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ภาคผนวก ก 
 
 

การจําแนกขอมูลกิจกรรมสปา  
การรวบรวมขอมูลภาคเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสปา ท้ังทางดาน เอกสาร บทความ 

งานวิจัยตางๆ มีการสรุปจําแนกประเภท หรือกิจกรรมการใหบริการสปา มีความ แตกตางกันอยาง
มาก จึงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสปาท้ังหมด นํามาทําการจัดกลุม-จําแนกประเภท และ
วิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธ ความเหมือน และความแตกตาง ของรูปแบบการใหบริการสปา
แบบตางๆ  
             1) การจําแนกประเภท การใหบริการสปา ในประเทศไทย จากขอมูลภาคเอกสาร  

ตารางท่ี 5.1 การจําแนกประเภท การใหบริการของอําไพ ชีแฮน 
 การแบงกลุม Spa Treatments เปน 3 กลุม
ใหญๆ  

การแบงกลุม Spa Treatments เปนกลุมยอยๆ 

Exfoliationทําใหผิวสะอาดและเกลี้ยงเกลา โดยการ
ขัดถู อาจใชเพียงอุปกรณ หรือผลิตภัณฑเพ่ือชวยทํา
ใหเซลลผิวที่ตายแลวหลุดออกไป 
Full-Body Treatment 
ทรีทเมนทที่มีการใชผลิตภัณฑเพ่ือการดูรางกายใหดี
ขึ้น เสริมสรางรางกายใหแข็งแรงดวยผลิตภัณฑที่
นํามาใช เชน การพอกตัวหรือการพันตัว เพ่ือให
ขนาดของรูปรางลดลง ยังใหผลทางออมในดานความ
งามอีกดวย 
Spot Treatment 
การทํางานเฉพาะสวนของรางกาย เชน บริเวณ
ใบหนา บริเวณหลัง หนาอก มือ และแขน เทาและ
นอง รวมทั้งทรีทเมนทเฉพาะบางปญหา เชน เซลล
ลูไลท เปนตน 

Water and Water Therapy 
    การบําบัดดวยนํ้าเกลือ (Salt – water treatment) 
   การบําบัดดวยนํ้าทะเล (Thalassotherapy) 
   การเติมสาหรายทะเล (Seaweed) 
   โคลน 
   นํ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) 
Baths and Bathing 
Hydrotherapy 
   Hydrotherapy Baths 
   Underwater Massage 
   Whirlpool 
   Hydro-oxygen Baths 
   Thalassotherapy 
   Floatation Therapy 
      -Wet Floatation Tank 
      - Dry Floatation Tank  
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Heat Treatment 
   ซาวนา (Sauna) 
   Vibratory Sauna 
   Steam Treatments 
        -แบบตูอบไอนํ้า (Steam Cabinets) 
       -แบบหองอบไอนํ้า (Steam Rooms)   

ตารางท่ี 5.2 การจําแนกประเภท การใหบริการสปา ของนภาลัย อารีศร 
การแบงกลุม Spa Treatments เปน 3 กลุมใหญๆ การแบงกลุม Spa Treatments เปนกลุมยอยๆ 
Aqua Culture Thai Water Therapies 

   Showers and Baths 
   Body Wraps 
   Body Scrubs 
   Underwater Massage 
   Watsu 
 

Thai Fair for Spa Fare 
 

    - 

The Healing Touch 
 

Thai Massage 
   Shiatsu 
   Swedish Massage 
   Tui Na 
   Aromatherapy 
   Ayurvedic Massage 
   Indian Head Massage 
   Sports Massage 

ตารางท่ี 5.3 การจําแนกประเภท การใหบริการสปา แบบการดูแลสุขภาพ หรือการแพทย
แบบองครวมของกระทรวงสาธารณสุข 

อาหาร(โภชนาการ)nutrition 
 

สุขอนามัยธรรมชาติ(Natural 
hygiene) 
   การอดอาหาร(Fasting) 
    อาหารครบสูตร(Whole Food 
Diet) 

การดูแลสุขภาพ หรือการแพทย
แบบองครวม ไดนําศาสตรและ
วิธีการบําบัดรักษาหลายอยางเขา
มาใชในการสงเสริม ฟนฟู ดูแล
สุขภาพ ทั้งดาน โภชนา การใช
สมุนไพรรักษา การออกกําลังกาย 
การใชพลังการรักษา การนวด

การออกกําลังกาย 
 

 จี้กง(Qi Gong) 
   โยคะ(Yoga)    
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ยา(Herbal Medical) 
    
      

โฮมิโอพาธี(Homeopathy) 
    ยารักษาใจจากดอกไมในสูตรของ    
ของบาค(Bach Flower Remedies) 

การบําบัดดวยนํ้าหอม
(Aromatherapy) 

 

วารีบําบัด(Hydrotherapy)  
พลัง 
 

เรกิ(Reiki) 
    ชิอัตสุ(Shiatsu) 
    คริสตัลบําบัด(Crystal Therapy) 
   สรางสมดุลยใหแกจักระ(Chakra 
Balancing) 
   รงคบําบัด(Color Therapy) 
   การรรักษาโรคดวยรัศมีกาย(Aura 
Therapy) 

การฝกความคิด(Health&Mind 
Thinking) 
 

การทําสมาธิ(Meditation) 
  การสะกดจิต(Hypnotherapy) 

การนวดบําบัด 
 

การระบายนํ้าเหลืองดวยการนวด
(Manual Lymphatic Drainage) 
   การนวดแบบสวีดิช(Swedish 
Massage) 
   การนวดไทย(Thai Massage) 
   การนวดฝาเทา(Reflexology) 

บําบัด รวมทั้งการขจัดสารพิษใน
รูปแบบตางๆ 

การขจัดพิษ(Detoxification) 
    
 

การสวนลางลําไสใหญ(Colon 
Therapy) 

ตารางท่ี 5.4 การจําแนกประเภท การใหบริการสปา แบบประเภทบริการหลักของกระทรวง
สาธารณสุข 
ประเภทบริการหลัก การนวด 

   การนวดแบบตะวันตก 
   การนวดแบบตะวันออก 
Hydrotherapy 
Body Treatment 
Facial Treatment 
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ตารางท่ี 5.5 การจําแนกประเภท การใหบริการสปา ของบุษบง จําเริญดารารัศมี 

การนวด (Massage) 
การนวดหนา (Facial Massage) 
การกดจุด (Acupressure) 
การขัดผิวกาย (Body Scrub) 
การพอกกาย (Body Wrap, Body Masque) 
วารีบําบัด (Hydrotherapy) 
ทําเล็บมือ เทา (Pedicure-Manicure) 
บริการพิเศษ 
 ตารางท่ี 5.6 การจําแนกประเภท การใหบริการสปา ของทวิช ชุนหชา 
The Six Sense Treatment 
  Massage 
 Facial 
Scrub  
Wrap 
Bath 
 Diet Menu 
 ตารางท่ี 5.7 การจําแนกประเภทการใหบริการสปา จากงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เร่ือง  
Phuket as Health Tourism Destination of Asia 
การแบงกลุม Spa Treatments เปน 3 กลุมใหญๆ การแบงกลุม Spa Treatments เปนกลุมยอยๆ 
Water and Water Therapy การบําบัดดวยนํ้าเกลือ (Salt – water treatment) 

   การบําบัดดวยนํ้าทะเล (Thalassotherapy) 
   การเติมสาหรายทะเล (Seaweed) 
   โคลน 
   นํ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) 

Hydrotherapy 
    
 

Hydrotherapy Baths 
   Underwater Massage 
   Whirlpool 
   Hydro-oxygen Baths 
   Thalassotherapy 
   Floatation Therapy 
      -Wet Floatation Tank 
      - Dry Floatation Tank 
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Heat Treatment 
    

ซาวนา (Sauna) 
   Vibratory Sauna 
   Steam Treatments 
        -แบบตูอบไอนํ้า (Steam Cabinets) 
       -แบบหองอบไอนํ้า (Steam Rooms)   

ตารางท่ี 5.8 การจําแนกประเภทการใหบริการสปา ตามวตัถุประสงคของผูรับบริการ หรือ
ตามคุณประโยชนหลักท่ีผูรับบริการตองการ จากงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เร่ือง Phuket as Health 
Tourism Destination of Asia 
 การแบงกลุม Spa Treatments เปน 

3 กลุมใหญๆ 
การแบงกลุม Spa Treatments เปน
กลุมยอยๆ 

 ผอนคลายความเครียด (Relax 
Oriented Service) 
 
 

1.นวดบําบัด (Massage Therapy) 
2.วารีบําบัด (Hydrotherapy)   
3.สุคนธบําบัด (Aromatherapy) 
4.การบําบัดดวยเสียง (Music 
Therapy)   

 บํารุงรักษาสุขภาพ (Wellness 
Oriented Service)  
 
 

1.การตรวจสุขภาพ (Medical 
Checkup & Supervision) 
2.การนวดบําบัด (Massage Therapy) 
3.วารีบําบัด (Hydor Therapy) 
4.สุคนธบําบัด (Aromatherapy) 
5.การบําบัดดวยอาหาร (Food 
Therapy) 
6.การบําบัดดวยเสียง (Music 
Therapy) 
7.การบําบัดทางจิตใจ (Mind or Soul 
Therapy) 
8.การบําบัดทางการแพทยอื่น (Other 
Medical Treatment) 

ตามวัตถุประสงคของผูรับบริการ 
หรือตามคุณประโยชนหลักที่
ผูรับบริการตองการ 

เสริมความงาม (Beauty Oriented 
Service)  
 

1.การดูแลรักษาหนา (Facial 
Treatment) 
2.การบําบัดรางกาย (Body 
Treatment) 
3.การเสริมสวย (Beauty Treatments) 
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ตารางท่ี 5.9 การจําแนกประเภทการใหบริการสปา ตามรักษาสุขภาพ หรือการปรุงแตง
ความงาม และความนิยมของกลุม จากงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ เร่ือง Phuket as Health Tourism 
Destination of Asia 
รูปแบบบริการสปาใหบริการสปายุคใหมฟนฟูสภาวะ
รางกายรักษาสุขภาพ หรือการปรุงแตงความงาม 

รูปแบบบริการสปาลําดับความนิยมของกลุมตัวอยาง
ที่ใชบริการสปาตอประเภทบริการ 

การนวดแบบจีนโบราณ (Acupressure) 
การฝงเข็มบําบัด (Acupuncture) 
แอโรบิค (Aerobics) 
การออกกําลังกายในสระน้ํา หรือระบําใต (Aqua 
Stretching) 
การบําบัดดวยการสะกดจิต (Autogenic Training) 
อายุรเวท (Ayuraveda) 
บอด้ี คอนดิชันนิง (Body Conditioning) 
การขัดผิว (Brush and Tone) 
วิธีการทดนํ้าสูตรเขมขนเขาไปชําระลางลําไสใหญ 
(Colonic) 
อิเล็คโทรเทอราพี (Electrotherapy) 
ฟตเนต โพรไฟล (Fitness Profile) 
ไฮโดรเทอราพี (Hydrotherapy) 
เพาเวอรโยคะ (Power Yoga) 
สวีดิช มาสซาส (Swedish Massage)   
เวท เทรนน่ิง (Weight Training) 

การนวดดวยนํ้ามันหอมระเหยการนวดไทย 
การนวดเทา 
การนวดหลังไหลและศีรษะ 
การขัดผิวดวยสมุนไพร 
การทําทรีทเมนตหนา 
การนวดประคบสมุนไพร 
การนวดแบบสวีดิช 
การทําเล็บมือเล็บเทา 
การบําบัดดวยนํ้าและความรอน 
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
อาหารและเครื่องด่ืมสุขภาพ 
การฝกสมาธิ 

 
2) สรุปการจําแนกประเภทการใหบริการสปา ผูวิจัยไดสรุปแบงออกเปน 3 กลุม  

ไดแกบริการหลัก, บริการเสริม, แพทยทางเลือกโดยใชเกณฑ ความหมายและลักษณะของกิจกรรม 
สปาเพื่อสุขภาพ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว ไดดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 5.10 สรุปการจําแนกประเภทการใหบริการสปา ไดแกบริการหลัก, บริการเสริม, 
แพทยทางเลือก 

 
บริการหลัก บริการเสริม แพทยทางเลือก 

ผอนคลายความเครียด (Relax 
Oriented Service) 

• การนวดดวยนํ้ามัน

บํารุงรักษาสุขภาพ (Wellness 
Oriented Service)  

• การออกกําลังกายเพื่อ

• การนวดแบบจีนโบราณ 
(Acupressure) 

• การฝงเข็มบําบัด (Acupuncture) 
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หอมระเหย, สุคนธ
บําบัด 
(Aromatherapy) 

• การนวดไทย (Thai 
Massage) 

• การนวดเทา
(Reflexology) 

• การนวดหลังไหล
และศีรษะ(Body 
Treatment) 

• การขัดผิวดวย
สมุนไพร, การขัด
ผิว (Brush and 
Tone) 

• การทําทรีทเมนต
หนา (Facial 
Treatment) 

• การนวดประคบ
สมุนไพร (Massage 
Therapy) 

• การนวดแบบสวีดิช 
(Swedish Massage)   

• การบําบัดดวยนํ้า, 
ไฮโดรเทอราพี 
(Hydrotherapy) 

• การบําบัดดวยความ
รอน (Heat 
Treatment) 

• อาหารและ
เครื่องด่ืมสุขภาพ 
(Natural hygiene) 

สุขภาพ 

• แอโรบิค (Aerobics) 

• การออกกําลังกายใน
สระน้ํา หรือระบําใต 
(Aqua Stretching) 

• ฟตเนต โพรไฟล 
(Fitness Profile) 

• เวท เทรนน่ิง (Weight 
Training) 

• การฝกสมาธิ 

• ฯลฯ 
เสริมความงาม (Beauty 
Oriented Service)  

• บอด้ี คอนดิชันนิง 
(Body Conditioning) 

• อิเล็คโทรเทอราพี 
(Electrotherapy) 

• การทําเล็บมือเล็บเทา 
(Pedicure-Manicure) 

• ฯลฯ 
 
 

• อายุรเวท (Ayuraveda) 

• การบําบัดดวยการสะกดจิต 
(Autogenic Training) 

• วิธีการทดนํ้าสูตรเขมขนเขาไปชําระ
ลางลําไสใหญ (Colonic) 

• เพาเวอรโยคะ (Power Yoga) 

• ฯลฯ 
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ภาคผนวก ข 
 
 

การรวบรวมขอมูลภาคเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ท้ัง
ทางดาน เอกสาร บทความ งานวิจัยตางๆ มีการสรุปจําแนกประเภท หรือกิจกรรมของการดูแล
บําบัดสุขภาพแบบลานนา มีความแตกตางกันอยางมาก จึงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสปา 
ท้ังหมด นํามาทําการจัดกลุม-จําแนกประเภท และวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธ ความเหมือน 
และความแตกตาง ของรูปแบบกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนาแบบตางๆ  

ตารางท่ี 5.11 การจําแนกประเภท รูปแบบการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา จากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 
งานวิจัยที่เก่ียวกับ
การแพทยพ้ืนบาน
ลานนา 

การจําแนกการบําบัดสุขภาพแบบลานนา 

หมอพิธีกรรม หมอนวดพ้ืนบาน 
 

หมอกระดูก-หมอ
นํ้ามันพ้ืนบาน 

หมอสมุนไพร เรียนรู และ เขาใจ 
หมอพ้ืนบาน 
(กลุมงานการแพทย
พ้ืนบานไทย 
กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 
2548) 

 การนวดทั่วไป 
การนวดเสนหรือ
การจับเสน 
การนวดบําบัดดวย
ความรอน, 
การเหยียบเหล็ก
แดง 
(การยํ่าขาง) 

  

การเปล่ียนแปลงและ
วิวัฒนาการของระบบ
การแพทยใน
ภาคเหนือ(มาลี สิทธิ
เกรียงไกร, 2543) 

การสูขวัญ สะเดาะ
เคราะห 
การดูหมอ, ดูเมื่อ 

การยํ่าขาง  
การเช็ดแหก  
การตอกเสน  

การตอกระดูก, 
ขวากซุย 

การใชสมุนไพร  
การอบสมุนไพร 

ตําราการแพทย
พ้ืนบานลานนา(ยิ่งยง 
เทาประเสริฐ, 2547) 

กลุมที่ 1). การ
ปองกันดูแลรักษา
สุขภาพดวย

กลุมที่ 2). การปองกันดูแลรักษาสุขภาพ
ดวยวิธีกายบําบัด ไดแก 1).บีบเสน, ตอก
เสน, บีบเอ็น, เอาเอ็น, ดัดดึง 2).เขา เฝอก 

กลุมที่ 3). การ
ปองกันดูแลรักษา
สุขภาพดวย
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พิธีกรรม หรือ
พิธีกรรมบําบัด 
ไดแก  กลุมดูเมื่อ
และทํานายฤกษ
ยาม กลุมขจัดปด
เปา กลุมสรางขวัญ
กําลังใจ กลุมเจริญ
สติและทําใจ กลุม
สรางความรมเย็น
และเปนศิริมงคล 

3). ขวากซุย 4).เช็ด 5).แหก 6).ย่ําขาง 7).ตี
ดวยคอน/นมไม 8).จอบพิษ 9).เหนน 10).
ล่ันมาน/บีบมาน 11).ฝงดิน12). แชนํ้า
รอน-นํ้าเย็น 13). ลาบสาร 14).สับสาร 
15).เปาหา 16).เช็ดไข 17).แทงมือ 18). 
บงกน,เกาะตุม 19).ขูด 20).ปด 21).เผา
เทียน 22).ฮมไฟ,ฮมควัน 23).ฟนดวยดาบ 

สมุนไพร หรือ
สมุนไพรบําบัด 
กลุมที่ 4). การ
ปองกันดูแลรักษา
สุขภาพดวยอาหาร
การกิน หรืออาหาร
บําบัด 

 
การจําแนกประเภท รูปแบบการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ผูวิจยัไดสรุปแบงออกเปน 

6 กลุมไดแก 1. การใชสมุนไพร 2. การอบสมุนไพร 3. การนวดท่ัวไป 4. การนวดจุดเสนเอ็น ตางๆ 
5. การตอกเสน 6. การนวดบําบัดดวยความรอน, การเหยียบเหล็กแดง (การย่ําขาง) โดยใชเกณฑ 
จากกลุมงานการแพทยพืน้บานไทย กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดไว การจาํแนกรูปแบบ การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ได
ดังตอไปนี้  

 
ตารางท่ี 5.12 สรุปการจําแนกประเภท รูปแบบการดแูลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 

กลุมงานการแพทยพ้ืนบานไทย กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทย 

และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

รูปแบบการบําบัดสุขภาพแบบลานนา 

การใชสมุนไพร 1.การใชสมุนไพร  
2.การอบสมุนไพร 

การนวดพ้ืนบาน 
     

3.การนวดทั่วไป  
4.การนวดเสนหรือการจับเสน  
5.การตอกเสน  
6.การนวดบําบัดดวยความรอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง)  
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ภาคผนวก ค 
 
 

ขอมูลการเปรียบเทียบ ความสัมพันธ ทางองคประกอบและคุณลักษณะระหวางกิจกรรม 
สปากับกิจกรรมการบําบัดสุขภาพลานนาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวฒิุ  

 
การรวบรวมขอมูล จาก อ. บุษบง จําเริญดารารัศมี 

• การวิเคราะหเปรียบเทียบ เพือ่หาความเหมือน และความแตกตางทางคุณลักษณะ, 
คุณสมบัติระหวาง การบําบัดสุขภาพลานนากับการบําบัดแบบสปา (เหมือน, แตกตาง) 

วิธีการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา การนวด การกดจุด วารีบําบัด การบริการพิเศษ 
การใชสมุนไพร และการ
อบสมุนไพร 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 
การนวดทั่วไป และการ
นวดจุดเสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

เหมือน 

1 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

การนวดบําบัดดวยความ
รอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

• การเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ ระหวางกจิกรรมบําบัดสุขภาพลานนา กับองคประกอบการ
รับรูสัมผัสท้ัง 5 ของการบําบัดแบบสปา (สัมพันธ, ไมสัมพันธ) 

องคประกอบการรับรูสัมผัสทั้ง 5 ของการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 
การใชสมุนไพร และ
การอบสมุนไพร 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 
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การนวดทั่วไป และ
การนวดจุดเสนเอ็น 
ตางๆ, การตอกเสน 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยียบ
เหล็กแดง (การยํ่าขาง) 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

การรวบรวมขอมูล จาก อ. มาลี สิทธิเกรียงไกร 

• การวิเคราะหเปรียบเทียบ เพือ่หาความเหมือน และความแตกตางทางคุณลักษณะ, 
คุณสมบัติระหวาง การบําบัดสุขภาพลานนากับการบําบัดแบบสปา (เหมือน, แตกตาง) 

วิธีการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา การนวด การกดจุด วารีบําบัด การบริการพิเศษ 
การใชสมุนไพร และการ
อบสมุนไพร 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 
การนวดทั่วไป และการ
นวดจุดเสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

เหมือน 

1 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

การนวดบําบัดดวยความ
รอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

แตกตาง 

0 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

• การเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ ระหวางกจิกรรมบําบัดสุขภาพลานนา กับองคประกอบการ
รับรูสัมผัสท้ัง 5 ของการบําบัดแบบสปา (สัมพันธ, ไมสัมพันธ) 

องคประกอบการรับรูสัมผัสทั้ง 5 ของการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 
การใชสมุนไพร และ
การอบสมุนไพร 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 
การนวดทั่วไป และ
การนวดจุดเสนเอ็น 
ตางๆ, การตอกเสน 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 
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การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยียบ
เหล็กแดง (การยํ่าขาง) 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

การรวบรวมขอมูล จาก อ. อเนก โหราชัย 

• การวิเคราะหเปรียบเทียบ เพือ่หาความเหมือน และความแตกตางทางคุณลักษณะ, 
คุณสมบัติระหวาง การบําบัดสุขภาพลานนากับการบําบัดแบบสปา (เหมือน, แตกตาง) 

วิธีการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา การนวด การกดจุด วารีบําบัด การบริการพิเศษ 
การใชสมุนไพร และการ
อบสมุนไพร 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 
การนวดทั่วไป และการ
นวดจุดเสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

การนวดบําบัดดวยความ
รอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

• การเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ ระหวางกจิกรรมบําบัดสุขภาพลานนา กับองคประกอบการ
รับรูสัมผัสท้ัง 5 ของการบําบัดแบบสปา (สัมพันธ, ไมสัมพันธ) 

องคประกอบการรับรูสัมผัสทั้ง 5 ของการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 
การใชสมุนไพร และ
การอบสมุนไพร 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 
การนวดทั่วไป และ
การนวดจุดเสนเอ็น 
ตางๆ, การตอกเสน 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยียบ
เหล็กแดง (การยํ่าขาง) 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 
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การรวบรวมขอมูล จาก อ. อนันต เลรามัน 

• การวิเคราะหเปรียบเทียบ เพือ่หาความเหมือน และความแตกตางทางคุณลักษณะ, 
คุณสมบัติระหวาง การบําบัดสุขภาพลานนากับการบําบัดแบบสปา (เหมือน, แตกตาง) 

วิธีการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา การนวด การกดจุด วารีบําบัด การบริการพิเศษ 
การใชสมุนไพร และการ
อบสมุนไพร 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 
การนวดทั่วไป และการ
นวดจุดเสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

เหมือน 

1 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

การนวดบําบัดดวยความ
รอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

• การเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ ระหวางกจิกรรมบําบัดสุขภาพลานนา กับองคประกอบการ
รับรูสัมผัสท้ัง 5 ของการบําบัดแบบสปา (สัมพันธ, ไมสัมพันธ) 

องคประกอบการรับรูสัมผัสทั้ง 5 ของการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 
การใชสมุนไพร และ
การอบสมุนไพร 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 
การนวดทั่วไป และ
การนวดจุดเสนเอ็น 
ตางๆ, การตอกเสน 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยียบ
เหล็กแดง (การยํ่าขาง) 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

การรวบรวมขอมูล จาก อ. บุญชู จันทรบุตร 
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• การวิเคราะหเปรียบเทียบ เพือ่หาความเหมือน และความแตกตางทางคุณลักษณะ, 
คุณสมบัติระหวาง การบําบัดสุขภาพลานนากับการบําบัดแบบสปา (เหมือน, แตกตาง) 

วิธีการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา การนวด การกดจุด วารีบําบัด การบริการพิเศษ 
การใชสมุนไพร และการ
อบสมุนไพร 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

เหมือน 

1 
การนวดทั่วไป และการ
นวดจุดเสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

เหมือน 

1 

การนวดบําบัดดวยความ
รอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

แตกตาง 

0 

เหมือน 

1 

แตกตาง 

0 

แตกตาง 

0 

• การเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ ระหวางกจิกรรมบําบัดสุขภาพลานนา กับองคประกอบการ
รับรูสัมผัสท้ัง 5 ของการบําบัดแบบสปา (สัมพันธ, ไมสัมพันธ) 

องคประกอบการรับรูสัมผัสทั้ง 5 ของการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 
การใชสมุนไพร และ
การอบสมุนไพร 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 
การนวดทั่วไป และ
การนวดจุดเสนเอ็น 
ตางๆ, การตอกเสน 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

สัมพันธ 

1 

การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยียบ
เหล็กแดง (การยํ่าขาง) 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 

ไมสัมพันธ 

0 

สัมพันธ 

1 
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สรุป การรวบรวมขอมูล จากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน 

• การวิเคราะหเปรียบเทียบ เพือ่หาความเหมือน และความแตกตางทางคุณลักษณะ, 
คุณสมบัติระหวาง การบําบัดสุขภาพลานนากับการบําบัดแบบสปา (เหมือน, แตกตาง) 

วิธีการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา การนวด การกดจุด วารีบําบัด การบริการพิเศษ 
การใชสมุนไพร และการ
อบสมุนไพร 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 
การนวดทั่วไป และการ
นวดจุดเสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

 

4 

 

3 

 

0 

 

1 

 
การนวดบําบัดดวยความ
รอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 

• การเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ ระหวางกจิกรรมบําบัดสุขภาพลานนา กับองคประกอบการ
รับรูสัมผัสท้ัง 5 ของการบําบัดแบบสปา (สัมพันธ, ไมสัมพันธ) 

องคประกอบการรับรูสัมผัสทั้ง 5 ของการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 
การใชสมุนไพร และ
การอบสมุนไพร 

 

3 

 

2 

 

5 

 

0 

 

3 
การนวดทั่วไป และ
การนวดจุดเสนเอ็น 
ตางๆ, การตอกเสน 

 

4 

 

0 

 

3 

 

2 

 

5 

การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยียบ
เหล็กแดง (การยํ่าขาง) 

 

4 

 

0 

 

2 

 

1 

 

5 
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ภาคผนวก ง 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ท่ีสัมพันธกับลักษณะ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินดวยการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิสาขาท่ีเกี่ยวของ 
จํานวน 5 ทาน   

ตารางท่ี 5.13 แสดง สัญลักษณ-ความหมาย ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน
พื้นถ่ิน 

สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน 
สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย 
 
 

บานหมอเมือง, บานชาวบาน 
 

 ขวง, สถานท่ีโดยรอบ,ท่ีโลง 

 
 

บริเวณท่ีตางๆ ภายในบาน   บอน้ํา, แหลงน้ํา 

 
 

หองนอน, อากาศถายเทได
สะดวก, มีความเปนสวนตัวสูง 
 

 ท่ีอาบน้ํา, ตอมน้ํา 

 
 

เต๋ิน, ท่ีกึ่งเปดโลง, มีความเปน
สวนตัวเล็กนอย 

 ขวง, สวนหลังบาน, อากาศ
ถายเทไดสะดวก, มีความเปน
สวนตัวสูง 

 
 
 

ชาน, ท่ีโลงอากาศถายเทได
สะดวก, ยกระดับสูงจากพื้นดิน 

 โฮงมอง, ศาลาเอนกประสงค, ท่ี
กึ่งเปดโลง, อากาศถายเทได
สะดวก  

 บริเวณใตถุนบาน 
 

 หองสวม 

 
 

บริเวณใตถุนหลองขาว   
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1). การกําหนดกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนา ที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น จากการสัมภาษณ รศ.ดร. บุษบง 
จําเริญดารารัศมี 

ตารางที่ 5.14 แสดงกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพลานนา โดย รศ.ดร.บุษบง  
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กิจกรรมการดแูลบําบัด

สุขภาพลานนา ตําแหนงที่วางทางกิจกรรม สภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ 
1. การใชสมุนไพร, การ
อบสมุนไพร 

 
 
 
 
 

 

2. การนวด, การนวด
เสน, การจับเสน (เอา
เสนเอาเอ็น) 

 
 
 
 
 

 

3. การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยยีบ
เหล็กแดง (การย่ําขาง) 

- 
 
 
 

- 
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2). การกําหนดกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนา ที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น จากการสัมภาษณ ดร. มาลี  
สิทธิเกรียงไกร 
ตารางที่ 5.15 แสดงกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น โดย ดร. มาลี  

สภาพแวดลอมทางกายภาพของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กิจกรรมการดแูลบําบัด
สุขภาพลานนา ตําแหนงที่วางทางกิจกรรม สภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ 
1. การใชสมุนไพร, การ
อบสมุนไพร 

 
 
 
 
 

 

2. การนวด, การนวด
เสน, การจับเสน (เอา
เสนเอาเอ็น) 

 
 
 
 

 

3. การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยยีบ
เหล็กแดง (การย่ําขาง) 
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3). การกําหนดกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนา ที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น จากการสัมภาษณ อ. อเนก ศิริโหราชัย   
ตารางที่ 5.16 แสดงกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น โดย อ. อเนก 

สภาพแวดลอมทางกายภาพของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กิจกรรมการดแูลบําบัด
สุขภาพลานนา ตําแหนงที่วางทางกิจกรรม สภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ 
1. การใชสมุนไพร, การ
อบสมุนไพร 

 
 
 
 
 

 

2. การนวด, การนวด
เสน, การจับเสน (เอา
เสนเอาเอ็น) 

 
 
 
 
 

 

3. การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยยีบ
เหล็กแดง (การย่ําขาง) 
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4). ตารางแสดง การกําหนดกิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพลานนา ที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพืน้ถิ่น จากการสัมภาษณ อ. 
อนันต เลรามัน 

ตารางที่ 5.17 แสดงกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น โดย อ. อนนัต  
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กิจกรรมการดแูลบําบัด

สุขภาพลานนา ตําแหนงที่วางทางกิจกรรม สภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ 
1. การใชสมุนไพร, การ
อบสมุนไพร 

 
 
 
 

 

2. การนวด, การนวด
เสน, การจับเสน (เอา
เสนเอาเอ็น) 

 
 
 
 
 

 

3. การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยยีบ
เหล็กแดง (การย่ําขาง) 
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5). ตารางแสดง การกําหนดกิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพลานนา ที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพืน้ถิ่น จากการสัมภาษณ อ. บุญชู 
จันทรบุตร 

ตารางที่ 5.18 แสดงกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น โดย อ. บุญชู 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กิจกรรมการดแูลบําบัด

สุขภาพลานนา ตําแหนงที่วางทางกิจกรรม สภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ 
1. การใชสมุนไพร, การ
อบสมุนไพร 

 
 
 
 

 

2. การนวด, การนวด
เสน, การจับเสน (เอา
เสนเอาเอ็น) 

 
 
 
 
 

 

3. การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยยีบ
เหล็กแดง (การย่ําขาง) 
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6). ตารางสรุปผล การกําหนดกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนา ที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น จากการสัมภาษณ 
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน 

ตารางที่ 5.19 ตารางสรุปกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพที่สัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น โดย ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน 
ตําแหนงที่วางทางกิจกรรม และสภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆของกิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพลานนา ผูทรงคุณวุฒิ 

การใชสมุนไพร, การอบสมุนไพร การนวด, การนวดเสน, การจับเสน  
(เอาเสนเอาเอ็น) 

การนวดบําบัดดวยความรอน, การเหยยีบ
เหล็กแดง (การย่ําขาง) 

รศ.ดร. บุษบง 
จําเริญดารารัศมี 

 
 
 
 
 
 
 

 - 

ดร. มาลี สิทธิเกรียง
ไกร 
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อ. อเนก ศิริโหราชัย  
 
 
 
 
 
 

  

อ. อนันต เลรามัน  
 
 
 
 
 

  

อ. บุญชู จันทรบุตร  
 
 
 
 
 

  

168 
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ภาคผนวก จ 

 
 

1). ตารางแสดง การจัดวางพืน้ท่ีใชสอย ตําแหนงครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี 
ของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนาตางๆ จากการสัมภาษณ รศ.ดร. บุษบง จําเริญดารารัศมี
 ตารางท่ี 5.20 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ตําแหนงครุภณัฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี ของ
กิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพ โดย รศ.ดร. บุษบง 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอย ตําแหนงครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และขนาดของพ้ืนที่ ของกิจกรรม
การดูแลบําบัดสุขภาพลานนา 

กิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพ
ลานนา ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ ขนาดของพ้ืนที่ 
1. การใชสมุนไพร 
และการอบ
สมุนไพร 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยจัดแบบเรียบงาย ใกลกับที่
อาบนํ้า ครุภัณฑมีแครนอน  
อุปกรณมีเครื่องประคบ หมอน่ึง หมอหุงตม 

ขนาด 4 ตรม. 
 

2. การนวดทั่วไป 
และการนวด,การ
จับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยตามระยะ, สัดสวนมนุษย 
พ้ืนที่ปดลอมครุภัณฑมีเบาะ(ฟูก)หมอนอุปกรณ มือ
ผูนวด อางใสนํ้า  
 

ขนาด 4 ตรม. 
 

3. การนวดบําบัด
ดวยความรอน, การ
เหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

ไมทราบขอมูล ไมทราบขอมูล 

 
จากตารางท่ี 5.20 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการใชสมุนไพร และการอบ

สมุนไพร  มีการจัดวางแบบเรียบงาย  ใกลกับท่ีอาบน้ํ า  มีแครนอนเปนครุภัณฑ  อุปกรณ 
ประกอบดวย เคร่ืองประคบ, หมอนึ่ง, หมอหุงตม และขนาดพ้ืนท่ี ประมาณ 4 ตรม. 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการนวดท่ัวไป และการนวด, การจับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) มีการจัดวางพื้นท่ีใชสอยตามระยะ, สัดสวนมนุษย พื้นท่ีปดลอม มีเบาะ(ฟูก) เปนครุภัณฑ 
อุปกรณไดแก หมอน อางใสน้ํา และขนาดพ้ืนท่ี ประมาณ 4 ตรม. 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอยครุภัณฑ อุปกรณ และขนาดพื้นท่ีของกิจกรรมการนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยียบเหล็กแดง (การย่ําขาง) ไมทราบขอมูล 
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2). ตารางแสดง การจัดวางพืน้ท่ีใชสอย ตําแหนงครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี 
ของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนาตางๆ จากการสัมภาษณ ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร 

ตารางท่ี 5.21 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ตําแหนงครุภณัฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี ของ
กิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพ โดย ดร. มาลี 

ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ, อุปกรณตางๆ และขนาดของพ้ืนที่ ของกิจกรรมการ
ดูแลบําบัดสุขภาพลานนา 

กิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพ
ลานนา ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ ขนาดของพ้ืนที่ 
1. การใชสมุนไพร 
และการอบ
สมุนไพร 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยจัดแบบเรียบงาย ครุภัณฑมี
แครนอน อุปกรณมี สมุนไพร เช้ือเพลิง หมอน่ึง 

ขนาด 4 ตรม. 

2. การนวดทั่วไป 
และการนวด,การ
จับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยจัดแบบเรียบงาย ครุภัณฑมีที่
น่ัง, ที่นอน อุปกรณมี คอนไม ล่ิมไม สมุนไพร 
นํ้ามัน ลูกประคบ 

ขนาดตามระยะ, สัดสวนมนุษย
ขนาด 4 ตรม. 

3. การนวดบําบัด
ดวยความรอน, การ
เหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยจัดแบบเรียบงาย ครุภัณฑมี
เสื่อ ที่นอนอุปกรณมี เตาอั้งโล แผนขาง(เหล็ก) 

ขนาด 9 ตรม. 

 
จากตารางท่ี 5.21 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการใชสมุนไพร และการอบ

สมุนไพร  มีการจัดวางแบบเรียบงาย  ใกลกับท่ีอาบน้ํ า  มีแครนอนเปนครุภัณฑ  อุปกรณ 
ประกอบดวย สมุนไพร, เช้ือเพลิง,หมอนึ่ง และขนาดพ้ืนท่ี ประมาณ 4 ตรม. 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการนวดท่ัวไป และการนวด, การจับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) มีการจัดวางพื้นท่ีใชสอยจัดแบบเรียบงาย มีท่ีนั่ง, ท่ีนอน เปนครุภัณฑ อุปกรณ ประกอบดวย 
คอนไม ล่ิมไม สมุนไพร น้ํามัน ลูกประคบ และขนาดพ้ืนท่ีตามระยะ, สัดสวนมนุษย ประมาณ 4 
ตรม. 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การย่ําขาง) มีการจัดวางแบบเรียบงาย มีเส่ือ  ท่ีนอน เปนครุภัณฑ อุปกรณประกอบดวย เตาอ้ังโล  
แผนขาง(เหล็ก) และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 9 ตรม. 

3). ตารางแสดง การจัดวางพืน้ท่ีใชสอย ตําแหนงครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี 
ของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนาตางๆ จากการสัมภาษณ อ. อเนก ศิริโหราชัย  
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ตารางท่ี 5.22 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ตําแหนงครุภณัฑ อุปกรณตางๆ และขนพ้ืนท่ี ของ
กิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพ โดย อ. อเนก 

ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ, อุปกรณตางๆ และขนาดของพ้ืนที่ ของกิจกรรมการ
ดูแลบําบัดสุขภาพลานนา 

กิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพ
ลานนา ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ ขนาดของพ้ืนที่ 
1. การใชสมุนไพร 
และการอบ
สมุนไพร 

ครุภัณฑมีเกาอี้, สุมไมไผสาน,กระโจม, ผาหมขี้งา 
อุปกรณมี ราวจับ กอนเสา หมอตม นํ้าสมุนไพร 
ทอไอนํ้า เครื่องวัดอุณหภูมิ 

ขนาดของสุม, กระโจม 

2. การนวดทั่วไป 
และการนวด,การ
จับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) 

ครุภัณฑมี เตียง (ฟูก) หมอน ที่เปล่ียนเสื้อ,ที่เก็บ
เสื้อผา หิ้งครู โตะหมูบูชา อุปกรณมี  ผาคลุม ที่วาง
ของ ซึ้งน่ึง อุปกรณชวยนวด ภาชนะสมุนไพร 
ขันโตก ขันครู (ใสดอกไมธูปเทียน) 

ขนาดเทากับ พ้ืนที่ของระยะ
ปฏิบัติการ 

3. การนวดบําบัด
ดวยความรอน, การ
เหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

ระดับพ้ืนเปนระนาบเดียวกันทั้งหมดครุภัณฑมี 
เตียง (ฟูก) หิ้งครู โตะหมูบูชา อุปกรณมี ราวจับ ไม
เทา เตาอั้งโล เหล็กขาน กะละมัง คีมคีบ ผาเช็ดเทา 
ผาคลุม เตาไฟฟา 

ขนาดเทากับ ระยะการนวดหรือ 
พ้ืนที่ปฏิบัติการ 

 
จากตารางท่ี 5.22 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการใชสมุนไพร และการอบ

สมุนไพร มีเกาอ้ี สุมไมไผสาน กระโจม ผาหมข้ีงา เปนครุภัณฑ อุปกรณประกอบดวย ราวจับกอน
เสา หมอตม น้ําสมุนไพร ทอไอน้ํา เคร่ืองวัดอุณหภูมิ และขนาดพื้นท่ี เทากับขนาดของสุม, 
กระโจม 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการนวดท่ัวไป และการนวด, การจับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) มีเตียง (ฟูก) หมอน ท่ีเปล่ียนเส้ือ ท่ีเก็บเส้ือผา หิ้งครู โตะหมูบูชา เปนครุภัณฑ อุปกรณ 
ประกอบดวย ผาคลุม ท่ีวางของ ซ้ึงนึ่ง อุปกรณชวยนวด ภาชนะสมุนไพร ขันโตก ขันครู(ใสดอกไม
ธูปเทียน) และขนาดพ้ืนท่ีเทากับ ขนาดพื้นท่ีของระยะปฏิบัติการ 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การย่ําขาง)  มีการจัดวางพื้นท่ีท่ีมีระดับพื้นเปนระนาบเดียวกันท้ังหมด มี เตียง (ฟูก) หิ้งครู โตะหมู
บูชา เปนครุภัณฑ อุปกรณประกอบดวย ราวจับ ไมเทา เตาอั้งโล เหล็กขาน กะละมัง คีมคีบถาน ผา
เช็ดเทา ผาคลุม เตาไฟฟา และขนาดพ้ืนที่เทากับ ระยะการนวดหรือ พื้นท่ีปฏิบัติการ 

 
4). ตารางแสดง การจัดวางพืน้ท่ีใชสอย ตําแหนงครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี 

ของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนาตางๆ จากการสัมภาษณ อ. อนันต เลรามัน 
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ตารางท่ี 5.23 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ตําแหนงครุภณัฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี ของ
กิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพ โดย อ. อนนัต 

ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ, อุปกรณตางๆ และขนาดของพ้ืนที่ ของกิจกรรมการ
ดูแลบําบัดสุขภาพลานนา 

กิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพ
ลานนา ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ, อุปกรณตางๆ ขนาดของพ้ืนที่ 
1. การใชสมุนไพร 
และการอบ
สมุนไพร 

ครุภัณฑมี กระโจมไมไผ(สาดแหยง) กอม อุปกรณ
มี ผาหมคลุม แคร กระทะใบใหญ ยาสมุนไพร ทอ
สงไอนํ้า ฟน แกส หมอหุงตม กระโจม สังกะสี   

ขนาดตูอบสมัยใหมเขาได 2-3 คน 

2. การนวดทั่วไป 
และการนวด,การ
จับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) 

ครุภัณฑมี เกาอี้  เสื่อ หมอน อุปกรณมี อุปกรณการ
ตอกเสน, ขั้นครู ภาชนะใสอุปกรณ หิ้งครู ขันต้ัง 

ขนาดพ้ืนที่ ขณะน่ัง, นอน 

3. การนวดบําบัด
ดวยความรอน, การ
เหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

ครุภัณฑมี เสื่อ,ที่นอน อุปกรณมี เตาไฟ ใบขาง
(เหล็ก) ไมเทา ผาเช็ดเทา กะละมัง 

ขนาดใหญกวาที่นอน 3 เทา มีพ้ืนที่
ไวอุปกรณ 

 
จากตารางท่ี 5.23 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการใชสมุนไพร และการอบ

สมุนไพร มีกระโจมไมไผ (สาดแหยง) กอม เปนครุภัณฑ อุปกรณประกอบดวย ผาหมคลุม แคร
กระทะใบใหญ ยาสมุนไพร ทอสงไอน้ํา ฟน แกส หมอหุงตม กระโจมสังกะสี และขนาดพ้ืนท่ี 
เทากับขนาดตูอบสมัยใหม คือเขาไดประมาณ 2-3 คน 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการนวดท่ัวไป และการนวด, การจับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) มีเกาอ้ี, เส่ือ, หมอน เปนครุภัณฑ อุปกรณประกอบดวย อุปกรณการตอกเสน ข้ันครู ภาชนะใส
อุปกรณ หิ้งครู ขันต้ัง และขนาดพ้ืนท่ีเทากับระยะการนั่ง, นอน 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ของกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การย่ําขาง) มีเส่ือ, ท่ีนอน เปนครุภัณฑ อุปกรณประกอบดวย เตาไฟ  ใบขาง(เหล็ก) ไมเทา ผาเช็ด
เทา กะละมัง และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ ใหญกวาท่ีนอน 3 เทา มีพื้นท่ีไวอุปกรณ 

 
5). ตารางแสดง การจัดวางพืน้ท่ีใชสอย ตําแหนงครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี 

ของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนาตางๆ จากการสัมภาษณ อ. บุญชู จันทรบุตร 
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ตารางท่ี 5.24 การจัดวางพื้นท่ีใชสอย ตําแหนงครุภณัฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี ของ
กิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพ โดย อ. บุญชู 

ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ, อุปกรณตางๆ และขนาดของพ้ืนที่ ของกิจกรรมการ
ดูแลบําบัดสุขภาพลานนา 

กิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพ
ลานนา ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ, อุปกรณตางๆ ขนาดของพ้ืนที่ 
1. การใชสมุนไพร 
และการอบ
สมุนไพร 

ครุภัณฑมี ชุดพักผอน ที่ลางมือ ที่ลางเทา กระโจม 
ตูอบ ที่เปล่ียนเสื้อผา อุปกรณมีที่วางสิ่งของ ลูก
ประคบ ยาสมุนไพร ขันครู    

ขนาด 16 ตรม. 

2. การนวดทั่วไป 
และการนวด,การ
จับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) 

ตามพรบ.การประกอบโรคศิลป ครุภัณฑมี ชุด
พักผอน  เสื่อ ที่นอน(ฟูก) หมอน ที่วางรองเทาที่
แขวนเสื้อ ที่ลางหนา  อุปกรณมีผาเช็ดตัว ชุดกระจก
แตงหนาแตงตัว อุปกรณตอกเสน ขันครู 

ขนาด 16 ตรม. 

3. การนวดบําบัด
ดวยความรอน, การ
เหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 

ครุภัณฑมีชุดพักผอน  เสื่อ ที่นอน(ฟูก) ผาปูที่นอน 
หมอน ที่แขวนเส้ือ ที่ลางหนา  อุปกรณมีขันครู  เตา
อั้งโล ถานไฟ ไมเทา กะละมัง ผาเช็ดเทา เครื่อง
แตงตัว ผาเช็ดหนาเช็ดตัว 

ขนาด 16 ตรม. 

