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This study is aimed to define the meaning and to explain the importance of
Pranayama in which is the core of on Yoga philosophy. It is practically useful resolution for
busy-life who full of stress and insufficient relaxes.
Literacy of the meaning of Pranayama is to develop the knowledge for interior
design for such good health – that balancing body and mind of city-dweller.
Pranayama is one option for controlling mind by breathing in order to readjust life
force to be deliberately clam. In the same way, this breathing technique is likely to empower
to maximize the greatest benefits for daily life. The goal of Pranayama is to increase the
quantum of life force, thus, it can reach out to hidden recesses of the brain. It is fundamentally
importance of body and mind to achieve real happiness.
The result, based on hypothesis of designing space in environment, shows that it
helps to calms the mind, soothes anxiety and stress, balancing natural environment,
promotes clear thinking. Therefore, space and aesthetic environment crucially support
Pranayama that leads to increase mindfulness.
By creating the meaning of concept into interior design, it supports Pranayama.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
“อโรคยา ปรมาลาภา” หมายถึง การไมมีโรคเปน ลาภอัน ประเสริฐ (สุภาษิตบาลี
พุทธวจนะในพระสูตร) ในประโยคนี้ไดสะทอนใหเห็นสัจธรรมของมนุษยอันแทจริง ไมวาจะเกิดขึ้น
จากสังคมไหน ทุกเพศวัย ประกอบอาชีพอะไร เนื่องจากชีวิตของคนเมืองในปจจุบันที่มีแตการ
แขงขันในดานการดํารงชีวิตเพื่อสรางใหเกิดความเทาเทียมกันทางสถานะทางสังคม ในสถานที่ ๆ
รวบรวมความก า วหน า และพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยเหตุ ผ ลทางด า นการแข ง ขั น ความ
เจริญกาวหนาใหเทาทันนานาประเทศ ทั้งในดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประชากร อันเปน
แหลง บม เพาะปญ หาตา ง ๆ มากมาย เชน สภาวะแวดลอม มลพิษ ยาเสพติด อาชญากรรม
แหลงเสื่อมโทรม รวมไปถึง วัฒนธรรม ประเพณีที่เปลี่ยน แปลงไปจากเดิม
การพัฒนาแตวัตถุทําใหขาดความสมบูรณของความเปนมนุษย ทําใหเครียด รูสึก
บกพรอง ไมเต็ม ตองไปหาอะไรมาเติม เชน ยาเสพติด ความฟุมเฟอย ความรุนแรง นําไปสูภาวะ
วิกฤตตาง ๆ โดยไมรูตัวกอให เกิดปญหาดานสุขภาพทั้งจิตใจและรางกาย และแผขยายตัว สู
วงกวางในทุก ๆ เมืองหลวงทั่วโลก ตองเผชิญอยางที่เทคโนโลยีก็ ไมสามารถแกปญหาได 1
จากสถิติในระยะ 15 ป ที่ผานมาผูคนปวยเปนโรครายแรงมากขึ้น 2 ไมใชเพียงผูท อี่ ยูใ น
วัยชราเทานั้น แตเปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับบุคคลทุกเพศวัย จึงทําใหสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นอยาง
มากมายและมี ค วามหลากหลายให บ ริ ก ารในป จ จุ บั น ที่ มี อ ยู ก็ ส ามารถแก ไ ขป ญ หาได ใ น
ระดับกลางจึงสงผลสะทอนในการหวนกลับสูวิถีธรรมชาติ ซึ่งรากฐานที่หยั่งลึกในคติความเชื่อที่มี
ความเกาแกในซีกโลกตะวันออก คือ หลักปรัชญาฮินดู เนนสัมผัสความจริงจากผลสะทอนใน
0

1

1

ประเวศ วะสี, การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพสูสุขภาวะจากการมีจิตใจสูงทัง้ ประเทศ
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2547).
2
ปยมิตร ศรีธาร, “สังคมเมืองขยาย ปจจัยเสี่ยงทวี ”, ผูจัดการรายวัน
87 (1-7 ตุลาคม2551):2.
1

2
ปญหามนุษย โดยการทํากายและจิตใจใหบริสุทธิ์ เมื่อชีวิตมนุษยเกิดมาชวงเวลาหนึ่งแลวก็จะ
สูญ สลายไป จากความหมายที่มีพื้นฐานการกําหนดจิต โดยยึดถือหลักปฏิบัติใหพนจากทุกข
เมื่อใดจิตแจมใสรางกายก็จะสมบูรณ ขยายไปสูความนิยมแพรหลายสูชาวโลกตะวันตก ซึ่งศาสตร
หมายรวมถึงการรวมของกายและจิตเกิดเปนชีวิตใหเปนหนึ่งเดียว ตามหลักปรัชญาฮินดูก็ได
แตกออกเปนพื้นฐานหลายแขนงที่ชัดเจน
ในหลักปฏิบัติ คือ โยคะ ลัทธิหนึ่งที่ยึดหลักปฏิบัติอยางเครงครัด โดยที่แบงเปน
ระดับในการฝกควบคุมลมหายใจเพื่อใหรางกายและจิตใจมั่นคงคือ ปราณะยามะ หมายถึง ลม
หายใจที่เกิดภายในรางกายมนุษย ซึ่งสามารถทําใหผูปฎิบัตินั้นเกิดภาวะสมดุล และเมื่อลมหายใจ
เกิดความถี่ในระดับหนึ่ง ความเคลื่อนไหวก็จะดูเหมือนหยุดหายใจไดนาน ๆ ยึดภาวะแหงสมาธิ
ผลที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนโดย พื้นฐานที่ดีทางจิตใจก็สงผลกับรางกายตามไปดวย 3 และเปน
ทางเลือกหนึ่งในการผอนคลายฟนฟูจิตวิญญาณ สรางจิตสํานึกความเขาใจ ตลอดจนแนะนํา
แนวทางการดํารงชีวิตในสังคมบริโภคอยางสรางสรรค
จากปรัชญาดังกลาวนี้ประเด็นการนําแนวคิดคติความเชื่อเรื่อง ปราณะยามะ ในแงมุม
ระดับตาง ๆ ในการประสานระหวางจิตและกายเปนหนึ่งเดียว โดยรากฐานที่แผขยายในหลักการ
ปฏิบัติสมาธิในลัทธิความเชื่ออื่น ๆ เชน เซน ลัทธิเตา พุทธปรัชญา กุศโลบายที่นาสนใจ เพื่อ
การแปรรูปสูงานออกแบบภายในใหเหมาะสมกับปจจุบัน โดยสื่อออกมาในรูปลักษณของการให
แงคิด ความรู และกิจกรรมที่เปนทั้งศาสตรและศิลป
2

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาคติความเชื่อเรื่องปราณะยามะในปรัชญาฮินดูลัทธิโยคะ วิเคราะหความ
สัม พันธระหวางจิตใจกับรางกายที่รวมเปนหนึ่งเดียว
2. ศึกษากระบวนการในการปรับสภาวะความสมดุ ลกั บระบบการทํางานในรางกาย
มนุษย
3. แปรรูปภายในระบบลมหายใจ สูงานออกแบบภายใน

3

Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1 (London : George Allen & Umwin,
1966), 41-42.
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สมมติฐานของการศึกษา
คนหาองคความรูจากคติความเชื่อเรื่องปราณะยามะ ในปรัชญาฮินดู ลัทธิโยคะเกิด
การขยายองครวมใหเกิดความสอดคลองกับการแพทยแผนปจจุบัน และคนควาหาแนวทางการ
ออกแบบภายใน โดยการแกปญหาที่เกิดจากมลภาวะที่สงผลกระทบกับระบบหมุนเวียนลมหายใจ
เพื่อใหสภาวะรางกายและจิตใจเกิดสมดุลตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมเมือง
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาองคความรูจากคติความเชื่อปราณะยามะในปรัชญาฮินดู ลัท ธิโยคะ ให
ความสัมพันธจิตใจกับรางกายที่รวมเปนหนึ่งเดียว
2. ศึกษาสภาวะมลพิษที่สงผลกระทบกับระบบการทํางานภายในรางกาย
3. ศึกษาสถานที่ ๆ ตอบสนองกับบริบทของคนเมืองเพื่อแปรรูปในงานออกแบบภายใน
ขั้นตอนของการศึกษา
1. ภาคการเก็บรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร
แหลงที่มาของขอมูล
1.1 ขอมูลจากหนังสืออางอิง
- จากตํารา แนวคิดปรัชญาฮินดูโยคะปราณะยามะ หลักการพัฒนาจิตเพื่อ
สุขภาพสูสุขภาวะ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานบําบัดสุขภาพ
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.2 ขอมูลภาคเอกชน
- แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรเวทที่บําบัดโรคดวยวิธีธรรมชาติ
- ผูปวยที่มาบําบัดโดยการฝกปราณโยคะและการฝกลมปราณดวยศาสตร
- กรณีศึกษาตาง ๆ ในดานสุขภาพบําบัดดวยวิธีทางธรรมชาติดวยแนวทาง
ตาง ๆ
2. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
2.1 ขอมูลปฐมภูมิ
- สัมภาษณ แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรเวท ที่บําบัดโรคดวยวิธีธรรมชาติ
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- สัมภาษณ ผูปวยที่มาบําบัดโดยการฝกปราณโยคะและการฝกลมปราณดวย
ศาสตร
- สัมภาษณ นักธรรมชาติบําบัดในสถานบําบัดรักษาดานธรรมชาติบําบัด
- สถาปนิกผูเชี่ยวชาญเพื่อคนควาปรัชญาแนวความคิดในการแปรรูปงาน
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
2.2 ขอมูลทุติยภูมิ
- ศึกษาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและจาก INTERNET
2.3 แบบสอบถามภาคสนาม
เพื่อกําหนดกิจกรรมกับผูที่ใชบริการในสถานบําบัดและกับบุคคลทั่วไป
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตน ซึ่งไดจากการคนควา รวบรวม ขอมูล จาก
เอกสารและถายรูปประกอบในหนวยงานที่เกี่ยวของ และเห็นวาเปนประโยชนตอโครงการ
3.2 ศึกษาวิเคราะหขอมูลกลุมผูใชเปนตัวแปร ตลอดจนความเหมาะสม
3.3 ตั้งสมมติฐานในการศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวของที่เหมาะสมในโครงการ
3.4 วิเคราะหและกําหนดขนาดและลักษณะของโครงการที่จะสรางแนวคิดเพื่อ
แปรรูปสูงานออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
4. ภาคออกแบบภายใน
4.1 เสนอแนวคิดในการออกแบบจากขอมูลที่ไดทําการศึกษาคนควาในขั้นตอน
ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยะภูมิ
4.2 ทําการวิเคราะหพื้นที่และหนาที่ใชสอย
4.3 ทําการออกแบบภายในสถานที่ใหสอดคลองกับโครงการและสภาพแวดลอม
โดยรอบ
5. การเสนอแนะ
5.1 เพื่อสรุปความเปนประเด็นการศึกษาที่นําองคความรูมาประยุกตใช
ขอตกลงเบื้องตน
การวิ เ คราะห ตั ว แปรให เ กิ ด เป น รู ป ธรรม การนํ า องค ค วามรู แ นวคิ ด ปรั ช ญาที่
หลากหลายซั บ ซ อ นบู ร ณาการ เกิ ด เป น รู ป ธรรมด ว ยหลั ก การทฤษฎี กํ า หนดโดย “แทนค า
สัญลักษณ” สูงานออกแบบ
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คําจํากัดของการศึกษา
ปรัชญาฮินดู 4 หมายรวมถึง การรวมของกายและจิต และอาจหมายถึงความหมาย
ที่กวางกวานั้นคือ การรวมของชีวิตใหเปนหนึ่งเดียวกับจักรวาล ไมแบงแยกมีแตความเปนหนึ่ง
เดี ยวกัน ความจริง รูแจงในธรรมชาติ ไมใชเ รื่องงมงายจึงเรีย กวาทรรศนะ เปนการเห็ นแจง ใน
ธรรมชาติทั้งมวล
ลัทธิโยคะ 5 ศาสตรที่เกิดขึ้นเปนเครื่องมือของชาวฮินดูในการทําใหชีวิตหลุดพน เปน
อิสระ ไมมีความ เปนตัวตน เปนการฝกสมาธิเพื่อเขาถึงความสงบ
โยคะ หมายถึง การสรางความสมดุลของรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ โดยรวมให
เป น หนึ่ ง เดี ย ว ระดับ ปฎิ บั ติ ของลั ท ธิโ ยคะ คือ จิ ตตพฤตินิโ รธ ไดแก การควบคุม หรือการดั บ
พฤติกรรมของจิตอยางเครงครัดทั้ง 8 สาย
ยมะ
การสํารวมตน
นิยมะ
ปลูกฝงนิสัยของตนใหดีขึ้น
อาสนะ
การปฎิบัติชวยใหสุขภาพดี
ปราณะยามะ การควบคุมลมหายใจเพื่อใหรางกายและจิตใจมั่นคง
ธารณะ
การกั้นจิตใจโดยอาศัยสมาธิ
ธยานะ
กระแสจิตยังแลนวนรอบ ๆ
สมาธิ
ภาวะจิตแนวแนอยูกับอารมณที่เพง
ปราณะยามะ คือ ในปรัชญาฮินดูลัทธิโยคะ 6 ในพระเวทการฝกฝนลมหายใจให
สามารถควบคุ ม ได ทั้ ง สั้ น ยาว หากเราควบคุ ม ลมหายใจได เ ราจะควบคุ ม เวทนาได ควบคุ ม
ความรูสึกได เราจะควบคุมโลกในตัวเราได ทําใหเรามีความสุข
ปราณ PRAN เปนภาษาสันสกฤต คือ ลมหายใจ และหมายถึงชีวิตในรางกาย การ
หายใจที่ดีก็สงผลถึงระบบประสาทที่ดีดวย
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Jadunath Sinha, Outline of Indian Philosophy (West Bengal : Calicutta
University, 1962), 1.
5
บุญมี แทนแกว, “ปรัชญาอินเดียมีพื้นฐานทางจิต,” ปรัชญาฝายบุรพทิศ
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2545), 11
6
เรื่องเดียวกัน, 54.
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นิวมา PNEUMA ภาษากรีก
รอช RUACH ภาษาฮิบบรู
สปริตัส SPIRITUS ภาษาละติน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดเ รีย นรูถึง การทํา งานสภาวะรา งกายที่ไ ดรับ ผลกระทบจากมลภาวะที่สง ผล
กระทบกับสภาพสังคมและสภาพแวดลอมโดยรอบ
2. เกิดแนวทางปฏิบัติในการนําสภาวะปจจุบัน สรางสมดุลภายในรางกายถายทอด
สูการแกปญหาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตในสังคมเมือง
3. ไดท ราบถึง วิธ ีก ารแปรรูป แนวคิด ที ่เ ปน พื ้น ฐานจากองคค วามรู ท างปรัช ญา
ตะวันออกสูกระบวนการขยายผลทางดานงานออกแบบสาขาอื่น ๆ ตอไป

บทที่ 2
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สมมติฐานความเครียดทางดานรางกายและจิตใจของคนเมือง
ความเครียด เปนคํารวมใหความหมายถึงการอยูกับอารมณความคิดที่ไมถูกตอง สง
ผลรายตอรางกาย และเปนตนเหตุการณกอเกิดโรคตาง ๆ มากมาย
คนเมือง กลุมชนที่มีการดํารงชีวิตในเมืองใหญ ตองแขงขันกับเวลาและความรีบเรงใน
แตละวัน กับสภาพของอากาศที่มีแตฝุนละออง ควันพิษ เพราะหนาที่การงานที่สรางสถานะภาพ
เทาเทียมนานาประเทศ
1. สาเหตุของความเครียดตาม Martha Davis เปนหลัก 4 ชนิด คือ
1.1 จากสภาพแวดลอม เชน มลภาวะจากภูมิอากาศ เสียง การจราจร
1.2 จากสังคมและครอบครัว เชน เรื่องงาน บีบคั้นจากเวลาทํางาน
1.3 จากสภาวะปกติของรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงฮอรโมน
1.4 จากความคิดของตนเอง ขึ้นอยูกับบุคคล มุมมองในการมองโลก
2. ฮอรโมนดานบวกและดานลบของฮอรโมนแหงความเครียด
Endorphins เปนเรื่องของการทดลองวิจัย พบวา ฮอรโมนตัวอื่น ๆ ในรางกายเปน
ฮอรโมนดานบวกอีกกวา 60 ชนิด แตนักวิทยาศาสตรยังไมสามารถสรุปเทากับความสําคัญของ
มนุษย กลาวคือ เราสามารถเลือกจะใหฮอรโมนดานบวกหลั่งออกมาแทนฮอรโมนดานลบ ซึ่ง
มนุษยเองเปนผูควบคุมวงจรทั้ง 2 ดานของรางกาย คือ ปลอยออกมาอยางสรางเสริม เชน หยุด
ความเครียดเพื่อความผอนคลาย
3. ผลขางเคียงที่สงผลตอรางกาย
3.1 ระบบประสาทและสมอง ประสาทสวนกลางเมื่ออยูในคลื่นความคิดที่สงผลถึง
สมองทํางานอยางรวดเร็วแตถาใชงานนานเกินไปโดยไมพักก็จะสงผลใหเกิดเรื่องกังวลใจ
3.2 ระบบไหลเวียนโลหิต การไหลเวียนไมดีก็จะไมนําสูบฉีดไปซอมแซมสวนสึก
หรอไดอยางทั่วถึงทั้งรางกาย
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3.3 ระบบภูมิคุมกัน เปนเกราะปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย และเมื่อจิตใจ
ออนแอก็จะสงผลถึงการไดรับสารพิษซึ่งใหโทษ
3.4 ระบบการหายใจ การหายใจเร็วสั้นจะสงผลถึงการไมเพียงพอในการหายใจ
เพื่อหมุนเวียนโลหิต สูทํางานของประสาทสวนกลางและสมองและหลอเลี้ยงรางกาย
3.5 ระบบยอยอาหาร ถามีการอุดตันไหลเวียนไมสะดวก พลังที่ผานเขาชองทองก็
จะสงผานสูรางกายไปไมทั่วถึง
3.6 สุขภาพจิต การนึกคิดในอารมณตาง ๆ อาจขัดขวางระบบบําบัด เพราะจิตใจ
สามารถกดดันใหภูมิคุมกัน และทําใหระบบประสาทสวนกลางเสียสมดุล
3.7 สารพิษ มลพิษ เขาสูรางกายไดทุกชองทางทั้ง อากาศ น้ํา ยา รวมทั้งมลพิษใน
รูปพลังงาน เชน รังสี UV คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผรังสีความรอน ฯลฯ
4. จิตวิทยาคนเมืองเครียด ที่สงผลตอความตองการผอนคลายดวยปราณแบบโยคะ
จากการศึกษาจิตวิทยาของความเครียดออกเปนระยะ หลังจากรับรู โดยสามารถ
สรุปออกเปน 5 ระยะ ไดดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 ความโกรธ
ระยะที่ 2 ความหงุดหงิด
ระยะที่ 3 ความไมสบาย
ระยะที่ 4 ความผิดหวัง
ระยะที่ 5 ความทอแท
5. ความเจ็บปวยของมนุษย
ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันระหวางกาย จิต ใหเกิดความไมสุขสบาย เหนื่อยลา
วิตกกังวล เบื่ออาหาร นอนไมหลับ ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลง แบงออกเปน 3 อยาง
5.1 การเจ็บปวยทางกายภาพอยางที่เห็นและแสดงออกมา เชน เปนหวัด เปน
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
5.2 การเจ็บปวยทางจิตใจ เชน โรคซึมเศรา วิตกกังวล ฯลฯ
5.3 การเจ็บปวยทางสังคม เชน การกออาชญากรรม ปลน ฯลฯ
ดังนั้น การแพทยสมัยใหมที่ทันสมัยและใชเทคโนโลยีชั้นสูงตาง ๆ จํานวนมากแต
ไมสามารถดูแลทั้งระบบของมนุษยไดเพราะไมไดสนใจในตนตอของปญหา การศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอความเครียดทางกายในการดูแลสุขภาพคนเมือง

9
ตารางที่ 1 สรุปขอมูลจํานวนรอยละของความเครียดที่แอบแฝงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน
ลําดับ

อาการและกิจกรรมที่แอบแฝงในผูปว ย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

การหยาราง
ถูกจําคุก
การเจ็บปวย
การแตงงาน
การเกษียณ
การตั้งครรภ
การคลอดบุตร
การทําธุรกิจทั่วไป
ความยุงยากในการทํางาน
การกูเงินมากกวา 10,000 USA
ภรรยาหยุดทํางานนอกบาน
เริ่มเปดภาคเรียนและปดภาคเรียน
มีปญหากับเจานาย
ยายที่อยู,ที่ทํางาน,ที่เรียน
กูเงินนอย 10,000 USA
วันหยุดคริสตมาส

รอยละ
73
53
50
45
40
39
39
36
31
29
26
23
20
17
13
12

ผลสรุปจากสถิติทําใหผูศึกษามุงความสําคัญกับความเครียดที่แฝงในชีวิตประจําวัน 7
ของคนเมืองเปนประเด็นสาเหตุหลักใหญ ๆ คือ ความยุงยากในการทํางาน รอยละ 31
0

7

Herbert M. D. Benson, The Relaxation Responnse (New York :
Harpertorch, 2000).
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แนวทางการจัดการความเครียดทางดานรางกายและจิตใจของคนเมือง
1. หลักการสรางเสริมสุขภาพของแพทยทางเลือกแบบองครวม
วิธีการบริการดานสาธารณสุขสรางเสริมสุขภาพแบบองครวมประกอบดวยมิติทาง
กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม
1.1 ทางกาย ใชหลักการแพทยทางเลือกและธรรมชาติบําบัด เชน การบริหารกาย
การใชสมุนไพร ลางพิษ โยคะ ผสมผสานกับวิธีทางการแพทยแผนปจจุบันในการวิเคราะหผล
ทะเบียนประวัติการรักษาหนังสือสงตัว ผลสแกนคอมพิวเตอร ผลเลือด
1.2 ทางใจ ใชหลักโยคะโดยใชปราณเปนตัวควบคุมลมหายใจสูสมาธิ ควบคูกับ
การใช ทํ า ให ร า งกายสะอาดทั้ ง จากภายในสู ภ ายนอกโดยหลั ก ธรรมชาติ บํ า บั ด ผ อ นคลาย
ความเครียด ความกังวล
1.3 ทางจิตวิญญาณ ใหผูปวยยึดหลักธรรม ทําใหผอนคลาย มีจิตสงบ ไดอยาง
กลมกลืนกับธรรมชาติ
1.4 ทางสังคม มิติทางสังคมใหผูปวยมีสวนรวมรับรูในการบําบัดรักษาดวยตนเอง
และพั ก อยู กั บ ผู ป ว ยในอาศรมวงศ ส นิ ท สร า งความอบอุ น ใจเหมื อ นกั บ ครอบครั ว เดี ย วกั น
นอกจากนั้น ยังมีอาสาสมัคร มูลนิธิ และองคกรเอกชนตาง ๆ ใหความรวมมือเปนอยางดี
2. หลักการสรางเสริมสุขภาพผูปวยโรคเครียดแบบองครวม
วิธีการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเครียด จะตองมีการเรียนรูและฝกฝนใหรูจักสัมผัส
สภาวะหนึ่งที่มีอยูในตัวเองและพรอมที่จะปรากฏใหเห็นอยูแลว คือสภาวะที่เชื่อมรวมของรางกาย
และจิตใจเชื่อมรวมกันของเซลลทุกเซลลในรางกายใหเปนหนึ่งเดียวใน
2.1 ระยะเริ่มตน มีการปวดหัว เปนไข ตัวรอน โดยใชวิธีปราณแนวทางธรรมชาติ
บํ า บั ด กํ า หนดลมหายใจอยู กั บ ป จ จุ บั น ขณะผ า นร า งกาย เกิ ด ความตึ ง ตั ว ส ว นไหน การนวด
กลามเนื้อดวยอาสนะโยคะ ฯลฯ
2.2 ระยะขยายผล มีอาการเครียดและวิตกกังวล โดยวิธีปราณแนวทางธรรมชาติ
บําบัด กําหนดลมหายใจอยูกับปจจุบันขณะผานความคิด สรางการรับรูวาขณะนี้กําลังคิดอะไรอยู
การทําสมาธิ และการผอนคลายอยางลึกซึ้ง มองโลกในดานบวก
2.3 ระยะรุนแรง มีอาการภูมิแพ โดยวิธีปราณแนวทางธรรมชาติบําบัด กําหนดลม
หายใจอยูกับปจจุบันขณะผานทางอารมณ คือรูวาอารมณเปนอยางไร เพื่อแยกแยะไดอยางชัดเจน
วาสุขหรือทุกข
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2.4 ระยะสุดทาย มีอาการปวดทอง โดยวิธีปราณแนวทางธรรมชาติบําบัด กําหนด
ลมหายใจอยูกับปจจุบันขณะผานประสาทสัมผัส คือการเห็น ไดยิน รับรสจากลิ้น การไดกลิ่นและ
การสัมผัส อยางมีความสุขเขาสัมผัสกับธรรมชาติแวดลอมเปนการยอมรับความจริงตาง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นและเชื่อมกันเปนองครวม
วิธีการทางเลือกแบบองครวมโดยใชปราณบําบัดโรคเครียด
รายงานนี้เปนผลการศึกษาโดยนําปราณบําบัดมาประยุกตใชกับการรักษากายและจิต
โดยวิธีธรรมชาติ อาศัยสิ่งแวดลอมใกลตัวเปนการรักษา
มานพ ประภาษานนท นั ก วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ กล า วถึ ง หลั ก การรั ก ษาด ว ยพลั ง
ลมปราณ 8 สงผานมาที่มือ แลวใชมือหมุนวนดูดพลังรายไปซักระยะหนึ่งก็สะบัดมือครั้งหนึ่ง เพื่อ
ปลดปลอยสารพิษ และเปลี่ยนผานพลังปราณเขาไปรักษา ไวในงานวิจัยผูดูแลผูปวยโรคเครียด
ฯลฯ
หลักการใชปราณบําบัดในทางธรรมชาติแบบองครวม
- คนเปนหนวยชีวิตที่มีพลังงาน มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ยืดหยุนอยูเสมอและ
เปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เปนองครวม
- สุขภาพเกิดจากความสมดุลของกาย จิต จิตวิญญาณ และสิ่งแวดลอม
- การสูญเสียความสมดุลในความเคลื่อนไหว ยืดหยุน ทําใหสุขภาพไมดี
- สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของบุคคลมีการแลกเปลี่ยนพลังอยูเสมอ
- การฝ ก ปราณด ว ยผ อนคลายปรั บสู ร ะบบการทํ า งานในร า งกายของคน คนกั บ
สิ่งแวดลอม และจักรวาลใหอยูในภาวะสมดุลได
1

8

มานพ ประภาษานนท, ธรรมชาติบําบัดตํารับอินเดีย (กรุงเทพมหานคร :
สรางสรรคบุค, 2548), 108.
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ภาพที่ 1 ปรากฏการณฮินดูพุทธปราณหมุนเวียนภายในรางกายสมดุลกับจักรวาล
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรวชิ าการ,
2541), 287.
การประยุกตใชปราณบําบัดแนวทางธรรมชาติ
ใชปราณในการควบคุมลมหายใจประสานกายและจิตรวมกันเปนหนึ่งเดียว ผสมผสาน
การรักษาในกรณีที่ผูรับปวยรูเครียด กังวล มาทําความเขาใจถึงเรื่องพื้นฐานอยางแทจริง ๆ อาหาร
ออกกําลังกาย ความเขาใจเรื่องจิตวิญญาณกับสภาพแวดลอม ฯลฯ โดยนําโยคะมาใช มีการ
พูดคุยเปนกลุมใหรูจักตนเองและดูแลตนเอง เพื่อใหการปรับตัวของรางกายใหเกิดความสมดุลของ
กาย-จิต-สังคม-จิตวิญญาณ
ขั้นตอนการใชปราณดวยตนเองแนวทางธรรมชาติบําบัด มีดังนี้คือ
1. อิริยาบถ สํารวมกายใจ
2. ปรับจิตใหตั้งมั่นเปนธรรมชาติ
3. ควบคุมลมหายใจเขาออกอยางชา ๆ เต็ม ๆ
4. กําหนดจังหวะกลั้นหายใจโดยการนับเพื่อมันตราสะกดตนเอง
5. สรางมโนภาพถึงการปลดปลอย
6. จิตสงผานกายสูความสะอาด สวาง สงบ ผอนคลาย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดความสงบในผูใชบริการ
- จิตที่ตั้งมั่น
- ความสงบตัดจาก ความเรงรีบ รีบรอน วิตกกังวล เครียด
- ความเชื่อในตนเองสัมพันธกันเปนองครวม
- การนําไปใชใหเปนกิจวัตรประจําวัน
- บรรยากาศเกิดจากสภาพแวดลอมที่สงบ รมรื่น

13
สรุปผลวิจัยของการทําใชปราณดวยตนเองแนวทางธรรมชาติบําบัด พบวา ผลจาก
ปราณบําบัดเกิดประโยชนดังนี้
- สภาพความเครียดลดนอยลง
- เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของผูปฏิบัติ
- ความสัมพันธระหวางบุคคลดี
- ผอนคลายอยางมีสุข
- เกิดความสงบภายในจิตใจ
- เกิดการเรียนรูอยางกระตือรือลนดวยตนเอง
ตารางที่ 2 สถิติวิธีการทางเลือกดูแลสุขภาพของคนเมือง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วิธีการดูแลสุขภาพคนเมือง
นอนหลับพักผอนตามความเหมาะสมของวัย
ใชสมุนไพร
ควบุคุมอาหาร
ใชผลิตภัณฑ DETOX
ทางอาหารครบ 5 หมู
ของใชและเครื่องใชจากวัสดุธรรมชาติ
การตรวจสุขภาพรางกายประจําป
การรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติ
การนวดรูปแบบตาง ๆ
การพักผอนทําใหจิตใจสงบโดยการนั่งสมาธิ
ทางวิตามินเสริม
ออกกําลังกาย
การนอนหลับใหเพียงพอ

รอยละ
0.1
0.1
0.3
0.5
1.3
4.0
7.3
7.8
10.8
11.1
11.7
20.5
24.4

ที่มา : ภูสิต เพ็ญศิริ, “Health Survey,” Health Channel 12, 8 (10 August 2006): 65-66.
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ถาเราเชื่อวาความเครียดเปนตนเหตุของการเกิดโรคตาง ๆ มากมาย วิธีการที่จัดการ
ความเครียดไมใชการระบายออกหรือการเก็บเอกไว แตจะตองปรับความเขาใจดวยการอยูใน
ปจจุบันขณะมาจัดการ นําไปสูสภาวะสุขผอนคลาย โดยอิสระจากเลือกวิธีการผานชองทางทั้งสี่อนั
ไดแก รางกาย ความคิด อารมณ ประสาทสัมผัส สูสภาวะสุข
ปราณโยคะสูการทําสมาธิใน
ปรากฏการณทางวิทยาศาสตร 9
2

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบจิตที่คลื่นสมองหลังทําสมาธิและควบคุมลมหายใจผานน้ําเกิดขึ้นหลัง
ทําสมาธิ แสดงถึงรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปสงผล ใหรา งกายเกิดความสมดุลมากขึน้
เปรียบเทียบจิต
คลายน้าํ ในถวย

ภาพคลื่นสมอง
คนปกติคลื่นสมอง
ทั้ง 2 ซีกปกชั่นปวน

การหายใจ

สมาธิเบื้องตน
คลื่นสมอง
เปนระเบียบขึ้น

น้ําขุนมาก
เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา
ตะกอนมาก

น้ําขุนนอยลง
เคลื่อนไหวนอยลง
ตะกอนมาก
การหายใจ

สมาธิขั้นกลาง
คลื่นสมองเปน
ระเบียบขึ้นอีก

น้ําขุนนอยลงยิ่งขึ้น
น้ํานิ่ง ตะกอน
นอนยิ่งขึ้น
การหายใจ

9

เฉก ธนะสิริ, สมาธิคุณภาพชีวิต (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยา, 2529), 90.
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ตารางที่ 30 (ตอ)
เปรียบเทียบจิต
คลายน้าํ ในถวย

ภาพคลื่นสมอง
สมาธิขั้นสูง
คลื่นสมองเปน
ระเบียบมาก

การหายใจ

น้ําใส นิ่งสงบ
ตะกอนหายไปหมด
มองดูวางไปหมด

ผลจากการวิจัยสาเหตุที่ปราณและธรรมชาติบําบัดสามารถสรางความผอนคลายทั้ง
ทางดานรางและจิตใจดวยเหตุผลทางการแพทยรองรับ
1. โยคะยามเชา ชวยนวดอวัยวะภายในรางกาย
2. การทําความสะอาดฟน การลางคอ ลางจมูก ลางตา ลดความรอนกําจัดสารพิษ
และลดความเจ็บปวด
3. อาหารบําบัด ชวยตานอนุมูลอิสระ กําจัดสารพิษ
4. การอาบแดด กําจัดสารพิษ สังเคราะหวิตามิน
5. การแชสะโพก หลัง ศีรษะ สวนทวาร ลดความรอนกําจัดสารพิษ
6. พอกโคลน ลดความรอนเพิ่มการไหลเวียนออกซิเจน และลดความเจ็บปวด
7. การลางพิษดวยการอดอาหาร กําจัดสารพิษ ภายในรางกาย
8. การอบสมุนไพร ชวยเพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มการไหลเวียนออกซิเจน
10. สมาธิบําบัด ชวยในการหลั่งเอ็นโดรฟนสเพิ่มภูมิตานทาน และลดความเจ็บปวด
ความหมายของปราณะยามะ
คําวา “ปราณะยามะ” การฝกหายใจแบบโยคะ ประกอบดวย 2 สวนคือ ปราณ และ
อยามะตามความหมายดังนี้
ปราณ หมายถึง เปนคําพราหมณโบราณ ลมหายใจ สูอากาศ สิ่งที่มีอยูนับไมถวนทุก
หนทุกแหง คํากรีกโบราณ pneuma แปลไดวา อากาศ จิตวิญญาณ พลังแหงชีวิต 10
3

10

ไบรอัน เคอรติน, “นิทรรศการปราณ,” ใน Art Light Space, The Art Center,
Center of Academy Resource ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ, วันที่ 16 สิงหาคม – 29
กันยายน 2007. (ม.ป.ท., 2551).

16
ยังมีความหมายเนื่องกับ ethereal แปลไดวา เบาบาง จับตองไมได เหนือโลก
อยามะ หมายถึง ยืดหรือขยาย ซึ่งบรรยายถึงการกระทําของปราณะยามะ 11
1. มนุษยเชื่อวาสามารถควบคุมพฤติกรรมตาง ๆ ของการดํารงชีวิต
2. สะท อ น สภาวะ ซึ่ ง แม เ รารู สึ ก ได แต เ ราจั บ ต อ งมั น ไม ติ ด เช น เชื่ อ ในความรั ก
ศรัทธา นําเราไปสูการเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
อยางไรก็ตามคําวา ปราณะยามะ ในปจจุบันปราชญไดหาความหมาย พอสรุปไดดัง
ตัวอยางดังนี้
1. ตามทัศนะของ ศ.นพ. ประเวศ วะสี กลาวไวในหนังสือการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพสู
สุขภาวะจากการที่มีจิตใจสูงทั้งประเทศ ความตอนหนึ่งวา
4

“มนุษยและธรรมชาติ เกิดความรักอันไพศาลนี้เรียกวา พัฒนาทางจิตวิญญาณ ความจริง
เราสั ม ผั ส ธรรมชาติ อ ยู ต ลอดเวลา ไม ว า สายลม แสงแดด ดิ น น้ํ า ต น ไม เมฆ พระอาทิ ต ย
พระจันทร ดวงดาว หรือลมหายใจเขาออก ถาเราตระหนักรูวาเราเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกับ
จักรวาลทั้งจักรวาล ซึ่งเปนอิสระและกวางใหญไพศาล” 12
5

2. ตามทัศนะของ วีระพงษ ไกรวิทย กลาวไวในหนังสือ โยคะกับการพัฒนามนุษย
ความตอนหนึ่งวา
“ปราณ หมายถึง ลมหายใจ สว นคํา วา อยามะ หมายถึง การควบคุม แปลตามศัพ ท
ปราณะยามะในโยคะคือ การฝกใหเกิดการหยุดคั่น ระหวางลมหายใจเขาออกของเรา การฝก
ควบคุม การหายใจใหชา ลง ๆ จนกระทั่ง เรามีค วามคุน เคย มีค วามชํา นาญ สามารถอยูใ น
สภาวะที่เราหายใจชา รวมทั้งการไมหายใจ” 13

11

ที. เค. วี. เทสิกาจารย, หัวใจแหงโยคะ คนหาทวงทาและมรรค เฉพาะตัว,
แปลโดย ธีระเดช อุทัยวิทยารัตน (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546), 119.
12
ประเวศ วะสี, การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพสูสุขภาวะจากการมีจิตใจสูงทั้งประเทศ
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศม, 2547), 17.
13
วีระพงษ ไกรวิทย, โยคะกับการพัฒนามนุษย (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน,
2548), 118.

