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บริษัท บี พลัส พับลิชชิ่ง จำกัด 

 “อยากทำดี แต่ไม่มีกิน” “ก็มันไม่มีจะกิน ยังไง
ก็ต้องทำ” “เขาก็ทำกันอย่างน้ัน” หลากหลายเหตุผลที่
ใช้ในการอ้าง เพื่อที่จะกระทำสิ่งไม่ดี โดยรู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัว
บ้าง ซึ่งกว่าทุกคนจะรู้ถึงต้นเหตุที่แท้จริงนั้น ก็ล้วนแล้วแต่
ได้รับผลของทุกข์ที่ลุกลามเกินแก้ไขแล้วทั้งสิ้น จะดีกว่าไหม 
ถ้ามีวิธีที่จะทำให้ชีวิตตั้งอยู่บนความดี และสามารถนำพา
ชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความสุขไปตลอดรอดฝั่ง 
อย่างมั่นคงและถาวร    
 บริษัท บี พลัส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้รับความเมตตา
อย่างสูงสุดจากแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม ในการเผย
แพร่ธรรมะ ให้สามารถใช้ควบคู่กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
อย่างเป็นสุขแท้จริง เป็นคู่มือชีวิต ปิดทางจน ด้วยธรรมะ 
สำหรับทุกๆ คน อย่างที่ไม่มีใครเคยเปิดเผยมาก่อน 
 ท้ายนี้ ขอขอบคุณ ที่ปรึกษาบริษัทฯ คุณนพวัฒน์ 
ชัยประคอง ที่ได้กรุณารวบรวมเคล็ดลับการทำอาหารตาม
เจตนารมณ์ของแม่ชีทศพรเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้าง
อาชีพให้กับผู้อ่านสืบไป 

ตัวอย่าง



คำนำผู้เขียน

เจริญธรรม 
ดร. แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม 

 ชีวิต คือการต่อสู้เพื่อให้ได้พบความสำเร็จ แต่
ความสำเร็จทั้งหลายที่ทุกคนต้องการมันขึ้นอยู่ที่เราด้วย
ว่า ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ มีหลายๆ ท่าน
หาของขลัง ของวิเศษเพื่อให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง  
แม่ชีคิดว่าไม่ใช่ของขลังที่จะบันดาลให้สำเร็จได้ เพราะ
ถ้าเป็นเช่นน้ันคงไม่ต้องทำอะไร แค่กราบไหว้ ถวาย  
ผลไม้ น้ำแดงก็สำเร็จแล้ว ความศรัทธาในศีลต่างหากที่
จะทำให้เราท่านประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง การ
ภาวนาแผ่เมตตาถึงสัมมาอาชีพและปัจจัย � เป็นทาง
หนึ่งที่จะทำให้การดำเนินกิจการได้รับกุศลความดี 
หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องแผ่เมตตา ท่านจะพบ
คำตอบจากหนังสือเล่มนี้อย่างกระจ่างใจ เมื่ออ่านจบ
เล่มค่ะ 

ตัวอย่าง



ความตั้งใจ 1� 
ปิดทางจน 1� 
สูตรค้าขายดี ๒1 
บุญ ๒� 
นางกวัก กุมารทอง ๒� 
รูปเป็นทรัพย์ ๓1 
ขายดี มีกรรม ๓� 
ขายข้าวแกง กรรมดำ ๓� 
ข้าวแกงเขาย้อย กรรมดี �1 
ของเล่น �๓ 
ขายตุ๊กตา �� 
ลูกหลอด ลูกแก้ว �� 
ขายสินค้าปลอม �0 
ขายไอติม �1 
เปลี่ยนโหงวเฮ้ง �๓ 
เกษียณก่อนเวลา (Early Retire) �� 
ติดมัน �1 
เงาดำ �� 
หมอยา �� 
เอาเปรียบ �๒ 
เป็นตามปาก �� 

สารบัญ

ตัวอย่าง



ตัวบวม �� 
ทำไมต้องทำบุญกับพุทธศาสนา �� 
ใส่ใจในบุญ �1 
สวรรค์ �� 
มหาเศรษฐี �� 
สัมมาอาชีพ �� 
ทาน �� 
อิจฉา �� 
อาชีพ 100 
กะลา 10๒ 
จุดจบของหัวใจ 10� 
เป็นอารมณ์ มะเร็ง 10� 
ไม่รู้จัก 11๒ 
กรรมข้ามชาติ 11� 
ของเล่น - เล่นของ 11� 
กตัญญูอย่างไร 1๒0 
ตั๊กแตน 1๒๒ 
พุทธทำนาย 1๒� 
วิธีคิด 1๒� 
ส่งท้าย สำคัญจริงๆ  1๓๒ 
๒1 เคล็ดลับ สูตรอาหารตั้งตัว 1๓๓ 

