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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษา การออกแบบลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน
เชียงใหม  ทําการศึกษาองคประกอบในสวนสําคัญตางๆ ดังตอไปนี้  

2.1 สปา (SPA)  
2.2 การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา (Lanna Health Treatment) 
2.3 สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม (Physical Environment of Lanna 

Vernaccular House) 
 

2.1 สปา (SPA) 
สปา (SPA) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “Sonus Per Aqua” หมายถึง Health Through 

Water คือการใชประโยชนจากน้ําพุรอนหรือน้ําแรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ วิธีการเชนนึ้มีมาต้ังแต
สมัยโรมัน ท่ีคนในสังคมช้ันสูงจะนิยมอาบน้ําท่ีโรงอาบน้ําสาธารณะ (Therme) เพื่อการพักผอน 
จากนั้นความนิยมดังกลาวก็ไดหายไป จนกระท่ังศตวรรษท่ี 19 ไดกลับมาฟนฟูอีกคร้ัง เม่ือเมืองช่ือ
วา SPA ในประเทศเบลเยี่ยม ท่ีมีบอน้ําพุรอนสําหรับผูปวยใชแชรักษาโรคแหงแรกของโลก (บุษบง 
จําเริญดารารัศมี, 2546)  

สําหรับประเทศไทย กิจกรรมสปาเพื่อสุขภาพไดกําเนิดข้ึนใน ปพ.ศ. 2546 โดยกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดลักษณะของกิจการสปาเพื่อสุขภาพดังนี้ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ คือ การ
ประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ โดยบริการหลักท่ีจัดไวประกอบดวย การนวด
เพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพ อาจมีบริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร ตลอดจนแพทยทางเลือกอ่ืนๆ  

ในกิจกรรมการนวดเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงคลายกับกิจกรรมการนวดแบบไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการผอนคลายกลามเนื้อ ความเมื่อยลา ความเครียดดวยวิธี การกด การคลึง การบีบ การจับ การ
ดัด การดึง การประคบ การอบ หรือวิธีการอ่ืนใดตามศาสตรและศิลปะ ของการนวดเพ่ือสุขภาพ 
(กระทรวงสาธารณะสุข, 2546) 
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2.1.1 ประเภทของสถานประกอบการสปา  
รูปแบบของธุรกิจสปามีการประยุกตหรือผสมผสานใหเกิดลักษณะท่ีโดดเดน 

สรางเอกลักษณใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแตละกลุม รูปแบบสปาสากล จําแนกออก
ไดเปน 6 ลักษณะ (สุภาวดี โกมารทัต, 2548) ไดแก  

1). น้ําพุรอนสปา (Spring Spa) เปนรูปแบบดั้งเดิมของสปาท่ีไดรับความนิยมใน
ตางประเทศ เนื่องจากน้ําพุรอนและนํ้าแรนั้นมีแรธาตุตางๆ ซ่ึงสามารถลดอาการเจ็บปวยบางชนิด 

2). คลับสปา (Club Spa) เปนสปาขนาดเล็กซ่ึงจัดไวเปนสวนหน่ึงของสถาน
บริหารรางกาย (Fitness) หรือศูนยสุขภาพ (Health Club) เพื่อใหผูมาออกกําลังกายไดผอนคลาย
ความตึงเครียดไดอีกทางหนึ่ง คลายคลึงกับสปาแบบ Cruise Ship Spa   

3). โรงแรมหรือรีสอรทสปา (Hotel / Resort Spa) เปนสถานท่ีพักผอนพรอม
ใหบริการดานการนวดบําบัดโดยเฉพาะท้ังยังเนนในเร่ืองของบรรยากาศและทัศนียภาพท่ีสวยงาม  

4). เดสทิเนช่ันสปา (Destination Spa) เปนสถานบริการแบบองครวม คือ บริการส
ปาแบบครบวงจรโดยบําบัดท้ังรางกายและจิตใจไปพรอมกัน ผูท่ีเขาพักตองเขารวมกิจกรรมกับ
ทางสปาภายใตโปรแกรมท่ีจัดไวใหเลือก  

5). เดยสปา (Day Spa) เปนลักษณะของสปาที่เนนความสวยงาม ใชเวลาบําบัด
เพียงระยะส้ันๆ การใหบริการจึงไมจําเปนตองข้ึนกับสถานท่ีต้ังหรือสภาพแวดลอม  

6). เมดิคัลสปา (Medical Spa) เปนการนําศาสตรทางการแพทยสมัยใหมมา
ผสมผสานกับการแพทยทางเลือก ซ่ึงบริการนี้มักอยูตามสถานรักษาพยาบาล โดยมีบุคลากรและ
แพทยผูเช่ียวชาญทําการบําบัดรักษา  

2.1.2 องคประกอบท่ีสําคัญในสปา 
สปาเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป หมายถึงการบําบัดดูแลสุขภาพแบบองครวมดวยวิธีทาง

ธรรมชาติท่ีใชน้ําเปนองคประกอบในการบําบัดดวยวิธีการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ โดยใชศาสตรดาน
การรับรูทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 (กระทรวงสาธารณะสุข, 2546) ไดแก  

1). รูป (Form) ส่ิงท่ีสามารถมองเห็น ท้ังท่ีมนุษยสรางสรรค และธรรมชาติ
สรางสรรค เชน การตกแตงภายใน รูปแบบสถาปตยกรรม การจัดภูมิทัศนโดยรอบ ตลอดจน
สภาพแวดลอมตางๆ เชน แมน้ํา ลําธาร ภูเขา ปาไม เปนตน 

2). รส (Taste) โภชนบําบัดตามกระแสนิยมธรรมชาติ ท่ีเกี่ยวกับการเสริมสราง
สุขภาพ ลดมลพิษในรางกาย อาหาร, เคร่ืองดื่มจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ  

3). กล่ิน (Aromatherapy) การบําบัดดวยกล่ินหอมจากธรรมชาติ ใชศาสตรดาน
การบําบัดดวยกล่ินหรือสุคนธบําบัด (Aromatherapy) เปนศาสตรท่ีเช่ือวาน้ํามันหอมระเหยตางๆ มี
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ผลใหระบบการทํางานของอวัยวะตางๆในรางกาย สมอง จิตใจ เกิดภาวะสมดุล และ สามารถบําบัด
โรคได  

4). เสียง (Sound& Music) เกี่ยวกับทางการบําบัดดวยเสียง ปจจุบันการแพทย
สมัยใหมมีการใชประโยชนจากการบําบัดดวยเสียงในการรักษาโรค กลามเน้ือ กระดูก ไมเกรน 
เกี่ยวกับทางดานจิตใจ ศาสตรดานดนตรีบําบัดและ เสียงจากธรรมชาติ เชน เสียงของสายนํ้าตางๆ 
(น้ําพุ, น้ําตก) ทําใหเกิดความสบายใจ ลดคลายความเครียดได  

5). สัมผัส (Touch) ไดแก ศาสตรการนวด (Massage) ชวยปรับปรุงระบบ
ไหลเวียนโลหิต กลามเนื้อระบบประสาท บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดคอ 

 
จากการศึกษาหลักการเกี่ยวกับสปา สามารถสรุปไดวา 
- สปา หมายถึงการบําบัดดูแลสุขภาพแบบองครวมดวยวิธีทางธรรมชาติท่ีใชน้ํา

เปนองคประกอบในการบําบัดดวยวิธีการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ  
- องคประกอบท่ีสําคัญในการบําบัดของสปา คือการบําบัดดูแลสุขภาพแบบองค

รวมสปาโดยใชศาสตรดานการรับรูทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส โดย
สวนท่ีจะทําการศึกษาคือ องคประกอบดานรูป (Form) เชน ท่ีวางทางกิจกรรมทางดานการบริการ
สุขภาพ และลักษณะสภาพแวดลอมเรือนพื้นถ่ินแบบลานนา  

  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงองคประกอบทางดานรูปในการบําบัดของสปาไดแก ซุมทางเขา, ตัวอาคาร 
ท่ีมา : องคประกอบดานรูปตางๆ จาก โรงแรม รีสอรทแอนดสปา ในจังหวัดเชียงใหม 

2.1.3 สปาแบบไทย  
มีการแบงสปาออกเปน 3 แบบ (แพทยแผนไทย, 2545) ไดแก 
1). สปาแบบตะวันตก เปนการดูแลบําบัดสุขภาพและเคร่ืองมือตามแบบตะวันตก

มาใช  
2). สปาแบบประยุกต คือการผสมผสานระหวางศาสตรการดูแลบําบัดสุขภาพตาม

แบบตะวันตก กับภูมิปญญาไทย และเรียกคําเฉพาะวา ไทยสปา  
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3). สปาแบบไทยเปนของสปาแบบไทยท่ีเช่ือมโยงมาจากภูมิปญญาชุมชน อาจจัด
บรรยากาศใหเปน บาน เปนสวน และเรียกคําเฉพาะวา ไทยสบาย  

2.1.4 รูปแบบการใหบริการของสปาไทย การแบงประเภทการใหบริการของสปา
ไทย จําแนกออกเปน 8 รูปแบบ (บุษบง จําเริญดารารัศมี, 2546) ดังนี้     

1). การนวด (Massage) มีการนวดแบบตางๆที่นํามาใหบริการ เชน แบบราชสํานัก
, นวดเชลยศักดิ์ หรืออาจเปนการนวดดวยน้ํามันหอมระเหย นวดดวยสมุนไพร ฯลฯ  

2). การนวดหนา (Facial Massage) ไดแก การทําความสะอาดผิวหนา, การนวด
หนา, การอบไอน้ํา  

3). การกดจุด (Acupressure) เปนการผสมผสานการนวดเขากับการฝงเข็ม นักกด
จุดจะใชหัวแมมือท่ีแข็งแรงกด หรือใชนิ้วนวด “จุด” บนรางกายเพ่ือบรรเทาอาการปวด เช่ือวาการ
นวดบริเวณ จุดสะทอนกลับของฝาเทาสามารถรักษาโรคตางๆ ของรางกาย ท่ีสัมพันธกับจุด
เหลานั้นได  

4). การขัดผิวกาย (Body Scrub) เปนการขจัดเซลลผิวท่ีเส่ือมสภาพใหหลุดออก 
ชวยปรับสภาพผิวใหขาวนวลข้ึนมีการนําสารตางๆมาใชขัดผิว เชน น้ําผ้ึง, น้ํามันงา (Sesame Scrub) 
และสมุนไพรไทย (Natural Thai Herbal Rub) เปนตน  

5). การพอกกาย (Body Wrap, Body Masque) การพอกตัวดวยผลิตภัณฑธรรมชาติ   
6). วารีบําบัด (Hydrotherapy) การใชน้ําเปนตัวกระตุนและเพิ่มพลังในการเยียวยา

ตัวเองของรางกายซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแก การแชหรือการอาบน้ํา การฉีดน้ํา การอบดวยไอน้ํา การ
ประคบ การหอดวยผาเย็น รวมถึงกายภาพบําบัดในน้ํา เปนตน  

