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บทที่ 1
บทนํา
ที่มา และความสําคัญของปญหา
ธรรมชาติบําบัดนับเปนศิลปะของการเยียวยา วิถีสุขภาพแนวเกาแตปรับนํามาใชใหม
เนื่องจากในปจจุบันมีผูใหความสนใจดูแลรักษาตนเองดวยธรรมชาติบําบัด ซึ่งมีทั้งผูปวยโรคมะเร็ง
โรคภูมิแพ โรคไมเกรน หรือแมแตผูที่แข็งแรงก็หันมาสนใจดูแลรักษาตนเองดวยวิถีธรรมชาติ
เพราะในปจจุบันสภาพแวดลอมของสังคมมีทั้งสารพิษ มลพิษ อาหาร ผูคนในปจจุบันจึงออนแอทั้ง
รางกายและจิตใจ การรักษาตนเองดวยธรรมชาติบําบัดสามารถบําบัดไดทั้งดานรางกายและจิตใจ
ดว ย พื ช ผั ก สมุนไพรหรื อการฝกโยคะถือเปน ภูมิป ญญาไทยที่ไ ดสั่งสมมานาน เมื่ อเทียบกับ
การแพทยแผนตะวันตกกับตะวันออกแลว จะพบวาทางตะวันออกจะนําหนาในดานของการนําเอา
วิถีจากธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดที่เรียกกันวา ภูมิปญญาทางตะวันออก
วิถีชีวิตของคนในปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและการทํางานกอใหเกิดความเครียดและ
ผลกระทบตอสภาวะจิตใจ สงผลตอยังรางกายกอใหเกิดโรคตางๆ ทําใหมีผลตอการทํางานและ
ปญหาสวนตัวซึ่งในปจจุบันมีผูเปนโรคนี้กันมากในทุกระดับตั้งแตนอยจนถึงระดับมากแลวแต
ระดับความเครียดซึ่งโรคเครียดเปนโรคที่มีความผิดปกติดานความกังวล ผูปวยจะมีลักษณะอาการ
วิตกกังวลมากเกินปกติ บางคนมีอาการ นอนไมหลับ ใจสั่น ตื่นเตน ตกใจงาย เหงื่อออกมากผิดปกติ
ปวดศีรษะ แนนหนาอก แนนทอง ชาตามตัว การศึกษาวิถีธรรมชาติบําบัดอันเปนกระบวนการทาง
ธรรมชาติจะนําไปสูการเขาถึงผูปวยไดอยางดี
ทางดานการแพทย มนุษยในป ค.ศ. 2000 มีอายุยืนยาวขึ้นหนึ่งเทาตัวของบรรพบุรุษเรา
ในป ค.ศ.1900 โรคติดตอหลายชนิดถูกกวาดลางจนหมดไป แตโรคที่เกิดจากความเครียด ความทุกข
และสิ่งแวดลอม Launch Internet Explorer Browser.lnk ที่เปนพิษภัย อัตราการตายจากการฆากัน
ตายและฆาตัวตายเพิ่มสูงขึ้น โรคซึมเศราจะเปนปญหาที่เปนภาระโรค และเสียคาใชจายมหาศาล
เปนลําดับ 2 รองจากโรคหัวใจในอีก 10 กวาปขางหนา ดังนั้นถาเราสามารถบําบัดและผอนคลาย

1

2
จิตใจของคนวัยทํางานได ก็สามารถลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดสวนหนึ่ง1 จํานวนผูปวยจิต
เวชที่มารับบริการในคลินิกคลายเครียดของหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตปงบประมาณ 2546-2548
โดยรวมมีอัตราสูงขึ้น เชนรพ.ศรีธัญญา ในป 2546 มีผูปวยจํานวน 299 คน และในป 2548 มีอัตรา
เพิ่มเปน 496 คน2
ไดมีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดพบวาหนึ่งในสี่ของคนงานบอกวาไดรับ
ความเครียดจากที่ทํางานสามในสี่บอกวาความเครียดจากที่ทํางานมากวาสมัยอดีต และพบวา
ความเครียดจากที่ทํางานทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เศรษฐกิจและครอบครัว โดยมีการสํารวจพบวา
มีความเครียดจากที่ทํางานรอยละ 26-403 เพศมีความสัมพันธกับระดับความเครียด โดยที่พนักงาน
หญิงมีระดับความ เครียดมากกวาพนักงานชาย4
ความมุงหมาย และวัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาวิถีธรรมชาติบําบัดในดานสมุนไพรเพื่อคืนความสมดุลตอรางกายและจิตใจ
2. ศึกษาสาเหตุและปญหาพฤติกรรม สภาพแวดลอมที่เปนปจจัยกอใหเกิดความเครียดใน
กลุมคนทํางาน
3. นําผลลัพธของการศึกษาวิถีธรรมชาติบําบัดในดานสมุนไพรและปญหาที่กอใหเกิด
ความเครียดของกลุมคนทํางานมาพัฒนาเพื่อการออกแบบ

1

หมอมเจาสมชาย จั กรพัน ธุ, ความสุขของคนไทย_ความสุขที่พอเพี ยง หมอมหลวง
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2549. เขาถึงไดจาก http://www.dtam.moph.go.th/alternative/
news/newsblockdetail.php? newsid=1012
2
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต, รายงาน สจ.รง.2011 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ13 ตุลาคม
2549. เขาถึงไดจาก http://www.dmh.moph.go.th/report/patient/ipd.asp
3
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร, ความเครียดที่เกิดจากที่ทํางาน [ออนไลน], เขาถึง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2549. เขาถึงไดจาก http://www.rploei.go.th/web/index.php?option=com_content
&task=view&id=123&Itemid=9
4
ชัชสรัญ เต็งพงศธร, การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการปญหาของพนักงานบริษัท
โรงงาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ13 ตุลาคม 2549. เขาถึงไดจาก http://research.mol.go.th/rsdat/Data/
doc/ TU47158.doc

3
กรอบแนวความคิด และสมมติฐานของการศึกษา

ธรรมชาติบําบัด
รางกาย / จิตใจ

การขับพิษโดย
ธรรมชาติ

การหมุนเวียน
ของลมปราณ

น้ํา
แสงแดด

อาหาร

โยคะ
ชี่กง
สมาธิ

อากาศ

ชา
สมุนไพร

โคลน
การนวด,อบ
โดยสมุนไพร

วิถีความเชื่อ
การแปรรูปสมุนไพร
การบําบัดรักษา

ความสมดุล
การออกแบบศูนยบําบัดและฟนฟู
สําหรับคนวัยทํางาน

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด
สมมติฐานของการศึกษา
การศึ ก ษาวิ ถี ธ รรมชาติ บํ า บั ด ในด า นร า งกายและจิ ต ใจด ว ย สมุ น ไพร นํ า มาสู ก าร
ออกแบบที่มีผลตอร างกายและจิตใจของคนวัยทํางาน ทั้งดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่
กอใหเกิดความเครียด และการผอนคลายโดยการใชวิถีธรรมชาติบําบัดโดยการขับสารพิษ และ
สมุนไพรเพื่อใชในการบําบัดฟนฟูรางกายและจิตใจของคนวัยทํางาน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาวิถีธรรมชาติบําบัดสําหรับรางกายและจิตใจดานสมุนไพร

4
2. ศึ ก ษาสาเหตุ ข องป ญ หาของคนวัย ทํา งานอายุร ะหวาง 18-44 ป ผูที่ ทํา งานออฟฟ ต
บริเวณในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการบําบัดฟนฟูรางกายและจิตใจ
ขั้นตอนการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
1.1 หลักทั่วไปในวิถีธรรมชาติบําบัดและปญหาของคนวัยทํางาน
1.2 หลักปรัชญาและรูปแบบของทฤษฎีความสัมพันธระหวางมนุษยกับวิถีธรรมชาติ
1.3 งานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข อ งกับ การบํา บัด ด ว ยธรรมชาติ วิ ถีธ รรมชาติ ความสมดุ ล ของ
รางกาย
1.4 ประเด็นที่นาสนใจของการปฏิบัติตนเองในวิถีธรรมชาติเพื่อคลายเครียดโดย
2. การสอบถามบุคคลวัยทํางาน ประมาณ 100 คน
3. การวิเคราะหขอมูล
4. การสรุปผลการศึกษา
ขอจํากัดของการศึกษา
การบําบัดดวยธรรมชาติบําบัดสามารถบําบัดไดหลายวิธี คอนขางกวางเพราะฉะนั้นจะ
เนน การบําบัดดวยสมุนไพร ซึ่งก็เปนวิธีหนึ่งที่บําบัดได
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นําภูมิปญญาดานสมุนไพรมาศึกษา โดยการใชกับพื้นที่โดยสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมคนทํางานไดทั้งรางกายและจิตใจ

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ธรรมชาติบําบัด (Nature cure)
1. ธรรมชาติบําบัดคืออะไร
1.1 ธรรมชาติบําบัด คือ ศิลปะแหงการดํารงชีวิต
1.2 ธรรมชาติบําบัด คือ ศิลปะแหงการเยียวยารางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยอาศัย
การดําเนินชีวิตอันสอดคลองกับธรรมชาติ
1.3 ธรรมชาติบําบัดคือ การรักษากายและจิตโดยใชกระบวนการธรรมชาติและอาศัย
สิ่งแวดลอมใกลตัวเปนปจจัยเกื้อหนุนในกระบวนการรักษา เชน อาหาร อากาศ แสงแดด โคลน น้ํา
เปนตน ตั้งอยูบนหลักการวา กายและจิตอยูในสภาวะสมดุลมีศักยภาพและพลังในการจัดการโรคได
ทุกชนิด
2. การรักษาตามวิธีธรรมชาติบําบัด
2.1 กระบวนการรักษาตามวิธีธรรมชาติบําบัด คือ การจัดระบบความเปนอยูให
สอดคลองกับธรรมชาติ ชวยเกื้อหนุนใหพลังตามธรรมชาติของกายและจิตไดดูแลตนเองดวยวิธีการ
ตางๆ เชน การปรับเปลี่ยนอาหาร การอดอาหาร การสวนทวาร การลางพิษ การอาบแดด การนวด
เปนตน เพื่อใหธาตุทั้ง5 ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ และปราณมีความสมดุล อันนําไปสูรางกายและจิตใจที่
แข็งแรงขึ้น
แม ว าหลั ก ธรรมชาติบํ า บั ด จะมีห ลายตํ า รับ แต โดยรวมจะมี ค วามคล า ยคลึ ง กั น
เพียงแตอาจจะเนนไปคนละอยาง เชน บางตํารับเนนการลางพิษ บางตํารับเนนการอดอาหาร บาง
ตํารับใชยาสมุนไพรชวยในการรักษา บางตํารับใชวิตามิน บางตํารับเนนเรื่องสมาธิและจิต เปนตน
เพราะรางกายของคนแตละคนไมเหมือนกัน ภูมิหลังก็ตางกันวิธีรักษาจึงตองปรับเปลี่ยนใหเขากับ
แตละคน เพราะธรรมชาติบําบัด คือ ศิลปะแหงการใชชีวิต ไมตายตัวดังเชนแพทยแผนปจจุบัน1
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ศรีสุดา ชมพันธ, อธิษฐาน คงทรัพย และเพียงพร ลาภคลอยมา, ธรรมชาติบําบัด ศิลปะ
การเยียวยารางกายและจิตใจเพื่อสมดุลของชีวิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสวนเงินมีมา , 2547), 7 – 8.
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2.2 ธรรมชาติบําบัด คือ การดูแลรักษา กาย ใจ โดยขบวนการธรรมชาติ ตั้งอยูบนหลัก
วาโรคทุกชนิด ทั้งรางกายและจิตใจของคนเรา สามารถเยียวยารักษาตัวเองได ถารางกายอยูในสภาพ
สมดุลปกติ โรครายตางๆที่เกิดขึ้นจํานวนมาก เชน มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เสนเลือด
หัวใจตีบตัน ภูมิแพ หืดหอบ ฯลฯ เกิดจากการดําเนินชีวิตที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะคนที่อยูในเมือง
ใหญๆ และ รับประทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปอน เชน เนื้อสัตวที่เลี้ยงดวยฮอรโมนเรงการ
เจริญเติบโต ยาปฏิชีวนะ หรือ รับประทานยาหรือฉีดยาที่ทําจากสารเคมี สารเหลานี้จะตกคางอยูใน
รางกายมาก หรือการใชชีวิตที่เครียดเกินไป หักโหมเกินไป กังวลเกินไป ออกกําลังกายไมเพียงพอ
พักผอนไมเพียงพอ ดังนั้น การดูแลสุขภาพของคนเราจะเนน เรื่องอาหาร การรับประทานอาหารที่ดี
ก็จะทําใหมีสุขภาพดี สุขภาพของคนขึ้นอยูกับ พฤติกรรมของการรับประทานอาหาร Bacteria ไมมี
ผลทําใหเกิดโรคตอรางกาย การเจ็บปวยของคนลวนเกิดจากอาหารที่มีสารพิษปนเปอนที่คนเรา
รับประทานเขาไป เรื่อง ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนเรื่องของธรรมชาติที่ตองเรียนรู
ขบวนการขับสารพิษออกจากรางกาย มี 4 ทาง คือ ทางจมูก ทางเหงื่อ ทางปสสาวะ
และ ทางอุจจาระ คนเราควรหมั่นหายใจลึกๆ จะไดอากาศบริสุทธิ์เขาไปในปอด เพื่อนําออกซิเจน
เขาไปหลอเลี้ยงรางกาย และควรตากแสงแดดออนๆ ทั้งในตอนเชาและตอนเย็น เพื่อดูดสารพิษออก
จากรางกาย ซึ่งเปนวิธีดูแลรักษาสุขภาพอยางงายๆ ที่คนทั่วไปสามารถปฏิบัติได ในเวลาที่คนมี
อาการเจ็บปวยรางกายจะเสียสมดุล ถาจะแกไขใหสมดุลก็ตองปรับสภาพทั้งรางกายและจิตใจ
วิธีการอดอาหารเพื่อลางพิษ เปนทางเลือกหลักของวิชาธรรมชาติบําบัด บางคนอา
จอดอาหาร 7 วัน บางคนอดอาหาร 14 วัน แตบางคนอาจตองอดอาหารถึง 21 วัน แลวแตอาการของ
โรค กอนการอดอาหารตองเตรียมความพรอมกอน โดยใหรับประทานผักและผลไมเพื่อปรับสภาพ
รางกาย 3 วัน หลังจากนั้น 4 วันแรก ใหดื่มน้ําเปลาอยางเดียว อีก 3 วัน ตอมาใหดื่มน้ําผึ้งผสมน้ํา
มะนาว และ 3 วันสุดทาย ใหดื่มน้ําผลไม จากนั้นคอยๆปรับสภาพรางกายโดยใหรับประทานผักสด
และผลไม แลวกลับมาใชชีวิตปกติตามเดิม
Jacob กลาววา หากคนเราดูแลเรื่องอาหารการกิน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหสอดคลอง
กับธรรมชาติ ไมรับประทานยา เพราะยาไมเพียงแต ฆาเชื้อโรคเทานั้น แตยังทําลายภูมิตานทานโรค
ในรางกาย ยาแผนปจจุบันแมจะชวยยับยั้งอาการปวดหรืออาการไข แตนั่นก็เปนเพียงการกดอาการ
ไมไดเปนการรักษาใหหายขาด การรักษาอยูที่ตัวของเราเองที่หันมารักษาตามแนวทางธรรมชาติ
บําบัด วิชาธรรมชาติบําบัดขนานแทไมใชหมอบําบัดคน หมอเปนเพียงผูใหคําแนะนําปรึกษา
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จากนั้นผูปวยจะเปนผูบําบัดเอง วิชาธรรมชาติบําบัดเปรียบเปรยใหเห็นวา หองครัวก็คือโรงพยาบาล
คุณแมก็เหมือนหมอในบาน จะทําใหคนในบานเจ็บปวยหรือสุขภาพดี ก็ขึ้นอยูกับ
คุณหมอคนนี2้
3. ปรัชญาของธรรมชาติบําบัด
ธรรมชาติบําบัดคือหลักสุขภาพอีกแนวหนึ่งที่มีหลักปรัชญาพื้นฐานแตกตางไปจาก
หลักคิดของการแพทยแบบแผนที่เราเห็นกันอยูจนจําเจ เริ่มตนจากคําถามที่วา คนเราเกิดโรคได
อยางไร การแพทยแบบแผนถือวาโรคเกิดขึ้นแกคนเราได 6 ประการคือ เปนแตกําเนิด เกิดจากติด
เชื้อ จากอุบัติอันตราย เกิดจากเนื้องอก จากภูมิตานทานไวเกิน และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
แตธรรมชาติบําบัดถือวา สุขภาพที่ดีคือองคเอกภาพของมลสารและพลังงานที่ประกอบ
ขึ้นมาเปนตัวเรา ทั้งรางกาย จิตใจและอารมณ องคเอกภาพนี้ยังปรับสมดุลกับสภาพแวดลอม ตราบ
ใดที่องคเอกภาพนี้เสียสมดุลไป คนเราก็จะปวยเปนโรค
จากปรัชญาที่แตกตางกันเชนนี้ นําไปสูวิถีปฏิบัติตอโรคดวยวิธีที่ไมเหมือกัน การแพทย
แบบแผนจะใชยาและมีดไปปฏิบัติตอโรคอยางซึ่งๆหนา เชนติดชื้อก็กินยา เนื้องอกก็ผาตัด
ภูมิตานทานไวเกินก็ใชเสตอรอยดกดภูมิตานทาน เครียดก็กินยาระงับประสาท นอกจากนั้นแลวก็ได
แตปลง
แต วิ ธี ก ารของธรรมชาติ บํ า บั ด ถื อ ว า ร า งกายมี พ ลั ง แห ง การสมานคื น ตราบใดที่
ภาวการณแวดลอมอํานวย หนาที่ของธรรมชาติบําบัดจึงอยูที่การปรับดุลยภาพที่เสียไปใหกลับคืนมา
ธรรมชาติบําบัดจะยึดหลัก 3ประการเปนหนทางสูสุขภาพ หนึ่งคือสัดสวนอาหารที่ถูกตอง สองคือ
ขจัดพิษออกจากรางกาย สามคือการปรับรางกายและจิตใจสูดุลภาพ และดวยหลักใหญทั้ง 3 ประการ
นักธรรมชาติบําบัดเชื่อวา ตราบเทาที่เรารักษาสุขาภพที่ดีใหคงไวได คนเราจะมีชีวิตยืนยาว ตราบ
นานเทานาน
ทุกวันนี้ ผูคนชาวโลกและชาวไทยหันเขาหาธรรมชาติมากมายขึ้นทุกที เราจะไดยินขาว
คราวของนักกีฬาระดับชาติที่กินผักเปนอาหารหลัก ใน 48 ชั่วโมงแรกกอนเขาแขงขัน แลวพิชิต
เหรียญทองไดดวยพลังผัก ไดพบเพื่อนบางคนที่ไมยอมกินยาลดไข หรือลดน้ํามูก แตกินวิตามินซี
เม็ดโตๆครั้ง 1 กรัมทุก1ชั่วโมงเพื่อตอสูกับไขหวัดที่มาเยือน แลวเขาก็หายจากโรคหวัดเพียงชั่ว
ขามคืนเดียว บางวันเราอาจพบคุณปาผูมีอาการปวดเขา เธองดอาหารเนื้อทุกชนิดรวมกับการใชน้ํา
รอนสลับกับน้ําเย็นจากน้ําแข็งราดรดหัวเขา อาการของเธอกลับฟนคืนภายใน 10-15 วันโดยไมตอง
2

Jacob Vadakkanchary อางถึงใน กองการแพทยทางเลือก, ธรรมชาติบําบัด
[ออนไลน],เขาถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2549. เขาถึงไดจากhttp://www.dtam.moph.go.th/alternative/
viewstory.php?id=37
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ใชตานอักเสบ อีกวันหนึ่งเราอาจพบนักธุรกิจผูเสพติดยาตานความเครียดสมัครเขาแคมปธรรมชาติ
บําบัด แลวกลับเขาที่ทํางานดวยสุขภาพใหมเหมือนเกะกลอง3
รางกายมนุษยตั้งแตศีรษะถึงเทา สรางขึ้นจากอาหารที่รับประทานเขาไป พลังธรรมชาติ
ในการบําบัด ตัวเองในมนุษย อยู ที่รางกาย และอาหารที่ช วยปรับสมดุ ลใหกับรางกาย การ
รับประทานอาหารอยางสมดุล จึงจะทําใหรางกายตานทานโรคไดดี ลดความรุนแรงของความ
ผิดปกติของรางกายได
"แนวคิดทําอาหารใหเปนยา มิไดสงเสริมใหผูปวยเลิกกินยา แลวหันมากินอาหารเพื่อ
รักษาโรคเพียงอยางเดียว แตชวยหาหนทางใหคนรุนใหมรับประทานอาหารใหเหมาะกับโรค โดยใช
ขนาดอาหารที่ถูกตอง เพื่อใหออกฤทธิ์เปนยาไดดวย เปนการเสริมฤทธิ์กันระหวางอาหารกับยา”
"โภชนาการและโรคไมใชเรื่องยาก เพียงแครูวาอาหารอะไรที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ของเราแลวเลิกกินอาหารเหลานั้น ก็ถือวาเปนการเริ่มตนสุขภาพดีที่ถูกตองแลว"4
4. ธรรมชาติกับการเยียวยา
4.1 การเจริญภาวนา เครื่องมือแหงการเรียนรูตนเอง เพื่อนําไปสูหนทางแหงการหลุด
พนจากอดีต และการกาวขามสิ่งที่เรียกวาอนาคต มีเพียงเวลาที่สําคัญที่สุด คือ ปจจุบันขณะ
4.2 โยคะ ศาสตรแหงการเรียนรูตนเอง เปนการผสานระหวางกายกับจิตใหเกิดความ
สมดุล ชวยเพิ่มพูนความแข็งแรงใหกลามเนื้อ และกระตุนระบบการทํางานใหกับสวนตางๆ ของ
รางกายมีผลทั้งอวัยวะภายในและภายนอก ซึ่งแตกตางจากการออกกําลังกายทั่วไปหลักการที่สําคัญ
ของโยคะแนวไกวัลยธรรม คือ นิ่ง สบาย ใชแรงแตนอย เกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ธรรมชาติบําบัด ศิลปะแหงการดําเนินชีวิตและเปนการเยียวยากาย จิต และวิญญาณ
โดยใชกระบวนการธรรมชาติและอาศัยสิ่งแวดลอมใกลตัวเปนปจจัยเกื้อหนุนกระบวนการรักษา ใช
อาหาร อากาศ แสงแดด โคลน น้ําเปนตน ตั้งอยูบนหลักการวา รางกายและจิตที่อยูในสภาวะสมดุล
ซึ่งมีศักยภาพและพลังในการจัดการไดทุกโรค5

3

บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, ธรรมชาติบําบัด วิถีสุขภาพแนวใหม, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
รวมทรรศน ,2535),19-21
4
ศูนยสุขภาพธรรมชาติบําบัด ไบโอติค, ธรรมชาติบําบัดคืออะไร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
11 ธันวาคม 2549. เขาถึงไดจาก http://wave.prohosting.com/biotik/health.html
5
เพียงพร ลาภคลอยมา, ธรรมชาติบําบัด คืออะไร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 ธันวาคม
2549.เขาถึงไดจาก http://www.semsikkha.org/article/article214.php
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ธรรมชาติบําบัด (naturopathy) ใชทฤษฎีของธรรมชาติ เพราะมนุษยที่ถูกตองควร
ปรับตัวใหเขากับธรรมชาติแตในปจจุบันมนุษยพัฒนาวิถีชีวิตหางออกไปจากธรรมชาติ มีการปรุง
แตงมากมาย ทั้งการรับประทาน ที่อยูอาศัย วิถีชีวิต ถาหากเราปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ พยายามอยู
กับอากาศบริสุทธิ์ อาหารดี แสงแดด การสุขอนามัยสวนบุคคลดี น้ําบริสุทธิ์ ออกกําลังกายพอเหมาะ
และพักผอนพอเพียง ลดความตึงเครียด จากสิ่งแวดลอมภายนอก และฝกจิตใหนิ่ง จะเปดโอกาสให
เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ทําใหระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน ระบบฮอรโมนตาง ๆ เปนปกติ
วิธีการนี้มุงไปทางการปองกันโรคมากกวาการรักษา6
5. สมุนไพรกับการบําบัด
5.1 ความหมายสมุนไพร
สมุนไพร (Medicinal Plant หรือ Herb) กําเนิดจากธรรมชาติและมีความหมายตอ
ชีวิตมนุษยโดย เฉพาะในมิติทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการสงเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค
ความหมายของยาสมุนไพร ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ไดระบุวา " ยาสมุนไพร หมายความวา
ยาที่ไดจากพฤกษาชาติ สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งมิไดผสมปรุง หรือ แปรสภาพ" สมุนไพรนับเปน
เทคโนโลยีพื้นบานที่สําคัญ ประการหนึ่งในการดูแลรักษา สุขภาพ ตนเองของประชาชนไทย และ
เปนวิทยาการที่เหมาะสมในงาน สาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรที่สงเสริม ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ประกอบดวยสมุนไพรเดี่ยว และสมุนไพรแบบตําหรับ (ยาไทย) อาจกลาวไดวาสมุนไพรสําหรับงาน
สาธารณสุขมูลฐานคือ สมุนไพรที่ใชใน การสงเสริม สุขภาพ และการรักษาโรค / อาการเจ็บปวย
เบื้องตน สมุนไพรสําหรับงาน สาธารณสุขมูลฐานสวนใหญเปนพืชสมุนไพร พืชหรือตนไมมี
องคประกอบ สําคัญ 5 สวน คือ ราก ลําตน ใบ ดอกและผล สวนของพืช เหลานี้ มีรูปรางลักษณะ
โครงสราง และบทบาท ตอพืชที่แตกตางกัน การนําสมุนไพรมาใชเปนยาตองคํานึงถึงธรรมชาติของ
สมุนไพรแตละชนิด พันธุ สมุนไพร สภาวะแวดลอม ในการปลูก ฤดูกาล และชวงเวลาที่เก็บ
สมุนไพร นับเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดคุณภาพของสมุนไพร7
สวนสมุนไพรเปนพืชอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งมีการปลูกใชประโยชนมานานแลว เพราะ
บางชนิดสามารถนํามารับประทานเปนอาหาร ใหคุณคาทางอาหารและยังใหรสชาติที่ทําใหเจริญ
6

สุรวุฒิ ปรีชานนท, Complementary and Alternative Medicine (CAM) in
Rheumatic
Diseases [ออนไลน ], เข า ถึ ง เมื่ อ 1 กุ ม ภาพั น ธ 2550.
เข า ถึ ง ได จ าก
http://www.dmc.tv/forum/lofiversion/index.php/t1864.html
7
วารุ ณี สี ห านาถ, ความหมายสมุน ไพร,[ออนไลน] เขา ถึง เมื่อ 10กุม ภาพัน ธ 2550.
เขาถึงไดจากhttp://web.cpss.ac.th/~herb/index3.html

10
อาหาร สมุนไพรหลายชนิดยังมีสรรพคุณเปนยารักษาโรค ชวยยอย อาหาร แกอาการทองอึด
ทองเฟอ ในอดีตการปลูกสมุนไพรมักทํากันในลักษณะการปลูกผักสวนครัว ริมรั้ว หลังบาน ตามที่
วางเปลา จะใชประโยชนเมื่อใดก็สามารถเก็บเกี่ยวไดทันที แตในระยะหลังเนื่องจากมีประชากรมาก
ขึ้น และ สวนหนึ่งไดเขามาอาศัยอยูในเมืองใหญ ที่มักมีพื้นที่บานเรือนจํากัด ไมมีพื้นที่วางเพียงพอ
กับการปลูกผักสวนครัวตาง ๆ พืชผักเพื่อการบริโภคทุกอยางตองไดจากการซื้อหา เมื่อมีความ
ตองการซื้อ จึงมีผูหันมาปลูกผักสมุนไพรขายกันมากขึ้น นอกจากนี้สมุนไพรบางอยางที่มีสรรพคุณ
เปนยา สามารถนํามาสกัดเอาสารที่มีอยูภายในมาใชทํายาสมุนไพร หรือนําไปเปนสวนประกอบของ
ใชเพื่อการอุปโภคในชีวิตประจําวัน เชน เปนสวนผสมของสบู ยาสีฟน แชมพูสระผม ครีมนวดผม
ครีมบํารุงผิว น้ําหอม ยาดม น้ํามันหอมระเหย ฯลฯ ดวยประโยชนของสมุนไพรมีมากมายดังที่กลาว
มาแลว ความตองการใชสมุนไพร จึงมีมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะในระยะหลังที่คนเริ่มตื่นตัวใน
เรื่องพิษภัยอันตรายจากสารเคมี และหันมาใหความสนใจ ตอสารที่สกัดจากธรรมชาติกันมากขึ้น ยิ่ง
ทําใหความตองการใชสมุนไพรยิ่งมีมากขึ้นตามลําดับ การปลูกสมุนไพรขาย จึงเปนอีกอาชีพหนึ่งซึ่ง
มีอนาคตที่ดี ขอดีอีกอยางหนึ่งของการปลูกสมุนไพรก็คือมักจะไมคอยมีโรค แมลงรบกวน จึงใช
สารเคมีเพียงเล็กนอยหรือแทบไมตองใชเลย ทําใหประหยัดตนทุนในสวนนี้ลงได
5.2 เครื่องเทศและสมุนไพรแบงแยกตามประโยชนของการใชโดยแบงออกเปนหลาย
ลักษณะดังตอไปนี้
5.2.1 ใชสกัดน้ํามันหอมระเหย สมุนไพรในกลุมนี้เปนพวกที่มีน้ํามันหอมระเหยอยู
ในตัว สามารถนํามาสกัดโดยวิธี นํามากลั่น ซึ่งจะมีกลิ่นและปริมาณที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ
ชนิดของสมุนไพร สมุนไพรประเภทน้ํามันหอมระเหยที่รูจักกันดี ไดแก ตะไครหอมและน้ํามัน
ตะไครหอมนํามาใชในอุตสาหกรรมผลิตสบู แชมพู น้ําหอม และสารไลแมลง ไพลน้ํามันและไพล
ใชในผลิตภัณฑครีมทาภายนอก ลดการอักเสบฟกช้ํา กระวาน และน้ํามันกระวานใชแตงกลิ่นเหลา
เครื่องดื่มตาง ๆ และอุตสาหกรรมน้ําหอม พลู และน้ํามันพลู ใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางหรือ
เจลทาภายนอกแกอาการคัน
5.2.2 ใชเปนยารับประทาน มีสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถนํามาใชรับประทาน
เพื่อรักษาอาการของโรคตาง ๆ ไดแก บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร แกไข เจ็บคอ กะเพรา ไพล ขิง แก
ทองอึด ทองเฟอ ขี้เหล็ก ไมยราบ ใช ระงับประสาท คําฝอย กระเจี๊ยบแดง กระเทียมใชลดไขมันใน
เสนเลือด
5.2.3 ใชเปนยาทาภายนอก เปนสมุนไพรที่มีสรรพคุณบําบัดโรคที่เกิดตามผิวหนัง
รวมทั้งแผลที่เกิดในชองปาก ไดแก บัวบก หวา โทงเทง รักษาแผลในปาก ฝรั่ง กานพลู ระงับกลิ่น

