
สถาบันนวัตกรรมสุขภาพกาวหนา 
และ 

ศูนยสาธิตพลังพีระมิดเพื่อสุขภาพ 
บูรณาการแหงญาณทัสสนะและวิทยาศาสตร 

 

 
 
เปนบริการใหความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพในแนว
ทางใหม อันเกิดจากการผสมผสาน ความรูและประสบ
การณที่เปนผลพลอยไดจากการปฎิบัติธรรมในพระพุทธ
ศาสนา กับ ความรูจากวิทยาศาสตรสมัยใหม   จน
สามารถสรรสรางองคความรู และความเขาใจใหมๆ ที่นํา
ไปใชแกปญหาสุขภาพที่กําลังเกิดขึ้นในโลกปจจุบัน
อยางไดผล 

 
วิกฤตสุขภาพ 

 วิกฤตการณดานสุขภาพที่มนุษยกําลังเผชิญอยู
จากโรครายตางๆในขณะนี้ ทั้งกลุมโรคที่ไมไดเกิดจาก
เชื้อโรค แตเกิดขึ้นจากการเสื่อมถอยของรางกายเอง 
เชน โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ   โรคความดันโลหิต  โรคไต 
เปนตน รวมถึงโรครายใหมๆ ที่ยากแกการรักษา ที่เขาใจ
วาเกิดขึ้นจากเชื้อโรค เชน โรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือ 
โรคเอดส ที่ปจจุบันยังไมมียาที่จะรักษาไดอยางจริงจัง 
แมจะวิจัยและพัฒนามาหลายปแลว รวมทั้ง โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลังรุนแรง หรือ ซาร   และลาสุด โรคไข
หวัดนก  ที่ ก อให เกิดปญ หา  ทั้ งด านสุขภาพและ
เศรษฐกิจ  เพราะยาและวัคซีนที่จะนํามาใชกับมนุษย
และสัตวยังไมสามารถผลิตขึ้นมาได วิธีการรักษาที่ใช
ขณะนี้เปนเพียงนํายารักษาโรคไขหวัดใหญมาประยุกต
ใชแทนไปกอน   
 

โรครายเหลานี้ ที่ผานมาเราไดเขาใจวาเปนเพราะภาวะ
ของโรคหรือเชื้อโรคมีความรายแรง จนยากแกการปอง
กันและดูแลรักษา แตลาสุด ไดคนพบความรูใหม จาก
ญาณทัสสนะ ที่บูรณาการกับวิทยาศาสตรวา 
 การที่ภาวะของโรคสามารถระบาด และทําราย
รางกายมนุษยไดมาก กลับไมใชภาวะของโรค หรือเชื้อ
โรคมีความรายแรงอยางที่เขาใจกันมาแตอยางใด     
 เบื้องหลังของการเจ็บปวยที่สําคัญ ที่สงผลอ
ยางมาก ตอภาวะสุขภาพของมนุษยในปจจุบัน ก็คือ     
 1-เซลลของมนุษยในปจจุบันมีการเสื่อมถอย
ลงเร็วกวาเดิม  และ 
 2-ความสามารถในการปองกันและรักษาราง
กายของตัวมนุษยเองเสื่อมลง หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่ง
วา ภูมิตานทานโรคตามธรรมชาติของมนุษยลดประสิทธิ
ภาพลง    

ดังนั้น มนุษยจึงเจ็บปวยเปนโรคตางๆไดงาย 
เมื่อปวยแลวก็มักจะหายยากและมีโอกาสเสียชีวิตเร็ว
 ภาวะการณเชนนี้มิเพียงเกิดขึ้นกับมนุษยเทา
นั้น ยังเกิดขึ้นกับบรรดาสัตวตางๆ อีกดวย 
 

