขอ้ ๒๙๓) จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ พบวา่ การปรับสมดุลร้อน -เยน็ จะท าใหมี้โรค
นอ้ย มีทุกขน์อ้ย ส่งผลใหส้ภาพร่างกายพร้อมท่ีจะประกอบความเพียร ซ่ึงก็คือร่างกายท่ีแขง็แรงนั้นเอง 
สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสถึงสาเหตุท าใหเ้กิดสุข (ความแขง็แรงหรือประโยชน์) ทุกข ์ (ความเจบ็ป่วย
หรือความเดือดร้อน) หรือ อทุก-ขมสุขเวทนา  ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๘ สิวกสูตรขอ้ ๔๒๗-๔๒๙ “สุข ทุกข ์
หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เร่ืองดี (ไฟ)๑ เสมหะ(น ้า)๑ ลม(ลม)๑ ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน)๑ ฤดู ๑  
รักษาตวัไม่สม ่าเสมอ ๑ ถูกท าร้าย ๑ ผลของกรรม ๑ เป็นท่ี ๘ ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินน ้าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ 
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การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่างๆ ดว้ยส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนเยน็ ทั้งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) 
และจิต(นามธรรม) ถา้ไม่สมดุลร้อนเยน็ก็จะท าใหเ้กิดทุกขเวทนา (เจบ็ป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะท าให้
เกิดสุขเวทนา (แขง็แรง) 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสุขภาวะแบบขั้วตรงกนัขา้ม การปรับสมดุลร้อนเยน็ตามหลกัแพทย์
ทางเลือก คือ ถา้หยนิ -หยาง เกิดผดิปกติข้ึนไม่วา่ทางใดทางหน่ึง จะท าใหฝ่้ายหน่ึงเพิ่มหรือขณะท่ีอีกฝ่าย
หน่ึงอ่อนแอลง เช่น ถา้หยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็ (โครงการพฒันา
เทคนิคการท ายาสมุนไพร, โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา , 
๒๕๔๑: ๑๖๓-๑๗๖) สอดคลอ้งกบัการปรับสมดุลดิน (เยน็) น ้า (เยน็) ลม (เยน็) ไฟ (ร้อน) ตามหลกัการ
แพทยแ์ผนไทย “การแพทยแ์ผนไทยมีการตรวจวนิิจฉยัโรค และ การบ าบดัโรคดว้ยแนวคิดพื้นฐานเร่ืองธาตุ
ทั้ง ๔  คือ ดิน น ้า ลม และไฟ ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นร่างกายของคน การเสียสมดุลของธาตุทั้ง ๔  จากอิทธิพล
การเปล่ียนแปลงตามวยั กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรมของคน ต่างเป็นสาเหตุของการเกิด
โรค” (เฉลิมพล เกิดมณี, ๒๕๔๗ : ๒) 

สอดคลอ้งกบันกัวทิยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีชีวะท่ีพบวา่ อุณหภูมิมีผลอยา่งมากต่อการ
เปล่ียนแปลงของสสารและพลงังานทั้งของส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ ดงัน้ีเน่ืองจากโครงสร้างระดบัสองระดบั
สาม  และระดบัส่ีของชีวโมเลกุลมีแรงยดึเหน่ียวท่ีส าคญั ๓  ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก 
และพนัธะไอออนิก ดงันั้นปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพนัธะเหล่าน้ี ยอ่มมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างโมเลกุล และในท่ีสุดท าใหโ้ครงรูปเปล่ียนแปลงไปดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญัเหล่านั้น ไดแ้ก่ ความเป็น
กรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในน ้า และอุณหภูมิ  ปัจจยัทั้ง ๓  ชนิดท่ีกล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูป
ของชีวโมเลกุล ซ่ึงเท่ากบัวา่มีผลต่อหนา้ท่ีและการท างานของชีวโมเลกุลเหล่านั้น ถา้ปัจจยัเหล่าน้ี
เปล่ียนแปลงท าใหโ้ครงรูปและโครงสร้างเปล่ียนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะท างานในหนา้ท่ีของตนเองไม่ได ้
เราเรียกสภาพน้ีวา่ สภาพเสียธรรมชาติ (denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลท่ีท างานได ้เราเรียกวา่
สภาพธรรมชาติ (native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่างๆ ซ่ึงท า
ใหมี้โครงรูปจ านวนจ ากดัและโดยทัว่ไปมีโครงรูปจ าเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมีโครงสร้างไร้รูป 
มีโครงรูปไม่แน่นอนท างานตามหนา้ท่ีไม่ได ้ (พิชิต โตสุโขวงศ,์ ๒๕๓๕ : ๓๘-๔๑) 

จะเห็นไดว้า่ สมดุลร้อน-เยน็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 

ชีวติเกดิมาและสัมพนัธ์กบัสมดุลร้อนเยน็ได้อย่างไร 

ตามหลกันิยาม ๕  (อรรถกถาแปล เล่ม ๗๖  หนา้ ๘๑)  ปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑ 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๔ “มหาขนัธกะ” ขอ้ ๑) นามรูปจะสัมพนัธ์กนั ๔ มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี ๑ คือ การเกิดมามีชีวติ
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ท่ีสัมพนัธ์กบัสมดุลร้อนเยน็ มิติท่ี ๒ การเกิดของกามสุขขลัลิกะ มิติท่ี ๓ การเกิดของอตัตกิลมถะ และมิติท่ี 
๔ การเกิดของโลกุตระ  

ความสัมพนัธ์ของนามรูป มิติท่ี ๑ คือ การสังเคราะห์ดว้ยกฎสมดุลร้อนเยน็พฒันาจนเป็น
พลงังาน วตัถุ พืช สัตวท่ี์หลากหลาย และพฒันาต่อเน่ืองจนเป็นคน ส่ิงดงักล่าวนั้นลว้นด ารงอยูไ่ดด้ว้ยสมดุล
ร้อนเยน็  

จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ ส่ิงท่ีหมุนวนสัมพนัธ์กนัในมหา
จกัรวาลเร่ิมตน้จากอุตุนิยาม คือ วตัถุและพลงังาน เช่น ดินน ้าลมไฟ พลงังานความร้อนเยน็ แม่เหล็ก ไฟฟ้า 
แสง สี เสียง คล่ืน เป็นตน้ เคล่ือนผสมผสานสังเคราะห์กนัตามหลกัวทิยาศาสตร์ คือ พลงังานร้อนเยน็เคล่ือน
ผสมผสานสังเคราะห์กนัเป็นธาตุใหม่ เช่น เอาน ้าร้อนกบัน ้าเยน็ผสมกนั พลงังานความร้อนและเยน็จะ
เคล่ือนเขา้หากนัและสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์กนัเป็นน ้าอุ่น ดว้ยพลงังานและวตัถุต่างๆ
ในมหาจกัรวาลมีพลงังานไม่เท่ากนัจึงเคล่ือนสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์กนัดว้ยหลกัสมดุล
ร้อนเยน็ กลายเป็นพลงังานและวตัถุท่ีหลากหลายซ่ึงมีคุณสมบติัใหม่  

พลงัความร้อนและเยน็จะเคล่ือนเขา้หากนัผสมผสานกนัเพื่อท าความสมดุลกนัอยูอ่ยา่งน้ี
ตราบชัว่กาลนาน ดงันั้น เม่ือธรรมชาติของธาตุต่างๆในอากาศซ่ึงมีพลงังานไม่เท่ากนั (ร้อนเยน็ไม่เท่ากนั) 
เคล่ือนเขา้หากนัก็จะเกิดลม, ถา้เคล่ือนเอาไฮโดรเจน ๒ ตวัไปรวมกบัออกซิเจน ๑ ตวั ก็จะกลายเป็นธาตุใหม่
คือ น ้า (H2O) เช่น เรานัง่อยูใ่นรถยนตข์ณะอากาศหนาวเยน็มากจึงปิดแอร์รถ อีกสักพกัจะเกิดฝ้าไอน ้าท่ี
กระจก กลไกเช่นเดียวกบัน ้าท่ีอยูใ่นขวดแกว้ก่อนแช่ตูเ้ยน็จะยงัไม่เยน็ แต่พอแช่ตูเ้ยน็พลงัความเยน็ของ
ตูเ้ยน็จะทะลุแกว้เขา้ไปถึงน ้าจึงท าใหน้ ้าเยน็ลง เม่ือพลงังานเยน็ท่ีอยูน่อกรถทะลุผา่นกระจกเขา้มาในรถ ก็จะ
ท าใหอ้ากาศในรถส่วนท่ีอยูใ่กลก้ระจกเยน็ลง อากาศในรถใกลก้ระจกท่ีเยน็ลงและอากาศร้อนในรถส่วนท่ี
อยูห่่างกระจกเขา้ไปจะเคล่ือนเขา้หากนั น าเอาไฮโดรเจน ๒ ตวัไปรวมกบัออกซิเจน ๑ ตวั เกิดเป็นฝ้าไอน ้า
ข้ึน, ถา้เคล่ือนเอาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม และธาตุต่างๆ มารวมกนั ก็จะเป็นปุ๋ยดิน
หิน รวมทั้งการเกิดของสนิมเหล็กและวตัถุอ่ืนๆท่ีหลากหลายในโลก ก็กลไกนยัยะเดียวกนั 

จากกลไกของธรรมชาติท่ีพลงังานร้อน-เยน็เคล่ือนผสมผสานกนัดงักล่าวนั้น จะพฒันาเป็น
พีชนิยาม คือ ส่ิงมีชีวติระดบัพืช เช่น ในขวดท่ีมีน ้าบรรจุปิดฝาอยา่งดีหล่นอยูข่า้งทางหลายเดือน จะมีการ
สังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์ระหวา่งน ้ากบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงในมหาจกัรวาล 
พฒันาเป็นส่ิงมีชีวติระดบัพืช เรียกวา่ตะไคร่ข้ึนมาตามธรรมชาติ โดยไม่มีใครเอาพนัธ์ุตะไคร่ไปใส่ ยิง่อยู่
นอกขวดการรวมตวักนัของวตัถุและพลงังานท่ีหลากหลายก็ยิง่มาก จึงสังเคราะห์พฒันาเป็นพืชท่ีหลากหลาย
ชนิดในโลก  

อุตุนิยามกบัพีชนิยามจะสังขารสังเคราะห์กนัพฒันาต่อเป็นจิตนิยาม คือ ส่ิงมีชีวติระดบั
สัตว ์ตั้งแต่สัตวช์ั้นต ่าพฒันาข้ึนไปเป็นล าดบัจนเป็นสัตวช์ั้นสูงคือคน เช่น ในขวดน ้าท่ีมีตะไคร่ท่ีปิดฝาสนิท
นานเขา้ก็จะมีตวัเล็กขยบัไดซ่ึ้งก็คือชีวติของสัตวช์ั้นต ่าท่ีไม่ไดมี้ใครเอาพนัธ์ุไปใส่ แต่เกิดจากการสังขาร
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สังเคราะห์ของพีชนิยามคือตะไคร่กบัน ้าและพลงังานอุตุนิยามต่างๆ ในมหาจกัรวาล เม่ืออยูน่อกขวดการ
สังขารสังเคราะห์จึงเกิดการสังขารสังเคราะห์ของพีชนิยามและอุตุนิยามในมหาจกัรวาลท่ีหลากหลาย จึง
พฒันาเป็นจิตนิยามคือสัตวท่ี์หลากหลายชนิด แลว้พฒันาเป็นสัตวช์ั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั พฒันาจนเป็นคน
ซ่ึงเป็นพลงังานสัตวท่ี์มีพฒันาการสูงสุด 

พลงังาน วตัถุ พืช สัตว ์และคน จึงเกิดมาจากสมดุลร้อนเยน็ และด ารงอยูไ่ดด้ว้ยสมดุลร้อน
เยน็ ดงัท่ี ค  าตรัสในพระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๑ “สังคีติสูตร” ขอ้ท่ี ๒๙๓ กล่าวถึงท่ีตั้งแห่งความเพียร ๕ อยา่ง 
หน่ึงใน ๕ ขอ้นั้น  พระพุทธเจา้ตรัสวา่  “เป็นผูมี้โรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย ประกอบดว้ยเตโชธาตุ (ความร้อนใน
ร่างกาย) อนัมีวบิาก (ผล) เสมอกนัไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั เป็นอยา่งกลางๆ ควรแก่ความเพียร” 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ การปรับสมดุล  ร้อน-เยน็  จะท าใหมี้โรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย 
ส่งผลใหมี้สภาพร่างกายพร้อมท่ีจะประกอบความเพียร ซ่ึงก็คือร่างกายท่ีแขง็แรงนั้นเอง  ซ่ึงเป็นนามคือ
สัญญา (พลงังานจ าไดห้มายรู้) และการสังขารสังเคราะห์แห่งสมดุลร้อนเยน็ ดงันั้นเม่ือไดส่ิ้งท่ีสมดุลร้อน
เยน็มาสังขารสังเคราะห์จึงเกิดเป็นรูปท่ีคงทนแขง็แรง 

 

จิตวญิญาณคอืตัวสร้างร่างกาย 

พระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูปในมหาจกัรวาล ใน “หลกั ปฎิจจสมุปบาท
(อนุโลม) ๑๑  คือ การอาศยักนัและกนัเกิดข้ึน (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเน่ืองกนัเป็นไปตามล าดบั) ดงัน้ี        
“...วญิญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้) นามรูป จึงมี สฬายตนะ (ส่ือติดต่อ ๖ อยา่ง คือ ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ)...” จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ จิตวญิญาณคือตวัสร้างร่างกาย  

ส่ิงท่ียนืยนัวา่ ขอ้ความท่ีพระพุทธเจา้ตรัสขา้งตน้เป็นจริงคือ  คนเป็นๆ มีชีวติ/มีจิตวญิญาณ 
เวลามีบาดแผล จิตวญิญาณจะดูดดึงดินน ้าลมไฟ/วตัถุและพลงังานมาสร้างก่อเป็นร่างกาย แมไ้ม่ไดท้ายาหรือ
ไม่ไดเ้ยบ็แผล ก็ท  าใหเ้กิดเน้ือเยือ่เช่ือมต่อบาดแผลได ้แต่คนตายนั้นไม่มีชีวติ/ไม่มีจิตวญิญาณ แมข้ณะตาย
ใหม่ๆร่างกายจะยงัมีส่วนประกอบเช่นเดียวกบัคนเป็น  แต่เวลามีบาดแผล บาดแผลจะไม่เช่ือมต่อกนั ไม่วา่
จะทายาอยา่งดีหรือเยบ็แผลอยา่งดีก็ตาม มีแต่จะเป่ือยพงัทลายไปเร่ือยๆ จะเห็นวา่ คนเป็นก็มีร่างกาย คนตาย
ใหม่ๆ ก็มีร่างกายท่ีมีส่วนประกอบเหมือนคนเป็น ดงันั้นคนเป็นจึงต่างจากคนตายตรงท่ี คนเป็นนั้นมีจิต
วญิญาณร่างกายสามารถเจริญเช่ือมต่อกนัได ้แต่คนตายนั้นไม่มีจิตวญิญาณ ร่างกายไม่เจริญไม่เช่ือมต่อกนั  

คนเป็นมีจิตวญิญาณเน้ือเยือ่อวยัวะของร่างกายจะท างาน ส่วนคนตายไม่มีจิตวญิญาณ
เน้ือเยือ่อวยัวะของร่างกายจะไม่ท างาน จะเห็นวา่ จิตวญิญาณเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้น้ือเยือ่อวยัวะของร่างกาย
ท างาน 

สารพิษใดๆท่ีวา่เป็นพิษก่อโรคร้ายแรง พอเอาไปใส่คนตายคนตายก็ไม่เป็นโรค แต่พอเอา
ไปใส่คนเป็นคนเป็นก็จะเป็นโรค แสดงวา่ จิตวญิญาณเป็นส่ิงท่ีดึงเอาสารพิษมาก่อโรคในชีวติคน   



๑๐ 

 

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น                                                

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  

 

คนเป็นมีจิตวญิญาณร่างกายมีความแขง็แรงหรือมีโรคเยอะแยะไปหมด แต่พอตายไปไม่มี
จิตวญิญาณไม่มีความแขง็แรงไม่มีโรค (โรคทุกโรคหายหมด) แสดงวา่จิตวญิญาณเป็นตวัสร้างความแขง็แรง
หรือสร้างโรค ซ่ึงจะสร้างดว้ยเหตุปัจจยัอะไรนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ต่อไป  

แสดงวา่ จิตวญิญาณคือพลงังานท่ีดึงดูดวตัถุและพลงังานในโลกในมหาจกัรวาลมาสร้าง
ทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติคน ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ใจ (จิตวญิญาณ) เป็นประธานของส่ิงทั้งปวง ใจเป็นใหญ่ 
ใจประเสริฐท่ีสุด ทุกส่ิงส าเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” (พระไตรปิฎกเล่ม 
๒๕ “คาถาธรรมบท” ขอ้ ๑๑) 

 

ภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลท าให้โรคเกดิได้อย่างไร  

จิตวญิญาณไดส้ร้างประสาทอตัโนมติัไขสันหลงัข้ึนมาเพื่อสั่งใหก้ลา้มเน้ือเกร็งตวั 
(รีเฟล็กซ์) หนีพิษหรือบีบเอาพิษออกจากร่างกาย ดงัท่ีนกัวทิยาศาสตร์ไดพ้บวา่ Flexor (withdrawal) reflex 
เป็นรีเฟล็กซ์ ท่ีเกิดเม่ือมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ท่ีผวิกาย ท าใหเ้กิดรีเฟล็กซ์ ถอยส่วนของร่างกายหนี
ออกจากตวักระตุน้อนัตรายนั้น เรียก withdrawal reflex... 

การรับรู้ความรู้สึกปวด ( pain) เป็นกลวธีิเตือนร่างกายวา่มีอนัตรายมาถึงและถือวา่เป็น
กลวธีิป้องกนัร่างกายท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง ตวักระตุน้ใหเ้กิดความเจบ็ปวดเรียกวา่ nociceptive stimuli ซ่ึงอาจ
เป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน หรือสารเคมีก็ได ้การรับรู้ความเจบ็ปวดตอ้งอาศยั sensory receptor ท่ีเป็น 
naked nerve ending ซ่ึงอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ nociceptor ก็ได.้.. เม่ือกลา้มเน้ือหดตวัมากเกินไปจากการ
ออกก าลงักายเกินขนาด หรือกลา้มเน้ือขาดเลือดมาเล้ียงจะเกิดอาการปวดกลา้มเน้ือ เรียกวา่ muscle pain เช่ือ
วา่เกิดจากมีการคัง่ของสารเคมีท่ีเรียกวา่ “ P factor” ซ่ึงอาจเป็น K ประจุบวก เป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการ
เจบ็ปวดได ้อาการเจบ็ปวดจะท าใหเ้กิดการเกร็ง  (spasm) ของกลา้มเน้ือ มีผลใหก้ลา้มเน้ือขาดเลือดมาเล้ียง
มากยิง่ข้ึน ท าใหรู้้สึกปวดมากข้ึนไปอีก... (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชยัเลิศ พิชิตพรชยั , ๒๕๕๒ : ๘๘๒ 
- ๘๘๔) 

โมเลกุลต่างๆ ท่ีพบในส่ิงมีชีวติเรียกวา่ ชีวโมเลกุล  (biomolecule) โมเลกุลเหล่าน้ี  มีสมบติั
พิเศษประการหน่ึง คือ ท างานตามหนา้ท่ีได ้จากการศึกษาถึงหนา้ท่ีของชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ พบวา่โมเลกุล
ประเภทโปรตีนมีหนา้ท่ีกวา้งขวางมาก กล่าวคือ 

 ๑. มีหนา้ท่ี  เร่งปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวติ โมเลกุลท่ีท าหนา้ท่ีน้ีเรียกวา่ เอนไซม ์
เช่น น ้ายอ่ยในกระเพาะมีตวัเร่งยอ่ยอาหารในโมเลกุลใหญ่ใหเ้ป็นโมเลกุลเล็ก เป็นตน้  

 ๒. ท าหนา้ท่ี  ขนส่งสารต่างๆ เช่น ฮีโมโกลบิน  (hemoglobin) รับส่งออกซิเจนจากปอดไป
เล้ียงเซลลต่์างๆ ทัว่ร่างกาย เป็นตน้ 



๑๑ 

 

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น                                                

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  

 

๓. ท าหนา้ท่ี  เก่ียวกับการเคล่ือนไหว เช่น โปรตีนในกลา้มเน้ือ เม่ือหดตวัมีผลใหเ้กิดการ
เคล่ือนไหว  

๔.  ท าหนา้ท่ี เป็นโครงสร้าง เช่น โปรตีนในผวิหนงัเป็นแผน่ หุม้ห่อร่างกาย  
๕. ท าหนา้ท่ี เป็นภูมิคุ้มกัน ในร่างกายของสัตวช์ั้นสูง  จะมีโปรตีนท่ีเรียกวา่แอนติบอดี 

(antibody) ท าหนา้ท่ีท าลายส่ิงแปลกปลอมต่างๆ ท่ีเขา้สู่ร่างกาย เช่น เช้ือโรคท่ีเขา้สู่ร่างกาย  
๖. ท าหนา้ท่ี  รับข่าวสารและถ่ายทอดเป็นกระแสประสาท เช่น โปรตีนในจอภาพของ

ดวงตา มีความสามารถในการรับแสงและเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นกระแสประสาทส่งไปยงัสมอง ท าใหต้าเรามี
ความ สามารถในการมองเห็นได้  

โปรตีนยงัมีหนา้ท่ีอีกจ านวนมาก...  ชีวโมเลกุลประเภทอ่ืนมีหนา้ท่ีจ  าเพาะเหมือนกนั เช่น 
DNA ท าหนา้ท่ีเป็นสารพนัธุกรรม RNA ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดรหสัพนัธุกรรมใหเ้ป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรท
และไขมนัท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของเยือ่เซลลแ์ละผนงัเซลล ์เป็นตน้   

...ขอ้ท่ีน่าสังเกตในท่ีน้ีคือชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ ท างานไดต้ามหนา้ท่ีเหมือน
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ ความสามารถในการท างานไดโ้ดยมีหนา้ท่ีจ  าเพาะอยา่ง  จึงเป็นสมบติัส าคญัของชีว
โมเลกุล นกัวทิยาศาสตร์ไดพ้ยายามศึกษาหาสาเหตุต่างๆ ท่ีท าใหชี้วโมเลกุลต่างๆ มีคุณสมบติัท่ีส าคญั
ประการน้ี และไดพ้บวา่ความสามารถในการท างานของชีวโมเลกุลต่างๆนั้น เน่ืองมาจากลกัษณะโครงสร้าง  
(structure) และโครงรูป (conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ์, ๒๕๓๕ : ๒๕) 

จะเห็นไดว้า่ การกระตุน้ดว้ยเชิงกล สารเคมี หรือร้อนเยน็ท่ีไม่สมดุล ท าใหเ้กิดปฏิกิริยา
กลา้มเน้ือเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) หนีพิษหรือบีบเอาพิษออกจากร่างกาย ถา้มีพิษมากเกินจนร่างกายขบัพิษออกไม่
ทนั จะเป็นกลไกท่ีท าใหเ้กิดโรค คือ เม่ือมีตน้เหตุอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึงเกิดข้ึนท่ีเป็นท่ีเป็นพิษ/อนัตราย/
ระคาย/ไม่สบายในร่างกาย เช่น เม่ือร่างกายกระทบอนัตรายจากภาวะร้อนหรือเยน็เกิน ตามหลกัวทิยาศาสตร์
ก็จะเกิดการท าลายโครงสร้างและโครงรูปของเซลล ์เซลลก์็จะท าหนา้ท่ีผดิปกติจากเดิม อาจท าหนา้ท่ีมากไป
หรือนอ้ยไปหรือท าหนา้ท่ีผดิเพี้ยนไปจากปกติ ประกอบกบัประสาทไขสันหลงัอตัโนมติักระตุน้ใหเ้กิดการ
เกร็งตวัของกลา้มเน้ือ(รีเฟล็กซ์)เพื่อหนีพิษหรือขบัพิษ การเกร็งตวัของกลา้มเน้ือจะยิง่รุนแรงมากข้ึน ตาม
ความรุนแรงของพิษ/อนัตราย/ส่ิงระคาย/ส่ิงไม่สบายนั้นๆ ถา้พิษมากเกินจนไม่สามารถขบัออกไดห้มด จะ
เกิดการเกร็งตวัคา้ง เลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวก สารอาหารและพลงังานท่ีเป็นประโยชน์ไหลเวยีนเขา้เซลล์
ไม่ได ้ของเสียไหลเวยีนออกจากเซลลไ์ม่ได ้ท าใหเ้ซลลเ์ส่ือม 

ประกอบกบัเซลลเ์มด็เลือดขาวซ่ึงท าหนา้ท่ีในกลไกฟาโกไซโตซีส คือ กลไกการโอบ
มะเร็ง เน้ืองอก เซลลท่ี์ผดิปกติ เช้ือโรคและพิษต่างๆ แลว้หลัง่เอนไซม/์น ้ายอ่ยต่างๆมาสลาย แลว้ขบัออก
จากร่างกายเซลล ์โดยกลไกรีเฟล็กซ์ของเซลล ์ซ่ึงท าใหเ้ราไม่เจบ็ป่วย เม่ือเมด็เลือดขาวและเซลลต่์างๆถูก
ท าลายจากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลหรือถูกท าลายดว้ยพิษอ่ืนๆ ท าใหโ้ครงสร้างและโครงรูปของเซลลเ์สีย  
เซลลก์็จะเสียหนา้ท่ี ไม่สามารถก าจดัพิษต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พิษต่างๆก็จะสะสมคา้งอยูใ่นร่างกาย 
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ท าใหเ้ซลลเ์ส่ือมและตายก่อนเวลาอนัควร การท างานของอวยัวะต่างๆ ก็เส่ือม จึงท าใหเ้กิดโรคไดทุ้กโรค
หรือเกิดอาการเจบ็ป่วยไดทุ้กอาการหรือเกิดความเส่ือมไดทุ้กเซลลทุ์กอวยัวะของร่างกาย จุดใดท่ีอ่อนแอ
และมีพิษมากก็จะเกิดอาการก่อน แลว้ค่อยลุกลามไปจุดอ่ืนๆ ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

  

ภาวะสมดุลร้อนเยน็ท าให้โรคหายได้อย่างไร 

ถา้เรามีวธีิการระบายส่ิงท่ีเป็นพิษร้อนหรือเยน็เกินนั้นออก พร้อมกบัการไม่เพิ่มพิษร้อน
หรือเยน็เกินนั้นเขา้ไป เซลลเ์มด็เลือดขาวและเซลลต่์างๆ ก็จะมีโครงสร้างและโครงรูปตามปกติ ท าหนา้ท่ีได้
ตามปกติ อยา่งมีก าลงัและประสิทธิภาพมากข้ึนในการสลายพิษ ตามกลไกฟาโกไซโตซีสและเกร็งตวัขบัพิษ
ต่างๆ ออกไปจากร่างกาย  เม่ือพิษถูกก าจดัออกจากร่างกายจนทุเลาเบาบางลงหรือหมดไป     พร้อมกบัการ
ไม่เพิ่มพิษเขา้ไป กลา้มเน้ือก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวยีนสะดวก 
สารอาหารและพลงังานท่ีเป็นประโยชน์สามารถเขา้ไปหล่อเล้ียงเซลลไ์ดแ้ละของเสียระบายออกจากเซลลไ์ด ้
ยิง่ถา้ท าพร้อมกบัการละบาป บ าเพญ็บุญและเพิ่มพนูใจไร้กงัวล ก็จะช่วยท าใหโ้รคและอาการเจบ็ป่วยต่างๆ 
ทุเลาหรือหายไป ส่งเสริมใหร่้างกายและจิตใจมีสุขภาวะท่ีดียิง่ข้ึน 

 

อาการร้อนเยน็ไม่สมดุลเป็นอย่างไร แก้อย่างไร 

กลุ่มอาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทย์วถิีธรรม ๕ กลุ่มอาการ 
๑  กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกนิ  
๒  กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเยน็เกนิ  
๓  กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกนิและเยน็เกนิ เกิดข้ึนพร้อมกนั  
๔ กลุ่มอาการของภาวะร่างกายท่ีมีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัเกนิตีกลบั
เป็นอาการเยน็เกนิ (เยน็หลอก)  
๕ กลุ่มอาการของภาวะร่ายกายท่ีมีสาเหตุเกิดจากร่างกาย เยน็หรือร้อนเยน็พนักนัเกนิตีกลบั
เป็นอาการร้อนเกนิ (ร้อนหลอก) 

ž   
ž  ๑. อาการของภาวะร้อนเกนิ ( ยุคนี ้๘๐ % มักจะร้อนเกนิ )  

อาการหลัก (อาการทีถู่กต้อง) เม่ือกระทบอากาศร้อน อาหารหรือสมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
ร้อนแลว้รู้สึกไม่สบาย เม่ือกระทบอากาศเยน็ อาหารหรือสมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็แลว้รู้สึกสบาย อาการ
เด่น (อาการทีม่ักเป็นในล าดับแรกแต่อาจเป็นสภาพอืน่ได้) ปากคอแห้ง กระหายน า้ ดื่มน า้แล้วรู้สึกสดช่ืน 
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ปวด บวม แดง ร้อน  ตึง แข็ง มึน ชา แผลพุพอง ผืน่ คัน ปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย อุจจาระแข็ง ก าลงัตก 
อ่อนเพลยี หนักตัว ชีพจรเต้นแรง เส้นเลอืดขยายตัว  

แก้ไขด้วยการใช้ส่ิงทีม่ีฤทธ์ิเยน็ 

ž  ๒. อาการของภาวะเยน็เกนิ (ยุคนี ้๕ % มักจะเยน็เกนิ) 

อาการหลัก (อาการทีถู่กต้อง)  เม่ือกระทบอากาศเยน็ อาหารหรือสมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
เยน็แลว้รู้สึกไม่สบาย เม่ือกระทบอากาศร้อน อาหารหรือสมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนแลว้รู้สึกสบาย  อาการ

เด่น (อาการทีม่ักเป็นในล าดับแรกแต่อาจเป็นสภาพอืน่ได้) ปากคอชุ่ม ไม่กระหายน า้ รสของน า้จืดผดิปกติ 
ปวด เห่ียว ซีด เยน็ ตึง แข็ง มึน ชา ท้องอดื หัวตือ้  มือเยน็ เท้าเยน็ หนาวส่ัน ปัสสาวะใสปริมาณมาก 
อุจจาระเหลว ก าลงัตก อ่อนเพลยี หนักตัว ชีพจรเต้นเบา เส้นเลอืดหดตัว  