11
ปาก ผักบุงทะเล เสลดพังพอน ตําลึง เทายายมอมเปนยาทาแกแพ บัวบก ยาสูบ วานหางจระเขใช
รักษาแผลน้ํารอนลวก ตําลึง พุดตาน วานมหากาฬ เสลดพังพอน งูสวัด
5.2.4 ใชทําเปนสวนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม เปนเครื่องดื่มที่สกัดจาก
ธรรมชาติที่ยังใหประโยชนในการรักษาโรค ควบคูไปดวย ไดแก บุก ใหประโยชนในการดูดจับ
ไขมันจากเสนเลือด และลดน้ําหนัก สมแขก ใชในการดูดไขมัน ชวยลดน้ําหนัก หญาหนวดแมว
หญาหวาน คําฝอย เห็ดหลินจือ ชวยลดน้ําหนักและบํารุงสุขภาพ
5.2.5 ใชทําเครื่องสําอาง มีสมุนไพรหลายชนิดในปจจุบันที่นิยมใชเปนสวนผสม
ของเครื่องสําอางคและไดรับความนิยมอยางดี เนื่องจากผูใชมั่นใจวาปลอดภัยมากกวาการใชสารเคมี
ไดแก วานหางจระเข อัญชัน มะคําดีควาย โดยนํามา ใชเปนสวนผสมของแชมพู ครีมนวดผม สบู
โลชั่นบํารุงผิว ฯลฯ
5.2.6 ใชเปนผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช มักเปนสมุนไพรจําพวกที่มีฤทธิ์เบื่อ
เมา หรือมีรสขม ขอดีคือไมมีฤทธิ์ตกคาง ที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม ไดแก สะเดา ยาสูบ ตะไครหอม
ไพล เปนตน
5.2.7 ใชบริโภคเปนอาหารและเครื่องเทศ สมุนไพรในกลุมนี้จัดวาเปนพืชผัก
สมุนไพร นั่นเองสามารถนํามารับประทาน ใหคุณคาทางอาหาร เพิ่มรสชาติ ดับกลิ่นคาว และยังชวย
ยอยอาหาร ไดแก กระเพรา โหระพา แมงลัก ผักชี สะระแหน ขิง ขา กระชาย บางชนิดเปนพืชผัก
สมุนไพรเมืองหนาว เชน พารสเรย หรือผักชีฝรั่ง เฟนเนล (ผักชีลาว) เปบเปอรมิ้นท ออริกาโน ทีม
ไชฟ ดิล มารเจอรแรม เซจ ซึ่งสวนใหญเปนพืชพุมเตี้ย ใชสวนของใบมาทานสด หรือแกงเปน
เครื่องเทศ ชูรส เปนตน
สิน ค าเครื่องเทศและสมุ น ไพรน า จะเปน สิน ค า หนึ่ง ในอนาคตที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต ซึ่งจะชวยทํารายไดเขาประเทศมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีขอไดเปรียบหลาย
ประการ อาทิ มีทรัพยากรเครื่องเทศและสมุนไพรหลากหลายชนิดภายในประเทศ มีทําเลที่ตั้ง
ภูมิอากาศ และความสมบูรณของดินเหมาะสมในการเพาะปลูก มีตํารายาแผนโบราณที่มี
คุณประโยชนในการรักษาสุขภาพสามารถนํามาประยุกตเขากับตํารายาแผนปจจุบันได เห็นควร
สงเสริมใหมีการเพาะปลูกสมุนไพรในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น รายละเอียดทางดานการตลาดทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการประกอบกิจการ รวมทั้ง
นโยบายรั ฐ บาลที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุน และใหคํ า ปรึ ก ษาในการลงทุน ในผลิ ต ภัณ ฑ เ ครื่ อ งเทศและ
สมุนไพร8
8

SME BANK ,เครื่องเทศและสมุนไพร, [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ2550.
เขาถึงไดจากhttp://mdit.pbru.ac.th/sme/Details/InvestmentExamples/I010.doc.
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5.3 น้ํามันหอมระเหย AROMATHERAPY
5.3.1 ความหมายมาจากคํา 2 คํา คือ Aroma แปลวากลิ่น Therapy แปลวา การ
บําบัดรักษา
Aromatherapy หมายความวา การฟนฟูดูแลสภาพรางกาย (Body) จิตใจ
(Mind) จิตวิญญาณ (Spirit) ใหอยูในสภาวะสมดุลมีสุขภาพที่ดีโดยใชกลิ่นที่สกัดจากสวนตาง ๆ
ของพืชโดยจะหมายเนนถึงน้ํามันหอมระเหย
5.3.2 ที่มาของน้ํามันหอมระเหย ไดมาจากทุกสวนของพืช เชน ใบ ดอก ผล เมล็ด
เปลือก ราก แกน ยาง ที่มีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหย
5.3.3 น้ํามันเหลานั้นไดมาอยางไร โดยการสกัดซึ่งมีหลายวิธี แตวิธีที่นิยมใชมาก
ที่สุด คือ การกลั่นดวยไอน้ํา (Stream Distillation) หรือการตมกลั่น (Water Stream Distillation)
น้ํามันหอมระเหยมีความปลอดภัยแคไหน? ถาใชอยางถูกวิธี ผสมอยางถูกตองตาม
พิกัด ใชเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล ยังไมพบวามีผลเสียตอสุขภาพแตอยางใด
5.4 ยารับประทาน
ในพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 3 ปพุทธศักราช 2522 ไดแบงยาที่ไดจากเภสัชวัตถุนี้ไว
เปน 2 ประเภท คือ
5.4.1 ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือ
ในการบําบัดโรคของสัตว ซึ่งมีปรากฏอยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่
รัฐมนตรีประกาศใหเปนยาแผนโบราณ หรือไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาแผนโบราณ
5.4.2 ยาสมุนไพร หมายถึงยาที่ไดจากพืชสัตวแรธาตุที่ยังมิไดผสมปรุงหรือแปร
สภาพสมุนไพรนอกจากจะใชเปนยาแลว ยังใชประโยชนเปนอาหาร ใชเตรียมเปนเครื่องดื่ม ใชเปน
อาหารเสริม เปนสวนประกอบในเครื่องสําอาง ใชแตงกลิ่น แตงสีอาหารและยา ตลอดจนใชเปนยา
ฆาแมลงอีกดวย ในทางตรงกันขาม มีสมุนไพรจํานวนไมนอยที่มีพิษ ถาใชไมถูกวิธีหรือใชเกิน
ขนาดจะมีพิษถึงตายได ดังนั้นการใชสมุนไพรจึงควรใชดวยความระมัดระวังและใชอยางถูกตอง
ปจจุบันมีการตื่นตัวในการนําสมุนไพรมาใชพัฒนาประเทศมากขึ้น สมุนไพรเปนสวนหนึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนิน โครงการสาธารณสุขมูล
ฐาน โดยเนนการนําสมุนไพรมาใชบําบัดรักษาโรคใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้น และ
สงเสริมใหปลูกสมุนไพรเพื่อใชภายในหมูบานเปนการสนับสนุนใหมีการใชสมุนไพรมากยิ่งขึ้น อัน
เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อยาสําเร็จรูปจากตางประเทศไดปละ
เปนจํานวนมาก
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ปจจุบันมีผูพยายามศึกษาคนควาเพื่อพัฒนายาสมุนไพรใหสามารถนํามาใช
ในรูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้น เชน นํามาบดเปนผงบรรจุแคปซูล ตอกเปนยาเม็ด เตรียมเปนครีมหรือยา
ขี้ผึ้งเพื่อใชทาภายนอก เปนตน ในการศึกษาวิจัยเพื่อนําสมุนไพรมาใชเปนยาแผนปจจุบันนั้น ไดมี
การวิจัยอยางกวางขวาง โดยพยายามสกัดสารสําคัญจากสมุนไพรเพื่อใหไดสารที่บริสุทธิ์ ศึกษา
คุณสมบัติทางดานเคมี ฟสิกสของสารเพื่อใหทราบวาเปนสารชนิดใด ตรวจสอบฤทธิ์ดานเภสัชวิทยา
ในสัตวทดลองเพื่อดูใหไดผลดีในการรักษาโรคหรือไมเพียงใด ศึกษาความเปนพิษและผลขางเคียง
เมื่อพบวาสารชนิดใดใหผลในการรักษาที่ดี โดยไมมีพิษหรือมีพิษขางเคียงนอยจึงนําสารนั้นมา
เตรียมเปนยารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อทดลองใชตอไป 9
5.5 การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเพื่อใชเปนยา
คุณภาพของยาสมุนไพรจะดีหรือไมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ปจจัยที่สําคัญอยาง
หนึ่งคือชวงเวลาที่เก็บสมุนไพร และวิธีการเก็บสมุนไพร หลักทั่วไปในการเก็บสวนของพืชที่ใชเปน
ยาสมุนไพรไดแก
5.5.1 ประเภทรากหรือหัว ควรเก็บในชวงที่พืชหยุดการเจริญเติบโต ใบและดอก
รวงหมด หรือในชวงตนฤดูหนาว ถึงปลายฤดูรอน เพราะในชวงนี้รากและหัวมีการสะสมตัวยาไวใน
ปริมาณคอนขางสูง วิธีการเก็บใชวิธีการขุดดวยความระมัดระวัง เชน กระชาย ขา ขิง เปนตน

ภาพที่ 1 กลุมรูปประเภทรากหรือหัว
9

อรวลัญช เสนีวงศ ณ อยุธยา, ลักษณะของพืชสมุนไพร , [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 1
กุมภาพันธ 2550. เขาถึงไดจาก http://student.nu.ac.th/tewpharmacyherb/type.htm
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5.5.2 ประเภทใบหรือทั้งตน ควรเก็บในชวงที่พืชเจริญเติบโตมากที่สุด มีตัวยามาก
ที่สุด หรือ บางชนิด อาจระบุ ชว งเวลาการเก็บไวใ หชั ด เจน เชน การเก็ บใบที่ไ ม ออ นหรือไมแ ก
จนเกินไป เก็บชวงดอกตูมเริ่มบาน หรือชวงที่ดอกบานเต็มที่เปนตน วิธีเก็บใชวิธีเด็ด เชน กะเพรา
ขลู ฟาทะลายโจร เปนตน

ภาพที่ 2 กลุมรูปประเภทใบ
5.5.3ประเภทเปลือกตนและเปลือกราก เปลือกตนมักเก็บระหวางชวงฤดูรอนตอกับ
ฤดูฝน เพราะปริมาณยาในเปลือกจะสูงและลอกเปลือกออกงาย การลอกเปลือกตนนั้นอยาลอก
เปลือกออกรอบทั้งตน เพราะจะกระทบกระเทือนในการสงลําเลียงอาหารของพืช อาจทําใหพืชตาย
ได ควรลอกจากสวนกิ่งหรือแขนงยอยไมควรลอกจากลําตนใหญของตนไม หรือจะใชวิธีลอกครึ่ง
วงกลมก็ได สวนเปลือกรากควรเก็บชวงตนฤดูฝน
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ภาพที่ 3 กลุมรูปประเภทเปลือกตน
5.5.4 ประเภทดอก โดยทั่วไปเก็บในชวงดอกเริ่ มบาน แตพื ชบางชนิ ดควรเก็บ
ในชวงดอกตูม เชน กานพลู เปนตน

ภาพที่ 4 กลุมรูปประเภทดอก
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5.5.5 ประเภทผลและเมล็ด โดยทั่วไปมักเก็บตอนผลแกเต็มที่ เชนมะแวง ดีปลี
ชุมเห็ดไทย แตพืชสมุนไพรบางชนิดใหเก็บในชวงที่ผลยังไมสุก เชน ฝรั่ง ใชผลออนแกทองรวง
เปนตน

ภาพที่ 5 กลุมรูปประเภทผลและเมล็ด
5.6 การเก็บรักษาสมุนไพร
การเก็บรักษายาสมุนไพรไวเปนเวลานาน มักจะเกิดการขึ้นรา สีและกลิ่นเปลี่ยนไป
ทําใหยาสมุนไพรเสื่อมคุณภาพลง ฤทธิ์ในการรักษาลดลงหรือสูญเสียไป ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดเก็บ
รักษาพืชสมุนไพรใหดี เพื่อประกันคุณภาพและฤทธิ์ในการรักษาของยาสมุนไพรนั้น ๆ ใหคงอยู
นาน การเก็บรักษาพืชสมุนไพรมีหลักทั่วไปดังนี้
5.6.1. ยาที่จะเก็บรักษาตองทําใหแหงเพื่อปองกันการขึ้นรา และการเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมี (oxidation) ยาที่ขึ้นรางายตองหมั่นนําออกตากแดด
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5.6.2. สถานที่ที่เก็บรักษาสมุนไพรจะตองแหง เย็น และมีการถายเทของอากาศไดดี
5.6.3. ควรเก็บสมุนไพรเปนสัดสวน เชนแยกเก็บสมุนไพรที่มีพิษ สมุนไพรที่มี
กลิ่นหอมการเก็บควรเก็บใหมิดชิด เพื่อปองกันการสับสนปะปนกัน และปองกันสัตวเลี้ยงและแมลง
อีกดวย
5.7 ไพล สมุนไพรที่ใชเพื่อการบําบัด

ภาพที่ 6 ไพล
ลักษณะของพืช ไพลเปนพืชลงหัว มีเหงาใหญ เนื้อในสีเหลือง มีกลิ่นหอม ใบ
เรียวยาวปลายแหลมดอกออกรวมกันเปนชออยูบนกานชอดอก
5.7.1 ชื่อวิทยาศาสตร Zingiber cassumunar Roxb.
5.7.2 วงศ Zingiberaceae.
5.7.3 ชื่อทองถิ่น ปูลอย ปูเลย(ภาคเหนือ) วานไฟ (ภาคกลาง) มิ้นสะลาง (เงี้ยว แมฮองสอน)
5.7.4 การปลูก
5.7.4.1 ใชเหงาปลูก ชอบดินเหนียวปนทราย ระบายน้ําไดดี
5.7.4.2 มีแสงแดดพอควร จะปลูกเปนแปลง หรือปลูกที่ละกอก็ได
5.7.4.3 วิธีปลูกโดยขุดจากกอเดิม ตัดลําตนทิ้ง และนําเอาไปปลูก
5.7.5 สวนที่ใชเปนยา คือ เหงาแกจัด
5.7.6 ชวงเวลาที่เก็บเปนยา คือ เก็บเหงาแกจัดหลังจากตนไพลลงหัวแลว
5.7.7 รสและสรรพคุณที่ใชเปนยา คือ แกฟกช้ํา บวม เคล็ด ยอก ปวดเมื่อย ขับลม
ทองเดิน ชวยขับระดูหรือประจําเดือนของสตรีนิยมใชหลังจากที่คลอดบุตรแลว
5.7.8 ขอมูลทางวิทยาศาสตร
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เหงาไพลมีน้ํามันหอมระเหย รอยละ 0.8 และมีสารที่ใหสีชื่อ Curcumin จาก
การทดลองพบวามีฤทธิ์ลดอาการอักเสบ กรดวิทยาศาสตร การแพทย มีการคนควาสาระสําคัญที่มี
สรรพคุณแกหอบหืดและมีการวิจัยทางคลินิกโดยใชรักษาโรคหืดในเด็ก และไมมีพิษเฉียบพลัน

ภาพที่ 7 เหงาไพล
5.7.9 วิธีใช
เหงาเปนยารักษาอาการเคล็ดขัด ยอก ฟกช้ําโดยใชเหงาไพล 1 เหงา ตําแลว
คั้นเอาน้ํามาทานวดบริเวณที่เกิดอาการ หรือ ตําใหละเอียดแลวผสมเกลือเล็กนอยคลุกเขาดวยกัน
แลวนํามาหอเปนลูกประคบ อังไอน้ําใหเกิดความรอนขึ้นมาประคบที่มีอาการปวดเมื่อยและฟกช้ํา 10
นวดน้ํามันนั้นจะเปนการนวดเพื่อลดอาการปวดเมื่อย คลายกลามเนื้อ เหมาะ
กับผูที่กลามเนื้อและเสนตึงจากการทํางานหรือหลังจากการเลนกีฬาและออกกําลังกาย โดยใช
ผลิตภัณฑน้ํามันไพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม เนื่องจากคุณสมบัติของไพลจะชวยคลาย
กลามเนื้อลดการอักเสบ และชวยใหรูสึกผอนคลายจากกลิ่นหอมของความเปน เอสเซนเชียล ออยล
(สุคนธบําบัด) อีกดวย
นอกจากนี้ยังมี นวดฝาเทา รวมถึงการคลายกลามเนื้อบริเวณนอง เนื่องจาก
ฝาเทาเปนเสมือนกระจกสะทอนภาพตําแหนงอวัยวะสําคัญทุกแหงภายในรางกาย เชื่อมโยงกับ
เสนประสาท เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเสริมสรางการทํางานของอวัยวะสําคัญทุกสวนของ
รางกาย ผสานกับสมุนไพร อยาง น้ํามันไพล ครีมไพล ยาหมองเสลดพังพอน และฆาเชื้อกําจัดกลิ่น
ดวยสเปรยขา ซึ่งจะชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิตไดเปนอยางดี11
5.8 เรื่องนารูเกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑไพลสูเชิงพาณิชย

10

สมุนไพรดอทคอม, ไพล, [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2551. เขาถึงไดจาก
http://www.samunpai.com/samunpai/show.php?cat=1&id=87
11
คมชัดลึก, คุณสมบัติของไพล, [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2551. เขาถึงไดจาก
http://www.komchadluek.net/news/2005/11-11/soc-19087988.html
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วิทยากร รศ . นพ . กําพล ศรีวัฒนกุลโรงพยาบาลปยะเวท คุณนาคา ฟูรังษีโรจน
สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เรียบเรียงโดยกลุมงานพัฒนาวิชาการแพทยแผนไทย และ
สมุนไพรสถาบันการแพทยแผนไทย
ไพลเริ่มเปนที่รูจักและเปนความตองการของตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น เพราะกระแส
การตื่ น ตั ว ของชาวโลกในการดู แ ลสุ ข ภาพและธุ ร กิ จ สปา ซึ่ ง ไพลเป น ส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํามาใชในรูปแบบของกลิ่นหอมเพื่อการบําบัด (Aromatherapy) และลูก
ประคบการพัฒนาผลิตภัณฑไพล สูเชิงพาณิชยจึงตองมีกระบวนการและองคกรตาง ๆ เขามามี
บทบาทรวมกัน
5.8.1 กระบวนการสกัดสมุนไพร “ ไพล ”
ผลิตภัณฑจากไพลมีการผลิตเปนในรูปน้ํามันไพล (plai oil) และสารสกัด
ภายใตยี่หอ “Plaitanoids” ที่ไดรับการสนับสนุนดานวิจัยและพัฒนา โดยนําสมุนไพรไพลที่
เหมาะสมมาสกัด โดยการ อบกลั่นดวยไอน้ําในการสกัดน้ํามันหอมระเหย (Essential oil) ซึ่งเปนวิธี
ที่ดีที่สุดจะไดน้ํามันหอมระเหยจํานวนนอย เชน สมุนไพรกลิ่นหอม 1 ตัน เมื่อนํามากลั่นจะไดน้ํามัน
หอมระเหย 4 กิโลกรั ม นอกจากนี้สมุนไพรสวนที่เปนของเหลวจะถู ก ทําใหน้ําระเหยออกเปน
ของเหลวเขมขน (Liquid extract) นํามาผานขบวนการทําใหแหงดวย spray dried จะไดสมุนไพร
เปนผง (powder extract)

แผนภูมิที่ 2 แสดงกระบวนการสกัดไพล
5.8.2 คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ “ ไพล ” เปนอยางไร
สวนประกอบที่สําคัญที่เปนสารออกฤทธิ์ตองประกอบดวยน้ํามันหอมระเหย
เชน terpinen-4-ol สารที่สําคัญคือ สาร DMPBD ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ที่ดีกวายาแกอักเสบในปจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมี curcuminoids ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้ง
เม็ดสีของผิวหนังใชในการรักษาฝา ปริมาณเชื้อปนเปอนในผลิตภัณฑจะตองนอยกวา1,000 CFU/g.
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การเก็บรักษาคุณภาพ ผลิตภัณฑไพลจะตองเก็บโดยมีภาชนะปดมิดชิด อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศา
เซลเซียส ซึ่งความรูเรื่องการเก็บรักษาสมุนไพรใหมีคุณภาพควรไดรับการเนนย้ําและเผยแพรอยาง
ถูกตอง การพัฒนาสมุนไพรใหเปนที่นาเชื่อถือนั้น จะตองมีการควบคุมคุณภาพ โดยใชแนวทาง
ดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใช และมีการพัฒนาโดยใชนาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) ตอไป
5.8.3 สรรพคุณของไพลมีอะไรบาง
ไพลมีสรรพคุณบรรเทาอาการหอบหืด มีขอมูลทางการแพทยรายงานวา
บรรเทาอาการหลอดลม อักเสบจากโรคหอบหืดแตยังไมสามารถระบุได เนื่องจากรายงานวิจัยทาง
คลินิกยังมีไมเพียงพอที่จะสรุปสรรพคุณดังกลาว นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณที่สําคัญคือ บรรเทา
อาการอักเสบ ปวดบวม และบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ
5.8.4 เรานําสมุนไพร “ ไพล ” มาใชประโยชนอะไรบาง
การนําไพลมาประยุกตใชในปจจุบัน สามารถแบงผลิตภัณฑจากไพลออก
เปน 2 ประเภท ดังนี้
5.8.4.1 ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง (Cosmetics) ประกอบดวย ผลิตภัณฑสปาที่
ใชใน สถานบริการ สุขภาพสปา ผลิตภัณฑแชมพูและครีมนวด ซึ่งมีไพลเปนสวนผสมในปริมาณ 3
– 5 % เพื่อแกรังแค สวนผสมในยาสีฟน แกเหงือกอักเสบ ครีมลางหนาแกสิว และเปนสวนผสมใน
เครื่องสําอาง ลดริ้วรอยเหี่ยวยน เปนตน
5.8.4.2 ผลิตภัณฑยา (Pharmaceutical products) มีการพัฒนาสมุนไพรไพล
ไปเปนยา เชน ยาทา แกปวด แกอักเสบ น้ํายาฆาเชื้อโรค ซึ่งนาจะไดพัฒนาเปนผลิตภัณฑแชเทา
กอนนวดเทาตอไป
ในอดีตที่ผานมามีการนําไพลมาใช ประโยชนหลายดาน ยกตัวอยางเชน ใช
เปนยาแกปวด แกเคล็ดขัดยอก รักษาแผลหลังผาตัด รักษาโรคผิวหนังจาก อาการแพ รักษากลุม
อาการกลั้นอุจจาระ ไมได (Irritable Bowel Syndrome) รักษาอาการปวดประจําเดือน และ ประโยชน
อื่น ๆ เชน ไลยุง น้ํายาฆาเชื้อ สุคนธบําบัด เปนตน
5.8.5 ไพลมีการออกฤทธิ์อยางไรบาง
จากการศึกษาทางดานเภสัชวิทยาพบวา ไพลมีฤทธิ์ตาง ๆ ดังนี้
5.8.5.1 ฤทธิ์แกปวด (Analgesic activity)
5.8.5.2 ฤทธิ์ตานการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
5.8.5.3 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Anti oxidative activity)
5.8.5.4 ฤทธิ์คลายกลามเนื้อเรียบ (Smooth muscle relaxant)
5.8.5.5 ฤทธิ์ตานฮีสตามีน (Anti-histaminic activity)
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การออกฤทธิ์ของไพลดังกลาวสามารถนํามาพัฒนาเปนยาภายนอก สารที่
สําคัญและเปนสารที่มีฤทธิ์เดนชัด คือ ฤทธิ์ตานการอักเสบ จากสาร DMPBD ซึ่งสามารถทําเปน
ผลิตภัณฑยาทาภายนอก เปนยาทาแกปวด แกอักเสบ
5.8.6 น้ํามันหอมระเหยจากไพล สามารถนํามาทําผลิตภัณฑใดบาง
การผสมน้ํ า มั น หอมระเหยจากไพลในผลิ ต ภั ณ ฑ ตา ง ๆ ต อ งระบุ ไ ว โ ดย
สวนประกอบที่เหมาะสมคือ 1–3% ซึ่งมีผลิตภัณฑตาง ๆ ดังนี้
5.8.6.1 ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา
5.8.6.2 ผลิตภัณฑดูแลผม
5.8.6.3 ผลิตภัณฑดูแลผิวกาย
5.8.6.4 ผลิตภัณฑสปา
5.8.6.5 ผลิตภัณฑการนวดน้ํามัน
5.8.6.6 ผลิตภัณฑการนวดเทา
5.8.7 บทสรุปการพัฒนาผลิตภัณฑไพล
การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหเปน product champion ของประเทศจะตอง
มีกลยุทธที่ใช องคกรแหงความรวมมือหลายฝายมาทํางานรวมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มี
องคความรูจากงานวิจัยมารองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีแนวทางหรือชองทางในการรวมกลุม
นักวิชาการ นักวิจัยใหมาสนับสนุนเกื้อกูลตอการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร และตองทําควบคูไป
กับการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรที่ตองทําสายพันธุของสมุนไพรใหชัดเจนปจจุบันเรามีองคกรที่เขามา
มีสวนในการสงเสริมและสนับสนุนงานดานสมุนไพรชื่อวา “ สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ”
(Thai Herbal Industry Association) 12 ประเทศไทยสงออกสมุนไพรในรูปวัตถุดิบและสารสกัด
สมุนไพรเปนสวนมาก โดยในพ.ศ. ๒๕๔๔ การสงออกสมุนไพรทั้งสดและอบแหงมีมูลคาเพียง
๑๓๔.๓ ลานบาท และสงออกในรูปของสารสกัดจากสมุนไพรมูลคา ๓๘๐.๖ ลานบาทเทานั้น ซึ่ง
นับวามีมูลคาการสงออกต่ํามากเมื่อเทียบกับสินคาเกษตรอื่น ๆ และผลิตภัณฑสมุนไพรไทยยังไม
สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือสรางรายไดใหกับประเทศไดอยางชัดเจน
ดังนั้น การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติ (innovative natural
products) ของไทย จึงเปนที่มาของความรวมมือระหวาง โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
ทางเคมี (Postgraduate Education and Research Program in Chemistry, PERCH) และ สํานักงาน
12

