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การเปล่ียนแปลงเป็นวิถีทางธรรมชาติ  จ าตอ้งปรับตวัและสร้างภูมิคุม้กนัเพ่ือสามารถเตรียมรับ
สภาวการณ์กบัการเปล่ียนแปลงของสังคม เราจึงตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติ จิตใจและพฤติกรรม วิถีชีวิต
ต่างๆ  เพ่ือการท่ีจะมีสุขภาพดีแบบยัง่ยืน หรือภาวะท่ีเป็นสุขแบบสมดุลทั้ง 4 ดา้น (องคก์ารอนามยัโลก) 
และสอดคลอ้งกบัแนวพระราชด าริวิถีการด ารงชีวิตตามแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือใหป้ระชาชนทุก
ระดบัสามารถด ารงชีพไดด้ว้ยความผาสุกในทุกสภาวการณ์ของบา้นเมืองและสามารถพ่ึงพาตนเองได ้

ผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาท่าฤๅษีดดัตนดว้ยวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการบริหารร่างกาย
แบบฤๅษีดดัตนของไทย เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีคน้พบแปรรูปสู่การออกแบบตกแต่งภายในสถานบริการ
แพทยแ์ผนไทย เพ่ือการสร้างเสริมดุลยภาพของชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

ในการด าเนินการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามจากวดัพระเชตุพนฯ ด้วยการ  สังเกต และ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญโดยใช ้แบบสอบถาม และศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น า
ขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา แปรรูปสู่การออกแบบตกแต่งภายในสถานบริการแพทยแ์ผน
ไทยเพ่ือสร้างรูปลกัษณ์และเน้ือหาทั้งพ้ืนท่ีภายในโครงการใหส้อดคลอ้งกนัและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ผลการศึกษาฤๅษีดัดตนสามารถส่ือให้เห็นถึงภูมิปัญญาตะวนัออกท่ีแฝงไวใ้นท่าทางการ
บริหารร่างกายเพ่ือการมีสุขภาวะดีและยัง่ยืน ดว้ยหลกัการเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างกายและจิต เป็น
ศาสตร์ท่ีใชรั้กษาโรคทางกายและจิตวิญญาณ เป็นวิธีการรักษาสุขภาพโดยใชห้ลกัการในพุทธศาสนา เป็น
หนทางแห่งการพน้ทุกข์ดว้ยความเพียร หลกัแห่งการพ่ึงพาตนเองดว้ยวิถีธรรมชาติตามแนวทางพุทธวิธี  
แก่นแทข้องฤๅษีดดัตน คือ ดุลยภาพ  “กด คลึง ดึง ดัด ด ำรงไว้ซ่ึงดุลยภำพทั้งส่ี  เพื่อกำรมีสุขภำพดีแบบ
องค์รวมและยัง่ยนื” คือการรักษาดุลยภาพของชีวิต เกิดภาวะเบากาย สบายใจ  สภาวะสบาย หรือสุขสมดุล 

ในการแปรรูปสู่การออกแบบภายในน า key word มาเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
โดยการถ่ายทอดแทนค่าของการสร้างพ้ืนท่ี รูปลกัษณ์และเน้ือหาทั้งพ้ืนท่ีภายใน ดว้ยสัญลกัษณ์แห่งความ
สมดุลและสมบูรณ์  แทนค่าและตีความดว้ยหลกัการพุทธศาสนา ศิล สมาธิ ปัญญา ผลท่ีไดคื้อรู้แจง้  เพ่ือ
แสดงออกนยัยะท่ีแฝงไวจ้ากภูมิปัญญา คือความสมดุล ดว้ยการกด คลึง ดึง ดดั ใหพ้ื้นท่ีภายในเกิดสภาวะ
สบาย  โปร่ง โล่ง และสุขภาพดีตามสมมุตติฐานของการศึกษาเพ่ือการมีสุขภาพดีและยัง่ยืน 
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Change is a natural thing that must happen. We must adjust oneself and create the 

immunity in order to take on the socialchange. We must change attitude, mind, behavior and 

various lifestyles in order to have a good and sustainable good health. It is balanced 

happiness in 4 aspects (WHO) and consistent with the royal opinion of his majesty the king in 

the lifestyle of "sufficiency economy" so that everyone can live their lives happily in every 

political situation and can depend on themselves. 