7). ทําเล็บมือเล็บเทา (Pedicure-Manicure) เปนบริการเสริมความงาม ทําความ
สะอาดเล็บมือ เล็บเทา ทาสีเล็บ ฯลฯ  

8). บริการพิเศษ ไดแก การเขาถึงจิตวิญญาณ การกลับสูสามัญ  
จากการศึกษาสปาแบบไทย การแบงประเภทของสปาออกเปน 3 แบบของกลุม

แพทยแผนไทยไดแก สปาแบบตะวันตก สปาแบบประยุกต และสปาแบบไทย  
รูปแบบการใหบริการของสปาไทย การจําแนกรูปแบบการใหบริการของสปาไทย 

โดยแบงเปน 8 รูปแบบของ บุษบง จําเริญดารารัศมี ไดแก การนวด, การนวดหนา, การกดจุด, การ
ขัดผิว, การพอกตัว, วารีบําบัด, การทําเล็บมือเล็บเทา, การบริการพิเศษ  

สรุปไดวารูปแบบการใหบริการของสปาไทย การจําแนกรูปแบบการใหบริการ
ของสปาไทย โดยแบงเปน 8 รูปแบบ (บุษบง จําเริญดารารัศมี) เปนการผสมผสานระหวางศาสตร
การดูแลบําบัดสุขภาพตามแบบตะวันตก กับภูมิปญญาไทย เปนสปาแบบประยุกต โดยกลุมแพทย
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แผนไทย เรียกวา “ไทยสปา” สวนสปาแบบไทย หรือ  “ไทยสบาย” มีการใชภูมิปญญาชุมชน ใน
การใหบริการของสปาหรือการแพทยทางเลือกท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังทางดานการดูแลบําบัด
สุขภาพและทางดานท่ีอยูอาศัย จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาลานนาสปาในคร้ังนี้สรุปได
วา การแบงประเภทลานนาสปา โดยแบงตามแพทยแผนไทยจัดอยูในประเภทกลุมสปาแบบไทย 
หรือ “ไทยสบาย” ซ่ึงลานนาสปาควรมีการใชภูมิปญญาทางดานการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
และดานสภาพแวดลอมของเรือนพื้นถ่ิน สวนจัดตามประเภทของสปาสากล การศึกษาสรุปไดวา
ลานนาสปา ไมสามารถแบงตามรูปแบบสปาสากลได กลาวคือเหมือนกับ Day Spa ตรงท่ีใชเวลา
บําบัดเพียงระยะส้ัน ตางกันท่ีไมเนนความสวยงาม และไมจําเปนตองข้ึนกับสถานท่ีต้ังหรือ
สภาพแวดลอม เหมือนกับ Destination Spa คือการบริการแบบองครวม ดวยการบําบัดท้ังทาง
รางกายและจิตใจไปพรอมกัน ตางกันท่ีไมจําเปนตองมีท่ีพัก และมีโปรแกรมสําหรับกิจกรรมใน
การบริการ และเหมือนกับ Medical Spa คือผานบุคลากรและแพทยผูเช่ียวชาญทําการบําบัดรักษา 
ตางกันคือ ไมอยูในโรงพยาบาลและไมใชศาสตรการแพทยสมัยใหมผสมกับการแพทยทางเลือก  

2.1.5 การจําแนกขอมูลกิจกรรมสปา  
 การรวบรวมขอมูลภาคเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสปา ท้ังทางดาน เอกสาร 

บทความ งานวิจัยตางๆ มีการสรุปจําแนกประเภท หรือกิจกรรมการใหบริการสปา มีความ แตกตาง
กันอยางมาก จึงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสปาท้ังหมด นํามาทําการจัดกลุม-จําแนก
ประเภท และวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธ ความเหมือน และความแตกตาง ของรูปแบบการ
ใหบริการสปาแบบตางๆ  

1) การจําแนกประเภท การใหบริการสปา ในประเทศไทย จากขอมูลภาคเอกสาร 
(ดูภาคผนวก ก)  
  2) สรุปการจําแนกประเภทการใหบริการสปา ผูวิจัยไดสรุปแบงออกเปน 3 กลุม  
ไดแกบริการหลัก, บริการเสริม, แพทยทางเลือกโดยใชเกณฑ ความหมายและลักษณะของกิจกรรม 
สปาเพื่อสุขภาพ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว ไดดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 2.1 สรุปการจําแนกประเภทการใหบริการสปา ไดแกบริการหลัก, บริการ

เสริม, แพทยทางเลือก 
บริการหลัก บริการเสริม แพทยทางเลือก 

ผอนคลายความเครียด (Relax 
Oriented Service) 

• การนวดดวยนํ้ามันหอม
ระเหย, สุคนธบําบัด 
(Aromatherapy) 

• การนวดไทย (Thai 
Massage) 

• การนวดเทา
(Reflexology) 

• การนวดหลังไหลและ
ศีรษะ(Body Treatment) 

• การขัดผิวดวยสมุนไพร, 
การขัดผิว (Brush and 
Tone) 

• การทําทรีทเมนตหนา 
(Facial Treatment) 

• การนวดประคบ
สมุนไพร (Massage 
Therapy) 

• การนวดแบบสวีดิช 
(Swedish Massage)   

• การบําบัดดวยนํ้า, ไฮโดร
เทอราพี (Hydrotherapy) 

• การบําบัดดวยความรอน 
(Heat Treatment) 

• อาหารและเครื่องด่ืม
สุขภาพ (Natural 
hygiene) 

บํารุงรักษาสุขภาพ (Wellness 
Oriented Service)  

• การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

• แอโรบิค (Aerobics) 

• การออกกําลังกายในสระ
นํ้า 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 
 
 

• การนวดแบบจีนโบราณ 
(Acupressure) 

• การฝงเข็มบําบัด 
(Acupuncture) 

• อายุรเวท (Ayuraveda) 

• การบําบัดดวยการสะกด
จิต (Autogenic Training) 

• วิธีการทดนํ้าสูตรเขมขน
เขาไปชําระลางลําไสใหญ 
(Colonic) 

• เพาเวอรโยคะ (Power 
Yoga) 

• ฯลฯ 
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จากตารางท่ี 2.1 สามารถสรุปไดวาการใหบริการสปาแบบสากล แบงออกเปน 3

กลุม ไดแก บริการหลัก, บริการเสริม, แพทยทางเลือก   
กลุมบริการหลัก แบงออกไดเปน 11ประเภทไดแก การนวดดวยน้ํามันหอมระเหย, 

สุคนธบําบัด (Aromatherapy) การนวดไทย (Thai Massage) การนวดเทา(Reflexology) การนวด
หลังไหลและศีรษะ(Body Treatment) การขัดผิวดวยสมนุไพร, การขัดผิว (Brush and Tone) การทาํ
ทรีทเมนตหนา (Facial Treatment) การนวดประคบสมุนไพร (Massage Therapy) การนวด
แบบสวีดิช (Swedish Massage)  การบาํบัดดวยน้ํา, ไฮโดรเทอราพี (Hydrotherapy) การบําบัดดวย
ความรอน (Heat Treatment) อาหารและเคร่ืองดื่มสุขภาพ (Natural hygiene) 

กลุมบริการเสริม แบงออกไดเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมบํารุงรักษาสุขภาพ  
(Wellness Oriented Service) และกลุมเสริมความงาม (Beauty Oriented Service) โดยกลุม
บํารุงรักษาสุขภาพ (Wellness Oriented Service) แบงออกเปน 6 ประเภท ประกอบดวย การออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ แอโรบิค (Aerobics) การออกกําลังกายในสระนํ้า หรือระบําใต (Aqua 
Stretching) ฟตเนต โพรไฟล (Fitness Profile) เวท เทรนนิ่ง (Weight Training) การฝกสมาธิ ฯลฯ 
และกลุมเสริมความงาม (Beauty Oriented Service) แบงออกเปน 3 ประเภท ประกอบดวย บอดี้ 
คอนดิชันนิง (Body Conditioning) อิเล็คโทรเทอราพี (Electrotherapy) การทําเล็บมือเล็บเทา 
(Pedicure-Manicure) ฯลฯ 

กลุมแพทยทางเลือกแบงออกไดเปน 6 ประเภทไดแก การนวดแบบจีนโบราณ  
(Acupressure) การฝงเข็มบําบัด (Acupuncture) อายุรเวท (Ayuraveda) การบําบัดดวยการสะกดจติ 
(Autogenic Training) วิธีการทดนํ้าสูตรเขมขนเขาไปชําระลางลําไสใหญ (Colonic) เพาเวอรโยคะ 
(Power Yoga) ฯลฯ 

จากการจําแนกประเภทของการบริการของสปาไทย สามารถสรุปแบงออกไดเปน  
3 กลุม ไดแกบริการหลัก, บริการเสริม, แพทยทางเลือกโดยใชเกณฑ ความหมายและลักษณะของ
กิจกรรมสปาเพ่ือสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2546) สวนจําแนกประเภทของสปาแบบไทย หรือ 
“ไทยสบาย” ตามกลุมแพทยแผนไทย การศึกษาพบวามมประเภทการบริการที่ตรงตามเกณฑ 
กลาวคือมีการใชภูมิปญญาดานการดูแลสุขภาพและดานท่ีอยูอาศัย อยูในกลุมบริการหลัก โดย
สามารถแบงประเภทออกเปน 6 ประเภท ไดแก การนวดดวยน้ํามันหอมระเหย, สุคนธบําบัด 
(Aromatherapy) การนวดไทย (Thai Massage) การขัดผิวดวยสมนุไพร การนวดประคบสมุนไพร 
(Massage Therapy) การบําบัดดวยความรอน (Heat Treatment) และอาหารและเคร่ืองดื่มสุขภาพ 
(Natural hygiene)  
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  โดยผูวิจยัจะนําผลการศึกษาท่ีได คือประเภทการบริการของสปาแบบไทย ท้ัง 6 
ประเภทไปทําสัมภาษณกลุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อการเปรียบเทียบความสัมพันธทางองคประกอบและ
คุณลักษณะกบัการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ตอไป 

2.1.6 องคประกอบการใชพื้นท่ีในสปา  
จากการศึกษารูปแบบการใหบริการสปาสําหรับสปาไทย ท่ีไดกลาวมาขางตน 

สวนสําคัญสําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ ในดานการบริการ คือ การกําหนดพื้นท่ีใชสอย เปนสวน
ตางๆ เชน สวนบริการ, สวนตอนรับ, สวนพักคอย, สวนขายสินคา นอกจากน้ียังมี สวนพื้นท่ีใช
สอย ซ่ึงเปนองคประกอบเสริมดานบริการ เชน สวนสํานักงาน, สวนเก็บของ, สวนหองน้ํา โดย
ศึกษาการแบงสัดสวน องคประกอบการใชพื้นท่ีในสปา สามารถจําแนกออกเปน 7 สวน (สุภาวดี 
โกมารทัต, 2548) ดังตอไปนี้  

 
รูปท่ี 2 การแบงสัดสวนองคประกอบพื้นท่ีใชสอยภายในสปา  
ท่ีมา : หนังสือ Relax: Spa Design, 2548 
A สวนบริการ รูปแบบหองนวดจะข้ึนอยูกับความตองการเชนจะแยกการใชงาน