 
จากตารางท่ี 5.24 การจัดวางพื้นท่ีใชสอยของกิจกรรมการใชสมุนไพร และการอบ

สมุนไพร มีชุดพักผอน ท่ีลางมือ ท่ีลางเทา กระโจม ตูอบ ท่ีเปล่ียนเส้ือผา เปนครุภัณฑ อุปกรณ
ประกอบดวย ท่ีวางส่ิงของ ลูกประคบ ยาสมุนไพร ขันครู และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 16 ตรม. 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอยของกิจกรรมการนวดทั่วไป และการนวด, การจับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) ครุภัณฑตามพรบ.การประกอบโรคศิลป ครุภัณฑมี ชุดพักผอน  เส่ือ ท่ีนอน(ฟูก), หมอน ท่ีวาง
รองเทา ท่ีแขวนเส้ือ ท่ีลางหนา  อุปกรณประกอบดวย ผาเช็ดตัว ชุดกระจกแตงหนาแตงตัว อุปกรณ
ตอกเสน ขันครู และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 16 ตรม. 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอยของกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การย่ําขาง) มีชุดพักผอน เส่ือ ท่ีนอน(ฟูก) ผาปูท่ีนอน หมอน ท่ีแขวนเส้ือ ท่ีลางหนาเปนครุภัณฑ 
อุปกรณประกอบดวย ขันครู เตาอ้ังโล ถานไฟ ไมเทา กะละมัง  ผาเช็ดเทา  เคร่ืองแตงตัวผาเช็ดหนา
เช็ดตัว และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 16 ตรม. 

 
6). การสรุปผล การจัดวางพืน้ท่ีใชสอย ตําแหนงครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และขนาดพื้นท่ี 

ของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนาตางๆ จากการสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน 
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ตารางท่ี 5.25 ตารางสรุป การจัดวางพืน้ท่ีใชสอย ตําแหนงครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และ
ขนาดพื้นท่ี ของกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน 

ลักษณะการจัดวางตําแหนง ครุภัณฑ, อุปกรณตางๆ และขนาดของพ้ืนที่ ของกิจกรรมการ
ดูแลบําบัดสุขภาพลานนา 

กิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพ 

 
ผูทรงคุณวุฒิ 

การใชสมุนไพร, การอบ
สมุนไพร 

การนวด, การนวดเสน, การ
จับเสน  

(เอาเสนเอาเอ็น) 

การนวดบําบัดดวยความรอน
, การเหยียบเหล็กแดง (การ

ย่ําขาง) 
การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยจัด
แบบเรียบงาย ใกลกับที่
อาบนํ้า ครุภัณฑมีแครนอน  
อุปกรณมีเครื่องประคบ
หมอน่ึง หมอหุงตม 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยตาม
ระยะ, สัดสวนมนุษย พ้ืนที่
ปดลอมครุภัณฑมีเบาะ(ฟูก) 
หมอนอุปกรณ อางใสนํ้า  

- รศ.ดร. บุษบง 
จําเริญดารารัศมี 

ขนาด 4 ตรม. ขนาด 4 ตรม. - 
การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยจัด
แบบเรียบงาย ครุภัณฑมี
แครนอน อุปกรณมี 
สมุนไพร เช้ือเพลิง หมอน่ึง 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยจัด
แบบเรียบงาย ครุภัณฑมีที่น่ัง 
ที่นอน อุปกรณมี คอนไม 
ล่ิมไม สมุนไพร นํ้ามัน ลูก
ประคบ 

การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยจัด
แบบเรียบงาย ครุภัณฑมีเสื่อ 
ที่นอนอุปกรณมี เตาอั้งโล  
แผนขาง(เหล็ก) 

ดร. มาลี สิทธิ
เกรียงไกร 

ขนาด 4 ตรม. ขนาด 4 ตรม. ขนาด 9 ตรม. 
ครุภัณฑมีเกาอี้, สุมไมไผ
สาน กระโจม  ผาหมขี้งา 
อุปกรณมี ราวจับ กอนเสา 
หมอตม นํ้าสมุนไพร ทอไอ
นํ้า เครื่องวัดอุณหภูมิ 

ครุภัณฑมี เตียง (ฟูก), หมอน 
ที่เปล่ียนเสื้อ ที่เก็บเสื้อผา หิ้ง
ครู โตะหมูบูชา อุปกรณมี  
ผาคลุม ที่วางของ ซึ้งน่ึง 
อุปกรณชวยนวด ภาชนะ
สมุนไพร ขันโตก ขันครู(ใส
ดอกไมธูปเทียน) 

ระดับพ้ืนเปนระนาบเดียวกัน
ทั้งหมด ครุภัณฑมี เตียง 
(ฟูก) หิ้งครู  โตะหมูบูชา 
อุปกรณมี ราวจับ ไมเทา เตา
อั้งโล, เหล็กขาง กะละมัง คีม
คีบ ผาเช็ดเทา ผาคลุม เตา
ไฟฟา 

อ. อเนก ศิริโหรา
ชัย 

ขนาดของสุม, กระโจม ขนาดเทากับพ้ืนที่ของระยะ
ปฏิบัติการ 

ขนาดเทากับพ้ืนที่ของระยะ
ปฏิบัติการ 

อ. อนันต เลรามัน ครุภัณฑมี กระโจมไมไผ
(สาดแหยง) กอม อุปกรณมี 
ผาหมคลุม แคร กระทะใบ
ใหญ ยาสมุนไพร ทอสงไอ
นํ้า ฟน แกส หมอหุงตม 
กระโจม สังกะสี   

ครุภัณฑมี เกาอี้, เสื่อ, หมอน
อุปกรณมี อุปกรณการตอก
เสน ขั้นครู ภาชนะใส
อุปกรณ หิ้งครู ขันต้ัง 

ครุภัณฑมี เสื่อ,ที่นอน 
อุปกรณมี เตาไฟ  ใบขาง
(เหล็ก) ไมเทา ผาเช็ดเทา
กะละมัง 
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ขนาดตูอบสมัยใหมเขาได 
2-3 คน 

ขนาดพ้ืนที่ ขณะน่ัง, นอน ขนาดใหญกวาที่นอน 3 เทา 
มีพ้ืนที่ไวอุปกรณ 

ครุภัณฑมี ชุดพักผอน ที่ลาง
มือ ที่ลางเทา กระโจม ตูอบ 
ที่เปล่ียนเสื้อผา  อุปกรณมีที่
วางสิ่งของ ลูกประคบ ยา
สมุนไพร ขันครู    

ตามพรบ.การประกอบโรค
ศิลป ครุภัณฑมี ชุดพักผอน  
เสื่อ ที่นอน(ฟูก) หมอน ที่
วางรองเทา ที่แขวนเสื้อ ที่
ลางหนา  อุปกรณมีผาเช็ดตัว 
ชุดกระจกแตงหนาแตงตัว 
อุปกรณตอกเสน ขันครู 

ครุภัณฑมีชุดพักผอน เสื่อ ที่
นอน(ฟูก) ผาปูที่นอน หมอน 
ที่แขวนเสื้อ ที่ลางหนา 
อุปกรณมีขันครู  เตาอั้งโล 
ถานไฟ ไมเทา กะละมัง ผา
เช็ดเทา เครื่องแตงตัว 
ผาเช็ดหนาเช็ดตัว 

อ. บุญชู จันทร
บุตร 

ขนาด 4x4 ม. (16 ตรม.) ขนาด 4x4 ม. (16 ตรม.) ขนาด 4x4 ม. (16 ตรม.) 

สรุปจากตารางที่ 5.25 การจัดวางพื้นท่ีใชสอยของกิจกรรมการใชสมุนไพร และการอบ
สมุนไพร มีการจัดวางพื้นท่ีใชสอยจัดแบบเรียบงาย ครุภัณฑประกอบดวย มีแครนอน มีเกาอ้ีสุมไม
ไผสาน กระโจม ผาหมข้ีงา กระโจมไมไผ (สาดแหยง) กอม ชุดพักผอน ท่ีลางมือ ท่ีลางเทา ตูอบ ท่ี
เปล่ียนเส้ือผา อุปกรณประกอบดวย เคร่ืองประคบ ลูกประคบ ยาสมุนไพร หมอนึ่ง หมอหุงตม 
กระทะใบใหญ  ราวจับ ท่ีวางส่ิงของ ขันครู ผาหมคลุม เช้ือเพลิง ฟน  แกส กอนเสา ทอไอน้ํา  
เคร่ืองวัดอุณหภูมิ สังกะสี ท่ีวางส่ิงของ และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ ขนาด 4 ตรม., เทากับขนาดของ
สุมกระโจม, ขนาดเทากับตูอบสมัยใหมเขาได 2-3 คน และขนาด 16 ตรม. 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอยของกิจกรรมการนวดทั่วไป และการนวด, การจับเสน (เอาเสนเอา
เอ็น) มีการจัดวางพื้นท่ีใชสอยจัดแบบเรียบงาย การจัดวางพื้นท่ีใชสอยตามระยะ, สัดสวนมนุษย มี
พื้นท่ีปดลอม ครุภัณฑประกอบดวย เส่ือ เบาะ(ฟูก) ท่ีนอน หมอน  เกาอ้ี ชุดพักผอน ท่ีเปล่ียนเส้ือ ท่ี
เก็บเส้ือผา หิ้งครู  โตะหมูบูชา ท่ีลางหนา อุปกรณประกอบดวย อุปกรณการตอกเสนคอนไม ล่ิมไม 
น้ํามันสมุนไพร ลูกประคบ ผาคลุม อางใสน้ํา ท่ีวางของ ซ้ึงนึ่ง ขันโตก, ขันครู(ใสดอกไมธูปเทียน) 
หิ้งครู ขันตั้ง ผาเช็ดตัว ชุดกระจกแตงหนา และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ ขนาด 4    ตร.ม., ขนาดเทากับ
พื้นท่ีของระยะปฏิบัติการ, ขนาดพื้นท่ี ขณะน่ัง, นอน  และขนาด 16 ตร.ม. 
 การจัดวางพื้นท่ีใชสอยของกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การย่ําขาง) มีการจัดวางพื้นท่ีใชสอยจัดแบบเรียบงาย ระดับพื้นเปนระนาบเดียวกันท้ังหมดครุภณัฑ
ประกอบดวย เส่ือ ท่ีนอน เตียง (ฟูก) หิ้งครู  โตะหมูบูชา ชุดพักผอน ผาปูท่ีนอน หมอน ท่ีแขวนเส้ือ 
ท่ีลางหนา อุปกรณประกอบดวย เตาอ้ังโล  แผนขาง(เหล็ก) ราวจับ ไมเทา กะละมัง  คีมคีบถาน ถาน
ไฟ ผาเช็ดเทา ผาคลุม ขันครู เคร่ืองแตงตัว ผาเช็ดหนาเช็ดตัว และขนาดพ้ืนท่ีประมาณขนาด 9 ตร.
ม. ขนาดเทากับพื้นท่ีของระยะปฏิบัติการ, ขนาดใหญกวาท่ีนอน 3 เทา มีพื้นท่ีไวอุปกรณ และขนาด 
16 ตร.ม. 
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ภาคผนวก ฉ 

 
 

การสัมภาษณ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 18 มกราคม 2551  
ผูทรงคุณวุฒิ อ.บุษบง จําเริญดารารัศมี  

สวนขอมูล  
ผูสัมภาษณ : แนะนําตัว, หัวขอการทําวิทยานิพนธ และรายละเอียดของข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 
ลักษณะวิจัยฯ เปนวิจัยเชิงคุณภาพ ทําเกี่ยวกับเร่ืองการออกแบบลานนาสปาโดยใชลักษณะ
สภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินจังหวัดเชียงใหม  ข้ันตอนการทําวิจัย ขณะน้ี เสนอโครงรางผานเรียบรอย
แลว ข้ันตอนตอไปคือการพิสูจนสมมติฐานข้ันตน เนื่องจากหัวขอเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ จึงตอง
ทําความเขาใจกับ กิจกรรมการบําบัดสุขภาพแบบลานนา การหาพื้นท่ีใชสอยประกอบลักษณะ
กิจกรรม เพื่อนําไปสูสมมติฐานข้ันท่ีสอง การใชสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ิน นํามาทําการออกแบบใน
งานวิจัยตอไป 
 จากแบบสัมภาษณ ไดมีการปรับแกจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม กอนหนานี้ซ่ึงเกิดปญหา
เกี่ยวกับกลุมเปาหมายซ่ึงเปนกลุม หมอเมือง ท่ีมีจุดออนทางดานภาษา, การศึกษา และเน่ืองจาก
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล สวนมากใชการสัมภาษณ, การสังเกตเปนหลัก 
โดยเคร่ืองมือวิจัยจะเปนตัวผูวิจัยเอง ซ่ึงตองอาศัยความรูเชิง สหวิทยาการ และประสบการณในการ
ทําวิจัย เพื่อการวิเคราะหสรุปจําแนกประเภท, ลักษณะ จากการรวบรวมขอมูลตางๆ ตลอดจน กลุม
ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ หรือกลุมท่ีปรึกษางานวิจัย ตองการการบรรยายสถิติ(เชิงปริมาณ) มากกวา
เชิงพรรณนา(เชิงคุณภาพ) จึงทําใหตองมีการปรับเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล เปนลักษณะแบบ 
การสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบเลือกตอบ กึ่งแบบสอบถาม เพื่อท่ีจะนําผลท่ีไดมาแสดง การ
จัดอันดับลักษณะ เชิงปริมาณ  
 วัตถุประสงคในการทําวิจัย คร้ังนี้ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบําบัดสุขภาพ
ลานนา เปรียบเทียบ กับทางดานการบําบัดแบบสปา สําหรับ วิทยานิพนธ เร่ืองการออกแบบลานนาส
ปาโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินจังหวัดเชียงใหม (อธิบายตอตามคําช้ีแจงในแบบการ
สัมภาษณ) 
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 ผูสัมภาษณ : คําถามท่ีหนึ่ง การวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาคุณลักษณะ, คุณสมบัติ เพื่อหา
ความเหมือน และความแตกตางกัน ระหวาง การบําบัดแบบลานนา และ การบําบัดแบบสปา มีความ
เหมือนและความแตกตางกันอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ : การบําบัดแบบลานนาท่ีมีการวิเคราะห และสรุป มาจากท่ีวามาขางตน แตละคนจะ
ตอบไมเหมือนกัน  อาจารยจะตอบฝายสปาเพราะฝายลานนา อาจารยก็ไมรู 
ตอบจากสปา เราก็ยึดรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ท้ังหมดนี้ก็ไปดวยกัน ใหคนท่ีมาบําบัดนั้นเกิดความ
ผอนคลายมากที่สุด นี่คือ หัวใจ อะไรท้ัง 5 อันนี้มีความสําคัญมากท่ีสุดสําหรับอาจารญจะตอบวา
สัมผัส สัมผัสเปนหนึ่งในองค หา วิธีการสัมผัสเนี่ยสัมผัสอยางไรจึงจะดีท่ีสุด  สัมผัสก็คือการนวด
จริงๆแลวหัวใจมันคือการนวด แตอยางอ่ืนลวนแลวแตมาเสริมเพื่อใหการนวดนี้สบายข้ึน การนวดมา
จากหลายแหลงวิธีการนวด สปาไมไดยึดอันใดอันหนึ่งปกติสปาจะยึดในการลูบไลเพื่อใหผูมานวด
รูสึกสบาย แตสําหรับเราถาเอานวดราชสํานักมาศึกษา นวดไทยแบบราชสํานักมาพัฒนาซะใหม ก็จะ
ทําใหนวดสปาไดดี ของอาจารยจึงใชวิธีการนวดจากการพัฒนาการนวดแบบราชสํานัก โดยแบบท่ี 1 
วิธีทําใหเปนลานนาโดยเติมเอาสวนของลานนาข้ึนมาเชนลานนา มีการนวดเอาเสน เอาเอ็น เราก็เอา
เสน เอาเอ็น มาผสมอยูในสวนการนวดราชสํานัก โดยแบบที่ 2 ดัดแปลงทานั่งราชสํานักใหม ทานั่ง
เดิมผูนวดนั่งไดไมนาน เชนนั่งพับเพียบ เปล่ียนมาเปนนั่งบนสนเทา การใชมือจากขางเดียวมาเปน
ประกบมือสองขาง เพื่อผูนวดของเราจะไดรูสึกสบายข้ึน 
วิธีการมีแนวคิดอยู 2 อยาง 1 ลดความเส่ียงของผูท่ีจะมานวด ใหไดมากท่ีสุด  2 ทําใหผูนวด, ผูบริการ
สบายท่ีสุด 
1 ลดความเส่ียงของผูท่ีจะมานวด ใหไดมากท่ีสุด  ทาท่ีเห็นวาจะเกิดการเส่ียงท่ีจะทําความเจ็บปวด
ใหกับผูถูกนวด เชน เอาเขา, เทา มาย่ํา เคาะกระดูก ตางๆ เราไมเอา เราจึงไปเอาทานวดราชสํานัก 
เพราะไมมีทาพวกนี้อยูแลว 
2 ทําใหผูนวด, ผูบริการสบายท่ีสุด โดยการปรับทาใหบริการ ทานั่ง, การใชมือนวด ตางๆ และทําให
ผูนวดทํางานไดนานข้ึน 
3 การใชวัฒนธรรมพื้นบานเติมเต็มเอกลักษณ จากท่ีศึกษาดานการนวด เชน ย่ําขาง ตอกเสน นวดเอา
เสนเอาเอ็น ส่ิงท่ีเลือกมาก็คือ การเอาเสนเอาเอ็นเอามาผสมในทาสัมผัสของเรา  
ฉะนั้นทานวดสปาท่ีนี่ใช เปนเรียกวา ไทยลานนาสปา ก็ประกอบไปดวย ทานวดพื้นฐานเปนนวด
ราชสํานัก แตดัดแปลงโดยจุดมุงหมาย จะใหผู รูสึกสะดวกสบายมากข้ึน ทานั่ง, กรวางมือ พัฒนาทา
ใหเปนลานนาโดยไปหยิบวิธีการของลานนา เชนการเอาเสนเอาเอ็น ผสมอยูใน ทาราชสํานัก ไดทา
ใหมเรียกวา ทานวดไทยลานนาประยุกต มีท้ังหมด 75 ทา ใชเวลาการนวดประมาณ 2 ช่ัวโมง หลัง
การใชแลวมีการทดลองทางวิทยาศาสตร ผูถูกนวดรูสึกสบาย ผอนคลายดี เพราะไมไดใชทาท่ีเส่ียง 
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ใชแคมือเพียงอยางเดียว หรืออยางมากแคสันมือ นี่คือลักษณะของทาสัมผัส ถือเปนองคประกอบท่ี
สําคัญท่ีสุด 
นอกจากสัมผัสแลว ควรใชองคประกอบ ดาน รูป รส กล่ิน เสียง ดวย 
ดาน รูป เนื่องจากวาตอนเรามาอยูบานหลังนี้ใหมๆ เรามีจุดประสงควาเราจะทําพิพิธภัณฑ, บานหลัง
นี้เปน Living museum ฉะนั้นเม่ือเรารับมาเราจึงรับบานท่ีอยูในลักษณะเปนลักษณะคลายๆ กับหลัง
แรกๆ เราก็นํามาพัฒนาซะใหมให ไมไดเปล่ียนแปลงโครงสรางของบานอยางใดเลยแตใหบานหลัง
หนึ่งเนี่ยนํามาใชเปนท่ีสําหรับทําสปาได เรายังคงยึดรูปแบบปรับปรุง ใชใตถุนบานแบบคนไทย
โบราณ โดยปรับใชเปนสวนสํานักงาน  มีหองฝกนวด ประดิษฐทานวด เพิ่มเติมหองน้ําเพื่อใชในการ
นวด การฝกนวดจากทาประดิษฐทานวด โดยฝกจากคุณครูของเรา ถายทอดไปสูผูฝกไปประมาณ 70-
80 รายโดยหวังวาผูฝกนวดจะนําไปขยายผลเอง ชวงนี้เราออกสูชุมชนบางเราก็ขยายทานวดแตยังเปน
เพียงสวนเดียว คือสวนทานวด ทางดานรูปลักษณเขาใจวาใครมีอาคารบานเรือนอยางไร ก็ดัดแปลง
สวนนั้นใหมันเขากับการนวดเอง เหมือนเราเราก็มีบานใตถุนสูง ก็เพียงแคปรับสถานท่ีใหดูรมร่ืน 
ผูสัมภาษณ : หมายความวาไมมีกฎเกณฑใชไหมครับ 
ผูใหสัมภาษณ : ไมมีกฎเกณฑ แตเราอาศัยการดัดแปลง สวนเพิ่มเติม การนวดท่ีนี่ใชท้ังพื้นท้ังเตียง
ไดท้ังสองอยาง รูปทรงของบานเม่ือผูเขามาพบเห็นก็รูสึกวาเขามายังเรือนโบราณไมมีการดัดแปลง
รูปแบบอยางใด รูปอ่ืนๆ เชนเคร่ืองแบบ เรามีการออกแบบเส้ือผาเพื่อใหคลองตัวแตประยุกตใหมี
ความเปนลานนาไมมากเพื่อสามารถแตงตัว เดินทางมาจากท่ีบานมาสูท่ีทํางานได โดยไมเคอะเขิน 
ปรับใหใหยุคสมัย 
รส  ท่ีเราจะไมเสริฟกาแฟ เพราะยึดปฎิบัติดวยการเสริฟน้ําอุนน้ําสมุนไพรบาง แตไมเปนทางการ
มากแตปรับเล็กนอยเพื่อความเหมาะสมเทานั้นเอง การตอนรับแบบของทางเหนือ เราไมรับแขกใน
หองทํางานแตฝกตัวเราออกมารับแขกบริเวณใตถุนเรือนเหมือนขณะน้ี เกี่ยวกับอาหารเราไมสะดวก
เพียงแคปรับไมใหเกิดความแตกตางกันแคนั้น 
กล่ิน มีการศึกษามาเยอะวามีอะไรบาง แตถาใหเลือกอยากจะไดกล่ินของตนเกล็ดถะวา ปบ มีตํารา
เกี่ยวกับตนไมทางเหนือ เอ้ืองแซะ เรารูสึกวาเปนภาระในการไปหามาแลวราคาแพง แลวก็ไม
สามารถนํามาสกัดได จึงเลือกเกล็ดถะวาแลวมีการนํามาปลูกบาง แตไมไดเยอะเพียงพอท่ีจะนําไปใช
ในการสกัดได ใชเปนแคไอเดีย มีเกษตรกรมาใหความชวยบางในการกล่ัน โดยปนี้เรากล่ันมะนาว 
โดยใชเคร่ืองกล่ันมาลองกล่ัน แตยังไมไดนํามาใชเปนผลิตภัณฑเปนเร่ืองเปนราว สรุปกล่ินควรจะใช
กล่ินของตนเกล็ดถะวา ปบ ในฐานะเปน top5 ของพันธไมลานนาท่ีควรอยูในสปา 
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กิจกรรมที่นี่มีการประดิษฐทานวดและพิสูจนทานวด วามีความสบายและลดความเส่ียง พอไดแลวก็
การฝกนวด, ถายทอด (คนในเมือง, ชุมชน) พอไดแลวก็มาประดิษฐทาท่ี 2 -3 และตอๆไป ซ่ึงท่ีนี่ถือ
วาสําคัญท่ีสุด 
ผูสัมภาษณ : มีแนวคิดจะทําสวนสมุนไพรไวในโครงการบางไหม 
ผูใหสัมภาษณ : มีแตติดขอจํากัดดานการดูแลรักษา เราก็เคยนําตนมะลิมาปลูก เอาเกล็ดถะวา มาปลูก 
เราทําแบบธรรมดา เหมือนพอเพียงเหมือนกัน 
เสียง เราก็ศึกษา แตยังไมไดรูปแบบท่ีจะนํามาใชเพราะเสียงดนตรีแบบลานนาจะมี เสียงกลองสะบัด
ไชย ซ่ึงอึกทึกครึกโครม ยังไมเหมาะท่ีจะนํามาใชกับท่ีแบบนี้ 
ผูสัมภาษณ : ผมไปพบเวปไซดหนึ่งคือ siam spa ท่ีสามารถดาวนโหลดเพลง ประมาณ 4-5 versions 
มีความไพเราะอยางมาก  
ผูใหสัมภาษณ : แตถาเอาเพลงเหลานั้นมาใชจริง อาจารยกลัวจะเปนรูปแบบการใหบริการเกินไป 
เพราะท่ีนี้เนนการ ทําวิจัยและถายทอด เราเนนงานบริการเพื่อศึกษา 
ผูสัมภาษณ : กลาวตัดตอน (เนื่องจากใชเวลาในการสัมภาษณคอนขางนาน) เพื่อโนนนาว ใหผูให
สัมภาษณชวยกรอกตาราง การเปรียบเทียบ ความเหมือน, แตกตาง ตามเอกสารท่ีแนบมา 
ผูใหสัมภาษณ : กรอกแบบฟอรมพรอมซักถามขอสงสัย 
ผูสัมภาษณ : กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณในคร้ังนี้ เปนไปดวยดี 
 