แก้ไขด้วยการใช้ส่ิงทีม่ีฤทธ์ิร้อน 
 

๓. อาการภาวะร้อนเกนิและเยน็เกนิเกดิขึน้พร้อมกนั(ร้อนเยน็พนักนั)    

๑๕ % ของคนยคุน้ี มกัจะมีทั้งภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนั อาการหลัก 
(อาการทีถู่กต้อง)  กระทบส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนอยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย กระทบส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็อยา่งเดียวก็รู้สึก
ไม่สบาย แต่เม่ือกระทบทั้งส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนและส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย เช่น อยูใ่นร่มหรือท่ี
อากาศเยน็แลว้รู้สึกหนาว อยากตากแดดหรืออยากอยูใ่นท่ีอากาศร้อน พอตากแดดหรืออยูใ่นท่ีอากาศร้อน 
แลว้รู้สึกสบาย สักพกัรู้สึกร้อนไม่สบายตวั อยากเขา้ร่มหรืออยากอยูใ่นท่ีอากาศเยน็ พอเขา้ร่มหรืออยูใ่นท่ี
อากาศเยน็ก็สบายดี สักพกัเกิดอาการหนาวไม่สบาย อยากตากแดดหรืออยากอยูใ่นท่ีอากาศร้อน สลบัไปมา
แบบน้ีเร่ือยๆ แสดงวา่ชีวติตอ้งการทั้งพลงัร้อนและเยน็มาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกนั แสดงวา่เป็นอาการ
ภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนั หรือกินอาหารหรือสมุนไพรฤทธ์ิร้อนอยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย 
กินอาหารหรือสมุนไพรฤทธ์ิเยน็อยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย แต่กินอาหารหรือสมุนไพรทั้งฤทธ์ิร้อนและเยน็
ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย แสดงวา่ชีวติตอ้งการสารและพลงังานทั้งร้อนและเยน็มาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกนั 
แสดงวา่เป็นอาการภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนั 

  อาการเด่น (อาการทีม่ักเป็นในล าดับแรกแต่อาจเป็นสภาพอืน่ได้) ไขสู้ง(เป็นร้อน) แต่
หนาวสั่น(เป็นเยน็) ปวดศีรษะ(เป็นร้อน)ร่วมกบัทอ้งอืด(เป็นเยน็) ตวัร้อน(เป็นร้อน)ร่วมกบัมือเทา้เยน็(เป็น
เยน็) เป็นตน้  

 แก้ไขด้วยการใช้ส่ิงทีม่ีฤทธ์ิร้อนและเยน็ผสมกนั  



๑๔ 

 

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น                                                

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  

 

 ๔. สาเหตุร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการเยน็ (เยน็หลอก)  

เม่ือใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อนแก ้อาการจะยิง่แยไ่ปกวา่เดิม แต่พอใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็กลบัรู้สึกสบาย 
ก็ใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็ เพราะตน้เหตุเกิดจากร้อน  ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย ก็ใหใ้ชร้้อนเยน็ผสม
กนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั  

 ๕. สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการร้อน (ร้อนหลอก)  

 เม่ือใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็แก ้อาการจะยิง่แยไ่ปกวา่เดิม แต่พอใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อนกลบัรู้สึก
สบาย ก็ใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อน เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย  ก็ใหใ้ชร้้อน
เยน็ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั  

 

กลไกการเกดิอาการร้อนเยน็ไม่สมดุลเป็นอย่างไร 

เม่ืออุตุนิยาม คือ วตัถุและพลงังาน ท่ีพลงัร้อนเยน็ไม่เท่ากนั เคล่ือนสังเคราะห์กนั(สังขาร) 
ดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็พฒันาจนพีชนิยาม คือ พืช ซ่ึงจะมีขนัธ์ ๓ (รูป สัญญา สังขาร) จะเห็นไดว้า่ พืชเกิด
มาจากสมดุลร้อนเยน็และอยูไ่ดด้ว้ยสมดุลร้อนเยน็ พืชจะมีสัญญา คือ พลงัจ าไดห้มายรู้วา่จะดูดเอาพลงังาน
หรือสารอะไรไปเล้ียงตวัเองดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็ แลว้สังเคราะห์(สังขาร) เป็นรูปร่างและหนา้ท่ีของพืช 
และผลกัพลงังานและสารท่ีไม่ตอ้งการออกดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็  

เช่น ชาวสวนยางพาราจะกรีดยางก่อนรุ่งเชา้อากาศเยน็จะไดน้ ้ายางเยอะ เพราะพืชเกิดมา
จากสมดุลร้อนเยน็และอยูไ่ดด้ว้ยสมดุลร้อนเยน็ เยน็เกินชีวติพืชก็อยูไ่ม่ได ้สัญญาของพืชจึงขบัส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
เยน็ซ่ึงก็คือน ้าออกจากตน้พืช เม่ือกรีดยางในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไดน้ ้ายางมาก แต่ถา้กรีดยางในช่วงกลางวนั 
อากาศร้อนจะไดน้ ้ายางนอ้ยหรือไม่ไดน้ ้ายาง เพราะร้อนเกินชีวติพืชก็อยูไ่ม่ได ้สัญญาของพืชจึงดูดน ้าเขา้มา
ไวเ้พื่อดบัร้อน ไม่ปล่อยน ้าออกมา การกรีดยางในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไดน้ ้ายางนอ้ยหรือไม่ไดน้ ้ายาง  

ซ่ึงเม่ือพฒันามาเป็นสัตว/์คน จะไดส้ัญญาของสมดุลร้อนเยน็ดงักล่าวมาดว้ย เป็นผลใหเ้กิด
อาการต่างๆข้ึนในสัตว/์คน เม่ือกระทบกบัพลงังานหรือสารท่ีมีพลงังานร้อนเยน็แตกต่างกนัไป   

เป็นคน/สัตว ์จะมีขนัธ์ ๕ (รูป-ร่างกาย, เวทนา-พลงัรู้สึกสุข/ทุกข/์เฉยๆ, สัญญา-พลงัจ าได้
หมายรู้ รวมทั้งดูดดึงพลงังานหรือสารท่ีชีวติตอ้งการเขา้ไปในชีวติ และผลกัพลงังานหรือสารท่ีชีวติไม่
ตอ้งการออกจากชีวติ, สังขาร-พลงัปรุงแต่ง/สังเคราะห์/สร้าง, วญิญาณ-พลงัรู้)  

อาการต่างๆเกิดจากจิตวญิญาณ (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) เป็นตวัสร้างข้ึนมาตาม
กลไกสมดุลร้อนเยน็ ถา้ไม่มีจิตวญิญาณจะไม่มีอาการไม่มีความรู้สึกต่างๆ 



๑๕ 

 

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น                                                

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  

 

เม่ือสัญญา (พลงัจ าไดห้มายรู้) ของชีวติรับรู้สภาพร้อนเยน็ไม่สมดุลก็จะสังขาร (ปรุงแต่ง/
สังเคราะห์/สร้าง) ความรู้สึกท่ีไม่สบายต่างๆข้ึนมา อาจเกิดอาการท่ีไม่สบายหน่ึงอาการหรือหลายอาการก็ได ้
รวมลงเป็นทุกขเวทนา (ความรู้สึกทุกข)์ โดยมีวญิญาณรับรู้ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตาราง ตัวอย่างอาการเด่นของภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล (อาการทีม่ักเป็นในล าดับแรกแต่อาจ
เป็นสภาพอืน่ได้) และกลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดยการกระท าของจิตวญิญาณ (เวทนา, สัญญา, 
สังขาร, วญิญาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อาการเด่นของ
ภาวะร้อนเกนิ 
(อาการทีม่กัเป็นใน
ล าดบัแรกแต่อาจ
เป็นสภาพอืน่ได้) 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ
เยน็เกนิ (อาการที่
มกัเป็นในล าดบัแรก
แต่อาจเป็นสภาพ
อืน่ได้) 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

ปากคอแหง้ สญัญาของชีวติ(พลงัจ าไดห้มายรู้ ปากคอชุ่ม  สญัญาของชีวติ(พลงัจ าไดห้มายรู้ 



๑๖ 
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ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  

 

กระหายน ้ า ด่ืมน ้ า
แลว้รู้สึกสดช่ืน 

รวมทั้งดูดดึงพลงังานหรือสารท่ีชีวติ
ตอ้งการเขา้ไปในชีวติ และผลกั
พลงังานหรือสารท่ีชีวติไม่ตอ้งการ
ออกจากชีวติ) จะสงัขาร(สร้าง) เวทนา
(ความรู้สึก) ดงักล่าว  ซ่ึงรับรู้อาการท่ี
เกิดข้ึนดว้ยวญิญาณ(พลงัรู้) เพื่อให้
สญัญาของชีวติดูดดงึเอาน ้ าซ่ึงมีฤทธ์ิ
เยน็เขา้ไปดบัพลงัร้อนท่ีมากเกินใหอ้ยู่
ในขีดท่ีพอดี 

ไม่กระหายน ้ า  
รสของน ้ าจืด
ผิดปกติ 

รวมทั้งดูดดึงพลงังานหรือสารท่ีชีวติ
ตอ้งการเขา้ไปในชีวติ และผลกั
พลงังานหรือสารท่ีชีวติไม่ตอ้งการ
ออกจากชีวติ) จะสงัขาร(สร้าง) 
เวทนา(ความรู้สึก) ดงักล่าว  ซ่ึงรับรู้
อาการท่ีเกิดข้ึนดว้ยวญิญาณ(พลงัรู้) 
เพื่อใหส้ญัญาของชีวติต่อต้านการรับ
น ้ าซ่ึงมีฤทธ์ิเยน็เขา้ไปในร่างกาย 
เพ่ือใหร่้างกายซ่ึงขณะนั้นมีพลงัเยน็
มากเกินอยูแ่ลว้ไม่ใหเ้ยน็ไปกวา่เดิม 

ปวด บวม แดง 
ร้อน   

-ปวด เกิดจากสญัญาจะสงัขาร
ความรู้สึกปวดข้ึนมาเม่ือมีภาวะร้อน
เกิน รวมเป็นทุกขเวทนาใหว้ญิญาณ
รับรู้เพ่ือจะไดแ้กไ้ขไม่ใหร้้อนเกิน 
เช่น ชีวติท่ีถูกไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก จะ
รู้สึกปวด แต่เม่ือเอาวา่นหางจระเข ้
น ้ าแขง็ หรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็มาใส่ 
อาการปวดก็จะลดลงหรือหายไป หรือ
ชีวติมีกรดยริูก/กรดแลกติกมากเกิน 
ซ่ึงมีฤทธ์ิร้อนก็จะรู้สึกปวด เม่ือกิน
อาหารหรือสมุนไพรฤทธ์ิเยน็ พอกทา
ดว้ยสมุนไพรฤทธ์ิเยน็ หรือท าใหเ้ยน็
ลงดว้ยวธีิการต่างๆ อาการปวดจาก
กรดดงักล่าวก็จะลดลงหรือหายไป 
เพราะพลงัร้อนท่ีมากเกินถูกท าลาย
ดว้ยเยน็ เม่ือชีวติสมดุลร้อนเยน็อาการ
ปวดจะหายไป สญัญาจะสงัขาร
ความรู้สึกสบายข้ึนมาแทน 
-บวม เกิดจากสญัญาของชีวติจะดูดน ้ า
ซ่ึงมีฤทธ์ิเยน็ไปดบัร้อน จึงเกิดอาการ
บวมข้ึน เช่น ไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก 
แมลงสตัวก์ดัต่อย มีกรด มีความร้อน
ตามร่างกายท่ีมากเกิน ก็มกัจะเกิด
อาการบวม 
-แดงร้อน เม่ือสมัผสัอากาศร้อน หรือ

ปวด เห่ียว ซีด เยน็ -ปวด เกิดจากสญัญาจะสงัขาร
ความรู้สึกปวดข้ึนมาเม่ือมีภาวะเยน็
เกิน รวมเป็นทุกขเวทนาใหว้ญิญาณ
รับรู้เพ่ือจะไดแ้กไ้ขไม่ใหเ้ยน็เกิน 
เช่น ชีวติท่ีถูกน ้ าแขง็หรืออากาศเยน็
มากๆนานๆจะรู้สึกปวด แต่พอผิงไฟ 
แช่น ้ าอุ่น หรือท าใหอุ่้นข้ึนดว้ยวธีิการ
ต่างๆ อาการปวดก็จะลดลงหรือ
หายไป เพราะพลงัเยน็ท่ีมากเกินถูก
ท าลายดว้ยร้อน เม่ือชีวติสมดุลร้อน
เยน็อาการปวดจะหายไป สญัญาจะ
สงัขารความรู้สึกสบายข้ึนมาแทน 
 
-เห่ียว เกิดจากสญัญาผลกัดนัเอาน ้ า
ซ่ึงมีฤทธ์ิเยน็ออกไปจากร่างกายท่ีมี
ชีวติบริเวณท่ีเยน็เกิน เช่น เอามือไป
แช่น ้ านานๆ มือก็จะเห่ียว ไปอาบน ้ าก็
มกัปวดปัสสาวะ อยูใ่นหอ้งแอร์เยน็ๆ
หรืออากาศหนาวเยน็ก็มกัปัสสาวะ
บ่อย กินอาหารหรือสมุนไพรฤทธ์ิ
เยน็ก็มกัปัสสาวะบ่อย 
 
 
-ซีดเยน็ เม่ือสมัผสัอากาศเยน็ หรือส่ิง
ท่ีมีฤทธ์ิเยน็ สญัญาจะสัง่ประสาท
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ท างานหนกัๆ เกิดความร้อนใน
ร่างกาย สญัญาจะสัง่ประสาท
อตัโนมติัใหส้ัง่ให ้ 

อตัโนมติัใหส้ัง่ใหเ้สน้เลือดหดตวั 
เพื่อ  

อาการเด่นของ
ภาวะร้อนเกนิ 
(อาการทีม่กัเป็นใน
ล าดบัแรกแต่อาจ
เป็นสภาพอืน่ได้) 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ
เยน็เกนิ (อาการที่
มกัเป็นในล าดบัแรก
แต่อาจเป็นสภาพ
อืน่ได้) 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 เสน้เลือดขยายตวั เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีให้
สญัญาดนัความร้อนออกได ้ธาตุ
อาหารเขา้ไปท่ีเน้ือเยือ่ได ้ผลิตเป็น
พลงังานได ้จึงเกิดความร้อน สญัญา
จะใชพ้ลงังานดงักล่าวดนัน ้ าเลือดซ่ึง
จะซบัความร้อนไว ้ดนัพลงัร้อนออก
จากจากร่างกายทางเสน้เลือด จึงเกิด
สภาพอาการแดงร้อน    

 ลดพ้ืนท่ีในการระบายความร้อน เก็บ
ความร้อนท่ีมีไวสู้ค้วามเยน็ เลือดลมก็
จะไหลเวยีนไม่สะดวก ธาตุอาหารไม่
เขา้ไปท่ีเน้ือเยือ่ จึงไม่เกิดการผลิต
พลงังาน ท าใหเ้กิดสภาพอาการซีด
เยน็ 

ตึง แขง็ มึน ชา สญัญาของชีวติสัง่ใหร้ะบบประสาท
อตัโนมติัไขสนัหลงัสัง่ใหก้ลา้มเน้ือ
เกร็งตวับีบเอาพิษภาวะร้อนเยน็ไม่
สมดุลออกไป จึงเกิดอาการตึงแขง็
ปวดมึนชา 

ตึง แขง็ มึน ชา สญัญาของชีวติสัง่ใหร้ะบบประสาท
อตัโนมติัไขสนัหลงัสัง่ใหก้ลา้มเน้ือ
เกร็งตวับีบเอาพิษภาวะร้อนเยน็ไม่
สมดุลออกไป จึงเกิดอาการตึงแขง็
ปวดมึนชา 

แผลพพุอง ผื่น คนั -พลงัร้อนเกินจะเผาใหเ้น้ือเยือ่เส่ือม
เป่ือยเป็นแผล สญัญาของชีวติจะดูด
น ้ ามาดบัร้อนท่ีมากเกิน จึงเกิดเป็น
แผลพพุองเป็นถุงน ้ า 
-ผื่นคนั เกิดจากสญัญาของชีวติ ดนั
พลงังานหรือสารท่ีร้อนเกินออกมา
ระบายทางผิวหนงั แต่ดว้ยพิษร้อนเกิน
ท่ีมีปริมาณมาก ไม่สามารถระบาย
ออกไดท้นั จึงคัง่คา้งท่ีผิวหนงั สญัญา
ของชีวติจึงสงัขาร(สร้าง) ความรู้สึก
คนั ดว้ยการสัง่ใหร่้างกายผลิตสารฮิส
ตามีน เป็นสารท่ีท าใหรู้้สึกคนั(หมอ
แผนปัจจุบนัจึงใหย้าแอนต้ี(ต่อตา้น)
ฮิสตามีน กดฮิสตามีนกลบัคืนไปก็ไม่

ทอ้งอืด  หวัต้ือ     
มือเยน็  เทา้เยน็ 
หนาวสัน่ 

-เม่ือมีภาวะเยน็เกิน เช่น เม่ืออากาศ
เยน็มากๆ สมัผสัส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็มากๆ 
สญัญาของชีวติ จะสัง่ระบบประสาท
อตัโนมติัใหเ้สน้เลือดหดตวั เพื่อลด
พ้ืนท่ีในการระบายความร้อน เพ่ือเก็บ
ความร้อนไวสู้ค้วามเยน็ เม่ือเสน้เลือด
หดตวัมากเกินในกระเพาะอาหาร/
ล าไส ้เลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวก
ยอ่ยไม่ไดก็้เกิดอาการทอ้งอืด เสน้
เลือดบริเวณหวัหดตวัมากเกิน เลือด
ลมไหลเวยีนไม่สะดวกก็เกิดอาการ
หวัต้ือ เสน้เลือดบริเวณมือเทา้หรือทัว่
ตวัหดตวัมากเกิน เลือดลมไหลเวยีน
ไม่สะดวก ก็เกิดอาการมือเยน็เทา้เยน็
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คนั แต่พิษร้อนเกินก็ยงัท าลายอยู่
เหมือนเดิม หมดฤทธ์ิยาก็ออกอาการ
ใหม่ หรือผูน้ั้นใส่พิษร้อนเกินท่ีเป็น
ตน้เหตุไปมากๆ ยาเคมีก็กดฮิสตามีน
ไม่ได ้ท าใหอ้าการคนัไม่หายไปหรือ
เป็นหนกัยิง่ข้ึน)  สญัญาของชีวติสร้าง
ความรู้สึกคนัเพื่อใหเ้กา การเกาเป็น
การเสียดสี การเสียดสี ท าใหเ้กิดความ
ร้อน เม่ือเกิดความร้อนสญัญาจะสัง่ให้
เสน้เลือดขยายตวั เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการ
ระบายความร้อน (จะสงัเกตไดเ้ม่ือ
อากาศร้อนหรือเราท างาน 

หรือหนาวสัน่ตามเน้ือตวั 
-เม่ือลดหรืองดส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็ ใส่ส่ิง
ท่ีมีฤทธ์ิร้อนเขา้ไป จนเกิดสมดุลร้อน
เยน็ เสน้เลือดจะขยายตวัอยา่งพอดี 
เลือดลมก็ไหลเวยีนสะดวก เม่ือยอ่ย
ไดดี้อาการทอ้งอืดก็หายไป เลือดลม
ไหลเวยีนข้ึนหวัไดอ้าการหวัต้ือก็
หายไป เลือดลมไหลเวยีนตามมือเทา้
หรือทัว่ตวัได ้อาการอาการมือเยน็เทา้
เยน็หนาวสัน่ก็หายไป  

อาการเด่นของ
ภาวะร้อนเกนิ 
(อาการทีม่กัเป็นใน
ล าดบัแรกแต่อาจ
เป็นสภาพอืน่ได้) 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ
เยน็เกนิ (อาการที่
มกัเป็นในล าดบัแรก
แต่อาจเป็นสภาพ
อืน่ได้) 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 หนกัๆ เสน้เลือดจะขยายตวั)  
เม่ือเสน้เลือดขยายตวัสญัญาก็จะ
สามารถผลกัดนัเอาสารหรือพลงังาน
ร้อนเกินออกจากร่างกายทางผิวหนงั
ได ้อาการคนัก็จะลดลง (ยกเวน้พิษ
ร้อนมากเกิน ระบายออกไดน้อ้ย เหลือ
คา้งมาก ก็จะยงัคนัเหมือนเดิม) ถา้ใช้
ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็ดว้ยวธีิการต่างๆท่ีถูก
กนั     ดบัหรือถอนพิษร้อนเกินออกได ้
สญัญาของชีวติจะกดฮีสตามินกลบัไป 
อาการคนัก็จะหายไป เพราะไม่ตอ้งใช้
ฮีสตามีนเป็นกลไกระบายพิษของชีวติ 
เน่ืองจากไม่มีพิษร้อนเกินแลว้  
-ผื่นแดง ก็เกิดจากสญัญาของชีวติดูด
น ้ ามาดบัพิษร้อนเกิน ดูดเมด็เลือดแดง
มาซ่อมแซมเน้ือเยือ่ท่ีเส่ือมจากพิษ
ร้อนเกิน ดูดเมด็เลือดขาวมาสลายพิษ 
เม่ือร่างกายเยน็ลง เพราะ สามารถดบั
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หรือถอนพิษร้อนเกิน ดว้ยวธีิการต่างๆ
ท่ีถูกกนั ก็ไม่ตอ้งใชน้ ้ า เมด็เลือดแดง 
เมด็เลือดขาวอีกต่อไป สญัญาของชีวติ
ก็ดนักลบัไปใชป้ระโยชน์ท่ีอ่ืนของ
ร่างกาย ท าใหอ้าการผื่นแดงหายไป 
-ถา้ปล่อยใหพิ้ษร้อนเกินมีมากข้ึนไป
เร่ือยๆ ผิวหนงัก็จะถูกท าลายไดม้าก 
สลบักบัการสร้างเน้ือเยือ่ใหม่ข้ึนมา
แทนสลบัไปสลบัมา เรียกวา่โรค
สะเก็ดเงิน ถา้ผิวหนงัถูกพิษร้อนเกิน
เผาจนด าไหมแ้ละกลา้มเน้ือเกร็งตวั
บีบพิษร้อนเกินนั้นออก แลว้บีบ บีบ
รัดไปเร่ือยจนตาย เรียกวา่โรคหนงั
แขง็ แต่ถา้ระบายพิษร้อนเกินออกไป
ได ้แลว้ใส่ส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้ไป 
กลา้มเน้ือจะคลายตวั เพราะไม่มีพิษ
ร้อนท่ีตอ้งบีบออก เลือดลมจะ
ไหลเวยีนสะดวก ชีวติดูดสารและ
พลงังานท่ีสมดุลไปเล้ียงส่วนต่างๆ
ของร่างกายได ้เมด็เลือดขาวท่ีแขง็แรง
ก็สามารถสลายเน้ือเยือ่ท่ีเส่ือมมากเกิน
ได ้และสญัญาของชีวติก็ 

อาการเด่นของ
ภาวะร้อนเกนิ 
(อาการทีม่กัเป็นใน
ล าดบัแรกแต่อาจ
เป็นสภาพอืน่ได้) 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ
เยน็เกนิ (อาการที่
มกัเป็นในล าดบัแรก
แต่อาจเป็นสภาพ
อืน่ได้) 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 ดูดสารและพลงังานท่ีสมดุลร้อนเยน็ 
ไปซ่อม/สร้างเน้ือเยือ่ได ้อาการหรือ
โรคดงักล่าวก็หายได ้
-เม่ือมีพิษร้อนเกินเมด็เลือดขาวก็จะ
อ่อนแอ (ซ่ึงเมด็เลือดขาวนั้นท่ีมีหนา้ท่ี
สลาย/ท าลายเช้ือโรค) เม่ือเมด็เลือด
ขาวอ่อนแอก็ไม่สามารถท าลายเช้ือ
โรคได ้ท าใหติ้ดเช้ือท่ีผิวหนงัหรือ
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อวยัวะต่างๆได ้เม่ือระบายพิษร้อนเกิน
ออกได ้ร่างกายสมดุลร้อนเยน็ เมด็
เลือดขาวก็จะแขง็แรง สามารถสลาย/
ท าลายเช้ือโรคได ้โรคติดเช้ือก็หายไป   

ปัสสาวะมีสีเขม้
และปัสสาวะมี
ปริมาณนอ้ย 

เม่ือมีภาวะร้อนเกิน สญัญาของชีวติจะ
ขบัเอาสารท่ีสามารถผลิตเป็นพลงัร้อน
ไดอ้อกมา จึงเป็นสารท่ีมีสีเขม้ใน
ปัสสาวะ และจะดูดน ้ าไวด้บัร้อน
ท่ีมากเกิน ปล่อยน ้ าออกมานอ้ย 
ปัสสาวะจึงมีปริมาณนอ้ยและมีสีเขม้ 

ปัสสาวะมีสีใสและ
ปัสสาวะมีปริมาณ
มาก 

เม่ือมีภาวะเยน็เกิน สญัญาของชีวติจะ
ดูดเอาสารท่ีสามารถผลิตเป็นพลงั
ร้อนไดไ้วผ้ลิตเป็นพลงัร้อน เพื่อ
ท าลายเยน็ท่ีมากเกิน ไม่ปล่อยสาร
ดงักล่าวออกมา ปัสสาวะจึงมีสีใส 
และเพ่ือไม่ใหชี้วติเยน็เกินจะขบัน ้ า
ซ่ึงมีฤทธ์ิเยน็ออกมามาก ปัสสาวะจึง
มีปริมาณมากและมีสีใส 

ทอ้งผกู อุจจาระ
แขง็ เหนียว เหมน็ 
กล่ินปัสสาวะ-กล่ิน
ปาก-กล่ินตวัเหมน็-
เหนียวเหนอะหนะ
ตามเน้ือตวั  

-เม่ือมีภาวะร้อนเกิน สญัญาของชีวติ
จะดูดน ้ าไวด้บัร้อนท่ีมากเกินนั้น จึง
ดูดจากล าไสใ้หญ่กลบัคืนไป (โดย
หลกัวทิยาศาสตร์ ชีวติจะดูดน ้ าและ
เกลือแร่ทางล าไสใ้หญ่กลบัคืนไปใช้
ในร่างกาย) ท าใหน้ ้ าในล าไสใ้หญ่
นอ้ยลง เม่ือน ้ านอ้ยอุจจาระจึงเคล่ือน
ไดย้าก ท าใหเ้กิดอาการทอ้งผกู(ไม่
ถ่ายหรือถ่ายยาก) น ้าท่ีนอ้ยก็ท าให้
อุจจาระแขง็/เหนียว       
-ส่วนอุจจาระเหมน็เกิดจาก เม่ือมี
ภาวะร้อนเช้ือโรคจะขยายตวัเร็ว 
เช่นเดียวกบัเม่ือสภาพอากาศร้อนอบ
อา้ว อาหารจะบูดง่าย เพราะเช้ือโรคก็
เกิดมาจากกลไกสมดุลร้อนเยน็ อยูไ่ด้
ดว้ยสมดุลร้อนเยน็ ถา้ร้อนมากเช้ือ
โรคจะกลวัตายจึงเร่งขยายตวั ดว้ยการ
เร่งกินอาหาร แลว้ขบัถ่ายออกมาเป็น
ของเสีย/พิษ มีสภาพบูดเน่าเหมน็ 
ดงันั้น  

ทอ้งเสีย อุจจาระ
เหลว 

-เม่ือมีภาวะเยน็เกิน สญัญาของชีวติ
จะขบัน ้ าออกทุกทาง รวมทั้งทาง
อุจจาระ จึงท าใหเ้กิดทอ้งเสีย อุจาระ
เหลว 
-อุจจาระท่ีดีอนัเกิดจากการกินอาหาร
ท่ีสมดุลร้อนเยน็ จะไม่แขง็ไม่เหลว 
จะน่ิมและเป็นล าเหมือนขา้วหลาม 
กล่ินไม่เหมน็ กล่ินอยา่งมากก็เหมือน
ผกัดอง และจะลอยน ้ า เพราะการกิน
อาหารท่ีสมดุลร้อนเยน็ สญัญาของ
ชีวติจะดูดธาตุอาหารเขา้ไปเล้ียงชีวติ
ไดม้าก เหลือแค่กากอาหาร ท าให้
อุจจาระเบา จึงลอยน ้ า ส่วนการกิน
อาหารท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ สญัญา
ของชีวติจะดูดธาตุอาหารเขา้ไปเล้ียง
ชีวติไดน้อ้ย ท าใหอุ้จจาระเหลือธาตุ
อาหารมากจึงหนกัและจมน ้ า 

อาการเด่นของ
ภาวะร้อนเกนิ 
(อาการทีม่กัเป็นใน

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ
เยน็เกนิ (อาการที่
มกัเป็นในล าดบัแรก

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเยน็ โดย
การกระท าของจติวญิญาณของผู้นั้น
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 
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ล าดบัแรกแต่อาจ
เป็นสภาพอืน่ได้) 

แต่อาจเป็นสภาพ
อืน่ได้) 

 เม่ือมีภาวะร้อนเกิน เช้ือโรคในล าไส้
จึงเร่งกินธาตุอาหารในอุจจาระ แลว้
ขบัถ่ายออกมาเป็นของเสีย/พิษ มี
สภาพบูดเน่าเหมน็ อุจจาระจึงเหมน็ 
จากนั้นสญัญาของชีวติจะดนัพิษออก
ทุกทาง ท าใหก้ล่ินปัสสาวะ-กล่ินปาก-
กล่ินตวัเหมน็ และท่ีเหนียว
เหนอะหนะตามเน้ือตวั ก็เพราะสญัญา
ของชีวติจะดูดน ้ าไวด้บัร้อน แต่ดนัพิษ
ร้อนออกไปเกิดสภาพพิษเขม้ขน้ท่ีถูก
ขบัออกทางผิวหนงันั้นมีน ้ านอ้ย จึง
เหนียวเหนอะหนะตามเน้ือตวั เม่ือดบั
หรือถอนพิษร้อนออกไป จนเกิด
สภาพสมดุลร้อนเยน็ อาการทั้งหมด
ดงักล่าวก็จะหายไป 

  

ก าลงัตก อ่อนเพลีย    
หนกัตวั 

เม่ือเกิดภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล สญัญา
ของชีวติจะเสียพลงัในการดบัขบัภาวะ
ร้อนเยน็ไม่สมดุลออกไป จึงเกิด
อาการก าลงัตก อ่อนเพลีย    หนกัตวั
(ไม่มีพลงัตา้นแรงดึงดูดของโลก) 

