
 
 

 
ภัสรา  ชวประดิษฐ 

กลุมสงเสริมการผลิตสมุนไพร 
 

ตั้งแตสมัยกอนพุทธกาลไดมีการบันทึกความรูเรื่องธาตุไววา รางกาย
มนุษยน้ันประกอบดวยธาตุท้ัง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ  ในพระไตรปฎกก็ไดมีคําสอนไว
อยางชัดเจนและสืบทอดตอมาในรูปแบบของแพทยแผนไทย โดยสัดสวนของธาตุท้ัง 
4 ท่ีประกอบในรางกายจะแตกตางกันไปในแตละบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน 
ชวงเวลาท่ีปฏิสนธิ และฤดูกาลท่ีเกิด 
 

เดือนเกิดจะเปนตัวบอกธาตุเดนท่ีมีอยูในตัวเราเรียกวา “ธาตุเจาเรือน
หลัก” ซึ่งแสดงถึงรูปราง บุคลิกภาพ อารมณและนิสัย แตท้ังน้ีลักษณะบางอยางก็
อาจไมตรงกับธาตุเจาเรือนท้ังหมด ขึ้นอยูกับอิทธิพลตางๆท่ีสงผลกระทบใหสัดสวน
ของธาตุท้ัง 4 ของแตละบุคคลแปรผันไป เชน สภาพแวดลอม ท่ีอยูอาศัย พฤติกรรม 
การใชชีวิต ชวงอายุ และ.ฯลฯ อยางไรก็ตาม รางกายท่ีมีสัดสวนของธาตุท้ัง 4 ไม
สมดุลก็อาจเจ็บปวยได 
 

สวน “ธาตุเจาเรือนรอง” จะบงบอกถึงจุดออนของสุขภาพ การจะรูวา
ธาตุเจาเรือนรองของเราน้ันคือธาตุใด ใหใชวิธีคํานวณหาวิธีการที่เราปฏิสนธิ วิธีงายๆ 
คือ นับถอยหลังจากเดือนท่ีเราเกิดไป 9 เดือน เดือนน้ันอยูในชวงฤดูใด น่ันคือชวงท่ี
เราตองระวังรักษาสุขภาพเปนพิเศษ โดยฤดูกาลจะสัมพันธกบัธาตุ ดังน้ี 

ฤดูรอน = ธาตุไฟ   ฤดูฝน = ธาตุลม    
  ฤดูหนาว = ธาตุดินและธาตุน้ํา 

  คนท่ีเกิดเดือน มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม มี ธาตุไฟ เปนเจาเรือน 
  คนท่ีเกิดเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน มธีาตุลม เปนเจาเรือน 
  คนท่ีเกิดเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ม ีธาตุนํ้า เปนเจาเรือน 
  คนท่ีเกิดเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มี ธาตุดิน เปนเจาเรือน 

   
ตัวอยางเชน  เกิดเดือน มกราคม ม ีธาตุไฟ เปน ธาตุเจาเรือนหลัก 

ปฏิสนธิชวงเดือน เมษายน มี ธาตุลม เปน เจาเรือนรอง ฉะน้ันตองระวังรักษาสุขภาพ
ในชวงฤดูฝนเปนพิเศษ  

 
ตามทฤษฏีโบราณจะใชรสชาติของอาหารเปนยารักษาโรค โดยรสชาติ

ตางๆจะมีผลตอการปรับสมดุลของรางกาย เมื่อธาตุท้ังสี่ในรางกายสมดุล บคุคลจะไม
คอยเจ็บปวย หากขาดความสมดุลมักจะเกิดความเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกิดจากจุดออน
ดานสุขภาพ ของแตละคนตามเรือนธาตุ 

 
 
 
 



 
ดังน้ันเพื่อเปนการปองกันปญหาความเจ็บปวยท่ีอาจเกิดขึ้น สิ่งท่ีสามารถ

ชวยไดในระดับหน่ึงในเบื้องตนคือพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตละคนใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชรสสรรพคณุของอาหารท่ีเปนยาเพื่อปรับสมดุลของรางกาย
ปองกันความเจ็บปวยไดในระดับหน่ึง 

รสของอาหารมีสรรพคณุ 
รส  รสฝาด 
สรรพคณุ ฝาดสมาน ปดธาตุ 
ตัวอยางผักสมุนไพร เนียงออน ยอดจิก ยอดมะมวงหิมะพานต 

ผักเม็ก ผักกระโดน ยอดฝรั่ง กลวยดิบ ผล
มะตูมออน มะเดื่ออุทุมพร 

รส  รสหวาน 
สรรพคณุ ชุมช่ืน บํารุงกําลัง ซึมซาบไปตามเน้ือ 
ตัวอยางผักสมุนไพร ยอดมะพราว ยอดเตาราง ผักหวานปา ผัก

เหมียง ผักหวานบาน กะหลํ่าปลี ผักกาด 
บวบ แตง แค ยานาง ขิง 

รส  รสขม 
สรรพคณุ แกโลหิตเปนพิษ ดีพิการ เพอคล่ัง 
ตัวอยางผักสมุนไพร ฝกเพกา กุม สะเดา มะระขี้นก ยอดหวาย 

