ทักทาย
สวัสดีคะ...พบกันอีกครั้งนะคะกับ...

“สาระนารูเรื่องน้ํา” บน...Website ของกรม
ทรัพยากรน้ํา ซึ่งนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจ
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ํ า และสิ่ ง แวดล อ ม
พรอมทั้งสาระความรูตางๆ ที่นาสนใจมาฝาก
เหมื อ นเช น เคยค ะ ...ครั้ ง นี้ พ บกั บ เรื่ อ ง
“เรื่องน้ํา...ที่ควรรู” เปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความสําคัญของน้ําที่มีคุณคายิ่งตอชีวิตมนุษย
โดยตองพึ่งพาน้ําเพื่อใชประโยชน ในหลายๆ
กิ จกรรม เช น การใช น้ํ าในชี วิ ตประจํ าวั น
การใช น้ํา ในพิ ธีก รรมตา งๆ และการใช น้ํ า
เพื่อรักษาโรค เปนตน
หากทานผูอานมีขอเสนอแนะ/คําติชมใดๆ
หรือมีเรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตองการเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพื่อเปนการสรางองคความรู
ใหกับพวกเราชาว ทน. ก็สงขอมูลมาไดตาม
E-mail Address ขางลางนี้คะ…..
E-mail Address : nattha_jan@yahoo.com
พบกันใหมคราวหนากับเรื่องราวดีๆ มีสาระ
เหมื อ นเช น เคยใน “สาระน า รู เ รื่ อ งน้ํ า ”...

เรื่องน้ํา...ที่ควรรู


คนไทยอาบน้ํากันบอยแคไหน ?
เราสวนใหญคงตอบวา อาบวันละ ๒ ครั้ง

หรือมากกวานั้นในวันที่

อากาศรอน เนื่องจากบานเราอยูในเขตรอนของโลก (ดวยการแบงเขตของฝรั่ง)
การอาบน้ําจึงเปนความสบาย ความสดชื่น และความรูสึกสะอาด
การอาบน้ํ า ดู เ ป น กิ จ วั ต รในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ ดู เ ป น เรื่ อ งเล็ ก ๆ แสน
ธรรมดา

แตที่จริงคนไทยโบราณไดใหความสําคัญกับการอาบน้ําอยางมาก

จนแทรกอยูในพิธีรีตองตาง ๆ ของชีวิตนับแตเกิดจนตาย

การอาบน้ําในพิธีประจําชีพของคนไทย
การอาบน้ําโดยรูปธรรมเปนการชําระรางกายใหสะอาด
นามธรรมก็เปนการชําระมลทินและสิ่งชั่วรายใหพนไปดวย
จัดพิธีรีตองในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่ชีวิตเปลี่ยนผานไปสูชวงตาง ๆ
สวัสดิมงคล และการอาบน้ําเพื่อเปนการชําระใหกายบริสทุ ธิ์
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การอาบน้ําที่ทําในพิธีประจําชีพของชาวไทยมีดังนี้
๑. อาบน้ําเมื่อปลงผมไฟ
๒. อาบน้ําเมื่อโกนจุก
๓. อาบน้ําเมื่อสมรส
๔. อาบน้ําเมื่อตาย

และในเชิง
คนไทยนิยม
เพื่อเปน

-๒-

อาบน้ําเมื่อตัดสายสะดือเด็กแรกเกิด
หลังจากใชน้ํามันมะพราวทาตัว

และเช็ดเอาไขมันและเมือกที่ติดตามตัวเด็กออกแลว หมอตําแยจะอาบน้ําใหเด็ก

โดยวางเด็กไวระหวางแขง หันหัวไปทางปลายเทา สําหรับผูมีอันจะกินใหเด็กอาบในอาง แลวใสแหวนหรือสายสรอยลงไปดวย
ระหวางนี้หมอตําแยจะชวยดัดแขนขาเด็กใหออนและตรงดวย

อาบน้ําเมื่อแตงงาน
สมัยโบราณบาวสาวจะถูกพระสงฆที่มาสวดชยันโต ซัดน้ําพระพุทธมนตจนเปยกกอนเขาพิธี เพราะถือวาเปน
การทําใหกายบริสุทธิ์และเปนมงคล พรอมกันนี้พระสงฆจะประพรมน้ํามนตทั่วบาน และเจตบานถือเปนการขึ้นบานใหมดวย
ปจจุบันพิธีซัดน้ํายนยอลงเปนการรดน้ําที่มือแทนการอาบจริง

อาบน้ําแกเคล็ด “โรคแพนอง”
“โรคแพนอง” เกิดขึ้นเมื่อแมของเด็กออนตั้งครรภมีนอง และน้ํานมแมมีคุณภาพไมดี ทําใหเด็กรางกายออนแอ เจ็บไข
คนไทยมีเคล็ดแกโรคนี้ดวยการใหแมจับเด็กออนหนีบไวที่หวางขา ใหหัวของเด็กยื่นออกมา ตรงกับชายพกผานุง ตอนแมอาบน้ํา
น้ําจะไหลไปทางชายพก ตกลงบนตัวเด็กพอดีพอเปนพิธีถือวาแกโรคนี้ได