ก าลงัตก อ่อนเพลีย 
หนกัตวั 

เม่ือเกิดภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล 
สญัญาของชีวติจะเสียพลงัในการดบั
ขบัภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลออกไป จึง
เกิดอาการก าลงัตก อ่อนเพลีย    หนกั
ตวั(ไม่มีพลงัตา้นแรงดึงดูดของโลก) 

ชีพจรเตน้แรง เสน้
เลือดขยายตวั 
 

สญัญาของชีวติจะสัง่ระบบประสาท
อตัโนมติัใหเ้สน้เลือดขยายตวั เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีในการระบายร้อนท่ีมากเกิน และ
ผลิตพลงังานดนัร้อนท่ีมากเกินนั้น
ออกไป จึงเกิดสภาพเสน้เลือดขยายตวั 
ชีพจรเตน้แรง 

ชีพจรเตน้เบา เสน้
เลือดหดตวั  
 

สญัญาของชีวติจะสัง่ระบบประสาท
อตัโนมติัใหเ้สน้เลือดหดตวั เพื่อลด
พ้ืนท่ีในการระบายร้อน เก็บพลงัร้อน
ไวท้ าลายเยน็ท่ีมากเกิน เม่ือเสน้เลือด
หดตวัธาตุอาหารจะเขา้ไปท่ีเน้ือเยือ่
ไดน้อ้ย ผลิตเป็นพลงังานไดน้อ้ย จึง
เกิดสภาพเสน้เลือดหดตวั ชีพจรเตน้
เบา 

 
ในส่วนกลไกของภาวะร้อนเยน็เกดิขึน้พร้อมกนั กเ็กดิจากชีวติมีต้นเหตุของทั้งร้อนและ

เยน็ทีม่ากเกนิในเวลาเดียวกนั จึงเกดิอาการพร้อมกนั 
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การแพทย์แผนจีนได้ระบุเอาไว้ว่า เม่ือใดก็ตามท่ีสภาวะหน่ึงสภาวะใดเกิดข้ึนแลว้ท าใหก้าร
เกิดและการสลายของ   หยนิ(เยน็) - หยาง(ร้อน) ผดิปกติ หยนิ-หยางจะเสียสมดุล เป็นเหตุใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็
ข้ึน และในสภาวะเจบ็ไขน้ั้น ยอ่มมีการเกิดและการสลายของหยนิ-หยางเขา้มาเก่ียวขอ้ง หากหยางมีปริมาณ
มากเกินไป จะท าใหห้ยนิอ่อนก าลงัลง และในท านองกลบักนั ถา้ หยนิมากเกินไป ก็จะเป็นอุปสรรคขวางกั้น
หยาง 

ในเงื่อนไขทีแ่น่นอนหยนิ-หยาง สามารถแปรกลบักนัได้ เช่น หยางทีม่ากเกนิไปสามารถ
แปรเป็นหยนิได้ หรือหยนิทีม่ากเกนิไปสามารถแปรเป็นหยางได้  

สภาพเช่นน้ีพบไดบ้่อยในทางปฏิบติั เช่น โรคบางโรคเกิดจากร้อนมากเกินไปอยา่ง
เฉียบพลนั เช่น (ปอดอกัเสบจากการติดเช้ือตามทศันะแพทยต์ะวนัตก) ท าใหมี้อาการไขสู้ง หงุดหงิด หนา้
แดง เหง่ือออกมาก ปากแหง้ คอแหง้ กระหายน ้า ไอมีเสมหะปนเลือด ทอ้งผกู เบาขดัและสีเขม้ เป็นตน้  

ภาวะของพิษไขแ้ละความร้อนสูงในร่างกาย เป็นสาเหตุใหร่้างกายใชพ้ลงังานมากเกินปกติ
จนเกิดอาการตวัเยน็ (อุณหภูมิของร่างกายลดลง) อยา่งกะทนัหนัได ้มีอาการกระสับกระส่าย หนา้ขาวซีด 
แขนขาเยน็ หายใจขดั ชีพจรเตน้เบา อาการดงักล่าวน้ีเป็นอาการของความเยน็มากเกินไป นัน่คือ ร่างกาย
เปล่ียนจากสภาพหยาง (ร้อน) สู่สภาพหยนิ (เยน็) 

เม่ือร่างกายมีการเปล่ียนแปลงมาถึงข้ึนน้ีแลว้ หากไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้งสามารถ
กลบัคืนสู่ภาวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุ่นข้ึน หนา้ไม่ซีด ชีพจรเตน้แรงข้ึน สภาพหยางของร่างกายค่อยๆ 
กลบัคืนสู่สมดุล น่ีคือตวัอยา่งท่ีสภาพร่างกายเปล่ียนจากหยนิเป็นหยาง 

ความสมดุลของหยนิ-หยาง หยนิและหยางในร่างกายมนุษยไ์ม่ตายตวัแน่นอน แต่มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เม่ือใดก็ตามท่ีสมดุลของมนัถูกท าลายหรือมีการเปล่ียนแปลงผูน้ั้นจะมีอาการป่วย 
หากไม่สามารถแกไ้ขสมดุลนั้นใหก้ลบัสู่สภาวะปกติได ้ในท่ีสุดก็จะตาย ดงันั้นจึงตอ้งรักษาสมดุลหยนิ-
หยางในร่างกายใหป้กติ ขณะเดียวกนัตอ้งปรับสมดุลร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

สภาพสมดุลหยนิ-หยาง หมายถึง ร่างกายของคนทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ของอวยัวะภายในอยูใ่นภาวะสมดุลคงท่ี  

ถา้หยนิ-หยางเกิดผดิปกติข้ึนไม่วา่ทางใดทางหน่ึง จะท าใหฝ่้ายหน่ึงเพิ่มหรือขณะท่ีอีกฝ่าย
หน่ึงอ่อนแอลง เช่น ถา้หยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็  

สภาพหยางมากเกินในท่ีน้ี หมายถึง การท่ีร่างกายของคนสนองตอบอยา่งแรงต่อโรคภยัไข้
เจบ็ ท าใหเ้กิดอาการร้อน เช่น มีไข ้ปากแหง้ คอแหง้ กระหายน ้า ทอ้งผกู เบาขดัและสีเขม้ ล้ินแดง ชีพจรเตน้
เร็ว 
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สภาพหยนิมากเกิน หมายถึง สภาพท่ีร่างกายบางส่วนอ่อนแอลงกวา่ปกติ ท าใหเ้กิดอาการ
เยน็ เช่น มือทา้เยน็ ตวัเยน็ หนาวสั่น ไม่กระหายน ้า ล้ินขาวซีด 

การรักษาโรคจากสภาพหยางมากเกิน (ร้อน) เราก็ใหย้าเยน็ ถา้โรคเกิดจากสภาพ หยนิมาก
เกิน (เยน็) ก็ใหย้าร้อนหรือยาขบัเยน็ เพื่อปรับหยนิ-หยางใหเ้ขา้สู่สภาวะสมดุล (โครงการพฒันาเทคนิคการ
ท ายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา, ๒๕๔๑ : ๑ – ๑๒) 

สอดคลอ้งกบันกัวทิยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีชีวะท่ีพบวา่ อุณหภูมิมีผลอยา่งมากต่อการ
เปล่ียนแปลงของสสารและพลงังานทั้งของส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ ดงัน้ีเน่ืองจากโครงสร้างระดบัสองระดบั
สาม  และระดบัส่ีของชีวโมเลกุลมีแรงยดึเหน่ียวท่ีส าคญั ๓  ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก 
และพนัธะไอออนิก ดงันั้นปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพนัธะเหล่าน้ี ยอ่มมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างโมเลกุล และในท่ีสุดท าใหโ้ครงรูปเปล่ียนแปลงไปดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญัเหล่านั้น ไดแ้ก่ ความเป็น
กรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในน ้า และอุณหภูมิ  ปัจจยัทั้ง ๓  ชนิดท่ีกล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูป
ของชีวโมเลกุล ซ่ึงเท่ากบัวา่มีผลต่อหนา้ท่ีและการท างานของชีวโมเลกุลเหล่านั้น ถา้ปัจจยัเหล่าน้ี
เปล่ียนแปลงท าใหโ้ครงรูปและโครงสร้างเปล่ียนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะท างานในหนา้ท่ีของตนเองไม่ได ้
เราเรียกสภาพน้ีวา่ สภาพเสียธรรมชาติ (denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลท่ีท างานได ้เราเรียกวา่
สภาพธรรมชาติ (native state) สรุปแลว้คือสภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่างๆ ซ่ึงท า
ใหมี้โครงรูปจ านวนจ ากดัและโดยทัว่ไปมีโครงรูปจ าเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมีโครงสร้างไร้รูป 
มีโครงรูปไม่แน่นอนท างานตามหนา้ท่ีไม่ได ้ (พิชิต โตสุโขวงศ์. ๒๕๓๕ : ๓๘-๔๑) 

...ขอ้ท่ีน่าสังเกตในท่ีน้ีคือชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ ท างานไดต้ามหนา้ท่ีเหมือน
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ ความสามารถในการท างาน ไดโ้ดยมีหนา้ท่ีจ  าเพาะอยา่งจึงเป็นสมบติัส าคญัของชีว
โมเลกุล นกัวทิยาศาสตร์ไดพ้ยายามศึกษาหาสาเหตุต่างๆ ท่ีท าใหชี้วโมเลกุลต่างๆ มีคุณสมบติัท่ีส าคญั
ประการน้ี และไดพ้บวา่ความสามารถในการท างานของชีวโมเลกุลต่างๆนั้น เน่ืองมาจากลกัษณะโครงสร้าง 
(structure) และโครงรูป (conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ,์ ๒๕๓๕ : ๒๕) 

จะเห็นไดว้า่ การแพทยแ์ผนจีน และนกัวทิยาศาสตร์ พบวา่ เยน็ท่ีสุดสามารถตีกลบัเป็น
ร้อน และร้อนท่ีสุดสามารถตีกลบัเป็นเยน็ได ้เช่น เน้ือเยือ่ท่ีมีภาวะร้อนมากๆก็จะเสียโครงสร้างโครงรูป เม่ือ
เสียโครงสร้างโครงรูปก็จะเสียหนา้ท่ี เม่ือเสียหนา้ท่ีถึงขั้นไม่ท าหนา้ท่ี ก็ไม่สามารถผลิตพลงังานได ้เป็น
สภาพร้อนตีกลบัเป็นเยน็ เม่ือเยน็ถึงท่ีสุดชีวติก็ตอ้งการพลงัร้อน สัญญาของชีวติจะสั่งใหเ้น้ือเยือ่ผลิต
พลงังาน เม่ือเน้ือเยือ่ผลิตพลงังานก็เป็นสภาพเยน็ท่ีสุดตีกลบัเป็นร้อน  หรือโดยปกติเม่ือมีภาวะร้อนเส้นเลือด
จะขยายตวั แต่เม่ือร้อนถึงขีดหน่ึง สัญญาของชีวติจะสั่งใหร้ะบบประสาทอตัโนมติัสั่งใหก้ลา้มเน้ือเกร็งตวั
บีบเอาพาร้อนเกินออก กลา้มเน้ือจึงกดทบัเส้นเลือดเส้นประสาท ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนไม่ได ้รวมทั้งเม่ือ
ร้อนมากเน้ือเยือ่ก็ไม่ท  างาน เป็นสภาพร้อนท่ีสุดตีกลบัเป็นเยน็ เม่ือเยน็ถึงท่ีสุดชีวติก็ตอ้งการพลงัร้อน 
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สัญญาของชีวติจะสั่งใหเ้น้ือเยือ่ผลิตพลงังาน เม่ือเน้ือเยือ่ผลิตพลงังานก็เป็นสภาพเยน็ท่ีสุดตีกลบัเป็นร้อน  
เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบัผูเ้ขียนไดว้จิยัพบวา่ 

สาเหตุร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการเยน็ (เยน็หลอก)  
เม่ือใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อนแก ้อาการจะยิง่แยไ่ปกวา่เดิม แต่พอใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็กลบัรู้สึกสบาย 

ก็ใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็ เพราะตน้เหตุเกิดจากร้อน  ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย ก็ใหใ้ชร้้อนเยน็ผสม
กนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั 

ตวัอยา่งเช่น อาการทอ้งอืด โดยทัว่ไปเป็นภาวะเยน็เกิน เกิดจากเม่ือเยน็มากเกินจนท าให้
เส้นเลือดในกระเพาะอาหารล าไส้หดตวัเลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวกและเน้ือเยือ่ไม่ท างาน ท าใหย้อ่ยไม่ได ้
เกิดอาการทอ้งอืดข้ึน เม่ือใส่ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อน เส้นเลือดขยายตวั เลือดลมก็จะไหลเวยีนสะดวกและเน้ือเยือ่
กลบัมาท างาน ยอ่ยได ้อาการทอ้งอืดก็จะหายไป  

แต่ถา้เป็นทอ้งอืดท่ีเกิดจากร้อน มีกลไก คือ โดยปกติเม่ือมีภาวะร้อนเส้นเลือดจะขยายตวั 
แต่เม่ือร้อนถึงขีดหน่ึง สัญญาของชีวติจะสั่งใหร้ะบบประสาทอตัโนมติัสั่งใหก้ลา้มเน้ือเกร็งตวับีบเอาพาร้อน
เกินออก กลา้มเน้ือจึงกดทบัเส้นเลือดเส้นประสาท ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนไม่ได ้รวมทั้งเม่ือร้อนมาก
เน้ือเยือ่ก็ไม่ท  างาน ท าใหย้อ่ยไม่ได ้จึงเกิดอาการทอ้งอืดข้ึน เป็นสภาพร้อนท่ีสุดตีกลบัเป็นเยน็  ถา้แกด้ว้ย
การใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อนแก ้กลา้มเน้ือก็จะยิง่เกร็งตวับีบพิษร้อนออกแรงกวา่เดิมและเน้ือเยือ่ก็จะยิง่ไม่ท างาน 
อาการทอ้งอืดก็จะยิง่แยไ่ปกวา่เดิม แต่พอใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็ กลบัรู้สึกสบาย ก็ใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็ เพราะ
ตน้เหตุเกิดจากร้อน กลไกก็คือ เยน็ท่ีใส่เขา้ไปจะดบัพิษร้อนท่ีก าลงัท าร้ายชีวติอยู ่ท  าใหก้ลา้มเน้ือคลายตวั
และเน้ือเยือ่กลบัมาท างาน เพราะไม่มีพิษร้อนท าร้ายชีวติแลว้ จึงยอ่ยได ้อาการทอ้งอืดก็จะหายไป  

ส าหรับทอ้งอืดท่ีเกิดจากร้อนเยน็พนักนั กลไกเกิดจากกลา้มเน้ือเกร็งตวับีบเอาพิษร้อนเยน็
พนักนัออก กลา้มเน้ือจึงกดทบัเส้นเลือดเส้นประสาท ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนไม่ได ้รวมทั้งเม่ือร้อนเยน็
ท่ีมากเกินพนักนัเน้ือเยือ่ก็ไม่ท  างาน ท าใหย้อ่ยไม่ได ้จึงเกิดอาการทอ้งอืดข้ึน เป็นสภาพร้อนเยน็พนักนัท่ีสุด
ตีกลบัเป็นเยน็  เม่ือใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย ก็ใหใ้ชร้้อนเยน็ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อน
เยน็พนักนั กลไกก็คือ เม่ือใส่ร้อนเยน็ผสมกนั จุดท่ีร้อนสัญญาของชีวติจะดูดเยน็ไปแก ้จุดท่ีเยน็สัญญาของ
ชีวติจะดูดร้อนไปแก ้เม่ือเกิดสภาพสมดุลร้อนเยน็กลา้มเน้ือจะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบพิษของร้อนเยน็พนั
กนัออก เลือดลมก็จะไหลเวยีนสะดวก ประกอบกบัเน้ือเยือ่กลบัมาท างานตามปกติ เพราะไม่มีพิษร้อนเยน็
พนักนัท าร้ายชีวติแลว้ จึงยอ่ยได ้อาการทอ้งอืดก็จะหายไป 

สาเหตุร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัสามารถตีกลบัเป็นอาการเยน็อ่ืนๆไดทุ้กอาการ จึงเรียกวา่ 
เยน็หลอก  
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  สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการร้อน (ร้อนหลอก)  
เม่ือใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็แก ้อาการจะยิง่แยไ่ปกวา่เดิม แต่พอใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อนกลบัรู้สึกสบาย 

ก็ใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อน เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย  ก็ใหใ้ชร้้อนเยน็ผสม
กนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั   

เช่น ตวัอยา่งท่ี ๑ ตากแดดแลว้เป็นไขน้ั้น เป็นร้อนท่ีเกิดจากร้อน กินส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็ ดบั
หรือถอนพิษร้อนดว้ยวธีิการต่างๆก็จะหายไข ้ 

ส่วนการไปตากฝนแลว้เป็นไข ้เกิดจากเม่ือเยน็ถึงขีดหน่ึงชีวติจะอยูไ่ม่ได ้สัญญาของชีวติ
จะสั่งใหร่้างกายผลิตความร้อนมาท าลายเยน็ท่ีมากเกิน แต่เม่ือผลิตพลงัร้อนมากเกินไปก็จะเป็นไข ้ เป็น
สภาพเยน็ท่ีสุดตีกลบัเป็นร้อน เม่ือใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็แก ้อาการจะยิง่แยไ่ปกวา่เดิม เพราะตน้เหตุเดิมก็คือฝน
ซ่ึงเยน็อยูแ่ลว้ ชีวติยิง่ผลิตความร้อนมากยิง่ข้ึนเพื่อมาท าลายเยน็ท่ีมากข้ึน อาการไขก้็ยิง่สูงข้ึน แต่พอใชส่ิ้งท่ี
มีฤทธ์ิร้อนกลบัรู้สึกสบายไขล้ดลง เพราะร้อนท่ีใส่เขา้ไป ไปท าลายเยน็เกินท่ีเป็นตน้เหตุ ชีวติจึงไม่ตอ้งผลิต
ความร้อนมาท าลายเยน็เกิน ไขจึ้งไม่เพิ่ม ส่วนความร้อนท่ีไดผ้ลิตข้ึนมาแลว้ ก็จะถูกสัญญาของชีวติ ขบัออก
ทางปัสสาวะ อุจจาระ ผวิหนงั เหง่ือไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก ไขก้็จะลดลงหายไป ก็ใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิ
ร้อน เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ เป็นสภาพเดียวกนักบัเม่ืออากาศหนาว เราไม่อยากอาบน ้าเยน็ธรรมดา ยิง่ไม่
อาบน ้าเยน็ธรรมดาก็ยิง่หนาว เพราะชีวติใชค้วามร้อนท่ีมีอยูท่  าลายความเยน็ จนความร้อนท่ีใชไ้ปนั้น
หมดแลว้ เราจึงยิง่รู้สึกหนาว แต่เม่ือฝืนไปอาบน ้าเยน็ธรรมดา กลบัรู้สึกรู้สึกอุ่น เพราะเม่ือเยน็ถึงขีดหน่ึง 
ชีวติอยูไ่ม่ได ้สัญญาของชีวติจะสั่งใหร่้างกายผลิตความร้อนมาท าลายเยน็ท่ีมากเกิน  เราจึงรู้สึกอุ่นข้ึน แต่ถา้
ชีวติผลิตความร้อนมากไปก็จะไขข้ึ้น 

ส าหรับไขท่ี้เกิดจากร้อนเยน็พนักนั รู้สึกไม่สบายจากทั้งแดดและฝน แลว้เป็นไขร้้อนๆ
หนาวๆ หรือเป็นไขด้ว้ยสาเหตุใดก็ตามแลว้รู้สึกร้อนๆหนาวๆ   พอใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย  ก็ให้
ใชร้้อนเยน็ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากสภาพร้อนเยน็พนักนั  จุดท่ีร้อนสัญญาของชีวติจะดูดเยน็ไปแก ้
จุดท่ีเยน็สัญญาของชีวติจะดูดร้อนไปแก้ เม่ือสมดุลร้อนเยน็อาการไขก้็จะหายไป 

ตวัอยา่งท่ี ๒ ผูป่้วยมาพบผูเ้ขียนดว้ยอาการบวมคนั เม่ือซกัประวติัแลว้เป็นภาวะร้อนเกิน 
กลไกเกิดจากเม่ือร้อนมากเกินสัญญาของชีวติดูดน ้ามาดบัร้อนท่ีมากเกินจึงบวม และสร้างฮีสตามีนข้ึนมาจึง
รู้สึกคนัเพื่อใหเ้กาซ่ึงเป็นการเสียดสีใหเ้กิดความร้อนสัญญาของชีวติจะไดส้ั่งใหเ้ส้นเลือดขยายตวั สัญญา
ของชีวติจะไดด้นัเอาสารและพลงังานท่ีเป็นพิษออกไปทางผวิหนงัได ้ผูเ้ขียนแนะน าใหใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็ 
ประมาณหน่ึงสัปดาห์ อาการบวมคนัก็หายไป เพราะไม่มีพิษร้อนเกินท าร้ายชีวติแลว้ สัญญาของชีวติไม่ตอ้ง
ใชน้ ้าดบัร้อนเกินแลว้ จึงดนัน ้าออกไป อาการบวมก็หายไป ไม่ตอ้งผลิตฮีสตามีนมาระบายพิษร้อนเกินแลว้ 
สัญญาของชีวติก็ดนัฮีสตามีนกลบัไป จึงไม่คนั  

พอผูป่้วยใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็นานเขา้จนเยน็เกิน ก็ยงัท าเยน็ต่อไปเร่ือยๆ ประมาณสองเดือน 
ผูป่้วยใหข้อ้มูลวา่กลบัมาบวมอีก ยิง่ใชเ้ยน็ยิง่บวม แต่พอใชร้้อนกลบัยบุบวม กลไกการบวมคร้ังหลงัน้ี เกิด
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จากเม่ือเยน็เกินมากๆสัญญาของชีวติสั่งใหร่้างกายผลิตความร้อนมาท าลายความเยน็ แต่ผลิตความร้อนมาก
เกินไป จะเป็นอนัตรายต่อชีวติ สัญญาของชีวติจึงดูดน ้ามาดบัร้อน ท าใหบ้วมข้ึนมาอีกคร้ัง ยิง่ใชเ้ยน็ก็ยิง่
บวม เพราะสัญญาของชีวติยิง่สั่งใหร่้างกายผลิตความร้อนมาท าลายความเยน็ท่ีมากข้ึน ยิง่เกิดความร้อนมาก
เกินยิง่ข้ึน สัญญาของชีวติจึงยิง่ดูดน ้ามาดบัร้อนมากข้ึน ท าใหบ้วมมากข้ึน เป็นสภาพเยน็ท่ีสุดตีกลบัเป็นร้อน 
แต่พอใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อนกลบัยบุบวม เพราะ  ร้อนไปดบัเยน็ท่ีเป็นตน้เหตุ สัญญาของชีวติไม่ตอ้งสั่งให้
ร่างกายผลิตร้อนมาท าลายเยน็เกิน ร้อนท่ีไดผ้ลิตข้ึนมาแลว้ และน ้าท่ีดูดมาดบัร้อน ก็จะถูกสัญญาของชีวติ 
ขบัออกทางปัสสาวะ อุจจาระ ผวิหนงั เหง่ือไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก บวมก็จะลดลงหายไป 

ผูเ้ขียนพบอาการบวมจากร้อนเยน็พนักนั ก็กลไกจากร้อนเกินก็ท าใหบ้วมได ้จากเยน็เกินก็
ตีกลบัเป็นร้อนท าใหบ้วมได ้เม่ือใชร้้อนเยน็ผสมกนัแกแ้ลว้รู้สึกสบาย ก็ยบุบวมได ้ก็ใหใ้ชร้้อนเยน็ผสมกนั 
แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั   

สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัสามารถตีกลบัเป็นอาการร้อนอ่ืนๆไดทุ้กอาการ จึงเรียกวา่ 
ร้อนหลอก  

ยงัมีตวัอยา่งของสภาพตีกลบัไปกลบัมา ไม่เป็นไปตามปกติ เช่น  
ดงัตวัอยา่ง ผูเ้ขียนพบผูป่้วยมีพฤติกรรมร้อน รู้สึกร้อนตามร่างกาย กระทบอากาศร้อนแลว้

รู้สึกไม่สบาย เดินทางโดยสารยานยนตรู้์สึกไม่สบาย กระหายน ้าบ่อย ด่ืมน ้าจะรู้สึกสดช่ืน ถา้ไม่ด่ืมจะรู้สึก
คอแหง้กระหายน ้า ทั้งหมดเป็นอาการร้อนเกิน แต่พอด่ืมน ้าก็จะปวดปัสสาวะทนัทีหรือปวดปัสสาวะในไม่
นานนกั ปัสสาวะใสปริมาณมาก ปัสสาวะบ่อย เป็นอาการเยน็เกิน กลไกเกิดจากเม่ือร่างกายร้อนมาก สัญญา
ของชีวติจะดนัพลงัร้อนออกมาท่ีน ้า แลว้สัญญาก็รีบดนัน ้าท่ีร้อนนั้นออกจากร่างกาย เพื่อใหชี้วติปลอดภยั
จากร้อนเกิน ซ่ึงถา้ร้อนเกินปกติทัว่ไปชีวติจะดูดน ้าไวด้บัร้อนเกิน ท าใหปั้สสาวะเขม้และปริมาณของ
ปัสสาวะนอ้ย ผูป่้วยท่านน้ีกลบัมีสภาพอาการกลบักนัจากปกติของคนทัว่ไป และผูป่้วยท่านน้ีเม่ือถอนพิษ
ร้อนต่อเน่ืองสุขภาพก็ดีข้ึนเร่ือยๆเป็นล าดบั 

อีกตวัอยา่งของสภาพตีกลบัไปกลบัมา เช่น ผูท่ี้มีอาการทอ้งผกูสลบัทอ้งเสียเป็นประจ า 
เป็นอาการหน่ึงท่ีมกัเส่ียงต่อการตรวจพบวา่ เป็นมะเร็งตบั สภาพดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนเกิน 
โดยสัญญาของชีวติผูน้ั้นดนัพิษร้อนมาก าจดัหรือระบายท่ีตบั สัญญาของชีวติดูดน ้าจากล าไส้ใหญ่มาดบัร้อน
ท าใหจึ้งทอ้งผกู และเม่ือชีวติร้อนมากๆต่อเน่ืองโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข สัญญาของชีวติจะดนัสารหรือ
พลงังานร้อนไปท่ีน ้าในร่างกาย แลว้ดนัออกจากชีวติท าใหเ้กิดอาการทอ้งเสีย (ร้อนท่ีสุดตีกลบัเป็นเยน็) 
ร่างกายท างานตลอดเวลาโดยหลกัวทิยาศาสตร์จะเกิดกรดและความร้อนข้ึน เม่ือขาดน ้าชีวติก็จะร้อน (เยน็
ท่ีสุดตีกลบัเป็นร้อน) และเม่ือผูป่้วยไม่รู้ตน้เหตุก็จะใส่ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนในชีวติตนเช่นเดิมเขา้ไปอีก สัญญา
ของชีวติผูน้ั้นดนัพิษร้อนมาก าจดัหรือระบายท่ีตบัอีก เม่ือร้อนมากสัญญาของชีวติดูดน ้าจากล าไส้ใหญ่มาดบั
ร้อนท าใหจึ้งทอ้งผกู และเม่ือชีวติร้อนมากๆต่อเน่ืองโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข สัญญาของชีวติจะดนัสารหรือ
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พลงังานร้อนไปท่ีน ้าในร่างกาย แลว้ดนัออกจากชีวติท าใหเ้กิดอาการทอ้งเสีย จึงเกิดทอ้งผกูทอ้งเสียสลบัไป
มาเร่ือยๆ จนสุดทา้ยก็เป็นมะเร็งตบั เป็นตน้ 

 

ตัวอย่าง กลไกการเกดิและการหายของโรค/อาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทย์วถิีธรรม  

ตวัอยา่งกลไกการเกิดและการหายของโรคหรืออาการไม่สบายต่างๆ ตามหลกัแพทยว์ถีิ
ธรรม เช่น เม่ือมีส่ิงท่ีเป็นพิษ/อนัตรายจากส่ิงท่ีร้อนเยน็ไม่สมดุลมาสัมผสักบัเน้ือเยือ่ของร่างกาย จะท าให้
เกิดการเกร็งแขง็คา้งของกลา้มเน้ืออยา่งอตัโนมติัเพื่อหนีหรือขบัพิษ/อนัตรายนั้นออก จึงท าใหเ้กิดอาการตึง
แขง็เจบ็ปวดมึนชาตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อนัเกิดจากเลือดลมไหลเวยีนไม่ดี ถา้กลไกดงักล่าวเกิดบริเวณ
ศีรษะก็จะเกิดอาการหนา้มืดวงิเวยีน ถา้พิษ/อนัตรายระคายเซลลผ์วิหนงัก็เกิด ผืน่คนั ถา้พิษ/อนัตรายท าลาย
เซลลก์็เกิดการเป่ือยพุพอง 

ถา้เป็นพิษร้อนเกินเผาน ้าใหแ้หง้ก็เกิดอาการแหง้เกรียมไหม ้แต่ถา้ร่างกายส่งเลือดส่ง
น ้าเหลืองไปก าจดัพิษบริเวณนั้นก็จะบวมแดง ถา้ร่างกายผลิตพลงังานเพื่อต่อสู้พิษหรือขบัพิษก็เกิดอาการ
ร้อนหรือเป็นไข ้(ยกเวน้สภาพท่ีตีกลบัไปกลบัมาก็ตอ้งใหถู้กตน้เหตุ) 

ถา้เป็นพิษเยน็เกินท าร้ายก็เกิดการเยน็ชาซีด บริเวณนั้นมกัจะเห่ียว เพราะร่างกายจะเคล่ือน
น ้าออกจากบริเวณนั้นเพื่อลดความเยน็ เหมือนสภาพตอนเราแช่มือเทา้ในน ้าเยน็นานๆ มือเทา้ก็จะเห่ียว
ผดิปกติ (ยกเวน้สภาพท่ีตีกลบัไปกลบัมาก็ตอ้งใหถู้กตน้เหตุ) 