The research chose to study contorting hermit with the objective the intelligence in 

contorting hermit exercise of Thailand in order to pass on the intelligence that is found to the 

interior design in Thai medicine service place in order to create the balance of sustainable life. 

In the study to collect field data from Pho Temple and survey, observe and 

interview experts by using the tool which is a questionnaire and study from documents, 

articles and related research and use the data to analyze and conclude the study result and 

transform to interior design in Thai medicine service place in order to create characteristics 

and content in the whole area of the project so that it is consistent and have uniqueness. 

From the study of contorting hermit, it can convey the eastern intelligence that has 

been hidden in body exercise for having a good and sustainable health because the principle 

of contorting hermit is related to the body and the mind. It is the science that is used to treat 

physical and spiritual disease. It is a method to maintain health by using the principle in 

Buddhism as a way to escape from misery by diligence. It is a way of self-dependence by 

natural method according to Buddhist way. The real core of contorting hermit is "pressing, 

caressing, pushing, and contorting and it maintains the four balance in order to have a good 

health in integration and sustainable way. This is the maintenance of life balance.  

In the transformation into interior design, the key words have been used as concept 

in the design by representing creation of area, image and content in the entire inside area by 

the symbol of balance and fertility and represent and interpret by Buddhism principle, precept, 

concentration and intelligence in order to show the underlying meaning from intelligence 

which are balance by pressing, caressing, pulling and bending so that the inside area is 

sparse and airy and this would create good health to people using the service according to 

the hypothesis of education for good and sustainable health. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ยรู  โมสิกรัตน์ 
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ  อินพนัทงั  ทีปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  
ซึงไดใ้หค้าํปรึกษาขอ้ชีแนะ และความช่วยเหลือในหลายสิงหลายอยา่ง จนกระทงัลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
และผูช่้วยศาสตราจารย  ์ร.ต.อ. ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  ทีทาํให้มีความพยายายามมุมานะในครังนี       
ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ทีนี  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยก์รรมการสอบวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารยเ์อกชาติ  
จนัอุไรรัตน์, อาจารยไ์พบูลย ์ จิรประเสริฐกุล,  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ทิดศกัดิ  เหลก็ดี  ทีให้ความ
กรุณาในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของการศึกษา  

ขอบใจเพือนมณัฑนศิลป์ ปริญญาโท รุ่น 4  ทีร่วมฝ่าฟันและเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั 
คอยใหค้วามช่วยเหลือร่วมกนัมาโดยตลอด  ขอบใจพีนอ้งมณัฑนศิลป์  ปริญญาโทรุ่น  1, 2, 3, 5,   
6, 7, 8 ทีคอยให้กาํลงัใจ  รวมถึงเพือนพีน้องอุเทนถวายทุกคนทีคอยให้กาํลงัใจ  และขอบคุณ     
นายกิตติเจตน์  วาศวิท  ผูซึ้งคอยดูแลเป็นกาํลงัใจและคอยช่วยเหลือตลอดมา  รวมถึงผูมี้พระคุณทุก
ท่านทีมิไดเ้อ่ยนามไว ้ณ ทีนี  

สุดท้ายนี  กราบขอบพระคุณแม่รุ่งราตรี  สว่างวงศ์  และพีสาว นางสาวรัชฎาภรณ์  
เหมือนทอง ผูซึ้งใหก้าํลงัใจในทุกวินาที คอยใหค้าํแนะนาํและใหทุ้กสิงทุกอยา่งกบัผูศึ้กษาตลอดมา 
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