อาบน้ํายามปวย
คนไทยอาบน้ํามนตยามปวยไขไมสบาย เพราะเชื่อวาชวยขจัดโรคภัยและเปลื้องจัญไรออกจากตัว ทั้งยังเปนการบํารุง
หัวใจใหชุมชื่นดวย ตอมาจึงยอลงใหผูศักดิ์สิทธิ์หยอดพรมน้ําเหนือหัวและลําตัวแทน

อาบน้ําศพ
เปนการอาบใหผูตายที่จากไปสูโลกอื่นใหสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเตรียมตัวไหวเจดียพระจุฬามณี น้ําที่ใชอาบเปนน้ําตม
ใบไมสด ฟอกดวยสมมะกรูด แลวใชขมิ้นชันสดกับผิวมะกรูดตําขัดใหทั่วรางกายกอนแตงตัวใหสมฐานะ
สวนการรดน้ําศพนั้นแตกตางจากการอาบน้ํา เพราะเปนการขออโหสิกรรมและเปนคติแกคนเปนวา คนที่ตายแลว
ไมสามารถกลับฟนขึ้นมาได

แมวาใครจะเอาน้ําอบน้ําหอมมาชุบสักเทาไร เปนทางใหคนเปนเกิดความสลดสังเวชใจ

และไมประมาทในชีวิต
สําหรับผูไปงานศพ หลังจากกลับจากงานแลวใหอาบน้ําลางหนา และจมูกเพื่อเปนการปลดเปลื้องมลทินจากงานศพ
ใหสะอาดเปนมงคลอีก ชนบทบางแหงมีการอาบน้ําในสระที่วัดเลย เพื่อปองกันผีติดตามกลับบาน
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กษัตริย พราหมณ และนาคอาบน้ํา
กอนประกอบพิธีกรรมตาง ๆ พราหมณตองอาบน้ําชําระในพิธี “สนาน” กอนเริ่มพิธี เชนเดียวกับกษัตริยผูเขาพิธี
ราชาภิเษก สวนนาคที่จะบวชเปนพระสงฆ ก็จะตองอาบน้ําสมปอยและทาขมิ้นในวันสุกดิบดวย

อานมาถึงตรงนี้ คงนึกถึงการอาบน้ําสรงน้ํา ในงานพิธีอีกหลายอยาง และคงตอบไดแลววา “คนไทย

อาบน้ํากันบอยแคไหน”


น้ํา...รักษาโรค

มีคนบอกวา ถาคนเราดื่มกันแตน้ําเปลา ไมสนของเหลวชางเยายวนอยางเหลา เบียร น้ําอัดลมเสียอยาง รับรองไดวา
คนปวยในโรงพยาบาลจะนอยลงมาก

คนเราเดี๋ยวนี้ก็ตื่นตัวกับกระแสการรักษาแบบธรรมชาติบําบัดกันมาก การดูแลสุขภาพและรักษาโรคดวยน้ํา
นับเปนการแพทยทางเลือกแบบหนึ่ง
เราทองสุขบัญญัติ ๑๐ ประการกันมาแตเล็กวา จะเปนการดีตอสุขภาพถาเราดื่มน้ําวันละ ๖ - ๘ แกว เราก็จําเอาไวอยางนั้น
จะทําตามหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง พอโตขึ้นมาที่เคยจําก็ชักจะไมแนใจ เพราะมีคนอื่นอีกที่บอกวา ควรกินน้ําใหมากที่สุดจน
ปสสาวะใส ในขณะที่บางสํานักกลับพูดตรงขามใหดื่มน้ําใหนอยที่สุด
อะไรจะดีหรือไมดีจริง เรานาจะบอกไดเองดวยการทดลองดื่มน้ําเพื่อดูวา น้ําจํานวนไหนดีที่สุด เหมาะที่สุด
ตอรางกายของเรา
ถาเราเชื่อวา น้ําสําคัญตอกระบวนการทางชีวเคมีตาง ๆ ภายในรางกาย และเชื่อดวยวา อาการหิวน้ําคือสัญญาณที่
รางกายเตือนเมื่อเราขาดน้ําไปรอยละ ๑ การปลอยใหรางกายขาดน้ําไปแครอยละ ๓ จะทําใหกลามเนื้อหดตัวลําบากขึ้นรอยละ ๑๐
และทํางานเร็วนอยลงรอยละ ๘ เราก็อาจจะเชื่อเรื่องการรักษาโรคดวยน้ํา
ดื่มน้ํารักษาโรค : การบําบัดโรคดวยน้ํา (water therapy) ขั้นแรกคือ การดื่มน้ําจํานวน ๑.๒๕ ลิตร หลังตื่นนอนตอนเชา
ภายในเวลา ๕ - ๑๐ นาที
พลังความดันของน้ําจํานวนที่วา เมื่อไหลทวมทางเดินอาหารฉับพลันในเวลา ๕ - ๑๐ นาทีนั้น จะทําใหลําไสตื่นตัว
กวาปกติ พลังน้ําจะชะลางกาซและเศษอาหารที่เกาะติดตามลําไสออก เซลลตาง ๆ ในกระเพาะและลําไสจะสดชื่นมีชีวิตชีวา
หลังจากหลับใหลและทองวางนาน ๗ - ๘ ชั่วโมง น้ํายังชําระลางเสนทางปสสาวะ กําจัดแบคทีเรียและปองกันการเกิดนิ่วดวย
ไมควรดื่มหรือกินอาหารอยางอื่นอีกภายใน ๑ - ๒ ชั่วโมง หลังการดื่มน้ําดังกลาว
เชื่อกันวา การดื่มน้ําแบบนี้ชวยรักษาโรคหืด ลําไสติดเชื้อ ริดสีดวง โรคเกี่ยวกับความดัน อาการกระสับกระสาย
บางครั้งการผสมสมุนไพรเฉพาะโรคลงไปในน้ําจะทําใหไดผลดียิ่งขึ้น