เบื้องหลังวิกฤตสุขภาพ 
 การเสื่อมของเซลลและภูมิตานทานโรค พบวา
มีความสัมพันธโดยตรงกับการเสื่อมของสภาพแวดลอม
ในโลก ซึ่งสะสมมาจากการทําลายธรรมชาติของมนุษย 
ตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง, ธาตุกัมมันตรังสี, สารซีเอฟซี และ
การตัดไมทําลายปา นอกจากนั้นก็เกิดจาก การใชยาฆา
แมลงและปุยเคมีในการเกษตร รวมทั้ง  ขยะจากอุตสาห
กรรมและจากครัวเรือน   
 ผล เสียห รือของเสียจาก กิจกรรมการใช
ทรัพยากรเหลานี้ ไดสะสมมาจนถึงจุดที่ กลไกทางธรรม
ชาติของโลกไมสามารถจะกําจัดใหหมดไปได และไมมี
ที่วางในโลกรองรับเอาไวไดอีกแลว   สภาพดั้งเดิมทาง
ธรรมชาติของโลกที่เอื้อตอการมีชีวิตของมนุษย และ
สัตว จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง กลายเปนสภาพแวดลอมที่
เต็มไปดวยพิษภัยตอสุขภาพ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไดแสดงออกมาเปนเหตุปจจัย ที่ทําใหเซลล และภูมิ
ตานทานโรคเกิดการเสื่อมถอย ดังนี้ 
 
 1-เสนแรงแม เห ล็กโลก  ที่ ไหลเวียนอยู
บริเวณพื้นผิวโลก มีปริมาณมากกวาที่ไหลเวียนอยูภาย
ในแกนโลก และเปนการไหลเวียนที่ไมเปนระเบียบ ทํา
ใหรางกายมนุษยและสัตวไดรับปริมาณเสนแรงที่มาก
กวาปกติ เสนแรงจึงฝงตัวอยูภายในรางกาย ทําใหเกิด
ปญหากับ เสนเอ็น กลามเนื้อ กระดูก  ระบบไหลเวียน
เลือด และระบบขับถายของเสีย 

2-กาซพิษ จากการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ไดเพิ่มปริมาณ
และความเขมขนขึ้นมากในอากาศ ทําใหอากาศไม
สะอาด มีสิ่งปนเปอนอยูในอากาศมาก ความหนาแนน
ของอากาศก็เพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดปญหากับ ระบบ
หายใจ  
 

3-คลื่นพลังงานอันเปนพิษ เชน กัมมันตรังสี 
และ แสงอัลตราไวโอเลต ไดเพิ่มปริมาณขึ้นในโลก ซึ่ง
สงผลใหคลื่นพลังชีวิตที่เปนแสงสวางภายในรางกาย ที่
เรียกชื่อวา พลังปราณ หรือ ชี่ ถูกทําลาย  ทําใหระบบ
พลังงาน, ระบบภูมิคุมกันรางกาย และระบบฮอรโมนเกิด
ปญหา กอใหเกิดโรคที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกันราง
กายหรือระบบตานทานโรค และการทํางานของอวัยวะ
ภายในเสื่อมถอยลงเร็วกวาปกติ 
 

ทางแกวิกฤตสุขภาพ 
 ในเมื่อสภาพแวดลอม สงผลตอสุขภาพอยาง
มาก ฉะนั้น การอยูในสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ จึง
เปนปจจัยสําคัญ  ที่จะสงเสริมใหมนุษยมีสุขภาพดี 
เพราะในสภาพแวดลอมที่ดี จะชวยเพิ่มโอกาสใหผูที่
กําลังเจ็บปวยจากโรคตางๆ ไดฟนฟูรางกายอยางเต็มที่ 
สามารถหายจากโรคไดเร็ว และชวยสงเสริมใหผูมีสุข
ภาพดีอยูแลว ไมตองมาเจ็บปวย มีรางกายที่แข็งแรง
เปนปกติอยูเสมอ  
 แตในปจจุบันการจะแกไขสภาพแวดลอมทั้ง
โลกใหกลับมาดีตอสุขภาพนั้น เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก
มาก วิธีการที่งายที่สุด ที่จะไดอยูอาศัยในสภาพแวด
ลอมที่ดีตอสุขภาพเหมือนกับชวงเวลาที่โลกยังไมไดใช
น้ํามัน ไมใชธาตุกัมมันตรังสี และสารซีเอฟซี ก็คือ การ
สรางสภาพแวดลอมสวนตัว หรือโลกสวนตัวที่ดีตอสุข
ภาพขึ้นมา โดยโลกสวนตัวที่ดีนั้น ควรมีองคประกอบที่
สําคัญตางๆ ดังนี้ 