17
3. ตามทัศนะของ มานพ ประภาษานนท กลาวไวในหนังสือ มาเปนหมอใหตัวเองกัน
เถอะ ความตอนหนึ่งวา
“คนเราเกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติคือแมผูดูแลเรา เมื่อสรางเราใหมีชีวิตขึ้นมา ก็ได
สรา งพลัง แหง การรัก ษาตัว เองมาใหเ ราดว ย เราจึง สามารถรัก ษาตัว เองไดอ ยู แ ลว ตาม
ธรรมชาติ” 14

4. ตามทัศนะของหมอเจค็อบ วาทักกันเชรี กลาวไวในหนังสือ มาเปนหมอใหตวั เองกัน
เถอะ ความตอนหนึ่งวา
ธรรมชาติบําบัด หมายถึง การรักษากายและจิตโดยใชวิธีทางธรรมชาติ อาศัยสิ่งแวดลอม
ใกลตัวเปนการรักษา เชน อาหาร อากาศ แสงแดด โคลน เปนตน เพื่อใหกายและจิตอยูในภาวะ
สมดุลและรักษาโรคไดทุกโรค และเปนสิ่งที่ทําใหสุขภาพของเราดีไดอยางยั่งยืน 15
8

5. ตามทัศนะของ สิริวรุณ กลาวไวในหนังสือ หนังสือ อนัตตากับชีวิตที่ทันสมัย ความ
ตอนหนึ่งวา
ทานพุทธทาสภิกขุได นําคําสามคํา มาเรียงกันไวอ ยางหนาสนใจคือ “อัตตา อนัตตา
นิรัตตา“ เปรียบกับคุณสมบัติของน้ําในอุณหภูมิหอง คือ “น้ําแข็ง น้ํา และไอน้ํา นักวิทยาศาสตร
ถือวา อุณหภูมิเปนมาตรฐานเฉลี่ยที่สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดเจริญได 16

6. ตามทัศนะของ Paul Lewis and David Rubenstein กลาวไวในหนังสือ The
Assembly of Biology ความตอนหนึ่งวา

14

มานพ ประภาษานนท, มาเปนหมอใหตัวเองกันเถอะ (กรุงเทพมหาคร :
สรางสรรคบุค, 2548), 14.
15
เรื่องเดียวกัน, 35.
16
สิริวรุณ. อนัตตากับชีวิตทีท่ ันสมัย (กรุงเทพทหานคร : สุขภาพใจ, 2548), 51.

18
Spontaneos generation ในสมัยแรก ๆ เชื่อกัน วา สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเองจากสิ่งที่ไมมี
ชีวิตตอมาในศตวรรษที่ 17-19 ไดมีการทดลองคนควาและไดขอขอคนพบวา สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น
จากสิ่งมีชีวิตเทานั้นทฤษฎีบทนี้จึงถูกหักลางไป 17
10

7. ตามทัศนะของ Paul Lewis and David Rubenstein กลาวไวในหนังสือ The
Assembly of Biology ความตอนหนึ่งวา
“Ecology เปนปจจัยที่สําคัญตอสิ่งมีชีวิตประกอบดวยความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดลอม ประกอบดวย แสงแดด น้ํา อากาศ อุณหภูมิ และ แรงกดดัน” 18

8. ตามทัศนะของ ดร. ทิพยสุดา ปทุมานนท กลาวไวในหนังสือ COMPOSITION &
SPACE ความตอนหนึ่งวา
“SPACE ที่วางที่เกิดจากการกําหนดขอบเขตขึ้นในธรรมชาติ เกิดจากการแยกตัวออก
จากธรรมชาติดว ยรั้ว หรือ กรอบSPACE สว นหนึ่ง จะเดิน เขสูภ ายใน เรีย กวา POSITIVE
SPACE และ SPACE ที่อยูนอกกรอบออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุดเรียกวา NEGATIVE SPACE” 19

ปราณะยามะในคติความเชื่อฮินดู (โยคะ)
คติความเชื่อ หมายถึง เรื่องราวของชาวบานที่เลาหรือประพฤติสืบทอดกันมาหลายชั่ว
อายุคนในรูปแบบตาง ๆ เชน ประเพณี นิยาย นิทาน เพลง ศิลปะ สถาปตยกรรม เปนตน เรื่องราว
และพฤติกรรมเหลานี้ชาวบานไดรวมกันปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเกิดเปนแบบอยางหรือแนวทางใน
การดํารงชีวิต
17

Paul Lewis and David Rubenste. “The Human Body,” in The Assembly of
Biology (December 1974), 233.
18
Ibid, 237.
19
ทิพยสุดา ปทุมานนท, “COMPOSITION & SPACE,” ใน การจัดองคประกอบ
และที่วา งในงานออกแบบพืน้ ฐาน (กรุงเทพมหานคร : 49 กราฟค แอนดพับลิเคชัน่ , 2550), 53.

19
“ฮิ นดู ” มาจากคํ าว า สิ นธู เรี ยกกลุ มชนที่ อาศั ยอยู ที่ ราบลุ มอิ นเดี ย มี รากฐานทาง
ภูมิศาสตรมากกวาศาสนา 20
ซึ่งตอเรียกศาสนาของชนกลุมนี้วา ศาสนาฮินดู คุณคาสําคัญของศาสนาฮินดูอยูที่
การเชื่อวาชีวิตมีเพียงหนึ่ง กลาวคือ ทุกชีวิตลวนมาจากแหลงสากลเดียวกัน
โยคะ หมายถึง ปรัชญาแขนงหนึ่ง เปนแนวคิด เปนวิถีชีวิตมันครอบคลุมทุกแงมุมใน
ชีวิต ปญญา อารมณ สมอง และกายภาพ คือวิวัฒนาการของมนุษย หรือการพัฒนาตนเอง ซึ่งเปน
ประเด็นสําคัญที่ตลอดประวัติศาสตรมนุษยนับพันป การเรียนรูนําไปสูสมาธิ ลดการปรุงแตงของ
จิต ลดการปรุงแตงของพฤติกรรม และเกิดการตระหนักถึงเปาหมายและกระบวนการของชีวิต วิถี
แบบองครวมไปสูสุขภาพที่ดีขึ้น และขจัดปญหาทั้งกายใจ
ปราณะยามะ เปนการฝกใหเกิดการหยุดคั่นระหวางลมหายใจเขาและลมหายใจออก
หรือการฝ กใหเ ราควบคุ ม การหายใจใหชา ลง ๆ จนกระทั่ง เรามี ค วามคุ นเคย มี ค วามชํ า นาญ
สามารถอยูในสภาวะที่เราหายใจชา รวมทั้งการไมหายใจไดนั่นเอง
ประเภทของปราณะยามะในคติความเชื่อฮินดู
ประเภทของปราณะยามะในคติความเชื่อฮินดูสามารถแบงออกเปน
1. คติความเชื่อเกี่ยวกับปราณจักรวาล
2. คติความเชื่อฮินดูกับบริบททางสังคม
3. คติความเชื่อปราณในรางกายมนุษย
4. คติความเชื่อปราณในชวงเวลา
5. คติความเชื่อปราณในอาคารสถานที่
6. คติความเชื่อในวิธีการปฏิบัติ
7. คติความเชื่อในสัญลักษณอื่น ๆ
13

1. คติความเชื่อเกี่ยวกับกําเนิดโลกและจักรวาล
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะทฤษฎีความเชื่อที่วา จักรวาลมีแตความวางเปลา มีการ
หมุนรวมตัวกันดึงดูดกดดันเกิดการระเบิดกระจายออกรอบตัวเองและโคจรตลอดจักรวาล โลกเปน
บริวารของดวงอาทิตย เปรียบเสมือนพอแมของโลก พลังเหลานี้จะตอทอดมายังโลก ดังนั้น โลก
และจักรวาลจึงเปนสิ่งที่อยูรวมกัน ไมอาจแยกออกจากจักรวาลไดสิ่งมีชีวิตกับโลก
20

2549), 1.

วิทยา ศักยาภินันท, ศาสนาฮินดู (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,

20
กําเนิดโลกคลายกับการกําเนิดจักรวาล เริ่มจากความวางเปลาเกิดการเคลื่อนไหวมี
ความรอนดึงดูดซึ่งกันและกันจากมวลยอยมารวมกันเปนมวลใหญ เกิดเปนโลกขึ้นมา
กําเนิดของสิ่งมีชีวิตในโลกก็เชนเดียวกับโลก คือเมื่อโลกเย็นลงเกิดการรวมตัวของ
มวลเล็ก ๆ เคลื่อนไหวรวมตัวกันดึงดูดกลายเปนกอนและเกิดกระบวนการซับซอนกลายเปนเซลล
สิ่งมีชีวิต เปนน้ําเปนดินเปนตนไม ในที่สุดก็เปนสัตวจนกลายเปนมนุษยโลกขึ้นมา
คนกับโลกจึงแยกจากกันไมได คนกับโลกมีพลังดึงดูดถึงกันตลอดเวลาในขณะนี้
เปนเชนนี้ตลอดเวลานับแตมีคนเกิดขึ้นในโลก คนจึงคือโลกและจักรวาล มีความสัมพันธกันตอกัน
คนจะอยูรอดไดจึงตองอยูกับธรรมชาติอยางสอดคลองสัมพันธกัน มนุษยเปนเพียงเศษเล็ก ๆ ของ
โลกนั้นยังไมตองนึกภาพถึงจักรวาล พลังของโลกจึงมีอิทธิพลตอมนุษยมหาศาล ดังนั้นคนเราไม
ควรเอาชนะธรรมชาติ แตควรที่รูจักธรรมชาติ และดํารงชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติใหไดมากที่สุด
2. คติความเชื่อฮินดูกับบริบททางสังคม
แนวคิดบริบททางสังคมวัฒนธรรมอินเดียแตกตางกับสังคมตะวันตก โดยไมเนนที่
ความเป นจริงและภาษามาใชเ ปน ตัว วัด แตจะเนน เรื่องการหยั่ง รูจากภายในที่มีรากฐานทาง
ศาสนาจากรากฐานทางประวัติศาสตรและความหมายตา ง ๆ ในคติความเชื่อจากอดีตสูการ
ดํารงชีวิตในปจจุบัน
ตารางที่ 4 คติความเชื่อสังคมฮินดูจากอดีตสูปจจุบัน
ลําดับ

ยุคสมัย

1. อริยกะ 950
กอนพุทธกาล
2. อริยกะ 957475 กอน
พุทธกาล
3. พราหมณ 257
กอนพุทธกาล

คติความเชื่อ
นับถือธรรมชาติและวิญญาณบรรพบุรุษ
เชื่อ พรหม ทีพ่ ราหมณกําหนดขึ้นใหมโดยอธิบาย
วาเปนเทพผูสรางโลก มนุษย และบรรพบุรุษของ
พราหมณ
พรหมสรางวรรณะเพื่อ สันติในการอยูรว มกันของ
มนุษยโดยแบงเปนวรรณะ พราหมณ (พระโอษฐ)
กษัตริย (พระพาหา) แพศย (พระโสณี) สูตร
(พระบาท)

ความหมาย
ดิน น้าํ ลม ไฟ
,ควันไฟสูเบื้องบน
เสียงที่มาจาก
โอษฐพรหม
รางกาย, ปาก
ใจ, สะโพก, เทา
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ลําดับ

ยุคสมัย

4. ฮินดูเกา 57
กอนพุทธกาล
5. สูตร
พ.ศ. 60-360
6. อวตาร
พ.ศ. 220-660
7. เสื่อม พ.ศ.
861-1190
8. ฟนฟู พ.ศ.
1200-1740
9. ฟนฟู พ.ศ.
1740-2300

คติความเชื่อ
อาตมันเปนหนึ่งเดียวกับพรหมัน หรือสภาวะ
แหงโมกษะ
พระเวทมาเรียบเรียงใหมเปน มหาภารตะ
ใชในการแตงตําราศึกษา
ปรัชญาชีวิตไดถูกแยกออกเปนเกิด 6 ลัทธิ
เกิดตรีมูรติ พระพรหม (สราง) พระวิษณุ
(การ รักษา) พระศิวะ (ทําลาย)
คานิยมหญิงหมายเผาตัวตายตามศพสามี
เรียก พิธีสตี
วิญญาณมนุษยเปนสวนทีแ่ ยกมาจากพระเจา
เปนสิ่งอมตะ โดยแยกเปน 6 ลัทธิ
1. นยายะ ตรรกะใชปญญาหาความจริง
2. ไวเศษิกะ หยุดกรรม
3. สางขยะ จิตบริสุทธิ์เทียบเทาชีวาตมัน
และประกฤต
4. โยคะ บําเพ็ญเพียร ควบคุมรางกาย
จากความเศราหมอง
5. มีมางสา ทําตามหนาที่อยางถูกตอง
6. เวทานตะ ความรูที่สูงสุด

ความหมาย
จิตจักรวาล, มนุษย
คัมภีรแหงปญญา
คุรุ
สัญลักษณ โอม
ศพ
ตนกําเนิดของสรรพ
สิ่งธรรมชาติ ดิน น้าํ
ลม ไฟ อากาศ/ ผาน
ธรรมชาติ (ตา หู
จมูก ปาก ลิ้น กาย
ใจ)

บริบทที่สําคัญในสมัยกอนพุทธกาลจนถึงปจจุบันตามรายละเอียดดังนี้
1. ความจริงของโลกและจักรวาล
2. สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดจากพรหมันและเมื่อกับก็กลับสูพรหมัน
3. ความรูที่ถูกตองแทจริงตองเปนความรูที่เกี่ยวกับพรหมันและอาตมัน
4. การเขาถึงพรหมันนั้นเรียกวา การบรรลุโมกษะ
5. การปฏิบัติตามหลักแหงโยคะประกอบดวยอัษฏางคโยคะ
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ตารางที่ 5 ทฤษฏีบริบททางวัฒนธรรมฮินดูตามหลักของอัษฏางคโยคะ 8
ลําดับ

คติความเชื่อ

ความหมาย

วัตถุประสงค

แนวทางปฏิบัติ

1.

อุดมคติในการ
ดํารงชีวิต(idealism)
การปลอยวาง
(renunciation and
nomattachment)

ขั้นตอนหรือชวงเวลา
ของชีวิต
การไมยึดติดเปนอุดม
คติของวัฒนธรรมฮินดู
อยางแทจริง

กําหนดวิถีชีวิตเพื่อ
ประโยชนสูงสุด
ความปรารถนาไปสูความ
สับสนวุนวายจึงตองการ
ขจัดความปรารถนาดวย
การยกระดับไมยึดติดสิ่งใด
สภาวะที่แบงแยกหรือ
แตกตางใหหมดไปและ
ความเปนหนึ่งเดียวเขามา
แทนที่
เขาใจผิดในแนวคิดการ
สรางความเปนจริง

อาศรมสี่,อรรถะ4,
วรรณะ4
การละวาง บําเพ็ญ
ตบะ,อุทิศตนทําบุญ
ทําทาน

หลุดพนจากพันธนาการของ
โลก
ความจริงแทไมมีความ
แตกตางและเปนสิ่งเดียวที่
แนนอน
หลีกหนีความเปนมนุษยพน
จากสภาวะโลก
การเอาชนะใจตนเอง

อาศรม4,มรรค4,
โยคะ4
อุดมคติสูงสุด
การรวมกันเปนหนึ่ง
เดียว
ตระหนักแจงใน
วิญญาณสากล
เขาใจความจริง
สูงสุดได จะ ตองเปน
วิญญาณสูงสุด

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

เปนองครวมของ
สรรพสิ่ง (oneness
fo things

ตัวตนของเรานี้
ประกอบดวย 2 สวน
ของการอยูรวมกันของ
กาย จิต
ความเปนจริงในชีวิต มองโลกวาเปนจริง
(illusion)
ธรรมชาติมากกวา
ผลผลิตที่มาจากใจ
การหลุดพน
จุดมุงหมายของชีวิต
(liberation)
มนุษย
ไมเชื่อในความคิด
ไมยอมรับความ
แยกสวน
หลากหลายของความ
nonindividuality) เปนปจเจก
เปนอมตะ
การหวนคืนสูสภาพ
(transtemporality) อมตะ
การหยั่งรูภายใน
ความรูแจงในการหยั่งรู
(intuition)
ภายใน

รูแจงในอาตมันและ
พรหมันหรือปรมาตร
มันอันเปนวิญญาณ
สากล
รูแจงในความเปน
จริง

ดังนั้น บริบททางสังคมฮินดูเนื้อหาสาระแตกตางกันไปจากวัฒนธรรมความเชื่อ
แบบตะวันตก ในการสื่อสารความหมาย (make sense) เปนสิ่งที่กระตุนใหเตระหนักรูในตนเอง
อยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบบริบทการรับรูสังคมตะวันตกและตะวันออก
บริบทสังคมตะวันตก
1. ศูนยกลางอยูผูใชภาษา

2. หยั่งรูภายในบุคคล

บริบทสังคมฮินดู
1. ภาษามีศูนยกลางอยูที่ความเหมาะสม เปนกระบวนการ
นําไปสู ความตระหนักรูในตนเอง สูอิสรภาพและ ความ
จริงในที่สุดหลุดพนจากสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว
2. เนนการสื่อสารในตัวบุคคล สวนบุคคลอื่นเปนเรื่องรอง
3. การสื่อสารภายในบุคคลจะตองนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
บุคคลเปนหนึ่งเดียวกับโลกนั้นไดรับรูอยางชัดเจน

ความแตกตางในความหมายของความเชื่อในสังคมตะตก นั่นคือ สังคมตะวันตก
เน น หนั ก เกี่ ย วกั บ การแสดงออก แต แ บบฮิ น ดู เ น น องค ป ระกอบการรั บ เข า ดั ง นั้ น การสื่ อ สาร
ความหมายของทางตะวันตกมีลักษณะ expression oriented สวนฮินดู เปนแบบ interpretation
on reception oriented21
3. คติความเชื่อในรางกายมนุษย
แนวคิดความเชื่ออายุรเวทฮินดู มนุษยประกอบดวย 5ธาตุเชนเดียวกับ ดวงดาว
โลก สัตว ตันไม ทั้งที่มีชีวิตแลไมมีชีวิตทั้งหมดกําเนิดจากธาตุทั้ง 5
ธาตุดิน
ลักษณะเปนของแข็ง
ธาตุน้ํา
ลักษณะเปนของเหลว
ธาตุลม
ลักษณะเปนการเคลื่อนไหว
ธาตุไฟ
ลักษณะเปนความรอน
ธาตุอากาศ ลักษณะเปนความวางเปลา
สวนแนวคิดในแบบแพทยแผนไทย รวมธาตุลมเขากับอากาศเขาดวยกัน ในสัดสวน
ธาตุ ทั้ง 5 ที่เทากัน

21

นิษฐา หรุนเกษม, interpretation on reception oriented, [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
16 กันวายน 2548, เขาถึงไดจาก http://www.midnightuniv.org/midfrontpage/newpage 69.
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ในรางกายมนุษย ตามหลักอายุรเวทแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
กลุมเคลื่อนไหวมาก
เรียก วาตะ หรือลม
กลุมความรอนในตัวมาก
เรียก ปตตะ หรือไฟ
กลุมความชื้นในตัวมาก
เรียก กผะ หรือน้ํา ดิน
สวนแนวคิดในแบบแพทยแผนไทยแบงตามธาตุเปน 4 กลุมตามธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ
คนกลุมใดมีธาตุกลุมไหนมากที่สุดจัดเปนกลุมนั้น เราเรียกธาตุที่มีมากที่สุดนี้วา “ธาตุเจาเรือน”
มนุษยเรากําเนิดมาจากธรรมชาติ ถาเราสามารถอยูรวมและกลมกลืนสุขภาพดี เกิดความสมดุลทัง้
ภายในรางกายเองและสมดุลกับสภาพแวดลอม แตวาเมื่อใชชีวิตผิดจากธรรมชาติ ยอมสังผลตอ
การเสียสมดุลของรางกาย
การที่เราเชื่อวารางกายมนุษยประกอบดวยธาตุทั้ง 5 นั้น เมื่อรางกายเสียสมดุล ไดรับ
มลพิษเขาสูรางกาย เราจึงตองดูแลใหธาตุตาง ๆ ในรางกายเราสมดุลอยูตลอดเวลา โดยการเอาใจ
ใสในเรื่องของ อากาศ น้ํา แสงแดด อาหาร และความสดบริสุทธิ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งความสดบริสุทธิ์
นั้นจะชวยสรางพลังชีวิตหรือพลังปราณใหเราไดอยางสมดุล
ดังนั้น มนุษยจึงสามารถสรางสมดุลไดดวยตนเองถึงแมรางกายเสียสมดุล ในเมื่อ
คนเรามาจากธรรมชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนแมดูแลเราในเมื่อสรางเราขึ้นมาก็ไดสงพลังแหงการรักษา
ตัวเองใหเรามาดวย เราจึงรักษาตัวเองอยูไดแลวตามธรรมชาติปจจัยทําใหเสียสมดุล การดํารงชีวติ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุภายในรางกายอยูตลอดเวลา เราจะเสียสมดุลเมื่อการเปลี่ยนแปลง
ธาตุขึ้นลงอยางรุนแรง รางกายจะแสดงออกใหเห็นทันที ตามความเชื่อฮินดูโบราณบันทึกจากการ
สังเกตและบันทึกไวในตําราอายุรเวท ดังนี้
- อาหารและพฤติกรรม
- การรับสัมผัสทั้งหา
- อารมณที่เก็บกด
- ชวงเวลา
ตามตําราแพทยแผนไทย ยังมีการใชปจจัยอื่น ๆ เขาไปอีกคือ
- อิริยาบถ
- การอดตาง ๆ เชน อดขาว อดน้ํา อดนอน
- การกลั้นตาง ๆ เชน กลั้นอุจจาระ กลั้นปสสาวะ
- การทําอะไรเกินกําลัง
- ความเศราเสียใจและความไมพอใจตาง ๆ
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ตามคัมภีรวรโยคสารบอกสาเหตุของการเสียสมดุลจากสาเหตุ 4 ประการ
- เครื่องดื่ม
- อาหาร
- ที่อยูอาศัย
- ยา
ดังนั้น ปจจัยตามความเชื่อฮินดู เราจะไดมองเห็นภาพกวางของสุขภาพ เราจะไดปรับ
สมดุลครบทุกดานเปนองครวมไมเนนไปในดานใดดานหนึ่ง
อาหารและพฤติกรรม อาหารแตละชนิดนั้นมีธาตุไมเทากัน เราจึงตองสนใจเปนพิเศษ
รางกายเราจึงจะอยูในสมดุลไดนาน ๆ
พฤติกรรม คือ วิถีชีวิตที่เราใชอยูทุกวันนี้ ไดรับผลจากสิ่งที่ทําเสมอ ถาเรามีวิถีที่ไม
สอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ ก ารเสี ย สมดุ ล จะเกิ ด ขึ้ น ทั น ที และจะสะสมไปจนเกิ ด โรค เราจึ ง ต อ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเขากับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา
ปจจุบันคนเราเริ่มถอยหางจากธรรมชาติมากขึ้นทุกวัน วิถีชีวิตที่ซับซอนและคาครอง
ชีพสูง รีบเรงตองอยูในแหลงมลพิษ โดยแกปญหามลพิษไปอยูในหองปรับอากาศเพื่อหนีรอน หลบ
แสงแดด เคลื่อนไหวรางกายนอยลง กินอาหารไมถูกตอง พักผอนไมเพียงพอ สรางสภาวะไม
สอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ ร า งกายอ อ นแอลงเป น โรคต า ง ๆ ได ง า ยขึ้ น ดั ง นั้ น เราควรที่ จ ะให
ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนเรื่อง อาหารใหสมดุลกับชีวิตประจําวัน
การรับสัมผัสทั้งหา ชีวิตของเราติดตอกับโลกภายนอกดวยการใชประตูทั้ง 5 ประตู
หลัก คือ
- ตา เพื่อใชในการมองเห็นรูป
- หู
เพื่อใชในการฟงเสียง
- จมูก เพื่อใชในการดมกลิ่น
- ลิ้น เพื่อใชในการรับรส
- ผิวหนัง เพื่อใชในการรับสัมผัส
ทั้งหมดนี้คือหาประตูใน 5 ชองทางในแนวทางอายุรเวท สวนในทางศาสนาพุทธนั้นมี
อีกหนึ่งคือ ใจเรารับรูสิ่งที่มากระทบดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เกิดความรูสึก นึกคิด จดจําในจิตใจ
ของเรา และธาตุในรางกายเปนตัวแปรที่ไปสรางพลังในรางกาย เราจึงตองรับสัมผัสที่ดีใหมากที่สุด
ดังเชน มนุษยสรางสมดุลไดเองถึงแมรางกายเสียสมดุล ในเมื่อคนเรามาจากธรรมชาติ
ซึ่งเปรียบ เสมือนแมดูแลเราในเมื่อสรางเราขึ้นมาก็ไดสงพลังแหงการรักษาตัวเองใหเรามาดวย เรา
จึงรักษาตัวเองอยูไดแลวตามธรรมชาติ
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4. คติความเชื่อปราณในชวงเวลา
ชวงเวลาตามหลักอายุรเวทอินเดียโบราณเรียก พรหมมุหูรตะ ซึ่งตรงกับชวงสุดทาย
ของราตรีกาล ซึ่งคําวา มุหูรตะ เปนหนวยนับเวลาของอินเดียโบราณ สวนคําวา พรหม หมายถึง
สิ่งเคารพสูงสุด นอกจากนี้ยังหมายถึงการเรียนรู หรือความจริงแทอีกดวย โมงยามที่เรียกวาพรหม
มุหูรตะ จึงมีนัยถึงชวงเวลาในการนอมรําลึกถึงสิ่งที่เราเคารพ หรือครุนคิดดวยจิตที่เปนสมาธิเพื่อ
เขาถึงความจริงแทบางอยาง
ตารางที่ 7 ฤกษยามตามความเชื่อฮินดูโบราณกับเวลาสากล
ชวงเวลาอายุรเวทฮินดูโบราณ
1 วัน มี 30 มุหูรตะ
โดยแบงเปนชวงเชาและชวงกลางคืนชวงละ 1 มุหูรตะ 48 นาที
15 มุหูรตะโดยที่มหุ ูรตะที่ 14 ของชวงกลางคืน

เทียบเวลาสากล
1 วันมี 24 ชั่วโมง
1 มุหูรตะ 48 นาที

2 มุหูรตะกอนอาทิตยขนึ้ ซึง่ เปนไปไดวา ชวงเวลาที่ดวงอาทิตย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามรอบป

ตี 3 ถึง 6 โมงเชา

ไดอธิบายถึงประโยชนสําคัญของการตื่นนอนในอรุณรุงวากอนพระอาทิตยขึ้นสรรพ
ชีวิตในธรรมชาติคืนสูความสดชื่นเปยมพลังอีกครั้ง หลังจากการพักผอนในราตรีกาล หากเราตื่น
มาชวงเวลานี้ก็จะไดรับพลังสดใหมจากธรรมชาติใหไหลเวียนคลื่นสอดรับกับจังหวะของธรรมชาติ
ดังคํากลาวที่วา “ผูที่รักษาสุขภาพของตนเองเพื่อชีวิตที่มีความหมาย พึงตื่นนอน
ในชวง พรหมมุหูรตะ”
5. คติความเชื่อปราณในอาคารสถานที่
ป จจัยสําคั ญประการหนึ่งของมนุษยคืออาคาร เป นตัวกรองสภาพแวดล อมจาก
ภายนอกใหภายในสะดวกสบายในการดํารงชีวิตมากขึ้น แตปจจุบันอากาศในเมือง จากที่เคยบริสุทธิ์
สะอาด โปรงโลงเย็น มีตนไมใหความสดชื่น มาเปนแออัดแนนเกิดมลภาวะกระจายสูวงกวาง
ในสมัยกอน สิ่งที่จําเปนคือ หลังคาทรงสูง ชายคายื่นกวาง โถงโลง ระเบียงยาว
หองที่เรียงแผ การติดตอสื่อสารยังไมสะดวกอาคารมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งรูปแบบและอาคารเกิด
จากสภาพแวดลอมภูมิประเทศ ลมฟาอากาศ รวมทั้งประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิด
เปนอาคารยึดประเพณี
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หากเปรียบอาคารกับคน อาคารที่ไดรับการออกแบบใหนําพลังงานจากการกรอง
ธรรมชาติมาใชเอง ก็เหมือนกับคนที่รูจักรักษาสุขภาพใหดีอยูเสมอ คนที่มีดีสุขภาพไมจําเปนตอง
พึ่งยารักษาโรคและการบําบัดอื่น ๆ
การสรางเสริมใหสัมพันธทั้งภายในและภายนอกรางกายมนุษยนอกเหนือไปจาก
ธรรมชาติแวดลอมแบงเปน
ตารางที่ 8 ความสัมพันธสภาพแวดลอมภายในกับภายนอก
สภาพแวดลอมทางจิตใจ
ผูกอยูกับวัฒนธรรมประเพณี ไดแก
ศีลธรรม ความเชื่อ ความนิยม สังคม
และประวัติศาสตร

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับรางกาย
สภาพภูมิประเทศ ธรณีวทิ ยา
ภูมิอากาศ ทีว่ าง
แสงสวาง เสียง

อาคารสมัยกอน ไดแกปญหาสภาพแวดลอมตามธรรมชาติงาย ๆ โดยอาคารปรับ
สภาพใหอยูอาศัย ได รับความสบาย และงดงามมีลั กษณะเฉพาะตัว ลวนเปน ตนแบบแนวคิด
สําหรับอาคารในปจจุบัน เชน ตัวอยางเรือนไทยกลางซึ่งลักษณะโปรงเบาลอย ปลูกในที่ราบลุม
นิยมปลูกอยูริมคลอง อาศัยน้ําเปนทางสัญจร การยกใตถุนสูงเพื่อหนีน้ํา ระบายถายเทอากาศและ
ความชื้นใตอาคาร ทั้งยังสามารถใชเปนที่พักผอนและประกอบกิจกรรมยามกลางวันเย็นที่สุด
เพราะมีหองกันแสงแดดอยูดานบน และมีลมไดตลอดพื้นที่
การเคลื่อนไหวของลมคือความเคลื่อนไหวของอากาศ เกิดจากอากาศรอนลอยตัว
ขึ้นแผไปยังที่ ๆ มีอุณหภูมิต่ํา การเปลี่ยนแปลงทิศทางลมดวยตนไม อาคาร ลักษณะภูมิอากาศใน
กรุงเทพฯและตางจังหวัดตองการลมมาก จึงตองลดการกีดขวางทิศทางลมจําเปนตองมีพื้นที่วาง
เปดโลงใหมาก
ลมเปนองคประกอบของภูมิอากาศที่สําคัญ การเลือกสถานที่ตั้งอาคารจะตอง
ศึกษาจากทิศทางลมตามทองถิ่น เพราะสิ่งแวดลอมตาง ๆ บริเวณใกลเคียงรวมถึงโรงงานและ
จํานวนอาคารสูงในการหันเหทิศทางลม นอกจากนี้ตําแหนงอาคาร หนาตางชองระบายลมและ
การวางประเภทของหองการปลูก การวางอาคารใหตั้งฉากกับทางทิศทางลม เกิดเปนครอสเวนทิ
เลชั่ น จะทํ า ให ได รับ ลมเต็ม ที่ ตามลมประจํ า ถิ่ น ของไทยมาทางเดี ย วกั บแดด คื อ ทิ ศ ใต การ
หลีกเลี่ยงแสงแดดยามบาย อาจวางอาคารทํามุมกับทิศทางลม 45 องศา
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สอดคลองกั บองค ประกอบสํา คัญของภูมิอากาศ มีส วนเกี่ ยวของอยางมากกับ
สถาปตยกรรม เพื่อการสรางสุขสบายใหกับผูใชอาคารและความคงทนถาวรปลอดภัยของอาคาร
6. คติความเชื่อในวิธีการปฏิบัติ
ปราณะยามะเปนขั้นตอนที่ 4 ของโยคะแหงการพัฒนาแบบโยคะ เปนขั้นตอน
เตรียมจิตใหเกิดสมาธิ โดยลมหายใจเปนอุปกรณในการทําสมาธิ พบในระบบปรัชญาตะวันออก
เชน ฮินดู เตา พุทธ เชน พุทธ ปราณะยามะเปนสิ่งที่ควรฝกหัดใหชํานาญเพื่อการพัฒนาใน
ขั้นสูงตอไป
ตามหลัก หฐโยคะ ปราณะยามะเปนพลังชีวิตที่แรกซึมอยูทั่วไปในทุกสิ่งทุกอยาง
อยูในอากาศ แสงแดด พื้นดิน อาหาร การฝกปราณะยามะจึงเปนการสะสมพลังชีวิต เปนสาเหตุ
ใหรางกายและจิตใจไดรับความสดชื่น สมดุล สงบ
โยคีเชื่อวาลมหายใจและจิตใจเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกจากกันได จิตใจเปนสิ่ง
สําคัญสุดซึ่งนําพาความสุขมาดวยการฝกจิตใจ เพราะการควบคุมจิตใจเปนเรื่องยาก โยคีจึงฝกลม
หายใจเขาไปหาจิตใจ
ปราณะยามะมีการหายใจ 4 ระยะคือ
ปูรกะ
คือ หายใจเขา
อัตระ กุมภกะ คือ กลั้นหายใจ
เรจกะ
คือ การหายใจออก
คือ สิ้นสุดลมหายใจ
กุภกะ
การหายใจเข า หายใจออกชา ๆ ต อเนื่อ งไมขาดสาย เมื่อสิ้ น สุดลมกายใจ ลม
หายใจเต็มปอด การหายใจเขาแตละครั้งควรเทา ๆ กัน
การหายใจจะออก จะตองชา ๆ สม่ําเสมอตอเนื่องไปจนกวาสิ้นสุดลมหายใจจะขับ
ลมออกจากปอดได จะเปนสองเทาของลมหายใจเขา
การกลั้นลมหายใจ มีสองชวงคือ หลังการหายใจเขา และหลังการหายใจออกเมื่อ
การหายใจสงบนิ่ง ความรูสึกตาง ๆ ก็จะสงบลง ใจก็สงบลง ดังนั้น ลมหายใจเปนสะพานเชื่อม
ระหวางรางกายและจิตใจ
อัตราสวนของการหายใจ ในการฝกเริ่มตนดวยการฝกหายใจชา ๆ โดยไมตองกลั้น
การหายใจ การหายใจออกควรเปน 2 เทาของการหายใจเขา โยคีในอินเดียฝกวันละ 4 วันคือ เชา
เที่ยง เย็น และเที่ยงคืนวันละ 80 รอบ
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วิธีการนับลมหายใจในปราณะยามะตามแบบโบราณ
การนับขณะหายใจเปนเรื่องยาก ในชวงดังกลาวเปนชวงเวลาที่ไมมีอะไรเกิดขึ้น
เปนไปไดที่จะทําอะไรอยางเชน การนับ ถึงกลับมีคํากลาววาชวงเวลาที่สุดในการบริกรรมมนตรา
นั้น ไมใชขณะหายใจอกและเขา แตในขณะที่คุณกลั้นหายใจไดบางมนตรานั้นยาวมาก แตเราก็ยัง
สามารถบริกรรมมนตราเหลานั้นขณะที่กลั้นหายใจไดเพราะจะไมตองจดจอกับลมหายใจ มีคํา
กลาววาชวงเวลาดังเวลาของปราณะยามะสูสมาธิจนไปถึงการไมใชเทคนิคอะไรเลย

ภาพที่ 2 จังหวะวิธีการนับลมหายใจในปราณะยามะตามแบบโบราณ
ที่มา : ที. เค. วี. เทสิกาจารย, หัวใจแหงโยคะ คนหาทวงทาและมรรค เฉพาะตัว,
แปลโดย ธีระเดช อุทัยวิทยารัตน (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546), 145.
ชนิดของปราณะยามะ
ในคัมภีรโยคะสูตรมีอยู 5 ชนิดโดยแตละอยางมีหนาที่ตางกันตามหนาที่ในรางกาย
ซึ่งสัมพันธกับปราณ ปราณทั้งหนี้ไดแก
1) อุทานะ วายุ อยูที่บริเวณลําคอ ทําหนาที่เกี่ยวกับการพูด
2) ปราณะยามะ วายุ อยูที่บริเวณทรวงอก
3) สมานะ วายุ ตั้งอยูกึ่งกลางของรางกาย ทําหนาที่เกี่ยวกับการยอยอาหาร
4) อปานะ วายุ ตั้งอยูบริเวณทองสวนลาง และหนาที่เกี่ยวกับการจํากัดของเสีย
5) วยานะ วายุ ทําหนาที่เกี่ยวกับการกระจายพลังงานทั่วรางกาย
ในที่นี้จะกลาวถึง 2 ชนิด คือ ปราณะยามะ วายุและอปานะ วายุ สิ่งที่เขาสูรา งกาย
เรียกวาปราณ และสิ่งที่ออกจากรางกายเรียก อปานะยังหมายถึงสวนของปราณมีหนาที่กําจัดของ
เสีย ปราณทุกประเภทมีความจําเปนตอรางกาย จะเกิดประสิทธิภาพไดจะตองอยูในภาวะสมดุล
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ซึ่งกันและกัน การที่เรามีของเสียอยูในทองมากทําใหไมสมดุล จุดมุงหมายของโยคะคือเพือ่ ควบคุม
ความบริสุทธิ์เพื่อที่จะนําปราณเขาสูรางกายไดมากขึ้น
เทคนิคปราณะยามะ
1) อุชชายี เปนการหายใจดวยลําคอ วิธีนี้ใชสําหรับการยืดลมหายใจเขา เมื่อเรา
ควบคุมลมหายใจผานรูจมูก ไมหายใจผานลําคอ
2) นาฑีโศธนะ เปนการชําระลางการหายใจสลับโดยไมใชลําคอ เมื่อเราควบคุม
การเปดรูจมูกดวยการใชมือ
3) ศีตลี คือการหายใจผานลิ้นที่ชุมเย็นและสดชื่น เมื่อเราควบคุมการมวนลิ้น
4) กบาลภาตี เปนการหายใจดวยกระบังลม ทําใหสิ่งที่ทําใหรูสึกเบาศีรษะ
5) ภัสตริกะ คือการหายใจแรงรวดเร็วผานรูจมูก ทําใหหายใจโลงโดยการหายใจ
แรง ๆ โดยแบงตามความสําคัญและวิธีปฏิบัติดังนี้
5.1) ลมหายใจมีความสําคัญมากเพราะถาเราควบคุมลมหายใจของเราเองได
เรามักจะควบคุมรางกายและจิตใจของเราไดดวยเชนกัน
5.2) วิธีการหายใจอยางมีคุณภาพที่ถูกวิธีนั้นควรจะเปนการหายใจดวยกระ
บังลม “หายใจเขาทองปอง หายใจออกทองแบน” เพราะการหายใจวิธีนี้ผลทางกายภาพที่ทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนกาซไดดีกวา ความกดดันตออวัยวะในชองทรวงอกลดนอยลงและมีผลดีในทาง
จิตใจที่ทําใหฮอรโมนดานบวกหลั่งออกมาไดดีดวย
7. คติความเชื่อในสัญลักษณตาง ๆ
จักระโยคีเชื่อวารางกายมนุษยประกอบดวย 5 ธาตุ และธาตุละเอียดที่เรียกวา จักร
เปนศูนยควบคุมระบบภายในรางกายมนุษยใหเกิดความสมดุล แตเราจะมองไมเห็นดวยตาแตรูสึก
ได ประกอบไปดวย จักรทั้ง 7 ที่มีปราณรางกายเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดพลังชีวิต และถาเราเขาใจ
ในจักระในรางกายและดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับจักรวาลก็ยอมสงผลใหรางกายสมดุลเปนหนึ่ง
เดียวกัน

ชื่อ

สหัสราระ

อาชะญา

วิสุทธะ

อนาหะตะ

มณีปูระ

สะวาธิษฐานะ

มูลาธาระ

จักรที่

.
7

6

5

4

3

2

1

เทา
ขาว

วงกลมใน
สามเหลี่ยม

รูปดาวหกแฉก
ในวงกลม

สามเหลี่ยมใน
สี่เหลี่ยม

รูปจันทรเสี้ยวหงาย

เขียว

น้ําเงิน

คราม

มวง

รังสี

สม

แดง
แดง
เลือดนก

เหลือง

น้ําเงิน เหลือง

ขาว

วงกลม

สามเหลี่ยมหัวกลับ
ในวงกลม

-

สี

ดอกบัวหนึ่งพันกลีบ

จํานวนกลีบ

ตารางที่ 9 จักรและรายละเอียด

เชาวนปญญา
พลังงาน

ชีวิต

ศูนยกลางประสาทเหนือ
อวัยวะเพศ
กระดูกสามเหลี่ยมเล็กตอนลางสุด
ของกระดูกสันหลัง (หรือกึ่กลาง
ระหวางรุทวารหนักกับอวัยวะเพศ)

ความกลมกลืน
และเห็นอกเห็นใจ

ศูนยประสาทบริเวณ
สะดือ

ศูนยกลางของทรวงอก
ขวามือของหัวใจ

พิทูอิตารี

ไพนีล

ตอม

ตอมเพศ

อะรีนัลและ
ตับออน

ไทมัส

ความบันดาลใจ ไทรอยตและ
ทางศาสนา พาราไทรอยต

ปรีชาญาณ

ระหวางคิ้วทั้ง 2 ขางตรง
ศูนยกลางสมอง
คอ ตรงบริเวณ
ตอมไทรอยด

จิตวิญญาณ

ลักษณะเฉพาะ

ยอดสุดของกะโหลก
ศีรษะ (กะหมอม)

ตําแหนงที่ตงั้

ปทมะ สิทธะ

อุฒิยานะพันธะ
นาอุลิ

ธนุระ จักระ มยุระ

มัศยา

สาระวางคะ +
มัศยา

สาระวางคะ ศรีษะ
โยคะมุทรา

สาระวางคะ
ศรีษะ

ตัวอยางอาสนะที่
เกี่ยวของ
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ภาพที่ 3 จักรในศูนยตา ง ๆ ภายในรางกายมนุษย
ที่มา : ละเอียด ศิลานอย, โยคะน้าํ พุแหงดรุณภาพ (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, 2543). 31.
อาสนะศพ โยคะเชื่อวาเปนทาของการพักผอนอยางแทจริง สามารถกระทําเมื่อใด
ก็ไดอยางอิสระ ถึงแมในชวงเวลาที่อาสนะอื่น ๆ ถูกหามปฏิบัติก็ตาม ซึ่งอาจไมเหมาะสมของ
รางกายบางสวนหรือเจ็บปวยตาง ๆ การพักอยูในทาศพจะชวยใหรางกายสงบลงอยางเต็มที่ มิได
ใหเรากระตุนรางกายมากเกินไป เปนการนําจิตเพงจะตองถอนออกไปจากรางกาย ซึมซาบอยูกับ
พลังจักรวาลแทน กายจิตและปราณบรรลุสูความเงียบอันสุขล้ําสมบูรณทั้งคู ดังนั้นความหมาย
ของทาศพนี้ก็คือการหยุดและเปนการปรับจังหวะพื้นฐานของจิตและลมหายใจใหสภาวะสมดุล 22
15

ภาพที่ 4 ทาศพเปนทาที่ผอ นคลายอยางแทจริง
มัศเยนทราโยคะเชื่อวาเปนทาที่ลดการตึงตัวของกลามเนื้อ ลดการแบงแยกตัวตนเปน
สามทาง หนึ่งคือกรรม จิตบริสุทธิ์ดวยการใหความรักตอบุคคลอื่น สองฉันทา เปนการลงลึกใน
ความคิดของตนเอง สามคือบักติ คือการรูสึกซึมซาบจนเกิดปญญา จากวิธีการสูจิตรวมกับกาย
ผสานกับธรรมชาติทําใหปลาเกิดการพัฒนาหลุดพนกลับกลายเปนมนุษย ดังคําที่ศิวะเทพได
22

2543), 184.