ดงันั้นถา้เรามีวธีิการระบายส่ิงท่ีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั้นออก พร้อมกบัการใส่ส่ิงท่ีสมดุล
ร้อนเยน็เขา้ไป สัญญาของชีวติจะดูดส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็ไปเล้ียงเปอรอกซิโซมของเซลลเ์น้ือเยือ่และเล้ียง
ส่วน ประกอบต่างๆของเซลลเ์น้ือเยือ่ ท าใหเ้ปอรอกซิโซมมีสมรรถภาพในการสลายพิษ และเซลลเ์น้ือเยือ่
ต่างๆจะมีสภาพตามปกติก็จะมีก าลงัมากข้ึนในการเกร็งตวัขบัพิษดงักล่าวออกไปจากร่างกาย เม่ือพิษถูก
ก าจดัออกจากร่างกายจนทุเลาเบาบางลงหรือหมดไป พร้อมกบัการไม่เพิ่มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป 
กลา้มเน้ือก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวยีนสะดวกและไม่มีพิษร้อน
เยน็ไม่สมดุลท าลายร่างกาย จะท าใหอ้าการปวดตึงแขง็มึนชา หนา้มืดวงิเวยีน ผืน่คนั เป่ือยพุพอง, บวมแดง
ร้อนหรือไข ้หรืออาการเห่ียวซีดเยน็ชา ทุเลาหรือหายไป  

เม่ือปล่อยใหเ้กิดสภาพร้อนเยน็ไม่สมดุลนานๆ เซลลเ์น้ือเยือ่ก็จะเส่ือมสภาพ ไม่สามารถท า
หนา้ท่ีไดด้งัเดิม 

ถา้ร่างกายเกิดกลไกอตัโนมติัในการผลิตเซลลเ์น้ือเยือ่ใหม่ข้ึนมาแทนเน้ือเยือ่เดิมท่ี
เส่ือมสภาพเสียหนา้ท่ีไป แต่พิษ/ อนัตรายจากภาวะ ร้อนเยน็ไม่สมดุลยงัคงอยู ่เซลลเ์น้ือเยือ่ใหม่ท่ีผลิต ข้ึนมา
นั้นก็จะถูกท าร้ายจากพิษ/อนัตรายเดิมนั้น จึงเกิดสภาพเกร็งแขง็เสียหนา้ท่ีเดิมแปะอยูต่รงนั้น ถา้กลไก
ดงักล่าวเกิดข้ึนต่อเน่ืองเร่ือยๆ ก็จะสะสมเป็นเน้ืองอก และมะเร็ง ประกอบกบัเมด็เลือดขาวถูกพิษ/อนัตราย
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ดงักล่าวนั้นท าร้ายจากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล พร้อมๆกบัเกิดสภาพเลือดลม ไหลเวยีนส่ง อาหารและถ่ายเทของ
เสียไม่สะดวก เมด็เลือดขาวก็จะเส่ือมสมรรถภาพไม่สามารถสลายเน้ืองอกและมะเร็งได ้และเซลลเ์น้ือเยือ่
ต่างๆ ก็อ่อนแอไม่สามารถเกิดรีเฟล็กซ์เพื่อขบัอนัตรายออกได ้เน้ืองอกและมะเร็งก็จะขยายกระจายไปทัว่ 
เม่ือระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลออกไป พร้อมกบัการใส่ส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้ไป กลา้มเน้ือก็จะคลายตวั
เพราะไม่มีพิษจะตอ้งบีบออก ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนสะดวก เซลลทุ์กเซลลก์็แขง็แรง รวมถึงเซลลเ์มด็เลือด
ขาวดว้ย เพราะไดส่ิ้งท่ีสมดุลร้อนเยน็มาสังเคราะห์ และไม่มีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลท าลาย จึงสามารถโอบ
และหลัง่น ้ายอ่ย/เอน็ไซมม์าสลายเซลลม์ะเร็งได(้กลไกฟาโกไซโตซีส) กลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงก็จะเกิดกลไก
รีเฟล็กซ์เกร็งตวัขบัเซลลม์ะเร็งท่ีสลายโดยเมด็เลือดขาวออกจากร่างกาย ทางหู ตา จมูก ปาก ผวิหนงั 
ปัสสาวะ อุจจาระหรืออวยัวะระบายพิษตามปกติของร่างกาย ก็จะท าใหเ้ซลลม์ะเร็งทุเลาเบาบางหรือหายไป  

โรคภูมิคุม้กนัท าร้ายตวัเอง (เอสแอลอี) เกิดจากภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลท าลายเซลลจ์นเซลล์
เกิดสภาพผดิปกติไปจากเดิม แต่ยงัไม่ถึงขั้นท าใหเ้มด็เลือดขาวเส่ือมสภาพ เมด็เลือดขาวจึงเขา้ใจผดิวา่เซลล์
ท่ีผดิรูปไปนั้นเป็นส่ิงแปลกปลอม เมด็เลือดขาวจึงเขา้ไปท าลาย จึงเกิดอาการภูมิแพ ้ปวด และไม่สบายต่างๆ 
ดงันั้นถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั้นออก พร้อมกบัการใส่ส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็ ไม่เพิ่มพิษร้อน
เยน็ไม่สมดุลเขา้ไป เซลลข์องร่างกายก็จะอยูใ่นสภาพปกติ เมด็เลือดขาวก็จะไม่ไปท าลาย อาการของโรคเอ
สแอลอีก็จะทุเลาหรือหายไป  

เมด็เลือดขาวนั้นมีหนา้ท่ีเขา้ไปโอบลอ้มส่ิงท่ีเป็นพิษ/เช้ือโรค/เซลลท่ี์ผดิปกติแลว้หลัง่
เอนไซม/์น ้ายอ่ยมาสลาย นกัวทิยาศาสตร์เรียกกลไกดงักล่าววา่ ขบวนการฟาโกไซโตซีส ซ่ึงขบวนการ
ดงักล่าวจะเกิดพร้อมๆกนั กบัรีเฟล็กซ์เพื่อขบัพิษออกจากร่างกาย เม่ือขบวนการดงักล่าวเสียหาย จะส่งผลให้
ร่างกายไม่สามารถก าจดัหรือตา้นทานเช้ือโรคซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไปเป็นธรรมดา เช้ือโรคก็จะกินเซลลข์องร่างกายเรา
เป็นอาหาร จึงเกิดการติดเช้ือต่างๆ ในร่างกาย แต่ถา้ระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลออกไป พร้อมกบัการใส่ส่ิง
ท่ีสมดุลร้อนเยน็ ไม่เพิ่มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป เมด็เลือดขาวก็จะแขง็แรง เพราะไม่ถูกพิษร้อนเยน็ไม่
สมดุลท าลาย เมด็เลือดขาวท่ีแขง็แรงก็จะท าลายเช้ือโรคไดดี้ ท าใหก้ารติดเช้ือทุเลาหรือหายไป  

การมีน ้าตาลหรือโปรตีนหรือไขมนัในเลือดสูง ก็เกิดจากส่วนท่ีท าหนา้ท่ีสลายน ้าตาลให้
เป็นพลงังาน ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของเซลลต์บัอ่อน ซ่ึงท าหนา้ท่ีหลัง่ฮอร์โมนอินซูลิน และส่วนท่ีท าหนา้ท่ี
สลายสารอาหารใหเ้ป็นพลงังาน ไดแ้ก่ ไมโตคอนเดรียเซลลทุ์กเซลลเ์น้ือเยือ่ของร่างกาย เพราะไมโตคอนเด
รียของเซลลเ์น้ือเยือ่นั้น ท าหนา้ท่ีสลายคาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมนัและกรดนิวคลีอิกใหเ้ป็นพลงังาน ส่วน
ส าคญัดงักล่าวถูกภาวะร้อนหรือเยน็เกินท าลายสภาพเดิม จนเสียหนา้ท่ีในการสลายสารดงักล่าว จึงท าใหส้าร
ดงักล่าวตกคา้งในเส้นเลือดหรือตกคา้งตามส่วนต่างๆ ของร่างกายมากเกินปกติ ถา้ระบายพิษร้อนเยน็ไม่
สมดุลออกไปจากร่างกาย พร้อมกบัการใส่ส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็ ไม่เพิ่มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป 
ส่วนประกอบของเซลลเ์น้ือเยือ่ก็จะแขง็แรงท าหนา้ท่ีไดต้ามปกติ เพราะไม่ถูกพิษร้อนหรือเยน็เกินท าลาย 
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เซลลส์ามารถสลายสารอาหารใหเ้ป็นพลงังานได ้ภาวะคาร์โบไฮเดรท(น ้าตาล) โปรตีน ไขมนั กรดนิวคลีอิค 
ส่วนเกินสะสมในร่างกายก็จะลดลงหรือหายไป 

การเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง ก็เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล (ส่วนใหญ่เกิดจากพิษ
ร้อนเกิน รองลงมาเกิดจากร้อนเยน็พนักนั แต่เยน็เกินจนถึงขั้นมีภาวะตีกลบั ก็ท  าใหเ้กิดความดนัโลหิตสูง
ได)้ โดยเฉพาะถา้พิษดงักล่าวมีมากในอวยัวะระบบไหลเวยีนเลือด ท าใหห้วัใจเกิดการบีบเกร็งตวัอยา่งแรง
โดยอตัโนมติั เพื่อขบัพิษดงักล่าวออกไปจากร่างกาย จึงเกิดภาวะความดนัโลหิตสูงข้ึน ดงันั้นถา้เรามีวธีิการ
ระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั้นออก พร้อมกบัการใส่ส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็ ไม่เพิ่มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป 
กลา้มเน้ือหวัใจก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก ภาวะความดนัโลหิตสูงก็จะทุเลาหรือ
หายไป 

ส่วนการเกิดภาวะความดนัโลหิตต ่า ก็เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล        (สมยัก่อน
ประมาณ ๓๐ ปียอ้นหลงัส่วนใหญ่เกิดจากพิษเยน็เกิน แต่ปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดจากพิษร้อนจนถึงขั้นมีภาวะตี
กลบัก็ท าใหเ้กิดความดนัโลหิตต ่าได ้รองลงมาเกิดจากร้อนเยน็พนักนั) โดยเฉพาะถา้พิษดงักล่าวมีมากใน
อวยัวะระบบไหลเวยีนเลือด จนท าลายสมรรถภาพในการบีบตวัของหวัใจ /หวัใจอ่อนแรงลง จึงเกิดภาวะ
ความดนัโลหิตต ่า ดงันั้นถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั้นออก การใส่ส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็ ไม่
เพิ่มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป กลา้มเน้ือหวัใจไม่ถูกท าร้ายจากพิษร้อนหรือเยน็เกิน หวัใจก็จะมีก าลงับีบตวั
แรงข้ึน ความดนัโลหิตจึงเพิ่มข้ึนสู่ภาวะปกติ  

การเป็นหอบหืดหรือนอนกรน ก็เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล คา้งอยูท่ี่บริเวณปอด
และหลอดลม ท าใหก้ลา้มเน้ือปอดและหลอดลมเกิดเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) เพื่อขบัพิษ  ถา้พิษมีมากเกินท่ีจะขบั
ออกไดห้มด จะเกิดการเกร็งตวัคา้ง ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวก จึงเกิดอาการหอบหืดนอนกรน เพราะ
ร่างกายตอ้งการอากาศบริสุทธ์ิท่ีมากและตอ้งการระบายอากาศเสียออกใหม้าก ดงันั้นถา้เรามีวธีิการระบาย
พิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั้นออก การใส่ส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็ ไม่เพิ่มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป กลา้มเน้ือปอด
และหลอดลมก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งเกร็งตวัขบัพิษออก ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนสะดวก อาการหอบหืด
หรือนอนกรนก็จะทุเลาหรือหายไป 

การเกิดน่ิวตามอวยัวะต่างๆ เช่น ถุงน ้าดี ไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ ปัจจุบนัส่วนใหญ่
เกิดจากภาวะร้อนเกิน สัญญาของชีวติดูดน ้ากลบัไปดบัร้อนท่ีมากเกินในร่างกาย ในอวยัวะต่างๆ เช่น ถุงน ้าดี 
ไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ จึงมีน ้านอ้ยลง ท าใหส้ารต่างๆ เกาะกลุ่มกนัเป็นกอ้นน่ิว ถา้เราใส่ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
เยน็และระบายพิษร้อนออก พร้อมกบัไม่ใส่ส่ิงท่ีมีพิษร้อนเพิ่ม ก็จะท าใหน้ ้าในร่างกายไม่ถูกดูดกลบัมาดบั
ร้อนท่ีมากเกิน  ในอวยัวะต่างๆ เช่น ถุงน ้าดี ไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ จึงมีน ้ามากข้ึน และเม่ือเยน็ลง
สัญญาของชีวติก็จะเคล่ือนน ้าออกจากร่างกายไดม้าก น่ิวใหม่ก็จะไม่เกิด ส่วนน่ิวเก่าก็จะถูกน ้าไหลผา่นเซาะ
น่ิว และน่ิวจะถูกพลงังานอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติเคล่ือนกระทบ น่ิวจะสลายใหเ้ล็กลงไปเร่ือยๆ และถูกขบั
ออกในท่ีสุด (ยกเวน้สภาพท่ีตีกลบัไปกลบัมาก็ตอ้งใหถู้กตน้เหตุ) 



๓๐ 

 

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น                                                

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  

 

การเป็นหวดั มีน ้ามูก เสลด ไอ จาม ก็เกิดจากภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล ระคายบริเวณปอด 
หลอดลมหรือเยือ่บุจมูก ร่างกายก็จะส่งน ้าไปดบัความระคาย จึงเกิดน ้ามูกหรือเสลด ถา้กลา้มเน้ือเกร็งตวั 
อยา่งแรงเพื่อขบัน ้ามูกเสลดหรือขบัพิษร้อนเยน็ ก็จะเกิดอาการไอจาม ดงันั้นถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อน
เยน็ไม่สมดุลนั้นออก การใส่ส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็ ไม่เพิ่มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป ร่างกายก็ไม่ตอ้งส่งน ้า
ไปดบัความระคาย น ้ามูกหรือเสลดก็จะหายไป กลา้มเน้ือก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก 
อาการไอจามก็จะทุเลาหรือหายไป 

ไธรอยดเ์ป็นพิษ ก็เกิดจากภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล จนท าใหเ้ซลลต่์างๆ ของร่างกายเสียพลงั
ในการขบัพิษดงักล่าว ร่างกายจึงตอ้งการพลงังาน เป็นเหตุใหร้ะบบประสาทอตัโนมติัสั่งการใหต่้อมไธ
รอยดห์ลัง่ฮอร์โมนไธรอยดอ์อกมามากเกินปกติ เพื่อกระตุน้ใหเ้ซลลต่์างๆ ของร่างกาย เกิดขบวนการเผา
ผลาญอาหารเพื่อเพิ่มพลงังาน เม่ือเซลลเ์ผาผลาญอาหารมากเกินปกติ ก็ยิง่เกิดของเสียคา้งในร่างกาย 
ประกอบกบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั้นไม่ไดถู้กก าจดัออก เซลลก์็จะเส่ือมและเสียพลงัในการขบัพิษ เป็นวงจร
ซ ้ าอยูอ่ยา่งน้ี ท าใหเ้กิดอาการไธรอยดเ์ป็นพิษ เช่น อ่อนเพลีย ใจสั่น ตกใจง่าย กินมากแต่ผอม  

ถา้พิษระบายออกทางตามาก ตาจะแหง้แสบ ถา้เกิดการเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) ขบัพิษออก ลูก
ตาจะถูกดนัออกมานอกเบา้ เป็นตน้ ดงันั้นถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั้นออก การใส่ส่ิงท่ี
สมดุลร้อนเยน็ ไม่เพิ่มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไปเซลลข์องร่างกายก็จะมีพลงัเตม็ เพราะไม่เสียพลงัในการ
ขบัพิษ สัญญาของชีวติจะสั่งเซลลเ์น้ือเยือ่ใหค้ลายการบีบตวั เพราะไม่มีพิษตอ้งบีบออกกลบัมาอยูใ่นสภาพ
ปกติ ท างานตามปกติ สัญญาของชีวติจะสั่งใหต่้อมไธรอยดล์ดการหลัง่ฮอร์โมนออกมามากเกิน ใหห้ลัง่
ออกมาพอดีตามปกติท่ีสมดุลร้อนเยน็ โรคและอาการไธรอยดเ์ป็นพิษก็จะทุเลาหรือหายไป  

อาการเจบ็ป่วยอ่ืนๆ ก็เกิดจากสาเหตุและกลไกท านองเดียวกนั 
 

วธีิวนิิจฉัยภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล 

จากกลไกของการเกิดอาการและตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ บางคร้ังอาการก็
ตรงไปตรงมา บางคร้ังก็ไม่ตรงไปตรงมา แต่สามารถจะตีกลบัไปกลบัมาได ้ผูท่ี้ไม่รู้สัจจะแทก้็ยากท่ีจะ
วนิิจฉยัได ้

แทจ้ริงแลว้ความเจบ็ป่วยมีแค่ ๓ ภาวะเท่านั้น คือ ร้อนเกิน เยน็เกิน และร้อนเยน็เกิดข้ึน
พร้อมกนั (ร้อนเยน็พนักนั) ส่วนอาการเยน็หลอกหรือร้อนหลอกนั้น สาเหตุก็เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง
ใน ๓ ภาวะนั้นเอง 

การวนิิจฉยัโดยอาการเด่นนั้น โดยเฉล่ียจะถูกตอ้งประมาณร้อยละ ๘๐  มีโอกาสพลาดได้
ประมาณร้อยละ ๒๐  ส่วนการวนิิจฉยัท่ีไม่พลาดเลย เพราะค าตรัสของพระพุทธเจา้นั้นเป็นจริงตลอดกาลไม่
มีผูใ้ดลบลา้งได ้(อกาลิโก) สามารถพิสูจน์ได ้(เอหิปัสสิโก) คือการใชห้ลกัในพระไตรปิฎก อนายสุสสูตร, 
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กกจูปมสูตร, จูฬกมัมวภิงัคสูตร, ทณัฑวรรคท่ี  ๑๐, สังคีติสูตร และสิวกสูตร สังเคราะห์ร่วมกนั รายละเอียด
ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสเก่ียวกบัสุขภาพไว ้ดงัน้ี 

 หลกัปฏิบติัท่ีเป็นตน้เหตุใหอ้ายยุนื ๗ ประการ ไดแ้ก่  ๑) เป็นผูท้  าความสบายแก่ตนเอง    
๒) รู้จกัประมาณในส่ิงท่ีสบาย ๓) บริโภคส่ิงท่ียอ่ยง่าย ๔) เท่ียวในกาละอนัสมควร ๕) ประพฤติเพียงดงั
พรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ๖) เป็นผูมี้ศีล ๗) มีมิตรดีงาม  ส าหรับเหตุใหอ้ายสุั้น ก็ตรงกนัขา้ม 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ “อนายสุสสูตร” ขอ้ ๑๒๕-๑๒๖)  

ตวัช้ีวดัของการมีสุขภาพท่ีดี ๕ ขอ้ ดงัน้ี ๑) ความเจบ็ป่วยนอ้ย ๒) ความล าบากกายนอ้ย   
๓) เบากาย ๔) มีก าลงั ๕) เป็นอยูผ่าสุก (พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๒ “กกจูปมสูตร” ขอ้ ๒๖๕) 

เหตุแห่งการมีอายยุนื อายสุั้น มีโรคมาก มีโรคนอ้ย “ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะ
เป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักท าชีวติสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเห้ียมโหด มีมือเป้ือนเลือดหมกมุ่นในการ
ประหตัประหาร ไม่เอน็ดูในเหล่าสัตวมี์ชีวติ…จะเป็นคนมีอายุส้ัน... ดูกรมาณพ  ส่วนบุคคลบางคนในโลกน้ี
จะเป็นสตรี ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ละปาณาติบาตแล้ว  เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต   วางอาชญา  วางศาตรา 
(อาวธุหรือวชิาหรือวธีิท่ีเบียดเบียน) ได ้ มีความละอาย ถึงความเอน็ดู อนุเคราะห์ดว้ยความเก้ือกลูในสรรพ
สัตวแ์ละภูตอยู.่..จะเป็นคนมีอายุยนื... บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เป็นผูมี้ปรกติ 
เบียดเบียนสัตว์ (ท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/ลม้
ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวธุหรือวชิาหรือวธีิการต่างๆ)  ...จะเป็นคนมีโรค
มาก... ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เป็นผูมี้ปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ 
(ไม่ท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/ลม้ตาย) ดว้ยฝ่า
มือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวธุหรือวชิาหรือวธีิการต่างๆ) ... จะเป็นคนมีโรคน้อย....” 
(พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๔ “จูฬกมัมวภิงัคสูตร” ขอ้ ๕๘๒ - ๕๘๕)   

“ผูใ้ดแสวงหาความสุขเพื่อตนยอ่มไม่เบียดเบียนสัตวท์ั้งหลาย (การไม่ท าใหต้นเอง คนอ่ืน 
หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/ลม้ตาย)” (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ “ทณัฑ
วรรคท่ี ๑๐” ขอ้ ๒๐) 

 “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย ประกอบดว้ยเตโชธาตุอนัมีวบิาก เสมอกนัไม่เยน็นกั ไม่
ร้อนนกั เป็นอยา่งกลางๆ ควรแก่ความเพียร ฯ ” (พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๑ “สังคีติสูตร” ขอ้๒๙๓) จะเห็นไดว้า่ 
พระพุทธเจา้ พบวา่ การปรับสมดุลร้อน -เยน็ จะท าใหมี้โรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย ส่งผลใหส้ภาพร่างกายพร้อมท่ี
จะประกอบความเพียร ซ่ึงก็คือร่างกายท่ีแขง็แรงนั้นเอง  

สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสถึงสาเหตุท าใหเ้กิดสุข (ความแขง็แรงหรือประโยชน์) 
ทุกข ์ (ความเจบ็ป่วยหรือความเดือดร้อน) หรืออทุกขมสุขเวทนา  ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๘  “สิวกสูตร” ขอ้ 
๔๒๗-๔๒๙ “สุข ทุกข ์หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เร่ืองดี (ไฟ)๑ เสมหะ(น ้า)๑ ลม(ลม)๑ ดี เสมหะ ลม 
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รวมกนั(ดิน)๑ ฤดู ๑ รักษาตวัไม่สม ่าเสมอ ๑ ถูกท าร้าย ๑ ผลของกรรม ๑ เป็นท่ี ๘ ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินน ้าลม 
คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่างๆ ดว้ยส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนเยน็ ทั้ง
ดา้นวตัถุ(รูปธรรม) และจิต(นามธรรม) ถา้ไม่สมดุลร้อนเยน็ก็จะท าใหเ้กิดทุกขเวทนา(เจบ็ป่วย) แต่ถา้สมดุล
ร้อนเยน็ก็จะท าใหเ้กิดสุขเวทนา(แขง็แรง) 

เม่ือใชห้ลกัการในพระไตรปิฎก อนายสุสสูตร, กกจูปมสูตร, จูฬกมัมวภิงัคสูตร,  ทณัฑ
วรรคท่ี ๑๐, สังคีติสูตร และสิวกสูตร สังเคราะห์ร่วมกนั  จะได้อาการหลกั ซ่ึงเป็นการวนิิจฉัยทีถู่กต้องไม่
ผดิพลาดเลย คือ การใช้ส่ิงต่างๆมาปรับสมดุลร้อนเยน็ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม (สังคีติสูตร และสิวก
สูตร) ปรับไปสู่จุดท่ีไม่เบียดเบียนสัตวท์ั้งปวง คือไม่ท าใหต้วัเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น เกิดสภาพทุกข ์ทรมาน 
ไม่สบาย บาดเจบ็ ลม้ตาย (จูฬกมัมวภิงัคสูตร และ ทณัฑวรรคท่ี ๑๐) คือท าใหมี้สภาพ สุข สบาย (เจ็บป่วย
น้อย ล าบากกายน้อย) เบากาย มีก าลงั (อนายสุสสูตร และกกจูปมสูตร) จะท าให้โรคน้อยลงและอายุยนื  

ส่วนการใช้ส่ิงต่างๆทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม มาท าให้เกดิร้อนเยน็ไม่สมดุล (สังคีติ
สูตร และสิวกสูตร) ท าใหต้วัเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น เกิดสภาพทุกข ์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ ลม้
ตาย เป็นการเบียดเบียน (จูฬกมัมวภิงัคสูตร และ ทณัฑวรรคท่ี ๑๐) คือท าใหมี้สภาพ ไม่สุข ไม่สบาย 
(เจ็บป่วยมาก ล าบากกายมาก) หนักกาย ไม่มีก าลงั/ อ่อนเพลยี (อนายสุสสูตร และกกจูปมสูตร)  จะท าให้มี
โรคมากและอายุส้ัน 

ดังน้ัน ไม่ว่าผู้ใดจะมีอาการเจ็บป่วยใดๆ กส็ามารถวนิิจฉัยสภาพความเจ็บป่วยเป็น ๓ ภาวะ 
คือ 

อาการหลกัของภาวะร้อนเกนิ (อาการทีถู่กต้อง) คือ เม่ือกระทบอากาศร้อน อาหารหรือ
สมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนแลว้รู้สึกไม่สบาย เม่ือกระทบอากาศเยน็ อาหารหรือสมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
เยน็แลว้รู้สึกสบาย แก้ไขด้วยการใช้ส่ิงทีม่ีฤทธ์ิเยน็ 

อาการหลกัของภาวะเยน็เกนิ (อาการทีถู่กต้อง) คือ เม่ือกระทบอากาศเยน็ อาหารหรือ
สมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็แลว้รู้สึกไม่สบาย เม่ือกระทบอากาศร้อน อาหารหรือสมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
ร้อนแลว้รู้สึกสบาย แก้ไขด้วยการใช้ส่ิงทีม่ีฤทธ์ิร้อน 

อาการหลกัของภาวะร้อนเกนิและเยน็เกนิเกดิขึน้พร้อมกนั (อาการทีถู่กต้อง) คือ เม่ือ
กระทบส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนอยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย กระทบส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็อยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย แต่เม่ือ
กระทบทั้งส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนร้อนและส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย แก้ไขด้วยการใช้ส่ิงทีม่ีฤทธ์ิ
ร้อนและเยน็ผสมกนั  

โดยสังเกตตนเองจากการกระทบอากาศร้อนหรือเยน็ อาหารหรือสมุนไพรหรือส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
ร้อนหรือเยน็ หรือร้อนเยน็ผสมกนั อาจใชน้ ้าทดสอบก็ได ้(น ้าธรรมดาหรือน ้าเยน็มีฤทธ์ิเยน็ น ้าอุ่นไม่จดัมี
ฤทธ์ิร้อนเยน็ผสมกนั น ้าอุ่นจดัมีฤทธ์ิร้อน)  โดยสัมผสัประมาณ ๕-๑๐ นาที หรือยาวนานกวา่นั้น แลว้สังเกต
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ตนเองวา่เกิดความรู้สึกสบายหรือไม่สบาย ถา้สบายแสดงวา่ส่ิงนั้น/สภาพนั้นจะช่วยท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลด
นอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื ก็ควรอาศยัส่ิงนั้น ณ เวลานั้น ถา้ไม่สบายแสดงวา่ส่ิงนั้น/สภาพนั้นจะช่วยท าให้
เกิดโรคภยัไขเ้จบ็มากข้ึน อ่อนแอ และอายสุั้น ควรลดละเลิกส่ิงนั้น ณ เวลานั้น ส าหรับ ณ เวลาอ่ืน ท่ีสภาพ
ชีวติเปล่ียนไปจากเดิม อนัเกิดจากเหตุปัจจยัต่างๆท่ีเกิดในชีวติเราหรือท่ีเขา้มากระทบกบัชีวติเรา เช่น อากาศ 
(ในพระไตรปิฎก “สิวกสูตร” พระพุทธเจา้ระบุชดัวา่ฤดูมีผลต่อสุขภาพ เราสามารถดูอาการของชีวติเราเม่ือ
กระทบฤดู/สภาพอากาศต่างๆ) กิจกรรมการงาน หรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นตน้ เราก็ปรับเปล่ียนส่ิงท่ีมาใช้
ปรับสมดุลร้อนเยน็ใหเ้รารู้สึกสบาย   

ซ่ึงผูเ้ขียนพบวา่ ความสบายหรือไม่สบายท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อสุขภาพ และตรวจวดัไดเ้ร็ว
ท่ีสุด คือ การมีก าลงัหรือไม่มีก าลงั และการเบาตัวหรือหนักตัว  สอดคลอ้งกบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “วมุิติ/
ความหลุดพน้จากทุกข ์เป็นก าลงั” (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ ขอ้ ๕๐) เม่ือมีก าลงัจะคาน แรงดึงดูดของโลกได ้
ท าใหรู้้สึกเบาตวั ถา้ชีวติไดรั้บวตัถุหรือพลงังานท่ีสมดุลร้อนเยน็ สัญญาของชีวติจะดูดดึงมาสังเคราะห์เป็น
รูปร่างท่ีปกติแขง็แรงและน าไปสังเคราะห์เป็นพลงัของชีวติ ชีวติจึงมีก าลงัและเบาตวั ตรงกนัขา้ม ถา้ชีวติ
ไดรั้บวตัถุหรือพลงังานท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ สัญญาของชีวติจะผลกัขบัส่ิงนั้นออกจากชีวติหรือสังเคราะห์
เป็นสภาพผดิปกติในร่างกาย เม่ือเสียพลงัในการขบัส่ิงนั้นออกจากชีวติ พลงัของชีวติก็จะลดลง เกิดอาการ
ก าลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั หรืออาการไม่สบายต่างๆ เช่น ในขณะท่ีเป็นไข ้เป็นสภาพท่ีชีวติมีพลงัความ
ร้อนท่ีมากเกิน ชีวติจะดนัส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนออก มกัจะเหมน็ขา้ว เหมน็กระเทียม หรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีฤทธ์ิร้อน กิน
เขา้ไปมกัจะผะอืดผะอม ก าลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั อาจอาเจียนหรือถ่ายออก เพราะขา้วเป็นคาร์โบไฮเดรท
ใหพ้ลงังานความร้อน กระเทียมก็มีฤทธ์ิร้อน นอกจากไม่ เป็นประโยชน์แลว้ ยงัเป็นโทษต่อร่างกาย ณ เวลา
นั้น ขณะเป็นไข ้สัญญาของชีวติจึงดนัออกจากร่างกาย ตรงกนัขา้มเม่ือท าใหร่้างกายเยน็ลงดว้ยวธีิใดก็ตาม 
ชีวติมกัจะหอมขา้ว หอมกระเทียม  หรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีฤทธ์ิร้อน กินเขา้ไปแลว้มีพลงั เบาตวั เพราะสัญญาของ
ชีวติดูดดึงส่ิงท่ีสมดุลร้อนเยน็ไปเล้ียงชีวติ เป็นประโยชน์ต่อชีวติ  