ดอกขี้เหล็ก ยอดฟกขาว มะแวงเครือ ผัก
ฮวนหมู ใบ/ลูกยอ ผักโขม 

รส  รสเผ็ดรอน 
สรรพคณุ แกโรคกองลม จุกเสียด ปวดทอง ลมแนนลมปอง 
ตัวอยางผักสมุนไพร พริก พริกไทย ดีปลี โหระพา ยี่หรา 

กระเทียม แมงลัก กะเพรา สะระแหน หูเสือ 
ผักชีฝรั่ง ขิง ขา กระชาย ขมิ้น ผักคราดหัว
แหวน กะทือ กระเจียว ชะพลู ผักแพว ผัก
แขยง  

รส  รสมัน 
สรรพคณุ แกเสน เอ็นพิการ ปวดเสียว ขัดยอก 
ตัวอยางผักสมุนไพร สะตอ เนียง ทํามัง ผักกาด ผักกระเฉด 

บัวบก เหรียง ฟกทอง หัวปลี ผักต้ิว ขนุน
ออน ถั่วพู กระถิน จิก มันปู รากบัวหลวง 
ชะอม 

 



เมื่อรูแลววาธาตุเจาเรือนของคุณคือ
อะไร มาดูกนัดีกวาวาจะดูแลกายและใจใหสมดุลย
ปราศจากโรคภัยดวยสมนุไพรใดไดบาง 
 

 ธาตุดิน 
 บุคลิกภาพ รูปราง เจาเน้ือ 

โครงสรางมั่นคง กระดูกใหญ นํ้าหนัก
ตัวมากและมักขึ้นเร็วแตลงชา เสียงดัง
หนักแนน เคล่ือนไหวชา 

ลักษณะนสิยั เรียบรอย สุขุม
รอบคอบ เฉลียวฉลาด จิตใจหนักแนน 
มีเปาหมายในชีวิตสูง ขี้นอยใจ ดื้อรัน 
อารมณโกรธรุนแรง เมื่อเกิดความไม
มั่นใจจะเกิดความลังเลและซึมเศรา 

จุดออนของสุขภาพ โรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจและระบบ

ขับถาย เชน ไขหวัด ไอ มีเสมหะ ไซนัสอักเสบ หอบ-หืด หลอดลมอักเสบ ปอด
บวม โรคกระเพาะ ทองเสีย บิดมูกเลือด ริดสีดวงทวาร กระเพาะปสสาวะอักเสบ  

อาหารที่ควรรับประทาน รส ฝาด หวาน มัน เค็ม เชน มังคุด ฝรั่ง 
ฟกทอง ถั่วตางๆ เงาะ นมสดถ่ัวเหลือง นํ้าออย นํ้ามะตูม นํ้าตาลสด สมอ สะตอ 
ผักโขม โสน เกลือ  
Note คนท่ีมีธาตุดินเปนธาตุเจาเรือนมักไมคอยเจ็บปวยเพราะธาตุดินเปนท่ีตั้ง

ของกองธาตุ 
 
ธาตุน้ํา 
บุคลิกภาพ รูปรางสมบูรณ สมสวน ผิวพรรณสดใสเตงตึง ตาหวาน นํ้าใน

ตามาก ทาทางเดินมั่นคง ผมดกดําเงางาม ทนหิว ทนรอนและทนเย็นไดดี เสสียง
โปรง ความรูสึกทางเพศดี  

ลักษณะนสิยั เฉื่อยชา เกียจคราน ลังเล อารมณเสียงาย ขี้ใจออน เจาชู
นิดๆ ความจําดี เปนนักวางแผน ใจกวาง มีเหตุผล สูชีวิต และปรับตัวไดดี 

จุดออนของสุขภาพ เชนเดียวกับธาตุดิน เพราะวารางกายคนเราสวน
ใหญประกอบดวยธาตุดินและธาตุนํ้า คําวารางกายครบ 32 หมายถึง ธาตุ 20 นํ้า 
12 ตามตําราแพทยแผนไทยจึงจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน 

อาหารที่ควนรับประทาน รส เปรี้ยว ขม เชน สม สับปะรด มะยม 
มะกอก มะดนั มะนาว นํ้ามะขาม นํ้ากระเจี๊ยบ นํ้ามะเฟอง ขี้เหล็ก มะระ สะเดา 

Note ในชวงแรกเกิด- 16 ป มักมีอาการเปนหวัด คัดจมูก ตาแฉะ และมัก
เจ็บปวยงายในฤดูหนาว 
 

ธาตุไฟ 
บุคลิกภาพ รูปรางดีสมสวน ผิวมัน มีไฝ ฝา หรือรอยดางดําบนผิวหนัง 

องคประกอบบนใบหนาไดสัดสวน ผม ขน และหนวดออนน่ิม ผมงอกเร็ว มัก
หัวลาน ขอกระดูกหลวม มีกล่ินปาก กล่ินตัวแรง ขี้รอน เหง่ือออกงาย หิวบอย กิน
จุ เคล่ือนไหวรวดเร็ว ความตองการทางเพศปานกลาง 

