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                                                                   “น า้มะพร้าว-เหล้าขาวรักษาโรค” 
                                                                  จํารสั  เซน็นิล  รวบรวม/เรียบเรียง 
              ศุกร์ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ตรงกบัวนัคริสตม์าส ขณะทีผ่มกาํลงันอนหลบัไดฝั้นเห็นคนแกค่นหน่ึงแตง่ชดุขาวมา
บอกผมวา่ให้เอานํ้ ามะพรา้วมาผสมกบัเหลา้ขาวใชด่ื้มรกัษาโรคไดส้ารพดัโรคในร่างกาย ไม่ทนัไดถ้ามไถ่กส็ะดุง้ตืน่ มองดู
นาฬิกาเวลา  ๐๕.๐๙ นาท ีดว้ยความกลวัวา่จะลืมจึงไดรี้บเขา้ห้องทาํงานจดบนัทกึไว ้ หลงัจากนั้นกค็ดิตลอดวา่ นํ้ ามะพรา้ว
เมื่อผสมเหลา้ขาวเหลา้ขาวผลออกมาจะเป็นอย่างไร 
            ขณะขบัรถไปหาซือ้วตัถุดิบมาทาํการวจิัยฮ่าๆๆ กย็งัไม่หายสงสยัวา่เกดิอะไรขึ้น สูตรน้ีมีใครเคยลองมาแลว้หรือยงั 
นํ้ ามะพรา้วอยู่บนทีสู่งเกดิจากการกลัน่โดยพืชแบบธรรมชาต ิ ส่วนเหลา้ขาวหรือเหลา้โรง เกดิจากฝีมือการกลัน่ของมนุษย์ 
กลัน่เจอกลัน่ ฮ่าๆๆไดส้นุกแน่ 
          แลว้ใครจะมาเป็นหนูลองยา สงสยัตอ้งตวัผมเอง เมื่อลองแลว้ ผมจะเมาฟ้ืนหรือเปล่า แตก่ไ็ม่เคยเห็นใครกนิเหลา้ขาว
แกว้เดียวแลว้ตาย เราทดลองเดีย๋วเอาแคค่ร่ึงแกว้พอ ฮ่าๆๆ ส่วนนํ้ ามะพรา้วกม็ีประโยชน์มากสรรพคณุในการบาํรุงร่างกาย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
เหลา้ขาวขวดเล็ก ๕๔ บาท มะพรา้วลูกละ ๒๐ บาท 

 
           จากการวจิัยพบวา่คณุคา่ทางโภชนาการของนํ้ ามะพรา้วตอ่ ๑๐๐ กรมั ให้พลงังาน ๗๙ กโิลแคลอร่ี 
คาร์โบไฮเดรต   ๓.๗๑ กรมั  นํ้ าตาล  ๒.๖๑ กรมั  เสน้ใย   ๑.๑ กรมั   ไขมนั  ๐.๒ กรมั โปรตนี  ๐.๗๒ กรมั 
วติามินบหีน่ึง  ๐.๐๓  มิลลิกรมั ๓%   วติามินบสีอง  ๐.๐๕๗  มิลลิกรมั ๕%  วติามินบสีาม  ๐.๐๘ มิลลิกรมั  ๑%   วติามินบี
หก ๐.๐๓๒  มิลลิกรมั ๒%   
           วติามินซ ี ๒.๔ มิลลิกรมั ๓%   ธาตแุคลเซยีม ๒๔  มิลลิกรมั  ๒%   ธาตเุหล็ก  ๐.๒๙ มิลลิกรมั ๒%   ธาตุ
แมกนีเซยีม  ๒๕ มิลลิกรมั ๗%   ธาตฟุอสฟอรสั ๒๐ มิลลิกรมั ๓% ธาตโุพแทสเซยีม  ๒๕๐ มิลลิกรมั ๕%   ธาตุ
สงักะสี  ๐.๑ มิลลิกรมั ๑% 
           ส่วนสรรพคณุทางยาของนํ้ ามะพรา้วชว่ยสรา้งคอลลาเจนและอิลาสตนิ ซึ่งทาํให้ผวิมีความยืดหยุ่น กระชบั ชว่ยชะลอ
การเกดิร้ิวรอยแห่งวยั ชว่ยกระตุน้การเจริญโตและการแบง่เซลล์ไดเ้ป็นอย่างดี  นํ้ ามะพรา้วยงัมีคณุสมบตัเิป็นธาตเุย็น ชว่ย