ประเด็นท่ีพระพุทธเจา้ระบุชดัวา่ฤดูมีผลต่อสุขภาพ ในพระไตรปิฎก “สิวกสูตร” มีกรณี
ตวัอยา่ง คือ ผูเ้ขียนและทีมงาน รวมประมาณสิบกวา่ท่าน ไดไ้ปท าค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรมท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาประมาณ ๑ เดือน ในรัฐท่ีเป็นเมืองทะเลทราย ชีวติจะรู้สึกทรมานไม่สบายจากสภาพอากาศ
กลางวนัท่ีร้อนจดัและกลางคืนท่ีหนาวจดั(สองฤดูในวนัเดียวกนั) ผูเ้ขียนและทีมงานมีอาการอ่อนเพลีย ริม
ฝีปากแตกผวิหนงัแตกบางท่านเลือดซิบตามรอยแตก มีเหตุปัจจยัใหผู้เ้ขียนมีสติรู้วา่ เราถูกเล่นงานจากทั้ง
ร้อนและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนัเพราะเรารู้สึกทรมานไม่สบายกบัทั้งสองสภาพอากาศ ส าหรับร้อนเกินนั้น
เราไดแ้กไ้ขแลว้ โดยใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็ ตั้งแต่อยูท่ี่เมืองไทยซ่ึงส่วนใหญ่มีสภาพอากาศร้อน เม่ืออยูท่ี่อเมริกา
ในช่วงกลางวนัท่ีอากาศร้อนเราใชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็เราก็สบาย แต่พอกลางคืนเราหนาวแทบตายเพราะไม่ไดใ้ช้
ร้อนแก ้เราทรมานไม่สบายกนัอยูป่ระมาณ ๑ สัปดาห์ พอรู้วา่เป็นภาวะร้อนเยน็พนักนั ผูเ้ขียนและทีมงานก็
ปรับเพิ่มส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อน เช่น ผกัผลไมท่ี้มีฤทธ์ิร้อน เมล็ดธญัพืชท่ีมีโปรตีนฤทธ์ิร้อน และเมล็ดธญัพืชท่ีมี
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ไขมนัซ่ึงมีฤทธ์ิร้อนอยูแ่ลว้ ทั้งผูเ้ขียนและทีมงานอาการไม่สบายก็ทุเลาอยา่งมาก  ภายใน ๕-๑๐ นาที เพราะ
ไดป้รับแกท้ั้งร้อนและเยน็ท่ีพนักนั ณ สภาพอากาศอยา่งนั้น น ้าหนกัผูเ้ขียนเพิ่มข้ึน ๒.๖ กิโลกรัม  อยูท่ี่
อเมริกาไดอ้ยา่งสบายและมีพลงั (แต่ผูเ้ขียนและทีมงานตอ้งพาพี่นอ้งไทยท่ีอาศยัอยูใ่นอเมริกาลดโปรตีน
และไขมนั เพราะเขากินส่ิงเหล่านั้นมากเกินไป พาเพิ่มผกัผลไมเ้พราะเขากินนอ้ยเกินไป เม่ือปรับสมดุลร้อน
เยน็ถูกตอ้งแลว้ส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพดีข้ึน) เม่ือกลบัมาถึงประเทศไทย ผูเ้ขียนก็มีอาการบวมคนัปวดตึงตาม
เน้ือตวัเป็นอาการของภาวะร้อนเกิน เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อน ๒.๖ กิโลกรัม ท่ีเพิ่มข้ึน
เกิดสมดุลร้อนเยน็พอดีท่ีอเมริกาซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีทั้งร้อนมากและเยน็มากในวนัเดียวกนันั้น ร้อนเกินส าหรับ
ผูเ้ขียนในเมืองไทยซ่ึงเป็นเมืองร้อน (ยกเวน้ช่วงอากาศหนาวบางช่วงบางวนัก็ตอ้งปรับใหอุ่้นข้ึนเท่าท่ีรู้สึก
สุขสบายเบากายมีก าลงั) ผูเ้ขียนจึงท าใหชี้วติเยน็ลงดว้ยการลดส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อน เพิ่มส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็ เท่าท่ีรู้สึก
สุขสบายเบากายมีก าลงั อาการไม่สบายดงักล่าวทุเลาและหายไปภายใน ๓ วนั น ้าหนกั ๒.๖ กิโลกรัม 
หายไป กลบัมามีน ้าหนกัเท่าปกติในเมืองไทยก่อนไปอเมริกา รู้สึกสดช่ืนสุขสบายเบากายมีก าลงั 

การเขา้/ออกหอ้งแอร์ก็เช่นเดียวกนั หอ้งแอร์ท่ีมีความเยน็มาก ก็คือ สภาพฤดูหรืออากาศ
เยน็ ดงันั้นเม่ืออยูใ่นหอ้งแอร์ท่ีรู้สึกหนาวเยน็มาก เราก็ปรับสมดุลใหอุ่้นข้ึนเท่าท่ีสุขสบายเบากายมีก าลงั เม่ือ
ออกจากหอ้งแอร์มาสู่อากาศท่ีร้อนกวา่ ก็ปรับใหเ้ยน็ลงเท่าท่ีรู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงั ซ่ึงในชีวติจริงบาง
ท่านตอ้งเขา้/ออกหอ้งแอร์ หรือบางวนัอากาศแปรปรวนมีหลายฤดู เช่น ร้อน ฝน(เยน็) หนาว(เยน็) ในวนั
เดียวกนั เราตอ้งสังเกตตวัเองวา่เรามีความรู้สึกทุกขท์รมานไม่สบายกบัสภาพอากาศอยา่งไรบา้ง แลว้ปรับ
สมดุลร้อนเยน็ใชส่ิ้งต่างๆมาปรับแกท่ี้มีฤทธ์ิตรงกนัขา้มกบัท่ีเรารู้สึกทุกขท์รมานไม่สบาย ใหรู้้สึกสุขสบาย
เบากายมีก าลงั เช่น เรารู้สึกทุกขท์รมานไม่สบายกบัอากาศร้อนอบอา้วก่อนฝนตก อีกสักพกัฝนก็ตก ถา้รู้สึก
ร้อนๆหนาวๆ เช่น ใส่เส้ือแขนยาวรู้สึกอุ่นสบายข้ึน สักพกัรู้สึกร้อนไม่สบายตวั เม่ือถอดเส้ือแขนยาวแลว้
รู้สึกเยน็สบาย อีกสักพกัรู้สึกหนาวไม่สบาย ใส่เส้ือแขนยาวรู้สึกอุ่นสบายข้ึน สักพกัรู้สึกร้อนไม่สบายตวั 
เม่ือถอดเส้ือแขนยาวแลว้รู้สึกเยน็สบาย อีกสักพกัรู้สึกหนาวไม่สบาย สลบัไปมาอยา่งน้ีเร่ือยๆ  แสดงวา่เป็น
ภาวะร้อนเยน็พนักนั วธีิแกใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อนและเยน็ผสมกนั ถา้รู้สึกหนาวจนไม่สบายตวัอยา่งเดียว แสดง
วา่เป็นภาวะเยน็เกิน วธีิแกใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิร้อน แต่ถา้ยงัรู้สึกร้อนไม่สบายตวัอยู ่เช่น ใส่เส้ือแขนยาวแลว้รู้สึก
ร้อนอึดอดัไม่สบายตวั แสดงวา่เป็นภาวะร้อนเกิน วธีิแกใ้ชส่ิ้งท่ีมีฤทธ์ิเยน็  เม่ือปรับสมดุลร้อนเยน็ ใน
สัดส่วนท่ีรู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงั จะท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดลง เราก็จะแขง็แรงอายยุนื     

จะเห็นไดว้า่ คนๆ เดียวกนั ณ สถานท่ีต่างกนั สภาพอากาศต่างกนั การปรับสมดุลร้อนเยน็ก็
ต่างกนั จึงจะไดสุ้ขภาพท่ีแขง็แรง  ส่ิงต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อชีวติเม่ือสมดุลร้อนเยน็ ณ เวลานั้นๆเท่านั้น 
เม่ือองคป์ระกอบเหตุปัจจยัเปล่ียนแปลงไปจนมีผลใหส้ภาพร้อนเยน็ในชีวติเปล่ียนแปลงไป ส่ิงท่ีเคยเป็น
สมดุลร้อนเยน็ ณ สภาพองคป์ระกอบเหตุปัจจยัเก่า แต่ไม่สมดุลร้อนเยน็ ณ สภาพองคป์ระกอบเหตุปัจจยั
ใหม่ ส่ิงนั้นก็จะเปล่ียนจากประโยชน์เป็นโทษ ส าหรับบางส่ิงท่ีเคยไม่สมดุลร้อนเยน็ เป็นโทษ ณ สภาพ
องคป์ระกอบเหตุปัจจยัเก่า แต่สมดุลร้อนเยน็ ณ สภาพองคป์ระกอบเหตุปัจจยัใหม่ ส่ิงนั้นก็จะเปล่ียนจาก
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โทษเป็นประโยชน์ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ ทุกอยา่งไม่เท่ียงมีความแปรปรวนตลอดเวลา 
(ยกเวน้นิพพานเท่านั้นท่ีเท่ียง) โดยปัจจยัหลกัจะแปรปรวนตามวบิากดี/ร้ายในอดีตส่วนหน่ึงและปัจจุบนั
ส่วนหน่ึงสังเคราะห์กนั (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) ผูท่ี้ตอ้งการใหเ้กิดสภาพประโยชน์สุขสูงสุด จึง
ตอ้งมีการปรับสมดุลร้อนเยน็เพื่อใหไ้ดพ้ลงัชีวติสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดต้ลอดเวลาของชีวติ จะไดน้ าพลงั
ชีวตินั้นไปบ าเพญ็บุญกุศล/ท าหนา้ท่ีดีงามต่อไป หรือปรับสมดุลมิติอ่ืนๆ ใหเ้กิดสภาพท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด
เท่าท่ีจะท าไดต้ลอดเวลาของชีวติ       

บางคร้ังเม่ือปรับสมดุลร้อนเยน็ไดดี้ ก็จะเกิดสภาพ สุข สบาย เบากาย มีก าลงั พร้อมกนั แต่
บางคร้ังจะเกิดสภาพมีก าลงัเบากาย แต่มีอาการไม่สบายบางอยา่งเกิดข้ึน  ไม่ตอ้งตกใจ ไม่ตอ้งกงัวลใจ ใหดี้
ใจและสบายใจไดเ้ลย แสดงวา่ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง ชีวติมีก าลงัเขาก าลงัขบัพิษออก เม่ือพิษถูก
ระบายออกไดม้าก อาการไม่สบายก็จะทุเลาและหายไป แต่ถา้มีสภาพก าลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั พร้อมกบั
เกิดอาการไม่สบาย เป็นอาการพิษก าเริบ แสดงวา่ปรับสมดุลร้อนเยน็ไม่ถูกตอ้ง ใหป้รับไปสู่จุดท่ีมีก าลงัเบา
กาย ต่อใหไ้ม่มีอาการไม่สบายแต่มีสภาพก าลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั แสดงวา่ยงัปรับสมดุลร้อนเยน็ไม่
ถูกตอ้ง ใหป้รับไปสู่จุดท่ีมีก าลงั เพราะเป็นจุดท่ีดีท่ีสุด เป็นประโยชน์ท่ีสุดต่อสุขภาพ  ยกเวน้ อาการไม่สบาย
ท่ีเกิดข้ึน ท าใหผู้เ้จบ็ป่วยนั้นรู้สึกทรมานเกินไปทนไดย้ากไดล้ าบากเกินไป แมจ้ะมีก าลงัและเบาตวั ซ่ึงแสดง
วา่ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้งชีวติจึงมีพลงัผลกัดนัพิษ แต่ช่องทางระบายพิษของร่างกายติดขดัไม่ทุลุ
ทะลวง วธีิแกคื้อ ใชว้ธีิการระบายพิษตามช่องทางต่างๆช่วยอีกแรง ถา้ยงัรู้สึกทรมานเกินไปทนไดย้ากได้
ล าบากเกินไปอยู ่ใหล้ดฤทธ์ิร้อนเยน็ (ถา้ใชร้้อนใหเ้อาเยน็ผสม ถา้ใชเ้ยน็ก็ใหใ้ชร้้อนผสม) หรือลดปริมาณ
ของวธีิท่ีใชป้รับสมดุลนั้นลง ในขีดท่ีท าใหรู้้สึกไม่ทรมานเกินไป หรืออาจใชว้ธีิการของการแพทยแ์ผน
ต่างๆท่ีถูกกนั คือเม่ือใชแ้ลว้รู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงั ช่วยเสริมในการระบายพิษ หรือกด/ระงบัอาการไม่
สบายใหน้อ้ยลง หรือช่วยระงบั/แกไ้ขภาวะท่ีอาจเกิดอนัตราย ณ ปัจจุบนันั้น เสริมอีกแรงหน่ึง ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อชีวติผูป่้วย เม่ือช่องทางระบายพิษทะลุทะลวงดีแลว้ จึงเพิ่มประสิทธิภาพของฤทธ์ิสมดุลร้อน
เยน็ข้ึนไป เท่าท่ีรู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงั หรือทนอาการไม่สบายไดใ้นขีดท่ีทนไดโ้ดยไม่ยากไม่ล าบาก
เกินไป แต่ถา้ช่องทางระบายพิษไม่ติดขดั ทะลุทะลวงดี เราสามารถใชส้มดุลร้อนเยน็ไดเ้ตม็ศกัยภาพ เท่าท่ี
รู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงัสูงสุดเท่าท่ีเราจะท าได ้   

ผูเ้ขียนพบวา่สภาพร้อนเยน็ไม่สมดุลท่ีตีกลบัไปกลบัมาพนักนัซบัซอ้น ยากต่อการวนิิจฉยั 
และยากต่อการแกไ้ขนั้น เกิดจากวบิากกรรมร้ายเดิมในชาติน้ีหรือชาติก่อนๆ ร่วมกบักิเลส/การกระท าท่ีไม่ดี/
ผดิศีลในปัจจุบนั ส่วนผูท่ี้ท  ากุศลมากๆ พร้อมกบัลดกิเลสใหไ้ดม้ากๆ/ปฏิบติัศีลใหไ้ดม้ากๆตามฐานของตน 
(ไม่หยอ่นเกินไปไม่ตึงเครียดเกินไป) อาการมกัตรงไปตรงมา ง่ายต่อการวนิิจฉยั และง่ายต่อการแกไ้ข ซ่ึง
เป็นธรรมดาของชีวติท่ีบางช่วงบางคราว อาจมีวบิากร้ายออกฤทธ์ิสร้างผลใหห้ลงทาง วนิิจฉยัไม่ออก หรือ
วนิิจฉยัผดิ หรือแกไ้ขผดิ เพราะทุกชีวติไม่เวน้แมแ้ต่พระพุทธเจา้ลว้นเคยพลาดท าไม่ดีมาทั้งนั้น ในชาติ
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ก่อนๆหรือในชาติน้ี (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๒ ขอ้ ๓๙๒) พอหมดวบิากร้ายชุดนั้นก็จะวนิิจฉยัไดถู้กตอ้ง และ
แกไ้ขไดถู้กตอ้ง 

เพราะโดยสัจจะท่ีแทแ้ลว้ กลไกท่ีท าใหเ้กิดอาการร้อนเยน็สมดุลหรือไม่สมดุลหรือสภาพตี
กลบัไปกลบัมาดงักล่าวทั้งหมด เกิดจากกลไกของสมดุลร้อนเยน็สังเคราะห์ร่วมกบัวบิากกรรมดีหรือร้ายใน
จิตวญิญาณ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูปในมหาจกัรวาล ใน “หลกั ปฎิจจสมุปบาท
(อนุโลม) ๑๑ คือ การอาศยักนัและกนัเกิดข้ึน (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเน่ืองกนัเป็นไปตามล าดบั) ดงัน้ี “...
วญิญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้) นามรูป จึงมี สฬายตนะ (ส่ือติดต่อ ๖ อยา่ง คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ)...” จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ จิตวญิญาณคือตวัสร้างร่างกาย  

แสดงวา่ จิตวญิญาณคือพลงังานท่ีดึงดูดวตัถุและพลงังานในโลกในมหาจกัรวาล มาสร้าง
ทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติคน ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ใจ(จิตวญิญาณ) เป็นประธานของส่ิงทั้งปวง ใจเป็นใหญ่ 
ใจประเสริฐท่ีสุด ทุกส่ิงส าเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” (พระไตรปิฎกเล่ม 
๒๕ “คาถาธรรมบท” ขอ้ ๑๑) 

จิตวญิญาณ เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดสภาพหรืออาการต่างๆดว้ยกลไกสมดุลร้อนเยน็สังเคราะห์
ร่วม กบัวบิากกรรมดีหรือร้าย ดงัท่ีพระพุทธเจา้ ไดต้รัสวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย ประกอบดว้ย
เตโชธาตุอนัมีวบิาก เสมอกนัไม่เยน็นกั  ไม่ร้อนนกั เป็นอยา่งกลางๆ ควรแก่ความเพียร ฯ ” (พระไตรปิฎก
เล่มท่ี ๑๑  ขอ้ท่ี ๒๙๓ ) จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ พบวา่ การปรับสมดุลร้อน -เยน็ จะท าใหมี้โรคนอ้ย มีทุกข์
นอ้ย ส่งผลใหส้ภาพร่างกายพร้อมท่ีจะประกอบความเพียร ซ่ึงก็คือร่างกายท่ีแขง็แรงนั้นเอง สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสถึงสาเหตุท าใหเ้กิดสุข (ความแขง็แรงหรือประโยชน์) ทุกข ์ (ความเจบ็ป่วยหรือความ
เดือดร้อน) หรืออทุกขมสุขเวทนา ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๘  สิวกสูตรขอ้ ๔๒๗-๔๒๙  “สุข ทุกข ์หรืออทุก
ขมสุขเวทนา เกิดจาก เร่ืองดี(ไฟ) ๑ เสมหะ(น ้า) ๑ ลม(ลม) ๑ ดี เสมหะ ลม รวมกนั(ดิน) ๑ ฤดู ๑ รักษาตวัไม่
สม ่าเสมอ ๑ ถูกท าร้าย ๑ ผลของกรรม ๑  เป็นท่ี ๘  ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินน ้าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับ
สมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่างๆ ดว้ยส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อนเยน็ ทั้งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และจิต
(นามธรรม) ถา้ไม่สมดุลร้อนเยน็ก็จะท าใหเ้กิดทุกขเวทนา(เจบ็ป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะท าใหเ้กิดสุข
เวทนา(แขง็แรง) “อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วปิาโก” แปลวา่ “ผลวบิากของกรรมท่ีท าดีท าชัว่แลว้ 
มีอยู”่ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ “มหาจตัตารีสกสูตร” ขอ้ ๒๕๗)  สัมพนัธ์กบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราไม่กล่าวความท่ีกรรม(การกระท าทางกายวาจาใจ)อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา(ความจงใจ) ท่ีบุคคล
ท าแลว้ สะสมแลว้จะส้ินสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล(รับผล) แต่กรรม(การกระท า) นั้นแล จะใหผ้ลในภพน้ี หรือ
ในภพถดัไป หรือในภพอ่ืนสืบๆ ไป” (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘ ) ซ่ึงพระพุทธเจา้ยนืยนัวา่ทุกส่ิงทุก
อยา่งในมหาจกัวาลทั้งนามและรูปลว้นสัมพนัธ์กนัหมดตามหลกัปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑ (พระไตรปิฎก 
เล่ม ๔ “มหาขนัธกะ” ขอ้ ๑)  ไม่มีอะไรท่ีไม่สัมพนัธ์กนั 
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บุญ/บาป, กศุล/อกศุล, ความไม่กงัวล/ความกงัวล มผีลต่อสุขภาพอย่างไร 

กุศลและความไร้กงัวล จะท าใหแ้ขง็แรงอายยุนื อกุศลและความกงัวล จะท าใหค้วามเส่ือม
รุนแรงยิง่ข้ึนมีโรคมากและอายสุั้น ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ความสั่งสมบาป น าทุกขม์าให”้ (พระไตรปิฎก
เล่ม ๒๕ ขอ้ ๓๐), “ผูผ้ดิศีลยอ่มตกนรก(เดือดเน้ือร้อนใจ)” (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ขอ้ ๑๓๐), “การไม่ท า
บาป น าสุขมาให ้(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ขอ้ ๕๙), “ความสั่งสมบุญ น าสุขมาให”้ (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ขอ้ 
๓๐),   “เม่ือจิตเศร้าหมองแลว้ ทุคติเป็นอนัหวงัได้ , เม่ือจิตไม่เศร้าหมอง  สุคติเป็นอนัหวงัได”้ (พระไตรปิฎก
เล่ม ๑๒ ขอ้ ๖๔), “ทุกขย์อ่มไม่ตกถึงผูห้มดกงัวล”  (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ ขอ้ ๑๒๒)  

“ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูม้กัท าชีวติสัตวใ์หต้ก
ล่วง เป็นคนเห้ียมโหด มีมือเป้ือนเลือดหมกมุ่นในการประหตัประหาร ไม่เอน็ดูในเหล่าสัตวมี์ชีวติ …จะเป็น
คนมีอายสุั้น... ดูกรมาณพ  ส่วนบุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ละปาณาติบาตแลว้  
เป็นผูเ้วน้ขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศาตรา (อาวธุหรือวชิาหรือวธีิท่ีเบียดเบียน)ได ้ มีความละอาย 
ถึงความเอน็ดู อนุเคราะห์ดว้ยความเก้ือกลูในสรรพสัตวแ์ละภูตอยู ่...จะเป็นคนมีอายยุนื... บุคคลบางคนใน
โลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เป็นผูมี้ปรกติ เบียดเบียนสัตว ์(ท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บ
ความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/ลม้ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน  หรือท่อนไม ้ หรือศาตรา 
(อาวธุหรือวชิาหรือวธีิการต่างๆ) ...จะเป็นคนมีโรคมาก... ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็
ตาม  บุรุษก็ตาม  เป็นผูมี้ปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว ์(ไม่ท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บความทุกข์
ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/ลม้ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวธุหรือ
วชิาหรือวธีิการต่างๆ) ...จะเป็นคนมีโรคนอ้ย....” (พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๔ ขอ้ ๕๘๒ - ๕๘๕),  “ผูใ้ด
แสวงหาความสุขเพื่อตนยอ่มไม่เบียดเบียนสัตวท์ั้งหลาย (การไม่ท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บ
ความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/ลม้ตาย)” (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ขอ้ ๒๐)  

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน   ละปาณาติบาต
แลว้ เวน้ขาดจากปาณาติบาตแลว้วางทณัฑะ วางศาตราแลว้ มีความละอาย มีความกรุณา หวงัประโยชน์แก่
สัตวท์ั้งปวงอยู ่ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อนัตนท า
สั่งสมพอกพนูไพบูลย.์.. เม่ือเป็นพระราชาไดผ้ลขอ้น้ี คือ มีพระชนมายยุนืด ารงอยูน่าน อภิบาลพระชนมายุ
ยนืยาว ไม่มีใครๆ ท่ีเป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นขา้ศึกศตัรู สามารถปลงพระชนมชี์พในระหวา่งได.้.. เม่ือเป็น
พระพุทธเจา้จึงไดผ้ลขอ้น้ี คือ มีพระชนมายยุนืด ารงอยูน่าน ทรงอภิบาลพระชนมายยุนืยาว ไม่มีขา้ศึกศตัรู 
จะเป็นสมณะ พราหมณ์   เทวดา พรหม มาร ใครๆในโลก สามารถปลงพระชนมชี์พในระหวา่งได”้ 
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ ขอ้ ๑๓๖) 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อนก าเนิดก่อน เป็นผูไ้ม่
เบียดเบียนสัตวท์ั้งหลายดว้ยฝ่ามือ กอ้นดิน ท่อนไม ้หรือศาตรา ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้
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แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อนัตนท าสั่งสมพอกพนูไพบูลยฯ์ลฯ... เม่ือเป็นพระพุทธเจา้ไดจึ้งรับ
ผลขอ้น้ี คือ มีพระโรคาพาธนอ้ย มีความล าบากนอ้ยสมบูรณ์ดว้ยพระเตโชธาตุ อนัยงัอาหาร ใหย้อ่ยดี ไม่เยน็
นกั ไม่ร้อนนกั อนัควรแก่พระปธานเป็นปานกลาง” (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ ขอ้ ๑๕๖) 

จะเห็นไดว้า่ การไม่เบียดเบียนสัตวท์ั้งหลาย คือ การไม่ท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น 
ไดรั้บความเดือดร้อน ทุกข ์ทรมาน ไม่สบาย บาดเจบ็ ลม้ตาย และท าประโยชน์สุขใหก้บัตนเอง ผองชนและ
หมู่สัตว ์ซ่ึงดา้นนามธรรมก็คือการละบาป บ าเพญ็กุศล ท าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิผอ่งใสไร้ทุกขไ์ร้กงัวล ท าใหเ้กิด
สมดุลร้อนเยน็ เจบ็ป่วยนอ้ย แขง็แรง และอายยุนื 

ชีวติระดบัจิตนิยาม จะมีการกระท าและผลของการกระท า(วบิากกรรม) ของแต่ละชีวติ คือ 
กรรมนิยาม และพฒันาไปสู่การกระท าท่ีส่งผลท่ีดีท่ีสุดต่อตนเองและผูอ่ื้น คือ ธรรมนิยาม  ซ่ึงนิยาม ๕  นั้น 
จะสังเคราะห์สัมพนัธ์กนัเป็นเหตุแห่งทุกขต์ามล าดบัดว้ยหลกัปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑ เกิดเป็นกองทุกข์
ทั้งมวล และเม่ือดบัเหตุแห่งทุกขใ์นหมู่มิตรดีสหายดีสังคมส่ิงแวดลอ้มดีก็จะท าใหทุ้กขด์บั ซ่ึงก็คือความเป็น
สุขนั้นเอง 

โดยหลกัวทิยาศาสตร์แลว้เม่ือวตัถุทุกอยา่งแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า 
เม่ือพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์รวมกนัจะเป็นวตัถุ เป็นสภาพแปรเปล่ียนหมุนวนไปมาตราบชัว่กาล
นาน ซ่ึงตรงกบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ ทุกอยา่งไม่เท่ียงเป็นทุกขไ์ม่มีตวัตน (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๗  ขอ้ ๘๔ -
๘๖) จะเห็นไดว้า่ ส่วนประกอบหลกัของมหาจกัวาลประกอบดว้ยพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า พฒันาจนเป็นชีวติ
คน แสดงวา่ชีวติคนเป็นพลงัแม่เหล็กไฟฟ้า พระพุทธเจา้พบวา่ “ผลวบิากของกรรมท่ีท าดีท าชัว่แลว้ มีอยู”่  
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ “มหาจตัตารีสกสูตร” ขอ้ ๒๕๗) “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวความท่ีกรรมอนั
เป็นไปดว้ยสัญเจตนา ท่ีบุคคลท าแลว้ สะสมแลว้จะส้ินสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล แต่กรรมนั้นแล จะใหผ้ล
ในทิฏฐธรรมเทียว(ภพน้ี) หรือในภพถดัไป หรือในภพอ่ืนสืบๆ ไป” (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) 
ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ เม่ือคนกระท าส่ิงใดทางกายวาจาใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ดีหรือชัว่ก็ตาม ก็จะ
สั่งสมเป็นวบิากกรรมดีหรือชัว่ตามนั้น วบิากกรรมคือพลงัท่ีสร้างผลดีหรือร้ายใหก้บัแต่ละชีวติ ในภพชาติน้ี 
หรือภพชาติอ่ืนๆสืบไป เม่ือจิตวญิญาณเป็นพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งชีวติท่ีไปไดไ้กล (ทูรังคมงั) 
(พระไตรปิฎกเล่ม ๙ “เกวฏัฏสูตร” ขอ้ ๓๕๐) จึงสามารถดูดดึงชีวติวตัถุหรือพลงังานต่างๆมาสังเคราะห์เป็น
ส่ิงดีหรือร้ายสู่ชีวติ รวมทั้งดูดดึงส่ิงท่ีมีคุณสมบติัแบบเดียวกนัเขา้มาหากนั เพราะทุกอยา่งในมหาจกัรวาลมี
พลงัแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ เป็นนามรูปของกฎแห่งกรรมดีกรรมชัว่ของชีวติท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้  

 สัมพนัธ์กบัพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ขอ้ ๕๘๐  สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนัง่เรียบร้อยแลว้ 
ไดทู้ลถามพระผูมี้พระภาคดงัน้ีวา่ ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ใหพ้วกมนุษยท่ี์
เกิดเป็นมนุษยอ์ยู ่ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษยท์ั้งหลายยอ่มปรากฏมีอายสุั้น มีอายยุนื มีโรค
มาก มีโรคนอ้ย มีผวิพรรณทราม มีผวิพรรณงาม มีศกัดานอ้ย มีศกัดามาก มีโภคะนอ้ย มีโภคะมาก  เกิดใน
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สกุลต ่า เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญอะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ใหพ้วก
มนุษย ์ท่ีเกิดเป็นมนุษยอ์ยู ่ปรากฏความเลวและความประณีตฯ 

ขอ้ ๕๘๑ พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ ดูกรมาณพ สัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท
แห่งกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมยอ่มจ าแนกสัตวใ์หเ้ลวและ
ประณีตไดฯ้  

สอดคลอ้งกบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการน้ี อนัสตรี บุรุษ 
คฤหสัถ ์ หรือ บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเป็นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหสัถ ์หรือบรรพชิต ควร
พิจารณาเนืองๆ วา่ เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความแก่ไปได ้๑ เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ไม่
ล่วงพน้ความเจบ็ไขไ้ปได ้๑ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความตายไปได ้๑ เราจะตอ้งพลดัพราก
จากของรักของชอบใจทั้งส้ิน ๑ เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็น
เผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ง จกัท ากรรมใด ดีก็ตาม ชัว่ก็ตาม เราจะเป็นผูรั้บผลของกรรมนั้น ๑ ฯ (พระไตรปิฎก 
เล่ม ๒๒ ขอ้ ๕๗) 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ทรงพบวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแต่ละคนรับอยู ่เกิดจากกรรม (การ
กระท าทางกายวาจาใจ) ของคนๆ นั้นทั้งหมด  และผลของกรรมนั้นจะใหผ้ลในภพชาติน้ีหรือภพชาติอ่ืน
สืบๆไป ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวความท่ีกรรม(การกระท า)อนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา(ความจงใจ) ท่ีบุคคลท าแลว้ สะสมแลว้จะส้ินสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล(รับผล) แต่กรรม(การ
กระท า)นั้นแล จะใหผ้ลในภพน้ี หรือในภพถดัไป หรือในภพอ่ืนสืบๆ ไป” (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ 
๑๖๙๘)  