ออกเปนหองๆ หรือใชงานรวมกันเปนพื้นท่ีเดียว ประกอบดวยเตียงนวด เกาอ้ีสําหรับเทอราปสต 
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เตียงสําหรับการนวด                                                                                                                                               เตียงสําหรับการนวด 
 
เกาอี้สําหรับเทอราปสต                                                                                         เบาะสําหรับรองนวด 

 
สวนอาบนํ้า 
                                                                                                                                     โตะวางเคร่ืองด่ืม           โตะกลาง 

วางเคร่ืองด่ืม 
สวนนั่งพักและ            เบาะน่ังพัก 
จัดวางตกแตง 
ตะเกียงนํ้ามัน 
สวนอางลางหนา 
อางลางมือ 

รูปท่ี 3 การจัดพื้นท่ีใชสอยในสวนใหบริการ  
ท่ีมา : หนังสือ Relax: Spa Design, 2548 
B สวนตอนรับ เปนสวนหนาของสถานบริการ คือเปนจุดลงทะเบียน ติดตอ

สอบถาม หรือบางโอกาสก็เปนพื้นท่ีรับคําปรึกษา ข้ึนอยูกับลักษณะของแตละสถานบริการ เชน
สถานบริการขนาดเล็ก เคานเตอรถือเปนจุดเดียวในการตอนรับลูกคา 

 
 
 

     
   เคร่ืองรูดบัตรเครดิต 
   เคร่ืองโทรสาร 

    
 

เคร่ืองโทรศัพท 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
       ทางเขา                                                       ภาพแสดงระยะสัดสวนมาตรฐานของเคานเตอรแบบสากล 

รูปท่ี 4 การจัดพื้นท่ีใชสอยในสวนตอนรับ 
ท่ีมา : หนังสือ Relax: Spa Design, 2548 
C สวนพักคอย สําหรับสปาขนาดเล็ก พื้นท่ีสวนพักคอยอาจไมมีความจําเปนมาก

นัก เพราะเนนใหบริการกับลูกคาชนิดตายตัว โดยใหเลือกลักษณะตามเมนูท่ีกําหนดไว ไมเนนการ
ใหคําปรึกษา ดังนั้นอาจจัดหาชุดเกาอ้ีนั่งประมาณ 2-3 ตัวไวใหลูกคาไดนั่งรอเพื่อใชบริการก็นาจะ
เพียงพอ 
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D สวนขายสินคา สําหรับธุรกิจสปาท่ีคอนขางเต็มรูปแบบ ก็มักจะมีสวนขายสินคา
และผลิตภัณฑของสปา ซ่ึงนอกจากการบริการแลว ลูกคายังสามารถนําผลิตภัณฑท่ีจําหนายกลับไป
ใชในลักษณะโฮมสปาไดอีกดวยโดยมากพื้นท่ีขายสินคาจะอยูในบริเวณสวนพักคอย  

E สวนสํานักงาน ในกรณีรานหรือสถานประกอบการเปนธุรกิจสปา ขนาดใหญ
เต็มรูปแบบ ตองมีสํานักงานท่ีตอบสนองใชงานท่ัวไป คือสามารถรองรับอุปกรณสํานักงานตางๆ
ได โดยรูปแบบสํานักงานอาจเปนพื้นท่ีทํางานรวมอยูในหองเดียวกัน  

F สวนเก็บของ สวนเก็บของสําหรับสปามักหมายถึงพื้นท่ีเก็บผลิตภัณฑซ่ีงใชใน
การบริการและอุปกรณตางๆ เชน ผาเช็ดตัวสําหรับผลัดเปล่ียน ชุดผาปูท่ีนอน ผาคลุมเตียงนวด 
รวมท้ังท่ีเก็บส่ิงของหลังจากใชงานเรียบรอยแลวอาจเปนแคตูเก็บของหรือหองเก็บของท่ีคอนขาง
มิดชิดก็ได  

G สวนหองน้ํา หองน้ําถือเปนสวนบริการเบ้ืองตนสําหรับสถานประกอบการ
โดยท่ัวไป หองน้ําจะมีจํานวนมากหรือนอยใหพิจารณาจากเทศบัญญัติและจํานวนผูเขารับการ
บริการเปนหลัก 

จากการศึกษาองคประกอบการใชพื้นท่ีในสปา สรุปไดวา สวนบริการของสปา มี
พื้นท่ีใชสอยมากท่ีสุด มีอัตราสวนเทากับ 65% ของพ้ืนท่ี รองลงมาเปนสวนพักคอย พื้นท่ีใชสอย มี
อัตราสวนเทากับ 10% ของพื้นท่ี และสวนตอนรับ, สวนขายสินคา, สวนสํานักงาน, สวนเก็บของ, 
สวนหองน้ํา มีพื้นท่ีใชสอยเทาๆกัน มีอัตราสวนเทากับ 5%ของพื้นท่ี  

 
2.2 การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา (Lanna Health Treatment) 

2.2.1 วิธีการดูแลสุขภาพของชาวลานนา 
ชาวลานนาจะมีวิธีดูแลสุขภาพกันเองต้ังแตในระดับครอบครัวจนกระท่ังการไป

พบหมอเมืองตามระบบความคิด ความเชื่อท่ีมีตอความเจ็บปวยนั้น โดยท่ัวไปหากมีอาการเจ็บปวย 
ชาวบานจะมีวิธีดูแลสุขภาพสามารถจําแนกออกไดเปน 9 ประเภท (มาลี สิทธิเกรียวไกร, 2543) 
ดังนี้  

1) การใชสมุนไพร การใชสมุนไพรเพื่อรักษาจะมีการวินิจฉัยโรคกอน แลวจึงใช
สมุนไพรเพ่ือปรับสมดุลธาตุ รูปแบบของยาสมุนไพรท่ีใชกับผูปวย จะเปนการนําสมุนไพรสดมา
ตม ฝนหรือบดใหเปนผง ปนเปนลูกกลอน หรือลูกประคบ 
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รูปท่ี 5 การปรุงยาสมุนไพรของคนลานนา ไดแก สมุนไพรตางๆ, กรรมวิธีการทําลูก
ประคบ 
ท่ีมา : หนังสือ Lanna Renaissance, 2006 

2). การฮมยาหรือการอบสมุนไพร เปนการนําสมุนไพรหลายชนิดมาตมกับน้ํา 
และใชไอน้ํานั้นมาสูดดมหรืออบตัว สวนใหญจะทําในผูหญิงหลังคลอดหรือผูท่ีฟนไขใหมๆ  

3). การย่ําขาง เปนวิธีท่ีชวยลดความปวดเม่ือย อัมพฤกษ กอนจะทําการย่ําขาง
จะตองมีพิธีไหวครู หมอเมืองท่ีจะทําการย่ําขางจะเตรียมขาง (แผนเหล็กชนิดหนึ่ง) วางไวบนเตาไฟ 
หมอเมืองจะเอาเทาจุมน้ําปูเลย คือน้ํามันไพล ท่ีผานการปลุกเสกแลว หลังจากนั้นเอาเทาไปย่ําบน
ขางรอนและนําเทาไปสัมผัสกับบริเวณท่ีผูปวยปวดเม่ือยทันที ทําซํ้าๆ กันจนกระท่ังผูปวยรูสึกดีข้ึน 
นอกจากนี้การรักษาดวยการใชขางในสมัยกอนยังมีอยูหลายวิธี (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2546) เชน ป
ขาง คือการเปาหรือพนน้ํา “ปูเลย” (ไพล) ลงบนขางจะมีไอน้ําพุงไปปะทะกับบริเวณท่ีเกิดพยาธิ
สภาพของผูปวยซ่ึงอยูเหนือขาง อังขาง คือการเอาน้ํา “ปูเลย” (ไพล) พรมลงบนขางท่ีรอนแลวเอา
เทามาอังท่ีขาง จูขาง คือ การเอาหอยาสมุนไพรชุบน้ํายาแลวมาวางบนขาง แลวเอามาประคบกับ
บริเวณท่ีเกิดพยาธิสภาพของผูปวย 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงการย่ําขาง และการตอกเสน 
 ท่ีมา : หนังสือ Lanna Renaissance, 2006  
4). การเช็ดแหก เปนการรักษาความเจ็บปวยเนื่องจากความเจ็บปวยท่ีเกิดจากแมลง

มีพิษกัดตอย การเช็ดแหก ทําโดยนําอุปกรณในการเช็ดแหกมาลูบไลบริเวณท่ีปวด บวมอยางแรง
พรอมท้ังทองคาถาไปดวย ทําซํ้ากันประมาณ 3 รอบ อุปกรณในการเช็ดแหกมีหลายอยางเชน ใบพลู 
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มีด เข้ียวเสือโครงหรือเข้ียวสัตวปา เขาควายสะเด็น เปนเขาควายท่ีชนกันแลวหัก หลังจากนั้นนํามา
ทําเปนมีดโดยเสกคาถาเขาไปดวย  

5). การตอกเสน เปนการรักษาผูปวยท่ีมีอาการปวดเม่ือยลาตรงบริเวณกลามเนื้อ
ตางๆ กลามเน้ือเฉพาะจุด การปวดตามขอ โรคกระดูกทับเสน โรคเสนเอ็น อัมพฤกษอัมพาต เปน
ตน โดยมีอุปกรณประกอบเปนไม 2 ช้ิน ไมแบบคอนไวสําหรับตอก และไมแบบล่ิมไวกดนวด
เฉพาะจุด  

6). การตอกระดูกหรือขวากซุย เปนการรักษากระดูกหัก ใชน้ํามันงาท่ีผานการปลุก
เสกแลวทาบริเวณท่ีหัก หลังเสร็จพิธีแลวผูปวยจะตองดื่มน้ํามนตรวมดวย  

7). การสูขวัญ สะเดาะเคราะห ชาวลานนาเช่ือวาคนเรามีขวัญท้ังส้ิน 32 ขวัญ หาก
ขวัญหายคือตกหลน ไมอยูกับคนน้ัน จะทําใหไมสบาย จึงจําเปนตองทําพิธีสูขวัญ ใหหายจากความ
ไมสบายเหลานั้น  

8). การดูหมอหรือดูเม่ือ เม่ือสมาชิกคนใดเจ็บปวยจะไปถามเม่ือคือดูหมอ โดย
หมอเม่ือจะซักถามวัน เดือน ปเกิด และเวลาตกฟาก เม่ือคํานวณตามหลักโหราศาสตร เพื่อทํานายวา
สาเหตุการเจ็บปวย  

9). การเขาทรง ตามความเช่ือของชาวลานนากับอํานาจเหนือธรรมชาติ อันเปน
สาเหตุของความเจ็บปวย  

2.2.2 กิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
กิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา โดยการศึกษากิจกรรมของการดูแล

บําบัดสุขภาพแบบลานนา ตางๆ ประกอบไปดวย การใชสมุนไพร, การอบสมุนไพร, การนวดเอา
เสนเอาเอ็น, การย่ําขาง (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547) 