ลา้งพิษขบัพิษของเสียออกจากร่างกาย หรือชว่ยดีทอ็กซน์ั่นเอง     
         ในชว่งทีร่่างกายมีความเป็นกรดสูง ถา้ด่ืมนํ้ ามะพรา้วซึ่งมีความเป็นด่าง จะชว่ยปรบัสมดุลร่างกายทาํให้กลไกการ



ทาํงานของระบบตา่ง ๆภายในร่างกายเป็นปกตส่ิงผลให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง นํ้ ามะพรา้วลดบวม ชว่ยแกอ้าการบวม
นํ้ า  นํ้ ามะพรา้วมีคณุสมบตัปิลอดเชือ้โรค จึงสามารถนําไปใชฉ้ดีเขา้เสน้เลือดได ้สาํหรบัผูป่้วยทีม่ีอาการขาดนํ้ าหรือปริมาณ
เลือดลดแบบผดิปกตไิด ้
          ทีส่าํคญันํ้ ามะพรา้วยงัชว่ยป้องกนัหรือชะลอการเกดิโรคอลัไซเมอร์ ภาวะความจําเส่ือมในสตรีวยัทอง เน่ืองจากมี
ปริมาณของฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง ชว่ยป้องกนัการเกดิโรคหัวใจ และชว่ยรกัษาผูป่้วยโรคหัวใจ 
           ภูมิปัญญาไทยทีสื่บทอดกนัมาแนะนําให้ใชน้ํ้ ามะพรา้วอ่อน ๑ ถว้ย นํามาผสมกบันํ้ าตาลทรายแดงไวด่ื้มเชา้และเย็น 
แกอ้าการตาอกัเสบ ชว่ยลดอาการไขสู้ง ตวัรอ้น เพราะมีฤทธ์ิเป็นยาเย็นจึงชว่ยทเุลาอาการไขไ้ดใ้ชร้กัษาคนไขท้ีม่ีภาวะ
ความเป็นกรดในเลือดสูง ชว่ยแกอ้าการคล่ืนไสอ้าเจียน ดว้ยการใชม้ะนาว ๑ ซกีบบีผสมกบันํ้ ามะพรา้วอ่อนแลว้ด่ืม 
           สาํหรบัผูท้ีอ่าเจียนและทอ้งร่วงในเวลาเดียวกนัให้ด่ืมนํ้ ามะพรา้ว จะชว่ยทาํให้ร่างกายดูดซมึกลูโคสไปใชไ้ดเ้ร็ว ทาํ
ให้ร่างกายกลบัมาเป็นปกตไิด ้ ชว่ยแกอ้าการอาเจียนเ ป็นเลือด รกัษาโรคกระเพาะ ชว่ยแกโ้รคบดิ ดว้ยการด่ืมนํ้ ามะพรา้ว
อ่อน เชา้ กลางวนั เย็น อาการจะดีขึ้น นํ้ ามะพรา้วยงัชว่ยรกัษาโรคทางเดินปัสสาวะอกัเสบ  ชว่ยขบัน่ิว ดว้ยการด่ืมนํ้ า
มะพรา้วอ่อน เชา้ กลางวนั เย็น ชว่ยรกัษาโรคดีซา่น ชว่ยแกอ้าการเม็ดผดผืน่คนัตามตวั ดว้ยการด่ืมนํ้ ามะพรา้วอ่อนเป็น
ประจํา 
          จะเห็นวา่นํ้ ามะพรา้วมีประโยชน์มากมายส่วนเหลา้ขาวหรือเหลา้โรงใครไม่รูร้วบรวมไวบ้อกวา่ทาํให้กลา้แสดงออก 
กลา้พูดกลา้ทาํฮ่าๆๆ ทาํให้ทกุคนเทา่เทยีมกนัคยุกนัไดท้กุชนช ัน้  ทาํให้ผูผ้ลิตนํ้ าโชดามีรายไดม้ากขึ้นเพราะคนเอาไปผสม
เหลา้  ทาํให้ตาํรวจมีงานมากขึ้น เพราะตอ้งอดนอนต ัง้ด่านตรวจคนเมาแลว้ขบัฮ่าๆ ทาํให้คณุหลบัสนิท ในยามทีค่ณุเมาสุดๆ 
ทาํให้คณุทาํอะไรบา้ๆบอๆ โดยไม่ตอ้งกลวัขายหน้า เพราะตืน่ขึ้นมาคณุจะจําหยงับไ่ดฮ่้าๆๆ  เอ. มนัไม่น่าเกีย่วกบัเร่ือง
สุขภาพเลยฮ่าๆ 
         ทางดา้นพระพิศาลธรรมพาท ี (พระพยอม กลัยาโณ) ทา่นบอกวา่  เหลา้มนัผสมดว้ยเลือดสตัว ์ ๕ ชนิดคอื...เลือดเสือ... 
