สมุนไพรประจำ�ธาตุเจ้าเรือน
ก่อนอืน่ จะต้องมารูจ้ กั “ธาตุเจ้าเรือน” ว่าใคร
เป็นผู้ตั้งขึ้นมา ธาตุเจ้าเรือนเกิดจากแนวคิ ด ทฤษฎี
ทางด้านการแพทย์แผนไทยนำ�มาใช้อธิบ ายภาวะต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพโดย ใช้หลักสมดุลของธาตุตา่ งๆ ใน
ร่างกาย ทีเ่ ชือ่ กันว่าคนเราเกิดมาร่างกายประกอบด้วย
ธาตุทง้ ั 4 คือ ดิน น้�ำ ลม ไฟ   ซึง่ แต่ละคนจะมีธาตุหลัก
ทีแ่ สดงลักษณะเด่นประจำ�ตัว เรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน”
ธาตุเจ้าเรือนมี 2 ลักษณะคือ ธาตุเจ้าเรือนเกิด
พิจารณาจากวันเดือนปีเกิด นำ�มาใช้เป็นข้อมูลพืน้
ฐานในการค้นหาสมมติฐานของโรค เพือ่ จะได้วินิจฉัย
โรคได้ถกู ต้องตามเจ้าเรือนเกิดทีแ่ ตกต่างกัน และธาตุ
เจ้าเรือนปัจจุบนั พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิ สยั
และภาวะด้านสุขภาพกายและใจของแต่ละบุคคล
เมื่อธาตุทั้ง 4 ในร่ า งกายของคนเราอยูใ่ น
ภาวะสมดุลจะทำ�ให้เรามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
แต่ถ้าธาตุในร่างกายขาดความสมดุล จะทำ�ให้เกิดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคตามเรือนเกิดได้ ดังนัน้    เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาความเจ็บป่วยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ สิง่ หนึง่ ทีค่ นเราควร
ทำ�คือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ใน
ชีวติ ประจำ�วัน โดยใช้รสชาติอาหารของแต่ละธาตุเป็น
ยามาปรับสมดุลของร่างกาย   การนำ�พืชสมุนไพรมาใช้
ปรุงอาหารให้เหมาะกับธาตุเจ้าเรือนของแต่ละคน จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การรักษาสุขภาพได้  ซึง่ พืชสมุนไพรทีน่ �ำ มา
แนะนำ�สำ�หรับเจ้าเรือนต่างๆ มีดังนี้

ธาตุดนิ : เป็นธาตุเจ้าเรือนของคนทีเ่ กิดเดือนตุลาคม
พฤศจิกายน  ธันวาคม
ลักษณะ : รูปร่างสูงใหญ่ ผิวค่อนข้างคล้ำ� ผมดกดำ� 
กระดูกใหญ่ ข้อกระดูกแข็งแรง น้�ำ หนักตัวมาก  ล่�ำ่ สัน
เสียงดัง หนักแน่น
จุดอ่อนด้านสุขภาพ : ไม่มี เนื่องจากธาตุดินเป็นที่ตั้ง
ของกองธาตุ
ควรรับประทานอาหารที่มีรส :  ฝาด หวาน มัน เค็ม
ผลไม้ : มังคุด ฝรั่ง เผือก ถั่วต่างๆ เงาะ หัว มั น เทศ
ผักพืน้ บ้าน : ผักกระโดน กล้วยดิบ ยอดมะม่วงหิมพานต์
ยอดมะยม ยอดฟักทอง สมอไทย กระถิน่   ผักหวาน
ขนุนอ่อน สะตอ ผักโขม โสน ขจร ผักเชียงคา บวบเหลี่ยม
บวบหอม
ตัวอย่างเมนูอาหาร : ผักกูดผัด น้�ำ มันงา ผัดบวบ ถัว่ ลิสง
ต้มเค็ม แกงเลียงผักหวานใส่ปลาย่าง สะตอผัดกุ้ง
ดอกขจรผัดไข่ แกงป่ากล้วยดิบ คัว่ ขนุน สมอไทยผั ด
น้�ำ มันหอย
ตัวอย่างอาหารว่าง : เต้าส่วน วุน้ กะทิ กล้วยบวชชี ตะโก้
เผือก
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ตัวอย่างเครื่องดื่ม : น้�ำ อ้อย น้�ำ มะพร้าว น้�ำ ตาลสด
น้�ำ มะตูม นมถัว่ เหลือง น้�ำ แคนตาลูป น้�ำ ส้ม น้ ำ � ฝรั ่ ง
น้�ำ ลูกเดือย น้�ำ ข้าวโพด น้�ำ แห้ว น้�ำ ฟักทอง

