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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตชุมชนบนชายฝั่งจังหวัดตราดนี้เป็นโครงการที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนนการวิจัย 
ภายใต้โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ประจ าปี 2563 จาก
ส านักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บนพ้ืนที่ชายฝั่ง จังหวัดตราด ให้
มีศักยภาพในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
โค รงการนี้ มี ก ารด า เนิ นการส า เร็จลุ ล่ ว งด้ วยดี อั น
เนื่ องมาจากความอนุ เคราะห์ของหน่วย งานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประธานกลุ่ม
ท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยายม่อม 
สมาชิกของชุมชน และผู้ประกอบการภายในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 
 อนึ่ง คณะผู้จัดท าโครงการใคร่ขอขอบคุณส านัก
คระกรรมการวิ จั ย แห่ งช าติ  (วช .) ที่ ได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณในการด าเนินโครงการ และขอขอบคุณ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี และนายพรหม
อุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการให้
ลุล่วงด้วยดี สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าโครงการหวังเป็นอย่าง
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ยิ่ งถึ งแนวทางในการด าเนิ นงานดั งกล่ าวจะช่วยให้
ประชาชนได้น าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
กุลภัสร โภชนกุล และคณะ 
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ค าน า 
 ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับ
ความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความใส่ใจในการดูแล
สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สปา 
การเสริมความงาม นวดแผนไทย หรือแม้แต่กิจกรรม อาบ
น้ าแร่แช่น้ าพุร้อนเพ่ือสุขภาพ ปัจจุบันรายได้หลักของ
ประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และ รูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
อย่ างม าก  คื อ  การท่ อ งเที่ ย ว เชิ งสุ ขภ าพ  (Health 
Tourism) โดยในตลาดท่องเที่ยวโลก การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพมีมูลค่าประมาณ 1,604 พันล้านบาท ซึ่งประเทศ
ไทยมส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 285 พันล้านบาท สูง
เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเอง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมี
มูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 4 รองจาก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
(ท่องเที่ยว ธรรมชาติ) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (อาหาร
ท้องถิ่น/อาหารพ้ืนเมือง/อาหารประจ าชาติ) และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ท่องเที่ยวโบราณสถาน/ท่องเที่ยว
เมืองเก่า) ทั้งนี้ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คิด
เป็น ประมาณร้อยละ 15.6 ของรายได้จากการท่องเที่ยว
โดยรวมและมีอัตราการขยายตัว ที่ค่อนข้างสูง ประมาณ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 จนถึงปี 
พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ พบว่านักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น
กลุ่มที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศ จุดหมายปลายทางได้
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อย่างมากมาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  มักจะมี
การศึกษาดี ฐานะค่อนข้างดี (ปานกลางถึงสูง) ระยะเวลา
ในการพักอยู่ในประเทศยาวนาน และมีงบประมาณในการ
ใช้จ่ายต่อการเดินทางครึ่งหนึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 
ซึ่งชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว และชุมชนยายม่อม อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสามารถเป็นชุมชนต้นแบบที่
ดีให้กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง รูปแบบที่พัฒนาได้แก่ 
การนวดไทย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สปาโคลนทรายด า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และEEC มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนพื้นที่
ใกล้เคียง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท่องของชุมชน รายได้ 
ความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกในชุมชน 
คู่มือนี้ได้อธิบายแนวทางในการด าเนินงานในมิติต่าง ๆ ที่
ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องทั้ งหมด เพ่ือสร้างบทสรุป 
ประโยชน์ การประยุกต์ใช้งานวิจัยที่ท าการศึกษาให้ผู้อ่าน
เข้าใจและน าความรู้ไปใช้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็น
ต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนละแวกใกล้เคียง 

 
คณะผู้จัดท า 

มิถุนายน 2563 
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 ที่มาและความส าคัญ 

 จากการส ารวจพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด พบว่ามี
ชุมชนที่มีศักยภาพที่จะด าเนินการพัฒนา ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว 
ชุมชนยายม่อม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใน ต.น้ าเชี่ยว อ.
แหลมงอบ จ.ตราด เป็นหมู่บ้านในเส้นทางผ่านไปขึ้นเรือสู่เกาะช้าง 
หมู่ บ้ านน้ า เชี่ ย วแห่ งนี้ ยั งได้ เป็ นรับ เลื อกให้ เป็ น  “หมู่ บ้ าน 
OVC” (OTOP Village Champion) ที่ ได้ รับการสนับสนุนจาก 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมถึงรางอุตสาหรรม
ท่องเที่ยวไทยดีเด่นจากาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชาวบ้าน
เริ่มท าโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2547 การท่องเที่ยว
เชิ งอนุ รักษ์ที่ ช าวบ้ านกลุ่ มหนึ่ งริ เริ่มขึ้ นมาได้ช่ วยพลิก ฟ้ืน
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตบ้านน้ าเชี่ยวให้ดีขึ้น แต่ยังขาดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขสุขภาพด้วยบริบทของชุมชนสามารถท า
ได้ดี ทั้งยังช่วยให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจมากขึ้น และชุมชนยายม่
อม เป็นชุมชนที่ เข้มแข็งในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จัดตั้งเป็น นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม (Eco Museum 
of Yaimom) ซึ่งจะเป็นศูนย์ความรู้ จัดเก็บสิ่งของที่เป็นทรัพยากร
ทางธรรมชาติ สมุนไพรที่ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น ชาใบ
ขลู่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาโคก ก็จะมี ก้างปลาโคกแดดเดียว 
ปลาโคกหวาน ปลาโคกแดดเดียว  น้ าพริกปลาโคก เมี่ยงค าไส้แห้ง 
ซึ่งทั้งสองชุมชนยังขาดการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
ยังไม่ได้รับการส่งเสริมในการท่องเที่ยวด้านนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครจึงมีแนวคิดและแนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงชุมชนทั้งสอง
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ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างมิติ  
เพ่ือเกิดการเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง ไม่มีความทับซ้อนในการท ากิจกรรม
ของชุมชน 

ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว 
   บ้านน้ าเชี่ยวมี พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่
มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจ านวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน 
ซึ่งคลองนี้มีต้นก าเนิด อยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่างอ าเภอแหลมงอบ
และอ าเภอเมืองตราด เดิมทีประชากรของต าบลน้ าเชี่ยว เป็นคน
ไทยนับถือศาสนาพุทธ ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนล่องเรือส าเภามา
ค้าขายสินค้าที่ท่าเรือบ้านน้ าเชี่ยว และได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ท าให้
ชาวน้ าเชี่ยวส่วนหนึ่งเป็นคนไทย เชื้อสายจีน  ต่อมาในสมัยรัชกาล
ที่ 3 ได้มีชาวมุสลิมซึ่งเรียกตัวเองว่า “แขกจาม หรือ จ าปา” อพยพ
หนีสงครามมาจากประเทศเขมร มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ริมคลองน้ าเชี่ยว
และมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยชาวพุทธและมุสลิมสามารถ
แต่งงานข้ามศาสนาได้ ซึ่งพ่ีน้องทั้งสองศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันใน
ต าบลน้ าเชี่ยวอย่างสันติสุขด้วยความสัมพันธ์อันดีตลอดมา ปัจจุบัน
ชาวต าบลน้ าเชี่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง ท าสวน
ยางพารา สวนผลไม้ ค้าขาย และสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ด้าน
การท่องเที่ยวซึ่งรายได้เสริม โดยคนในชุมชนช่วยกันระดมความคิด
และสรุปได้ว่าจะรักษา “ วิถีชีวิตดั้งเดิม” ที่ปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
คือสิ่งที่จะท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจ จากนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่
ได้เข้ามาสัมผัสอัธยาศัย น้ าใจ การต้อนรับแบบญาติพ่ีน้องผอง
เพ่ือน อาหารพ้ืนบ้าน ได้สนุกกับการลงมือท า ลองผิดลองถูก จับ
ปลา งมหอยปากเป็ด และมีส่วนร่วมไปกับกิจวัตรประจ าวันของ
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ชาวบ้ าน  การที่ ทุ กคนยั งคงป ระกอบอาชี พดั้ ง เดิ ม  ท า ให้
นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเพ่ิมมากขึ้นทุกปีสามารถใช้ชีวิตกลมกลืน
และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้าน จนทุกคนที่เข้ามาพักจะได้
นอนโฮมสเตย์ในบ้านของคนชุมชน ถึงกลับเอ่ยปากชมว่า  “มาพัก
ที่นี่ไม่เหมือนพักโฮมสเตย์ที่ อ่ืน เพราะนักท่องเที่ยวต้องจองผ่าน
วิสาหกิจชุมชนฯ และทางวิสาหกิจชุมชนจะเป็นคนจัดสรรว่ า
นักท่องเที่ยวจะได้พักที่บ้านหลังใด ที่ท าแบบนี้เพราะเราไม่ต้องการ
ให้โฮมสเตย์เป็นธุรกิจจนเกินไป และนี่ก็คือเสน่ห์ จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของที่มาของรางวัลชนะเลิศ “ หมู่บ้ าน OVC” หรือ “OTOP 
Village Champion” ปี  2549 จ า ก ก ร ม พั ฒ น า ชุ ม ช น 
กระทรวงมหาดไทย รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว ปี 
2550 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รางวัลดีเด่นประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยว ปี 2556 และปี 2558 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไท ย  รางวั ล ช น ะ เลิ ศ ก ารป ระก วดวิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น ดี เด่ น 
ระดับประเทศ ปี 2559 และปี 2560 จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
และอีกหลายรางวัลจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เป็นสิ่งที่สะท้อน
ความส าเร็จในการบริหารงานท่องเที่ ยวชุมชนซึ่ งมี วิถีชี วิต
วัฒนธรรม   
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ภาพที่ 1 ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว 
 

 

ภาพที่ 2 ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว 
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ชุมชนยายม่อม  
 ชุมชนยายม่อมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลแหลมงอบเป็นชุมชนที่
มีชาวมุสลิมเชื้อสายเขมร (แขกจาม) ที่อพยพมาจากเมืองกัมปงจาม 
ประเทศกัมพูชา มาตั้งรกรากอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ ด้วยถิ่นฐานที่อยู่ใกล้
กับป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีการประกอบอาชีพท าประมง
พ้ืนบ้านขนาดเล็ก เช่น จับปลา ปู หมึก วิถีชีวิตของชุมชนบ้าน
ยายม่อมมีความเป็นอยู่เรียบง่ายและไม่รบกวนธรรมชาติ เป็นชุมชน
ที่เข้มแข็งในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงมีการจัดตั้ง
เป็นนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อมเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ชุมชนยายม่
อมยังอยู่ในบริเวณที่มีหาดทรายด าเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรายด าหมกตัวเพ่ือบ าบัด
และบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคบางชนิดซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาช้านาน ชุมชนยายม่อมจึงเป็นชุมชนที่นักท่องเที่ยวจะได้
ศึกษาเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยชาวบ้านในพ้ืนที่จริง ๆ เรียนรู้จากสิ่ง มีอาหารพ้ืนถิ่นที่ขึ้นชื่อ 
คือ อาหารทะเลแปรรูปแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะผิตภัณฑ์จากปลาโคก 
เช่น ก้างปลาโคกแดดเดียว ปลาโคกหวาน ปลาโคกแดดเดียว และ
เมี่ยงค าไส้แห้ง ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน คือ ผงถ่านกะลาหน้าเด้ง 
ส าหรับการท าสปาถ่านกะลาหน้าเด้งจ าหน่ายโดยใช้ผงถ่านที่ได้จาก
การเผากะลามะพร้าว ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับดีมามาใช้เป็น
ส่วนผสมในการท าผงขัดหน้าซึ่งช่วยดูดซับสารพิษ สารเคมี สิ่ง
สกปรกออกจากใบหน้า ช่วยให้ผิวหน้านุ่น ดูสุขภาพดี 
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ภาพที่ 3 ชุมชนยายม่อม 
 