2.2.2.1การใชสมุนไพร, การประคบสมุนไพร คือ วิธีการรักษาอาการ 
เจ็บปวยท่ีอาศัยตัวยาสมุนไพรและความรอนบําบัดอาการเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึนกับรางกายของผูปวย 
การประคบยา จะใชผสมผสานกับการนวดเอาเอ็น เชน นวดแลวประคบ ประคบแลวนวด จะทํา
สลับกันจนจบขั้นตอนของการรักษา ซ่ึงผูปวยจะตองเขารับการรักษาอยางตอเนื่องจนกวาอาการจะ
ดีข้ึน โดยเฉพาะผูปวยท่ีเปนอาการอัมพฤกษ อัมพาต และกลุมผูปวยท่ีมีอาการชาตามปลายมือปลาย
เทา โดยมีสวนประกอบของยาสมุนไพรดังนี้ 
   - เหงาปูเลย สรรพคุณขับระดู แกเหน็บชา แกปวดเม่ือยกลามเน้ือ ขับลม
   - ปูเลยดํา สรรพคุณ แกปวดเมื่อยกลามเนื้อ บํารุงกําลัง เปนยาอายุวัฒนะ
    - ขาวเจาสาร สรรพคุณแชน้ํา แกเหน็บชา แกบวม แกปวด 
   - ใบนอยหนา สรรพคุณแกฟกชํ้า ฆาเช้ือโรคภายในรางกาย 
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   - ใบมะลิคุดนอย สรรพคุณ ชวยบํารุงหัวใจ ขับเสมหะ และโลหิต 
   - ใบมะลิคุดหลวง สรรพคุณ ชวยบํารุงหัวใจ ขับเสมหะ และโลหิต 
   - ใบพลับพลึง สรรพคุณ แกฟกชํ้าดําเขียว แกเคล็ดขัดยอก 
   ขอหามในการประคบสมุนไพร กรณีผูปวยท่ีเปนอัมพฤกษ อัมพาต ควร
ระมัดระวังในเร่ืองจองความรอนของลูกประคบในแตละจุด ไมควรจะประคบนานจนเกินไป 

2.2.2.2 การอบสมุนไพร คือวิธีการรักษาประกอบการนวดเอาเอ็น ซ่ึงเนน
การใชสมุนไพรและความรอนประกอบการรักษา โดยใหตัวยาผานรางกายทางการสูดดมและซึม
ผานทางผิวหนัง การอบสมุนไพรจะชวยรักษาอาการเจ็บปวดประเภทปวดเม่ือยตามรางกาย อาการ
จําพวกลมเขาเสน ปวดตามขอตางๆ สวนปริมาณความถ่ีของการอบยาสมุนไพรนั้นข้ึนอยูกับอาการ
ของผูปวยหากมีอาการปวยท่ีรุนแรงก็จะตองอบยาสมุนไพรอยางนอยวันละ 3 หมอยาติดตอกัน 2-3 
สัปดาห สวนผูปวยท่ีมีอาการไมรุนแรงความถ่ีในการอบสมุนไพรสวนใหญ จะอบยาสมุนไพรวัน
ละ 2-3 หมอยาติดตอกันประมาณ 1 สัปดาห สวนตัวยาท่ีนํามาใชในการอบสมุนไพร จะเนนตัวยา
สดเปนบางสวน บางตัวยาที่หายากจําเปนตองใชชนิดแหง โดยมีข้ันตอนวิธีการอบยาสมุนไพรดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 แสดงอุปกรณ การใชสมุนไพร, ลูกประคบ, หมอนึ่งสมุนไพร และ
กิจกรรมการใชลูกประคบในการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 

ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการใชสมุนไพร บานหมอ บุญชู จันทรบุตร 
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- เตรียมเตาไฟพรอมท้ังติดไฟไวสําหรับตมตัวยา นําหมอดินขนาดกลาง
บรรจุน้ําไดประมาณ 3 ลิตร จํานวน 2 ใบ ใสน้ําสะอาดประมาณคร่ึงหมอแลวนํามาต้ังไฟ 

- จัดเตรียม ตัวยาสมุนไพรท้ังชนิดแหงและสดตามอาการของผูปวยมา
อยางละเทาๆกัน เชน ถาใชมาตรฐานหนึ่งกํามือก็ใหเตรียมยามาอยางละหน่ึงกํามือหรือในปริมาณ 5 
กรัม ตอชนิด ท้ังแหงและสด แลวนําตัวยาดังกลาวมาตําใหพอหมาดหรือซอยเปนช้ินเล็กๆ ใสลงใน
หมอท่ีต้ังไฟอยูพรอมกับใช “ใบตองกลวยตีบ” ปดปากหมอแลวใช “ตอก” (เชือกชนิดหนึ่งท่ีไดจาก
ไมไผเสนบางๆสําหรับใชมัด) รัดปากหมอใหแนน ตมไวประมาณ 30 นาที หรือรอจนกวาน้ําใน
หมอเดือด ไดท่ีแลวจึงสามารถยกออกมาอบได 

- ในระหวางท่ีรอใหหมอน้ํายาเดือด จัดเตรียม “สุม” ซ่ึงมีลักษณะคลาย
กรวยคือปากจะกวางสวนปลายแหลมพอใหคนหน่ึงคนเขาไปอยูภายในไดสบายไวหนึ่งหลัง พรอม
ท้ังผาคลุม เชน ผาหม หรือผาหนาๆ เพื่อนํามาคลุมสุมเวลาผูปวยเขาอบ นอกจากนี้ภายในสุมจะมี 
“กอม” (มานั่งชนิดหนึ่งมีลักษณะเต้ียติดดิน) ไวสําหรับใหผูปวยนั่งเวลาอบยา และท่ีสําคัญจะตองมี
ไมปลายแหลมไวสําหรับใหผูปวยแทงปากหมอใหแตก และมีไวสําหรับใหผูปวยคนหมอยาใหไอ
ของน้ํายาออกมาจากหมอดิน 

• การปฏิบัติตัวขณะเขาอบสมุนไพร 
- เวลาอบสมุนไพรผูปวยควรจะสวมเส้ือผาใหมีนอยช้ินท่ีสุด เพื่อใหตัวยา

ซึมผานเขาสูรางกายไดดีข้ึน 
- ส่ิงท่ีผูปวยควรปฏิบัติในขณะอบยาสมุนไพร เชน เม่ือเขาอบยาใชไม

ปลายแหลมท่ีเตรียมไวแทงใบตองกลวยตีบท่ีปดปากหมอยาใหแตกท่ีละนิด เม่ือเร่ิมมีไอน้ํา ผูปวย
จะตองพยายามสูดหายใจเขาลึก ระยะเวลาในการอบยาสมุนไพร ผูปวยจะตองอบจนกวาความรอน
ในหมอนั้นหมด ภายหลังเสร็จการอบสมุนไพร ส่ิงท่ีผูปวยตองปฏิบัติคือ จะตองนําเอายาสมุนไพรที่
อยูในหมอมาประคบบริเวณท่ีอาการเจ็บปวดและท่ัวลําตัว 

• ยาสมุนไพร สําหรับใชในการอบสมุนไพร ดังนี้ 
- ใบมะยม สรรพคุณ แกผ่ืนคัน ถอนพิษไข แกไขตัวรอน 
- ใบเปาหลวง สรรพคุณ บํารุงกําลัง แกลมจุกเสียด แกเสมหะและลม  

บํารุงธาตุ 
- ใบเปานอย สรรพคุณ แกลม บํารุงธาตุ แกชํ้าใน บํารุงโลหิต 
- ใบขาแกง สรรพคุณ แกจุกเสียดแนน ขับลมใหกระจาย แกลมท้ังปวง 
- รากกลวยตีบข้ีไคล สรรพคุณ แกรอนใน กระหายน้ํา สมานภายใน 
- ใบมะจ่ํา (พิลังกาสา) สรรพคุณ แกปอดพิการ 
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  ขอหามในการอบยา, ฮมยา หามอบยาแกผูปวย กรณีตอไปนี้ คือ ผูปวยโรคเกาท 
ผูปวยโรคมะเร็ง ผูปวยเอดส ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคปอด (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547) 

 
 

รูปท่ี 8 แสดงอุปกรณ, หองอบสมุนไพร การอบสมุนไพร ในการดูแลบําบัด
สุขภาพแบบลานนา 

ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการอบสมุนไพร บานหมอ บุญชู จันทรบุตร 
2.2.2.3 การนวดเอาเสนเอาเอ็น คือ การนวดแบบพื้นบานท่ีมีเทคนิคการ 

นวดเฉพาะของตนเอง เชน การกดเนน การกดคลึงผสมผสานกับการดัดดึง ซ่ึงสวนใหญจะเนนการ
ใชนิ้วหัวแมมือ นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง ละสนมือในการกด โดยจะมีเทคนิควิธีการนวดและขอควร
ระวังในการนวดดังนี้ 

1) การกดเนน คือ การใชนิ้วหัวแมมือหรือใชท้ัง 3 นิ้ว คือใชนิ้วช้ี  
นิ้วกลาง นิ้วนาง และสนมือกดลงเฉพาะบริเวณกลามเนื้อ, เสนเอ็น ในรางกาย โดยกดลงน้ําหนัก
ผานผิวหนัง กลามเน้ือจนถึงเสนเอ็น ซ่ึงผูนวดตองออกแรงดันข้ึน และออกแรงดันลงตามความ
เหมาะสม ของเสนเอ็นตามสวนอวัยวะนั้นๆ ท้ังนี้การกดเนนจะเปนลักษณะการนวดท่ีคอนขางใช
แรงในการนวดคอนขางมาก และตองอาศัยความชํานาญในการนวด จึงจะไมกอใหเกิดอันตรายกับ
ผูปวย    
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ขอหามในการกดเนน ลักษณะการกดเนนจะเปนลักษณะเฉพาะของการ 
นวดของแมหมอจันทรา มงคลดี ซ่ึงตัวแมหมอจะมีขอควรระวังในการนวด คือ นวดใหถูกเสนเอ็น 
การลงน้ําหนักมือควรลงจากเบาไปหนัก หากนวดไมถูกเสนหรือลงน้ําหนักมือมากเกินไป จะทําให
บริเวณท่ีไดรับการนวดเกดิอาการฟกชํ้า หรืออาจทําใหกลามเนื้อ, เสนเอ็นฉีกขาดได 

2) การกดคลึง คือการนวดท่ีเนนการใชนิว้หวัแมมือ นิ้วช้ี นิว้กลาง  
นิ้วนาง และสนมือ เปนหลักในการนวดคลึง การลงน้ําหนักในการกดคลึงจะออกแรงเบากวาการกด
เนน โดยกดตามแนวและจุดตางๆ ในรางกายใหลึกลงไปถึงกลามเนื้อและเสนเอ็น แลวเคล่ือนไหว
สวนอวยัวะท่ีใชกดนั้นไปมาเปนลักษณะวงกลม ทําซํ้ากัน 3-5 รอบ 

ขอหามของการกดคลึง คือ การนวดคลึงไมควรจะลงน้ําหนักในการนวด 
มากเกินไป เพราะอาจทําใหเสนเลือดบริเวณท่ีคลึงฉีกขาดไดและถาหากคลึงรุนแรงมากเกินไป อาจ
ทําใหเสนประสาทท่ีอยูบริเวณน้ันเกิดการอักเสบได ดังนัน้การคลึงควรใชน้ําหนักในการคลึงใน
ระดับปานกลาง 