สถาบันการแพทยแผนไทย,บทสรุปการพัฒนาผลิตภัณฑไพล , [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ
18 ธันวาคม 2551. เขาถึงไดจาก http:// dtam.moph.go.th/data_articles/t10.htm
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นวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ในการประสานเชื่อมโยงความสามารถในดานการวิจัยของภาค
มหาวิทยาลัยเขากับความสามารถในดานเทคโนโลยีและการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
โครงการนวั ต กรรมเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ด า นสมุ น ไพรนี้ มี เ ป า หมายเพื่ อ นํ า
นวัตกรรม เขาไปชักนําใหเกิดเครือขายวิสาหกิจ หรือ คลัสเตอร (cluster) เพื่อรวมกันใชจุดเดนและ
ความเชี่ ย วชาญของแตล ะฝาย ทั้ ง หน ว ยงานประสานงานในภาครัฐ
หน ว ยงานวิ ช าการใน
มหาวิทยาลัย และกลุมผูประกอบการ ในการสงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบสมุนไพรมาสกัดและแปร
รูปเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือเปนผลิตภัณฑที่เกิดมูลคาเพิ่มที่สูงมาก และตั้งเปาในการ
ผลักดันใหเกิดตราสินคาไทยในตลาดโลก ในระดับที่เกิดการยอมรับทั้งในดานประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยโดยมีขอมูลทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุน มีขอมูลเรื่องราวความเปนมาของภูมิปญญา
ไทย และมีหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใหการรับรองสนับสนุนผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย
5.8.8 สมุนไพรที่กําลังไดความนิยม
สมุ น ไพรเป น มรดกของชาติที่ถูก นํา มาประยุ ก ต ควบคู กับวิถีชีวิ ต ไทยมา
ยาวนาน ไมวาจะนํามาใชบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บหรือบํารุงสุขภาพใหแข็งแรง สมุนไพรชนิดหนึ่ง
ที่มีมากในประเทศไทยและใชในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ เคล็ดขัดยอก และผิวหนัง
อักเสบ รวมทั้งชวยในเรื่องของฝ หนอง สิว แมลงสัตวกัดตอย และรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
คือ ไพล
ไพลเป น พื ช ลงหั ว ตระกู ล เดี ย วกั บ พวกขิ ง และข า มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า
Zingiber cassumunar Roxb. พบมากในไทย ใบเล็กยาว ปลายใบแหลมคลายขิงมาก ลงหัวเปนแงง
โตติดตอกันเปนพืด หักออกจะเปนสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอมรอน ๆ ตนสูงประมาณ ๑-๑.๕ เมตร
เปนไมลมลุกเจริญงอกงามในฤดูฝนและแหงตายในฤดูหนาว ตามภูมิปญญาไทย จะใช ใบไพล
แกครั่นเนื้อตัว แกเมื่อย ดอกไพล ใชกระจายเลือดที่เปนลิ่มเปนกอน รากไพล ใชแกเลือดกําเดา
ออกทางจมูก แกอาเจียนโลหิต หัวไพล ใชขับระดูประจําเดือนสตรี มักใช เหงาไพล ฝนทาฟก
บวมเคล็ดยอด หรือโขลกพอกบาดแผลเปนยาสมานแผลอยางดีมาก ไพลมีชื่ออื่นที่เรียกกัน เชน ปู
เลย (ภาคเหนือ) วานไฟ หรือ ปูลอย ในยาแผนไทยใชไพลเขาเปนตัวยา
หลักในตํารับยาสามัญประจําบานที่ชื่อวา ยาประสะไพล ซึ่งใชแกอาการจุก
เสียด แกระดูไมปกติ ขับน้ําคาวปลา หรือเขายาประคบแกปวดเมื่อย เปนตน
ปจจุบันธุรกิจสปาซึ่งเปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมจากตางชาติเปนอยางมาก
จะใชไพลในขั้นตอนตาง ๆ เชน การนวดหนา การขัดผิว การพอกตัว การนวดตัวดวยน้ํามันไพล
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และการนวดดวยลูกประคบ ดังนั้นชองทางสมุนไพรตัวนี้ที่เขาสูธุรกิจดังกลาวจึงมีมูลคาสูงขึ้นตาม
ไปดวย และมีแนวโนมวาธุรกิจสปาจะเปนธุรกิจที่มีการเติบโตสูงมากในอนาคต13
5.9 การสกัดน้ํามันหอมระเหย

ภาพที่ 8 การสกัดน้ํามันหอมระเหย
น้ํามันหอมระเหย ( Essential Oil) น้ํามันที่พืชสรางขึ้นและเก็บไวในสวนตางๆ
ของพืช เชน ดอก ใบผล ลําตน ตลอดจนเมล็ดซึ่งจะพบแตกตางกันไปในพืชแตละชนิด คุณสมบัติที่
เดนชัด คือ มีกลิ่นหอมและระเหยไดงายที่อุณหภูมิปกติน้ํามันหอมระเหยเปนกลุมสารอินทรีย กลิ่น
ดังกลาวไมจําเปนตองหอมเสมอไป สะสมอยูในบริเวณผนังเซลลจากพืช เปนผลพลอยไดที่เกิดขึ้น
จากการเจริญเติบโต ซึ่งประกอบดวย 2 ขบวนการ คือ การเผาผลาญ (catabolism) และการสราง
(anabolism)
ปริมาณและคุณภาพน้ํามันหอมระเหยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ดิน
ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความสูงจากระดับน้ําทะเล การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคนิค และ
วิธีการสกัดและการกลั่นใส
ปจจุบันน้ํามันหอมระเหยกลายเปนสิ่งจําเปนตอมนุษยเพิ่มขึ้น และมีบทบาทอยาง
กวางขวางในวงการอุตสาหกรรม ทั้งทางดานบริโภคและอุปโภค และที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
จะเห็นไดวาในแตละวันตั้งแตเชาจรดค่ํา ตื่นเชาขึ้นมา ลางหนา แปรงฟน อาบน้ํา หวีผม แตงหนา
ลวนแลวแตใชในเครื่องอุปโภคชวยปรุงแตงดวยน้ํามันหอมระเหย และเครื่องหอมทั้งสิ้น นับตั้งแต
สบู ยาสีฟน ยาสระผม น้ํามันใสผม โลชั่น โคโลญจ เปนตน และปจจุบันประเทศไทยตองสั่ง
น้ํา มั น หอมระเหยและกลิ่ น ต า งๆ เข า มา คิ ด เป น มู ล คา หลายพั น ล า นบาท โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งเครื่องบริโภคและอุปโภค อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสําอาง ผงซักฟอก ยาสูบ
เบียร สบู นมสด ไอศกรีม ฯลฯ ซึ่งมีอยูในประเทศไทยมากกวา 200 โรงงาน โรงงานเหลานี้มี
ความจําเปนตองใชน้ํามันหอมระเหยกลิ่นหอมตางๆ การสกัดน้ํามันหอมระเหยมีอยู 5 วิธี คือ
13

วิชัย ริ้วตระกูล, ไพลนวัตกรรมใหม, [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2551. เขาถึง
ไดจาก http://www.eduzones.com/knowledge-2-13-30762.html
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5.9.1 การสกัดโดยการกลั่นน้ํามันหอมระเหย (distillation)
การกลั่ น เปน วิธีห นึ่ งที่นิ ย มใชกัน อยา งแพรห ลายในการสกัด น้ํ ามัน หอม
ระเหย หลักการของการกลั่น คือ ใชน้ํารอนหรือไอน้ําเขาไปแยกน้ํามันหอมระเหยออกมาจากพืช
โดยการแทรกซึมเขาไปในเนื้อเยื่อพืช ความรอนจะทําใหสารละลายออกมากลายเปนไอ ปนมากับ
น้ํารอนหรือไอน้ํา อยางไรก็ดี การกลั่นเพื่อใหไดน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณภาพดีนั้น ตองอาศัย
เทคนิคและขบวนการทางเคมีและกายภาพหลายอยางประกอบกัน โดยทั่วๆ ไป เทคนิคการกลั่น
น้ํามันหอมระเหยที่ใชกันอยูมี 3 วิธี ไดแก

ภาพที่ 9 การกลั่นดวยน้ํารอน
5.9.1.1 การกลั่นดวยน้ํารอน (Water distillation & Hydro – distillation)
เปนวิธีที่งายที่สุดของการกลั่นน้ํามันหอมระเหย การกลั่นโดยวิธีนี้ พื้นที่กลั่นตองจุมในน้ําเดือด
ทั้งหมด อาจพบพืชบางชนิดเบา หรือใหทอไอน้ําผานการกลั่น น้ํามันหอมระเหยนี้ใชกับของที่ติดกัน
งายๆ เชน ใบไมบางๆ กลีบดอกไมออนๆ
ขอควรระวังในการกลั่นโดยวิธีนี้คือ พืชจะไดรับความรอนไม
สม่ําเสมอ ตรงกลางมักจะไดความรอนมากกวาดานขาง จะมีปญหาในการไหมของตัวอยาง กลิ่น
ไหมจะปนมากับน้ํามันหอมระเหยและมีสารไมพึงประสงคติดมาในน้ํามันหอมระเหยได วิธีแกไข
คือ ใชไอน้ํา หรืออาจใช closed steam coil จุมในหมอตม แตการใช steam coil นี้ไมเหมาะกับ
ดอกไมบางชนิด เพราะเมื่อกลีบดอกไมถูก steam coil จะหดกลายเปน glutinous mass จึงตองใช
วิธีใสลงไปในน้ํา กลีบดอกไมจะสามารถหมุนเวียนไปอยางอิสระในการกลั่น เปลือกไมก็เชนกัน
ถาใชวิธีกลั่นดวยน้ํา น้ําจะซึมเขาไปและนํากลิ่นออกมา หรือกลิ่นจะแพรกระจายออกจากเปลือกไม
ไดงายขึ้น ดังนั้น การเลือกใชวิธีการกลั่นจึงขึ้นกับชนิดของพืชที่นํามากลั่นดวย
5.9.1.2 การกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา (water and steam distillation) การกลั่น
โดยวิธีนี้ใชตะแกรงรองของที่จะกลั่นใหเหนือระดับน้ําในหมอกลั่น ตมใหเดือด ไอน้ําจะลอยตัว
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ขึ้นไปผานพืชหรือตัวอยางที่จะกลั่น สวนน้ําจะไมถูกกับตัวอยางเลย ไอน้ําจากน้ําเดือดเปนไอน้ําที่
อิ่มตัว หรือเรียกวา ไอเปยก ไมรอนจัด เปนการกลั่นที่สะดวกที่สุด คุณภาพของน้ํามันออกมา
ดีกวาวิธีแรก การกลั่นแบบนี้ใชกันอยางกวางขวางในการผลิตน้ํามันหอมระเหยทางการคา
5.9.1.3 การกลั่นดวยไอน้ํา (direct steam distillation) วิธีนี้ วางของอยู
บนตะแกรงในหมอกลั่น ซึ่งไมมีน้ําอยูเลย ไอน้ําภายนอกที่อาจจะเปนไอน้ําเปยก หรือไอรอนจัด
แตความดันสูงกวาบรรยากาศ สงไปตามทอใตตะแกรง ใหไอผานขึ้นไปถูกกับของบนตะแกรง ไอ
น้ําตองมีปริมาณเพียงพอที่จะชวยใหน้ํามันแพรระเหยออกมาจากตัวอยาง ตัวอยางบางชนิดอาจใช
ไอรอนได แตบางชนิดก็ใชไอเปยก น้ํามันจึงจะถูกปลอยออกมา
ขอดีของการกลั่นวิธีนี้ คือ สามารถกลั่นไดอยางรวดเร็ว เมื่อเอา
พืชใสหมอกลั่นไมตองเสียเวลารอใหรอน ปลอยไอรอนเขาไปไดเลย ปริมาณของสารที่นําเขากลั่น
ก็ไดมาก ปริมาณทําใหไดน้ํามันหอมระเหยมาก
ตัวอยางสมุนไพรที่ใชในการกลั่นน้ํามันหอมระเหย ไดแก
ไพล เหมาะสมกับการกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา (Water and steam
distillation) ใชเหงาในการกลั่น กอนจะทําการกลั่นควรมีการหั่นบางๆ เพื่อใหไปน้ําผานไดงาย
และไดน้ํามันที่มีคุณภาพและปริมาณมาก เมื่อกลั่นแลวจะไดเปนของเหลว ไมมีสี หรือมีสีเหลือง
ออน ปราศจากตะกอน และสารแขวนลอย ไมมีการแยกชั้นของน้ํา มีกลิ่นเฉพาะตัวของไพล
ขมิ้น เหมาะสมกับการกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา (water and steam
distillation) ใชสวนเหงาในการกลั่น กอนจะทําการกลั่นควรมีการหั่นบางๆ เพื่อใหไอน้ําผานได
งายและไดน้ํามันที่มีคุณภาพและปริมาณมาก เมื่อกลั่นแลวจะไดเปนของเหลวใส มีสีเหลืองออน
ปราศจากตะกอนและสารแขวนลอย ไมมีการแยกชั้นของน้ํา มีกลิ่นเฉพาะตัวของขมิ้น
ตะไครหอม เหมาะสมกับการกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา (water and
steam distillation) ใชสวนใบของตะไครหอมในการกลั่น เมื่อกลั่นแลวจะไดของเหลวใส สีเหลือง
ออน ปราศจากตะกอนและแยกชั้นของน้ํา มีกลิ่นเฉพาะตัวของตะไคร
5.9.2 การสกัดดวยน้ํามันสัตว (extraction by animal fat)
ใชกับน้ํามันหอมระเหยที่ระเหยไดงายเมื่อใชวิธีกลั่นดวยไอน้ํา วิธีนี้จะใช
เวลานานเพราะตองแชพืชไวในน้ํามันหลายวัน ซึ่งน้ํามันจะชวยดูดเอากลิ่นหอมของน้ํามันหอม
ระเหยออกมา วิธีนี้ใชในการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากดอกมะลิ ดอกกุหลาบ เปนตน
5.9.3 การสกัดดวยสารเคมี (solvent extraction)
วิธีนี้จะไดน้ํามันหอมระเหยที่มีความเขมขนสูง แตคุณภาพไมดีเทาการกลั่น
เพราะหลังจากการสกัดจะไดสารอื่นปนออกมาดวย การสกัดแบบนี้จะไดน้ํามันหอมระเหยที่เรียกวา
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absolute oil วิธีนี้ใชกับพืชใชกับพืชทนความรอนสูงไมได เชน มะลิ และที่สําคัญคือ หลังจากการ
สกั ด ต อ งทํ า การระเหยสารเคมี ที่ ใ ช เ ป น ตั ว สกั ด ออกให ห มด สารเคมี ที่ นิ ย มใช เ ป น ตั ว สกั ด คื อ
แอลกอฮอล
5.9.4 การคั้นหรือบีบ
ทําใหน้ํามันที่อยูในเปลือกของผลไม เชน เปลือกพืชตระกูลสม ออกมาแต
น้ํามันหอมระเหยที่ไดจะมีปริมาณนอยและไมคอยบริสุทธิ์
5.9.5 การสกัดดวยคารบอนไดออกไซดเหลว
โดยปลอยคารบอนไดออกไซดที่ถูกทําใหเปนของเหลวที่ความดันสูงเปนวิธี
ที่ปจจุบันนิยมใชมากเพราะจะไดน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นดี มีความบริสุทธิ์สูง แตวิธีนี้จะมีตนทุน
การผลิตที่สูง14
ความเครียด
1. การสํารวจเกี่ยวกับความเครียดของประชาชน
“สวนดุสิตโพล” สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,027 ตัวอยาง เกี่ยวกับ "ความเครียด" โดยเฉพาะ "ความเครียดที่
ทําใหคิดจะฆาตัวตาย" ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขไมใหปญหาดังกลาวลุกลามตอไป โดย
สํารวจระหวางวันที่ 11- 17 มีนาคม 2545 สรุปผลไดวาทุกวันนี้เรื่องที่ประชาชนเครียดมากที่สุดเรียง
ตามลําดับไดดังนี้
อันดับที่ 1 การทํางาน เชน ตองทํางานหนัก, หางานทําไมได/ ตกงาน (ชาย 26.22%,
หญิง 26.17%, ภาพรวม 26.19% )
อันดับที่ 2 มีปญหาการเงิน/เศรษฐกิจการเงินคาใชจายในครอบครัว/หนี้สิน (ชาย
21.18%, หญิง 19.81%, ภาพรวม 20.52%
อันดับที่ 3 การเรียน / การเรียนของลูก (ชาย 14.06%, หญิง 16.64%, ภาพรวม15.30%15)
2. สุขภาพจิต
สุขภาพจิตเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับทุก ๆ คน สามารถกลาวไดวา ไมมีใครเลยที่จะรอดพน
14

จุไรรัตน แสงสวัสดิ์, การสกัดน้ํามันหอมระเหย, [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2552.

เขาถึงไดจาก http://agriman.doae.go.th/home/news3/news3_1/vagetable/0007sakad.doc
15
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,สวนดุสิตโพล,เครียดเรื่องใดถึงกับทําใหฆาตัวตาย, [ออนไลน]
เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2550. เขาถึงไดจาก http://dusitpoll.dusit.ac.th/2545/2545_024.html

27
ไปจากปญหาสุขภาพจิตได สุขภาพจิตเปนสาระชีวิตในแตละวัยของบุคคล เปนปญหาในระดับ
ชีวิตประจําวันที่เราพบเห็นเปนประจําและพึงเกิดขึ้นกับตัวเราไดเสมอ ๆ โดยเฉพาะเมื่อเรารูสึกวา
วันนี้เรามีอารมณดีหรือไมดี ถึงแมวาโลกปจจุบันจะมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มากที่สุด เราพูดกันถึงเรื่องการเดินทางไปสูดวงดาวตาง ๆ ในอวกาศ เราพูดถึงการคนควาและการ
วิจัยทางการแพทย เพื่อคนหาวัคซีนมาสรางภูมิคุมกันใหแกรางกาย เราพูดถึงการสรางหุนยนตขึ้นมา
ทํางานแทนตน สําหรับการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงอันตรายสําหรับมนุษย และเราพูด
ถึงความกาวหนาของการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทําใหโลกนี้ดูแคบและไรพรมแดน ถึงกระนั้นก็ดี
นักจิตวิทยายังพบวาวิถีชีวิตของคนเราก็มิไดสุขสบายไปกับความกาวหนาเหลานี้ ตรงกันขาม ปญหา
สุขภาพจิตกลับทวีความรุนแรงขึ้นทุกสังคมและทุกประเทศ เปนปญหาที่คุกคามความสุขของมนุษย
มากที่สุด ปญหาสุขภาพจิตไมมีแนวโนมที่จะลดลงเลย
2.1 ความสําคัญและปญหาของสุขภาพจิต
จากสถิติของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในป 2532 มีผูปวยดวย
อาการโรคจิต โรคประสาทที่เขารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐเปนจํานวน 545,798 ราย
(กรมการแพทย, 2532ข : 64) ในป 2533 มีจํานวน 580,618 ราย (กรมการแพทย, 2533 : 110)
เปรียบเทียบกับป 2527 ซึ่งมีจํานวน 67,926 ราย ขอมูลนี้บันทึกไวเฉพาะผูปวยที่เขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลเทานั้น ยังไมไดนับถึงผูปวยจํานวนมากที่มีอาการของโรคแตอยูตามบานและไมได
รับการรักษาจากแพทย ซึ่งเรามักจะพบเห็นไดทั่วไปตามสถานที่สาธารณะตาง ๆ ในชุมชน การ
เจ็บปวยทางจิตเหลานี้นับวันจะเพิ่มจํานวนและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุก ๆ ป นอกจากนั้นแลว ยังมีผู
ที่สุขภาพจิตไมดีอีกจํานวนมากที่กําลังสรางปญหาใหแกสังคมสวนรวม ซึ่งสามารถวิเคราะหไดจาก
การกระทําความผิดตาง ๆ ของเด็ก เยาวชน และผูใหญ ที่กระทําความผิดตาง ๆ ในดานการลักทรัพย
ซองโจร การติดยาและสารเสพติดใหโทษ การทํารายรางกาย การวิ่งราวทรัพย การประพฤติตนไม
เหมาะสมของนักเรียน การมั่วสุม ปญหาโสเภณี ปญหาการฆาตกรรม ปญหาอุบัติเหตุ ปญหาการ
หยาราง ปญหาแรงงานและการลอลวงเด็ก ปญหาเหลานี้ทําใหเกิดการสูญเสียทั้งในแงของเศรษฐกิจ
และทรัพยากรมนุษยอยางมากมาย และปญหาเหลานี้มีสวนสัมพันธกับสุขภาพจิตเปนอยางมาก
ในชวงป 2507 – 2528 กองสุขภาพจิตไดรวบรวมจํานวนผูปวยนอกที่มารับบริการจากหนวยบริการ
สุขภาพจิต ในสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พบวา มีอัตราการใชบริการตอประชากร
1,000 คน จาก 2.04 เพิ่มขึ้นเปน 11.44 ในป 2528 หรือในรอบ 20 ป เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เทาตัว ขอมูล
นี้ทําใหสามารถวิเคราะหไดวาปญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยไดเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น จึงนับวา
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองทําการศึกษาใหแพรหลาย (กรมการแพทย, 2528 : 95)
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2.2 อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอของคนไทย
ในป 2546 เพศชายและเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยเปน 67.93 ป และ 74.90 ป ตามลําดับ
อัตราการเจ็บปวยและตายจากโรคติดเชื้อลดลงแตภาวการณเจ็บปวยดวยสาเหตุจากพฤติกรรมในการ
ดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสมหรือสาเหตุที่ปองกันไดกลับสูงขึ้น เชน โรคหัวใจมีจํานวนผูปวยสูงเปน
อันดับหนึ่งของการเจ็บปวยทั้งหมด โดยมีอัตราการปวยเพิ่มขึ้น 250.20 ในป 2542 เปน 391.45 ตอ
ประชากรแสนคน ในป 2545 รองลงมาไดแกโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยมีอัตราการ
ปวยเพิ่มขึ้นจาก 216.60 เปน 340.90 และ 218.90 เปน 340.95 ตอประชากรแสนคนในชวงเวลา
เดี ย วกั น ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากที่ ผ า นมาคนไทยส ว นใหญ ยั ง ขาดการออกกํ า ลั ง กายต อ ง
สม่ํา เสมอ มี พ ฤติ ก รรมในการบริ โภคที่ไ ม ถูก ต อง ขาดความคํ านึ งถึ ง ประโยชนแ ละคุ ณ ค า ทาง
โภชนาการ เชน การบริโภคอาหารที่ประกอบดวยแปงและน้ําตาลเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากการ
อัตราการบริโภคน้ําตาลตอคนเพิ่มสูงขึ้นกวาเทาตัวจาก 12.7 กิโลกรัม/คน/ป ในป 2526 เปน 29.1
กิโลกรัม/คน/ป ในป 2544 (ศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย)
นอกจากนี้ แนวโนมของการเจ็บปวยของคนไทยอันเนื่องมาจากความผิดปกติจาก
โรคประสาท ความเครียด และอาการทางกายที่หาสาเหตุไมไดเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะคนใน
สังคมไทยมีความเครียดสูงเนื่องมาจากหลายสาเหตุทั้งสภาพความเปนอยูใตสภาวะที่ยากลําบาก
ทางด า นเศรษฐกิ จ การขาดความมั่ น คงในอาชี พ และรายได และการขาดความปลอดภั ย ใน
ชีวิตประจําวัน เปนตน
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ตารางที่ 1 จํานวน/อัตราการปวยโรคเครียด โรคจิต โรคประสาท ตอประชากรแสนคน
โรค
ความผิ ด ปกติ จ าก
โรคประสาท
ความเครี ย ด และ
อาการทางกายที่หา
สาเหตุไมได
โรคจิต
วิตกกังกล
ซึมเศรา

2542
จํานวน อัตรา

2543
จํานวน อัตรา

2544
จํานวน อัตรา

2545
จํานวน อัตรา

33.168

59.70

36.013

65.29

34.027

02.62

36.343

66.21

261.944

424.81

2379.085

451.02

323.730

519.56

520.013

828.05

471.559

764.75

502.630

812.28

483.513

775.99

541.667

662.53

61.405

99.58

80.673

130.37

59.133

94.90

109.764

174.78

ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2.3 ปญหาผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ปจจุบันคนไทยยังตองใชชีวิตภายใตสภาวะแวดลอมที่มีมลพิษ ฝุนละอองที่เปน
สาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจและอุบัติเหตุยังมีปริมาณมากเกินมาตรฐาน ขยะที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกปแตยังไมสามารถกําจัดไดหมดโดยถูกหลัก สารอันตรายทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตรและสารที่ อ ยู ใ นส ว นประกอบของเครื่ อ งใช อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น คอมพิ ว เตอร
โทรศัพทมือถือ ยังถูกทั้งปะปนกับขยะทั่วไปในขณะที่ยังขาดการจัดการที่ดี รวมทั้งการตระหนักจาก
ทุกภาค สวนปญหาทางมลพิษเหลานี้สะสมขึ้นทุกวันและมีผลกระทบตอทั้งสภาพแวดลอมและ
สุขภาพของคนไทย หากปลอยทิ้งไวโดยปราศจากแนวทางปองกันแกไขยอมกอใหเกิดเปนวิกฤติใน
ที่สุด จึงเปนเรื่องที่ตองการการดูแลอยางเรงดวนเพื่อใหเกิดระบบการจัดการที่เหมาะสมทั้งการ
ลงทุน มาตรการทางกฎหมายรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะและการมีสวนรวมของ
ประชาชน16

16

ลิขิต กาญจนาภรณ, สุขภาพจิต, พิมพครั้งที่ 3 (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547),115-126
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3. อารมณกับสุขภาพจิต
อารมณเปรียบเสมือนผงชูรสของชีวิต กลาวไดวา ตลอดชวงอายุขัยของเราอารมณเปน
สิ่งหนึ่งที่คอยทําใหชีวิตของเรามีชีวิตชีวา หรือเต็มไปดวยความสับสนยุงยาก อารมณของเรามีหลาย
แบบ ทั้งอารมณรัก พอใจ เกลียด โกรธ เครียดและคลั่ง ฯลฯ ไมวาจะตกอยูในสภาพอารมณแบบใด
สิ่งที่ติดตามมาคือพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางกายอันสืบเนื่องมาจากการเกิดอารมณ และนี่เปน
สิ่งสําคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนเรา เมื่อยากที่เกิดอารมณขึ้นมา อารมณจะเปนตัวการทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย เชน หัวใจเตนเร็วและแรง ตอมหมวกไตทํางานเพื่อหลังฮอรโมนเขาสู
กระแสเลือดเพิ่มขึ้น กระเพาะ ลําไส ตับ ตับออน ระบบขับถาย ระบบความรูสึกทางเพศทํางาน
เปลี่ยนไปจากภาวะปกติและมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ ไมวาเราจะตระหนักรูหรือไมก็ตาม สิ่ง
เหลานี้เปนเรื่องของชีวิตประจําวัน
นอกจากนั้น อารมณยังมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับแรงจูงใจอีกดวย อารมณจะเปน
ตัวนําของแรงจูงใจ ถาเรารูสึกสบายอกสบายใจ รูสึกวาวันนี้สดใส เราก็มีความสุข มีความพอใจที่จะ
ทํากิจวัตรประจําวัน แตถาวันไหนมีอารมณหงุดหงิด ไมพอใจ วันนี้จะเปนวันแหงความยุงยาก เรา
ไมอยากทําอะไร เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตา แมกระทั่งเห็นใครเขายิ้มใหก็พาลตีความไปวาเขายิ้ม
เยาะ
ปญหาตาง ๆ ที่บาน ที่ทํางาน บนถนน สวนใหญก็สืบเนื่องมาจากอารมณของคน ถาไม
จากเขาก็มาจากตัวเราเอง การทําความรูจักกับอารมณของตนและของคนอื่นจึงเปนหัวขอสําคัญใน
การทําความเขาใจตอพฤติกรรมมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสุขภาพจิต
4. อารมณเครียด
ความเครี ย ดเป น สภาพทางอารมณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลตกอยู ภ ายใต แ รงกดดั น บาง
ประการ แรงกดดันเหลานี้อาจจะมาจากสาเหตุกายในตัวเองหรือมาจากสภาพแวดลอม การที่บุคคล
ตองตกอยูในภาวะอารมณเครียดเปนเวลานาน ๆ ติดตอกันก็จะมีผลกระทบตอรางกาย คือ ทําให
สุขภาพเสื่อมลง ทําใหจิตใจหงุดหงิด การตัดสินใจไมดี เปนบอเกิดของความผิดพลาดในการกระทํา
สาเหตุภายในตัวบุคคลที่ทําใหเกิดความเครียดมาจากหลายแหลงดวยกัน เชน มาจาก
ความตองการทางรางกาย คนตองการความสมดุลทางรางกาย เชน อิ่มหรือไมหิว ไดนอนหลับ
พักผอนอยางเต็มที่ ไดมีการผอนคลายความตองการทางเพศ การที่รางกายไมเจ็บปวด และการมี
อิสรภาพที่จะเคลื่อนไหวรางกายไดอยางปกติ การมีอุปสรรคมาขัดขวางความสุขทางกาย ทําใหเกิด
ความเครียด เชน การหิว การอดนอน การถูกทรมานทางรางกาย การที่อวัยวะของรางกายที่เคย
สมบูรณอยูตองมีความพิการเกิดขึ้นเหลานี้ลวนทําใหเกิดความเครียด

