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ปญหาความเครียดในที่ทํางานและผลการทํางานที่ตกต่ํา เปนประเด็นที่หลายฝายเริ่มใหความสนใจมากขึ้น
ในปจจุบัน จากขอมูลของ Canadian Mental Health Association ประเทศแคนาดา ระบุวา ความเครียดที่สะสม
จากที่ทํางานจะนําไปสูความหดหู ความวิตกกังวล และอาการหมดไฟในที่สุด โดยคาดการณกันวา ปญหา
ความเครียดในที่ทํางานจะเปนสาเหตุหลักของความเจ็บปวยของคนทํางานในอีก 20 ปขางหนา
นอกจากนี้ หนวยงาน Health Canada ของประเทศแคนาดา ยังไดวิเคราะหเปนตัวเลขใหเห็นวา
จะทําใหบริษัททั้งหลายในประเทศแคนาดามีความสูญเสียในเชิงผลิตภาพ
ประสิทธิภาพที่ตกต่ําของพนักงาน
(Productivity) คิดเปนเงินถึง 1.4 พันลานดอลลาร
กวา 20 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแหงทั่วโลก ไดทําการศึกษาอยางตอเนื่องถึงความสัมพันธของ
มนุษยกับธรรมชาติ และไดพบคุณประโยชนหลายประการของการมี “ตนไม” ไวในที่ทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวย
ในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ใหแกพนักงาน
มองตนไม 5 นาที หายเครียดได
ที่กลาวถึงกันมากคือ การศึกษาของ Dr. Roger S. Ulrich ศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด
เอ็ม สหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มตนทําการศึกษามาตั้งแตป ค.ศ. 1979 เกี่ยวกับการมองเห็นธรรมชาติที่สงผลตอสภาพจิตใจ
ของมนุษย
การทดลองครั้งลาสุดของ Dr. Ulrich ซึ่งใชเวลาในการทดลอง 8 เดือน ชี้ใหเห็นวา พนักงานจะมีความคิด
สรางสรรคและมีทักษะในการแกปญหาที่ดีขึ้น ภายใตสภาพแวดลอมการทํางานที่มีตนไมและดอกไม
กอนหนานี้ เมื่อป ค.ศ. 1991 Dr. Ulrich และคณะ เคยทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง 120 คนใน
หองทดลอง พบวา การมองเห็นทิวทัศนธรรมชาติเพียง 5 นาทีหรือนอยกวานี้ ชวยใหคนเราผอนคลายจากอาการ
เครียดได
หากการไดชมธรรมชาติเพียงชวงเวลาสั้นๆ ชวยลดความเครียดใหกับมนุษยได การไดอยูกับธรรมชาติเปน
เวลานานๆ ก็นาจะชวยใหคนเราผอนคลายจากอาการเครียดไดอยางตอเนื่อง และสุขภาพก็นาจะฟนตัวขึ้นได
ไดมีการศึกษาหลายครั้งที่ชี้ใหเห็นวาทัศนียภาพนอกหนาตางมีผลตอสุขภาพใจและสุขภาพกายของมนุษย
เชน
ในป ค.ศ. 1982 Moore ไดทําการศึกษาในเรือนจําพบวา นักโทษในหองขังที่มองเห็นทิวทัศนธรรมชาติได
ทางหนาตาง มีอัตราการเจ็บปวย “นอยกวา” นักโทษในหองขังที่มองเห็นแตบรรยากาศในเรือนจํา