3) การดัด, การดงึ คือ ลักษณะของการออกแรงดึงหรือดัดเพื่อใหสวน 
ของเสนเอ็น กลามเนื้อ พังผืดตามขอตอตางๆ ติดขัด ไดมีการเคล่ือนไหวไดตามปกติ ชวยใหใน
สวนดังกลาวไดรับการยืดหยุนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการดัดและการดึงจะตองใชกําลังและ
ความชํานาญในการดัดดึงคอนขางมากและตองคํานึงถึงอายุของผูปวยท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปควรให
ความระมัดระวังเปนพเิศษ ไมควรใชทาดดั, ดึง ท่ีรุนแรงเกินไปเพราะอาจเกิดการพลาดพล้ังไดงาย 

ขอหามของการดัดและการดงึ ส่ิงแรกท่ีผูนวดจะตองคํานงึถึงคือความ 
ปลอดภัยของผูถูกนวด หากทําการดัดหรือดึงทาใดทาหนึง่ท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดความ
ผิดพลาดไมควรทําการดัด, ดึงในทานั้นๆ โดยเฉพาะกลุมผูปวยท่ีมีอาการขอเทาแพลงไมควรนวด 
แตควรรอหลังอาการบาดเจ็บนั้น อยางนอยประมาณ 1 อาทิตย จึงจะสามารถดัด, ดึงได ในการดัด, 
ดึง นั้นควรจะปฏิบัติเบาๆ ชาๆ เพื่อใหเกิดความถูกตอง ไมควรทํารุนแรง   

ข้ันตอนของกจิกรรมการนวดแบบเอาเสนเอาเอ็น 
- การข้ึนขันครู, ยกข้ันต้ัง คือการบอกกลาวครู, อาจารย และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 

ชวยดลบันดาลใหการรักษาอาการเจ็บปวยของผูปวยหายเปนปกติ 
- การรักษา หลังจากทําการยกขันต้ังแลว จึงเร่ิมการรักษาดวยวิธีการตางๆ  

ตามกระบวนการรักษาโรค สามารถสรุปลักษณะทานวดเอาเอ็น ออกเปน 3 ลักษณะใหญ คือ ทา
นอนหงาย ทานอนคว่ํา และทานั่ง  

1) ทานอนหงาย จะเร่ิมตนดวยการดึงสนเทาท้ังสองขางและนวดไลตาม 
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แนวหนาแขงข้ึนแนวขา กดจุดเหนือหวัเหนา กดตามแนวหนาทองข้ึนตามแนวใตราวนม กดจุดใต
ไหปลาราข้ึนแนวบา และกดจุดขมับ  

2) ทานอนคว่ํา จะเร่ิมต้ังแตกดสนเทา โกยหนาทอง และกอนวดบริเวณ 
แนวเสนเอ็นรอยหวาย ข้ึนหลัง แนวคอ และกดจุดใตกะโหลกศีรษะ  

3) ทานั่ง จะเร่ิมต้ังแตทากดจุดเหนือทวารหนกั ทาโกยทองนอย ทากด 
สนเทา ทากดจุดแขน และทาคลายบริเวณหนาขา (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547) 

2.2.2.4 การตอกเสน การนวดแบบตอกเสนเปนความรูท่ีถายทอดกันมา 
จากประสบการณในการรักษาทําใหไมมีตําราอางอิง ความรูดานเสนเอ็นแบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก เสนเอ็นใหญ เปนเสนเอ็นหลักท่ีเช่ือมตอกันยดึโครงสรางของรางกายไว และเสนเอ็นยอยท่ี
ยึดกับโครงสรางเล็กๆ กับเสนเอ็นหลัก เช่ือมโยงท้ังดานหนา และดานหลังของรางกาย ซ่ึงลักษณะ
เสนเอ็นดานหนาของรางกายท้ังซีกซายและซีกขวาจะมีการเช่ือมตอสัมพันธไมเหมือนกันท้ังสอง
ขาง จากความไมสัมพันธของเสนเอ็นในรางกาย และท่ัวรางกายนัน้ ทําใหเกิดจุดตอกเสนอยูท้ัง 2 
ลักษณะ คือ จดุตอกเสนเอ็นใหญท่ีเปนจุดตอกท่ีเสนเอ็นใหญท่ีมารวมเช่ือมตอกัน และจุดตอกเสน
เอ็นยอยเปนจดุตอกเสนเอ็นยอยท่ีมาเช่ือมตอกันกับเสนเอ็นใหญ หรือเสนเอ็นยอยกบัเสนเอ็นยอย 

ข้ันตอนและวธีิการตอกเสน 
- กอนเร่ิมการตอกเสน จะมี การไหวครู และพิธีกรรมเกีย่วกับอุปกรณท่ี 

จะทําการตอกเสน 
- นําน้ํามันเลียงผาท่ีเตรียมไวทาตรงบริเวณที่ทําการรักษา เพื่อใหตัวยาซึม 

ผานเขาสูผิวหนังและเสนเอ็นตางๆ 
- ตอกเพื่อไลเสนคือการตอกท้ังเสนใหญและเสนยอย ท่ีสัมพันธกับการ 

เจ็บปวย เพื่อท่ีจะทําใหเสนเลือดและกลามเน้ือ มีการคลายตัวหรือเพื่อใหเสนคลายตัว 
- การตอกเสนเนนเฉพาะจุด เปนการตอกเสนท่ีเนนตรงจุดท่ีมีผลตอการ 

รักษา ซ่ึงแตละจุดจะมีความสัมพันธกับโรคแตกตางกนัไป ลักษณะการตอกเสนจะเร่ิมจากทานอน
กอน แลวจึงจะทําการตอกเสนในทานั่ง โดยข้ันตอนการตอกเสนนั้น จะเร่ิมตอกต้ังแตสวนเขาข้ึนมา
จนถึงแขน หนาอก หลัง และ ไหล ตามลําดับ (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547) 
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รูปท่ี 9 แสดงกจิกรรมการนวดเสน, การจับเสน, การบีบเสน (เอาเสนเอาเอ็น) ใน
การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 

ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการนวดเอาเสนเอาเอ็น บานหมอนวล, หมอจันทรตา 
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รูปท่ี 10 แสดงกิจกรรมการตอกเสน ในการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการตอกเสน บานหมอ บุญชู จันทรบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 11 อุปกรณ การตอกเสนประกอบดวย แกนไมท่ีใชตอกกับหัวฆอนทําจากไม

มะขามและไมเกล็ด 
ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการตอกเสน บานหมอ บุญชู จันทรบุตร 
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2.2.2.5 การเช็ดแหก  
การเช็ด คือการรักษาคนไขท่ีมีอาการบาดเจ็บ เสนเอ็นข่ีกัน เสนเลือดตีบ

ตัน และอาการเจ็บปวยโดยไมรูสาเหตุ เชน โดนปดโปง ปดยํา คือเจ็บปวดขางใน ซ่ึงเช่ือวาเกิดจาก
การโดนคุณผี หรือคุณคนมา 

อุปกรณการเช็ด ประกอบดวย ใบพลู ใบผักดีด น้ําสมปอย ท่ีมาทําเปน
น้ํามนต 

 
 
วิธีการเช็ด  
- ใหผูปวยทําสวยดอก สวยเทียนมาบอก และทําพิธีข้ึนขันต้ังครู  
- ทําการเช็ด โดยเอาใบพลูไปแชน้ําสมปอยท่ีผานพิธีกรรม นํามาเช็ด

บริเวณท่ีมีอาการปวด แลวสังเกตอาการหลังจากาการเช็ด วามีอาการ ขัด หรือบวมแดงหรือไม กอน
นําไปสูวิธีการรักษาอยางอ่ืน เชน การแหก ย่ําขาง อบยา จูยา ทายา นวด เปนตน 

การแหก คือการรักษาตอเนื่องจากวิธีการเช็ด อาการที่มีอาการเจ็บปวด 
รักษาจากการเช็ดแลวไมหาย จะตองมาทําการแหกตอ 

อุปกรณการแหก ประกอบดวย เข้ียวหมู เข้ียวเสือ มีดหมอ ไมตายฟาผา 
งาชาง เขาควายเผือก เขาควายตายฟาผา ปูเลย น้ําสมปอย (ทําน้ํามนต)  

วิธีการแหก 
- ใหผูปวยทําสวยดอก สวยเทียนมาบอก และทําพิธีข้ึนขันต้ังครู  
- ใหดื่มน้ํามนต (หมอบางคนใหดื่มหลังการแหก) 
- ทําการรักษาดวยอุปกรณการแหก ท่ีกลาวไวขางตน เชน นําเข้ียว, เขา

สัตว ตางๆ มาแชน้ํามนต แลวเอามาแหกบริเวณท่ีเจ็บปวด ทําซํ้าๆ จนอาการคอยๆหายไป พรอม
ทองคาถากํากับ และถามอาการของผูปวย หากอาการไมดีข้ึนก็เปล่ียนวิธีรักษาใหม (ยิ่งยง เทา
ประเสริฐ, 2547) 
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รูปท่ี 12  แสดง กิจกรรมการเช็ดแหก, อุปกรณ เข้ียว, เขา, กระดูกสัตวปา สําหรับ

ใชประกอบกจิกรรมการเช็ดแหก 
ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการเช็ดแหก บานหมอ บุญชู จันทรบุตร 

2.2.2.6 การย่ําขาง หมายถึง วิธีการบําบัดรักษาแบบพื้นบานโดยการใชเทา
ชุบน้ํายา (น้ําไพลหรือน้ํามันงา) ไปย่ําบนขาง (โลหะเหล็กผสมพลวงท่ีนําไปหลอเปนใบขาง, ใบ
ไถ) ท่ีเผาไฟจนรอนแดง แลวจึงเอาเทาไปย่ําบนรางกายผูปวยท่ีเกิดพยาธิสภาพ ท้ังนี้ ตาม
ความหมายเดิมเพียงการใชเทาเทานั้นในการย่ําสวนตางๆ บนรางกาย รวมท้ังศีรษะดวย แตดวย
ความเหมาะสมทําใหหมอหลายคนปรับมาใชมือหรือลูกประคบในสวนของศีรษะแทน 

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งเลาวา การย่ําขางเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการรักษาโรคพื้นบานดวยการใชขางสมัยกอน ซ่ึงมีอยูหลายวิธี โดยสามารถแบงตามประเภท
ของรูปแบบหรือวิธีการรักษาดวยการใชขางไดดังนี้ 

- “ย่ําขาง” คือ การเอาเทาท่ีชุบน้ํา “ปูเลย” (ไพล) ย่ําหรือเหยียบบนขางท่ี
เผาจนรอนแดง แลวจึงนําเทาไปย่ําบริเวณท่ีเกิดพยาธิสภาพของผูปวย 