การสัมภาษณ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 18 มกราคม 2551  

ผูทรงคุณวุฒิ อ.มาลี สิทธิเกรียงไกร  
สวนขอมูล 
ผูสัมภาษณ : แนะนําตัว, หัวขอการทําวิทยานิพนธ และรายละเอียดของข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 
ทําเกี่ยวกับเร่ืองการออกแบบลานนาสปาโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินจังหวัดเชียงใหม   
 วัตถุประสงคในการทําวิจัย คร้ังนี้ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบําบัดสุขภาพ
ลานนา เปรียบเทียบ กับทางดานการบําบัดแบบสปา สําหรับ วิทยานิพนธ เร่ืองการออกแบบลานนาส
ปาโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินจังหวัดเชียงใหม (อธิบายตอตามคําช้ีแจงในแบบการ
สัมภาษณ)ลักษณะวิจัยฯ เปนวิจัยเชิงคุณภาพ มีความตองการปรับเปลี่ยนเปนเชิงปริมาณ เนื่องจาก
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล สวนมากใชการสัมภาษณ, การสังเกตเปนหลัก 
โดยเคร่ืองมือวิจัยจะเปนตัวผูวิจัยเอง ซ่ึงตองอาศัยความรู และประสบการณในการทําวิจัย เพื่อการ
วิเคราะหสรุปจําแนกประเภท, ลักษณะ จึงทําใหมีน้ําหนักท่ีนาเช่ือถือในการวัดคอนขางนอย กลุมท่ี
ปรึกษางานวิจัย จึงอยากตองการการบรรยายสถิติ(เชิงปริมาณ) มากกวาเชิงพรรณนา(เชิงคุณภาพ) จึง
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มีการแกไขเคร่ืองมือในการวิจัย โดยใชตารางการประเมินแบบเปรียบเทียบและมาตรการประเมิน
แบบตัวเลข เพื่อท่ีจะนํา แสดงการจัดอันดับลักษณะตามแบบวิจัยเชิงเชิงปริมาณตอไป  
 ผูใหสัมภาษณ : สงสัยวาทําวิจัยเชิงคุณภาพแตสงสัยวาตองดัดแปลงคุณภาพเปนปริมาณ 
หมายความวาจะทําเปนแบบออกมาหรือ แลวอาจารยท่ีคณะ ต้ังคําถามวา ไดเอาความคิดนี้มาจากไหน
อยางง้ันหรือ 
 ผูสัมภาษณ : อธิบายวา ขอสรุปในบท literature review เร่ืองกิจกรรมการบําบัดสุขภาพแบบ
ลานนาไดสรุปออกมาเปนตาราง จากการใชองคประกอบการรับรูสัมผัสท้ัง 5 ของสปา สรุปไดวา
กิจกรรม มีการนวด เอาเอ็น ย่ําขาง เพื่อหากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสปาลานนาตนแบบ (ตามตารางใน
โครงรางงานวิจัย) ทําใหมีความเช่ือถือคอนขางนอย 
ผูใหสัมภาษณ : ความจริงสปาก็มีองคประกอบท้ัง 5 อยาง ไมนาแยกกันเปน รูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผัส เปนลักษณะองครวม ไมนาจะแยกเปนตาราง วา สมุนไพร มีความเปนรูป 3 เปนรส 5 กลาวอีก
วา จริงๆแลว สมุนไพรมีความเปนกล่ินมากกวา เพราะสมุนไพรนั้นไมมีรส คนเขาสปาส่ิงท่ีไดกล่ิน
กล่ินแรกจะเปนสมุนไพร แบบอโรมาเทอราพี  
รูปของคุณคืออะไร เพคเกจ การตกแตง 
ผูสัมภาษณ : สถานท่ีมากกวาครับ 
ผูใหสัมภาษณ : สวนมากการเขาไปในสถานท่ีก็ตองการการตกแตงท่ีใหเราด่ืมด่ํา เหมือนกับยอนยุค 
ก็สรุปวามันควรเปนองคประกอบเดียวกันท้ัง 5 
ผูสัมภาษณ : กลาวอธิบายลักษณะปญหาและจุดประสงคในการทําวิจัยอีกคร้ัง 
ผูใหสัมภาษณ : ถามทําไมถึงใชคําวา ลานนาสปาตนแบบ หมายความวาไมเคยมีคนทํา แลวเราไป
ออกแบบข้ึนใหมมาหรือ  
ผูสัมภาษณ : ช่ือหัวขออาจยังไมนิ่งครับ อธิบายเพ่ิม 
ผูใหสัมภาษณ : สงสัยเพราะมันมีสปาท่ีทําสไตลลานนาอยูแลว  
ผูสัมภาษณ : ลานนาสปาตนแบบแตเลือกใช คําวา “โดยใชสภาพแวดลอมทองถ่ินลานนา” 
ผูสัมภาษณ : กลาวตัดตอนเพ่ือโนนนาว ใหผูใหสัมภาษณชวยกรอกตาราง การเปรียบเทียบ ความ
เหมือน, แตกตาง ตามเอกสารท่ีแนบมา 
อธิบายถึงการศึกษาฑุติยภูมิ, จากเอกสาร  ท่ีมาของประเภททางกิจกรรมการบําบัดแบบลานนา 2 
แหลงไมตรงกัน อธิบายเหตุผลของการสรุปกิจกรรมการบําบัดแบบลานนา 
ผูใหสัมภาษณ : การสรุปทําไดท้ัง 2 วิธีแลวแตจะมองมุมไหนก็ได ไมมีถูกผิด ถาเขียนโดยคิดแบบ
องครวมก็จะสรุปออกมาคลายๆกับอาจารยยิ่งยง ท่ีสรุปไว 
ผูใหสัมภาษณ : กรอกแบบฟอรมพรอมซักถามขอสงสัย 
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ผูสัมภาษณ : กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณในคร้ังนี้ เปนไปดวยดี 
ผูสัมภาษณ : ซักถามประวัติการทํางาน 
ผูใหสัมภาษณ : เอาหนังสือ เรียนรูและเขาใจหมอพื้นบานมาใหยืม กลาวเสริมอีกวาสปานี้เกี่ยวของ
กับกฎหมายดวย  
ผูสัมภาษณ : กลาวขอบคุณเร่ืองหนังสือ และบอกวา ไดศึกษาเร่ืองกฎหมายพอสมควรจาก กระทรวง
สาธารณะสุข  
ผูสัมภาษณ : อาจารยสนใจ ทําวิจัยเกี่ยวกับสปาดวยหรือครับ 
ผูใหสัมภาษณ : สนใจเร่ืองการแพรหลายของการนวด และกิจการสปาท่ีเกิดขึ้นในเชียงใหม เปน
ทางดานสังคมศาสตรมากกวา เพราะสนใจศึกษาเร่ือง ความรูชาวบาน, ภูมิปญญาชาวบาน แตเวลาท่ี
ถูกเอามาใช ชาวบานไมไดใชเปนชนชั้นกลางมากกวาเหตุผลเพราะเรามีแพทยพื้นบาน, แพทยแผน
ไทย ขึนมาเพื่อจะลดคาใชจายดานสุขภาพ  
ผูสัมภาษณ : เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงดวยนะครับ 
ผูใหสัมภาษณ : ใช ชวยใหชาวบานมีความรูดานการรักษาสุขภาพ แตกลับถูกนําไปใชกับอีกกลุมหนึ่ง
เพื่อเปนธุรกิจ และถูกใชกับอีกสังคมๆหน่ึง ไมไดใชในสังคมเมืองเชียงใหม และอยากดูการ
เจริญเติบโตของธุรกิจสปาท่ีสงผลกระทบกับเชียงใหม แตบางอยางก็ติดขอกฎหมาย จากท่ีทราบมา
หมอนวดท่ัวไปไมสามารถเปดทําธุรกิจสปาได เพราะมีขอกําหนดหลายอยางทางกฎหมาย จน
กลายเปนเร่ืองของธุรกิจมากกวาสุขภาพของประชาชน 
ผูสัมภาษณ : กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณในคร้ังนี้ เปนไปดวยดี 
 
การสัมภาษณ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 18 มกราคม 2551  

ผูทรงคุณวุฒิ อ.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน  
สวนขอมูล 
ผูสัมภาษณ : แนะนําตัว, หัวขอการทําวิทยานิพนธ และรายละเอียดของข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 
ทําเกี่ยวกับเร่ืองการออกแบบลานนาสปาโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
และจะขอนัดเพื่อทําการสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณ : อาจารยคิดวาถาจะทําคุณภาพก็ทําคุณภาพไปเลย แลวก็สรางเคร่ืองมือข้ึนมาใหมเปน
แบบสัมภาษณ การทําคุณภาพก็มีวิธีการอยู 2 อยางคือ สัมภาษณ in-depth interview กับ focus 
group เราก็จะมี interview guideline ของเราแลวสัมภาษณซ่ึงก็จะมี semi structure ซ่ึงเปนกรอบ
อยูบางเล็กนอย เชนเร่ืองของสปาโดยใช ambient , กิจกรรมเราก็จะใสไปกอนในแบบสัมภาษณ ไดมา
เสร็จ เวลา analysis ก็จะงายก็ analysis ไปตามนั้นแหละ ขอมูลท่ีเราไดตองอ่ิมตัวแลวถึงมา 
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categorist ในแตละประเด็นได ก็ไมยากแตอาจใชเวลาในการสัมภาษณหลายคร้ังหนอย เราก็กลับ 
code กลับไปกลับมาในประเด็นหลักๆ ท่ี need ตาม research question ของเรา 
ถาไมเอาเชิง Qualitative จะเอา quantitative เราตองไปทําสรางแบบสอบถามทํามาจาก conceptual 
framework ของเรามากอน review literature จนคิดวานาจะเพียงพอแลว 
ผูสัมภาษณ :  เชิง qualitative ไมจําเปนตองมี review literature หรือครับ 
ผูใหสัมภาษณ : ไมจําเปน แตก็ไมนาจะเสียหาย ก็ไมมีใครรูอยูแลว และก็ไมมีคน experts พอท่ีจะ
ตอบคําถามของเรา การทําแบบ quantitative หลังจากพอเห็นแนวทางบางแลว เราก็นําไปทํา
แบบสอบถามตาม conceptual framework มากอนวามีอะไรท่ีเก่ียวของบาง เชน กิจกรรมในสปา 
ฯลฯ หรือ safety ในสปา ตองอยางนี้ ตองอยางงั้น บรรยากาศในสปาตองเปนอยางไร ก็เปนกรอบ 
conceptual framework ในการทําแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามไปหาความ varied- reliability 
โดยผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูตรวจสอบ แลวกําหนดกลุมเปาหมาย เชน ผูใชบริการ, ผูใหบริการ 
ผูใหสัมภาษณ : ลองกลับไปปรึกษาท่ีปรึกษาอีกทีดีไหม 
ถาเปนงานวิจัยโดยการ Combine 2 อยาง เร่ิมตนดวย qualitative แลวไปdevelop เคร่ืองมือ 
instrument ตางๆ มันยากเกินไป ถาเปนปริญญาเอกจะทําอยางนั้น คือเร่ิมตนดวย qualitative แลวไป
develop เคร่ืองมือเองเสร็จแลวก็  varied- reliability เหมือนกันแลวก็ไปวัดอีกทีซ่ึงมันจะตองใชเวลา  
ผูสัมภาษณ : กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหคําแนะนําเปนอยางดี 
 
การสัมภาษณ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551  

ผูทรงคุณวุฒิ อ.เอนก ศิริโหราชัย 
ผูสัมภาษณ : แนะนําตัว, หัวขอการทําวิทยานิพนธ และรายละเอียดของข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 
ทําเกี่ยวกับเร่ืองการออกแบบลานนาสปาโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
วัตถุประสงคในการสัมภาษณคร้ังนี้ เพื่อตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบําบัดสุขภาพ
ลานนา เปรียบเทียบกับ การบําบัดแบบสปา สําหรับวิทยานิพนธเร่ือง การออกแบบลานนา สปา
ตนแบบโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
ขอมูลท่ัวไป  
ผูใหสัมภาษณ : ช่ือ  อ.เอนก ศิริโหราชัย วันเดือนปเกิด 30 มราคม 2459  อายุ 52 และท่ีอยู อ.สัน
ทราย สถานภาพสมรส แตงงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ ท่ีทํางาน ศูนยอนามัยท่ี 
10 จ.เชียงใหม  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณะสุข 

ผลงานทางวิชาการ  การทบทวนโครง-การประเมินโครงการกรุงเทพสูเอจส, ประเมินการ
รับรู-ความรูสึก การใชวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบ สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย  
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บทบาททางสังคม -  
ขอมูลเกี่ยวกับการบําบัดสุขภาพลานนา 