31
ความตองการทางจิตใจก็เปนสิ่งหนึ่งในสวนของความตองการทางจิตใจนี้มีสาระที่ควร
นํามาพิจารณาสองประการคือ ประการแรกเปนความเครียดที่เกิดจากความขัดแยงในใจ (Conflict)
ซึ่งหมายถึงวาในสถานการณใดสถานการณหนึ่งคนเรายอมมีความตองการอยูหลาย ๆ อยาง และ
จําเปนตองเลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่ดีที่สุด หรือจะตองตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ตนไมตองการ ภาวะ
เหลานี้ทําใหเกิดความขัดแยงในใจขึ้นมาวาจะตัดสินใจอยางไร ดังนั้นเมื่อไรก็๖มที่จะตองมีการ
ตัดสินใจคนมักจะตองพบกับความขัดแยงในใจ ทั้งกอนและหลังการตัดสินใจ สวนความเครียดจะ
เกิดขึ้นมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับลักษณะของความขัดแยงในใจ ถาขัดแยงในใจมีมากความเครียดก็มี
มาก หากคลายความขัดแยงในใจลงไดความเครียดก็ลดลง ในประการที่สอง ความเครียดเกิดจาก
ความคับของใจ (frustration) เกิดจากการที่คนเรามีความตองการมากมาย แลวไมไดรับการ
ตอบสนอง ความตองการเหลานั้นเปนความตองการเพื่อตอบสนองความตองการทางรางกาย หรือ
ตอบสนองความตองการของจิตใจก็ได
ความเครียดอาจจะเกิ ดจากสถานการณและสภาพแวดลอมที่บุคคลมีชีวิ ตอยู โดยที่
สถานการณและสภาพแวดลอมเหลานั้นจะมีความสัมพันธกับความตองการทางจิตวิทยาของบุคคล
ดวย โฮลมสและราเฮ (Holmes & Rahe, 1967 ซ 213 – 218) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการ
เปลี่ยนแปลงเหตุการณในชีวิตกับความเครียดและการปรับตัวและไดสรางมาตราสวนประมาณคา
การปรับตัวทางสังคม (Social Readjustment Rating Scale – SRRS) ขึ้นมา เพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับ
บุคคลหลายชวงอายุ หลายอาชีพเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของความเครียดที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพจิต ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ในกลุมตัวอยางที่เปนผูใหญนั้นการตายของ
คูสามีภรรยาจะไดรับการประมาณคาวาเปนความเครียดที่รุนแรงของชีวิต ติดตามดวยการหยาราง
และการแยกกันอยู
การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดในทุกชวงอายุตามวัยพัฒนาการ คน
แตละวัยจะเผชิญปญหาชีวิตตางกัน
สถานการณในสิ่งแวดลอมของชีวิตประจําวันที่นําไปสูความเครียดได
4.1 การตองตกอยูในภาวะเรงรีบ สภาพสังคมปจจุบันตองการมีการแขงขันการ
ทํางาน การทํางานตองแขงขันกับเวลา การผลิตของเครื่องจักรทําใหไดจํานวนมากแตขณะเดียวกันก็
ตองเรงรีบทํางานใหไดทันตามเปาหมาย ในเหตุการณที่คนตองตกอยูในภาวะเรงรีบติดตอกันเปน
เวลานาน ๆ หรือ ถูกจํากัดการเคลื่อนไหว จะทําใหเกิดความเครียด เชน ความเครียดจากการเดินทาง
ในขณะที่การจราจรติดขัด ความเครียดที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักร
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4.2 การขาดแคลน ชีวิตประจําวันของคนเราตองการปจจัยอุปโภคบริโภคมาดํารง
ชีพมาก ความตองการมีมากแตสิ่งที่ตอบสนองมีนอยหรือไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหเกิดการ
แกงแยง ตองรอ รวมทั้งการขาดแคลนเนื่องจากภาวะสงคราม
4.3 การสูญเสีย สถานการณที่มีการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การสูญเสียทรัพยสิน
โดยเฉพาะการสูญเสียที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันจะนําไปสูความเครียดไดสูงมาก
4.4 ความผิดหวัง ความลมเหลว มนุษยตองการความสําเร็จ คนจึงมีความมุมานะ
และพยายามที่จะทําทุกอยางเพื่อใหไดรับความสําเร็จ เมื่อพบความผิดหวังหรือความลมเหลว ก็จะมี
ผลกระทบตอสุขภาพจิตเปนอยางมาก
4.5 เมื่อจิตใจเกิดความเครียดก็มีผลกระทบไมเพียงแตทางดานจิตใจโดยตรงเทานั้น
รางกายเองก็ไดรับผลกระทบอยางมากมายดวย เซลเย (Hans Selye, 19789 : 65 – 78ม 1983 : 239 –
265) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอารมณเครียดกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของผูปวยดวย
โรคฝายกาย และไดเสนอแนวคิดวา ผูปวยที่มีอารมณเครียดรวมอยูดวยจะแสดงปฏิกิริยาทางกาย
บางอยางออกมา ซึ่งอาการเหลานี้จะเปนตัวบงชี้เกี่ยวกับภาวะอารมณเครียดของผูปวย เขาเรียก
ปฏิกิริยาเหลานี้วา General Adaptation Syndrome (GAS)
5. ความเครียดกับการปรับตัว
มั ก จะกล า วกั น ติ ด ปากเสมอ ๆ ว า คนสมั ย นี้ มี ค วามเครี ย ดมากและดู เ หมื อ นว า
ความเครียดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่อยูในเมืองใหญ ๆ
อย า งเช น กรุ ง เทพมหานคร หรื อ แม แ ต จั ง หวั ด ต า ง ๆ ที่ อ ยู ใ นเขตปริ ม ณฑล ยิ่ ง สั ง คมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปมาก มีการขยายตัวทางธุรกิจและเศรษฐกิจ คนตองทํางานมากขึ้นและตองทํางาน
แขงขันกัน เชนแขงขันกันกับบริษัทคูแขง แขงขันกับเวลาเพราะตองเรงการผลิตใหทัน ตองแขงขัน
กับเครื่องจักรที่ทํางานดวยความเร็ว ประสบการณของชีวิตเหลานี้ทําใหเกิดความเครียดทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ซึ่งสงผลตอสภาพอารมณ ทําใหขาดความสุขหรือเปนทุกขทางใจ อารมณที่ไมเปน
สุขจากความเครียดนี้ทําใหคนตองมีกลไกในการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของชีวิต ซึ่งสามารถพบ
เห็นไดวาบางคนมีการปรับตัวดี สามารถมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเครียดได แตบางคนไม
สามารถปรับตัวตอความเครียดเหลานั้นได จึงทําใหชีวิตมีปญหามากมาย การศึกษาปญหาสุขภาพจิต
ในปจจุบัน จึงเนนศึกษาปญหาเกี่ยวกับความเครียดเพื่อศึกษาถึงสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหคนเครียด
ผลกระทบจากความเครียดตอสภาพจิตใจและรางกาย การปรับตัวตอความเครียด การแสวงหา
แนวทางเพื่อสงเสริมการปรับตัวที่ดี เพื่อใหคนสามารถแกปญหาความเครียดนั้น ๆ ไดและสิ่งสําคัญ
ที่สุดก็คือพยายามแสวงหาคําแนะนําที่สรางสรรคสําหรับการคลายเครียด

33
5.1 ความหมายและสาเหตุของความเครียด
ความเครียดเปนสภาวะของจิตใจที่ตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดัน อันมา
จากสภาพแวดลอมหรือจากความตองการภายในตัวของบุคคลนั้น สถานการณกดดันนี้จะมีลักษณะ
คุกคามตอสวัสดิภาพ ทําใหเกิดความรูสึกลําบากใจ จําเปนจะตองหาทางออกหรือขอแกไข
5.2 การเกิดขึ้นของความเครียดมาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน
5.2.1 ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุทางรางกาย
ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุทางรางกายอาจมาไดหลายทาง เชน
5.2.1.1 การเจ็บปวย การมีโรคประจําตัว
5.2.1.2 การพิการหรือการสูญเสียอวัยวะ ไมวาจะเปนการสูญเสียที่เปนมา
ตั้งแตกําเนิดหรือเปนทีหลัง การสูญเสียของอวัยวะที่เปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต ทําใหคนขาด
สมรรถภาพในการทํากิจกรรมไปสวนหนึ่ง มีผลกระทบตอการเปนอิสระทําใหตองพึ่งพาอาศัยคน
อื่น มีผลกระทบตอชีวิตครอบครัวและการอาชีพ
5.2.1.3 การถูกกักขังหรือทรมานรางกาย เปนการจํากัดบริเวณหรือการทําให
รา งกายมีความเจ็บ ปวด โดยปกติ แ ลว คนต อ งการความสุข สบายทางร า งกายและพยายามที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงออกจากความเจ็บปวดหรือการถูกลงโทษ ดังนั้น เราจึงมักพบหลักฐานการศึกษาทาง
จิต วิ ท ยาเป น จํ า นวนมากว า เด็ ก ที่ ถู ก ลงโทษให เ กิ ด ความเจ็ บ ปวดทางร า งกาย ไม ว า จากที่ บ า น
โรงเรียน โรงงานที่ใชแรงงานเด็กโดยผิดกฎหมายและทําทารุณกรรมตอเด็ก รวมทั้งเด็กที่ถูกกักขัง
เหลานี้จะมีผลกระทบตอการเกิดอาการจิตประสาทตามมาเพราะความเครียด
5.2.1.4 ความเครียดอันเกิดจากความตองการของรางกายตามธรรมชาติ เชน
ความหิว ความกระหาย การอดนอน คนที่ขาดสิ่งเหลานี้จะเกิดความเครียดขึ้นมา สุขภาพจิตไมดี
5.2.1.5 ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดลอมการทํางานและในชุมชน เชน
ภาวะแออัดในโรงงานหรือสํานักงาน การทํางานในที่สูง การทํางานในที่แคบ ความรอน ความเย็น
กลิ่นเหม็นจากขยะ ปฏิกูลและสารเคมี ฝุนละออง และสภาพแวดลอมที่รกรุงรัง ทัศนียภาพไมดี การ
ทํางานที่ตองอยูในลักษณะเสี่ยงตอการบาดเจ็บและการสูญเสียอวัยวะ
5.2.2 ความเครียดที่เกิดจากความตองการทางจิตใจ
ประกอบดวย ความคับของใจและความขัดแยงในใจ สําหรับความคับของใจ
(frustration) นั้ น จั ด ว า เป น ความเครี ย ดที่ เ กิ ด จากส ว นลึ ก ของสภาพจิ ต ใจและมี ผ ลกระทบต อ
สุขภาพจิตของคนมากที่สุดอีกประการหนึ่ง ความคับของใจ เกิดจากการที่คนเรามีความตองการแลว
ความตองการนั้นไมไดรับการตอบสนอง สาเหตุของความคับของใจอันเนื่องมาจากการไมไดรับการ
ตอบสนองความตองการ มีดังนี้
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5.2.2.1 การตองตกอยูในภาวะเรงรีบ ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
ทําใหตองมีการแขงขันในการทํางานและเมื่อทํางานแลวก็ตองมีการแขงขันกับเวลา การผลิตโดยใช
เครื่องจักรมีขอดีคือสามารถผลิตไดคราวละมาก ๆ แตในขณะเดียวกันก็ตองเรงรีบทํางานใหไดทัน
ตามเปาหมาย ทําใหคนตองเรงรีบทํางาน ความเรงรีบในการเดินทางในขณะที่มีจราจรติดขัดก็ทําให
คนเกิดความเครียดไดมาก
5.2.2.2 การขาดแคลน การที่ในปจจุบันนี้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทําใหมี
ความตองการเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้นตามมาดวย รวมทั้งการบริการตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ทํา
ใหเกิ ดการแกงแยง ตองรอ ทําใหเกิดความชัก ชา รวมทั้งการที่ต องแข งขันเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่
ตองการ
5.2.2.3 การสูญเสีย การสูญเสีย การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักยอมทําให
เกิดทุกขอยางรุนแรงในชีวิตประจําวันคนตองผจญกับความสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ทรัพยอันมีคา
โดยเฉพาะการสูญเสียที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันและการสูญเสียผูอุปการะ ซึ่งมีความสําคัญยอมทําให
เกิดความเครียดไดสูงมาก
5.2.2.4 ความผิดหวัง ความลมเหลวจากการกระทํา ทุกคนตองการความ
สําเร็จในสิ่งที่ไดกระทําลงไป สิ่งที่ทําใหคนภาคภูมิใจมากที่สุดคือ ความสําเร็จและความสําเร็จทําให
คนรูสึกวาตนมีคุณคา มีศักดิ์ศรี ในขณะที่ความลมเหลวทําใหคนรูสึกวาตนไรความสามารถ ไมมี
คุณคา ไรศักดิ์ศรี ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง ดังนั้น เมื่อคนพบกับความผิดหวังก็จะมีผลกระทบ
ตอสุขภาพจิตเปนอยางมาก ในขณะที่มีความพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จก็ตองตกอยูในภาวะ
เครียดดวยเชนกัน
5.2.2.5 ความรูสึกเสียหนา ความมีหนาตาก็นับวาเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตของ
คนเรา ทําใหเกิดความรูสึกมีเกียรติ ถาเกิดเหตุการณที่ตองเสียหนาหรือเกิดการอับอายขายหนาขึ้นมา
ก็ทําใหเกิดความเครียดเพราะเสียเกียรติ คนสมัยนี้ยิ่งมีหนามีตามากเทาไรก็ตองทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อ
รักษาเกียรติ ระดับความมีหนามีตาของตนเองไว เสียเงินและทรัพยสินเทาไรก็ไมวา ขออยาใหเสีย
หนาเปนดีที่สุด
5.2.2.6 ภาวะไรความหมายในชีวิต ทุกคนยอมตระหนักในการมีคุณคาของ
ชีวิต ความภาคภูมิใจเปนสิ่งที่มีคามากที่สุดในชีวิตของคนเรา เมื่อไรก็ตามที่คนมีความรูสึกวาตนไม
เปนที่ตองการของคนอื่น ขาดคนที่จะรักและผูกพันตอเรา ความลมเหลวในชีวิต หนาที่การงาน สิ่ง
เหลานี้ ทําใหคนรูสึกวาชีวิตนี้ไมมีความหมาย สูญเสียความเปนตัวของตัวเอง สูญเสียความหวังและ
มีความคับของใจมาก
5.2.3 ความเครียดที่เกิดจากสังคมและสภาพแวดลอม
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5.2.4. ความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
5.3 ผลกระทบจากความเครียด
เมื่อเกิดความเครียดก็จะสงผลถึงการแสดงออกของพฤติกรรมหลายอยาง เชน
5.3.1 ความกาวราว ในชีวิตประจําวันเราจะพบเห็นไดเสมอ วาเมื่อคนเราเกิด
ความเครียดก็มักจะระบายออกโดยการกาวราว เชน การทําลาย การทําใหบาดเจ็บ ไปยังเปาหมาย
หรือสิ่งเราที่ทําใหเกิดความเครียด เด็ก ๆ เมื่อถูกขัดใจจากพอแมจะแสดงออกโดยการทุบตี หยิก เมื่อ
ถูกแยงของเลนก็จะทํารายคนที่มาแยงของเลนของตนไป เด็กชายอาจจะชกตอยกันเพราะการขัดใจ
กันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การกาวราวอาจจะเปนการกาวราวตอแหลงที่ทําใหเกิดความเครียดหรือไป
ระบายออกที่สิ่งอื่น เชน โกรธคนหนึ่งและไประบายออกโดยการเปดประตูเสียงดัง เขาทํานองตีวัว
กระทบคราด ในบางครั้ง คนอาจจะแสดงความกาวราวตอตนเอง เชน ตําหนิตัวเอง ทําลายตัวเองโดย
การฆาตัวตาย
5.3.2. ความพยายามตอสูเพื่อเอาชนะ ความเครียดไมจําเปนวาจะแสดงออกในทาง
รายเสมอไป คนบางคนอาจรับรูความเครียดในทางที่สรางสรรคก็ได จึงทําใหเกิดความมุมานะ
พยายามหาทางที่จะไปใหถึงความสําเร็จใหได สิ่งที่เปนอุปสรรคกลับกลายเปนการเติมไฟแหง
ความหวังไดมากขึ้น ทําใหคนทํางานหนักขึ้น
คงจะมีเหตุผลวาทําไมคนเราจึงตองเพิ่มความพยายามเพื่อตอสูใหไดชัยชนะ
เมื่อพบกับความพายแพหรือเมื่อเกิดความเครียด บางทีอาจจะเปนไปไดวาสิ่งที่เราตองการเอาชนะ
นั้นเปนสิ่งที่มีความหมาย มีคามากสําหรับเรา ยิ่งสิ่งนั้นมีคามากเพียงไรก็จะยิ่งเพิ่มความพยายาม
เอาชนะใหไดมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น
5.3.3 การเศราใจ มีหลักฐานจากการศึกษาจิตวิทยาเปนจํานวนมากที่พบวาคนจะมี
อาการเศราใจเมื่อเกิดความผิดหวังในสิ่งที่ตนตองการ หรือเมื่อเกิดความเครียด ความขัดแยงในใจ
เชน อิซารด (Izard, 1972 : 48 – 76) ไดทําการสํารวจจากกลุมตัวอยางนักศึกษาเพื่อศึกษาวาใน
สถานการณใดบางที่นักศึกษาไดเคยมีประสบการณของการเศราใจ พบวา การเศราใจเกิดจากการ
ผิดหวังหรือการไมไดรับในสิ่งที่ตนคาดหวังไว ยิ่งผิดหวังมาก การเศราใจก็จะมีมาก การเศราใจของ
กลุมตัวอยางที่ศึกษาพบวามาจาก (1) การสอบตกหรือการถูกกดดันจากผลการศึกษา (2) การมี
ปญหากับคูรัก (3) ความเหงา (4) การสูญเสียตําแหนงในสังคมเพื่อน เชน การที่เพื่อนไมยอมรับ (5)
การตายหรือการจากไปของเพื่อนสนิท
ในชีวิตประจําวัน เราจะพบเห็นไดเสมอ ๆ วา เมื่อคนพบกับความผิดหวัง
มาก ๆ จะเกิดความเครียดและอยูในลักษณะยอมแพ รูสึกวาตนหมดความหมายและไมอยากมีชีวิตอยู
ตอไป ซึ่งสภาพเชนนี้เปนอันตรายตอคนนั้นมากทีเดียว
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5.3.4 ความเครียดกับปฏิกริยาทางรางกาย นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ประสาทและสรีรวิทยาไดศึกษาปฏิกิริยาทางอารมณ โดยเฉพาะความเครียด ความวิตกกังวล ความ
โกรธ ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในรางกายและแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได มี
ปฏิกิริยาทางกายเปนจํ านวนมากที่แสดงออกมาเพื่อเปนการตอบสนองตอสภาพอารมณเหลานี้
สามารถตรวจวัดไดอยางชัดเจน เชน อัตราการเตนของหัวใจ การขยายตัวและหดตัวของปอด การ
หลั่งฮอรโมนของตอมไรทอ การทํางานของตอมเหงื่อและตอมน้ําลาย อุณหภูมิในรางกาย ความดัน
โลหิต ปฏิกิริยาทางกายเหลานี้เกิดขึ้นเพราะสภาพอารมณเครียด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอารมณเครียดกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
สวนใหญไดมาจากการศึกษาของ นายแพทย ฮันส เชลเย (Selye, 1978 : 65 – 78, 7983 : 239 – 265)
ซึ่งไดทําการศึกษาทดลองพบปฏิกิริยาทางกายจํานวนหลายรายการที่เปนอาการสามัญสําหรับผูปวย
โดยทั่ว ๆ ไป จากขอสังเกตเหลานี้ทําใหเขาไดขอสรุปเกี่ยวกับอาการตาง ๆ ทางกายที่เปนสัญญาณ
แสดงถึงความเครียด เขาเรียกสัญญาณเหลานี้วา General Adaptation Syndrome (GAS)
5.4 ปฏิกิริยาทางกายที่เปนสัญญาณแสดงถึงความเครียด
5.4.1 ระยะสัญญาณเตือนภัย (Alarm Reaction) เปนระยะที่มีอาการทางรางกาย
แสดงออกใหเห็น เปนสัญญาณเตือนภัยที่สามารถสังเกตได เชน การนอนไมหลับ การตึงเครียดของ
กลามเนื้อทําใหปวดเมื่อยกลามเนื้อและกระดูก การปวดหัว การเตนของหัวใจผิดปกติ ความผิดปกติ
ของเหงื่อ การมีอาการตัวสั่น มือสั่น ปากสั่น มีการเปลี่ยนแปลงของระบบความดันโลหิต สัญญาณ
เตือ นภั ย นี้ ส ามารถตรวจจั บ ได โ ดยเฉพาะเมื่ อบุ คคลตกอยู ภ ายใต สภาพแวดล อ มที่ ก ดดั น และมี
ความเครียดเกิดขึ้น
5.4.2 ระยะตานภัย (State of Resistance) ในระยะที่สองนี้ เปนระยะที่บุคคล
พยายามหามาตรการมาควบคุมความเครียดของตน การพยายามอดกลั้นหรือระงับอารมณของตน
ดวยวิธีการตาง ๆ บางคนอาจใชวิธีหาหมอเพื่อการเยียวยา บางคนก็ใชจินตนาการ จนทําใหความตึง
เครียดทางกายดูเหมือนวาจะสงบลงและสามารถควบคุมสถานการณไวได แตความเปนจริงแลว
สภาวะเหลานี้ยังคงคุกรุนอยูภายใน เรียกวา มีอาการ – หลบใน – (deceptive) พลังงานของรางกาย
และจิตใจจะถูกระดมเพื่อนําไปใชในการควบคุมความเครียด จุดสังเกตที่เห็นไดชัดของพฤติกรรมใน
ระยะนี้ คือ ความรูสึกออนเพลีย ไมสดชื่นเทาที่ควรจะเปน แตแสดงออกมาในลักษณะ ที่สดใสราเริง
5.4.3 ระยะหมดแรงสู (Exhaustion) หากความเครียดยังคงดําเนินอยูตอไป จนถึง
ขั้นเหลืออดเหนือทน คนจะตกอยูในสภาวะที่ไมสามารถทบทานตอแรงกดดันนั้นได จิตใจก็จะแตก
สลายไป จุดนี้จะทําใหคนเกิดอาการเจ็บปวยทางอารมณอยางรุนแรงคือ การเปนโรคจิตโรคประสาท
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Stage 1
Stresso

Stage 2

ALARM

RESISTANCE

ระบบประสาท
อัตโนมัติถูกกระตุน

บุคคลพยายามหาทาง
ระงับความเครียด

Stage 3
EXHAUSTION

พลังงานตาง ๆ ของ
รางกายถูกระดมมาใช
รางกายมีปญหาดาน
สุขภาพ

แผนภูมิที่ 3 ระยะหมดแรงสู
ต อ มหมวกไตเป น ต อ มที่ มี บ ทบาทมากในกระบวนการทํ า งานของ General
Adaptation Syndrome นี้ โดย Adrenal Medulla ซึ่งอยูภายใตการควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ
สายซิมพาเทติค เมื่อถูกกระตุนในสถานการณที่เปนการตื่นเตนก็จะหลั่งฮอรโมน epinephrine และ
nor epinephrine เขากระแสเลือด ฮอรโมนทั้ง 2 นี้ มีฤทธิ์ในการเพิ่มระดับการเผาผลาญในรางกาย
และทําใหรางกายผลิตพลังงานสํารองออกมาใช ภาวะนี้ทําใหเกิดปฏิกิริยาทางรางกายในระยะ
สัญญาณเตือนภัย
ในระยะตานภัย กิจกรรมทางรางกายถูกควบคุมโดยการเพิ่มปริมาณของ adrenal
cortex โดยที่ adrenal cortex ถูกกระตุนโดยฮอรโมน ACTH ซึ่งผลิตจากตอมใตสมอง เมื่อรางกาย
เกิดความเครียด ตอมใตสมองจะหลั่งฮอรโมน เพิ่มขึ้น ผลทางกายที่เกิดจากการไดรับฮอรโมนนี้ คือ
มีการเปลี่ยนแปลงของระบบความดันโลหิต มีการเรงผลิตโลหิตแดงและมีการเพิ่มปริมาณน้ําตาลใน
เม็ดเลือด จึงไมเปนที่นาสงสัยเลยวาการตอบสนองทางรางกายของตนที่ตกอยูภายใตสถานการณที่
เกิดความเครียดติดตอกันเปนระยะเวลานาน ๆ จะทําใหคนคนนั้นลมปวยลงจนยากที่จะเยียวยาได
5.5 ปฏิกิริยาทางกายและสุขภาพอันเกิดจากความเครียดที่สังเกตได
5.5.1 ปวดหัว ปวดหัวชนิดไมเกรน ปวดทายทอย ปวดไหล ปวดเอว ปวดเมื่อย
ตามตัว
5.5.2 ความดันโลหิตสูง เสนเลือดสวนปลายหดตัวทําใหเปนลมปจจุบัน เปน
อัมพาต
5.5.3 หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน ทําใหกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
5.5.4 เปนโรคกระเพาะอาหาร ระบบทางเดินอาหารไมปกติ ทองอืด ทองผูก
5.5.5 เปนสิว เปนฝา เปนหอบหืด เปนลมพิษ
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5.5.6 ขาดความสนใจทางเพศ สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ
5.5.7 แกเร็ว ผมหงอก ผมรวง
5.5.8 นอนไมหลับ หลับยาก หลับไมสนิท ฝนราย
5.5.9 เหนื่อยงายกวาปกติ
5.5.10 วิตกกังวล ไมสดชื่น ฝอ ขาดกําลังใจ
5.5.11 หงุดหงิดงาย โมโหงาย วูวาม ชวนทะเลาะ
5.5.12 ตื่นเตนงาย ตกใจงาย นอนสะดุง
5.5.13 ไมมีสมาธิ ขาดความตั้งใจ เหมอ ใจลอย จับจด
5.5.14 สุขภาพจิตเสื่อม เปนโรคประสาท เปนโรคจิต
5.6 การสํารวจขั้นตนเพื่อระบุเหตุวามีอาการเครียด
มีรายการพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอาการเครียดที่สามารถสังเกตไดอยางงาย ๆ เชน
5.6.1 มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหว เชน ดื่ม กิน เดิน อยางรีบเรง งุนงาน
5.6.2 มีความผิดปกติไปจากนิสัยเดิมในดานการกิน การนอน การขับถาย
5.6.3 มีความวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ทําใหครุนคิด ย้ําคิด ใจลอย
หนาตาไมสดชื่น คิดแตเรื่องราย ๆ
5.6.4 มีแนวโนมของพฤติกรรมรุนแรง กาวราว ทั้งทางวาจาและรางกาย
5.6.5 ไมฟงความคิดเห็นของคนอื่น ใจเร็วดวนได เสียสมรรถภาพในการตัดสินใจ
ตัดสินใจผิดพลาดหรือรีรอ
5.6.6 สะเพรา ขาดความรอบคอบในการทํางาน ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน
เพราะไมมีสมาธิใจรอน งวนกับงานแตไมสนุกกับงาน ทํางานแตไมไดงาน
5.6.7 รูสึกเหนื่อยงายผิดปกติ ปวดเมื่อยตามตัว หรือเฉพาะแหง
5.6.8 สมรรถภาพและความสนใจทางเพศลดลง หรือหมกมุน
5.6.9 มีความรูสึกผิด (Guilty) ซึ่งจะนําไปสูการคิดทําลายตัวเอง ประชด หรือมี
อารมณเศราหมอง ไมสดชื่น หากตองการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจรายการ Stress
Symptom Checklist ไดในหนาที่ 162
5.7 แนวทางคลายเครียด
ความเครียดเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนจะประสบ ดังนั้น เราจึงตองหาทาง
ควบคุมหรือจัดการใหความเครียดอยูในระบบที่ไมทําอันตรายตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรา
อยางไรก็ตาม มีคนจํานวนมากที่หาทางคลายเครียดที่ไมถูกทางและกลับเพิ่มความเครียดใหแกตัวเอง
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อีก ตัวอยางการแกความเครียดที่ไมถูกวิธี เชน การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การใชยาหรือสารเสพ
ติด การทํารายตัวเอง เปนตน
5.8 วิธีจัดการความเครียด
การจัดการความเครียดที่เหมาะสมจะนําไปสูการปรับตัวที่ดีและทําใหสุขภาพดี มี
หลายวิธีดังนี้
5.8.1 การปรับตั ว ทํ าการวิเคราะหหาสาเหตุของความเครียด พิจารณาวาภาวะ
เครียดของตนอยูในลักษณะใด มีอะไรเปนสาเหตุหลักของความเครียด หาทางแกไขที่ตนเหตุ
5.8.2 การระบายออก ผลักความเครียดออกจากตัวเองโดยการระบายความรูสึก
ความคิด ดวยการปรึกษากับเพื่อนสนิทที่สามารถรับฟงได ผูใหญที่ไวใจได ปรึกษาคูชีวิต พอแม ครู
นักจิตวิทยา จิตแพทย ศูนยใหคําปรึกษาสายดวน Hotline
5.8.3 การลดความตึงเครียด ทําใหรางกายและจิตใจผอนคลาย เชน ทําสมาธิ ทําใจ
ใหสงบ การพักผอน การออกกําลังกายตามวัย เลนกีฬา แอโรบิค ฝกโยคะ ทําตัวใหสนุกกับเพื่อน
ทัศนศึกษา อยูกับธรรมชาติ นอนใหเปนเวลา และวิธีการอื่น ๆ ที่นาสนใจ
5.8.4 หลีกเลี่ยงเหตุการณที่ทําใหเกิดความเครียด เชน การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน
การใชยา และสารเสพติด การปะทะคารมหรือการทะเลาะวิวาท การประพฤติผิดทางเพศ การเลน
การพนัน
โดยสรุป ในบทนี้ไดกลาวถึงลักษณะอารมณเฉพาะที่มีผลกระทบตอสุขภาพจิตเปนอยางมาก คือ
อารมณเครียด ซึ่งเปนประสบการณทางอารมณที่คนในสังคมปจจุบันตองเผชิญอยางมากและเปน
ปรากฏการณ ทํา ลายสุ ข ภาพจิ ต สุข ภาพกายของคนทั่ว ไปอย า งมาก สาเหตุที่ สําคั ญที่ทํ า ให เ กิ ด
ความเครียด คือ สาเหตุจากสภาพแวดลอม และสาเหตุจากสภาพภายในจิตใจ ซึ่งไดแก ความคับของ
ใจและความขัดแยงในใจ ความเครียดอันเกิดจากพัฒนาการของชีวิต ทําใหคนในวัยตาง ๆ ตองเผชิญ
กับเหตุการณที่ทําใหเครียดในระดับที่แตกตางกันไป ความเครียดทําใหเสียสมดุลทางจิตใจ ทําให
รูสึกไมสบาย แสดงพฤติกรรมกาวราว ตอสูเพื่อการเอาชนะและมีปฏิกิริยาทางกาย ทําใหเกิดการ
เจ็บปวย ในการหาทางระบายออกเพื่อคลายเครียดในนี้บางครั้งบุคคลใชกลไกทางจิตเพื่อการปองกัน
ตัวเองเพื่อการปรับตัว กลไกทางจิตในการปองกันตัวเองซึ่งมีจุดคือทําใหคลายเครียดไดชั่วขณะ แต
ในทางเสียมีมากกวา คือ ทําใหคนไมยอมรับความจริง เปนตนเหตุของการเกิดปญหาสุขภาพจิตอื่น
ตามมา
อย า งไรก็ ต าม ความเครี ย ดไม จํ า เป น ว า จะส ง ผลทางลบเสมอไป จุ ด ดี ข องความเครี ย ด
สามารถสงผลในทางบวกไดหากบุคคลสามารถควบคุมและจัดการเกี่ยวกับความเครียดของคนลง
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อยางถูกวิธี เชน การสรางนิสัย การปรับตัว การระบายความเครียดอยางสรางสรรคและการหาวิธีลด
ความตึงเครียดเพื่อทําใหจิตใจผอนคลาย17
6. ความเครียดและสุขภาพจิตของคนไทย
วัตถุประสงค เพื่อหาความชุกของความเครียด ใชรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาชนิด
ตัดขวาง ณ จุดหนึ่งของเวลา ประชากรของเวลา ประชากรตัวอยาง 10,775 ราย โดยการสุมตัวอยาง
อยางเปนระบบตามจังหวัดตาง ๆ รวม 76 จังหวัด เครื่องมือที่ใชเปน GHQ-24 ที่มีคา Reliability คา
K=0.88 และเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ผลที่ได ประชากรที่ศึกษาเปนชาย 43.9% เปนหญิง 56.1%
อายุระหวาง 12-60 ป มีความเครียด 67.6 % หญิงเครียดมากกวาชาย ตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
ความเครียด คือ ผูที่มีอายุอยูในวัยทํางาน การศึกษาอยูในชวงมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี ผูที่มีรายได
ไมพอใช และรายไดต่ํา เครียดมากกวาผูมีรายไดสูง สาเหตุที่ทําใหเครียดไดแกปญหาการงานและ
อาชีพ ปญหาการเรียนและการศึกษา และปญหาการเงินและเศรษฐกิจ วิธีแกไขความเครียดสวนใหญ
ใชวิธีการหาความบันเทิง และครอบครัวตามลําดับ ผูที่ชวยเหลือ คือ เพื่อน รองลงมา คือ พอ แม
และคูสมรส การมีน้ําใจชวยเหลือกัน ใหกําลังใจกันและจริงใจตอกัน จะชวยลดความเครียดได ผูที่
เครียดตองการใหรัฐบาล แกปญหาเศรษฐกิจ เปนอันดับแรก รองลงไป คือ ปญหาสิ่งแวดลอมและ
ปญหาสังคม อาการของความเครียดที่แสดงออกมา ไดแก คิดมากเรื่องเงินทอง การเรียน การงาน
สวนที่อาการทางกายที่พบมากไดแก ปวดศีรษะ ขี้ลืม นอนหลับยาก และไมมีสมาธิ สรุปและ
ขอเสนอแนะ การศึกษานี้ไดดําเนินการทั่วประเทศ และศึกษากอนประเทศไทยจะประสบภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ18
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการกับปญหาของพนักงานบริษัท โรงงานทอผา
กรุงเทพ จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการกับปญหาของพนักงาน ศึกษา
ความสัมพันธระหวางเพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อายุงาน แผนก ระดับของพนักงาน
การรับรูฐานะทางการเงินของตนเอง และการรับรูสุขภาพของตนเอง กับ ผลกระทบกับเศรษฐกิจ
ระดับความเครียด พฤติกรรมการจัดการกับปญหา มีวิธีการศึกษาโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นประกอบกับแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตัวเองสําหรับประชาชนไทย โดยกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ T-TEST และ One-Way ANOVA
17