สารบัญ

ตัวอย่าง



1�ดร. แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม 

ความตั้งใจ


 มีคนมาพูดเร่ืองได้อ่านหนังสือเบิกบุญ ให้พ้น
วิบากกรรม แล้วชีวิตก็เปลี่ยนไป อีกคนก็เอาหนังสือ
ตั้งใจวันละ 10 นาทีชีวิตเปลี่ยนมาปฏิบัติตาม แล้วบอก
แม่ชีว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้ชีวิตหนูเปลี่ยนไป มันก็ทำให้
แม่ชีมีกำลังใจที่จะเขียนต่อ แล้วมันเยอะนะ มีหลายคน
เขาบอกว่าอ่านแล้ว ก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน พอมันรู้สึก
ว่ามันจะชนอีกแล้ว พอมาอ่านมันก็มีทางออก ถ้าดูทีวี
มันก็แป๊บเดียว เด๋ียวมันก็เล่ือนไป หรือฟังอะไรมันก็
เลื่อนไปจำได้แค่ตอนฟัง มันไม่จำเหมือนตัวหนังสือ 
เพราะหนังสือเขาอ่านแล้ว เขาไม่ได้เผาทิ้ง เขาอ่านแล้ว
เขาวางเอาไว้ วันไหนที่เขาทุกข์ใจ เขาก็ยังหยิบขึ้นมา
อ่านอีก พอได้อ่านอีกอ่านซ้ำไปซ้ำมา ก็ทำให้เข้าใจเรื่อง
ชีวิตมากขึ้น ตัวหนังสือมันทำงาน มันมีชีวิต อย่างแม่
เนี่ย ถามว่าแม่ชีเขียนหนังสือทำไม เพราะแม่ชีอยากให้
คนรู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเยอะๆ จะได้อยู่อย่าง
ไม่ประมาทในชีวิต เพราะว่าบางคนรู้แต่ว่าจะค้าขาย แต่

ตัวอย่าง



1� ธรรมะ คา้ขายด ี

ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้การค้าขายอยู่แบบขายดีตลอดไป 
ไม่มีช่องทางที่จะทำให้ขายดีตลอดไป หรือบางคนที่ไม่มี
รถก็อยากมีรถ พอมีรถก็ไม่รู้ว่าจะส่งได้หรือเปล่า ที่ไม่มี
บ้านก็อยากมีบ้าน แต่ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาส่งเขาหรือเปล่า
อย่างนี้ คิดแต่ว่าพอมีช่องทางที่จะได้เงินมาก็เอามาซื้อ
เอามาทำอะไรต่ออะไร แต่ว่าไม่ได้คิดว่าในวันข้างหน้า 
เราจะมีปัญญาให้เขาไหม เราจะมีปัญญาส่งเขาไหมอะไร
อย่างนี้ ตอนนั้นไม่ได้คิด ร้อยทั้งร้อยท่ีมาพบแม่เป็น
อย่างนั้น 
   

ตัวอย่าง



1�ดร. แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม 

ปิดทางจน
 
 
 
 คำว่า ”จน” ส่วนใหญ่คิดว่า “จน” นี่คือ จน
เงิน แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะ บางคนมีเงินเยอะแยะแต่กลับ
จนปัญญาก็มี คำว่า “จน” มันมีหลายสถานภาพ ไม่ว่า
จะจนใจ จนมุม จนตรอก จนหนทาง มันก็เป็นความจน
ทั้งนั้น แต่ว่าถ้าเราทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม  
อย่างเช่น เราค้าขายแล้วเรายินดีเท่าที่เราได้มา อย่าง
เช่น วันนี้เราตั้งโปรแกรมไว้เลยว่าเราจะขาย ๒00 ชาม 
ถ้าเราพอเราก็ไม่เหนื่อย เราทำแค่นั้น แล้วเราก็แบ่ง
สัดส่วนไปว่าเราจะเก็บไว้เท่าไหร่ เราจะใช้เท่าไหร่ แต่
ถ้าเกิดลูกค้ามากขึ้นแล้วเราอยากจะเพิ่ม เราก็ต้องมีลูก
น้องเข้ามาอีกนะ มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นอีก  
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายดีอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่า อันนี้ก็บอก
ว่าให้รู้กำลังของตัวเราเองว่า ถ้าเราอยากจะทำ กำลัง
เราพอหรือเปล่า มีลูกน้องแล้วลูกน้องจะทำงานได้ดั่งใจ
เราหรือเปล่า บางคนเกิดมามีบริวารเป็นห้าร้อยหกร้อย
เลย แต่บางคนเกิดมาไม่มีบริวารเลย ต้องทำเองตลอด