 

ภาพที่ 4 เมี่ยงค าไส้แห้ง 
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ภาพที่ 5 วิสาหกิจชุมชนยายม่อม 
 

 

ภาพที่ 6 ผงถ่านกะลาหน้าเด้ง 
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การนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 

ประวัติความเป็นมาของการนวดไทย 
สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินธ์ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ใน

สมัยก่อนเรียกกันว่า เวท มีครูถ่ายทอด ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพร
และการรักษา ส่วนนวดไม่ค่อยรุ่งเรืองนัก ในครั้งพุทธกาลศาสนา
พุทธเจริญรุ่งเรือง ภิกษุสมัยนั้นได้น าสมุนไพร การรักษา การนวด 
มาเผยแพร่ด้วย ผู้คิดค้นการนวดจริงๆ คือ ท่าน พระฤาษีสมิทธิ 
การนวดเผยแพร่เข้ามา โดยผ่านพระภิกษุ  ฤาษี  ชี  ไพร และ
พราหมณ์ต่าง ๆ เชื่อกันว่า รากฐานการนวดมาจากอินเดีย โดย
พราหมณ์ ชื่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจ าราชวงศ์สักยะ เป็น
แพทย์ประจ าพระพุทธเจ้าได้น ามารักษาเผยแพร่ เข้ามาในประเทศ
ไทยเมื่ อใดนั้น  ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด  จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการนวด ที่เก่าแก่ที่สุด คือ ศิลาจารึกสมัย
สุโขทัย ที่ขุดพบที่ป่ามะม่วง ตรงกับสมัยพ่อขุนรามค าแหง มีรอย
จารึกเป็นรูปการรักษา โดยการนวด  

เมื่อถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช การแพทย์แผนไทยเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การนวดไทย ปรากฏในท าเนียบศักดินา ข้าราชการฝ่ายทหาร และ
พลเรือน ที่ตราขึ้นในปี พ.ศ. 1998 มีการแบ่งกรมหมอนวด เป็น
ฝ่ายขวา-ซ้าย เป็นกรมฯ ที่ค่อนข้างใหญ่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
มาก และต้องใช้หมอมากกว่ากรมอ่ืนๆหลักฐานจากจดหมายเหตุ
ของ ได้บันทึกหมอนวด ในแผ่นดินสยาม มีความว่า ” ในกรุงสยาม
นั้นถ้าใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มท าเส้นสายยืด โดยให้ผู้ช านาญในทางนี้ 
ขึ้นไปบนร่างกายของคนไข้ แล้วให้เท้าเหยียบ กล่าวกันว่าหญิงมี
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ครรภ์ มักใช้ให้เด็กเหยียบ เพ่ือให้คลอดบุตรง่าย ไม่พักเจ็บปวด
มาก”  

ต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในกฎหมายตราสาม
ดวง “นาพลเรือน” กล่าวถึง การแบ่งส่วนราชการ ให้กรมหมอนวด 
จ าแนกต าแหน่งเป็น หลวง ขุน หมื่น พัน และมีศักดินาเช่น 
เดียวกับข้าราชการสมัยนั้น 

สมัยกรุงรัตนโกสินธ์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-6) ต่อมาใน
สมัยรัตนโกสินทร์ การแพทย์แผนไทยได้สืบทอดรูปแบบ ต่อจาก
สมัยอยุธยา แต่เอกสาร และวิชาการความรู้บางส่วน ได้สาบสูญไป 
แต่อย่างไรก็ตาม หมอกลางบ้าน และหมอพระ ที่อยู่ตามหัวเมือง 
ยั งมี อี ก เป็ น จ าน วน มาก  จึ ง ง่ าย ต่ อ ก ารระด ม ใน ชั้ น ห ลั ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้ปั้นรูปฤๅษีดัด
ตนเพ่ิมเติมจนครบ 80 ท่า และจารึกสรรพวิชาการนวดไทย ลงบน
แผ่นหินอ่อน 60 ภาพ แสดงถึงจุดนวดอย่างละเอียด ประดับบน
ผนังศาลาราย และบนเสาภายในวัดโพธิ์ 

ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ยังคงมีกรมหมอนวด เช่นเดียวกับสมัยอยุธยา และทรงโปรดให้หมอ
ยา และหมอนวดถวายงานนวดทุกครั้ง ได้ช าระต าราการนวดไทย 
และเรียกต าราแพทย์หลวง หรือแพทย์ในพระราชส านัก ครั้นเมื่อ
การแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย การนวดจึงหมดบทบาท 
จากราชส านัก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ส่วนหมอนวดแบบชาวบ้าน ยังคงใช้การนวดแบบดั้งเดิม ที่ได้รับ
การเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ 
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สมัยกรุงรัตนโกสินธ์ปัจจุบัน (รัชกาลที่ 7-ปัจจุบัน) การ
นวดเพ่ือรักษาโรค ของไทยมี 2 แบบ คือ การนวดแบบราชส านัก 
และการนวดแบบเชลยศักดิ์ (แบบทั่วไป) ซึ่งเป็นการเรียนการสอน 
หรือถ่ายทอดสืบต่อกันมา ทั้งในสถาบันการศึกษา และภายใน
ครอบครัว สถานศึกษาการนวดแบบเดิม ของไทยแห่งแรก คือ วัด
พระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ปัจจุบัน ได้เพ่ิมขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น วัด
สามพระยา วัดปรินายก เป็นต้น ส่วนการนวดแบบราชส านัก 
ปัจจุบันมีการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบที่อายุรเวทวิทยาลัย (ชี
วกโกมารภัจจ์) ซึ่งย้ายมาจากตึกมหามงกุฏ วัดบวรนิเวศน์ ซึ่งก่อตั้ง
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ท่านเห็นว่าการเรียน
แผนโบราณอย่างเดียวท าให้ล้าสมัยไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้า
เป็นทางการได้ ส่วนการเรียนแผนปัจจุบันอย่างเดียวก็ท าให้
ก้าวหน้าขึ้นไปจนมองข้ามประโยชน์ของทรัพยากรต่าง ๆ ของไทยที่
ไม่ได้พัฒนาน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
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การนวดเพื่อผ่อนคลายส่วน คอ ศีรษะ 

 

ภาพที่ 7 แนวนวดและจุดนวดพ้ืนฐานคอ 

แนวบ่า ๑ (แนวราวบ่าเกลียวคอ)  เริ่มจากเหนือหัวไหล่มาตาม
แนวบ่าขึ้นไปตามแนวข้างคอ 

แนวบ่า ๒ (แนวเหนือสะบักก้านคอ)  เริ่มจากเหนือ
หัวไหล่มาตามเหนือกระดูก สะบัก ขึ้นไปตามแนวชิดกระดูกคอ  

แนวก าด้น เริ่มจากจุดก าด้นขึ้นไปตามแนวกึ่งกลางศีรษะ
จนถึงไรผมด้านหน้า 

จุดก าด้น อยู่ตรงรอยบุ๋มใต้ปุ่มท้ายทอย  
จุดใต้ไรผม อยู่ตรงรอยบุ๋มใต้กะโหลก ทางด้านข้าง  
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แนวเหนือหู  เริ่มจาก
เหนือใบหูทั้ งสองข้าง  
ขึ้ น ไป จ น ถึ ง  ก ล า ง
กระหม่อม  
จุดจอมประสาท อยู่
ตรงต าแหน่ งที่ ตัดกัน
ระหว่างแนวก าด้น กับ
แนวเหนือหู  
จุดหัวคิ้ว  อยู่ตรงหัว
คิ้วทั้งสองข้าง       
จุ ด อุ ณ า โ ล ม  อ ยู่
กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้ว  
 

1. ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนางรวมกันกด และ
คลึ งบริ เวณ ขมับทั้ ง 2 
ข้าง 

 
ภาพที่ 8 แนวนวดและจุดนวด 

   พ้ืนฐานศีรษะแนวเหนือหู 
 
 

การนวดตามแนวศีรษะ 
 

 
ภาพที่ 9 แนวนวดขมับ 
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3. ใช้ นิ้ วหั วแม่ มื อกด
บริเวณท้ายทอย ทั้ง 2 
ข้าง อาจคลึงด้วยก็ได้ 
 

2. ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางคีบ
ใบหู ถูขึ้นลง บริเวณหน้า
และหลั งหู  ด้ วยแรงพอ 
ประมาณ นับเป็น 1 ครั้ง 
ท า 10 - 15 ครั้ง 
 

4. ใช้ นิ้ วหั วแม่ มื อกด
บริเวณกล้ามเนื้อ 2 แนว
ข้าง ชิดกระดูกสันหลัง
ช่ ว งคอ  (ไม่ ใช่ กดบ น
กระดูกสันหลัง)  
 

 

ภาพที่ 10 แนวนวดหู 

        
ภาพที่ 11 แนวท้ายทอย 1 

 

 

ภาพที่ 12 แนวท้ายทอย 2 
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5. แล้วเลื่อนไปกดแนวที่ 
2 ห่ างจากแนวแรก 1 
นิ้วมือ 
 

อยู่บนเนินใหญ่ 
ของฝ่ามือ 

 

ภาพที่ 12 แนวท้ายทอย 3 

การนวดตนเองตามจุดนวดมือ 

 

ภาพที่ 13 นวดมือด้านฝ่ามือ 

    

 ภาพที่ 14 จุดฝ่ามือ 1  
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อยู่กลางฝ่ามือ 

อยู่บนเนินเล็กของ
ฝ่ามือ 

 

     ภาพที่ 15 จุดฝ่ามือ 2  

 

        ภาพที่ 16 จุดฝ่ามือ 3  

 

     

ภาพที่ 17 นวดมือด้านหลังมือ 
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อยู่ตรงง่ามระหว่าง 
นิ้ วหั วแม่มือและ
นิ้วชี้  

อยู่ตรงง่ามระหว่าง นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้  

   

ภาพที่ 18 จุดหลังมือ 1 

        

ภาพที่ 19 จุดหลังมือ 2   

 

 
จุดและแนวนวดแขนไหล่ 

ภาพที่ 20 จุดและแนวนวดแขนไหล่ด้านหน้า 

จุดใต้รากขวัญ 
จุดร่องกล้ามเนื้อสามเหลี่ยม 

จุดเหนือรักแร้ด้านหน้า  
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แนวแขนด้านหน้า ๑ (แนวนิ้วกลาง) เริ่มจากเหนือ
กึ่งกลางข้อมือทางด้านหน้า ขึ้นไป จนถึงใต้ พับศอก และจาก
เหนือ พับศอกข้ึนไป จนถึงจุดร่องกล้ามเนื้อ สามเหลี่ยม  

แนวแขนด้านหน้า ๒ (แนวนิ้วก้อย) เริ่มจากเหนือข้อมือ
ทางด้านนิ้วก้อย ขึ้นไปจนถึงใต้พับศอกด้านใน และ จากเหนือพับ
ศอกด้านในขึ้นไปจนถึง จุดเหนือรักแร้ทางด้านหน้า  

