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กอนทีจ่ ะกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ๆ ของเรื่องนี้ ขาพเจาขอเรียนชี้แจงเพือ่
โปรดทราบวา ไฟฟาแรงสูงที่เกิดเรื่องคือ ไฟฟาแรงสูงที่พาดเสาใหญผานทุง ผานอําเภอนั้น
ไปอําเภอโนนไปหมูบานชุมชนตาง ๆ เปนสายเปลือยขนาดใหญ (ไมหุมฉนวน) ชาวบาน
บริเวณเกิดเหตุบอกวา สายไฟนี้ถามีวัตถุอะไรผานเขาไปใกลระยะประมาณ ๑ เมตร มีแรง
ดูดคลายแมเหล็กจะดูดเขาติดงาย เมื่อกอน ๆ บริเวณนี้มีนกนานาชาติชุกชุมมาก นกตัวใด
มาเกาะสายไฟจะถูกกระแสไฟดูดตากลงมาตายทุกตัว

วันเกิดเหตุ
วันนั้นคือ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เศษ ขาพเจากําลังใชไมรวก
ยาวเกือบ ๑๐ เมตรสอยลูกไมสัก (เมล็ดไมสัก) อยู จู ๆ เกิดมีอาการลูกนัยนตาสวางโชติชวง
เปนแสงไฟนีออน กายสั่นเขยาแรง ชาทั้งตัว คลายเรงเครื่องยนตเกียรวาง ความรูสกึ ไมมี จะ
เรียก จะรองโอดโอยไมมีความมีชวี ติ เปนศูนย ไมอาจรูว าตนเองเปนอะไร แลวกายที่แข็งทื่อ
ดั่งทอนไมลมฟาดพื้นดินตึง แรงกระแทกพื้นศีรษะกระดอนขึ้นแลวกลับกระแทกอีกครั้ง นอน
ชักกายดิ้นดังปลาชอนถูกทุบหัวบนแผงลอย พอฟนขึ้นจิตแวบคิดถึง หลวงปูลี กุสฺสลธโร
หลวงตามหาบัว ญาณสฺมปนฺโน หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ขาพเจา
รองไหคนเดียว น้ําตาหลั่งพราก ๆ ลูกไมตาย ลูกไมตาย มีแรงไปไดวันไหนจะไปกราบเทา
หลวงพอเจาคุณองคแรกกอน แลวคอยไปกราบหลวงปูลีกับหลวงตามหาบัว จิตตั้งมั่นดีแลว
ลุกขึ้นนั่งกับพื้นดินกายสั่น มือเทาสั่น สงสัยตนเองวาทําไมเปนเชนนี้ พยายามลุกยืนก็สั่น
ทันใดนั้นลูกสาวขาพเจา คือ น.ส.นันทวรรณ กัน น.ส.วันนา และเพื่อน ๆ จาก
โรงงานทอเสนใยที่ไปเก็บลูกสัก และ นางวัลลิสา คลาดแคลว นองขาพเจา ตางรีบเดินมาที่
ขาพเจาเลาเหตุการณที่แตละคนไดเห็นตาง ๆ กัน
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๑

