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น�้ำอุ่นเป็นเครื่องดื่มสุขภำพ         
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

น�้ำอุ่น เครื่องดื่มที่ก�ำลังเป็นที่พูดถึง นอกจำกใช้รักษำ                
ทั้งรำ่งกำยและจิตใจตอนที่ไม่สบำย ยังช่วยให้ผอมลง              
และผิวพรรณสวยขึ้นอีกด้วย คนที่เพิ่งเริ่มต้นดื่มก็รับรู้ได้                
ผมขอเผยควำมลับของน�้ำอุ่นให้หมดเปลือกเลยครับ
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ทุกวันที่เรำจะไม่รู้สึกวำ่เหนื่อยเลย
 เมื่อก่อนฉันเหน่ือยง่ายมากค่ะ พอวันหยุดทีก็ต้องไปนวด แต่ไม่รู้สึกว่า
หายเหนื่อยนะคะ เมื่อฉันเริ่มดื่มน�้าอุ่น  รู้สึกได้เลยว่าร่างกายอุ่นขึ้น เบาขึ้น
ด้วย พอดื่มไปได้ระยะหนึ่ง ความรู้สึกที่เคยเหนื่อยล้า ระหว่างวันก็หายไป
เองโดยที่ไม่รู้ตัว ตอนนี้มีความสุขทุกวันเลยค่ะ 
(ผู้หญิง อายุ 46 ปี)

ดื่มน�้ำอุ่นท�ำให้ควำมไม่สบำยของทุกคนหำยไปในพริบตำ
ห้ามมองข้ามน�า้ธรรมดาทีไ่ปต้มจนได้อณุหภมูสิงูข้ึนมาเด็ดขาด น�า้อุน่ท�าให้

หายเหนื่อยได้ แก้อาการท้องผูก ท�าให้น�้าหนักลดลง อาการอยากอาเจียนหายไป
ในทันที ท�าให้จิตใจสงบลงได้ มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่า น�้าอุ่นมี
สรรพคุณมากมาย

ต้นเหตุของปัญหาที่คนสมัยนี้เผชิญอยู่คือ ท้องและล�าไส้มีอุณหภูมิลดลง 
ความเย็นนั้นส่งผลให้ระบบเผาผลาญลดลง 

ท�ำให้อำกำรปวดท้องประจ�ำเดือนหำยเป็นปลิดทิ้ง 
 พอฉันเริ่มดื่มน�้าอุ่น ช่วงก่อนมีประจ�าเดือนที่เคยรู้สึกปวด              
ตุ่ย ๆ  บริเวณท้องก็เริ่มหายไปค่ะ ยาแก้ปวดประจ�าเดือน หรือยา
ระงับอาการปวดที่เคยกินประจ�าก็ไม่ต้องกินเลยค่ะ รู้สึกตัวเองดี
ขึ้นมาก แล้วความรู้สึกเซ็งเพราะมีประจ�าเดือนก็เริ่มหายไปเลย 
ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะ                        
(ผู้หญิง อายุ 28 ปี)

Sam
ple



9

ไม่รู้สึกอยำกกินของว่ำง ลดน�้ำหนักได้ส�ำเร็จ !
 ก่อนจะเริ่มดื่มน�้าอุ่น ฉันชอบกินขนมระหว่างท�างานมาก แต่พอเริ่มดื่ม                
น�้าอุ่นในตอนเช้าและระหว่างวัน ฉันรู้สึกอยากดื่มน�า้อุ่นมากกว่ากินขนมอีกค่ะ 
เลยคิดว่าที่น�้าหนักลดลงได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้ ต้องเป็นเพราะดื่ม   
น�้าอุ่นแน่ ๆ  เลยค่ะ (ผู้หญิง อายุ 39 ปี)

ไม่ต้องกินยำก็นอนหลับเองได้ !
 เวลาที่ผมนอนไม่หลับในช่วงกลางคืน ผมจะรู้สึกหงุดหงิด ทรมานมาก ท�าให้ผม
ไม่ค่อยมีแรงท�างานในเวลางานอีกด้วย แต่พอผมเริ่มดื่มน�้าอุ่น รู้สึกว่าภายในร่างกาย
อุ่นขึ้น ท�าให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นมาก พอผมเริ่มนวดรักษาโรคนอนไม่หลับควบคู่ไป
ด้วย ท�าให้ผมหลับลึกจนเช้าเลยครับ (ผู้ชาย อายุ 53 ปี)