*

ผูชวยบรรณาธิการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
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ถัดมาในป ค.ศ. 1984 Dr. Roger Ulrich ไดคนพบวา ทัศนียภาพที่ผูปวยมองเห็นไดจากเตียงมีผลตอระดับ
ความเครียดของผูปวย โดยพบวาผูปวยใน “เตียงคนไข” ฝงที่สามารถมองเห็นทิวทัศนธรรมชาติภายนอกหนาตาง จะ
สามารถฟนตัวไดเร็วกวา มีอาการแทรกซอนหลังการผาตัด เชนปวดศีรษะหรือคลื่นไสนอยกวา อารมณเสียนอยกวา
และตองการยาบรรเทาปวดในปริมาณที่นอยกวาผูปวยในเตียงฝงที่มองเห็นแตผนังคอนกรีต
นอกจากนี้ งานวิจัยของนักวิชาการชาวสวีเดนชิ้นหนึ่งระบุวา พนักงานบริษัทที่สามารถมองเห็นทิวทัศน
ตนไมนอกหนาตางจะมีความเครียดนอยกวาพนักงานที่มองออกไปแลวไมเจอตนไม เชน บริเวณถนนหรือลานจอดรถ
งานวิจัยของ Hartig, T.A. (1993) เรื่อง “Restorative Environments Theory” ระบุวา การมองทิวทัศน
ตนไมใบหญาสีเขียวสงผลดีตอคนที่กําลังเครียด สําหรับคนปกติ เมื่อไดเห็นธรรมชาติก็จะชวยใหมีสุขภาพดีและ
อารมณแจมใส
ลดอัตราการลาปวยของพนักงาน
เมื่อป ค.ศ. 1994 ศาสตราจารย Dr. Tove Fjeld จากมหาวิทยาลัยเกษตรแหงนอรเวย ตองการศึกษาวา
“เปนไปไดหรือไม ที่คนเราจะมีสุขภาพดีขึ้นหากมีตนไมในที่ทํางาน?” Dr. Fjeld จึงไดทําการทดลองกับพนักงาน 59
คนของบริษัทน้ํามันที่ใหญที่สุดของนอรเวยเปนระยะเวลาเกือบ 2 ป ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การมีตนไมใน
สํานักงานชวยใหพนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และปญหาสุขภาพตางๆ ที่เกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน
ออนเพลีย ปวดศีรษะ ผิวแหง ไอ แสบตา ฯลฯ ลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ พนักงานยังรูสึกวาตนไมชวยสราง
สภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน
การศึกษาครั้งนี้สรุปวา ตนไมชวยลดคาใชจายที่เกิดจากการลาปวยของพนักงานได และยังชวยใหพนักงาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีโรคภัยไขเจ็บนอยลงและมีความสบายใจมากขึ้น เมื่อพนักงานแตละ
คนมีสุขภาพจิตที่ดี ก็ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวม
ไดเห็นตนไม ชวยเพิ่มผลิตภาพได 12%
Dr. Virginia Lohr ศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยวอชิงตัน สเตท สหรัฐอเมริกา ไดเปดเผยงานวิจัยที่ชี้
วา “ตนไมมีสวนชวยลดความเครียดในที่ทํางานและเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของพนักงานได 12%”
Dr. Lohr ไดทําการทดลองในหองคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยการสุมคัดเลือกเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง ใหเขาไปนั่งทํา “แบบทดสอบ” ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาเพื่อการทดสอบ
เรื่องผลิตภาพ (Productivity) โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการวัด “ความดันเลือด” เพื่อวัดระดับความเครียดของคน
ในขณะใชคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังมีการวัดสภาพอารมณโดยดูจาก “ชีพจร” ของผูทําแบบทดสอบอีกดวย
ในชวงแรก หองทดลองนี้ไมมีตนไมอยูเลยสักตน แตในชวงที่สอง ไดมีการนําตนไมขนาดตางๆ ไปประดับไว
รอบๆ หอง
ผลการศึกษาพบวา เมื่อมีตนไมมาประดับอยูในหอง กลุมผูทําแบบทดสอบเริ่มมีผลิตภาพ (Productivity)
เพิ่มขึ้น (สามารถทําแบบทดสอบไดเร็วขึ้น 12%) และมีระดับความเครียดลดลง (ระดับความดันเลือดต่ําลง)
นอกจากนี้ กลุมผูทําแบบทดสอบยังบอกวาพวกเขารูสึกดีขึ้น เมื่อมีตนไมมาอยูในหอง
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การทดลองนี้ไดพิสูจนใหเห็นวา “การมองเห็นตนไมมีผลตอระดับความดันเลือด” โดยพบวาผูเขาทดสอบมี
ระดับความดันเลือดลดลง (เครียดนอยลง) ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ Dr. Ulrich ที่ระบุวา การมองดูตนไมจะ
ชวยใหคนเราคลายเครียดไดภายในเวลา 5 นาที
คุณภาพที่ดีของอากาศในที่ทาํ งาน
งานวิจัยของ Bio-Safe Incorporated ในสหรัฐอเมริกา ระบุวา สํานักงานที่มีโครงสรางอาคารแบบปดทึบ
มักมีมลพิษปะปนในอากาศมากกวาอากาศภายนอกอาคารถึง 10 เทา
Dr. Billy C. Wolverton ผูอุทิศเวลารวม 20 ปใหกับโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการชีววิทยาในการฟอก
อากาศใหบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ” พบวาอาคารที่มีตนไมจะมีเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศ “นอยกวา” อาคารที่ไมมี
ตนไมถึง 1 เทาตัว
ในหนังสือชื่อ “How to Grow Fresh Air: 50 Houseplants that Purify Your Home or Office” Dr.
Wolverton อธิบายกระบวนการฟอกอากาศของตนไมวา ตนไมจะดูดซับสิ่งสกปรกในอากาศผานทางใบและสงลงสู
รากเพื่อใหกลายเปนอาหารของตนไมตอไป ดังนั้น ตนไมจึงนาจะชวยรักษาสภาพอากาศในสํานักงานได
อากาศในหองทํางานที่ไมบริสุทธิ์ อาจเปนสาเหตุของการเจ็บปวยของพนักงาน Dr. Wolverton จึงแนะนํา
ใหสํานักงานที่เสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ควรมีตนไมไวในสํานักงาน เพื่อสรางอากาศบริสุทธิ์และลดอัตราการเจ็บปวย
ของพนักงาน
นอกจากนี้ Dr. Wolverton ยังแนะนําใหเรามีตนไมไวบน “โตะทํางาน” เพราะเปนพื้นที่ที่คนเราใชเวลาสวน
ใหญไปกับทํางานในแตละวัน Dr. Wolverton เรียกชื่อโตะแบบนี้วา “เขตหายใจสวนบุคคล” (Personal Breathing
Zone)
Jay Naar ผูแตงหนังสือ Design for A Livable Planet แนะนําวา ตนไมประมาณ 15-20 ตนก็เพียงพอแลว
ที่จะสรางอากาศสดชื่นใหแกพื้นที่ขนาด 1,500 ตารางฟุต
สรางความสวยงามแกสถานที่
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด บรูคส ในประเทศอังกฤษ ยืนยันวาการตกแตงสํานักงานดวยตนไม
จะเสียคาใชจายนอยกวาอุปกรณตกแตงแบบอื่นๆ นอกจากตนไมจะชวยเสริมใหที่ทํางานดูสดชื่นสวยงามแลว ยัง
สรางความรูสึกที่ดีแกผูมาเยือนและผูที่ทํางานอยูภายในอีกดวย
งานวิจัยดังกลาวพบวา ทั้งลูกคาและพนักงานตางก็มีมุมมองวา สํานักงานที่ตกแตงดวยตนไมดูเปน
สํานักงานที่มีราคาแพง ใหความรูสึกโลงสบายและนาเชื้อเชิญใหเดินเขาไปมากกวา อยางไรก็ดี ความรูสึกที่ดีเหลานี้
จะลดระดับลงถาอาคารสํานักงานไมมีตนไม
“กําแพงตนไม” ลดเสียงรบกวนได 5 เดซิเบล
คงเปนเรื่องยากที่จะระบุวามลพิษทางเสียงในสํานักงาน
กอใหเกิดความสูญเสียดานผลิตภาพ
(Productivity) คิดเปนตัวเลขเทาไรบาง แตถาเลือกได ทุกคนก็คงอยากทํางานในหองทํางานที่เงียบสงบ ไมมีเสียง