คนที่ ๑ เห็นไฟฟาลุกเปนประกายที่ปลายไมรวกซึ่งขาพเจาถืออยู
คนที่ ๒ เห็นประกายไฟฟาวิ่งตามลําไมลวกลุกเปนประกายที่มือและที่เทาของ
ขาพเจา
คนที่ ๓ เห็นประกายไฟฟาช็อตที่เทากับดินเปนควันขึ้น
คนที่ ๔ เห็นขาพเจากําลังนอนชักดิ้นที่พื้นดิน
น.ส.นันทวรรณ วิ่งเขาหาจะกระชากขาพเจาใหหลุดจากไมรวกที่กําอยู ไฟฟากําลัง
ดูดติดอยู แตเพื่อน ๆ หามไว เขาไปฉุดกี่คนก็พากันตายหมด ปลอยใหขาพเจาเปนอยูอยาง
นั้นตามเรื่องที่เกิด รอใหขาพเจาตายไฟก็หยุดไปเอง
เมื่อขาพเจาลุกยืนได พระภิกษุรูปหนึ่งดูแลงานสรางเมรุอยูใกล ๆ เดินเขามาที่
ขาพเจาดวยความเปนหวง พูดขึ้นวา ตั้งแตสายไฟแรงสูงผานตรงนี้ตาย ๓ ศพแลว โยมคนที่
๔ ไมตายโชคดีนะ
นายชางขุนแผน หัวหนาชางสรางเมรุ รองตะโกนจากบนอาคารเมรุ ใหเอาลุงไป
นอนแผนสังกะสีเร็ว ๆ ถายไฟฟาคางออกจากตัวใหหมด ถาไมถายไฟออกไมงั้นตายแน ๆ
เอาน้ําราดดินใหเปยกกอนนะ วางสังกะสีที่ดินเปยกราดน้ําอีกทีใหลุงนอนบนสังกะสีเร็ว ๆ
เมื่อขาพเจานอนบนแผนสังกะสีครูห นึ่ง (ประมาณ ๓๐ นาที) อาการสั่นทั้งตัวและเทา
ลดลง แตมอื ขวายังสั่น ยังแกวง ๆ อยู เอาน้าํ ราดอีก กดมือแนบดินแนนเขาไว ครูหนึ่งมือ
หยุดสั่นหยุดแกวง แตอาการรอนและปวดเมื่อยทั่วตัวไมลด ความชาทั้งตัวโดยเฉพาะที่แผน
หลังซึ่งฟาดกับพื้นดินยังชามาก แมเอามีดกรีดก็ไมรูสึกเจ็บ เข็มแหลมแทงไมรูสึกเจ็บ
บาดแผลที่กัวแมเทาขวาซึ่งกระแสไฟพุงออกจากรางกายทะลุลงสูดินก็ชาไมรูสึกเจ็บแมจะทํา
การผาตัดใด ๆ น้ําในรางกายไหลออกเปนเหงื่อเปยกชุมดั่งตักน้ําราดอาบน้ํา ปวดราวทั้งตัว
คลายตกตนไมสูงกระทบพื้นดิน แตไมพูดใหทุกคนในที่เกิดเหตุฟง เพราะกลัวตกใจและเปน
หวงขาพเจามากเกินไปแลววุนวาย พูดเพียงวา ไมเปนไร ไมเจ็บอะไรเลย ฝาเทา หลังเทา
นิ้วเทาขวาสุกแดง คลาย ๆ กุงสดถูกเผา ฝามือขวาสุกแดงทํานองเดียวกัน ปวดเจ็บปวด
รอนลึก ๆ หนักหนวงทีเดียว ถูกไฟไหม น้ํารอนลวกเจ็บปวดรอนผิวหนัง แตไฟฟาดูด
เจ็บปวดและรอนลึกขางในกายทั่วตัว
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๒