  
 - เปนสภาพแวดลอมที่เสนแรงแมเหล็กโลก
ไหลเวียนอยางเปนระเบียบ  
 - ปลอดภัยจากกาซพิษ 
 - ปลอดภัยจากคลื่นพลังที่เปนพิษ 
 - ปลอดภัยจากเชื้อโรค     

แลวจะสรางสภาพแวดลอมที่ดีสวนตัว ที่สราง
ไดงาย สะดวก และประหยัด ขึ้นมาไดอยางไร    

 
พลังพีระมิดแกวิกฤตสุขภาพ 

 การคนพบเบื้องหลังวิกฤตสุขภาพในยุคปจจุบัน 
ไดนํามาสูการประดิษฐคิดคน อุปกรณเสริมสุขภาพ ชนิด
ใหมขึ้นในโลก  อุปกรณที่ประดิษฐิ์ขึ้นมา มีเปาหมาย
เพื่อสรางคลื่นพลังปราณ ที่คลื่นพลังมีความสอดคลอง
กันกับคลื่นพลัง 



ปราณในรางกายของสิ่งมีชีวิต เพื่อนําไปใชเสริมพลัง
ปราณใหแกรางกายทั้งของมนุษย และสัตว    

พลังปราณเปนพลังงานที่ สําคญตอรางกาย
หลายประการ โดยเฉพาะตอระบบภูมิคุมกัน    คือนอก
จากจะสัมพันธกับการผลิตเซลลเม็ดเลือดขาวแลว ตัว
พลังปราณเองก็ยังทําหนาที่เปนภูมิคุมกันแกรางกาย
ดวย โดยเปนเกราะปองกันที่เปนสนามพลังคลื่นแสงที่
สั่นสะเทือนดวยความถี่ ที่ เชื้อโรคที่ เขาสูรางกายไม
สามารถเขามาเกาะติดเซลลได จะถูกแรงสั่นสะเทือน
ของแสงกระแทกออกไป แตถายังเขามาไดก็จะอยูไดไม
นานเพราะจะถูกแรงสั่นสะเทือนขับดันออกไป   อีกทั้ง
ยังตองมาเจอกับเซลลเม็ดเลือดขาวที่รอทําลายอยู เชื้อ
โรคก็ยากที่จะทําอันตรายแกรางกายได ก็จะถูกทําลาย
และถูกขับออกไปในที่สุด 
 อุปกรณที่ประดิษฐขึ้นก็คือ วัตถุรูปทรง
พีระมิด ที่สรางขึ้นจากวัสดุชนิดพิเศษ 
 
กลุมอุปกรณสรางสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ   
    ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ ดังนี้ 
           
 1. เครื่องสรางภูมิตานทานโรค(เตียงสุขภาพ) 
 ประกอบขึ้นจากกลุมพีระมิด 4 กลุม กลุมละ 4 
กอน รวมทั้งหมด 16 กอน ที่ทํางานรวมกับ น้ํา ทอน้ํา 
ปมน้ํา และถังน้ํา  โดยพีระมิด 4 กอนในแตละกลุมจะมี
ลักษณะแตกตางกันที่การจัดวาง เพื่อสรางพลังงานให
ออกมาแตกตางกัน 
 ในขณะนี้เครื่องสรางภูมิตานทานโรค ไดถูก
ออกแบบและสรางขึ้นมาทั้งหมด 4 แบบ (ภาพที่ 1) 
 