ธาตุน�ำ ้ : เป็นธาตุเจ้าเรือนของคนทีเ่ กิดเดือน กรกฎาคม
สิงหาคม กันยายน
ลักษณะ : รูปร่างสมบูรณ์ สมส่วน ผิวพรรณสดใส เต่งตึง
ตาหวาน น้�ำ ในตามาก ท่าทางเดินมั่นคง ผมดกดำ�งาม
ทนหิว ทนร้อน ทนเย็นได้ดี เสียงโปร่ง ความรูส้ กึ ทางเพศดี
เฉือ่ ยค่อนข้างขีเ้ กียจ
จุดอ่อนด้านสุขภาพ : ช่วงอายุแรกเกิด – 16 ปี มักจะมี
อาการเป็นหวัดคัดจมูก ตาแฉะ ในฤดูหนาวจะเจ็บป่วย
ง่ายเพราะธาตุน�ำ้ กำ�เริบ
ควรรับประทานอาหารทีม่ รี ส : เปรีย้ ว ขม
ผลไม้ : มะนาว ส้ม สับปะรด มะเขือเทศ มะยม มะกอก
มะดัน กระท้อน
ผักพืน้ บ้าน : ขีเ้ หล็ก แคบ้าน ชะมวง ผักติว้ ยอดมะกอก
ยอดมะขาม มะอึก มะเขือเครือ สะเดาบ้าน มะระขี้นก
มะระจีน มะแว้ง ใบยอ
ตัวอย่างเมนูอาหาร : แกงขีเ้ หล็กปลาย่าง แกงส้มดอกแค
แกงอ่อม มะระขีน้ ก ผัดมะระใส่ไข่  ห่อหมกใบยอ แกง
ป่าสะเดา ต้มโคล้งยอดมะขาม ใบยอผัดน้ำ�มันหอย
ตัวอย่างอาหารว่าง : มะยมเชือ่ ม สับปะรดกวน กระท้อน
ลอยแก้ว มะม่วงกวน มะม่วงน้�ำ ปลาหวาน
ตัวอย่างเครือ่ งดืม่ : น้�ำ มะนาว น้�ำ ใบบัวบก น้�ำ มะเขือเทศ
น้�ำ มะขาม น้ำ�สับปะรด น้ำ�กระเจี๊ยบ น้ำ�มะเฟือง

ธาตุลม : เป็นธาตุเจ้าเรือนของคนทีเ่ กิดเดือนเมษายน
พฤษภาคม มิถนุ ายน
ลักษณะ : ผิวหนังหยาบแห้ง รูปร่างโปร่ง ผอมบาง
ข้อ กระดู ก มั ก ลั ่ นเมื ่ อ เคลื ่ อ นไหว ขี้อิจฉา ขี้ข ลาด
รักง่ายหน่ายเร็ว ทนหนาวไม่คอ่ ยได้ นอนไม่ค่อยหลับ
ช่างพูด เสียงต่�ำ ออกเสียงไม่ชดั เจน ความรูส้ กึ ทางเพศ
ไม่คอ่ ยดี
จุดอ่อนด้านสุขภาพ :  ช่วงอายุ 32 ปีขน้ึ ไป มักจะมี
อาการเวียนหัว หน้ามืดเป็นลมง่าย ในฤดูฝนจะเจ็บป่วยง่าย
เพราะธาตุลมกำ�เริบ
ควรรับประทานอาหารที่มีรส : เผ็ด ร้อน
ผลไม้ : ผักพืน้ บ้าน : ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย พริกไทย โหระพา
กระทือ ดอกกระเจียว ขมิน้ ชัน ผักคราด ชะพลู พริกขีห้ นู
สะระแหน่ หูเสือ ผักแขยง ผักชีลาว ผักชีล้อม ยีห่ ร่า
สมอไทย กานพลู
ตัวอย่างเมนูอาหาร : แกงปลาดุกใส่กระทือ ต้มข่าไก่
ต้มยำ�กุง้ แกงหอยขมใส่ใบชะพลู สมอไทยผัด น้�ำ มันพืช
สมอไทยจิม้ น้�ำ พริก
ตัวอย่างอาหารว่าง : บัวลอยน้�ำ ขิง เต้าฮวย เต้าทึง มัน
ต้มขิง ถัว่ เขียวต้มขิง เมีย่ งคำ�
ตัวอย่างเครื่องดื่ม : น้�ำ ขิง น้�ำ ตะไคร้ น้�ำ ข่า น้�ำ กานพลู
		(จบตอนที่ ๑)
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