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กติตกิรรมประกาศ 

 าวามส าเร็จของวิทยานิพนธ์ทบบัน้ีจะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้หากปราศจากาวามอนุเาราะห์จากท่าน
รองศาตราจารย ์ดร. วรลญัจก์ บุณยสุรัตน์ าณบดีาณะวิจิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีไดก้รุณา
รับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูซ่ึ้งยอมเสียสละเวลาอนัมีา่า เพื่อาอยมอบา าแนะน าและ
ปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีแก่ศิษยเ์สมอมา  จนกระทัง่วิทยานิพนธ์ทบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในาวามกรุณาและขอกราบขอบพระาุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาส
น้ี กราบขอบพระาุณท่านอาจารยอุ์ทิศ อติมานะ ผูซ่ึ้งช่วยเปิดมุมมอง โลกทศัน์ใหม่ๆ อีกทั้งไดา้อย
ใหา้  าแนะน าต่างๆ แก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด 
ผูว้ิจยัใาร่ขอขอบพระาุณอาจารย ์ดร. นันทวรรณ ม่วงใหญ่ อาจารยป์ระจ าภาาวิชาการท่องเท่ียว 
าณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประธานกรรมการ และอาจารยว์รรณสิทธ์ิ ทายแสงมงาล 
กรรมการผูเ้ช่ียวชาญเทพาะทางด้านส่ือท่ีกรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้ งมอบ
า าแนะน าและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขและปรับปรุงวทิยานิพนธ์ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
ขอขอบพระาุณผูใ้ห้ข้อมูลส าาญัทุกๆ ท่านท่ีได้กรุณาให้าวามอนุเาราะห์ด้านข้อมูล ตลอดจน
นกัวชิาการและเจา้ของผลงานท่ีผูว้จิยัน ามาใชใ้นการอา้งอิงและสนบัสนุนในวทิยานิพนธ์ทบบัน้ี 
ขอกราบขอบพระาุณพ่อถิรวฎัด์ิ-าุณแม่นรินทร ทิพยสุ์มาลยั รวมถึงาุณแม่บุญธรรมท่ีไดา้อยมอบ
โอกาสท่ีดีตลอดชีวิตของลูก ขอบาุณสมาชิกทุกานในารอบารัว และสมศกัด์ิ แพงวาปี ท่ีาอย
ติดตามไถ่ถามและเป็นก าลังใจให้เป็นอย่างดีเสมอมา ขอบาุณต่อศกุล พนัธ์ุพิพัฒน์ ท่ีาอยให้
า  าแนะน าและาวามช่วยเหลือผูว้ิจยัมาโดยตลอด ขอบาุณเพื่อนๆ พี่ๆ เจา้หนา้ท่ีสาขาฯ ตลอดจนผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งอีกจ านวนมากท่ีอาจจะมิได้น ามากล่าวถึงได้ารบทั้งหมด ผูว้ิจยัมีาวามซาบซ้ึงใน
าวามกรุณาอนัดียิง่จากทุกท่านและตอ้งขอขอบพระาุณมา ณ โอกาสน้ี 
ทา้ยท่ีสุดน้ีผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่วทิยานิพนธ์ทบบัน้ีจะไดส้ร้างประโยชน์ต่อผูท่ี้มีาวามสนใจและ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม กลุ่มธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพสปาลา้นนา จงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้งน้ีหากวทิยานิพนธ์ทบบัน้ีมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ผูว้จิยัขอนอ้มรับไว้
แต่เพียงผูเ้ดียวและตอ้งกราบขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  

ภทัรานิษฐ ์ ทิพยสุ์มาลยั 
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หัวข้อวิทยานิพนธ์   การวเิคราะห์วฒันธรรมประดิษฐแ์ละการส่ือสารอตัลกัษณ์ 
    กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสปาลา้นนา 

ผู้เขียน  นางสาวภทัรานิษฐ ์ทิพยสุ์มาลยั 

ปริญญา  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ) 

อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร. วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์ 

บทคดัย่อ 

ในการศึกษาวิจยัฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐ์สร้างเชิง
วฒันธรรมและการส่ือสารอตัลกัษณ์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสปาล้านนาของจงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบแนวคิดหลกัในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ (Invented tradition) อีริค     
ฮอบสบอวม์ (Eric Hobsbawm) แนวคิดภาพตวัแทนและกรอบการศึกษาวงจรแห่งวฒันธรรม ของ 
สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) รวมถึงแนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) ในการท าความเขา้ใจถึง
ปรากฎการณ์การประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรมภายใตบ้ริบทอุตสาหกรรมสปาลา้นนา 

ผลการศึกษาพบวา่ อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา คือ ส่ิงประดิษฐท์างวฒันธรรมจากการผลิตสร้างภาพ
แทน "ความเป็นล้านนา" และถูกน าเสนอผ่านในบริบทของอุตสาหกรรมสปาเพื่อสุขภาพเป็นส่ิง
ผลิตทางวฒันธรรม (Cultural Production) ภายใตก้ระบวนการเปล่ียนวฒันธรรมให้กลายเป็นสินคา้
(Commoditization of Culture) ซ่ึงส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงของการสร้างภาพตวัแทนนั่นก็คือ การดึงส่ิง
หน่ึงออกจากบริบทเดิมท่ีเป็นอยูแ่ลว้ใส่บริบทใหม่พร้อมกบัความหมายใหม่เขา้ไป โดยเฉพาะเม่ือ
กลไกทางวฒันธรรมภายใตข้องอ านาจรัฐและอ านาจทุนสามารถเคล่ือนยา้ยบริบทและสร้างภาพ
ตวัแทนไดอ้ยา่งหลากหลาย วฒันธรรมแห่งอ านาจจากผลิตผลส่วนหน่ึงในฐานะเคร่ืองมือ รองรับ
อุดมการณ์ทางการเมืองในเชิงสัญลกัษณ์ท่ีคอยท าหนา้เขา้แทรกซึมจดัการระบบคุณค่าและจิตส านึก
ร่วมของผูค้นในสังคมเพื่อการสืบทอดและจรรโลงไวซ่ึ้งสถานะทางอ านาจ ดงัเห็นได้จากความ
พยายามในการกุมอ านาจการปกครองของรัฐบาลกลางแบบรวมศูนยแ์ละเพื่อการต่อตา้นลทัธิล่า
อาณานิคมในอดีต แต่ในโลกสมยัใหม่วฒันธรรมได้กลายเป็นผลิตผลท่ีมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 
กล่าวคือเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนัมกัอิงอยูบ่นพื้นฐานวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก อตัลกัษณ์จึงไม่ได้
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ด ารงอยู่ในรูปของสารัตถะหรือแก่นแท  ้(essences) หากแต่มีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลาภายใต้
บริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีเราเห็นเป็นเอกภาพและมีความต่อเน่ืองของอตั
ลักษณ์ต่างๆ แท้จริงแล้วเป็นเพียงการคัดสรรและเช่ือมร้อยองค์ประกอบของวาทกรรมใน
สถานการณ์เฉพาะหน่ึงๆ เท่านั้น เม่ือบริบทเปล่ียนไปค านิยามอตัลกัษณ์ก็ยอ่มสามารถเปล่ียนแปลง
ไปดว้ยเช่นกนั  

“อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม” ในทางเศรษฐกิจมกัเก่ียวขอ้งกบัการร้ือฟ้ืนส านึกทางวฒันธรรมหรือ
ความจดจ าทางวฒันธรรมดั้งเดิม (Nostalgia) การประกอบสร้าง ” ความเป็น ลา้นนา“ ภายใตบ้ริบท
ของอุตสาหกรรมสปา จึงเปรียบเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการผสมผสานองคค์วามรู้สมยัใหม่ใน
การดูแลสุขภาพร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นถ่ิน เพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตวัให้กบัสินคา้และบริการของอุตสาหกรรมสปาเพื่อสุขภาพในเขต
พื้นท่ีภาคเหนือของไทยสปาล้านนาจึงเปรียบเสมือนเป็นสินคา้และบริการเชิงสัญญะท่ีสามารถ
สะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนความเป็นองค์รวม อีกทั้งยงัสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการเฉพาะ
กลุ่ม (Niche market) ของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดีจากกระแสความนิยมการดูแลสุขภาพ
ท่ีมุ่งเน้นการดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ 
(Body Mind & Spirit) ให้สมดุลแข็งแรงตลอดจนความตอ้งการในการแสวงหาประสบการณ์ความ
แปลกใหม่ (exotic) จากการสัมผสัวถีิชีวติขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

การศึกษากระบวนการประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมดงักล่าวจึงไม่ใช่เพียงแค่การท าความเขา้ใจถึง
การร้ือฟ้ืนวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเท่านั้น หากแต่ภายใตก้ระบวนการผลิตและผลิตซ ้ าทาง
วฒันธรรม (Cultural Production and Reproduction) เราจะทราบถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของการ
คดัเลือกคดัสรร (Selective Culture) การผลิต (Production) การก าหนดกฎเกณฑ์ (Regulation) การ
น าเสนอภาพตวัแทน (Representation) การบริโภค (Consumption) ความเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) 
โดยมี “สปา ”ท าหนา้ท่ีเป็นส่ือทางวฒันธรรมในการสะทอ้นถึงภาพตวั  (Representation) ของความ
เป็นอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา (Identity of Thai Lanna SPA)   
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ABSTRACT 

This purposes of this research aim to study the process of cultural invention and identity commu-
nication in the case study of Lanna Spa industry of Chiang Mai Province under major concepts 
follows; the Invented Tradition of Eric Hobsbawm, the Representative-Image Concept and the 
Study of Cultural Circle of Stuart Hall and Semiology in understanding the phenomena and cul-
tural invention under the context of Lanna Spa industry. 

As the result, it is found that the identity of Thai Lanna Spa is the cultural invention from the rep-
resentation creation of "Being Lanna", and it is presented via the context of spa industry for health 
as the cultural production under the commoditization of culture. One of important issues of such 
representation creation is to pull something out off the old context into new context with new 
meaning, especially when cultural mechanism under the state power and capital power can move 
contexts and create representations variously. The culture power from the production is partly the 
tool of symbolic political ideology which performs its duty to penetrate into the people in the so-
ciety to manage their values and conscious in order to inherit and sustain the power status.  As we 
can obviously see from many attempts to control the centralized power of central government and 
to resist the Colonialism in the past.  However, in the modern world, the culture has become the 
valuable production in the economy; asper the economy in the modern world tends to be based on 
cultural basis.  Therefore, the identity does not remains in the form of essences, but it 
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always changes under involved contexts and situations.  What we have seen as integrity and the 
continuity of identities, in fact, it is just the component selection and connection of discourse in 
specific situation.  Once the context changes, the definition of identity can change as well. 

"Cultural Identity" ineconomic context, it often involves with the restoration of cultural con-
sciousor Nostagia. The construction of" Being Lanna" under the context of spa industry is like 
both scienceand art of mixing the modern knowledge in health care and applying the cultur-
alknowledge and local wisdoms to strengthen the values for the products andservices of spa in-
dustry for health in Northern Region of Thailand.  Lanna Spa is like the product and service of 
signs which can reflect the distinct identity of holism.  Also, it can respond to specific needs of 
Niche Market among customers in modern world as well according to the trends of health care 
focusing on holistic health care and restoration for body, mind, and spirit, and the needs of 
searching for exotic experience from connecting withy local culture and traditions. 

The study of cultural productions not only the understanding of the cultural restoration and local 
wisdoms, but under the cultural production and reproduction process, we will realize to the con-
nection of Selective Culture, Production, Regulation, Representation, Consumption, and Identity 
where spa perform its duty as cultural media in reflecting the representation of the Identity of 
Thai Lanna Spa. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

จากประวติัศาสตร์การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ามกลางยคุเฟ่ืองฟูของลทัธิจกัวรรรดินิยม เอกลกัษณ์
หรืออตัลกัษณ์แห่งชาติมกัเป็นส่ิงท่ีถูกประดิษฐ์สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์การ เมืองการ
ปกครองเป็นหลกั ผา่นกระบวนการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม (Cultural Reproduction) ในรูปแบบของ
จารีตประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ หล่อหลอมจนก่อเกิดเป็นจิตส านึกร่วมทางประวติั ศาสตร์และใน
ความเป็นชาติของผูค้นในสังคม อนัน ามาซ่ึงเสถียรภาพดา้นความมัน่คงในการรักษาเอกราชของ
ชาติ เพื่ อให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองข้ึนของลัท ธิจักรวรรดินิยม เช่นเดียวกันกับช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ในยุคสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี5) ท่ามกลาง
สถานการณ์ความอ่อนไหวดา้นความมัน่คงจากการขยายอ านาจและอิทธิจากชาติมหาอ านาจท่ีก าลงั
ลุกลามเขา้สู่ดินแดนในแถบภูมิภาคเอเชีย ในการเขา้ยึดครองดินแดนเพื่อแสวงผลประโยชน์ทั้งทาง 
การเมืองและเศรษฐกิจ ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการปฎิรูปดา้นการปกครองและการ บริหารราชการ
แผน่ดินในไทย ไดมี้การยกเลิกระบบการปกครองแบบจตุสดมภแ์ละหวัเมืองประเทศราช แลว้จดัตั้ง
เป็นการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยให้อยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงมหาดไทย
เพียงกระทรวงเดียว เช่นเดียวกบัการผนวกรวมอาณาจกัรลา้นนาเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยและ
ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นมณฑลพายพัโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรวมอ านาจในการ
บริหารราชการแผน่ดินเขา้สู่ศูนยก์ลางซ่ึงจะส่งผลให้รัฐสามารถขยายอ านาจเขา้ควบคุมพื้นท่ีภายใน
ราชอาณาจกัรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
ภายใต้บริบทของรัฐชาติสมัยใหม่หลังการปฏิรูปด้านการปกครองส่วนกลางดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน 
สังคมไทยจึงประกอบไปดว้ยผูค้นหลากหลายกลุ่มทางชาติพนัธ์ุท่ีลว้นมีความแตกต่างกนัทั้งดา้น
ภาษา วฒันธรรมประเพณี ในขณะเดียวกันเสถียรภาพและความมัน่คงภายในรัฐจะเกิดข้ึนได้ก็
ต่อเม่ือผูค้นในสังคมมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงน ามาสู่นโยบายการสร้าง
ชาติเพื่อเช่ือมโยงกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมให้เขา้มามีส่วนร่วมและรู้สึกถึงการได้เป็นส่วนหน่ึงขอ 
“ความเป็นพลเมือง” จนก่อเกิดเป็นส านึกร่วมทางประวติัศาสตร์ “ความเป็นชาติไทย” ในทรรศนะ
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ของ สจ๊วต ฮอลล์ (Hall, Stuart. 1997) อตัลกัษณ์แห่งชาติในฐานะภาพตวัแทนของวฒันธรรมและ
ปฎิบัติการเชิงสัญลักษณ์นั้ นมีอ านาจในการครอบง าอุดมการณ์ในการสร้างระบบความคิด 
อุดมการณ์และวฒัน ธรรมให้กลายเป็นระบบหลกัของสังคม ในท านองเดียวกบั อีริค ฮอบส์บอวม์ 
ท่ีไดช้ี้ให้เห็นวา่ กระ บวนการดงักล่าวเป็นเพียงเร่ืองของการประดิษฐ์และสร้างดุลอ านาจ ส่ิงท่ีเรา
เห็นเป็นเอกภาพและมีความต่อเน่ืองของอตัลกัษณ์ต่าง ๆ แทจ้ริงแลว้เป็นเพียงการคดัสรรและเช่ือม
ร้อยองค์ประกอบของวาทกรรมในสถานการณ์เฉพาะหน่ึง  ๆ เท่านั้ น เม่ือบริบทเปล่ียนไปค า
นิยามอัตลักษณ์ก็สามารถเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน  (R.Williams and E. Hobsbawm อ้างใน 
อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล: 57)  

อย่างไรก็ตามความเป็นปึกแผ่นเหล่าน้ีได้เร่ิมเส่ือมถอยลงตามล าดับตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป 
เช่นเดียวกบัการเกิดข้ึนของกระบวนการโลกาภิวตัน์ ภายใตอุ้ดมการณ์ของเสรีนิยมสมยัใหม่ท่ีส่งผล
ใหข้อ้จ ากดัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีต่อการจดัระเบียบทางสังคมและวฒันธรรมภายใตก้ารควบคุมของรัฐท่ี
มีลกัษณะลดน้อยถอยลง (Walters, 1995: 3 อา้งใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ ; 2555) กลุ่มพลงัอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ เช่น สหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 
ตลอดจนการขยายตวัของกลุ่มบรรษทัขา้มชาติท่ีเขา้ลงทุนอยูใ่นประเทศต่าง ๆ และไดเ้ร่ิมเขา้มามี
บทบาทอ านาจเหนือรัฐมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของการปฏิวติัระบบส่ือสารในโลกก็ยิ่ง
ท าให้การแลกเปล่ียนและผสมผสานทางวฒันธรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็วและซบัซ้อนยิ่งข้ึน ในขณะ
ท่ีส านึกของผูค้นขยายออกไปอย่างมหาศาลและความเช่ือในเร่ือง “ชุมชนแห่งชาติ” (Nation 
Community) ได้เร่ิมถูกซ้อนทับจากการเกิดข้ึนของโลกจินตกรรมท่ามกลางกระแสวฒันธรรม
มวลชนในยุคไร้พรมแดนกระบวนการผลิตความหมายและการสร้างอตัลักษณ์จึงมีรูปแบบการ
แสดงออกท่ีมีความซบัซ้อนและหลากหลาย โดยมิไดมี้เป้าหมายทางการเมืองภายใตก้ลไกรัฐเพียง
อย่างเดียวเสมอไป แต่อาจเป็นการน าเสนอทางเลือกใหม่หรือเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เพื่อ
ตอ้งการแสดงความเป็นตวัตน เช่น พวกคาตาลนั (Catalan) ในสเปนหรือไอนุ (Ainu) ในญ่ีปุ่น (อา้ง
ใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล และวรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง, เร่ืองเดียวกนั, 2546)  

กระบวนการทางวฒันธรรมในบริบทโลกาภิวตัน์  แมใ้นด้านหน่ึงตอ้งยอมรับว่าแนวโน้มในการ
กลืนกินทางวฒันธรรมก าลงัเกิดข้ึนแต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ ความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่
บนโลกน้ีจะสูญหายไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้บ่อยคร้ังท่ีการไหลเวียนของวฒันธรรมจากการปฏิสัม 
พนัธ์กนัระหวา่งคนต่างชาติพนัธ์ุในระดบัโลกกระตุน้ใหเ้กิดรูปแบบเฉพาะ (Niche) ของวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุน้ีแทนท่ีวฒันธรรมอนัหลากหลายจะถูกท าลายและท าให้เหมือนกนัหมดดว้ยพลงั
บริโภคนิยมจากตะวนัตกความแตกต่างเฉพาะในท้องถ่ินก็ยงัคงมีความส าคญัในการผลิตสร้าง
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วฒันธรรรมท่ีไม่ซ ้ าใคร (Manfred B. Steger (2009) อ้างใน วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง : 123-132) 
Glocalization อนัหมายถึง กระบวนการผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างโลกานุวตัรและพลัง
ทอ้งถ่ินนิยม (Robertson, R1995; Friedman, J. 1994 อา้งใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546 หนา้ 88-89) 
การปะทะสังสรรค์อันสลับซับซ้อนระหว่างโลกและท้องถ่ิน โดยมีลักษณะของการหยิบยืม
ทางวฒัน ธรรมการแสดงออกถึง“การผสม”(Hybridity) ทางวฒันธรรมท่ีไม่สามารถถูกลดทอนให้
เหลือเพียงการแบ่งระหวา่ง “ความเหมือน” หรือ “ความต่าง” ท่ีล่ืนไหลแปรเปล่ียนไปไดต้ามบริบท 
อตัลกัษณ์จึงไม่ไดด้ ารงอยู่ในรูปของสารัตถะหรือแก่นแท ้(Essences) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตายตวั 
หากแต่มีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลาภายใตบ้ริบทหรือสถานการณ์ต่างๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส าหรับ
ประเด็น “อัตลักษณ์ทางวฒันธรรม” ในทางเศรษฐกิจมักเก่ียวข้องกับการร้ือฟ้ืนส านึกทาง
วฒันธรรมหรือความจดจ าทางวฒันธรรมดั้งเดิม (Nostalgia) มาท าใหก้ลายเป็นสินคา้เพื่อตอบสนอง
ต่อผูบ้ริโภค เช่น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม งานฝีมือและหัตถกรรม ผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน การแพทยแ์ผนไทย และอาหารไทย เป็นตน้    

ภายใตส้ังคมแห่งการบริโภค (Consumer Society) ท่ามกลางการขยายตวัของสังคมอุตสาหกรรม
และการพฒันาเศรษฐกิจตามอุดมการณ์ของลัทธิทุนนิยม “สินค้าและการบริโภค” ได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบวิถีชีวิตคนสมยัใหม่แทนท่ีวิถีชีวิตสังคมเกษตรตลอดจนแบบแผน
ประเพณีและพิธีกรรมศูนยร์วมความเช่ือของคนสมยัก่อน 