นายชางขุนแผน ลงจากอาคารเมรุมาเยี่ยมเยียนขาพเจาที่กําลังนอนถายกระแสไฟฟา
ออก ถามขาพเจาวา ลุงมีดีอะไร ไฟฟาแรงสูงขนาดนี้ดูดไมตาย เทาที่ผมเคยเห็นดูดใครได
เผาทุกราย บริเวณนี้ไฟดูดตายกอนลุงมาแลว ๓ ศพ แตลุงไมตาย แปลกใจ ลุงโชคดีนะครับ
ขาพเจาบอกนายชางขุนแผนวา งานที่ผมและครอบครัวมาทํานี้ทําถวายพระ หลวงปูลี
ทานจะสรางสวนปาขึ้นใหม เพราะปาเดิมชาวบานตัดไมหมดแลว ถางเผาไปก็มาก ตั้งใจทํา
ถวายพระดวยใจตั้งมั่น จิตบริสุทธ บุญกุศลกรรมที่ดีคงชวยไว พอยมบาลก็ตออายุใหอยูได
ทําบุญอีกตอไปนานกวาที่จะใหตาย วันนีอ้ ยาเพิ่งตาย ยังไมใหตาย ผมคิดอยางนี้ถูกผิด
อยางไรผมก็ไมรู ตั้งใจวาไดชื่อวาความชั่ว ความทุจริตไมทําดีกวา ทําแตสิ่งดี ๆ ไวครับ
คุณอยาเพิ่งเชื่อผมนะ บางครั้งตั้งใจทําดีแตก็ตายครับ
นายชางขุนแผนพูดตอไปอีกวา ผมไดกลิ่นเหม็นไหม เหมือนใครออกเหล็กแถวนี้ เอะ
ไมมีใครออกเหล็กทําอะไรนี่ อาว หันไปดู ลุงกําลังนอนชักงัก ๆ ก็รูไดลุงถูกไฟแรงสูงดูด
เสร็จแลว ไฟเปนหมื่นโวลตจะไปเหลือเหรอครับ พอเห็นลุงฟนลุกนั่งจึงรองตะโกนใหเอาลุง
ไปนอนสังกะสีเร็ว ๆ ถาชาก็ตายอยูดี ถึงจะฟน มาไดก็ตาม เพราะเลือดแหง เลือดในสมอง
แขงตัว เซลลในตัวมันตายหมด
นางวัลลิสา คลาดแคลว นองสาวนําขาพเจาสงยังโรงพยาบาลเสาไห แพทยพัด
บาดแผลและใหยาแกอักเสบแลวใหกลับบาน พักบานนางวัลลิสา อยูใกล ๆ ที่วาการอําเภอ
เสาไห
อาการปวดรอนลึก ๆ ไมทุเลา ภรรยาขาพเจาและนางวัลลิสา จึงพาไปหาแพทยที่
โรงพยาบาลศูนยรวมแพทยสระบุรี
แพทยใหยาแกปวด แลวอนุญาตใหกลับบานได จึงกลับไปพักบานนางวัลลิสาที่เสาไห
น.ส.วรรณากับเพื่อน ๆ ที่โรงงานทอเสนใย ทุกคนเขาก็เปนหวงเรื่องการปวดรอน ได
จัดหาวานหางจระเขมาให จึงไดวานดังกลาวพอกมือ พอกเทา เอาเชือกรัดไวกันหลุด
เปนอันวาคืนนั้นอาการปวดรอนลดลงเรื่อย ๆ เพราะวานดูดพิษรอนแสบไดดีมาก
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๓

วันที ๑๗ มกราคม ๒๕๓๗ ขาพเจา นางไพพรรณ น.ส.นันทวรรณ เดินทางจากเสา
ไหกลับกรุงเทพฯ แลวไปรักษาตัวที่ รพ.มิชชั่นนารี ใกลสนามมานางเลิ้ง
ปลายเดือนมกราคม ๒๕๓๗ ขาพเจาพอมีกําลังดีขึ้น เดินทางไปกราบเทาหลวงพอ
เจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ตามที่อธิษฐานใจไวหลังจากฟนสติดังกลาว หลวงพอบอกวา
ในตัวขาพเจายังมีไฟฟาคางอยู ไมหมดอันตราย ๆ ใหเอายานี้ไปกินทําลายมันเสีย ไดรับ
น้ํามันจากหลวงพอ ๑ ขวด ขาพเจากินยาน้ํามันหลวงพอกอนนอนวันละ ๑ ชอนคาวทุกวัน

ผลการบําบัดรักษาดวยยาน้ํามันของหลวงพอ
ยานี้กินแลว เวลาถายหนักมีสีดําคลายน้ําลางถาน (ถานหุงขาว) ทุกวัน กลิ่นรุนแรง
ผิดปกติ ขาพเจาไมตกใจอะไร คิดวายานี้ชวยทําลายเซลลที่ตายในรางกายเพราะไฟฟาดูดให
แปรสภาพขับของเสียออกจากรางกายไมใหคั่งคาง
ใหพนอันตรายตามที่หลวงพอพูดวา
อันตราย ๆ กินยาเกือบหมดขวดก็ถายหนักออกมาสีเหลืองออน ๆ ตามธรรมชาติ ขาพเจา
ยืนยันไดวายาน้ํามันของหลวงพอมีสรรพคุณบําบัดรักษาดีจริง
ทั้งนี้เพราะระหวางกินยา
น้ํามันหลวงพอหยุดกินยาของโรงพยาบาล
เพื่อใหแนใจวายําน้ํามันไดผลขนาดไหน เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๗ ขาพเจาไปให
แพทย รพ.มิชชั่น ตรวจรางกายอีกครั้งหนึ่ง เรื่องที่ตรวจคือ เลือด คลื่นหัวใจ ปอดและการ
ทํางานของปอด ความดันโลหิต ไขมันในเสนเลือด น้ําตาลในเสนเลือด เอกซเรย
ผลการตรวจของแพทย ปกติดที ุกอยาง