หลักการทํางาน  
 กลุมพีระมิดที่จัดวางอยางถูกตอง จะปลด
ปลอยพลังงานออกมาใหกับน้ําที่ไหลเวียนอยูภายในทอ 
น้ําที่ไดรับพลังงาน จะเปนตัวกลางนําพลังงานใหไหล
เวียนไปตามทอ ในขณะที่น้ํากับพลังงานไหลเวียนไปนั้น 
จะเหนี่ยวนําพลังงานที่อยูใกลเคียงใหเกิดการเคลื่อน
ไหวหมุนเวียนเขาสูโมเลกุลของน้ําในทอตามไปดวย 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในตัวเครื่อง จะเกิดการไหล
เวียนของพลังงานมากที่สุด  เมื่อเรามานั่งหรือนอนอยู
ภายในเครื่อง รางกายก็จะไดรับพลังงานที่ไหลเวียนเขา
มา ทําใหรางกายไดรับพลังงานเพิ่มขึ้น และพลังงาน
ภายในรางกายจะถูกเหนี่ยวนําใหไหลเวียนไปทั่วรางกาย  
 
 
 

 
(ภาพที่ 1) 

 
คุณประโยชน 
 เพิ่มพลังปราณ และเพิ่มการไหลเวียนของพลัง
ปราณใหแกรางกาย 
 สรางภูมิตานทานโรคในระดับพลังงานแกราง
กาย 
 เพิ่มพลังในการขับดัน ของเสีย สารพิษ เชื้อ
โรค และกาซพิษ ที่ตกคางอยูในรางกายออกไป 
 เ ป น แ ร ง ขั บ ดั น  เ ส น แ ร ง แ ม เ ห ล็ ก 
กัมมันตภาพรังสี และแสงอัลตราไวโอเลต ที่ฝงอยูใน
รางกายออกไป 
 ชวยฟนฟูเซลลที่เจ็บปวย และชะลอการเสื่อม
ถอยของเซลล 
 ชวยในการฝกสมาธิ ฝกโยคะ ชี่กง ใหไดผล
สําเร็จที่รวดเร็ว ในทุกแนวทาง เพราะเครื่องสามารถ
สรางพลังงานไดถึง 4 แบบ  คือ พลังความวาง พลัง
ปราณ พลังมโนธาตุ และพลังหมุน 
 
วิธีการใชงานเบื้องตน 
 นั่ง หรือ นอนในเครื่องสรางภูมิตานอยางนอย 
วันละครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 1 ชั่วโมง  หากตองการให
ไดผลดีและเร็ว ชวงเวลานอนหลับตอนกลางคืน ใหพัก
ผอนนอนหลับในเครื่องสรางภูมิตานทานตลอดคืน และ
ในชวงกลางวัน ใหหาเวลา นั่ง นอนพักผอนภายใน
เครื่องอีก 1-2 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 30 นาที      
 
 
 
 
 
 

2. เครื่องเสริมสุขภาพการหายใจในหอง 
 ประกอบขึ้นจาก พีระมิดจํานวนหลายกอน ที่
ทํางานรวมกับ น้ํา  สายยาง และ ปมน้ําขนาดเล็ก โดย
ทั้งหมดบรรจุอยุในภาชนะเซรามิก  
 

 
 
 
 
 
 
หลักการทํางาน  
 นําพีระมิดหลายกอน ที่สรางขึ้นเปนพิเศษ มา
วางเรียงซอนกันในแนวดิ่งอยูภายในหลอดพลาสติค 
พลังงานจากพีระมิดแตละกอนจะเขามาเชื่อมกัน เกิด
เปนแกนพลังงานขึ้น และพลังงานจากแกนจะแผขยาย
หมุนวนออกไปรอบๆ(ภาพที่ 3 
   
  

      
     (ภาพที่ 3)                       (ภาพที่ 4) 
 