ลิขิต กาญจนาภรณ, สุขภาพจิต, พิมพครั้งที่ 3 (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547), 142-167
18
ภั คนพิ น กิ ตติ รั ก ษนนท และคณะ, ความเครี ย ดและสุข ภาพจิต ของคนไทย ป 2539
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550. เขาถึงไดจาก http://www.dmh.go.th/abstract/
details.asp?id=2599
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ผลการศึกษา พบวา เพศ มีความสัมพันธกับระดับความเครียด โดยพนักงานหญิงมี
ความเครียดในระดับที่สูงกวาชาย แตไมมีความสัมพันธกับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจและ
พฤติ ก รรมการจั ด การป ญ หา อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการจั ด การที่ อ ารมณ แต ไ ม มี
ความสัมพันธกับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ ระดับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการปญหา
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับการจัดการปญหา แตไมมีความสัมพันธกับผลกระทบจากปญหา
เศรษฐกิจและระดับความเครียด วุฒิการศึกษา มีความสัมพันธกับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ
และพฤติกรรมการจัดการที่อารมณ แตไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียดและพฤติกรรมการ
จัดการที่ปญหา อายุงาน มีความสัมพันธกับการจัดการที่อารมณ แตไมมีความสัมพันธกับผลกระทบ
จากปญหาเศรษฐกิจ ระดับความเครียด และพฤติกรรมการจัดการที่ปญหา แผนก มีความสัมพันธกับ
ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ แตไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียด และพฤติกรรมการ
จั ด การกั บ ป ญ หา ทั้ ง ที่ เ ป น การจั ด การที่ ป ญ หาและการจั ด การที่ อ ารมณ ระดั บ ของพนั ก งาน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการที่อารมณ แตไมมีความสัมพันธกับผลกระทบจากปญหา
ระดับเศรษฐกิจ ระดับความเครียด และพฤติกรรมการจัดการที่ปญหา การรับรูฐานะทางการเงินของ
ตนเองและ การรับรูสุขภาพของตนเอง มีความสัมพันธกับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจและระดับ
ความเครียด แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการกับปญหา ทั้งที่เปนการจัดการที่ปญหา
และการจัดการที่อารมณ
7. รายงานการวิจัยเรื่อง ความเครียดและสุขภาพจิตของคนไทย
ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย โดยสํ า รวจประชากรในประเทศไทย เพื่ อ หาความชุ ก ของ
ความเครียดโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณา ชนิดตัดขวาง ณ จุดหนึ่งของเวลา ประชากรตัวอยาง
10.775 ราย โดยการสุมตัวอยางแบบกลุมตามจังหวัดตางๆ รวม 76 จังหวัด และสุมตัวอยางอยางมี
ระบบในขั้นที่ 2 โดยแบบสอบถามที่ไดทดสอบความเที่ยงตรงและความถูกตอง
แบบสอบถามที่สุมมาไดตรวจสอบวามีคุณภาพและความครอบถวย วิธีเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณ ผลการศึกษาวิจัยทราบวา ประชากรที่ศึกษาเปนชาย รอยละ 43.9 หญิง รอยละ
56.1 อยูระหวาง 12 ป ถึง 60 ปขึ้นไป พบวา มีความเครียด รอยละ 67.6 หญิงมีความเครียด
มากกวาชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.01 นอกจากนี้พบวาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเครียด
ไดแก ผูที่มีอายุอยูในวัยทํางาน การศึกษาอยูในชวงมัธยมศึกษา - ปริญญาตรี และผูมีรายไดไม
พอใชหรือรายไดต่ํา จะมีความเครียดสูงกวาผูมีรายไดสูง สาเหตุที่ทําใหเครียด ไดแก ปญหาการงาน
และอาชีพ ปญหาการเรียนและการศึกษา และปญหาการเงินและเศรษฐกิจ ตามลําดับ
วิธีแกไขเมื่อความเครียดเกิดขึ้น คนไทยสวนใหญใชวิธีการหาความบันเทิง และการใช
สถาบันครอบครัวเปนเครื่องชวย รองลงมาผูที่มีสวนชวยเหลือมากที่สุด ไดแก เพื่อน รองลงมาคือ

42
พอ - แม และคูสมรส ผูที่มีความเครียดตองการใหสังคมไทยชวยกันสรางความสามัคคี การมีน้ําใจ
ชวยเหลือกันใหกําลังใจ และจริงใจตอกัน จะชวยลดความเครียดได สุดทายผูมีความเครียดตองการ
ใหรัฐบาลแกปญหาเศรษฐกิจเปนอันดับแรก รองลงไป คือ ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาสังคม
ตามลําดับ อาการของความเครียดที่ประชากรศึกษาแสดงออกมา ไดแก คิดมากเรื่องเงินทอง การ
เรียน การงาน สวนอาการทางกายที่พบมาก ไดแก ปวดศีรษะ ขี้ลืม นอนหลับยาก และไมมีสมาธิ
สุขภาพจิตเปนสภาวะของบุคคลโดยธรรมชาติภาวะจิตใจของมนุษยจะมีการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวของบุคคลนั้นๆ นอกจากนั้นจิตใจของมนุษยมี
ความสลับซับซอนเขาใจยากและมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยตลอดเวลา สุขภาพจิตของคนจะดีหรือไม
ดีขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน พันธุกรรม สติปญญา สภาพการเลี้ยงดู สภาพแวดลอมทางสังคม ปจจัย
เหลานี้จะเชื่อมโยงสัมพันธและสงผลกระทบตอกันและกัน นอกจากนี้สภาพแวดลอมทั้งทาง
เศรษฐกิจสังคมในปจจุบันและอนาคตไดกอใหเกิดความกดดันตอสภาพจิตของคนยิ่งขึ้น
ขณะนี้คนไทยสวนใหญมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น จากรายงานป พ.ศ.
2540- 2544 พบวา สถานบริการสาธารณสุขทั่วไปมีอัตราผูปวยทางจิต 144 คนตอประชากร 100,000
คน ในป พ. ศ.2540 และไดเพิ่มขึ้นเปน 293.2 ตอประชากร 100,000 คน ในป 2544 หากพิจารณาใน
กลุมเด็กและวัยรุน ในป พ.ศ. 2545 จําแนกตามโรคทางจิตเวชและปญหาสุขภาพจิต พบวา ความ
ผิดปกติของการพัฒนาจิตใจ รอยละ 36.8 รองลงมา ไดแก ปญญาออนรอยละ 21.5 ความผิดปกติเชิง
พฤติกรรมและอารมณที่เริ่มตนในเด็กและวัยรุน รอยละ 14.9 พฤติกรรมแบบจิตเพศและความหลง
ผิดรอยละ 9.9 และความหลงผิดทางอารมณ รอยละ 7.4
ปญหาสุขภาพจิตมิใชแตสงผลตอคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ๆ แตยังสงผลตอคนรอบ
ขา งกลา วคื อ
การเสี ย บุ คคลคนนั้น ไปโดยไม สามารถกอประโยชนต อสังคม หรือ ประเทศ
นอกจากนั้นตองเสียคาใชจายในการรักษาดูแล การเสียเวลาและเสียโอกาสของญาติพี่นอง พอ-แมใน
การดูแลรักษา และในหลายๆ กรณีกอความเสียหายแกคนอื่น เชน การกออาชญากรรมไดหลาย
รูปแบบบางครั้งกอใหเกิดการเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไปที่มิไดเกี่ยวของดวย
เนื่องจากสภาพแวดลอมของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางสิ้นเชิง มีปจจัยจํานวนมากมายที่กอใหเกิดความกดดันกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกดาน
ตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน วัยทํางานและวัยสูงอายุ หรือตั้งแตคาครองชีพที่เพิ่มขึ้น การแขงขันกันเพื่อความ
อยูรอดในสังคม ทัศนคติและคานิยมทางตะวันตก ศาสนา วัฒนธรรมไทยและสังคมไทยที่เสื่อมถอย
อันทําใหครอบครัว ชุมชนไมสามารถเปนเกราะปองกันใหคนสามารถวิเคราะห แยกแยะสาเหตุเพื่อ
จัดการปญหาตาง ๆ ในชีวิตและปรับตัวไดอยางปกติสุข
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ปจจัยทางดานเศรษฐกิจก็สงผลถึงสุขภาพจิตอยางมากเชนกัน บัณฑิต ศรไพศาล และ
คณะ ไดทําการสํารวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนไทย ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจพ.ศ.2540-2541 ที่
สงผลกระทบตอสถาบันทางการเงินและการลงทุนทั้งประเทศ สุมตัวอยางดวยการติดตอจากสมุด
โทรศัพท เปนประชาชนทั่วไป410รายและประชาชนที่อยูในกลุมธุรกิจ610 ราย พบวาประชาชนมี
ความเครียดในระดับสูงรอยละ 39.5 มีความคิดอยากฆาตัวตายรอยละ 4.6 ปจจัยที่สัมพันธกับ
ความเครียดสูงอยางมีนัยสําคัญคือ เปนเจาของกิจการ เปนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนผูที่
ตองรับผิดชอบภาระการเงินของคนอื่น ปจจัยสวนบุคคลเชนเรื่องของเพศ วัย การศึกษา ไมพบวา
สัมพันธกับความเครียดสูงอยางมีนัยสําคัญ แหลงที่กลุมประชากรขอความชวยเหลือเมื่อเครียด
3
อันดับแรกคือ บุคคลในครอบครัว เพื่อนรวมงาน และคูรักตามลําดับ ซึ่งเปนบุคคลใกลชิด
มากกวาเลือกไปพบผูเชี่ยวชาญทางสุขภาพจิต
8. ปจจัยทางชีวภาพ
8.1วัยหรือชวงอายุ
ทุกชวงวัยมีรูปแบบของปญหาที่จําเพาะของวัยนั้นๆ หรืออาจจะปญหาเดียวกัน เชน
ความเครียด ภาวะซึมเศรา แตมีสาเหตุ และการแสดงออกตางกัน อยางไรก็ตามพบวาอายุที่มากขึ้นมี
แนวโนมจะพบปญหาสุขภาพจิตมากขึ้น
8.2 เพศ
เมื่อแยกศึกษาในหัวขอเรื่องเพศ มักจะพบวาปญหาสุขภาพจิตในเพศหญิงมากกวา
เชนภาวะซึมเศราหลังจากการคลอด การถูกขมเหงทางเพศ การถูกทํารายรางกายจากปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว หรืออุบัติการณของการเกิดโรคทางจิตเวชหลายโรคก็พบในเพศหญิงมากกวา
เชน โรคซึมเศรา โรควิตกกังวล โรคทางกายที่มีผลจากปญหาทางจิตในกลุม Somatoform disorders
เพศชายก็มีปญหาเชนกัน แตแตกตางไปและดูเหมือนเปนปญหาที่ถูกมองในแงลบ
มากกวา เชนความกาวราวรุนแรง ติดสารเสพติด โดยเฉพาะสุรา อยางไรก็ตามพฤติกรรมนี้ก็เปนการ
แสดงออกของปญหาสุขภาพจิตอยางหนึ่ง รวมถึงปจจุบันมีกระแสเรื่องของกลุมรักรวมเพศ
(Homosexual ) แตยังไมมีขอมูลสําหรับเรื่องนี้อยางเพียงพอวาบุคคลกลุมนี้ในประเทศไทยมี
สุขภาพจิตเปนอยางไร ขึ้นกับปจจัยใด การศึกษาหนึ่งในประเทศอังกฤษ(King et al,2004) พบวาทั้ง
กลุมรักรวมเพศทั้งหญิงและชายมีการปรึกษาจิตแพทยสูงกวา มีอุบัติการณการทํารายตนเองและใช
สารเสพติดมากกวากลุมชายหญิ งทั่วไปอยางมีนัยสํ าคัญ และกลุมรัก รว มเพศหญิงจะเคยมี
ประสบการณถูกขมเหงดูหมิ่นทั้งทางวาจาและทางพฤติกรรมมากกวา และมีอัตราการดื่มสุราสูงกวา
กลุมผูหญิงทั่วไปอยางมีนัยสําคัญ
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8.3 โรคทางกาย
การศึ ก ษาทางสุ ข ภาพจิ ต เกื อ บทุ ก รายงานพบว า ป จ จั ย ทางสุ ข ภาพกายมี
ความสัมพันธอยางยิ่งกับสุขภาพจิต ศิริลักษณ ศุภปติพร (2546) ไดวิเคราะห ความสัมพันธของโรค
ทางกายตอปญหาทางจิต ไวหลายรูปแบบไดแก
8.3.1 ป ญหาทางจิตบางอยางเปนแคอาการหนึ่งของโรคทางกาย เชน ฮอร โมน
แปรปรวน หรือมีโรคที่ลุกลามเขาสมอง
8.3.2 ปญหาทางจิตเปนภาวะแทรกซอนจากโรคทางกาย เชนอาการเพอสับสนเมื่อ
มีไขสูง หรือคาเคมีในเลือดแปรปรวน
8.3.3 ปญหาทางจิตเปนปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดหลังจากความปวยจากโรคทางกาย
เชนซึมเศราหลังจากทราบวาเปนโรครายแรง
8.3.4 ป ญ หาทางจิ ต ที่ บ างครั้ ง แสดงออกด ว ยอาการเหมื อ นโรคทางกาย เช น
ออนเพลีย ปวดตามเนื้อตัว หายใจไมสะดวก
8.3.5 ปญหาทางจิตที่สามารถกระตุนใหโรคทางการกําเริบได เชน แผลในกระเพาะ
อาหาร ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 19
ความเครียดสามารถเกิดไดทุกแหงทุกเวลาอาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอกเชน การ
ยายบาน การเปลี่ยนงาน ความเจ็บปวย การหยาราง ภาวะวางงานความสัมพันธกับเพื่อน ครอบครัว
หรืออาจจะเกิดจากภายในผูปวยเอง เชนความตองการเรียนดี ความตองการเปนหนึ่งหรือความ
เจ็บปวย ความเครียดเปนระบบเตือนภัยของรางกายใหเตรียมพรอมที่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมี
ความเครียดนอยเกินไปและมากเกินไปไมเปนผลดีตอสุขภาพ สวนใหญเขาใจวาความเครียดเปนสิ่ง
ไมดีมันกอใหเกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ หัวใจเตนเร็ว แนนทอง มือเทาเย็น แตความเครียด
ก็มีสวนดีเชน ความตื่นเตน ความทาทายและความสนุก สรุปแลวความเครียดคือสิ่งที่มาทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทั้งผลดีและผลเสีย

19

สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทย, ปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพจิต แนวทางการ
เสริมสราง พัฒนา ปองกันและแกไขสุขภาพจิตของคนไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 2 ธันวาคม
2549. เขาถึงไดจากwww.nesac.go.th/document/images06/06110006a.doc
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9. ชนิดของความเครียด
9.1 Acute stress คือความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีและรางกายก็ตอบสนองตอความเครียด
นั้นทันทีเหมือนกันโดยมีการหลั่งฮอรโมนความเครียด เมื่อความเครียดหายไปรางกายก็จะกลับสู
ปกติเหมือนเดิมฮอรโมนก็จะกลับสูปกติ
ตัวอยางความเครียด
9.1.1 เสียง
9.1.2 อากาศเย็นหรือรอน
9.1.3 ชุมชนที่คนมากๆ
9.1.4 ความกลัว
9.1.5 ตกใจ
9.1.6 หิวขาว
9.1.7 อันตราย
9.2 Chronic stress หรือ ความเครียดเรื้อรัง เปนความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันและรางกาย
ไมสามารถตอบสนองหรือแสดงออกตอความเครียดนั้น ซึ่งเมื่อนานวันเขาความเครียดนั้นก็จะสะสม
เปนความเครียดเรื้อรัง
ตัวอยางความเครียดเรื้อรัง
9.2.1 ความเครียดที่ทํางาน
9.2.2 ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล
9.2.3 ความเครียดของแมบาน
9.2.4 ความเหงา
10. ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับความเครียด
เมื่ อมี ภาวะกดดันหรือความเครียดรางกายจะฮอรโมนที่เ รียกวา cortisol และ
adrenaline ฮอรโมนดังกลาวจะทําใหความดันโลหิตสูงและหัวใจเตนเร็วเพื่อเตรียมพรอมใหรางกาย
แข็งแรงและมีพลังงานพรอมที่จะกระทําเชนการวิ่งหนีอันตราย การยกของหนีไฟ ถาหากไดกระทํา
ฮอรโมนนั้นจะถูกใชไป ความกดดันหรือความเครียดจะหายไป แตความเครียดหรือความกดดัน
มักจะเกิดขณะที่นั่งทํางาน ขับรถ กลุมใจไมมีเงินคาเทอมลูก ความเครียดหรือความกดดันไม
สามารถกระทําออกมาไดเกิดโดยที่ไมรูตัว ทําใหฮอรโมนเหลานั้นสะสมในรางกายจนกระทั่งเกิด
อาการทางกายและทางใจ
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11. ผลเสียตอสุขภาพ
ความเครียดเปนสิ่งปกติที่สามารถพบไดทุกวัน หากความเครียดนั้นเกิดจากความกลัว
หรืออันตราย ฮอรโมนที่หลั่งออกมาจะเตรียมใหรางกายพรอมที่จะตอสู อาการทีปรากฏก็เปนเพียง
ทางกายเชนความดันโลหิตสูงใจสั่น แตสําหรับชีวิตประจําวันจะมีสักกี่คนที่จะทราบวาเราไดรับ
ความเครียดโดยที่เราไมรูตัวหรือไมมีทางหลีกเลี่ยง การที่มีความเครียดสะสมเรื้อรังทําใหเกิดอาการ
ทางกาย และทางอารมณ
12. อาการของความเครียด
12.1 อาการแสดงทางรางกาย มึนงง ปวดตามกลามเนื้อ กัดฟน ปวดศีรษะ แนนทอง
เบื่ออาหาร นอนหลับยาก หัวใจเตนเร็ว หูอื้อ มือเย็น ออนเพลีย ทองรวง ทองผูก จุกทอง มึนงง
เสียงดังใหหู คลื่นไสอาเจียน หายใจไมอิ่ม ปวดทอง
12.2 อาการแสดงทางด า นจิ ต ใจ วิ ต กกั ง วล ตั ด สิ น ใจไม ดี ขี้ ลื ม สมาธิ สั้ น ไม มี
ความคิดริเริ่ม ความจําไมดี ไมสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ
12.3 อาการแสดงทางดานอารมณ โกรธงาย วิตกกังวล รองไห ซึมเศรา ทอแท
หงุดหงิด ซึมเศรา มองโลกในแงราย นอนไมหลับ กัดเล็บหรือดึงผมตัวเอง
12.4 อาการแสดงทางพฤติกรรม รับประทานอาหารเกง ติดบุหรี่สุรา โผงผาง เปลี่ยน
งานบอย แยกตัว20
13. ความเครียดที่เกิดจากทํางาน
ไดมีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดพบวาหนึ่งในสี่นองคนงานบอกวา
ไดรับความเครียดจากที่ทํางาน สามในสี่บอกวาความเครียดจากที่ทํางานมากวาสมัยอดีต และพบวา
ความเครียดจากที่ทํางานทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เศรษฐกิจและครอบครัว โดยมีการสํารวจพบวา
มีความเครียดจากที่ทํางานรอยละ 26-40
13.1 ความเครียดจากที่ทํางานคืออะไร
ความเครี ย ดจากที่ ทํ า งานหมายถึ ง ผลเสี ย ต อ สุ ข ภาพทางร า งกายและจิ ต ใจ
เนื่องจากงาน โดยเฉพาะงานที่ไมเหมาะกับความสามารถของพนักงาน ทรัพยากร และความตองการ
ของคนงาน สําหรับคนทํางานมีคําหนึ่งที่พูดกันมากคือความทาทาย Challenge คือภาวะทั้งทาง
รางกายและจิตใจที่กระตุนใหเราเรียนรูทักษะใหมๆเกี่ยวกับงานเพื่อผลสําเร็จของงาน เมื่องานนั้น
สําเร็จก็จะเกิดการผอนคลายและพอใจ Challenge เปนสิ่งที่ดีทําใหสุขภาพจิตดีและสรางงานจึงเปน
20
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คํากลาวที่วาความเครียดเล็กนอยเปนสิ่งที่ดีสําหรับชีวิต แตหากความทาทายนั้นไดกลายเปนงานที่
ตองทําหรือหนาที่ประจําและไมสามารถทําใหสําเร็จก็จะกลายเปนความเครียดจากที่ทํางาน
13.2 สาเหตุของความเครียดจากที่ทํางาน
13.2.1 ปริมาณงาน ปริมาณงานที่มาก การที่ไมไดพัก การที่ทํางานเปนระยะ
เวลานาน การทํางานเปนกะ งานที่ตองใชทักษะในการทํางาน
13.2.2 วิธีการบริหาร การบริหารงานโดยขาดการมีสวนรวมของคนงาน ขาด
การสื่อสารที่ดีภายในองคกร สภาพการทํางานที่เปนเจานายและลูกนองไมเปนแบบเพื่อนหรือ
ครอบครัว เหลานี้ลวนกอใหเกิดความเครียด
13.2.3ความสัมพันธของพนักงานและเจานาย หากความสัมพันธในองคกรไมดี
จะเกิดความเครียดในองคกร
13.2.4 ระเบียบการทํางาน หากมีระเบียบมากไป ความรับผิดชอบมากไป หรือ
หนาที่มากไป ความคาดหวังเกี่ยวกับงานมากไป เหลานี้จะกอใหเกิดความเครียด
13.2.5 ความมั่นคงความกาวหนาในการทํางาน หากไมมีความมั่นคงหรือ
ความกาวหนา หรือการใหความดีความชอบ หรือการเปลี่ยนตําแหนงอยางไมคาดหวัง เหลานี้ลวน
ทําใหเกิดความความเครียด
13.2.6 สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมเชนเสียง
อุณหภูมิ กลิ่น มลภาวะ ความแออัด เหลานี้จะเกิดความเครียด 21
13.3 ผลเสียตอสุขภาพ
ความเครียดเล็กนอยเปนสิ่งที่ดีเพื่อกระตุนใหเราทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีความมุงมั่นที่จะประสบผลสําเร็จในการงาน และการกีฬา แตความเครียดระดับต่ํา มีรับอยาง
สม่ําเสมอ และหาทางแกไขไมไดมักจะกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพตามมา ความเครียดเหลานั้น
ไดแก
13.3.1 ความเครียดที่เกิดจากงาน หรือความสัมพันธระหวางบุคคล ที่ยากจะ
แกไข
13.3.2 ความเครียดที่เกิดจากการสูญเสีย เชน อุบัติเหตุรถยนต
13.3.3 ไมสามารถผอนคลายความเครียด
21
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13.3.4 ภาวะเครียดที่เกิดจากโรค เชน อัมพาต โรคหัวใจ
13.4 ผลกระทบตอดานจิตใจ
พบวาผูที่มีความเครียดเรื้อรังและไมสามารถผอนคลายจะมีปญหาเปนโรค
ซึมเศราและวิตกกังวลไดสูงกวาคนทั่วไป ทําใหคุณภาพชีวิต ความสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้ง
หนาที่การงานแยลง
13.5 ผลกระทบตอหัวใจ
ความเครียดสามารถกระตุนใหเกิดอาการเจ็บหนาอกในผูปวยโรคหัวใจโดยมี
กลไกคือ ทําใหหัวใจทํางานหนักขึ้น หัวใจบีบตัวมากขึ้น หัวใจเตนเร็วขึ้น อาจจะเกิดการเตนผิดปกติ
ของหัวใจ เลือดมีความหนืดเพิ่มเนื่องจากมีไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นและเกิดอุดตันหลอดเลือดไดงายขึ้น
ในผูหญิงจะทําใหฮอรโมนเอสโตรเจนลดลง ฮอรโมนนี้จะปองกันโรคหัวใจ ความเครียดทําใหความ
ดันโลหิตสูงขึ้น
13.6 โรคหลอดเลือดสมอง
พบวาผูชายที่มีความเครียดสูงจะทําใหเกิดความดันโลหิตสูงและเกิดโรคหลอด
เลือดสมองบอยกวาคนที่ไมเครียด
13.7 การติดเชื้อ
คนที่เครียดเรื้อรังจะมีภูมิตอบสนองตอการติดเชื้อและจํานวนเม็ดเลือดขาว
นอยกวาคนทั่วไป จึงทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย เชนหวัด เริม เปนตน
13.8 ระบบทางเดินอาหาร
พบวาความเครียดเรื้อรังสามารถทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได
อย า งเช น โรคกระเพาะอาหาร เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคกระเพาะคื อ การ
รับประทานยาแกปวดกลุม nsaid และจากเชื้อ H.pyroli แตความเครียดเรื้อรังก็เปนสวนสงเสริมทํา
ใหเกิดโรคดังกลาว ทองรวงจากโรค Irritable Bowel Syndrome ผูปวยจะมีอาการปวดมวนทอง ถาย
เหลวเปนๆหายโดยมีทองผูกสลับกับถายเหลว
13.9 การรับประทานอาหาร
คนที่เครียดเรื้อรังจะมีปญหาการรับประทานอาหารได 3 รูปแบบกลาวคือ
13.9.1 น้ําหนักเกิน
เนื่ อ งจากเมื่ อ เกิ ด ความเครี ย ดผู ป ว ยจะรั บ ประทานอาหารเค็ ม มั น
หวานเพื่อไปตอสูกับความเครียด และทําใหเกิดลักษณะอวนลงพุง น้ําหนักลดลงเนื่องจากเบื่ออาหาร
มีการรับประทานอาหารผิดปกติ เชน Anorexia nervosa and bulimia nervosa
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13.9.2 โรคเบาหวาน
ความเครียดทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น เกิดการดื้อตออินซูลิน
13.9.3 อาการปวด
ผูที่เครียดเรื้อรังอาจจะมีอาการ ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ
13.10 ระบบสืบพันธ
ความตองการทางเพศจะลดลงทั้งผูหญิงและผูชาย ผูชายอาจจะมีปญหาเรื่อง
การแข็งตัวขององคชาติ สวนผูหญิงจะมีปญหาเรื่องการถึงจุดสุดยอด การเปนหมัน การปวด
ประจําเดือน และการแทงก็พบไดบอย
13.11 ความจําและการเรียนรู
ความสามารถในการเรียนรูและความจําจะลดลง สมาธิจะไมดี เกิดอุบัติเหตุได
บอย22
ธุรกิจ SMEs
1. การแบงลักษณะของธุรกิจ SMEs
1.1 การแบงประเภทของธุรกิจ SMEs
สําหรับธุรกิจ SMEs ยอมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือ
แปลเปนภาษาไทยวา “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” สําหรับความหมายของวิสาหกิจ
(Enterprises) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก
1.1.1 กิจการการผลิต (Production Sector)
ครอบคลุ ม การผลิ ต ในภาคเกษตรกรรม (Agricultural
Processing)
ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร (Mining)
1.1.2 กิจการการคา (Trading Sector)
ครอบคลุมการคาสง (Wholesale) และการคาปลีก (Retail)
1.1.3 กิจการบริการ (Service Sector)
สวนลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กําหนดจากมูลคา
ชั้นสูงของสินทรัพยถาวร สําหรับกิจการแตละประเภท ดังนี้
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1.1.3.1 กิจการการผลิต : ขนาดกลาง ไมเกิน 200 ลานบาท ขนาดยอม ไม
เกิน 50 ลานบาท
1.1.3.2 กิจการบริการ : ขนาดกลาง ไมเกิน 200 ลานบาท ขนาดยอม ไม
เกิน 50 ลานบาท
1.1.3.3 กิจการการคา : ขนาดกลางไมเกิน คาสง ไมเกิน 100 ลานบาท ขนาด
ยอม ไมเกิน 50 ลานบาท ขนาดกลาง คาปลีก ไมเกิน 60 ลานบาท ขนาดยอมคาปลีก ไมเกิน 30 ลาน
บาท
1.2 การจางงาน
ในสวนลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กําหนดจากจํานวน
การจางงาน สําหรับกิจการแตละประเภท ดังนี้
1.2.1. กิจการการผลิต ขนาดกลาง ไมเกิน 200 คน ขนาดยอม ไมเกิน 50 คน
1.2.2 กิจการบริการ ขนาดกลาง ไมเกิน 200 คน ขนาดยอม ไมเกิน 50 คน
1.2.3 กิจการการคา ขนาดกลางไมเกิน คาสง ไมเกิน 50 คน ขนาดยอม ไมเกิน 25
คน ขนาดกลาง คาปลีก ไมเกิน 30 คน ขนาดยอมคาปลีก ไมเกิน 15 คน
2. ความสําคัญของ SMEs ตอระบบเศรษฐกิจ
SMEs คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม มีความ
คลองตัวในการปรับสภาพใหเขากับสถานการณทั่วไปของประเทศอีกทั้งยังเปนวิสาหกิจที่ใชเงินทุน
ในจํานวนที่ต่ํากวาวิสาหกิจขนาดใหญ และยังชวยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมด
ฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเปนแหลงที่สามารถรองรับแรงงานที่เขามาใหมเปนการปองกนการอพยพ
ของแรงงานเขามาหางานทําในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งชวยกระจายการกระจุกตัวของ
โรงงานกิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสูภูมิภาค กอใหเกิดการพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในสวนภูมิภาคและของประเทศอยางยั่งยืนตอไป
จากการรายงานของธนาคารกรุงเทพ ระบุวาในป 2541 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ซึ่งประกอบดวย กิจการการผลิต การคา และธุรกิจ
บริการ มีจํานวนรวมทั้งสิน 311,518 รายคิดเปนสัดสวน 92% ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศใน
จํานวนนี้เปนวิสาหกิจประเภทการคา (คาสง คาปลีก ภัตตาคารและโรงแรม) มากที่สุด 134,171 ราย
คิดเปน 43 % รองลงมาเปนภาคการผลิต จํานวน 90,122 ราย คิดเปน 82.9 % และการบริการ จํานวน
87,225 ราย คิดเปน 28.7 %
3. สรุปธุรกิจ SMEs มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ คือ
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3.1 ชวยการสรางงาน
3.2 สรางมูลคาเพิ่ม
3.3 สรางเงินตราตางประเทศ
3.4 ชวยประหยัดเงินตราตางประเทศ

โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาจาก

ตางประเทศ
3.5 เปนจุดเริ่มตนในการลงทุน และสรางเสริมประสบการณ
3.6 ชวยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ และภาคการผลิตอื่น ๆ เชน ภาคเกษตรกรรม
3.7 เปนแหลงพัฒนาทักษะฝมือ
4. ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ในภาพรวม
4.1 ปญหาดานการตลาด SMEs
ส ว นใหญ มั ก ตอบสนองความต อ งการของตลาดในท อ งถิ่ น หรื อ ตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรูความสามารถในดานการตลาดในวงกวาง โดยเฉพาะตลาด
ตางประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนสงตลอดจนการเปดเสรีทางการคา
ทําใหวิสาหกิจขนาดใหญ รวมทั้งสินคาจากตางประเทศเขามาแขงขันกับสินคาในทองถิ่นหรือใน
ประเทศที่ผลิตโดยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากขึ้น
4.2 ขาดแคลนเงินทุน SMEs
มักประสบปญหาการขอกูเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุน
หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้เนื่องจากไมมีการทําบัญชีอยางเปนระบบและขาดหลักทรัพยค้ํา
ประกันเงินกูทําใหตองพึ่งพาเงินกูนอกระบบ และตองจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
4.3 ปญหาดานแรงงาน
แรงงานที่ทํางานใน SMEs จะมีปญหาการเขาออกสูง กลาวคือ เมื่อมีฝมือและมี
ความชํานาญมากขึ้นก็จะยายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญที่มีระบและผลตอบแทนที่ดีกวา จึง
ทําใหคุณภาพของแรงงานไมสม่ําเสมอการพัฒนาไมตอเนื่องสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิต
และคุณภาพสินคา
4.4 ปญหาขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิต
โดยทั่วไป SMEs มักใชเทคนิคการผลิตไมซับซอนเนื่องจากการลงทุนต่ําและ
ผูประกอบการ/พนักงานขาดความรูพื้นฐานที่รองรับเทคนิควิชาที่ทันสมัยจึงทําใหขาดการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี
4.5 ขอจํากัดดานการจัดการ SMEs

52
มักขาดความรูในการจัดการหรือการบริหารที่มีระบบใชประสบการณจากการ
เรียนรู โดยเรียนถูกเรียนผิดเปนหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นองมาชวยงานการบริหาร
ภายในลักษณะนี้แมจะมีขอดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึง (หากธุรกิจไมใหญนัก) แตเมื่อกิจการเริ่ม
ขยายตัวหากไมปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีระบบก็จะเกิดปญหาเกิดขึ้นได
4.6 ปญหาการเขาถึงบริการการสงเสริมของรัฐ SMEs
จํานวนมากเปนการจัดตั้งกิจการที่มีรูปแบบไมเปนทางการ เชน ผลิตตามบานผลิต
ในลักษณะโรงงานทองแถวไมมีการจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนพาณิชย หรือทะเบียนการคาดังนั้น
กิจการโรงงานเหลานี้ จึงคอนขางปดตัวเองในการเขามาใชบริการของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติไมคอย
ถูกตองเกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดลอม หรือรักษาความปลอดภัยที่กําหนดตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ในเรื่องการสงเสริมการลงทุนก็เชนเดียวกัน แมวารัฐจะไดลดเงื่อนไขขนาด
เงินทุนและการจางงาน เพื่อจูงใจให SMEs เพียง 8.1 % เทานั้นที่มีโอกาสไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากรัฐ
4.7 ปญหาขอจํากัดดานบริการสงเสริมพัฒนาขององคการภาครัฐและเอกชน
การสงเสริมพัฒนา SMEs ที่ผานมาไดดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสงเสริมการสงออก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตลอดจนสมาคม
การคาและอุตสาหกรรมตาง ๆ อยางไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมี
จํานวนมากและกระจายอยูทั่วประเทศ ประกอบกับขอจํากัดของหนวยงานดังกลาว เชน ในเรื่อง
บุคลากร งบประมาณ จํานวนสํานักงานสาขาภูมิภาคการใหบริการสงเสริมสนับสนุนดานตาง ๆ จึง
ไมอาจสนองตอบไดทั่วถึงและเพียงพอ
4.8 ปญหาขอจํากัดในการรับรูขาวสารขอมูล
เนื่องจากปญหาและขอจํากัดตาง ๆขางตน SMEs โดยทั่วไปจึงคอนขางมีจุดออนใน
การรับรูขาวสารดานตาง ๆ เชน นโยบายและมาตรการของรัฐ ขอมูลขาวสารดานการตลาด
5. ผลกระทบตอ SMEs
จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแตกลางป 2540 ซึ่งเริ่มจากสถาบันการเงิน
กอนจะลุกลามไปสูธุรกิจเกือบทุกสาขาทั้งกิจการขนาดใหญและขนาดเล็กลวนไดรับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดวยกันทั้งสิ้น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนภาค
การผลิตที่แทจริงก็ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจเชนเดียวกัน กลุม SMEs ลวนประสบปญหาขาด
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สภาพคลองจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหอํานาจซื้อการบริโภคของประชาชนลดนอยลงเปนผลให
กิจการ SMEs ตองชะลอหรือลดการผลิต การจําหนายหรือถึงขึ้นปดกิจการไปในที่สุด โดยกลุมที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุม SMEs ที่เปนการรับชวงการผลิตจากกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใชเทคโนโลยีพึ่งพาจากตางประเทศ เชน อุตสาหกรรมรถยนต เปน
ตน สวนกลุม SMEs ที่พึ่งพาตนเองไดและมักจะใชภูมิปญญาไทยเปนพื้นฐานมาจากครอบครัวจะ
สามารถดํารงธุรกิจอยูได เนื่องจากกลุมนี้จะมีความคลองตัวในเรื่องการจัดการ เทคนิคการผลิต การ
จําหนาย ซึ่งมักจะมีความยืดหยุนในการปรับตัว เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจไดดีกวากลุม
SMEs ที่รับชวงการผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญและขนาดกลาง แตอยางไรก็ตามกลุม
SMEs โดยทั่วไปก็ยังไดรับผลกระทบจากอํานาจซื้อและการบริโภคที่นอยลงของประชาชน และมี
ปญหาคือสภาพคลองทางการเงิน ที่กระจายไปทั่วระบบเศรษฐกิจ หากภาครัฐไมยื่นมือเขาไป
ชวยเหลือ ผูประกอบการ SMEs เหลานี้ก็จะทยอยปดกิจการไปเรื่อย ๆ กระทั่งกลายเปนปญหาเรื้อรัง
ทางเศรษฐกิจและสงผลตอปญหาสังคมในที่สุด
6. สงเสริม SMEs กูเศรษฐกิจชาติ
การพลิกฟนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตอไปในอนาคต ควร
จะใหความสําคัญกับ SMEs มากยิ่งขึ้น ซึ่งไมไดหมายความวา กิจการขนาดใหญจะไมใหการ
สนับสนุนอีกตอไป แตตองปรับเปลี่ยนกระบวนการสงเสริมกิจการใหมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
โดยสรางความแข็งแกรงให SMEs ซึ่งสวนใหญยังมีจุดออนโดยการใหความชวยเหลือหรือ
สนับสนุนดานตาง ๆ อยางเปนระบบและใหเกิดความตอเนื่องเนื่องจากหากกลุมผูประกอบการ
SMEs มีความแข็งแกรงสามารถยืนหยัดและแขงขันกับสินคาตางประเทศไดก็จะกลายเปนรากฐาน
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป โดยแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา SMEs
อยางชัดเจนในภาพรวม ดังนี้
6.1 เพื่อบรรเทาปญหาของ SMEs ที่กําลังประสบอยูในปจจุบัน และชวยพยุงกลุม
SMEs ใหดํารงอยูรอดพนจากวิกฤติเศรษฐกิจมีแนวทางดําเนินการ คือ
6.1.1 ปรับปรุงเพิ่มเติม เสริมแตงในจุดที่ SMEs มีปญหา
6.1.1.1 เทคโนโลยีการผลิตและการบริหาร
6.1.1.2 การตลาด
6.1.1.3 การเขาถึงแหลงเงินทุน
6.1.1.4 การพัฒนาบุคลากร
6.1.1.5 การเขาถึงแหลงขอมูล
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6.1.2 สรางเครือขายการปฏิบัติงานของหนวยงานปฏิบัติการ
6.1.3 สรางเครือขายการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน
6.1.3.1 องคกรภารัฐ เอกชน ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
6.1.3.2 สถาบันอิสระเฉพาะทาง
6.1.3.3 สถาบันการศึกษา
6.2. พัฒนา SMEs ที่ดําเนินการอยูแลวใหขยายตัวเจริญเติบโต และสามารถแขงขันได
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยมีความสามารถเทียบไดกับวิสาหกิจ SMEs ตางชาติ และ
สามารถออกไปแขงขันในตางประเทศ มีแนวทางดําเนินการคือ
6.2.1 เนนความเขมขนการพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล
6.2.1.1 มาตรฐานคุณภาพสินคา
6.2.1.2 ความรวดเร็วในการสงมอบสินคา และการใหบริการ
6.2.1.3 มาตรฐานระบบการบริหารการผลิต เชน ISO 9000 หรือ ISO 14000
6.2.1.4 มาตรฐานสุขอนามัย
6.2.1.5 การปองกันสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
6.2.1.6 การคุมครองแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
6.2.2 เนนกลไกการสนับสนุนเงินทุน การรวมทุน (Venture Capital) และการระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพยสําหรับ SMEs
6.2.2.1 เพื่อปรับปรุงผลผลิต (Productivity)
6.2.2.2 เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม
6.2.2.3 เพื่อปรับปรุงระบบการจําหนายและบริการใหรวดเร็ว
6.2.2.4 เพื่อขยายกิจการ
6.3 สราง SMEs ที่มีอนาคต มีนวัตกรรม หรือเปนกลุม SMEs ดานนโยบายการพัฒนา
ใหเกิดขึ้น และเติบโตอยางยั่งยืนมีแนวทางดําเนินการคือ
6.3.1 เนนในเรื่องขอมูลขาวสารการลงทุนสาขาที่มีศักยภาพ
6.3.2 เนนกลไกการสงเสริมอยางใกลชิดและครบวงจรในลักษณะการบอมเฉพาะ
(Incubation)
6.3.3 เนนกลไกสินเชื่อเพื่อการเริ่มตนกิจการ (Start-up Loans)
6.3.4 เนนกลุมเปาหมายดานนโยบาย เชน
6.3.4.1 กลุมผูมีความรูและประสบการณการทํางาน
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6.3.4.2 กลุมผูจบการศึกษาใหมที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรม
6.3.4.3 กลุมราษฎร หรือราษฎรอิสระ ที่จะจัดตั้งหนวยผลิตหรือธุรกิจ
ชุมชน23
7. สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรม
7.1 ธรรมชาติบําบัด
ผูวิจัยไดสังเคราะหสิ่งที่เปนหัวใจในเรื่องของธรรมชาติบําบัดซึ่งลวนแลวแตมาจาก
ปรัชญาของธรรมชาติและแปลงออกมาในรูปแบบของแนวความคิดที่ตรงไปตรงมาโดยเนนทางดาน
สมุนไพรซึ่งสรุปแนวความคิดมาสูกระบวนการสกัด ที่มีหลักการมาจากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมมาอยางเชิงลึก สวนผลตอบรับในแงของผูใชบริการ นั้นอาจจะประกอบไปดวยปจจัย
หลากหลายดาน ซึ่งไดทําการบมเพาะ แนวความคิดที่ชี้แจงเบื้องตนในรูปแบบของงานออกแบบ
พื้นที่ ที่เหมาะสมตอไป
7.2 ความเครียด
ผู วิ จั ย ได สั ง เคราะห เ นื้ อ หาความเครี ย ดจากการทบทวนวรรณกรรมโดยแบ ง
ความเครียดออกมาได 3 ระดับแตที่สามารถบําบัดไดคือความเครียดระดับ 1 และระดับ 2 โดยใช
สมุนไพรเปนตัวบําบัด และนํามาใชในการออกแบบพื้นที่เบื้องตน อาจกลาวไดวาความเครียดเปน
ความทุกขแตการรูจักการลด การยืดหยุน ทําใหผูวิจัยเรียนรูและทราบถึงหนทางในการแกปญหาได
อย า งมี เ หตุ แ ละผลที่ เ หมาะสม โดยผู วิ จั ย ได คลี่ ค ลายประเด็ น ดั ง กล า วสู พื้ น ที่ ก ารใช ง าน เพื่ อ
ตอบสนองประโยชนใชสอยใหไดมากที่สุด
7.3 S M E s
จากการทบทวนวรรณกรรมทํ า ให ผู วิ จั ย สรุ ป ประเด็ น ของสถานที่ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองกับวัตถุประสงค กลุมผูใช บริการ ดังนั้นนั้นสถานที่ ที่สอดคลองและเหมาะสมในเรื่อง
ของ มนุษย-สังคม ไปสูกระแสทางเศรษฐกิจที่มีผลโดยทางตรง ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถนําขอมูลมา
ประมวลสู สถานที่ที่เหมาะสม ทั้งในแงของสิ่งแวดลอม และการสรางพื้นที่ภายในที่ตอบรับกับ
ปญหาของสภาวะ ในปจจุบัน ซึ่งสามารถชวยแกปญหากลุมคนไดทุกระดับ
23

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ธุรกิจSMEs [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
28นวาคม 2551. เขาถึงไดจากhttp://www.ismed.or.th/SME/src/bin/controller.php?view=
generalContents.GeneralContent&form=&rule=generalContents.FMGeneralContent.bctrl
_Id=273
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จากผลสรุปดังกลาว เปนการสังเคราะหและสามารถบูรณาการนําไปสู บทที่ 3 ได
อยางตรงประเด็นอีกทั้งบรรลุ เปาหมายที่ตั้งไวไดเปนอยางดี

บทที่ 3
การวางแผนการดําเนินการวิจัย
โครงรางแผนการดําเนินการวิจัย
โครงการศึกษาวิถีธรรมชาติบําบัด มีขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการดําเนินการวิจยั
ดังนี้
1. ประชากรทีจ่ ะทําการศึกษา ไดแก กลุมบุคคลวัยทํางาน หญิง-ชาย อายุ 18-44 ป
2. กรอบแนวความคิดและการกําหนดตัวแปร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

Mind
Body
Spirit

ธรรมชาติบําบัด

อาหาร
อุตสาหกรรม

Function

สมุนไพร

การแพทยและเภสัชกรรม

ศูนยบําบัดและฟนฟู
สําหรับคนวัยทํางาน

Open space

Herbal Shop
Level 1
Level 2

โรคเครียด

Level 3

แผนภูมิที่ 4 กรอบแนวความคิดและการกําหนดตัวแปร
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ทบทวนงานวิจัย
ในประเด็นตอไปนี้
1. ความเปนมาและความสําคัญการวิจัย
2. วัตถุประสงค
3. ขอบเขตงานวิจยั
ทบทวนเนื้อหางานวิจัย
ศึกษาวิถีธรรมชาติบําบัดดานสมุนไพร
1. งานวิจยั ดานโรคเครียดของคนวัยทํางาน
2. งานวิจยั ดานสมุนไพรที่มผี ลตอการโรคเครียด
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลสูงานออกแบบในแงมุมตางๆ
2. การนําไปใชใหสอดคลองกับการวิถีชวี ติ ของคนทํางานในกรุงเทพมหานคร
วิธีการดําเนินการวิจัย
จากกรอบแนวความคิด ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
1. ภาคเตรียมขอมูลการดําเนินการวิจัย
2. ศึกษาขอมูลเบื้องตน
3. รวบรวมและสรุปขอมูลเบื้องตน
ขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการสรุป เปนขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และขอมูลเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative Data)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
จากวัตถุประสงคของผูวิจัย ผูวิจัยจึงเลือกใชการศึกษารวบรวมขอมูล
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การรวบรวมขอมูล
2. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

บทความและ
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สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ
เปนการสรุปเนื้อหาที่สําคัญรวมทั้งขอเสนอแนะตางๆประกอบดวย
1. สรุป สวนนี้จะสรุปเกีย่ วกับวัตถุประสงคของการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลการวิเคราะหขอมูลและผลการวิจยั
2. ขอเสนอแนะ สวนนี้ผูวิจยั เสนอแนะถึงผลการวิจัยวาจะนําไปใชประโยชนไดอยางไร
การนําเสนอผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัย นําเสนอในรูปแบบการบรรยาย รูปภาพ และภาพกราฟกใน
รูปแบบตางๆเพื่อใหขอมูลกระชับไดใจความและสามารถเขาใจราย ละเอียดไดชัดเจนขึ้น
งบประมาณการทําวิจัย
60,000 บาท
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บทที่ 4
การศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดโครงการ
การวิเคราะหขอ มูลเพื่อการออกแบบ โดยนําขอมูลและทฤษฎีที่ไดมาเชือ่ มโยงกับตัว
โครงการ โดยมีหัวขอตางๆดังนี้
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการเชื่อมโยงขอมูลโดยรวมของโครงการ
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การวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ในการออกแบบโครงการ
1. การแบงประเด็นในการเลือกที่ตั้งโครงการ
การเลือกที่ตั้งโครงการนั้นพิจารณาโดยอาศัยฐานขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมโดย
แบงเปนประเด็นดังนี้
1.1 ธรรมชาติบําบัด เนนในดานสมุนไพรบําบัด โดยเนนสําหรับการบําบัดดวยกลิ่น
อยูใจกลางเมืองแตก็มีบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ และพื้นที่ที่สามารถตอบสนองใชกลิ่นบําบัดรักษา
โรคได
1.2 โรคเครียด สถานที่ผอนคลายความเครียด และทําใจใหสงบ โดยการจัดบรรยากาศ
ใหเหมาะสมกับการผอนคลาย
1.3 กลุมเปาหมาย ไดมีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดพบวาหนึ่งในสี่ของ
คนงานบอกวาไดรับความเครียดจากที่ทํางานสามในสี่บอกวาความเครียดจากที่ทํางานมากวาสมัย
อดีต และพบวาความเครียดจากที่ทํางานทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เศรษฐกิจและครอบครัว โดย
มีการสํารวจพบวามีความเครียดจากที่ทํางานรอยละ 26-40
จากประเด็ น การทบทวนวรรณกรรมจึ ง สรุ ป พื้ น ที่ ที่ จ ะทํ า การออกแบบแบบเป น
ประเด็นจากการสอบถาม ไดดังนี้
• สามารถเดินทางไดสะดวก เขาถึงงาย
• มีบริเวณ แสงแดด ธรรมชาติ สวน
• มีที่จอดรถ
• อยูบริเวณรถไฟฟา หรือ รถไฟใตดิน
และจากการสอบถามเนื่องจากกลุมเปาหมาย ตองการสถานที่ที่สามารถเดินทางได
สะดวกและเขาถึงงาย หลังจากการทํางานหรือบางชวงของการทํางานก็สามารถมาผอนคลายใน
กิจกรรมได และเปนพื้นที่ที่สามารถเดินผาน หรือทางผาน ในเสนทางที่ไปทํางาน กลับบาน
จากบทสรุปของขอมูลของการออกแบบสอบถาม ผูออกแบบจึงเลือกกําหนดสถานที่ ที่
มีความเกี่ยวของกับขอมูล คือ การตอบโจทยของกลุมเปาหมายใหครบทุกความตองการ จึงตอง
แบงเปนโครงการขนาด S, M ,L ซึ่งในแตละขนาดนั้นแบงตามพื้นที่และสถานที่ที่โครงการ
โครงการขนาด S จากการวิเคราะหขอมูลของกลุมเปาหมาย เปนพื้นที่ที่ตองการความ
สะดวกสามารถผานหรือแวะไดโดยงาย ลูกคาจะคอนขางเรงรีบ เปนรานคา พื้นที่อยูระหวางไม
เกิน 30 ตารางเมตร Retail Shop สามารถกระจายสาขาไปตามพื้นที่เหลานี้ไดอยางรวดเร็ว ขยายสาขา
ไดงาย
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โครงการขนาด M จากการวิเคราะหขอมูล เปนพื้นที่ที่ตองการความสะดวกสามารถ
ผานหรือแวะไดโดยงาย ตั้งอยูในOffice Building เปนรานคา พื้นที่อยูระหวาง 31-100 ตารางเมตร
เปนออฟฟตที่สามารถรองรับลูกคาจาก
โครงการขนาด L จากการวิเคราะหขอมูล เปนพื้นที่ที่ตองการความสะดวกสามารถ
ผานหรือแวะไดโดยงาย ตั้งอยูในOffice Building เปนรานคา พื้นที่อยูระหวาง 100-300 ตาราง
เมตร เปนออฟฟตที่สามารถรองรับลูกคาจากบริเวณรอบๆ

แผนภูมิที่ 6 เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง SMEs กับ S, M ,L
2. การแสดงกิจกรรมของโครงการ
โครงการทั้งสามขนาด คือ ขนาด S, M, L นั้นในแตละขนาดจะมีแตละฟงกชั่นที่ไม
เหมือนกัน เพือ่ ตอบกับกลุมลูกคาในมีกจิ กรรมตางกันในแตละขนาด
2.1 โครงการขนาด S
ตอบลูกคาที่มีกิจกรรมคอนขางรวดเร็ว ไมคอยมีเวลา คอนขางประหยัด กิจกรรมที่
เกิดขึ้นนั้นจึงมีแคสวนปรึกษาและขายผลิตภัณฑ และสําหรับเจาของกิจการที่มีงบคอนขางนอย แต
ขอดีของกิจการคือสามารถขยายสาขาไดอยางรวดเร็ว และสามารถตั้งไดเกือบทุกพืน้ ที่เพราะ
ขอจํากัดในเรือ่ งพื้นที่คอนขางนอย
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลโครงการขนาด S

2.2 โครงการขนาด M
สําหรับกลุมลูกคาที่มีกิจกรรมขนาดคอนขางรวดเร็ว แตมีเวลาสําหรับการบําบัด
เนนกลุมลูกคาบริเวณออฟฟต ที่สามารถมาใชตัวโครงการไดคอนขางบอยและไมเสียเวลามาก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น มีสวนที่ปรึกษา ขายผลิตภัณฑ และเพิ่มพืน้ ที่บริการสวนนวด เปนกิจกรรมที่
เพิ่มขึ้นจากขนาด S สําหรับรองรับลุกคาที่ตองการบําบัดทีโ่ ครงการ และสําหรับเจาของกิจการที่มี
งบปานกลาง สามารถลงทุนได การขยายสาขาไดคอนขางเร็ว จุดเดนของโครงการขนาด M คือลูกคา
จะสามารถใชบริการไดบอยครั้งเพราะมีการบําบัดเพิ่ม เพราะบางครั้งลูกคาตองการพักผอนใน
สถานที่ที่คอนขางเปนสวนตัว และคอนขางสะดวกรวดเร็ว โปรแกรมเนนความรวดเร็ว

64

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลโครงการขนาด M

2.3 โครงการขนาด L
สําหรับกลุมลูกคาที่มีกิจกรรมขนาดคอนขางรวดเร็วอีกเชนกัน แตเปนตัวโครงการ
ที่มีขนาดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น เนนกลุมลูกคาบริเวณออฟฟศ ที่สามารถมาใชตัวโครงการไดคอนขาง
บอยและไมเสียเวลามาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น มีสวนที่ปรึกษา ขายผลิตภัณฑ และเพิม่ พื้นที่บริการ
สวนนวด โยคะ และซาวนา เปนกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากขนาด Mสําหรับรองรับลุกคาที่ตองการบําบัด
ที่โครงการ และสําหรับเจาของกิจการที่มงี บคอนขางสูงสามารถลงทุนได การขยายสาขาไดคอนขาง
เร็ว จุดเดนของโครงการขนาด M คือลูกคาจะสามารถใชบริการไดบอยครั้งเพราะมีการบําบัดเพิ่ม
เพราะบางครั้งลูกคาตองการพักผอนในสถานที่ที่คอนขางเปนสวนตัว และคอนขางสะดวกรวดเร็ว
เนนกิจกรรมครบเพื่อบําบัดใหผลอยางครบถวน
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ตารางที่ 4 แสดงขอมูลโครงการขนาด L