จุดใต้รากขวัญ (ใต้ไหปลาร้า)  

  

ภาพที่ 21 จุดและแนวนวดแขนไหล่ด้านหลัง 

แนวแขนด้านหลัง ๑ (แนวนิ้ วกลาง) เริ่มจากเหนือ
กึ่งกลางข้อมือทางด้านหลัง ขึ้นไป จนถึงใต้พับศอกด้านนอก และ 

จุดเหนือรักแร้ด้านหลัง  
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จากเหนือพับศอกด้านนอกขึ้นไป จนถึง กล้ามเนื้อสามเหลี่ยม
ระดับเดียวกับรักแร้  

แนวแขนด้านหลัง ๒ (แนวนิ้วนาง) เริ่มจากเหนือข้อมือ
ทางด้านหลัง ขึ้นไป จนถึงใต้ปุ่มกระดูกข้อศอก และจากเหนือ ปุ่ม
กระดูกข้อศอกขึ้นไปจนถึงจุดเหนือ รักแร้ทางด้านหลัง จุดและ
แนวนวดแขนไหล่  

การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนหลัง 

            
ภาพที่ 22 แนวนวดเอว          ภาพที่ 23 แนวนวดหลัง 
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แนวหลัง อยู่ชิดกระดูกสันหลัง เริ่มจากระดับเดียวกับ
กลางสะบักลงมาจนถึงเหนือกระดูกกระเบนเหน็บ จุดท้าว
สะเอว อยู่ข้าง กระดูกสันหลังช่วงเอวชิ้นที่ ๒ ประมาณ ๓ นิ้ว
มือ 

แนวนวด และจุดนวดพื้นฐานส่วน ขา เข่า 

 

ภาพที่ 24 แนวขาด้านนอก 
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แนวขาด้านนอก ๑  เริ่มจากเหนือข้อเท้าชิดกระดูกหน้า
แข้ง ขึ้นไปถึงใต้หัวเข่าและจากเหนือหัวเข่าขึ้นไปตามต้นขา 
จนถึงข้อพับสะโพก  

แนวขาด้านนอก ๒  เริ่มจากเหนือข้อเท้าห่างจากกระดูก
หน้าแข้ง ๑ นิ้วมือขึ้นไปถึงใต้หัวเข่าและจากเหนือหัวเข่าขึ้นไป
ตามต้นขาจนถึง ข้อพับสะโพก  

แนวขาด้านนอก ๓  เริ่มจากเหนือข้อเท้าห่างจากกระดูก
หน้าแข้ง ๒ นิ้วมือขึ้นไปถึงใต้หัวเข่าและจากเหนือหัวเข่าขึ้นไป
ตามต้นขาจนถึงข้อพับสะโพก   
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ภาพที่ 25 แนวขาด้านนอก 

แนวขาด้านหลัง ๑ (แนวกึ่งกลางขาด้านหลัง) เริ่มจากเอ็น
ร้อยหวายขึ้นไปตามแนวกึ่งกลางน่องจนถึงใต้พับเข่าและจาก
เหนือ พับเข่าขึ้นไปจนถึงใต้แก้มก้น 

จุดเหนือพับเข่า อยู่เหนือกึ่งกลางพับเข่า ๒ นิ้วมือ  
จุดพับเข่า อยู่กึ่งกลางพับเข่า 
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบตัว 

การอบสมุนไพร คือ การอบตัวด้วยไอน้ าที่ได้จากการต้ม
สมุนไพร เป็นวิธีการบ าบัดอย่างหนึ่งที่ใช้กันมานานมากแล้ว คือการ
ใช้ "ความร้อนบ าบัด" นั่นเอง การอบสมุนไพรเป็นกรรมวิธีในการ
รักษาสุขภาพอนามัยแบบพ้ืนบ้าน เดิมทีการอบสมุนไพรจะใช้ในหมู่
สตรีที่คลอดลูกใหม่ ๆ และการอบสมุนไพรถือว่าเป็นการช่วยล้าง
พิษออกทางเหงื่อ ผิวหนังของคนเราจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุดดังนั้น 
การขับสารพิษส่วนเกินออกทางเหงื่อจึงได้ผลดีมากเวลาที่ร่างกาย
ทุกส่วนเกิดความร้อนขึ้นพร้อมกัน มันจะท าให้เส้นเลือดที่ผิวหนัง
ขยายตัวเลือดก็จะพรั่งพรูกันขึ้นมาที่ผิวหนังเป็นจ านวนมาก พาเอา
สารเคมีส่วนเกิน เช่น โซเดียม โปตัสเซียม หรือสารอ่ืน ๆ ที่เรา
รับเข้าไปเกินความต้องการนั้น ถูกหลั่งออกมากับเหงื่อและในเวลา
เดียวกันนั้น นอกจากจะล้างพิษออกไปแล้วเลือดที่มาเลี้ยงที่ผิวหนัง
มากขึ้น ยังช่วยน าพาสารอาหารที่ดีๆมาให้ผิวหนัง ผิวหนังจึงสวย
ขึ้นด้วย 

สมุนไพรที่ใช้ในการอบสมุนไพร 
- ไพล สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว สมานแผล 
- ขม้ินชัน สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง 
- ขม้ินอ้อย สรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการฟกช้ า บวมได้ 
- ใบหนาด สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง พุพอง น้ าเหลืองเสีย 
- ว่านน้ า สรรพคุณ ช่วยขับเหงื่อ แก้ไข้ 
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- ใบมะขาม สรรพคุณ แก้อาการคันตามร่างกาย ช่วยให้
ผิวหนังสะอาด 

- ใบพลับพลึง สรรพคุณ แก้อาการฟกช้ า เคล็ดขัดยอก 
บรรเทาอาการปวด บวม 

- ใบส้มป่อย สรรพคุณ แก้หวัด แก้ปวดเมื่อย 
- หัวหอมแดง สรรพคุณ แก้หวัด คัดจมูก 

วิธีการเตรียมสมุนไพรอบตัว 
1. น าสมุนไพรสดมาล้างให้สะอาด 
2. ตั้งหม้อต้มน้ าให้เดือด 
3. เมื่อน้ าเดือดน าสมุนไพรทั้งหมดใส่ลงไปในหม้อ 
4. ผู้บริการสามารถเข้าอบสมุนไพรได้ 

ขั้นตอนการอบสมุนไพร 
1. ซักประวัติผู้มารับบริการก่อนเข้าอบ เกี่ยวกับโรค

ประจ าตัว หรืออาการผิดปกติก่อนเข้าอบสมุนไพร 
2. วัดความดันโลหิตก่อนเข้าอบสมุนไพร ระหว่างพัก 

และหลังอบสมุนไพรเสร็จเสมอ ความดันโลหิตปกติมี
ค่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท หากพบมีความดันโลหิต
สูงเกิน 130/80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปไม่อนุญาตให้
เข้าอบและความดันโลหิตต่ ากว่า 90/60 มิลลิเมตร
ปรอท 

3. ผู้รับบริการที่เคยอบครั้งแรกให้เข้าอบเพียง 10 นาที 
แล้วออกมาพัก 5 นาที ครั้งต่อไปเข้าอบ 15 นาที แล้ว
ออกมาพัก 5 นาที  
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ผู้รับบริการที่เคยอบมาแล้วให้เข้าอบ 15 นาที แล้ว
ออกมาพัก 5 นาที ครั้งต่อไปเข้าอบ 15 นาที แล้ว
ออกมาพัก 5 นาที  

4. ผู้รับบริการต้องจิบน้ าทุกครั้งที่ออกมาพักเพ่ือไม่ให้เกิด
อาการอ่อนเพลียจากการเสียเหงื่อ  

ประโยชน์ของการอบสมุนไพร  
เกิดจากผลของไอน้ า และผลของน้ ามันหอมระเหย และสาร

ระเหยต่างๆ ในสมุนไพร ซึ่งซึมผ่านชั้นผิวหนังและเข้าไปกับลม
หายใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนี้ 

1. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย 
2. บ ารุงผิวพรรณ ท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีน้ ามีนวล 
3. ช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อออกมากขึ้น และขยายรูขุมขน 

ซึ่งจะช่วย ช าระล้าง และขับของเสียออกจากร่างกาย
ทางผิวหนัง 

4. ช่วยให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้น ช่วยละลายเสมหะท าให้
ขับออกง่าย 

5. ช่วยลดการอักเสบและบวมที่เยื่อบุทางเดินหายใจ
ตอนบน 

6. ช่วยลดการระคายเคืองในล าคอ 
7. ช่วยให้สบายตัว ลดอาการปวดศีรษะ 
8. ร่างกายมีการเผาผลาญสารอาหารเพิ่มข้ึน 
9. มีการขยายตัวของเส้นเลือดฝอย 
10. การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ช่วยท าให้ร่างกายสดชื่น 
11. บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
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12. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 
13. แก้อาการเหน็บชา 
14. ช่วยท าให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้น ช่วยละลายเสมหะท า

ให้ขับออก มาได้ง่ายขึ้น 

โรคหรืออาการที่สามารถบ าบัดรักษาด้วยการอบสมุนไพร 
1. โรคภูมิแพ้ที่ไม่รุนแรง 
2. เป็นหวัด น้ ามูกไหล แต่ไม่มีการแห้งตันของน้ ามูก 
3. อัมพฤกษ์ อัมพาต ในระยะเริ่มแรก 
4. ปวดเมื่อยตามร่างกายทั่วๆไป หรือโรคที่ไม่ได้เป็นการ

เจ็บป่วยเฉพาะที่ มีการเจ็บป่วยหลายต าแหน่ง 
5. เป็นโรคหอบหืด ในระยะที่ไม่มีอาการรุนแรง 

การอบตัวของมารดาหลังคลอดบุตร เพ่ือช่วยส่งเสริมสุขภาพ โรค 
หรือ อาการบางอย่าง   เช่น การยอก โรคเรื้อรังบางชนิด เช่น 
โรคเบาหวาน โรคเก๊าท์ 
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ข้อห้ามและข้อควรระวังของการอบสมุนไพร 
1. ผู้ ที่ มี ไข้ สู ง  โ รค ค ว าม ดั น โล หิ ต สู ง  โร ค หั ว ใจ 

โรคเบาหวาน โรคไต โรคปอด โรคลมบ้าหมูอยู่ใน
ภาวะตกเลือด และผู้ที่มีอาการท้องร่วงขั้นรุนแรง 

2. หากมีอาการอึดอัด หายใจไม่สะดวกในขณะอบ
สมุนไพรควรออกจากห้องอบทันที 

3. ไม่ควรใช้เวลาอบนานเกิน 30-45 นาที ควรเข้าอบ 10 
นาทีและออกมาพัก 10 นาที จึงกลับเข้าไปอบใหม่อีก
ครั้งประมาณ 15 นาที 

4. เมื่อออกจากห้องอบ ไม่ควรตากลมหรืออาบน้ าทันที
ควรนั่งพักประมาณ 30 นาที 
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลูกประคบสด 
การประคบสมุนไพร  

คือการใช้สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกัน ส่วนใหญ่เป็น
สมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหย โดยน ามานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณที่
ปวดหรือเคล็ดขัดยอกซึ่งน้ ามันหอมระเหยเมื่อถูกความร้อนจะ
ระเหยออกมา ความร้อนจากลูกประคบจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียน
โลหิตดีขึ้น และยังมีสารส าคัญจากสมุนไพรบางชนิดที่ซึมเข้าทาง
ผิวหนัง ช่วยรักษาอาการเคล็ด ขัด ยอก และลดปวดได้ 