ดงัตวัอยา่ง ขอ้มูลท่ีพิสูจน์วา่พลงัวบิากกรรมดี/ร้าย สามารถสร้างส่ิงดี/ร้าย ใหชี้วติผูน้ั้นได้
จริง คือ เม่ือจิตวญิญาณเป็นพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งชีวติท่ีไปไดไ้กล (ทูรังคมงั) (พระไตรปิฎกเล่ม ๙ 
“เกวฏัฏสูตร” ขอ้ ๓๕๐) ชีวติคือ พลงังานแม่เหล็กแห่งความรู้สึกนึกคิด เม่ือคิด/พดู/ท า ส่ิงดี/ร้าย ก็จะเกิดเป็น
พลงังานแม่เหล็กดี/ร้ายในชีวติ เพราะการคิดท่ีมีพลงัมาก ก็จะส่งผลถึงขั้นพดูและท า ดงันั้น การพดูและท า 
จึงเป็นการคิดท่ีมีพลงัมากนั้นเอง พลงังานแม่เหล็กดี/ร้ายในชีวติดงักล่าว จะมีคุณสมบติัท่ีพระพุทธเจา้
เรียกวา่ วบิากกรรม คือ พลงัท่ีสร้างผลดี/ร้ายใหชี้วติ ซ่ึงจะใหผ้ลในชาติน้ีหรือชาติอ่ืนสืบๆไป เม่ือหมดฤทธ์ิ
ของการใหผ้ลนั้นแลว้ก็จบดบัไป ซ่ึงพลงัแม่เหล็กสามารถดูดลูกเหล็กไดฉ้นัใด พลงังานแม่เหล็กดีร้ายใน
ชีวติก็สามารถดูดวตัถุหรือพลงังานต่างๆมาสังเคราะห์เป็นส่ิงดี/ร้าย มาใหผู้ก้ระท าส่ิงดี/ร้ายนั้นไดฉ้นันั้น 
เพราะทุกอยา่งในมหาจกัรวาลมีพลงัแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ  

เช่น เราเคยบาดเจบ็ท่ีใดท่ีหน่ึง เราก็จะระมดัระวงัอยา่งยิง่ไม่ใหอ้ะไรมากระแทก  แต่ก็มกัจะ
มีส่ิงนั้นส่ิงน้ีมากระแทก ณ จุดท่ีบาดเจบ็ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกท่ีเดิมๆเสมอๆ  แมว้นัใหม่หรือสถานท่ีใหม่ก็ยงัมกัจะมี
ส่ิงนั้นส่ิงน้ีมากระแทก ณ จุดท่ีบาดเจบ็ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกท่ีเดิมๆเสมอๆ  ซ่ึงนกัวทิยาศาสตร์ยนืยนัวา่วตัถุจะไม่
เคล่ือนไหวถา้ไม่มีแรงมากระท า ดงันั้น ส่ิงท่ีเคล่ือนเขา้มากระทบจุดท่ีบาดเจบ็ตอ้งมีพลงัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
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ดูดหรือผลกัส่ิงนั้นใหม้ากระทบจุดท่ีบาดเจบ็นั้น ถา้เป็นพลงัผลกัมาจากภายนอกส่วนใหญ่จะตอ้งไม่โดนท่ี
เดิมซ ้ าๆเพราะเราเคล่ือนตลอดท าใหพ้ลาดเป้าไดง่้าย แต่ถา้เป็นแรงดูดจากชีวติเรา ก็จะไม่พลาดจึงมกัถูกท่ี
เดิมซ ้ าๆ เหมือนแม่เหล็กในขณะท่ีก าลงัดูดลูกเหล็กใหเ้คล่ือนเขา้มาหา ไม่วา่เราจะเคล่ือนแม่เหล็กไปอยูท่ี่
ไหน ลูกเหล็กก็จะเคล่ือนไปหาแม่เหล็ก ในจุดท่ีแม่เหล็กอยู ่ณ ปัจจุบนันั้นๆ ดงันั้น  ส่ิงท่ีเคล่ือนเขา้มา
กระทบจุดท่ีบาดเจบ็ของเรา จึงเกิดจากแรงดูดจากชีวติเรา ซ่ึงก็คือพลงัแม่เหล็กของวบิากร้ายในชีวติเรา
นั้นเอง 

ส าหรับตวัอยา่งพลงัแม่เหล็กของวบิากดีในชีวติ เช่น มีอุบติัเหตุรถคว  ่าหรือชนกนั รถบุบบู้
บ้ีเม่ือดูลกัษณะแลว้คนส่วนใหญ่บาดเจบ็ลม้ตาย แต่ก็จะมีบางคนท่ีไม่ตาย อาจบาดเจบ็เล็กนอ้ย หรือไม่
บาดเจบ็เลยก็มี มีกลไกเดียวเท่านั้นท่ีจะไม่บาดเจบ็ลม้ตาย คือตอ้งมีพลงังานบางอยา่งดนัเหล็กไม่ใหก้ระแทก
ร่างกาย พลงัดงักล่าวก็คือ  พลงัแม่เหล็กของวบิากดีในชีวติของผูน้ั้นท่ีสามารถดูดดึงพลงังานต่างในมหาจกั
วาลหรือในตวัของผูน้ั้น มาตา้นกั้นหรือผลกัดนัเหล็กไม่ใหก้ระแทกร่างกาย ท าใหผู้น้ั้นไม่บาดเจบ็ลม้ตาย 
เพราะในชีวติคนนั้นมีพลงังานสัญญาท่ีสามารถดูดสาร/พลงังานท่ีเป็นประโยชน์เขา้ไปในร่างกาย และ
ผลกัดนัสาร/พลงังานท่ีเป็นโทษเป็นอนัตรายออกจากร่างกายอยูแ่ลว้ ถา้มีพลงั พลงัแม่เหล็กของวบิากดีใน
ชีวติของผูน้ั้นมาช่วยอีกแรงหน่ึง ก็ท  าใหเ้กิดกลไกดูดดึงพลงังานต่างในมหาจกัวาลหรือในตวัของผูน้ั้น มา
ตา้นกั้นหรือผลกัดนัเหล็กไม่ใหก้ระแทกร่างกายได้ 

พลงัแม่เหล็กวบิากดี/ร้าย เกิดจากการคิดพดูท าของพลงัแม่เหล็กแห่งชีวติ ซ่ึงพลงัแม่เหล็ก
แห่งชีวตินั้นเป็นพลงัแห่งความรู้สึกนึกคิด พลงัแม่เหล็กวบิากดี/ร้ายจึงมีคุณสมบติัมีฤทธ์ิและคิดได ้วา่จะดูด/
ผลกัหรือสังเคราะห์ส่ิงดี/ร้ายอะไรใหชี้วติผูน้ั้นๆอยา่งยติุธรรมท่ีสุด ตามการกระท าทางกายวาจาใจของผู ้
นั้นๆในอดีตส่วนหน่ึงและในปัจจุบนัส่วนหน่ึง (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘ ) พลงัแม่เหล็กวบิากดี 
แทจ้ริงก็คือพลงัของพระเจา้ ส่วนพลงัแม่เหล็กวบิากร้าย แทจ้ริงก็คือพลงัของซาตาน 

ซ่ึงมีผลตั้งแต่ใจคิดแลว้ เช่น คิดวติกกงัวลเครียด แมไ้ม่ไดบ้อกใคร การแพทยแ์ผนปัจจุบนั
พบแลว้วา่ ท าใหมี้สารแอดดรีนาลีนและสารพิษต่างๆเกิดข้ึนในร่างกาย ท าใหเ้กิดความเจบ็ป่วยได ้ส่วนใจท่ี
คิดดีมีความสุข แมไ้ม่ไดบ้อกใคร การแพทยแ์ผนปัจจุบนัพบวา่ จะมีสารเอนโดรฟินเกิดข้ึนในร่างกาย ท าให้
แขง็แรงอายยุนื  

พลงัแม่เหล็กวบิากดี/ร้ายในชีวติของผูน้ั้น จะคิดและสร้างส่ิงดี/ร้าย โดยการดูด/ผลกัวตัถุ
หรือพลงังานท่ีมีชีวติหรือไม่มีชีวติแลว้สังเคราะห์(สร้าง)ส่ิงดี/ร้ายต่างๆใหชี้วติผูน้ั้นอยา่งเหมาะสมเอง ซ่ึง
โดยสัจจะแลว้จะไดรั้บผลดี/ร้ายตามแบบท่ีกระท า หรือไดรั้บผลดี/ร้ายแบบอ่ืนๆก็ได ้  

ตวัอยา่งพลงัแม่เหล็กวบิากดีท่ีใหผ้ล เช่น เราใหข้า้วกบัใครหน่ึงคน ในวนัหน่ึงเขาอาจจะได้
ขา้วกลบัมาก็ได ้อาจไดก้ลว้ย มะละกอ ส้ม หรือขนม กลบัคืนมาก็ได ้ หรืออาจไดรั้บมิตรไมตรีหรือส่ิงอ่ืนๆ
กลบัมาก็ได ้บางทีพลงัแม่เหล็กวบิากดีไม่เลือกคนท่ีเราช่วยเหลือไวน้ั้น ใหม้าท าดีตอบแทนเรา แต่เลือกคน
อ่ืนมาท าดีตอบแทนเราก็ได ้เช่น เด็กหญิงวลัลี ลูกกตญัํู ดูแลพอ่แม่ท่ีพิการ พอ่แม่ไม่ไดช่้วยวลัลีเพราะยงั
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พิการเหมือนเดิม แต่พลงัแม่เหล็กแห่งวบิากดีของวลัลี เลือกดูดดึงคุณครูและชาวบา้นมาช่วยวลัลี หรือ
บางคร้ังเราเดินทางแลว้หลงทาง เราไดไ้ปถามคนท่ีเราไม่เคยช่วยเหลือเขามาก่อน แลว้พลงัแม่เหล็กวบิากดี
ของเราก็เลือกใหเ้ขาช่วยบอกทางเรา (บางทีพลงัแม่เหล็กวบิากร้ายของเราก็เลือกไม่ใหเ้ขาช่วยเรา) บางทีไม่มี
ใครช่วยเรา พลงัแม่เหล็กวบิากดีก็จะคิดและสร้างส่ิงดีใหเ้ราเอง ดงัตวัอยา่งท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ เพราะท่าน
หยดุการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงและท าประโยชน์สุขใหก้บัผองชนและหมู่สัตว ์ดว้ยพลงัแม่เหล็ก
วบิากดีนั้น ท าใหชี้วติท่านสมดุลร้อนเยน็ เจบ็ป่วยนอ้ยแขง็แรงอายยุนื (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ ขอ้ ๑๓๖ และ 
๑๕๖) เพราะพลงัแม่เหล็กวบิากดี มีฤทธ์ิ/หนา้ท่ีในการคิดและสร้างส่ิงท่ีดีใหชี้วติ ส่ิงท่ีดีอยา่งหน่ึงของชีวติ 
คือ ผลกัเอาสารและพลงังานท่ีท าใหร้้อนเยน็ไม่สมดุลออกจากชีวติ พร้อมกบัดูดดึงเอาสารและพลงังานใน
มหาจกัวาลท่ีท าใหเ้กิดสมดุลร้อนเยน็เขา้มาในชีวติ ซ่ึงจะท าใหชี้วติผูน้ั้นเจบ็ป่วยนอ้ยแขง็แรงอายยุนื เป็นตน้  

จะเห็นไดว้า่ เม่ือเราท าดีลงไป พลงัแม่เหล็กวบิากดี จะใหผ้ลดีแบบท่ีเราท าก็ได ้ใหผ้ลแบบ
อ่ืนๆก็ได ้พลงัแม่เหล็กวบิากดีในอดีตส่วนหน่ึงและในปัจจุบนัส่วนหน่ึง (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) 
จะคิดและสร้างส่ิงดีใหผู้น้ั้น ณ เวลานั้นๆ อยา่งเหมาะสมและยติุธรรมท่ีสุด  ในส่วนท่ียงัไม่ใหผ้ลดี ก็จะให้
ผลดีในชาติอ่ืนสืบๆไป (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘)  

ตวัอยา่งพลงัแม่เหล็กวบิากร้ายท่ีใหผ้ล เช่น คนท่ีคดโกงผูอ่ื้น พลงัแม่เหล็กวบิากร้ายจะ
เลือกใหผู้น้ั้นถูกโกงคืนก็ได ้ถูกยดึทรัพยก์็ได ้ถูกจบัขงัคุกก็ได ้ถูกประณาม/ต่อตา้น สารพดัวธีิจากผองชนก็
ได ้กลุม้ใจมากๆก็ได ้เจบ็ป่วยก็ได ้และพลงัแม่เหล็กวบิากร้ายอาจเลือกคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนมาท าไม่ดีกบัผูท่ี้
กระท าไม่ดีนั้นก็ได ้เช่น คนท่ีฆ่าข่มขืนคน พลงัแม่เหล็กวบิากร้ายของเขาอาจดูดดึงประชาชนมารุมท าร้าย
(ประชาทณัฑ)์เขาก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเลือกผูท่ี้ถูกท าร้ายมาท าร้ายคืน กรณีของพระเทวทตั ท าความชัว่มากๆ 
พลงัแม่เหล็กวบิากร้ายของพระเทวทตั ไม่เลือกดูดดึงใครมาท าร้าย แต่เลือกแยกแผน่ดินออก ใหพ้ระเทวทตั
ถูกสูบแลว้ดูดดึงใหดิ้นกลบฝัง เป็นตน้ อีกกรณีหน่ึง  เราพบขอ้มูลผูป่้วยท่ีถูกผา่ตดัพบช้ินเน้ือ กอ้นเน้ือ หรือ
กอ้นวตัถุแขง็ๆ ประหลาดๆในร่างกาย ท่ีคุณหมอบอกวา่ไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ส่ิงนั้นคืออะไรหรือเป็นโรค
อะไรหรือเกิดจากสาเหตุอะไร ซ่ึงจากหลกัการในพระไตรปิฎกจูฬกมัมวภิงัคสูตร มหาจตัตารีสกสูตร สังคีติ
สูตร และสิวกสูตร อธิบายไดว้า่ เป็นเพราะพลงัแม่เหล็กวบิากร้าย มีฤทธ์ิ/หนา้ท่ีในการคิดและสร้างส่ิงท่ีร้าย
ใหชี้วติ ส่ิงท่ีร้ายอยา่งหน่ึงของชีวติ คือ ผลกัเอาสารและพลงังานท่ีท าใหร้้อนเยน็สมดุลออกจากชีวติ พร้อม
กบัดูดดึงเอาสารและพลงังานในมหาจกัวาลท่ีท าใหเ้กิดร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้มาในชีวติ ท าใหเ้ซลลเ์น้ือเยือ่
ท างานผดิปกติ ประกอบกบัสารและพลงังานดงักล่าวก็จะถูกพลงัแม่เหล็กวบิากร้ายสังเคราะห์เป็น ช้ินเน้ือ 
กอ้นเน้ือหรือกอ้นวตัถุแขง็ๆ ประหลาดๆในร่างกาย เป็นลกัษณะคลา้ยกบัเม่ือเอาแท่งเหล็กไปวางตากแดด
ตากฝนไว ้สารและพลงังานต่างๆในมหาจกัวาลก็จะเคล่ือนสังเคราะห์กนัดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็ (พลงังาน
ร้อนและเยน็ท่ีต่างกนัจะเคล่ือนเขา้หากนัและสังเคราะห์กนั) กลายเป็นสนิมเหล็ก ซ่ึงก่อนหนา้น้ีไม่มีมาก่อน 
ดงันั้น พลงัแม่เหล็กวบิากร้ายในชีวติของผูน้ั้น จึงสามารถสังเคราะห์สารและพลงังานใหเ้ป็นช้ินเน้ือ กอ้น
เน้ือหรือกอ้นวตัถุแขง็ๆ ประหลาดๆในร่างกายดว้ยกลไกดงักล่าว  ซ่ึงจะท าใหชี้วติผูน้ั้นมีโรคมากและอายุ
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สั้น เป็นตน้ ดงันั้น ในยคุท่ีมีคนท าชัว่มาก จึงมีโรคใหม่ๆประหลาดๆเพิ่มข้ึนไดม้ากทั้งโรคติดเช้ือและไม่ติด
เช้ือ โดยกลไกของวทิยาศาสตร์ของสมดุลร้อนเยน็ในหลกันิยาม ๕ ปฏิจจสมุปบาท สิวกสูตร สังคีติสูตร 
มหาจตัตารีสกสูตร และจูฬกมัมวภิงัคสูตร ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้

 จะเห็นไดว้า่ เม่ือเราท าชัว่ร้ายลงไป พลงัแม่เหล็กวบิากร้าย จะใหผ้ลร้ายแบบท่ีเราท าก็ได ้
ใหผ้ลแบบอ่ืนๆก็ได ้พลงัแม่เหล็กวบิากร้ายในอดีตส่วนหน่ึงและในปัจจุบนัส่วนหน่ึง (พระไตรปิฎกเล่ม 
๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) จะคิดและสร้างส่ิงร้ายใหผู้น้ั้น ณ เวลานั้นๆ อยา่งเหมาะสมและยติุธรรมท่ีสุด  ในส่วนท่ียงั
ไม่ใหผ้ลร้าย ก็จะใหผ้ลร้ายในชาติอ่ืนสืบๆไป (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) 

ทุกเส้ียววนิาทีของชีวติ วบิากกรรมดี/ร้ายในอดีตส่วนหน่ึง และในปัจจุบนัส่วนหน่ึง
(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) จะสังเคราะห์ร่วมกบัภาวะร้อนเยน็ในชีวติตลอดเวลา (พระไตรปิฎก เล่ม 
๑๘ สิวกสูตร ขอ้ ๔๒๗-๔๒๙) เป็นพลงังานท่ีสร้างความแขง็แรงหรือความเจบ็ป่วยใหชี้วติ รวมถึงสร้างส่ิง
ดี/ส่ิงร้ายต่างๆใหก้บัชีวติ เม่ือหมดฤทธ์ิของการใหผ้ลก็จบดบัไป ดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงสาเหตุท าใหเ้กิด
สุข(ความแขง็แรงหรือประโยชน์) ทุกข์ (ความเจบ็ป่วยหรือความเดือดร้อน) หรืออทุกขมสุขเวทนา  ใน
พระไตรปิฎก เล่ม ๑๘  สิวกสูตรขอ้ ๔๒๗-๔๒๙  “สุข ทุกข ์หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เร่ืองดี (ไฟ) ๑  
เสมหะ(น ้า) ๑  ลม(ลม) ๑  ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) ๑  ฤดู ๑  รักษาตวัไม่สม ่าเสมอ ๑  ถูกท าร้าย ๑  ผลของ
กรรม ๑  เป็นท่ี ๘  ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินน ้าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย ในฤดู
ร้อน/หนาวต่างๆ ดว้ยส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อน/เยน็ ทั้งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และจิต (นามธรรมคือผลของกรรมดี/ชัว่ 
กรรมดีท าใหเ้กิดสุขเวทนา กรรมชัว่ท าใหเ้กิดทุกขเวทนา ) ถา้ไม่สมดุลร้อนเยน็ก็จะท าใหเ้กิดทุกขเวทนา 
(เจบ็ป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะท าใหเ้กิดสุขเวทนา (แขง็แรง) 

จะเห็นไดว้า่ กลไกก็คือ สัญญาของชีวติจะท าหนา้ท่ีเป็นปกติคือผลกัดนัเอาพลงังานหรือ
สารท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเล้ียงชีวติ  
วบิากกรรมของบุญกุศลเป็นพลงังานท่ีช่วยผลกัดนัเอาพลงังานหรือสารท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ 
และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเล้ียงชีวติอีกแรงหน่ึง ส่วนวบิากกรรมร้ายเป็น
พลงังานท่ีดูดดึงเอาพลงังานหรือสารท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็เขา้มาท าร้ายชีวติ  และผลกัดนัเอาพลงังานหรือสาร
ท่ีสมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ    

ดงันั้น ความไม่สมดุลร้อนเยน็ดา้นวตัถุ สังเคราะห์กบัวบิากกรรมร้ายจากการท าบาป
เบียดเบียนสัตว ์(การท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/
ลม้ตาย) ดว้ยวธีิการต่างๆ จะท าใหเ้กิดอาการไม่สบายต่างๆ ท าใหมี้โรคต่างๆมากมายหลากหลายชนิด (แม้
จะใส่ส่ิงท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ชนิดเดียวกนัปริมาณเท่ากนัเขา้ไปในชีวติคนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบาย/
โรคต่างกนั เพราะวบิากกรรมต่างกนั) ท าใหอ้ายสุั้น  และเกิดส่ิงเลวร้ายต่างๆในชีวติ ส่วนการท าความสมดุล
ร้อนเยน็สังเคราะห์กบัวบิากกรรมดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว ์(การไม่ท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น 
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ไดรั้บความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/ลม้ตาย) ดว้ยวธีิการต่างๆ จะท าใหอ้าการไม่สบายต่างๆ 
ลดนอ้ยลง ท าใหมี้โรคลดนอ้ยลง อายยุนื และเกิดประโยชน์สุขในชีวติ  

 

หลกัอกาลโิก(เป็นจริงตลอดกาล) ปัจจัตตัง(ต้องปฏบัิติเองจึงจะรู้เอง) เอหิปัสสิโก(สามารถ
พสูิจน์ได้) เพือ่มนุษยชาติ กบัความประหยดัเรียบง่ายในการปฏบัิติ(จัตตาริสูตร) 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในท่ีทั้งปวง” (ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕/๕๙) , 
“ละทุกขท์ั้งปวงได ้เป็นความสุข” (ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕/๓๓)  จะเห็นได้ว่า ความสุข ตามหลกัของ
พระพุทธเจา้ เกิดจากการละหรือดับเหตุของทุกข์ได้ ทุกข์กจ็ะดับ สุขกจ็ะเกดิขึน้ 

สัมพนัธ์กบัหลกัการแพทยแ์ผนจีนท่ีระบุวา่ “โรคเดียวกนัใชว้ธีิต่างกนั โรคต่างกนัใชว้ธีิ
เดียวกนั โรคมกัมีอาการสลบัซบัซอ้น โรคชนิดเดียวกนัเน่ืองจากพยาธิสภาพและการด าเนินของโรคต่างกนั 
อาการท่ีปรากฏจึงแตกต่างกนั ฉะนั้น การรักษาจึงตอ้งก าหนดใหถู้กตอ้ง เรียกวา่ “รักษาโรคเดียวกนัใชว้ธีิ
ต่างกนั” 

โรคท่ีต่างกนัถา้มีสาเหตุและการด าเนินของโรคของเหมือนกนั ใชว้ธีิรักษาเดียวกนัได ้
เรียกวา่ “ใชว้ธีิเดียวกนัรักษาโรคต่างกนั” (โครงการพฒันาเทคนิคการท ายาสมุนไพร, โครงการศึกษา
การแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา, ๒๕๔๑ : ๑๖๓-๑๗๖) 

เช่น กรณีท่ี ๑ ผูป่้วยทั้งหา้คนปวดหวัจากตากแดดเหมือนกนั ตอ้งรักษาเหมือนกนั เพราะ
สาเหตุเดียวกนั เรียกวา่โรคเดียวกนัรักษาเหมือนกนั  

กรณีท่ี ๒ ผูป่้วยคนแรก ปวดหวัจากตากแดด คนท่ีสองปวดหวัจากตากฝน คนท่ีสามปวด
หวัจากตากทั้งแดดทั้งฝน คนท่ีส่ีปวดหวัจากความเครียด คนท่ีหา้ปวดหวัจากกินอาหารรสจดั เม่ือรักษาท่ี
ตน้เหตุ ทั้งหา้คนตอ้งรักษาต่างกนั เพราะสาเหตุต่างกนั เรียกวา่ โรคเดียวกนัรักษาต่างกนั   

กรณีท่ี ๓ ผูป่้วยคนแรกปวดหวัจากกินอาหารรสจดั คนท่ีสองเป็นเบาหวานจากกินอาหาร
รสจดั คนท่ีสามเป็นความดนัโลหิตสูงจากกินอาหารรสจดั คนท่ีส่ีเป็นมะเร็งจากกินอาหารรสจดั คนท่ีหา้
เป็นภูมิแพจ้ากกินอาหารรสจดั เม่ือรักษาท่ีตน้เหตุ ทั้งหา้คนตอ้งรักษาเหมือนกนั เพราะสาเหตุเหมือนกนั 
เรียกวา่ โรคต่างกนัรักษาเหมือนกนั 

กรณีท่ี ๔ ผูป่้วยคนแรกปวดหวัจากกินอาหารรสจดั คนท่ีสองเป็นเบาหวานจากความเครียด 
คนท่ีสามเป็นความดนัโลหิตสูงนอนดึกพกัผอ่นไม่พอ คนท่ีส่ีเป็นมะเร็งจากไดรั้บสารเคมี คนท่ีหา้เป็น
ภูมิแพจ้ากรังสี เม่ือรักษาท่ีตน้เหตุ ทั้งหา้คนตอ้งรักษาต่างกนั เพราะสาเหตุต่างกนั เรียกวา่ โรคต่างกนัรักษา
ต่างกนั 
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การรักษาโรคจึงต้องรักษาทีต้่นเหตุ คือ ลดละเลกิพฤติกรรมทีท่ าให้รู้สึกไม่สบาย/เป็นโรค 
เป็นหลกั โดยท าร่วมกบัการปรับสมดุลร้อนเยน็ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม ณ สภาพปัจจุบันของชีวติ  ถา้
ยงัไม่ทุเลาก็สามารถใชร่้วมกบัวธีิการของการแพทยแ์ผนต่างๆได ้โดยใชห้ลกัลางเน้ือชอบลางยา คือ แต่ละ
คนแต่ละช่วงเวลาอาจถูกกบัแต่ละอยา่งเหมือนกนัหรือไม่เหมือนกนัก็ได ้โดยสังเกตท่ีพลงัชีวติ คือ 
ความรู้สึกสุข สบาย เบากาย มีก าลงั แสดงวา่ถูกกนั ถา้อาการตรงกนัขา้ม คือ ไม่สุข ไม่สบาย/ทุกขท์รมาน 
หนกัตวั ไม่มีก าลงั/อ่อนเพลีย แสดงวา่ไม่ถูกกนั 

สาเหตุหลกัทีท่ าให้เกดิโรค/อาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทย์วถิีธรรม เช่ือว่าเกดิจาก ๔ 
ประการใหญ่ๆ ได้แก่ ความร้อนเยน็ไม่สมดุล ท าบาป/อกุศลกรรม การไม่บ าเพญ็บุญกุศล และความกลวั/
ความวติกกงัวล  

สาเหตุความเจบ็ป่วย ๙ ขอ้ยอ่ย   
๑)  อารมณ์เป็นพิษ เช่น ความเครียด ความเร่งรีบ/ เร่งรัด/ เร่งร้อน ความกลวั ความวติก

กงัวล ความไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ความไม่พอใจ ความมุ่งร้าย อาฆาต พยาบาท ความโลภ 
โกรธ หลง ยดึเกิน เอาแต่ใจตวัเอง เป็นตน้  

๒)  อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล พิษจากอาหารประกอบดว้ย ๖ สาเหตุหลกัดงัน้ี 

- พิษจากอาหารมีสารพิษสารเคมีทั้งในพืชและสัตว ์ทั้งจากขบวนการผลิตและการปรุง
เป็นอาหาร  

-  พิษจากอาหารมีส่วนประกอบของเน้ือสัตวม์ากเกินไป  
-  พิษจากอาหารปรุงรสจดัเกินไป  
- พิษจากชนิดของอาหารไม่สมดุล นอกจากการไม่รู้ชนิดและสัดส่วนของอาหารแต่ละ
ชนิดท่ีสมดุลแลว้ การไม่รู้เทคนิคการปรุงและการรับประทานท่ีสมดุล ก็จะท าใหเ้กิด
โรคภยัไขเ้จบ็ได้ 

-  พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการยอ่ย สันดาปและเผาผลาญอาหาร  
- พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารสุขภาพอยา่งผาสุก และไม่รู้วธีิ
ปฏิบติัในการลดละลา้งความอยากในจิตต่ออาหารท่ีเป็นพิษ อยา่งถูกตรง 

๓)  พิษจากการไม่ออกก าลงักาย หรือการออกก าลงักายและอิริยาบถท่ีไม่ถูกตอ้ง  คือ การ
กายบริหารท่ีไม่ไดคุ้ณลกัษณะ ๓ ประการ ไดแ้ก่  

-  ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ กระดูกและเส้นเอน็  
-  ความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือและเส้นเอน็  
-  การเขา้ท่ีเขา้ทางของกลา้มเน้ือ กระดูกและเส้นเอน็   
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การไม่ออกก าลงักายหรือไม่ท าการกายบริหารเลย ก็ยิง่ท  าใหไ้ม่ไดป้ระโยชน์จากทั้ง
สองอยา่งเลย 

๔)  พิษจากมลพิษต่างๆ ในโลกเพิ่มมากข้ึน เช่น อุณหภูมิบรรยากาศโลกท่ีร้อนข้ึน ควนัพิษ 
และสารพิษต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

๕)  พิษจากการสัมผสัเคร่ืองยนต/์เคร่ืองไฟฟ้า/เคร่ืองอิเลคทรอนิคมากเกินความสมดุล  
๖) ไม่พึ่งตน ดว้ยวธีิท่ีประหยดัเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรือระบายพิษออก

จากร่างกาย  
๗)  การเพียรการพกัท่ีไม่พอดี 
๘)  บาป/อกุศลกรรม  
๙) การบูรณาการองคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่มี

ประสิทธิภาพมากพอ คือ  
- ไม่สามารถลดปัญหาสุขภาพดว้ยการแกก้ารแกท่ี้ตน้เหตุ ส่วนใหญ่เป็นการแกท่ี้ปลาย
เหตุ  

-  มีค่าใชจ่้ายท่ีสูง  
-  คนพึ่งตนเองไดน้อ้ยลงในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตนเอง 

