สรุปผลการสัมมนาวิชาการ
The Third French-MFU Seminar on “Aromatherapy and Spa”
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
---------------------------------------------------------------------------จัดโดย หนวยความรวมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รวมกับ สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
สนับสนุนโดย
1. สถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย
2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เครือขายภาคเหนือ
3. สวนบริการงานวิจยั มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สถานที่ หอง 306 อาคารศูนยอาหารและกิจกรรมนักศึกษา (D1) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ. เชียงราย
วัน/ เวลา วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 เวลา 08.00-17.00 น.
พิธีกร ดร. ณัฐยา เหลาฤทธิ์ อาจารยสํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มฟล.
ผูสรุปใจความ ดร. อําภา จิมไธสง อาจารยสํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มฟล.
ผูเขารวม
การบรรยายครั้งนี้ไดตั้งเปาผูเขารวมไวจํานวน 100 คน แตมีผูเขารวมจริงจํานวน 81 คน ประกอบดวย
- อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และเจาหนาทีจ่ ากสถาบันอุดมศึกษา
- เจาหนาทีจ่ ากสถาบันวิจัย
- นักวิชาการ และเจาหนาที่จากหนวยงานราชการในจังหวัดเชียงราย
- ผูประกอบการดาน Aromatherapy and Spa
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- เจาหนาที่ อาจารย และผูบริหาร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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วิทยากร
1. Prof. Karim ALLAF นักวิจัยผูทรงคุณวุฒิ จาก LMTAI--La Rochelle University ประเทศฝรั่งเศส
2. Dr. Frédéric PIERRON แพทยและนักวิจัย จาก ADDEVISTA-- Medical Research ประเทศฝรั่งเศส
3. ดร. ณัฐยา เหลาฤทธิ์ อาจารยสํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มฟล.
13 ธันวาคม 2551
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนันทา ฟาเบรอ หัวหนาหนวยความรวมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดใหเกียรติกลาวตอนรับผูเขารวม และกลาวเปดการสัมมนา หลังจากนัน้ จึงเริ่ม
การบรรยายตามลําดับ
ดร. ณัฐยา เหลาฤทธิ์ ไดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ Aromatherapy and spa ในภาพรวม โดยได
กลาวถึงความเกี่ยวของระหวางเครื่องหอมกับวิถีชีวิตของคนไทย เครือ่ งหอมไทยชนิดตาง ๆ นั้น ลวนมี
ความเกีย่ วของกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และตั้งแตแรกเกิดจนถึงวันตาย จะเห็น
ไดจาก การนําเอาน้ําปรุง น้ําอบ แปงกระแจะจันทร แปงร่ํา เทียนหอม ธูปหอม ไปเปนสวนหนึ่งในงาน
ตาง ๆ ตัวอยางเชน การนําเครื่องหอมไทยและพืชสมุนไพรไปประยุกตใชในการดูแลสุขภาพและ
ผิวพรรณของมารดาและทารกแรกเกิด การนําดอกไมหอมและเครื่องหอมไปใชในการจัดพานวางผา
ไตร กรวยอุปช ฌาย พานขอขมา ในงานบวช การนําดอกไมหอมหลากหลายชนิดไปประดับตกแตงพาน
หลั่งน้ําสังข พานขันหมาก พานขนมมงคล พานสินสอด พานเทียนแพ พานเชิญแหวน พานกลวยออย ใน
งานแตงงาน การนําไปทําโมบายแขวนประดับตกแตง และการนําไปทําพวงหรีดในงานศพ เปนตน ใน
ปจจุบันนี้ เครื่องหอมเหลานั้นและพืชบางชนิดไดถูกนําไปเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ และการ