ในทรรศนะของ ฌอง โบดริยาร์ด (Baudrillard, 1981) มองว่า สินค้าเป็นสัญญะอย่างหน่ึงท่ีเป็น
ประดิษฐกรรมของมนุษย ์โดยเฉพาะสินคา้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผูค้นจ านวนมากมิได้
บริโภค “ตวัวตัถุ” หรือ “สินคา้” ในแง่ของประโยชน์ใชส้อยพื้นฐานเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่
เป็นการบริโภคความหมายและภาพลกัษณ์ท่ีแฝงอยู่ในสินคา้ไปพร้อม ๆ กนัเพื่อตอบสนองความ
ปรารถนา ประสบการณ์ตลอดจนความตอ้งการทางอารมณ์และจิตวิญญาณ (Baudrillard, Jean. and 
Wills, Susan. (1991) อ้างใน พฒันา กิติอาษา: 2546) โบดริยาร์ด ได้วิเคราะห์ไวว้่า ภายใต้สังคม
บริโภคและสังคมแห่งสัญญะน้ี ก่อนสินคา้จะถูกบริโภคตวัสินคา้นั้นจะตอ้งเปล่ียนไปเป็น “สัญญะ” 
ทั้งน้ีเพื่อให้สินคา้ต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีเป็นส่ือทางวฒันธรรมเพื่อแสดงสถานภาพของผูใ้ช ้รหสัของการ
จดัระเบียบล าดบัชั้นของสินคา้จึงสอดคลอ้งกบัโครงสร้างล าดบัชั้นของสังคม (กาญจนา  แกว้เทพ, 
2541: 131-145) ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้สินคา้จ านวนมากท่ีถูกกระบวนการโฆษณาเสกสรรป้ันแต่ง
ให้มีความหมายมากไปกวา่ประโยชน์ท่ีมีอยูใ่นตวัวตัถุสินคา้เอง เพื่อกระตุน้ให้เกิด “ความตอ้งการ” 
ในการบริโภคแบบไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของตรรกะทุนนิยม โดยนยัน้ีจึงอาจกล่าวไดว้า่
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สินคา้และลทัธิบริโภคนิยมไดก้ลายมาเป็นศาสนาหรือพื้นท่ีใหม่ทางสังคมท่ีผูค้นใชป้ระกาศยืนยนั
หรือร้ือสร้างอตัลกัษณ์ทั้งในระดบัปัจเจกและระดบัทางสังคม  

จากบทความตีพิมพใ์นนิตยสาร F&D ของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ เคมาล เดอร์วิช (Kemal 
Dervis, 2012 อ้างถึงใน ความเป็นโลก X ความเป็นเราโลกาภิวตัน์กับอุดมการณ์ท้องถ่ิน, 2556 ) 
อดีตผูอ้  านวยการส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ อา้งถึงแนวโนม้สามประการในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ นั่นก็คือ การเคล่ือนเข้ามา การบรรจบกันและการถ่างออกจากกัน
แน่นอนวา่โลกาภิวตัน์คือเหตุผลส าคญัส าหรับ “การบรรจบกนั” (Convergence) เม่ือความเช่ือมโยง
ทางการคา้และการลงทุนรวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีกลายเป็นปัจจยัส าคญัในการ 
“ไล่ให้ทนักนั” ของประเทศต่างในขณะท่ีตลาดการเงินโลกหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัการเปล่ียนแปลง
ของอุปสงค์ (ก าลงัซ้ือ) และอุปทาน (ก าลงัการผลิต) ไม่ว่าจะเกิดข้ึน ณ จุดใดในโลกก็ย่อมส่งผล
กระทบต่อประเทศอ่ืนไปตาม ๆ กนัโลกไดเ้คล่ือนออกจากภาวะท่ีประเทศยากจน “พึ่งพิง” ประเทศ
ร ่ ารวยไปสู่ภาวะของการ “พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั” (Interdependence) ซ่ึงนั่นหมายความว่า หากเกิด
วิกฤตท่ีส่งผลให้ก าลงัซ้ือหดหายในประเทศใดประเทศหน่ึงก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่
ไปยงักลุ่มผูส่้งออกในอีกหลาย ๆ ประเทศ นอกจากน้ีการกระจายความมัง่คัง่ท่ีใกลเ้คียงกนัมากข้ึน
ระหวา่งประเทศต่าง ๆ ท่ีทุกอยา่งถูกเช่ือมโยงให้ตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกลบัเป็น
“การถ่างออก” (Divergence) ของระดบัความกินดีอยูดี่ในสังคมเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตามเม่ือระบบเศรษฐกิจท่ีเคยมีปริมาณการบริโภคเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนอนัส าคญัซ่ึง
เคยเป็นมาในศตวรรษท่ี 20 ก าลงัถูกทา้ทายดว้ยโจทยใ์หม่ในศตวรรษท่ี 21 เม่ือโลกกลบัไม่สามารถ
รองรับการบริโภคเกินก าลงัไดอี้กต่อไป และค าตอบอนัชดัเจนคือการเปล่ียนจาก “ปริมาณ” 

การบริโภคมาเป็นการให้ความส าคญักบั “คุณภาพชีวิต” ท่ีเกิดจากการบริโภค ซ่ึงนัน่หมายถึงการ
สร้างผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอย่างน้อยท่ีสุดดว้ยนัน่เอง (ความเป็นโลก X ความเป็นเราโลกาภิ
วตัน์กบัอุดมการณ์ทอ้งถ่ิน, 2556: 24-25) เน่ืองจากสภาพการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจสังคม
และส่ิงแวดลอ้มเร่ิมส่งผลคุกคามต่อวถีิชีวติ (Lifestyle) คนในยุคปัจจุบนัมากข้ึนไม่วา่จะเป็นปัญหา
ความเหล่ือมล ้ ารายไดแ้ละการบริโภคท่ีแตกต่างกนัสุดขั้วของคนในสังคม ปัญหาการขาดแคลน
พลงังาน และทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ผลกระทบจากของเสียและมลภาวะจากภาคอุตสาหกรรม 
ปัญหาการภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทัว่โลก ตลอดจน
ความไม่ย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจ เห็นไดจ้ากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยท่ีเกิดข้ึนในประเทศมหาอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2550 วิกฤตหน้ี
สาธารณะยุโรปในปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไปยงัประเทศต่าง ๆ  
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ทัว่โลก ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ตามกระแส
แนวคิดแบบตะวนัตก จนมองขา้มความหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรมในบริบทต่าง ๆ ของ
ทอ้งถ่ิน  

จากปัญหาต่าง ๆ จึงกระตุน้ให้กระแสโลกเร่ิมหนัมาตระหนกัถึงความย ัง่ยืนและความสมดุลในการ
พฒันา ตลอดจนกระแสความต่ืนตวัด้านคุณภาพชีวิต น ามาสู่การทบทวนแนวทางการพัฒนา
ประเทศรูปแบบใหม่อย่างย ัง่ยืน ท่ีมีความสอดคล้องต่อบริบทโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
สังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในประเทศ มากกวา่มุ่งเน้นพฒันาในเชิงเศรษฐกิจเป็นหลกัเพียง
ด้านเดียวอย่างท่ีเคยเป็นมา อาทิเช่น การพฒันาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของไทย การสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศ 
(Ecological civilization) ในจีน การลดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (degrowth) ของฝร่ังเศสและ
อิตาลี (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2555) ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชิง
วฒันธรรม ซ่ึงเป็นแนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้และความคิด
สร้างสรรคข์องมนุษย ์การพฒันาตาแนวคิดทอ้งถ่ินนิยม มุ่งส่งเสริมการพฒันาพึ่งพาตนเองและการ
เติบโตของตลาดภายในประเทศและลดระดบัการพึ่งพิงปัจจยัภายนอก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคมเช่นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนผา่นการท่องท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ  

ในระดบัโลกอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจดัไดว้่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยมี
การจา้งงานสูงถึง 192.3 ล้านคน (World Tourism Organization, 2010) อีกทั้งเป็นภาคเศรษฐกิจท่ี
รัฐบาลนานาประเทศให้ความส าคญัในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส าหรับบริบทของ
ประเทศไทยจากการจดัอนัดบัของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี 2552 ของ World 
Economic Forum (WEF) พบวา่ ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขนั ดา้นการเดินทางท่องเท่ียว
ของไทยจดัอยู่ในอันดับ 3 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย (การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552)  ในช่วงเวลาสามทศวรรษท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ไทยขยายตวัรวดเร็วก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม (ศิริ 
ฮามสุโพธ์ิ, 2543) อนัน ามาสู่การจา้งงานประมาณ 1.94 ลา้นคนหรือประมาณร้อยละ 5.3 ของอตัรา
การจา้งงานทั้งหมดของประเทศ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553)   

ปัจจุบนั “การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ” (Health Tourism) เป็นหน่ึงในรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีก าลงั
อยู่ในกระแสความนิยมจากกลุ่มคนใส่ใจดูแลสุขภาพ เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัผูค้นไดห้ันมาสนใจ
คุณค่าของการดูแลสุขภาพมากข้ึน ปัจจยัส่วนหน่ึงเกิดจากสภาวะความเส่ียงต่อการเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ
ของคนในปัจจุบนัส่วนใหญ่ท่ีมกัเกิดจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตแบบไม่ระมดัระวงัและไม่ดูแล
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ตวัเอง (Lifestyle Disease) ขอ้มูลจากองค์การอนามยัโลก ระบุว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมาก
ท่ีสุดของผูค้นทัว่โลก โดยในปี 2008 มีผูเ้สียชีวติจากสาเหตุ NCDs ถึง 68 เปอร์เซ็นต ์(World Health 
Organization, 2010) ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งท างานหนักเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกบัรายจ่าย รวมถึง
การท างานในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลให้เป็น "โรคติดงาน (Workaholic)" หรือ 
"โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)" ภัยคุกคามต่อสุขภาพท่ีหากสะสมไวน้าน ๆ ก็อาจ
กลายเป็นอาการเจ็บป่วยเร้ือรังหรือโรคทางร่างกายอ่ืน ๆ ตามมา เช่น โรคเครียด โรคหัวใจ โรค
ความดนั เบาหวาน หรือแมแ้ต่โรคท่ีคร่าชีวติเป็นอนัดบัหน่ึงอยา่งมะเร็ง สาเหตุส่วนหน่ึงก็ลว้นเกิด
จากสภาพการใชชี้วิตท่ีเร่งรีบและการแข่งขนัในปัจจุบนั รวมทั้งพฤติกรรมอ่ืน ๆ เช่น การด่ืมเหลา้ 
สูบบุหร่ีและไม่การออกก าลงักาย  

ในขณะเดียวกนัการตอ้งหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทยน์ั่นหมาย
รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพท่ีตามมาเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกบัในหลาย ๆ
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญ่ีปุ่น ลว้นท่ีมีตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลท่ีทะยานสูงข้ึนเร่ือย ๆ  
สหรัฐอเมริกาแมจ้ดัเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้อีกทั้งยงัจดัเป็นประเทศมหาอ านาจขนาดใหญ่ กลบั
พบวา่ไม่มีหลกัประกนัทางสุขภาพท่ีให้การคุม้ครองประชาชนครอบคลุมไดท้ั้งหมด ปัจจุบนัยงัมี
ประชาชนชาวอเมริกนัจ านวนมากกวา่ 40 ลา้นคน ท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองการรักษาพยาบาล นอก 
จากน้ีแลว้ค่ารักษาพยาบาลหรือการซ้ือประกนัสุขภาพก็มีเบ้ียประกนัสูง จนท าให้ประชาชนส่วน
หน่ึงไม่สามารถจะซ้ือประกนัสุขภาพได ้(อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร: 2553) ซ่ึงมีการประเมินวา่เฉพาะ
ชาวอเมริกนัจะเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศเพิ่มจาก 750,000 คนใน ปี พ.ศ. 2550 
เป็น 6 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2553 สร้างรายไดใ้ห้ประเทศก าลงัพฒันาไม่ต ่ากว่า 21 พนัลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อปี (The Economist, 2008a: p70-71 อา้งใน ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด, 2555)  

ซ่ึงจากปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวจึงส่งผลให้กระแสคนส่วนใหญ่เร่ิมหันมาให้ความส าคญัในการดูแล
สุขภาพดว้ยตนเองมากข้ึน ทั้งในดา้นอาหารการกินและการออกก าลงักาย โดยมุ่งเนน้การดูแลและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ (Body Mind & Spirit) 
ใหส้มดุลแขง็แรงเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมีส่วนส าคญัในการผลกัดนั
ให้ตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และการท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์(Medical 
Tourism) ทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามล าดับ ซ่ึงหมายรวมถึงกระแสสุขภาพ
ทางเลือก (Alternative Health) อย่างภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพและการแพทย์พื้นบ้านอย่าง
ศาสตร์หรือปรัชญาการแพทยใ์นภูมิภาคต่าง ๆ เช่น การฝังเขม็ตามศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน ศาสตร์
อายรุเวทจากอินเดีย (Ayurveda) การนวดแผนไทย (Thai Massage) และสปา (Spa) ของไทย  
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ส าหรับตลาดท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนมีประเทศผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีส าคญั 
คือ สิงคโปร์ ไทย อินเดีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยสิงคโปร์มีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดโดยมี
สัดส่วนร้อยละ 33 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท รองลงมา คือ ไทย สัดส่วนร้อยละ 26  
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 70,000 ลา้นบาท ส าหรับประเทศไทยแมว้า่จะพฒันาบริการดา้นสุข ภาพเพื่อ
ขยายตลาดในต่างประเทศตามหลงัสิงคโปร์ แต่ก็นบัวา่มีการเติบโตในดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
อยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบในบริการดา้นสุขภาพหลายประการเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน
ในภูมิภาคเอเชียด้วยกนั โดยเฉพาะความพร้อมในด้านบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความสามารถ
เช่ียวชาญโรคเฉพาะทางและค่าใช้จ่ายท่ีต ่ากวา่ ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพในมาตรฐานระดบัเดียวกบั
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ รวมทั้งยงัมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวและบริการรองรับดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลซ่ึงเก้ือหนุนต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย
, 2555) 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทย เร่ิมก่อตั้งข้ึนหลงัจากประเทศไทยตอ้งประสบ
กบัวกิฤติเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 เม่ือก าลงัซ้ือของประชาชนลดลงส่วนหน่ึงก็หนัมาใชบ้ริการ
จากสถานพยาบาลของรัฐมากข้ึน สถานพยาบาลเอกชนท่ีไดข้ยายตวัการให้บริการไปมากตั้ง แต่
ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ จึงเร่ิมประสบกบัปัญหาเตียงวา่ง กลุ่มผูป้ระกอบกิจการโรงพยาบาลเอก 
ชนจึงไดเ้รียกร้องใหภ้าครัฐหาแนวทางส่งเสริมเพื่อกระตุน้ให้ชาวต่างชาติเดินทางเขา้ใชบ้ริการทาง
การแพทยใ์นประเทศไทย (พรพธู รูปจ าลอง, 2553) โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลไทยได้ให้การ
สนบัสนุนดว้ยการประกาศนโยบายการพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 
Hub) ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดวิสั ยทัศน์  Thailand as World Class Healthcare Destination โดยธุรกิจบ ริการส่งเส ริม
สุขภาพ เป็นหน่ึงในบริการหลกัภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันาให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
สุขภาพนานา ชาติ ระยะท่ี1 (พ.ศ. 2547-2551) ครอบคลุมธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจผลิตภณัฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย และระยะท่ี 2 (พ.ศ.2553 - 2557) เพิ่ม
บริการด้านการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554) 
ปัจจุบนัตลาดสุขภาพของไทยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นนักท่องเท่ียวหลกัและตรวจสุขภาพ
เป็นวตัถุประสงค์รองคิดเป็นร้อยละ 60 กลุ่มท่ีไม่มีประกันสุขภาพ (34%) และกลุ่มท่ีมีประกัน
สุขภาพ (6%) (ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด, 2555) 

ในภาพรวมอุตสาหกรรมสปาของไทยมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน ทั้งในจ านวนผูม้าใชบ้ริการและสถานท่ี
ให้บริการ จากรายงานผลการส ารวจของ Intelligent Spas จากประเทศสิงคโปร์ ได้ระบุไวว้่า
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ประเทศไทยเป็นตลาดดา้นธุรกิจสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มี
อตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน 202% โดยแบ่งเป็นในกลุ่ม Day spa จ านวน 46% และ กลุ่ม Destination 
spa จ านวน 54% จากจ านวนของสถานบริการสปามากกวา่ 743 แห่ง  ซ่ึงคาดวา่จะมีมูลค่าการตลาด
ไม่ต ่ากว่า 9,100 ล้านบาท ประมาณ 275 ล้านเหรียญสหรัฐ (Julie Garrow, Intelligent Spas, 2009) 
ในปี 2547 ไทยมีรายไดจ้ากการให้บริการในธุรกิจสปา ประมาณกว่า 4,000 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ืองเป็น 9,000 ลา้นบาทในปี 2549 และเฉล่ียกว่าร้อยละ 80 ของผูใ้ชบ้ริการสปาดงักล่าว
เป็นชาวต่างชาติ ทั้งท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย และนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ สร้างรายไดร้วม
กวา่ 14,000 ลา้นบาท และสร้างงานมากกวา่ 5,000 คน โดยสปาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดและเป็น
รายไดห้ลกั คือ สปา ประเภท Hotel & Resort Spa ซ่ึงมีกลุ่มตลาดหลกัเป็นชาวต่างชาติท่ีมีก าลงัซ้ือ
สูง และ Day Spa ซ่ึงกลุ่มลูกคา้คนไทยไดใ้หค้วามนิยมใชบ้ริการมากข้ึน (วริวรรณ ศรีรับสุข, 2551)  

อย่างไรก็ตามถึงแมต้ลาดสปาของไทยยงัถือไดว้า่มีความเติบโตอย่างต่อเน่ืองแต่ดว้ยแนวโน้มการ
แข่งขนัทางการตลาดระหวา่งผูป้ระกอบการภายในประเทศดว้ยกนัแลว้ การด าเนินธุรกิจบริการสปา
ในตลาดโลก ยงัต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขนัระหว่างประเทศสูงทั้ งในด้านการบริการและ
คุณภาพ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าและบริการ และมี
โอกาสในการพฒันาได้มาก (สมาคมสปาไทย, 2553) ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีความต่ืนตวัในการ
แข่งขันเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานระดับสากล ท่ีมีความคงเส้นคงวาว 
โดยเฉพาะจุดขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์และไม่สามารถลอกเลียนแบบจ าลองทางธุรกิจ (Business Model)
ระหวา่งกนัได ้ดงัเช่น การต่อยอดทางธุรกิจดว้ยของกลุ่มสปาในเขตอนัดามนัและสปาในเขตลา้นนา
ของไทย มีการสร้างจุดเน้นท่ีแตกต่างเช่ือมโยงกับทุนทางวฒันธรรมดั้ งเดิมของตวัเอง มาเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยเก้ือหนุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้และบริการเชิงสปา  

การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจการบริการเพื่อสุขภาพในเขต
ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) ซ่ึงไดมี้การด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 
ภายใตค้วามร่วมมือของภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ โดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 
ร่วมกบัส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ สถาบนัการศึกษาและภาคเอกชน โดยเฉพาะสมาคมไทย
ลา้นนาสปา ในการมุ่งพฒันามาตรฐานสินคา้และบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล ซ่ึงมีศูนยก์ลาง
ธุรกิจบริการสุขภาพ 5สาขา ประกอบดว้ย บริการการแพทย ์บริการทนัตกรรม ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
นวดแผนไทยลา้นนา และไทยลา้นนาสปา ดงัเช่น โครงการพฒันาอุตสาหกรรมสปาสู่ความเป็น 
“ไทยลา้นนาสปา” ในปีงบประมาณ 2553 มุ่งส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
จากการต่อยอดทุนเชิงวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน อนัมีเร่ืองราวภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นจุดแข็งในการช่วย
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สร้างจุดเน้นความแตกต่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Uniqueness) ดงัเช่น การประยุกต์อตัลกัษณ์เชิง
สุนทรียแ์บบลา้นนาใหส้อดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยในอุสาหกรรมสปาให้มีสไตลท่ี์แตกต่าง และ
มีความเช่ือมโยงทั้งในดา้นรูป เสียง กล่ิน รส และการสัมผสัสู่ “อตัลกัษณ์สปาไทยลา้นนา” (อุทิศ 
อติมานะ, 2553) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น Medical Hub จึงมีความจ าเป็นในการพฒันา
สินค้าและบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้ งด าเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกอยา่งภายใตโ้ครงการ “ลา้นนาเฮลทฮ์บั” (Lanna Health Hub)ในปีงบประมาณ 
2554  โครงการการส่ือสารท่ีบูรณาการกิจกรรมการส่ือสารตลอดทั้งปีใหมี้ความเช่ือมโยงสอดคลอ้ง
กนัทั้งระบบโดยใชส่ื้อหลากหลายประเภทประกอบดว้ย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทางธุรกิจ Lanna Health Hub ของประเทศอยา่งแทจ้ริง สามารถสร้างรายได้ให้ 4 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนและประเทศต่อไป (Lanna Health Hub Corporate Identity, 2012) 