- “ปขาง” คือ การเปาหรือพนน้ํา “ปูเลย” (ไพล) ลงบนขางจะมีไอน้ําพุง
ไปปะทะกับบริเวณท่ีเกิดพยาธิสภาพของผูปวยซ่ึงอยูเหนือขาง 
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- “อังขาง” คือ การเอาน้ํา “ปูเลย” (ไพล) พรมลงใบขางท่ีรอนแลวเอาเทา
มาอังท่ีขาง 

- “จูขาง” คือ การหอยาสมุนไพรชุบน้ํายาแลวมาวางบนขางท่ีรอนแลวเอา
ไปประคบบริเวณท่ีเกิดพยาธิสภาพของผูปวย 

ประวัติความเปนมาของการย่ําขาง จากการสัมภาษณหมอเมืองสวนใหญ 
ไมมีใครทราบแนชัด วาเร่ิมปรากฏต้ังแตสมัยใด และใครเปนผูริเร่ิม ทรายแตวาการย่ําขางมีการสืบ
ทอดกันมาต้ังแตสมัยโบราณกาล จากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง บางก็วาในสมัยตนยังเด็กเคยไดยินเร่ือง
เลาจากผูเฒาผูแกวา การย่ําขางเร่ิมมีมาต้ังแตสมัยโยนก (เชียงแสน) มีผูเฒาช่ือวา นะละ ซ่ึงเปนหมอ
ชาวกะเหร่ียง เปนผูถวายการย่ําขางแกพระองคสม ซ่ึงเปนเจานายช้ันสูงในสมัยนั้น 

การศึกษาเปรียบเทียบคาถาท่ีใชประกอบการรักษา จากวิจัยเร่ืองตํารา
การแพทยพื้นบานลานนา ของ ดร. ยิ่งยง เทาประเสริฐ พบวา หมอย่ําขางแตละคนใชคาถาโมคคัล
ลาเหมือนกัน โดยภาษาท่ีใชในบทคาถามีท้ัง ท่ีเปนภาษาเมือง ภาษาเง้ียว และภาษาบาลี ผสมกัน จึง
สันนิษฐานวา การย่ําขางอาจเร่ิมมีข้ึนในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 24 ซ่ึงเปนชวงท่ีมีการถายเทและ
กวาดตอนผูคนชนชาติตางๆ ใหเขามาเปนพลเมืองของลานนา โดยการย่ําขางอาจมีท่ีมาความ
เกี่ยวของกับท้ัง 3 กลุมไดแก คนเง้ียว, คนเมือง และพระสงฆ  

• ข้ันตอน วิธีการบําบัดรักษาดวยการย่ําขาง 
- การทําการไหวครู, การยกข้ันต้ังรักษา โดยมีการกําหนดคาข้ันต้ัง

หรือปจจัยท่ีแตกตางกันออกไป 
- เตรียมเตาโดยกอไฟใหถานแดงแลวนําใบขางเผาไฟจนรอนแดง 

โดยการสังเกตจากใบขางจะแดง ใบขางท่ีเผาจนรอนแดงไมรอนมากเทากับใบขางท่ียังเปนสีดํา 
หรือไมรอนจัด เนื่องจากใบขางจะมีเศษสมุนไพรท่ีตกคางอยูและยังเผาไหมไมหมด  

- การเตรียมน้ํายาสมุนไพรท่ีใชประกอบการย่ําขาง 
- ทําพิธีอันเชิญครูกอน แลวจึงทองคาถาโมคคัลลาดับพิษดับเปลวไฟ 

เปาใสน้ํายาสมุนไพรท่ีเตรียมไว 
- เม่ือขางรอนจนแดงแลว จึงเร่ิมใหการรักษาดวยการย่ําขาง โดยเอา

เทาชุบน้ํายาแลวย่ําลงบนขางรอน จากนั้นจึงเทาย่ําบนรางกายของผูปวยบริเวณท่ีเกิดพยาธิสภาพ 
- ทําซํ้าจนกวาผูปวยรูสึกผอนคลาย จึงถือวาส้ินสุดการรักษาในคร้ัง

นั้นๆ จากนั้นจึงปลดขันต้ัง ผูปวยท่ีมีความศรัทราหรือมีความพึงพอใจในการรักษาอาจมีการ
สมนาคุณใหกับหมออีกตางหาก (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547) 
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รูปท่ี 13 แสดง กิจกรรมการย่าํขาง ในการดแูลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการย่ําขาง ของกจิกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบ

ลานนา 
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รูปท่ี 14 แสดง กิจกรรมการย่าํขาง ในการดแูลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการย่ําขาง ของกจิกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบ

ลานนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 15 อุปกรณประกอบกิจกรรม การย่ําขาง ไดแกสมุนไพร, เตาอ้ังโล, ใบขาง, 

หมอนึ่งสมุนไพร  
ท่ีมา : การสังเกตกิจกรรมการย่ําขาง บานหมอ บุญชู จันทรบุตร 
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รูปท่ี 16 บานหมอเมือง แมจันทรตา อ.สันทราย จ.เชียงใหม แสดงบริเวณหนาบาน
, ชาน (สวนพักคอย), เต๋ิน (บริเวณท่ีทํากิจกรรม) 

ท่ีมา : จากการสังเกต เรือนพื้นถ่ินลานนา บานแมจันทรตา อ.สันทราย จังหวัด
เชียงใหม 
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2.2.3 การจําแนกขอมูลกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
 การรวบรวมขอมูลภาคเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบ

ลานนา ท้ังทางดาน เอกสาร บทความ งานวิจัยตางๆ มีการสรุปจําแนกประเภท หรือกิจกรรมของ
การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา มีความแตกตางกันอยางมาก จึงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ของสปา ท้ังหมด นํามาทําการจัดกลุม-จําแนกประเภท และวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธ 
ความเหมือน และความแตกตาง ของรูปแบบกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนาแบบ
ตางๆ  

สรุปการจําแนกประเภท รูปแบบการใหบริการแบบลานนาสปา แบงออกเปน 3 
กลุม คือบริการหลัก, บริการเสริม และแพทยทางเลือกโดยใชเกณฑ ความหมายและลักษณะของ
กิจกรรมสปาเพ่ือสุขภาพ, การจัดการสปาเพื่อสุขภาพ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไว การ
จําแนกรูปแบบการใหบริการสปา ไดดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 2.2 สรุปการจําแนกประเภท รูปแบบการใหบริการแบบลานนาสปา 
บริการหลัก บริการเสริม   แพทยทางเลือก 

ผอนคลายความเครียด (Relax 
Oriented Service) 
        การใชสมุนไพร 

• การใชสมุนไพร  
- การนวดดวยน้ํามัน  

               สมุนไพร 
            - การนวดประคบ   
              สมุนไพร  

• การอบสมุนไพร 

• อาหารและเคร่ืองดื่ม
สมุนไพร เพื่อสุขภาพ 

        การนวดพื้นบาน 

• การนวดท่ัวไป  
 

บํารุงรักษาสุขภาพ (Wellness 
Oriented Service) 
             การนวดพืน้บาน 

• การนวดเสนหรือ
การจับเสน (เอาเสน
เอาเอ็น) 

• การตอกเสน  

• การนวดบําบัดดวย
ความรอน, การ
เหยยีบเหล็กแดง 
(การย่ําขาง) 

เสริมความงาม (Beauty 
Oriented Service)  

• การขัดผิวดวย
สมุนไพร 

• การตอกระดกู, ขวาก
ซุย 

• การเช็ดแหก 

• ฯลฯ 
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  จากตารางท่ี 2.2 สรุปการจําแนกประเภท รูปแบบการใหบริการแบบลานนาสปา 
แบงกลุมใหญๆ ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมบริการหลัก, กลุมบริการเสริม และกลุมแพทยทางเลือก 
โดยกลุมบริการหลัก (ดานผอนคลายความเครียด) แยกเปนกลุมยอยๆได 2 กลุม ไดแก 1). การใช
สมุนไพร ประกอบดวยการใชสมุนไพร,การอบสมุนไพร, อาหารและเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ 2). การนวดพืน้บาน ไดแก การนวดท่ัวไป กลุมบริการเสริม (ดานบํารุงรักษาสุขภาพ) ไดแก 
การนวดพื้นบาน ประกอบดวย การนวดเสน, การจับเสน การตอกเสน การนวดบําบัดดวยความรอน 
และกลุมบริการเสริม (ดานเสริมความงาม) ไดแก การขัดผิวดวยสมุนไพร 
  จากผลการศึกษาท่ีได ประเภทการบริการของลานนาสปาขางตน  ผูวิจยัไดสรุป
การจําแนกประเภทเพ่ือการศึกษาการบริการของลานนาสปาในคร้ังนี้ โดยแบงออกเปน 3 กลุม
ดังตอไปนี้  

1). กลุมบริการหลัก ไดแก การใชสมุนไพรและการอบสมุนไพร 
2). กลุมบริการหลักและบริการเสริม ไดแก การนวดท่ัวไปและการนวดเอาเสนเอา 

เอ็น 
3). กลุมบริการเสริม ไดแก การนวดบําบัดดวยความรอนแบบย่ําขาง 
  นําผลการศึกษาท่ีได 3 กลุมไดแก 1). กลุมบริการหลัก ไดแก การใชสมุนไพร 

และการอบสมุนไพร 2). กลุมบริการหลักและบริการเสริม ไดแก การนวดท่ัวไปและการนวดเอา
เสนเอาเอ็น และ 3). กลุมบริการเสริม ไดแก นวดบําบัดดวยความรอนแบบย่ําขาง ไปทําสัมภาษณ
กลุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อการเปรียบเทียบความสัมพันธทางองคประกอบและคุณลักษณะกับการดูแล
บําบัดสุขภาพแบบสปา ตอไป 
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2.3 สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินลานนา (Physical Environment of 
Lanna Vernacular House) 

เนื่องจากสังคมลานนาเดิมเปนสังคมท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบการผลิตเพื่อเล้ียง 
ตัวเอง ฉะนั้นในแตละหมูบานจึงมีระบบเกษตรกรรมและหัตถกรรมเขาไวดวยกัน สภาพแวดลอม
ของบริเวณพักอาศัยมีลักษณะภูมิทัศนท่ีเปนลักษณะสวนเกษตรผสมผสานมีบรรยากาศ รมร่ืน มี
หมูบานชนบทลานนาหลายหมูบานท่ียังคงสภาพแวดลอมดั้งเดิมเอาไว สวนหมูบานในเขตชุมชน
เมืองนั้นจะเปล่ียนแปลงสูความทันสมัยโดยเฉพาะชุมชนบริเวณยานการคาเทานั้น 

 
2.3.1 เรือนพื้นถ่ินลานนา (Lanna Vernacular House) 

  จากสภาพการต้ังถ่ินฐานของชุมชน  ทําใหเกิดเรือนประเภทตาง ๆ ข้ึนตามสภาพ
การใชงาน ถาพิจารณาเบ้ืองตน  พอจะแบงประเภทเรือนพักอาศัยออกเปนลักษณะตางๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 17 เรือนพื้นถ่ินลานนา ไดแก เรือนชนบท เรือนไม และเรือนกาแล 
ท่ีมา : หนังสือ Lanna Renaissance, 2006 