ดังน้ัน การดื่มน�้าอุ่นจะท�าให้จิตใจเรา
อุ่นขึ้น ท�าให้เรารู้สึกปลดปล่อยจากความ
ทรมานได้ แต่คนประเภทที่พูดว่า “ฉันไม่ได้
รู้สึกหนาว ไม่เป็นไรหรอก” ควรระวัง เพราะ
มีหลายคนท่ียังไม่รูส้กึตวัว่าอณุหภมูใินร่างกาย
ตัวเองก�าลังเข้าสู่สภาวะที่เย็นลง

คุณประโยชน์ของน�้าอุ่นไม่มีผลต่อเพศ
หรืออายุ ดังนั้น เรามาดื่มน�า้อุ่นท�าให้ร่างกาย
แข็งแรงและมีความสุขไปด้วยกันนะครับ

Sam
ple



10

90% ของคนที่เริ่มดื่มน�้ำอุ่นรู้สึกได้วำ่สุขภำพดีขึ้น !

รักษำโรคต่ำง ๆ  จำกสำเหตุหลัก

น�้ำอุ่นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพที่ยอดเยี่ยมที่สุด !
จากการส�ารวจพบว่า 90% ของคนที่เริ่มดื่มน�้าอุ่นรู้สึกว่า สุขภาพที่แย่ ๆ  

อย่างเหนื่อยล้าหรือท้องผูก โรคมือเท้าเย็น หรืออาการต่าง ๆ  ดีขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะ
พลังของน�้าอุ่น ยิ่งดื่มทุกวันยิ่งรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้น จิตใจก็สดชื่นตามมาด้วย           
นี่เป็นเหตุผลที่ทุกคนชื่นชอบสรรพคุณของน�้าอุ่น นอกจากนี้ ถ้าดื่มน�้าอุ่นเป็น
ประจ�าอย่างต่อเน่ือง พลงัของน�า้อุน่รกัษาโรคเรือ้รงัต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นตวัเราได้ ตลอด
จนสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายไม่ป่วยง่าย ๆ  ได้อีกด้วย แต่ว่าท�าไมน�้าอุ่นถึงมี          
พลังมากมายขนาดนี้ เริ่มแรก เรามาดูกันว่า สภาพแวดล้อมแบบไหนที่ท�าให้ป่วย
หรือไม่สบายกัน

สำเหตุที่เป็นบ่อเกิดโรคต่ำง ๆ  หรืออำกำรไม่สบำยต่ำง ๆ คือ                
ของเสียที่ร่ำงกำยไม่สำมำรถดูดซึมได้

อาหารที่เรากินลงไปนั้น เมื่อเข้าไปในร่างกาย อาหารจะเดินทางลงไปสู่
กระเพาะอาหาร ผ่านล�าไส้เล็ก เข้าสู่ล�าไส้ใหญ่ ซึ่งระหว่างทางล�าเลียงนั้น                  
ร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเข้าไป แต่เมื่อการท�างานของระบบภายในร่างกาย
อ่อนแอลง การไหลเวยีนตดิขดัไม่คล่องเหมอืนเดมิ ส่งผลให้เกดิของเสยีทีร่่างกาย
เผาผลาญให้สมบูรณ์ไม่ได้ออกมา ของเสียที่ออกมาก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ                  
ส่งผลให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงหรือท่อน�้าเหลืองต่าง ๆ  เมื่อสะสม             
มากขึ้นท�าให้เกิดสารพิษ และเป็นโทษต่อร่างกายในที่สุด

ความลับ
ของน้ำาอุ่น
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โรคความดันโลหิตสูง
  หลอดเลือดตีบ
    เหนื่อยล้า     
     ปวดไหล่
      มือเท้าเย็น
        ปวดประจ�าเดือน
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สิง่นีเ้ป็นต้นก�าเนดิของโรคภยั เมือ่สารพษิสะสมในร่างกายมาก ๆ  การท�างาน
ของระบบกระเพาะอาหารและล�าไส้จะอ่อนแอลง จนท�าให้เกิดการหมุนเวียนที่              
ไม่ดีขึ้นในร่างกาย

น�้ำอุ่นจะท�ำควำมสะอำดครั้งใหญ่ให้กับระบบในร่ำงกำย
น�้าอุ่นไม่เหมือนน�้าชาหรือเครื่องดื่มอื่นๆ เพราะเป็นเครื่องดื่มที่บริสุทธิ์ ใช้