 จากนั้น นําทอสายยางมาพันรอบแกนพลังงาน 
เพื่อปลอยน้ําใหไหลหมุนวนรอบแกน(ภาพที่4) น้ําที่
เคลื่อนวนรอบแกนจะไดรับคลื่นพลัง ทําใหโมเลกุลของ
น้ํามีพลังงานสูงขึ้น น้ําที่ไดรับพลังแลวจะเปนตัวกลาง
ถายทอดคลื่นพลัง หรือแรงสั่นสะเทือน ที่แผขยายและ
หมุนวนออกไปใหกับโมเลกุลของน้ําที่อยูในอากาศ และ
ในรางกายของสิ่งมีชีวิตที่อยูใกลเคียง   



คุณประโยชน 
 แรงสั่นสะเทือนที่แผขยายออกมา จะผลักดัน 
มวลอากาศที่หนาแนนที่ประกอบดวยละอองอากาศ เชน 
เขมา ควันน้ํามัน  กาซพิษ  รวมถึงเชื้อโรคตางๆ ให
กระจายตัวออกไป ทําใหบริเวณที่อยูในรัศมีที่เปดเครื่อง
สรางพลังปราณ เปนบริเวณที่มีอากาศโปรงโลง เบา 
สะอาด สบาย 
 สําหรับคลื่นพลังที่แผเขามาในรางกาย จะเขา
มาชวยเหลือระบบการทํางานของอวัยวะตางๆใหทํางาน
ไดดีขึ้น เชน 
           ชวยขับเคลื่อนการไหลเวียนเลือด ทําใหระบบ
ไหลเวียนเลือดดีขึ้น   
 ชวยระบบหายใจ ทําใหหายใจไดลึกขึ้น ยาว
ขึ้น โดยใชแรงสืบลมเขาออกนอยลง และลมหายใจมี
ความละเอียด เบา  รูสึกหายใจไดลึกถึงทองนอย   
 ชวยระบบขับของเสีย ทําใหการขับถายดีขึ้น  
 ชวยระบบภูมิคุมกัน ทําใหรางกายมีแรงขับเชื้อ
โรคออกจากรางกาย 
 ชวยระบบฮอรโมน ทําใหฮอรโมนทํางานเปน
ปกติ คงความเปนหนุมสาวไดนาน 
 
วิธีการใชงานเบื้องตน 
 เพียงนําเครื่องเสริมสุขภาพการหายใจ ไปวาง
ไวในหองหรือบริเวณที่ตองการ โดยใหวางในระดับพื้น
หอง  แลวเปดเครื่องก็สามารถใชงานไดทันที ยกตัว
อยางเชน หองนอน หองทํางาน หองนั่งเลนพักผอน 
หองรับแขก หองทําสมาธิ หองฝกโยคะ หรือ ฝกชี่กง 
หองอานหนังสือ หองดูโทรทัศน เปนตน 

 
          3. แกนพีระมิดขนาดเล็ก 
 ประกอบขึ้นจาก พีระมิดขนาดเล็กที่นํามาวาง
เรียงซอนกันในแนวดิ่งในหลอดพลาสติค เพื่อใชพกพา
ติดตัว (ภาพที่ 5) 

 

 
 

(ภาพที่ 5) 
 

พลังงานที่ออกมาจากพีระมิดแตละกอนจะเกิดการหมุน
ที่เสริมแรงหมุนของกันและกัน เกิดเปนการหมุนรูป
เกลียวอันทรงพลัง ที่ชวยเพิ่มแรงขับเสนแรงแมเหล็กที่
ฝงอยูในรางกายใหออกไปอยางรวดเร็ว   
  
 
หลักการทํางาน 
 พลังงานจากพีระมิดแตละกอนที่เรียงซอนกัน
อยู จะเขามาเชื่อมโยงกัน เกิดเปนแกนพลังงานขึ้น เมื่อ
ถือไวในมือ หรือใชคลิปติดไวกับตัว พลังงานจากแกน
พลังงานจะแผขยายหมุนวนเคลื่อนเขาสูรางกาย ถายเท
สูเลือดโดยตรง เลือดก็จะถายเทพลังงาน ไปใหแก
เซลลตางๆ ตอไป 
 