สมุนไพรท าลูกประคบ 
1. ไพล (250 กรัม) แก้ปวดเมื่อยลดการอักเสบ 
2. ผิวมะกรูดถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้ (100 กรัม) มีน้ ามัน

หอมระเหย แก้ลมวิงเวียน 
3. ตะไคร้บ้าน (100 กรัม) แต่งกลิ่น 
4. ใบมะขาม (50 กรัม) แก้อาการคันตามร่างกาย ช่วย

บ ารุงผิว 
5. ขมิ้นชัน (50 กรัม) ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรค

ผิวหนัง 
6. ใบส้มป่อย (100 กรัม) ช่วยบ ารุงผิว แก้โรคผิวหนัง ลด

ความดัน 
7. เกลือ (1 ช้อนโต๊ะ) ช่วยดูดความร้อนและช่วยพาตัวยา

ซึมผ่านผิวหนังได้สะดวกขึ้น 
8. การบูร (2 ช้อนโต๊ะ) แต่งกลิ่น บ ารุงหัวใจ 
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อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 
1. ผ้าดิบส าหรับห่อลูกประคบ ขนาด กว้าง 35 x ยาว 

35 เซนติเมตร 
2. เชือกหรือด้ายดิบ 
3. สมุนไพรที่ใช้ท าลูกประคบ 

วิธีการท าลูกประคบ 
1. น าสมุนไพรทั้งหมดมาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง 
2. หั่นหัวไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ ผิวมะกรูด เป็นชิ้นเล็ก ๆ 

แล้วน ามาต าพอหยาบ ๆ  
3. น าใบมะขาม ใบส้มป่อย ผสมกับสมุนไพรข้อ 2 เสร็จ

แล้วให้ใส่เกลือ การบูร คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียว แต่
อย่าให้แฉะเป็นน้ า  

4. น าตัวยาที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วใส่ผ้าดิบห่อเป็นลูก
ประคบประมาณลูกส้มโอ (น้ าหนักประมาณ 400 - 
500 กรัม) รัดด้วยเชือกให้แน่น (ลูกประคบเวลาถูก
ความร้อน ยาสมุนไพร จะฝ่อลงให้รัดใหม่ให้แน่น
เหมือนเดิม)  

5. น าลูกประคบที่ได้ไปนึ่งในหม้อนึ่ง ใช้เวลานึ่งประมาณ 
15 - 20 นาท ี 

6. น าลูกประคบที่รับความร้อนได้ที่แล้วมาประคบที่มี
อาการต่าง ๆ โดยสับเปลี่ยนลูกประคบ 
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วิธีการประคบ 
1. จัดท่าให้เหมาะสม เช่น นอนหงาย, นั่ง, นอนตะแคง 

ขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่จะท าการประคบสมุนไพร 
2. น าลูกประคบที่ รับความร้อนได้ที่ แล้วห่อด้วยผ้า

ประคบ 1 ชั้น จึงมาประคบบริเวณที่ต้องการประคบ 
(การทดสอบความร้อนของลูกประคบคือแตะที่
ท้องแขนหรือหลังมือ)  

3. ในการวางลูกประคบบนผิวหนังโดยตรงในช่วงแรก ๆ 
ต้องท าด้วยความเร็ว ไม่วางแช่นาน ๆเพราะจะทน
ความร้อนไม่ได้มาก 

4. เมื่อลูกประคบคลายความร้อนลงก็สามารถเปลี่ยนลูก
ประคบอีกลูกหนึ่งแทน (น าลูกเดิมไปนึ่งต่อ) และน า
ลูกใหม่มาใช้ 

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร 
1. บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
2. ลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ, เอ็น, ข้อต่อหลัง 

24-48 ชั่วโมง 
3. ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ 
4. ช่วยให้เนื้อเยื่อ, พังผืด ยึดตัวออก 
5. ลดการติดขัดของข้อต่อ 
6. ลดอาการปวด 
7. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด 
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ข้อควรระวัง 
1. ห้ามใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะกับบริเวณ

ผิวหนังอ่อน ๆ หรือบริเวณที่เคยเป็นแผล มาก่อน ถ้า
ต้องการใช้ควรมีผ้าขนหนูรองก่อนหรือรอจนกว่าลูก
ประคบจะคลายร้อนลงจากเดิม 

2. ควรระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยเบาหวาน อัมพาต เด็ก 
และผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวความรู้สึก
ตอบสนองต่อความร้อนช้าอาจจะท าให้ผิวหนังไหม้
พองได้ง่าย ถ้าต้องการใช้ควร " ใช้ลูกประคบที่อุ่น ๆ" 

3.  ไม่ควรใช้ลูกประคบสมุนไพรในกรณีที่มีแผล การ
อักเสบ (ปวด, บวม, แดง, ร้อน) ในช่วง 24ชั่วโมง 

4. หลังจากประคบสมุนไพรแล้ว ไม่ควรอาบน้ าทันที
เพราะจะไปชะล้างตัวยาออกจากผิวหนัง และอุณหภูมิ
ของร่างกายปรับเปลี่ยนไม่ทันอาจจะท าให้เป็นไข้ได้ 

วิธีการเก็บรักษา 
1. ลูกประคบสมุนไพรที่ท าในแต่ละครั้ง สามารถเก็บไว้ใช้

ซ้ าได้ 3-5 วัน 
2. ควรเก็บลูกประคบไว้ในตู้เย็น จะท าให้เก็บได้นานขึ้น 

(ควรเช็คลูกประคบด้วย ถ้ามีกลิ่นบูดหรือ เหม็นเปรี้ยว
ไม่ควรเก็บไว้) 

3. ถ้าลูกประคบแห้ง ก่อนใช้ควรพรมด้วยน้ าหรือเหล้า
ขาว 
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4. ถ้าลูกประคบที่ ใช้ไม่มีสีเหลืองหรือสีเหลืองอ่อนลง
แสดงว่ายาที่ใช้จืดแล้ว (คุณภาพน้อยลง) จะใช้ไม่
ได้ผลควรเปลี่ยนลูกประคบใหม่  
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สปาโคลนทรายด า 

 
1.1 ประวัติโคลนทรายด า 
      จังหวัดตราด หรือเมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่า
ล้ า ระก าแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
ค าขวัญจังหวัดตราด ดินแดนปลายทางสุดภาคตะวันออก หลายคน
นึกถึงแต่น้ าทะเลสีคราม ธรรมชาติสวยงามบนเกาะช้าง เกาะกูด 
หรือ เกาะหมาก แม้ตราดจะโด่งดังจากการเป็นเมือง เกาะครึ่งร้อย 
ตามค าขวัญของจังหวัด หาดทรายด า พ้ืนที่ UNSEEN ที่หลาย ๆ 
คนยังไม่เคยเห็น ปัจจุบันหาดทรายด า อยู่ในพ้ืนที่ป่าแหลมมะขาม
อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยหาดทรายด าจังหวัดตราดนั้นเป็นหาด
ทรายด า 1 ใน 5 แห่งของโลก ซึ่งอีก 4 แห่งได้แก่ PulauLang 
Kaiwi ประเทศมาเลเซีย , Hualien – Taitung ประเทศไต้หวัน , 
ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย และ Waianpanapa ฮาวาย  
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 หาดทรายด าตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ต าบลแหลมงอบ 
อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในพ้ืนที่ป่าแหลมมะขาม อันเป็นป่า
สงวนแห่งชาติ  ตามกฎกระทรวงที่ ได้ประกาศไว้ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 114 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2517 เป็น
กฎกระทรวงฉบั บที่  680 (พ .ศ . 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2517 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ม.ร.ว.จักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์)  

 

 
ภาพที่ 26 ทางเข้าหาดทรายด า  
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ภาพที่ 27 ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน 

 