แก้ไขความสมดุลในร่างกาย ด้วยคุณสมบัตินี้เอง เมื่อเราดื่มน�้าอุ่น ร่างกายจะ
ล้างสารพิษต่างๆ ออกมาได้ ระบบภายในร่างกายจะถูกท�าความสะอาดได้อย่าง
สมบูรณ์ อุณหภูมิของน�้าอุ่นยังช่วยให้การท�างานของกระเพาะอาหารและล�าไส้ดี
ขึน้ เพิม่พลังในการย่อยอาหารอกีด้วย เมือ่พลงัในการย่อยอาหารสงูขึน้ กเ็หมอืน
เป็นการจุดไฟให้ระบบต่างๆ ในร่างกาย ท�าให้เกิดระบบหมุนเวียนที่ดีขึ้น ส่งผล
ให้สารพิษตกค้างได้ยากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ พลังการเผาผลาญจะสูงขึ้น ท�าให้สาร
อาหารที่อยู่ในร่างกายถูกดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลนี้เอง น�้าอุ่นจึงมีคุณสมบัติขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ หรืออาการป่วย
แบบเรื้อรังให้ออกไปจากร่างกายได้ เพราะน�้าอุ่นมีประโยชน์ต่อการท�างานของ
ระบบภายในร่างกายตั้งแต่แรก
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ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณและลดน�้ำหนัก

ท�ำควำมสะอำดร่ำงกำยเพื่อกลับสู่น�้ำหนักตัวที่เหมำะสม
สารพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายมักมีสาเหตุมาจาก ร่างกายเย็นลงหรือ

ความเครียด ส่งผลให้ระบบภายในขาดสมดุล ท�าให้หลายคนหยุดกินอาหารเอง
ไม่ได้ ในความเป็นจริงแล้ว การที่คนเรากินอาหารในปริมาณที่เกินความจ�าเป็น
ต่อร่างกาย ท�าให้กระเพาะอาหารและล�าไส้ท�างานหนกั ส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญ
อาหารที่กินไปไม่หมดดี เกิดการสะสมของของเสียที่ย่อยไม่ได้ จนกระทั่ง            
ระบบย่อยอาหารอ่อนแอลง สภาพของจิตใจก็จะแย่ลงไปด้วย สิ่งนี้ท�าให้เรารู้สึก
อยากกินอาหารมากขึ้น แล้วน�าไปสู่ความอ้วนในที่สุด

ดังนั้น สิ่งแรกที่ควรท�าคือ เรามาดื่มน�า้อุ่นกันเถอะครับ น�า้อุ่นจะท�าให้ก้อน
ของเสีย (อุจจาระ) ที่สะสมอยู่ที่ล�าไส้ออกจากร่างกาย กระเพาะอาหารและล�าไส้
จะท�างานน้อยลงและดีขึน้ในทีส่ดุ ของเสยีทีเ่กดิจากอาหารไม่ย่อยนัน้ เมือ่ถกูขจดั
ออกไป ร่างกายก็จะรู้สึกเบาข้ึน และเมื่อเราดื่มน�้าอุ่นติดต่อกันอย่างสม�่าเสมอ 
ร่างกายก็จะกลับเข้าสู่สมดุลปกติ และปรับให้มีน�้าหนักที่เหมาะสมกับรูปร่าง 

ปัจจุบันผู้หญิงส่วนมากมักมีแนวโน้มอ้วนง่าย มีสาว ๆ  หลายคนดื่มน�้าอุ่น
แล้วน�้าหนักลด ในทางกลับกัน ผู ้หญิงหลายคนมีน�้าหนักที่น้อยเกินไป               
เมื่อดื่มน�า้อุ่นแล้วก็มีน�้ามีนวลขึ้นมา แต่ที่แน่ ๆ  ตอนที่น�้าหนักเหมาะสมกับรูปร่าง
ทุกคนต้องบอกว่าเราสวยที่สุดแน่นอน

เคล็ดลับดูแลรูปรำ่งและผิวพรรณด้วยน�้ำอุ่น
ความลับ
ของน้ำาอุ่น
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เรามาดื่มน�้าอุ่นลดน�้าหนักอย่างสุขภาพดีกันเถอะครับ หลังจากเห็นผล                
ในช่วงแรก ๆ  รับรองหลายคนต้องพูดออกมาว่า “ท�าไมน�้าหนักลดลงได้เยอะ 
ขนาดนี้” เราไม่จ�าเป็นต้องกังวลเรื่องลดน�้าหนักแบบไม่ยอมกินอะไรเลย               
แค่ดื่มน�้าอุ่นก็ท�าให้ตัวเองสวยขึ้นแล้ว