ผูสัมภาษณ : ประวัติความเปนมาของการแพทยพื้นบานลานนาในจังหวัดเชียงใหม 
ผูใหสัมภาษณ : คงไมรูวาการแพทยพื้นบานเร่ิมตนข้ึนมาเม่ือไหร เพราะมันเปนธรรมชาติของ
มนุษยในการตอสูกับปญหาท่ีมีอยู คงมีมาตั้งแตดึกดําบรรพแลว วาถามีอาการอยางนี้กินอันนี้แลว
มันรูสึกดี เปนการเรียนรูของมนุษยท่ีจะแกไขปญหาท่ีมีอยู จนกอตัวจากชุดความรู จนกอรูปขึ้นมา
เปนทฤษฎีๆหนึ่ง โดยคนคนนั้นตองมีความเปนปญญาชนอยูดวย ส่ิงท่ีเปนความรูท่ีเปนพื้นฐานอยู
กับชาวบาน ก็จะมีอยูตลอดอยูแลว การเดินทางขามถ่ินไปมาก็เกิดของการไหลความรูเขาหากัน ท้ัง
ภาคกลาง ภาคเหนือ ตางบานตางเมือง บางอยางก็อาจไมมาตกตะกอนท่ีนี้ เพราะบางอยางอาจจะไม
เหมาะสมกับระบบภูมินิเวศน เชน พืชพันธุแตละท่ีไมเหมือนกัน อาจตองใชการดัดแปลงเกิดการ
ลองผิดลองถูกเรียนรูผสมผสานกัน จนกระท่ังการเรียนรูตกตะกอน สามารถมาใชประโยชนไดจริง 
เร่ืองการจัดการก็มีสวนเกี่ยวของ บางเร่ืองท่ีเกี่ยวกับทางกาย ก็เปนเร่ืองสมุนไพร แตเปนเร่ืองทาง
จิตใจก็เปนเร่ืองของพิธีกรรมเขามาชวย ถาเปนเร่ืองเกี่ยวกับความสัมพันธของคนก็เรียนรูวา เร่ือง
อยางนี้ตองใชกระบวนการอยางนี้ อาจทําการส่ิงเหนือธรรมชาติเขามามีสวนในกระบวนการเพ่ือ
เสริมสรางการอยูรวมกัน แบบอยูเย็นเปนสุข 
ผูสัมภาษณ : กําเนิดการแพทยพื้นบานลานนา ความหมายของคําวาลานนา มีการคละรวมของชาติ
พันธ  
ผูใหสัมภาษณ : ท่ีมีเหมือนกันหมดท้ังสวนท่ีเกิดข้ึนจากภายใน ท้ังการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงเกิดจาก 
คนท่ีชางสังเกต ชางเรียนรู ทดลอง และสืบทอดตอ ขณะเดียวกัน ก็มีอีกกลุมหนึ่งคือกลุมพอคาซ่ึง
เดินทางมาก เชนพอคาวัวตาง มีบทบาทมากในการขยายความรูในการแลกเปล่ียนระหวางเดินทาง 
เชนความรูเก่ียวกับ โรคภัยไขเจ็บ ความรูเก่ียวกับเร่ืองสิงหสาลาสัตว ความรูเก่ียวกับเร่ืองผี โรคใหม
ท่ีตางจากถ่ินเดิม เสนทางเดินของพอคาวัวตางก็เปนเสนทางหนึ่งของการไหลของความรู คิดวา
สําหรับของลานนาเองก็เปนความรูท่ีเกิดชวงภาวะสงครามก็มี เชื่อวาเร่ืองของการนวด การทําแผล 
การรักษาบาดแผล เกิดขึ้นชวงภาวะของสงคราม บางเร่ืองก็เปนเร่ืองท่ีสืบทอดมาจากวิชาการตอสู 
เชนมวยพื้นบาน การฟนดาบ มีชุดความรูท่ีควบคูมาจากวิชาการตอสูดวย ยกตัวอยา ง ครูมวยก็จะ
สอนเร่ืองพวกนี้ดวย สอนเร่ืองการรักษาตัว ฟกช้ํา ช้ําใน ใชยาตัวนี้หรือ ครูดาบก็จะสอนเร่ืองการ
บาดเจ็บจากการถูกฟน ก็ใชยา หรือวิธีการตัวนี้ตัวนั้น เหมือนกัน 
ผูสัมภาษณ : หรืออาจมีการเปล่ียนถายความรู จากกลุมขาศึกศัตรู เชน พมา หรือไทยใหญ ตามท่ี
อาจารยยิ่งยง ใหขอคิดเกี่ยวกับตนกําเนิดของการย่ําขาง วา มีคําทองคาถาท่ีใชรวมกับพิธีกรรม เปน
ภาษาจากไทยใหญ 
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ผูใหสัมภาษณ : มันมีประเด็นทางสังคม ในเร่ืองของภาษากับแหลงท่ีมา ของวัฒนธรรมวามาจากท่ี
ไหน บางคร้ังก็บอกเร่ืองจิตวิทยาที่อยูในนั้น เชน การสรางความเช่ือม่ัน พลัง ท่ีอยูในกรรมวิธีการ
รักษา บางคาถาใชภาษาบาลีเอสรางความขลัง ความนาเช่ือถือ บางภาษาก็ใชทองถ่ินท่ีมีความหยาบ 
ความนักเนน เพื่อส่ือถึงความนายําเกรง บางภาษาก็ใชคํารอง เชนรองขวัญ เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในชุมชน  
จากคําถามท่ีวาความรูทางดานนี้เกิดจากการไหลรวมของชุดความรู ท้ังจากพมา เขมร โดยเขมรแต
เดิมก็เปนแหลงรวมขององคความรูตางๆ ในอดีต มอญก็เปนอีกกลุมท่ีทรงความรูซ่ึงมีชุดความรู
ตางๆซ่ึงถูกกลืนไปยังลานนาและพมา 
ผูสัมภาษณ : ยอนกลับไปเร่ืองความรูทางเขมรหนอยครับ เคยไดยินวามีโรงอโรคยาศาล ในแถบภา
ดกลางตอนบน  
ผูใหสัมภาษณ : ไมมีความเช่ือเร่ืองโรงอโรคยาศาล เปนโรงพยาบาลนาจะเปนท่ีท่ีรวบรวบองค
ความรู หลายหลายความรูมาประกอบกัน เหมือนทีมงานวิจัย เปนท่ีใชสรางองคความรูมากกวา ใช
เพื่อรักษาคนไข 
การจัดการของรัฐสวนกลาง ก็เปนอีกประเด็นท่ีนาสนใจ การจัดการเร่ืองสุขภาพของรัฐในอดีต ไม
เคยมี บทบาทของรัฐไมตองการท่ีจะดูแลประชาชนของตนอยางนั้น แตถาเปนระบบทาสก็เปนการ
กวาดตอน ผูคน ไพรผลในสมัยนั้น เพื่อเปนการรวบรวมองคความรูในการทํางาน เพื่อความสุข
สบายของตนเอง และหลังจากยุคทาส ก็รบกันเพื่อขาว วิถีคิดก็เชนกัน เชน การนับถือศาสนา พุทธ 
พราหม ผี ในวิถีพุทธไมไดมาหักรางผี 
การจัดต้ังเมืองเชียงใหมก็มีแนวคิดในการจัดต้ังเมืองใหเปนเมือง ศักดิ์สิทธ์ิ มีการสรางวัดใน
เชียงใหมจํานวนมากมาย รวมถึงไพรผลช้ันสูง เชนขุนนาง อํามาด คนสนิทก็จะใหมีท่ีอยูใกลกับใจ
กลางเมือง สวนท่ีไมไววางใจก็ใหอยูไกลออกไปหนอยตามกําแพงเมือง เปนตน เหลานี้ก็จะมีการ
สรางวัด ท่ีสําหรับเปนท่ีเคารพศรัทราของแตละคน จึงทําใหมีวัดในอดีตจํานวนมาก และวัด
เหลานั้นยังเปนท่ีใชสรางองคความรู ถายทอดองคความรูตางๆ ไปสูชุมชน ดังนั้นวัดก็เปนสวนหนึ่ง
ของการท่ีเช่ือมโยงความรูจากภาครัฐสูชุมชน ท้ังทางดานการรวบรวมความรูและการถายทอด
ความรูในบทบาทท่ีเปนคุณ แตไมใชท่ีมาขององคความรู คัดกรองความรู วิวัฒนาการในการคัด
กรอง คัดสรรค องคความรู บางสวนนํากลับมาใชกับชุมชน บางสวนท่ีดีหนอยก็ใชในร้ัวในวัง เปน
ตน สําหรับในสังคมไทยยุคหลังรัชกาลท่ี 5 รัฐใชการแพทยเขาควบคุม มีบทบาท ในการปกครอง 
ผูสัมภาษณ : สถานการณของหมอพื้นบานลานนา กับการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ผูใหสัมภาษณ : โดยรวมก็ดีข้ึนจากเดิมถูกทอดท้ิง ระบบความรูเหลานั้น ราว 50-60 ปท่ีผานมา
ระบบการแพทยพื้นบานถูกกีดกันใหอยูนอกระบบ ถามวาใครคือผูรักษาภูมิปญญาเหลานั้น ไมใชรัฐ 
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ไมใชสถาบันวิชาการ ไมใชระบบมหาวิทยาลัย ไมใชระบบการศึกษา ผูรักษาคือชาวบาน ท่ีมันตอ
ยอดองคความรูมาถึงปจจุบันนี้ แตผูรักษาองคความรูเหลานี้ไมไดรับอะไรตอบแทน แตรักษาเพราะ
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันตองใช ชวยเหลือชีวิตของคน ณ วันนี้มันดีข้ึน รัฐใหการยอมรับ ของ
ถูกสังคมยอมรับ ถูกกลไกทางการตลาดยอมรับ ถามวาทําไมถึงยอมรับ ตรงน้ีนาสนใจวาเพราะ
อะไร กระแสสังคมมีความเอาส่ิงท่ีเปนพื้นบานเปนขาย เกิดข้ึนท่ัวโลก ตามความเขมขนแตละพื้นท่ี 
อาจมองวาภูมิปญญาเปนจุดขายของแตละพื้นท่ีแตกลับสามารถนําไปใชขายในพ้ืนที่ท่ัวโลกได ตาม
ขอความของอาจารยนิธิ วาคนเรารับกระแสบริโภคนิยมงายเกินไป เหมือนแกะดําในฝูงแกะขาว 
จากส่ิงท่ีดีท่ีสุดกลายเปนการเหมาโหล แตทุกคนตองรับได เขาจะไมดัดแปลงระบบตรงน้ัน แต
ดัดแปลงการรับรูของคนใหรับรูผิดเพี้ยนไป โดยการติดแบรนด โฆษณาชวนเช่ือตางๆ เปน
การตลาดแบบหนึ่งโดยการพยายามจะสรางใหสินคาดูหลากหลายแตไมไดหลากหลายจริง เกิด
ข้ึนกับผูบริโภคท้ังโลก  
รูปแบบทองถ่ินกลายเปนรูปแบบท่ีขายไดดี เชนสินคาท่ีเปน Local แตวาวางขายในช้ันหางท่ีเปน 
Gobal เหมือนกับสินคา Otop สินคาพื้นบานตางๆ หรือการแพทยพื้นบาน เชน การนวดไทย ๆ ก็
กําลังจะเปนอีกหนึ่งท่ีเขาสูระบบ แบบนี้ เชน วิถีการผลิต เดี๋ยวนี้การนวดไมไดเรียนแบบดั้งเดิม 
ตองเรียน 108, 160, 352 ชม. ผลิตข้ึนเปนลักษณะปมเหมือนโรงงานปม พอคุณปมมาตองมี
มาตรฐานเดียวกัน คําวามาตารฐานมาจากระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานกับคุณภาพนี้ตางกัน 
มาตรฐานน้ันสะทอนความเหมือนกันข้ันตํ่าท่ีสุด มาตรฐานข้ันตํ่าตองเปนอยางนี้คุณตองสราง
มาตรฐาน นี่คือมาตรฐาน 108, 160, 352 ชม. สวนคุณภาพในการรักษาโรค หรือท่ีเรียกวารสมือนั้น
ไมเกี่ยว แตถาจะดูวาคนน้ีมีฝมือดีแคไหนก็ไปดูท่ี ช่ัวโมง ซ่ึงคือวิธีการผลิตแบบระบบอุตสาหกรรม
ซ่ึงไมตางอะไรกับระบบมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลิตนักศึกษาเขาสูระบบอุตสาหกรรม ตัวความรู ตัวการ
ผลิต ตัวผูผลิตก็จะเปนการผลิตแบบอุตสาหกรรม เพื่อกระจายสูตลาด กระบวนการกระจายสูตลาด
ก็เปนกระบวนการแบบอุตสาหกรรม เวลานี้ตัวหมอนวดก็กําลังเปล่ียนไปตามแรงดึงดูดตางๆท่ี 
ตลาดใหความสนใจ ออสเตรเลีย อเมริกา ไปแลว ตอนน้ีเร่ืองนวดเปนประเด็นตอลองในเวทีการคา
ทุกท่ี เชนอเมริกาเจรจา FTA กับไทยก็ตอลองวาจะสงคนไทยไปเปนครูสอนนวดในอเมริกาไดไหม 
เทาไร หรือการแลกเปล่ียนเรื่องอะไหลรถยนต หรือนมวัว ก็มีเร่ืองนี้ดวยวาจะเอาครูสอนนวดไป
ออสเตรเลียเทาไรอะไรอยางนี้ ท้ังหมดก็เปนระบบอุตสาหกรรมหมดเลยท้ังต้ังแตระบบ การผลิต 
การกระจายตัว การบริโภค มาตรฐานอะไรอยางนี้  
ถามวาการแพทยพื้นบานอยางอ่ืน จะเขาไปในระบบอะไรแบบน้ีไหม ก็กําลังล่ืนไหลไปแบบ
เดียวกัน ถามวาเราทัดทานมันไดไหมเราอาจชะลอมันได แตผมไมเช่ือวาเราจะทัดทานมันได เวลานี้
เราจะเร่ิมเห็นแลววา ย่ําขาง ย่ําเต็มไปหมดเลย ตอนนี้เ ร่ืองกระบวนการผลิต เร่ิมจะเปนกึ่ง
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อุตสาหกรรมแลวนะ เร่ิมมีโรงเรียนสอนกระจายหลายท่ี เวลานี้เราจะเจอวาสปาหลายท่ีหรือ
แมกระท่ังสถานท่ีเปดบริการนวด แตกอนมีนวดอยางเดียวไมมีย่ําขางผสมดวย ตอนหลังนี้จะเจอวา
สถานท่ีนวดแผนไทยหลายๆท่ี ในเชียงใหมจะเขียนวา นวด นวดยํ่าขาง เช็ดแหก ตอกเสน 4 อันนี้
จะมาดวยกันเปนชุด เช็ดแหกนี้อาจจะมาท่ีหลังสุดเพราะวามันเปนเร่ืองท่ีอธิบายยากขึ้นมาอีกนิด 
ในขณะท่ี นวดย่ําขาง ตอกเสน มันพออธิบายไดงายๆหนอยอีกสักพักหนึ่ง ก็จะไปสูระบบการ
บริการที่หรูข้ึน อยางเชนตามโรงแรม เหมือนนวด ใหมๆก็จะเขาสูโรงแรม เขาสูศูนยการคา เขาสู
อะไรแลวก็เร่ิมเปนท่ีแพรหลายเร่ิมมีคนรูจักมากข้ึน ซ่ึงก็จะเร่ิมมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ข้ึนมา คนก็จะเร่ิมต้ังโจทยวาอันไหนดีกวากันๆแน คนนี้ย่ําแลวทําไมเคล็ด ทําไมไมมีมาตราฐานถา
ง้ันขอดูใบอะไรไดไหมมีใบหรือมีหลักฐานอะไรดูวา เหมือนกับมีการประทับตรา อย. มาตารฐาน
อุตสาหรรม ซ่ึงระบบพ้ืนบานก็จะถูกตีกรอบข้ึนมาเลยวาคุณตอสงมีมาตรฐานข้ันตํ่าอยางนี้ แลว
มาตรฐานท่ีดีก็คือวา เขาครอสอบรม นับช่ัวโมงกันงายท่ีสุด คุณก็จะถูกผลิตในกระบวนการแบบน้ี
ทันที กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมก็จะมีเขามาตอบรับ ฉะนั้นคาถาก็จะถูกผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมเหมือนกัน แตเพื่อทําใหมันขายไดถาส่ิงเหลานี้มันเปนจุดขาย เคาก็จะไมทําใหมันเปน
อุตสาหกรรมรูปแบบภายนอกเคาก็จะทําใหมันเปน Local ฉะนั้นสถานการณแพทยพื้นบานจาก
กระแสวัฒนธรรมการบริโภคซ่ึงกําลังไหลเขามาแบบนี้นาเปนหวง 
การแพทยทางเลือก เปนระบบทางเลือกท่ีมาจากขางนอก คนละฐานวัฒนธรรม คนละฐานความรู
เชนเร่ืองการฝงเข็ม เร่ืองการใชน้ํา เร่ือง Stem cell เขามา ซ่ึงตรงนี้ก็ ถามวามีประโยชนไหม ก็มี
ประโยชนแตจะตัดขาดจากระบบวัฒนธรรม ระบบนิเวศนบานเราพอสมควร  แตมันเขามาแบบไม
เปนองครวมหรอก   เปนสวนๆ เขามา ใหมเขามาเปนความรูท่ีนาสนใจ หลังเขามาโดยไมถูก
คัดเลือก เราจะรูไดอยางไรอันไหนเปนของจริงอันไหนของปลอม เปนอีกโจทยหนึ่งท่ีเราตอง
หาทางแกกันไป คือไมปฎิเสธท่ีจะรับองคความรูจากท่ีอ่ืนๆ แตเราก็จะตองมองเห็นขอดี ขอออน
ของเคา และก็มองเห็นวาเราจะคัดเลือกคัดกรองอยางไร  

ผูสัมภาษณ : การบําบัดสุขภาพแบบลานนา ประกอบไปดวยอะไรบาง, ชนิดใดเหมาะสม ท่ี 
จะ นําไปใชกับ สปาลานนา ในจังหวัดเชียงใหม 
 ผูใหสัมภาษณ : จริงๆแลว นวด นวดย่ําขาง เช็ดแหก ก็เปนระบบทางกายนะ ท่ีผมสนใจอีก
ชนิดหนึ่งคือ โปกกระมอม คือการใชสมุนไพรมาตําแลวพอกบนศรีษะหรือ เจอที่เอาเทียนมาหยด
แลวพอกเทียน หรือผังเข็ม หลายคนก็มาบอกวา มันไมไดนําเขาจากจีนนะ มันเปนส่ิงท่ีอยูกับ
สังคมไทยมานานแตมันหายไป ผมไมอยากตอสูหรอกนะวาอะไรเปนของไทยอะไรเปนของชาติอ่ืน 
ผมวามันเปนความคิดเร่ืองชาตินิยมมากเกินไป ไมรูจะแยงชิงกันทําไม ความรูมันไหลไปไหลมาได
ตลอด ผมวาการแลกเปล่ียนยังมีความสําคัญกวาการมาแยงชิงกันวา อันไหนเปนของใครของใคร 
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แตกระแสชาตินิยมกําลังแรง เชน ตอนหลังเคยไดยินวามีความรักชาติราคาถูกมันเยอะ ก็เปนจุดขาย
อีกอัน แตอาจเปนการขายในบทบาทของรัฐ สรางความรูสึกวาคุณยังมีชุมชนของคุณอยู คือชุมชน
ชาติอะไรอยางนี้นะ แตจริงๆไมรูวามีอยูจริงหรือเปลา แตวาสรางความรูสึกเสมือนจริง และใหคุณ
ความรูสึกไดถึงความกระปกระเปากับเร่ืองนี้ไดในราคาถูกๆ อยางเชน คุณไมรูวาจะแสดงออกซ่ึง
ความรักชาติไดอยางไร แตเม่ือคุณไปเชียรบอลทีมชาติคุณจะรูสึกภูมิใจละ หรือเร่ืองอะไร เร่ืองพระ
นเรศวรมหาราช คุณแคจายตังคแครอยหนึ่งคุณก็ภูมิใจละวาไดแสดงออกเร่ืองการรักชาติแลว เร่ือง
ความรักชาติราคาถูกนี้ก็พอโอเค เพราะมันก็ชวยผอนปรนเร่ืองการรักชาติลงได แตทีนี้เ ร่ือง
การแพทยเนี่ยก็มีการเถียงกันเยอะวา อันนี้เปนความรูของไทย ของจีน ของอินเดีย ไมรูจะเถียงกัน
ทําไม หรือแมกระท่ังตนพริกก็มาเถียงกันทําไมวาเปนของไทย หรือของอัฟริกาใต แตก็มีประโยชน
ตรงท่ีจะดูวาการขยายตัวของสายพันธุพืชนี่ขยายตัวอยางไร  
ผูสัมภาษณ : แลวเร่ืองของการจดสิทธิบัตร อยาเชนเร่ืองขาวหอมมะลิ อาจเปนตัวอยาหนึ่งของการ
เกิดกระแสภูมิปญญา 
ผูใหสัมภาษณ : อันนี้คือสวนหนึ่ง ก็คือวากระแสของเร่ืองภูมิปญญาไทยเนี่ย มันมีอยู 2-3 อันอยูใน
ความคิด สวนหนึ่งมีความคิดเร่ืองของการนิยมเร่ืองชาวบาน ในตัวชาวบาน ความนิยมพื้นบาน ซ่ึง
บางคร้ังก็อาจจะพอดี บางคร้ังก็อาจจะเรียกวา Romantic ไปหนอย Romantic กับชาวบาน Romantic 
กับอดีต อะไรท่ีงดงาม Romantic กับธรรมชาติดั้งเดิม อีกวิธีคิดชุดหนึ่งคือวิธีคิดแบบชาตินิยม ก็คือ
วานี่เปนของไทย นี่คือวิถีไทย นี่เปนการแพทยแผนไทย แลวสองวิธีคิดนี่ก็มาผนวกกัน แตจริงๆมัน
เปนคนละชุดกันนะ แลวมันก็มาผนวกกันแลวมันก็สรางแรงพลักดันทางสังคม ถามวาท้ังสองวิธีคิด
เนี่ย ในระยะยาวอันตรายไหมผมวาอันตราย แตวาเฉพาะหนา โอเคมันเปนแรงพลักดันในการฟนฟู
ส่ิงเหลานี้กลับมา แตวาถามวาจะสมทานความคิดเหลานี้ไหม เราไมเอา 
ผูสัมภาษณ : อาจารยพอจะกําหนดไดไหมวาการแพทยพื้นบานชนิดใดท่ีพอจะเหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชในสปาจังหวัดเชียงใหม 
ผูใหสัมภาษณ : ผมไมคิดวาสปาจะอยูนานในสังคมไทย ไมคิดวาจะบูม อันนี้พูดกันตรงๆ สุดทาย
เนี่ยทุนท่ีใหญกวามันก็จะกลืนทันท่ีเล็กกวา สุดทายโครงสรางมันก็จะทําใหเกิดแมงเมาบินเขากอง
ไฟจํานวนมาก กลุมท่ีมีทุนหนากวาจะยืดอยูได กลุมผูบริโภคในสปา คนท่ีเขาสูระบบรับบริการ เขา
ตองการอะไร จากสปา กลไกทางธุรกิจอันนี้เคาตองการผูบริโภคแบบไหนเคาก็ไปดัดแปลง
ผูบริโภคใหมารองรับเคาไดอยางไง ผมวามันไมสอดรับกับชีวิตประจําวันประการที่หนึ่ง แตก็ไมได
หมายความวาส่ิงท่ีไมสอดรับกับชีวิตประจําวันจะอยูไมไดในทางการตลาดนะ มันก็อยูได 
ยกตัวอยางเชนครีมทาตัวแลวทําใหขาว มันไมสอดรับกับคนไทยเลยแตมันก็ยังขายได มันสามารถ
สรางความรูสึกกับคนไทยไดวาขาวเนี่ยดีกวาดําแลวมันประสบความสําเร็จในเร่ืองนี้นะครับ ถาม
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วาสปาจะประสบความสําเร็จไหมถาคุณมาท่ีสปาแลวจะผอนคลายไดดี จุดขายหลักคือเร่ืองผอน
คลายใชไหม แลวถาดูกันทางการตลาด เคาวิจัยวาคนท่ีเขาสปาคือใคร อันท่ีหนึ่ง คือผูชายไมใช
ผูหญิงแนแตรูปของการโฆษณาเปนผูหญิงท่ีนอนเปล้ืองผาขางบาแลวนอนคว่ําหนาอยู จะดูกี่ท่ีๆ ก็
จะเปนรูปผูหญิงนอนใหคนอ่ืนนวด ถามวาผูชายท่ีเขาสูบริการสปาคือใคร คือคนท่ีพอจะมีรายได
สวนหน่ึงละ ถามวาเคาชอบสถานท่ีแบบไหน แบบเพชรบุรีตัดใหมชอบไหม ไมชอบ เคาชอบ
สถานท่ีเงียบๆ ชอบชวงเวลาท่ีเปนชวงของการพักผอน ชอบสถานท่ีท่ีเปนการพักผอน อันนี้มองใน
แงการตลาดนะ มองในแงของวิเคราะหกลุมลูกคาการตลาดของสปา ถาอยางนี้คุณก็จะเจอสปายาน
เพชรบุรีตัดใหมลมระเนระนาด เพราะวาอันท่ีหนึ่งแมกระท่ังท่ีจอดรถยังไมมีใหเคาจอด ใชไหม 
สปาเปนวาจําเปนจะตองมีท่ีจอดรถเปนอันแรกเลย อันท่ีสองตองเงียบ ฉะนั้นมีโรงพยาบาลหลายท่ี
พยายามจะต้ังสปา ไปไมรอดเลย โรงพยาบาลไมไดใหความรูสึกของความเงียบ มันจะเปนอีกอยาง 
ฉะนั้นเราจะเจอวาสปาท่ีอยูรอดก็คือสปาท่ีออกมาอยูรอบนอก แถบชานเมือง มีท่ีจอดรถมีท่ีเงียบ มี
บรรยากาศของการพักผอน ราคาก็มีสวนเราจะเจอวาสปาท่ีเขามาใหมๆ ราคาจะแพง แตพวกท่ีราคา
แพงก็จะเร่ิมอยูไมรอดแลว ตอนน้ีสปาท่ีต้ังราคาอยูในระดับกลางอยูรอดเนาปริมาณคนเขา ใหมๆส
ปาไมเนนเร่ือง ปริมาณแตตอนน้ีตองเนนเร่ืองปริมาณและราคาถึงจะอยูรอด จุดชี้ขาดของสปาอันท่ี 
1 เร่ืองทําเล 2 เรื่องราคา ถามวาเร่ืองระบบการแพทยแถบจะไมมีอะไรมาเก่ียวของ อาจเปนเพียง
แคโลโกอยางท่ีผมวาแลวอีกโฆษณาแถบทุกทีจะบอกเหมือนกันวา น้ําหอม น้ํามันท่ีใช ดินโคลนท่ี
ใช กอนหินท่ีเอามาใช ส่ังมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ เพื่อบอกวาของท่ีเอามาใชเปนของท่ีมีราคา
แพงฉะน้ันจึงคิดแพง แตข้ันตอนของการใหบริการคุณจะรูสึกเปนไทยอยางเชน พนักงานตอนรับ
แตงชุดไทย ยิ้มแบบไทย เวลาโฆษณาก็จะบอกวาส่ิงตางๆท่ีนํามาใหบริการมันมาจากตะวันตกเพื่อ
เพิ่มมูลคาทางการตลาด แตถาลูกคาตองการโดยจิตใจตองการมาสัมผัสเร่ืองความออนโยน ความ
นุมนวล แบบไทยคุณก็จะใชส่ิงเหลานี้มาในเชิงของภาพ มากกวาของตัวศาสตร พอมาถึงตัวศาสตร
ก็จะตองบอกวาศาสตรนี้ไมใชศาสตรไทย เพราะศาสตรไทยราคาถูก คุณก็จะขายแพงไมได แตก็จะ
ไมบอกตรงๆวาศาสตรนั้นไมใชศาสตรไทย คุณจะทําใหคนรูสึกวาวิเศษวิโสมาไกล ฉะนั้นคุณจะ
ไมใชภาษาไทย เชน therapy อะไรอยางนี้ ใชศัพทท่ีมันดูสูงข้ึน ดูสมควรแตการจาย  
ฉะนั้น ถาถามวามันเก่ียวอะไรกับทางการแพทย ก็อาจจะมี แตผมวาไมไดเปนประเด็นหลักของสปา 
จุดขายอยูท่ี ความรูสึกของคน ทําเลท่ีตั้ง และราคา ตรงน้ันเปนจุดชี้ขาด 
ผูสัมภาษณ : ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ รูปแบบกิจกรรมการบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา ใน
ปจจุบัน  
ผูใหสัมภาษณ : ผมวาเร่ืองนวดหนานวดเทานี้เปนวิธีคิดทางการตลาด เปนการกระจายการตลาด
ออกไปอีกแนวทางหนึ่ง อีกหนอยอาจจะมีนวดเด็ก นวดสัตวเล้ียง เปนไปตามกระบวนการ, ทิศทาง
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ทางการตลาดเพ่ือไมใหไปแยงกลุมลูกคากันเอง ทิศทางของสินคาทุกตัวก็จะเปนอยางนั้น การนวดก็
จะมีนวดหนา นวดหัว นวดเทา นวดเทาอาจเปนขอยกเวนเพราะจัดอยูในแพทยทางเลือก เปนการ
ซอยทางตลาด ถามวาย่ําขางมีการซอยอยางนี้ไหม ถาสูตลาดเต็มตัวแลวมันก็จะถูกซอยเลย เชนย่ํา
ขางสําหรับเด็ก ย่ําขางสําหรับสัตวเล้ียง 
ผูสัมภาษณ : อาจารยมีความคิดเห็นอยางไรกับการย่ําขาง ในสปา 
ผูใหสัมภาษณ : ถาดูในแงนี้ การใชเทาเปนจุดขายทางการตลาดอยางหนึ่ง แตถาพูดประเด็นนี้อาจทํา
ใหการย่ําขางเขาสูตลาดเร็วข้ึน (หัวเราะ) ผมวาเร่ืองนี้อาจตองมีคนทําวิจัยก็คือวา ย่ําขางจากตอน
แรกท่ีไมมีคนรูจักแลวออกมาเผยแพรสูสังคม มันไดรับการตอบรับจากคนชั้นกลาง คนท่ีสนใจกลับ
เปนวากลายเปนคนช้ันกลางในเมืองไมใชชาวบาน อาจจะมีปมทางจิตวิทยาเปนสวนหนึ่ง ก็คือเร่ือง
ของการใชเทาโดยอาจมีปมของความแปลกใหมท่ีไมเคยเห็นมากอน อยากจะลอง อีกสวนหนึ่งอาจมี
ความรูสึกวาแปลกดีท่ี มันรอน มันมีไฟรุก มันสามารถทนได มันมีความศักดิ์สิทธ์ิ มีความนาสนใจ
เปนพิเศษในแงของความศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิงนี้อาจมาชวยเรื่องสุขภาพของตัวเองได อีกอันหนึ่งท่ีนาสนใจ
ก็คือ การท่ีคนๆหนึ่งจะยอมใหคนอ่ืนเอาเทามาเหยียบไดมันตองมีความเชื่ออะไรบางอยาง
พอสมควร ไมงั้นอยูดีๆเราไมยอมใหใครมาเหยียบได เพราะคนไทยเราถือมากเร่ืองเทา การท่ีคนชั้น
กลางยอมใหคนท่ีเปนชาวบานธรรมดามาเหยียบได ก็นาคิด เปนเร่ืองจิตวิทยาวาทําไมถึงยอมและ 
ยอมจายตังคดวย ผมคิดวามันมีปมของเร่ืองความสัมพันธ ปมของเร่ืองความเชื่อถือ ถาคุณยังไม
เชื่อถือถึงข้ันนั้นเกินขีดระดับหนึ่งได คุณจะไมยอมรับเร่ืองอะไรคุณจะยอมใหใครมาเหยียบคุณได
จริงไหม ถามวาอะไรสรางความนาเช่ือถือไดมากในระดับนั้น อันนี้อีกอันในเร่ืองของความเชื่อถือ 
การยอมรับ การเคารพ และอาจเปนประเด็นทางจิตวิทยาของตัวแพทยเองดวย คือแพทยพื้นบานให
ความสําคัญกับกระบวนการรักษา เร่ืองของความนาเชื่อถือดวยวา ถาคุณไมเชื่อถือก็ไมเกิด
กระบวนการรักษา ฉะนั้นจะปรากฏวา หมอจะไมออกไปทําการรักษานอกบานนาของตนเอง เพราะ
บานเนี่ยจะสรางเรื่องของความนาเชื่อถือ อันนี้เร่ิมเขามาเร่ืองของสถาปตยแลวนะ บานของหมอ
สรางความนาเชื่อถือไดตั้งแตขอบร้ัวบาน ลานบาน บันไดบาน ตรงน้ีมียา มีไมค้ํา อุปกรณตางๆ บาน
หมอแมกระท่ังผียังไมกลาเขา หมอตายไปแลวคนยังไมกลาไปอยูบานหมอ เพราะวาส่ิงชั่วรายตางๆ 
จะคอยแกแคนหมอ แลวส่ิงรายๆตางๆ ไมสามารถทําอะไรหมอได เปนเร่ืองความนาเชื่อถือ เวลาคน
มาขอรักษาตองถือดอกไมสวยดอกไม ถือธูปเทียนมาขอหมอชวยรักษา ถาหากไมมาขอ หมอจะไม
รักษาคุณนะ คิดวามีประเด็นเร่ืองของจิตวิทยาเหลานี้อยูดวย ในโครงสรางทางสถาปตย มันจะเอ้ือ
ตอส่ิงเหลานี้ดวยคือสรางความนาเชื่อถือ สรางความยําเกรง สรางความศรัทธา จะพบวา ถาหมอมา
ชวยงานของโรงพยาบาลชุมชน มันไมมีความนาเช่ือถือ จะกลายเปนหมอช้ันสอง ซ่ึงตางจากการอยู
บานหมอ ตรงนี้จะมีผลตอการรักษาคน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการรักษาดวย ประเด็นท่ีนา
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ศึกษานาจะอยูตรงนี้มากกวา เชนท่ีผมแนะนําใหไปดูบาน แมจันทรตา ไปสัมผัสแรกๆจะดูนาเชื่อถือ 
แตพอสักระยะหนึ่งเราจะรูสึกเย็น อะไรอยางเนี่ย เหมือนการออกแบบโรงพยาบาลระบบโครงสราง
ตางๆกัน สรางความรูสึกท่ีแตกตาง  
บานหมอจันตา มีวิธีการส่ือสารท่ีมีพลังมันมีการสื่อสารท่ีมีพลังกับไมมีพลัง เชนการสรางการ
ส่ือสาร ดวยวิธีการจัดวางส่ิงของตางๆอยางสอดคลอง กับความรูสึกดานจิตวิทยาตางๆ ไมวาจะเปน 
ขันครู ห้ิงพระ ตําแหนงในการรักษา รวมถึงองคประกอบตางๆในเรือน เปนการส่ือสารในเชิง
สัญลักษณซ่ึงเปนส่ิงหนึ่งท่ีนาทําการศึกษาเหมือนกันนะ 
ผูสัมภาษณ : ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ รูปแบบสถานบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา ในจังหวัด 
ผูใหสัมภาษณ : ผมไมมีความรูเลยวาในในเชิงการตลาดกับงานสถาปตยกรรม เปนอยางไร  กลุมคน
ท่ีตองการเขาสปาคืออะไร ผมยังเช่ือวาคือการไดเขาไปพักผอน ความผอนคลาย แลวก็ลูกคาหลักคือ
ผูชาย ฉะนั้น ทําเลเปนเร่ืองสําคัญ ท่ีจอดรถสําคัญ ความเงียบสําคัญ สปาท่ีเก่ียวกับทางดาน
ธรรมชาติบําบัด กับ ประเภทรีสอรทนาจะอยูได และท่ีพูดไปแลวเร่ือง ทําเล ท่ีจอดรถ ความเงียบ
สงบ มีความสําคัญและนาจะเปนจุดขายได สถาปตยนาจะรองรับส่ิงตางๆ เชน ความรูสึกเปน
สวนตัว ความรูสึกในการแยกตัว การอยูกับธรรมชาติอาจเปน ตนไม ปาเขา ทะเล น้ําตก ตางๆ  
 ผูสัมภาษณ : มีความคิดเห็นอยางไรกับกระแสตอตานการนําเอารูปแบบของวัดมาใชในการออก
แบสปา 
ผูใหสัมภาษณ : ผมก็ไมเห็นดวยมาก เปนเร่ืองท่ีไมดีมากๆ และมันขัดกับความรูสึกของชมชน คือคุณ
อาจจะขายฝร่ังไดนะ ฝร่ังอาจจะโหยหาศิลปวัฒนธรรมพวกนี้ แตกับความรูสึกของชุมชนท่ีอยู
รอบตัวคุณเนี่ยเคาจะไมรับ แตผมก็ยังแปลกใจวา พอผานไปสักระยะหนึ่งก็รับได เปนเร่ืองท่ีเขาใจ
ยากนะ  
ผูสัมภาษณ : อาจารยคือวาการนําเอาสถาปตยกรรมเก่ียวกับวัดมาใชออกแบบ ระดับไหนจึงจะ
เหมาะสม เพราะจากท่ีศึกษาแนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมลานนาสปาในปจจุบัน สวนใหญ
นําเอาวัดในเชียงใหมมาเปนแนวคิดในการออกแบบ เพราะในอดีตลานนาเรามีวัดเปนศูนยกลางการ
เรียนรู ของศาสตรในทุกๆดาน  
ผูใหสัมภาษณ : พระมีบทบาทจริงแตไมไดเปนผูสรางความรูนะ ทําหนาท่ีเหมือนกับปญญาชน คือ
เอาความรูของชุมชนนํามาเขียนบันทึกบนใบลาน (ปบสา) และถายทอดความรูตอไปใหกลับผูท่ีสนใจ 
มีหนาท่ีสอนกับเขียน  
ผูสัมภาษณ : สําหรับรูปแบบสปาในจังหวัดเชียงใหมตามรูปแบบท่ีนํามาเปนตัวอยางท้ัง 5รูปแบบ คง
ตองมองไปท่ีกลุมเปาหมายเปนหลัก ผมคิดวาคงตองเปนเร่ืองของการตลาดนํารูปแบบ เชน ถาลูกคา
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เปนกลุมผูชาย ตองมองวายอยลงไปอีกวา เปนผูชายท่ีไหน ในเมือง นอกเมือง เมืองนอก หรือ
ตางประเทศ  
ถามวารูปแบบ บานสบายวิลเลจ ฝร่ังอาจจะชอบแตวา คนช้ันกลางในเมือง ผมวาไมแนใจ นาจะไม
ชอบ ยกเวนคนชนกลางกรุงเทพอาจจะชอบ แตคนช้ันกลางเชียงใหมอาจจะไมชอบ ดูบานนอก ดูคุน
ตาหรือดูเรียบๆธรรมดา แตฝร่ังอาจจะชอบ ฝร่ังท่ีตองการดูวิถีชาวบานแบบลานนาอะไรอยางเน่ีย แต
แบบของโฟรซีซ่ันถาจะใหคนช้ันกลาง คนช้ันกลางมีเกรด A เกรดB เกรด C ใชไหม คนช้ันกลาง
เกรดB เกรด C คงจะไมเขาดูมันแพงเกินไป อาจขายไดเฉพาะเกรด A หรือ A+ อะไรอยาเนี่ย 
ถามวาถาคนช้ันกลางท่ีมีเงินนิดหนอย ไมมากนัก แลวอยากไปพักผอนท่ีสปาจะไปท่ีสปาแบบไหน 
อันนี้ก็แลวแตการตั้งโจทย ก็ตองเปนอีกอยาง แตทีนี้โจทยแบบนี้ผมไมชอบเทาไร มันคือโจทยของ
ตลาด ทุกวันนี้โจทยทุกโจทยสังคมไทยมันเปนโจทยท่ีตลาดเปนคนต้ังใหหมดเลย เราใหอิทธิพล
ตลาด กํากับกรอบความคิดเรา เพื่อใหตอบสนองทางการตลาดอีกที แตถามวาเราตองทําแบบนั้นไหม
ถาเราทําธุรกิจเราตองทําแบบนั้น 
 ผูสัมภาษณ : ถาเราไมตองคํานึงถึงตลาด คือต้ังตามความเหมาะสมสําหรับสังคมลานนา 
ผูใหสัมภาษณ : ก็จะเปนโจทยเพื่อสุขภาพ ตองต้ังโจทยท่ีเร่ิมตนจากการตอบรับของสังคม โจทยท่ีจะ
ต้ังข้ึนมาเพื่อจะถามวาเวลาน้ีสังคมไทย เดือดรอนเร่ืองอะไรและเราจะแกปญหาใหเขาไดยังไง เชน 
เร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการนวด ความไมสบายกาย คนไทยเปนอะไรกันมาก แลวก็จะแกไขอยางไง 
เชน คนสูงอายุปวดเขากันเยอะ คนอยูในวัยแรงงาน ปวดหลังกันเยอะ ความดัน เบาหวานเปนกันมาก 
เราจะมีสถานท่ีท่ีรองรับกับการแกปญหาอยางไงบาง 
ผูสัมภาษณ : อาจารยวารูปแบบสถานท่ี รูปแบบไหน 
ผูใหสัมภาษณ : ตองยอนกลับไปศึกษาวา เคยมีคนเคยศึกษา หรือทดลองทําสถานท่ีท่ีวามานี้ หรือไม 
แตปรากฏวามีคนเคยลองทํา แตวาขอออนคือวา ทําใหคนในสังคมพ่ึงพาตัวเองไมไดทําใหเกดิการ วิง่
เขาหาผูเช่ียวชาญมากข้ึน ยอนกลับไปวาทําอยางไรถึงใหคนเหลานั้นพึ่งพาตัวเองได หรือยอนกลับ
ไปกวานั้นคือทําอยางไรถึงพึ่งพาตนเองได นั้นเปนขบวนการต้ังโจทย ยอนกลับไปกลับมาเพ่ือหา
โจทยท่ีแกปญหาสังคมได ผมวาโจทยนั้นแกไมยากนะ แตการตั้งโจทยนี้สิยาก 
ผูสัมภาษณ : กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณในคร้ังนี้ เปนไปดวยดี 
 