ลักษณะนสิยั หงุดหงิดงาย ใจรอน วูวาม เครียดงาย ออนไหวและเขาใจ
ยาก ความอดทนต่ํา ชางวิพากษวิจารณ มีวาทศิลป สติปญญาเฉียบแหลม  



คลองแคลววองไว มีเหตุผล มีจิตใจเมตตาอารี มคีวามสามารถรอบดาน 
ตัดสินใจเด็ดขาด เช่ือมั่นในตัวเองสูง มีความเปนผูนํา  

จุดออนของสุขภาพ โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร เชน ปวดทอง 
นํ้าดีอุดตัน ถุงนํ้าดีอักเสบ ตับอักเสบ ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซาน จุกเสียด 
ทองอืดทองเฟอ เปนไข ตัวรอน เปนหวัด รอนใน เจ็บคอ ภูมิแพ 

อาหารที่ควรรับประทาน รส ขม จืด เย็น เชน แตงโม มันแกว พุทรา 
แอปเปล ผักบุง ตําลึง สายบัว มะระ มะรุม มะเขือยาว ผักปรัง กุยชาย นํ้าใบบัวบก 
นํ้ารากบัว 
Note ชวงอายุ 16-32 ป มักจะหงุดหงิดงาย อารมณเสียบอย เจาอารมณ มกั
เจ็บปวยงาย ในฤดูรอน อาจเปนไขตัวรอนไดงาย 
 

ธาตุลม  
บุคลิกภาพ รูปรางสูงโปรง ผอมบาง ผิวแหงหยาบ ผมและขนไมดก ผม

แตกปลาย ขอโปน ขอกระดูกล่ันเมื่อเคลื่อนไหว เสนเลือดตามหลังมือและหลัง
เทาเดนชัด ทนความหนาวไมคอยได นอนไมคอยหลับ เสียงต่ํา ออกเสียงไม
ชัดเจน ความรูสึกทางเพศไมคอยดี 

ลักษณะนสิยั ขี้อิจฉา ขีข้ลาด รักงายหนายเร็ว อารมณแปรปรวน ขี้โมโห
งาย ไมตรงตอเวลา ทําอะไรรวดเร็ว ไมคอยอยูน่ิง เหมือนลมท่ีเคล่ือนไหวไปมา 
พูดเร็ว ชางพูด ชางคิด เรียนรูเร็ว แตลืมงาย ชอบเพอฝน มีจิตนาการสูง จึงมัก
เปนศิลปน 

จุดออนของสุขภาพ ดานจิตใจ เชน ความหวั่นไหว กังวลดานรางกายก็
เชน การเตนของหัวใจไมปกติ ภาวะหวัใจขาดเลือด เสนเลือดฝอยตีบตัน ความ
ดันโลหิต ลมชัก โรคเกี่ยวกับกระดูก ปวดหลัง  

อาหารที่ควรรับประทาน รส เผ็ดรอน เชน ขิง ขา ตะไคร กระชาย พริก
ไทโหระพา กะเพรา ขมิน้ชัน ชะพลู ผักไผ สะระแหน นํ้ามันหอมระเหย กล่ินฉุน 
เผ็ดรอน เชนตะไครหอม ขิง ขา เพื่อชวยกระตุนรางกายและใหความอบอุน  

Note ชวงอายุ 32 ป ขึ้นไป มักจะมีอาการเวียนหัวหนามืดเปนลมงาย มักเจ็บปวย
ในชวงฤดูฝน 

  
 ปจจัยของวันเดือนปเกิดของแตละบุคคลก็สงผลใหมีรายละเอียดของสุขภาพ
ตางกันไป การทราบวันปฏิสนธิท่ีแนนอนจะทําใหรูจุดออนของสุขภาพไดแมนยําขึ้น 
เพราะบางคนเกิดวันเดือนเดียวกัน แตคนละป จุดออนของสุขภาพจึงแตกตางกัน อยางไร
ก็ตาม พฤติกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันท่ีผิดปกติหรือฝนธรรมชาติก็อาจกอใหเกิดโรคได 
การปรับพฤติกรรมและรูจักธรรมชาติของตัวเองจะนําไปสูการดูแลกายและใจไดอยาง
เหมาะสม  มลูนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีบริการตรวจธาตุเจาเรือนโดยใชวงกลม
วิเคราะหหาธาตุเจาเรือนหลักทฤษฎีการแพทยแผนไทย เพื่อวิเคราะหหาธาตุเจาเรือน
หลัก ธาตุเจาเรือนรอง จุดออนของสุขภาพและวินิจฉัยโรคพรอมรักษาโดยสมุนไพรไทย
สนใจสอบถามไดท่ี  โทร 0-2588-5745 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียบเรียงจาก :  
“ดูแลกายและใจตามธาตุเจาเรอืน” นิตยสารรายปกษ Secrect ปที่ 4 ตลุาคม 2554  
“ธาตุเจาเรือนคอือะไร”เอกสารแผนปลวิ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
สมจติต มหาศร ี“อาหาร 12 ราศี ตํารับพริกหอม”  