ดื่มน�้ำอุ่นเพื่อให้ผิวพรรณผุดผ่องเปล่งประกำย
ส�าหรับคุณผู้หญิง การสร้างผิวพรรณให้สวยเป็นเรื่องส�าคัญมากอย่างหนึ่ง

ในชีวิต ในความเป็นจริง นอกจากน�้าอุ่นจะมีประโยชน์ด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผล
ไปถึงเรื่องความสวยความงามอีกด้วยนะครับ เมื่อเราดื่มน�้าอุ่นอย่างต่อเนื่อง          
จะท�าให้สีหน้าสดใสขึ้น และที่หลายคนต้องแปลกใจคือ ท�าให้ผิวพรรณผุดผ่อง
เปล่งประกายขึ้นมา นั่นเป็นเพราะว่า การดื่มน�า้อุ่นท�าให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น ช่วย
ปรับสมดุลในร่างกายให้ดีขึ้น ส่งผลให้ร่างกายขับไล่ความเย็นออกไปได้ ระบบ
เผาผลาญท�างานได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยปรับวงจรของรอบประจ�าเดือนให้ท�างานดีขึ้น
อีกด้วย น�้าอุ่นมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร และยังท�าให้ร่างกายไม่สะสม   
สารพิษที่ท�าให้ผิวพรรณเสียอีกด้วย ดังนั้น ผิวพรรณของคนที่ดื่มน�้าอุ่นจะมี
ประกายเปล่งปลั่ง 

สิ่งนี้เป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่า เม่ือด่ืมน�้าอุ่นเราจะสร้างร่างกายที่แข็งแรง                 
ได้อย่างแน่นอน และเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้ว จิตใจเราก็กลับกลายเป็นหนุ่มสาว
ขึ้นมาอีกครั้ง ไม่เพียงแค่ผิวพรรณเท่านั้น ร่างกายของเราเองก็จะเปล่งประกาย
กระชุ่มกระชวยได้เหมือนเดิมเช่นกัน
Sam
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รักษำจิตใจของคนในยุคปัจจุบัน
ที่เผชิญหน้ำกับปัญหำต่ำง ๆ  มำกมำย

รักษำอำกำรหงุดหงิด ซึมเศร้ำ               
รวมไปถึงโรคนอนไม่หลับ

กำรรักษำโรคที่เกี่ยวกับจิตใจคือ ให้ควำมอบอุ่นกับจิตใจนั่นเอง 
ปัจจุบัน พบผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับจิตใจเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก อาการ

ของผู้ป่วยเหล่านั้น คือ อาการที่พบในโรคซึมเศร้า หรืออาการท่ีเกิดจากการ             
ช็อกอย่างรุนแรง จริง ๆ  แล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้มาจากการป่วยเป็นโรคนะครับ 
แต่เป็นเพราะความเครยีดทีต้่องพบเจอในแต่ละวนัทีท่�าให้เราไม่รูว่้าอยากท�าอะไร 
เดี๋ยว ๆ  ก็รู้สึกเศร้าเสียใจ มีความกังวล ทั้ง ๆ  ที่ไม่เข้าใจว่ากังวลเร่ืองอะไร       
ปัจจุบันพบคนที่มีอาการแบบนี้ค่อนข้างมาก น�า้อุ่นรักษาอาการจิตใจไม่ปกติแบบ
นี้ได้ครับ

คุณเคยได้ยินค�าพูดที่ว่า คนที่ร่างกายเย็น จิตใจก็จะเย็นตามไปด้วย               
ไหมครับ ศาสตร์แห่งชีวิต (Ayurveda) ได้กล่าวเอาไว้ว่า จิตใจของคนเรามีไฟ
อยู่ในนัน้ เมื่อไฟในจิตใจอ่อนแอลง การท�างานของกระเพาะอาหารและล�าไส้ก็จะ
แย่ลงไปด้วย ส่งผลให้พลังงานในร่างกายลดน้อยลง ท�าให้พลังที่ควบคุมจิตใจ
ลดลง ไม่เพียงเท่านี้ พลังในการรับรู้ว่าตัวเราจริง ๆ  ต้องการอะไร หรือพลังที่
คอยสู้กับแรงกดดันต่าง ๆ  ที่จะถาโถมเข้ามาก็จะลดหายไปด้วย