-๔น้ํายังสามารถใชภายนอกเพื่อบําบัดโรคดวย มหาตมคานธีก็เชื่อเรื่องนี้และแนะนําใหคนทั่วไปปฏิบัติตาม การใชน้ํา
รักษาแบบภายนอกแบงกวาง ๆ ไดดังนี้
อาบน้ํา : ใคร ๆ ก็อาบกันอยูทุกวัน แตจะมานั่งนึกกันจริงจังไหมวา เราอาบน้ําไปเพื่อทั้งทําความสะอาดรางกาย
และกระตุนใหเลือดไหลเวียนดี การอาบน้ําอุนชวยชําระความสกปรกจากรูขุมขนเราไดดีก็จริง

แตการอาบน้ําเย็นทุกวัน

ทําใหเลือดกรูมาที่ผิวหนัง พาเอาสิ่งสกปรกออกกําจัดทิ้ง ทําใหเลือดหมุนเวียนไดดีกวา เราควรอาบน้ําอุนไมเกิน ๒ ครั้ง
ตอ ๑ อาทิตย ดวยน้ําที่รอนไมเกินอุณหภูมิรางกาย ๒ องศา ถาจะใหดีควรถูรางกายใหทั่วดวยผาขนหนูหยาบเริ่มจากเบาไปหนัก
กอนราดดวยน้ําเย็นและใชมือลูบตัวจนแหงแทนผาขนหนู ใครมีปญหาเรื่องผิวหนังจะทุเลาดวยวิธีนี้
แช : การแชตะโพกในน้ําเย็น

โดยหอยขาออกมานอกอาง และหาผาปดรางกายสวนอื่นเพื่อไมใหเย็นเกินไป

ภายในเวลา ๑๐ - ๒๐ นาที (ลดเวลาลง ๑ ใน ๔ ถาทําในหนาหนาว) ระหวางแชใหใชผาขนหนูถูหนาทองจากขวามาซายดวย
การแชน้ํา จะชว ยระงับ อาการทอ งผูก ชว ยยอยอาหาร และชว ยใหสดชื่น กระปรี้ก ระเปรา

รวมทั้ง ใชใ นคนปว ยไขสูง

เพื่อลดอาการเพอ การแชเทาดวยน้ําอุนไมเกิน ๑๕ นาที จะชวยใหนอนหลับสบาย แกอาการเทาเย็นและปวดขาไดดวย
สวน : หมายถึงสวนอุจจาระดวยน้ําอุน ๑ - ๑/๒ ลิตร แลวกลั้นไว ๒ - ๓ นาที กอนลุกไปหองน้ํา เพื่อชําระสิ่งสกปรก
ในลําไส อันเปนบอเกิดของโรคนานาชนิด แตถาตองการรักษาอาการทองผูกโดยเฉพาะใหสวนดวยน้ําเย็น ๒๕๐ ซีซี กลั้นไว
๕ - ๑๐ นาที ความเย็นจะซึมเขาผนังลําไส ทําใหมีกําลังบีบตัวขึ้น ทําวันละ ๑ - ๒ ครั้งกอนนอน

ที่วามานี้นับวาเปนตัวอยางคุณูปการของน้ําที่คนทั่วไปใชเพื่อบําบัดโรคภัยได โดยไมมีอาการขางเคียง
อยางการใชยาทั่วไป โลกในอดีตและปจจุบันใชน้ํารักษาโรคอยางกวางขวาง แตการรักษาน้ําไวเพื่อรักษาโรค
ยังไมคอยกวางขวางเทาใดนัก

แหลงทีม่ าขอมูล
http://www.greenworld.or.th/1_rspy_newsletter_p12_b.htm
http://www.greenworld.or.th/1_rspy_newsletter_p15_a.htm

“คืนชีวติ คืนความใส ใหสายน้ํา”
...รวมสรางสรรคความรูบนเว็บโดย...
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