จากขอ้มูลดงักล่าว สามารถน ามาวเิคราะห์สังเคราะห์เป็นวธีิแกปั้ญหาโดยปรับสมดุลดว้ย
ส่ิงท่ีประหยดั หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ดังทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ จัตตาริสูตร ข้อ 
[๒๘๑] “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ๔ อย่างนี ้๔ อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาจีวรผ้าบังสุกุล(เคร่ืองนุ่งห่ม) น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ ค าข้าว(อาหาร)ทีไ่ด้ด้วยปลี
แข้ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้(ทีอ่ยู่อาศัย) น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดา
เภสัช(ยา) มูตรเน่า(ปัสสาวะ) น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึง ของภิกษุซ่ึงเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยทีน้่อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะ ฯ 
(ผู้สงบจากทุกข์ หรือผู้ปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์) ความคับแค้นแห่งจิต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สันโดษ ด้วยปัจจัยน้อย 
หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทศิของเธอช่ือว่าไม่กระทบกระเทอืน 
ภิกษุผู้สันโดษ ไม่ประมาทยดึเหน่ียวเอาไว้ได้ ซ่ึงธรรมอนัสมควรแก่ธรรม เคร่ืองความเป็นสมณะทีพ่ระ
ตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ” 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ การใช้ปัจจัยส่ี (อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศัย ยารักษา
โรค) ทีป่ระหยดั เรียบง่าย และไม่มีโทษ เป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ เพราะธรรมชาติที่
อยู่ใกล้ตัวเรา เวลาเอาวตัถุ(ดินน า้ลม) หรือพลงังาน(คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าแสงสีเสียง) มาสังเคราะห์เป็นวตัถุ
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ชนิดต่างๆหรือสังเคราะห์เป็นชีวติ เช่นสังเคราะห์เป็นชีวติพชื กใ็ช้วตัถุหรือพลงังานทีม่ีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกบัทีเ่ราเอามาสังเคราะห์เป็นชีวติเรา จึงเข้ากบัเนือ้เยือ่เราได้ดีทีสุ่ด ท าให้เราแข็งแรงได้ดีทีสุ่ด  

โดยธรรมชาติของชีวติคนจะมีสัญญาของชีวติท่ีดูดดึงสารและพลงังานท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้
ไปหล่อเล้ียงชีวติ ผลกัดนัสารและพลงัท่ีเป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลออกจากชีวติ ถา้เปิดช่องระบายพิษให้
โปร่งโล่งในทางใดทางหน่ึงหรือหลายทาง เช่น ทางปัสสาวะ อุจจาระ ผวิหนงั เหง่ือไคล ลมหายใจ หู ตา 
จมูก ปาก เป็นตน้ สัญญาของชีวติก็จะฝากสารและพลงัท่ีเป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลท่ีกระจายอยูต่ามส่วน
ต่างๆของร่างกายผลกัดนัออกจากร่างกายทางช่องทางต่างๆดงักล่าว เช่น เราปวดปัสสาวะอุจจาระอาการไม่
สบายไม่ไดเ้กิดท่ีทอ้งท่ีเดียว แต่จะเกิดอาการไม่สบายทัว่ตวั เพราะพิษทัว่ตวัระบายออกไม่ได ้สัญญาของ
ชีวติจึงสังขาร(สร้าง)ความรู้สึกสึกไม่สบาย ณ จุดท่ีมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล ซ่ึงคัง่คา้งอยูท่ ัว่ร่างกาย แต่พอเรา
ไปปัสสาวะอุจจาระออก ก็เกิดอาการสบายทั้งตวั เพราะสัญญาของชีวติฝากสารและพลงัท่ีเป็นพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลท่ีกระจายอยูต่ามส่วนต่างๆของร่างกายผลกัดนัออกจากร่างกายทางช่องทางดงักล่าว การเปิด
ช่องทางระบายพิษในช่องทางอ่ืนๆก็จะเกิดกลไกและความรู้สึกสบายมากข้ึนเช่นเดียวกนั โดยช่องทาง
ระบายพิษดงักล่าวนั้นเป็นช่องทางเดียวกบัท่ีสัญญาของชีวติท่ีดูดดึงสารและพลงังานท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้ไป
หล่อเล้ียงชีวติ ซ่ึงชีวติจะดูดดึงสารและพลงังานท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้ไปหล่อเล้ียงชีวติหรือจะผลกัดนัพิษร้อน
เยน็ไม่สมดุลออกจากชีวติ ไดห้รือไม่ได ้มากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร ก็ข้ึนอยูก่บั พลงัวบิากดี/ร้ายของผูน้ั้นๆ
ดว้ย  

  วธีิท่ีประหยดัเรียบง่ายท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีมกัถูกกบัคนส่วนใหญ่ทัว่ไป ใน
การเปิดช่องทางไหลเวยีนของเลือดลมรวมทั้งสารและพลงังานต่างๆ ใหเ้ขา้หรือออกจากร่างกายตามสภาพท่ี
ชีวติตอ้งการ ท่ีการแพทยว์ถีิธรรมไดค้น้พบ ก็คือ การปรับสมดุลร้อนเยน็ด้วยข้อปฏิบัติ ๙  ข้อ (ยา ๙  เม็ด) 
ตามหลกัแพทย์วถิีธรรม โดยปรับสมดุลไปสู่จุดทีรู้่สึก สุข สบาย เบากาย มีก าลงั และปรับกลบัไปกลบัมาตาม
ภาวะร้อนเยน็ของผู้น้ัน ณ ส่ิงแวดล้อมปัจจุบันน้ันๆ  แต่ละคนอาจเลือกท าเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง  หรือหลายขอ้
ร่วมกนัตามความเหมาะสมของแต่ละคน ขอ้ใดท่ีท าแลว้รู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงั  แสดงวา่เหมาะสมกบัผู ้
นั้น ณ เวลานั้น ควรท าต่อไป ส่วนขอ้ใดท่ีท าแลว้รู้สึก ไม่สุขไม่สบาย  หนกัตวัอ่อนเพลีย แสดงวา่ไม่
เหมาะสมกบัผูน้ั้น ณ เวลานั้น ควรงดเสีย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  

กลไกการท าใหสุ้ขภาพดี ก็คือ  เม่ือรับประทานสมุนไพรท่ีสมดุลร้อนเยน็กบัชีวติ สัญญา
ของชีวติจะดูดดึงสารและพลงังานของสมุนไพรดงักล่าว ไปหล่อเล้ียงชีวติและดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล ท า
ใหชี้วติมีพลงัมากข้ึนจากการท่ีสารและพลงัของสมุนไพรท่ีสมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเล้ียงชีวติ และจากการท่ี



๔๗ 

 

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น                                                

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  

 

ไม่ตอ้งเสียพลงัขบัพิษท่ีดบัไดแ้ลว้ เม่ือชีวติมีพลงัมากข้ึน สัญญาของชีวติจึงสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ท่ีไม่
สมดุลท่ียงัตกคา้งอยูอ่อกจากร่างกายไดดี้ยิง่ข้ึน ท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน ด่ืมน ้าสมุนไพรฤทธ์ิเยน็หรือคลอโรฟิลลส์ดจากธรรมชาติ  
วธีิท า ใชส้มุนไพรฤทธ์ิเยน็ เช่น ใบยา่นางเขียว ๕ -๒๐ ใบ ใบเตย ๑-๓ ใบ บวับก คร่ึง-๑ ก า

มือ หญา้ปักก่ิง ๑ -๕ ตน้ ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) คร่ึง-๑ ก ามือ ผกับุง้ คร่ึง -๑ ก ามือ ใบเสลดพงัพอน คร่ึง -๑ 
ก ามือ หยวกกลว้ย คร่ึง -๑ คืบ และวา่นกาบหอย ๓ -๕ ใบ เป็นตน้ จะใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง
รวมกนัก็ได ้โขลกใหล้ะเอียดหรือขยี้หรือป่ัน ผสมกบัน ้าเปล่า ๑-๓ แกว้ กรองผา่นกระชอน เอาน ้าท่ีไดม้าด่ืม 
คร้ังละประมาณ คร่ึง -๑ แกว้ วนัละ ๑ -๓ คร้ัง ก่อนอาหารหรือตอนทอ้งวา่งหรือด่ืมแทนน ้าตอนท่ีรู้สึก
กระหายน ้า ปริมาณการด่ืมและความเขม้ขน้ของสมุนไพรอาจมากหรือนอ้ยกวา่น้ีก็ได ้ตามความรู้สึกสุข
สบายเบากายมีก าลงั กรณีมีภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนัใหก้ดน ้าร้อนใส่น ้าสมุนไพรฤทธ์ิเยน็ 
หรือน าไปตม้ใหเ้ดือดก่อนด่ืม หรืออาจน าสมุนไพรฤทธ์ิร้อนมาผสมก่อนด่ืมก็ได ้เช่น น าน ้าตม้ขมิ้น /ขิง/ข่า/
ตะไคร้/กระเพรา/โหระพา/กระเทียม/กระชาย/มะตูม เป็นตน้ กรณีมีภาวะเยน็เกิน ด่ืมสมุนไพรฤทธ์ิร้อน 
ปริมาณสมุนไพรฤทธ์ิร้อนท่ีเหมาะสมเฉล่ียประมาณ ๑ -๓ ขอ้น้ิวมือ อาจปรับปริมาณมากหรือนอ้ยกวา่น้ีได้
ตามความรู้สึกสบายของแต่ละคน  

 
 
๒.  หัตถศาสตร์ขูดระบายพษิทางผวิหนัง (กวัซาหรือขูดซาหรือขูดพษิหรือขูดลม) 

กลไกการท าใหสุ้ขภาพดี ก็คือ  เม่ือใชว้สัดุขอบเรียบท่ีไม่มีคมขดูท่ีผวิหนงั โดยลงน ้าหนกั
แรงเท่าท่ีรู้สึกสบาย การขดูคือการเสียดสี ซ่ึงการเสียดสีนั้นโดยหลกัวทิยาศาสตร์จะท าใหเ้กิดความร้อน เม่ือ
เกิดความร้อนข้ึนสัญญาของชีวติจะสั่งใหเ้ส้นเลือดขยายตวัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการระบายความร้อน สัญญาของ
ชีวติจะสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ท่ีไม่สมดุลออกจากร่างกายได ้ท าใหส้ัญญาของชีวติจะสั่งใหก้ลา้มเน้ือ
คลายตวัเพราะไม่มีพิษท่ีตอ้งบีบออก เม่ือเส้นเลือดขยายและกลา้มเน้ือคลายตวั ท าใหช่้องทางระบายพิษ
สะดวกยิง่ข้ึน สัญญาของชีวติก็จะสามารถผลกัดนัพิษท่ีอยูใ่ตส้ภาพดงักล่าวออกจากร่างกายได ้กลา้มเน้ือก็
จะคลายตวัเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ถูกกดทบั ท าใหส้ัญญาของชีวติผลกัดนัพิษออกไดส้ะดวกยิง่ข้ึน
กวา่เดิม เกิดกลไกและสภาพดงักล่าวลึกลงไปเร่ือยๆในร่างกาย สัญญาของชีวติก็จะฝากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล
ท่ียงัตกคา้งในจุดต่างๆของร่างกายมาระบายออก กลา้มเน้ือตามส่วนต่างๆของร่างกายก็จะคลายตวั เลือดลม 
สารและพลงังานต่างๆก็จะไหลเวยีนสะดวก ท าใหส้ัญญาของชีวติดูดดึงสารและพลงังานท่ีสมดุลร้อนเยน็ทั้ง
ท่ีอยูน่อกตวัและในตวัมาหล่อเล้ียงชีวติไดอ้ยา่งสะดวก ประกอบกบัการขดูจะท าใหเ้ลือดเคล่ือนไปท่ีผวิหนงั 
ซ่ึงท าใหส้ัญญาของชีวติจึงสามารถผลกัดนัสารและพลงังานท่ีเป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลออกจากชีวติได้ ดูด
สารและพลงังานท่ีสมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ท่ีอยูน่อกร่างกายมาหล่อเล้ียงเลือดได ้จึงกลายเป็นเลือดท่ีมี
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คุณภาพดี สัญญาของชีวติก็จะดูดดึงเลือดท่ีมีคุณภาพดีดงักล่าวไปเล้ียงชีวติ กลไกดงักล่าวทั้งหมดอนัเกิดจาก
การกวัซาขดูพิษขดูลม จึงท าใหชี้วติโรคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

วธีิกวัซา กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกินใชน้ ้ามนักวัซาฤทธ์ิเยน็ น ้าสมุนไพรฤทธ์ิเยน็หรือน ้าเปล่า 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงทาบนผวิหนงัก่อนขดูซา ในบริเวณท่ีรู้สึกไม่สบาย  หรือบริเวณท่ีใชง้านมาก หรือบริเวณท่ี
ถอนพิษจากร่างกายไดดี้ เช่น บริเวณหลงั แขน ขา เป็นตน้ จุดท่ีหา้มขดูคือ จุดท่ีเป็นแผล ฝี หนอง สิว จุดท่ี
ขดูแลว้รู้สึกไม่สบาย อวยัวะเน้ือเยือ่อ่อนน่ิม เช่น นยัยต์า อวยัวะเพศ เป็นตน้ ถา้มีภาวะเยน็เกินก็ทาดว้ย
สมุนไพรฤทธ์ิร้อน ถา้ภาวะทั้งร้อนเกินและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนั ใชส้มุนไพรทั้งร้อนและเยน็ผสมกนัทา
ก่อนขดูซา (การขดูซา แมไ้ม่มีสมุนไพรใดๆทาก็สามารถขดูซาไดเ้ลย โดยท่ีไม่ตอ้งทาอะไร ก็ช่วยถอนพิษ
ได)้ ใชอุ้ปกรณ์เรียบง่าย เช่น ชอ้น ชาม เหรียญ ไมห้รือวสัดุขอบเรียบต่างๆ ขดูไดท้ั้งท่ีผวิหนงัตรงๆ หรือจะ
ขดูผา่นเส้ือผา้ก็ได ้ลงน ้าหนกัแรงเท่าท่ีรู้สึกสุขสบาย ขดูจุดละประมาณ ๑๐ -๕๐ คร้ัง อาจขดูมากหรือนอ้ย
กวา่น้ีก็ได ้เท่าท่ีรู้สึกสุขสบาย   

๓.  การสวนล้างพษิออกจากล าไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรทีถู่กกนั (ดีทอ็กซ์) 

กลไกการท าใหสุ้ขภาพดี ก็คือ  ใส่น ้าเขา้ไปท่ีล าไส้ใหญ่ ชีวติจะไดน้ ้าส่วนเกิน สัญญาของ
ชีวติก็จะดนัน ้านั้นออกทางล าไส้ใหญ่พร้อมกบัอุจจาระท่ีตกคา้ง(ถา้มีอุจจาระตกคา้ง) เม่ือสัญญาของชีวติรู้วา่
จะมีน ้าถูกดนัออกทางล าไส้ใหญ่ สัญญาของชีวติก็จะฝากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลท่ียงัตกคา้งในจุดต่างๆของ
ร่างกายมาระบายออกท่ีล าไส้ใหญ่ พิษจะถูกขบัออกมาพร้อมกบัน ้าและอุจจาระท่ีตกคา้ง(ถา้มีอุจจาระ
ตกคา้ง) เราจึงมกัรู้สึกเบาสบายทั้งตวั ไม่ใช่รู้สึกสบาย ณ ท่ีบริเวณทอ้งอยา่งเดียว เพราะเป็นกลไกท่ีกระตุน้
ใหส้ัญญาฝากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลท่ียงัตกคา้งในจุดต่างๆของร่างกายมาระบายออกท่ีล าไส้ใหญ่ (ถา้ไม่มี
อุจจาระตกคา้ง ก็จะมีสารและพลงังานท่ีเป็นพิษและน ้าท่ีใส่เขา้ไปถูกขบัออกมา โดยไม่มีเน้ืออุจจาระ และถา้
ชีวติตอ้งการน ้า สารและพลงังานท่ีใส่เขา้ไปทางล าไส้ใหญ่เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับสมดุลร้อนเยน็ 
สัญญาของชีวติก็ดูดผา่นทางล าไส้ใหญ่ไปใชป้ระโยชน์ เม่ือขบัถ่ายออกก็จะมีปริมาณน ้านอ้ยกวา่ท่ีใส่เขา้ไป) 
ยิง่ถา้ใส่สมุนไพรท่ีสมดุลร้อนเยน็กบัชีวติ สัญญาของชีวติจะดูดดึงสารและพลงังานของสมุนไพรดงักล่าว 
ไปหล่อเล้ียงชีวติและดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล ท าใหชี้วติมีพลงัมากข้ึนจากการท่ีสารและพลงัของสมุนไพรท่ี
สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเล้ียงชีวติ และจากการท่ีไม่ตอ้งเสียพลงัขบัพิษท่ีดบัไดแ้ลว้ เม่ือชีวติมีพลงัมากข้ึน 
สัญญาของชีวติจึงสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ท่ีไม่สมดุลท่ียงัตกคา้งอยูอ่อกจากร่างกายไดดี้ยิง่ข้ึน กลไก
ทั้งหมดอนัเกิดจากการสวนลา้งล าไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรร้อนเยน็ท่ีสมดุลร้อนเยน็ ก็จะท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลด
นอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

วธีิท า เลือกสมุนไพรท่ีเหมาะสม คือ เม่ือใชท้  าดีทอ๊กซ์แลว้รู้สึกสดช่ืนโปร่งโล่งสบาย ตาม
ภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย น าสมุนไพรตม้ในน ้าเปล่า เดือดประมาณ ๕ -๑๐ นาที แลว้ผสมน ้าธรรมดาใหอุ่้น 
หรือใชใ้บสมุนไพรสด ขยี้กบัน ้าเปล่า กรองผา่นกระชอน น าน ้าท่ีได ้ไปใส่ขวดหรือถุง ท่ีเป็นชุดสวนลา้ง
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ล าไส้ โดยทัว่ไปใชน้ ้าสมุนไพร ๕๐๐ -๑,๕๐๐ ซี.ซี. เปิดน ้าใหว้ิง่ตามสายเพื่อไล่อากาศออกจากสาย แลว้ขนั
ใหแ้น่นไวจ้ากนั้น น าเจลหรือวาสลีนหรือน ้ามนัพืชหรือวา่นหางจระเขท้าท่ีปลายสายสวน ประมาณ ๑  
เซนติเมตร เพื่อหล่อล่ืน หรืออาจใชป้ลายสายสวนจุ่มในน ้าก็ได ้ต่อจากนั้น ค่อยๆสอดปลายสายสวนเขา้ไปท่ี
รูทวารหนกั สอดใหลึ้กเขา้ไป ประมาณเท่าน้ิวมือเรา (ประมาณ ๓-๕ น้ิวฟุต) ยกหรือแขวนขวดสมุนไพรสูง
จากทวารประมาณ ๒  ศอก ค่อยๆปล่อยน ้าสมุนไพรใหไ้หลเขา้ไปในล าไส้ใหญ่ของเรา ใส่ปริมาณน ้าเท่าท่ี
ร่างกายเรารู้สึกทนไดโ้ดยไม่ยากไม่ล าบากเกินไป แลว้ใชมื้อนวดคลึงท่ีทอ้ง กลั้นไวป้ระมาณ ๑๐ -๒๐ นาที 
หรืออาจไม่ถึงก็ได ้คือ เม่ือทนไดย้ากล าบากก็ไประบายถ่ายออก ส าหรับผูป่้วยท่ีอาการหนกั อาจท าดีทอกซ์
วนัละ ๑-๒ คร้ัง อาจมากหรือนอ้ยกวา่ ตามสภาพของร่างกาย คือ ท าเท่าท่ีรู้สึกสุขสบาย ส่วนคนทัว่ไป ท าดี
ทอกซ์เฉล่ีย สัปดาห์ละ ๑-๓ คร้ัง หรือตามสภาพร่างกาย คือ ท าเท่าท่ีรู้สึกสุขสบาย  

๔.  การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนทีไ่ม่สบายในน า้สมุนไพร 

กลไกการท าใหสุ้ขภาพดี ก็คือ  กรณีของการแช่ดว้ยน ้าอุ่นพลงังานความร้อนจากน ้าอุ่นจะ
ท าใหเ้ส้นเลือดขยายตวักลา้มเน้ือคลายตวั กลไกการการขบัพิษและดูดดึงสารและพลงังานท่ีเป็นประโยชน์ก็
จะเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัการกวัซา/ขดูพิษ/ขดูลม แต่ถา้แช่อุ่นนานเกินพอดี พลงังานความร้อนจะเขา้ไปใน
ร่างกายในปริมาณท่ีมากเกินไป สัญญาของชีวติก็จะใชพ้ลงัขบัความร้อนท่ีมากเกินนั้นออก ท าใหอ่้อนเพลีย 
หนา้มืด วงิเวยีน หรือเกิดอาการไม่สบายต่างๆได ้เป็นผลเสียต่อสุขภาพ จึงตอ้งแช่ในระยะเวลาท่ีพอดี โดย
เฉล่ีย แช่ประมาณ ๓ นาที พกั ๑ นาที ท า ๓ รอบ อาจใชเ้วลานอ้ยหรือมากกวา่นั้นก็ไดเ้ท่าท่ีรู้สึกสุขสบายเบา
กายมีก าลงั คือจุดท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวติ กรณีไม่ถูกกบัน ้าอุ่น คือเม่ือสัมผสัน ้าอุ่นแลว้รู้สึกไม่สบาย 
แต่ถูกกบัการแช่ดว้ยน ้าธรรมดาหรือน ้าเยน็มาก ก็ใชห้ลกัแช่ในระยะเวลาท่ีรู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงั คือ
จุดท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวติ ยิง่ถา้เราแช่ดว้ยสมุนไพรท่ีสมดุลร้อนเยน็กบัชีวติ สัญญาของชีวติจะดูดดึง
สารและพลงังานของสมุนไพรดงักล่าว ไปหล่อเล้ียงชีวติและดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล ท าใหชี้วติมีพลงัมาก
ข้ึนจากการท่ีสารและพลงัของสมุนไพรท่ีสมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเล้ียงชีวติ และจากการท่ีไม่ตอ้งเสียพลงัขบั
พิษท่ีดบัไดแ้ลว้ เม่ือชีวติมีพลงัมากข้ึน สัญญาของชีวติจึงสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ท่ีไม่สมดุลท่ียงัตกคา้ง
อยูอ่อกจากร่างกายไดดี้ยิง่ข้ึน กลไกทั้งหมดอนัเกิดจากแช่มือเทา้หรือส่วนท่ีไม่สบายดว้ยสมุนไพรท่ีสมดุล
ร้อนเยน็ ก็จะท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกินใหใ้ชส้มุนไพรฤทธ์ิเยน็ ประมาณ คร่ึง -๑ ก ามือ จะใชส้มุนไพรอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัก็ได ้ตม้กบัน ้า ๑-๓ ขนั (ประมาณ ๑-๓ ลิตร) เดือด ประมาณ ๕-๑๐ นาที 
แลว้ผสมน ้าธรรมดาใหอุ่้นแค่พอรู้สึกสบาย จากนั้นแช่มือแช่เทา้ แค่พอท่วมขอ้มือขอ้เทา้ประมาณ ๓  นาที 
แลว้ยกข้ึนจากน ้าอุ่น ๑ นาที ท าซ ้ าจนครบ ๓ รอบ ถา้ใชน้ ้าอุ่นแลว้รู้สึกไม่สบาย ใหใ้ชน้ ้าธรรมดาหรือน ้าเยน็  
อาจใชน้ ้าเปล่าหรือผสมสมุนไพรสด ส าหรับคนเจบ็ป่วยท าวนัละประมาณ ๑ -๓ คร้ัง ส าหรับคนแขง็แรง
ทัว่ไป ท าเฉล่ียสัปดาห์ละ ๑ -๓ คร้ัง หรือท าเม่ือรู้สึกไม่สบาย กรณีท่ีมีภาวะเยน็เกิน ใหใ้ชส้มุนไพรฤทธ์ิร้อน 
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แช่มือแช่เทา้ไดน้านเท่าท่ีรู้สึกสบาย กรณีท่ีมีทั้งร้อนเกินและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนั ใชส้มุนไพรฤทธ์ิเยน็
ตม้ หรืออาจใชส้มุนไพรทั้งร้อนและเยน็ผสมกนัก็ได ้ 

๕. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย  

วธีิการดงักล่าว เป็นการท าใหร่้างกายไดส้ัมผสักบัสมุนไพรดว้ยวธีิการต่างๆ ซ่ึงกลไกท่ีท า
ใหสุ้ขภาพดี ก็เช่นเดียวกบัการแช่มือเทา้หรือส่วนท่ีไม่สบายดว้ยสมุนไพร โดยแต่ละวธีิใหท้  าเท่าท่ีรู้สึกสุข
สบายเบากายมีก าลงั คือจุดท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวติ  

๖.  การออกก าลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ทีถู่กต้อง 

คือ การเคล่ือนไหวร่างกายเร็วในขนาดท่ีรู้สึกกระปร้ีกระเปร่าท่ีสุดต่อเน่ืองกนั เท่าท่ีเร่ิม
รู้สึกทนไดย้ากไดล้ าบากเกินแลว้ผอ่นลง ท าควบคู่กบัการกดจุดลมปราณ การดดักลา้มเน้ือเส้นเอน็ให้
ยดืหยุน่ และดดัใหก้ลา้มเน้ือกระดูกเส้นเอน็เขา้ท่ีตามสภาพปกติ โดยท าเท่าท่ีรู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงั  

การเคล่ือนไหวร่างกายเร็วต่อเน่ืองกนันั้น เป็นการกระตุน้เซลลเ์น้ือเยือ่ของร่างกายทุกส่วน
ท างาน การท างานของเซลลเ์น้ือเยือ่โดยหลกัวทิยาศาสตร์จะเกิดความร้อนข้ึน สัญญาของชีวติจะสั่งใหเ้ส้น
เลือดทัว่ร่างกายขยายตวัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการระบายความร้อน สัญญาของชีวติก็จะสามารถผลกัดนัเอาสารและ
พลงังานท่ีเป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลออกจากร่างกายไดดี้ยิง่ข้ึน และสามารถดูดดึงเอาสารและพลงังานท่ี
สมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกตวัมาเล้ียงร่างกายไดดี้ยิง่ข้ึน ท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง 
แขง็แรง และอายยุนื 

 แต่การเคล่ือนไหวร่างกายเร็วต่อเน่ืองกนัอยา่งเดียวนั้น  จะมีผลเสียแทรกซอ้น คือ ท าให้
กลา้มเน้ือเส้นเอน็บางส่วนเกร็งคา้ง ท าใหก้ระดูกกลา้มเน้ือเส้นเอน็บางส่วนบิดเบ้ียวผดิรูป  กดทบัเส้นเลือด
เส้นประสาทเส้นลมปราณ เลือดลมสารและพลงังานต่างๆไหลเวยีนไม่สะดวก ท าใหเ้กิดโรคภยัไขเจบ็ เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงท าควบคู่กบัการกดจุดลมปราณ โยคะ ดดัตวั กายบริหาร เพราะ วธีิการ
กดจุดลมปราณนั้นจะท าใหเ้ส้นลมปราณทุลุทะลวงดี ซ่ึงจุดลมปราณนั้น เป็นบริเวณท่ีสัญญาของชีวติดูดดึง
เอาพลงังานท่ีสมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกตวัมาเล้ียงชีวติมากท่ีสุด และผลกัดนัเอาพลงังาน
พิษท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติมากท่ีสุด ซ่ึงเส้นลมปราณหลกันั้นจะอยูท่ี่ขา้งกระดูก ขา้งเส้นเอน็ ขา้ง
เส้นประสาท และร่องกลา้มเน้ือ ส่วนการโยคะ ดดัตวั กายบริหาร จะท าใหท้  าใหก้ลา้มเน้ือเส้นเอน็ยดืหยุน่ 
ท าใหก้ระดูกกลา้มเน้ือเส้นเอน็เขา้ท่ีเขา้ทางตามสภาพปกติ ไม่กดทบัเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นลมปราณ 
เลือดลมสารและพลงังานต่างๆไหลเวยีนสะดวก สัญญาของชีวติก็จะดูดดึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ไปเล้ียงชีวติ
ไดส้ะดวก และขบัส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นโทษออกจากชีวติไดส้ะดวก ท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และ
อายยุนื 

๗.  การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
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กลไกการท าใหสุ้ขภาพดี ก็คือ  เม่ือรับประทานอาหารท่ีสมดุลร้อนเยน็กบัชีวติ สัญญาของ
ชีวติจะดูดดึงสารและพลงังานของอาหารดงักล่าว ไปหล่อเล้ียงชีวติและดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล ท าใหชี้วติมี
พลงัมากข้ึนจากการท่ีสารและพลงัของอาหารท่ีสมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเล้ียงชีวติ และจากการท่ีไม่ตอ้งเสีย
พลงัขบัพิษท่ีดบัไดแ้ลว้ เม่ือชีวติมีพลงัมากข้ึน สัญญาของชีวติจึงสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ท่ีไม่สมดุลท่ียงั
ตกคา้งอยูอ่อกจากร่างกายไดดี้ยิง่ข้ึน ท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

 
 
วธีิปฏิบติัคือ 
ลดหรืองดเน้ือสัตว ์ใชโ้ปรตีนจากถัว่แทน (ใชไ้ข่หรือปลา ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถงด

เน้ือสัตวไ์ด)้ เพิ่มการรับประทาน ผกั ผลไมท่ี้ไม่หวานจดั ปรุงรสไม่จดัจนเกินไป ถา้เป็นไปได ้ควรปรุงรส 
อยูใ่นระดบัประมาณ ๑๐ -๓๐ % ของท่ีเคยปรุง ใชเ้กลือปรุงอาหารเป็นหลกัดีท่ีสุด ฝึกรับประทานอาหาร
ตามล าดบั กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน มีเทคนิคการรับประทานอาหารตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี  

ล าดบัท่ี ๑  ด่ืมน ้าสมุนไพรปรับสมดุล เช่น น ้าสมุนไพรฤทธ์ิเยน็ต่างๆ หรือท่ีเรียกวา่ น ้า
คลอโรฟิลลส์ดจากธรรมชาติ เป็นตน้ 