ตัวอย่าง



๒0 ธรรมะ คา้ขายด ี

ชีวิต บางคนไม่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตด้วยการที่จะ
เป็นเถ้าแก่เองได้เลย ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการ ไม่มีสิทธิ์
เป็นอะไรทั้งนั้น นอกจากเป็นคนขับรถ หรือว่าเป็นคน
ค้าขายได้แค่นี้ ตรงนี้มันอยู่ที่บุญทำกรรมแต่ง ไม่เท่ากัน 
ทีนี้ถ้าถามว่า ปิดทางจนได้ไหม อย่างที่ 1 หนังสือเล่มนี้
จะบอกเลยว่า แหล่งที่มาของเงินจะได้มาอย่างไรก็แล้ว
แต่ ถ้ามีการแผ่เมตตาเร่ืองการประกอบสัมมาอาชีพ  
แม่ชีว่าเราจะไม่จนอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่จนใจ ไม่จนมุม 
ไม่จนตรอก ไม่จนปัญญาเพราะว่าอย่างน้อยเราแผ่
เมตตาให้กับสิ่งที่ได้มาเลี้ยงชีพของเรา แล้วทีนี้จะปิด
ทางจนได้ไหม ต้องลองทำดู 
 ตัวอย่าง



๒1ดร. แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม 

สูตรค้าขายดี
 
 
 
 แม่ชีมีสูตรค้าขายดีจากแม่ที่ให้ชีวิตแม่ชีว่า จะ
ค้าขายอะไรก็ทำเนื้อตัวให้สะอาด สวดมนต์อิติสุคโต 
ของหลวงพ่อโอภาสีตลอดเวลา ก็เป็นเรื่องแปลกขายดี
จริงๆ แม่ชีค้าขายเป็นตั้งแต่ทอนตังค์เป็นแล้ว แม่ดำจะ
ทำของให้ขาย เช่น อ้อยควั่น ถั่วต้ม แตงโมแบ่งผ่าเป็น
ชิ้น แบกไปก็สวดมนต์ไปขายดีแบบแจกฟรีเลยล่ะ 
 แม่ดำสอนให้ยิ้ม สอนให้พูด เท่าที่จำได้คือถ้าแม่
หรือเตี่ยเรียกเมื่อไหร่ก็ต้อง “จ๋า” เสียงดัง ถ้าเรียกแล้ว
ทำเสียงตอบว่าอะไร หรือเรียกทำไม จะมีตัวเลือกเป็น
ไม้ขัดหม้อข้าวกับก้านมะยมมันที จึงเป็นสิ่งซึมซับว่า 
ถูกสอนมาดี ด่าไม่เป็น (ด่าเป็นตอนมีครอบครัว) 
 แม่ชีพูดมากในสมัยเด็ก ค้าขายอะไรก็ไปไม่นาน
ขายหมดเกล้ียง เพราะหาเงินได้ง่าย จึงไม่คิดจะเรียน
หนังสือ ขายทุกอย่าง เมื่อหาตังค์ได้ง่ายก็ทำให้จำในสิ่ง
ที่พบเห็นทุกเร่ือง ข้างบ้านแม่ชีมียายคนหนึ่งชื่อยาย
หวาน แล้วก็มีป้าอีกคนคือป้าต๊ะ บ้านยายหวานจะทำ