 
ภาพที่ 28 ภาพบริเวณหาดทรายด า 
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 เดิมหาดทรายด านี้เรียกว่า หัวสวน อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติเป็นหาดที่ชาวมุสลิมเป็นเจ้าของและเคยตั้งสุเหร่าบริเวณ
หัวสวนต่อมาได้ย้ายออกไป ท าให้เป็นสถานที่ร้าง และสภาพป่า
เสื่อมโทรมจนกระทั่ง มีชาวบ้านยายม่อมได้มานั่งหมกตัวแล้วหาย
จากโรคอัมพฤกษ์ จึงเห็นว่าหาดทรายด ารักษาโรคได้ และได้บอก
ต่อกันไป ในภายหลังข่าวเรื่องการรักษาโรคจากการหมกทรายด า
กระจายออกไป ต่อมาได้มีนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจมากขึ้น
เนื่องจากเชื่อว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้เช่น โรคปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย ปวดหัวเข่า  ปวดหลัง หรือ สิว ฝ้า อัมพาต อัมพฤกษ์ เป็น
ต้น  
 หาดทรายมีสีด าเกิดได้จากหลายสาเหตุตามธรรมชาติ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ภูเขาไฟ
เปรียบเสมือนช่องทางระหว่างผิวโลกที่เราอาศัยอยู่ กับชั้นหินหนืด
ใต้ผิวโลก ที่เรียกว่า ชั้น แมนเทิล ซึ่งมีหินหนืดอุณหภูมิสูงหลอม
ละลายอยู่  เรียกว่า แมกม่า เมื่อภู เขาไฟเกิดการประทุขึ้นมา          
ก็จะพ่นเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลออกมาพร้อมกับหินหนืดที่ถูกดัน
ออกมาจากใต้เปลือกโลก เรียกหินหนืดที่ไหลออกมานี้ว่า ลาวา เถ้า
ถ่านที่ออกมากับการระเบิดของภูเขาไฟนี้อาจมาพร้อมกับตะกอน
เศษหินแร่ธาตุต่าง ๆ จากใต้ผิวโลกขึ้นมาด้วย โดยมีหินที่มีแร่เหล็ก
หรือกลุ่มควอตซ์ปะปนอยู่มาก ซึ่งมักมีสีด า แรงระเบิดของการปะทุ
จะฉีกหินพวกนี้เป็นเศษเล็กน้อยเกิดเป็นฝุ่นหรือผงทราย ถ้าหาก
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เกิดการระเบิดขึ้นริมชายฝั่งทะเล เมื่อภูเขาไฟสงบตะกอนเหล่านี้จะ
ทับถมเป็นหาดทรายสีด าสนิท 2. เกิดจากการผุกกร่อนและทับถม
องหินแร่ เป็นการเกิดหาดทรายด านอกเขตภูเขาไฟ ทรายด าที่ไม่ได้
เกิดจาการปะทุของภูเขาไฟโดยตรง แต่เกิดจากการผุกร่อนของแร่
เหล็กชั้นหินออกมาปะปนกับทราย หรือ การยุบตัวของเศษเหมือง
และเปลือกหอยผสมด้วยแร่ควอตซ์ ซึ่งการเกิดด้วยวิธีนี้อาจได้หาด
ทรายที่ไม่ใช่สีด าสนิท แต่อาจมีสีจากการปะปนกับตะกอนอ่ืน ๆ อยู่
ด้วย ขึ้นกับปริมาณของทรายด าที่เกิดการผุกร่อนและทับถมว่ามี
มากน้อยเพียงใด อีกทั้งเนื้อทรายอาจะไม่ละเอียดเท่ากับการเกิด
จากภูเขาไฟอีกด้วย ดังนั้นจึงได้มีเจ้าหน้าที่ส่งทรายด าออกไป
ตรวจสอบโดยกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีผลปรากฏว่า 
ทรายด าแห่งนี้มีชื่อทางวิชาการว่า ไลโมไนต์ (Limonite) มีสูตรทาง
เคมีว่า 2Fe2O33H2O ลักษณะเป็นสีน้ าตาลแดงไปจนถึงด าเป็นแร่ที่
เกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอย และผสมด้วย
ควอตซ์ และมีสูตรทางเคมีว่า SiO2 (ซิลิกา) หรือเป็นการผุกร่อน
ของเหล็ก ทางการแพทย์ไม่มีผลทางการรักษาโรค (ศูนย์การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายด าและป่าชายเลน, 2559)  
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ภาพที่ 28 รายงานผลการทดสอบ 
ที่มา : https://comartsjr17.blogspot.com/2009/08/ 
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 หาดทรายด าหัวสวนแห่งนี้อยู่ ในบริเวณป่าชายเลน 
เนื่องจากมีลมมรสุมได้พัดเอาทรายไปอยู่ในบริเวณป่าชายเลน ซึ่งมี
โคลน และเปลือกหอยจ านวนมาก แต่ธรรมชาติของหาดทรายด า
เป็นป่าชายเลนมีหาดทรายด าที่เป็นของแปลก จึงท าให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ต่อมาป่าชายเลนบริเวณหาดทรายด า           
ทีม่ีความอุดมสมบรูณ์ได้รับการฟ้ืนฟู เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนในการ
ประกอบอาชีพ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า
ชนิดต่าง ๆ เช่น ปูด า ปูแสม ปลาชนิดต่าง ๆ หอยขี้ค้อน ได้จัดท า
เส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
ไปจนถึงยังพ้ืนที่หาดทรายด า มีสถานที่ที่น่าสนใจเช่น จุดชมหอยขี้
ค้อน รูปทรงแหลมเป็นกรวยคล้ายเจดีย์ จุดชมปลาตีนตัวใหญ่  จุด
ชมปูแสมที่มีทั้งพันธุ์สีด ากับพันธุ์สีสวยที่มีก้ามแดง ช่วงหัวสีเขียว
อ่อนอมฟ้า กระดองและขาสีน้ าเงินยามถูกน้ าสะท้อนแสงเป็น 
ประกายสวยงาม จุดชมปูก้ามดาบ จุดชมหิ่งห้อยในยามค่ าคืน จุดดู
นกป่าชายเลนและนกประจ าถิ่น เช่น  เหยี่ยว นกพญาปากกว้าง 
ท้องแบน นกยางกรอก นอกจากจุดหลักๆที่กล่าวมาแล้วป่าชายเลน
ที่นี่ยังมีสิ่ งชีวิตอีกมากมาย อาทิ  ปูด า หอยขี้กา หอยจุ๊บแจง 
หอยแมลงภู่ เต่า งู แมลงต่างๆ โดยชีวิตเหล่านี้อยู่อาศัยร่วมกันใน
ต้นไม้ป่าชายเลนใหญ่น้อย อาทิ โกงกาง ตะบูนด า ล าพูทะเล ตาตุ่ม
ทะเล แสมทะเล ฝาด โปรงแดง เป็นต้น 
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 ทั้งนี้มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอนาคต
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายด าสู่ระดับนานาชาติพร้อมทั้ง
เป็นเส้นทางป่าชายเลนกินได้ เส้นทางป่าชายเลนเพื่อสุขภาพ และที่
ส าคัญ เส้นทางป่าชายเลน Low carbon และได้มีการเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการใน วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดย นายประธาน สุรกิจ
บวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และ
ชุมชน โรงเรียน ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก่อเกิดเป็นเม็ดทราย
ด าสนิท เชื่อกันว่ามีสรรพคุณของแร่ธาตุธรรมชาติที่สามารถท าให้
ผ่อนคลายสุขภาพได้เพียงแค่ได้นอนหมกตัว    อยู่ใต้ผืนทรายสีด า 
ก็จะท าให้รู้สึกถึงพลังบ าบัด เหมือนได้ท าสปาธรรมชาติ แต่ทาง
ธรณีวิทยา ได้น าทรายด าไปตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีผลทาง
การแพทย ์(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556) 
 ดังนั้นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายด าและ
ป่าชายเลนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สวยงามและแฝงไป
ด้วยต านานมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติและความตื่นตา
ตื่นใจไม่ควรพลาด ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกการท่องเที่ยวดี ๆ ส าหรับ
ผู้รักธรรมชาติที่สนใจมาเที่ยวที่จังหวัดตราดนอกเหนือจากสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก น้ าตก
สะพานหิน และอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว ท่านใดที่สนใจที่
ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดแล้วละก็ไม่ควรพลาดที่จะได้ไปตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันจังหวัดตราดสามารถ



40 
 

เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาได้สะดวกมากขึ้นจึงมีนักท่องเที่ยวของ
ทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันเป็นจ านวนมากในแต่ละวันและหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็คือ หาดทรายด า 

  
ภาพที่ 29 โคลนทรายด า จังหวัดตราด 

  
วิธีการท าสปาทรายด า 
 ลักษณะของทรายด า จุดเด่นของหาดทรายด าอยู่ที่เม็ด
ทรายมีสีด าเหมือนนิลมีความสวยงามดูแปลกตากว่าชายหาดทั่วไป
จับแล้วไม่ติดมือ เมื่อสัมผัสจะรู้สึกว่าทรายแห้งเหมือนฝุ่น เม็ดทราย
ไม่หนาเหมือนทรายตามชายหาดหรือทะเลทั่วไป เนื้อทรายค่อนข้าง
ละเอียดเวลาจับขึ้นมาเหมือนสีจะติดมือเวลาขยี้เม็ดทราย ด้วย
ความมหัศจรรย์นี้ทางจังหวัดตราดได้เห็นความส าคัญของ “หาด
ทรายด า” จึงมีการเปิดงานแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายด าเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เมื่อวันแม่ 12 สิงหาคม 
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2558 ที่ผ่านมา โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอ าเภอแหลมงอบเป็น
ผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาให้เป็นท่องเที่ยวเคียง
คู่กับเกาะช้างและเกาะกูด เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย มา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระหว่างทางเดินจะพบสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะ
เป็น ปูแสมและปูก้ามดาบ ซึ่งปู 2 ชนิดนี้มีสีสันสวยงาม ภายใน
บริเวณหาดทรายด ายังมีการท า “สปาหาดทรายด า” โดยมีความ
เชื่อว่าการนอนแช่ตัวในทรายด าแห่งนี้จะช่วยรักษาและบรรเทา
อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและยังรักษาโรค เช่น อัมพฤกษ์ 
อัมพาต จะช่วยให้ผู้ที่มาแช่หรือหมกตัวอยู่อยู่ในทรายหายจาก
อาการปวดเมื่อยได้ โดยการนอนแช่ตัวนี้จะใช้เวลา 3-4 ชม. ภายใน
หนึ่งครั้งนอกจากสปาแล้ว ยังมีการนวดแผนไทยด้วยกับสูตรนวด
ของบ้านยายม่อม ที่นักท่องเที่ยวที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง 
สามารถมานวดคลายเส้นกันได้ อีกทั้งยังมีสปากะลาหน้าเด้ง โดย
คุณสมบัติของโคลนที่เอามาพอกหน้า จะช่วยดูดสารพิษออกมาจาก
ผิวหน้าท าให้หน้าเด้งสมชื่อ (MGR Online, 2558) ซึ่งขั้นตอนแรก 
นักท่องเที่ยวต้องมีเวลาที่จะใช้ประมาณ 2 ชั่วโมง เพราะกิจกรรม
การท าสปาใช้เวลาในการเดินทางไปที่หาด  เนื่องจากชาวบ้านใน
กลุ่มยังคงความอนุรักษ์ธรรมชาติและไม่น าทรายด าออกจากพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของชุมชน นักท่องเที่ยวที่
สนใจจ าเป็นต้องมีเวลามากพอนั่นเอง หลังจากการเดินเข้าไปในป่า
ชายเลยเพ่ือสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติก็จะพบหาดทรายด า ซึ่งจะ
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มีกิจกรรมที่ 1 คือ สปาทรายด า ภูมิปัญญาของชาวบ้านยายม่อม
เท่านั้น ไม่สามารถมีชุมชนไหนจะลอกเลียนแบบได้ เพราะว่าหาด
ทรายด ามีอยู่ที่บ้านยายม่อมเป็นหาดทอดยาวไปตามแนวป่าชาย
เลน ป่าสงวนแห่งชาติแหลมมะขาม มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
และมีเพียง 5 แห่งในโลกนี้เท่านั้น ชาวบ้านยายม่อมใช้ประโยชน์
จากทรายด าในฐานะเป็นเหมือนทรายรักษาโรค โดยมาเป็นโรค
เกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เช่นปวดขา ปวดเมื่อยตามตัว ปกติ
วิธีรักษาจะนอนไปกับทรายด าแล้วเอาทรายด ากลบ เรียกว่าหมก
ทรายด า ถ้าปวดข้อเท้าก็กลบแค่ช่วงข้อเท้า ถ้าปวดขาก็กลบไปทั้ง
ขา แต่ก็มีบ้างที่เอามาท าเป็นสปาเพ่ือให้ผิวพรรณเนียนนุ่มดูเด็กลง
ด้วยการกลบทั้งตัวและต้องถอดเสื้อผ้าออกเลยมีการคิดค้นเอาสุ่ม
ไก่มาดัดแปลงเป็นห้องสปาทรายด าเพื่อบดบังสายตา 