ความลับ
ของน้ำาอุ่น
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ถ้าต้องการเอาความเย็นออกจากจิตใจ ควรท�าอย่างไร ค�าตอบก็คือ น�้าอุ่น
ครับ ไม่เพียงแต่เอาความเย็นออกจากร่างกาย ยังเอาความเย็นออกจากจิตใจได้
อีกด้วย ถ้าร่างกายเริ่มสมดุล จิตใจจะสงบ แล้วเราจะรู้ว่าอยากจะท�าอะไร ความ
รู ้สึกที่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน แล้วมานั่งหดหู ่แบบเดิม ๆ              
ก็จะค่อย ๆ  หายไป

ท�ำให้ร่ำงกำยบริสุทธิ์ขึ้น และกลับมำเป็นตัวเอง
น�า้อุน่เป็นเครือ่งดืม่ทีบ่รสิทุธิ ์เมือ่ดืม่น�า้อุน่สม�า่เสมออย่างต่อเนือ่ง จะท�าให้

ระบบภายในร่างกายสะอาดข้ึน ร่างกายจะบริสุทธิ์ เพราะสารพิษเริ่มหดหายไป 
ซึ่งเกิดจากร่างกายเริ่มท�าปฏิกิริยาต่อต้านสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มากขึ้นนั่นเอง อาหารที่
ท�าให้เกิดสารพิษ แอลกอฮอล์ บุหรี่ ถ้าเราเริ่มพูด NO! เพื่อปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ 
เท่ากับว่า เราก็จะ NO! เส้นทางที่ท�าให้ร่างกายมีสารพิษด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การที่เราดื่มน�้าอุ่น ไม่เพียงแต่จะท�าให้จิตใจเราสงบลงเท่านั้น                     
ยังเป็นสิ่งที่ท�าให้เราก้าวสู่เส้นทางแห่งความสุขได้อีกด้วย

Sam
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เครื่องดื่มที่ท�ำให้ทุกส่วนสมดุล
สิ่งนี้เองที่ท�ำให้น�้ำอุ่นแตกต่ำงจำกน�้ำร้อน

น�้ำอุ่นเตรียมง่ำยและสรรพคุณล้นเหลือ

ประโยชน์ของน�้ำอุ่นที่แตกต่ำงจำกน�้ำร้อน
น�้าอุ่นแตกต่างจากน�้าร้อนเพราะด่ืมง่าย เม่ือดื่มแล้วจะรู้สึกว่าร่างกาย             

เบาขึ้น และรู้สึกอุ่น ๆ  บริเวณท้อง ผมแนะน�าวิธีเตรียมน�้าอุ่นไว้ในหน้า 24                   
แต่ถ้าไม่ได้เตรียมน�้าอุ่นตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง คุณจะไม่รู้สึกถึงความสบายที่                
เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ เมื่อน�้าอุ่นเข้าไปในร่างกาย เราจะรับรู้ถึงร่างกายที่เบาขึ้น 
จิตใจก็จะดีขึ้น แล้วจะรู้สึกสบายทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ  กัน

หลำยหมื่นคนได้ลองวิธีนี้แล้ว พวกเขำยอมรับว่ำได้ผลจริง 
ปัจจุบันมีศาสตร์เก่ียวกับสุขภาพและเสริมความงามเกิดขึ้นมากมายในโลก

ใบนี้ และหลาย ๆ  วิธีในศาสตร์เหล่านี้ ท�าให้หลายคนยอมลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่มี
ราคาแพง แต่สดุท้ายต้องยอมแพ้เพราะปฏิบตัต่ิอเน่ืองไม่ได้ วธิรีกัษาโรคด้วยการ
ดื่มน�้าอุ่นไม่จ�าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์พิเศษอะไรเลย ขอเพียงมีน�้า กาต้มน�้า (หรือ
หม้อต้มแบบมีมือจับข้างเดียวก็ยังได้) และไฟที่จะใช้ต้มน�้า เท่านั้นพอ

ความลับ
ของน้ำาอุ่น
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อปุกรณ์ส�าหรบัเตรยีมน�า้อุน่เป็นสิง่ของทีม่อียูใ่นบ้าน จงึเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่
ของน�้าอุ่นที่ใคร ๆ  ก็เตรียมได้

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะดื่มน�้าอุ่นมากเท่าไรก็ได้นะครับ คนที่มีปัญหา        
ท้องเสีย ควรระวังปริมาณในการด่ืม น�้าอุ่นจะช่วยท�าให้จิตใจ และร่างกาย                          
สบายขึ้น โดยท�าให้อาการไม่สบายหายไป ช่วยให้ร่างกายและจิตใจดีขึ้นไป             
พร้อม ๆ  กัน 