ตัวอย่าง



๒๒ ธรรมะ คา้ขายด ี

ขนมหวานขาย ขายวันต่อวัน ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น แล้วก็อีกหลายอย่าง 
ป้าต๊ะจะเป็นคนคั้นกะทิ คั้นแล้วเอาผ้าขาวบางกรองอีก
สองสามครั้งแม่ชีเคยถามป้าต๊ะว่าทำไมต้องกรองกะทิ
หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้คำตอบจากป้าต๊ะ เพราะป้าต๊ะคง
เหนื่อยที่จะตอบแม่ชีในครั้งเป็นเด็กที่ถามทั้งวัน แม่ชี
เก็บความสงสัยมาถามแม่ดำว่า ทำไมต้องกรองกะทิ
หลายครั้งแล้วก็ได้คำตอบจากแม่ว่า ที่ต้องกรองเพ่ือให้
กะทิสะอาด ขนมจะไม่มีก้นกะลาดำๆ แม่ชีไม่เข้าใจถาม
ซ้ำอีกแม่ดำเลยตอบว่า ทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ความ
สะอาดต้องมาที่หนึ่ง เทวดารักษา เทวดาจูงมือคนมาซื้อ 
เห็นไหมป้าหวานเขาขายดี ทำเสร็จก็ขายหมด พี่ต้อย 
พี่ตุ๋ย พี่ติ๋มเขาเป็นลูกป้าต๊ะ เขาแต่งตัวสะอาด ใครเห็นก็
อยากซื้อ แม่ชีถามแม่ว่า แล้วเทวดาที่แม่บอกมาจูงมือ
คนซื้อขนมมาตอนไหน แม่ดำตอบว่า คนเรามีเทวดา
รักษาทุกคน ถ้าคนนั้นสะอาด ใครเห็นพ่ีท่ีเป็นคนขาย
สะอาด ขนมน่ากินเขาก็ซื้อ ลูกเห็นไหมเขาขายดี ทำ
เท่าไหร่ก็ขายหมด เหมือนเทวดาจูงมือมาซื้อ แม่ชีจำได้
แค่นี้ที่เป็นบทสนทนา 
 แล้ววันหนึ่งก็ถามแม่ว่า แม่จ๋าทำไมแม่ใส่แต่
เสื้อผ้าที่เลอะน้ำมันยางเลอะสีทั้งตัว อย่างนี้เทวดาจะ

ตัวอย่าง



๒๓ดร. แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม 

รักษาแม่หรือเปล่า แม่ดำตอบว่า แม่มีอาชีพนี้ แม่ก็ต้อง
ใส่อย่างนี้ เพราะมันเลอะทั้งวัน แต่แม่ก็ภาวนาพุทโธทั้ง
วัน เทวดาก็ต้องรักษาแม่ เห็นหรือเปล่าคนเอาเรือมาให้
แม่ซ่อมเยอะแยะทำไม่ทัน แม่พูดกับคนเรืออย่างไรเขา
ถึงจ้างให้แม่ทำเรือเขา แม่ดำตอบว่าแม่ก็พูดกับเขาดีๆ 
ทำงานให้เสร็จตามเวลาเขา แค่นี้ก็ทำงานไม่ไหวแล้ว 
พอต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองก็เลยเข้าใจในสิ่งท่ีได้จาก
แม่ดำ พูดดียิ้มแย้มแจ่มใส ทำอารมณ์ให้ปรกติ หักทุน
ได้กำไร ก็ซื้อของฝากลูกค้า ได้ใจคนซื้อ 
 มีอีกแบบที่ไม่ใช่สูตรค้าขายดี เพราะแม่ค้าหน้างอ
คอหัก อะไรดูน่าซื้อแต่คนขายไม่น่าพูดคุยด้วย ลูกค้า
เลือกของก็เบ่ือ ลูกค้าต่อรองก็รำคาญขับไล่ ไปซื้อที่อื่น 
อย่าทะนงว่าสินค้าเราดีไม่ง้อลูกค้านะคะ วันหนึ่งที่
บุญเก่าหมด ต่อให้โยมลดราคาก็ไม่มีใครอยากซ้ือ 
สูตรค้าขายดีต้องอารมณ์ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และอย่า
โกรธลูกค้า ยิ้มไว้นะคะ แม่ชีมีคาถาเงินล้าน พอจะ
รำคาญหรือทำท่าจะไม่มีคนมาซื้อ ให้ตั้งนะโม ๓ จบ   