 
ภาพที่ 30 สปาทรายด า 
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ความเชื่อที่มีต่อการรักษาด้วยทรายด า 
 วิธีที่มาทดลองไว้ดังนี้ คือ การถอดรองเท้าเดินย่ า ทรายสี
ด าหรือแร่ไลมอไนต์ ที่นุ่มเท้า อันเป็นการกระตุ้น ส่วนที่เป็นศูนย์
รวมประสาทภายในร่างกายเราทุกส่วนจากวิธีการของต าราจีน
โบราณ ซึ่งเป็นเหมือนว่าวิธีนี้เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ก็มี
ประชาชนบางกลุ่มมีความเชื่อว่าหากได้นอนบนพื้นทรายด า แล้วน า
ทรายด ารอบข้างมากลบร่างกาย เพ่ือท าการบ าบัดรักษาได้นั้น เป็น
การลงทุนมากเกินไป การเจ็บป่วยของคนเรานั้นทราบดีว่าผู้ป่วย
ทุกข์ทรมานทั้งกาย และใจ อยากหายโดยเร็วพลัน ดังนั้นเมื่อพบกับ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คิดเอาว่าน่าจะมีประโยชน์ในการบ าบัดรักษา ของโรค
ร้ายได้ จึงเหมาว่าทรายด าจ านวนมากๆ จะดูดหรือหอบโรคร้ายนั้น
ออกไปจากกายได้โดยเร็ว อาจขาดการใคร่ครวญว่าหากโรคหนึ่ง
หายไปหรือเพียงแต่ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันอาจได้รับเชื้อโรคอ่ืนเข้า
ไปสะสม ในร่างกายของตน และจะแผลงฤทธิ์ท าอันตรายต่อเราใน
วันข้างหน้าเมื่อเรามีก าลังวังชาลดน้อยลงไป ซึ่งจะยิ่งได้ รับความ
ทุกข์ทรมานหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ว่าความเชื่อนี่มันจะเป็น
เพียงแค่ลมปากแต่คนที่หายจากโรคต่างๆก็มี โดยจะเห็นได้จาก
จดหมายที่เขียนไว้ตอนหนึ่งถึง นาย สมโภชน์ วาสุกรี ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ  ผู้บันทึกการค้นพบ 
เกี่ยวกับอาการป่วยของแม่ที่หายได้เพราะทรายด า ข้อความ
บางส่วนที่เอามาจากบางตอนของจดหมายเพ่ือยืนยันเกี่ยวกับการ
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ใช้ทรายด ารักษาโรค “ คุณแม่ของผมขณะนั้นท่านอายุ 72 ปี ป่วย
เป็นอัมพฤกษ์ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ถ้านอนอยู่ก็ต้อง 
ช่วยพยุงให้นั่ง แล้วคอยประคองอยู่ด้วย ปล่อยมือเมื่อไหร่ก็เอนและ
ล้มลงทันที โรงพยาบาลทั้งของรัฐ-เอกชน ไม่สามารถจะรักษาให้
หายได้ เป็นอยู่ประมาณ 2 ปี ลูกหลานก็เพียงรอวัน.....เท่านั้น 
บั งเอิญมีผู้ แนะน าว่าให้น าไป ฝั งทรายชายทะเลช่วงสาย ๆ 
ประมาณ 8.00 - 10.00 นาฬิกา และประมาณ 16.00-18.00 น. 
โดยไปขุดหลุมที่ชายทะเล ห่างจากส่วนที่เป็นน้ าแฉะ ๆ ขึ้นมา
ประมาณ 5-8 เมตร ลึกประมาณแค่หัวเข่า เอาผู้ป่วยนั่งปากหลุม 
หย่อนเท้าทั้งสอง ลงในหลุม เอาทรายกลบให้รอบและให้มิดหัวเข่า 
ท าอยู่ประมาณ 3 เดือน ไม่น่าเชื่อครับ จากการที่ต้องหามไป 
ชายทะเล ต่อมา ๆ ก็ค่อยขยับมาเป็นประคองปีกกันไป จนพยุงเบา 
ๆ ไป 3 เดือน ท่านเดินไปถึงชายทะเลได้เอง (จาก ที่จอดรถถึง
ชายหาดประมาณ 200 เมตร) เมื่อหายดีแล้วได้พบกับ ผอ.
โรงพยาบาลของรัฐบาลซึ่งท าการรักษาใน ตอนแรก และท่านบอก
ว่ายอมแพ้ เมื่อพบกับคุณแม่ของผมในสภาพที่เป็นอย่างนี้ ท่านยัง
พูดว่าไม่อยากเชื่อเลย คุณป้าไปเกิดมาใหม่หรือเปล่า ? (สนิทสนม
กับท่าน ผอ.โรงพยาบาลเป็นการส่วนตัว) หลังจากนั้นคุณแม่          
ก็สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติในวัยชราของท่าน โดยไม่มีโรคอัมพฤกษ์
มารบกวนท่านอีกเลย ท่านเพ่ิงถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา (88 ปี) เมื่อ
ปีที่แล้วนี่เองครับ...นี่แหละครับอาจารย์ ที่ผมพูด (เขียน) ตอนต้นว่า
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ผมคัดค้านการชี้แจงของแพทย์ในตอนต้น นั้น ขนาดทรายขาวยัง
รักษาให้หายได้ แล้วทรายด าละครับ ซึ่งมีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย 
ท าไมจะไม่หาย แต่ทั้งนี้ก็คง ไม่ 100 % หรอก แม้แต่แพทย์แผน
ปัจจุบันก็ไม่สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ให้หายได้ 100 % ทรายด าก็
คงเป็นเช่นนั้น คงไม่พ้นค าว่า ลางเนื้อชอบลางยา ผมดูจากรายการ
ทราบว่าทางอาจารย์มีโครงการต่าง ๆ มากมายในเรื่องนี้   
 ด้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวหาดทรายด า มีความเห็นก็
ต่างกันบางคนเชื่อว่าหาย บางส่วนก็บอกว่ามันไม่น่าเป็นสิ่งที่เป็นไป
ได้เพียงแค่เอาทรายด ามาพอกตัวจะท าให้โรคร้ายต่างๆ หายได้กับ
มองว่ามันเป็นสิ่งสกปรกไม่น่าเอามาพอกตัว โดย นายธนาชัย 
ประมาณพาณิชย์ และคณะ ได้น าใจความส าคัญที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ชาวบ้านมา 2 คนโดยความเชื่อของ 2 คนนี้แตกต่างกันมี
ทั้งเชื่อและไม่เชื่อ โดยป้าคนที่ 1 (แหล่งข่าวไม่ขอระบุชื่อ) เป็นป้า
ขับรถ 2 แถวบริเวณ แหลมงอบ เป็น 1 ในกลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่าทราย
สีด าจะสามารถรักษาโรคให้หายได้โดยความเชื่อของป้า ท่านบอกว่า
มันสกปรกไม่น่าน ามาพอกตัวซึ่งตรงกับความเห็นของกลุ่มคนที่ไม่
เชื่อเรื่องทรายด าสามารถรักษาโรคให้หายได้จริง ป้าคนที่  2 
(แหล่งข่าวไม่ขอระบุชื่อ) เป็นป้าแม่บ้านของ   ที่พักแห่งหนึ่งได้ให้
สัมภาษณ์ว่า ตนเชื่อว่า ทรายจากหาดทรายด าสามารถรักษาโรคให้
หายได้ ถึงแม้ตนจะไม่เคยลองแต่คนที่ได้ใช้การรักษาด้วยวิธีนี้คือแม่
ของตน และพอหลังจากที่แม่ของตนใช้การรักษาด้วยวิธีนี้ท่านก็
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หายเป็นปกติ โดยแม่ของป้าผู้นี้ไม่มีแรงที่ขาทั้ง 2 ข้างแต่การรักษา
ด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนึงไม่ใช่ว่าจะหายได้ในทันที และจากการ
สอบถามนาย ธนิต แสงวิสุทธิ์ ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรณ์ป่าชายเลนที่1 ที่เป็นผู้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับหาดทรายด าแห่งนี้ สามารถที่จะมาตอบโจทย์ทั้งหมดได้ว่า
ทรายด าสามารถรักษาโรคได้ไหมหรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อ โดย
การที่ไปเดินย่ าในทรายถือเป็นการออกก าลังกายและการที่มีดิน
พอกกับตัวมันจะดูดน้ าเข้ามาเป็นการดูดของไอน้ าเข้าตัวเป็นการดูด
ของกล้ามเนื้อและการคลายกล้ามเนี้อก็เปรียบเหมือนการนวด
กล้ามเนื้อเป็นการบ าบัดอย่างหนึ่ง ซึ่งหลักการแพทย์มันไม่สามารถ
รักษาโรคให้หายได้เป็นแค่ความเชื่อของชาวบ้านแต่ทรายด ามันจะ
ช่วยในเรื่องของการบ าบัดมากกว่า ทรายด าสามารถน าไปท าลูก
ประคบเพราะตัวทรายด ามันมีสารที่สามารถเก็บความร้อนได้ดี สรุป
คือโดยรวมทรายด าไม่สามารถรักษาโรคได้แต่มันช่วยในการบ าบัด
ควบคู่กับจิตวิทยากับความเชื่อของชาวบ้าน 

 
ประโยชน์ของโคลนทรายด า 
 หลังจากที่มีชาวบ้านใช้ทรายหมกตัวจนหายจากอาการ
ของโรคอัมพฤกษ์ ซึ่งเชื่อกันว่ารักษาโรคต่างๆได้ อาทิ โรคปวด
เมื่อยตามร่างกาย ปวดหัวเข่า ปวดหลัง รักษา สิว ฝ้า เป็นต้น ท าให้
ข่าวสารแพร่สะพัดออกไปทั่วทุกหนแห่ง จนมีชาวบ้านในพ้ืนที่และ
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ละแวกใกล้เคียง รวมถึงชาวบ้านจากจังหวัดห่างไกลเดินทางมา 
ทดลองใช้ โดยวิธีต่างๆ นานา อาทิ ขุดทรายให้เป็นหลุมพอดีตัว 
แล้วใช้ทรายหมก บ้างก็เอาทรายปิดหน้า ปิดตา และตามร่างกาย 
บางคนก็หมกขาทั้ง 2 ข้าง โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. แต่ในทาง
การแพทย์นั้น กลับไม่มีผลต่อการรักษาโรคแต่อย่างใด สามารถ
รักษาโรคต่าง ๆ หัวหน้าศูนย์ส่ งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 เป็นผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับหาดทรายด าแห่งนี้ 
ให้สัมภาษณ์ว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความเชื่อที่คิดว่าทรายด า
สามารถรักษาโรคได้ โดยการเดินย่ าในทรายถือเป็นการออกก าลัง
กาย และการที่น าทรายมาพอกกับส่วนต่างๆ ของร่างกายนั้น ทราย
จะดูดน้ าเข้ามาในรูปแบบการดูดของไอน้ าเข้าตัว เป็นการดูดของ
กล้ามเนื้ อ และการคลายกล้ามเนื้ อ เปรียบเสมือนการนวด
กล้ามเนื้อเพ่ือการบ าบัดอย่างหนึ่ง ถ้าจะพูดกันตามหลักการแพทย์ 
มันไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ เป็นแค่ความเชื่อของชาวบ้าน แต่
ประโยชน์หลักของทรายด า มันจะช่วยในเรื่องของการบ าบัดเสีย
มากกว่า ทรายด าสามารถน าไปท าลูกประคบ  เพราะมีสารที่
สามารถเก็บความร้อนได้ดี ตามความเป็นจริงแล้ว มันไม่สามารถ
รักษาโรคได้ แต่มันช่วยในการบ าบัดควบคู่กับจิตวิทยา และความ
เชื่อของชาวบ้านเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ซึ่งระบุทางการแพทย์
ว่าไม่สามารถรักษาโรคต่างๆได้ เป็นเพียงแค่การบ าบัด แต่มุม
กลับกัน การที่ชาวบ้านได้หลั่งไหลเข้ามาเพ่ือใช้ทรายด าเป็นตัว
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บ าบัดโรคนั้นอย่างน้อยจิตใจที่ห่อเหี่ยวของพวกเขาก็ได้ฟ้ืนฟูกลับให้
มีความกระชุ่มกระชวยอีกครั้ง หลังจากท่ีท้อถอยจากอาการของโรค
ต่างๆ ที่รุมเร้า ความเชื่อเหล่านี้ก็อาจจะกลายเป็นยาวิเศษที่ท าให้
คนไข้มีก าลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปได้ (ณัฐเทพ เผ่าจินดา, 2558) 
 ในปั จจุ บั นชุมชนหาดทรายด า  จึ งได้ มี ก ารจัด ให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ เข้ามาท าสปาทรายด า โดยจัดจุดบริการ
เอาไว้ให้ มีทั้งสปาตัว และสปาเท้า แต่มีข้อแม้ส าหรับนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเยี่ยมชม หาดทรายด า เพราะที่นี่ห้ามเก็บทรายกลับไป 
เพราะทรายที่นี่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก ชุมชนที่นี่ก็อยากอนุรักษ์ไว้ให้
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กัน หากใครจะไปสัมผัสกับหาดทรายด าต้องดู
ช่วงเวลาน้ าขึ้น น้ าลงให้ดี เพราะถ้าไปช่วงน้ าลง จะได้เห็นหาด
ทรายด าที่กว้าง สามารถลงไปสัมผัส และเก็บภาพสวย ๆ ได้แต่ถ้า
ไปในช่วงน้ าขึ้น จะถือว่ามาเสียเที่ยว เพราะจะไม่เห็นหาดทรายสีด า 