กนิเขา้ไปแลว้ดุมาก...มึงชว่ยหามกไูปตกีบัมนัหน่อย... เลือดงู... ......กนิแลว้เดินไม่ตรงทาง...คดไปคดมา.... เลือดนก......กนิ
แลว้คยุท ัง้วนัท ัง้คนื...ไม่รูเ้อาเร่ืองอะไรมาพูด.... เลือดหมู..... กนิแลว้นอนตรงไหนกน็อนได.้....หมาเลียปากกไ็ม่รูสึ้ก.... 
เลือดสุดทา้ยคอืเลือดหมา....กนิแลว้เห่าตะพึด...กระท ัง้ลูกเมียตวัเองมนักจ็ะกดั.ฮ่าๆๆ 
               เหลา้ขาวมีฤทธ์ิฆา่เชือ้โรคไดจ้ริงแตไ่ม่สามารถทาํลายไข่หรือตวัอ่อนของพยาธิทีป่ะปนมากบัก ับแกลม้ดิบ ๆ สุก ๆ 
ได ้ถา้เรางดอาหารสุกๆดิบๆสุขภาพจะดี  ทราบไหมครบัเหลา้ขาวมีฤทธ์ิทาํให้หลอดเลือดขยายตวั เราจึงมกัไดย้ินคนด่ืม
เหลา้พูดกนัตดิปากวา่ด่ืมเหลา้ให้เลือดลมไหลดีฮ่าๆๆ เพราะแอลกอฮอล์ในเหลา้ขาวเมื่อเขา้ร่างกายเราแลว้ มนัจะถูกดูดซมึ
เร็วมากถา้จะเปรียบคงเหมือนยานพาหนะนํานํ้ ามะพรา้วเขา้สู่ร่างกายทกุอณเูซลล์ไดเ้ร็วขึ้น 
                มีงานวจิัยหลายชิน้บง่บอกวา่ แอลกอฮอล์พอประมาณ ลดความเส่ียงตอ่อาการหัวใจวายและเสน้เลือดในสมอง
แตก (เพราะชว่ยการหมุนเวยีนโลหิต) ลดความเส่ียงตอ่โรคเบาหวาน (มีฤทธ์ิลดนํ้ าตาลในกระแสเลือด) แถมลดความเส่ียง
ตอ่โรคอลัไซเมอร์ไดด้ว้ย นอกจากน้ียงัชว่ยลดคลอเรสเตอรอลชนิดรา้ย (พวก VLDL, LDL) และเพิ่มปริมาณคลอ
เรสเตอรอลชนิดดี (HDL) อีกตา่งหาก 
                รูส้รรพคณุของนํ้ ามะพรา้วและเหลา้ขาวแลว้ ผมเร่ิมงานวจิัยทนัท ีเพื่อความไม่ประมาทเร่ิมจากนํ้ ามะพรา้วคร่ึง
แกว้ เหลา้ขาว คร่ึงชอ้นโตะ๊ผสมเขา้ไปลองจิบดู ทาํไมไม่มีกล่ินเหลา้เลย เฉยๆรสชาตนิํ้ ามะพรา้วยงันําอยู่ เตมิเพิ่มไปอีกคร่ึง
ชอ้นโตะ๊ ลองจิบใหม่ ทาํไมไม่มีรสชาตเิหลา้ขาวเลย ปกตถิา้เหลา้ขาวเพรียวๆ ๑ ชอ้นโตะ๊ป่านน้ี ลาํคอรอ้นผา่วไปแลว้ 
              ลองหยุดแคน่ํ้ ามะพรา้วคร่ึงแกว้ เหลา้ขาว ๑ ชอ้นโตะ๊น่าจะดีลองดูอาการกอ่น เพราะเราด่ืมเพื่อสุขภาพ ผา่นไป๑๐ 
นาท ี๒๐ นาท ีเร่ิมมีอาการรอ้นร่างกายนิดๆ คอเร่ิมแห้งเหมือนฤทธ์ิเหลา้บาดคอ มองซา้ยมองขวาเดินไปเดินมาวา่เซหรือ
เปล่า โลกหมุนหรือเปล่า รูสึ้กปกตดีิ สกัพกัเร่ิมหิวขา้ว กนิขา้วอร่อย เกดิความรูสึ้กวา่ถา้กนิน้อยๆแบบน้ี สุขภาพน่าจะดีถา้



ไม่ตดิเหลา้ขาวเสียกอ่นฮ่าๆๆ 
            แตห่ากทา่นผูอ่้านจะทาํสูตรเขม้ขน้ เตมิเหลา้ขาวเยอะๆไดผ้ลเป็นประการใด สร่างเมื่อไหร่โทรมาบอกบา้งกแ็ลว้กนั 
ฮ่าๆๆ ๐๘-๒๗๙๖-๙๕๒๗ ลองด่ืมสกัอาทติย์ดูวา่สุขภาพเราเป็นอย่างไร มาวจิัยร่วมกนัครบั 
   