วิเคราะหพื้นที่บริเวณแถวสุขุมวิท
จากความตองการของกลุมผูใช คือตองการพื้นที่ที่เดินทางสะดวกมีบริเวณ ทีจ่ อดรถ มี
ตนไม แสงแดด อยูบริเวณรถไฟฟา
1. โครงการขนาด S อยูบริเวณBTS , MRT และบริเวณ Retail Shop บริเวณถนนสุขุมวิท
ที่มีคนทํางานอาศัยอยูอยางหนาแนน โครงการขนาด S ที่เลือกเปนPrototype 1 คือ สถานีอโศก
เนื่องจากอยูบริเวณทางเชื่อมตอระหวาง BTS และ MRT อีกทั้งโดยรอบก็มีอาคารสํานักงานอยูอยาง
หนาแนน
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ภาพที่ 10 แสดงการเชื่อมโยงขอมูลของโครงการ S
1.1 ประวัติถนนสุขุมวิท
สุขุมวิท เปนชื่อถนนสายสําคัญในกรุงเทพมหานคร แตเดิมมีชื่อวา ถนนกรุงเทพ สมุทรปราการ ไดเปดใชงานเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2479
ตอมาไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2493 ในสมัยของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตามพระราชทินนามของพระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) เพื่อเปนเกียรติ
แกทาน ซึ่งไดทุมเทการกอสรางทางหลวงสําคัญของประเทศเปนอยางมาก
พระพิศาลสุขุมวิทเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 5 และเปนคนไทย
คนแรกที่สําเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกา
เปน ผู ริเ ริ่มโครงการกอสร างทางหลวงแผ น ดิน แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเปนแมบ ทในการ
วางแผนกอสรางทางหลวงแผนดิน เพื่อใชเปนโครงขายเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ
ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (กรุงเทพ
มหานคร-ตราด) เริ่มตั้งแตกรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต ตัดผานเขตคลองเตย เขตพระโขนง และ
เขตบางนา กอ นเข า เขตจั ง หวัด สมุท รปราการ ผานพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นเขาสูจังหวัด
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ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด
ถนนสุขุมวิทชวงตน ๆ สายที่ผานกรุงเทพมหานคร ถือเปนเขตธุรกิจสําคัญแหง
หนึ่งของกรุงเทพมหานคร ตามซอยตาง ๆ ตลอดแนวถนนสุขุมวิทในชวงนี้ ยังเปนที่อยูอาศัยของ
ชาติตางชาติเ ปน จํานวนมาก นอกจากนี้ ยังเปน แหลงบันเทิงใหญ ของเมืองอีกดวยรถไฟฟาบีที
เอสสายสุขุมวิทวิ่งเหนือถนนสุขุมวิท ไปจนถึงซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) สุดเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 สถานที่สําคัญบนเสนทางในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2.1 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย
1.2.2โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
1.2.3 สวนเบญจสิริ
1.2.4 สํานักงานเขตพระโขนง
1.2.5 สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)
1.2.6 สถานีรถไฟฟาบีทีเอสเพลินจิต นานา อโศก พรอมพงษ ทองหลอ พระโขนง
ออนนุชบางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข บางนา และแบริ่ง
1.2.7 ทองฟาจําลอง
1.2.8 กรมอุตุนิยมวิทยา
1.2.9 สนามกีฬาภูติอนันต กองทัพเรือ
1.3 การคมนาคม และการเดินทาง เสนทาง เขาสูถนนสุขุมวิท
การเดินทางเขาสูถนนสุขุมวิท สามารถเดินทางมาโดยทางรถสวนตัว รถประจําทาง
รถไฟฟามหานคร [MRT] และรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (BTS)
1.3.1 เดินทางโดยรถสวนตัว การจราจรคอนขางติดขัด โดยถนนสุขุมวิทมีความ
กวาง 6 ชองทางเดินรถ ติดกับอาคารพาณิชย และแบงแยกออกเปนซอยยอยตางๆ สามารถเชื่อมตอ
กันไดโดยใชเปนทางลัดเพื่อหลีกหนีการจราจรที่ติดขัด
1.3.2 เดินทางโดยรถประจําทาง โดยสว นมากการคมนาคมโดยใชรถโดยสาร
ประจําทางจะใชในระยะการเชื่อมตอซอยยอยใกลๆ หรือการเดินทางระยะสั้นๆ
1.3.3 รถไฟฟามหานคร [MRT] และรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ [BTS] เปนการ
เดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา และกลุมผูโดยสารสามารถกําหนดเวลาในการเดินทางไดอยาง
แมนยํา รถไฟฟาสามารถเชื่อมตอกับบริเวณถนนหลักของถนนสุขุมวิท
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-

ภาพที่ 11 ภาพเสนทางเดินรถไฟฟาบีทีเอสเชื่อมตอถนนสุขุมวิท
ที่มา : BTS (Online) เขาถึงเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2008, เขาถึงไดจากhttp://th.wikipedia.o
rg/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E: Bangkok_Sytrain_Route_Map.jpg
1.4 การวิเคราะหทําเลที่ตั้ง ( Location Analysis)
สถานีรถไฟฟาอโศก
สถานีอโศก (อังกฤษ: Asok Station, รหัส E4) เปนสถานีรถไฟลอยฟา ในเสนทาง
รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟาบีทีเอส) สายสุขุมวิท ยกระดับเหนือถนน
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกอโศกมนตรี เปนจุดเชื่อมตอกับสถานีสุขุมวิท ของรถไฟฟา
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
1.4.1 ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 14 และ 19 ดานทิศตะวันตกของสี่แยกอโศก
มนตรี จุดบรรจบ ถนนรัชดาภิเษก-พระรามที่ 4 และ ถนนอโศกมนตรี (ถนนสุขุมวิท 21) ในพืน้ ที่
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา และแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
1.4.2 ทางเขา-ออก
1.4.2.1 ซอยสุขุมวิท 19, ปายรถประจําทางไปพรอมพงษ (บันไดเลือ่ น)
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1.4.2.2 ปายรถประจําทางไปนานา, โรงแรมเชอราตัน แกรนด สุขุมวิท, ซอย
สุขุมวิท 12
1.4.2.3 รถไฟฟามหานคร สถานีสุขุมวิท (สะพานเชื่อมพรอมบันไดเลือ่ น) ,
ถนนอโศกมนตรี, สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.2.4 ซอยสุขุมวิท 14, ซอยสุขุมวิท 16, ถนนรัชดาภิเษก, สวนเบญจกิตติ
1.4.3 จุดเชื่อมตอการเดินทาง
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย เชื่อมตอที่สถานีสุขุมวิท
1.4.4 รถโดยสารประจําทาง
1.4.4.1 ถนนสุขุมวิท ดานนานา สาย 2 23 25 (ปากน้ํา-ทาชาง) 38 40 48 501
507 508 511 513
1.4.2.2 ถนนรัชดาภิเษก สาย 136 185
1.4.2.3 ถนนอโศกมนตรี สาย 38 98 136 185
1.4.5 สถานที่สําคัญใกลเคียง
1.4.5.1 สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.5.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.4.5.3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
1.4.5.4 คริสตจักรวัฒนา
1.4.5.5 ซอยคาวบอย
1.4.5.6 สถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจําประเทศไทย (อาคารซีทีไอ
ทาวเวอร)
1.4.5.7 สวนเบญจกิตติ
1.4.6 ศูนยการคา
1.4.7.1 โรบินสัน สุขุมวิท
1.4.7.2 ไทมสแควร
1.4.7.3 สุขุมวิท พลาซา
1.4.7.4 ฟูดแลนด ซูเปอรมารเก็ต สาขาสุขุมวิท 16
1.4.7 อาคารสํานักงาน
1.4.7.1 อาคารอินเตอรเชนจ 21
1.4.7.2 อาคารเอกซเชนจ ทาวเวอร
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1.4.7.3 อาคารไพรม
1.4.7.4 อาคารชิโนไทย
1.4.7.5 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร
1.4.7.6 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร 1 และ 2
1.4.7.7 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
1.4.7.8 อาคารบีบี
1.4.7.9 อาคารจัสมิน
1.4.7.10 อาคารบานฉาง
1.4.7.11 อาคารซีทีไอ
1.4.7.12 อาคารเลครัชดา ทาวเวอร
1.4.8 โรงแรม
1.4.8.1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด สุขุมวิท
1.4.8.2 โรงแรมซิตี้ลอดจ ซอย 19
1.4.8.3 โรงแรมเวสตทิน แกรนด สุขุมวิท
1.4.8.4 โรงแรมแมนฮัตตัน
1.4.8.5 โรงแรมไทปน
1.4.8.6 โรงแรมแกรนด มิลเลนเนียม สุขุมวิท
1.4.8.7 โรงแรมซิทาดินส สุขุมวิท 16 และสุขุมวิท 23
1.4.8.8 โรงแรมวินดเซอรสวีสท กรุงเทพฯ
1.4.8.9 โรงแรมแรมแบรนท
1.4.8.10 โรงแรมซอมเมอรเซ็ท เลคพอยท
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2. โครงการขนาด M

ภาพที่ 12 แสดงการเชื่อมโยงขอมูลขอโครงการ M
โครงการขนาด M ที่เลือกเปนPrototype 1 คือ อาคาร All Seasons Place เนื่องจากเปน
อาคารที่ตั้งอยูบนถนนวิทยุ ยานใจกลางกรุงเทพมหานคร
2.1 สภาพแวดลอม
ในโครงการมี ส ว นของออฟฟต โรงแรม คอนโดมิ เ นี ย ม รา นคา ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความตองการของคนทํางานที่อยูในเมืองไดครบถวน ไดแก 3 distinguished office
towers, A luxury condominium, Shopping Center และ 5-star Hotel / Serviced Apartment
2.2 การเดินทางมาถึงโครงการ All Seasons Place
2.2.1 เดินทางโดยรถยนตสวนตัวมายังที่จอดรถบริเวณอาคาร
2.2.2 เดินทางโดยรถไฟฟาBTS มายังสถานีเพลินจิต และจะมีรถของโครงการมา
ที่อาคาร All Seasons Place
2.3 รถไฟฟาบีทีเอส สถานีเพลินจิต
สถานีเพลินจิต (อังกฤษ: Phloen Chit Station, รหัส E2) เปนสถานีรถไฟลอยฟา
ในเสนทางรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ ชนมพรรษา (รถไฟฟ า บี ที เ อส) สายสุ ขุ ม วิ ท
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ยกระดับเหนือถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกเพลินจิต
2.4 ที่ตั้ง
ดานทิศตะวันออกของสี่แยกเพลินจิต (จุดบรรจบถนนเพลินจิต และถนนวิทยุ)
ใกลจุดตัดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางลงทางดวนเพลินจิต) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของถนนสุขุมวิท ใน
พื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2.5 ทางเขา-ออก
2.5.1 ถนนวิทยุ หนาอาคารเวฟเพลส
2.5.2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเพลินจิต, ปายรถประจําทางไปราชประสงค
2.5.3 ปายรถประจําทางไปอโศก, ซอยนายเลิศ, รพ.บํารุงราษฎร (บันไดเลื่อน)
2.5.4 ซอยรวมฤดี, อาคารคิวเฮาส, เพลินจิตเซ็นเตอร (บันไดเลื่อน)
2.5.5 อาคารเวฟเพลส (สะพานเชื่อมตอ), ปายรถประจําทางไปราชประสงค,
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักเพลินจิต, สถานทูตเนเธอรแลนด (ทางเดินยกระดับไปยังสี่แยกเพลิน
จิต)
2.6 รถโดยสารประจําทาง
ถนนเพลินจิต : สาย 2 25 (ปากน้ํา-ทาชาง) 40 ปอ.40 48 62 501 508 511 513
2.7 สถานที่สําคัญใกลเคียง
2.7.1 สถานเอกอัครราชทูตเนเธอรแลนดประจําประเทศไทย
2.7.2 สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจําประเทศไทย
2.7.3 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
2.7.4 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย
2.7.5 สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอรแลนดประจําประเทศไทย
2.7.6 โรงเรียนนานาชาติ อารซี และศูนยการเรียนรูรวมฤดี
2.7.7 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
2.7.8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ
2.8 ศูนยการคาและอาคารสํานักงาน
2.8.1 อาคารมหาทุน พลาซา
2.8.2 อาคารเวฟเพลส และ โฮมโปรพลัส
2.8.3 อาคารคิวเฮาส
2.8.4 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
2.8.5 ออล ซีซันส เพลส
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2.8.6 เพลินจิตเซ็นเตอร
2.8.7 อาคารวีรสุ
2.9 โรงแรม
2.9.1 โรงแรมเซ็นเตอรพอยต ถนนวิทยุ
2.9.2โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ รอยัล เมอริเดียน
2.9.3โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ (ออล ซีซันส เพลส)
2.9.4โรงแรมชาโต เดอ บางกอก เซอวิส อพารทเมนท
2.9.5โรงแรมฮอลิเดยแมนชั่น
2.9.6 โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปารก เชิงสะพานวิทยุ
2.9.7 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
2.10 บริเวณโครงการ All Seasons Place

ภาพที่ 13 ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ
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2.11 อาคารสํานักงาน 3 Tower

ภาพที่ 14 ภาพแสดงโครงการ
All Seasons Place เปนหนึ่งในศูนยรวมการคา สถานที่ทํางานและที่พักอาศัย
ของชาวไทยและชาวตางชาติ ที่ถือเปนหนาตาของกรุงเทพฯ มายาวนาน All Seasons Place ตั้งอยูบน
ถนนวิทยุบนเนื้อที่ขนาด 22 ไร ประกอบไปดวยอาคารสํานักงาน 3 อาคาร คือ CRC Tower, Capital
Tower และ M Thai Tower โรงแรม 1 อาคาร คือ Conrad Hotel และอาคารสําหรับพักอาศัย 1 อาคาร
คือ All Seasons Mansion ซึ่งภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย และสามารถพูดไดวามากกวา
ทุก ๆ โครงการที่ ตั้ ง อยู บริ เ วณใจกลางเมื อ ง อาทิ เ ชน ภั ต ตาคารชั้น ดี คอฟฟช็ อป ซูเ ปอร ม าเก็ ต
โรงพยาบาล และ บริการอีกมากมาย
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3. โครงการขนาด L

ภาพที่ 15 แสดงการเชื่อมโยงขอมูลของโครงการ L

ภาพที่ 16 ภาพตัวอาคารซิลลิค เฮาส (ZUELLIG HOUSE)
โครงการขนาด L ที่เลือกเปนPrototype 1 คือ อาคารซิลลิค เฮาส (ZUELLIG
HOUSE)
เนื่ อ งจากเป น อาคารสํ า นั ก งานระดั บ เกรดเอที่ ตั้ ง อยู บ นถนนสี ล ม ย า นใจกลาง
กรุงเทพมหานครสามารถเดินทางโดยสะดวกที่รถไฟฟาบีทีเอส และรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล โดยพอลงจากบีทีเอส และขึ้นจากรถไฟฟามหานคร ก็ถึงตัวโครงการ
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ภาพที่ 17 ภาพตัวอาคาร ซิลลิค เฮาส (ZUELLIG HOUSE)
สถานีศาลาแดง (อังกฤษ: Sala Daeng Station, รหัส S2) เปนสถานีรถไฟลอยฟา ใน
เสนทางรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟาบีทีเอส) สายสีลม ยกระดับเหนือ
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ใจกลางยานธุรกิจถนนสีลม เปนจุดเชื่อมตอกับสถานีสีลม ของรถไฟฟา
มหานคร
3.1 ที่ตั้ง
ถนนสีลม ดานหนาศูนยการคาสีลมคอมเพลกซ ใกลสี่แยกศาลาแดง (จุดบรรจบ
ถนนพระรามที่ 4) ในพื้นที่แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
3.2 ทางเขา-ออก
ประกอบดวยทางขึ้น-ลงปกติ, สะพานเชื่อมตออาคาร และทางเดินใตราง
รถไฟฟา (Sky Walk) ไดแก
3.2.1 อาคารธนิยะ และ เจ-ซิตี้ (สะพานเชื่อม), อาคารสีลม 64 (สะพานเชื่อม),
ถนนธนิยะ, ถนนพัฒนพงษ, ปายรถประจําทางไปพระรามที่ 4, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
3.2.2 ปายรถประจําทางไปบางรัก, ถนนคอนแวนต, อาคารซีพี (บันไดเลื่อน)
3.2.3 อาคารญาดา, ธนาคาร ยูโอบี สาขาสีลม 2 (บันไดเลื่อน)
3.2.4 เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ ชั้น 2 (สะพานเชื่อม)
3.2.5 โรบินสัน สีลม, อาคาร ชาญอิสสระ ทาวเวอร, สี่แยกศาลาแดง
3.2.6 Sky Walk สถานีสีลม รถไฟฟามหานคร (ทางเดินเชื่อมสี่แยกศาลาแดง
พรอมบันไดเลื่อน), โรงแรมดุสิตธานี, อาคารอับดุลราฮิม เพลส, อาคารอื้อ จือ เหลียง
3.3 จุดเชื่อมตอการเดินทาง
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
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ประเทศไทย เชื่อมตอที่สถานีสีลม โดยมีทางเดินยกระดับระยะทางประมาณ 100 เมตร เชื่อมตอกับ
ทางลงสถานีใตดินบริเวณหนาโรงแรมดุสิตธานี หัวมุมสีแ่ ยกศาลาแดง
3.4 รถโดยสารประจําทาง
ถนนสีลม : สาย 15 76 77 115 162 163 164 177
ถนนพระรามที่ 4 (ดานสี่แยกอังรีดูนังต) : สาย 4 25(อูสายลวด-สามแยก), 45, 46,
47, 50, 67, 109, 162,163, 177, 507
ถนนพระรามที่ 4 (ดานสี่แยกวิทยุ) : สาย 4 14 25 (อูสายลวด-สามแยก) 45, 46,
47, 67, 74, 76, 109, 115, 507
3.5 สถานที่สําคัญใกลเคียง
3.5.1 สวนลุมพินี
3.5.2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.5.3 สภากาชาดไทย และ สถานเสาวภา (สวนงู)
3.5.4 สะพานลอยไทย-ญี่ปุน
3.5.5โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต
3.5.6 โรงพยาบาล บี เอ็น เอช (โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม)
3.5.7 ถนนพัฒนพงษ
3.5.8โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
3.5.9 ยานการคาซอยละลายทรัพย
3.6 ศูนยการคาและอาคารสํานักงาน
3.6.1 เซ็นทรัล ดีพารทเมนท สโตร สีลมคอมเพล็กซ และ อาคารสีลมคอม
เพล็กซ
3.6.2 โรบินสัน สีลม
3.6.3 ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญสีลม
3.6.4 ธนิยะ พลาซา
3.6.5 อาคารซิลลิค เฮาส (ZUELLIG HOUSE)
3.6.6 อาคารเจ-ซิตี้
3.6.7 อาคารสีบุญเรือง และอาคารสีบุญเรือง 2
3.6.8 อาคารสิวะดล
3.6.9 อาคารกมลสุโกศล
3.6.10 อาคารลิเบอรตี้สแควร
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3.6.11 อาคารซี.พี. ทาวเวอร
3.6.12 อาคารบุญมิตร
3.6.13 อาคารมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อาคารซีซีที.)
3.6.13 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
3.6.14 อาคารอื้อ จือ เหลียง
3.6.15 อาคาร ชาญอิสสระ ทาวเวอร
3.7 โรงแรม
3.7.1 โรงแรมดุสิตธานี
3.7.2 โรงแรมแพน แปซิฟค กรุงเทพ
3.7.3 โรงแรมสวิสลอดจ
3.7.4 โรงแรมเซ็นเตอร พอยด ศาลาแดง
3.7.5 โรงแรมมณเฑียรกรุงเทพ
3.7.6 โรงแรมวอลลสตรีท อินน
3.7.7 โรงแรมตะวันนากรุงเทพ

ภาพที่ 18 ภาพแผนที่การเขาถึงตัวโครงการ
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ภาพที่ 19 ภาพแผนที่การเขาถึงตัวโครงการ

ภาพที่ 20 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณรอบๆ

ของโครงการ

80

ภาพที่ 21 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณรอบๆของโครงการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลของอาคาร ZUELLIG HOUSE
Office In Bangkok - CBD For Rent - Zuellig House
Commercial office space available to rent in low-rise office building, in close proximity to
Silom MRT station and within walking distance of Saladaeng BTS station. Surrounded by
banks, coffee shop, restaurants, five-star hotel. Close to department store. Net lettable area of
approximately 5,670 sq.m.
Zuellig House
Property Name:
Office
Property Type:
Rent
Transaction:
Bangkok - CBD
Location:
675 Baht / sq.m. / month
Rental:
Silom Road
Address:
77, and 314 sq.m.
Typical Unit Size:
5,670 sq.m.
Total Lettable Area:
3 years
Rent Period:
9
No. of Storey:
2.70 m
Clear Height:
2 Passenger, 1 Service
Lift:
Central Chilled Water
Air Condition Spec:
450
Parking Space:
Single Ownership
Legal Ownership:
BTS/MRT
Preference
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กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ ธรรมชาติบําบัด
1. กรณีศึกษาที่ 1 “ชีวาศรม”
1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.1.1เพื่อศึกษากิจกรรมของโครงการที่มีความเกีย่ วเนื่องกับวิทยานิพนธ
1.1.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการเพื่อนํามาประยุกตใชกับ หัวขอ
วิทยานิพนธ
1.1.3 เพื่อศึกษาถึงลักษณะของสถานที่ตั้งของโครงการ เพื่อความเหมาะสม
1.1.4 เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปแบบของอาคาร
1.2 สถานที่
ชีวาศรมตั้งอยูท ี่ชายหาดหัวหินซึ่งเปนชายฝงทะเลดานตะวันออกหางจากกรุงเทพฯ
ลงไปทางใต210 กิโลเมตร ตั้งอยูบนเนื้อที่ 17 ไร หางจากตลาดหัวหินไปทางเขาตะเกียบประมาณ 2
กิโลเมตร (73/4 ถนนเพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ 77110)
1.3 ชีวาศรม คืออะไร
“ชีวาศรม” หมายถึงที่พักพิงแหงชีวิต ถูกสรางสรรคขึ้นโดยไดรับคําแนะนําจากที่
ปรึกษาดานสุขภาพและความงามจากประเทศอังกฤษและ ฝรั่งเศส เพื่อริเริ่มและสานตอความฝนของ
คุณบุญชู โรจนเสถียร
การดํ า เนิ น การของชี ว าศรมเป น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า นจาก
ตางประเทศโดยเนนฝายสุขภาพและอาหารเพื่อใหบรรลุถึงความเปนเลิศในระดับสากล
1.4 สถาปตยกรรม
ชีวาศรมไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ คือ ม.ร. ญอง พอล พลิชเซ็ท
จากบริษัท ซินแท็กซ กรุฟซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการออกแบบรีสอรทสุขภาพและไดออกแบบชีวา
ศรม ในรูปแบบของการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมตะวันตก
หัวใจของชีวาศรมคือสปาซึ่งมีรูปแบบที่ทันสมัยลาสุดมีเครื่องอํานวยความสะดวก
มากมายหลายประเภทและไดรับการออกแบบใหมีความรูสึกกวางใหญเพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม
ชีวาศรมมีการแบงแยกสวนบริการอบตัวสําหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไวเปน
สัดสวน โดยไดจัดใหมีหองเปลี่ยนเครื่องแตงตัว เซาวนา หองอบไอน้ํา อางน้ําวน สระน้ําเย็นและ
หองพักผอน ซึ่งมองเห็นสวนหยอม นอกจากนี้ยังมีหองสําหรับการบําบัดใน สปาสําหรับหนา และ
ตัวรวมไปถึงการนวดแบบไทย
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1.5 กิจกรรมทางน้ํา
การเสริมสุขภาพดวยน้ํา เปนสวนสําคัญของโปรแกรมตาง ๆ ของชีวาศรม โดยมี
อาคารน้ําอัน ประกอบดวยสระสําหรับออกกําลัง สระน้ําเย็น น้ําตก อางน้ําวนขนาดใหญ คไนพบาธ
สํ า หรั บ บริ ห ารฝ า เท า และห อ งอบไอน้ํ า เล น ระดั บ นอกจากนี้ ด า นนอกริ ม ชายหาดยั ง มี ส ระน้ํ า
กลางแจงขนาด 10 x 20 เมตร สําหรับการออกกําลังกายและการพักผอน
1.6 หองพัก
ชีวาศรมมีหองพักและหองชุดไวบริการจํานวน57หองโดยมีเรือนทรงไทยประยุกต
ในบริเวณสวนกลางซึ่งลอมรอบดวยสวนทะเลสาบจําลองและน้ําตกนอกจากนี้ชีวาศรมยังมีหองพัก
สไตลตะวันตกบริเวณชายหาด ซึ่งแตละหองมีระเบียง ซึ่งสามารถมองเห็นอาวไทยได
1.7 เวชกรรม
ชีวาศรมใหบริการตรวจสุขภาพทันทีที่ผูมาพักมาถึงเพื่อเช็คสภาพรางกายเพื่อให
คําแนะนําและจัดรายการดานการบําบัดและการกําหนดกิจกรรมตางๆที่เหมาะสมสําหรับความ
ตองการและจุดมุงหมายของแขก
แตละทานโดยมีคณะแพทยพยาบาลโภชนาการผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพและการ
ออกกําลังกายและดานอื่นๆคอยบริการและใหคําแนะนําโปรแกรมตางๆของชีวาศรมมีสวนชวยใน
การปองกันและรักษาโรคบางชนิดเชนโรคที่เกิดจากความเครียดและการฟนฟูสภาพจากโรคหัวใจ
รวมทั้งการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ชีวาศรมยังใหการรักษาแบบใหมที่เปนการใหบริการดานการรักษา
เซลล
1.8 การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายและการเสริมความพรอมของรางกายเปนองคประกอบสําคัญ
อยางหนึ่งของโปรแกรมตาง ๆของชีวาศรมโดยผูที่มาพักอาจเริ่มตนกิจกรรมในแตละวันดวยการ
ปฎิบัติไทชิ หรือ การยืดตัวภายในศาลากลางแจงริมทะเลและจบลงดวยการเดินออกกําลังกายชน
ชายหาดและ ตลอดวันมีการสอนการบริหารรางกายภายในสตูดิโอปรับอากาศซึ่งรวมกันกับการออก
กําลังกายในอาคารริ มน้ํา และยิม เนเซึย มจะมีผูฝกสอนที่เ ชี่ ย วชาญคอยใหคํา แนะนํา ตลอดเวลา
นอกจากนี้อากาศริมทะเลและน้ําทะเลก็มีสวนชวยในการสรางเสริมสุขภาพดวย
1.9 โปรแกรมที่หลากหลาย
ชีวาศรม มีโปรแกรมที่มากมายหลากหลายประเภท จากการวงแผนดําเนินชีวิต
บุคลิกภาพ สวนตัว คหกรรม ไปจนถึงกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ เชน ศิลปะปละหัตถกรม เกมส
รวมทั้ง กีฬาประเภทตาง ๆ เชน การแลนเรือและวินเซิรฟ เทเบิลเทนนิส และการขี่จกั รยานขึ้นเขา
นอกจากนี้ชีวาศรมสามารถจัดการเลนกอลฟและแทนนิสในบริเวณใกลเคียงใหกับผูทมี่ าใชบริการ
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ดวย
1.10 โภชนาการและอาหาร
ชี ว าศรม มี ร ายการอาหารสํ า หรั บ สุ ข ภาพ โดยใช เ ครื่ อ งปรุ ง สดใหม แ ละมี
ประโยชน พืช ผักสมุนไพรและผลไมเก็บจากสวนไรสารพิษของชีวาศรมเองจัดเตรียมโดยพอครัว
ชาวไทยและตางประเทศที่มุงแสดงใหเห็นวาอาหารเพื่อสุขภาพนั้นก็สามารถปรุงใหอรอยและนา
รับประทานได
ชีวาศรมมีโภชนาการคอยใหคําแนะนําและจัดโปรแกรมที่ไดผลแกผูใชบริการที่
ตองการลดน้ําหนักและระบุจํานวนแคลอรี่และไขมันของอาหารทุกชนิดในรายการอาหารนอกจากนี้
ชีวาศรมยังมีการใหบริการวิเคราะหโภชนาการสําหรับผูที่ตองการปรับปรุงนิสัยในการกิน
1.11 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการของชีวาศรม
1.11.1 การบํารุงหนาและเสริมความงาม
1.11.2 การบํารุงผม มือ และเทา
1.11.3 กิจกรรมเสริมสุขภาพและผอนคลาย
1.11.3.1 การประเมินความแข็งแรงของรางกาย
1.11.3.2 การฝกสอนรายบุคคล
1.11.3.3 การสอนแอดรบิคและเสต็ปแอโรบิค
1.11.3.4 การฝกซอมความแข็งแรงของรางกาย
1.11.3.5 การสอนแอโรบิคในน้ําและการเสริมสรางความพรอมทางน้ํา
1.11.3.6 การสอนการยืดตัว การทรงตัว และการวางแนวรางกาย
1.11.3.7 โยคะ ไทชิ และ การฝกสมาธิ
1.11.3.8 การเดินตามชายหาดและการปนจักรยานขึ้นเขา
1.11.4 การรักษาแบบนวด
1.11.4.1 นวดไทยแผนโบราณ
1.11.4.2 นวดแบบสวีดิช
1.11.4.3 นวดแบบชิอัทสึ
1.11.4.4 นวดตัวและนวดหนาดวยหัวน้ํามัน “อโรมาเธอราพี”
1.11.4.5 นวดไหล และ หลัง
1.11.4.6 นวดเทาเนนเสนประสาทแบบ “รีฟล็กซโซโลยี”
1.11.4.7 นวดแบบ “จีไฟฟไวโบร”
1.11.5 การบําบัดรางกาย และไฮโครเธอราพี