 
ภาพที่ 31 ชุมชนหาดทรายด า บ้านยายม่อม 
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 นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีสปากะลาหน้าเด้ง ที่ท ามาจากถ่าน
กะลาบดละเอียด มาผสมกับโยเกิร์ต  คนในชุมชนกล่าวว่าปกติจะมี
นักท่องเที่ยวมาท าสปากะลาหน้าเด้ง สร้างรายได้ให้พอมีพอใช้ 
ราย ได้ ในแต่ ละเดื อนก็ ไม่ เท่ ากั น  เพราะขึ้ น อยู่ กั บ จ านวน
นักท่องเที่ยว โดยท ามาประมาณ 3-4 ปีแล้ว และบางคนก็ซื้อ
กลับไปด้วย จากการลองท าสปาที่แขน แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด 
ก็สังเกตได้เลยว่าผิวนุ่ม ชุ่มชื้นขึ้น ซึ่งสปากะลานี้   มีสรรพคุณช่วย
ดูดซับสารพิษ ท าให้ผิวนุ่ม ใสขึ้น นอกจากนี้ยังมีร้านจ าหน่ายของ
ชุมชน เช่น สบู่เหลวสกัดจากธรรมชาติ สบู่ก้อนที่ท าจากต้นขลู่ 
และถ่านกะลาผสมทองค า ราคาจะมีตั้งแต่ 50 บาท จนถึงหลักร้อย 

ภาพที่ 32 ผงถ่านจากกะลา 
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เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 

ประวัติความเป็นมาของ EEC 

EEC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor หรือชื่อ
ภาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า 
30 

จุ ด เริ่ ม ต้ น ข อ ง โค ร งก า ร  EEC (Eastern Economic 
Corridor) หรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เริ่ม
มาจากแผนยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความส าเร็จจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ   ภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard 
ที่ด าเนินมากว่า 30 ปี  โครงการนี้ มีส่ วนผลักดันให้ป ระเทศ                 
มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจกว่า 
8% ต่อปี จนกระทั่งวิกฤติการณ์ต้มย ากุ้ง  จากการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม 32 แห่ง รองรับโรงงานกว่า 5,000 โรงการสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกแห่งแรกของไทยบริเวณแหลมฉบัง และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกลายเป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ อาทิ ศูนย์การผลิตปิโตรเคมีที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย และศูนย์กลางการผลิตยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมนี้
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เอง ประกอบกับท าเลที่ตั้งมีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลาง  
โลจิสติกส์ของภูมิภาค 

รวมทั้งชื่อเสียงและมาตราฐานระดับโลก โครงการ EEC จึง
เป็นความหวังใหม่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวว่า เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หรือ (EEC) ที่เกิดขึ้น นับเป็นโครงการภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่มี
เป้าหมายเพื่อยกระดับอีสเทิร์น ซีบอร์ดเดิม ที่ได้ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม การผลิตมากว่า 30 ปี ภายใต้การ
ริเริ่มโครงการดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดตั้ ง
ส านักงาน EEC ขึ้นซึ่งมีหน้าที่ ในการขับเคลื่อนการลงทุนของ
ประเทศในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับอนาคต
แผน การด า เนิ น งาน ของ EEC จะน า ไป สู่ ก าร พั ฒ น าและ
เปลี่ยนแปลงส าคัญของไทยในด้านการลงทุนเพ่ือยกระดับความ
เป็นอยู่และสาธารณูปโภคของสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบ
พ้ืนที่ โดยในช่วงแรกของโครงการ EEC จะเน้นพ้ืนที่ 3 จังหวัดใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  ซึ่งได้รับ
การดูแลโดยคณะกรรมการขับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแนวทาง
และแผนพัฒนา EEC จะแบ่งเป็นเขตพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่
อุ ตส าหกรรม ใหม่  และพัฒ นาเขต เมื อ งใหม่  เพ่ื อส่ ง เสริม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกลใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ื ออน าคต  มี พ้ื นที่ ด า เนิ นการ  3 จั งห วัด  ครอบคลุ ม  10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการต่อยอดจาก 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มี
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ศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์      
ที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อม  เครื่ องใช้ ไฟ ฟ้ า อิ เล็ กทรอนิ กส์ 
โทรคมนาคมการเกษตรแปรรูป และโลจิสติกส์ และเพ่ิมอีก 5 
อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน การแพทย์ครบวงจร 
หุ่นยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ดิจิทัล เชื้อเพลิงชีวภาพควบคู่กับการ
ลงทุนเพ่ือสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทาง
และอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความพร้อมของการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC จะพบว่า มีความพร้อมในหลาย
ประการส าหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท าเลที่ตั้งที่ดีที่สุดใน
การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนส าหรับนักลงทุนเพราะเป็นพ้ืนที่ที่มี
พ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ และ
มีความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมประกอบกับการมีส่วนผสมที่ลง
ตัวระหว่างที่พักอาศัยและสถานที่ท างานในเมืองแห่งอุตสาหกรรม 
และเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก   ท าให้มีความพร้อมในการ
ให้การสนับสนุนและให้บริการด้านธุรกิจอย่างมืออาชีพรวมถึงสิทธิ
พิเศษต่างๆ 

ด้านการลงทุน ตลอดจนศักยภาพของ EEC สามารถมุ่งสู่
ความมั่งคั่งและเติบโตด้านการลงทุนไปพร้อมกับการขยายตัวของ
เมืองและความต้องการของตลาด ASEAN ได้เป็นอย่างดีทั้ งนี้ 
ประเทศไทยได้ มีการวางกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างฐานมูลค่า
ส าคัญส าหรับเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่และจะประสบความส าเร็จได้
นั้นต้องอาศัยจุดเด่นด้านความคิดที่ทันสมัยและค ามั่นสัญญาในการ
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สร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นในอนาคต โดยในขณะนี้มีบริษัทข้ามชาติหลาย
แห่งได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านวิศวกรรมและการ
วิจัยเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเหล่านี้ ดร.จุฬา
รัตน์ ตันประเสริฐ โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอง
ผู้อ านวยการ (สายงานกลยุทธ์องค์กร) สวทช.ได้กล่าววถึงโครงการ
พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ 
EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) เ ป็ น
โครงการที่มีความส าคัญต่อประเทศไทยในการพัฒนาให้เกิดระบบ
นิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ ซึ่งมีพ้ืนที่ในเขต EEC จ านวนกว่า 3,000 
ไร่ เพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยและ
นวัตกรรม ตลอดจนการวิเคาระห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก โดย
ที่ผ่านมามีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนหน่วยงานวิจัยพันธมิตร
จากต่างประเทศ ให้ความร่วมมือใน การขับเคลื่อนจ านวน 51 
หน่วยงานทั้งนี้ เพ่ือรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ร่วมกันรวมถึงการให้บริการตามภารกิจและบทบาทของแต่ละ
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิจัยพัฒนา 
และนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมการบิน
อวกาศ ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ในพ้ืนที่ EECiอันจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมภายใต้เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษ ฐกิ จ พิ เศษ ภ าคตะวัน ออก  EECi เพ่ื อป ระโยชน์ ขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างเต็ม
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ประสิทธิภาพตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่ ง ยื น ส า ห รั บ ค ว าม คื บ ห น้ า ข อ ง โค ร งก าร  EECi ข ณ ะ นี้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช.ได้ศึกษาความเหมาะสม ของ
การจัดตั้ง EECi และลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพ้ืนที่
แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เพราะชุมชนเห็นว่า EECi      
จะช่วยพัฒนาพ้ืนที่และความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนั้ น  สวทช . ยั งได้ ระดมความคิด เห็ นจาก
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือน าความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมไปจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา EECi ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเพ่ือให้
ภาคอุตสาหกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้าง
รายได้และการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ดร.จุฬา
รัตน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า รัฐบาลได้ก าหนดแผนการลงทุนพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งภายใต้โครงการระเบียงเศษฐกิจภาค
ตะวันออก EEC ในระยะ 5 ปีแรก 2560-2564 เพ่ือเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าและประชาชน ระหว่างกรุงเทพฯ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ อู่ตะเภา มาบตาพุด 
ระยองรวมทั้งเชื่อมสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และให้ภาคตะวันออก
ของไทยเป็นประตูสู่เมียนมา เวียดนาม ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต้ 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการส าคัญ ๆ ได้แก่ 
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1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ใน
ระยะ 5 ปีแรก จะเพ่ิมขีดความสามารถ ท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้
รองรับผู้โดยสารจาก 3 ล้านคน เป็น 15 ล้านคน ก่อนจะสามารถ
พัฒนาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคน ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาปริมาณเที่ยวบินและความแออัดของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้จะ
เร่งผลักดันให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน
การบินและศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยาน และนิคม
อุตสาหกรรมการบินที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไป
พร้อมกันด้วย 

2. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพ่ือรองรับ
การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดย
จะด าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ซึ่งจะมีท่าจอดเรือน้ าลึก 18.5 
เมตรสามารถรองรับเรือขนาดความจุ 160,000 ตัน หรือ 15,000 อี
ทียู และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับตู้สินค้าจากเดิม 
11 ล้านทีอียู/ปี และรองรับการส่งออกรถยนต์จาก 1 ล้านคันต่อปี 
เป็น 3 ล้านคันต่อปี นอกจากนี้จะมีการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้
สินค้าทั้งจากทางรถไฟที่แหลมฉบังก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่า
เทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่ายและระบบขนส่ง
ต่อเนื่องที่จ าเป็นในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับท่าเรือ
ภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณ
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เรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะ
รองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ 

3. โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3เพ่ือให้เป็น
ส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคหลักในการรองรับการขนส่งสินค้าเหลว 
ก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยออกแบบให้เชื่อมต่อ
กับท่าเรือระยะที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่หน้า
ท่า 550 ไร่ และพ้ืนที่หลังท่า 450 ไร่ ประกอบด้วยท่าเรือสินค้า
เหลว 2 ท่า ท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าซ 3 ท่า พ้ืนที่คลังสินค้าและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ บ่อเก็บกักตะกอน และท่าเรือ
บริการ รวมทั้งก่อสร้างเข่ือนหินกันทรายและเขื่อนกันคลื่น 

4. โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ โดยปรับปรุงร่อง
น้ าและพ้ืนที่จอดเรือก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นอาคารท่าเรือผู้โดยสาร
เฟอร์รี่ และปรับปรุงท่าเรือน้ ามันให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับ
ด้านการท่องเที่ยวเรือส าราญขนาดใหญ่และเรือเฟอร์รี่ที่จะเชื่อมโยง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 ฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออกไปยังหัว
หิน ชะอ า และกรุงเทพฯ ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้อนุญาตให้เดินเรือ
เฟอร์รี่เส้นทางพัทยา - หัวหินแล้ว 

5. การก่อสร้างทางหลวงต่างๆ ในส่วนที่ยังขาดหายให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ทั้งในส่วนของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ 
หมายเลข 7 สายกรุงเทพ-ชลบุรี จะด าเนินการก่อสร้างส่วนต่อ
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ขยายจากพัทยา-มาบตาพุด ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไป
แล้วกว่าร้อยละ 30 และพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2562 และ
เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 61 แหลมฉบั ง-
นครราชสีมา เป็นโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปีฉบับใหม่ (พ.ศ.2560-2579) 
เพ่ือเชื่อมต่อภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม รวมทั้งจะมีการก่อสร้าง บูรณะ 
ขยายช่องจราจร ทางหลวงและโครงข่ายถนนสายรอง ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก เพ่ือเชื่อมโยงระบบการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ และ
แก้ไขปัญหาการจราจรปัญหาคอขวด และรองรับการขยายตัวของ
ฐานการผลิตและบริการ 