3/4

Human Resource (vol.63)_3

รบกวนสมาธิ ในตางประเทศจึงมีการศึกษาวาตนไมจะชวยดูดซับเสียงในสํานักงานไดหรือไม เชนงานวิจัยของ Dr.
Helen Russell และศาสตราจารย David Uzzell จากมหาวิทยาลัยเซอรเรย ในประเทศอังกฤษ ไดทําการศึกษาพบวา
การวางตนไมเล็กๆ รอบสํานักงาน ดวยการจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม จะชวยลดเสียงในที่ทํางานได 5 เดซิเบล
ลดคาซอมบํารุง (Q&M Cost) ในสํานักงาน
U.S. Department of Agriculture ระบุวา ความเย็นที่ไดจากกระบวนการคายน้ําของตนไม ชวยลด
อุณหภูมิในที่ทํางานไดประมาณ 10 องศา
นอกจากนี้ งานวิจัยของ The Associated Landscape Contractors of America ยังพบวา การเลือกตนไม
และการจัดวางตนไมในตําแหนงที่ถูกตอง สามารถลดความรอนและชวยลดตนทุนในการทําความเย็นไดมากถึง 20%
ซึ่งขอมูลนี้เองไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการออกแบบอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
สรุป
หนุมสาวออฟฟศสวนใหญใชเวลาเกือบทั้งวันอยูในสถานที่ทํางาน
บรรยากาศภายในสํานักงานจึงมี
ความสําคัญอยางมาก เพราะสามารถเปนไดทั้งเครื่องกระตุนและเครื่องดับพลังงานในตัวเรา
การสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหนาอยู นาทํางาน ถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหพนักงานมีสุขภาพดี
และสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปนทรัพยากรที่ดีที่สุดขององคการตลอดไป
แลวเราควรเริ่มตนจากตรงไหนดี? หากตอนนี้ยังนึกไมออก อยากใหคุณลองเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนชม
ทิวทัศนสีเขียวนอกหนาตาง หรือกระถางตนไมเล็กๆ บนโตะทํางานสัก 5 นาที บางทีไอเดียใหมๆ อาจพรั่งพรูขึ้นมาไม
หยุดก็ได ไมเชื่อ ตองลองดู
-------------------------------------------เอกสารอางอิง:
1) เว็บไซต www.plantsatwork.org
2) Roger S. Ulrich, Ph.D. “Effects of Vegetation Views on Stress and Health Indicators” College
off Architecture, Texas A&M University College Station, Texas, USA.
3) Prof. Dr. Tove Fjeld. “Do Plants in Offices promote Health?” Agricultural University of Norway.
บรรยายใตภาพ
1.1 และ 1.2
2.1 และ 2.2
3

สํานักงานที่สดชื่นไปดวยพืชพันธุไม ที่บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ ประเทศญี่ปุน
การทดสอบในหองคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สเตท สหรัฐฯ
อากาศในสํานักงานของเรา อาจมีมลพิษมากกวาภายนอกถึง 10 เทา
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