ซ่ึงสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ .ศ. 2555-2559) ท่ีได้
ก าหนดให้มีการสนบัสนุนทางดา้นวฒันธรรมเพื่อน ามาใช้ประโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกูลกนั 
น าความรู้และจุดแขง็ของอตัลกัษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวตักรรมท่ีเขม้แขง็เพื่อ
เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555) นอกจากน้ี
แลว้แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 โดยกระทรวงวฒันธรรม ยงัไดมี้การก าหนด
ยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทุนทางวฒันธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม (กระทรวงวฒันธรรม, 2552) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรม
ตลอดจนการประยุกต์ใช้อตัลกัษณ์เชิงสุนทรียท์างศิลปวฒันธรรมแบบไทยล้านนามาแปลงให้
กลายเป็นสินคา้และบริการท่ีสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยในอุตสาหกรรมสปา โดยอาศยัแนวคิด
ทุนวฒันธรรม แนวคิดอุตสาหกรรมวฒันธรรม แนวคิดประเพณีประดิษฐ ์แนวคิดการฟ้ืนฟูและการ
ผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม และแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ มาใช้เป็นกรอบการศึกษา จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเชิงคุณภาพมาท าการวเิคราะห์เพื่อช่วยสร้างความเขา้ใจถึงปรากฎการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมดงักล่าว ถึงกระบวนการฟ้ืนฟูและการคดัสรรความเป็นทอ้งถ่ินของ
ลา้นนา ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ในการประกอบสร้างความหมายของอตัลกัษณ์ล้านนา 
สปาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะในสไตล์ท่ีแตกต่างกนัอย่างไร อีกทั้งการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทุน
ทางวฒันธรรมดงักล่าว ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างไร โดยศึกษา
ความคิดเห็นความตอ้งการ ปัญหารวมถึงขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มต่างๆ เพื่อสรุป



 

10 

 

ข้อเสนอแนะถึงแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการต่อยอดอุตสาหกรรมสปาล้านนาภายใต้บริบท
อุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ร่วมของทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื  

1.2   ปัญหำน ำกำรวจัิย 

         1.2.1  กระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรมของอุตสาหกรรมสปาลา้นนา 
  มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นอยา่งไร 
 1.2.2  การส่ือสารอัตลักษณ์สปาล้านนาถูกน าเสนอในบริบทอุตสาหกรรมสปาอย่างไร  

ตลอดจนช่วยสร้างความหมายและเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้เชิงสปาไดอ้ยา่งไร  

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

        1.3.1  เพื่อศึกษาถึงกระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรมของ  
  อุตสาหกรรมสปาลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2  เพื่อศึกษาการส่ือสารอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาท่ีน าเสนอในบริบทอุตสาหกรรมสปา 
  ของจงัหวดัเชียงใหม่  

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

         1.4.1  ท ำใหท้รำบถึงกระบวนกำรฟ้ืนฟูและกำรประดิษฐส์ร้ำงเชิงวฒันธรรมในอุตสำหกรรม 
  สปำ ลำ้นนำจงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.4.2 ท ำใหท้รำบถึงกระบวนกำรส่ือสำรอตัลกัษณ์สปำลำ้นนำ ผำ่นกำรแปลงวฒันธรรม 
  ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นสินคา้  ตลอดจนช่วยสร้างความหมายและเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้เชิง 
  สปาไดอ้ยา่งไร 

 1.5  นิยำมศัพท์ 

 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์วฒันธรรมประดิษฐแ์ละการส่ือสารอตัลกัษณ์ กรณีศึกษา  
 อุตสาหกรรมสปาลา้นนา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

วฒันธรรมประดิษฐ์   หมายถึง กระบวนการทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองในการก่อให้เกิดส่ิง 
ผลิตทางวฒันธรรม การแปลงวฒันธรรมให้กลายเป็นสินค้าหรือ
น ามาแปรสภาพใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีนยัยะทางวฒันธรรม 
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กำรฟ้ืนฟู    หมายถึง การร้ือฟ้ืนส่ิงท่ีสูญหายหรือก าลังจะสูญหาย ให้กลบัมามี
ประโยชน์สอดคลอ้งกบับริบทในสังคมยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กระบวนกำรฟ้ืนฟู  หมายถึง การคดัเลือกคดัสรรเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินล้านนา เพื่อน ามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างมีความ
สอดคลอ้งกบัในอุตสาหกรรมสปา ทั้งการต่อยอดจากของดั้งเดิมท่ีมี
อยู่ หรือผลิตการสร้างข้ึนใหม่ เช่น การพฒันาอตัลกัษณ์เชิงสุนทรีย์
แบบลา้นนาสไตล์ประยุกต ์ การน าองค์ความรู้ศาสตร์ดา้นการแพทย์
และสมุนไพรพื้นบา้นมาประยกุตใ์ชก้บัความรู้สมยัใหม่  

กำรส่ือสำรอตัลกัษณ์   หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดภาพตวั แทน(representation) ของอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนา ผ่านอุตสาหกรรมสปา โดยมีเคร่ืองมือ
หรือช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เป็นตวักลางท่ีช่วยถ่ายทอด  ทั้ งใน
บริบทวฒันธรรมทางสายตา ผ่านทั้งดา้นรูป ดา้นรส ดา้นกล่ิน ด้าน
เสียง และดา้นสัมผสัเชิงสปา รวมทั้งส่ือประเภทต่างๆ เช่น ส่ิงพิมพ ์
กราฟิก ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯ ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย  

อุตสำหกรรมสปำล้ำนนำ หมายถึง ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพท่ีได้มีการผสมผสาน เช่ือมโยง
กบัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นถ่ินของล้านนา เพื่อ
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นล้านนาสปาในสไตล์ท่ีแตกต่าง 
หลากหลาย แต่สะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ร่วมของทอ้นถ่ิน    

ผู้ประกอบกำร  หมายถึง บุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพท่ี
ได้รับใบ รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการ
จากคณะกรรมการ 

ผู้ด ำเนินกำร  หมายถึง บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
น้ีและท าหน้าท่ีให้บริการโดยควบคุมดูและการให้บริการทั้งหมดใน
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 

ผู้ให้บริกำร  หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และท าหน้าท่ี
ใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์วัฒนธรรมประดิษฐ์และการส่ือสารอัตลักษณ์ : กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมสปาลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
เพือ่เป็นแนวทางส าหรับการศึกษา ดงัน้ี   

2.1  แนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม 
 2.1.1  แนวคิดทุนวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน       2.1.2 
 แนวคิดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม       2.1.3 
 แนวคิดประเพณีประดิษฐ ์         2.1.4 
 แนวคิดการผลิตและการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม     
 2.1.5  การสร้างภาพแทน 
 2.1.6 อุตสาหกรรมวฒันธรรมและอุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม 

2.2  แนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร 
 2.2.1  ทฤษฏีสญัญะวทิยา         
 2.2.2  แนวคิดการบริโภคเชิงสญัญะ 

2.3  แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมสปาลา้นนา 
 2.3.1  สถานการณ์อุตสาหกรรมสปาในระดบันานาชาติ    
 2.3.2  สถานการณ์อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทย     
  (ก) นโยบายภาพรวม        
  (ข) กลไกและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมสปาลา้นนา   
  (ค) แนวคิดเก่ียวกบัการอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา     

2.4  ประวติัศาสตร์ลา้นนาและจงัหวดัเชียงใหม่       

2.5  เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 



 

13 

 

2.1 แนวคดิ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

“วฒันธรรม” เป็นค าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นิยาม ความหมายและขอบข่ายของวฒันธรรมมี
มากมายและแตกต่างกันไปในหลากมิติ ทั้ งในระดับลึกเชิงปรัชญาและระดับที่ เข้าใจกันได้
โดยทั่วไป จากหนังสือเร่ืองวัฒนธรรม : การทบทวนเชิงวิกฤตว่าด้วยมโนทัศน์และนิยาม 
ของอัลเฟรด ครูเบอร์และไคลด์ คลักคอห์น ในปี ค .ศ. 1952 (A.L. Kroeber and Clyde Kluckhohn 
(1952) อ้างใน กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ , 2553) ได้ระบุถึงนิยามค าว่า “วฒันธรรม” ที่ มีมากถึง 164 
ความหมาย จวบจนถึงปัจจุบนันิยามวฒันธรรมยงัเพิ่มขยายตามบริบทที่เปล่ียนแปลงไปและความ
หลากหลายทางสงัคมที่เพิม่ขึ้น 

เอ็ดเวิร์ด เบอร์เนต ไทเลอร์ (E. B. Tylor 1832-1917; อ้างถึงในอคิน รพีพฒัน์ , 2551)  นักมานุษย 
วทิยาชาวองักฤษ กล่าวว่า “วฒันธรมหรืออารยธรรม หากมองอยา่งกวา้งๆ คือ ผลรวมอนัซับซ้อน
หรือความทับซ้อนกันของความรู้ ความเช่ือ ศิลปกรรม ศีลธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม 
ความสามารถ และอุปนิสัยต่าง ๆ ที่มนุษยไ์ดรั้บมาในฐานะที่เป็นสมาชิคนหน่ึงของสังคม หรือ
มนุษยต์อ้งการแสวงหาเพื่อการเป็นสมาชิกของสังคม” ในการศึกษาทางมานุษยวิทยาโดยทัว่ ๆ ไป 
เช่ือกันว่าวฒันธรรมกับสังคมเป็นส่ิงที่เช่ือมโยงกันอย่างลึกซ้ึง สังคม หมายถึงกลุ่มชนที่มาอยู่
ร่วมกนัและมีการกระท าระหวา่งกนั ในขณะที่วฒันธรรม หมายถึงแบบแผนในการด าเนินชีวติที่คน
ส่วนใหญ่ในสังคมมีร่วมกนั กล่าวโดยสรุป วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม หรือที่เรียกกนั
ในภาษาองักฤษวา่ way of life (รัตนา โตสกุล, 2549) 

ด้านนักคิดสังคมวิทยา มีมุมมองนิยาม “วฒันธรรม” ในมิติคู่ขนาน ดังเช่น “เราไม่อาจจะเขา้ใจ
ความหมายของวฒันธรรมได้เม่ืออยู่โดด ๆ เพียงล าพัง แต่ต้องท าความเข้าใจบริบท ต้องการ
ถอดรหัสจึงจะเขา้ใจได้ พฤติกรรมทางสังคมที่ส าคญั คือ ชีวิตด้านจิตใจ (Mental Life) ซ่ึงได้แก่ 
ระบบความเช่ือ ความคิด แผนที่ความคิด ซ่ึงวาดไดจ้ากต านานหรือนิทานปรัมปรา” (Claude Levi-
Strauss; อา้งถึงใน สุภางค ์จนัทร์วานิช, 2554)  

John F. Cuber (อ้างในงามพิศ สัตยส์งวน , 2543) นิยามวฒันธรรมว่า “วฒันธรรม คือ แบบเเผน 
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ที่ค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ และยงัรวมผลผลิตที่เกิดจากการ
เรียนรู้ เช่น ทศันคติค่านิยมส่ิงของต่างๆ ที่คนท าขึ้นและความรู้ที่มีอยูร่่วมกนัในกลุ่มชนหน่ึงๆและมี
การถ่ายทอดไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสงัคม”  

ส าหรับประเทศไทยกรอบ “วฒันธรรม” อาจวิเคราะห์ไดจ้ากพระราชบญัญติัวฒันธรรม แห่งชาติ 
พ.ศ. 2485 ได้นิยามว่า หมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ความกลมเกลียวของชาติ และศีลธรรมดันดีงามของประชาชน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการให้
ความหมายที่อิงจากรากศพัทยภ์าษาสันสกฤต ซ่ึงแปลความหมายของวฒันธรรมอยา่งตรงตวัว่า 
“ธรรมเป็นเหตุใหเ้จริญ หรือธรรมคือความเจริญ”  

ทั้งน้ีส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2535) ไดก้ าหนดความหมายของวฒันธรรมไวว้่า 
เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบติัร่วมกนัจนกลายเป็นแบบ
แผนแนวเดียวกัน มีการสั่งสมหรือสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงอันเป็นเคร่ืองมือ
พื้นฐานส าหรับการเสริมสร้างความสามคัคีเพื่อความเป็นปึกแผน่ในหมู่ประชาชนที่จะส่งผลต่อการ
ธ ารงความมั่นคงของชาติ มีการสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมหรืออาจเป็นส่ิงประดิษฐ์คิดค้น
สร้างสรรคข์ึ้นมาใหม่ โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเงื่อนไขและความเหมาะสมของยคุสมัย 
ปัจจุบนักระทรวงวฒันธรรมอธิบายวา่ “วฒันธรรม คือ วถีิชีวติซ่ึงมีทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม
เป็นส่ิงที่จบัตอ้งมองเห็นได ้วฒันธรรมที่เป็นรูปธรรมจะปรากฎในรูปของวตัถุส่วนวฒันธรรมที่
เป็นนามธรรมคือพฤติกรรมและที่จบัตอ้งหรือยากที่จะมองเห็นไดใ้นทนัที ไดแ้ก่ความรู้สึก คุณค่า 
ปรัชญาความเช่ือและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้ ง 2 ส่วนจะประกอบอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคม” (แผน
แม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559) 

กล่าวคือ วฒันธรรม คือ วถีิชีวิตอนัประกอบดว้ยแบบแผนของความคิดร่วม ค่านิยม และพฤติกรรม
ของคนในสังคม เป็นส่ิงที่สั่งสม ถ่ายทอด เรียนรู้จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึง วฒันธรรมมีพื้นฐาน
จากการใช้สัญลักษณ์อันเป็นศักยภาพตามธรรมชาติของมนุษย ์เช่น การใช้ภาษาท าให้มนุษย์
สามารถรวบรวมความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ สามารถถ่ายทอดความเขา้ใจสู่คนรุ่นหลงั วฒันธรรม
จึงเป็นองค์รวมของความรู้ และภูมิปัญญาที่ผูค้นในสังคมสั่งสม และถ่ายทอดวฒันธรรมช่วยให้
มนุษยส์ามารถก าหนดนิยามความหมายให้กับชีวิตและส่ิงต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
รูปแบบและเน้ือหาของสถาบนัทางสังคมอยูต่ลอดเวลาอยา่งไม่หยดุน่ิง ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติ ท าใหชี้วติของสงัคมด าเนินไปอยา่งมีระเบียบ เป็นแบบแผน (ยศ สนัตสมบตัิ, 2548) 

 2.1.1  แนวคดิทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความหมายกว้างที่ สุด “ทุน” (Capital)  หมายถึง ทรัพย์สินที่สามารถก่อให้เกิด
ทรัพยสิ์นเพิม่มากขึ้น โดยอาจเป็นเงิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อาคารสถานที่หรือส่ิงอ่ืนๆ 
ที่ไม่ไดน้ ามาใชเ้พือ่บริโภคโดยตรงแต่เพือ่ประโยชน์ในการผลิต ทุนเป็นหน่ึงในปัจจยั
การผลิตร่วมกบัอีกสองปัจจยั ไดแ้ก่ ที่ดินและแรงงาน ในทางสงัคมผูท้ี่ไดใ้หค้  าอธิบาย
เก่ียวกบัทุนอย่างกระจ่างชัดและครอบคลุมทุกมิติต่างๆ คือ นักปราชญ์ชาวเยอรมัน 
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คาร์ล มาร์กซ์ ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายของทุนในฐานะส่ิงที่สามารถสั่งสมปริมาณเพื่อเพิ่ม
มูลค่า เป็นเคร่ืองสร้างความแตกต่างทางชนชั้นระหวา่งผูค้รอบครองทุน อนัไดแ้ก่ ชน
ชั้ นกระฎุมพี  (Bourgeoisie) กับผู ้ใช้แรงงานหรือที่ เรียกว่าชนชั้ นกรรมมาชีพ
(Proletariant) ความสัมพนัธ์ทางสังคมดงักล่าวเป็นผลโดยตรงจากระบบ “ทุนนิยม” 
(Capitalism) กล่าวคือ ระบบการผลิตสินคา้เพื่อคา้ขาย แลกเปล่ียน และมุ่งผลก าไร 
โดยมีกระบวนการสัง่สมทุนเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญั 

ในทางสังคมวทิยาสมยัใหม่ แนวคิดเร่ือง “ทุน” ไดถู้กน ามาใชใ้นความหมายกวา้งขึ้น
นอกเหนือไปจากทุนในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ทุนทางสังคม ทุนมนุษย ์ทุนทางความรู้ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางทรัพยากร ฯลฯ แนวความคิดเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นสมมุติฐานที่วา่ สงัคม
ประกอบขึ้นดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ อนัหลากหลายและซับซ้อน การพิจารณาแต่มิติ
ทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นเพียงองคป์ระกอบเดียวจึงไม่น่าจะเพียงพอต่อการท าความเขา้ใจ
ปรากฎการณ์ของสังคมทั้งสังคม นอกจากน้ี บูร์ดิเยอ (Bourdieu P. ,1986) นักทฤษฎี
วฒันธรรมวิพากษ์ชาวฝร่ังเศส ได้เพิ่มองค์ประกอบทางวฒันธรรมเข้าไปในการ
วิเคราะห์สังคมแบบมาร์กซิสตแ์ละเสนอว่าปัจจยัทางเศรษกิจเพียงอย่างเดียว ไม่อาจ
อธิบายปรากฎการณ์ครอบง าในสงัคมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จากแนวคิดของมาร์กซ์ที่เสนอ
ว่า ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคมเป็นผลมาจากการครอบครองทุนในเชิงเศรษฐกิจ
อยา่งไม่เท่าเทียม บูร์ดิเยอร์ช้ีว่าทุนทางวฒันธรรมก็เป็นปัจจยัส าคญัในการพยงุความ
ไม่เท่าเทียมกนัในสังคมเช่นเดียวกนั ชนชั้นทางสังคมจึงไม่เพียงประกอบขึ้นจากทุน
ทางเศรษฐกิจแต่ยงัรวมถึงทุนทางวฒันธรรมดว้ย (แปลโดย ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 
2550) 

 Bourdieu (1986) อธิบายวา่ ทุนวฒันธรรมอาจจะปรากฏไดใ้นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
ใน 3 รูปแบบคือ1) ทุนวฒันธรรมเป็นส่ิงที่ฝังในตวัคนหรือจิตใจ (Embodied as state 
of mind/body) เช่น ความคิด ความเช่ือ 2) ทุนวฒันธรรมในรูปแบบของวตัถุเป็นส่ิงที่
เป็นตัวตนจับต้องได้ (Objectified) ซ่ึงจะอยู่ในรูปแบบของสินค้าวฒันธรรม เช่น 
ส่ิงประดิษฐ์สถาปัตยกรรม ส่ิงก่อ สร้าง ภาพวาด ฯลฯ และ 3) ความเป็นสถาบัน 
(Institutionalised) หมายถึง กติกา ความเช่ือ การยอมรับที่หลายคนเห็นร่วมกนั อาทิ 
สถาบนัศาสนา สถาบนัการศึกษา โดยทุนวฒันธรรมในรูปแบบที่ฝังในตวัคนหรือ
จิตใจเป็นรูปแบบที่ส าคญัที่สุด (อา้งใน ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้, 2552)  
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นอกจากน้ี Bourdieu ยงัช้ีให้เห็นว่าวฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบส าคญัของสังคมที่มี 
แนวโน้มถูกจดัให้อยู่นอกประเด็นของการครอบง าทางอ านาจและการแบ่งชนชั้น
(Bourdieu, P. (1986) แปลโดย ชนิดา เสง่ียมไพศาลสุข, 2550 ) 

ขณะที่ Throsby (2001) ไดนิ้ยาม “ทุนวฒันธรรม” ว่าหมายถึง สินทรัพยท์ี่มีการฝังตวั 
(Embodies) สะสม (Stores) และให้ (Provides) คุณค่าทางวฒันธรรม นอกเหนือจาก
มูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น โดยไดแ้บ่งทุนวฒันธรรมเป็น 2 ประเภทคือ    

1. ทุนวฒันธรรมที่สัมผสัได ้(Tangible Culture) เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุวดัผล 
งานทางศิลปะภาพเขียนรูปป้ันทุนวฒันธรรมที่สัมผสัไดน้ี้ไม่ไดถู้กจากดัในรูปแบบ
เฉพาะมรดกทางวฒันธรรมเท่านั้น แต่ยงัขยายขอบเขตไปถึงทุนกายภาพหรือส่ิงที่
มนุษยส์ร้างขึ้น เช่น อาคารส่ิงประดิษฐท์ุนวฒันธรรมรูปแบบน้ีสามารถสึกหรอผผุงัได ้
ถา้ไม่ไดรั้บการดูแลรักษาและสามารถวดัมูลค่าในรูปของเงินไดไ้ม่ว่าจะเป็นตวัวตัถุ
เองหรือการบริการที่ใชว้ตัถุนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการ    

2. ทุนวฒันธรรมที่สัมผสัไม่ได ้(Intangible Culture) เป็นทุนที่อยูใ่นรูปของทรัพยสิ์น
ทางปัญญาหรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมที่ไม่ใช่ว ัตถุ  (Nonmaterial Culture) ได้แก่ 
ความคิด การปฏิบัติความเช่ือและค่านิยมที่แบ่งปันระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีพิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง งานวรรณกรรม นิทาน 
ต านานพื้นบา้น ดนตรี เป็นตน้ 

 ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2540) ได้กล่าวถึง “วฒันธรรม” ไวว้่าคือทุนชนิดหน่ึง ซ่ึงมี 
นัยส าคัญว่าเม่ือถือว่าว ัฒนธรรมเป็นทุนชนิด ซ่ึงมีผลผลิต (Productivity) การ
เปล่ียนแปลงใน Cultural Stock น่าจะถือได้ว่าเกิดการลงทุนหรือท าให้มรดกทาง
วฒันธรรมสามารถรักษาคุณค่าความมั่งและความมั่นคงทางทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็น
จุดหมายของความเป็นมนุษย ์ไม่ใช่เป็นเพียงมนุษยเ์ศรษฐกิจ (Homo Economica) 
นอกจากน้ีบทบาทของวฒันธรรมในฐานะที่เป็นทุนของสังคม หากขาดการสืบสาน
และสนับสนุนในการต่อยอด อาจส่งผลให้วฒันธรรมถูกลดทอนจนอาจเลือนหายไป
จากสังคม ดงันั้นการลงทุนทางวฒันธรรมจึงเป็นจึงถือเป็นหน้าและภารกิจหน่ึงของ
ภาครัฐตอ้งให้ความส าคญัในการเพิ่มพูลและรักษาทุนเดิม รวมทั้งการปรับบทบาท
ของวฒันธรรมให้พน้จากการถูกกระท าจนกลายสภาพเป็นเพยีงสินคา้และบริการ โดย
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ให้วฒันธรรมกลับมามีบทบาทเหนือแล้วความเป็นสินค้าเป็นเพียงบทบาทรอง
วฒันธรรมก็จะสามารถคงสภาพการเป็นทุนสงัคมไวไ้ดโ้ดยไม่สูญเสียเอกลกัษณ์  

 ในปัจจุบนั ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) เป็นค าที่ใช ้
กนัอยา่งแพร่หลายทัว่ไปในสังคมและในวงการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ องคก์รพฒันา
เอกชน นักวิชาการและส่ือมวลชน นอกจากนั้นยงัเป็นค าที่มีความหมายคาบเก่ียวกบั
ค าอ่ืน ๆ อีกจ านวนหน่ึง เช่น ความรู้ทอ้งถ่ิน ความรู้ของชาวบา้น ภูมิปัญญาชาวบา้น 
ความรู้พื้นบา้น และค าเหล่าน้ีไดรั้บการส่งเสริมและผลกัดนัขากกระแสสังคมที่เป็น
ปฎิกิริยาต่อตา้นโลกาภิวตัน์ ให้หันมาเน้นความส าคญัของทอ้งถ่ินยกยอ่งความรู้และ
วถีิชีวิตแบบทอ้งถ่ิน แมว้า่ความคิดเร่ืองภูมิปัญญาจะเป็นส่ิงที่ยอมรับกนัทัว่ไปว่าเป็น
ส่ิงที่มีคุณค่า แต่การเขา้ใจวา่ภูมิปัญญาคืออะไร แตกต่างหรือไม่ต่างจากความรู้อยา่งไร
ก็เป็นส่ิงที่ยงัมีความคลุมเครืออยู่มาก รวมทั้งการใชค้  าน้ีในชีวิตประจ าวนั หรือการ
น าไปใชใ้นการเคล่ือนไหวทางสังคมก็มีความหมายที่หลากหลาย (ศูนยม์านุษวิทยา   
สิรินธร, 2548) 

 ภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน (Local Wishdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  (Popular Wisdom)   
หมายถึง กระ บวนทศัน์หรือองคค์วามรู้ของคนหรือกลุ่มคนในถ่ินใดถ่ินหน่ึง อนัเกิด
จากการถ่ายทอดมาจากบรรพ บุรุษหรือจากประสบการณ์ที่ผา่นการกลัน่กรอง สั่งสม 
คิดวิเคราะห์และน ามาใชจ้นบงัเกิดผล โดยอาศยัการเรียนรู้ที่มีความเช่ือมโยงกบัวิถี
ชีวติ เป็นรากฐานความรู้ชาวบา้นที่มีลกัษณะเป็นนามธรรมและรูปธรรม (โกวทิย ์ พวง
งาม, 2553) ตลอดจนการถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นหลงั และในการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นหัตถกรรม นั้นเป็นองคค์วามรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษไ์วใ้ห้แก่คนรุ่น
หลงั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความส าคญัอยา่งนอ้ย 4 ประการ คือ  

  1.  ความรู้และระบบความรู้ที่ชาวบา้นมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ เป็นระบบ 
ความรู้ที่ไม่เป็นวทิยาศาสตร์       

  2.  การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสัง่สมและกระจาย ความรู้ 
ซ่ึงความรู้นั้นไม่ไดล้อยอยูเ่ฉย ๆ แต่ถูกน ามาบริการคนอ่ืน   

  3.  การถ่ายทอดความรู้ ภูมิป ญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่มี
กระบวนการถ่ายทอดที่ซบัซอ้น       
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  4.  การสร้างและปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดน่ิงอยู่กับที่แต่ถูก
ปรับเปล่ียนมาตลอดโดยอาศยัประสบการณ์ของชาวบา้นเอง (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 
2536: 3) 

สายนัต์ ไพรชาญจิตต์ (2550) ได้กล่าวถึง ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินไว้ว่าภูมิ ปัญญามี 
คุณลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึง คือ กระบวนการผลิตใหม่ ที่สืบสานมาจากจารีต
ประเพณีเก่า แต่น ามาใชใ้นความหมายใหม่ ในสถานการณ์ใหม่ที่ตอ้งการจะใหค้นเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาเพือ่ปรับเปล่ียนคุณภาพชีวติของตนเอง มีการดึงความรู้จาก
ที่ อ่ืนมาผสมผสาน มีการปรับตัวเพื่อให้ความหมายใหม่กับจารีตประเพณี เดิม
สอดคล้องกับสถาการณ์ใหม่ ท าให้ความรู้ท้องถ่ินได้ผ่านกระบวน การเรียนรู้ 
ผสมผสานและปรับตัวตลอดเวลา ภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงเป็นกระบวนการ การ
เคล่ือนไหวตลอดเวลาไม่หยดุน่ิง และไม่เป็นความรู้ชนิดส าเร็จรูปที่จะหยบิมาใชใ้น
เชิงเทคนิคไดท้นัทีทนัใด 

ภูมิปัญญาของมนุษยมิ์ได้เกิดขึ้นลอย ๆ หากแต่ความรู้เป็นส่ิงที่ก่อเกิดภายในระบบ 
นิเวศของทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาเกิดและพฒันาในกระบวนการที่คนและชุมชนปรับตวั    
เขา้กบัระบบนิเวศ ชุดหน่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่กลุ่มชุมชน ต่าง ๆ ไดส้ัง่สมสืบทอดและ
พฒันามาเป็นเวลานับร้อยนับพนัปีเป็นองคค์วามรู้ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัองคค์วามรู้
ทาง ดา้นวิทยาศาสตร์ในแง่ทีว่่าภูมิ ปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจากการศึกษาเชิงประจกัษ ์ผ่าน
การพิสูจน์ทดลอง และกระบวน การคดัสรร ปรับปรุง และพฒันาความคิดอยา่งเป็น
ระบบ (ยศ สนัตสมบตัิ และวฑิูรย ์ปัญญากุล, 2542) 

 การให้ความหมายของทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในที่น่ี ผูศึ้กษาขอ 
สรุปว่า คือ คุณค่าทกัษะองคค์วามรู้และภูมิปัญญาที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ชีวิต
และกระบวนการเรียนรู้ ผา่นการคิดวเิคราะห์จนตกผลึกเป็นองคค์วามรู้ โดยปรากฎอยู่
ในรูปร่างเป็นตวัตน (tangible) กบัรูปแบบไม่มีตวัตน (intangible) ตวัอยา่งเช่น ผลงาน
ศิลปวฒันธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี แต่ทุนวฒันธรรมบางอย่างนั้ นก็มีอยู่ใน
รูปแบบนามธรรม ดังเช่น สัญชาตญาณ คติความเช่ือ ค่านิยม ความคิดวิเคราะห์ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นความรู้เฉพาะตวัที่ฝังอยูใ่นบุคคล ที่สามารถสร้างสรรค ์สังเคราะห์และ
ปรับปรุ่ง เพื่อให้สามารถน ามาใชป้ระยกุตใ์ชป้ระโยชนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบับริบท
ทางสงัคมไดใ้นทุกยคุทุกสมยั  
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 Throsby (2001, p. 29 อา้งใน (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์และคนอ่ืน ๆ, 2547) อธิบายว่า ทุน
วฒันธรรม เป็นส่ิงที่มี คุณค่า พร้อมกับจ าแนกแยกแยะคุณค่าของทุนวฒันธรรม 
(Cultural Value) เป็นหมวดหมู่ 6 ประเภทดงัน้ี  

  1) คุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic value)  
  2) คุณค่าเชิงจิตวญิญาณ (Spiritual value)  
  3) คุณค่าเชิงสงัคม (Social value)  
  3) คุณค่าเชิงประวตัิศาสตร์ (Historical value)  
  4) คุณค่าที่เป็นสญัลกัษณ์ของสงัคม (Symbolic value)  
  5) คุณค่าในฐานะที่เป็นของแท ้(Authenticity value) 

นอกจากน้ี Throsby 2001 (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และคนอ่ืน ๆ, 2547) ไดอ้ธิบายว่า  ทุน 
ทางวฒัธรรมนั้ นมีความสัมพนัธ์กับการพฒันาทางเศรษฐกิจหลายด้านด้วยกัน ทุน
วฒันธรรมสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Culture will economic 
efficeincy) ขยายความคือ ทุนวฒันธรรมช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกสาขา ให้มี
อาชีพมีธุรกิจที่เช่ือมโยงกับวฒันธรรม สร้างรายได้ให้คนจน และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ให้แก่ท้องถ่ิน เพิ่มรายได้ให้กับสถาบันหรือองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ว ัด 
โบราณสถาน มรดกโลก การท่องเที่ยวเชิงวฒัน ธรรมการแสดงทางวฒันธรรม การ
จ าหน่ายของที่ระลึกและสินคา้ OTOP ทุนวฒันธรรมอาจจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
เป็นธรมทางสังคม (Culture may affect equity) ขยายความ ยกตวัอย่าง ความเช่ือถือ 
(Moral Obligation) ตวัอยา่งเช่น คติที่ว่าคนที่เกิดมาร ่ ารวยควรจะช่วยเหลือเก้ือกูลคน
จนห รือบ ริจาคให้กับองค์กรสาธารณะตามสัด ส่วนของรายได้ ...ไม่ควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเพราะเป็นการเอาเปรียบคนรุ่นต่อไป (“ลูกหลาน”
ของเรา) ท าให้ทุนส่ิงแวดลอ้ลดน้อยลง ส่ิงเหล่าน้ีแมเ้ป็นนามธรรมและไม่มีตวัตน แต่
สามารถแสดงออกเป็นกิจกรรมที่ประจกัษไ์ดแ้ละเกิดขึ้นไดจ้ากการบ่มเพาะของสงัคม
ทุนทางวฒันธรรมอาจจะมีอิทธิพลต่อการก าหนด “เป้าหมาย” ทางเศรษฐกิจและสงัคม
ของปัจเจกและส่วนรวม เช่น การส่งเสริมเป้าหมายการสร้างความมัง่คัง่ (Maximize 
Weath) การเพิ่มเงินเดือนหรือราคาหุ้น หากไม่ระมัดระวงัหรือขาดระบบก ากับที่ดี
อาจจะกลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นโดยไม่ตั้งใจ เช่น การป่ันราคาหุ้น การผูข้าด
เพือ่ประโยชน์ส่วนบุคคลในขณะที่ส่วนรวมอาจไดรั้บผลเสียหาย 
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 2.1.2  แนวคดิเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ความหมายของอตัลกัษณ์ (Identity) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติ คือ Identitas เดิมใชค้  า 
วา่ Idem ซ่ึงมีความหมายวา่ เหมือนกนั (The Same) โดยพื้นฐานจากค าในภาษาองักฤษ
นั้น อัตลกัษณ์มีความหมายสองนัยยะด้วยกนั คือ ความหมายเหมือนและความเป็น
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป นั้ นคือการตีความหมายที่เหมือนกันบนพื้นฐาน
ความสัมพนัธ์และการเปรียบเทียบกนัระหว่างคนหรือส่ิงของในสองแง่มุม คือความ
คลา้ยคลึงกนัและความแตกต่างกนั (Richard Jerkins, 1996 อ้างใน ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 
2547 ) นอกจากนั้น Jenkins ยงัช้ีให้เห็นว่าอัตลกัษณ์มิใช่เป็นส่ิงที่มีอยูแ่ล้วในตวัของ
มนัเองหรือก าเนิขึ้นมาพร้อมคนหรือส่ิงของแต่เป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นมาและมีลกัษณะ
ความเป็นพลวติัอยูต่ลอดเวลา  

Bergen and Luckmann (1967: 173 อ้างใน ประสิทธ์ิ ลีปรีชา , 2547) ระบุไว้ว่า อัต 
ลกัษณ์ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม คร้ันเม่ือตกผลึกแลว้อาจมีความคงที่
ปรับเปล่ียนหรือแมก้ระทัง่เปล่ียนแปลงรูปแบบไป ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ ับความสัมพนัธ์ทาง
สงัคมเป็นหลกั กล่าวโดยอีกนยัหน่ึง อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของความเขา้ใจและการรับรู้ว่า
เราเป็นใคร คนอ่ืนเป็นใคร นั่นคือเป็นการกอปรขึ้นและด ารงอยูว่่าเรารับรู้เก่ียวกบัตวั
เราเองอยา่งไร และคนอ่ืนรับรู้เราอยา่งไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้าง
และสืบทอดอตัลกัษณ์  

สอดคล้องกับ Woodward, 1997 (อ้างใน เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี,  
2549 ) ได้อธิบายถึงความหมายของ “อัตลักษณ์” ว่าเป็นส่ิงที่ถูกก าหนดโดยความ
แตกต่าง ซ่ึงอาจเห็นได้จากลักษณะของการแบ่งแยกออกจากกัน เช่น อัตลักษณ์ใน
รูปแบบของความแตกต่างระหว่างชนชาติ หรือความขดัแยง้ด้านความเช่ือ เป็นตน้ 
โดยส่วนใหญ่แลว้ อตัลกัษณ์ มกัถูกสร้างขึ้นในลกัษณะของส่ิงตรงกนัขา้ม  เช่น คนผิว
ขาว-ผิวสี ความเป็นชาย-หญิง ดังนั้นในความแตกต่างจะท าให้เรามองเห็นภาพของ
ความเหมือนได ้ฉะนั้น อตัลกัษณ์ จึงเป็นเร่ืองของความเหมือนและความแตกต่าง โดย
มี “อตัลกัษณ์” เป็นปัจจยัส าคญัในการจ าแนกนั้นมีส่วนที่เก่ียวขอ้งกับประสบการณ์
ชีวติ อุดมการณ์ ส านึก กฎเกณฑ ์พธีิกรรม ฯลฯ ที่ท  าให ้“ฉนั” (I) และ “พวกเรา” (US) 
แตกต่างไปจาก “คนอ่ืนๆ” (Others) และ “พวกเขา”  (Them) 
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ในท านองเดียวกบั นัทธนัย ประสานนาม(2550) ไดอ้ธิบายถึง อตัลกัษณ์ (Identity) ว่า 
เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซ่ึงจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัง
สรรค์ระหว่างตวัเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัต
ลักษณ์ต้องการความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือก
บางอย่าง นั่นคือเราจะตอ้งแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เราเลือก 
ความส าคญัของการแสดงตนก็คือ การระบุไดว้า่เรามีอตัลกัษณ์เหมือนกลุ่มหน่ึงและมี
ความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอยา่งไร และ “ฉนัเป็นใคร” ในสายตาคนอ่ืน 

นอกจากนั้ น อัตลักษณ์ คือ พลังในการจดัการความสัมพนัธ์ทางสังคม เป็นความ 
พยายามในการสร้างความเช่ือในมิติคุณค่าทั้งคุณค่าตามความเช่ือดั้งเดิมและคุณค่าที่มี
การปรับเปล่ียนผ่านกระบวนการผลิตความเช่ือเดิมมาใช้ในสถานการณ์ เพื่อจะ
ตอบสนองและปรับตวักับสถานกาณ์ใหม่ที่ก  าลังเผชิญหน้าอยู่ ในการปรับตัวนั้ น
ชุมชนให้ความส าคญักบัการมองสิทธิชุมชนในมิติของอ านาจมากขึ้น เพราะการที่รู้ว่า
ชุมชนมีสิทธิอยา่งไรนั้น ขึ้นอยูก่บัการสร้างความชอบธรรมซ่ึงเป็นความพยายามที่จะ
บอกให้คนอ่ืนไดรู้้ว่าชุมชนนั้นเป็นใครที่น าไปสู่การก าหนดความสัมพนัธ์กบัชุมชน
อ่ืนในสงัคมไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น (อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2544) 

ในทรรศนะของ ฉลาดชาย รมิตานนท ์(2550) อตัลกัษณ์นั้นไม่ใช่ส่ิงที่เกิดขึ้นลอยๆ 
ตามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงที่เกิดจากการสร้างของวฒันธรรมในช่วงเวลาหน่ึง และ
วฒันธรรมก็เป็นส่ิงก่อสร้างทางสงัคม (Social Construct) นอกจากน้ีวฒันธรรมก็ไม่ใช่
ส่ิงที่หยดุน่ิงหรือตายตวั หากแต่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัต่างๆ ในสังคม อาทิ การเป็น
ตวัแทน ผลผลิตแห่งอตัลกัษณ์การใชค้นในสงัคม และกฎเกณฑต่์างๆ ในสงัคม 

ส าหรับอตัลกัษณ์วฒันธรรม หมายถึง ลกัษณะส าคญัที่แสดงหรือบ่งช้ีศิลปวฒันธรรม 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วถีิชุมชนและสงัคม และอ่ืนๆ ที่โดดเด่น
เป็นที่ยอม รับในวงกวา้ง สามารถน ามาเป็นบรรทดัฐานเพื่อเป็นตวัแทนของภูมิภาค 
ใหเ้ป็นฐานความรู้ในการผลิตสินคา้และบริการ โดยยดึหลกัการน าความคิดสร้างสรรค ์
องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม ทรัพยสิ์นทางปัญญามาใชใ้นการออกแบบ ผลิตสินคา้และ
บริการในอุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม (อัตลักษณ์ไทยทุนความคิด ทุนสร้างสรรค์, 
2555: 17) 
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อัตลักษณ์ทางวฒันธรรม ยงัเป็นวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนในส่ิงแวดล้อมหน่ึงๆ 
นอกจากนั้ นส่ิงเเวดล้อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง วฒันธรรมชุมชนและ
ทอ้งถ่ินจึงมีความหลากหลายในชุมชนและทอ้งถ่ินมีปัจจยัหรือ “ทุนชีวติ” ในรูปต่างๆ 
เช่น ทุนทางส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม หรือการอยูร่่วมกัน 
ทุนทางวฒันธรรม และทุนทางศาสนธรรม เป็นตน้ ทุนเหล่าน้ีช่วยให้การด ารงชีวิต
เป็นไปได้อย่างมีความสมดุล (ประเวศ วะสี, 2545) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ระดับ คือ อัตลักษณ์ระดับปัจเจก (Individual Identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม
(Collective Identity) ในระดับปัจเจกบุคคลหน่ึงอาจมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง 
ในขณะที่อตัลกัษณ์ร่วมก่อใหเ้กิดความสงบอยูร่วมกนัของกลุ่มชนและไม่สามารถแยก
ออกจากการกระท าหรือละทิ้งสถานะของปัจเจกในกลุ่มได ้(ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2547 : 
33) เช่น ความเป็นพลเมืองของชาติ หรือความเป็นส่วนหน่ึงของมนุษยชาติ 

  2.1.3  แนวคดิเกี่ยวกับประเพณปีระดิษฐ์  

แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) เป็นปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
เด่นชดัในปลายศตวรรษที่ 19 ในยโุรปและประเทศอาณานิคมของยโุรปเพื่อตอบรับ
การจดัระเบียบโลกใหม่ ในขณะที่นักประวติัศาสตร์อย่าง อีริค ฮอบสบอวม์ (Eric 
Hobsbawm) กบัเทอเรนซ์ เรนเจอร์ (Terence Ranger) ไดก้ล่าวถึงประเพณีประดิษฐ์ไว้
อยา่งน่าสนใจ 

ประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) หมายถึง “ชุดของวิถีป ฎิบัติ ” (A set of 
practices) อนัเป็นระเบียบทางสังคมที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบ
และขอ้ปฏิบติัที่มีกฎเกณฑข์องพิธีกรรมหรือสัญลกัษณ์ที่มีการตอกย  ้าคุณค่าหรือสร้าง
บรรทดัฐานขึ้นมาชุดหน่ึง  โดยแสดงถึงการอา้งอิงความต่อเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ใน 
“อดีต” ของสงัคมมาสร้าง “ประเพณีประดิษฐ”์ จนเกิดการปฎิบติัซ ้ า (Repetition) การ
ปฏิบติัอยา่งเป็นทางการ (Formalization) และท าให้เป็นแบบอยา่งในปฏิบติัอยา่งเป็น
พธีิการ (Ritualization) ดว้ยการอา้งอิงการสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรบุรุษจนเป็นยอมรับ
โดยปริยาย (Automatically Implies) อาทิเช่น ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม เร่ืองเล่า 
ต  านาน คติชน ประวตัิศาสตร์และสัญลกัษณ์อนัมีลกัณะเชิงพิธีกรรมหรือสญัลกัษณ์ที่
ตอ้งมีการส่งทอดค่านิยมและแบบแผนความประพฤติที่แน่นอน โดยการกระท าซ ้ า
แบบเดิมเพื่อแสดงถึงความต่อเน่ืองกับ “อดีต” โดยเป็นอดีตเชิงประวตัิศาสตร์ที่ 
“ประเพณีใหม่” ได้จัดวางตัวเองลงไปโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอดีตที่ยาวนานและ
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ขณะเดียวกันประเพณีประดิษฐ์ก็อาจอยู่ในรูปแบบการประยุกต์ใช้ภายใตเ้ง่ือนไข
บริบทต่างๆด้วยการอ้างอิงใหม่ได้เช่นกัน เพื่อรับใช้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมในช่วงเวลานั้ นๆ ที่ก  าลังเผชิญหน้ากับการเป ล่ียนแปลง
(Hobsbawm 1983 :1-6  อา้งถึงใน เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545 และ นิชธิมา บุญเฉลียว, 
2552 ) 

ขณะเดียวกัน Terrence Ranger (1983) จากงานศึกษาเร่ือง The Invention of tradition  
in Colonial Africa ได้เสนอแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” ของลัทธิจกัวรรดินิยมใน
ดินแดนแอฟริกาช่วง ค.ศ.1870-1890 ที่ถูกจัดการผ่านสถาบันหลักทางสังคม เช่น 
ศาสนา การศึกษาและการปกครอง ในรูปแบบต่างๆโดยชาวยโุรป  เพือ่น าไปสู่รูปแบบ
การปกครองใหม่ และในขณะเดียวกันสถาบันที่เกิดขึ้ นน้ีกลับถูกมองว่าเป็น การ
จดัการโดยรัฐหรือกลุ่ม “คนขาว” ที่ตอ้งการแสวงหาผลประโยชน์ให้กบักลุ่มตนมาก
ว่าสร้างขึ้นจากความตอ้งการแทจ้ริงของประชาชนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
โดย เรนเจอร์ มอง “ประเพณีประดิษฐ์” เช่นน้ีว่า เป็นการบิดเบือนขอ้เท็จจริงทาง
สงัคมหรือก่อตวัขึ้นจากความไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวติดงัเดิมของคนพื้นเมือง หากทว่า 
“ประเพณีประดิษฐ”์ ดงักล่าวกลบักลายเป็นความจริงที่ถูกน ามาปฏิบติัในสังคมเพราะ
การ “ประดิษฐ์” ตกอยู่ในกลุ่มผูมี้อ  านาจทางสังคม แต่ในขณะเดียวกัน “ประเพณี
ประดิษฐ์” จะประสบความส าเร็จไม่ไดห้ากปราศจากความร่วมมือจากคนในทอ้งถ่ิน 
ดงักรณีการน าคริสตศ์าสนาเขา้มาเผยแพร่ การสร้างโรงเรียนหรือ การบริหารประเทศ
ภายใตก้รอบแนวคิดคนอ่ืน (Others) ที่มีคนพื้นเมืองบางกลุ่มไดผ้ลประโยชน์ต่อการ
สร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ดงักล่าว แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ไม่ไดห้มายความว่าคนพื้นเมือง
ทอ้งถ่ินจะเพกิเฉยต่อปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น น าไปสู่การร้ือฟ้ืนประเพณีขึ้นมาใหม่ จาก
การน า “อดีต” ของตนมาสร้างเป็นเกราะก าบงัเพื่อป้องกนัผูบุ้กรุกทางวฒันธรรมดว้ย
การพยายามร้ือฟ้ืนอัตลักษณ์ชนเผ่า เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปกป้องกลุ่มชน เม่ือ
ตอ้งเผชิญกบัการถูกริดรอนสิทธิทางอาณาเขตจาก “คนขาว” และกลุ่มคนทอ้งถ่ินดว้ย
กนัเอง เป็นตน้ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545) 

นอกจากน้ีเทอเรนซ์ เรนเจอร์ (Terence Ranger) ช้ีให้เห็นว่าประเพณีประดิษฐ์เป็น 
กลไกส าคญัในการบริหารจดัการส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ประเพณีเป็นตวัจกัร
ส าคญัในการก่อให้เกิดความทนัสมัย เม่ือประเพณีประดิษฐ์เป็นกลไกส าคญัในการ
สร้างความสมยัใหม่ ก็ท  าใหป้ระเพณีประดิษฐ์เป็นกลไกส าคญัในการเปล่ียนแปลงใน



 

24 

 

โลกของอาณานิคม ในดินแดนอาณานิคมประเพณีประดิษฐ์ ที่ถูกน าเขา้มาโดยเจา้
อาณานิคมกลับท าให้ประเพณีต่างๆ เหล่าน้ี มีความลึกลับและมีเสน่ห์มากขึ้น โดย
พธีิกรรมต่างๆ เหล่าน้ีไม่ไดมี้ความหมายแบบเดิม พธีิกรรมของราชส านักโมกุลที่เคย
เช่ือมสายสัมพนัธ์ระหว่างคนใกล้ชิดเพื่อนพอ้งขา้ราชบริพารกับกษตัริยเ์ท่านั้นได้
เปล่ียนมาเป็นการสร้างสายสัมพนัธ์ระหว่างกษตัริยก์บัพวกที่อยูต่  ่ากว่าพิธีกรรมจึงมี
ความหมายเพียงแค่คนที่อยูต่  ่ากว่ากบัคนที่อยู่สูงกว่า (Bernard S. Cohn,1983 ; p.172) 
พธีิกรรมขยายส านึกของความไม่เท่าเทียมกนัให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นไปพร้อมกบัการ
ขยายตัวของรัฐในการ “รวบรวม” เอาประชาชนเขา้มาไวใ้นอาณัติ (ธเนศ วงศ์ยาน
นาวา, 2556 ; 277-278) 

ส าหรับ Benedice Anderson (1983) ได้เสนอมุมมองเก่ียวกับเร่ือง “รัฐชาติ” ชาติและ 
ชาตินิยมถือเป็นส่ิงประดิษฐ์สร้างทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ฉะนั้นส านึกในความเป็น
ชาติจึงไม่ใช่ส่ิงที่มีมาเองตามธรรมชาติ หากแต่มีปัจจยัทางประวติัศาสตร์ที่ท  าให้
ส านึกถึงความเป็นชาติเฟ่ืองฟูขึ้นและหน่ึงในหลายปัจจยัที่เกิดขึ้นในพฒันาการถึง
ชุมชนที่เรียกว่า “ชาติ” คือ การกร าท าของเจา้หน้าที่รัฐ หรือ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือเป็น
การสร้างความเป็นชาติผ่านทางราชกร ดงัที่ นิธิ เอียวศรีวงษ ์(2538)ไดย้กกรณีตวัอยา่ง
ของประเทศไทยที่แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงการสร้างจินตนาการดงักล่าว โดยรัฐ
ผา่นการจดัการทางการศึกษา ซ่ึงวธีิที่รัฐจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาไดดี้
ที่สุด คือ “การเขียนต าราเรียน” ซ่ึงถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่ สุดในชีวิตของ
นักเรียน ต าราเรียนน้ีไดแ้ฝงฝังไปดว้ยการตกแต่งนิสัยใจคอ รวมไปถึงการสร้างแบบ
แผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ “ส านึก” ในความเป็นชาติดว้ย เช่น แบบเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ “เลือก” ที่จะน าเสอนถึงความสัมพนัธ์ของผูค้นในชาติเทียบเคียงกับ
ความสัมพนัธข์องครอบครัวหรือหมู่บา้น ซ่ึงแทท้ี่จริงแลว้จินตภาพของหมู่บา้นแทน
ชาตินั้นท าหน้าที่มากกว่ากลวิธีเพื่อความเขา้ใจของเด็ก หากแต่เป็นรากฐานของการ
อธิบายความสัมพนัธ์ตามแบบอุดมคติของชาติไทย เน่ืองจากความสัมพนัธ์ในระดับ
หมู่บา้นตามอุดมคตินั้นเป็นความสัมพนัธท์ี่ราบร่ืนและไม่มีความขดัแยง้ และนอกจาก
ความสงบในสังคมดังกล่าวแล้ว “ชาติ” ในแบบเรียนยงัเป็นชุมชนที่ความสัมพนัธ์
ภายในไม่มีปัญหาแมจ้ะมีความหลากหลายแต่ก็กลมกลืนภายใตค้วามสามคัคทีี่ถูกหล่อ
หลอมใหเ้ป็นคุณธรรมของทุกคน (นิชธิมา บุญเฉลียว, 2552)  
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ขณะที่ประเพณีหรืออดีตเป็นผลผลิตร่วมกันของคนในสังคมเป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้ น  
ภายใตก้ฎเกณฑท์ี่รู้กนัอยูไ่ม่ทางตรงก็ทางออ้มหรือพิธีกรรมหรือสัญลกัษณ์บางอยา่ง
ซ่ึงมุ่งปลูกฝังคุณค่าและขนบธรรมเนียบบางอยา่งดว้ยการท าซ ้ าและประเพณีที่ถูกสร้าง
ขึ้นนั้นมักตอ้งสร้างความต่อเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ในอดีตให้ได ้เพื่อยนืยนัถึงความ
เป็นจริงของจริง แต่บางคร้ังประเพณีที่ถูกสร้างขึ้นก็ไม่จ  าเป็นตอ้งต่อเน่ืองมาจากอดีต 
แต่เป็นการเกิดการแตกแยกกบัอดีตได้เช่นกัน การสร้างประเพณีแล้วน าไปใช้หรือ
ประกอบการปฏิบติัทางสงัคมอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบ ต่อสงัคม อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
เช่น ก่อใหเ้กิดความเป็นปึกแผน่ของคนในกลุ่มเชิงฐานะความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ หรือ
ความชอบธรรมกับสถาบนั หรือคนบางกลุ่มในสังคมหรือเป็นการตอกย  ้าค่านิยม 
ความเช่ือ ดั้งเดิมที่มีอยูส่นสงัคมนั้นอยูแ่ลว้ ท  าใหใ้นหลายกรณี การรับรู้ในเร่ืองนิทาน 
นิยาย ความเช่ือต่างๆที่คนในทอ้งถ่ินมีร่วมกนัอาจน าไปพจิารณาให้เกิดมีการสร้างส่ิง
ใหม่ๆ ประเพณีใหม่ๆหรือกิจการทางสังคมใหม่ ขึ้นมาให้สอดคลอ้งกบัความเป็นมา
ในอดีตและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งมีความหมายโดย
ไม่อยาก (ศรีศักร วิลลิโภดม , 2532 อ้างถึงใน ฝนวันจันทร์ ศรีจันทร์ 2543: 10) 
รูปแบบหน่ึงของประเพณีประดิษฐท์ี่สงัคมท าการเลือกสรร วฒันธรรม ประเพณี วตัถุ
หรือพิธีกรรมบางอยา่งจากสังคมอดีตมาส่ือสารและตีความใหม่เพื่อเป้าหมายในการ
สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกันเพื่อสร้างความชอบธรรมในอ านาจของชนชั้น
ปกครองเพือ่ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมร่วมกนั เช่น การสร้างอนุสาวรียข์นาดใหญ่
ซ่ึงมีอีกฐานะหน่ึง คือเป็นส่ือวตัถุที่ รัฐได้สอดแทรกความหมายและอุดมการณ์
บางอย่างร่วมกันในสังคมและขณะเดียวกันรัฐก็ยงัได้ใช้กระบวนการส่ือสารผ่าน
อนุสรณ์ เพื่อเช่ือมโยงกับต านานต่างๆ ที่ เล่าสืบทอดมาจากอดีต และท าให้เกิด
ความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าชาติเป็นส่ิงที่เกิดมายาวนานแลว้ตั้งแต่คร้ันบรรพบุรุษ (ยทุธ
กาน ดิสกุล, 2553) 

ในแง่น้ีจึงอาจกล่าวไดว้่าอตัลกัษณ์แห่งชาติในฐานะภาพตวัแทนของวฒันธรรมและ 
ปฎิบัติการเชิงสัญลักษณ์นั้ นมีอ านาจในการครอบง าอุดมการณ์ในการสร้างระบบ
ความคิด อุดมการณ์และวฒันธรรมให้กลายเป็นระบบหลักของสังคม ดังที่ ฮอบส์
บอวม์ ไดช้ี้ให้เห็นว่า กระบวนการทางวฒันธรรมดงักล่าวเพียงเร่ืองของการประดิษฐ์
และสร้างดุลอ านาจ ส่ิงที่เราเห็นเป็นเอกภาพและมีความต่อเน่ืองของอตัลกัษณ์ต่างๆ 
แท้จริงแล้วเป็นเพียงการคัดสรรและเช่ือมร้อยองค์ประกอบของวาทกรรมใน
สถานการณ์เฉพาะหน่ึงๆ เท่านั้น เม่ือบริบทเปล่ียนไปค านิยามอัตลักษณ์ก็สามารถ



 

26 

 

เปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน (อ้างใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล : 57) ในภาวะสมัยใหม่
ประเพณีประดิษฐ์เป็นส่ิงที่ เกิดขึ้ นได้ง่ายๆ และมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากสังคม (ธเนศ วงศย์านนาวา, 2556) อยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในปัจจุบนั นอกเหนือการสร้าง
ความเป็นเอกภาพในบริบทรัฐประชาชาติ ดงัเช่นการประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรมเพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจโหยหาอดีต (nostalgic industry) ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือการผลิตสินคา้ รสนิยม แฟชั่น ที่สร้างจุดต่างทาง
การตลาดในการบริโภคอดีต เป็นตน้ (ชนิดา ชิตบณัฑิต 2543: 78-79) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้เลือกใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ เป็นกรอบในการ 
วเิคราะห์ ท าความเขา้ใจถึงปรากฎการณ์การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมทั้งในยคุอดีต
จากการผนวกรวมอาณาจักรล้านนาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมภายใตบ้ริบทอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นยคุปัจจุบนั 

 2.1.4   แนวคดิการผลิตและการผลิตซ ้าทางวัฒนธรรม  

เรยม์อนด์ วิลเลียมส์ (Williams, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข หินวิมาน, 
2551) นักคิดของส านักคิดวฒันธรรมนิยมสาย Materialism ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการผลิต 
และการผลิตซ ้ าไวว้า่ เม่ือมีการผลิตส่ิงใดขึ้นมาแลว้ จ  าเป็นตอ้งมีการผลิตซ ้ าเพื่อสืบ
ทอดอยูเ่สมอ จึงจะเป็นหลกัประกันความต่อเน่ืองยนืยาวของส่ิงนั้นได้หากขาดการ
ผลิตซ ้ าส่ิงนั้นก็จะสูญสลายไป 

ในขณะที่นักวิชาการสายคติชนวิทยาจะศึกษาส่ือพื้นบา้นในระดับของผลผลิตทาง 
วฒันธรรม (Cultural Product) หรือท าความเขา้ใจส่ือพื้นบา้นในฐานะของวฒันธรรมที่
เป็นช้ินๆ ศึกษาไดช้ี้ให้เห็นขีดจ ากดัของการศึกษาดังกล่าวว่า สามารถตอบโจทยไ์ด้
เพียงวา่ มีวฒันธรรม อะไรเกิดขึ้นบา้งในสังคม (หรือตอบค าถามไดแ้ต่เพียงแค่ Shat) 
โดยไม่สามารถอธิบายต่อไปได้ว่า วฒันธรรมหรือส่ือพื้นบา้นเหล่านั้ นเกิดขึ้นและ
ด ารงอยู่ได้อย่างไร และท าไม (หรือตอบเร่ือง How หรือ Why) ดังนั้ น  ส านัก
วฒันธรรมศึกษาจึงเน้นย  ้าความจ าเป็นต้องการศึกษาส่ือพื้นบ้านในลักษณะของ
กระบวนการทางวฒันธรรม (Cultural Process) หรือกระบวนการผลิตทางวฒันธรรม 
(Cultural Production) เช่นเดียวกับการศึกษาคร้ังน้ี จึงตอ้งครอบคลุมไปถึงมิติของ
กระบวนการผลิตวฒันธรรม (Cultural Production) เช่น เม่ือเราศึกษาเส้ือผา้เคร่ืองแต่ง 
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กายพื้นบา้นซ่ึงเป็นเพยีงผูศึ้กษาจะเห็น เพียงผลผลิตเท่านั้น แต่ตอ้งเขา้ใจกระบวนการ
ผลิต (Reproduction) คุณค่าและความหมายของเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายด้วย การศึกษา
กระบวนการผลิตจะตอ้งมีองค์ประกอบของการผลิตอย่าง ครบครัน เช่น มีผูผ้ลิต        
มีวตัถุดิบ มีสถานที่ มีกรรมวิธีในการผลิต มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ มีผูต้อ้งการใชผ้ลผลิต 
ซ่ึงในกระบวนการผลิตทางวัฒนธรรมนั้ น ถ้าว ัฒนธรรมใดที่สามารถผลิตซ ้ า
(Reproduction) ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมออยูต่ลอดเวลาเท่านั้นที่สามารถด ารงอยู่
ได ้(สุวมิล เวชวโิรจน์ , 2552) 

โดยแนวคิดของเรยม์อนด ์วลิเลียมส์ (Raymond Williams) ที่ไดก้ล่าวถึง กระบวนการ 
ทางวัฒน ธรรม (Cultural Process) ของการผลิตและการผลิตซ ้ าทางวัฒนธรรม 
(Cultural Production and Reproduction) โดยได้ เสนอแนวทางในการตั้ งค  าถาม
ส าหรับกระบวนการผลิตและการผลิตซ ้ าเพือ่สืบทอด ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการผลิตและการผลิตซ ้ าเพือ่สืบทอดวฒันธรรม  

(Cultural Production And Reproduction) 

ที่มา: กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวมิาน, 2551, น. 675  

จากภาพที่ 2.1 นอกจากวิลเล่ียมส์ (ม.ป.ป.อา้งถึงในกาญจนา แกว้เทพและสมสุข หินวิมาน, 2551: 
67-69, 662-666, 673-678) จะได้ให้แนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซ ้ าทาง
วฒันธรรมทั้ง 4 ดา้นไวด้งัน้ี   
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  1)  ดา้นการผลิต คือการพิจารณาว่าวฒันธรรมได้รับการผลิตและสร้างความหมาย
ขึ้ นมาได้อย่าง ไร ใครเป็นผู ้ผลิตทางวฒันธรรม ผู ้ผลิตสร้างสัญลักษณ์หรือ
ส่ิงประดิษฐท์างวฒันธรรมอยา่งไร / ท าไม    

  2)  ดา้นการเผยแพร่ คือ การพิจารณาว่าวฒันธรรมนั้นมีการเผยเเพร่วฒันธรรมไปยงั
กลุ่มสมาชิกเช่นไร/ท าไม  

  3)  ดา้นการบริโภค คือการพิจารณาว่าวฒันธรรมมีการบริโภคโดยผูค้นในสังคมได้
อยา่งไร/ท าไม   

  4)  การผลิตซ ้ า คือการพจิารณาวา่วฒันธรรมนั้นๆไดรั้บการผลิตซ ้ าหรือสืบทอดต่อไป
ไดอ้ยา่งไร/ท าไม   

โดยในแง่การผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดน้ีจ าเป็นต้องวิเคราะห์ทั้ งในระดับรูปธรรม  
(Visible) หรือลกัษณะที่จบัตอ้งสัมผสัไดแ้ละระดบันามธรรม (Invisible) หรือเขา้ 
ใจถึงความหมายที่ถูกผลิตซ ้ าและเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีสามารถสรุปกระบวนการ
ดงักล่าวไดเ้ป็นวฏัจกัรแผนภูมิต่อไปน้ี 

ในขณะที่ส านักวฒันธรรมศึกษาให้ความสนใจกบัการปฏิบติัวฒันธรรม ที่ก  าลัง
ด าเนินอยู่ (Lived Culture of Particular Time and Place) เพราะเห็นว่าในสังคม
หน่ึงๆ ที่แตกต่างกันออกไปมีวิธีก่อสร้าง ด าเนินการ และถ่ายทอดการปฏิบัติ
วฒันธรรมแตกต่างกนั ดงันั้น ในขณะที่มีปฏิบติัการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับไม่ถว้นใน
สังคม เราจะเห็นกระบวนการเลือกสรรวัฒนธรรมบางอย่างเอาไว้ปฏิบัติ 
(Selective Tradition) แต่วฒันธรรมบางอย่างจะหายไป โดยไม่ได้รับเลือกมา
ปฏิบตัิ (กาญจนา แกว้เทพและคณะ, 2539, น. 120) 

ในกระบวนการผลิตและการผลิตซ ้ านั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดประเพณีใน
การเลือกสรร (Selectivet Tadition) ดงัเช่นที่ วลิเลียมส์ ไดแ้บ่งเกณฑว์ฒันธรรมไว ้
2 ประเภทคือ 