เวลำดื่มน�้ำอุ่นคือเวลำที่เรำกลับมำมองตัวเองใหม่อีกครั้ง 
เวลาที่จ�าเป็นในการต้มน�้านั้นเพียงประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นจะต้องใช้

เวลาเป่าให้น�า้หายร้อน แล้วค่อย ๆ  ดื่มประมาณ 10 นาที ตอนแรกหลายคนต้อง
คิดว่ายากแน่นอน แต่ถ้าเราสละเวลามาต้มน�้า แล้วค่อย ๆ  ดื่มน�้าอุ่นอย่างช้า ๆ  
ท�าอย่างน้ีต่อเน่ืองจนร่างกายจดจ�าจังหวะเหล่านี้ได้แล้ว คุณจะเห็นความส�าคัญ
ของช่วงเวลาที่คุณต้มน�้าและดื่มน�า้อุ่นมากขึ้นแน่นอน

ผมอยากให้คุณลองค้นหาช่วงเวลาที่คุณหันกลับมามองสภาพร่างกาย                      
และจิตใจของตัวเองในทุก ๆ  วัน โดยใช้เวลาดื่มน�้าอุ่นเป็นเครื่องมือ ลองปรับ 
Life style ของคุณสักครั้งนะครับ
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ยิ่งรู้เรื่องศำสตร์แห่งชีวิต ก็จะเข้ำใจน�้ำอุ่นมำกขึ้น

ศำสตร์แห่งชวิีต พสิจูน์ประโยชน์ของน�ำ้อุน่

อำรยุรเวท ต้นก�ำเนิดวิชำกำรแพทย์
อายุรเวทมีต้นก�าเนิดที่ประเทศอินเดีย มีความหมายว่า ศาสตร์แห่งชีวิต 

โดยเป็นการจับคู่ระหว่างค�าว่า Ayus (ชีวิต) กับ Veda (ความรู้ ศาสตร์ วิชา) 
เป็นศาสตร์การแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี 
ศาสตร์นี้เป็นต้นก�าเนิดของวิชาแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่เพียงการแพทย์
แผนจีนเท่านั้น ยังส่งผลไปถึงการแพทย์สมัยใหม่อีกด้วย 

การท่ีคนเราจะย่อยอาหารที่กินเข้าไปเป็นสารอาหารให้กับเซลล์ต่าง ๆ  ที่มี
อยู่ในร่างกาย 6 ล้านล้านเซลล์ เกิดจากกระบวนการธรรมชาติที่ทุกคนมี ซึ่ง               
เรียกว่า สติปัญญาที่เกิดตามธรรมชาติ (Natural Intelligence) ถ้าสติปัญญา
นี้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายจะแข็งแรง ปลอดโรคภัยต่าง ๆ  

การดื่มน�้าอุ่นเป็นค�าสอนมาจากคนรุ่นเก่า บอกต่อให้กับคุณรุ่นใหม่ เป็น
เคล็ดลับที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของอายุรเวท

กระบวนกำรเผำผลำญที่ร่ำงกำยสร้ำงขึ้น 7 ขั้นตอน
อาหารที่พวกเรากินเข้าไปนั้น จะไปถูกย่อยที่กระเพาะอาหารและล�าไส้           

จากนั้นสารอาหารจะถูกดูดซึมแล้วส่งไปยังตับ ตามรูปในหน้าถัดไป แสดงถึง
กระบวนการเผาผลาญในร่างกาย 7 ขั้นตอน

ความลับ
ของน้ำาอุ่น
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กระบวนกำรเผำผลำญในร่ำงกำย 7 ขั้นตอน * ค�าพูดใน [ ] เป็นชื่อทางอายุรเวท

1
น�้ำเหลือง
[Rasa]

2
เม็ดเลือด
[Rakta]

3
เนื้อ

[Mamsa]

4
ไขมัน

[Meda]

7
อสุจิ ไข่
[Sakra]

6
ไขกระดูก 

เนื้อเยื่อประสำท
[Majja]

5
กระดูก
[Asthi]

ระบบ
เผำผ

ลำญ
ไม่ดี

ของเสียที่ไม่ย่อยสลำย

พลังชีวิต [Ojas]