6. การก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือ
เชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งระหว่างจังหวัดระยอง ท่าเรือ
แหลมฉบัง เข้ากับกรุงเทพฯ และภาคอ่ืนๆ โดยก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ -ระยอง ให้เป็น
เส้นทางเชื่อมโยงพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักกับกรุงเทพฯ และเชื่อมท่า
อากาศยานหลักทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน   โดยกระทรวงคมนาคมได้
น าโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนระยะเร่งด่วนปี 2560 แล้ว 
นอกจากนี้จะก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา รวมทั้งจะมีการศึกษาเพ่ือ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด 
ด้วย 
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อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
ปัจจุบัน มี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพจะเป็น

ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New - Growth Engine) ของประเทศ
ไทย และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดย
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

อุตสาหกรรมเดิม  
1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
5. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ 
ซึ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม 
(First S-Curve) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้น าด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก
นโยบายที่เน้นเรื่องการเพ่ิมคุณภาพของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
และไทยเที่ยวไทย 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีการเพ่ิมทิศทางส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในอนาคต ดังนี้ คือ  
- ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยว 
(Value Proposition) เพ่ือดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปาน
กลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก 
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- การจัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตาม
สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและประสบการณ์ เช่น กีฬาทาง
น้ า (Water Sports)  
- การสนับสนุนธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
(Wellness and Rehabilitation) โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) ที่เข้มแข็ง 
- รวมทั้งส่งเสริมประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมของการ
แสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ (MICE) 
สร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน
ใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทย 

1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล 
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อ
ยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยเพ่ิมธุรกิจด้านอุปกรณ์ทาง
การแพทย์จากพ้ืนฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์จากพ้ืนฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 และเป็นอุตสาหกรรมที่
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เติบโตค่อนข้างเร็วในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนี้การแพทย์ครบ
วงจรของไทยประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
- การให้บริการสมัยใหม่ คือ การให้บริการด้านการแพทย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน (eHealth and mHealth) โดย
ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Medical Records: EMRs) เพ่ือให้ค าปรึกษาทางการ
แพทย์และให้บริการรักษาทางไกลกับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นทางเลือกแทนการเสียค่ารักษา หรือ เพ่ือให้บริการผู้ป่วยใน
พ้ืนที่ห่างไกล 
- การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือการวินิจฉัย
แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ร ะ ย ะ ไก ล  (Remote Health Monitoring 
Devices) ซึ่งมีรากฐานมาจากการพัฒนาของเครื่องรับรู้ (Sensors) 
และอุปกรณ์การวัดสมัยใหม่ โดยอุปกรณ์วินิจฉัยและติดตามผล
ระยะไกล สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่
ต้องการวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง  เช่น วัดความดันโลหิต วัดอัตรา  
การเต้นของหัวใจ เป็นต้น  
 - การวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ์ การวิจัยยาและการผลิตยาที่
ทันสมัยนั้น เพ่ือลดกระบวนการและลดระยะเวลาการทดลองยา
สมัยใหม่ โดยจะมุ่งเน้นที่การผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) 
ซึ่งคือยาสามัญของยาชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ที่มีการวิจัยและ
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จดสิทธิบัตร แต่สิทธิบัตรหมดอายุลงแล้ว ซึ่งปัจจุบันยาชีววัตถุมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดใหญ่กว่า ยาสามัญท่ัวไป 
สิทธิประโยชน์การลงทุนในอีอีซี 

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบางกิจกรรมได้นานสูงสุด 13 ปี  
• ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักร  
• ยกเว้นอากรวัตถุดิบน าเข้าส าหรับการผลิตเพ่ือการส่งออก และ
การวิจัยและพัฒนา  
• เงินกองทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ตาม พ.ร.บ. 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง 
• อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% ส าหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
ที่ เข้ามาท างาน ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อัตราภาษีเงินได้ 
15% ส าหรับผู้บริหารต่างชาติที่ท างาน โดยมีการจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ หรือส านักงานการค้าระหว่างประเทศ ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  
• สามารถหักค่าใช้ จ่ายจากการลงทุน วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม 
ได้สูงสุด 300% ผ่านการรับรองโครงการฯจาก สวทช. 

3. สิทธิพิเศษเฉพาะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
กรรมสิทธิ์ ที่ ดิน/อาคารชุด/ระยะเวลาการเช่า 
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• นิติบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ ที่ ดินเพ่ือประกอบกิจการในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้  
• นิติบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ อาคารชุดเพ่ือประกอบกิจการและ
อยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้  
• การท าสัญญาเช่าเช่ าช่วง ให้ เช่า หรือให้ เช่าช่วงที่  ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ไม่เกิน 50 ปีและ
ต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 49 ปี 
 น าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร  
• สิทธิในการเข้าเมืองของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารหรือ
ผู้ช านาญการ และคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ สามารถ
อาศัยในประเทศไทยได้สูงสุด 4 ปี 
   
ธุรกรรมการเงิน  
• สิทธิได้รับการยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตรา และใช้เงินตราต่างประเทศในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
สิทธิประโยชน์อื่น  
• สิทธิได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร 
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือเขตประกอบการเสรี  
• ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน 
หรือรับรอง ให้ประกอบวิชาชีพเพ่ือกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษได 
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4. ศูนย์ การให้ บ ริการเบ็ ด เสร็จครบวงจร (One Stop 
Service) ดังนี้ 

1) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  
2) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
3) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร  
4) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
5) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
6) กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
7) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
8) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ ดิน 

องค์ความรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจะเป็นการให้
ความรู้แก่ชุมชนที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวต่อเนื่องจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เพราะ
หากไม่มีการเตรียมความพร้อม และรองรับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้องจะส่งผลกระทบกับชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวใน
บริเวณชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเขมร เนื่องจากในปัจจุบัน
สถานการณ์ โรคระบาดมีผลต่อการด าเนินงานของชุมชนการ
ท่องเที่ยวเพราะไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ ประกอบกับชาวเขมร
ที่มีศักยภาพก็เข้ามารักษาพยาบาลในจังหวัดตราดค่อนข้างมาก 
สังเกตุได้จากผู้มารับบริการของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน 
รวมทั้งแรงงานชาวเขมรที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ก็มีมากสังเกตได้จาก
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รายงานผลผู้ติดเชื้อโรคระบาดในจังหวัดตราดเกิดจากแรงงานชาว
เขมรเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเพ่ือการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ให้เกิดการรองรับได้ สิ่งส าคัญในการรองรับและสร้างองค์ความรู้
เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
EEC ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในอนาคตได้ คือการเรียนรู้ภาษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวนั่นเอง 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน

ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบาย 4.0 ให้ประเดิน
เดินหน้าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ส่ งผลให้ชุมชนจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การท า QR Code ต่างๆ หรือการช าระเงินผ่านระบบ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการอ านวยความสะดวกในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ให้บริการหรือผู้รับบริการ และส่งผลต่อชุมชนอย่างแน่นอนเพราะ
จะเกิดกระแสสังคมไร้เงินสด และชุมชนก็มีความเป็นกังวลใจใน
เรื่องการไม่ ได้ รับ เงิน  หรือการโดนหลอกลวง เพราะมีการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชุมชนยังไม่มีความถนัด
เท่าที่ควร สังเกตุได้จากการลงพ้ืนที่ใช้จ่ายซึ่งส่วนใหญ่ยังขอรับเป็น
เงินสด ทั้งที่มี QR Code บัญชีในการรับเงินเป็นที่เรียบร้อยซึ่งส่วน
ใหญ่ทางธนาคารสาขาในพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการให้ นี้คือสิ่งที่ชุมชน
ยังขาดความเข้าใจและกังวลเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้วิจัยจึงจะน า
องค์ความรู้ในการประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไป
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
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ไลน์แอปพลิเคชัน (LINE Application)  
คือ Line@ (ไลน์แอด) เป็นแอปพลิ เคชันที่ ให้ ความรู้

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซ่ึงปัจจุบันไม่ว่ารุ่นไหนก็สามารถใช้งานได้
อย่างง่าย โดยมี โทรศัพท์ที่ เป็ น  Smart Phone และมี ระบบ
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงการใช้งาน Line@ (ไลน์แอด) จะมีความสะดวก
และติดต่อสื่อสารได้ดีกว่าการใช้ไลน์ส่วนตัว มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  

Line@ (ไลน์แอด) หรือ Line Official Account เป็นแอป
พลิเคชันที่สามารถโหลดใช้ได้ทั้งในระบบ IOS และ Android โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารและเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้มาใช้บริการ 
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 ขั้นตอนที่ 2 
สร้างข้อมูลที่ ต้องการแนะน าผ่านทาง Line Official 

Account โดยตั้งชื่อที่เป็นทางการ ตั้งรูปภาพโปรไฟล์ และสามารถ
สร้างแอดมินได้มากกว่า 1 คน เพ่ือช่วยในการตอบรับของผู้มาใช้
บริการ 
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ขั้นตอนที่ 3 
สร้างข้อความที่ต้องการให้ความรู้ผ่านทาง Line Official 

Account โดยสามารถเลือกรูปแบบวิธีการให้ความรู้ ได้  เช่น 
รูปภาพ ข้อความ วีดีโอ เป็นต้น โดยสามารถเลือกรูปแบบได้
ทั้งหมด 5 กล่องข้อความ หลังจากที่เลือกรูปแบบเสร็จแล้วสามารถ
ดูตัวอย่างในการให้ข้อมูลก่อนที่จะท าการส่งข้อมูลไปยัง Line 
Official Account  
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ขั้นตอนที่ 4 
เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการให้ความรู้ผ่านทาง Line Official 

Account ให้กดต่อไปเพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ความรู้หรือ
สามารถเลือกเพ่ือนทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มได้ และสามารถตั้งเวลาใน
การให้ข้อมูล ถ้าไม่มีการตั้งเวลาข้อมูลจะอยู่ในแชทตลอด 
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ขั้นตอนที่ 5 
เมือ่ส่งข่าวสารผ่านทาง Line Official Account เสร็จแล้ว 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เราให้จะแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มทันที โดยจะส่งเป็น
แชทส่วนตัว และสามารถตอบกลับแบบส่วนตัวได้ทันที ซึ่งมีผู้มาใช้
บริการตอบกลับเป็นจ านวนมาก ทั้งผู้ใช้บริการรายเก่าและรายใหม่ 
มีการซ้ือสิ้นค้าและบริการ ท าให้มีผู้มาใช้บริการ และท าให้มีความ
สะดวกสบายง่ายต่อการติดต่อมากขึ้น 
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ประโยชน์ของอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)  
ประโยชน์ของอีคอมเมิร์ซต่อบุคคล มีดังนี้ 
 1.มีสินค้าและบริการราคาถูกจ าหน่าย 
 2.ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น 
 3.สามารถท าธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 4.ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ในเวลา
ที่รวดเร็ว 
 5.ท าให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด 
 6.สนับสุนนการประมูลเสมือนจริง 
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