ละเอียด ศิลานอย, โยคะน้ําพุแหงดรุณภาพ (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา,

33
แนะนําพระมเหศรีปาวตีในการหลุดพนดวยความรัก ศรัทธาในตัวศิวะเทพซึ่งแทจริงแลวมันอยูใน
ใจพระมเหศรีเอง และเปนทาแรกของโยคะที่ถือกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรกและเปนทาเฉลิมพระเกียรติ
พระศิวะ (ทําลาย) 23
ดังนั้น ความหมายของปราณบริสุทธิ์แผซานซึมซาบเปนหนึ่งเดียวกันเปนองครวมการ
หลุดพน (ความวาง) เกิดปญญากลับกลายเปนมนุษย

ภาพที่ 5 ทามัศยาเปนทาที่รับปราณเขาสูรางกายอยางเต็มอิ่ม
ภูมิแหงการกําเนิด คนโบราณ อาน ภูมิแหงพระอาทิตยขึ้นวาเปนภูมินิมิตหมายอัน
ดี เปนภูมิแหงปญญา เปนภูมิแหงกําเนิด เปนภูมิแหงชีวิตชีวา ภูมิแหงพระอาทิตยอุทัย เปนภูมิที่
นําแสงสีสมแดง แหงกําเนิด มาจุดประกายแหงชีวิตใหกับโลก ใหกับ SPACE ใหกับถิ่นที่เราอยู
และใหกับเรามนุษย ใชเปนสัญญาณแหงการเริ่มตน ทิศตะวันออกเปนทิศแหงการเริ่มตน เปนทิศที่
โลกไดชีวิตกลางวันคืนมา ไดชีวิตที่ตื่นคืนมา หลังจากที่หลับเพลิดเพลินอยูในชีวิตแหงความฝน
orientation24 ตามความหมายของคําดั้งเดิม จะหมายถึง การหันหนาไปสูทิศตะวันออก
(Toward the East) ในการกําหนดวางบานไทยเรานั้น หนาบานจะเปดออกสูทิศตะวันออก เพื่อ
มองไปสูภูมิแหงปญญา
ในขณะที่หนาบานเปนดานที่แคบ ดานยาวของบาน จะเปนดานที่เปดหนาตางรับลม
ที่มาจากทิศใตไดเต็มที่ และโดยปริยายนี้ บานสบาย ทิศตะวันออก

23

Sandra Anderson, Yoga Mastering the Basics, (Pensylvania :
The Himalayan Institute ,2000)
24
ปจจุบัน คําวา Orientation ถูกนํามาใชใน ความหมายที่กวางออกไปและหากพูดถึง
Orientation ที่ดีในการออกแบบอาคารในประเทศไทยจะหมายถึงการวาง อาคารรับลมและหนี
แดดใหมากที่สุด คํานี้อาจขยายวงกวางสู การออกแบบอาคารใหตรงกับทิศทางเขาที่ดี หันไปสู
มุมมองที่ดี หันไปสูดานหรือทิศที่ดี และหนีสิ่งที่ไมดีที่มาจากทิศทางตาง ๆ

34
ยามเชาเปนเวลาที่โลกไดนอนหลับพักผอนมาทั้งคืน เปนเวลาที่ผิวโลกเย็นตัวลงยาม
เชาจึงเปนยามที่เรารูสึกวาแสงอาทิตยเปนแสงเย็นสบาย มีชีวิต เนื่องเพราะภูมิแหงอากาศของโลก
เย็นอยู เมื่อมีลําแสงอาทิตยยามเชาสาดเขามากระทบกายเรา เรารูสึกถึงความ อบอุน+เปนสบาย
ถึงพรอมรวมกันอยูอยางกลมกลืน
ยามเที่ยงวันไปแลว เปนพระอาทิตยแหงยามที่พื้นผิวโลกสะสมความรอนอยูในตัว
มากกวาในยามเชา พระอาทิตยยามบายจึงเปนพระอาทิตยที่ใหความรูสึกรอนจัด รอนแดดที่ทั้ง
แผดเผา ทําใหตายได หากตากอยูนาน ๆ
ยามเย็น ขอบฟาทางดานทิศตะวันตก ยามเมื่อสนธยาเยือนมาถึงดวยแสงสีที่งดงาม
เปนยามที่เสมือนเปน รางวัล ใหกับชีวิต เมื่อชวงเวลาของการทํางานหมดลง เชื้อเชิญใหรางกาย
เรายางเทากาวเขาไปสูราตรีสมัยของกาลที่จะไดพักผอน และเริ่มการเดินทางไปสูดินแดนแหงฝน
ยามเชาตรูแหงอาทิตยอุทัย ความอบอุน5 เปนความพอดีสําหรับเรา เมื่อบริเวณที่อยู
เย็นสบายดวยภูมิแหงอากาศแวดลอมของโลกที่เพิ่งตื่นขึ้นจากราตรีสมัย ทําใหเรารูสึกถึงความ
อบอุนขึ้นไดทามกลางความเย็นของอากาศ เปนขณะที่กายและใจรื่นรมยนักและเติมเต็มพลังแหง
ชีวิต
ภูมิแหงความเชื่อ เรื่องการกําหนดทิศทางความเชื่อโบราณของคนไทยนิยมนอนหัน
ศีรษะไปทางทิศตะวันออก กวาจะรับรูวาเชาแลว ตองรอใหฟาเบิกจา หรือ แจงจางปาง เสียกอน
จึงจะไดเวลาตื่น ความเชื่อตางกันดวยประเด็นพิจารณาในเรื่องภูมิแหงประเทศ และภูมิแหงอากาศ
ภูมิแหงความเย็นสบาย ภูมิภาคที่ประเทศไทยของเราตั้งอยูในเขตรอนชื้น อุดมไป
ดวยแดด สดใส อากาศที่ สบาย สําหรับคนไทยนั้นตอง เย็น ถึงจะสบาย เย็นสบาย จะตองรม เย็น
จึงจะสบาย เมื่ออาคารยืนตากแดดมาทั้งวัน ดานทิศตะวันตกของอาคาร จะรับและเก็บความรอน
ไวมากที่สุด 25 และดวยวาทางโคจรของดวงอาทิตย สําหรับประเทศไทยจะออมมาทางทิศใตอยู
หลายเดือน 26 ทําใหดานทิศใตของอาคารจะรอนกวาดานทิศเหนือของอาคาร จะเย็นวาดานทิศใต
18

19

25

ผนังรับและเก็บความรอนไวในตัวมาก ถาผนังมีมวลมาก ถึงจุดหนึ่ง (เมื่อผนังเก็บ
ความรอนจนเต็มอิ่มก็คายความรอนให Space ภายในรอนอบอาว ผนังเชนนี้ หมรอน ใหกับ
อาคารอยูใ นนั้น เหมือ นอยูใ นเตาอบ คลา ยกรณีตอ งเขา ไปในนั่ง ในรถที่ต ากแดดไว ตอ งเปด
หนาตางแลนรถไลความรอนออก แตสําหรับอาคาร เราแลนไมได เราจะทําอยางไร ศาลาไทย
โบราณใชตนไมปลูกโดยรอบใหดัง ผนังเย็น
26
sun chart 14o N ของกรุงเทพฯ แสดงการโคจรของดวงอาทิตยผานวัน (ขึ้น E – ตก
W) ผานเดือนผานป
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ของอาคารนั้นเอง ก็สรุปไดวาผนังดานทิศเหนือ และทิศตะวันออกของบานจะเย็นกวาผนังของอีก
สองดาน เมื่อหันหัวนอน ไปทางทิศเหนือ หรือไปทางทิศตะวันออก ก็นับไดวา หันหัวไปทางทิศที่
รม เย็น สบาย
ภูมิแหงความอบอุน ความอบอุนสบายนั้น มีความหายลึก ๆ อยูในใจเราวา เรา
ชอบ วาเราปรารถนา 27 เกิดขึ้นจากการผสานกัน ระหวางความเย็นกับความรอนในขนาดที่พอดี ที่
อุณหภูมิอุนพอดี และนิ่งอุนอยูอยางนั้นเมื่อกายรูสึก อบอุนเย็นสบาย
ปราณจากฟา การแพทยเชื่อวา แดดเชามีประโยชนมาก ดวยแสงแดดยามเชาจะมี
คลื่นแสงอุลตราไวโอเลท ที่ทําใหผิวหนังสรางวิตามิน A และ D ขึ้นมารางกายใช วิตามิน A และ D
เปนวิตามินที่สําคัญมากตอสุขอนามัยของคนเรา และแดดเชายังมีผลทําใหรางกาย ของคนเราแก
ชาลงอีกดวย แมผมก็ยังจะหงอกชาลง คนแก คนปวยที่มีโอกาสไดอาบแดดยามเชา
ชวงเวลาและสถานที่ จาก Simplicity กลางคืน Complexity เชาแหงอรุณสมัย
Simplicity กลางวัน Complexity เย็นแหงสนธยาสมัย Simplicity ตาย (เกิดใหม Simplicity วงจร
ใหม วัฏฏะใหม) ในแตละจังหวะ ที่มีการเปลี่ยน ในขณะระหวางที่ Simplicity แปรสภาพ เปน
Complexity (ที่จุด) เชน จากมืด เชา จากหนาว อบอุน ในขณะระหวางที่ความมืดเย็นถูกชงดวย
แสงเงินแสงทอง ถูกผสานกันดวยความอบอุนแหงแสงอาทิตย อารมณเฉยจะถูกปลุกใหไมเฉย
กายและใจที่ปรากฏในขณะนั้นเพริดขึ้น ตื่นขึ้น มีชีวิตชีวา
20

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ (ปราณะยามะ)
ปราณะยามะเปนขั้นตอนที่ 4 ของโยคะแหงการพัฒนาแบบโยคะ เปนขั้นตอนเตรียม
จิตใหเกิดสมาธิ โดยลมหายใจเปนอุปกรณในการทําสมาธิ พบในระบบปรัชญาตะวันออก เชน
ฮินดู เตา พุทธ เชน พุทธ ปราณะยามะเปนสิ่งที่ควรฝกหัดใหชํานาญเพื่อการพัฒนาในขั้นสูงตอไป
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มนุษยเปนสัตวเลือดอุนความอบอุนในกายเปนสิ่งที่ปรารถนาลึก ๆ อยูในใจเสมอ
ความอบ+อุน ทาเกิดจากบริเวณแวดลอมที่เย็น ผสมดวยแสงแดดที่สองมาตองกายหรือผสมดวย
ความอบอุนจากกองไฟหรือนอนหมผาในหองปรับอากาศนั้น ผูคนที่ประสบมักชอบใจ ความรักใน
ความอบอุนขณะที่ผสานกันอยูถือเปน primitivism ที่เกิดขึ้นลึก ๆ อยูในใจมนุษยมาแตใน
สายเลือดแลว
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ตามหลักหฐโยคะ ปราณะยามะเปนพลังชีวิตที่แรกซึมอยูทั่วไปในทุกสิ่งทุกอยาง อยูใน
อากาศ แสงแดด พื้นดิน อาหาร การฝกปราณะยามะจึงเปนการสะสมพลังชีวิต เปนสาเหตุให
รางกายและจิตใจไดรับความสดชื่น สมดุล สงบ
โยคีเชื่อวาลมหายใจและจิตใจเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกจากกันได จิตใจเปนสิ่งสําคัญ
สุดซึ่ งนําพาความสุขมาดวยการฝก จิตใจ เพราะการควบคุม จิตใจเปนเรื่ องยาก โยคีจึงฝกลม
หายใจเขาไปหาจิตใจ
ปราณะยามะมีการหายใจ 4 ระยะ คือ
1. ปูรกะ คือ หายใจเขา
2. อัตระ กุมภกะ คือ กลั้นหายใจ
3. เรจกะ คือ การหายใจออก
4. กุภกะ คือ สิ้นสุดลมหายใจ
การหายใจเขา หายใจออกชา ๆ ตอเนื่องไมขาดสาย เมื่อสิ้นสุดลมกายใจ ลมหายใจ
เต็มปอด การหายใจเขาแตละครั้งควรเทา ๆ กัน
การหายใจจะออก จะตองชา ๆ สม่ําเสมอตอเนื่องไปจนกวาสิ้นสุดลมหายใจจะขับลม
ออกจากปอดได จะเปนสองเทาของลมหายใจเขา
การกลั้นลมหายใจ มีสองชวงคือ หลังการหายใจเขา และหลังการหายใจออกเมื่อการ
หายใจสงบนิ่ง ความรูสึกตาง ๆ ก็จะสงบลง ใจก็สงบลง ดังนั้น ลมหายใจเปนสะพานเชื่อมระหวาง
รางกายและจิตใจ
อัตราสวนของการหายใจ การฝกเริ่มตนดวยการฝกหายใจชา ๆ โดยไมตองกลั้น
การหายใจ การหายใจออกควรเปน 2 เทาของการหายใจเขา โยคีในอินเดียฝกวันละ 4 วันคือ
เชา เที่ยง เย็น และเที่ยงคืนวันละ 80 รอบ
ชนิดของปราณะยามะ คัมภีรโยคะสูตรมีอยู 5 ชนิดโดยแตละอยางมีหนาที่ตางกัน
ตามหนาที่ในรางกายซึ่งสัมพันธกับปราณนี้ไดแก
1. อุทานะ วายุ อยูที่บริเวณลําคอ ทําหนาที่เกี่ยวกับการพูด
2. ปราณะยามะ วายุ อยูที่บริเวณทรวงอก
3. สมานะ วายุ ตั้งอยูกึ่งกลางของรางกาย ทําหนาที่เกี่ยวกับการยอยอาหาร
4. อปานะ วายุ ตั้งอยูบริเวณทองสวนลาง และหนาที่เกี่ยวกับการจํากัดของเสีย
5. วยานะ วายุ ทําหนาที่เกี่ยวกับการกระจายพลังงานทั่วรางกาย
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ในที่นี้จะกลาวถึง 2 ชนิด คือ ปราณะยามะ วายุและอปานะ วายุ สิ่งที่เขาสูรางกาย
เรียกวาปราณ และสิ่งที่ออกจากรางกายเรียก อปานะยังหมายถึงสวนของปราณมีหนาที่กําจัดของ
เสีย ปราณทุกประเภทมีความจําเปนตอรางกาย จะเกิดประสิทธิภาพไดจะตองอยูในภาวะสมดุล
ซึ่งกันและกัน การที่เรามีของเสียอยูในทองมากทําใหไมสมดุล จุดมุงหมายของโยคะคือเพือ่ ควบคุม
ความบริสุทธิ์เพื่อที่จะนําปราณเขาสูรางกายไดมากขึ้น
เทคนิคปราณะยามะ
ตําราหฐประทีปการะบุปราณะยามะไว 9 ชนิด ดังนี้
1. อนุโลมะ วิโลมา คือ การหายใจเขาออกสลับจมูกอยางชา ๆ ใหเกิดความสงบ
2. อุชาชายิ คือ ในขณะที่หายใจเขาออกใหบีบกลองเสียงใหคลื่นสมองสั่นสะเทือน
3. สุริยาพัฒนา คือ การใชรูจมูกขวาหายใจเขาและหายใจออกทางรูจมูกซายเปนหนึ่ง
รอบเชื่อวาพลังอาทิตยเกิดจากอาหารที่ถูกยอยที่ทอง ดังนั้นจึงเปนการรวมพลังไปที่ทองนอยให
กระตุนในการชวยยอย
4. บราสตรีกา คือ นั่งขัดสมาธิเร็ว ๆ แรง ๆ และหยุดหายใจและเกร็งรูทวารเพื่อขยาย
ชองดวยการสงผานความรอนเสนทางภายในหายใจสะดวก
5. สิตาลี คือ นั่งในทาสบายและทําการหอลิ้นขึ้นดานบนและดูดลมผานเขาออกชา ๆ
เปนการทําใหระบบตางในรางกายเย็นลง
6. สิคาริ คือ เสียงดังขณะสูดอากาศเขาปาก ผานลิ้นเพื่อใหเกิดความเย็นลง แก
กระหาย
7. พรหมารี คือ การฝกที่เปนทักษะขั้นสูง
8. มูรชา คือ การฝกเปนทักษะขั้นสูง
9. พลาวินี คือ วายน้ําหรือลอยตัว การกินอากาศเต็มทองลอยตัวอยูเหนือน้ํา ผอน
คลายจากการไดน้ําชวยพยุงรางกาย เชน ปลา
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ตารางที่ 10 การฝกปราณะยามะในทาตาง ๆ

ลําดับ

ชื่อ

การฝกปราณะยามะในทาตาง ๆ
วิธีฝก
ความหมาย

ประโยชน

1.

อนุโลมะ วิโลมา สลับรูจมูก

ชา, สงบ

2.
3.

อุชาชายิ
สุริยาพัฒนา

มีเสียงเขา-ออก
สลับจมูก

4.

บราสตรีกา

เร็วและแรงบีบรูทวาร

5.
6.

สิตาลี
สิคาริ

7.

พรหมารี

การดูดลมผานลิ้น
เสียงดังขณะอาปาก
ดูดลมบาย
ทําเสียงหึ่งคลายผึ้ง

8.

มูรชา

เปนทักษะขั้นสูง

ควบคุมการหายใจ
ใหเปนกลาง
สะกด
สติ
สลาย
กระตุนการยอย
อาหาร
เร็ว,รอน,แรง
เพิ่มความรอนใน
รางกาย
สะอาด สดชื่น ขับสารพิษ
มนตสเนห
เพิ่มความเย็นใน
รางกาย
สงบ สันติ
เพิ่มความเย็นใน
รางกาย
เปนทักษะขัน้ สูง ครูผูชํานาญเทานั้น

9.

พลาวินี

Pla หายใจเต็มปอด
ขณะอยูบนผิวน้ํา

เบาลอย,
กินอากาศ

จังหวะลอยตัวได
โดยไมตองใชอวัยวะ

ประโยชนจากการปฏิบัติตามแนวทางแหงปราณะยามะ
1. ระบบประสาทและสมอง
ชาวตะวันตกสวนใหญจะมีคลื่น Beta มากตามหลักของโคเฮน ซึ่งกลาวไววา
ในขณะที่ตื่นเตนและกําลังเกิดความคิด ซึ่งหมายรวมถึงการวิตกก็จะปรากฏคลื่นนี้เชนกัน การฝก
ปราณ สามารถเปลี่ยนแปลงจังหวะของคลื่นสมองใหชาลงและสม่ําเสมอ สอดคลองกันอยาง
สมบูรณ
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2. ระบบไหลเวียนโลหิต
จากรายงานของ Jiao Guorui ในป 1998 พบวา การเขาสูสภาวะสมาธิ โดยการฝก
ปราณลดความดันไดดีกวาการพักเฉย ๆ และการนอนหลับเสียอีก
นอกจากนี้ยังพบวา กลุมที่ฝกปราณ สามารถดูแลตัวเองจากความเครียดไดดีกวา
กลุมที่ไมไดรับการฝกปราณ
การทดลองฝกโยคะเพื่อเขาสูสมาธิโดยการตรวจวัดในเวลาตาง ๆ กัน ในขณะที่
อยู เ ฉย ๆ เปรี ย บเที ย บกั น พบว า เมื่ อ เข า สู ส มาธิ จะช ว ยให เ กิ ด การไหลเวี ย นของโลหิ ต ไปยั ง
ประสาทสวนปลายมากขึ้น ทําใหรางกายเกิดความสมบูรณมากขึ้น
3. ระบบภูมิคุมกัน
ฮอรโมนที่ชื่อ endorphins นอกจากจะชวยสรางความสุขเพื่อลดความเจ็บปวดและ
สรางความผอนคลายแลว มันยังชวยกระตุนใหระบบภูมิคุมกันของรางกายทํางานไดดีขึ้นอีกดวย
ฮอรโมนยังสรางความออนวัยและเสริมความแข็งแรงของภูมิคุมกันเมื่อครั้งวัยรุน
แตเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอรโมนก็จะคอยเสื่อมสภาพและลดลงอยางมากเมื่อเครียด
จากรายงานป 1995 ของสมาคมแพทยสหรัฐอเมริกา กลาวไววา เมื่อระดับฮอรโมน
ลดลงมันจะไปสัมพันธกับรางกายทําใหเกิดโรครายแรงตาง ๆ ตามมามากมาย
ทั้งนี้ โคเฮน ไดสรุปไววา การควบคุมระดับฮอรโมน endorphins ที่ดีจะตองมาจาก
การฝกปราณเขาสูสมาธิ ไมใชการกินยา
4. ระบบการหายใจ
การฝกปราณเพื่อเขาสูสมาธิ นอกจากจะทําใหรางกายผอนคลายแลว ยังสงผลไป
ยังหัวใจใหสามารถปรับจังหวะการทํางานไดสม่ําเสมอ ระบบหายใจก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการตรวจพบวา จังหวะของการหายใจตามปกติประมาณ 12-16 ครั้งตอนาที แต
เมื่ออยูในสภาวะตึงเครียด จะสงผลใหคนเราหายใจตื้นและเร็ว ดังนั้นการฝกปราณจึงสามารถให
พนภาวะนี้ได เพราะการฝกปราณจะชวยปรับจังหวะการหายใจใหลึกและชาลง การหายใจก็จะ
สมบูรณขึ้นตามลําดับ
5. ระบบยอยอาหาร
การหายใจดวยทอง คือการฝกปราณเพื่อเขาสูสมาธิ และยังเปนการนวดอวัยวะ
ภายในชองทองไดเปนอยางดี สงผลถึงระบบยอยอาหารใหแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
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มีรายงานจากสาธารณะรัฐประชาชนจีน ถึงอัตราการหายใจจากการฝกปราณเขาสู
สมาธิ มีผลตอการรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ซึ่งพบวา 77.4% หายจากโรคนี้ , 20.9% รูส กึ ดี
ขึ้น , 1.7% บอกวาไมดีเลย
ดังนั้น จากรายงานจํานวนผูฝกปราณควบคูไปกับการรักษาทางการแพทยสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง
6. สุขภาพจิต
การศึกษาแบบสังเกตเพื่อจัดทํารายงาน เชน Shig emi Hayashi ในป 1995
พบวาการฝกปราณในการเขาสูสมาธิ เกิดความมั่นคงทางอารมณ เปดใจกวาง มีความรักตอผูอื่น
และมีความสุขมากขึ้น
สถาบันจิตเวชสาธารณะรัฐประชาชนจีน รายงานในป 1995 พบวา ผูฝกปราณเปน
เวลามากวา 2 ป สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจใหเกิดประโยชน เชน วิตกจริต ซึมเศรา เครียด จิต
เภท ลดลง
7. ระบบอื่น ๆ
การฝกปราณเขาสูสมาธิ สามารถสรางเสริมอายุใหยาวขึ้น มีการศึกษาเพื่อชี้ชัด
เรื่องจริงทางวิทยาศาสตร โดยการทดลองวัดจากเอ็นไซมในการปองกันการทําลายของเซลล
รางกายจากพวกอนุมูลอิสระ
การทดสอบดวยการแบงกลุมการฝกเปนกลุม โดยแบงเปนหญิงและชาย จํานวน
เทากัน กลุมแรกฝกปราณสูสมาธิทั้งชายและหญิง 30 นาที 1 ป กลุมที่สอง ไมไดฝกปรากฏวา
รางกายของกลุมที่หนึ่งตอตานอนุมูลอิสระเสริมสรางใหเกิดความสมบูรณ สดชื่น อารมณดี มี
สมาธิ ตางจากกลุมสองอยางเห็นไดชัด
นอกจากนี้จากงานวิจัยของสถาบัน HeartMath ของ Doc Childre 28 ขียนเรื่องของ
อารมณบวกอารมณลบไวดวยวา รางกายตองการอาหารมาหลอเลี้ยงเพื่อใหอยูได จิตใจก็ตองมี
อาหารหลอเลี้ยงดวยเหมือนกัน อารมณที่เปนบวกเปรียบเสมือนอาหารของจิตใจ ถาไดรับแลวจะ
เกิดความสุขและสมดุล จึงแนะนําวาเราควรสะสมพลังงานดานบวก สะสมไวเปนอาหารใหกับ
จิตใจ
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Doc Childre, The HearthMath Soluion (NewYork : Harper Collins Book,
2000), 27-29.
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เทคนิคการนําพลังปราณผานหัวใจไปใชผานความคิด
1. Freeze – Frame เปนเทคนิคที่ชวยปรับแกนเชื่อมโยงระหวางสมองกับหัวใจให
ไมเกิดความสับสน เปนเทคนิคที่งายแตตองรูตัววาเครียดเปนอันดับแรก หรือเกิดความสับสนใจ
สองปดความคิดเหลานั้นทั้งหมด ไมรับความคิดใด ๆ แลวใหควบคุมปราณไปที่หัวใจใหรูสึกผอน
คลาย แลวสรางอารมณดานบวกขึ้นมาแทนที่ การปลอยวางนี้เปนเทคนิคที่เรียกวา Freeze –
Frame
2. Heart Lock – In เปนเทคนิคการรูตัวเองเปนสําคัญ จากนั้น สงพลังความรัก
ออกไปเริ่มจากรางกายจากตนเอง สงผานความรักใหคนอื่น สูคนใกลตัว คนรอบขาง คนทั้งโลก
ถึงแมจะเปนศัตรู ดูคลายกับการภาวนาหรือแผเมตตาของไทย ความเขาใจผูอื่นเสมือนเราไดปรับ
คลื่นหัวใจสูความคิดดานบวก จริงแลว Heart Lock-In เปนแคการภาวนาเทานั้น ซึ่งก็เชื่อไดวาการ
มอบความรักแบบไมมีเงื่อนไขจริง ๆ ตอกิจกรรมทางสังคมยอมเกิดผลดี จะชวยขยายพลังปราณ
จากหัวใจใหเกิดความสดชื่นกับตัวเองไปพรอม ๆ กัน
ดังนั้น วิทยาศาสตรพิสูจนใหเห็นความสําคัญของรางกายของเรามากกวา เปน
เครื่องปมเลือดใหรางกาย การใชพลังปราณผานหัวใจผานความคิดเปนเรื่องนาสนใจมากกวา ทํา
ใหเราเขาสูความสุขหรือความคิดดานบวก เพื่อสุขภาพที่ดีไวแทนการอยูกับความคิดดานลบ
แนวคิดในการดูแลสุขภาพ
การดูแลสุขภาพจะตองเขาใจอยางลึกซึ้ง ผานมุมมองในความเกี่ยวเนื่องจากหลาย
เรื่อง ที่ใชกันในปจจุบันเปนแบบแยกสวน มองรางกาย และจิตใจ เชื่อวาถาไมแยกยอยมาก
เกินไปจนมองขามมุมมองหลักที่เปนแบบองครวมทั้งรางกายและจิตใจ เปนเรื่องเดียวกันหมด
อยางสมดุลกับสภาวะรวมกับสิ่งแวดลอม สภาพอากาศ และความเครียด
1. การดูแลสุขภาพดวยตนเอง (Self-care) สุขภาพองครวม ในการมองสุขภาพ
แบบเกาเปนเรื่องของแพทยเทานั้น การดูแลสุขภาพตนเองไมใชเปนเรื่องสําคัญเพียงเรื่องเดียว
ลองมองดูกฎพื้นฐานการดํารงชีวิต 4 ในการดํารงชีวิต
- อาหาร
- การออกกําลังกาย
- สภาพแวดลอมที่เปนอยู
- การดูแลความเครียดและจิตวิญญาณ
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2. การแพทยแผนปจจุบัน (Mainstream Medicine) การแพทยแผนปจจุบันเปนสิ่ง
สําคัญในองคประกอบหนึ่งของสุขภาพ ตามที่ Dr. Zhi Gang Sha29 เขียนไวในหนังสือ Power
Healing ในฐานะแพทย เขาพบวา การแพทยสมัยใหม แบบตะวันตกมีขอดีมาก แบงเปน 4
ประเด็น คือ
- การใหการวินิจฉัยชัดเจน
- การดูแลผูปวยฉุกเฉินตาง ๆ
- การตรวจรางกายอยางเปนระบบ
- การใหการคุมกันประชานชนกลุมใหญ
แตพบวาการแพทยสมัยใหมยังมีจุดออนเรื่องโรคเรื้อรัง เชน เครียด ไมเกรน ปวด
หลัง ออนเพลีย ซึ่งจะทําไดแคเพียงบรรเทาอาการ
คนสวนใหญใหความสําคัญกับการแพทยปจจุบันมากเกินไป และใหในทางที่ผิด
ดวย ความพยายามเจาะลึกลงไปจนคิดวาเทคโนโลยีเทานั้นที่สรางสุขภาพดีได มีมากจนเกินไป
ทั้ง ๆ ที่หากเราตั้งสติคิดในสิ่งที่งายกวานั้นเนาก็ไมจําเปนตองพึ่งการแพทยปจจุบัน นั่นหมายถึง
การหันมาดูแลตัวเองอยางจริงจัง
3. การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) เปนทรัพยากรที่สําคัญของแพทย
องครวม ที่จริงการแพทยทางเลือกจะเนนเรื่อง ความประหยัด และใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อให
เกิดการชวยเหลือดูแลตัวเองใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการใชหลักการวิจัยใหเปนมาตรฐาน
เชื่อถือ รับรองได ยาสามัญหลายชนิดที่ยอมรับอยูในปจจุบัน ก็ไดมาจากการสกัดสมุนไพรพืน้ บาน
มาใชใหเกิดประโยชน ดวยเทคโนโลยีปจจุบัน
ดังนั้น การมองสุขภาพแนวใหมเปนเรื่องของผูตองการรักษาเปนผูเลือก ไมใช แพทย
อาหาร วิตามิน เปนที่ตั้งตามกระแสบริโภคนิยม ยาวิเศษ อํานาจ ปาฏิหาริย อยูในตัวทุกคน โดย
ที่ทุกคนมีหนาที่ดํารงสุขภาพที่ดี ดวยการสรางสรรคอํานาจที่มีอยูในตัวเองอยางจริงจังในดาน
สุขภาพ เพราะแพทยเปนเพียงผูใหคําแนะนําเพื่อทําตามความตองการและการตัดสินใจของ
คนไขเทานั้น และในฐานะบุคคลที่มีอํานาจเทาเทียมบุคคลอื่น ๆ ตอการรักษาสิทธิใหมีสุขภาพที่ดี
29

Zhi Gang Sha, M. D. เปนแพทยชาวจีนที่เรียนแพทยแบบตะวันตก และไดศึกษา
เพิ่มเติมในสาขาแพทยแบบจีน (Chinese Medicine) เปนนักฝงเข็มที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของจีน
และยังมีพื้นฐานของการฝกชี่กงและไทชี่กงตั้งแตเล็ก จึงนับไดวาเปนแพทยที่นับไดวามองเห็นทั้ง
สองฝายอยางละเอียด
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ผลจากการวิจัยวิธีการทางเลือกของคนเมืองที่ดูแลความเครียดไดโดยมีผลสถิติทาง
การแพทยมารองรับ ดังนี้
1. สมาธิบําบัด ชวยในการหลั่งเอ็นโดรฟนสเพิ่มภูมิตานทาน และลดความเจ็บปวด
2. ปราณโยคะ ชวยเชื่อมโยงพลังชีวิตที่แรกซึมอยูทั่วไปในทุกสิ่งทุกอยาง เปนการ
สะสมพลัง ชีวิต ใหรางกายและจิตใจไดรับความสดชื่น
3. ลางคอ ลางจมูก ลางตา การลางพิษลางสิ่งสกปรก
4. อาบแดด การลางพิษ เพิ่มภูมิคุมกัน
5. อาหารบําบัด ชวยเพิ่มภูมิตานอนุมูลอิสระ กําจัดสารพิษ
6. การอบสมุนไพร การลางพิษ เพิ่มการไหลเวียนออกซิเจน
7. จิตบําบัด ชวยการหลั่งเอ็นโดรฟนส เพิ่มภูมิคุมกัน

ภาพที่ 6 การปฏิบัติการดูแลสุขภาพแนวทางธรรมชาติบําบัด
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ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงรูปแบบและปริมาณผูใชกิจกรรมทางดานการแพทยทางเลือก

ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงถึงประเภทของการแพทยทางเลือกและเหตุผลในการใชแพทยทางเลือก