 
โสพัญปะติวะ ภูสะระกะนา สะหะริตะฆะรัง 

บุพพะโลกะ อัตถินานัง 
 

ตัวอย่าง
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 ถ้าจะให้ดีมากก็ต้องสวดในใจตลอดเวลา จะเป็นบท
สวดอิติสุคโต บทอิติปิโส ภควาฯ หรือจะสวดบทคาถาเงิน
ล้าน จะเลือกสวดบทไหนก็ได้ อย่างนี้เรียกว่า “สัมมา
สติ” คิดดีตลอดเวลา ของที่ขายจะเป็นทิพย์ ใครเห็นก็
ต้องซื้อ เจริญแน่นอน  
 แม่ชีมีตัวอย่างจากลูกศิษย์ ชื่อคุณบัญชา ตั้งสิน 
แกเป็นคนทำสวน แกปลูกชมพู่ ปลูกฝรั่ง ปลูกแก้วมังกร 
เวลาแกไปสวน แกเดินฉีดน้ำไป สวดอิติปิโสฯ ไป แกสวด
อิติปิโสฯ ตลอดเวลา แล้วต้นไม้ของแก อย่างฝรั่งออกท่วม
ต้นเลย ชมพู่ก็ออกมากมาย แก้วมังกรเอยมันออกจนไม่มี
ที่จะติดนะ สวดอิติปิโส ภควา อะระหังสัมมาฯ (บทถวาย
พรพระ) แกสวดให้ต้นไม้ได้ยิน สวดดังๆ เดินไปก็สวดไป 
คนเราจะให้ไปพูดดีตรงไหน แล้วจะให้อะไรกับสิ่งท่ีเป็น
ชีวิตเรา เดินสวดอิติปิโสฯ ให้ต้นไม้ฟัง ให้ผลไม้ฟัง ทุกวัน
นี้ก็ยังทำอยู่ แม่ชีว่าแม่ชีลึกแล้วนะ ไปเจอคุณบัญชาลึก
กว่า สวดมนต์ให้ต้นไม้ฟัง 
 อีกรายเป็นคนใกล้ตัว น้องชายแม่ชีเปิดร้านกาแฟ
สด อยากให้ลูกกับเมียมีอะไรทำ เพราะว่าลูกกับเมียเขา
อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วเขาไปทำงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง เขา
ถามว่าจะทำยังไงถึงจะขายดี แม่ก็ให้สวด อิติสุคโตไว้ บท
หลวงพ่อโอภาสี เขาถามสวดวันละกี่จบ บอกวันละ � จบ 

ตัวอย่าง
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หรือว่าจะสวดไปป้ันซาลาเปาไปก็ได้ ชงกาแฟไปก็สวด
ไป คนที่กินเขาจะได้มีความสุข เราไม่ได้ไปทำของใส่เขา
นะ คือเราบริกรรมให้มีสมาธิในการปั้นในการทำ เขาก็
คิดว่าคงจะขายได้วันละ 10 แก้วก็พอแล้ว ผ่านไปไม่
นานเขาก็โทรมาบอกว่า สวดจบเดียว ซาลาเปายังปั้น
ไม่ทันเลย ขายดีมากๆ 

 
บทสวดมนต์ของหลวงพ่อโอภาสี 

“อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ 
ปฐวีคงคา พระภูมมะเทวา ขะมามิหัง”  

 

ตัวอย่าง
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บุญ
 
 
 
 เรื่องบุญเป็นเร่ืองน่าสนใจเร่ืองหนึ่งท่ีผู้คนในยุค
นี้ไม่มีความเข้าใจในบุญเลย ต่อเมื่อธุรกิจล่มสลาย หรือ
ป่วยไข้ ติดขัดในหน้าที่การงานจึงทำให้หันมาประพฤติ 
ปฏิบัติ เรียกว่า อยากมี อยากเป็นเหมือนอย่างเคย ก็
ต้องขอบคุณความวิบัติทั้งหลาย ที่ทำให้ชีวิตหันเหเข้า
ทางธรรม 
 แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่แสวงหาบุญ โดยเข้าใจ
บุญในทางที่ตนเองเข้าใจ คำอธิษฐานคือ หนึ่งในบุญ
กิริยา 10 ประการ บุญสำเร็จด้วยแรงอธิษฐานของใจ 
เมื่ออธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ เจ้า
กรรมกับนายเวรก็มาเบิกบุญตามแรงอธิษฐาน มายืม
เงินแล้วไม่คืน มาให้รักแล้วหักหลัง มาเป็นลูกก็เป็นลูก
เวรลูกกรรม เร่ืองครอบครัวก็บานปลาย กลืนไม่เข้า 
คายไม่ออก เพราะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ต้อง
อธิษฐานให้เป็น  เช่น 
  

ตัวอย่าง
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 “ขอให้บุญของข้าพเจ้าที่เคยสร้างกุศลไว้ทุกภพ ทุก
ชาติ จงส่งผลให้สัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ของข้าพเจ้า ถ้า
ข้าพเจ้าเคยสร้างเวร ผูกกรรมไว้กับผู้ใดไม่ว่ามนุษย์หรือ
สัตว์ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ส่วนผู้ใดเคยสร้างทุกข์สร้าง
โทษไว้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ขอจองเวรอีกต่อไป” 
  
 เลิกให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะ จะได้ไม่สงสัย     
ในบุญ 
 

ตัวอย่าง




	ธรรมะค้าขายดี
	โดย ดร. แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม
	จัดทำโดย บริษัท บี พลัส พับลิชชิ่ง จำกัด
	คำนำสำนักพิมพ์
	คำนำผู้เขียน
	สารบัญ
	ความตั้งใจ
	ปิดทางจน
	สูตรค้าขายดี
	บุญ