ประดับตกแตง เพื่ออุตสาหกรรมสปารกันอยางแพรหลาย
Aromatherapy and Spa แบงไดเปน 2 หมวดใหญ ๆ คือ
1. Aesthetic aromatherapy: เปนการใชน้ํามันหอมระเหยที่มีสารสกัดจากพืชเปนเครื่องสําอาง
บํารุงสุขภาพและความงาม
2. Clinical aromatherapy: เปนการใชน้ํามันหอมระเหยที่มีสารสกัดจากพืช เพื่อการ
บําบัดรักษาโรค
Spa: สปารเปนศูนยกลางของการบําบัดและฟนฟูบํารุง ปรับสมดุล ใหกับจิตใจ รางกาย และ
อารมณ คนสวนมากนิยมไปสปารเพื่อบําบัดความเครียด ผอนคลายความเมื่อยลาของรางกายและจิตใจ
พรอมทั้งตองการดูแลสุขภาพและความงามไปพรอม ๆ กัน
Essential oils: น้ํามันหอมระเหยหลากหลายชนิด เปนผลิตผลของธรรมชาติที่มีคุณคา เราใชเปน
วัตถุดบิ ในการทําน้ําหอม เครื่องสําอางบํารุงสุขภาพและความงาม ใชเพื่อบําบัดรักษาโรค ใชเปน
เครื่องเทศเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร ใชเปนสารอาหารเพื่อบํารุงรางกาย ฯลฯ
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Prof. Karim ALLAF ใหความรูเกีย่ วกับนวัตกรรมการสกัดน้ํามันหอมระเหยเพื่อใชในวงการส
ปาร และกรรมวิธีใหม ๆ ในการยกระดับคุณภาพและประโยชนใชสอยของวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดย
ไดบรรยายถึงหลักการและกระบวนการการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืช ดวยการใชนวัตกรรม DIC ซึ่ง
จะชวยประหยัดเวลา และยังไดน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณภาพดีอกี ดวย ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถประยุกตใช
ในทางเภสัชกรรม อุตสาหกรรมสปาร น้ําหอม และเครือ่ งสําอางได
Dr. Frédéric PIERRON ไดใหความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี คุณภาพ และ
ปริมาณของน้าํ มันหอมระเหยในพืชแตละชนิด ควรจะมีความระมัดระวังและรอบคอบในการนําไปใช
ถึงแมจะมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชกันอยางแพรหลาย แตอยางไรก็ตาม
ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันหอมระเหยเหลานั้นมีความหลากหลายแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับองคประกอบ
ทางเคมี สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ อายุและฤดูที่เก็บเกีย่ วพืช รวมถึงเทคนิควิธีการสกัดน้ํามันหอม
ระเหย ดังนั้นความเขาใจในแตละองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย จะสงผลใหสามารถ
ประยุกตใช น้าํ มันหอมระเหยไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากการคนควาวิจยั กวา 10 ป ใน 11 ประเทศ ของวิทยากรทานนี้ ไดมีการจัดทําฐานขอมูล
เกี่ยวกับพืชชนิดตาง ๆ (Chemical database) ซึ่งเปนฐานขอมูลที่เนนการนําไปใชประโยชนทางดานเภสัช
กรรมเปนหลัก ฐานขอมูลนี้สามารถเขาไปดูองคประกอบและโครงสรางทางเคมีของพืช คุณสมบัติ
ทางดานการรักษาโรค ความเปนพิษ แหลงที่มา คุณภาพของน้ํามันหอมระเหย ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งความรูเหลานี้จะชวยในวิเคราะหและคัดเลือกพืช เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการสกัดน้ํามัน
หอมระเหย ใหตรงกับวัตถุประสงคที่เราตองการและมีความปลอดภัยมากขึ้น
หลังจบการบรรยายแลว วิทยากรทั้ง 3 ทานไดเปดโอกาสใหผูเขารวมไดซักถามในขอสงสัย
และรวมกันพูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่สามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมสปารได
จบการบรรยายเวลา 16.15 น.