ล าดบัท่ี ๒ รับประทานผลไมฤ้ทธ์ิเยน็ เช่น กลว้ยน ้าวา้ แกว้มงักร กระทอ้น สับปะรด ส้มโอ 
ชมพู ่มงัคุด แตงโม แตงไทย แคนตาลูป มะม่วงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอห่าม พุทรา เป็นตน้ ควร
งดหรือลดผลไมฤ้ทธ์ิร้อน เช่น ทุเรียน ขนุนสุก มะม่วงสุก ลูกยอ ล้ินจ่ี เงาะ ล าไย มะไฟ มะเฟือง มะปราง 
มะตูม กลว้ยไข่ กลว้ยหอม กลว้ยเล็บมือนาง ส้มเขียวหวาน สละ องุ่น ฝร่ัง นอ้ยหน่า กระทกรก (เสาวรส) 
ละมุด ระก า (ร้อนเล็กนอ้ย) มะละกอสุก (ร้อนเล็กนอ้ย) มะขามหวานสุก (ร้อนเล็กนอ้ย) ผลไมทุ้กชนิดท่ีผา่น 
ความร้อน เช่น การอบ น่ึง ป้ิง ยา่ง ตม้ หรือตากแหง้ เป็นตน้  
 ล าดบัท่ี ๓ รับประทานผกัฤทธ์ิเยน็สด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผกับุง้ แตง กวางตุง้  
ผกักาดขาว ผกักาดหอม (สลดั) ถัว่งอก สายบวั บวับก มะเขือ วา่นง๊อก ทูน (ตูน) ใบมะยม เป็นตน้ควรงด
หรือลดผกัฤทธ์ิร้อน ไดแ้ก่ ผกัรสเผด็ กล่ินฉุน เคร่ืองเทศทุกชนิด เช่น พริก ขิง ตะไคร้ ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก) 
พริกไทย (ร้อนมาก) กุย้ช่าย (ผกัแป้น ร้อนมาก ) ขมิ้น โหระพา เป็นตน้ และพืชท่ีไม่มีรสเผด็แต่มีฤทธ์ิร้อน 
เช่น ชะอม คะนา้ กะหล ่าปลี แครอท บีทรูด ถัว่ฝักยาว ถัว่พ ูสะตอ ลูกเนียง ลูกต าลึง กระเฉด กระถิน โสม
จีน โสมเกาหลี แปะต าปึง (ร้อนเล็กนอ้ย) ผกักาดเขียวปลี ใบยอ ผกัโขม ใบปอ ผกัแขยง ยอดเสารส ฟักทอง
แก่ หน่อไม ้เมด็ 
บวั สาหร่าย ไข่น ้า รากบวั เป็นตน้  
 ล าดบัท่ี ๔  รับประทานขา้วจา้วพร้อมกบัขา้ว โดยรับประทานขา้วกลอ้งหรือขา้วซอ้มมือ
เป็นปกติก็ยิง่ดี ควรงดหรือลดคาร์โบไฮเดรทท่ีมีฤทธ์ิร้อนมาก เช่น ขา้วเหนียว ขา้วแดง ขา้วด า (ขา้วก ่า ขา้ว
นิล) ขา้วอาร์ซี ขา้วสาลี ขา้วบาเลย ์เผอืก มนั กลอย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรทท่ีมีฤทธ์ิร้อนมากแต่ขาดวติามิน 
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เช่น อาหารหวานจดั ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ขา้วปุ้น (ขนมจีน) เป็นตน้ กบัขา้ว ควรใช้
ผกัฤทธ์ิเยน็เป็นหลกัในการปรุง ไดแ้ก่ ผกัฤทธ์ิเยน็ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ รวมถึงผกัฤทธ์ิเยน็อ่ืนๆ เช่น บวบ ใบ /
ยอดต าลึง ผกัปลงั ผกัหวานป่า ผกัหวานบา้น กา้นตรง ฟัก แฟง แตงต่างๆ หยวกกลว้ย ปลีกลว้ย กา้นกลว้ย 
กลว้ยดิบ ยอดฟักขา้ว ยอดฟักแมว้ กระหล ่าดอก บล็อกเคอร่ี หวัไชเทา้ (ผกักาดหวั) ฟักทองอ่อน ยอดหรือ
ดอกฟักทอง ยอดอีสึก (ขนุศึก) มงักรหยก ดอกสลิด (ดอกขจร) ฝัก/ยอด/ดอกแค ขา้วโพด ขนุนดิบ มะรุม 
เป็นตน้  

ล าดบัท่ี ๕  รับประทานโปรตีนฤทธ์ิเยน็ ไดแ้ก่ ตม้ถัว่หรือธญัพืชฤทธ์ิเยน็เป็นหลกั เช่น 
ถัว่ขาว ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ถัว่ลนัเตา ถัว่โชเล่ยข์าว ลูกเดือย หรือเห็ดฤทธ์ิเยน็ (บางวนั) เช่น เห็ดฟาง เห็ด
นางฟ้า เห็ดลม (เห็ดบด) เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็นตน้ แต่ละวนัควรทานโปรตีนฤทธ์ิหมุนเวยีนชนิดไป
เร่ือยๆ ควรงดหรือลดการรับประทานโปรตีนฤทธ์ิร้อน เช่น เน้ือ นม ไข่ ถัว่ลิสง ถัว่แดง ถัว่ด า ถัว่ทุกชนิดท่ี
เอามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคน (เห็ดปลวก) เห็ดก่อ เห็ดไค เห็ดขม เห็ดผึ้ง เป็นตน้ รวมถึงโปรตีน
ทั้งพืชและสัตวท่ี์เอามาหมกัดอง ควรงดหรือลดการรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง เช่น น ้ามนัพืช น ้ามนั
สัตว ์ร าขา้ว จมูกขา้ว งา กะทิ เน้ือมะพร้าว เมล็ดทานตะวนั เมล็ดฟักทอง เมล็ดอลัมอลล ์เมล็ดมะม่วงหิม
พานต ์ลูกก่อ เมล็ดกระบก เป็นตน้  

กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนั ก็ใชท้ั้งฤทธ์ิร้อนและเยน็ผสมกนัเท่าท่ี
รู้สึกสุขสบาย กรณีท่ีมีภาวะเยน็เกิน ลดหรืองดส่ิงท่ีมีฤทธ์ิเยน็ แลว้เพิ่มส่ิงท่ีมีฤทธ์ิร้อน ในสัดส่วนปริมาณท่ี
เม่ือรับประทานแลว้รู้สึกวา่สุขสบายเบากายและมีก าลงัท่ีสุด ตามแต่สภาพร่างกายของคนๆนั้น ณ เวลานั้นๆ 

๘. ใช้ธรรมะ ละบาป บ าเพญ็บุญกุศล เพิม่พูนใจไร้กงัวล (หยุดช่ัว ท าดี ท าจิตใจให้ผ่องใส)  

กลไกในการท าใหสุ้ขภาพดีคือ สัญญาของชีวติจะท าหนา้ท่ีเป็นปกติคือผลกัดนัเอาพลงังาน
หรือสารท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเล้ียง
ชีวติ  วบิากกรรมของบุญกุศลเป็นพลงังานท่ีช่วยผลกัดนัเอาพลงังานหรือสารท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจาก
ชีวติ และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารท่ีสมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเล้ียงชีวติอีกแรงหน่ึง ส่วนวบิากกรรมร้าย
เป็นพลงังานท่ีดูดดึงเอาพลงังานหรือสารท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็เขา้มาท าร้ายชีวติ  และผลกัดนัเอาพลงังานหรือ
สารท่ีสมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ    

ดงันั้น ความไม่สมดุลร้อนเยน็ดา้นวตัถุ สังเคราะห์กบัวบิากกรรมร้ายจากการท าบาป
เบียดเบียนสัตว ์(การท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/
ลม้ตาย) ดว้ยวธีิการต่างๆ จะท าใหเ้กิดอาการไม่สบายต่างๆ ท าใหมี้โรคต่างๆมากมายหลากหลายชนิด(แมจ้ะ
ใส่ส่ิงท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ชนิดเดียวกนัปริมาณเท่ากนัเขา้ไปในชีวติคนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบาย/โรค
ต่างกนั เพราะวบิากกรรมต่างกนั) ท าใหอ้ายสุั้น และเกิดส่ิงเลวร้ายต่างๆในชีวติ  ส่วนการท าความสมดุลร้อน
เยน็สังเคราะห์กบัวบิากกรรมดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว ์(การไม่ท าใหต้นเอง คนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น ไดรั้บ
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ความทุกขท์รมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจบ็/ลม้ตาย) ดว้ยวธีิการต่างๆ ซ่ึงก็คือการละบาป บ าเพญ็บุญกุศล 
เพิ่มพนูใจไร้กงัวล (หยดุชัว่ ท าดี ท าจิตใจใหผ้อ่งใส) นั้นเอง  เป็นการสร้างวบิากกรรมดี ท่ีส่งผลใหอ้าการไม่
สบายและโรคต่างๆ ลดนอ้ยลง  อายยุนื และเกิดประโยชน์สุขในชีวติ  

วธีิปฏิบติัคือ 
โดยการเรียนรู้ฝึกฝนเทคนิคการลดละเลิกการติดในส่ิงท่ีเป็นพิษและการเขา้ถึงส่ิงท่ีเป็น

โยชน์ดว้ยจิตท่ีเป็นสุขตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรม เทคนิคการท าใจให้หายโรคเร็วตามหลกัการแพทย์วถิี
ธรรม คือ ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล  (ท่านสามารถติดตามรายละเอียดไดใ้นหนงัสือเทคนิค
ท าใจใหห้ายโรคเร็ว โดยหมอเขียว : ใจเพชร กลา้จน) และการปฏิบติั เทคนิคการท าดีอย่างมีสุขตามหลกัการ
แพทย์วถิีธรรม คือ รู้ว่าอะไรดีทีสุ่ด ปรารถนาให้เกดิส่ิงทีด่ีทีสุ่ด ลงมือท าให้ดีทีสุ่ด ยนิดีเมื่อได้ท าให้ดีทีสุ่ด
แล้ว ไม่ติดไม่ยดึมั่นถือมั่นในส่ิงทีด่ีทีสุ่ด น่ันแหละคือส่ิงทีด่ีทีสุ่ด  รวมทั้ง การพึง่ตนในการสร้างและอาศัย
มิตรดีสหายดีสังคมส่ิงแวดล้อมทีด่ี เพือ่เป็นพลงัเสริมหนุนในการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา  พรหมวหิาร 
๔ เหตุแห่งการมีโรคนอ้ยและอายยุนื คือการไม่เบียดเบียน(จูฬกมัมวภิงัคสูตร) เหตุแห่งการอายยุนื ๗  เหตุ
แห่งวมุิติ ๕ สติปัฏฐาน ๔ สัมมปัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗  มรรคมีองค ์๘ จรณะ 
๑๕ โสฬสญาณ(วปัิสสนาญาณ) ๑๖ มงคล  ๓๘ และความเป็นผูมี้มิตรสหายดีสังคมส่ิงแวดลอ้มดี เป็น
พรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ ทั้งส้ิน เป็นตน้ 

เพราะชีวติระดบัจิตนิยาม ก็คือ สัตวแ์ละคน จะมีการกระท าและผลของการกระท า (วบิาก
กรรม) ของแต่ละชีวติ คือ กรรมนิยาม และพฒันาไปสู่การกระท าท่ีส่งผลท่ีดีท่ีสุดต่อตนเองและผูอ่ื้น คือ 
ธรรมนิยาม ซ่ึงนิยาม ๕  นั้น จะสังเคราะห์สัมพนัธ์กนัเป็นเหตุแห่งทุกขต์ามล าดบัดว้ยหลกัปฎิจจสมุปบาท
(อนุโลม) ๑๑ เกิดเป็นกองทุกขท์ั้งมวล และเม่ือดบัเหตุแห่งทุกขใ์นหมู่มิตรดีสหายดีสังคมส่ิงแวดลอ้มดีก็จะ
ท าใหทุ้กขด์บัซ่ึงก็คือความเป็นสุขนั้นเอง 

โดยหลกัวทิยาศาสตร์แลว้เม่ือวตัถุทุกอยา่งแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า 
เม่ือพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์รวมกนัจะเป็นวตัถุ เป็นสภาพแปรเปล่ียนหมุนวนไปมาตราบชัว่กาล
นาน ซ่ึงตรงกบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ ทุกอยา่งไม่เท่ียงเป็นทุกขไ์ม่มีตวัตน (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๗  ขอ้ ๘๔ -
๘๖) จะเห็นไดว้า่ ส่วนประกอบหลกัของมหาจกัวาลประกอบดว้ยพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า พฒันาจนเป็นชีวติ
คน แสดงวา่ชีวติคนเป็นพลงัแม่เหล็กไฟฟ้า พระพุทธเจา้พบวา่ “ผลวบิากของกรรมท่ีท าดีท าชัว่แลว้ มีอยู”่  
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ “มหาจตัตารีสกสูตร” ขอ้ ๒๕๗) “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวความท่ีกรรมอนั
เป็นไปดว้ยสัญเจตนา ท่ีบุคคลท าแลว้ สะสมแลว้จะส้ินสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล แต่กรรมนั้นแล จะใหผ้ล
ในทิฏฐธรรมเทียว(ภพน้ี) หรือในภพถดัไป หรือในภพอ่ืนสืบๆ ไป” (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ขอ้ ๑๖๙๘) 
ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ เม่ือคนกระท าส่ิงใดทางกายวาจาใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ดีหรือชัว่ก็ตาม ก็จะ
สั่งสมเป็นวบิากกรรมดีหรือชัว่ตามนั้น วบิากกรรม คือพลงัท่ีสร้างผลดีหรือร้ายใหก้บัแต่ละชีวติ ในภพชาติ
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น้ี หรือภพชาติอ่ืนๆสืบไป เม่ือจิตวญิญาณเป็นพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งชีวติท่ีไปไดไ้กล (ทูรังคมงั) 
(พระไตรปิฎกเล่ม ๙ “เกวฏัฏสูตร” ขอ้ ๓๕๐) จึงสามารถดูดดึงชีวติวตัถุหรือพลงังานต่างๆมาสังเคราะห์เป็น
ส่ิงดีหรือร้ายสู่ชีวติ รวมทั้งดูดดึงส่ิงท่ีมีคุณสมบติัแบบเดียวกนัเขา้มาหากนั เพราะทุกอยา่งในมหาจกัรวาลมี
พลงัแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ เป็นนามรูปของกฎแห่งกรรมดีกรรมชัว่ของชีวติท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้  

โดยมีการเกิดในมิติท่ี ๒, ๓ และ ๔ ท่ีสัมพนัธ์กบัการท าดี-ชัว่ จนตอ้งรับผลแห่งความดี-ชัว่
ของตน ตามกฎแห่งกรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ 

การเกิดมิติท่ี ๒ คือ การเกิดของกามสุขขลัลิกะ(การหลงเสพสุขลวง สุขชัว่คราว ในรูปรส
กล่ินเสียงสัมผสัลาภยศสรรเสริญท่ีเป็นภยั) ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่เป็นรากเหงา้ของปัญหาทั้งหมดในโลก
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ขอ้ ๑๖๖๔)  และสัมพนัธ์กบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ขอ้ ๑๕๔๙  
“กามทั้งหลายมีความพอใจนอ้ย ทุกขอ่ื์นยิง่กวา่กามไม่มี ชนเหล่าใดส้องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นยอ่ม
เขา้ถึงนรก” สัมพนัธ์กบัพอ่ครูสมณโพธิรักษ ์ไดก้ล่าววา่ การสร้างความรู้สึกสุขลวงทุกคร้ัง จะใชจ่้าย
พลงังานอยา่งมาก เกิดของเสียอยา่งมาก บัน่ทอนสุขภาพ และท าใหอ้ายสุั้น 

ความหลงสุขดงักล่าวท าใหเ้กิดความโลภ เสพมากก็เกิดผลเสียเป็นวบิากบาป ดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ รวมทั้งการเอามากกัตุนมากเกินความจ าเป็น ก็ท  าใหโ้ลกขาดแคลนล าบากทุกขท์รมาน สั่งสม
เป็นวบิากบาปของตนเช่นกนั เม่ือไม่ไดส้มหลงก็จะโกรธเบียดเบียนท าร้ายตนเองและผูอ่ื้น สั่งสมเป็นวบิาก
บาปของตน รากเหงา้ของความโลภ-โกรธ อนัเป็นตน้เหตุท่ีน าส่ิงเลวร้ายมาสู่ตนเองและผูอ่ื้น จึงอยูท่ี่ความ
หลงสุขลวงนั้นเอง 

ส่วนการเกิดมิติท่ี ๓ คือ การเกิดของอตัตกิลมถะ เป็นการเกิดของอตัตามานะ คือ การยดึดี
ถือดีหลงดีใหไ้ดด้งัใจมุ่งหมาย ไดด้งัใจก็เป็นสุข ไม่ไดด้งัใจก็เป็นทุกข ์ตอ้งปรับแกด้ว้ยพรหมวหิาร ๔ คือ       
๑. เมตตา คือ ปรารถนาใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดดี้ ๒. กรุณา คือ ลงมือกระท าตามท่ีมุ่งหมาย ๓. มุทิตา คือ ยนิดี
ท่ีเขาไดดี้หรือเม่ือเกิดดีข้ึน ๔. อุเบกขา คือ ปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ ไม่วา่ตนหรือใครจะไดส่ิ้งดีส่ิงร้าย
ใดๆก็เกิดจากกรรมในชาติน้ีหรือชาติก่อนสังเคราะห์กนัเท่านั้น รับผลแลว้ก็หมดไป เรามีหนา้ท่ีท าทุกส่ิงทุก
อยา่งใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้ท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อใหเ้ราและโลกไดอ้าศยัก่อนท่ีทุกขอ์ยา่งจะ
ดบัไปเท่านั้น 

ส าหรับการเกิดมิติท่ี ๔ เป็นการเกิดของธรรมนิยามระดบัโลกุตระ เป็นการเกิดท่ีเป็น
ประโยชน์สุขท่ีสุดต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นการเกิดในความดีอยา่งมีความสุขตลอดกาลนาน คือ การสามารถ
ปรับสมดุลร้อนเยน็ได ้การสามารถท าลายกามสุขขลัลิกะและของอตัตกิลมถะได ้จะเป็นผูท่ี้ละบาปทั้งปวง
ได ้ท าแต่กุศลใหถึ้งพร้อม ดว้ยจิตใจท่ีผาสุกผอ่งใส ดว้ยการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา (พระไตรปิฎก 
เล่ม ๒๒  “ภวสูตร”ขอ้ ๓๗๖) ดว้ยโสฬสญาณ/วปัิสสนาญาณ ๑๖  คือ  ความรู้แจง้เห็นจริงตามล าดบัของการ
วปัิสสนา ไดแ้ก่ นามรูปปริจเฉทญาณ (รู้แจง้แยกรูปแยกนามได)้ ปัจจยัปริคคหญาณ (รู้แจง้เหตุปัจจยัแก่กนั
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ของนามรูป)สัมมสนญาณ (รู้แจง้นามรูปเป็นไปตามไตรลกัษณ์) อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ความเกิด
และดบั) ภงัคานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้วา่ทุกส่ิงตอ้งเส่ือมสลาย) ภยตูปัฏฏฐานญาณ (รู้แจง้ภยัอนัน่ากลวัของ
กิเลส) อาทีนวานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้โทษชัว่ของกิเลส) นิพพิทานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ในความเบ่ือหน่าย
กิเลส) มุญจิตุกมัยตาญาณ (รู้แจง้การปลดเปล้ืองกิเลสออกไป) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ทบทวนวา่
กิเลสออกจริงไหม) สังขารุเปกขาญาณ (รู้แจง้ความเป็นกลางปราศจากกิเลส) สัจจานุโลมิกญาณ (รู้แจง้ใน
อาริยสัจ ๔ ทั้งอนุโลม ปฏิโลม) โคตรภูญาณ (รู้แจง้รอยต่อระหวา่งปุถุชนกบัอาริยชน)  มคัคญาณ (รู้แจง้ใน
ขอ้ปฏิบติัสู่ความเป็นอาริยบุคคล) ผลญาณ (รู้แจง้ในอาริยผลท่ีท าได)้ ปัจจเวกขณญาณ (รู้แจง้ตรวจสอบชดั
วา่วมุิตไหม) (พระวสุิทธิมคัค ์ “ปัญญานิเทศ” หนา้ ๕๔๐-๖๕๖) 

“ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในท่ีทั้งปวง” (พระไตรปิฎก เล่ม  ๒๕ ขอ้ ๕๙ ), “ละทุกขท์ั้งปวงได ้
เป็นความสุข” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕  ขอ้ ๓๓ ) “ความเป็นผูมี้มิตรดีสหายดีสังคมส่ิงแวดลอ้มดีเป็น
พรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ ทั้งส้ิน” (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙  ขอ้ ๕  อุปัฑฒสูตร) (ท่านสามารถติดตาม
รายละเอียดยาเมด็ท่ี ๘ ไดใ้นหนงัสือ ไขรหสัลบัสุดขอบฟ้า ๑ “การผา่ตดักิเลสเหตุแห่งโรคทุกขท์ั้งปวง”) ซ่ึง
เทคนิค (ยาเมด็) ท่ี ๘ น้ี เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้งจะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดกวา่ทุกเทคนิคในการดบัทุกข ์คือ
ท าลายโรคภยัไขเ้จบ็ และสร้างความผาสุกท่ีแทจ้ริงใหก้บัชีวติ 

๙. รู้เพยีรรู้พกัให้พอดี  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราไม่พกั(เราเพยีร) เราไม่เพยีร(เราพกั) เราข้ามโอฆะได้แล้ว (เราพ้น
ทุกข์ได้แล้ว)” (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ ขอ้ ๒ ขา้มโอฆะ)   คือ การพากเพียรท าหนา้ท่ีกิจกรรมการงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่างๆนั้น ท าตามองคป์ระกอบเหตุปัจจยัท่ีท าได ้อยา่งเตม็ท่ีในขนาดท่ีใหห้นกัเหน่ือย  แต่อยา่ให้
ป่วยอยา่ใหท้รมานตนเองเกินไป(จะท าใหชี้วติแขง็แกร่งท่ีสุด) แลว้พกัผอ่นใหพ้อดีสุขสบายเบากายมีก าลงั 
ไม่วา่จะเป็นการเพียรหรือการพกันั้น ควรท าในขนาดท่ีไม่มากหรือนอ้ยเกินจนทรมานตวัเองเกินไป จะท าให้
เลือดลมสารและพลงังานต่างๆไหลเวยีนดี ไดพ้ลงัแม่เหล็กวบิากดีดว้ย โรคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง 
และอายยุนื  

 

บทสรุป 

มนุษยชาติทัว่โลกประสบกบัภาวะปัญหาสุขภาพ ๓  ประการหลกั ไดแ้ก่ ๑ . ปริมาณผูป่้วย 
ชนิดและความรุนแรงของความเจบ็ป่วยมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน ๒ . ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาความ
เจบ็ป่วยเพิ่มมากข้ึน ๓ . ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพดว้ยตนเองนอ้ยลง การบริหาร
จดัการองคค์วามรู้และการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นระบบปกติ ช่วยลดปัญหาไดเ้พียงบางส่วน ยงัมีปัญหาอีก
จ านวนมากท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ยิง่ไปกวา่นั้นกลบัทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึนๆ ผูเ้ขียนจึงพฒันาองคค์วามรู้
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การแพทยว์ถีิธรรมข้ึน เพื่อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือแกปั้ญหาดงักล่าว และวเิคราะห์สังเคราะห์องคค์วามรู้
โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวทิยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื้นบา้น และทฤษฎีขั้วตรงกนัขา้มเชิงสุขภาพ พบวา่ สาเหตุของภาวะร้อน
เยน็ไม่สมดุลตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม มี ๓  ดา้น ๑. ร่างกาย ๒. จิตใจ ๓. มิตรสหายสังคมส่ิงแวดลอ้ม โดยจะ
ส่งผลใหเ้กิดความเจบ็ป่วยของร่างกาย ๓ ภาวะหลกั คือ ๑. ภาวะร้อนเกิน ๒. ภาวะเยน็เกิน ๓. ภาวะร้อนเกิน
และเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนั มีลกัษณะ  ๕ กลุ่มอาการ ดงัน้ี ๑. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน ๒. กลุ่ม
อาการของภาวะร่างกายเยน็เกิน ๓ . กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกินและเยน็เกินเกิดข้ึนพร้อมกนั ๔ . 
กลุ่มอาการของภาวะร่างกายท่ีมีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการเยน็เกิน  
(เยน็หลอก) ๕. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายท่ีมีสาเหตุเกิดจากร่างกายเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็น
อาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก) ซ่ึงแกไ้ขไดด้ว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ใชเ้ทคนิค ๙  ขอ้ (ยา ๙  เมด็) ตามหลกั
แพทยว์ถีิธรรม โดยเทคนิค (ยาเมด็) ท่ี ๖-๙ เป็นเทคนิคหลกัท่ีมีผลต่อสุขภาพมากท่ีสุด จึงควรพากเพียร
ปฏิบติัใหไ้ดดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ส่วนเทคนิค (ยาเมด็)ขอ้ ๑-๕ นั้น เป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมในการปรับสมดุลร้อน
เยน็ไดเ้ป็นอยา่งดี ใหเ้ลือกปฏิบติัในขอ้ท่ีรู้สึก สุขสบายเบากายมีก าลงั ในปริมาณหรือจ านวนคร้ังเท่าท่ีรู้สึก
สบาย ขอ้ใดท่ีท าแลว้ รู้สึกไม่สบาย ก็ไม่ตอ้งท า พระพุทธเจา้ตรัสวา่ การใช้ส่ิงทีป่ระหยดั หาได้ง่าย และไม่มี
โทษ เป็นส่ิงทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุดในการดับทุกข์  (จตัตาริสูตร) เม่ือใชเ้ทคนิคทั้ง ๙ ขอ้ ตามหลกัการใชส่ิ้งท่ี
ประหยดั หาไดง่้าย และไม่มีโทษ ท่ีพระพุทธเจา้ทรงยนืยนัเป็นส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดบัทุกข ์
เป็นวธีิหลกัในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพแลว้ แต่ยงัมีอาการเจบ็ป่วยท่ียงัทุกขท์รมานทนไดย้ากทนได้
ล าบากอยู ่พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “สัพเพธมัมานาลงัอภินิเวสายะ” ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยดึมัน่ถือมัน่ ส่ิงใด
ท่ีเขา้ไปยดึมัน่ถือมัน่จะไม่ทุกขเ์ป็นไม่มี ดงันั้น เม่ือเราใชเ้ทคนิค ๙  ขอ้ (ยา ๙  เมด็) เตม็ท่ีแลว้ แต่ยงัมีอาการ
เจบ็ป่วยท่ีทุกขท์รมานทนไดย้ากทนไดล้ าบากอยู ่ก็ไม่ควรยดึมัน่ถือมัน่ท่ีจะใชเ้ฉพาะเทคนิค ๙  ขอ้ (ยา ๙  
เมด็) อยา่งเดียวเท่านั้น ก็ควรพิจารณาหาวธีิการในการดูแลสุขภาพแผนต่างๆเสริมเติมเตม็ (ยกเวน้ตอ้งการ
วางร่างวางขนัธ์ดว้ยวธีิเทคนิค ๙  ขอ้ (ยา ๙  เมด็) ซ่ึงท่านสามารถติดตามรายละเอียด ไดใ้นหนงัสือ “การวาง
ร่างวางขนัธ์” โดยหมอเขียว : ใจเพชร กลา้จน) การใชว้ธีิในการดูแลสุขภาพแผนต่างๆเสริมเติมเตม็นั้น ใช้
หลกัลางเน้ือชอบลางยา คือ เลือกใชว้ธีิท่ีท าแลว้รู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลงั ถา้ใชแ้ลว้ไม่สบายหนกัตวัก าลงั
ตกอ่อนเพลียก็ใหห้ยดุท า หรือท่านท่ีไดใ้ชว้ธีิการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตามแผนต่างๆมาแลว้ แต่ยงัมี
อาการเจบ็ป่วยอยู ่ผูเ้ขียนขอเชิญชวนทดลองศึกษาขอ้มูล การผา่ตดัโรคภยัโดยใชส้มดุลร้อนเยน็ ดว้ยเทคนิค 
๙ ขอ้ (ยา ๙  เมด็) ตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม เผือ่วา่อาจจะพอบรรเทาทุกขส์ร้างความผาสุกใหก้บัท่านไดบ้า้ง 
เพราะจากขอ้มูลผูศึ้กษาและฝึกฝนการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพดว้ยวธีิการน้ีนั้น ส่วนใหญ่มีสุขภาพและวถีิ
ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน    
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ทา้ยน้ีผูเ้ขียนส่งความปรารถนาดีเป็นก าลงัใจใหพ้ี่นอ้งร่วมโลกทุกท่าน ประสบความส าเร็จ
ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพ มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ผาสุกกนัทุกท่านครับ  

                         
  

     เจริญธรรม ส านึกดี มอีภัย ไร้ทุกข์  
                                    หมอเขยีว : ใจเพชร กล้าจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประวตัิผู้เขยีน : หมอเขยีว (ใจเพชร กล้าจน) 

 
„  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม ส านกัการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
„  นกัวชิาการสาธารณสุข ระดบัช านาญการ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ กระทรวงสาธารณสุข 
„  แพทยว์ถีิธรรมและครูฝึกแพทยแ์ผนไทย ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านา

บุญ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  
„  ประธานมูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย 
„  ประธานหลกัสูตรผูป้ระกอบการสังคม สาขาแพทยว์ถีิธรรม สถาบนัอาศรมศิลป์ 

การศึกษาและอบรม 

๑. ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มสธ. (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
๒. ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ บริหารสาธารณสุข มสธ. (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
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๓. ส าเร็จการศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย, แนวคิดและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย,  
เวชกรรมแผนไทย, เภสัชพฤกษศาสตร์, ธรรมานามยัและสังคมวทิยาการแพทย ์มสธ. (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๔. อบรมดา้นการแพทยท์างเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไตห้วนั  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
๕. ปริญญาโท สาขาพฒันาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจพอเพียง) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง “ความเจบ็ป่วยกบัการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัแพทยท์างเลือก
วถีิพุทธของศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร” (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๖. ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาสาธารณสุขชุมชน ดว้ยผลงานการคน้พบและ
เผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม จากมหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๕ 

๗. นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันา
ภูมิภาค มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

ผลงาน 

๑. รางวลัขา้ราชการโรงพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๒. รางวลัขา้ราชการสาธารณสุขดีเด่น จงัหวดัมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓. ไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นท่ี ๓ ตริตาภรณ์ วนัท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๕ เป็นปีท่ี 

๕๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 
๔. รางวลัตน้แบบคนดีแทนคุณแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เครือข่ายเดอะเนชัน่ 
๕. รางวลัคนคน้คนอวอร์ด คร้ังท่ี ๒ สาขาคนตน้เร่ืองแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. รางวลัชนะเลิศ ผลงานวชิาการ Routine to Research ประเภทโปสเตอร์ เร่ือง “ผา่ทางตนั

ปัญหาสุขภาพดว้ยการแพทยว์ถีิธรรม ของหน่วยแพทยว์ถีิธรรมโรงพยาบาลอ านาจเจริญ” จากส านกัป้องกนั
ควบคุมโรคท่ี ๕,๖,๗ วนัท่ี ๒๙ มิถุนายน ‟ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

๗. รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ ในผลงานวชิาการงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน เร่ือง 
“นวตักรรมผา่ทางตนัปัญหาสุขภาพโรงพยาบาลอ านาจเจริญ” จากส านกังานบริการสาธารณสุขและสมาคม
เวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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