45
การศึกษากรณีศึกษาตัวอยาง
กรณีศึกษาที่ 1 “อาศรมวงศสนิท”
วัตถุประสงคของโครงการ
- เพื่อศึกษากิจกรรมของโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ
- เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอาคารที่มีความจําเปนตอโครงการ
- เพื่อศึกษาถึงลักษณะของบุคลากรที่มีความเกี่ยวของกับโครงการ
- เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง จุ ด เด น และจุ ด ด อ ยของโครงการที่ มี อ ยู เ พื่ อ นํ า มาประยุ ก ต ใ ช กั บ
โครงการวิทยานิพนธ
1. สถานที่ตั้งโครงการ อาศรมวงศสนิท 20/5 หมูที่ 3 ตําบลคลองใหญ อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก (รังสิตคลอง 15)
2. วัตถุประสงคของอาสรมวงสนิท
2.1 เพื่ อเปน อาศรมสุ ข ภาพตามแนวทางธรรมชาติบํา บั ดใหกับผูที่สนใจไดฝก
ทักษะการดูแลตัวเองและผูอื่น
2.2 เพื่อเปนสถานที่ฝกอบรมใหความรูเรื่องธรรมชาติบําบัดใหแกผูที่สนใจ
2.3 เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลเรื่องธรรมชาติบําบัดใหแกผูที่สนใจ
3. กลุมเปาหมาย ผูที่สนใจศึกษาและปฏิบัติในแนวทางธรรมชาติบําบัด เพื่อเยียวยา
รักษาตนเองและผูอื่น
4. จํานวนผูเขาใชโครงการ 40 คนตอวัน
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ผูคนหันกลับมาใหความสนใจและมีความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพไดดวย
ตัวเอง
5.2 มีสถานที่ปฏิบัติรวมกันกับผูที่สนใจในธรรมชาติบําบัด
5.3 มีแหลงรวบรวมขอมูลและแหลงศึกษาเกี่ยวกับการักษาสุขภาพตามแนวทาง
ธรรมชาติบําบัดแกบุคคลทั่วไป
5.4 เกิดการสรางกระแสการดูแลสุขภาพดวยตนเองในวงกวาง
6. กิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
6.1 โยคะยามเชา
6.2 การทําความสําอาดฟน การลางคอ ลางจมูก ลางตา
6.3 การดูแลรักษาดวงตา
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6.4 ทําความสะอาดใบหนาและรางกาย
6.5 การอาบแดด
6.6 การกินผลไมสด ผักสด และอาหารมังสวิรัติ
6.7 การดื่มน้ํา
6.8 การแชสะโพก
6.9 การลางสารพิษดวยการอดอาหาร
6.10 การสวนทวารลางสารพิษ
6.11 การอบสมุนไพร
7. บุคลากรของโครงการ
7.1 พนักงานทั่วไป
จํานวน 4 คน
7.2 แพทยผูมีความรูเฉพาะ
จํานวน 1 คน
7.3 พนักงานตอนรับ
จํานวน 2 คน
7.4 พอครัว
จํานวน 4 คน
7.5 ผูดูแลผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 3 คน
7.6 พนักงานทําความสะอาด จํานวน 4 คน
รวม
18 คน
8. กิจกรรมของอาศรมวงศสนิทในปจจุบัน
8.1 บานพักสัมมนาอาศรมวงศสนิท
พื้น ที่ก ว า 30 ไร ใ นอาศรมวงศสนิท เต็มไปดวยแมกไม น านาพัน ธุ มี อ าคาร
สถานที่ใกลชิดกับธรรมชาติ เรียบงายบรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู พักผอนและสงบจิตใจ เพง
พินิจดานในของตนเอง รวมถึงการทําสมาธิภาวนา ศาลาพักผอนและหอประชุมสัมมนาที่ทําดวย
ดิน มาจากธรรมชาติโดยแทจริง อาศรมวงศสนิทมีทางเขาออกเดียว ดวยแพที่ดึงขามคลอง
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ที่ พั ก รวมเป น หมู ค ณะและบ า นเดี่ ย วสํ า หรั บ ความเป น ส ว นตั ว
ทามกลางแมกไมริมคลองชายน้ํา และกระทอมที่ทําดวยดินสําหรับการทําสมาธิภาวนา
นอกจากนี้ บานพักสัมมนายังบริการอาหารเพื่อสุขภาพ ขางกลอง ผักปลอด
สารพิษ และผักพื้นถิ่นที่ผลิตในอาศรมวงศสนิทเอง รวมทั้งชาวบานใกลเคียง รสชาติของอาหาร
ตามแตผูเขาใชสถานที่จะบอกกลาวไดตามตองการ
บานพักสัมมนาอาศรมวงศสนิท เปดใหผูคนจากแวดวงตาง ๆ เขามาใชบริการ
มีกลุมคนมากหนาหลายตาแวะเวียนเขามาจัดกิจกรรมทางสังคม เสวนาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
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ประสบการณ รายไดจากการเก็บคาบริการบานพักนั้น สวนนั้นไดกลับสูสังคม โดยการจัดกิจกรรม
และสนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่เปน ประโยชนแกสังคม
8.2 โครงการเกษตรธรรมชาติ
เนนการปลูกพืชธรรมชาติ ปลอดสารพิษ รวมทั้งผลไมพื้นถิ่นและการทดลอง
ปลูกพรรณพืชใหม ๆ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูดานงานเกษตรกรรมของชุมชนอาศรมวงศสนิท
ผลผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชนและรองรับผูที่เขามาใชสถานที่ของบานพักสัมมนา ปจจุบันมีผลไม
ผักตามฤดูกาล ผักพื้นบานและสมุนไพรไมต่ํากวา 30 ชนิด นอกจากนั้นยังมีไผและไมปานานา
ชนิดปลูกไวทั่วทั้งพื้นที่ของอาศรมวงศสนิทเอง
แมการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษจะมีตนทุนที่สูงประกอบกับตองใชทักษะ
อยางสูงในการดูแลควบคุม เพราะผืนดินแหงนี้ไดชื่อวามีดินเปรี้ยวเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ
ดังนั้นในการเพาะปลูกจึงประสบปญหามากมาย แตดวยความเพียบพยายามอดทนของเจาหนาที่
ฝาเกษตร วันนี้อาศรมวงศสนิทจึงมีผักตาง ๆ มากมายหลายชนิด รวมทั้งการพลิกผืนแผนดิน โดย
การไมทํารายธรรมชาติแวดลอมดวยยาฆาแมลง ปุยเคมี และเปนการประกาศเจตนารมณ ในการ
อยูรวมกับธรรมชาติ
8.3 โครงการสหกรณสัมมาชีพ
สหกรณสัมมชีพเปนสหกรณรานคาที่จําหนายผลิตภัณฑ จากชชุมชนระดับ
รากหญา ทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการจําหนายสินคาที่จําเปนใหแกผูที่เขา
มาใชสถานที่ ในอาศรมวงศสนิท เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ สวนผลกําไรจการานคาสหกรณสัมมาชีพ
นั้น จะคืนสูสมาชิกและสวนหนึ่งจะนํากลับมาสูชุมชนเพื่อใชในกิจกรรมทางสังคม
8.4 โครงการหองสมุด
มีเปาหมายเพื่อจัดเก็บหนังสือ วารสาร จุลสาร รวมทั้งเอกสารตาง ๆ ใหบริการ
ยืมหนังสือภายในอาศรมวงศสนิทเอง จัดทําหองสมุดหมายเหตุเพื่อเปนศึกษาความรูของสมาชิก
ชุ ม ชน องค ก รเครื อ ข า ยและบุ ค คลที่ เ ข า มาใช ส ถานที่ จั ด กิ จ กรรม ขณะนี้ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การให
หองสมุดภายในเครือขายมูลนิธิ เสฐียร โกเศศ-นาคะประทีป อยูในระบบเดียวกันและสามารถ
เชื่อมโยงกันได
ทรัพยากรสารนิเทศตาง ๆ ที่มีในหองสมุดประกอบไปดวย
1) หนังสือหมวดหมูทั่วไป เชน ปรัชญา ศาสนา วรรณกรรม และศิลปะ เปนตน
โดยจัดเรียงใหบริการตามหมวดหมูดิวอี้ 000-900
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2) หนังสือชุดพิเศษรวบรวมผลงานของนักคิดนักเขียน ที่สําคัญของไทยไว
หลายทาน อาทิ ชุดเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ชุดอาจารยพุทธทาสภิกขุ (และชุดธรรมโฆษ) ชุด
พระธรรมปฎก ชุดปรีดี พนมยงค ชุดปวย อึ๊งภากรณ และชุดอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ เปนตน
3) หนังสือชุด Alternative Paradigm ประกอบดวยหนังสือเกี่ยวกับแนวคิด
การพัฒนาทางเลือกที่นาสนใจ จัดเปนมุมเฉพาะเพื่อเปนอนุสรณแด คาณล แมกนัส ทอเนส ชาว
นอรเวย ซึ่งเคยเปนบรรณาธิการนิตยสารชางพุทธชื่อ Karma ภายหลังจากที่เขาไดเสียชีวิตดวย
โรคมะเร็งเมื่อป 2534 บิดามารดาของเขาไดบริจากเงินสําหรับจัดหาหนังสือที่เกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนา เพื่อสังคมและการพัฒนาทางเลือก เมื่อไดทราบวาอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ กําลังจะจัดตั้ง
หองสมุดอาศรมวงศสนิทขึ้น
4) ชุ ด หนั ง สื อ งานศพหายาก ที่ อ าจารย สุ ลั ก ษณ ม อบไว ใ ห เ มื่ อ ครั้ ง ก อ ตั้ ง
หองสมุด และวารสารเกาที่มีคุณคามากมาย อาทิ สังคมศาสตร ปริทัศน ปาจารยสาร โลกหนังสือ
ถนนหนังสือ เสขิยธรรม Seeds of Peace Resurgence Gandhi Marg เปนตน
หองสมุดอาศรมวงศสนิทเปนแหลงของการเรียนรู พักผอนและแสวงหาขอมูล
ตาง ๆ ทั้งเรื่องของปรัชญา สังคม ศาสนาและหนังสือใหม ๆ ที่ไดรับบริจาค และยังเตรียมไวเพื่อ
การเปนมหาวิทยาลัยทางเลือกในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนแหลงเรียนรูและแสวงหาขอมูลของ
นักเรียน นักศึกษา
8.5 โครงการธรรมยาตราสูชุมชนแหงขุนเขา
ไดรับอิทธิพลและแนวคิดมาจากการเดินธรรมยาตราเพื่อเรียกรองสันติภาพใน
ประเทศเขมร สําหรับในประเทศไทยไดจัดไปแลว 6 ครั้ง ภายใตการดําเนินการของเสมสิกขาลัย
เปนกิจกรมที่ผูเขารวมไปเรียนรูและสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนอยูกับปาอยางยั่งยืนของพี่นองปกา
เกอะญอ เปนสักขีพยานกับความทุกขยาก และการภาวนา โดยปลีกวิเวก นั่งสมาธิ อดอาหาร 24
ชั่วโมง อีกทั้งยังไดรวมกิจกรรมที่หวงใยธรรมชาติ เชน การบวชปา และสืบชะตาแมน้ําตามแบบ
ฉบับของพี่นองปกาเกอะญอ
8.6 โครงการศึกษาชุมชน
ดําเนินการในป พ.ศ.2543 ภายใตเสมสิกขาลัยเปนโครงการที่ตอเนื่อง มาจาก
โครงการธรรมยาตราสูชุมชนแหงขุนเขา ที่เกิดจากการไดสัมผัสกับวิถีชีวิตที่งดงาม การดํารงอยูกับ
ปาดวยการพึ่งพาอาศัยกัน การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน และวิถีวัฒนธรรมที่งดงาม โครงการนี้มีขึ้น
เพื่อศึกษา และหาแนวทางที่จะใหวิถีเหลานี้ดํารงอยูตอไปอยางเขาใจ และสอดคลองกับยุคสมัย
โดยมีพื้นที่เปาหมาย 10 หมูบานใน 5 จังหวัดทางภาคเหนือ ในขั้นตนโครงการไดเขาไปทําวิจัยโดย
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ผานกระบวนการในการวิจัยแบบมีสวนรวม หลังจากนั้นไดจัดสัมมนาผูนํา และเขาไปจัดอบรม
กิจกรรมแกชุมชน
8.7 โครงการตลาดวิชา เสมสิกขาลัย
อาศรมวงศสนิท ซึ่งอยูภายใตฉายามูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และมี
องคกรที่อยูภายใตมูลนิธิเดียวกันอาทิ เสมสิกขาลัย เปนองคกรที่ทํางานดานการศึกษาทางเลือก
และจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ในประเด็นที่นาสนใจแกชุมชน รวมทั้งบุคคลจากแวดวง
ตาง ๆ ทั่วไป เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรูแบบใหม ๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานประสบการณ
จริง ในลักษณะของตลาดวิชา โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญประเด็นนั้น ๆ เปนวิทยากร และใชสถานที่
ของอาศรมวงศสนิทและถานที่อื่น ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรู เชน โรงเรียนหมูบานเด็ก เปนตน ตัวอยาง
ประเด็นที่นํามาจัดกระบวนการเรียนรู มีดังนี้
1) ธรรมชาติบําบัด ศาสตรแหงการดูแลรักษาตนเองดวยวิถีธรรมชาติ
ธรรมชาติบําบัด คือ การดูแลรักษากายใจ โดยขบวนการธรรมชาติ ตั้งอยู
บนหลักวา โรคทุกชนิดรางกายและจิตใจสามารถรักษาตัวมันเองได ถารางกายอยูในสภาพที่
สมดุลอยูในสภาพปกติ โรครายแรงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เชน มะเร็ง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หัวใจตีบตัน ภูมิแพ ฯลฯ เกิดจากการดําเนินชีวิตที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะผูที่อยูตาม
เมืองใหญ หรือกินอาหารที่มีสารเคมีปนเปอน เชน เนื้อสัตวที่เลี้ยงดวยฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต
หรือยาปฏิชีวนะ หรือ กินยา ฉีดยา ที่ทําจากสารเคมี สารเหลานี้จะตกคางอยูในรางกาย หรือใช
ชีวิตเครียดเกินไป หักโหมเกินไป กังวลเกินไป ออกกําลังกายไมพอ พักผอนไมพอ เปนตน ทั้ง
เหตุทางกายและเหตุทางใจเหลานี้ จะลดดุลยภาพและภูมิตานทานของรางกายลง ทําใหกายใจ
ไมสามารถดูแลตัวเองได
กระบวนการรักษา จัดระบบความเปนอยูใหสอดคลองกับธรรมชาติและ
ชวยใหธรรมชาติของรางกายและจิตใจดูแลตัวมันเอง ที่สําคัญคือ อดอาหาร ลดอาหาร ลางพิษ
ดวยวิธีตาง ๆ และเลือกอาหารที่ชวยลางสารตกคางออกใหหมด กินอาหารปลอดสารพิษชนิดที่
เหมาะสมกับปญหาสุขภาพที่กําลังเผชิญอยู จะไดกระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพทีต่ น
ประสบอยูและสามรถดูแลผูอื่น พรอมทั้งการฝกโยคะ ฝกใชน้ํา ใชแสงแดด ใชดินเหนียว ใชลม
และปจจัยอื่น ๆ ที่มีในธรรมชาติ เสริมสรางสุขภาพ และสุขภาวะภายในใหแข็งแรง
วิ ท ยากร โดยกลุ ม เพื่ อ ธรรมชาติ บํ า บั ด พั ฒ นามาจากการฝ ก อบรม
ธรรมชาติบําบัดจาก หมอเจค็อบ วาทักกันเชรี ซึ่งเปนนักธรรมชาติบําบัดผูสรางความมั่นใจใหกับ
ตนเอง ดวยการดูแลคนไขเรื้อรังจํานวนมากใหรักษาตนเองจนหายในรัฐเค-ราลา ทางตอนใตของ
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ประเทศอินเดีย กลุมเพื่อนธรรมชาติบําบัดนี้ ไดผานการฝกอบรมธรรมชาติบําบัดที่ อาศรมวงศ
สนิทไดจัดขึ้น โดยเชิญหมอเจค็อบมาเปนวิทยากร และยังเปนกลุมที่นิยมการกินอาหารเพื่อรักษา
สุขภาพของตนเอง สนใจการภาวนา ฝกโยคะ และพรอมที่จะเผยแพรองคความรูเหลานี้สูคนใน
แวดวงตาง ๆ อีกดวย
2) ภาวนาเพื่อรับใชสังคม
เมื่อไดยินคําวาภาวนา หลายคนนึกไปถึงการนั่งหลับตาทําสมาธิไมไหวติง
ซึ่งมีสวนถูกอยูบาง แตไมทั้งหมดการภาวนานั้นเพื่อจะใหเปนคนจริง มากกวาเปนคนดีตามรูปแบบ
รูวาเวลาไหนควรรอนเวลาไหนควรเย็น อยางมีสติ ตามรูอารมณที่มากระทบ จิตมนุษยสามารถคิด
ไดหลายเรื่องซอนทับในเวลาเดียวกัน เกิดดับ เกิดดับ ตอเนื่องกันไปไมมีสิ้นสุด หากเราไมฝก
บริหารจิตใหคิดทีละเรื่องเราก็มีความฟุงซาน แกปญหาไมตก พยายามเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่
รบกวนจิตใจเรามากที่สุดมาครุนคิดใหถึงที่สุด จนจิตออนลาหรือคิดใหตกก็จะเลิกคิดไปเอง ในหมู
ของคนทํางานเพื่อสังคม มักมีหลายเรื่องที่นํามาคิดในเวลาเดียวกัน จนรูสึกทําไมชีวิตนี้ยุงนัก ถา
เรามีสติกําหนดอารมณ คิดใหตกเปนเรื่อง ๆ ไป ชีวิตเราก็จะเบาสบาย พรอมกับไปตอสูและมีพลัง
ในการกลับไปทํางานทางสังคมตอไป
3) โยคะ : ศาสตรเพื่อการดูแลสุขภาพ
โยคะ เปนศาสตรอันปราณีต แนะนําใหผูฝกขัดเกลาพฤติกรรมของตนเอง
สรางสุขภาวะใหตนเองและสังคมที่เราอาศัยอยู มีเทคนิคเพื่อสรางเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ตลอดจนมีเปาหมายที่สรางการเรียนรู ฝกใหสุขภาวะทางปญญา นําพามนุษยไปสูความสุขเชิง
อุดมคติ คือ หลุดพนจากสิ่งผูกยึดทั้งหลายทั้งปวง เสนหของการฝกโยคะอยูที่การผอนคลาย ที่
สําคัญ คือ โยคะมิไดเอื้อตอการผอนคลายทางการเทานั้น แตการที่ครูคอยกํากับใหผูฝกเอาจิตรูอยู
กับกาย ผลลัพธคือ โยคะเอื้อตอการผอนคลายทางกายและเอื้อตอสุขภาพจิต
8.8 โครงการฝกอบรมผูนําระดับรากหญา (Grassroots Leadership TrainningGLT)
1) โครงการฝกอบรมผูนําระดับรากหญาจากประเทศพมา (GLT-B)
เป น โครงการที่ เ สริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของผู นํ า รากหญ า และองค ก ร
ชาวบานในประเทศพมา ภายใตการดําเนินงานของเสมสิขาลัย ตั้งแตป 2536 มีเปาหมายเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากหญาของพมา และเปนการเตรียมพรอมสําหรับการเปดประเทศ
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชการศึกษาทางเลือกเปนเครื่องมือ
รวมถึงการสรางองคการที่ทํางานเพื่อสังคมและการสรางเครือขายงานพัฒนาชนบท กลุม เปาหมาย
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มีทั้งกลุมพุทธและคริสเตียน โดยมีการจัดผึกอบรมในประเทศไทยมาแลว 12 ครั้ง ครั้งละประมาณ
3 เดือน มีศิษยเกาประมาณ 300 คน นอกจากนี้โครงการ ไดจัดฝกอบรมและติดตามผลเพื่อเสริม
ความรูใหกับศิษยเกาอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถเลือกเรียนไดตามถนัดและสนใจ โดยรวมมือกับ 4
กรหลักในประเทศพมา โดยคาดวา 10 ป องคกรเหลานี้จะสามารถดําเนินการเองไดทั้งหมด ถึง
ตอนนั้นเสมสิกขาลัยจะถอนตัวออก และสิ้นสุดโครงการ
2) โครงการศึกษาทางเลือกเพื่อพึ่งพาตนเองของสมัชชาคนจน (GLT-Thai)
เปนการดําเนินงานภายใตนามของเสมสิกขาลัย มีพื้นที่เปาหมาย 3 อําเภอ
ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได แ ก อํ า เภอโขงเจี ย ม อํ า เภอพิ บู ล มั ง สาหาร และอํ า เภอสิ ริ น ธร
กลุมเปาหมายเปนผูที่ประสบปญหาผลกระทบจากเขื่อน เปาหมายหลักของโครงการนี้เพื่อติด
อาวุธทางความคิดใหกับคนยากจนในระดับรากหญา โดยผานกระบวนการศึกษา จากรณีศึกษา
ปญหาผลกระทบจากเขื่อนปากมูล นําไปสู 5 ยุทธศาสตรของการพึ่งตนเอง คือ 1) เกษตรแบบ
พอเพียง 2) สิ่งแวดลอม 3) สาธารณูปโภค 4) เศรษฐกิจ 5) การศึกษาและวัฒนธรรม และไดเกิด
โครงการนํารองขึ้น 6 โครงการ ไดแก
- โครงการอนุรักษหาดทรายและปาชุมชนบานคอใต
- โครงการผูหญิงทอผาบานคนลืมนอย
- โครงการปุยปลอดสารพิษ บานผาประตูทอง
- โครงการเข็นฝาย บานแมมูนมั่นยืน
3) โครงการฝกอบรมผูนําระดับรากหญาจากประเทศลาว (GLT-Laos) เปน
โครงการหนุนเสริมทักษะ และกระบวนกรเรียนรูแบบใหม ๆ ใหกับกลุมพระสงฆ ผูนํา รวมไปถึง
นักพัฒนาและเยาวชน ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ใหสามารถ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตาง ๆ ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมไปถึงการเทา
ทันตอสภาวะตาง ๆ ของตนเองและสังคมทั่วไป โดยไดรับความรวมมือจากองคกร 2 องคกรใน
สปป.ลาว
8.9 โครงการบานดิน
เปนโครงการที่เผยแพรและหนุนเสริมความรู รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของการ
สรางบานดวยดิน เพื่ออนุรักษธรรมชาติ ลดการทําลายทรัพยากร เชน การตัดไมทําลายปา การ
ระเบิดหิน การใชปูนซีเมนตอยางสิ้นเปลือง และใชภูมิปญญาดั้งเดิมดวยการสรางที่อยูอาศัยดวย
ตนเอง ซึ่งจริง ๆ แลว มนุษยแทบทุกคนสามารถสรางบานไดอยางงาย ๆ และมั่นคง บานดินยัง
สามารถนํามาใชเปนกิจกรรมการมีสวนรวมในชุมชนทั่วไป ไดรวมออกกําบังกายเพื่อสุขภาพ และ