เมือ่ระบบเผาผลาญท�างานได้ดีอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย
ท�างานอย่างมปีระสทิธิภาพ สารอาหารถกูส่งไปทัว่ร่างกาย สมองจะท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสุดท้ายร่างกายก็มีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น ร่างกายจะมีพลังชีวิต 
(Ojas) แต่ถ้ากระบวนการเผาผลาญในขัน้ตอนแรกเกดิมปัีญหา ท�าให้กระบวนการ
เผาผลาญไม่สามารถขบัเคลือ่นไปได้ ร่างกายกจ็ะสร้างน�า้เหลอืงออกมาไม่ด ีท�าให้
เกดิของเสยีทีย่่อยสลายไม่ได้ และเมือ่เกดิการสะสมของเสยีท่ีย่อยสลายไม่ได้จน
มีความหนืดสูง อุณหภูมิต�่า ร่างกายจะเกิดอาการล้า เมื่อย ง่วงนอนระหว่างวัน 
หรือไม่มีใจท�างานต่าง ๆ  ซ่ึงหลายคนมักจะคิดไปว่า “สงสัยยังเหนื่อยอยู่”                    
จริง ๆ  แล้วไม่ใช่เลยครับ เป็นเพราะของเสียที่ไม่ย่อยถูกสะสมนั่นเอง 

น�้าอุ่นจะไปช่วยให้ระบบเผาผลาญท�างานดีขึ้น ขจัดของเสียที่ย่อยไม่ได้    
ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีพลังชีวิต โรคภัยก็ไม่มาเยือนท�าให้เราสุขภาพแข็งแรงได้Sam
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พลังงำน 3 ส่วน (Dosha) คืออะไร

แนวความคิดของอายุรเวทเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะต้องมีพลังงาน 3 ส่วน 
หรือเรียกว่า Dosha (โทษะ) ซึ่งพลังงานทั้ง 3 ส่วนมีดังนี้ ลม (วาตะ Vata) 
ไฟ (ปิตตะ Pitta) น�า้ (กพะ Kapha) เราได้แบ่งประเภทของร่างกายออกเป็น 
3 ประเภท เพื่อรักษาความสมดุลของพลังงานทั้ง 3 มาเช็กว่าร่างกายเราเป็น
ประเภทไหน ต้องดื่มน�้าอุ่นที่อุณหภูมิเท่าไรกันนะครับ

ใช้หลัก Dosha หำประเภทของรำ่งกำยคุณ

เราแบ่งประเภทของลักษณะร่างกายตามภาพการ์ตูน ลม ไฟ น�้า

ร่ำงกำย
ธำตุน้ำ   

(กพะ Kapha)

ลักษณะพิเศษของร่ำงกำย
รูปร่างอวบ ๆ  ค่อนไปทางอ้วน
หรือบวม เป็นคนประเภท                  
ที่บวมง่าย คอและจมูกไม่                
แข็งแรง

อุปนิสัย
นิสัยเรียบง่าย นิ่งสงบ ไม่           
หว่ันไหวต่อส่ิงรอบข้าง ชอบ
ความสงบ สนัติ รกัชีวติท่ีเรยีบ
ง่าย สบาย ๆ  แต่เวลาโมโห           
น่ากลัวมาก

อุณหภูมิของน�้ำอุ่นที่แนะน�ำให้
ดื่ม 50-60 �C

ร่ำงกำย
ธำตุไฟ  

(ปิตตะ Pitta)

ลักษณะพิเศษของรำ่งกำย
มีเหงื่อออกมากบริเวณกลาง                  
ล�าตัว กลางหลัง ถึงแม้จะมี 
พลังในการย่อยอาหารสูง แต่
ถ้ากินอาหารเข้าไปมาก ระบบ
ย่อยอาหารก็มีปัญหาได้

อุปนิสัย
มีความรู้สูงและชอบวิเคราะห์
เนื้อหาต่าง ๆ  ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาด้วยสตปัิญญา
ค่อนข้างสูง แต่อารมณ์ร้อน 
ค่อนข้างขี้โมโห

อุณหภูมิของน�้ำอุ่นที่แนะน�ำให้
ดื่ม 40 �C

ร่ำงกำย
ธำตุลม  

(วำตะ Vata)

ลักษณะพิเศษของร่ำงกำย
ผอม ผิวแห้ง ระบบย่อยอาหาร
อ่อนแอ เป็นโรคมือเท้าเย็น

อุปนิสัย
ชอบอสิระ ชอบท�าอะไรท้าทาย/
ชอบเรยีนรู ้มพีลงัท�าให้คนรอบ
ข้างสนุกสนาน แต่โลเล

อุณหภูมิของน�้ำอุ่นที่แนะน�ำให้
ดื่ม 50-60 �CSam
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Check ร่ำงกำย (ประกฤติ Prakruti) ของตัวเอง
ก่อนที่จะตอบค�าถาม ขอให้นึกย้อนไปตอนคุณอายุ 10 กว่าปี แล้วค่อยเลือกค�าตอบ