การสัมภาษณ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2551  

ผูทรงคุณวุฒิ อ.อนันต เลรามัน 
ผูสัมภาษณ : แนะนําตัว, หัวขอการทําวิทยานิพนธ และรายละเอียดของข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 
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ทําเกี่ยวกับเร่ืองการออกแบบลานนาสปาโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
วัตถุประสงคในการสัมภาษณคร้ังนี้ เพื่อตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบําบัดสุขภาพ
ลานนา เปรียบเทียบกับ การบําบัดแบบสปา สําหรับวิทยานิพนธเร่ือง การออกแบบลานนา สปา
ตนแบบโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
ขอมูลท่ัวไป 
ผูใหสัมภาษณ : ช่ือ นายอนันต เลรามัน  เกิดวันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ ป 2487  อายุ 64 ท่ีอยูตาม
สําเนาทะเบียนบาน บ. แมออน ต. หวยแกว อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม ท่ีอยูปจจุบัน บ.หนองเสง ต.
วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม สถานภาพสมรส แตงงาน  วุฒิการศึกษา จบ ม.8 (กอนเปล่ียนเปน
หลักสูตร มศ.5) อาชีพ  ปลูกสมุนไพร ขวงผะหญาหมอเมือง (ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาหมอเมือง) 
และ ท่ีปรึกษาโครงการ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพันธกรในฐานะองคกรสมาชิกเครือขาย
หมอเมืองเชียงใหม, ประธานเครือขายหมอเมือง, ประธานเครือขายฟอนเชิงเพื่อสุขภาพ, เลขาธิการ
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อคนพิการ 
ผลงานทางวิชาการ กรรมการการยกราง พรบ. ภูมิปญญาแพทยแผนไทย, ท่ีปรึกษางานพันธกร 
เกี่ยวกับการเขียนขอทุนสําหรับโครงการตางๆในจังหวัดเชียงใหม, ทําวิจัยเร่ืองฟอนเชิงเพื่อสุขภาพ
และเปนวิทยากรเร่ืองฟอนเชิง 
บทบาททางสังคม อบรมชาวบาน อาสาสมัครชุมชนเร่ืองการเขียนโครงการ อบรมการวิจัยกอน
เขียนโครงการตางๆในงานพันธกร  และมีหนาท่ีเยี่ยมเยือน, แลกเปล่ียนความรูเกี่ยวกับสมุนไพร
ตางๆ กับกลุมสมาชิกเครือขายหมอเมืองภายในชุมชน 
เกี่ยวกับการบําบัดสุขภาพลานนา 

ผูสัมภาษณ : ประวัติความเปนมาของการแพทยพื้นบานลานนาในจังหวัดเชียงใหม 
ผูใหสัมภาษณ : ช่ือหมอเมือง จะมีเฉพาะภาคเหนือของเราเทานั้นท่ีใช ทางภาคกลางจะเรียกหมอ
พื้นบาน เคยมีประวัติตั้งแตหมอแมคคอมมิคเขามา หมอมิชชั่นนารี เอายาเขามาแจก โดยมีชาวบาน
หามคนไขมาแลวชาวบานอาการลอแลแลว หมอถามวาทําไมไมมาตั้งแตแรก ชาวบานตอบไปวา ไป
ใหหมอชาวบานเคาชวย หมอก็ถามอีกวา ใกลจะตายแลวถึงมาหาเราเหรอ ชาวบานตอบไปวา ก็มัน
ไมรูวาจะไปพ่ึงใครท่ีไหน หมอเลยบอกวา หาหมอเมืองแลวไมตองมาหาเรา เราเปนหมอฝร่ัง ตั้งแต
นั้นชาวบานจึงเรียกชาวบานวาหมอเมือง จริงๆแลวคนท่ีรักษาคนอ่ืนนั้น ชาวบานจะเรียกวาพอเล้ียง 
ตัวอยางถาชาวบานไมสบาย เจ็บปวย หรือเกิดอุบัติเหตุ เชนตกจากท่ีสูง กระดูกหัก แลวไปหาผูทํา
ขวากซุย (ตอกระดูก)รักษาให แลวหาย ก็เหมือนกับตายแลวเกิดใหม แลวตองเอาดอกไมธูปเทียนมา
ขอบูชาผูท่ีทําการรักษา ขอเปน ลูกเล้ียง จากผูท่ีรักษาๆก็จะรับเปนพอเล้ียง ในอดีตก็จะรูจักกันวา
พอเล้ียงกับลูกเล้ียง กอนท่ีจะเปล่ียนมาเรียกวา หมอเมือง ตามท่ีเลามา 
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ทีนี้วิชาท่ีหมอเมืองใชรักษาคน เปนองคความรูแบบองครวม Holistic Approach คือจะตองมีราย
สวนรวมกัน แตหมอฝร่ังไมใช หมอฝร่ังจะแยก หมอเปนหมอแบบตางๆ หมอตา หมอฟน หมอ
รักษาโรค หมอผาตัด หมอเหลานี้กอนทําการรักษาไมมีการใหมานั่งภาวนากอน แตหมอเมือง เชน
คนเปนความดัน มีอาการปวดหัว (สมัยกอนยังไมรูจักกับโรคความดัน, ความเครียด) หมอจะให
ผูปวยมาสะเดาะเคราะห หัดภาวนาแลวนั่งภาวนากรรมฐานแลวจะหายปวดหัว หมอเมืองไมไดบอก
วา ใหไปภาวนาแลวความเครียดมันจะหาย จริงๆก็คือเพราะผูปวยนั้นมีความเครียดมาก พอเครียด
มากๆแลวเกิดความดันขึ้นตามมา แทนท่ีจะกินยาก็ใหไปนั่งภาวนาแทน นี่คือเร่ืองของ Holistic เร่ือง
ของ กาย จิต ส่ิงแวดลอม สังคม รวมกันฉะนั้น ชีวิตของคนลานนา มีงานปอยหลวง งานทําบุญ เชน 
ขนทรายเขาวัด ไดประโยชนอะไร จากการขนทรายวัดอาจไมไดประโยชนอะไร แตคนหนุมสาว มี
การนําขันเพื่อไป ตักทราย ท่ีเลือกแลววาเปนทรายท่ีดี ไปเพื่อโอกาสในการไปพบเจอกันของหนุม
สาวชาวบาน เพื่อจะไดสานสัมพันธตอไป เม่ือกลับถึงบานก็จะรูสึกอ่ิมใจท้ังไดออกกําลังกาย ได
ทําบุญและอาจไดคูชีวิต ท่ีจะรวมชีวิตกันตอไป นี่คือวิถีชีวิตพื้นบาน ท่ีเปนภูมิปญญาลานนา เปน
แนวทางแบบหมอเมืองเหมือนกัน  
เร่ืองอาหารก็เชนกัน ผักท่ีมีรสขม เพกา สะเดา สามารถลดน้ําตาลได สมัยกอนจะไมมีโรคเบาหวาน 
แตสมัยนี้เราจะกินอาหารประเภท Junk Food ปจจุบันเราจะขาดในสวนนี้ และในหมอเมือง จะมี
การศึกษา เร่ือง ธาตุท้ัง 4 ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ หมอเมืองจะมีศาสตรการดูเม่ือ จะมีอยู 2 อยาง 
เก่ียวกับเดือนตามชะตาราศี กับหมอเมื่อท่ีดูวาเกิดเอนไหน ปไหน แลวจะเปนโรคอะไร ก็มี 
เหมือนกับแพทยแผนไทยจะมีวัฎจักร ท่ีหมุนวาชวงอายุเทานั้นเทานี้จะเปนโรคอะไร เปนสูตร
เดียวกันของพราหมชาติ ฉะนั้นหมอเมืองถือวาดูเม่ือกับการใชชีวิตถือเปนสวนเดียวกัน เรากินแกง
แคก็จะบอกไววา นาฝนจะไมกินแกงแค เพราะผักตางๆมันจะชุมน้ํา จะกินหนารอน และก็ใสผักเผ็ด 
เพราะหนาแลงในฤดูรอนคนจะเปนลมกันเยอะ ยาสมุนไพรท่ีจะรักษาโรคลม ก็ไดแก ของรอน ผักท่ี
มีรสเผ็ด ถาจะกินมันๆเยอะ ตองใสหอม กระเทียม ศาสตรเหลานี้จะเรียกวา วิชาหมอเมือง ไมวาจะ
เปน เร่ืองอาหาร สมุนไพร พิธีกรรม หรือ ขึด รวมแลวเปนเร่ือง Holistic เปนองครวม ถามวาเปน
เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพ, สุขภาวะHealth หรือสมัยจอมพล ป.ต้ัง Public Health Ministry เราไปตั้งวา
กระทรวงสาธารณะสุข โดยมความเขาใจวากระทรวงนี้จะสรางความสุขใหกับชาวบาน ความจริง
แลว Health แปลวาอะไร สุขภาพหรือสภาวะแหงความสุข คือ Happiness ปจจุบันเราจะไดยินคํา
หนึ่ง ในภาษาอินเดียวา อนันตระ คือภาวะแหงความสุข ถาพูดถึงเร่ืองสุขภาพๆ ไมไดแปลวาอนามัย 
Health แปลวา อนามัย เชน World Health Organization (W.H.O.) โครงการอนามัยโลก เพราฉะนั้น
ควรจะเปน กระทรวงอนามัย พูดถึงเร่ือง ความเขมแข็งของการตานทานโรคแตวา สุขภาวะ ตองพูด
ถึงเร่ือง กาย จิต สังคม ส่ิงแวดลอม ท้ังหมด เพราะฉะนั้น ศาสตรของหมอเมืองจะเปนเร่ืองของ 
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Happiness มันไมใช Health อยางเดียวแตภาษามันไมมี เชน ฟอนเชิงเราท่ีศึกษา เราจะเรียก Holistic 
Lives for Health ฟอนเชิงเพื่อสุขภาพ ไมใช Fon-Jhung for Health แตเปน Fon-Jhung for Holistic 
Lives เพราะมันเปนเร่ืองหลายเร่ืองมาเกี่ยวกัน  
คาถา ของหมอเมือง คาถา ตางๆก็มีเจตนาในการขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิลงมาในมือ ในกาย ในการ
กระทํานี้ เพื่อใหเกิดฤทธ์ิเกิดผลในการกระทํานี้ ในการท่ีจะทําดี เชนคําวา นะมะอะอุ นะมะอะอุ 
(คาถาตอนทํายา) ถามวาแปลวาอะไร หมอเมืองบางคนไมรูความหมายนะ แตถามวาในใจคิดอะไร
อยู ก็คือขอให ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายชวยใหปรุงยาขนานน้ีใหสัมฤทธ์ิผล เพื่อจะนําไปใชรักษาชีวิต
คน เปนตน คาถาออกมาจากปากกับใจ คาถาแปลวาอะไรไมรูแตใจขออํานาจส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเอาฤทธ์ิจะ
ใสไว เจตนานั้นเพื่อรักษาคนฉะนั้นเวลาเราเลือกเอายาจะเลือกแตยาดีๆ มาประกอบการรักษา เจตนา
นั้นเปนคําอธิฐาน เหมือนวิธีสอนแบบคริสเตียน คือวาเจตนานั้นมากกวาคนพูดท่ีมาจากปาก 

ผูสัมภาษณ : สถานการณของหมอพื้นบานลานนา กับการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ผูใหสัมภาษณ : หมอพื้นบานทางสาธารณะสุขไมจัดอยูในกลุมแพทยแผนไทย 
หมอพื้นบานถูกจัด 