52
ยังสามารถนํามาใชเปนกิจกรรมการมีสวนรวมในชุมชนทั่วไป ไดรวมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และยังสรางความสัมพันธสําหรับคนในชุมชนอีกดวย บานดินเปนหนึ่งในเทคนิควิธีที่ถูกนํามาใช
เพื่อหวนกลับไปคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ การใชวัสดุในทองถิ่นที่กลมกลืนกับ
สิ่งแวดลอม การลงแขกเพื่ออาศัยพลังชุมชน แตบานดินก็เปนทางเลือกหนึ่งในหลาย ๆ ทางที่ถูก
คิดคนขึ้นมาเพื่อใหทุกคนไดทดลองและเกิดการเรียนรูจากตนเองและกลุมเพื่อนรวมงานในการ
เรียนรูทิศทางสําหรับการพึ่งตนเอง ใชวาทุกคนตองมาอยูหรือตองสรางบานดิน อยูที่วาเราใช
ทรัพยากรที่เรามี อยูไดคุม คาและเกิดประโยชนสูง สุดหรื อไม จึงถือเปนอีกโครงการหนึ่ ง ที่เ ปน
สัญลักษณของการอนุรักษธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอมของอาศรมวงศสนิท
8.10 โครงการธรรมโฆษณศึกษาเพื่อสุขภาพทางจิตวิญญาณ
เปนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยอาศัยหนังสือชุดธรรมโฆษณของ
ทานพุทธทาสภิกขุในการกําหนดหัวขอเสวนา เพื่อประยุกตหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวันโดย
เชิญวิทยากรหลักเปนผูนําเสวนา รวมกับตัวเเทนจากกลุมพุทธทาสศึกษา ตัวแทนจากสวนโมกข
และองคกรรวมจัดอื่น ๆ เปนคณะวิทยากร โดยผูเขารวมสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม อีกทั้งสรุป
บทเรียนตลอดกระบวนการ มีการทําวัตร สวดมนต และภาวนา รวมถึงการออกกําลังกายแนว
ตะวันออก เชน โยคะ ชี่กง ไทเกก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ ระหวาง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ดวย
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา จะไดประสานทั้งรางกายและจิตใจกอใหเกิดสุขภาวะที่ดีตอ
ตนเอง และคนรอบขางรวมไปถึงสังคมทั่วไปใชสถานที่อาศรมวงศสนิทในการเรียนรู
9. สิ่งปลูกสรางที่สําคัญภายในอาศรมวงศสนิท
9.1 สัณฐาคาร เริ่มกอสรางเมื่อ พ.ศ.2533 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต) หรือ
พระเทพเวทีในขณะนั้น เปนผูเมตตาตั้งชื่ออาคาร “สัณฐาคาร” เปนอาคารอเนกประสงค ทรงไทย
ประยุกต ชั้นลางเปนโถงโลงสําหรับการประชุมสัมมนา ชั้นบนเปนหองภาวนาที่กรุ ดวยมุงลวด
โปรงสบาย ใชสําหรับประชุมชุมชน สวดมนตภาวนา หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ ในยามค่ําคืนรอบ ๆ
สันฐาคารมีไมนานาพรรณ ทั้งโพธิ์ ไทร ปาริชาติ (ทองหลายลาย) จําป จําปา พิกุล บุณนาค โมก
ปา โมกซอน จันทร แกว ราชาวดี มะลิ ไมดอก ทั้งหมดเปนไมไทยที่ใหดอกสีขาว และมีกลิ่นหอม
นอกจากปริชาติ 8 ตน ที่ระลึกถึงพระยาอนุมารฯ พระสารประเสริฐ ผูรวมกันแปล กามนิต-วาสิฎฐี
ที่คูพระคูนางไดมารําพันรักและระลึกชาติกัน ที่ใตตนปาริชาติ นอกจากนี้ไม ที่สําคัญอีกสองตน
ไดแก ตนสาละ (ลังกา) และตนโพธิ์ที่ไดหนอ มาจากตนโพธิ์แหงเมืองอนุราธปุระแหงศรีลังกา โพธิ์
ตนนี้ชาววลังกาถือวาศักดิ์สิทธิเปนพิเศษ เพราะไดหนอมากจากาตนโพธิ์แหงเมืองพุทธคยา อัน
เปนตนที่พระพุทธเจาทรงนั่งตรัสรูนั่นเอง พื้นที่บริเวณนี้จึงมีทั้งความสวยงามและรมรื่น
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9.2 วรรณาคาร สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณคา
กอสรางจากมูลนิธิไฮริชเบิรล ประเทศเยอรมัน อุทิศแด ม.ร.ว. เสงี่ยม ในสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอกรมพระสวัสิดวัตนวิศิษฐและหมอมเสมอ สวัสดิวัตน ทานแรกเปนเจาของที่ดิน “วรรณาคาร”
มาจากคําวา วรรณะ คือ วรรณกรรม วรรณคดี วรรณศาสตร และวรรณศิลป เนื่องจากจุดมุงหมาย
เริ่มแรกตองการสรางเปนหองสมุด แตดวยสภาพอากาศที่มีความชื้นมากเพราะตั้งอยูกลางสระบัว
และความชื้นจากฝนในหนาฝน ทําใหหนังสือบวมเสียหาย จึงไดสรางหองสมุดใหมขึ้นในป 2542
แลวใชวรรณาคารนี้เปนสํานักงาน และที่ประชุมยอยจนถึงปจจุบัน ดานหนาวรรณาคาร ไดสราง
ศาลาพวงรอยขึ้น ดวยทุนของทายาททานผูหญิง ม.ล. พวกรอย อภัยวงศ ซึ่งเปนธิดาของ ม.ร.ว.
สุพรรณ สนิทวงศ พี่ชาย ม.ร.ว. เสงี่ยม โดยที่ทานผูนี้ไดบุกเบิกทุงและคลองรังสิตทั้งหมด นับเปน
งานชิ้นสําคัญของกรุงสยามเมื่อศตวรรษที่แลว
9.3 อังคารภวัน-สมพรภวัน เปนหองสมุดทางเลือกรูปแปดเหลี่ยมสองหลังติดกัน
“อังคารภวัน” ตั้งขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทานอังคาร กัลยาณพงศ ศิลปนอาวุโส เนื่องในโอกาสครบ 6
รอบ นักษัตรของบุคคลผูนี้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 สวน “สมพรภวัน” ตั้งตามนามของผู
บริจาคสราง หองสมุดแหงนี้ เปนแหลงรวบรวมสรรพวรรณคดี แนวคิดทางปรัชญา และหนังสือ
ทางเลือกตาง ๆ ทั้งในเรื่องการเมือง สีเขียง การศึกษาทางเลือก นิเวศนวิทยาแนวลึก เศรษฐศาสตร
แนวพุทธ เกษตรทางเลือก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหนังสือหมวดหมูพิเศษของนักคิดนักเขียนที่สําคัญ
ของไทยดวย เชน หมดวสุลักษณ ศิวรักษ หมวด ปรีดี พนมยงค หมดพุทธทาสและธรรมโฆษณ
เปนตน หนังสือเหลานี้สวนใหญมาจากการบริจาคของ อ.สุลักษณ ศิวรักษ อ.กรุณา กุศลาสัย และ
ผูบริจาครายอื่น ๆ รวมทั้งสํานักพิมพโกมลคีมทอง สวนเงินมีมาและคบไฟ ซึ่งบริจาคหนังสือใหม
ใหอยูเรื่อย ๆ รวมแลวมีสิ่งพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหมื่นกวาเลม
9.4 ครัวรับรอง เรือนเสงี่ยมเสมอ และสหกรณสัมมาชีพ เปนอาคารสามหลังติดกัน
จนดูเหมือนเปนหลังเดียวกัน แตอาคารทั้งสามหลังใชประโยชนตางกัน
หลักแรกคือ “ครัวรับรอง” เปนที่มาของอาหารสําหรับแขกผูมาเยือนและชาว
อาศรมทั้งหมด อาหารที่นี่เนนใหมีคุณคางทางโภชนาการ กินขาวกลองเปนหลัก ชาวอาศรมมี
หลักการวา จะกินเนื้อสัตวใหนอยที่สุด โดยงดสัตวใหญเปนหลัก ไมใชเครื่องปรุงรสบางชนิดเชนผง
ชูรส หรือน้ําปลา และหลังอาหารทุกมื้อ พวกเขาจะกินผลไมตามฤดูกาล ตบทายเพื่อสุขภาพ ชวง
ไหนที่ผลไมในชุมชนออกผล เชน มะมวง กระทอน ขนุน กลวย ก็ลดภาระไมตองซื้อหาจากขางนอก
อาคารหลังที่สองที่อยูติดกัน มีชื่อวา “เรือนเสงี่ยมเสมอ” ตั้งตามชื่อของคุณยาและคุณแมของผู
บริจาคที่ดิน (ม.ร.ว. เสงี่ยม ในสมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฐ ละหมอมเสมอ
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สวัสดิวัตน) ปจจุบัน ชั้นบนเปนที่พักชาวอาศรมและใชรับรองแขกบางโอกาส สวนชั้นลางเปนที่
รับประทานอาหาร ปูเสื่อและมีโตะวางอาหารสําหรับนั่งกับพื้นเรียงเปนแถว อาคารเล็กหลังที่สาม
คือ “สหกรณสัมมาชีพ” เปนอีกกิจกรรมหนึ่งในการหารายได เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ภายใน
สหกรณมีสินคาพื้นบานจากที่ตาง ๆ เชน เสื้อผาฝาย ยาม หมวก ผลิตภัณฑ สมนุไพร หนังสือ ของ
ใชจําเปนอื่น ๆ
9.5 บานดิน ประกอบไปดวยหอประชุมศุภสวัสดิ์ ศาลาน้ําชา 3 หลัง กระทอม
ภาวนา 1 หลัง หอประชุมศุภสวัสดิ์ ตั้งชื่ออาคารตามพระนามของ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศสนิท แตมัก
เรียกกันวา “หอประชุมบานดิน” เปนตัวอยางบานดินที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน ใชเปนที่
จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาภาคกลางวัน จุคนไดประมาณ 30-50 คน ดานหนาและดานหลังมีศาลา
น้ําชาที่ทําดวยดินอีกสองหลัง สําหรับเปนที่ประชุมกลุมยอย นอกจากนี้ยังมีกระทอมภาวนาหลัง
นอยซึ่งอยูใกล กุฏิ 1 และศาลาน้ําชาที่อยูดานหลังหองสมุดอีก 1 หลัง
9.6 เรือนรับรอง ประกอบไปดวยเรือนรวมสองหลัง คือ เรือนลังกาและเรือนละไม
เรือนเดี่ยวหรือกุฏิอีก 11 หลัง สําหรับรับรองแขกผูมาเยือน เรือนลังกาเดิมสรางขึ้นเพื่อชวงเหลือผูลี้
ภัยจากศรีลังกาดวยทุนผาปาลังกา ในป 2533
สรุปสวนอาคารที่เปดทําการของโครงการ
1. อาคารสวนกลาง ประกอบไปดวย อาคารรับรอง หองประชุม หองน้ํา หองเก็บของ
หองตรวจโรค บานพักเจาหนาที่ ศาลา ระเบียง และลานจอดรถ
2. อาคารบริการ ประกอบไปดวย หองอาหาร หองครัว หองน้ํา และระเบียง
3. บานพักอาศัย ประกอบไปดวย บานพักอาศัยแบบบานเดี่ยว จํานวน 11 หลัง
บานพักอาศัย 2 ชั้น จํานวน 6 หลัง
จุดเดนของโครงการ
1. มีความชัดเจนในโครงการวาตองการตอบสนองผูใชงานกลุมใดโดยเฉพาะ
2. มี กิ จ กรรมที่ ต อบสนองต อ กลุ ม ผู ใ ช ง านอย า งชั ด เจน ทํ า ให ผู ที่ ม าใช โ ครงการมี
จุดมุงหมายเดียวกัน
3. มีการจํากัดจํานวนผูที่เขามารวมทํากิจกรรมที่คอนขางนอย จึงสามารถดูแลผูที่เขา
มาใชบริการไดอยางทั่วถึง
4. มีกิจกรรมที่รองรับสําหรับผูเขารวมโครงการทุกชวงเวลา
5. มีรูปแบบของการรักษาที่หลากหลาย ทําใหเกิดความเหมาะสมของแตละบุคคล
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6. รูปแบบของที่พักมีรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน มีการใชวัสดุธรรมชาติมาใชในการ
กอสรางและมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี
7. มี ลั ก ษณะของกลุม ผูใ ชที่ ห ลากหลายแตส ามารถใช ก ารรู ป แบบการรั ก ษาแบบ
เดียวกันไดเปนอยางดี
จุดดอยของโครงการ
1. ผูใชโครงการรองรับแตคนกลุมนอย
2. กิจกรรมของการบําบัดรักษาถึงแมจะมีความหลากหลายแตละเหมือนกันของทุก
กลุมผูใช ทําใหเกิดการเขามาใชบริการไมบอย และโดยมากมักมาเพียงครั้งเดียว
3. จํานวนของผูที่ตองการเขารวมในโครงการมีคอนขางมาก แตในขณะเดียวกันตัว
โครงการสามารถรองรับผูใชงานในโครงการไดอยางจํากัดเมื่อเทียบกับความตองการ
4. ที่ตั้งของโครงการอยูใกลกับแหลงชุมชนมากเกินไป
5. รูปแบบของการรักษาตองการเวลาในการรักษาจึงจะเห็นผลทําใหผูเขารวมขอ
ความเชื่อมัน
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ภาพที่ 9 ผังโครงการอาศรมวงศวงศสนิท
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กรณีศึกษาที่ 2 “ชีวาศรม”
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษากิจกรรมของโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการเพื่อนํามาประยุกตใชกับ หัวขอวิทยานิพนธ
3. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของสถานที่ตั้งของโครงการ เพื่อความเหมาะสม
4. เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปแบบของอาคาร
เกี่ยวกับสถาน “ชีวาศรม” มีดังนี้
1. สถานที่ตั้ง ชีวาศรม ตั้งอยูที่ชายหาดหัวหิน ซึ่งเปนชายฝงทะเลดานตะวันออก หาง
จากกรุงเทพฯ ลงไปทางใต 210 กิโลเมตร ตั้งอยูบนเนื้อที่ 17 ไร หางจากตลาดหัวหินไปทางเขา
ตะเกียบประมาณ 2 กิโลเมตร (73/4 ถนนเพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110)
2. ความหมาย ชี ว าศรม หมายถึ ง ที่ พั ก พิ ง แห ง ชี วิ ต ถู ก สร า งสรรค ขึ้ น โดยได รั บ
คําแนะนําจากที่ปรึกษาดานสุขภาพและความงามจากประเทศอังกฤษและ ฝรั่งเศส เพื่อริเริ่มและ
สานตอความฝนของคุณบุญชู โรจนเสถียร
3. การดํ า เนิ น การของชี ว าศรม เป น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า นจาก
ตางประเทศ โดยเนนฝายสุขภาพและอาหารเพื่อใหบรรลุถึงความเปนเลิศในระดับสากล
4. สถาปตยกรรม ชีวาศรมไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ คือ ม.ร. ญอง
พอล พลิชเซ็ท จากบริษัท ซินแท็กซ กรุฟ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการออกแบบรีสอรทสุขภาพ และได
ออกแบบชีวาศรม ในรูปแบบของการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรม
ตะวันตก
หัวใจของชีวาศรม คือ สปา ซึ่ง มีรูปแบบที่ทัน สมั ย ล า สุด มี เครื่อ งอํา นวยความ
สะดวกมากมายหลายประเภท และไดรับการออกแบบใหมีความรูสึกกวางใหญเพื่อใหเกิดความ
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม
ชีวาศรม มีการแบงแยกสวนบริการอบตัว สําหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีไวเปน
สัดสวน โดยไดจัดใหมีหองเปลี่ยนเครื่องแตงตัว เซาวนา หองอบไอน้ํา อางน้ําวน สระน้ําเย็น และ
หองพักผอน ซึ่งมองเห็นสวนหยอม นอกจากนี้ยังมีหองสําหรับการบําบัดใน สปาสําหรับหนา และ
ตัวรวมไปถึงการนวดแบบไทย
5. กิจกรรมทางน้ํา การเสริมสุขภาพดวยน้ํา เปนสวนสําคัญของโปรแกรมตาง ๆ ของ
ชีวาศรม โดยมีอาคารน้ําอัน ประกอบดวยสระสําหรับออกกําลัง สระน้ําเย็น น้ําตก อางน้ําวนขนาด
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ใหญ คไนพ บาธ สําหรับบริหารฝาเทา และหองอบไอน้ําเลนระดับ นอกจากนี้ดานนอกริมชายหาด
ยังมีสระน้ํากลางแจงขนาด 10 x 20 เมตร สําหรับการออกกําลังกายและการพักผอน
6. หองพัก ชีวาศรม มีหองพักและหองชุดไวบริการจํานวน 57 หอง โดยมีเรือนทรง
ไทยประยุกตในบริเวณสวนกลางซึ่งลอมรอบดวยสวน ทะเลสาบจําลอง และน้ําตก นอกจากนี้
ชีวาศรมยังมีหองพักสไตลตะวันตกบริเวณชายหาด ซึ่งแตละหองมีระเบียง ซึ่งสามารถมองเห็น
อาวไทยได
7. เวชกรรม ชี ว าศรม ให บ ริ ก ารตรวจสุข ภาพทั น ทีที่ ผู ม าพั ก มาถึ ง เพื่อ เช็ ค สภาพ
ร า งกาย เพื่ อ ให คํ า แนะนํ า และจั ด รายการด า นการบํ า บั ด และการกํ า หนดกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่
เหมาะสมสําหรับความตองการและจุดมุงหมายของแขกแตละทานโดยมีคณะแพทย พยาบาล
โภชนาการ ผูเ ชี่ยวชาญดานสุขภาพและการออกกํ าลังกายและดานอื่น ๆ คอยบริ การและให
คําแนะนํา โปรแกรมตาง ๆ ของชีวาศรมมีสวนชวยในการปองกันและรักษาโรคบางชนิด เชน โรคที่
เกิดจากความเครียดและการฟนฟูสภาพจากโรคหัวใจ รวมทั้งการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ชีวาศรม
ยังใหการรักษาแบบใหมที่เปนการใหบริการดานการรักษาเซลล
8. การออกกําลังกาย การออกกําลังกาย และการเสริมความพรอมของรางกายเปน
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของโปรแกรมตาง ๆ ของชีวาศรม โดยผูที่มาพัก อาจเริ่มตนกิจกรรม
ในแตละวันดวยการปฎิบัติไทชิ หรือ การยืดตัวภายใน ศาลากลางแจงริมทะเล และจบลงดวยการ
เดินออกกําลังกายชนชายหาดและ ตลอดวันมีการสอนการบริหารรางกายภายในสตูดิโอปรับ
อากาศ ซึ่งรวมกันกับการออกกําลังกายในอาคารริมน้ําและยิมเนเซียม จะมีผูฝกสอนที่เชี่ยวชาญ
คอยใหคําแนะนําตลอดเวลา นอกจากนี้อากาศริมทะเลและน้ําทะเลก็มีสวนชวยในการสรางเสริม
สุขภาพดวย
9. โปรแกรมที่หลากหลาย ชีวาศรม มีโปรแกรมที่มากมายหลากหลายประเภท จาก
การวงแผนดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ สวนตัว คหกรรม ไปจนถึงกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ เชน ศิลปะ
ปละหัตถกรม เกมส รวมทั้ง กีฬาประเภทตาง ๆ เชน การแลนเรือและวินเซิรฟ เทเบิลเทนนิส และ
การขี่จักรยานขึ้นเขา นอกจากนี้ชีวาศรม สามารถจัดการเลนกอลฟและเทนนิสในบริเวณใกลเคียง
ใหกับผูที่มาใชบริการดวย
10. โภชนาการและอาหาร ชีวาศรม มีรายการอาหารสําหรับสุขภาพ โดยใชเครื่องปรุง
สดใหม แ ละมี ป ระโยชน พื ช ผั ก สมุ น ไพร และผลไม เ ก็ บ จากสวนไร ส ารพิ ษ ของชี ว าศรมเอง
จัดเตรียมโดยพอครัวชาวไทยและตางประเทศที่แสดงใหเห็นวาอาหารเพื่อสุขภาพนั้นก็สามารถปรุง
ใหอรอยและนารับประทานได
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ชีวาศรมมีโภชนาการคอยใหคําแนะนําและจัดโปรแกรมที่ไดผลแกผูใชบริการที่ตองการ
ลดน้ําหนักและระบุจํานวนแคลอรี่และไขมันของอาหารทุกชนิดในรายการอาหาร นอกจากนี้ชีวา
ศรมยังมีการใหบริการวิเคราะหโภชนาการสําหรับผูที่ตองการปรับปรุงนิสัยในการกิน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการของชีวาศรม
1. การบํารุงหนาและเสริมความงาม
2. การบํารุงผม มือ และเทา
3. กิจกรรมเสริมสุขภาพและผอนคลาย
- การประเมินความแข็งแรงของรางกาย
- การฝกสอนรายบุคคล
- การสอนแอโรบิคและเสต็ปแอโรบิค
- การฝกซอมความแข็งแรงของรางกาย
- การสอนแอโรบิคในน้ําและการเสริมสรางความพรอมทางน้ํา
- การสอนการยืดตัว การทรงตัว และการวางแนวรางกาย
- การสอนการบริหารหลัง หนาทอง สะโพก และตนขา
- โยคะ ไทชิ และ การฝกสมาธิ
- การเดินตามชายหาดและการปนจักรยานขึ้นเขา
4. การรักษาแบบนวด
- นวดไทยแผนโบราณ
- นวดแบบสวีดิช
- นวดแบบชิอัทสึ
- นวดตัวและนวดหนาดวยหัวน้ํามัน “อโรมาเธอราพี”
- นวดไหล และ หลัง
- นวดเทาเนนเสนประสาทแบบ “รีฟล็กซโซโลยี”
- นวดแบบ “จีไฟฟไวโบร”
5. การบําบัดรางกาย และไฮโครเธอราพี
- นวดใตน้ํา
- ดีลักซไฮโดรเธอราพี
- การฉีดลดไขมันและเซลลูไลทแบบอไฮโดรเจ็ท
- การปรับปรุงกระชับรูปทรง
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- การพอกตัวดวยการใชสาหรายทะเล
- การขัดตัวและใชอางไฮโดรเธอราพี
- การขัดตัวโดยใชสมุนไทรไทย
- การขัดตัวดวยบวบ
- การขัดหลัง
- การกระชับกลามเนื้อดวยไฟฟา
- การลอยตัวในหองลอยน้ํา
- การกระชับทรวงอก
- การลอดความหยอนยานของสะโพกและตนขา
6. โปรแกรมทางเวชกรรม
- การตรวจรางกาย
- การวิเคราะหโภชนาการ
- โปรแกรมการตรวจวิเคราะหเลือด
- การวิเคราะหปญหาสุขภาพจากดวงตา
- โปรแกรมการทดสอบภูมิแพ
- รายการอาหารลางพิษ
- โปรแกรมการลดน้ําหนักและลดสัดสวน
- โปรแกรมฟตเนสดวยออกซิเจน
- ดุลยภาพบําบัด
7. การบรรยายและกีฬา
- การสาธิตดานความงาม
- การสาธิตการปรุงอาหารแบบสปาควีซีน
- เวิรคชอบทางดานสุขภาพและความงาม
- กีฬาทางน้ํา
สิ่งอํานวยความสะดวกของชีวาศรม
1. หองริมทะเล 33 หอง และหองชุด 7 หอง
2. หองเรือนทรงไทย 17 หอง
3. ศาลาฝกโยคะ และไทชิ
4. ศาลานวดตัวกลางแจง 1 หลัง
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5. อาคารน้ําพรอมสระวายน้ําในรม หองอบไอน้ําเลนระดับ สระน้ําเย็น อางสําหรับ
บําบัดเทา และอางน้ําวน
6. สระวายน้ําแบบกลางแจง
7. Gymnasium
8. Exercise Studio and Dancing Room
9. สตูดิโอสําหรับเทคนิคพิลาติส 1 หอง
10. สปาแยก ชาย หญิง
11. หองบําบัดสําหรับ หนา ตัว นวด และเสิรมสวย 18 หอง
12. หองสําหรับนวดแผนไทย โบราณ 7 หอง
13. หองสําหรับนวดแผนไทยโบราณนอกอาคาร 2 หอง
14. ศูนยไฮโดรเธอราพี 6 หอง หองไฮโดรเจ็ท 1 หอง และหองลอยตัวอีก 1 หอง
15. หองสปาสวีท 1 หอง
16. หองบําบัดทางการแพทย 6 หอง
17. หองใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพและความเปนอยูที่ดี 3 หอง
18. หองทําผม
19. หองเสริมสวยมือ และ เล็บ
20. หองแตงหนา
21. บูติค
22. เลานจ
23. หองสมุด
24. หองศิลปะ และ หัตถกรรม
25. หองอาหาร 2 หอง
26. หองเลานจ 1 หอง
27. หองประชุม 1 หอง
การวิเคราะห กรณีศึกษา : ชีวาศรม อินเตอรแนชั่นเนล เฮลท รีสอรท
ชีวาศรม อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทรีสอรท เปนสปาประเภท Destination Spa แหงเดียว
ในเมื อ งไทย และมี ดีก รี ติดอั น ดั บโลก เปนเครื่ อ งการัน ตี แสดงใหเ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพในด า นการ
ใหบริการทางสุขภาพ ซึ่งสนองตอวัตถุประสงคของโครงการ ไดตรงตามเปาหมาย
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ที่ตั้งของชีวาศรม อยูริมทะเลหัวหิน ซึ่งมีความสวยงาม การออกแบบอาคารใชรูปแบบ
สถาปตยกรรมไทยมาประยุกตใหเขากับความเปนรีสอรท ไดประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง การ
ออกแบบวางผังที่มีทางเดินหลักเพียงเสนทางเดียวเชื่อมทุก Function ทําใหเกิดการพบปะพูดคุย
ระหวางแขกที่มาพักดวยกันเปนอยางดี
การวางผังอาคารเปนมุม 45 องศา กับแนวที่ดินทําใหลดความแนนของอาคารลงไป
ไดมาก และเพิ่มความนาสนใจใหกับที่วางไดดังที่สถาปนิกตองการ การจัดบรรยากาศภายใน
โครงการใหความรูสึกที่เปนสวนตัวสูงมาก รูสึกตัดขาดจากโลกภายนอกได แตจากผลดังกลาว ทํา
ใหความสําคัญของตัวพื้นที่ตั้งเองลดลงไป ทั้งที่เปน Site ติดทะเล แตไมสามารถรับรูไดถึง
บรรยากาศของความเปนที่ดินริมทะเล
รูปแบบของสถาปตยกรรมในโครงการ มีทั้งแบบอาคารที่เปนอยางไทย และอาคารที่
เปนแบบตะวันตก ทําใหเกิดความรูสึกที่ขัดแยงกันเองในรูปแบบของตัวโครงการ
สวนของหองเครื่องของโครงการถูกจัดวางไวในระดับที่ต่ํากวาพื้นดิน ทําใหเกิดปญหา
เรื่อง การระบายน้ําเมื่อฝนตก
สรุปขอดีของชีวาศรม อินเตอรเนชั่นแนล เฮลท รีสอรท
1. การเดินทางสะดวกเพราะอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ เขาถึงไดงายเพราะตั้งอยูถนน
ใหญ
2. มีการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมที่ทําใหเกิดบรรยากาศรองรับความเปนสวนตัว
ของแขกผูมาพักไดเปนอยางดี ทําใหไดพักผอนอยางเต็มที่ ตรงตามจุดประสงคหลักของโครงการ
3. ที่ตั้ง มีภูมิ ประเทศที่สวยงาม เนื่องจากอยูติดทะเลจึง ไดรับลมจากทะเล ทํา ให
อากาศภายในตัวโครงการเย็นสบาย แมในสวนที่ไมไดติดเครื่องปรับอากาศก็ตาม
4. การจัด Circulation ภายในไมซับซอน แยกสวนของพนักงานกับลูกคาอยางชัดเจน
โดยเสนทางเชื่อมตอของแตละ Zone ภายในโครงการมีเสนทางเดียว ทําใหไมสูญเสียพื้นที่ในการ
ใชออกแบบสวนใชสอย และสามารถใชพื้นที่ไดอยางเต็มที่
สรุปขอเสียของชีวาศรม อินเตอรแนชั่นแนล เฮลท รีสอรท
1. การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม ไมมีความเชื่อมโยงตอบรรยากาศรอบ ที่ตั้งที่ติด
ทะเล ทําใหขาดผลประโยชนจากการเลือกที่ตั้งอันมีภูมิทัศนเปนทะเลที่สวยงาม
2. การออกแบบในส ว นของรูป แบบทางสถาป ต ยกรรมไม เ ข า กั น ทํ า ให เ กิ ด ความ
ขัดแยงกันเองในรูปลักษณของตัวโครงการ
3. การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมภายในตัวโครงการไมมีความสัมพันธกับผูมาใช
โครงการเลย เนื่องมาจากเปนเครื่องประดับเฉย ๆ ไมคุมคาตอการออกแบบ
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กรณีศึกษาที่ 3 “THE EVASON HUA HIN”
วัตถุประสงคของการศึกษาโครงการ
1. เพื่อศึกษากิจกรรมของโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับวิทยานิพนธ
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการเพื่อนํามาประยุกตใชกับหัวขอวิทยานิพนธ
3. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของสถานที่ตั้งของโครงการ เพื่อความเหมาะสม
4. เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปแบบของหองพักของโครงการ
5. เพื่อศึกษาโครงสรางของบุคลากรของโครงการเพื่อการนํามาประยุกตใชกับหัวขอ
วิทยานิพนธ
สถานที่ตั้ง 9 หาดปากน้ําปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปนที่พักในรูปแบบของรีสอรทแอนดสปา บนเนื้อที่ 58 ไรที่ตั้งของโครงการอยูใกลกับ
ทะเลปากน้ําปราณ โดย THE EV ASON HUA HIN เปนรีสอรทที่มีความครบวงจรทางดานการพัก
อาศัย โดยที่ THE EV ASON HUA HIN เปนโครงการที่สรางตอมาจาก โครงการที่ชื่อวา The
Aldiana Club ซึ่งเปนโครงการบานพักอาศัยในรูปแบบของรีสอรทเชนเดียวกัน ภายในโครงการ
ของ THE EV ASON HUA HIN เปนลักษณะของที่พักที่มีรูปแบบของความสะดวกสบาย มีความ
เงียบสงบ แตก็มีความเปนสวนตัวหรูหรา และมีความรูสึกที่เปนบานที่มีผูใหบริการตลอดเวลา
กลุมเปาหมายของโครงการ
โดยสวนใหญแลว เปาหมายของโครงการที่ THE EV ASON HUA HIN จะเปนผูที่มา
ใชบริการที่มาจากตางประเทศ โดยสามารถแบงลักษณะของผูที่เขามาใชบริการที่เปนชาวตางชาติ
ไดดังนี้
1. นักทองเที่ยวจากทวีปยุโรป และอเมริกา
2. นักทองเที่ยวที่มาจากกลุมทวีปเอเชีย ไดแก ญี่ปุน จีน เกาหลี
สวนผูที่มาพักที่เปนชาวไทยจะแบงออกไดเปน 2 กลุมไดแก กลุมแรกเปนกลุมของคนที่
อยูอาศัยใกล ๆ กับโครงการ และกลุมที่สอง จะเปนคนที่อยูภายในโครงการ โดยมากแลวคนไทยที่
เขามาใชบริการโครงการจะเปนการเขามาพักในชวงที่เปน Low Season เนื่องจากราคาของที่พัก
จะมีราคาที่ถูกกวาเดิมประมาณ 30-50 %
รูปแบบของหองพัก
ภายในโครงการ THE EVASON HUA HIN สามารถแบงรูปแบบออกเปน 4 รูปแบบ
ดังนี้
1. EVASON ROOM มีขนาดหอง 34 ตารางเมตร มีจํานวนหองพัก 40 หอง
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2. EVASON STUDIO ROOM ขนาดหองพัก 59 ตารางเมตร จํานวน 76 หองพัก
3. EVASON ROMANTIC BEACH FRONT STUDIO ROOM ขนาด 60 ตารางเมตร
จํานวน 8 หองพัก
4. EVASON POOL VILLA ขนาด 90 ตารางเมตร จํานวน 40 หลัง
จํานวนผูใชบริการของโครงการ
จากในชวงที่เปน High Season ของโครงการ จํานวนผูที่เขามาใชบริการที่มากที่สุดจะ
ไดจากการคํานวนทั้งโครงการ โดยวิธีการคิดมาจากการที่หองพักของ THE EV ASON HUA HIN
จะมาจากการที่หองพักของแตละหองพักจะจํากัดจํานวนผูที่เขามาพักอาศัย จํานวนเพียง 2 คน
เทานั้น ดังนันการคิดจํานวนผูที่เขามาใชบริการจึงเปนดังนี้
2 (40+76+8+40) =328 คน
จํานวนบุคลากรของโครงการ
ตารางที่ 11 จํานวนบุคลากรของโครงการ THE EV ASON HUA HIN
Department
Admin
General Manager
-Secretary
Strategic Planner
Security Planner
Room Division
Resort Manager
-Personal Assistant
Security
Front Office
Housekeeping
Laundry
Human Resource
Training
Activity

Existing

Target

%

1
1
0
1

1
1
0
1

0.25
0.25
0
0.25

1
1
16
57
55
14
9
2
15

1
1
4
52
62
14
9
3
14

0.25
0.25
13
15.5
3.5
2.25
0.75
305
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ตารางที่ 11 (ตอ)
Department
Finance
Consultant
Food & Beverage
Main Kitchen
Steward
Engineering
Gardener
Sale Department
Jewelry
Internship
Management Trainee
Total

Existing
25
1
66
55
12
37
13
0
1
0
0
367

Target
25
1
68
58
8
39
20
1
1
3
1
400

%
6.25
0.25
17
14.5
2
9.75
5
0.25
0.25
0.75
0.25
100

จากการวิ เคราะห รูปแบบของโครงการ ไดวา โครงการในรู ปแบบของรีสอรท THE
EVASON HUA HIN เปนที่พักในระดับ 5 ดาวซึ่ง สัดสวนของบุคลากรของโครงการ : จํานวนผูที่
เขามาใชบริการในโครงการจะเปน 1.2:1
หมายความวา จํานวนผูที่มาใชบริการโครงการ 1 คน จะตองมีบุลากรในโครงการ 1.2
คน เปนอยางนอยในโครงการ
จุดเดนของโครงการ
1. มีแนวความคิดในการออกแบบ (Concept) ที่ดี มีความเหมาะสม และกอใหเกิด
บรรยากาศที่เปนบานที่นาอยู ดูแลวอบอุน จึงดึงดูดผูที่มาใชงานอยากกลับมาใชงานอีก
2. มี ค วามหลากหลายในรู ปแบบของหอ งพั ก ในโครงการ ทํา ใหลู ก คา มีตั ว เลื อกที่
หลากหลายในการเลือกที่พัก
3. ที่พักมีความเปนสวนตัวสูง เหมาะสําหรับผูที่ตองการความเปนสวนตัว
4. การใหบริการนั้นมีความเพียบพรอม และมีการใหบริการอยางครอบคลุมและทั่วถึง
5. การออกแบบรายละเอียดของโครงการนั้นทําไดดี มีการคิดถึงรายละเอียดในทุก
อยาง ทําใหความกลมกลืนไปตลอดทั้งโครงการ และมีความนาสนใจ
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จุดดอยของโครงการ
1. กิจกรรมโครงการขาดความชัดเจน และไมมีความนาสนใจเทาที่ควร จึงทําใหตัว
โครงการขาดความโดดเดนในเรื่องของกิจกรรม
2. เนื่องจากตัวราคาของที่พักมีราคาคอนขางสูง ทําใหเกิดการจํากัดผูใชงานที่เปน
ชาวตางชาติเทานั้น ถึงแมวาจะมีการลดราคาในชวงที่เปน Low Season ก็ตามที หองพักก็ยังคงมี
ราคาที่แพงกวารีสอรทในรูปแบบเดียวกัน
3. ที่ตั้งของโครงการคอนขางหาไดยาก
4. ตัวโครงการยังขาด Landmark ที่นาสนใจ
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ตารางที่ 12 แสดงสรุปการวิเคราะหขอมูลกรณีศึกษา
ขอมูลเปรียบเทียบ

อาศรมวงศสนิท

ประเภทของสถาน โฮมเสตย
สุขภาพ
แนวคิดหลักในการ เพื่อเผยแพรแนวทาง
จัดตั้งโครงการ
ธรรมชาติสูผูสนใจ
ทั่วไป
สถานที่ตั้ง
บริเวณริมถนนหลวง
ริมคลองรังสิต
คลอง 15 จ.นครนายก
อาคาร
อาคารเกา
โปรแกรมการรักษา เยียวยารักษาตนเอง
สุขภาพ
และผูอื่นแนวทาง
ธรรมชาติ

ชีวาศรม อินเตอร
เฮลท รีสอรท
เดสทิเนชัน่ สปา

THE EVASON
HUA HIN
บานพักตากอากาศ

เพื่อดูแลสุขภาพ และ
ความงามควบคุมดวย
แพทยเฉพาะทาง
บริเวณริมถนนหลวง
เลียบหาดหัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ
อาคารใหม
สุขภาพและความงาม
ผสมผสานการแพทย
ทางเลือก

เพื่อการพักผอน
และออกกําลังฟนฟู
สมรรถภาพรางกาย
บริเวณริมถนนหลวง
ปากน้ําปราณ
จ.ประจวบคีรีขันธ
อาคารใหม
พักผอนและ
กายภาพบําบัด

ตารางที่ 13 แสดงสรุปรูปแบบโครงการสถานสุขภาพ (ปราณะยามะ)
โปรแกรมการรักษาสุขภาพ
ประเภท
บานพักตากอาคาร (แนวทางธรรมชาติบําบัด)
แนวคิดในการจัดตั้งโครงการ เพื่อเผยแพรแนวแนวทางธรรมชาติสูผูสนใจทั่วไป
(โดยผูเขาโปรแกรมเปนศูนยกลาง)
ที่ตั้งโครงการ
1. กลมกลืนและสัมพันธกับเนื้อหา
2. แสดงความสัมพันธกับเมือง
อาคาร
อาคารใหมหรืออาคารเกา (ที่วางภายในและภายนอกสัมพันธ
กับจุดมุงหมายและโปรแกรมสุขภาพ)
โปรแกรมการรักษาสุขภาพ เยียวยารักษาตนเองและผูอื่นแนวทางธรรมชาติ
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สรุปรูปแบบโครงการ
จากการศึกษากายภาพของปราณะยามะ โดยลักษณะที่เห็นเปนรูปธรรม คือ การ
ควบคุมลมหายใจอยางสมดุลเปนองครวมภายในรางกายมนุษย โดยที่สัมพันธกับอากาศแวดลอม
ทั้งจาก แสงแดด อากาศ น้ํา ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามหองอุณหภูมิแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนและ
คารบอนไดออกไซดในระบบหายใจ ซึ่งสัญลักษณคือ ปอด เปนอวัยวะภายในรางกายที่รับกาซ
ออกซิเจนผานเขาสูกระแสเลือดแผซานซึมซาบสูระบบตาง ๆ ภายในรางกายเพื่อเปรียบเปรยกับ
ตํานาน มัศยาเรนทรา ที่ฝกปราณะยามะเชื่อมรวมกับพรขององคศิวะเทพที่แนะนําวิธีการหลุดพน
ดวยโยคะกับพระมเศรีนางปาวตีแลวกลับกลายเปนมนุษย สัมพันธกับคติจักรวาลฮินดูในจักรที่ 4
โดยหลักทฤษฎี (OrganicEvolution) สรางที่วาง บรรยากาศ (Voi) เพื่อสรางสภาวะผอนคลาย
ความเครียด จากตนเองสอดคลองกับธรรมชาติ
ดวยภูมิศาสตรดานสถานที่แหงความสมบูรณ ในเขตที่ราบลุมริมน้ําเจาพระยา (โดย
หยิบยกบริบทบานไทยในอดีต สรางสัมพันธอยูรวมและเคารพธรรมชาติในอดีต ที่ รมเย็น เรียบงาย
โดยทางเลือกหนึ่งจากโปรแกรมรักษาสุขภาพแนวทางธรรมชาติบําบัด ที่ยึดหลักทฤษฎี
ที่เชื่อวา มนุษยเกิดมาจากธรรมชาติและใหพลังชีวิตติดตัวมาแตเราเกิด เมื่อรางกายไมสมดุลก็จะ
รัก ษาตัวเองไดโ ดยอัตโนมัติ ซึ่งคุ ณหมอเจ ค็ อบ นักธรรมชาติบํา บัดที่ยึดการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางของทาน มหาตมคานธี ในสมัยที่ทานติดคุกการเมืองและเปนโรครายแรงแตทานกลับมี
ชีวิตรอดมาไดดวยความเชื่อและวิธีบําบัดในแบบเดียวกันโดยใช น้ํา โคลน การฝกปราณโยคะ
อุณหภูมิความรอนและความเย็น ทดลองรักษากับตัวทานเอง ในการบําบัดดังกลาว คือถารางกาย
เราปวยแปลวารางกายเราสะสมพิษไวมากจนรับไวไมไหวถึงแสดงอาการออกมา ดังนั้นจึงตองอด
และขับสารพิษออกจากรางกายกอน ทางออกที่ดีที่สุดคือขับออกดวยน้ําจากรางกายมนุษยที่มีถึง
70% และเชื่อวาการอดจะสรางพื้นที่วางไมยึดถือตัวตนทําใหเกิดความโลงเพื่อรับสิ่งใหม ๆ โดย
การควบคุมปราณเจาของรางกายเอง และเมื่อคนเมืองหยุดวงจรการดํารงชีวิตแบบเดิมที่เรงรีบ
สะสมความเครียดไวไมสอดคลองกับธรรมชาติจนเสียสมดุล จึงตองปรับจังหวะชีวิตใหมโดยหวน
คืนสูสมดุล
สรุ ป การศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพของปราณะยามะ ที่ เ ห็ น เป น รู ป ธรรม และ
นามธรรม ทําใหวิธีการปฏิบัติปราณะยามะในความเชื่อแบบโยคีสูการทดลองที่เปนวิทยาศาสตร
เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่ควรนําไปปฏิบัติโดยอาศัยตัวแปรในการสรางพื้นที่โลง ที่เคลื่อนไหว
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แตหยุดนิ่ง ในการควบคุมปราณในรางกายใหสมดุลในการใชชีวิตประจําวัน สวนการทดลองใหเกิด
พื้นที่ ๆ สัมพันธกับภูมิอากาศ ทิศทางในเขตเมือง เพื่อความผอนคลายเกิดสภาวะสุขสูรางกาย
จึง สามารถสรุปประเด็ น ขอมูล ในการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อ งต า ง ๆ ที่ส ามารถ
เชื่อมโยงกันไดตามแผนภาพดังนี้

ภาพที่ 12 ภาพแผนภูมิแสดงความสัมพันธของขอมูลสูการออกแบบโปรแกรม
ตารางที่ 14 จักรที่ 4 (ปราณะยามะ)
จักรที่ 4 (ปราณะยามะ) และรายละเอียด
ลําดับ

ชื่อ

1.
2.

สัญลักษณ

ความหมาย

วัตถุประสงค

อนาหตะ (อนัตตา)

เหนือโลก ไมมี
ตัวตน

เพื่อดับความมี
ตัวตนในปกติชีวิต

ดอกบัว 12 กลีบ

อารมณดานบวก

เพิ่มพลังชีวิต
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ตารางที่ 14 (ตอ)
จักรที่ 4 (ปราณะยามะ) และรายละเอียด
ลําดับ

ชื่อ

3.

สัญลักษณ

ความหมาย

วัตถุประสงค

รูปดาวหกแฉกใน
วงกลม

เวลาแหงสมดุล

ภูมิแหงสมดุล

4.

สีขาว

ที่วา ง,บริสุทธิ์

แปรเปลี่ยนทุก
ฤดูกาล

5.

รังสีเขียว

สะอาด สดชื่น

ขับสารพิษ

6.

ศูนยกลางของทรวงอก
ขวามือของหัวใจ

ปอด

ควบคุมการหายใจ
และไหลเวียนโลหิต

7.

ความกลมกลืน และ
ความเห็นอกเห็นใจ

รัก ให รับใช

เคารพธรรมชาติ

8.

ไทมัส

ปกปองกอนการ
รักษา

ควบคุมระบบ
การภูมิคุมกัน
ในรางกายมนุษย

9.

มัศยา

ชีวิตแรกที่
เกิดขึ้นในน้ํา

ปอดขยายตัว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวทางในการนํา ผลจากการฝกปราณะยามะดวยควบคุม
ลมหายใจ เพื่ อผ อนคลายความเครีย ด มาใชในการออกสภาพแวดล อมภายในสถานสุขภาพ
สําหรับคนเมือง โดยวิจัยอยูบนฐานขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม แบงกระบวนการเปน 2 สวน
คือการวิจัยขอมูลและการออกแบบ ดังนี้

ภาพที่ 13 แผนภาพแสดงแนวทางการวิจยั โครงการสูงานออกแบบภายใน
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จาการจัดกรอบแนวคิดขางตน โดยการจัดระเบียบวิธีวิจัยใหเกิดความเหมาะสมกับ
โครงการ โดยแบงขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. แนวทางการแปรรูปแนวคิดสูงานออกแบบ
3. การศึกษาพื้นที่โดยรวม
4. กําหนดพื้นที่เพื่อศึกษา
5. การกําหนดกลุมประชากรตัวอยางในการวิจัย
6. การสรางเครื่องมือในการวิจัย
7. การเก็บรวบรวมขอมูล
8. การวิเคราะหขอมูล
9. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
10. ขอเสนอแนะที่ไดรับจาการศึกษา
เลือกแหลงขอมูลเพื่อทําการศึกษา
โดยเลือกบุคคลและสถานที่ที่มีเนื้อหาตามประเด็นขอมูลดังนี้
1. แหลงขอมูลเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับการปราณโยคะ
1.1 จาก คุณหมอเจค็อบ วาทักกันเชรี นักธรรมชาติบําบัด ผูกอตั้ง โครงการ อบรม
ธรรมชาติบําบัดตํารับอินเดีย อาศรมวงศสนิท
1.2 จาก คณะแพทยอาสาในโครงการ อบรมธรรมชาติบําบัดตํารับอินเดีย อาศรม
วงศสนิท
1.3 จากผูปวยที่เขารับการอบรมในโครงการ อบรมธรรมชาติบําบัดตํารับ อินเดีย
อาศรมวงศสนิท
1.4 จากทีมงานสถาปนิกที่ออกแบบ โครงสรางที่รวมออกแบบโครงการ อาศรม
วงศสนิท
โดยทําการเขาไปศึกษาถึงสถานที่จริง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและถายภาพ
เพื่อใหเขาถึงความหมาย วิธีการ ขั้นตอนของการใชปราณโยคะเพื่อบําบัด อีกทั้งไดรับรูถึงแนว
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ทางการออกแบบที่ตอบสนองตอกิจกรรมในโครงการ ออกแบบโปรแกรมโดยยึดหลักปราณโยคะ
เพื่อผอนคลายสุขภาพสอดคลองกับพื้นที่ภายในสถานสุขภาพไดอยางเหมาะสม
2. การเลือกโครงการในการเก็บขอมูลเพื่อทําการศึกษากิจกรรมในการผอนคลาย
ความเครียดดวยปราณโยคะ กับการนําปราณโยคะ มารวมในการบําบัด โดยศึกษาเก็บขอมูลจาก
การสอบถามในสถานที่จริง ดวยการถายภาพ สัมภาษณ และเขารวมกิจกรรมเพือ่ ทราบถึงแนวทาง
บําบัดสูขอเสนอแนะ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การเก็บขอมูลขั้นทุติยภูมิ และปฐมภูมิ เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และ
รายงานวิชาการทางธรรมชาติบําบัดและในผอนคลายความเครียดดวยปราณโยคะ และเนื่อหาที่
เกี่ยวของเพื่อนํามาวิเคราะหเนื้อหาในขั้นตน เพื่อสรางกรอบและประเด็นในการศึกษา การเลือก
พื้นที่ตัวอยางในการศึกษาและออกแบบ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย แบบสํารวจ แบบสอบถาม และ
แบบสังเกตการ โดยทําการจดบันทึก
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ใชการสํารวจ ดานสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่และกิจกรรมของคนในโครงการโดยหาประเด็นเรื่องการนําปราณะยามะมาใช
บําบัดผูปวย ในดานรางกายและจิตใจ

บทที่ 4
การวิเคราะหโครงการและแนวความคิดในการออกแบบ
ในบทที่ 4 นี้เปนการวิเคราะหลักษณะโครงการและสถานที่ตั้งและสภาพแวดลอมของ
โครงการตองมีความเกี่ยวของกับตัวแปร คือ คติความเชื่อฮินดู (โยคะ) จึงทําใหโครงการเกิดขึ้น
ตอบรั บ กับ บริ บ ทสภาพแวดล อ มนั้ น ๆ ส ว นลั ษ ณะโครงการ วิ เ คราะห จ ากวั ตถุ ป ระสงค และ
องคประกอบของโครงการ รวมถึงกิจกรรมภายในโครงการที่เกิดขึ้น
การวิเคราะหลักษณะของโครงการ
1. การวิเคราะหโครงการ
1.1. ความเปนมาของเขตธนบุรี
เดิมชื่อวาอําเภอราชคฤห มีฐานะเปนอําเภอชั้นในขึ้นตรงกับกรมนครบาล
โดยตรงตั้งอยูในพื้นที่ของวัดราชคฤหจึงเรียกวาอําเภอราชคฤห ตอมาไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ เปลี่ยนชื่อ อําเภอราชคฤหเปนอําเภอบางยี่เรือเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2459 และ
วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2459 ไดป ระกาศเปด ที่วา การเปน เอกเทศของตัว เอง สาเหตุที่เ ปลี่ย นชื่อ
อําเภอราชคฤห เปนอําเภอบางยี่เรือ เพราะวาในสมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานี ประเทศไทยไดมี
การติดตอคาขายกับประเทศจีนใชเรือสําเภาลําเลียงรับ-สงสินคาในบริเวณใกลเคียงกับวัดรา
ชคฤห มีพระญาติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 2 คน นําเรือสําเภามาจอดอยูเปนประจํา จึงเรียก
ตําบลนี้วา “บางยี่เรือ” คําวายี่แปลวาสองในสมัยโบราณมักนิยมเรียกทองถิ่นหนึ่ง ๆ วา “บาง” จึง
เรียกบริเวณแถบนั้นวา “บางยี่เรือ” และอําเภอราชคฤหตั้งอยูในพื้นที่บางยี่เรือ จึงเปลี่ยนชื่อเปน
อําเภอบางยี่เรือ
ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอําเภอบางยี่เรือ เปนอําเภอธนบุรีเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2482 เนื่องจากจังหวัด ธนบุรีเคยเปนราชธานีมากอนและเพื่อเปนการเฉลิมพระ
เกียรติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีดวย และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2510 ไดยายที่ทําการอําเภอมา
อยู ณ สถานที่แหงใหมภายในบริเวณวัดเวฬุราชิน ตําบลบางยี่เรือ ตราบเทาทุกวันนี้
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1.2 ลักษณะภูมิศาสตรของเขตธนบุรี
เขตธนบุรี
ทิศเหนือ
ติดกับ เขตบางกอกใหญ
ทิศใต
ติดกับ เขตจอมทอง เขตราษฏรบูรณะ และ เขตบางแคแหลม
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตคลองสาน
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตเขตภาษีเจริญ และเขตจอมทอง
เขตธนบุรีเปนเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 8.566 ตารางกิโลเมตร
สภาพทั่วไปเปนที่ราบลุม มีแมน้ําลําคลองไหลผานทั่วถึงกันตลอดทองที่

ภาพที่ 14 แสดงแผนที่เขตธนบุรี
1.3 พื้นที่ภายในชุมชนสําเหรเขตธนบุรี
1.3.1 ที่มาและประวัติ
1.3.2 วัตถุประสงคในการสรางโรงงานแปรรูปไม
1. เพื่อชักลากซุงจากทางแมน้ํานํามาแปรรูปเพื่อขายสงตลาดคาไม
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2. ที่พักอาศัยของคนงาน
1.3.3 พื้นที่และสวนในบริเวณโรงงานแปรรูปไม
บริเวณโรงงานแปรรูปไม มีพื้นที่ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูถนนเจริญนคร
ซอย 57/1 แขวงสําเหร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พื้นที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู เปนโรงงานเกา
ออกแบบเปน shelter พื้นที่ 2,747 ตารางเมตร แบงเปนสวน ๆ ไดดังนี้
1. โรงงานและทางเทา 900 ตารางเมตร
2. สนามหญา รวม 1,847 ตารางเมตร