ในแต่ละข้อ เมื่อท�าเสร็จทุกข้อแล้ว จึงรวบรวมคะแนนที่ได้ คะแนนที่โทษะไหนเยอะที่สุด  
นั่นหมายถึงประเภทของร่างกายคุณ 

ในกรณีที่คะแนนมีค่าเท่ากัน ให้เอาธาตุทั้งสองมาผสมกันได้

 ธำตุลม  ธำตุไฟ  ธำตุน้ำ                    
การเคลื่อนไหว  เร็ว  ปกติ  ช้า
ร่ำงกำย

โมโห  ง่ายมาก  ง่าย  ยาก

อารมณ์อ่อนไหว   ทันที  ขึ้นกับเรื่องราว  ไม่

ความเข้าใจ  เข้าใจเร็วแต่ผิวเผิน  ปกติ แต่ใช้เหตุผลวิเคราะห ์  ช้าและนาน

ความจ�า  ลืมง่าย  ปกติ  ไม่ค่อยลืม

ระบบย่อยอำหำร  แตกต่างกันแต่ละวัน  ย่อยทันที  ย่อยช้า

ความอยากอาหาร  แตกต่างกันแต่ละวัน  อยากกินเป็นประจ�า  ไม่ค่อยอยากอาหาร

ปริมำณอำหำรที่กิน  แตกต่างกันแต่ละวัน  กินเยอะมาก  ไม่ค่อยกิน
ต่อ 1 ครั้ง

รสชำติที่ชอบ  หวาน เผ็ด เค็ม เปรี้ยว  หวาน ขม ฝาด  เผ็ด ขม ฝาด

ประเภทอำหำร  กับข้าวร้อนและเครื่องดื่มร้อน  กับข้าวไม่ร้อนและเครื่องดื่มเย็น  อาหารแห้ง ๆ
ที่ชอบ

วันที่ไม่อยำกออก  หนาวและแห้ง  ร้อนอบอ้าว  หนาวแต่มีเมฆ
ไปข้ำงนอก

กำรนอนหลับ  นอนไม่มาก เพราะตื่นง่าย  นอนหลับสบาย  ขี้เซา ชอบนอนมาก 

ความฝันที่ชอบ  ลอยได้ วิ่ง น่ากลัว ฝันเห็น  ใช้ก�าลังต่อสู้ โกรธ ฝันเห็น  ของสวย ๆ  งาม ๆ  ฝันเห็น 
ฝันถึง?  ภูเขาและต้นไม้  ดวงอาทิตย์ ดวงไฟ ฟ้าแลบ    น�้า ดอกหญ้า นก

การขับถ่าย  ไม่เป็นประจ�า  มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน  เป็นประจ�า

สภำพของอุจจำระ  แข็ง  นิ่ม  ทั้งแข็งทั้งนิ่ม

กำรขับเหงื่อ  เหงื่อแทบไม่ออก  เหงื่อออกมาก  เหงื่อออกนิดหน่อย

ปฏิกิริยำกับเพศ  จินตนาการเรื่องเพศบ่อย  จินตนาการเป็นประจ�า  มีความต้องการทางเพศสูง
ตรงข้ำม  แต่ไม่ท�า  และกระท�า 

สภำพจิตใจ  มีปัญหาเยอะจนต้อง  อารมณ์เสียแบบโมโห  สงบนิ่ง
  โมโหแบบเหวี่ยง

กำรกระท�ำ  ท�าตัวยุ่งอยู่เสมอ  เป็นระเบียบทุกเม็ด  เรียบง่าย ชอบความสงบ

วิธีกำรพูด  พูดเร็ว เนื้อหาไม่เรียบเรียง  พูดเก่ง เนื้อหาชัดเจน  พูดช้า บุคลิกอ่อนโยน
และเนื้อหำ

วิธีเดิน  เดินเร็ว เบา แต่รีบเร่ง  เดินด้วยความเร็วปกติ  เดินช้า ต้องมั่นใจก่อนถึง
    และหนักแน่น  จะก้าวเดิน

ไขข้อกระดูกตำม   ร่างกายแข็งมากจนมีเสียงดัง   ร่างกายอ่อน ยืดหยุ่นได้   เหมือนโดนขันจนแน่นขยับ 
ร่ำงกำย      ไม่ได้

 ธำตุลม  ธำตุไฟ  ธำตุน้ำ  
                          ข้อ                           ข้อ                             ข้อ
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