คุณประโยชน 
 ชวยใหรางกายยังไดรับพลังปราณ เมื่อไมได
อยูในเครื่องเสริมสุขภาพอื่นๆ  แมพลังงานจะเขมขน
นอยกวา เพราะมีขนาดเล็กกวา แตก็เพียงพอที่ทําใหราง
กายมีภูมิตานทานโรคที่สูงขึ้นได 
 ปองกันพลังงานที่เปนพิษภัยไมใหเขามาติด
คางในรางกาย  
 กรณีที่อยูในเครื่องเสริมสุขภาพอื่นๆ หากมีแกน
พีระมิดอยูติดกับตัว ก็จะชวยใหพลังงานจากเครื่องอื่นๆ 
ไหลเวียนเขามาในรางกายไดมากขึ้นและแรงขึ้น เพราะ
อุปกรณทั ้งหมด ถูกออกแบบมาใหใชงานไดอยาง 
หยืดหยุน สามารถแยกใชในแตละอุปกรณ และสามารถ
นํามาใชรวมกันได 
 
วิธีการใชงานเบื้องตน 
 ถือไวใน มือ  หรือใชค ลิปติ ดไว กับตั วตรง
ตําแหนงหัวใจ หรือตําแหงของอวัยวะที่บกพรองเจ็บ
ปวยในขณะทํางาน หรือขณะทําสมาธิ หรือทํากิจกรรม
อื่นๆ ในชีวิตประจําวัน       
 
 4. เครื่องเสริมสุขภาพการหายใจในรถ    
 หลักการทํางานและคุณประโยชนเหมือนขอ 
1.2 ทุกประการ แตสามารถใชในรถยนตได และมีตัว
แปลงไฟฟาเชื่อมตอ (ภาพที่ 6)                        
 
 
 
 
 
 

 การใชงานอุปกรณเสริมสุขภาพชนิดตางๆ ใน
ระดับที่สูงขึ้นไป ยังมีอีกหลายประการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใชอุปกรณรวมกับการทําสมาธิ ซึ่งยังมิไดกลาวถึง
ในที่นี้   
 ผู ที่ สนใจตองการสอบถามขอสงสัย  หรือ
ตองการขอมูลเพิ่ม และตองการทดสอบ ทดลองใชงาน
อุปกรณตางๆ รวมถึงน้ําประจุพลัง สามารถติดตอไดที่ 
 
 5. แถบสุขภาพพลังปรามิด 
 เปนแกนปรามิดที่ใชสําหรับการทําใหจิตใจสงบ
เปนสมาธิไดเร็วขึ้น และใชกําจัดคลื่นพลังที่ไมดีออก
จากรางกายเพื่อบําบัดโรค โดยวางในทิศทางตางๆ และ
ใชพลังจิตประกอบรายละเอียดศึกษาไดในเว็บไซท 
 

                      
 
 
 6.พัดลมสุขภาพพลังปรามิด 
 เครื่องมือที่อาศัยพลังลมในการชวยแพร
กระจาย พลังปราณและมโนธาตุ ใหเกิดพลังที่สมดุลใน
สภาวะแวดลอมและรางกายของผูที่ใชเครื่องมือดังกลาว 
โดยหลักการเดียวกันกับเครื่องเสริมสุขภาพการ
หายใจในหอง โดยมีแกนพลังงาน 2 แกน ในอุปกรณ
ดังกลาว 
 

                                
 

     สถาบันนวัตกรรมสุขภาพกาวหนา                        
และ ศูนยสาธิตพลังพีระมิดเพื่อสุขภาพ   
 

ซอยโรงแรมสวนดอกแกว ตรงขามที่จอด
รถสถานบริการสุขภาพพิเศษศรีพัฒน โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม (สวนดอก) 
 

 โทรศัพท 083-4752448 
www.be-v.net 