ภาพที่ 15 แสดงแผนผังโรงงานไมแปรรูป
1.3.4 สภาพแวดลอมที่มีผลตอโครงการ
เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยูบริเวณถนนเจริญนคร ใกลกบั สะพานกรุงเทพฯ
สภาพแวดลอมที่มีผลตอโครงการไดแก
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1. ย า นพั ก อาศั ย ทั้ ง บริ เ วณถนนเจริ ญ นครและย า นฝ ง ธนบุ รี ซึ่ ง
สามารถเขาถึงโครงการไดอยางสะดวก ทั้งจากถนนรัชดาภิเษกและ จากวงเวียนใหญ สวนมาก
เป นชุ มชนเดิม นอกจากนั้ นทางฝงพระนคร กลุมเป าหมาย ไดแก บริเวณถนนเจริญกรุ งและ
หมูบานจั ดสรรในเขตบางคอแหลม ชุม ชนสาธุประดิษฐใ นเขตยานนาวาซึ่ง สามารถเขา ถึง ได
สะดวกจากสะพานกรุงเทพ
2. ยานธุรกิจการคา บริเวณถนนสาธรเหนือ – ใต ถนนสีลม ที่มี
รานคาและหางสรรพสินคาคอนขางมาก เปนยานการคาที่ตอบสนองตอผูสูงอายุในโครงการได
เปนอยางดี อีกทั้งยังมีบริการดานอื่น ๆ เชน บริษัทนําเที่ยวซึ่งสามารถใชประโยชนได

ภาพที่ 16 กลุม เปาหมายอาคารชุด และยานพักอาศัยเกา บริเวณถนนเจริญนคร
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ภาพที่ 17 ยานธุรกิจการคาบริเวณถนนสาธรเหนือ – ใต
1.3.5 การวิเคราะหทิศทาง แดด ลม ฝน และมลภาวะ
ขนาดพื ้น ที ่ตั ้ง โครงการเปน รูป สี ่เ หลี ่ย มผืน ผา ปลายเปด ดา นถนน
เจริญนคร
1. ดานสกัดทางทิศตะวันตก ติดถนนเจริญนครไดรับผลกระทบทางดาน
เสี ย ง ฝุ น ควั น จากถนนทั้ ง ในช ว งกลางวั น และกลางคืน เป น การรบกวนต อ การอยูอ าศั ย ของ
ผูสูงอายุ
2. ดานยาวทางทิศเหนือ ติดบานพัก ที่โลงและโรงงานเกา ซึ่งมีขนาด
ความสูงประมาณสองชั้น ซึ่งทําใหพื้นที่โครงการไดรับลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนลม
ในหนาหนาวไดดี และไมมีมลภาวะจากโรงงานเกา มีเพียงมุมมองที่ไมดีตอโรงงานเทานั้น
3. ด า นสกั ด ทางทิ ศตะวั นออก ติ ดแม น้ํ า เจ า พระยา ได รั บ มลภาวะ
ทางดานเสียงจากการคมนาคมทางน้ําโดยแมน้ําจะชวยนําความชื้นจากลมทางทิศใตเขาสูโครงการ
4. ด า นยาวทางทิ ศ ใต ติ ด ชุ ม ชนพั ก อาศั ย มี ข นาดความสู ง อาคาร
ประมาณสองชั้นดานนี้ สามารถรับลมประจําทางทิศตะวันตกเฉียงใตไดเปนอยางดี เนื่องจากผาน
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อาคารที่มีความสูงนอย และบริเวณที่โลงของปาชาโบสถสําเหรและของคริสตจักร สําหรับดานนี้ไมมี
มลภาวะ

ภาพที่ 18 แสดงทิศทางแดด ลม ฝน และมลภาวะของพื้นที่ตั้งโครงการ
1.3.6 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของพื้นที่ตั้งโครงการ
การใชที่ดินโดยรอบของพื้นที่ตั้งโครงการมีหลากหลายประเภท ไดแก
1. ดานทิศตะวันตก ประกอบไปดวยอาคารตึกแถวพาณิชยและพัก
อาศัยที่มีสภาพทรุดโทรมสูง 4 ชั้น มีการประกอบการคาขายเล็กนอย
2. ดานทิศเหนือ ประกอบดวยอพารทเมนตสูง 6 ชั้น อยูดานนอก
และบานพักอาศัย 2 ชั้น อยูดานในประกอบกับมีที่โลงขนาดใหญตอนกลางของดาน และมี
โรงงานเกาอยูติดพื้นที่บริเวณริมแมน้ํา เปนอาคารสูงสองชั้นลักษณะทรุดโทรม มีผลตอมุมมองที่
ไมดีตอโครงการ
3. ดานทิศตะวันออก ติดแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีบรรยากาศที่ดีเหมาะ
กับการพักอาศัย สําหรับดานฝงตรงขามมีวัดลาดบัวขาวอยูตรงพื้นที่ตั้งโครงการเปนมุมมองที่ดีตอ
โครงการ และสามารถใชสอยตามโอกาสวันสําคัญทางศาสนาได
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4. ดานทิศใต ประกอบดวยชุมชนพักอาศัยสูง 2 ชั้น มีสภาพการใช
งานดีไมสงผลเสียตอพื้นที่ตั้งโครงการ นอกจากนั้นยังมีปาชาโบสถสําเหรติดกับถนนเจริญนคร ไม
สงผลตอพื้นที่ตั้งโครงการ เนื่องจากมีชุมชนพักอาศัยกั้นระหวางกลาง บริเวณติดแมน้ํามีโบสถ
คริสตจักรซึ่งมีบรรยากาศที่ดีสามารถเขาถึงไดงายจากโครงการและมีโรงงานเกา ซึ่งไมสงผลเสีย
ตอโครงการเนื่องจากอยูไกล การทํากิจกรรมของโครงการมีการเชื่อมตอกับโรงแรม Marriott ซึ่ง
ดานหนาเปดเปน Shopping Mall เขาถึงไดสะดวกจากโครงการ

ภาพที่ 19 แสดงสภาพแวดลอมของพื้นที่ตั้งโครงการ
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ภาพที่ 20 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ตั้งโครงการ
สถานที่สําคัญที่เกี่ยวของกับโครงการ

ภาพที่ 21 สมเด็จพระเจาตากสินทรงวิปสสนากรรมฐาน
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ภาพที่ 22 โบสถคริสตจักร

ภาพที่ 23 ปาชาโบสถสําเหร
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ภาพที่ 24 วัดลาดบัวขาวฝงตรงขามที่ตงั้ โครงการ (ฝงพระนคร)

ภาพที่ 25 โรงแรม Marriott
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ภาพที่ 26 สถานีตาํ รวจ (ใหม) บุคคโล

ภาพที่ 27 อพารทเมนต
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ภาพที่ 28 โรงงานเกา

ภาพที่ 29 ตึกแถวบริเวณถนนเจริญนคร
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1.3.7 การวิเคราะหการเขาถึงที่ตั้งโครงการ
พื้นที่ตั้งโครงการติดกับถนนเจริญนครและแมน้ําเจาพระยา การเขาถึง
จึงเขาไดจากทั้งทางบกและทางน้ํา
ทางบก สามารถเขาถึงได สะดวกทั้ งจากฝง ธนบุรี และฝงพระนคร
ไดแกการเขาถึงจากถนนเจริญนครซึ่งมีการจราจรไมติดขัด โดยถนนเจริญนครเชื่อมตอกับเขต
คลองสานและเขตราษฎรบูรณะ โดยการเขาถึงสามารถเลี้ยวเขาโครงการไดทันทีเนื่องจากไมมี
เกาะกลาง ทําใหสะดวกตอการเขา ถึงแตอาจเกิดปญหาจราจรได การเขา ถึง จากฝง พระนคร
สามารถเขาถึงไดจากสะพานกรุงเทพ (เกา) และสะพานสาธร ซึ่งสามารถเลี้ยวเขาถนนเจริญนคร
ไดสะดวก
ทางน้ํา บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการไมอยูในแนวของเรือดวนและเรือขาม
ฟากทําใหการเขาถึงทางน้ําสะดวกและไมเปนอันตรายตอการสัญจรระหวางโครงการกับฝงพระ
นครโดยเฉพาะการเขาถึงวัดลาดบัวขาว

ภาพที่ 30 การวิเคราะหการเขาถึงพืน้ ที่ตั้งโครงการ
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ภาพที่ 31 สะพานกรุงเทพเกาและใหม

ภาพที่ 32 สะพานสาธร
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ภาพที่ 33 การคมนาคมบริเวณถนนเจริญนคร

ภาพที่ 34 ซอยขางอพารทเมนต
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ภาพที่ 35 ซอยชุมชนขางปาชาโบสถสําเหร
1.3.7 การวิเคราะหมุมมองของพื้นที่ตั้งโครงการ
พื้ น ที่ ตั้ ง โครงการมี มุ ม มองทั้ ง จากภายนอกทั้ ง ทางบกและทางน้ํ า
โดยเฉพาะจากถนนเจริญนครและแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมุมมองดังกลาวมีความสําคัญตอโครงการ
ทําใหเกิดความประทับใจเปนการดึงดูดกลุมเปาหมายใหสามารถเขามาใชงานไดมากขึ้น
1. มุมมองจากถนนเจริญนคร
เปนมุมมองจากภายนอกที่มีความสําคัญตอโครงการ เนือ่ งจากเปน
ถนนหลักและพื้นที่ตั้งโครงการอยูบริเวณจุดหักมุมของถนน ทําใหเปนการเปลี่ยนมุมมองที่ดีเขาสู
โครงการทั้งไปและกลับ ประกอบกับไมมีอาคารหรือสิ่งกีดขวางบางมุมมองดังกลาวและแนวเขต
ที่ดินดานติดถนนมีความยาวสงผลดีตอมุมมองเขาโครงการ
2. มุมมองจากแมน้ําเจาพระยา
เปนมุมมองเขาและออกที่สําคัญของโครงการ เปนมุมมองออกหลัก
ที่เปดออกสูแมน้ําเจาพระยาเพื่อพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมบริเวณริมแมน้ํา สําหรับมุมมอง
เขาจะสังเกตไดทั้งการคมนาคมทางเรือและพื้นที่ฝงตรงขามไดเปนอยางดี
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3. มุมมองจากสะพานกรุงเทพ
เปนมุมมองเขา – ออก ซึ่งสังเกตเห็นไดชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ตั้ง
โครงการอยูใกลกับสะพานประกอบกับไมมีอาคารสูงบังมีเพียงโรงแรม Marriott ซึ่งไมสงผลกระทบ
มากนัก ปจจุบันมีการทําสะพานกรุงเทพแหงใหมซึ่งมีความสูงมาก ทําใหในอนาคตมุมมองจาก
สะพานจะมีผลตอโครงการเปนจุดดึงดูดคนไดเปนอยางดี
4. มุมมองออกอื่นเชนบริเวณที่โลง และบานพักอาศัยเปนมุมมองที่ไม
มีผลตอโครงการ เนื่องจากอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงกับบริเวณดังกลาวทําใหเกิดอัตราเสี่ยงของ
มุมมองออกจากโครงการ ซึ่งสงผลเสียตอโครงการในอนาคตได

ภาพที่ 36 การวิเคราะหมมุ มองเขา – ออกของพืน้ ที่ตงั้ โครงการ
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ภาพที่ 37 มุมมองจากฝงพระนครเขาสูพ ื้นที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 38 มุมมองจากสะพานกรุงเทพเขาสูพื้นที่ตั้งโครงการ
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ภาพที่ 39 มุมมองจากสะพานกรุงเทพเขาสูวัดลาดบัวขาว (ตรงขามกับโครงการ)
1.3.8 ทางเทาและตนไมบนทางเทา
เนื่องจากถนนเจริญนครเปนถนนเกาแกสายหนึ่ง การพัฒนาถนนและ
ทางเทาจึงมีความพรอมตอการสัญจร โดยเฉพาะการเดินเทา ทางเทากวางประมาณ 4 เมตร มี
การจัดอุปกรณประกอบถนน (Street Furniture) ที่เปนระเบียบทั้งปายรถประจําทางใกลที่ตั้ง
โครงการ ถังขยะ เปนตน มีการปลูกตนไมใหรมเงาตลอดถนน
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ภาพที่ 40 ตนเสลาและตนตะแบกบนถนนเจริญนคร
การวิเคราะหลักษณะโครงการ
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการ
1.1 ประวัติและความเปนมาของโครงการ
โรงพยาบาลบลงนเครือบางปะกอก เริ่มแรกใชชื่อวา “บางปะกอกโพลีคลีนิค
เมื่อป พ.ศ. 2524 โดย พญ.เจรียง รศ.พิทยา จันทรกมล และไดเริ่มใหบริการเรื่อยมาจนกระทั่งไดมี
การขยับขยายการใหบริการออกไปเรื่อย ๆ จนสามารถขยายเปน “โรงพยาบาลบางปะกอก 1 “
และตอมาไดมีการกอสรางอาคารขึ้นใหมใหเปนโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําระดับมาตรฐานสากลใน
ป พ.ศ. 2536 และดวยเจตนารมณอันแนวแนที่ใหมีการตอบสนองความตองการของประชาชนใน
เขตชานตัวเมืองและประชาชนโดยทั่วไป พ.ญ.เจรียง จันทรกมล และคณะผูบริหารโรงพยาบาลใน
เครือบางปะกอกจึงไดขยายกิจการโรงพยาบาลขึ้นใหม รวมเปน 5 แหงดังนี้
1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปดดําเนินการ พ.ศ.2537 (250 เตียง)
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปดดําเนินการ พ.ศ.2539 (200 เตียง)
3. สถานพยาบาลบางปะกอก 5เปดดําเนินการ พ.ศ.2542
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4. คลีนิคอินเตอรเวชกรรม เปดดําเนินการ พ.ศ.2526
5. โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล เปด พ.ศ.2546 (300 เตียง)
เนื่องจากประชาชนและผูที่มาใชบริการในเครือบางกอกมีจํานวนที่มากขึ้น
เรื่อย ๆ และในสวนของงานทางดานฟนฟูสุขภาพของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ยังคงไม
เพียงพอตอความตองการของผูที่มาใชบริการ จึงเกิดความตองการที่จะสรางสถานสุขภาพขึ้นมา
ใหมโดยการสรางขึ้นมาในรูปแบบของสถานตากอากาศ เพื่อที่จะใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาไปใช
งานรวมกันไดพรอมกันกับผูที่มารับการรักษาเกี่ยวกับการฟนฟูสุขภาพรางกาย
ในปจจุบันโรงพยาบาลในเครือบางกอกทั้ง 5 สาขานั้นมีการใหบริการเกี่ยวกับ
กายภาพบําบัดอยู 3 อยาง ไดแก
1. โรงพยาบาลบางปะกอก1
2. โรงพยาบาลบางปะกอก3
3. โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล
โดยที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แหงนี้สามารถรับคนไขที่มารับการรักษาได 90 คนตอ
วัน โรงพยาบาลบางปะกอก1 35 คนตอวัน โรงพยาบาลบางปะกอก3 30 คนตอวัน โรงพยาบาล
บางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 25 คนตอวัน
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ภาพที่ 41 แผนผังแสดงการบริหารงาน รพ. บางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล
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ลักษณะของโครงการ
โรงพยาบาลบางปะกอก

------เปนโครงการที่มีความเปนไปไดเพื่อเชื่อมตอกับ
โรงพยาบาลบางปะกอก
------สถานสุขภาพในรูปแบบบานพักตากอากาศ

1.2 เวชศาสตรฟนฟู
เวชศาสตรฟนฟู ( Rehabilitation Medicine ) หมายถึงวิชาแพทยแขนงหนึ่ง
ซึ่งมุงรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย เพื่อชวยใหเขาเหลานั้นสามารถมีชีวิตอยูอยางคนทั่วไป
ทั้งในดานสภาพจิตใจและรางกาย
ในตางประเทศ บางแหงเรียกวา Physical Medicine & Rehabilitation ทั้งนี้
ความหมายเฉพาะทางที่รักษาผูปวยดวยเครื่องมือทางฟสิกส เชน แสง สี เสียง ความรอน ไฟฟา
เปนตน และบางแหงเรียก Rehabilitation Medicine อยูแลว
ในสาขาทางการแพทยเรามีหลายสาขาวิชา เชน อายุรแพทย กุมารแพทย สูติ
นารีแพทย ฯลฯ แตสาขาวิชาแพทยนั้น เมื่อคนไดผานพนระยะเฉียบพลันแลวไปเปนปกติก็คงไมมี
ปญหา แตถายังติดขัดเวชศาสตรฟนฟู ก็เขามามีบทบาททันทีเราแบงคนไขที่จําเปนที่จะตองรักษา
ดังนี้
Neo-muscular disorders กลุมผูปว ย ระบบกลามเนื้อและระบบประสาท
Masculo-skeletal disorders กลุมผูปวย โรคขอ
Amputees คือ การถูกตัดแขน,ขา
Cardio-Pulmonary disorders ไดแกพวก Acute myocardial
infarction,Chronic obstructivelung disease ฯลฯ
อื่น ๆ เชนพวกเปนเอ็นอักเสบทําใหหัวใหลขัด
จะเห็นไดวามีคนไขหลายประเภท ๆ ประเภทที่เวชศาสตรฟนฟูไดมากที่สุดที่
บุ ค คลเดี ย วคิ ด ว า ตนเองมี ค วามสํ า คั ญ ในการฝ ก ให ค นไข ป ระเภทนี้ นั้ น เป น ไปไม ไ ด การ
บํ า บัด รัก ษาตั้ง แตร ะยะแรกจนถึ ง ระยะสุ ดท า ยที่ เ ขากลับ ไปบ า นมี ค วามเป น อยูกับ ครอบครั ว
ชีวิตประจําวันของเขาไมลําบากมากหรือเปนภาระตอคนอื่น การฝกฝนใหระยะนี้นั้น ตองอาศัย
ทีมงาน (Team work) ที่ดีจะตองประสานงานกันเปนอยางดี

99
สถานสุขภาพแนวทางบานพักตากอากาศ
- ศูนยกลางบําบัด รักษาผูปวยหลังจากรักษาโรค
- ศูนยสุขภาพดวยธรรมชาติ
- แหลงขอมูลของผูสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ
1.3 บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานกายภาพบําบัด
1.3.1 แพทย ผูเชี่ยวชาญเรียกวา Physiatrist เปนบุคลากรที่ไดผานการเรียน
แพทยจนไดปริญญาบัตรแพทยศาสตรและไดรับการอบรมมาเปนอยางดี จะตองมีพื้นความรูดีดาน
กายวิภาค (anatomy) ประสาทวิทยา (neurology) ศัลยกรรมกระดูก (orthopedics) และโรคขอ
(arthritis) amputees และเด็กพิการ รวมกับความรูทางดาน Physical medicine ที่จะสามารถเอก
มาผสานในการรักษาได
1.3.2 นักกายภาพบําบัด (Physical Therapist) เปนเจาหนาที่ฝายเทคนิค
โดยใชเครื่องมือตาง ๆ รักษาคนไข
1.3.3 นักกิจกรรมบําบัด (Occupationl Therapist) เปนผูมีความรูระดับ
ปริญญาตรี มีการฝกคนไขที่มีปญหาอันละเอียดออน
1.4 ธรรมชาติบําบัด
Humanistic Care คือ กระบวนการดูแล รักษาสุขภาพรางกายมนุษยที่ดูแล
มนุษยใหเกิดความสุขที่ดีตั้งแตภายในและภายนอก ซึ่งมีความเชื่อวา “เมื่อคนเราจะมีสุขภาพ
รางกายที่ดีและแขงแรงนั้นจะตองออกจากภายใน หากภายในมีความรูสึกที่ไมดี หรือเกิดความรูส กึ
ที่ไมสบายก็จะสงผลตอสุขภาพรางกายภายนอก” ซึ่งแนวคิดนี้จะคลายคลึงกับแนวความคิดของ
หลั ก การของโภชนาบํ า บั ด ซึ่ ง มี ห ลั ก ในการรั ก ษาสุ ข ภาพด ว ยการรั บ ประทานอาหาร ซึ่ ง มี
แนวความคิดที่ไมดีสุขภาพรางกายของเราก็ไมดีไปดวย
ดวยแนวคิดนี้ทําใหกระแสนิยมที่เกี่ยวของกับการรักษาดวยธรรมชาติขึ้น หรือ
ที่เรียกกันวา การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine )
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ภาพที่ 42 แผนภาพแสดงภาพผังแนวความคิดในการรักษา
ความหมาย
ธรรมชาติบําบัด คือ ศิลปะแหงการดํารงชีวิต
ธรรมชาติบําบัด คือ ศิลปะแหงการเยียวยารางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
โดยอาศัยการดําเนินชีวิตอันสอดคลองกับธรรมชาติ
ธรรมชาติบําบัด คือ การรักษารางกายและจิตใจโดยใชกระบวนการธรรมชาติ
และอาศั ย สิ่ ง แวดล อ มใกล ตั ว เป น ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น ในกระบวนการรั ก ษา เช น อาหาร อากาศ
แสงแดด น้ํา เปนตน ตั้งอยูบนหลักการวา กายและจิตที่อยูในสภาวะสมดุลมีศักยภาพและพลังใน
การจัดการโรคไดทุกชนิด
หลักธรรมชาติบําบัดมีหลากหลายตํารับ แตโดยรวมแลวมีความคลายคลึงกัน
เพียงแตอาจเนนไปคนละอยาง เชน เนนการลางพิษ อดอาหาร บางตํารับใชสมุนไพรชวยในการ
รักษา บางตํารับเนนไปคนละอยาง บางตํารับเนนเรื่องสมาธิ เปนตน เพราะรางกายของแตละคน
ไมเหมือนกัน ภูมิหลังก็แตกตางกัน วิธีการรักษาจึงตองปรับเปลี่ยนใหเขาแตละคน เพราะธรรมชาติ
บําบัดคือศิลปะแหงการใชขีวิต ไมตายตัวอยาง เชนการรักษาของแพทยปจจุบัน ถึงแมวาจะเปน
เรื่องของการเยียวยารางกายและจิตใจ แตเปาหมายที่แทจริงของธรรมชาติบําบัดไมใชการรักษา
โรค หากเชิญชวนใหเรากลับมามีชีวิตอยูอยางเรียบงายและเปนสุขดวยวิธีการที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติ นี่คือวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุดและถูกตองที่สุดเพราะรางกายมนูษยคือธรรมชาติ เมื่อเราแยกตัว
ออกจากธรรมชาติ ปญหาความไมสอดคลองสมดุลทั้งกายแลทางใจก็มักบังเกิดขึ้นกระทั่งไปสู
ความเจ็บปวดทั้งในระดับปจเจกและสังคมในที่สุด
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1.5 อาหารและสุขภาพ
อาหารเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับสุขภาพ ทุกอยางที่กินเขาไปลวนสงผลตอ
รางกายทั้งสิ้น แตเรามักไมคํานึงถึงอวัยวะใด ๆ นอกจากจมูกและลิ้น คือเมื่อตรวจสอบวารสชาติ
และกลิ่นใชได เราก็บริโภคไดทันที โดยไมคํานึงวาการกินอยางพร่ําเพรื่อตอรางกายอยางไรบาง
การเลือกกินอยางเหมาะสมจึงเปนหนาที่สูงสุดอยางหนึ่งพึงกระทํา
อาหาร อารมณ สุขภาพ มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เชน คนที่ชอบกินของ
หวาน กินน้ําตาลอารมณปรวนแปร น้ําตาลจะขาไปกระตุนการหลั่งสารอินซูลินจากตับออนเพือ่ เผา
ผลาญน้ําตาลที่เรากินเขาไป สรางการเปลี่ยนแปลงทางชีวะเคมีที่ไมสมดุลในรางกาย กอเกิด
อารมณปรวนแปร
ปจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตตามอยางคนตะวันตกมากเขาไปทุกที รวมทั้งเรื่อง
อาหารการกินรานอาหารจานดวนมีเกือบทุกมุมเมือง เราเคยกินขาว น้ําพริก ผักสด ก็เปลี่ยนเปน
กินแฮมเบอรเกอร พิซซา ไกทอด มันฝรั่งทอด เราไมไดกินเพื่ออยู แตกลายเปนการกินตามกระแส
แฟชั่น ตามโฆษณา กินตามคนอเมริกัน ชีวิตที่ฉาบแวยทําใหเรามองขามเรื่องการดูแลตัวเอง
สุขภาพคนเมืองจึงแยลงและโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ มากมายตามมาจากการกินอยางผิดธรรมชาติ
1.6 การแพทยทางเลือก
การแพทยทางเลือก เปนวิทยาการผสมผสานใหใกลเคียงกับการดํารงชีวิตของ
มนุษย มิใชการแพทยใหการรักษาโดยใชยาแผนปจจุบัน ผูใหการรักษาไมจําเปนที่ตองจบปริญญา
ทางการแพทยปจจุบัน แตเปนผูที่ผานการฝกอบรม และไดรับการฝกฝนจนเปนที่ชํานาญในแตละ
สาขา24
ปจจุบันเริ่มมีการทําวิจัยในศาสตรแขนงนี้ เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบวาการแพทย
ทางเลือกใหผลที่ดีในการรักษาหรือไม มีความปลอดภัยมากนอยเพียงใด มีความคุมทุนหรือไม ถา
มีการรวบรวมการแพทยทางเลือกในปจจุบันอาจมีมากกวา 200 ชนิด แตสามารถจัดกลุมไดตาม
แนวทางการรักษาไดดังนี้
1. Manual healing / Body work ( no conventional )
Massage Theraphy
Reflexology
Somatosensory
Craniosacral Theraphy
Osteopathic manipulation
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mind / Body techniques
Meditation
Relaxation
Hypnosis
Music Theraphy
Psychosocial support Art Theraphy
Visualization
Pet Theraphy
Prayer
Movement techniques
Yoga
Taichi
Qiging
Dance Theraphy
Botanicals
Aroma Theraphy
Herbal supplementation
Photo Theraphy
Diet ,Nutrition Supplements
Megavitamins supplement Minerals
Food component
Diet eliminating or addition specific foods
Biologic agents
Glandular
Bee venom
Urine Theraphy
Shark cartilage
Electrical healing
Theraphy touch
Healing touch
Reiki
Polarity Theraphy
Healthcare or Medical systems
Western
Neurotheraphy
Homeopathy
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การวิเคราะหผูใชโครงการ
1. รูปแบบของโครงการ
รูปแบบของโครงการมีลักษณะการผสมผสานระหวาบานพักตากอากาศ ( House)
ที่มีการผสานรูปแบบของการรักษาดวยการดูแลสุขภาพโดยใชธรรมชาติบําบัด (Natural Care)
2. ประเภทของผูใช
2.1 ผูเขารับการบําบัดรักษาโดยตรง เปนกลุมที่ตองการรักษาอยางตอเนื่องจาก
โรงพยาบาล
2.2 บุคคลทั่วไปสนใจเขารวมกิจกรรมของโครงการ โดยโครงการมีสวนรองรับ
ทั่วไป เชน สปา การบําบัดรักษาโดยธรรมชาติบําบัด รวมทั้งจัดหองพักไวรวมกิจกรรมของโครงการ
2.3 บุคลากรของโครงการ เปนกลุมใชอาคารประจํา มีการตองการใชพื้นที่ในการ
ทํางาน พักผอน รับประทานอาหาร สถานที่สําหรับเปลี่ยนเครื่องแตงตัว

ภาพที่ 43 แสดงภูมิแสดงอาคารของโรคที่เกิดประจําและเกิดขึ้นบอย ๆ
3. ประเภทของผูที่เขามาใชสอยโครงการ
ผูเขามาทําการรักษาในโครงการซึ่งผูปวยนั้น โดยมากมักพบลักษณะของผูปวยอัน
ไดแก
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ภาพที่ 44 แสดงภูมิแสดงอาคารของโรคที่เกิดประจําและเกิดขึ้นบอย ๆ
4. จํานวนผูใชโครงการและบุคลากร
กลุมผูใชโครงการ
1) ผูเขารับการบําบัดรักษาโดยตรง
2) บุคคลทั่วไปสนใจเขารวมกิจกรรมของโครงการ
3) บุคลากรของโครงการ
กลุมผูใชกลุมที่ 1
กลุมผูเขารับการบําบัดรักษาโดยตรง (ธรรมชาติบําบัด)และการดูแลรักษาสุขภาพ โดย
มีการจัดหองพักเพื่อรับรองผูที่มารใชบริการดานตาง ๆ ของโครงการ จํานวน 7 หองพัก โดยมีการ
คิดจํานวนหองพักมาจากความเหมาะสมที่ไดวิเคราะหที่ไดจากกรณีศึกษาจากบทที่ผานมา ดังนั้น
โครงการสามารถรับรองกลุมผูใชงานที่สามารถมาใชโครงการไดเปนจํานวน
2 ( 7 ) = 14 คนโดยประมาณ
กลุมผูใชโครงการกลุมที่ 2
กลุมผูปวยที่ตองการรักษาทางกายภาพควบคูไปกับการดูแลสุขภาพดวยวิธีธรรมชาติ
การศึ ก ษาเพื่ อ หาจํา นวนของผู ป ว ยที่โ ครงการสามารถรองรั บ ได ต อ วั น ได ม าจาก
การศึกษาของโรงพยาบาลบางปะกอกดังนี้
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 สามารถรองรับได 35 คนตอวัน
โรงพยาบาลบางปะกอก 2 สามารถรองรับได 30 คนตอวัน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 สามารถรอบรับได 25 คนตอวัน
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จากการสํารวจสอบถาม สัมภาษณผูปวยตองการบําบัดคูไปกับการรักษาดวยวิธีการ
ธรรมชาติบําบัด โดยสรุปผลไดวา รอยละ 30 ของผูที่เขาทําการรักษา ดังนั้นจํานวนผูปวยมาใช
บริการไดทั้งหมด
สรุป ผูปวยที่สามารถเขารวมโครงการ
1. ผูปวยที่ไมสามารถพักทีโ่ ครงการได 23 คนตอวัน
2. ผูปว ยที่สามารถพักที่โครงการได
7 คนตอวัน
(35+30+25) 0.3 =
30 คนตอวัน
กลุมผูใชโครงการกลุมที่ 3
บุคลากรของโครงการ สามารถแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้
ฝายบริการ
ผูบริหาร
1 ตําแหนง
เลขานุการ
1 คน
พนักงานตอนรับ
1 คน
ฝายบัญชี
2 คน
ฝายการแพทย
เวชระเบียน
1 คน
พักกายภาพบําบัด 2 คน
พยาบาลวิชาชีพ
1 คน
แมบาน
1 คน
รวม
10 คน
จํานวนนักกายภาพบําบัดกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดอัตราสวนไว 1:10 คนตอวัน
(ที่มาของจํานวนพนักงานและบุคลากรอางอิงจาก สถิติขอมูลโรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร
เนชั่นแนล)
บุคลากรทางดานการแพทยทางเลือก
นวดไทย-นวดน้ํามัน 4 คน
Movement Technique
โยคะ
1 คน
Botanical
อาบแดด
1 คน
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Botanic Agents
ทรายรอนบําบัด
1 คน
วารีบําบัด
Diet-Nutrition Supplement
ชีวจิต
1 คน
ดีท็อกซ
1 คน
การวิเคราะหกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมการรักษาทางกายภาพบําบัด
1. การออกกําลังกาย
2. การใชเครื่องมือ
3. การบําบัดดวยมือ
4. การดูแลตัวเองแบบธรรมชาติบําบัด
5. ใหคําแนะนํา เนนการดูแลกิจกรรมที่ผูปวยสามารถทําไดในชีวิตประจําวัน

ภาพที่ 45 แสดงแผนผังขัน้ ตอนการเขารับบริการ
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กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแพทยทางเลือกของโครงการ
ปราณโยคะ
ศาสตรเกาแกของอินเดีย ศาสตรแหงองครวมทั้งกายใจเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มี
แกนอยูที่ ควบคุมลมหายใจอเต็มอิ่มที่เปนตัวผสานระหวางภายในรางกาย และธรรมชาติ เปนการ
สรางสมดุลแกรางกายและสราง ความเมตตากรุณา แกเพื่อนมนุษย
อาบแดด
แสงแดด เปนยารักษาโรคเปนแสงธรรมชาติ ปริมาณแสงแดดที่เหมาะสมสามารถ
รักษา และมีประโยชนตอการชําระรางกาย เมื่อสัมผัสแดดระยะสั้น ๆ หลาย ๆ ครั้งชวยลดความดัน
และรักษาเซลลเลือดเพิ่มขึ้น
ทรายรอนบําบัด
การกระตุนใหเลือดหลายเวียนดี ในแงของการบําบัดการไปฝงทรายทําใหผูปวยมี
อาการดีขึ้น
วารีบําบัด
ศาสตรแหงการใชน้ําบําบัดโรคโดยลงแชในน้ําที่ชวยลดอุณหภูมิของคนไขและตาง
อุณหภูมิไมเทากันในการรักษาโรค
ความรอน ความรอนทําใหรางกายรับพลังและรูสึกสงบและสบาย ถาอยูเปนเวลานาน
ทําใหเกิดการผอนคลาย
ความเย็น ความเย็นทําใหกระชับและชีพจรเตนชาลง ผอนคลาย
รูปแบบของวารีบําบัดสามารถทําไดหลายทาง
1. การอาบเหงื่อหรือซาวนา ชวยใหเลือดไหลเวียนดี กระตุนการทํางานของผิวหนัง
กระตุนการหายใจ ผอนคลาย ทําใหหลับสนิท
2. การสูดไอน้ําและอบไอน้ํา มักใชบําบัดปอด โดยมากใชรวมกับสมุนไพร
3. การแชหรืออาบ เปนวิธีการใชอุณหภูมิที่แตกตางกระตุนใหเกิดความสดชื่น ผอนคลาย
การขจัดสารพิษออกจากรางกาย
เปนการขจัดสารพิษออกจากรางกายมีหลายวิธี เปนวิธีขจัดสารพิษออกจากลําไสใหญ
ของรางกาย แกทองผูก นิยมใชน้ําบริสุทธิ์ เพื่อใหกากและสิ่งสกปรกที่ตกคางอยูเปนเวลานานไม
ถูกรางกายดูดซึมกลับเขาสูรางกาย สรางการดูดซึมที่ดีขึ้นเพื่อใหเสนเลือดและกเซลลทั่วรางกาย
สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ
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ตารางที่ 15 สรุปรูปแบบกิจกรรมทางดานการแพทยปจจุบัน
กิจกรรม
หองตรวจโรคดูอาการ

ลักษณะการใชสอย

อุปกรณ

กิจกรรมทางดานเวชศาสตรฟนฟู
เปนหองตรวจโรค 1 หอง
เครื่องตรวจรางกายเบื้องตน
เครื่องวัดความดัน

ตารางที่ 16 สรุปรูปแบบกิจกรรมทางดานการแพทยทางเลือก
กิจกรรมทางดานการแพทยทางเลือก
การนวดแผนไทย
ปราณโยคะ
อาบแดด
ทรายรอนบําบัด
วารีบําบัด
การขจัดสารพิษ
ชีวจิต

เปนการบําบัดแบบตัวตอตัว
การปฎิบัติเปนกลุม มีผูสอน
รวมกับกิจกรรมอื่นในโครงการ
เปนกิจกรรมภายนอกอาคาร
การปฎิบัติเปนกลุม มีผูเชี่ยวชาญดูแล
เปนการบําบัดตนเอง
เปนการบําบัดตนเอง

เตียงนวด
เบาะรองนั่ง
ไมใชอุปกรณบําบัด
ไมใชอุปกรณบําบัด
อางอาบน้ําปรับอุณหภูมิได
อุปกรณสวนตัว
ไมใชอุปกรณบําบัด

ตารางที่ 17 สรุปรูปแบบหองพักภายในโครงการ
หองพักภายในโครงการ
หองพักแบบเดี่ยว

เปนหองพักสําหรับผูปวยที่ใชบริการตอเนื่องและปรับใช
สําหรับผูมาใชบริการทั่วไป
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การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ
องคประกอบสําคัญของโครงการสามารถแบงได 2 สวน คือ
1. Front of the House เปนสวนใหบริการของโครงการในสวนแพทยทางเลือกและ
หองพัก การจัดพื้นที่ใหเกิดความโลง สะดวกในการเขาถึง
2. Back of the House เปนสวนที่ลูกคาเขาไม เพื่อใหบริการผูที่เขามาใชงานไดรับ
ความสะดวกสบาย แตมีความซับซอนมาก
สวนประกอบของ Front of the House มีดังนี้
1.1 Public Space
1.2 Front Office
1.3 Concession
14. Alternative Medicine
1.5 Guest Room
1.6 Parking
สวนประกอบของ Back of the House มีดังนี้
2.1 Back Office
2.2 Service
2.3 Mechanical Room
1.1 Public Space ประกอบไปดวย
Shop เปนสวนรานคาของโครงการ ผูใชบริการเขามาเพื่อซื้อของใชเพื่อการ
พักผอน และหลังจากออกจากโครงการไปแลว รานคาแบงเปน 2 ประเภท คือ รานคาผลิภัณฑดาน
การรักษาการแพทยทางเลือก และรานคา จําหนายหนังสือ และขอมูลเพื่อสุขภาพ
1.2 Front Office
เปนศูนยกลางประสานงานโครงการ ใชสําหรับผูมาใชบริการติดตอควบคุม
การเขาออกของผูมาใชบริการ สวน Front Office ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
- Front Office Manager
- Room Reserve Office
- Account Office
- Administrator
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- Operator
- Quest Relation
1.3 Concession
เปนสวนบริการทางดานอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูที่มาใชบริการโครงการ
สําหรับการหมุนเวียนมาใชบริการ พื้นที่ควรเปดมุมมองออกสูภายนอก มีบรรยากาศดีสําหรับใช
งาน ประกอบดวย
- Restaurant เปนรานอาหารที่บุคคลภายนอกสามารถใชงานได
- Kitchen Room สําหรับเตรียมและประกอบอาหาร
- Storage Room สําหรับเก็บรักษาอาหารเพื่อประกอบอาหารในแตละวัน
1.4 Alternative Medicine
เปนสวนของการใชบริการดานแพทยทางเลือก ซึ่งอาจกระจายอยูทั่วไป ทั้ง
บริเวณ site โดยกิจกรรมทั้งหมดดังนี้
นวดไทย
โยคะ
อาบแดด
ทรายรอน บําบัด
วารีบําบัด
ชีวจิต
ดีท็อกซ
และส ว นสนั บ สนุ น ทางด า นการแพทย ท างเลื อ ก เช น ห อ งเปลี่ ย นเสื้ อ ผ า
หองน้ํา หองเก็บของ หองอาบน้ํา เปนตน
1.5 Guest Room
เปนสวนที่เปนหองพักสําหรับผูใชโครงการ โดยพื้นที่ ๆ จํากัด ในเบื้องตน จะมี
การสํารองหองพักสําหรับผูปวยไว 7 หอง สวนที่เหลือ จะตองนัดวันสํารองหองพักไว โดยหองพัก
ประกอบดวย รายการดังนี้
หองพัก
หองนอน
หองน้ํา
ระเบียง
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ตูเสื้อผา
1.6 Parking
เปนที่จอดรถมีทั้งผูมาใชบริการโครงการ และสวนบุคลากรโครงการ
2.1 Back Office
เปนสวนที่ใหบริการ เชนเดียวกับสวนเปน Front Office เพียงแต Back Office
ไมตองใหบริการ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
Head Office
Strategic Planner
Humen Resource
Food Beverage Manager
Waiting Area
2.2 Service ประกอบดวย
Loading
Garbage
House Keeping
Gardener Room
Locker Room
Staff toilet
Meeting Room
2.3 Mechanical Room
เปนสวนของงานระบบอุปกรณอาคาร ซึ่งจัดแยกสวนออกไปจากสวนอื่น ๆ
เชน ปมน้ํา หองเก็บขยะ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
- Mainternane Room
- Electrical transfer
- Water Supply
- Pump Room
- Machanist Room
- Air-condition Room
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1.1 Public Space
No
Function
1 Toilet-M
2 Toiler-F
3 Shop
Summary
Circulation 40 %
Total