  1). เรือนชนบท เร่ิมต้ังแตหางเฝาทุง ซ่ึงมีประโยชนใชงานตามฤดูกาล มีลักษณะ
กึ่งถาวร นาสนใจเปนพิเศษในลักษณะการออกแบบเนื้อท่ีไดสัดสวนลงตัว กระชับ รูปทรงสวยงาม
ใชวัสดุท่ีหาไดงายในบริเวณฯ เชน ไมไผ ไมจริง หลังคามุงแฝก หรือใบตองตึง  

2). เรือนไม ใชไมจริงเนื้อดีท้ังอาคาร หลังคามุงกระเบ้ืองยกใตถุนสูง การออกแบบ
เนื้อท่ีตาง ๆ ขนาดของเน้ือท่ีมีต้ังแตขนาด สองหองนอนข้ึนไป รูปทรง (Form) และเนื้อท่ี (Space) 
ของเรือนประเภทนี้แตละหลังจึงมักจะมีความแตกตางตามรูปการท่ีผิดแผกกันออกไป มีซับซอน
ทางสถาปตยกรรม  

3). เรือนกาแล เปนผูนําชุมชนหรือ บุคคลช้ันสูงในสังคม ต้ังแตระดับชนบทจนถึง
ระดับเมือง เรือนประเภทนี้มีลักษณะพิเศษมียอดจั่วประดับ กาแลไมสลักอยางงดงาม ใชวัสดุ
กอสรางคุณภาพดีเยี่ยม การชางฝมือสูงประณีต มีแบบแผน คอนขางตายตัว สวนใหญเปนเรือนแฝด 
มีขนาดต้ังแตหนึ่งหองนอนข้ึนไป เรือนกาแลจะมีแผนผังสองแบบใหญ ๆ คือ  แบบเอาบันไดข้ึน
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ตรงติดชานนอกโดด ๆ กับแบบเอาบันไดอิงชิดแนบฝาใตชายคาคลุม  ท้ังสองแบบจะใชรานน้ําต้ัง
เปนหนวยโดด  ๆ เรือนกลุมประกอบดวยเรือนหลายหลังเปนกลุม  (วิวัฒน เตมียพันธ, 2539) 

2.3.2 องคประกอบตัวเรือน 
   เรือนลานนาไทยท้ัง 3 ประเภท มีสวนประกอบท่ีสําคัญ   ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18 องคประกอบเรือนลานนา สวนเติ๋น (สวนเอนกประสงค) หองนอน และหองครัว 
ท่ีมา : หนังสือ Lanna Renaissance, 2006 

1). บันได เรือนไมมีตัวบันไดจะหลบอยูใตชายคาบาน มีเสาลอยรับโครงสราง
หลังคา เสานี้เรียกวา “เสาแหลงหมา” สวนเรือนกาแลโดยท่ัวไปมักยื่นโครงสรางชานออกมาจากตัว
เรือน ทําโครงสรางหลังคาคลุมบันไดแบบลอยตัว 

2). ชานเรือน เปนชานเปดโลงสวนใหญและมีรานน้ําเปนสวนประกอบ ท่ีติดกับ
โครงสรางชานใกลๆ กับบันได หรือครัว ชานเรือน ใชเปน ลานเอนกประสงคต้ังแตการตอนรับ
แขก, การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, สวนเช่ือมตอกับดานหลังใชเปน สวนอาบน้ํา, สวนลางถวย
ลางชามเปนตน  

3). เต๋ิน เปนสวนเช่ือมตอระหวางชานกับตัวเรือน ตัวเต๋ินเปนเนื้อท่ีกึ่งเปดโลง 
(Semi- Open) มีหลังคาคลุม มีผนัง 2 ดาน หัวและทายอีกดานจะติดกับผนังของหองนอน มีขนาด1
ใน3 ในของตัวเรือนใชงานไดแบบเอนกประสงค ใชสําหรับการตอนรับแขก, การประกอบพธีิกรรม 
และเปนท่ีนอนของลูกชาย   

4). หองนอน หองนอนจะมีขนาดใหญกวาเนื้อท่ีใชงานอ่ืน ๆ ประตูทางเขาจะเปด
ท่ีผนังดานท่ีติดกับเต๋ิน    ผนังภายในมีลักษณะผายออก จัดเนื้อท่ีหองนอนออกเปนสองสวน ซีก
หนึ่งใชเปนท่ีนอน อีกซีกใชวางของ ระหวางเนื้อท่ีท้ังสองซีกนี้มีแผนไมกั้นกลาง (ไมแปนตอง)  

5). หองครัว โดยมากจะแยกออกเปนหองเล็ก ๆ เปนเรือนครัวตางหาก อยูติดกับ
ชานเรือนดานหลัง เนื้อท่ีท่ีใชต้ังเตาไฟจะยกข้ึนมาเปนแทนไมอัดดินแนน พวกอุปกรณหุงตุมตาง ๆ 
จะจัดอยูบนแทนไมนี้ เปนการปองกันอัคคีภัยอยางหนึ่ง (วิวัฒน เตมียพันธ, 2539) 
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2.3.3 การจัดหองและการจัดหมวดหมูการใชสอยภายในเรือน 
การวิเคราะหระบบการจัดหอง (Spatial Articulation) และการจัดหมวดหมูการใช

ท่ีวาง (Spatial Organization) ของเรือนลานนาไทย แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ “เนื้อท่ีใช
งาน” (Served Space) และ “เนื้อท่ีวางบริการ” (Service Space)  

ภายในเรือนไมและเรือนกาแล จะแบงหองและเนื้อท่ีวางออกเปน 2 ประเภทอยาง
ชัดเจนมาก เชน เต๋ิน หองนอน ครัว ซ่ึงจัดอยูในประเภทเนื้อท่ีใชงานจะถูกยกข้ึนมาเสมอในระดับ
เดียวกัน สวนเนื้อท่ีบริการ เชน ชานเรือน ระเบียง ทางเดิน จะลดระดับลงมาจากเน้ือท่ีใชงาน 
ประมาณ 15 ซม. หรือเทากับหนาไมขนาด 6 นิ้วข้ึนไป ลักษณะการลดระดับเชนนี้แสดงถึงความ
เขาใจท่ีจะแบงเนื้อท่ีท้ัง 2 ประเภท ออกจากกันโดยเด็ดขาด 

คุณคาของพื้นท่ีวาง (Spatial Quality) หรือปริมาตรของหองปด (หองนอน) และ
หองเปด (เต๋ิน, ชาน) มักจะสราง (Articulate) ใหมีปริมาตรเปนกอนหนาแนน เนนหนักไปทาง
แนวราบ การตอเนื่องของเนื้อท่ีใชงานเปนลักษณะเปนกอนตอกอนติดกัน สวนเนื้อท่ีบริการ (ชาน, 
ระเบียงทางเดิน) แตละแบบจะตอเนื่องกันโดยตลอด (ดูรูปท่ี 13)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 19 ผังพื้นท่ีใชสอย ของเรือนพื้นถ่ินแบบลานนาท่ีมีลักษณะเปนปริมาตร และทิศ

ทางการเช่ือมตอพื้นท่ีใชสอยในแนวราบ  
ท่ีมา : หนังสือ เรือนลานนา และประเพณีปลูกเรือน, 2536 

 
จากการศึกษาสรุปไดวา การวิเคราะหระบบการจัดหอง และการจดัหมวดหมูการ

ใชท่ีวาง ของเรือนลานนาไทย แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ “เนือ้ท่ีใชงาน” และ “เนื้อท่ีวางบริ
การ” คุณคาของพื้นท่ีวาง (Spatial Quality) หรือปริมาตรของหองปด (หองนอน) และหองเปด (เต๋ิน

1. ชานบันไดหรือระเบียง 
2. เต๋ิน 
3. หองนอน 
4. หองนอนเล็ก 
5. ครัว 
6. ชานหลัง 
7. ระเบียงทางเดิน 
8. รานนํ้า 
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, ชาน) มักจะสราง (Articulate) ใหมีปริมาตรเปนกอนหนาแนน เนนหนกัไปทางแนวราบ การ
ตอเนื่องของเนื้อท่ีใชงานเปนลักษณะเปนกอนตอกอนติดกัน สวนเน้ือท่ีบริการ (ชาน, ระเบียง
ทางเดิน) แตละแบบจะตอเนือ่งกันโดยตลอด  

2.3.4 สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินลานนา (Physical Environment  
of Lanna Vernacular House) 
               ภายในบริเวณบานแตละบานจะมีเนื้อท่ีวางหรือลานกวาง ภาษาพื้นเมืองเรียกวา  
“ขวงยาน” ลักษณะเปนลานดินเรียบกวาง เปนลานเอนกประสงคใชเปนสวนเลนของเด็ก สวนตาก
พืชผลทางเกษตรเปนลานท่ีเช่ือมทางสัญจรหรือทางเดินเทาใหเขาสูตัวอาคารและกระจายไปสูลาน
ในบานขางเคียงและถนนหลัก บริเวณท่ีวางหลังบานจะเปนสวนไมยืนตน มีลักษณะเปนสวนเกษตร
ผสมผสานดังไดกลาวมาแลว โดยชาวบานปลูกไมยืนตน ท่ีนิยมปลูกตรงขอบริมรอบร้ัวบานนิยม
ปลูกไผชนิดตาง  ๆ  ไวบังลมและใชจักสานงานหัตถกรรมตลอดจนนํามาประดิษฐ  เปน
สวนประกอบ การแบงอาณาเขตของแตละบานใชการลอมร้ัวไมไผท่ีมีลักษณะโปรงเปนการบอก
อาณาเขตอยางหลวม ๆ ไมมีความมุงหมายท่ีจะใชสอย  ขอบเขตทางกายภาพอยางม่ันคงแข็งแรง  
ซ่ึงมีร้ัวอยู 3 ประเภทดวยกัน  ร้ัวไมไผชนิดท่ีแข็งแรงท่ีสุดก็เปนเพียงร้ัวไมไผขัดแตะตามแนวต้ังขัด
ชิดกันเปนลายดัดอยางแนนมองไมทะลุรอดไปได เรียกวา  “ร้ัวสลาบ”   นิยมใชเปนร้ัวหนาบานท่ี
อยูชิดกับถนนใหญ หากไมตองการส้ินเปลืองมากก็ใชไมไผขัด  เปนตารางส่ีเหล่ียมโปรง  เรียกวา 
“ร้ัวตาแสง”  โดยสวนมากใชเปนร้ัวขางละร้ัวหลังบาน  ร้ัวอีกชนิดเปนร้ัวโปรงใชไมรวกลําเล็ก ๆ 
มาวางสอดในชวงเสาไมเนื้อแข็งตามแนวนอนหางกันราวคืบกวา ๆ มีไมประมาณ 3-4 ลํา เรียกวา 
“ร้ัวต้ังบอง”  ร้ัวชนิดนี้มักใชเปนร้ัวช่ัวคราว คร้ันมีโอกาสหาไมไผไดมากพอก็จะเปล่ียนเปน “ร้ัว
สลาบ”  หรือ “ร้ัวตาแสง”  ตอไป แลวแตจะเหมาะสม  ชิดขอบร้ัวนี้ชาวบานนิยมปลูกไมดอกพุมเต้ีย
และไมเล้ือยไว ไมเล้ือยท่ีนิยมปลูกมักเปนไมท่ีรับประทานได  ปจจุบันนี้ร้ัวหนาบานท่ีชิดถนนหลัก
นั้น ชาวบานชนบทนิยมปลูกตนชาเปนพุมแนน แลวตัดเปนแนวคลายกําแพง  อยางมีระเบียบลด
ความแข็งกระดางลงได และยังใชกรองฝุนละอองจากถนนไดเปนอยางดี (วิวัฒน เตมียพันธ, 2539)     