ความรูเรื่องการถายกระแสไฟฟาออกจากรางกาย
ผูที่ถูกกระแสไฟฟาแรงสูงดูดถึงสลบ หมดสติ กอนที่แพทยแผนปจจบันจะทําการ
รักษาคนปวย มีความจําเปนมากที่ตองถายไฟฟาคางออกจากกายใหหมด มิฉะนั้นจะทําให
เซลลในรางกายตาย เลือดแข็งตัว สมองไมสามารถสั่งงานได เซลลแหง น้ําในรางกายจะถูก
ขับออกเปนเหงื่อจนหมด ควบคุมไมได เพราะระบบตาง ๆ เสื่อมหมดแลว ยกตัวอยางงาย ๆ
เชนตนไมสด ใบไมสด เอาน้ํารอนเดือดรดใสวันนี้ อีก ๒ วันสังเกตดูไดจะปรากฏวาใบไมที่
ถูกน้ํารอนลวกเหี่ยวเฉาและแหงตาย แตไฟฟาดูดจะเปนทั่วรางกาย
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๔

วิธีถายไฟฟาคางในรางกายออกกระทําไดหลายวิธี
วิธีแรก กระทําดังที่นายชางขุนแผนแนะนะแกขาพเจาดังกลาวแลว
วิธีที่สอง ขุดดินเปนหลุมยาวทํานองจะฝงศพ เอาคนปวยฝงหลุมใหโผลแคคอไวหายใจ เอา
ดินกลบราง ไฟฟาดับ จะถายเทลงดินไดรวดเร็วตลอดตัว
ตัวอยางมีรอดตายซึ่งอาจารยสุชิน วงษศา เลาใหฟงวา ชายคนหนึ่งถูกไฟฟาแรงสูง
ดูด ทุกคนดูแลววาชายคนนี้ตายแลวประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ แตบังเอิญคนทีม่ าดูเหตุการณ
เคยมีประสบการณเคยมีประสบการณแนะนําใหเอาคนปวยฝงดังที่กลาวขางตน คอยเฝาดู
อาการประมาณ ๒ ชั่วโมงเศษ ปรากฏวาชายคนนั้นฟนคืนชีพได อาจารยสุชินที่ขาพเจาอาง
ถึง บานอยูต ลาดพระพุทธฉาย อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
วิธีที่สาม เอาคนปวยฝงทราย หรือใหคนปวยนอนพื้นดินแลวเอาทรายกลบถมตลอดตัว
เหลือแคคอไวหายใจ คอยเฝาคนปวยดวย คลายวิธีที่สอง
เมื่อคนปวยฟนแลว ใหรีบนําไปหาแพทยโดยดวน เพือ่ แพทยแผนปจจุบันรักษาคน
ปวยตอไป
ครอบครัวขาพเจาสวดมนตตามวิธีของหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลทุกวัน
ไมขาด อานิสงสนี้ประการหนึ่ง กุศลที่ขาพเจาและครอบครัวตั้งใจกระทําดวยบริสุทธิ์อีก
ประการหนึ่ง จึงเปนผลใหขาพเจาไดรับความชวยเหลือเกื้อกูล แมมภี ัยมหันต็ยังมีผูชวยให
พนภัยที่รุนแรงถึงชีวติ เปนภัยที่เบาลงขนาดพอทนได เชน
ทําใหผูมีความรูแนะนําชวยเหลือ คือ นายชางขุนแผน ผูควบคุมสรางเมรุ วัดจันทบุรี
ทําใหมีอุปกรณชวยชีวิตไดครบครันในจุดเดียวกันได คือ แผนโลหะสังกะสี และน้ํา
จึงขอยืนยันไดแนแทวาการสวดมนตตามที่หลวงพอแนะนํา เกิดอานิสงสมากจริง ๆ

รอดตายจากไฟฟาแรงสูง
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