14 ธันวาคม 2550
คณะวิทยากรและคณะผูเขารวมสัมมนา ไดเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ
ภาคเชา เยี่ยมชมศูนยการเรียนรู “บานนาหลังคาแดง” ที่อําเภอแมจัน ของอาจารยแปลก เดชะ
บุญ ชมสวนพืชสมุนไพรพื้นบานหลายชนิด และไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่นาสนใจยิ่ง
ภาคบาย เยีย่ มชมโครงการดอยน้ําซับ ทีห่ มูบานนางแลใน ชมแปลงปลูกพืชสมุนไพรที่หายาก
หลายชนิด การแปรรูปผลิตภัณฑ เชน ลูกประคบสมุนไพร ยาอบสมุนไพร กระโจมอบสมุนไพร ลูก
อาบน้ํา ฯลฯ รวมถึงการสาธิตการประคบสมุนไพร เพื่อดูแลสุขภาพและความงาม
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ประโยชนและผลที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ
1. ผูเขารวมสัมมนา ไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิค การสกัดและการวิเคราะห น้ํามันหอม
ระเหยเพื่อใชเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจดาน Aromatherapy and Spa ตอไป
2. เกิดเครือขายความรวมมือทางดานการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และองคความรูเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม Aromatherapy and Spa มากขึ้นระหวางองคกร ทั้งภายในและตางประเทศ
3. เกิดความรวมมือทางวิชาการใหม ๆ ระหวางมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและหนวยงานของฝรั่งเศส
4. อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ในการ
สกัดน้ํามันหอมระเหย และไดเรียนรูการประยุกตใชในสถานที่จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทั้ง 2 แหง ซึ่งสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการเรียนการสอนได
5. สรางแรงบันดาลใจใหกับอาจารยและนักศึกษา ในการศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาความรูทางดาน
Aromatherapy and Spa ตอไป
ขอสังเกตจากการเขารวมโครงการ
1. การสัมมนาในครั้งนี้ ไดรับความสนใจจากอาจารย ของมหาวิทาลัยแมฟาหลวง เปนอยางดี จะ
สังเกตเห็นวาอาจารยและบุคลากรใหความสนใจและตระหนักถึงประโยชนทจี่ ะไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางหนวยงานจัดขึ้นมากกวาทุกครั้งที่ผานมา จึงถือไดวาบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไวเปนอยางมาก
2. วิทยากรมีความตั้งใจในการถายทอดความรู เปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้
เปนอยางดี เปดโอกาสใหผูเขารวมไดซกั ถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และเปน
กันเอง
3. ผูเขารวมสัมมนามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น แตถาเปนไป
ไดควรจะจับกลุมอภิปรายกัน เพื่อใหเกิดมุมมองที่หลากหลาย อันจะนําไปสูประเด็นการคนควาหา
ความรูใหม ๆ เกี่ยวกับเรื่องนีต้ อไป
4. ผูเขารวมสัมมนามีความประทับใจในสถานที่ดูงานทั้ง 2 แหง ซึ่งทําใหผูเขารวมไดรับประสบการณ
โดยตรง และเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรูดาน
พืชสมุนไพร และคุณประโยชนของพืชเหลานั้น
5. เนื่องจากมีเวลาจํากัด จึงทําใหวิทยากรไมสามารถบรรยายความรูภ าคทฤษฎีไดละเอียดนัก แต
อยางไรก็ตามถาหากผูเขารวมสัมมนาทานใดมีขอสงสัย วิทยากรทั้งสามทานก็ยนิ ดีใหคําแนะนําและ
ตอบขอสงสัย โดยสามารถติดตอกับวิทยากรทางอีเมลไดโดยตรง
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ขอเสนอแนะ
1. การสรุปใจความสําคัญ ควรจะสรุปเปนชวง ๆ หรือตามหัวขอยอยที่วทิ ยากรพูด ซึ่งจะชวยใหผูฟง
สามารถตามทัน และไมสับสนในเนื้อหา
2. ผูเขารวมควรมีการซักถามใหมากกวานี้ เพราะการซักถามระหวางการสัมมนาของแตละคน จะเปน
ประโยชนแกผูเขารวมสัมมนาทานอื่น ๆ เปนอยางยิ่ง จะทําใหเกิดมุมมองที่หลากหลาย และยิง่ ไป
กวานัน้ จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี
3. หัวขอเรื่องที่ผเู ขารวมอยากใหมีการจัดอบรมในครั้งตอไป เชน
¾ การบรรยายเกีย่ วกับนวัตกรรมเครื่องสําอาง
¾ แนวทางการพัฒนาสมุนไพรไทยจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น สูมาตรฐานสากล
¾ น้ําหอมและการใชประโยชน
¾ การประยุกตใช Aromatherapy and Spa ใหเหมาะสมกับแตละบุคคล และสามารถปฏิบัติไดจริง
ในชุมชน
¾ การเลือกใชสมุนไพรไทยในวงการสปาร และการนวดแผนไทย
¾ การบริหารจัดการสถานประกอบการที่เกีย่ วกับสุขภาพและความงาม
¾ การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามแบบตาง ๆ
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ประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ
The Third French-MFU Seminar on “Aromatherapy and Spa”
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ภาพบรรยากาศการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วันที่ 13 ธันวาคม 2550
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 14 ธันวาคม 2550
ศูนยการเรียนรู “บานนาหลังคาแดง” ที่อําเภอแมจัน
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โครงการดอยน้ําซับ ที่หมูบา นนางแลใน

หนวยความรวมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง -- รายงาน
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