 
 

  
 
 

รูปท่ี 20 สภาพแวดลอมแบบลานนา ท่ีมีลักษณะเปนสวนเกษตรแบบผสมผสาน 
ท่ีมา : หนังสือ Lanna Renaissance, 2006 และการสังเกตของผูทําวิจัย 
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ภายในบริเวณเขตของบานประกอบดวยถาวรวัตถุ  คือ ตัวเรือน  ยุงขาว บอน้ํา   
และหองอาบน้ํา  สําหรับหญิงสาวภาษาเมืองเหนือเรียกวา  “ตอมอาบนํ้า” ต้ังอยูใกลกับบอน้ํา ทาย
บานเปนเลาหมู และคอกวัวและคอกควายมีโรงเก็บฟางแหง สําหรับเปนอาหารของวัวควาย บริเวณ
คอกควายน้ีภาษาเหนือเรียกวา “แลงวัวควาย” โรงเก็บฟางเรียกวา “กางเฟอง” มีสวมหลุมอยูตรงชาย
บานดานหลังในสมัยกอนบางบานไมนิยมสรางสวม หากจะไปถายตามปาละเมาะชายบาน ตรงของ
ร้ัวใกลประตูเขาบานดานหนาสรางเปนเรือนหรือช้ันเล็ก ๆ สําหรับวางหมอน้ํา  พรอมท้ังกระบวย
เพื่อใหผูสัญจรไดตักดื่มรับประทานถือเปนการสรางทานกุศล  ซ่ึงภาษาเหนือเรียกวา “ทานน้ํา”  ตัว
เรือนดานเรือนนอนซีกหัวนอนต้ังศาลผีปูยาไว  บริเวณสวนครัวทายบานจะกั้นร้ัวไมไผสานเพื่อ
ปกปองเปดไกไมใหเขาไปสวนครัวนี้เรียกวา “สวนฮี้” ร้ัวเรียกวา  ฮั้วฮ้ี”  สวนครัวหรือ “สวนฮ้ี”  
บริเวณรอบ ๆ บอน้ําจะปลูกไมลมลุกไมพุมท่ีมีดอกและไมพุมท่ีมีใบงดงามประดับตกแตงไว 
นอกจากนี้ก็จะไมปลูกไมลมลุกท่ีรับประทานได  ไมพุมนั้นมีหนาท่ีประดับบริเวณบอน้ําใหงดงาม
และบัวสาย ในขณะอาบน้ําจะระบายน้ําท่ีอาบจากบริเวณขอบบอใหไหลไปหลอเล้ียงสวนใน
บริเวณรอบของบอนี้ ตามขอบริมสวนนี้นิยมปลูกตนไพล ขา ขิง ขม้ิน และกระชาย ไพลนั้นเปน
สมุนไพรพื้นบานท่ีสําคัญเพราะใชแกอาการฟกซํ้า  และสําหรับประกอบสมุนไพรสําหรับ  “อยูไฟ” 
ของหญิงแมลูกออนฉะนั้นน้ําท่ีอาบนํ้าและซักลางจึงไมสูญไปโดยเปลาประโยชนเพราะพืชผักใน
บริเวณสวนหยอมรอบบอน้ํานี้จะดูดซับน้ําท้ิงไปจนเกือบหมด ทําใหสภาพแวดลอมไมเกิดมลภาวะ 
(วิวัฒน เตมียพันธ, 2539)          
    นักทฤษฎีท่ีสนใจสถาปตยกรรมแผนใหม ไดกลาวยกยองสภาพแวดลอม ชนบท
ลานนาวา  “ลักษณะพิเศษในหมูบานแบบลานนา ไดทําสวนไวเปนส่ิงแวดลอมของตนเอง” สวนใน
ลักษณะนี้เกิดข้ึนสองลักษณะ แบบแรกเปนส่ิงแวดลอมในรูปของสวนลอมบานมีพันธุไมประดับ
ผสมกันไป ถึงแมจะมีตนไมมาก แตขนาดตนไมท่ีแตกตางกันตามตําแหนงตางๆ ก็ทําใหแลดูหลวม 
สวนแบบที่สองจะอยูรอบน้ําท่ีเรียกวา “สวนน้ําบอ” สวนใหญเปนพวกพันธุไมประดับ ถัดไปก็เปน
สวน (เชิง) บันได ท่ีใชท้ังไมประดับและไมดอก ประกอบกับภาชนะใสน้ําไวลางเทา เจาของบานมี
ความจงใจปรุงแตงใหสวนเหลานี้มีรูปรางเดนชัด ไมไดเกิดข้ึนตามยถากรรม เปนสุนทรียภาพของ
ชาวบานท่ีมีความกลอมเกลาทางจิตใจดวยธรรมชาติและพุทธธรรม  
  ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ สรางใหเกิดระบบนิเวศนท่ีผสมผสานกับ
ระบบนิเวศนของธรรมชาติไดอยางกลมกลืนและสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากธรรมชาติได
อยางเต็มท่ีตามศักยภาพของเทคนิควิยาทองถ่ิน เพื่อการสวนในลักษณะน้ีเกิดข้ึนสองลักษณะ แบบ
แรกเปนส่ิงแวดลอมในรูปของสวนลอมบานมีพันธุไมประดับผสมกันไป ถึงแมจะมีตนไมมาก แต
ขนาดตนไมท่ีแตกตางกันตามตําแหนงตางๆ ก็ทําใหแลดูหลวม สวนแบบท่ีสองจะอยูรอบน้ําท่ี
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เรียกวา “สวนน้ําบอ” สวนใหญเปนพวกพันธุไมประดับ ถัดไปก็เปนสวน (เชิง) บันได ท่ีใชท้ังไม
ประดับและไมดอก ประกอบกับภาชนะใสน้ําไวลางเทา เจาของบานมีความจงใจปรุงแตงใหสวน
เหลานี้มีรูปรางเดนชัด ไมไดเกิดข้ึนตามยถากรรม เปนสุนทรียภาพท่ีชาวบานสรางใหเกิดระบบ
นิเวศนท่ีผสมผสานกับระบบนิเวศนของธรรมชาติไดอยางกลมกลืนท่ีเขาใจความสัมพันธของ
ธรรมชาติ แลวนํามาปรับใหเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีพ จัดเปนภูมิสถาปตยกรรมแบบพื้นเมือง 
(Vernacular landscape) ท่ีมีภูมิภาพงดงามเกิดจากรสนิยมและความคิดสรางสรรคของกลุมชน
ลานนาพื้นบานอยางแทจริง (วิวัฒน เตมียพันธ, 2539) 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 21 สภาพแวดลอมเรือนลานนา ไดแก ขวง ยุงขาว บอน้ํา และหองอาบน้ํา (ตอม
อาบน้ํา)  
ท่ีมา: หนังสือ Lanna Renaissance, 2006 และการสังเกตของผูทําวิจัย 

จากการศึกษาสรุปไดวา สภาพแวดลอมของบริเวณพกัอาศัยมีลักษณะภูมิทัศน ท่ี
เปนลักษณะสวนเกษตรผสมผสาน เนื่องจากการดํารงชีพทางดานการเกษตรและหัตถกรรมเปน
หลัก ท้ังการปลูกไร นา สวน หรือบริเวณลานบาน และการปลูกฝาย ไมไผ เพื่อการทอผา หรือทํา
เคร่ืองจักสาน เปนตน 

จากการศึกษาสภาพแวดลอมทางภายภาพเรือนพื้นถ่ิน สามารถแบงออกไดเปน 2 
สวน ไดแก ภายในบริเวณบาน และภายในบริเวณเขตของบาน 

1). ภายในบริเวณบาน มีเนื้อท่ีวางหรือลานกวาง ลักษณะเปนลานดินเรียบกวาง  
เรียกวา “ขวงยาน” เปนลานเอนกประสงค และที่เช่ือมทางสัญจรสูตัวอาคาร หลังบานจะเปนสวน
ไมยืนตน มีลักษณะเปนสวนเกษตรผสมผสาน ปลูกไมยืนตน และปลูกไผชนิดตาง ๆ ไวท่ีขอบร้ัว 
การแบงอาณาเขตใชการลอมร้ัวไมไผท่ีมีลักษณะโปรงๆ และปลูกไมดอกพุมเต้ียหรือไมเล้ือยไว 
สําหรับรับประทาน จากการศึกษาลักษณะการจัดส่ิงแวดลอม สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ  

- เปนส่ิงแวดลอมในรูปของสวนลอมบานมีพันธุไมประดับผสมกันไป  
ถึงแมจะมีตนไมมาก แตขนาดตนไมท่ีแตกตางกันตามตําแหนงตางๆ ก็ทําใหแลดูหลวม  

- ส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบน้ําท่ีเรียกวา “สวนน้ําบอ” สวนใหญเปนพวกพนัธุ 
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ไมประดับ และสวน (เชิง) บันได ท่ีใชท้ังไมดอกและไมประดับ ประกอบกับภาชนะใสน้ําไวลาง
เทา  

2). ภายในบริเวณเขตของบาน ประกอบดวย ตัวเรือน ยุงขาว บอน้ํา หองอาบน้ํา (ต 
อมอาบน้ํา) อยูใกลกับบอน้ํา บริเวณรอบ ๆ บอน้ําจะปลูกไมดอกและไมพุมประดับตกแตงไว น้ําท่ี
อาบจากบอจะไปเล้ียงสวนนี้ บริเวณประตูเขาบานามีเรือนหรือช้ันเล็ก ๆ สําหรับวางหมอน้ํา  พรอม
ท้ังกระบวย (ทานนํ้า) เพื่อใหผูสัญจรรับประทาน มีศาลผีปูยาต้ังไวใกลๆ ตัวเรือน ทายบานเปนคอก
สัตว (แลงวัวควาย) มีโรงเก็บฟาง (กางเฟอง) สําหรับเปนอาหาร บริเวณสวนครัวทายบาน (สวนฮ้ี) 
นิยมปลูกตนไพล ขา ขิง ขม้ิน และกระชาย จากการศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 

- ลักษณะทางกายภาพของเรือนประกอบดวย ตัวเรือน แยกออกเปนเรือน 
แบบจั่วเดี่ยว, เรือนแบบจั่วแฝด องคประกอบตัวเรือน ไดแก  บันได, ใตถุน และหลองขาว 

- ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน ประกอบดวย บอน้ํา, หอง 
อาบน้ํา (ตอมอาบนํ้า), สวนบอน้ํา (สวนน้ําบอ), คอกสัตว (แลงวัวควาย), โรงเก็บฟาง (กางเฟอง), 
และสวนครัว (สวนฮ้ี) 
 
 