กลุมอยูในกลุมแพทยทางเลือก มีกลุมแพทยทางเลือกจะเปนผูตรวจสอบ โดยเอาเจาหนาท่ีสาธารณะ
สุขอําเภอเขามาเปนผูตรวจสอบ กลุมหมอเมืองกับการแพทยแผนไทย กลุมหมอเมืองไมเห็นดวยกับ
แนวคิดของการแพทยแผนไทย ดูไมมีอนาคต เปนเหมือนกับดอกไมในแจกัน ไมมีราก เพราะวาการ
ท่ีเราเอาสมุนไพรมาใช ตนตอมาจากไหนเคาไมสนใจ เพราะเคาจะดูวามีผลทางยาอยางไร มีผลวิจัย
อยางไร มีนักวิทยาศาสตรคนไหนรับรองบาง เร่ืองคาถาเคาไมสนใจ เราไมคัดคานเร่ืองแพทยแผน
ไทยถาจะพัฒนาจากหมอเมืองไปเปนแพทยแผนไทย แตยาควรจะปลอดสารพิษ ควรจะสะอาดและ
มีมาตรฐาน แตมันมีเงื่อนไขมากกวานั้น คือเอาภูมิปญญาไปใช ฉะนั้นเราจะเอาภูมิปญญานี้ ไปสอน
ชาวบาน เพื่อใชในชีวิตประจําวันซ่ึงเปนลักษณะของหมอเมืองมากกวา หมอเมืองแทๆคือคนท่ีใชภูมิ
ปญญาในชีวิตประจําวันไมใชทํายาขายเพียงอยางเดียว ไมใชคนทําสมุนไพรและไปหลอกชาวบาน 
เราทําขอตกลงของเราวา คําวาหมอเมืองนี้เปน Traditional Healing และ Traditional Healer แต
รักษาดวยภูมิปญญา ไมใชยา ยาคือMedicine ในหมายความก็คือวา เปนสารสกัดอยางนอย 2 ตัว ถา
เปนสมุนไพรตัวเดียว เราเรียกวาเปน Herb ถาเปนสมุนไพร 2-3 ตัวมามันรวมกันแลวเอาไปตม ก็
เรียกวา Herb เหมือนกัน ความจริงนั้นน้ํานั้นเปนตัวสกัด แตความจริงวาในทางวิทยาศาสตรหรือ
ทางการแพทยแผนไทย ก็มองวาการเอาสมุนไพรมาตมไมใชการสกัด ตองมีสกัดตามขบวนการทาง
วิทยาศาสตรเสียกอน เชน เอาฟาทะลาย ไปสกัดมาแลวนําไปผสมแปงผสมกาวอัดมาเปนเม็ด นั่นถึง
จะเปนยา แตถาเอาฟาทะลายมาโมใสแคปซูน นั่นไมใชเปนแค Herb เราก็ไดแคแนะนําวาปลูกฟา
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ทะลายโจรเอาไว ถาเจ็บคอ ไมสบาย เปนหวัด ก็ไปเด็ด 7-8 ใบ มาตมกิน 2-3 แกวแลวจึงพักผอนก็
จะหาย นี่คือองคความรูท่ีเราเอามาใช 
เกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ปจจุบันการออกขอสอบใหหมอพ้ืนบานขอ
สอบนั้น ไมเกี่ยวกับกรมการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กองประกอบโรค
ศิลปจะเปนผูออกขอสอบและมีหนาท่ีตรวจสอบหมอพื้นบาน จะมีหมอท่ีจบปริญญา หรือไปทํางาน
ตางๆแลว ไมไดใบประกอบโรคศิลปก็จะถือวาผิดกฎหมาย จะทําวิชาชีพไมได ฉะนั้นหมอพื้นบาน
ท่ีไมมีใบประกอบโรคศิลป ก็จะทําการรักษาไมไดถือวาไมผานมาตรฐาน ทีนี้มาตรฐานนี้มีวา
อยางไร คือคนท่ีเรียนตองเรียน 300 ช่ัวโมงหรือ 1 ปอยางตํ่า หรือตองทํายาอยางนอย 20 ขนาน คน
ท่ีกําหนดเง่ือนไขนี้ท้ังหมดคือกองประกอบโรคศิลป ไมใชแพทยแผนไทย แพทยแผนไทยทํา
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน คนท่ีไดใบประกอบโรคศิลป อยางถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
ท่ีจะทํางานได แตมีเง่ือนไขวาสอบไดแลว อันท่ีหนึ่งถาจะทํายา โรงงานยามีเง่ือนไขเทานั้นเทานี้ ตี
เปนมูลคาอยางนอย 5-10 ลานบาท อันท่ีสอง ตองมีตํารายา หมอเมืองจะเอาปบสายาเมืองไป เคาไม
มีใครใหสักคน ตองเปนตํารายากรุงเทพท้ังนั้น อันท่ีสาม เปดสํานักงานอยางถูกตองตามกฎหมาย มี
การเสียภาษีใหรัฐ รวมแลวหมายถึงวาหมอเมืองคนหน่ึงจะทํางานถูกกฎหมายได ตองมีเงินอยาง
นอย 20 ลาน หรือไมง้ันอยูรานขายยาที่เปดทําการ และยานั้นตองมีตรา อย.เชนของเภสัชกรรม ยา
อ่ืนๆท่ีมี อย. แลว หมายความวา ตองเอายาคนอ่ืนมาขายยา ตัวเองขายไมได ฉะนั้นภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีสืบทอดตอๆกันมา จะไมมีทางเอามาใชกันไดเลย เปนตน 
ถามวาอนาคตท่ีเกี่ยวกับแพทยแผนไทย ผมมองเวลานี้คอนขางสับสนวา คนท่ีสอบเภสัชกรรม, เวช
กรรม ถามวาจะยั่งยืนเพียงใด ตอนนี้มีเปดสอนระดับปริญญาดานการแพทยแผนไทย  แลวอีกหนอย
จะมีคนจบแพทยแผนไทยมาอายุ 20-25 ป ถามวาในทองตลาดแลวเปรียบเทียบกันกับแพทยแผน
โบราณอายุ 50-60 ปใครจะอยูในทองตลาดได ตอบวาก็ตองพวกบัณฑิตท่ีจบแพทยแผนไทย ฉะนั้น
ภายใน 5-10 ปหมอแผนโบราณหรือแพทยแผนไทยท่ีไดประกาศนียบัตรจะหายไป 
  ถามวาอนาคตของหมอพ้ืนบานเปนยังไง ผมวาไมมีเลย คนที่เขียนเง่ือนไขท่ีวาของกรม
ประกอบโรคศิลป ไมมีกฎหมายท่ีพูดถึงเร่ืองหมอพื้นบานไมมี จะมีกฎหมายเร่ืองภูมิปญญาแพทย
แผนไทยกับตํารายาเทานั้น มาตรฐานของยา ของสถานท่ีท่ีจะขายท้ังของไทย ของฝร่ัง จะเปน
มาตรฐานเดียวกันคือตองมีเงินทุนสูงๆ เทานั้น ซ่ึงหมอพื้นบานไมมี แลวมากไปกวานั้นใน พรบ. 
สงเสริมคุมครองภูมิปญญาแพทยแผนไทย พูดถึงหมอพื้นบานอยูท่ีเดียว บอกวา ถาใครจะเปนหมอ
พื้นบานตองใหผูทรงคุณวุฒิประจําตําบลนั้นรับรอง แลวถาผูทรงคุณวุฒิประจําตําบลนั้นรับรองแลว 
หมอพ้ืนบานถึงจะรักษาคนในตําบลนั้นได ขามตําบลก็ไมไดนะ ผูทรงคุณวุฒินี้หมายถึงผูมีใบ
ประกอบโรคศิลปแผนไทย อยางนอย 15 คน ยกตัวอยางในตําบลหวยแกว มีหมอเมือง10 คนรวมท้ัง 
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ไมมีแพทยแผนไทยสักคนเดียวแลว สอบใบประกอบโรคศิลปก็สอบไมไดเพราะสวนใหญเปนคน
สูงอายุ เพราะฉะนั้นตองรอถึงเม่ือไหรจนกวาจะมีผูทรงคุณวุฒิแพทยแผนไทยถึง 15 คนมารับรอง 
ตอนแรกคนท่ีจะเปนหมอพื้นบานไดนั้นตองมีประสบการณการรักษามาอยางนอย 20 ป และตองมี
คนรับรองไมตํ่ากวา 50 คน คนท่ีรักษาคนได คนๆนั้นสวนมากอายุตองเกิน 40 ปข้ึนไป ทํางานหา
ประสบการณอีก 20 ป แลวอายุก็จะถึง 60 ป แลวคอยเร่ิมเปนหมอพื้นบานแลวจะพัฒนาขึ้นไป
อยางไร 
ผูสัมภาษณ : การบําบัดสุขภาพแบบลานนาและการนวดพ้ืนบานลานนา ประกอบไปดวยอะไรบาง, 
ชนิดใดเหมาะสม ท่ีจะ นําไปใชกับ สปาลานนาในจังหวัดเชียงใหม  
ผูใหสัมภาษณ : คํานิยามวา สปานี้มาจากตะวันตก ผมเขาใจวาคนท่ัวไปท่ีไปใชบริการไมใชผูท่ีมี
ความเจ็บปวย แตจะเปนผูท่ีไปเพื่อตองการการพักผอน การคลายกลามเน้ือ หรือหลบหนีจากความ
วุนวายลักษณะของสปาเขาไปแลวเพื่อ มีเพลงเพราะๆ เจอของสวยๆงามๆ คนสวยๆงามๆ อาหารดีๆ  
เปนการไปหาความสุขแบบชั่วคร้ังช่ัวคราวคลายกับการดูหนังฟงเพลง การหาความสุนทรียภาพ
ใหกับชีวิต ถาจะเอากิจกรรมการบําบัดแบบหนักๆ คนก็อาจจะไมเขาไป  
ผูสัมภาษณ :  การย่ําขาง เช็ดแหก ตอกเสน ไดไหม 
ผูใหสัมภาษณ : การย่ําขาง เช็ดแหก ตอกเสน ก็อาจพอไดอยูนะแตถาหากเปนขวากซุย เสนเอ็น
เหลานี้คือการรักษา อันนี้คงไมใช ส่ิงท่ีเห็นการรักษาเวลานี้ กิจกรรมจะเปนเร่ือง อาบนํ้า การนวด 
การอบสมุนไพร กล่ินบําบัด อาหารบําบัด ดนตรีบําบัด ถาจะเอาพื้นฐานเร่ืองสปาเราสามารถ
ประยุกตพื้นฐาน 4-5 อยางเหลานี้เปนลานนาไดท้ังหมด เชน ดอกไมเมืองเราก็จะมี เกล็ดตะวา อาจ
ปลูกดอกไมตามทางท่ีจะเขาไปในสปาก็ได มีดอกไมหลายชนิดถาจะศึกษากันจริงๆ นะข้ึนอยูแตละ
ฤดูกาลดวย สําหรับดนตรี ก็มีพิณเปย สามารถใชประกอบบรรยากาศระหวางเดินเขาไปก็ได แต
อยางการภาวนาจะใชไมได เร่ืองนวด มันจะมีตอกเสน ย่ําขาง เช็ดแหก นวดลานนา ท่ีมีการผสม
ระหวางราชสํานักกับเชลยศักดิ์ มีแมหมอจันตาอยูท่ีอ.สันทรายรับรักษาคนแกท่ีถือไมเทา มารับการ
นวดพอเดินออกไปเอาไมเทาก็เอาทิ้งไวท่ีนั่น เดินออกไปตัวเปลาโดยไมตองใชไมเทา จะมีไมเทา
ท้ิงกองไวเต็มบาน อันนั้นเปนนวดลานนาแทๆ เปนนวดแบบเอาเสนเอาเอ็น อันนั้นเปนนวดเพื่อการ
รักษาก็ตองใชใบประกอบโรคศิลปประกอบการรักษา แตเราจะพูดถึงนวดเพื่อคลายเสน ใบ
ประกอบโรคศิลป ดานการนวดแยกออกเปน นวดตางๆ แบงยอยออกไปอีกเปน นวดคนตาบอด 
นวดราชสํานักกับเชลยศักดิ์ สวนนวดลานนาก็จะแบงเปนนวดผอนคลาย, นวดรักษา สวนเร่ืองของ
ซาวนนา, อบความรอน ถาเปนแบบญ่ีปุนเขาจะไมใชสมุนไพร ใชแคถานเทานั้น เขาใจวามีเฉพาะ
บานเราท่ีใชสมุนไพร บาทหลวงชาวอิตาเลียนทานหนึ่งเปดโรงนวดแบบคนตาบอด จะเอาหมอ
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ใหญๆแลวเอาใสยาสมุนไพรหอใหญๆ และมีไอน้ําออกจากโรงงานมันจะผานสมุนไพรตรงน้ี
ออกไป 
การอาบน้ําสมุนไพร ในเสภาขุนชางขุนแผนนางพิมเอาขมิ้นถูตัว แตเปนหลังอาบน้ําเพื่อการบํารุง
ผิวพรรณ แตคนเมืองเรามี ท่ีวา แมมานคลอดลูกแลวจะอาบน้ําใบเปาเพื่อรักษาหนาทองลาย และลูก
นอยเอาใบกลวยมาตมแลวเอาไปเช็ดแผลผดผ่ืน แผลเหลานั้นก็จะหาย ในวัฒนธรรมไทยนี้เรา
อาบนํ้าสมุนไพร เชนน้ําขม้ินสมปอย สรรพคุณของน้ําสมุนไพร คือบํารุงผิว อันท่ีสอง รักษา
กลามเน้ือ เพราะฉะน้ันในลูกประคบ การอบสมุนไพร การอาบน้ํา เราจะใชสมุนไพร คือ ปูเลย มี
สรรพคุณรักษากลามเนื้อ และขม้ิน บํารุงผิว ยาหมองท่ีเรารูจัก สวนผสมก็คือ น้ํามันปาเลยมาทอด 
ใสน้ํามันระหุง น้ํามันงา น้ํามันมะพราว ถาจะใหมันรอนก็จะใสพริกข้ีหนูเพราะมีสรรพคุณท่ีสราง
ความรอน กับกลามเนื้อ และก็จะมีเถาเอ็นหยืด มันมีหลายอยาง สวนในลูกประคบ 40% เปนปูเลย 
20% เปนขม้ิน ขาอีก 20% อีก 20% ท่ีเหลือเอาอยางอ่ืนมาผสม มะกรูด ใบผีเส้ือนอย ใบมะขาม ใบ
สมปอย ใบหนาด ใบพลับพลึง สวนกรรมวิธีการอาบ พวกที่ติดเอดสใสน้ํารอนในถังแลวเอาตัวยา
ใส หรือเอาหมอตมแลวเปดกอกเอาน้ํามาใสอาง ท่ีไหนๆก็ทํากันอยางนี้ สวนอบสมุนไพรจะมีตูอบ
แลวเอาหมอตมสมุนไพรใสไวขางใน สวนชาวบานมีการตมดานนอกแลวตอทอเขาตูอบแตจะทําให
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงไมวาเปนฟน, แกส ตางๆ ในสปาก็อาจจะใชอยู แตก็มีสปาบางท่ีท่ีวากล่ิน
สมุนไพร, ยาเมือง เหลานี้มันไมหอม หรือหอมนอยกวากล่ินแบบตะวันตก แลวกล่ิมพวกนีมั้นจะติด
ตัวออกไปดวยทําใหตัวไมคอยหอม แบบนาพอใจเทาไหร 
สวนถาจะมีการเอาการนวดลานนา การย่ําขาง เช็ดแหก ตอกเสน เหลานี้ไปใชอาจกําหนดเปนการ
เฉพาะ เชน ในสปาหมอนวดจะเรียกวาทอรราปส ทอรราปสแปลวานักกายภาพบําบัด ถาการบําบัด
นั่นหมายถึงการรักษาดวย หมอเมืองก็อาจจะเขาขายในนั้น ถาจะใช การย่ําขาง เช็ดแหก ตอกเสน 
เหลานี้ไปใชในสปาอาจจะเปนการเสริม เพิ่มเติมเขาไปก็ได เชน ฝร่ังบางคนชอบตอกเสนมากกวา
การนวดธรรมดา อาจจะมีหองแยกประเภทแบบตางๆ ใหไวสําหรับการย่ําขาง เช็ดแหก ตอกเสน 
แบงกันออกไป แตถาใน การย่ําขางสวนใหญหมอย่ําขางจะเปนผูชาย จะไมใชหมอผูหญิงมาย่ํา จะดู
ไมดี แลวถาสปาไหนจะใหท่ีมีการย่ําขางอาจมีโฆษณาเปนวีดีโอใหดูกอน วามีรูปแบบกิจกรรมแบบ
นี้ใหบริการ เอาหมอท่ีเปนเทอรราปสผูชายน้ันไปฝกย่ําขาง แตการเรียนเปนหมอแบบลานนาแท
ไมใชเรียนแบบแพทยแผนไทยตามหลักสูตรการนับช่ัวโมง แตของลานนานั้น ถาจะเรียนจริงๆตอง
มีการเอาสวยดอกไปหาพอครู และขอใหพอครูคนนั้นรับขันครูอันนั้นกอน แลวพอครูจะเอาไปไวห้ิง
เพื่อขออนุญาตจากพอครูของพอครูอีกตอ ฉะนั้นถาหากจะมีการนําเอาการบําบัดแบบลานนาเขาไป
อยูในสปาจริง ตองใหเทอรราปสของสปาท้ังหลาย ตองไปสืบทอดแบบลานาตามประเพณีซะกอน 
ไมจําเปนตองเอาพอครูสาขาหน่ึงไปนั่งรอในสปาอันนั้นก็ไมดี บางท่ีก็จะลานกิจกรรมประเภทนั่ง
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ภาวนา หรือกิจกรรมการออกกําลังเพื่อสุขภาพ เชน จี้กง โยคะ เราอาจกําหนดกิจกรรมเปนฟอนเชิง
เพื่อสุขภาพในนั้นรวมดวยก็ได 
ผูสัมภาษณ : ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ รูปแบบกิจกรรมการบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา   
รูปแบบกิจกรรมจําแนกเปน 8 ชนิดไดแก การนวด, การนวดหนา, การกดจุด, การขัดผิวกาย, การ
พอกกาย, วารีบําบัด, ทําเล็บ, บริการพิเศษ  
ผูใหสัมภาษณ : เขาใจวาการเลือกประเภทตางๆ ตามกลุมเปาหมายของสปา เชนกลุมเสริมความงาม 
เชน การนวดหนา, การพอกกาย, ทําเล็บ การกดจุดนั้นเปนแพทยทางเลือก เปนของจีน วารีบําบัดคือ
การอาบน้ําแบบระบบนํ้าวน ก็เปนตามแบบของศาสตรสปาตะวันตก ถาตามกระแสแลว 8 อยางนี้ก็
ถือวาเปนการรองรับตามกระแส ตามกลุมเปาหมาย แตถาจะทําใหมีความพิเศษข้ึนมาก็จะมีเร่ืองของ
การนวด เชนนวดราชสํานัก นวดเชลยศักดิ์ นวดลานนาก็แยกเปนนวดผอนคลาย นวดกดจุดเสนเอ็น
ตางๆ นวดบําบัดความรอน 
ผูสัมภาษณ : ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ รูปแบบสถานบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา ในจังหวัด
เชียงใหม 
ผูใหสัมภาษณ : กอนอ่ืนตองมองเหมือนกอนกนานี้ คือมองท่ีกลุมเปาหมายของลูกคาของเขา โดย
แบบ The Spa กลุมลูกคาเปนกลุมระดับสูงแตในคนระดับสูงนั้น ถาเรามีทางเลือกใหเขาท่ีเปน
ธรรมชาติมากกวามันนาจะดีกวา หมายความวา ถาสปาเปนสปาท่ีมีธรรมชาติ มีน้ําตก มีน้ํา มีหิน 
หญา แลวมีลมพัดอยูนอกอาคารท่ีไมใชหองแอร มันจะไดเร่ือง Holistic เปนองครวม มากกวา แอร
คอนดิช่ันมันก็ไมใชธรรมชาติแลวเปนเทคโนโลยีคอนโทรลมากกวา สปาในเมืองคงจะทําไมได 
หรือถาทําไดบริเวณที่มีท่ีกวางๆ มีตนไมเยอะๆ คงหายากและราคาจะสูงมาก การกลับสูธรรมชาติ 
มันควรจะแยกออกไปตางหากเชน จีรังสปาเปนลักษณะโรงแรมรีสอรทแลวสวนสปาแยกออกไป
ดานหลังเปนหลังๆ ตัดจากเสียงรบกวนภายนอก ท่ีบานสบายนาจะทําอยางนั้นไดแตเขาไมทํา 
ดานหลังมีสระนํ้ามีนกกระยางมาลง แตเคร่ืองปมน้ําในบริเวณกลับสงเสียงรบรวนเสียงดัง ถาไมติด
แอรก็อาจจะรบกวนลูกคา  
ผูสัมภาษณ : กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณในคร้ังนี้ เปนไปดวยดี 
การสัมภาษณ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2551  

ผูทรงคุณวุฒิ อ.บุญชู จันทรบุตร 
ผูสัมภาษณ : แนะนําตัว, หัวขอการทําวิทยานิพนธ และรายละเอียดของข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 
ทําเกี่ยวกับเร่ืองการออกแบบลานนาสปาโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
วัตถุประสงคในการสัมภาษณคร้ังนี้ เพื่อตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบําบัดสุขภาพ
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ลานนา เปรียบเทียบกับ การบําบัดแบบสปา สําหรับวิทยานิพนธเร่ือง การออกแบบลานนา สปา
ตนแบบโดยใชลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
ขอมูลท่ัวไป 
ผูใหสัมภาษณ : ช่ือ บุญชู จันทรบุตร อายุ 71 ป ท่ีอยู สถานภาพสมรส แตงงาน  วุฒิการศึกษา จบ ม.
6 กศน. ท่ีทํางาน 112 หมู 0 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ตําแหนง เจาของคลินิกการแพทยแผน
ไทย อ.หางดง เจาของโรงเรียนการนวดไทย อ.หางดง เจาของศูนยการเรียนรูภูมิปญญาแพทยแผน
ไทยหางดง 
ผลงานทางวิชาการ ไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปสาขาเภสัชกรรม ไดรับใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปสาขาการผดุงครรภ ไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปสาขาวิชาแพทยแผนไทยสาขาเวช
กรรมไทย ไดรับคัดเลือกใหผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาแพทยแผนไทย ไดเปนครูสอนวิชาเภสัชกรรม
และการผดุงครรภ ไดเปนครูสอนวิชานวดแผนไทย 
บทบาททางสังคม รวบรวมกลุมหมอพื้นบานหลายสาขาวิชา จัดต้ังเปนสมาคมหมอพ้ืนบานลานนา 
อ.หางดง รัฐบาลแตงต้ังใหเปนครูภูมิปญญาไทย ขอจัดต้ังโรงเรียนการนวดไทย อ.หางดง ขอทุน
จาก SIF.จากธนาคารออมสิน และสํานักงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) อบรมเร่ือง การนวดไทย, การ
อบ, การประคบ, การตอกเสน, การย่ําขาง ใหแกชาวบานท่ัวไปที่สนใจ 
เกี่ยวกับการบําบัดสุขภาพลานนา 