1.  วฒันธรรมที่มีชีวิตอยู่ (Lived Culture) หมายถึง วฒันธรรมทุกอยา่งที่มีอยู่ใน    
ช่วงเวลาหน่ึงและสถานที่หน่ึงและเฉพาะคนที่มีชีวติอยูใ่นช่วงเวลาและสถานที่
นั้นเท่านั้นที่จะเขา้ถึง หรือสัมผสักบัวฒันธรรมดงักล่าวได ้เช่น ขนมไทยสมัย
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อยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีหลากหลายชนิดจะมีก็เพียงชาวสยามที่มี
ชีวติอยูใ่นยคุนั้นที่จะรับรู้หรือเคยชิมรสชาติขนมเหล่าน้ีเท่านั้น 

2. วฒันธรรมที่ได้รับการบนัทึกไว ้(Recorded Culture) อันได้แก่ บางส่วนเส้ียว
ของวฒันธรรมที่มีชีวิตอยู่กลุ่มแรกและได้รับการบนัทึกหรือผลิตซ ้ าเพื่อสืบ
ทอดต่อมาซ่ึงวิลเล่ียมส์ เรียกอีกค าหน่ึงว่าวฒันธรรมแห่งยุคสมัย (Culture of 
The Period) เช่น วฒันธรรมในอดีตอาจจะมี หลากหลายชนิดก็จริงแต่ที่ไดรั้บ
การสืบทอดเอาไวจ้นถึงปัจจุบนัมีอยูเ่พียงไม่ก่ีชนิดเท่านั้นและยงัมีวฒันธรรม
หลายๆ ชนิดที่เร่ิมเลือนหายไปแลว้ในยคุสมยัปัจจุบนั 

 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงแนวคิดเร่ือง “ประเพณีในการเลือกสรร” (selective tradition)  
ของ เรยม์อนด ์วลิเลียมส์   

ที่มา: สายธารแห่งนกัคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกบัส่ือสารศึกษา โดย กาญจนา แกว้เทพ  
และ สมสุข หินวมิาน, 2551; น. 664 

 

จากภาพดงักล่าว อธิบายไดว้า่ ผูค้นในทุกสังคมจะมีกระบวนการจดัระบบและจดัล าดบัความส าคญั
ของวฒันธรรมทั้งหลายเอาไวแ้ละเน่ืองจากในทุกวนัและในชีวติประจ าวนั ของคนเรามีวฒัน ธรรม
ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อยูต่ลอดเวลา แต่ประเพณีในการเลือกสรรจะท าหน้าที่คดัเลือกให้เฉพาะวฒัน 
ธรรมบางอยา่งเท่านั้นที่ถูกผลิตซ ้ าให้มีชีวติยนืยาวต่อไปและที่ส าคญั ประเพณีในการเลือกสรรน้ีมกั
มีผลประโยชน์บางอยา่งแอบแฝงอยูเ่บื้องหลงัเสมอ เช่น ผลประโยชน์ ทางชนชั้น ผลประโยชน์ทาง
สุน ทรียะ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมือง นอกจากน้ี เรยม์อนด์ วิลเลียมส์ ยงักล่าวอีกว่า ทุก
คร้ังที่มีประเพณีการเลือกสรร เกิดขึ้นจะมีการตีความหมายใหม่ให้กบัวฒันธรรมที่ถูกบนัทึกไว้
เสมอ เช่น เม่ือมีการน านิทานพื้นบา้นเร่ือง “พระสุธน-มโนห์รา” มาผลิตเป็นละครจกัรๆ วงศ์ๆ  ออก
ฉายทางโทรทศัน์ ในช่วงเช้าวนัสุดสัปดาห์ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ ชอบดูโทรทศัน์ท  าให ้     
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ผูผ้ลิตตีความหมายของนิทานพื้นบา้นเร่ืองน้ีใหม่และสอดแทรกฉากตวัละครวยัเด็กของพระสุธน
และนางมโนราหใ์หย้าวขึ้นจากตน้ฉบบัเดิม  

โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชแ้นวคิดการผลิต/ผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมและประเพณีในการ
เลือกสรรมาเป็นกรอบช่วยในการวเิคราะห์ถึงกระบวนการทางวฒันธรรม ผ่านการคดัสรร สืบทอด
และผลิตซ ้ า เก่ียวกบัสถานภาพของการด ารงอยูแ่ละความเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมจากยคุ
อดีตถึงปัจจุบนั  

 2.1.5  แนวคดิการสร้างภาพแทน (Representation) 

ภาพแทน(Representation) คือ ผลผลิตของความหมายของส่ิงที่คิด (Concept) ในสมอง 
ของเราผ่านภาษา เป็นการเช่ือมโยงระหว่างความคิดและภาษา ซ่ึงท าให้เราสามารถ
อา้งอิงโลกวตัถุจริงๆ ผูค้นเหตุการณ์ หรือจินตนาการถึงโลกสมมุติ ผูค้นและเหตุการณ์
สมมุติได ้ 

การสร้างภาพแทนนั้น ประกอบไปดว้ย กระบวนการสร้างภาพแทน 2 ระบบดว้ยกัน  
ระบบแรก คือ  ระบบที่ จะช่วยในการจัดจ าแนกวัตถุ  ผู ้คน  และเหตุการณ์ที่ มี
ความสัมพนัธ์กบัชุดความคิด (A set of Concept) หรือ ภาพแทนในความคิด (Mental 
Representation) ซ่ึงอยูใ่นสมองของเรา ถา้ไม่มีระบบน้ี เราจะไม่สามารถตีความโลก
แห่งความหมายได ้ควาามหมายนั้นขึ้นอยูก่ ับระบบความคิดและภาพ (Image) ที่ถูก
สร้างขึ้นในความคิดของเราซ่ึงสามารถใชแ้ทนที่หรืออา้งอิงโลกวตัถุ ท  าใหเ้ราสามาระ
ที่จะอา้งอิงส่ิงต่างๆ ทั้งที่อยูใ่นสมองและนอกสมองเราได ้การที่เราเรียกระบบที่ช่วย
จ าแนกแยกแยะวา่เป็นระบบการสร้างภาพแทน ก็เพราะวา่มนัไม่ไดป้ระกอบไปด้วย
ความคิดที่เป็นปัจเจกเท่านั้น แต่มีความหลากหลายในการรวบรวม การจดักลุ่ม การจดั
หมวดหมู่ การจดัประเภทของความคิด และสร้างความสมัพนัธอ์นัซบัซอ้นระหวา่งกนั 

สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall, 1997: 1 อ้างใน จารุภา พาณิชภักด์ิ, 2549) นักวฒันธรรม 
ศึกษาอธิบาย มโนทศัน์ภาพตวัแทน โดยเร่ิมตน้ด้วยการอธิบายมโนทศัน์เร่ืองภาษา
เพือ่ จะบอกวา่ภาษาเป็นระบบเชิงภาพตวัแทนหน่ึงเช่นกนั Hall กล่าววา่ ภาษาเป็นส่ือ
หน่ึงที่ซ่ึง ความคิดและความรู้สึกถูกน าเสนอตวัแทนในวฒันธรรม ดงันั้น ภาพตวัแทน
ผา่นภาษาจึงเป็น ศูนยก์ลางของกระบวนการที่ความหมายถูกสร้างขึ้น ประเด็นส าคญั
ของภาพตวัแทนจะอยูท่ี่การผลิตและการหมุนเวียนของของความหมายผา่นภาษาและ
ภาพลักษณ์  (Visual Image) ดังนั้ นภาพตัวแทนจึงมีนัยยะของการเป็นพื้นที่ทาง



 

31 

 

การเมืองของความสัมพนัธ์ที่ไม่เท่าเทียมและให้ฐานะของส่ิงหน่ึงเหนือกว่าส่ิงหน่ึง
ดงัที่กล่าวขา้งตน้ อีกทศันะที่อธิบายความเป็นการเมืองของภาพตวัแทน คือ ทศันะของ
โรแลนด ์บาร์ธ (Roland Barthes, อา้งในอภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543)  

กล่าวได้ว่าภาพตวัแทนที่ท  างานอยู่ภายในวงจรวฒันธรรม (The Circuit of Culture) 
โดยภาพตวัแทนที่เป็นกระบวนการเชิงสัญญะที่ประกอบดว้ยภาษาและภาพลกัษณ์ จะ
สร้างความหมายบางประการเก่ียวกับภาพตัวแทนที่ ถูกน าเสนอ ส่ิงที่ ติดมากับ
ความหมายของภาพตวัแทน คือส่ิงที่เรียกว่า อตัลกัษณ์ (Identity) อนัเป็นความหมาย
เก่ียวกบัความเป็นตวัตน เม่ือคนในสังคมบริโภคหรือรับรู้ภาพตวัแทนความหมายที่ติด
อยูก่บัภาพตวัแทนนั้น ก็จะควบคุมและตีกรอบแนวทางการประพฤติปฏิบติัในสงัคม 

 

ภาพที ่2.3 วงจรแห่งวฒันธรรม (The Circuit of culture) 

ที่มา : Hall, S., 1997.   
 

วฒันธรรมในทัศนะของ Hall หมายถึงคุณค่าที่ มี ร่วมกัน (Share Values) ของคนในสังคม ใน
วฒันธรรมหน่ึงอาจมีคุณค่าที่มีอยู่ร่วมกันหลากหลาย หรือไม่ไดต้รงกันก็เป็นได้ เพราะในหน่ึง
วฒันธรรมยอ่มประกอบดว้ยกลุ่มที่หลากหลายซอ้นทบักนั ความหมายต่างๆที่อยูใ่น วฒันธรรม คือ
ส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นและเม่ือเป็นการประกอบสร้างก็จึงตอ้งตั้งค  าถามต่อไปว่าเป็น การสร้างโดยใคร 
และคนที่สร้างนั้นเป็นคนประเภทไหนอยา่งไร อยูใ่นบริบทของกลุ่มใดวฒันธรรมใด ซ่ึงในประเด็น
สอดคลอ้งกบัมโนทศัน์เร่ืองภาพตวัแทน ในแง่มุมที่ว่าภาพตวัแทนเป็นกระบวนการในการสร้าง
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ความหมาย เป็นปฏิบัติการเชิงสัญญะที่ให้ความหมาย หรือแสดงออกทางความคิดในการเป็น
เจา้ของต่อกลุ่มวฒันธรรมหรือเป็นการแสดงตวั (Identification) เขา้กบัสงัคมและชุมชน 

ส าหรับกระบวนการสร้างภาพตัวแทน Hall (1997: 258) ช้ีให้เห็นว่าการสร้างภาพตัวแทนจะ
เก่ียวพนักบัการสร้างภาพเหมารวม (Stereotype) โดย Hall กล่าวว่าภาพเหมารวมจะลดทอนคนลง
ไปเป็นคนที่มีคุณสมบตัิเชิงสารัตถะ (Essence) ไม่ก่ีอยา่ง ซ่ึงมีวิธีการในการลดทอน คือ ประการ
แรก การท าให้คุณสมบติันั้นสุดขั้วเกินจริง เพื่อให้เขา้ใจง่าย ประการที่สอง ท าการ แบ่งแยกความ
แตกต่างแบบคู่ตรงขา้ม เช่น การแบ่งส่ิงที่เป็นธรรมดาและยอมรับไดอ้อกจากส่ิงที่ผิดปกติและส่ิงที่
ยอมรับไม่ได ้ตรงน้ีเองที่ท  าใหค้นตระหนักถึงขอบเขตที่ตายตวัระหว่างคู่ตรงขา้ม และท าการเบียด
ขบัส่ิงที่แตกต่างออกไป ประการที่สาม คู่ตรงขา้มที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมีการให้ค่าที่ไม่เท่ากนั หลกัทั้ง
สามประการน้ีเห็นไดช้ัดในอุดมการณ์ขั้วตรงขา้มระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิง โดย
สงัคมมกัจะใหร้ะดบัคุณค่าของคุณสมบติัความเป็นชายสูงมากกว่าความเป็นหญิง เช่น การก าหนด 
วา่เพศชายคือเพศที่เตม็ไปดว้ยความมีเหตุผลมีความแขง็แกร่ง มีฐานะเชิงรุก ในขณะที่ผูห้ญิงถูกให้
ความหมายวา่เป็นเพศที่เตม็ไปดว้ย อารมณ์ อ่อนไหว อ่อนแอ มีฐานะเป็นผูรั้บ 

ดงันั้น ภาพตวัแทนจึงมีนยัยะของการเป็นพื้นที่ทางการเมืองของความสมัพนัธท์ี่ไม่เท่าเทียม และให้
ฐานะของส่ิงหน่ึงเหนือกวา่ส่ิงหน่ึงดงัที่กล่าวขา้งตน้ อีกทศันะที่อธิบายความเป็น การเมืองของภาพ
ตวัแทน คือ ทัศนะของ โรแลนด์ บาร์ธ (Roland Barthes, อ้างใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543)ได้
ช้ีให้เห็นว่ากระบวนการส าคญัอย่างหน่ึงของการสร้างภาพตวัแทน คือ การดึง ส่ิงหน่ึงออกจาก
บ ริบทที่ เป็ นอยู่  (De-contexualization) และใส่บ ริบทใหม่กับความหมายให ม่ เข้าไป  (Re-
contexualization) การเล่ือนไหลไปมาดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงอ านาจในการยดึครอง พื้นที่ในการ
สร้างความหมาย เช่น การนิยามความหมายของสังคมในเร่ืองของชาวเขา ภาพของ ชาวเขาในส่ือถูก
ใหค้วามหมายออกมาในรูปของ “ผูค้า้ยาเสพติด” และ “ตวัการท าลายป่า” เป็นภาพ ตน้แบบของ “ผู ้
ก่อปัญหา” ดังนั้นหากชาวเขาถูกพูดถึงในบริบทของ “ความมั่นคง” ชาวเขาจึงมักไม่ใช่คนไทย 
เพราะเป็นผูท้ี่สร้างปัญหาเก่ียวกับความมั่นคงเสมอ แต่หากชาวเขามาอยู่ในบริบท ของ “การ
ท่องเที่ยว” พวกเขากลบักลายเป็นส่วนหน่ึงของไทยไปโดยอตัโนมัติ ชาวเขากลายเป็นสินคา้ทาง
วฒันธรรมที่แปลกมีเสน่ห์เยา้ยวนให้ไปสัมผสั (exotic) มีภาพตน้แบบของ “ความบริสุทธ์ิดั้งเดิม”
ซ่ึงเป็นภาพที่ขดัแยง้กบัภาพชาวเขาที่คา้ยาและท าลายป่า 

ภาพตวัแทนไม่ใช่ส่ิงที่หยดุน่ิง มีการท างานคลา้ยภาษา ความหมายจึงเกิดจากการประกอบสร้างดว้ย
ตวัหมายและตวัหมายถึงและเกิดการรับรู้ร่วมกนัในสังคม ดงัที่ Saussure (1974, cited by Hall, 1997 
: 30-33) กล่าวว่า ถา้ความสัมพนัธ์ของตวัหมายและตวัหมายถึง เป็นผลของคติความเช่ือของระบบ
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สังคมในแต่ละสังคม และช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงแล้ว ความหมายทั้งหมดที่
ไดรั้บการประกอบสร้างขึ้น เฉพาะภายในประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมนั้นๆ จึงไม่ใช่เร่ืองที่ตายตวั 
ความหมายสามารถเปล่ียนไปตามบริบททางวฒันธรรม และช่วงเวลา ไม่มีความหมายเดียว ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง หรือมีความหมายเชิงสากลตลอดไป จากแนวคิดน้ีท าใหภ้าพเสนอมีการโลดแล่นและ
ล่ืนไหลของความหมาย ท าให้ความหมายได้รับ การประกอบสร้างและตีความใหม่เสมอ (เพ็ญ
พกัตร์ ศิริไตรรัตน์, 2552)  

วิลาสินี  พิพิธกุล  (อ้างถึงใน เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์ , 2544, น . 28-30) กล่าวว่า ภาพตัวแทน 
(Representation) คือ ผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด ความเช่ือ ความรู้สุกอุดมการณ์ของ
เราผา่นการส่ือสาร โดยเป็นการเช่ือมโยงความคิดเขา้กบัโลกแห่งความจริงหรือโลกแห่งจินตนาการ 
การร่วมวฒันธรรมเดียวกนัท าให้เรารับรู้ความหมายจากภาพตวัแทนเหมือนกนั นอกจากนั้นการที่
ภาพตวัแทนมีความหมาย ก็เพราะมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานและคุณค่าที่คงอยู่แล้วใน
วฒันธรรมนั้น ทั้งการเป็นภาพตวัแทน ไม่ใช่เป็นเพียงภาพสะทอ้นของส่ิงที่มีอยูใ่นโลกของความ
เป็นไปได้เท่านั้ น การเน้นหนักเร่ืองการสร้างตวัตนที่ไม่ใช่การค้นพบใหม่ของการเป็นตัวตน
พื้นฐานแต่จะอยูใ่นรูปของ “ตวัแทน” เช่นเดียวกบัภาพยนตร์ที่ไม่ใช่กระจกสะทอ้นทุกอยา่งที่มี แต่
จะเลือกเอาบางอยา่งในรูปแบบของ “ตวัแทน” ซ่ึงสามารถบอกถึงส่ิงใหม่หรือเป็นการตอกย  ้าส่ิงเก่า 

กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน (2551, น. 687) กล่าวว่า แนวคิดเร่ืองภาพตวัแทนเช่ือว่า 
ความจริงไม่ได้ด ารงอยู ่แต่ขึ้นอยู่กับการประกอบสร้างขึ้นมาโดยคนและสังคม ในขณะที่ Dyer 
(อา้งถึงใน เจริญวิทย ์ฐิติวรารักษ์, 2544, น. 28-30) ไดอ้ธิบายความหมายของ “ภาพตวัแทน” ไวว้่า
เป็นส่วนประกอบส าคญัของภาษาในส่ือที่มีระเบียบแบบแผน เพื่อใชใ้นการเสนอภาพของโลกสู่
ผูรั้บสารและเป็นเคร่ืองที่แสดงถึงภาพลักษณ์หรือเสนอภาพของกลุ่มคนในสังคมแบบภาพสรุป
เหมารวม (Stereotype) เราสร้างความหมายกบัส่ิงต่างๆ โดยให้ภาพเป็นตวัแทนส าหรับส่ิงเหล่านั้น 
สมาชิกของวฒันธรรมเดียวกนัมกัจะมีความคิด การรับรู้แนวคิด และภาพในใจที่ท  าให้พวกเขาคิด
และรู้สึกเก่ียวกับโลกและการตีความโลก โดยผ่านรหัสวฒันธรรม (Cultural Codes) ร่วมกันซ่ึง
ความคิดและความรู้สึกของพวกเขา ก็คือ ระบบแห่งภาพตัวแทน (System of Representation) ที่
อารมณ์แนวคิดและภาพในใจ ถูกแสดงเป็นตวัแทนออกมา 

โดยในงานวิจยัช้ินน้ีผูศึ้กษาจะใช้จากแผนภาพ “วงจรแห่งวฒันธรรม” เป็นกรอบแนวคิดหลกัใน
การวิเคราะห์ท าความเข้าใจถึงกระบวนการทางวฒันธรรม การฟ้ืนฟูและประยุกต์ใช้มรดก
วฒันธรรมภายใตบ้ริบทอุตสาหกรรมสปาของจงัหวดัเชียงใหม่ว่ามีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกัน
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อย่างไร ทั้ งด้านการผลิต  (Production) การบ ริโภค  (Consumption) การก าหนดกฎ เกณฑ ์
(Regulation) การน าเสนอภาพตวัแทน (Representation) ความเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) 
 

 2.1.6 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม 

  อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

จากงานเขียนเร่ือง “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” โดยธี 
โอดอร์ อดอร์โน (Theodor Adorno) และแม็กซ์ ฮอร์คไฮเมอร์ (Max Horkheimer) ที่
ปรากฎคร้ังแรกในวงวิชาการเม่ือ ปี ค.ศ.1944 ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา และ
พิมพ์แก้ไขอีกคร้ังในปี 1947 ที่นครอัมสเคอร์ดัม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือ 
Dialectic of Enlightenment ที่ได้กลายมาเป็นงานเขียนที่ มี อิทธิพลอย่างยิ่งต่อวง
การศึกษาวฒันธรรม โดยเฉพาะในการวเิคราะห์และวิพากษส์งัคมมวลชนสมยัใหม่ ที่
ใชสื้บเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

เธียวดอร์ อะดอร์โน (Theodor Adorno) และแม็ก ฮอร์ไคมอร์ (Max Horkheimer) 
กล่าวถึงวฒันธรรมในยคุอุตสาหกรรมวา่ อุตสาหกรรมวฒันธรรมไดรั้บการพฒันาโดย
ระบบทุนนิยมเทคโนโลยอุีตสาหกรรมวฒันธรรมมีกระบวนการผลิตซ ้ าสินคา้ (goods) 
เพื่อตอบสนองผูบ้ริโภค การท าให้เป็นมาตรฐาน (standardization) และการผลิตมวล
รวม  (mass production) (Theodor Adorno and Max Horkheimer, 1944) หรือการท า
ให้วฒันธรรมกลายเป็นสินคา้ที่ผลิตไดค้ร้ังละมากๆ มีราคาถูก มีผลท าให้คุณค่าดา้น 
สุนทรียะและความงอกงามทางปัญญาตกต ่าลง ผูเ้สพส่วนใหญ่เป็นคนฐานะยากจน
หรือพอกิน พอใช้ก็ยิ่งท  าให้ตกอยู่ในวงัวนของปรัชญาความคิดที่ถูกครอบง าโดย
วฒันธรรมสินคา้มวลชนเหล่าน้ี 