User Unit
1
1
1

Able Space
0.25 sqm/unit
0.25 sqm/unit

Area Ref
10
H
10
H
30
C

40 M2
16 M2
56 M2

1.2 Front Office
No
1
2
3
4
5
6

Function
Front Office Manager
Room Reserve Office
Account Office
Administrator
Operator
Guest Relation
Summary
Circulation 30 %
Total

user unit
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1

Able Space
6 sqm/unit
4.5 sqm/unit
3.25 sqm/unit
3.25 sqm/unit
3.25 sqm/unit
3.25 sqm/unit
40.25 M2
12.075 M2
52.32 M2

Area
6
9
3.25
6.50
6.50
9

Ref
C
C
C
C
C
C
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1.3 Concession
No
1
2
3
4

Function
Restarant
Maindining room
Kitchen room
Storage room

user unit
1
1
1
1

Area Ref
33
H
60
H
24
H
12
H

user unit
4
40 1
-

Area Ref
H
32
104 C
0
C
0
C
6
288 C
C
16
C
6
T
12
C
12
C
13
T
6

Able Space
1.1 sqm/guest
room
29 sqm/guest
room
40% Maindining
0.3 sqm/unit
2
129 M
38 M2
167.7 M2

Summary
Circulation 30 %
Total
1.4 Alternative Medicine
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Function
Thai Massage
Yoga pavillion
Sunlight theraphy
Hot sand
Hydtco theradhy
Pool
Bio food
Detoxification
Shower
Changing room
Sauna
Storage
Toilet
Summary
Circulation 50 %
Total

8

3

Able Space
8 sqm/unit
2.6 sqm/unit
Open area
Open area
6 sqm/unit
1
1 12 x 24 sqm/unit
8 x 8 sqm/unit
1
Oust room
1.5 sqm/unit
4
6 sqm/unit
2
6 sqm/unit
2
4 x4 sqm/unit
1
3 sqm/unit
2
498 M2
249 M2
747 M2

114
1.5 Guest room
No
1
2
3
4

Function
Bed room
Toilet
Balcony
Walldrop
Summary
Circulation 50 %
Total

user unit
1
1
1
1
266
133
399

Able Space
4 x4 M perunit
2 x3 M perunit
3 x4 M perunit
2 x2 M perunit
M2
M2
M2

Area Ref
112 C
C
42
C
84
C
28

user unit

Able Space
12.5 sqm/unit
12.5 sqm/unit

Area Ref
7
car
4
car

1.6 Parking
No
Function
1 Guest house
2 Office

137.5 M2
68.75 M2
206.25 M2

Summary
Circulation 50 %
Total
2.1 Back Office
No
1
2
3
4
5

Function
Head Office
Strategic
Human Room
Food and Beverage
Waiting Area
Summary
Circulation 30 %
Total

user unit

0.65 sqm/unit
30 sqm/unit
1
2
56 M
16.8 M2
72.8 M2
1

1
2
1
1

Able Space

Are
a
26

Ref

30

C

H
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2.2 Service
No
1
2
3
4
5
6
7

Function
Loading
Garbage
House Kipper
Garden Room
Locker Room
Staff Toilet
Meeting Room
Summary
Circulation 30 %
Total

user unit

9
45

Able Space

6 sqm/unit
1
0.7 quest room
1
0.45 sqm/unit
1
20 sqm/unit
1
0.6 sqm/person
1
0.9 sqm/person
1
40 sqm/unit
1
2
119.05 M
35.71 M2
154.76 M2

Are Ref
a
C
6
4.9 H
3.15 H
20 C
27 H
18 H
40 C

2.3 Mechanical Room
No
1
2
3
4
5
6

Function
Maintenance
Electrical Tranfer
Water Supply
Pump Room
Machanist Room
Air-condition

Summary
Circulation 30 %
Total

user unit

10

1
2
1
1
1
1

55.2 M2
16.56 M2
71.76 M2

Able Space
0.4 sqm/guest
room
0.4 sqm/guest
room
0.4 sqm/guest
room
0.4 sqm/guest
room
2 sqm/person
30 sqm/unit

Are
a
2.8
2.8
2.8
2.8
14
30

Ref
H
H
H
H
I
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Total area requirement
Circulation 50 %
Total project area requirement
Total Building coverage area
Open space 100%
Total site requirement

137.5 M2
1865.14 M2
932.57 M2
2797.71 M2
2238.168 M2
4476.336 M2
2.9 ไร

1 Thai massage unit = 2 beds
1 Hydrotheraphy unit
1.5 sqm/person
4 preson/time
2 time/1day
1 unit = 8 preson
2 unit = 16 person
Reference
C = case study
H = Hotel and Resorts
T = Time Saver standard for Interior Design and space planing
I = Information Date about Air-Condition
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พื้นที่ใชสอยภายในโครงการ

Functional Diagram ในสวน Rehabilitation Center

Functional Diagram ในสวน Rehabilitation Center
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Functional Diagram ในสวน Rehabilitation Center

Matrix Diagram แสดงความสัมพันธของ Function ตาง ๆ ภายในโครงการ
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สรุป พื้นที่ใชสอยรูปแบบสถานรักษาสุขภาพแนวทางบานพักตากอากาศ
กิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมทางการแพทย
กายภาพบําบัด (แนวทางธรรมชาติ)
การแพทยทางเลือก
ที่พักอาศัยของผูปวยทําธรรมชาติบําบัด
จํานวนผูใชโครงการ
ธรรมชาติบําบัด
30 คน
หองพัก
14 คน
รวมบุคลากรของโครงการ
10 คน
รวม
54 คน
พื้นที่ใชสอยของโครงการ
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ตารางที่ 18 สรุปความตองการพื้นที่ของโครงการ
สรุปพื้นที่ของโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Public Space
Front Office
Concession
Back Office
Service
Mechanical Room
Guest Room
Alternative Medicine
Parking
Total area requirement
Circulation 50 %
Total project area requirement
Total Building coverage area
Open space 100%
Total site requirement
Site

137.5 M2
1865.14 M2
932.57 M2
2797.71 M2
2238.168 M2
4476.336 M2
2.9 ไร

AREA
SQM.
56.00
52.32
167.70
72.80
154.76
71.76
399.00
747.00
137.00
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ภาพที่ 46 แสดงพื้นที่ของโครงการ
พื้นที่ของโครงการ อยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุรี ซ.เจริญนคร 57/1
ขนาดพื้นที่ของที่ตั้งโครงการรวม 3.07 ไร
สรุปการแนวทางการออกแบบโปรแกรม
ตามความเชื่อฮินดูเปรียบจักรวาลในรางกายมนุษยและสามารถรักษาตัวมันเองได
ถาอยูในภาวะสมดุลของสรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งประกอบดวย 5 ธาตุ ไดแก ดิน น้ํา ลมไฟ อากาศ
ในสัดสวนที่ไมเทากันในรางกายของมนุษยมีทั้งของเหลว แข็ง เคลื่อนไหว ความอบอุน ชองวาง
ตาง ๆ มากมาย ตามอายุรเวท แบงเปน 3 กลุมดังนี้
1. เคลื่อนไหวมาก วาตะ,ลม
2. ความรอนในตัวมาก ปตตะ,ไฟ
3. ความรอนในตัวมาก กผะ น้ํา,ดิน
ดังนั้น เราเกิดมากับลักษณะเฉพาะตัวในแตละคน การดูแลสุขภาพที่แตกตางจึงตอง
ปรับใชใหเหมาะสมโดยปรับตามความหมายของธาตุ ดังนี้
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ธาตุลม การหายใจ
ธาตุน้ํา น้ํา
ธาตุไฟ ดวงอาทิตย
ธาตุดิน อาหาร
ธาตุอากาศ พลังแหงความสดบริสุทธิ์
เชน ถาเราหายใจเอาอากาศที่ดีเขาไปก็จะเปนประโยชนตอรางกาย ตรงกันขาม การที่
เรารับอากาศที่ไมบริสุทธิ์เขาไปรางกายก็จะเสียสมดุล และจะแสดงอาการใหเราเห็น ดังนั้น เรา
จะต อ งเอาใจใส ดู แ ลธาตุ ต า ง ๆ ในร า งกายเราให ส มดุ ล ตลอดเวลา โดยการเอกาใจใส ใ น
ชีวิตประจําวันดวยเรื่องของสภาพแวดลอมทั้ง อากาศ น้ํา แสงแดด อาหาร และความบริสุทธิ์ของ
สรรพสิ่ง ซึ่ง จะชวยใหเราสรางพลังปราณชีวิตใหกับเรา โดยยึดหลัก คือ ถาเราปรับธาตุของเราให
สมดุลไดโรคก็จะหายไปไดเองในที่สุด การปรับธาตุของเรานั้น จะตองปรับทั้งภายในรางกายและ
สภาพแวดลอมไปพรอม ๆ กัน
ตารางที่ 19 แสดงแนวทางการออกแบบโปรแกรมกิจกรรม
ประเภท
ของคน

ธาตุ

ความหมาย

กิจวัตร
ประจําวัน

วาตะ

ธาตุลม,
อากาศ
ธาตุไฟ

การหายใจ

ธาตุดิน,
น้ํา

ดวงอาทิตย

อาหารและ
พฤติกรรม
การรับของ
สัมผัสทั้ง 5
อารมณ
ที่เก็บกด

ปตตะ
กผะ

น้ํา

อาหาร

ชวงเวลา

พลังบริสทุ ธิ์

ที่อยูอาศัย

ปญหาตอ
ระบบ
รางกาย
เครียด
ปนเปอน
สารเคมี

พักผอน
ไมเพียงพอ

แนวทางการ
ออกแบบ
โปรแกรม
ปราณโยคะ
อาบแดด
ลางตา, หู, คอ,
จมูก อดอาหาร,
ลางพิษ
การกิน อยู หลับ
นอนอยางไทย
โยคะสมาธิ
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ตารางที่ 20 การรักษาสุขภาพโดยการนําโปรแกรมของเอดการ เคซี1 ปรับใช
โปรแกรมของเอดการ เคซี
โดยแบงรางกายออกเปน
4 ระบบตามความหมาย
ดังนี้
C-Circulation
ระบบ
ไหลเวียน
โลหิต
A Assimilations ระบบดูดซึม
อาหาร
R-Relaxation การพักผอน

E-Eliminations

ระบบการ
ขับถาย

โปรแกรมปราณะยามะ
โปรแกรมปราณะยามะ
แบงเปน 4 ระบบตามความหมาย
ดังนี้
P-Pranayama
ระบบ
ปราณะยามะ
R-Relaxation

การพักผอน

A-Adtitude

ตําแหนง
พิกัดที่ตั้ง

N-nobodyOness of
Onething

รักษาตัวเอง

การแปรรูป
สภาวะการ
สัญลักษณ
ปรับสมดุล
ที่นํามา
แปรรูป
ควบคุมการ
ปอด
หายใจ
พักผอน
อาสนะศพ
เพียงพอ
ตําแหนง
พื้นที่สีเขียว
การเขา
โปรแกรม
ใหรางกายปรับ มัศยาเรนทรา
สมดุลดวย
ตนเอง

สรุปแนวทางการเสนอแนะโปรแกรม ในโครงการ
เปนการปรับจังหวะลมหายใจใหชาอยางเติมเต็มสรางความผอนคลายทั้งระบบอยาง
เปนธรรมชาติที่สุดในปจจุบันขณะกับตนเองอยางสมดุลขึ้นโดยโปรแกรมที่แปรความเชื่อในการ
อวตารของมัศยาเรนทรานับเปนครูโยคะคนแรก ซึ่งสอนแนวทางคือการไมยึดมั่นถือมั่นในกายแต
จะเนนอยูที่จิตและลมหายใจใหสัมพันธกับที่ตั้งและการอยูกับตนเองสัมพันธธาตุทั้ง 5ที่ประกอบ
กันขึ้นเปนเพื่อเติมเต็มในสวนที่ขาดเปนพื้นฐานสูการดํารงชีวิต

บทที่ 5
การแปรรูปและพัฒนาแนวความคิดสูงานออกแบบ
กระแปรรูปและพัฒนาแนวความคิดสูงานออกแบบ จากแนวความคิดโครงการในการ
สรางกระบวนการเปนขั้นตอนที่จะนําไปสูการออกแบบและพัฒนาที่วาง (บรรยากาศ) และ
ความหมายใหสอดคลองกับลักษณะทางสถาปตยกรรมและกิจกรรมการใชงาน ปจจัยที่สําคัญ คือ
ปราณะยามะคติความเชื่อฮินดู (โยคะ) ในรูปของสัญลักษณที่มีจุดมุงหมายควบคุมลมหายใจให
เกิดการผอนคลายความเครียด และหวนกับไปสูแนวทางการดําเนินชีวิต โดยประเมินจากการ
พัฒนาแนวความคิดจากนามธรรมสูรูปธรรม
โดยแบงกระบวนการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบโครงการ
2. การออกแบบโครงการ
3. กระบวนการพัฒนางานออกแบบโครงการ
กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ
จากแนวความคิดหลักของโครงการ คือ ความเคลื่อนไหวสูความสงบ แสดงหลักการ
ปฏิบัติปราณะยามะในคติความเชื่อฮินดู (โยคะ) ซึ่งสามารถพัฒนาโดยกระบวนแนวความคิดจาก
นามธรรมสูรูปธรรม คือ
จักรที่ 4 อนาหตะ อยูเหนือโลก ไมมีตัวตน เพื่อดับความมีตัวตนในปกติชีวิตโดย
แบงเปนสัญลักษณและความหมายตาง ๆ ดังนี้
1. อนาหตะ ที่เปรียบเปรยกับปราณะยามะในความหมายคือการไมยึดมีตัวตน ซึ่ง
ภาษาทางสถาปตยกรรมเรียก Space
Space : เกิดจากการกําหนดขอบเขตขึ้นในธรรมชาติเกิดจากการแยกตัวออกจาก
ธรรมชาติดวยรั้ว หรือกรอบSPACE สวนหนึ่งจะเดินเขาสูภายใน เรียกวา POSITIVE SPACE และ
SPACE ที่อยูนอกกรอบออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุดเรียกวา NEGATIVE SPACE
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การออกแบบลงบนพื้นที่วางเปลา เปนการจัดการกับความวางเปลา “ ตัวตน”
ขึ้ น มาอย า งจงใจ เปน การเล น กับ ความมีแ ละความไมมี หมายถึ ง องค ป ระกอบของภาพที่เ รา
ออกแบบขึ้นมา สวนความมีนั้น หมายถึง ความวางที่ทอดตัวอยูระหวางความมีที่ปรากฏ

ภาพที่ 47 Negative form Positive space ในบริเวณ Space พืน้ ที่โครงการ
ดังนั้น การทดลองที่วางระหวางอาคาร Voi เพื่อหาองคประกอบในการสราง Space
ตามทิศทางของลมที่ผานเขามาและหมุนเวียนออกไป ผาที่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของลม
เกิดตัวตนขึ้น

Free : Positive Form ความอิสระ

Flow : Negative Space เคลื่อนไหว

ภาพที่ 48 การทดลองสรางพื้นที่ระหวาง VOI กับ ทิศทางของ ลมธรรมชาติ
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จากการทดลองเพื่อแปรรูปโครงการจึงมอง Voi ที่เปนลักษณะเฉพาะเชื่อมตอ
ภายในพื้นที่ของโครงการนี้ ตามหลักการของการหมุนเวียนของลม จะวิ่งไลอากาศรอนจากลางขึ้น
บน ซึ่งอาคารในเมืองสวนมากจะมีพื้นที่คอนขางเล็กและชวงหางระหวางตึกมีจํานวนจํากัด จึงตอง
สรางในแนวตั้งเพื่อนําอากาศดีเขาภายในอาคาร
2. ดอกบัว 12 กลีบ ที่เปรียบเปรยกับการเปดรับอยางเต็มอิ่มในการคนหาตัวตนดวย
ปญญาอยางเต็มที่
การเดินทางโดยไมมีจุดหมายที่แนนอนวาจะพบกับอะไร
จากการตีความเมื่อคนเมืองเดินทางดวยความรีบเรง (ดั่งจรวด) โดยไมคิดถึงตนเอง
และหยาบ กระดาง เพื่อการเดินทางที่ผอนคลายไดอยูกับตัวเองและปลอยวางสูธรรมชาติแวดลอม
ซึ่งผลคือความออนโยน สงบ

Frame ผอนคลาย

Freeze หยุดนิ่ง

ภาพที่ 49 แสดงการทดลองการบําบัดแบบปลอยวาง Frame Freeze

ภาพที่ 50 แสดงฉากธรรมชาติบริเวณ SITE โครงการที่สามารถเชื่อมโยงกับจิตวิทยาการชวยใน
การปลอยวาง
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3. รูปดาวหกแฉกในวงกลม เปรียบเปรยกับปรากฏการณภูมิศาสตรแหงเสนศูนยสูตร
สมดุลในที่ราบลุมแมน้ํา เปนการวางแผนในการวางผังโครงการเพื่อภูมิแหงความชุมชื้นและอบอุน
เปนสัญญาณแหงความมีชีวิต

ภาพที่ 51 แสดงภูมิศาสตรบริเวณเสนศูนยสูตรของโลก (เขตรอนชื้นในไทยอยูทางสายกลางเปน
เขตสมดุลกวาดานตะวันออกจะพบไมแตกตางกันมากเรื่องอุณหภูมิ)

ภาพที่ 52 แสดงการหมุนเวียนของลมตามฤดูกาลในเขตรอนชื้นมาปรับใชกับโครงการ
จากการแปรรูปเพื่อการออกแบบผังใหเกิดการหมุนเวียนของปราณเพื่อเปนการเติม
เต็มไดตลอดปเพราะอุณหภูมิไมคอยแตกตางกันมากนัก
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สายลมก็จะมีการผสานกับแสงแดดและน้ํา ในการชวยปรับอุณหภูมิชุมชื้นอยูตลอด
4. สีขาว บริสุทธิ์ เปรียบเปรยกับ Universal ที่เปนฉากหลังของเวลาและภายในของ
สถานที่แสดงตัวตนออกมา โดยการนํามาใชเปนสีกรอบธรรมชาติที่เปน Positive Form ใหเชื่อมตอ
มุมมองระหวางเมืองกับโครงการกลมกลืนเปนหนึ่งเดียว

ภาพที่ 53 แสดงการเชื่อมโยงบริบทของโครงการที่เกิดใหม (อดีตทีช่ ื่อเมือง บางกอก)
จากบริบทที่หวนคืนสูธรรมชาติเปนการเกิดใหมรูปแบบที่ยังคงกลิ่นในอดีตที่แฝง
ดวยความทันสมัยในปจจุบันโดยสีขาวจะเปนสัญลักษณแหงองครวมของหลากหลายอารมณแหง
ที่ไมใช Local GlobalและเปนเพียงฉากหลังUniversal ที่เลือนหายไปแตจดจําตัวตนปราณที่
บริสุทธิ์ สะอาด สวาง สงบ ทางจิตใจของคนเมือง

ภาพที่ 54 แสดงความหมายสีขาวเปนเพียงฉากหลังที่เลือนหายไปใชกับอาคารในโครงการ
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5. รังสีเขียว เปรียบเปรยไดกับธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เพื่อเปนแหลง
ผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่มนุษย สัตว พึงตองการเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต จากทฤษฎี Ecology มา
ใชในการหาพื้นที่ (Site) สําหรับสรางโครงการ

ภาพที่ 55 แสดงภาพทีโ่ ครงการสีขาวเปนเพียงฉากหลังสําหรับกิจกรรมตาง ๆ
6. ศูนยกลางของทรวงอกขวามือของหัวใจ คือ ปอด ที่ทุกคนตองการเปนอวัยวะหลัก
พื้นฐานของมนุษยในการดํารงอยูคือมีหนาที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกายและ แลกเปลี่ยนกาซกับ
ธรรมชาติแวดลอม เปรียบเปรย มนุษยคือสถาปตยกรรม ดังนั้นสถาปตยกรรมจึงตองหายใจได
เชนกัน นํามาใชในการออกแบบวัสดุที่ใชทําปอดใหกับโครงการ

ภาพที่ 56 แสดงภาพเปรียบเปรยปราณะยามะกับบานไทย
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จากการเปรียบเปรยนํามาซึ่งกายภาพของระบบหายใจสูระบบระบายอากาศใน
รูปแบบบา นไทย ซึ่ ง นํ าแนวคิดมาใชออกแบบเพื่อความสอดคล อ งกั บโครงการโดยแฝงไวซึ่ง
เอกลักษณแตตีความใหม
7. ความกลมกลืน และความเห็นอกเห็นใจ เปรียบเปรยภูมิปญญาแหงการสรางบาน
ไทยในอดีตที่ทุกคนสรางเพื่อเคารพธรรมชาติแตก็ไมไดปฏิเสธเทคโนโลยี จึงนําแนวคิดอดีตโดย
การใชเทคโนโลยีปจจุบันมาเพื่อหยิบยกใหเกิดความกลมกลืนระหวางสถาปตยกรรมและธรรมชาติ

ภาพที่ 57 แสดงภาพการผสมผสานระหวางอาคารทดลองสมัยใหมแนวคิดบานไทย
จากความกลมกลืนตอเนื่องดวยบานไทยในอดีต,อาคารพาณิชยที่เรียงรายของภูมิ
ปญญาแบบดั้งเดิมในการใชเทคโนโลยีปจจุบันนํามาทดลองกับวัสดุโดยนําเศษไมจากโรงไมที่มีอยู
จํานวนมากมาประกอบใหมเปนการสอดประสานระหวาง Ecology + Technology

ภาพที่ 58 แสดงภาพการผสมผสานวั สดุในการผลิ ตงานโดยใชวัสดุที่เ ปนเศษมาทดลองโดย
แนวคิดการสรางฝาบานไทย
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8. ไทมัส เปนตอมที่มองไมเห็นแตรูสึกได เปรียบเปรยระบบภูมิคุมกันในการลดความ
รอนในพื้นที่มาใชโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตรโดยใชธรรมชาติเปนหลัก นํามาใชเปน Bio
Facade ของโครงการ

ภาพที่ 59 แสดงภาพการผสมผสานโครงสรางสมัยใหมและแนวคิดการสรางรั้วบานไทยมาใชกับ
โครงการ
9. มัศยา เปนปลาที่ฝกปราณะยามะในตํานานที่ไดพรจากองคศิวะเทพในขณะที่ใหแก
พระมเหศรีปาวตี ในวิถีทางแหงการหลุดพน จนมัศยาเชื่อมรวมเปนหนึ่งเดียวกับพรองคศิวะเทพ
เกิดเปนมนุษย ซึ่งนับวาเปนครูโยคะคนแรกในระดับตํานาน นํามาเปรียบเปรยเหมือนปลาเปนตัว
ทดลองในการแปรรูปสูโปรแกรมแหงความสมดุลตาง ๆ ที่ผสมผสานใหเหมาะกับภูมิประเทศรอน
ชื้น
จากการถอดรหัสโดยมองถึงตัวแปร คือ ธรรมชาติ และปลา
1. ธรรมชาติ
ธรรมชาติบําบัดโดยใชออกซิเจน
ธรรมชาติบําบัด คือ การดูแลรักษา กาย ใจ โดยขบวนการธรรมชาติ ตั้งอยูบนหลัก
วาโรคทุกชนิด ทั้งรางกายและจิตใจของคนเรา สามารถเยียวยารักษาตัวเองได ถารางกายอยูใน
สภาพสมดุลปกติ โรครายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจํานวนมาก เชน โรคเครียด ภูมิแพ ความดันโลหิต หัวใจ
มะเร็ง ฯลฯ เกิดจากการดําเนินชีวิตที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะคนที่อยูในเมืองใหญ ๆ การใชชีวิต
ที่เครียดเกินไป หักโหมเกินไป กังวลเกินไป ออกกําลังกายไมเพียงพอ พักผอนไมเพียงพอ ดังนั้น
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คนเราทุกคนตองเรียนรูการดูแลสุขภาพของคนเราจะเนน อาหาร พฤติกรรม สิ่งที่รับเขาไปใน เรื่อง
ดิน น้ํา ลม ไฟ จึงตองปรับใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ธรรมชาติบําบัดโดยใชออกซิเจน เปนพลังธรรมชาติที่มีอยูตามแหลงธรรมชาติคือ
อากาศ แสงแดด น้ํา เปนตัวแปรสําคัญในการสงพลัง ออกซิเจน โซลาร สปา ใชในการบําบัดรักษา
ตนเอง ซึ่งเปนเหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตรกายภาพในการออกกําลังที่มีผลในเรื่องของ
การใชออกซิเจนในการเผาผลาญไขมัน และชวยในเรื่องของการดูแลสุขภาพ
ออกซิเจนกับการเผาผลาญไขมัน การเพิ่มออกซิเจนโดยความเคลื่อนไหว คือ การ
ทําใหรางกายเกิดการเคลื่อนไหวสายไปมาซายขวาและจะทํามุม 12 องศา เทากับคนเดินโดย
ผูชายจะสายสะโพกประมาณ 12-15 องศา สวนผูหญิงจะสายสะโพก ประมาณ 10-12 องศา การ
สายซายขวาของเครื่องประมาณ 135-140 ครั้งตอนาที เทากับการเตนของหัวใจที่เตนบีบตัว 70
ครั้งตอนาทีเชนกัน สงผลทําใหหัวใจทํางานดีขึ้น คนที่มีปญหาเกี่ยวกับหัวใจสามารถชวยเพิ่ม
ออกซิเจนในรางกาย เพื่อนําออกซิเจนไปเผาผลาญไขมันอีกดวย
โซลาร คือ พลังงานแสงอาทิตย โซลาร คําวา โซลาร มาจาก คําวา โซลารเซล
หรือ พลังงานที่มาจากพระอาทิตย ซึ่งจะเกิดขึ้นมาประมาณ 05.00-06.00 น. ซึ่งพลังงานดังกลาว
มีสวนชวยทําใหรางกายแข็งแรง เสริมสรางภูมิตานทานของรายกาย ชวยใหรางกายกระตุนการ
สรางวิตามินดีซึ่งมีประโยชนตอรางกายในการเสริมสรางกระดูก ซึ่งพลังงานดังกลาว เรียกอีก
อยางหนึ่ง วาพลังงาน ฟารอินฟารเรด (FIR)
พลังงานความรอนจาก ฟารอินฟาเรด (FIR) เปนความรอนที่สามารถลงลึกถึงชั้น
ผิวหนังระดับ 5-6 ซม.ซึ่งเปนการกระตุนตอมเหงื่อจริงๆ ผิวจึงไมเสียความชุมชื่น ผิวพรรณสดใส
นวลเนียน เพราะทําใหโลหิตหมุนเวียนไดเปนอยางดี และใชประจุลบทําใหหายใจสะดวก สดชื่น
พลังจาก ฟารอินฟาเรด (FIR) มีผลทําใหเสนเลือดภายในรางกายขยายตัว มีผลทําใหอัตราการการ
เตนของหัวใจทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น รางกายจะปรับตัวปลอยเหงื่อออกมา ทําใหการสูด
ฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไดเปนอยางดี
สรุปแนวความคิดในการจัดโปรแกรม
ปราณที่อยูใน อากาศ แสงแดด และน้ํา มาสังเคราะหในส วนของพลังงานเพื่อ
เปลี่ยนผานมีประโยชนตอรางกายมนุษยสามารถชวยในการบําบัดอาการและดูแลสุขภาพได
เนื่องจากความสามารถในการอบอุนรางกาย และดูแลผลัดผิวหนังจากชั้นในและชวยขับของเสีย
ออกจากรางกายไดดี
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2. ปลา
การเปรียบเปรยธรรมชาติการใชชีวิตของปลาในน้ํา
จากความเชื่อตํานาน มัศเยนทราที่ฝกปราณะยามะเชื่อมรวมกับพรขององคศิวะ
เทพกลับกลายเปนมนุษยซึ่งนับวาเปนครูโยคะคนแรก ซึ่งโยคีในขณะที่นั่งภาวนาอยูนานยอมเกิด
ความเครียดในขณะที่อยูในปาก็จะเรียนรูจากสัตวที่วิธีการฝกการผอนคลายและนํามาปรับใชซึ่งใน
ที่นี้ก็แสดงความคลายคลึงในการปฏิบัติเพื่อหลุดพนจากความเครียดจากกาย ประเด็นดังกลาว
การนํามาเปรียบเปรยและถอดรหัสการใชชีวิตของปลาซึ่งตรงกับสัญลักษณของปลาในจักรที่ 4 ใน
รางกายมนุษย

ภาพที่ 60 เปรียบเทียบการรับน้ําหนักของปลาบนบกและในน้าํ
โดยธรรมชาติ ข องปลาแล ว เป น สั ต ว มี เ ซลล ที่ ล ะเอี ย ดอ อ นกว า สั ต ว บ กและไวต อ
ประสาทสัมผัสมาก
ประสาทสัมผัสของปลารับรู และเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง ดังนั้น สรีระ
ของปลากับขอไดเปรียบของสัตวบนบกตามรายละเอียดดังนี้
1. กระดูกสันหลัง ขนานกับแกนโลก เชนเดียวกับสัตวบกแตสถานะอยูในน้ําทําใหรับ
น้ําหนักนอยลง 100 เทา
2. การไมถูกกดทับระบบประสาทแตอยางใดเพราะมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ทํา
ใหกลามเนื้อของปลาคายตัวอยูตลอดเวลา ทําใหเนื้อนุม
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จากการวิจัยของ ดร.
อิอุมิ พบวา ปลาไมเกิดปญหา หรือเจ็บปวยแตอยางไร
ตรงกันขาม มนุษยซึ่งเจ็บปวยในกลุมนี้ถึง 80% และสัตวรองลงมาคือ 20% สวนปลาจะเจ็บปวย
และเสียชีวิตจากเชื้อโรคเทานั้นซึ่งเปนมุมมองสุดทายของ
การ เกิด แก เจ็บ ตาย และตลอดการวิจัย จะเห็นไดวาการเคลื่อนไหวรางกายเยี่ยง
ปลาเทานั้นจะสามารถลดภาวะเจ็บปวยไดมากที่สุด
แนวคิดโปรแกรมกับความสัมพันธกับรางกายมนุษย
อากาศ
ปลายเทาอยูสูงกวาศรีษะ เพื่อใหออกซิเจนสงผานทําใหเลือดไหลเวียน
ไปหลอเลี้ยงอยางเต็มที่
แสงแดด
ช ว ยขยายหลอดเลื อ ดช อ งทางให รั บ ออกซิ เ จนเข า ขั บ สารพิ ษ จาก
ภายในเซลลสูทางออกของเสีย เชน ผิว และทวารทั้ง 5
พยุงรางกายเมื่อใชกลามเนื้อรับนําหนักนอยลงดวยออกซิเจนในน้ํา
น้ํา
อาหาร
อาหารที่ไดจากธรรมชาติและสรางกากใยอาหารใหรางกายหมุนเวียน
นําพลังมาใชไดอยางพอดีและไมตกคาง

ภาพที่ 61 การขยายชองทางเพื่อนําออกซิเจนไปหลอเลีย้ งรางกาย
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ความคลายคลึงของอาสนะมัศยาและศพ
เปนทาที่นิ่งแตเคลื่อนไหวและไดรับออกซิเจนอยางเต็มที่พรอมทั้งยังเปนทาพักผอนที่
อยางแทจริง เมื่อนํามาปรับใชกับการเขาสัมผัสพื้นที่ในโปรแกรมตาง ๆ ทําใหเกิดการผอนคลายได
อยางแทจริง นํามาซึ่งพื้นที่โดยรวมจะเขาสูโปรแกรมดวยการนอนกับบรรยากาศตาง ๆ ดังนี้
อากาศ
พื้นที่ใตตนไมใหญ
สายลมกั บ อากาศ ผ อ นคลายด ว ยการสั ง เกตความเปลี่ ย นไปของ
ธรรมชาติแวดลอมอยางชาๆ ทําใหเกิดความสงบใจ
แสงแดด

พื้นที่ลานโลงบนทรายรอน
สายลมกั บ แสงแดด ผ อ นคลายอย า งขยายช อ งทางของผิ ว เพื่ อ รั บ
วิตามินและลางพิษแลผลัดเซลลที่ตายแลว
น้ํา
พื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยา
สายลมกับสายน้ํา ผอนคลายดูลอยอยูเหนือน้ําชวยลดอุณหภูมิเย็น
สบายกาย
อาหาร
พื้นที่ริมน้ําที่มีตนขาว
สายลมอบอวลกลิ่นไออาหาร จากครัวไฟที่รวมกันหุงหาอาหารเพื่อมา
รับประทานรวมกันอยางกลมกลมเกลียว
ดังนั้น การจัดโปรแกรมจะเปนพื้นที่กลางแจงและภายในอาคารเชื่อมสัมพันธหมุนเวียน
เพื่อเติมเต็มดวยตนเอง เกิดเป นสัญลักษณในผังโครงการคือปลา เปรียบเปรยไดดัง ตํา นาน
มัศยาเรนทราฝกปราณะยามะจนเกิดหลุดพนกลับกลายเปนมนุษย

ภาพที่ 62 ปรากฏการณสถานที่กบั ความเชื่อตามตํานานเกิดเปนสัญลักษณ
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สรุปที่มาของชื่อโครงการ Pran House Bangkok

ภาพที่ 63 ความหมายของบริบทในพืน้ ที่เกิดสถานที่
Pran
House
Bangkok
Frame
Freeze

มาจากคําวา Pranayama แปลวา Space ที่วาง
แปลวา บาน
ชื่อเดิมของกรุงเทพฯสมัยกรุงธนบุรี
แปลวา กรอบ
แปลวา สลายไป
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ตารางที่ 21 สรุปตารางแปรรูปเพื่อใชในโครงการ
จักรที่ 4 (อนาหตะ = ปราณะยามะ)
ลําดับ
ชื่อ
สัญลักษณ
ความหมาย
1. อนาหตะ (อนัตตา)
เหนือโลก
ไมมีตัวตน
อารมณดานบวก
2.
ดอกบัว 12 กลีบ

แปรรูป
Space : ที่วา ง
Positive, Negative
ปลอยวางอยาง
เปนธรรมชาติ

3.

รูปดาวหกแฉก
ในวงกลม

เวลาแหงสมดุล

4.

สีขาว

ที่วา ง,บริสุทธิ์

5.

รังสีเขียว

สะอาด สดชื่น

6.

ศูนยกลางของ
ทรวงอกขวามือ
ของหัวใจ

ปอด

7.

ความกลมกลืน
และความเห็นอก
เห็นใจ

รัก ให รับใช

8.

ไทมัส

ปกปองกอนการ
รักษา

ภูมิปญญาทองถิน่ ใน
การสรางอาคารให
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอม
ระบบภูมิคุมกันในการ
ลดความรอนในพืน้ ที่

9.