85
1.11.5.1 นวดใตน้ํา
1.11.5.2 ดีลักซไฮโดรเธอราพี
1.11.5.3 การฉีดลดไขมันและเซลลูไลทแบบอไฮโดรเจ็ท
1.11.5.4 การปรับปรุงกระชับรูปทรง
1.11.5.5 การพอกตัวดวยการใชสาหรายทะเล
1.11.5.6 การขัดตัวและใชอางไฮโดรเธอราพี
1.11.5.7 การขัดตัวโดยใชสมุนไทรไทย
1.11.5.8 การขัดตัวดวยบวบ
1.11.5.9 การขัดหลัง
1.11.5.10 การกระชับกลามเนื้อดวยไฟฟา
1.11.5.11 การลอยตัวในหองลอยน้ํา
1.11.5.12 การกระชับทรวงอก
1.11.5.13 การลอดความหยอนยานของสะโพกและตนขา
1.11.6 โปรแกรมทางเวชกรรม
1.11.6.1 การตรวจรางกาย
1.11.6.2 การวิเคราะหโภชนาการ
1.11.6.3 โปรแกรมการตรวจวิเคราะหเลือด
1.11.6.4 การวิเคราะหปญหาสุขภาพจากดวงตา
1.11.6.5 โปรแกรมการทดสอบภูมิแพ
1.11.6.6 รายการอาหารลางพิษ
1.11.6.7 โปรแกรมการลดน้ําหนักและลดสัดสวน
1.11.6.8 โปรแกรมฟตเนสดวยออกซิเจน
1.11.6.9 ดุลยภาพบําบัด
1.11.7 การบรรยายและกีฬา
1.11.7.1 การสาธิตดานความงาม
1.11.7.2 การสาธิตการปรุงอาหารแบบสปาควีซีน
1.11.7.3 เวิรคชอบทางดานสุขภาพและความงาม
1.11.7.4 กีฬาทางน้ํา
1.12 สิ่งอํานวยความสะดวกของชีวาศรม
1.12.1 หองริมทะเล 33 หอง และหองชุด 7
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1.12.2 หองหองเรือนทรงไทย 17 หอง
1.12.3 ศาลาฝกโยคะ และไทชิ
1.12.4 ศาลานวดตัวกลางแจง 1 หลัง
1.12.5 อาคารน้ําพรอมสระวายน้ําในรม หองอบไอน้ําเลนระดับ สระน้ําเย็น อาง
สําหรับบําบัดเทา และอางน้ําวน
1.12.6 สระวายน้ําแบบกลางแจง
1.12.7 Gymnasium
1.12.8 Exercise Studio and Dancing Room
1.12.9 สตูดิโอสําหรับเทคนิคพิลาติส 1 หอง
1.12.10 สปาแยก ชาย หญิง
1.12.11 หองบําบัดสําหรับ หนา ตัว นวด และเสิรมสวย 18 หอง
1.12.12 หองสําหรับนวดแผนไทย โบราณ 7 หอง
1.12.13 หองสําหรับนวดแผนไทยโบราณนอกอาคาร 2 หอง
1.12.14 ศูนยไฮโดรเธอราพี 6 หอง หองไฮโดรเจ็ท 1 หอง และหองลอยตัวอีก 1
หอง
1.12.15 หองสปาสวีท 1 หอง
1.12.16 หองบําบัดทางการแพทย 6 หอง
1.12.17 หองใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพและความเปนอยูที่ดี 3 หอง
1.12.18 หองทําผม
1.12.19 หองเสริมสวยมือ และ เล็บ
1.12.20 หองแตงหนา
1.12.21 บูติค
1.12.22 เลานจ
1.12.23 หองสมุด
1.12.24 หองศิลปะ และ หัตถกรรม
1.12.25 หองอาหาร 2 หอง
1.12.26 หองเลานจ 1 หอง
1.12.27 หองประชุม 1 หอง
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1.13 สรุปกรณีศึกษาที่1 ชีวาศรม
จากการลงพื้นที่ทําการศึกษา วิเคราะหถึงขอดีขอเสียของชีวาศรม ไดนํารูปแบบ
ของกิจกรรมที่นาสนใจแบบองครวมในการสรางพื้นที่ภายใน เพื่อใหผูใชบริการเกิดความรูสึกผอน
คลายเมื่อเขามาสูสภาวะที่พรอมจะไดรับการบําบัด โดยกิจกรรมหลากหลายตางๆ ที่กลาวมาเบื้องตน
ผู วิ จั ย ได สั ง เคราะห ม าสู ง านโครงการอย า งกระชั บ ชั ด เจน และมุ ง ตรงประเด็ น การแก ป ญ หา
ความเครียดดวยการบําบัดจากสมุนไพรโดยตรง ดังนั้นโปรแกรมของผูวิจัยจึงมีฐานจากการศึกษา
วิเคราะหกรณีศึกษาชีวาศรมอยางดีเยี่ยม
2. กรณีศึกษาที่2 “ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี”
2.1 วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1.1 เพื่อศึกษากิจกรรมของโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ
2.1.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการเพื่อนํามาประยุกตใชกับ หัวขอ
วิทยานิพนธ น.พ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ในฐานะผูกอตั้งและเจาของศูนยธรรมชาติบําบัด บัลวี
กลาววาคอนเซ็ปตของบัลวี คือ การบําบัดดูแลรักษาดวยแนวทางที่ถูกตอง โดยการควบคุมดูแลของ
แพทยที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทยทั้งแผนปจจุบัน และแผนโบราณ
8 -10 ปที่ผานมา บัลวี มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในกลุมคนรักสุขภาพเนื่องจากเปน
ศูนยสุขภาพที่นํารองกระแสศูนยธรรมชาติบําบัดในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับกระแสโลกที่
ปฏิเสธการรักษาบําบัดโรคดวยยาของแพทยแผนใหมเพียงลําพัง
บัลวีเนนการบริการที่มุงใชวิธีธรรมชาติที่หลากหลายทั้งแพทยแผนโบราณ ทั้งโลก
ตะวันตกและตะวันออก รวมถึงแพทยแผนปจจุบันดวย ใหมีความเหมาะสมกับรางกายของลูกคาแต
ละคนเพราะตองการใหเกิดผลดีทั้งรางกายและจิตใจ คือชวยปรับภาวะภายในของรางกายและจิตใจ
ใหเกิดความสมดุล
"คนหันมาหาวิธีธรรมชาติเพราะจากมลพิษที่ลอมรอบตัว และไลฟสไตลที่
เปลี่ยนไป ทําใหมีโรคตางๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ซึ่งไมใชโรคติดตอแตกลับแพรระบาด
อยางรวดเร็วจนความกาวหนาของแพทยแผนใหมก็ไมสามารถควบคุมได" ในขณะเดียวกันตอง
อาศัยการผสมผสานการรักษา
น.พ.บรรจบเชื่อวา บัลวีแจงเกิดไดเพราะใหบริการสอดคลองตามกระแสความ
ตองการ แตก็ปฏิเสธไมไดวาการสื่อสารกับผูบริโภคทางสื่อตางๆ ที่มีอยูสรางชื่อเสียงใหบัลวีไดไม
นอยเชนกัน
ภายในศู น ย ธ รรมชาติ บํ า บั ด บั ล วี แบ ง ส ว นบริ ก ารเป น 6 ส ว น ได แ ก คลิ นิ ก

88
ธรรมชาติบําบัด, ศูนยสุขภาพ, ครัวสุขภาพ, รานสินคากายกับใจ,โปรแกรมทัวร (เปดใหบริการหลาย
รูปแบบกับบุคคลทั่วไปและสมาชิก) และกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในโอกาสตางๆ
คลินิกธรรมชาติบําบัด บริการใหคําปรึกษาดานอาหารการกิน, การฝงเข็ม, วิตามิน
บําบัด ,การควบคุมอาหาร, การสวนลําไส ,วารีบําบัด, โปรแกรมสั่งจิตใตสํานึก ฯลฯ
2.2 ศูนยสุขภาพ
เปนศูนยสุขภาพที่นอกจากจะใหบริการ อุปกรณการออกกําลังสําหรับการออก
กําลังแบบแอโรบิก และการสรางกลามเนื้อทั่วไปแลว ยังบริการกิจกรรมแบบตะวันตกและ
ตะวันออกที่มีผลดีกับสภาพรางกายและจิตใจทั้งสิ้น อาทิ ไฮโดรแอโรบิก โยคะ ชี่กง ดนตรีเพื่อ
สุขภาพ โปรแกรมสั่งจิตใตสํานึก เปนตน
2.3 โปรแกรมทัวรสุขภาพ
ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี และชมรมอยูรอยป-ชีวีเปนสุข ไดรวมกันจัดโปรแกรม
ทัวสสุขภาพทั้งในและตางประเทศ โดยเนนกิจกรรมปฏิบัติผอนคลาย ตลอดจนสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อใหความรูสุขภาพ และมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ใหความรู
ในการสรางเสริมสุขภาพและบําบัดโรคดวยตนเองดวย
2.4 ครัวสุขภาพ
บริการอาหารปลอดสารพิษ สะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง
และยั่งยืน เปดใหบริการ เวลา 08.30 -18.00 น.ทุกวันเวนวันอาทิตย
2.5 รานสินคาสุขภาพกายกับใจ
จําหนายสินคาเพื่อสุขภาพมากมาย อาทิ อาหารปลอดสารพิษ ผัก ผลไม เครื่องปรุง
รส พรอมทั้งหนังสือสุขภาพตางๆ
2.6 จุดยืนของบัลวี
ของการเปนสถาบันการศึกษาสุขภาพที่ปอนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
สุขภาพใหประชาชนพึ่งพาตนเองเปนหลักนั้น น.พ.บรรจบมีความพึงพอใจถึงความสําเร็จ
2.7 สรุปกรณีศึกษาที่2 บัลวี
จากการศึกษากรณีศึกษาที่2 ทําใหผูวิจัยเรียนรูเรื่องของการจัดวางพื้นที่ และ
กิจกรรมที่ทําใหเกิดความตอเนื่องระหวางพื้นที่การใชงานแตละสวน ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถนําเรื่อง
ของวิธีการจัดวางพื้นที่การบําบัด มาสูโปรแกรมการใชงานไดอยางลงตัว และสามารถทําใหพื้นที่แต
ละสวนมีความตอเนื่องกัน และมีความสะดวกในการใชงาน
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บทที่ 5
กระบวนการพัฒนาและแปรรูปความคิดสูงานออกแบบ
จากการศึกษาและวิเคราะหภายใตกรอบการศึกษาวิธีธรรมชาติบําบัด และสมุนไพรบําบัด
จากการทบทวนวรรณกรรม การสํารวจ และสังเกตการณดวยการลงพื้นที่ เปนการแจงขอมูลในองค
รวม และนําข อมู ลที่ ไ ด มาสู ก ระบวนการในการจัด หมวดหมู เรี ย บเรีย งขอมูลทั้ง หมด เพื่ อเป น
สาระสําคัญ ในการนํามาใชในการออกแบบ โดยมีกระบวนการพัฒนาและแปรรูปความคิด ใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
1. คําสําคัญ ( Key word ) ในการออกแบบ จากการศึกษาภายใตกรอบการศึกษาวิถี
ธรรมชาติบําบัด โดยเนนทางดานสมุนไพรคําสําคัญ ( Key word ) ในการออกแบบ ที่เปนสวนสําคัญ
ในการออกแบบสถานบําบัดและฟนฟูความเครียดมีดังนี้
1.1 สกั ด การศึ ก ษาภู มิ ป ญ ญาของธรรมชาติ บํ า บั ด โดยเน น ด า นสมุ น ไพรนั้ น
กระบวนการนําสารที่มีคุณคาออกมาโดยใชการตม การอบ การบด การดอง นั้น เรียกกันวาการสกัด
ซึ่งเปนการแยกสาร สําคัญที่มีคุณคา และนําไปบําบัดสูรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนภูมิปญญาของไทย
มาแตโบราณ

ภาพที่ 22 ภาพแสดงเครื่องมือทําสมุนไพรโบราณ
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1.2 โรคเครียด
วิถีชีวิตของคนในปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและการทํางานกอใหเกิดความเครียด
และผลกระทบตอสภาวะจิตใจ สงผลตอยังรางกายกอใหเกิดโรคตางๆ ทําใหมีผลตอการทํางานและ
ปญหาสวนตัวซึ่งในปจจุบันมีผูเปนโรคนี้กันมากในทุกระดับตั้งแตนอยจนถึงระดับมากแลวแต
ระดั บ ความเครี ย ดซึ่ ง โรคเครี ย ดเป น โรคที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ด า นความกั ง วล คนปกติ ทุ ก คนจึ ง มี
ความเครียดเปนสิ่งกระตุนใหคิด แกไข ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อปญหามีทางออก ความเครียด
ก็จะลดลง ความเครียดในคนที่เปนโรคเครียด จะแตกตางจากความเครียดปกติที่เกิดในคนทั่วๆไป
คือจะเกิดอาการทางรางกายซึ่งรบกวนหนาที่การทํางานในชีวิตประจําวัน โดยปจจัยสวนใหญของ
คนเมืองคือ เรื่องการดําเนินชีวิตประจําในแตละวัน เปนผลทําใหเครียดได การรักษาทางจิตใจ การ
ผอนคลายความเครียด และทําใจใหสงบ จิตใจเผชิญ ความเครียดไดดี มีการผอนคลาย การศึกษาวิถี
ธรรมชาติบําบัดอันเปนกระบวนการทางธรรมชาติจะนําไปสูการเขาถึงผูปวยไดอยางดี
จากการศึกษาคําสําคัญเหลานี้ นําขอมูลตางๆมาเพื่อแยกเปนตัวแปรสําคัญในการ
ออกแบบไดตามแผนภาพ เพื่อตอบสนองผูใชตามใหเหมาะสม

แผนภูมิที่ 7 แสดงกระบวนการนําขอมูลตัวแปรสูงานออกแบบโปรแกรมโครงการ

92
2. กําหนดกลุมเปาหมาย จากกรอบแนวคิดในการออกแบบ ไดนํามาสูกระบวนการในการ
ออกแบบโปรแกรมภายในโครงการ โดย การกําหนดกลุมเปาหมาย ดังนี้
2.1 พนักงานใหคําปรึกษาและบําบัด
2.2 พนักงานนวด
2.3 ผูใชบําบัด
แนวความคิดในการออกแบบโปรแกรม
จากแนวความคิดในการออกแบบโปรแกรม ผูออกแบบจึงแทนคาความหมายการสกัดเขา
สู พื้ น ที่ ก ารนํ า เข า ไปแต ล ะส ว นโดยสกั ด ทั้ ง กลุ ม เป า หมาย โปรแกรม และการบํ า บั ด โดยวาง
โปรแกรมเปนสามสวน คือ Protect Transition Cure ซึ่งแทนคาสูฟงกชั่นตางๆ

ภาพที่ 23 แสดงกระบวนการนําขอมูลตัวแปรสูงานออกแบบ
ที่มาของโครงการ

ภาพที่ 24 โรงพยาบาลศูนยเจาพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลศูนยเจาพระยาอภัยภูเบศร เปนโรงพยาบาลที่ไดมีการดําเนินการพัฒนาการใช
สมุนไพร และการแพทยแผนไทย มาตั้งแตป 2526 กิจกรรมของโรงพยาบาลมีตั้งแต การรวบรวม
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ขอมูลดานสมุนไพร การจัดทําสวนสมุนไพรสาธิต การจัดใหมีการบริการทางการแพทยแผนไทย
การฝกอบรมบุคลากรดานสาธารณสุข รวมทั้งนักศึกษาเภสัชและประชาชนทั่วไป และที่สําคัญมีการ
พัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะ สมมีมาตรฐาน จนทําใหสมุนไพรเปนที่
ยอมรับของสังคมในวงกวาง โรงพยาบาลสามารถผลิตยาและ ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไดจํานวน 40
ชนิด มูลคาขายเฉลี่ยเดือนละ 2-3 ลานบาท สิ่งที่โรงพยาบาลตระหนักคือ
1. ประเทศไทยตองซื้อยาจากตางประเทศปละหลายหมื่นลานบาท ทั้งที่โรคหลายโรค
สามารถใชสมุนไพร ภายในประเทศทดแทนได
2. ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีสมุนไพรหลายชนิด
นอกเหนือจากจะ ใชเปนยาแลวยังสามารถพัฒนาใหเปนอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง
ที่จะใชในชีวิตประจําวันของคนไทยได
3. การลงทุนทางสมุนไพรเงินตราทุกบาทลวนหมุนเวียนภายประเทศ ถึงเกษตรกรของ
บานเรา
ขอมูลจากการสัมภาษณ
ผู อ อกแบบไดส อบถาม ภ.ญ. วั จ นา ตั้ ง ความเพี ย ร หั ว หน า งานแพทยแ ผนไทยและ
การแพทยทางเลือก รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร ไดแนะนําโครงการเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่
สามารถบําบัดความเครียดไดตรงประเด็นโดยเฉพาะกับคนทํางานคือ
Consult Aromatherapy
Center โดยประเด็นที่สําคัญของโครงการจากขอมูลที่สัมภาษณคือ
1. Direct Stress Therapy
2. Consult +Aroma +Record
3. Aroma + Activities

ภาพที่ 25 ภ.ญ.วัจนา ตั้งความเพียร (ผูใหขอมูล) หัวหนางานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร
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จากขอมูลในการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ทําใหเกิด “โครงการออกแบบสถาน
บําบัดโรคเครียดของคนวัยทํางาน” โดยมีวัตถุประสงคที่จะมีสถานที่เพื่อการผอนคลายของ
คนทํางาน ทีอ่ ยูในกรุงเทพ ที่มีกิจกรรมชวยใหผอนคลาย และสามารถสืบตอองคความรูทาง
สมุนไพรไทย สูคนรุนใหมโดยมีกจิ กรรมที่สามารถจะตอบสนองผูใช การออกแบบพื้นที่ตางๆที่จะ
สื่อถึงความหมายใหผใู ชรับรูได
การสรางสัญลักษณของโครงการมีลําดับในการรับรูดังนี้

ภาพที่ 26 แสดงการสื่อถึงโครงการ YOU

ภาพที่ 27 แสดงความหมายของ ชื่อโครงการ YOU
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ภาพที่ 28 แสดงลําดับการรับรูของสัญลักษณตัวอยางที่ 1

ภาพที่ 29 ภาพแสดงสัญลักษณโครงการ
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แผนภูมิที่ 8 แสดงความเชื่อมโยงของการสกัด 1
การสกัดในความหมายของงานออกแบบคือการนําสิ่งที่มีคุณคาออกมาและเอาสิ่งที่เหลือ
คัดทิ้งไป

แผนภูมิที่ 9 แสดงความเชื่อมโยงของการสกัด 2

97

ภาพที่ 30 ภาพแสดงความเชือ่ มโยงของการสกัด

ภาพที่ 31 ภาพแสดงความเชือ่ มโยงของวิธีการสกัด
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การทดลองแปรรูปสูงานออกแบบ

ภาพที่ 32 แสดงการเชื่อมโยงขอมูลของตัวโครงการ
งานออกแบบ
1. คําสําคัญ
สกัด ภูมิปญญาการอบ
2. การออกแบบ
Protect Transition Cure เปรียบเทียบสูฟงกชั่นการออกแบบในแตละสวน
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ภาพที่ 33 ภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการหัน่ ไพล
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงการหัน่ ไพลเพื่อหารูปทรง

ภาพที่ 36 แสดงรูปทรงของการหั่น
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงกระบวนการอบ

ตารางที่ 6 แสดงวิธีการสกัด
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ภาพที่ 38 การแทนคาสัญลักษณสูงานออกแบบ

ภาพที่ 39 การแทนคาการสกัดสูพื้นที่
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แผนภูมิที่ 10 แสดงความเชือ่ มโยงพื้นที่

รูปภาพที่ 40 แสดงความเชือ่ มโยงพื้นกับแนวความคิด
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ภาพที่ 41 แสดงในสวนของผังเฟอรนิเจอรกบั แนวความคิด

ภาพที่ 42 ภาพแสดงผังเฟอรนิเจอร
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ภาพที่ 43 ภาพแสดงผังงานระบบ

ภาพที่ 44 ภาพแสดงแนวความคิดในสวน PROTECT
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ภาพที่ 45 ภาพแสดงในสวนตอนรับและรานคา

ภาพที่ 46 ภาพแสดงในสวนหองปรึกษา
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ภาพที่ 47 ภาพแสดงแนวความคิดในสวน TRANSITION

ภาพที่ 48 ภาพแสดงในสวนพื้นที่พกั ผอน
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงแนวความคิดในสวน CURE

ภาพที่ 50 ภาพแสดงในสวนหองนวดวีไอพี
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ภาพที่ 51 ภาพแสดงในสวนหองนวด
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ภาพที่ 55 ภาพแสดงรูปดาน A
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ภาพที่ 56 ภาพแสดงรูปดาน B
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ภาพที่ 57 ภาพแสดงรูปดาน C
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ภาพที่ 58 ภาพแสดงรูปดาน D

ภาพที่ 59 ภาพแสดงรูปดาน E
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ภาพที่ 60 ภาพแสดงรูปดาน F

บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
การศึกษาวิถีธรรมชาติบําบัดนั้นมีหลายวิธีการ รวมทั้งองคประกอบมากมาย ทั้งเรื่องการ
บําบัด โดยวิ ธี ก าร การบํ าบัด โดยธรรมชาติโดยตรง แตทั้ง นี้เ นน การศึ ก ษาธรรมชาติบํา บัด ด า น
สมุนไพรมาบําบัดความเครียดของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชศึกษาภูมิปญญา
เกี่ยวกับสมุนไพร และวิธีการ โดยมีคําสําคัญในการออกแบบคือการสกัด รวมถึงภูมิปญญาของ
สมุนไพรโดยวิธีการอบ
การศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และบทสรุปแหงการนํามาใช คือการเลือกสิ่งที่เหมาะสม
อีกทั้งมีประเด็นที่ผูวิจัย นําเสนอดังนี้
1. งานออกแบบ
จากประเด็นเรื่องการศึกษาสมุนไพร เนนเรื่องไพลเปนหลักในการศึกษา อีกทั้งเปน
ปรั ชญาพื้นฐานของตะวันออกนํามาใช ในงานออกแบบทั้งทาง รูป รส กลิ่น สัมผัส มาสูทัก ษะ
ทางการรับรูของผูใชโครงการไดเปนอยางดีและนาสนใจมาก เนื่องจากเปนปรัชญาที่นํามาสูงาน
ออกแบบไดจริง ขอเสียของประเด็นการศึกษาสมุนไพรทั้ง ดังกลาวมาสูงานออกแบบเปนไปใน
เรื่องของกระบวนการในแปรรูปจากแนวความคิดเรื่องที่ศึกษาสมุนไพร เรื่องไพล มาสูการบําบัด
อยางแทจริง อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความคาดหวังในเรื่องของการศึกษาพัฒนาในทางวิทยาศาสตร การ
ทดลองหรือการทดสอบพัฒนาภูมิปญญาแบบชาวบาน เพื่อนําพาไปสูหนทางงานออกแบบ ที่ดีขึ้น
2. การลดความเครียด
ผูวิจัยไดใชหลักการ และวิธีการในรูปแบบของโปรแกรมการทํางานกระบวนการของ
สมุ น ไพร ที่ ส อดคล อ งกั บ แนวความคิ ด เพื่ อ ลดทอน และบํ า บั ด ผู ที่ ม าใช ทั้ ง ในทางบรรยากาศ
สภาพแวดลอมภายในที่ มีผลตอสภาวะจิตใจสงให ผู ใช บริการไดรับประโยชน ณ เวลานั้น แต
อยางไรก็ตามจากการศึกษา ออกแบบโปรแกรม มาถึงการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับแนวความคิด
ดังกลาว ผูวิจัยพบวาไมสามารถขจัดความเครียด ไดทั้งหมด ตองเปนการบําบัดแบบตอเนื่อง ดังนั้น
ขอแนะนําเรื่องของการลดความเครียดจึงเปนเรื่องของการกระทําการบําบัดอยางตอเนื่องถึงจะ
ประสบความสําเร็จ สูงสุด
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3. การแสดงความสัมพันธในแตละสวน
ทั้งในแงการคลี่คลายการสกัดสูตัวพื้นที่ ซึ่งไดออกมาในสวนของงานออกแบบทั้ง เสน
รู ป ทรง สี วั ส ดุ ความหมายที่ แ ทนค า สู ตั ว งานในแต ล ะส ว น การสร า งพื้ น ที่ ใ ห ผู ใ ช ไ ด รั บ รู ถึ ง
บรรยากาศภายในในแต ล ะขั้ น ตอน และในแง ข องการ เชื่ อ มโยงข อ มู ล สู ตั ว โครงการซึ่ ง มี
ความสัมพันธในหลายๆดาน ทั้งในสวนของกลุมของธุรกิจ กลุมผูใช การออกแบบ
สมุนไพร ไทยนี้ มีคามาก
พระเจาอยูหวั ทรงฝาก ใหรักษา
แตปูยา ตายาย ใชกันมา
ควรลูกหลาน รูรักษา ใชสืบไป
พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
การบําบัดโดยธรรมชาติที่เนนดานสมุนไพร โดยไมลืมภูมิปญญาของไทยที่สั่งสมมานาน
นํามาแพรหลายใหทุกคนไดรับรู
ขอเสนอแนะ
การวิ จั ย สู ก ารออกแบบนี้ ยั ง มี ร ายละเอี ย ดปลี ก ย อ ยที่ น า สนใจอี ก มากมาย ที่ ง านไม
สามารถลงรายละเอียดไดทั้งหมด การนําสมุนไพรมาใชในกระบวนการตางๆ การแทนคาหรือ
ความหมายของการสกัด ลงสูตัวพื้นที่ อาจจะมีวิธีการอื่นๆ และ โครงการในแตละขนาดก็มีขอดี
ขอดอยตางกัน ที่สามารถตอบการใชงานหรือการบําบัดไดแตกตางกัน
อุปสรรคในการทํางานมีดวยกัน 3 ประเด็นที่สําคัญดังนี้
1. เรื่องของการตีความการสกัดสมุนไพร
การคลี่ ค ลายจากนามธรรมสู รู ป ธรรม และการตี ค วามการสกั ด ที่ ค อ นข า งมี ห ลาย
ประเด็นและการศึกษาหากระบวนการที่ดีที่เหมาะสม รีย ดังนั้นปญหาและอุปสรรค ดังกลาวจึงเปน
เรื่องที่ผูวิจัยมีความเพียรพยายาม เพื่อใหผานพนไปไดดวยดี
2. เรื่องการเลือก สถานที่และความลงตัวของแนวความคิด
ควรกระชั บ กว า นี้ แต ผู วิ จั ย ขยายความมากเกิ น ไปทํ า ให โ ปรแกรมทํ า งานของงาน
ออกแบบมีขนาดใหญ ดังนั้นดวยความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษา จากประสบการณ จึงแนะ
แนวทางที่ถูกตอง โดยใหผูวิจัยกระชับโปรแกรม ใหนอยลงแตมีความชัดเจนมาขึ้น จะเปนผลดีกับ
โครงการมากกวา ดังนั้นเสนอแนะใหเขาพบและไดรับคําปรึกษาจาก ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒที่
มีวิสัยทัศสูง จะชวยใหลดการทํางานไดดีมากยิ่งขึ้น
3. ปญหาเรื่องการออกแบบ
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ผูวิจัยคนพบวาปญหาเรื่องของการแปรรูปมาสูงานออกแบบ เปนปจจัยที่สําคัญเพราะ
การออกแบบที่ผานมาจากกระบวนการเรียนรู ทบทวนวรรณกรรมสรุปสิ่งที่นํามาใช และเขียน
โปรแกรมการทํางานที่กระชับนาสนใจ มาสูงานออกแบบใหไดตรงตามที่เราศึกษา นั้นมีความยาก
มาก หากไมปรับปรุง บอยครั้งก็จะไมเกิดการพัฒนา แนนอน ดังนั้นขอแนะนําที่ดีคือ ควรหมั่น
ปรับแกตามที่ ที่ปรึกษาแนะนําและควรคิดตอยอดดวย ตนเองเนื่องจากไมมีใครรูขอมูลที่ศึกษา ไป
มากกวาตัวผูวิจัยนั้นนั้น
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