อดอร์โนและฮอร์กไฮมเมอร์เร่ิมจากความสนใจว่าเป็นเพราะเหตุใดชนชั้นผูป้กครอง
แบบฮิตเลอร์ และพรรค ชาตินิยมสามารถมีอ านาจครอบง าจิตใจประชาชนโดยเฉพาะ
กรรมกร คนจน ส่วนมากในประเทศเยอรมันได้เม่ือเปรียบเทียบกบัพรรคสังคมนิยม
ประชาธิปไตยที่มีแนวนโยบายและจุดยนืเพื่อกรรมกรผูย้ากไร้มากกว่า ค  าตอบของ  
อดอร์โนและฮอร์กไฮมเมอร์ คือ การสร้างอุตสาหกรรมวฒันธรรมได้กลายเป็น 
เคร่ืองมือส าคญัที่ชนชั้นผูป้กครองใชใ้นการครอบง าประชาชนให้กลายเป็นปัจเจก     
ผูนิ้ยมการเสพทางวฒันธรรมที่ถูกท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีลกัษณะคลา้ยๆ กัน 
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ในระบบทุนนิยม (mass-culture consuming subjects) พร้อมๆ กับพัฒนาการของ
ระบบทุนนิยม อุตสาหกรรมวฒันธรรม ได้รุกคืบเขา้มาครอบง าวิธีคิดและแบบแผน
ทางพฤติกรรมของผูค้นในสังคมในลกัษณะที่ผูต้กเป็นเหยือ่ทั้งหลายของระบบทุน
นิยมถูกครอบง าอย่างแนบเนียนจนไม่เกิดการตั้งค  าถาม หรือ การคิดเชิงวิเคราะห์        
วพิากษแ์ละไม่ตระหนกัถึงอ านาจที่มากบัอุตสาหกรรมวฒันธรรม 

ส าหรับอดอร์โน อุตสาหกรรมวฒันธรรม เป็นกระบวนการแปรรูปวฒันธรรมจึงให้
เป็นสินคา้เพื่อความบนัเทิง สินคา้วฒันธรรมที่ถูกผลิตขึ้นจึงมีสาระส าคญัคือ ความ
บนัเทิงเป็นหลักโดยเสนอวฒันธรรมในแง่ของศิลปะการร้องร าท าเพลง ตลอดจน
มหรสพต่างๆ ที่แพร่หลายเป็นที่นิยมของชาวอเมริกนัยุคนั้น ไม่ไดเ้ป็นผลผลิตของ
มวลชนเอง ตรงกันขา้มมันกลายเป็น “สินคา้บนัเทิง” ที่ถูกผลิตขึ้ นโดยนายทุนนัก
อุตสาหกรรมและส่งกลบัมาขายให้มวลชนไดบ้ริโภคในยามพกัผ่อน มวลชนจึงเป็น
เพียงผูรั้บรู้ไม่ใช่ผูส้ร้างวฒันธรรม โดย Adorno และ Horkheimer ได้วิเคราะห์ถึง
วฒันธรรมที่มีอยูใ่นขณะนั้นว่า ก าลังตกอยู่ใน “อุตสาหกรรมการสร้างวฒันธรรม” 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือกระบวนการผลิตสินคา้วฒันธรรมมีลกัษณะเยีย่งอุตสาหกรรม 
หรืออุปมาคล้ายการผลิตสินค้าจากระบบสายพานผลิตที่สามารถผลิตสินค้าจาก
ตน้แบบเดียวไดค้ร้ังละจ านวนมาก (mass product) สินคา้วฒันธรรมที่ถูกผลิตขึ้นจึงมี
ลกัษณะคลา้ยสินคา้อุตสาหกรรมนั้นคือ โดยเฉพาะ “การท าให้เหมือนกนั” หรือ “การ
ท าให้เป็นมาตรฐาน (standardization)” ที่มีลักษณะเหมือนกันไปหมด ด้วยลักษณะ
ดงักล่าวน้ีเองที่อดอร์โนวิพากษว์่าเป็นอุปสรรคแ์ละอนัตรายต่อพฒันาการของปัจเจก
ชน (อา้งใน นนัทวฒัน์ ฉตัรอุบล, 2549) 

นักคิดในส านักแฟรงค์เฟริตอีกผูห้น่ึง คือ วลัเทอร์ เบนจามิน (Walter Benjamin) ใน
งานเขียน เร่ือง "The Work of Art in an Age of Mechanical Reproduction" (Benjamin 
1977) ได้น าเสนอมุมมองในเร่ืองการ สร้างวฒันธรรม อุตสาหกรรมในเชิงบวกซ่ึง
แตกต่างออกไปจากอดอร์โนและฮอร์กไฮมเมอร์โดยส้ินเชิง เขาเห็นว่าขอ้เสนอ เร่ือง 
การสร้าง อุตสาหกรรมวฒันธรรมที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นมุมมองจากวฒันธรรมชนชั้นที่
เรียกตวัเองว่า “ผูดี้” หรือกลุ่ม “ชนชั้นสูง” ที่ประสงค์จะเห็นความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของงานศิลปวฒันธรรมที่ไม่มีการลอกซ ้ าเลียนแบบ เบนจามินเช่ือว่าถ้ามอง 
จากจุดยนืของประชาธิปไตยทางวฒันธรรม จะเห็นวา่เป็นเร่ืองที่ดีมากที่ศิลปะพเิศษหา
ยากยิ่งของชนชั้นสูงจะได้ถูกแพร่กระจายไปในราคาถูกให้ประชาชนทั่วไปได้มี
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โอกาสเขา้ถึงการผลิตซ ้ าและการที่ประชาชนน าไปสู่ชีวติประจ าวนัของพวกเขาจึงเป็น 
เร่ืองดีและก่อใหเ้กิดการตีความใหม่ๆ จากมวลชนอนัหลากหลายไม่จ าเป็นตอ้งผกูขาด
การตีความศิลปะโดย ผูเ้ช่ียวชาญงานศิลปะชั้นสูงอีกต่อไป เบนจามินเห็นว่า การเสพ
งานศิลปะแบบอุตสาหกรรมวฒันธรรมไม่จ าเป็นที่จะตอ้ง ท าให้ลืมปัญหาทางโลกใน
ชีวิตประจ าวนั  ตรงกันข้าม เน้ือหาสาระของส่ือมวลชนหลายเร่ืองกลับช่วยให้
ประชาชนเขา้ร่วม ในการปฏิบติัการทางสังคมและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ากขึ้น 
(รัตนา โตสกุล, 2549) 

เน่ืองจากการผลิตซ ้ าและการแพร่กระจายของวฒันธรรมไปสู่มวลชนเป็นส่ิงที่ ดี     
เบนจามินจึงเห็นประโยชน์และสนับสนุนความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนการผลิต
วฒันธรรมสินคา้ให้มวลชน นอกจากนั้นเขาเห็นว่า ในระบบการผลิตแบบทุนนิยม 
การสร้างวฒันธรรมสินคา้มวลชนเป็นไปเพื่อรับใชก้ารเมือง การเมืองในที่น้ีไม่ใช่การ
คิดถึงโลกอันสมบูรณ์แบบแต่เป็นการเมืองในวิถีชีวิตประจ าวนัของประชาชนซ่ึง
หมายถึงศิลปวฒันธรรมกลายเป็นพื้นที่ของการต่อสู่ในการสร้างนิยามความหมายหรือ
การตีความใหม่ๆ ของประชาชนนัน่เอง (รัตนา โตสกุล, 2549) 

  อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (The Culture Industry) 

อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม (Creative Industries) เป็นห่วงโซ่ 
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสามารถสร้างอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าใหม่ๆ ได้อย่าง       
ต่อเน่ือง ลกัษณะส าคญัของอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรคท์างวฒันธรรม คือเป็น 
อุตสาหกรรมที่สะทอ้นสญัลกัษณ์หรือกล่ินอาย หรือสารัตถะทางศิลปะและวฒันธรรม
หรือภูมิปัญญา รวมทั้ งวิถีชีวิตของกลุ่มชนร่วมกับงานเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์ประสานสอดคล้องกับระบบของธุรกิจ UNCTAD ได้ช้ีให้ เห็นว่า
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางวฒันธรรมมีศกัยภาพที่จะสร้างรายไดแ้ละงาน
ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม และการธ ารงอยู่ของความ
หลากหลายทางวฒันธรรม โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงมีวฒันธรรมอนัยาวนานและ มี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม อนัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของการสร้างสรรคอุ์ตสาหกรรม
ประเภทน้ี (กุลวดี เจริญศรี, 2552)   

ปัจจุบนัองคก์รระหว่างประเทศไม่วา่จะองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO), องค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและพฒันา 
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(UNCTAD), องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (WIPO) ได้ให้ความส าคัญ ต่อ 
อุตสาหกรรมที่เกิดจาก Cultural Heritage ทั้งในแง่การต่อยอดภูมิปัญญาหรือแม้แต่
การน าบางส่วนเส้ียวของภูมิปัญญามาเป็นปัจจยัในการผลิตในการสร้างสรรคต่์อเน่ือง 
โดย UNCTADไดแ้บ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1.  ป ระ เภ ท ม รด ก ท า งวัฒ น ธ ร รม  (Heritage or cultural heritage) เป็ น ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ โบราณคดี วฒันธรรม ประเพณี ความ
เช่ือ และสภาพสังคม เป็นตน้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มการแสดงออกทาง
วฒันธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional cultural expression) เช่น ศิลปะและงานฝีมือ 
เทศกาลงานและงานฉลอง ฯ และกลุ่มที่ตั้งทางวฒันธรรม (Cultural site) เช่น 
โบราณสถาน พพิธิภณัฑ ์หอ้งสมุด และการแสดงนิทรรศการ เป็นตน้ 

2.  ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของศิลปะ และ
วฒันธรรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานศิลปะ (Visual arts) เช่น ภาพวาด รูปป้ัน 
ภาพถ่าย และวตัถุโบราณ เป็นต้น ศิลปะการแสดง (Performing arts) เช่น การ
แสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นร า โอเปร่า ละครสัตว์ และการเชิดหุ่น
กระบอก เป็นตน้ 

3.  ประเภทส่ือ (Media) เป็นกลุ่มส่ือผลิตงานสร้างสรรค์ที่ส่ือสารกับคนกลุ่มใหญ่ 
แบ่ งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  งาน ส่ือส่ิงพิมพ์ (Publishing and printed media) เช่น 
หนั งสื อ  หนั ง สือพิมพ์  และ ส่ิ งตีพิมพ์ อ่ื นๆ  เป็นต้น  และงานโสตทัศน์ 
(Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วทิย ุและการออกอากาศอ่ืนๆ เป็นตน้ 

4.  ประเภท Function creation เป็นกลุ่มของสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการออกแบบ 
(Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟฟิค แฟชั่น อัญมณี และของเด็กเล่น   
กลุ่มส่ือประยกุต ์(New media) ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์วดีิโอเกมส์ และผลิตภณัฑดิ์จิทลั 
และกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative services) ได้แก่ สถาปนิก 
โฆษณา วฒันธรรม และนันทนาการ งานวิจัยและพฒันา และบริการอ่ืนๆ  ที่
เก่ียวกบัขอ้งกบัดิจิทลั และความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

กล่าวคือ อุตสาหกรรมวฒันธรรม (The Culture Industry) ส าหรับอดอร์โนและฮอร์ค
ไฮเมอร์ มิได้หมายถึงการน าวฒันธรรมมาเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตเป็นสินค้า
วฒันธรรม หากแต่เป็นการตั้งค  าถามเชิงวิพากษถึ์งกระบวนการผลิตอยา่งเป็นระบบ
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อุตสาหกรรมสินคา้จะที่ถูกท าให้มีมาตรฐานเดียวกันหรือมีลักษณะที่เหมือนๆ กัน 
เพื่อให้สามารถผลิตซ ้ า (Reproduction) ไดค้ร้ังละจ านวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคขนาดใหญ่ โดยอดอร์มีทรรศนะต่อกระบวนการดงักล่าวว่า
เป็นลักษณะของการสลายความเป็นปัจเจกของมนุษย ์เม่ือรสนิยม แบบแผนวิถีชีวิต 
มกัถูกกระตุน้ให้คลอ้ยตามกระแสการบริโภคของนายทุนและนกัอุตสาหกรรม ความ
แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงแค่ความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นอย่างฉาบฉวยเท่านั้ น แต่
ส าหรับมิติการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในบริบทแห่งโลกปัจจุบัน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) คือ การสร้างมูลค่าสินคา้ หรือบริการที่เกิด
จากความคิดของมนุษย ์ส าหรับสาขาการผลิตที่พฒันาไปสู่เศรษฐ กิจสร้างสรรคจ์ะ
เรียกว่า “อุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม” (Culture Industry) หรือ “อุตสาหกรรมสร้าง 
สรรค์” (Creative Industry) ซ่ึงหมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ตอ้งพึ่ งพาความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงส าคญั 

2.2 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสาร 

 2.2.1  แนวคดิทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology Theories)  

ค าว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษนั้น มีรากศพัททม์าจากภาษากรีกว่า “to semion” ซ่ึงใน  
ภาษาไทยแปลว่า “สัญญะ” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงที่ ถูกสร้างขึ้ นมาเพื่อให้มีความหมาย 
(Meaning) แทนของจริง/ตัวจริง (Object) ในตวับท (Text) และในบริบท (Context) 
หน่ึงๆ ตวัอย่างเช่น “แหวน หมั้น” เป็นสัญญะใช้แทนความหมายที่แสดงถึงความ
ผกูพนัระหวา่งหญิงชายคู่หน่ึงในบริบทของสงัคมตะวนัตก (หากเป็นบริบทของสงัคม
อ่ืนก็อาจจะใชห้มู ใชก้  าไล ใช้อ่ืนๆ เป็นสัญญะแทน และหากเปล่ียนสัญญะไปเป็น 
“แหวนแต่งงาน” ก็จะใชแ้ทนความหมายของความผูกพนัในระดบัที่สูงและลึกซ้ึงกว่า
การหมั้นหมาย (กาญจนา แกว้เทพ, 2547: 105) 

ธีรยทุธ บุญมี (อา้งใน กาญจนา แกว้เทพ, 2543:9-10) กล่าวถึง คุณูปการของการน าเอา
สญั วิทยามาใชใ้นศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งศาสตร์ดา้นส่ือสารวา่ นักสังคมศาสตร์ที่
น าเอาสญัวทิยามาใชใ้นงานศึกษาของตนนั้นจะช่วยขยายความเขา้ใจเก่ียวกบัการศึกษา 
Objects ต่างๆในวฒันธรรมหน่ึงๆ ว่า Objects เหล่านั้ นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ Objects 
เฉยๆ เท่านั้น หากแต่ Objects นั้น ยงัเป็นตวัหมาย/รูปสัญญะ (Signifier) ของมโนภาพ
บางอย่าง หรือเป็นเน้ือหาสาระ (Message) บางอย่าง ดังเช่นที่ Caulde Levi Strauss 
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พบว่า พืช สัตว ์ที่เป็นสัญลักษณ์ (Totem) ของเผ่าต่างๆ ไม่ไดถู้กเลือกมาเป็น Totem 
เพยีงเพราะวา่มนัมีประโยชน์ เช่น เป็นอาหาร หรือเป็น เคร่ืองประดบัเท่านั้น หากเป็น 
เพราะพืช สัตว์เหล่านั้ นเป็น Message ที่ ส่ือภาษาของการที่มนุษย ์เปรียบเทียบ
โครงสร้างสังคมกับโครงสร้างของธรรมชาติ ฉะนั้ นในสายตาของนักสัญวิทยา 
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมหน่ึงๆ จะถูกวิเคราะห์ว่าเป็นระบบเชิงสัญญะ
(Semiological System) ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบา้นที่เป็นภาษาของเฟอรนิเจอร์ การ
แต่งตวัที่เป็นภาษาของแฟชั่น การเล่น กีฬาที่เป็นภาษาของกีฬา และระบบเหล่าน้ี
สามารถวิเคราะห์เพื่อคน้หาความหมาย และกฎที่ควบคุม การจดัระบบสญัญะนั้นไดมี้ 
ผูใ้หค้วามหมายของค าว่าสญัญะเอาไวห้ลายแบบและมีการจ าแนกประเภทของสญัญะ
เอาไว ้มากมายหลายประเภท กาญจนา แก้วเทพ(2543) ได้ก าหนดขอบเขตและ 
คุณสมบติัของส่ิงที่เป็นสัญ ญะเอาไวด้งัน้ี สญัญะจะตอ้งมีลกัษณะทางกายภาพ ตอ้งมี
รูปธรรม ซ่ึงอาจจะเป็นภาพ เสียง อักษร วตัถุหรืออ่ืนๆ สามารถจบัตอ้งรับรู้ไดด้้วย
อวยัวะรับสัมผสั เช่น ตวัอกัษร ภาพวาด รับรู้ได้ดว้ยตา เสียงเพลงรับรู้ไดด้้วยหู เป็น
ตน้ ผูใ้ชมี้ความตั้งใจที่จะส่งข่าวสารอะไรบางอยา่ง ซ่ึงคุณสมบตัิประการที่สองน้ี  

P. Guiraud (1975) ได้ยกตวัอย่างว่าในความเขา้ใจทั่วไปเราอาจพูดว่า “เมฆด าเป็น 
สญัญาณวา่ฝนจะตก ควนัเป็นสัญญาณว่ามีไฟ” แต่ในสัญวิทยาไม่ถือวา่เมฆและควนั
เป็นสัญญะ เน่ืองจากทั้งสองส่ิงไม่ไดมี้ความตั้งใจที่จะส่งข่าวสารอะไรในทางตรงกนั
ขา้ม หากรายการพยากรณ์อากาศในโทรทศัน์ไดถ่้ายรูปเมฆคร้ึมเพือ่ที่จะบอก  วา่วนัน้ี
มีฝนตก มีเมฆในกรณีน้ีจึงจะถือวา่เป็นสัญญะตามความหมายของสัญวทิยา เน่ืองจาก
ผูใ้ชมี้ความตั้งใจที่จะส่งข่าวสารบางอยา่ง ตอ้งมีความหมายมากกวา่ตวัมนัเองและผูใ้ช้
สญัญะตอ้งตระหนกัวา่รูปธรรม ดงักล่าว นั้นเป็นสัญญะเม่ือภาพ เสียงหรือวตัถุ (ลกัษ 
ณะทางกายภาพ) ถูกผูใ้ชส้ัญญะน ามาใชอ้ยา่ง ตั้งใจนั้นความหมายของภาพ เสียงหรือ
วตัถุนั้น จะตอ้งมีความหมายมากกว่าไปกว่าตวัมนัเอง ดั้งนั้นภาพกอ้นเมฆจึงไม่ไดมี้
ความหมายเพียงแค่ “มีเมฆ” เฉยๆ เท่านั้น หากทว่าภาพดงักล่าว ไดห้มายความเลยไป
ถึงวา่ “วนัน้ีจะมีฝนตก” 

เม่ือกล่าวว่าสัญญะอาจเป็นภาพ เสียง หรือวตัถุ อาจมีค  าถามต่อไปว่า “แหวนวงหน่ึง 
เป็น สัญญะหรือไม่” ค  าตอบคือ “แหวนวงหน่ึงอาจจะเป็น/หรือไม่เป็นสัญญะ” ก็ได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับว่าแหวนวงดังกล่าวมีคุณสมบัติครบ 3 ประการที่ได้กล่าวมาหรือไม่ 
หากสถานภาพของแหวนวงดงักล่าวเป็นเพียงวตัถุช้ินหน่ึงที่วางขายรวมอยูก่บัวตัถุช้ิน
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อ่ืนๆ ในตูร้้านทอง แหวนวงนั้นก็ยงัไม่เป็น สัญญะอะไรจนกระทัง่แหวนวงดงักล่าว
ได้เดินทางเขา้สู่รูปแบบการปฏิบตัิทางสังคมบางประการ (Social Practice) เช่น ถูก
น าไปสวมน้ิวของเจา้สาวในวนัแต่งงาน และส าหรับตวัเจา้สาว (Subject) แลว้ แหวน
วงนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงวตัถุช้ินหน่ึง (Object) หากทว่ามีความหมายแทนความรักความ
ผูกพนัระหว่างเธอกับชายผูเ้ป็นเจา้บ่าว จากแหวนวงเดิมในร้านทองที่ยงัไม่ได้เป็น 
สัญญะได้กลายมาเป็นสัญญะ เม่ืออยูใ่นน้ิวนางของเจา้สาวทั้งๆ ที่เป็นแหวนวงเดิม 
หากทว่าแหวนวงนั้นไดเ้ปล่ียนสถานภาพเชิงสัญลกัษณ์ไปเสียแลว้ โดยที่ลกัษณะทาง
กายภาพยงัคงเหมือนเดิม จากตวัอยา่งน้ีแสดงให้เห็นวา่เร่ืองของสัญญะไม่ใช่เป็นเร่ือง
ที่จ  ากดัอยูท่ี่ตวัองคป์ระกอบ (Elements/Material) กล่าวคือตวัวตัถุนั้นจะเป็นอะไรก็ได้
แต่คุณสมบติัส าคญั คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบ (Relation) โดยเฉพาะตวั
บุคคล (Subject) กบัวตัถุ (Object) เช่น แหวนหมั้นนั้นมีความหมายมากไปกวา่ตวัมนั
เองในสายตาของใคร (อยา่งไรก็ตาม ส าหรับ การศึกษาในเชิงวชิาการ ค  าวา่ “ใคร” นั้น 
มกัจะไม่ไดห้มายถึงปัจเจกบุคคล หากหมายถึง กลุ่ม สงัคม วฒันธรรม) 