มัศยา

ชีวิตแรกที่เกิดขึ้น
ในน้าํ

โปรแกรมการรักษา
ถอดรหัสจากปลา

ปรากฏการณ
ภูมิแหงสมดุล
ในที่ราบลุม แมน้ํา
อาคารที่เปลีย่ นไป
ตามชวงเวลา
พื้นที่จัดสราง
โครงการสีเขียว
แหลงปราณบริสุทธิ์
อาคารหายใจได
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การออกแบบโครงการ
1. คําสําคัญ (Keyword) ในการออกแบบ
จากกรอบแนวความคิดในการศึกษา เรื่อง ปราณ (ลมหายใจ) ปราณะยามะ (การ
ควบคุมลมหายใจในการบําบัด) และกลุมโรคเครียดคนเมือง จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล ขางตน
แลว ไดกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ โดยไดวิเคราะหแนวทางการแปรรูป แยกตามคํา
สําคัญ เพื่อการออกแบบไดตามหัวขอดังนี้
1.1 ปราณ (ลมหายใจ) ใชประโยชนจากปราณธรรมชาติในโครงการที่สัมพันธกับ
ทิศ ทางและชวงเวลาตาง ๆ ที่เหมาะในการนํามาใชประโยชนการสรางพื้นที่ผอนคลาย
1.2 ปราณะยามะ เกิดไดดวยควบคุมลมหายใจแบบตาง ๆ โดยคัดเลือกวิธีการที่
เหมาะสมกับผูปวย ในระดับตาง ๆ โดยสอดคลองกับขอจํากัดของสภาพรางกาย และจิตใจ
1.3 กลุมโรคเครียดคนเมือง เปนผูปวยระยะตาง ๆ ที่มีความสามารถในการเขารับ
การบําบัดได โดยใชแนวคิดการผอนคลายโดยแบบแพทยแผนปจจุบันและธรรมชาติบําบัดโดย
ผสมผสานแนวคิดแบบองครวมและใชปราณเขาชวยในการบําบัด

ภาพที่ 64 แสดงผังขอมูลสูการแปรรูปเพื่อการออกแบบโปรแกรม
2. การออกแบบโปรแกรม
2.1 กํา หนดกลุมเปาหมายจากกรอบแนวความคิดในการออกแบบ ไดนํา มาสู
กระบวนการในการออกแบบโปรแกรมภายในโครงการ โดยกําหนดกลุมเปาหมายดังนี้
2.1.1 กลุมโรคเครียดคนเมือง
2.1.2 บุคคลทั่วไปที่สนใจ
2.1.3 บุคลากร
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โดยกําหนดบุคคลที่เกี่ยวของในโครงการไดใชพื้นที่ทําฝกปราณะยามะโดย
กําหนดจิตตามลมหายใจ ที่มีผลกระทบมาจากโรคเครียด รวมทั้งคนทั่วไปที่สนใจศึกษา บุคลากร
เองที่ไดผลกระทบทางออมจากการบําบัดโรคเครียด โครงการ เพื่อสงผลใหสุขภาพจิตใจผูเกี่ยวของ
ในโครงการผอนคลาย สรางสมดุลในการดํารงใชชีวิตไดอยางมีความสุข

ภาพที่ 65 แสดงแผนภูมิความคิดในการออกแบบโปรแกรมของโครงการ
2.2 กํ า หนดโปรแกรมของโครงการ จากการกํ า หนดกลุ ม เป า หมายและกรอบ
แนวความคิด ไดสรุปโปรแกรมของโครงการไดดังนี้
2.2.1 Pran House Bangkok
2.2.2 ปราณะยามะลมหายใจบําบัด (พื้นที่ผอนคลาย)
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การออกแบบการจัดวางผังโครงการ
แบงเปนประเด็นดังนี้
การจัดวางตามภูมิภาคทิศทางแดด ลม ฝน และการจัดวางที่วาง
การรักษาตนไมเดิมใหมากที่สุด โดยไมตองตัดตนไมทิ้งขณะสรางบาน
ใหความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวภายในบาน
ดังนั้น มุมมองสภาพแวดลอมจึงเปนสวนหนึ่งของชีวิต ไมแยกออกจากกัน
การจัดวางผัง
การจัดวางผังใหเปนสัดสวนมีการระบายอากาศที่ดี ไมวางผังบังทิศทางลม สวนใด
ไมไดใชงานบอยก็จัดใหอยูโซนรับแดด เชน ครัว เก็บของ หองน้ํา เพื่อปองกันความรอนกระจายไป
ตามสวนอื่น ๆ ของบาน
การวางตัวอาคารตามแนวยาวใหอยูทางทิศเหนือ-ใตเพื่อรับลมธรรมชาติโดย
หันดานสกัดของบานในทิศตะวันตก-ตะวันออกจะไดมีพื้นที่โดนแดดนอยที่สุด
คํานึงถึงการเจาะชองหนาตาง-ประตูใหสัมพันธกับทิศทางลมพัดเขามาใหเกิดการ
ไหลเวียนของอากาศ โดยออกแบบใหกันแดดไดดี
หลังคาอาคารมีอากาศถายเท โดยทําหลังคาจั่ว การเปนหลังคาแบนหรือเพิงจะตองใช
ระบบฉีดน้ําเขาชวยในการลดความรอน ในเวลากลางวันเปนฉนวนธรรมชาติ การรับน้ําหนัก การ
ระบายน้ํา การไหลเวียน ไดดี
การหนวงความรอน คือกันความรอนจากหลังคาเขาสูตัวบาน โดยการทําผนังสองชั้น
ใหมีอากาศตรงกลาง หรือติดตั้งฉนวนกันความรอนที่ผนังฝงตะวันตก
ธรรมชาติจะถายเทความรอนจะนําความรอนออกไปทิ้งในที่ที่เย็นกวา โดยการเปด
หนาตางระบายความรอนตามชวงเวลา
ตารางที่ 22 บอกปรับชวงเวลาใหสัมพันธกับการปด-เปดหนาตาง-ประตู
ระบบพึ่งพาธรรมชาติ
ระบบการใชเครื่องจักร
9.00-10.00 น. ปดหนาตางจน เปดหนาตางซักพักเพื่อไล
ความรอนภายนอกเทากันหลังจาก ความรอนออกไป กอนใช
นั้นเปดหนาตางระบายความรอน เครือ่ งปรับอากาศ
คุมคาและยั่งยืน
คุมคาแตไมยั่งยืน

ระบบทางเลือก
ผสมผสานระบบพึ่งพา
ธรรมชาติมากที่สุดลดการใช
เครื่องจักร
คุมคาที่สุดและเปนปจจุบนั
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ระบบสภาพแวดลอม
ดังนั้นระบบการจัดการความรอน หนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดคือ ใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด
ดวยการผสมผสานระบบพึ่งพาธรรมชาติมากที่สุดลดการใชเครื่องจักร เพื่อการนําไปสูการพัก
อาศัยที่ยั่งยืน

ภาพที่ 66 แสดงผังบริเวณอยูบริเวณที่ราบลุมริมน้ําเจาพระยาระหวางเมืองใหมและเกา

ภาพที่ 67 แสดงการวางผังการจัดกลุม อาคารสอดคลองทางภูมิศาสตรชั้น 1
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ภาพที่ 68

แสดงการวางผังการจัดกลุม อาคารสอดคลองทางภูมิศาสตรชั้น 2

การออกแบบการจัดวางทางเดินผังทางเดินภายในโครงการ

ภาพที่ 69 แสดงการจัดผังทางเดินภายในตามจังหวะของปราณในรางกายสอดลับกลับโปรแกรม
โครงการชั้น 1
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ภาพที่ 70 แสดงการจัดผังทางเดินภายในตามจังหวะของปราณในรางกายสอดลับ
กับโปรแกรมโครงการชั้น 1
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ภาพที่ 71 แสดงการจัดผังทางเดินภายในโปรแกรมโครงการชั้น 1
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ภาพที่ 72 แสดงการจัดผังภายในโปรแกรมโครงการชั้น 2
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ภาพที่ 73 แสดงรูปดานของอาคาร Pran House Bangkok

ภาพที่ 74 แสดงรูปตัดของอาคาร Pran House Bangkok
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ภาพที่ 75 แสดงทัศนียภาพของโครงการ Pran House Bangkok

ภาพที่ 76 แสดงทัศนียภาพของโครงการ Pran House Bangkok ฝงแมนา้ํ เจาพระยา
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ภาพที่ 77 แสดงภาพหุน จําลองภายในชั้น1,2 โครงการ Pran House Bangkok

ภาพที่ 78 แสดงภาพหุน จําลองโครงการ Pran House Bangkok
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ภาพที่ 79 แสดงภาพหุน จําลองแสดงรายละเอียดของโครงการ Pran House Bangkok
กระบวนการพัฒนางานออกแบบโครงการ
แนวคิดในการจัดวางผังภายใน
การจัดวางผังภายใน
หองที่มักใชงานเวลากลางวัน เชน หองพักผอน หองทํางาน ควรจัดใหอยูทางทิศเหนือ
เพื่อใหแสงเพียงพอและแดดไมรอน
หองที่พักไมไดใชงานบอย เชน หองเก็บของ ซักลาง หองน้ําหรือหองครัว ซึ่งหองเหลานี้
ตองการแสงแดดเพื่อลดความชื้น ควรหลีกเลี่ยงสวนพักผอนไวบริเวณนี้[h
ครัวไทยกอใหเกิดความรอนสะสมมากควรแยกออกจากตัวบาน เพื่อลดความรอนเขาสู
อาคารขางเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรอยูใกลหองปรับอากาศ
เฟอรนิเจอร
ควรเลือกไมเกา นําหลับมาใชใหมหรือ ไมปาปลูก เชน ไมไผ รวมถึง วัสดุปูพื้น วีเนียร
มานและมูลี่ เนื่องจากไมไผโตเร็ว ปลูกทดแทนไมนานไดตนที่สามารถนํามาใชงานอายุ (4-6 ป)
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สวน
ลดการตัดตนไมในที่ดินนอยที่สุด เพื่อเก็บไวเปนรมเงากับตัวบานและคอยฟอกอากาศ
(ตนไมใหญหนั่งชวยดูดกาซคารบอนไดออกไซด 11 กก)
เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบเพื่อลดการสะทอนความรอน
(อุณหภูมิผสมเหนือพื้นที่ผิวคอนกรีต สูงกวาอุณหภูมิอากาศผสมเหนือหญา 7%)
ปลูกผักไวกินเองริมรั้ว เปนรมเงาและฉนวนความรอนโดยเฉพาะดวยแนวคิดบานไทย
ในอดีต จํานวนตนไมไมสําคัญเทาตําแหนง เชน
ตารางที่ 23 รูปทรงของตนไมที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต

รูปทรงของตนไมที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม
ควรปลูกไมขนาดเล็ก
ทรงพุม โปรง
เพื่อบังแดดยามเชา
ควรปลูกไมยืนตนทรงสูง ทรงพุมหนา
เพื่อบังแดดยามบาย
ควรปลูกไมยืนตนสูง
ทรงพุมโปรง
เพื่อบังแดดเที่ยง

ระบบความปลอดภัย
การออกแบบรั้วบานใหโปรง จะไดไมกีดขวางการเคลื่อนที่ของลมที่จะเขาสูตัวบาน
ระบบปรับอากาศ
ขุดสระน้ําใกลตัวบานเพื่อใหไอเย็นจากน้ําลดอุณหภูมิอากาศรอบ ๆ ตัวบานเมื่อลมพัด
ผานมาในบานจะเย็นสบาย
วัสดุ
คอนกรีต เปนวัสดุที่ทนทาน ทําใหบานอายุยืนยาว ไมตองซอมแซมบอย อยางไรก็ตาม
ควรเลือใชในสวนที่จําเปนจริง ๆ
ไมไผเปนพืชตระกูลหญา โตเร็ว ตัดใชไดทุก ๆ 4-6 ปแข็งแรงกวา ไมโอค เมเปล บีช
เลือกใชเปนองคประกอบของบานแมแตเฟอรนิเจอร
ภูมิปญญาจากบานไทย
บา นเรือ นไทยเปน เรื อ นหมู โดยมี ช านเป น ตัว เชื่อมแต ล ะเรือ นเขา ด ว ยกัน การเว น
ระยะหางระหวางรือนที่เหมาะสมชวยใหลมผานทั่วทั้งเรือน บานไทยจึงเย็น อากาศถานเทไดดี
กลางชานหรือลานบาระหวางเรือนหมู นิยมปลูกตนไมใหญใหรมเงา
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บานใตถุนสูง ใชเปนพื้นที่อเนกประสงค ในตอนกลางวัน เปดโลง ไรผนัง ทําใหลมผาน
เย็นกวาตัวบานตอนกลางวัน เชื่อวา เมื่อฝนตก น้ําที่ไหลมาในหนาฝนจะชวยชะลางเอาจอมปลวก
บนพื้นดินไปดวย จึงไมเกิดปญหาเรื่องปลวก
ระดับพื้น ชานลดลงต่ํากวาพื้นเรือน เกิดเปนชอง ซึ่งลมผานไดระดับที่ตางกันยังพอดี
ใหนั่งที่พื้นเรือนไดดวย
ผนังบานเรือนไทย นิยมทําของบางสวนเปนระแนงที่ตองการระบายอากาศรวดเร็ว
อยางครัว บางทําเปนฝาไหลที่เลื่อนเปด-ปดได เปนผนังหายใจได ชวยรับลมและลดความรอน
ภายในเรือน
หลังคาจั่วทรงสูงใหอากาศรอนลอยตัวขึ้นไดเร็วแลว หนาจั่วและใตชายคา เจาะชอง
ระบายอากาศ เพื่อเปนทางลมรอนออกไดเร็วขึ้น
จากแนวทางเสนอแนะสูสุนทรียภาพในการออกแบบภายใน
1. Car parking สายลมชุมชื่น นําพาละอองและกลิ่นไอแหงความชุมชื่นหวนคิดถึง
สัญลักษณตนกําเนิดแหงธรรมชาติ ขุนเขาและสายน้ํา

ภาพที่ 80 แสดงผังพืน้ ทีส่ วนจอดรถ
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ภาพที่ 81 แสดงทัศนียภาพสวนจอดรถ
2. Lobby สายลมบางเบา โอบลอมครอบครัว ยามพักผอนกลมเกลียวกันโดยชวย
ประกอบกิจกรรมในการจัดเตรียมอุปกรณตางในการดํารงชีวิต เชน ถักแห ทําไซ ตักน้ํา พักผอน
บริเวณแคร

ภาพที่ 82 แสดงผังพืน้ ที่สว น Lobby
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ภาพที่ 83 แสดงทัศนียภาพสวน Lobby
3. Retreat สายลมที่มากับไอแดด ใหความอบอุนดูตอเนื่องจากการสัมผัสธรรมชาติ
รอบนอก ดังการพักผอนอยูริมคลอง

ภาพที่ 84 แสดงผังพืน้ ที่สว น Alternative (Spa treatment)

154

ภาพที่ 85 แสดงทัศนียภาพสวน Alternative (Spa treatment)
4. Guestroom สายลมแหงยามค่ํา ปลดปลอยสติใหผอนคลายอยางเรียบงายดูเงียบ
งัน เพื่อใหรูสึกสงบ

ภาพที่ 86 แสดงผังพืน้ ทีส่ วน Guest room
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ภาพที่ 87 แสดงทัศนียภาพสวน Guest room
5. Soil program สายลมอบอวลกลิ่นไออาหาร จากครัวไฟที่รวมกันหุงหาอาหารเพื่อ
มารับประทานรวมกันอยางกลมกลมเกลียว

ภาพที่ 88 แสดงผังพืน้ ทีส่ วน Concession (Soil /AirProgram)
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ภาพที่ 89 แสดงทัศนียภาพสวน Concession (Soil Program)
6. Air program สายลมกับอากาศ ผอนคลายดวยการสังเกตความเปลี่ยนไปของ
ธรรมชาติแวดลอมอยางชา ๆ ทําใหใจสงบ

ภาพที่ 90 แสดงทัศนียภาพสวน Concession (Air Program)
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ภาพที่ 91 แสดงผังพืน้ ทีส่ วน Water/ Fire Program
7. Water program สายลมกับสายน้ํา ผอนคลายดูลอยอยูเหนือน้ําชวยลดอุณหภูมิ
เย็น
สบายกาย

ภาพที่ 92 แสดงทัศนียภาพสวน Water Program
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8. Fire program สายลมกับแสงแดด ผอนคลายอยางขยายชองทางของผิวเพื่อรับ
วิตามินและลางพิษและผลัดเซลลที่ตายแลว

ภาพที่ 93 แสดงทัศนียภาพสวน FireProgram

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการทบทวนศาสตรและศิลปจากทัศนะที่หลากหลายสาขาวิชานํามาประกอบกัน
ขึ้นสูองคความรูเพื่อการบําบัดจิตใจ เปนกุญแจสําคัญสูสุขภาพดี ในขอมูลเบื้องตนใหทราบถึง
รายละเอียด รวมถึงกระบวนการแปรรูป โดยพิจารณาแนวทางดานชีววิทยา (รางกายมนุษย) และ
นิเวศวิทยา (ธรรมชาติ) เปนประเด็นหลักที่กลาวถึงความเชื่อในสภาพแวดลอมที่ ซึ่งขอมูลเปนการ
นําการทดลองมาเปรียบเปรยกับวิธีการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานบานไทยในอดีต
การแปรรู ป วิ ธี การออกแบบให เ หมาะสมกั บ ป จ จุ บั น ส ว นข อ มู ล ทางด า นบุ ค คลมี
การศึกษาอยางลึกซึ้ง และไดขยายองคความรูออกไปไดหลากหลายสาขา ยึดแนวคิดหลัก 3 เรื่อง
ใชเปนขอมูลที่ใชในการออกแบบพื้นที่เพื่อผอนคลายความเครียดรวมกัน
โดยสามารถแบงประเด็นออกเปน 2 หัวขอคือ ประเด็นที่เกี่ยวของกับความรูสึกภายใน
หรือ กระบวนการบําบัดไดตนเองที่เกิดขึ้นในจิตใจ เกิดประเด็นที่เกี่ยวของกับพื้นที่เชื่อมโยงกัน
และกัน ซึ่งขอมูลความรูสึกดานบุคคลไดถูกตีความ เปนขอมูลดานพื้นที่ทางกายภาพ สวนขอมูล
แนวทางการออกแบบตามวัฒนธรรม รวมทั้งความเชื่อทฤษฎีที่นํากลับมาใชใหม ทางดานชีววิทยา
และนิเวศวิทยา ผานตัวอยางงานออกแบบที่วางโดยใชเปรียบเปรยกับภูมิทัศนที่สงผลเกิดการ
บําบัดความเครียด อาจกลาวสรุปไดวา ดานขอมูลวิธีการผอนคลายจิตใจ
สรุปไดตามตารางดังนี้
จากการวิ เ คราะห ก ระบวนการบํ า บั ด จิ ต ใจสู ง านออกแบบในทางเลื อ กต า ง ๆ นั้ น
สามารถอธิบายไดตามหลักทฤษฎีการออกแบบเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีและในทฤษฎีอื่น ๆ ที่มา
ชวยขยายความ โดยกระบวนการที่ตอบสนองความพอใจในระดับตาง ๆ ซึ่งหลักการเพงพินิจที่มี
อยูในงานออกแบบตามวัฒนธรรมความเชื่อก็สามารถจัดอยูในกระบวนการนี้กับปจจุบัน และสราง
เสริมใหเกิดความพอใจในระดับดี ความจริงที่สรางสรรคตามเหตุและผล
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จากกระบวนการสรางความพึงพอใจเกิดผลทางการรับรูสูความรูสึก ถูกกระตุน จากการ
มองเห็นการจัดวางสภาพแวดลอมตามองคประกอบทั้ง (จุด เสน สี แสงเงา พื้นผิว จังหวะ สูความ
เปนรูปแบบสูเอกภาพ) รวมทั้งการเลือกใชองคประกอบที่มนุษยสามารถสัมผัสได จากขอมูล
ทางดานพื้นที่จากกระบวนการแปรรูปตาง ๆ การศึกษาขอมูลหาขอสรุปหลังจากการทดลองใชงาน
แลว ซึ่งเปนขอมูลทางการวิจัยอันนํามาสูขอมูลดานพื้นที่ทางกายภาพและหลักการามทฤษฎีเพื่อ
ผอนคลายจิตใจไดเปนอยางดี
จังหวะธรรมชาติควบคุมการดํารงชีวิตในแตละวัน รางกายของเราปรับตามจังหวะการ
ควบคุมกระบวนการตาง ๆ ชีพจร การหายใจ การนอนหลับ และรูปแบบของการเจริญเติบโต
กําหนดโดยจังหวะ เมื่อจังหวะที่ขาดความสมดุลไมสัมพันธกับชีวิตประจําวันของเราจะทําใหเกิด
ความเรียบงายตอสุขภาพ
สรุปผลการออกแบบ
การออกแบบเพื่อผอนคลายจิตใจทั้ง 3 เรื่องมีความสอดคลองสัมพันธซึ่งกันและกัน
แปรรูปสูงานออกแบบนั้นไมสามารถนําทุก ๆ ประเด็นจากการวิเคราะหมาใชไดทั้งหมด ดังนั้นจึง
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมตอสภาพที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ กลุมผูใชและที่สงเสริมการผอน
คลายจิตใจใหเกิดขึ้น ความแตกตางของพื้นผิวที่หยาบของโครงสรางกับพื้นที่ออนนุมของพืชพรรณ
สงเสริมภาพ รูปราง และความเปดโลงของโครงสรางที่มองเห็น โดยองคประกอบทางแนวตั้งใชยึด
เกาะชวยสรางความสูง และความรูสึกโอบลอมของพื้นที่นาสนใจและนาพอใจ
องคประกอบที่สงเสริมพื้นที่เกิดลักษณะเฉพาะและเกิดความหมาย การออกแบบพื้นที่
พักผอน คํานึงถึงความสะดวกสบาย เพื่อทางเลือกในการใชงานตามความตองการทางสังคม ได
เป ด โอกาสทั้ ง การรวมกลุ ม หรื อ นั่ ง ลํ า พั ง อย า งสงบ ได โ ดยพิ จ ารณา วั ส ดุ ที่ เ หมาะสมตาม
สภาพแวดลอม ดิน ฟา อากาศ และอาจจะตองมีสวนเสริมภูมิทัศน เชน ศาลา กําแพงน้ําตก ฯลฯ
ซึ่งใชประโยชนในการประกอบกิจกรรม โดยอาจใชสื่อ แสง สี และสัดสวน ของสวนเสริมไดอีกดวย
สรุป
หลักการออกแบบเพื่อการผอนคลายจิตใจที่สรุปวิเคราะหจ ากการทบทวนขางตน
สามารถนํามาใชประโยชนในการสรางพื้นที่ผอนคลายจิตใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ ความรูสึก
และความพึงพอใจในระดับสมาธิไดหากนําไปใชอยางเหมาะสม โดยจะทําใหเกิดกระบวนการใน
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การผอนคลายจิตใจอื่น ๆ ซึ่งนําไปสูการบําบัดจิตใจในที่สุด แตขอสรุปดังกลาวเปนการศึกษา
ขอมูลที่ไดจากตางประเทศ ซึ่งการนํามาใชเปนแนวทางการออกแบบเพื่อผอนคลายจิตใจของคน
ไทยนั้น ควรมีการศึกษาถึงความเหมาะสมตอปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทยดว ย
เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเหมาะสมในการแปรรูปใหเกิดประโยชนตอการออกแบบสถานสุขภาพ
ของไทยมากที่สุด
โดยสรุปเปนตารางองคความรูที่นาํ มาประยุกตใชไดดังนี้

ภาพที่ 82 แสดงแผนภูมิองคความรูจากศาสตรสาขาตาง ๆ ในปจจุบัน สัมพันธกบั
การบําบัดจิตใจระหวาง (ปราณกับธรรมชาติ)
ที่มา : ดัดแปลงมาจากแผนภูมิ Cooper and Barnes, 1999, p. 108
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การออกแบบภูมิทัศนภายในสถานสุขภาพที่ Cooper and Barnes กลาวมาจาก
ปรัชญาในการออกแบบแบงประเด็นออกเปน 3 แนวทางหลัก ไดแก
1. แนวทางการออกแบบเชิงประเพณี (Traditional Approach)
2. แนวทางการออกแบบโดยใชทฤษฎีทางชีววิทยาสอดคลองกับนิเวศวิทยา
(Biological / Ecological Approach)
3. แนวทางการออกแบบสําคัญกับบุคคล (People –Oriented Approach)
ขอเสนอแนะ
ตามที่ไดมีการนําเสนอทางเลือกหนึ่งซึง่ เสนอแนะเปนแนวทางดังนี้
1. แนวคิดการออกแบบเสนอแนะการจัดวางผังโครงการ
2. แนวคิดการออกแบบเสนอแนะการจัดวางผังภายใน
3. แนวคิดการออกแบบเสนอแนะโปรแกรม
4. แนวคิดการออกแบบเสนอแนะสวนของโครงการ
1. แนวคิดการออกแบบเสนอแนะการจัดวางผังโครงการ
ควรใหความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ โดยการรักษาตนไมเดิมใหมากที่สุด
โดยไมตองตัดตนไม และ ควรจัดวางตามภูมิภาคทิศทางแดด ลม ฝน และการจัดวางที่วาง เพื่อ
มุมมองสภาพแวดลอมจึงเปนสวนหนึ่งของชีวิต ไมแยกออกจากกัน
โดยแบงขอเสนอแนะตามรายการดังนี้
1) การจัดวางผังใหเปนสัดสวนมีการระบายอากาศที่ดี ไมวางผังบังทิศทางลม
สวนใดไมไดใชงานบอยก็จัดใหอยูโซนรับแดด เชน ครัว เก็บของ หองน้ํา เพื่อปองกันความรอน
กระจายไปตามสวนอื่น ๆ ของบาน
2) การวางตัวอาคารตามแนวยาวใหอยูทางทิศเหนือ-ใตเพื่อรับลมธรรมชาติโดย
หันดานสกัดของบานในทิศตะวันตก-ตะวันออกจะไดมีพื้นที่โดนแดดนอยที่สุด
คํานึงถึงการเจาะชองหนาตาง-ประตูใหสัมพันธกับทิศทางลมพัดเขามาใหเกิด
การไหลเวียนของอากาศ โดยออกแบบใหกันแดดไดดี
3) หลังคาอาคารมีอากาศถายเท โดยทําหลังคาจั่ว การเปนหลังคาแบนหรือเพิง
จะตองใชระบบฉีดน้ําเขาชวยในการลดความรอน ในเวลากลางวันเปนฉนวนธรรมชาติ การรับ
น้ําหนัก การระบายน้ํา การไหลเวียน ไดดี
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4) การหนวงความรอน คือกันความรอนจากหลังคาเขาสูตัวบาน โดยการทําผนัง
สองชั้นใหมีอากาศตรงกลาง หรือติดตั้งฉนวนกันความรอนที่ผนังฝงตะวันตก
5) ธรรมชาติจะถายเทความรอนจะนําความรอนออกไปทิ้งในที่ที่เย็นกวา โดยการ
เปดหนาตางระบายความรอนตามชวงเวลา
ตารางที่ 24 บอกปรับชวงเวลาใหสัมพันธกับการปด-เปดหนาตาง-ประตู
ระบบพึ่งพาธรรมชาติ
9.00-10.00 น. ปดหนาตาง
จนความรอนภายนอกเทากัน
หลังจากนั้นเปดหนาตาง
ระบายความรอน
คุมคาและยั่งยืน

ระบบการใชเครื่องจักร
เปดหนาตางซักพักเพื่อไล
ความรอนออกไป กอนใช
เครื่องปรับอากาศ

ระบบทางเลือก
ผสมผสานระบบพึ่งพา
ธรรมชาติมากที่สุดลดการใช
เครื่องจักร

คุมคาแตไมยั่งยืน

คุมคาที่สุดและเปนปจจุบนั

ดังนั้น ระบบการจัดการความรอน หนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดคือ ใชทรัพยากรใหคุมคา
ที่สุดดวยการผสมผสานระบบพึ่งพาธรรมชาติมากที่สุดลดการใชเครื่องจักร เพื่อการนําไปสูการพัก
อาศัยที่ยั่งยืน
2. แนวคิดการออกแบบเสนอแนะการจัดวางผังภายใน
หองที่มักใชงานเวลากลางวัน เชน หองพักผอน หองทํางาน ควรจัดใหอยูทางทิศ
เหนือ เพื่อใหแสงเพียงพอและแดดไมรอน
หองที่พักไมไดใชงานบอย เชน หองเก็บของ ซักลาง หองน้ําหรือหองครัว ซึ่งหอง
เหลานี้ตองการแสงแดดเพื่อลดความชื้น ควรหลีกเลี่ยงสวนพักผอนไวบริเวณนี้
ครัวไทยกอใหเกิดความรอนสะสมมากควรแยกออกจากตัวบาน เพื่อลดความรอน
เขาสูอาคารขางเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรอยูใกลหองปรับอากาศ
เฟอรนิเจอร ควรเลือกไมเกา นําหลับมาใชใหมหรือ ไมปาปลูก เชน ไมไผ รวมถึง
วัสดุปูพนื้ วีเนียร มานและมูลี่ เนื่องจากไมไผโตเร็ว ปลูกทดแทนไมนา นไดตนที่สามารถนํามาใช
งานอายุ (4-6 ป)
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2.1 ระบบสภาพแวดลอม
สวน
- ลดการตัดตนไมในที่ดินนอยที่สุด เพื่อเก็บไวเปนรมเงากับตัวบานและคอย
ฟอกอากาศ (ตนไมใหญหนัง่ ชวยดูดกาซคารบอนไดออกไซด 11 กก) 1 1
- เพิม่ พืน้ ที่สเี ขียวโดยรอบเพื่อลดการสะทอนความรอน (อุณหภูมิผสมเหนือ
พื้นที่ผิวคอนกรีต สูงกวาอุณหภูมิอากาศผสมเหนือหญา 7%)
ปลูกผักไวกนิ เองริมรัว้ เปนรมเงาและฉนวนความรอนโดยเฉพาะดวย
แนวคิดบานไทยในอดีต จํานวนตนไมไมสําคัญเทาตําแหนง เชน
ตารางที่ 25 รูปทรงของตนไมที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต

รูปทรงของตนไมที่สมั พันธกับสภาพแวดลอม
ควรปลูกไมขนาดเล็ก
ทรงพุม โปรง
เพื่อบังแดดยามเชา
ควรปลูกไมยนื ตนทรงสูง ทรงพุม หนา
เพื่อบังแดดยามบาย
ควรปลูกไมยนื ตนสูง
ทรงพุม โปรง
เพื่อบังแดดเทีย่ ง

2.2 ระบบความปลอดภั ย การออกแบบรั้ ว บ า นให โ ปร ง จะได ไ ม กี ด ขวางการ
เคลื่อนที่ของลมที่จะเขาสูตัวบาน
2.3 ระบบปรับอากาศ ขุดสระน้ําใกลตัวบานเพื่อใหไอเย็ นจากน้ําลดอุณหภูมิ
อากาศรอบ ๆ ตัวบานเมื่อลมพัดผานมาในบานจะเย็นสบาย
วัสดุ
- คอนกรีต เปนวัสดุที่ทนทาน ทําใหบานอายุยืนยาว ไมตองซอมแซมบอย อยางไร
ก็ตามควรเลือกใชในสวนที่จําเปนจริง ๆ
- ไมไผเปนพืชตระกูลหญา โตเร็ว ตัดใชไดทุก ๆ 4-6 ปแข็งแรงกวา ไมโอค เมเปล
บีช เลือกใชเปนองคประกอบของบานแมแตเฟอรนิเจอร

1

พาสินี สุนากร, “Green home : บานเย็นโลกไมรอน,” บานและสวน
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พลับบลิชชิ่ง, 2551), 186.
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ภูมิปญญาจากบานไทย
- บานเรือนไทยเปนเรือนหมู โดยมีชานเปนตัวเชื่อมแตละเรือนเขาดวยกัน การเวน
ระยะหางระหวางเรือนที่เหมาะสมชวยใหลมผานทั่วทั้งเรือน บานไทยจึงเย็น อากาศถายเทไดดี
- กลางชานหรือลานบาระหวางเรือนหมู นิยมปลูกตนไมใหญใหรมเงา
- บานใตถุนสูง ใชเปนพื้นที่อเนกประสงค ในตอนกลางวัน เปดโลง ไรผนัง ทําใหลม
ผานเย็นกวาตัวบานตอนกลางวัน เชื่อวา เมื่อฝนตก น้ําที่ไหลมาในหนาฝนจะชวยชะลางเอาจอม
ปลวกบนพื้นดินไปดวย จึงไมเกิดปญหาเรื่องปลวก
- ระดับพื้น ชานลดลงต่ํากวาพื้นเรือน เกิดเปนชอง ซึ่งลมผานไดระดับที่ตางกันยัง
พอดีใหนั่งที่พื้นเรือนไดดวย
- ผนั ง บ า นเรื อ นไทย นิ ย มทํ า ของบางส ว นเป น ระแนงที่ ต อ งการระบายอากาศ
รวดเร็วอยางครัว บางทําเปนฝาไหลที่เลื่อนเปด-ปดได เปนผนังหายใจได ชวยรับลมและลดความ
รอนภายในเรือน
- หลังคาจั่วทรงสูงใหอากาศรอนลอยตัวขึ้นไดเร็วแลว หนาจั่วและใตชายคา เจาะ
ชองระบายอากาศ เพื่อเปนทางลมรอนออกไดเร็วขึ้น
สรุปแนวทางการเสนอแนะการจัดวางผังภายใน
การจัดวางผังภายในสอดคลองกับธรรมชาติแวดลอมภายนอก ซึ่งใชภูมิปญญา
บานไทยในอดีตมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีปจจุบัน โดยคํานึงถึงภูมิศาสตรที่ตั้งมาเปน
แนวคิดหลักเพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งของระบบระบายอากาศภายในพื้นที่ เพื่อให
หายใจไดอยางผอนคลายไดทุกที่และเขาถึงประสบการณอยางชา ๆ ไดดวยตนเอง โดยสราง
กิจกรรมพื้นฐานปรับใชในการดํารงชีวิตอยางสมดุล
3. แนวคิดการออกแบบเสนอแนะโปรแกรม
ตามความเชื่อฮินดูเปรียบจักรวาลในรางกายมนุษยและสามารถรักษาตัวมันเองได
ถาอยูน ําภาวะสมดุลของสรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งประกอบดวย 5ธาตุ ไดแก ดิน น้ํา ลมไฟ อากาศ ใน
สัดสวนที่ไมเทากันในรางกายของมนุษยมที ั้งของเหลว แข็ง เคลื่อนไหว ความอบอุน ชองวางตาง ๆ
มากมาย ตามอายุรเวท แบงเปน 3 กลุมดังนี้
1) เคลื่อนไหวมาก วาตะ,ลม
2) ความรอนในตัวมาก ปตตะ,ไฟ
3) ความรอนในตัวมาก กผะ น้าํ ,ดิน
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ดังนัน้ เราเกิดมากับลักษณะเฉพาะตัวในแตละคน การดูแลสุขภาพทีแ่ ตกตางจึง
ตองปรับใชใหเหมาะสมโดยปรับตามความหมายของธาตุดังนี้
ธาตุลม การหายใจ
ธาตุนา้ํ น้ํา
ธาตุไฟ ดวงอาทิตย
ธาตุดิน อาหาร
ธาตุอากาศ พลังแหงความสดบริสุทธิ์
เชน ถาเราหายใจเอาอากาศที่ดีเขาไปก็จะเปนประโยชนตอรางกาย ตรงกันขาม
การที่เรารับอากาศที่ไมบริสทุ ธิ์เขาไปรางกายก็จะเสียสมดุล และจะแสดงอาการใหเราเห็น
สรุปแนวทางการเสนอแนะโปรแกรม ในโครงการ
เราจะตองเอาใจใสดูแลธาตุตาง ๆ ในรางกายเราใหสมดุล ตลอดเวลา โดยการเอา
ใจใสในการดํารงชีวิตประจําวันดวยเรื่องของสภาพแวดลอมทั้ง อากาศ น้าํ แสงแดด อาหาร และ
ความบริสุทธิข์ องสรรพสิ่ง ซึง่ จะชวยใหเราสรางพลังปราณชีวิตใหกับเรา โดยยึดหลัก คือ ถาเรา
ปรับธาตุของเราใหสมดุลไดโรคก็จะหายไปไดเองในที่สดุ
4. แนวคิดการออกแบบเสนอแนะสวนของโครงการ
ปรากฏการณ เมื่อยามแสงแดดยามบายทะลุผานหนาตางที่ปกคลุมไปดวยไมเลื้อย
ภายนอกเปนผนังธรรมชาติอีกชั้นหนึง่ ชวยกรองความรอนจากดวงอาทิตย และไดบรรยากาศจาก
เงาใบไมที่พัดไหวตามแรงลม หองทัง้ หองก็เย็นสบายโดยไมตองเปดเครื่องปรับอากาศ 21
1

ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบวัสดุทนี่ ํามาใชกับการออกแบบสวน
ใบไม
1. ไดรับ สังเคราะหแสงและคายน้ํา ความรอน
เย็นสบายโดยไมตองปรับอากาศ
2. ลดกาซคารบอนไดออกไซด อากาศสดชื่น
3. สีสันสดใส ดูผอนคลายสบายตา

2

เรื่องเดียวกัน, 176.

วัสดุกอสราง
ไดรับความรอน จากการสะสมไว
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ตนไมที่เหมาะสมกับบานเราในการจัดสวนแนวตั้ง ควรเปนไมทองถิน่ ดูแลรักษางาย
ทนแดดฝน โตเร็วใบปกคลุมมมากเชน ตําลึง พวงชมพู ใบระมาด สรอยอินทนิล หรือพวกไมคลุม
ดิน ไมกระถาง ผกากรอง กระดุมทอง ฟาประดิษฐ ฯลฯ
บานไทยโบราณ มักจะปลูกผักไวกินริมรัว้ ตําลึง เวลาปลูกเปนแผงสวยงามไมแพ
ไมนอก โตไว ใบเยอะ ทนสภาพอากาศไดดี ยังนํามาทําอาหารได และผลของมันก็เปนอาหาร
ใหกับนกดวย
สรุปแนวทางการเสนอแนะสวน ในโครงการ
แนวทางการออกปลูกตนไมในพืน้ ที่ใหบานมีสีเขียวเพื่อลดความรอนทําไดหลายวิธี
เชน ปลูกตนไมเลื้อยกันแดดรอบ ๆ หนาตาง ซึง่ อาจตอเติมระแนงยืน่ ออกมาทัง้ แนวนอนและตัง้ ให
ตนไมเลื้อยเกาะ โดยเฉพาะหนาตางฝงตะวันตกที่แดดแรงมาก ๆ รูปทรงของแผงกันแดดไมเลื้อย
ชวยลดอุณหภูมิไดดี ควรมีลักษณะเปนซุมปกคลุมแดดทุกทิศทาง เนนที่มีระนาบของผิวใบเยอะ
เพื่อใหอากาศสัมผัสใบกอนผานเขาสูตวั บาน
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