ผูสัมภาษณ : ประวัติความเปนมาของการแพทยพื้นบานลานนาในจังหวัดเชียงใหม 
ผูใหสัมภาษณ : คําวาการแพทยพื้นบานลานนาในจังหวัดเชียงใหม พูดงายๆเชียงใหมก็คือลานนา 
แถบภาคเหนือ มันมีความหลากหลายมากพอสมควรโดยเฉพาะ ตํารับตําราการแพทยพื้นบาน หรือ
ปบสา ใบลาน เม่ือนํามาศึกษาจะพบวา องคความรูเหลานี้มีเยอะมาก อยางตํารับยามีเปนหม่ืน เปน
แสนตํารับ ลมผิดเดือน ลมพิษ แกริษสีดวงทะวาร โรคขาง เยอะแยะมากมายท่ีเราหยิบยกมาพัฒนา 
ในขณะเดียวกันก็ จะมี การยํ่าขาง, การตอกเสน, การเช็ดแหก มีพิธีกรรมตางๆ การบูชาเทียน, การ
สืบชะตา, ลดเคราะห ส่ิงตางๆท่ีมันเก่ียวของโยงใย กับชาวบาน เรานํามาพัฒนารวมท้ังตีแผใหสังคม
พบวาลานนาเรามีภูมิปญญาทองถ่ินอะไรบาง เพื่อท่ีคนรุนใหมไดสืบทอดตอไป ตัวอยางเชน ถาไมมี
ผมสักคนในอําเภอนี้หมอพื้นบานลานนาคงไมมีใครไดเกิด ถือวาตนนั้น เปนผูบุกเบิกการแพทย
พื้นบานใหกลับฟนข้ึนมาใหมอีกคร้ังหนึ่ง 
ผูสัมภาษณ : สถานการณของหมอพื้นบานลานนา กับการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ผูใหสัมภาษณ : มันก็ดีข้ึน รูสึกวาองคกรเอกชนก็ดี การส่ือสารตางๆ เชนโทรทัศน วิทยุ หรือวา
องคกรตางๆ ไดใหการสนับสนุน อยางโทรทัศนลงเกทอบทุกวันเร่ือง นวด การใชสมุนไพร การ
รักษาท่ีนูน ท่ีนี่ อยางนั้นอยางนี้ อันนี้เปนสวนหนึ่งท่ีสรางใหเกิดการกระตุน การตื่นตัว ในการท่ีจะ
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ชวยสนับสนุนใหมีการกอตั้ง รวมกันพัฒนาองคกรตัวนี้ ผมก็ไดไปพูดหลายแหงเร่ือง ตองมีการ
รวมมือกันของทุกๆฝาย ไมใชวาจะทําคนเคียว ตองชวยเหลือกัน เพื่อท่ีจะทําใหเปนรูปธรรมขึ้นมา
ได 
ผูสัมภาษณ : การบําบัดสุขภาพแบบลานนาและการนวดพ้ืนบานลานนา ประกอบไปดวยอะไรบาง 
ชนิดใดเหมาะสม ท่ีจะ นําไปใชกับ สปาลานนาในจังหวัดเชียงใหม 
ผูใหสัมภาษณ : การบําบัดสุขภาพแบบลานนาประกอบไปดวย การนวด, การนวดกดจุด, การตอก
เสน, การย่ําขาง, การเช็ดแหก และมีพิธีกรรม การนวดไทยก็จะมีหลายๆรูปแบบ เชนนวดเชลยศักดิ์ 
นวดราชสํานัก สวนการนวดพ้ืนบานลานนาก็จะมี การนวดท่ัวไป, การนวดกดจุด, การนวดบําบัด
ดวยความรอน(การย่ําขาง) โดยมีจุดประสงคในการรักษา คือ ความผอนคลาย,การเจ็บปวด, แกปวด
เม่ือย, แกเคล็ดขัดยอก, แกชํ้า, ลดอาการบวม และกรณีเฉพาะ เชน อัมพฤต, อัมพาต และท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปใชในลานนาสปาจังหวัดเชียงใหม เดี๋ยวนี้มีเกือบทุกอยาง เร่ิมแรกก็จะมี การ
นวด, ประคบ ตอมาก็จะมีการตอกเสน แตการตอกเสน, การย่ําขาง การย่ําขางบางคนก็ไมกลาคิดวา
มันเจ็บ แตวาการตอกเสน, การย่ําขางก็มีมานานแตวายังพัฒนาไปไมถึง หรือใหความสนใจกันมากๆ 
เพราะคิดอยูวา ในอนาคตเราตองเนนใหมากๆ เพื่อ เอายํ่าขาง, ตอกเสน, เช็ดแหก เหลานี้ไปใชแบบ
ยั่งยืน เปนตนฯ 
ผูสัมภาษณ : ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ รูปแบบกิจกรรมการบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา   
รูปแบบกิจกรรมจําแนกเปน 8 ชนิดไดแก การนวด, การนวดหนา, การกดจุด, การขัดผิวกาย, การ
พอกกาย, วารีบําบัด, ทําเล็บ, บริการพิเศษ 
ผูใหสัมภาษณ : ตัวนี้มันมาจากพวกจีนบาง ไตหวัน, อินเดีย หรือกลุมคนช้ันสูง ท่ีเดินทางไปๆมาๆ 
ในตางประเทศมีการนําความรูตางๆ มาผสมผสานเพ่ือนํามาใหบริการเปนรูปแบบตางๆในสปาเปน
ศาสตรแบบการแพทยทางเลือก ถามวาความเหมาะสมสําหรับรูปแบบการบริการในทุกวันนี้ มัน
เปนเร่ืองของธุรกิจ แตตรงกันขามกับความคิดเห็นสวนตัว วารูปแบบการบริการสุขภาพแบบลานนา 
ซ่ึงจะมีการนวด, การกดจุด, การตอกเสน, การเช็ดแหก เราไมใชเชิงธุรกิจ เราจะเปนเชิงการเรียนรู, 
การอนุรักษ, การพัฒนา แตวาเราจะนําไปใชในรูปแบบการดูแลการรักษาสุขภาพ ยกตัวอยางเชน ใน
อนาคตจะมี พรบ.การปฎิรูปสุขภาพออกมา เพื่อเปนฐานใชรับรองทางกฎหมายใหเรา คนท่ีไดรับ
การฝกอบรมของเราก็จะได ออกบริการชุมชนบาง อยูในสถานีอนามัยบาง เปดคลินิกไดบาง ซ่ึงมัน
เปนการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ดูแลกันเองในสังคมลานนา อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียงอยางนี้
เปนตนฯ สนับสนุนใหชุมชนไดพึ่งพาตนเองได  
ผูสัมภาษณ : ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ รูปแบบสถานบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา ในจังหวัด
เชียงใหม 
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ผูใหสัมภาษณ : มีความคิดเห็นสถานท่ีบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา เปนเร่ืองเชิงธุรกิจ และยังไม
สัมผัสวาระบบบริหารการจัดการเปนอยางไร หรือมีรูปแบบการบริการอยางไร แตถาเอาคุณธรรม
นําหนา เอาภูมิปญญานําหนา เอาอุดมการณนําหนา ไมไดแอบแฝงธุรกิจอยางอ่ืนก็ไมวากัน และก็
ฝากดวยวาขอใหเปนเชิงสุขภาพจริง โดยพิจารณาจากกลุมเปาหมายสวนใหญท่ีเปน กลุมชาวตางชาติ
, และกลุมคนช้ันสูงตางๆ เปนหลัก 
ผูสัมภาษณ : กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณในคร้ังนี้ เปนไปดวยดี 
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ภาคผนวก ช 

 
 

แนวทางการสมัภาษณผูทรงคุณวุฒิทางดานการบําบัดสุขภาพลานนา  

คําชี้แจง 

วัตถุประสงคในการสัมภาษณคร้ังนี้ เพื่อตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมการบําบัด
สุขภาพลานนา เปรียบเทียบกับ การบําบัดแบบสปา สําหรับวิทยานพินธเร่ือง การออกแบบลานนา 
สปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
สวนท่ี 1. การสัมภาษณ 
1.ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือ  นามสกุล  เพศ  วันเดือนปเกิด  อายุ  และท่ีอยู  สถานภาพสมรส  วุฒิการศึกษา
อาชีพ  ท่ีทํางาน  ตําแหนง 

1.2 ผลงานทางวิชาการ 
1.3 บทบาททางสังคม 

2. เกี่ยวกับการบําบัดสุขภาพลานนา 
2.1 ประวัติความเปนมาของการแพทยพื้นบานลานนาในจังหวัดเชียงใหม 
2.2 สถานการณของหมอพืน้บานลานนา กับการแพทยแผนไทยและการแพทย 
      ทางเลือก 
2.3 การบําบัดสุขภาพแบบลานนา ประกอบไปดวยอะไรบาง, ชนิดใดเหมาะสม ท่ีจะ  
      นําไปใชกบั สปาลานนา ในจังหวดัเชียงใหม 
2.4 การนวดพืน้บานลานนา ประกอบไปดวยอะไรบาง, ชนิดใดเหมาะสม ท่ีจะนําไปใชกับ  
      สปาลานนา ในจังหวดัเชียงใหม 
2.5 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ รูปแบบกิจกรรมการบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา ใน  
     ปจจุบัน (กจิกรรมจําแนกเปน 8 ชนิด ไดแก การนวด, การนวดหนา, การกดจุด, การขัด
ผิว  กาย,  การพอกกาย, วารีบําบัด, ทําเล็บ, บริการพิเศษ)  
2.6 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ รูปแบบสถานบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา ในจงัหวัด 
      เชียงใหม  
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 ภาพประกอบรูปแบบกิจกรรมการบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา 
รูปแบบกิจกรรม จําแนกเปน 8 ชนิด ไดแก การนวด, การนวดหนา, การกดจุด, การขัดผิว

กาย, การพอกกาย, วารีบําบัด, ทําเล็บ, บริการพิเศษ  
Lanna Oasis Spa 

 
 
 
 
 
 

บานสบาย วิลเลจ 
 

Tao Garden 
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ภาพประกอบรูปแบบสถานบริการเพื่อสุขภาพลานนาสปา ในจังหวัดเชียงใหม 
The Spa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanna Oasis Spa 
 
 
 
 
 
 
 
 
บานสบาย วิลเลจ 
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สวนท่ี 2. แบบสอบถาม 
การแพทยพ้ืนบานลานนา (การบําบัดสุขภาพแบบลานนา) กลุมงานการแพทย

พ้ืนบาน  หมอพิธีกรรม หมอนวดพ้ืนบาน 
หมอกระดูก-หมอ
นํ้ามันพ้ืนบาน 

หมอสมุนไพร  

ยิ่งยง เทาประเสริฐ 
(2547) 

กลุมที่ 1). การ
ปองกันดูแลรักษา
สุ ข ภ า พ ด ว ย
พิ ธี ก ร ร ม  ห รื อ
พิ ธี ก ร ร ม บํ า บั ด 
ไดแก   กลุม ดู เมื่ อ
และทํานายฤกษยาม 
ก ลุ ม ข จั ด ป ด เ ป า 
ก ลุ ม ส ร า ง ข วั ญ
กําลังใจ กลุมเจริญ
สติและทําใจ  กลุม
สรางความรมเย็น
และเปนศิริมงคล   

กลุมที่ 2). การ
ปองกันดูแลรักษา
สุขภาพดวยวิธีกาย
บําบัด ไดแก 1). บีบ
เสน, ตอกเสน, บีบ
เอ็น, เอาเอ็น, ดัดดึง 
2). เขาเฝอก 3). 
ขวากซุย 4). เช็ด 5). 
แหก 6). ย่ําขาง 7). 
ตีดวยคอน /นมไม 
8). จอบพิษ 9). 
เหนน 10). ล่ันมาน/
บีบมาน 11). ฝงดิน 
12). แชนํ้ารอน-นํ้า
เย็น 13). ลาบสาร 
14). สับสาร 15). 
เปาหา 16). เช็ดไข 
17). แทงมือ 18). บง
กน,เกาะตุม 19). ขูด 
20). ปด 21). เผา
เทียน 22). ฮมไฟ
,ฮมควัน 23). ฟน
ดวยดาบ 

กลุมที่ 3). การ
ปองกันดูแลรักษา
สุ ข ภ า พ ด ว ย
ส มุ น ไ พ ร  ห รื อ
สมุนไพรบําบัด 

กลุมที่ 4). การ
ปองกันดูแลรักษา
สุขภาพดวยอาหาร
การกิน หรืออาหาร
บําบัด 

มาลี สิทธิเกรียงไกร 
(2543) 

7). การสูขวัญ 
สะเดาะเคราะห 8). 
การดูหมอ, ดูเมื่อ 

3). การยํ่าขาง 4). 
การเช็ดแหก 5). การ
ตอกเสน 6). การตอ
กระดูก, ขวากซุย 

1). การใชสมุนไพร 
2). การอบสมุนไพร 
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สวนท่ี 2. แบบสอบถาม 

ช่ือ -------------------------------------------------นามสกุล------------------------------------------------ 

ท่ีอยู ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ีทํางาน------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตําแหนง------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ผลงานทางวิชาการ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความชํานาญพิเศษ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• การวิเคราะหเปรียบเทียบ เพือ่หาความเหมือน และความแตกตางทางคุณลักษณะ, 
คุณสมบัติระหวาง การบําบัดสุขภาพลานนากับการบําบัดแบบสปา (เหมือน, แตกตาง) 

วิธีการบําบัดแบบสปา การบําบัดสุขภาพแบบ
ลานนา การนวด การกดจุด วารีบําบัด การบริการพิเศษ 
การใชสมุนไพร และการ
อบสมุนไพร 

    

การนวดทั่วไป และการ
นวดจุดเสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

    

การนวดบําบัดดวยความ
รอน, การเหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 
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• การเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ ระหวางกจิกรรมบําบัดสุขภาพลานนา กับองคประกอบการ
รับรูสัมผัสท้ัง 5 ของการบําบัดแบบสปา (สัมพันธ, ไมสัมพันธ) 

องคประกอบการรับรูสัมผัสทั้ง 5 ของการบําบัดแบบสปา การดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 
การใชสมุนไพร และ
การอบสมุนไพร 

     

การนวดทั่วไป และ
การนวดจุดเสนเอ็น 
ตางๆ, การตอกเสน 

     

การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การเหยียบ
เหล็กแดง (การยํ่าขาง) 

     

• การวิเคราะหลักษณะทางกจิกรรมการบําบัดสุขภาพลานนา (ใช, ไมใช) 

ลักษณะกิจกรรมของการบําบัดสุขภาพลานนา กิจกรรมการบําบัด
สุขภาพลานนา การ

ซักถาม
อาการ 

การไหว
ครู 

การนวด การกด
จุด 

การนวด
นํ้ามัน 

การใช
สมุนไพร 

การใช
ความรอน 

การใชไอ
นํ้า 

การใชสมุนไพร 
และการอบ
สมุนไพร 

        

การนวดทั่วไป 
และการนวดจุด
เสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

        

การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การ
เหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 
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• การวิเคราะหรายละเอียดพื้นท่ีใชสอยและองคประกอบตางๆ ของกิจกรรมฯ (โปรดระบุ
เปนขอๆ) 

รายละเอียดพ้ืนที่ใชสอยและองคประกอบตางๆของกิจกรรม กิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพ
ลานนา 

ตําแหนง-ที่ต้ัง ขนาดพ้ืนที่ การจัดวาง
พ้ืนที่ใชสอย 

อุปกรณ ครุภัณฑ สภาพแวด- ลอม 

การใชสมุนไพร 
และการอบ
สมุนไพร 

 

 

 

 

     

การนวดทั่วไป 
และการนวดจุด
เสนเอ็น ตางๆ, 
การตอกเสน 

 

 

 

 

     

การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การ
เหยียบเหล็กแดง 
(การยํ่าขาง) 
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ภาคผนวก ซ 
 
 

แบบสอบถามงานวิจยั 
เร่ือง 

ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอ กิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
และการใชลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

สําหรับ การออกแบบลานนาสปา จังหวดัเชียงใหม 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจตอ
กิจกรรมการดแูลบําบัดสุขภาพแบบลานนาและการใชลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน
พื้นถ่ินเชียงใหม สําหรับ การออกแบบลานนาสปา จังหวดัเชียงใหม เพือ่นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห 
และสรุปผล สําหรับงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทเร่ือง “การออกแบบลานนาสปาโดยใช
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม” 
 จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม ใหครบทุกขอตามความเปนจริง 
เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาและการออกแบบลานนาสปา ตอไป 
 แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 2 สวน 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

• ขอมูลสวนตัว 

• ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการสุขภาพแบบลานนา 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

• ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 

• ความพึงพอใจเกี่ยวกับท่ีวางทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบ
ลานนา และลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามน้ีเปนอยางสูง 
นายชัยทัต  พลูสวัสดิ์ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปตยกรรม 
         คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

___________________________________________________________________________ 
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1.1 ขอมูลสวนตัว  
คําช้ีแจงโปรดเขียนเคร่ืองหมาย          ลงใน         ชองคําตอบ ตามความเปนจริง 
1. เพศ 
   ชาย                     หญิง 
2. อายุ 
  ตํ่ากวา21ป         21-30 ป             31-40 ป             41-50 ป             51 ปข้ึนไป 
3. ภูมิลําเนา 
  จ.เชียงใหม          กรุงเทพฯ            อ่ืนๆ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
4. อาชีพ 
  รับราชการ             พนักงานบริษัท       ธุรกิจสวนตัว          อ่ืนๆ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
5.ทานเคยใชบริการสปา เพื่อสุขภาพหรือไม 
   เคย                     ไมเคย 
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการสุขภาพแบบลานนา 
 คําช้ีแจง ดูรูปภาพกจิกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนาแบบตางๆ ประกอบกับการตอบ
แบบสอบถามสวนตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
การตอกเสน                                                                      การนวดเอาเสนเอาเอ็น   
 
 
                การตอกเสน                         การใชสมุนไพร                              การอบสมุนไพร                              
                การนวดเอาเสนเอาเอ็น         การนวดบําบัดดวยความรอน(การย่ําขาง)         
6. ทานเคยไดรับการบริการทางดานสุขภาพแบบลานนา เชน การใชสมุนไพร, การอบสมุนไพร, 
การนวดเอาเสนเอาเอ็น, การตอกเสน, การนวดบําบัดดวยความรอน (การย่ําขาง) หรือไม 
    เคย                     ไมเคย             ไมแนใจ 
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7. ทานเคยไดรับการบริการสุขภาพลานนาแบบใดบาง ดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      การตอกเสน                           การใชสมุนไพร                      การอบสมุนไพร                            
     การนวดเอาเสนเอาเอ็น          การนวดบําบัดดวยความรอน(การย่ําขาง)          
2.1 ความพึงพอใจเกีย่วกับกจิกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
คําช้ีแจง ทานคิดวากจิกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพลานนาแบบตางๆ ดงัตอไปนี้ แบบใดมีความ
เหมาะสมสําหรับ การใหบริการหลักแบบลานนาสปา โปรดเขียนเคร่ืองหมาย          ลงในชองวาง 
หมายเลข 1-5 เรียงลําดับจากนอยไปหามาก (ตอบไดเพียงชองเดียว) 
 
  
 
 
 

                         เหมาะสม    เหมาะสม 
                          นอยท่ีสุด        มากท่ีสุด 

                                     1       2       3       4       5 
1. กิจกรรมการใชสมุนไพร      
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

       เหมาะสม    เหมาะสม 
                    นอยท่ีสุด        มากท่ีสุด 

                                        1       2     3       4        5 
2. กิจกรรมการอบสมุนไพร         
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                     เหมาะสม    เหมาะสม 
                       นอยท่ีสุด       มากท่ีสุด 

                                       1       2       3      4        5 
3. กิจกรรมการนวดเอาเสนเอาเอ็น        
 
 
 
 

                        เหมาะสม     เหมาะสม 
                       นอยท่ีสุด         มากท่ีสุด    

                          1       2       3       4       5 
4. กิจกรรมการตอกเสน        
 
 
 
 
 
 

                    
 
    

           เหมาะสม      เหมาะสม 
                        นอยท่ีสุด        มากท่ีสุด 

                                  1       2       3     4        5 
5. กิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอน (การย่ําขาง)   
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2.2 ความพึงพอใจเกีย่วกับท่ีวางทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา และลักษณะ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 
คําช้ีแจง ทานคิดวากจิกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กับท่ีวางทางกายภาพของเรือนพื้น
ถ่ินเชียงใหม แบบตางๆ แบบใดดังตอไปนี้ มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชเปนการออกแบบลานนา
สปา โปรดเขียนเคร่ืองหมาย         ลงในชองวางหมายเลข 1-5 เรียงลําดบัจากนอยไปหามาก (ตอบ
ไดเพยีงชองเดยีว) 
 
 

เหมาะสม     เหมาะสม 
     นอยท่ีสุด        มากท่ีสุด 

                                              1       2       3      4       5 
1. กิจกรรมการอบสมุนไพรโดยใชท่ีวางบริเวณใตถุนเรือน         
 
 

เหมาะสม     เหมาะสม 
     นอยท่ีสุด        มากท่ีสุด 

                                 1       2        3      4       5 
2. กิจกรรมการนวดแบบตางๆโดยใชท่ีวางบริเวณหองนอน                   
 
 

เหมาะสม     เหมาะสม 
     นอยท่ีสุด        มากท่ีสุด 

                      1        2       3      4       5 
3. กิจกรรมการนวดแบบตางๆ โดยใชท่ีวางบริเวณเต๋ิน (ท่ีกึ่งเปดโลง)       
 
 

เหมาะสม     เหมาะสม 
     นอยท่ีสุด        มากท่ีสุด 
               1        2       3      4       5 

4. กิจกรรมการนวดแบบย่ําขาง โดยใชท่ีวางบริเวณชาน (ท่ีโลง)            
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5. ทานมีความพึงพอใจตอลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ           เหมาะสม     เหมาะสม 
ของเรือนพื้นถ่ินไดแก ขวง ตัวเรือน และองคประกอบตางๆ               นอยท่ีสุด      มากท่ีสุด        
สําหรับการออกแบบลานนาสปา จังหวดัเชียงใหม       1       2        3      4       5 
  
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ทานมีความพึงพอใจตอลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ เหมาะสม     เหมาะสม 
สวนกิจกรรมการอบสมุนไพร บริเวณใตถุนของเรือนพื้นถ่ิน           นอยท่ีสุด      มากท่ีสุด   
สําหรับการออกแบบลานนาสปา จังหวดัเชียงใหม         1       2        3      4       5           
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7.  ทานมีความพึงพอใจตอลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ         เหมาะสม     เหมาะสม 
สวนกิจกรรมการนวดเอาเสนเอาเอ็น บริเวณหองนอนของเรือน  นอยท่ีสุด      มากท่ีสุด        
พื้นถ่ินสําหรับการออกแบบลานนาสปา จังหวัดเชียงใหม            1        2       3      4       5 
          
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ทานมีความพึงพอใจตอลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ เหมาะสม     เหมาะสม 
สวนกิจกรรมการนวดแบบย่ําขาง บริเวณชานของเรือนพื้นถ่ิน นอยท่ีสุด      มากท่ีสุด        
สําหรับการออกแบบลานนาสปา จังหวดัเชียงใหม            1        2       3      4       5        
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ   นายชัยทัต  พูลสวัสดิ์ 
วัน เดือน ป เกิด  15 ตุลาคม 2515 
ประวัติการศึกษา สําเ ร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียน  มงฟอรตวิทยาลัย              

จ.เชียงใหม ปการศึกษา 2530  
สํ า เ ร็จการ ศึกษาประกาศนีย บัตรวิชา ชีพ  แผนกสถาปตยกรรม              
คณะสถาปตยกรรม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ    
ปการศึกษา 2533 
สํ า เ ร็ จการ ศึกษาประกาศนี ย บัตรวิชา ชีพ ช้ัน สูง  สาขางานรอง
สถาปตยกรรมภายใน    แผนกสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ  ปการศึกษา 2535  
สําเ ร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาศิลปประยุกต    
วิ ช า เ อ ก อ อ ก แ บ บ ต ก แ ต ง ภ า ย ใ น  คณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร                  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.ปทุมธานี ปการศึกษา 2537 

ทุนการศึกษา  ไดรับทุนศึกษาตอปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536-2537 
   ไดรับทุนศึกษาตอปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา 2547-2548 
ประสบการณ (ถามี)  
ผลงานวิจัย (ถามี)  
 