การศึกษาสัญญะ หรือ ศาสตร์แห่งเคร่ืองหมาย (Science of sign) เป็นสาขาวชิาที่ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งจริงจงัในช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 ผูท้ี่บุกเบิกทฤษฎีสัญวิทยามีอยู ่2 ท่าน
คือ แฟร์ดินอง เดอร์ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส (1857-
1913) ผูว้างรากฐานวชิาสัญวิทยาไดใ้ห้ค  านิยามสั้นๆ วา่ “สัญวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษา 
ถึงวิถีชีวิตของเคร่ืองหมายภายในสังคม ที่ เคร่ืองหมายนั้ นก าเนิดขึ้ นมา รวมทั้ ง
แสวงหากฎที่ควบคุมอยู่เบื้องหลัง (“AScience that studies the life of signs within 
society is conceivable” : Ferdinand de Saussure , Course in General Linguistics, 
1983 อ้างใน Hawkes, 1977, 123) และ ชาร์ล แซนเดอร์ เพอร์ซ (Charles Sanders 
Peirce) นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน (1859-1914) ซ่ึงการศึกษาเคร่ืองหมายของ 
Peirce จะ เรียกว่า Semiotic (สัญศาสตร์) ที่ ได้ถู กให้ความหมายว่าสัญศาสต ร์
เปรียบเสมือนเป็นแบบแผนของเคร่ืองหมายซ่ึงมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับตรรกะ
(Semiotic was the formal doctrine of signs,which was closely related to logic : 
Charles Sanders Peirce, 1931 อ้างใน  Chandler, 2003,6  เพ็ญพักตร์ ศิ ริไตร รัตน์ , 
2554) ซ่ึงค  าสองค าน้ีมีความหมายไม่ต่างกันเท่าใดนัก นั่นคือ หมายถึงสาขาวิชาที่
ศึกษาระบบ ของเคร่ืองหมาย หรือสัญญะ (A System of Signs) หรือศาสตร์ว่าด้วย
เคร่ืองหมาย หรือ สญัญะ (A Science of Signs) 
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เม่ือขยายค าวา่ “วิถีชีวติ” ของเคร่ืองหมายหรือสญัญะที่กล่าวมาขา้งตน้ใหก้วา้งออกไป 
ก็หมายความถึง การศึกษา การก าเนิด การเจริญ การแปรเปล่ียน รวมทั้งการเส่ือม
โทรม ตลอดจนการสูญสลายของสญัญะตวัหน่ึงๆ ที่ปรากฎออกมาอยา่งเป็นแบบแผน
มีระบบระเบียบ รวมทั้งวิเคราะห์กฎที่อยู่เบื้องหลังวิถีชีวิตดังกล่าว ซ่ึงสัญวิทยาเป็น
ศาสตร์ที่ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งอยูก่บั 3 เร่ือง คือ 

1.  เคร่ืองหมาย/สญัญะ (Sign) สัญวิทยาจะศึกษาสัญญะประเภทต่างๆ ของสญัญะ ตั้ง 
แต่ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง ไปจนกระทัง่อากาคของโรค อาหาร 
รูปร่าง เส้ือผา้ ฯ โดยจะสนใจวิธีการที่สืบทอดความหมาย (Meaning) ของสัญญะ
เหล่าน้ี รวมทั้งวิธีการที่สัญญะเหล่าน้ีเขา้มาเก่ียวพนัหรือเช่ือมโยงกบัผูใ้ช ้สัญญะ
เป็นผลผลิตทางความคิดของมนุษย ์เกิดมาจากการประกอบสร้าง (Construct) ของ
มนุษย ์ดงันั้นการที่จะท าความเขา้ใจกบัสญัญะ จึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจตวัมนุษยผ์ูส้ร้าง
สญัญะนั้นดว้ย 

2.  รหัส/ระบบ (Code/System) เน่ืองจากการใช้สัญญะไม่ได้เป็นไปตามยถากรรม 
หากแต่มีการจดัท าขึ้นอยา่งเป็นระบบ ระบบที่น าเอาสัญญะมาประกอบเขา้ดว้ยกนั 
เรียกวา่รหัส (Code) ซ่ึงมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบติัต่างกนั 
เช่น บางประเภทมีระบุเอาไวอ้ยา่งชดัเจน บางประเภทแฝงไวอ้ยา่งซ่อนเร้น เป็น
ตน้ 

3.  วฒันธรรม (Culture) เน่ืองจากสัญญะเป็นผลิตกรรมของมนุษย์ (Man Mode) 
ดังนั้ นจึงเป็นผลิตผลทางวฒันธรรม ทั้งสัญญะและรหัส จึงถูกสร้าง ถูกใช้และ
ท างานอยูภ่ายใตบ้ริบททางวฒันธรรมหน่ึงๆ เท่านั้น หากเปล่ียนบริบทไปสัญญะ
และรหัสนั้นก็จะแปรเปล่ียนความหมายไป เช่น ความแก่ชรา อาจมีความหมายน่า
เคารพในสังคมไทยโบราณ แต่มีความหมายถึงการหมดสมรรถภาพในสังคม
ตะวนัตกสมยัใหม่ (เพญ็พกัตร์ ศิริไตรรัตน์, 2554) 

จุดร่วมของ Saussure  และ Peirce นั้ นอยู่ที่ทั้ งสองต่างให้ความสนใจในการศึกษา 
“ตัวสัญญะ” โดยตรง รวมทั้ งมองเห็นรอยแยกระหว่างส่ิงที่ เรียกว่า “ตัวหมาย/
รูปสัญญะ” (Signifier) อนัได้แก่ ภาพ เสียงที่ถูกน ามาใช้แทนความหมายที่เป็น “ตวั
หมายถึง/ความหมายสัญญะ” (Signified) อันได้แก่แนวความคิดต่างๆ (Concepts)  
แม้ว่า Saussure และ Peirce จะมีแนวคิดที่เป็นจุดร่วมดังที่กล่าวมา แต่นักคิดทั้งสอง
ท่านก็มีจุดต่างที่ท  าให้แนวทางการอธิบายทฤษฎีสัญวิทยามีความหลากหลายออกไป  
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ในขณะที่ Saussure สนใจที่จะอธิบายสัญญะดว้ยแนวคิดความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
โดยเฉพาะโครงสร้างระหว่างส่วนย่อยต่างๆ แต่ Peirce ให้ความสนใจที่จะอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปลักษณ์ทางกายภาพ (Signifier) กับ แนวคิดที่สัญญะนนั้  
อ้างอิง (Association mental concept) (กาญจนา แก้วเทพ , 2543: 19) ซ่ึงจะอธิบาย
รายละเอียดแนวคิดของนกัคิดทั้งสองต่อไปตามล าดบั 

 การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Saussure 

Saussure ศึกษา “ภาษา” ในฐานะระบบเคร่ืองหมายอยา่งหน่ึง เขาไดเ้สนอว่ายงัมีระบบเคร่ือง 
หมายรูปแบบอ่ืนๆ ที่สามารถจะแสดงความหมายและความคิดของผูส่้งสารได ้ไม่ว่าจะเป็น 
ภาษาใบ้ พิธีกรรม สัญญาณทหาร อาหาร อาการเจ็บป่วย ฯลฯ กล่าวคือ ทุกส่ิงทุกอย่าง
สามารถจะเป็นสญัญะไดห้ากถูกน ามาใชแ้สดงความหมายได ้

 

 Saussure ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของสญัญะเอาไวด้งัแผนภาพน้ี 

 

ภาพที่ 2.4 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งของจริง–ตวัหมาย-ตวัหมายถึง 

ที่มา : กาญจนา แกว้เทพ, 2547: 110 

 

สญัญะเป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 3 ส่วน ส่วนแรกคือ บรรดาของจริงทั้งหลาย  เช่น
ขวดแก้วจริงๆ ในภาพ 1 ที่เราเรียกว่า Reference ระดับต่อจากนั้นในแต่ละวฒันธรรมก็จะ
สร้างสัญ ญะขึ้นมาแทนตวัขวดจริงๆ เช่น ในบริบทสังคมไทยจะสร้างสัญญะที่เขียน เป็น
ตวัอกัษรวา่ “ขวด” ในสังคมองักฤษเขียนว่า “Bottle” สังคมฝร่ังเศสเขียนว่า “Bouteille” และ
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สังคมอ่ืนๆ ก็จะมีวิธีสร้าง สัญญะที่แตกต่างกันออกไป สัญญะในภาพที่ 2 น้ี อาจจะเป็น 
“เสียง” (Sound) คือ เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นถอ้ยค าวา่ “ขวด” หรือเป็น “ภาพ” (Image) 
เช่น เป็นตัวอักษรหรือรูปวาด Saussure เรียกองค์ประกอบในส่วนที่  2 น้ีว่า “ตัวหมาย/
รูปสญัญะ”(Signifier) และ เม่ือคนในแต่ละวฒันธรรมไดผ้่านกระบวนการเรียนรู้สัญญะ เช่น 
อ่านออก เม่ือเห็นสัญญะ “ขวด / Bottle / Bouteille” ในหวัสมองหรือความคิดค านึงของเขาก็
จะเกิดแนวคิดจินตนาการภาพของ “ขวด” ขึ้นมาที่เราเขา้ใจกนัวา่  “เป็นภาพในใจหรือภาพใน
ความคิด” (Concept) ซ่ึง Saussure เรียกวา่ “ตวัหมายถึง/ความหมายสญัญะ” (Signified) 

ในการศึกษาเร่ืองระบบเคร่ืองหมายนันจุดส าคญัที่  Saussure ได้เน้น ก็คือ ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง Signifier และ Signified นั้นมีลกัษณะที่ส าคญั 3 ประการคือ 

1.  Arbitrary เป็นความสัมพนัธท์ี่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีหลกัเกณฑใ์ดๆ กล่าวคือ เป็นไปตาม 
อ าเภอใจ ค  าว่า “ขวด” ไม่ได้มีหลกัเกณฑห์รือความคลา้ยคลึงอนัใดกบัรูปร่างของขวด
เลย เช่น เดียว กับสัญญะ “Bottle” หรือ “Bouteille” (เหมือนกับ Symbol ในทศันะของ 
Peirce ซ่ึงจะอธิบายต่อไป) 

2.  Unnatural เป็นความสัมพนัธ์ที่ไม่ไดเ้กิดขึ้นตามธรรมชาติ ซ่ึงหมายความว่า คนเราจะไม่ 
รู้จกัสญัญะไดเ้องโดยธรรมชาติ แต่จะตอ้งมีการเรียนรู้ 

3.  Unmotivated สัญญะดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ไดต้ั้งใจ เป็นความสัมพนัธ์ที่ไม่ได้เกิด จาก
มูลเหตุจูงใจพิเศษใดๆ ของผูส้ร้างความหมายและผูใ้ช้ความหมายเม่ือน าสัญญะน้ีมาใช้
จะให้ความหมายโยงใยไปถึงวตัถุที่อยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริงซ่ึงแสดงเป็นแผนภาพ 
ดงัน้ี 
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ภาพที่ 2.5 องคป์ระกอบของสญัญะและการใหค้วามหมายที่โยงใยถึงวตัถุที่อยูใ่นโลก 
แห่งความเป็นจริง 

  ที่มา : กาญจนา แกว้เทพ , 2543: 23 

 การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Charles Sanders Peirce 

Peirce ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “เคร่ืองหมาย” เอาไวด้งัน้ี “เคร่ืองหมาย คือ ส่ิงที่มนุษย ์ใช้
เพื่อเป็นตวัแทนของบางส่ิงบางอยา่ง (วตัถุ, ส่ิงมีชีวิต, ความคิด, อารมณ์, ความรู้สึก)  ซ่ึงก่อ 
ให้ เกิ ดความ เข้าใจต่อ ส่ิ งๆ  นั้ น  จากแง่มุ มใดแง่ม มุมห น่ึ ง” (A Sign (in the form of 
representamen) is something which stands to somebody for something in some respect or 
capacity : Charles Sanders Peirce, 1931 อ้างใน  Daniel Chandler, 2003: 32)  ตัวอย่าง  รูป
ผูห้ญิง-ผูช้ายที่ติดอยูห่นา้ห้องน ้ านั้น ไม่ไดห้มายความเพยีงแค่รูปนั้นคือ ผูห้ญิง-ผูช้าย เท่านั้น 
แต่มีความหมายวา่ “หอ้งน ้ า ส าหรับผูห้ญิง-หอ้งน ้ าส าหรับผูช้าย” 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 แสดงการศึกษาสญัญะตามทศันะของ Peirce 

ที่มา : กาญจนา แกว้เทพ, 2543: 23 



 

45 

 

Peirce อธิบายว่า เม่ือเรามองเห็นค าที่เขียนว่า “รถ” ค  าที่เขียนก็คือ “Sign” ซ่ึงเม่ือ “ผูใ้ช้/ ผู ้
ตีความ” (User/Interpretant) แต่ละคนเห็นค าดังกล่าว ในแนวคิดของแต่ละคนก็จะสร้าง 
Concept เก่ียวกับ “รถ” ขึ้ นมาในมโนภาพ ซ่ึงอาจจะแตกต่างกันบา้งแต่อย่างน้อยก็จะมี
ลกัษณะร่วมที่คลา้ยคลึงกนั (ในกรณีที่เป็นคนร่วมวฒันธรรมเดียวกนั) แนวคิด ร่วมเก่ียวกบั
รถดงักล่าว เรียกว่า Shared Concept และShared Concept น้ีจะเช่ือมโยงไปถึง “ ตวัรถจริงๆ ” 
(Object) ที่มีอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง (External reality) 

 จากรูปภาพข้ างต้ น Peirce จึงอธิบายเพิ่มเติมว้ า กระบวนการสร้ างสัญญะนั้นจะต้ องมีองค้ ้ 

ประกอบย้ อยที่ขาดไม้ ได้ ้3 ส้ วนคือ Sign, User/Interpretant, Object/External reality 

โดยที่องค้ ประกอบย้ อยทั้ง  3 ตวัน้ีจะเช่ือมโยงถึงกนัและกนั ดงัที่แสดงด้ วยหัวลูกศรที่โยงใย

กนั หมายความว้ า การที่จะท าความเข้ าใจองค้ ประกอบย้ อยตวัหน่ึงนั้น จะต้ องพิจารณาให้ 
สัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยตัวอ่ืนๆ เช่น เม่ือผูใ้ช้สัญญะคนแรกเขียนจดหมายเล่าถึง  
“โรงเรียน” ภายในความคิด (Mental Concept) ในหัวสมองของผูใ้ช้คนแรกน้ีย่อมขึ้นอยูก่ ับ
ประสบการณ์ ของจริงเก่ียวกบัโรงเรียนที่เขาไดป้ระสบมาและเม่ือจดหมายดงักล่าวไปถึงมือ
ผูรั้บซ่ึงเป็นผูใ้ชส้ัญญะคนที่สองภาพในความนึกคิดเก่ียวกบัโรงเรียนของเขาก็ยอ่มขึ้นอยูก่บั
ประสบการณ์ของจริง เก่ียวกบัโรงเรียนที่เขามีมาเช่นกนั 

Peirce ไดใ้ชค้วามสมัพนัธด์งัที่กล่าวมาขา้งตน้ จดัแบ่งประเภทของสญัญะออกเป็น 3 รูปแบบ 
ตามระยะใกล/้ไกลระหวา่งสญัญะกบัวตัถุที่มีอยูจ่ริง ดงัน้ี 

1.  Icon/Iconic (ภาพลกัษณ์) เป็นเคร่ืองหมายที่มีรูปร่างหน้าตาคลา้ยคลึงหรือเหมือนกบั
วตัถุที่มีจริงอยา่งมากที่สุด เช่น ภาพถ่าย (เหมือนจริง) รูปป้ันอนุสาวรีย ์รูปวาด แผนที่ 
ฯลฯ รูปแบบของ Icon ถูกก าหนดขึ้นมาโดยภาพปรากฏของวตัถุนัน่เอง เป็นเร่ืองของ
ความคลา้ยคลึงมากกวา่ เป็นเร่ืองของกฏเกณฑท์างสงัคมส่วนการถอดรหสั ของ  Icon 
นั้น เพยีงแค่ไดเ้ห็นก็จะถอดรหสัถึง Object ไดแ้ลว้ 

2. Index/Indexical (ดัชนี) เป็นเคร่ืองหมายที่มีความเก่ียวกันโดยตรงกับวตัถุที่มีอยูจ่ริง 
ความสัมพันธ์ ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็นแบบสาเหตุ-ผลลัพธ ์
(Causal Relation) เช่น ควนัไฟเป็น index ของการจุดไฟ รอยเทา้ของสัตวเ์ป็น Index 
ของการเดินผ่านมาของสัตว ์เมฆเป็น Index ของฝน การถอดรหัสของ Index นั้น จะ
ใช่การคิดหาเหตุผลเช่ือมโยงหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตุ-ผล ระหวา่ง Index กบั Object 
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3.  Symbol/Symbolic (สัญลักษณ์ ) เป็นสัญญะที่ไม่ มีความเก่ียวพันเช่ือมโยงอันใด
ระหวา่งตวัสัญญะกบัวตัถุที่มีอยูจ่ริงหากแต่ความเก่ียวพนัที่เกิดขึ้น เกิดจากขอ้ตกลง
ร่วมกนัระหว่างผูใ้ช ้สญัญะ นั้นๆ จากการเช่ือมโยงกนัของวตัถุกบัประเพณีนิยม เป็น
ส่ิงที่ทุกคนเห็นพ้องตอ้งกัน เขา้ใจ เหมือนๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกับ
ความหมายสัญญะเป็นเร่ืองของการเป็นตวัแทน (Representation) เช่น ภาษา ตวัเลข 
หรือกฎระเบียบที่ใช้ในทอ้งถนน เป็นลักษณะของสัญญะที่ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ
ความคลา้ยกนัระหวา่งสญัญะกบัวตัถุ เช่น รถยนตย์ีห่อ้เมอร์ซีเดส-เบนซใ์นสงัคมไทย 
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความร ่าารวยทั้งๆ ที่มีรถยนตย์ีห่อ้อ่ืนที่มีราคาแพงกวา่รถเบนซ์ก็
ตาม ในนัยนั้ น Symbol จึงเป็นสัญญะที่ได้รับการยอมรับให้เป็นตวัแทน ถูกสังคม
เลือกให้เป็นตวัแทนของส่ิงๆนั้น เช่น ตราชั่งเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม การ
ถอดรหสัของ Symbol จ าเป็นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ของผูใ้ชส้ญัญะนั้นเพยีงอยา่งเดียว 

 
ตาราง 2.1 แสดงประเภทสญัญะตามทศันะของ Peirce 

 

 

 

Icon Index Symbol 

ความสัมพนัธ์ มีความคลา้ยกนั มีความเช่ือมโยงแบบ
เหตุผล (Casual 
Connection) 

มีความเช่ือมโยงเกิดจาก
ขอ้ตกลง (Convention) 

ตัวอย่าง ภาพถ่าย อนุสาวรีย ์    
รูปป้ัน 

ควนัไฟ                              
รอยเทา้สตัว ์

ค า ตวัเลข                      
ชาวเลข 

กระบวนการถ่าย       
ทอดความหมาย 

มองเห็นได ้ ตอ้งคิดหาเหตุผล ตอ้งเรียนรู้ 

ที่มา : กาญจนา แกว้เทพ, 2547: 108 
 

ลกัษณะของสญัญะทั้ง 3 แบบน้ีไม่ไดแ้ยกขาดจากกนัโดยเด็ดขาด สญัญะหน่ึงๆ อาจประกอบ 
ไปด้วยรูปแบบต่างๆ กัน เช่น ภาพโคถ้าไปอยู่ในป้ายจราจร (Icon) มีความหมายถึงทาง

ประเภทสัญญะ 

เกณฑ์การพจิารณา 
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ขา้งหนา้อาจมีสตัวข์า้มทางใหข้บัรถใหช้า้ลงและระมดัระวงัอนัตรายเป็นพเิศษ ภาพโคในทาง
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู มีความหมายเชิงสญัลกัษณ์ (Symbol) คือเทวดาผูท้  าหนา้ที่เป็นพาหนะ
ของพระอิศวร เปรียบไดก้บัการใชแ้รงงานและความเขม้แขง็และยงัมีความหมายถึง สตัวเ์ล้ียง
ที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแล ซ่ึงเปรียบได้กบัสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เป็น
เพราะการที่โคนั้ นสามารถหลัง่น ้ านมที่หล่อเล้ียงชีวิตให้เจริญเติบโตได้ จึงท าให้โคเป็น
ตวัแทนรูปแบบของความสมบูรณ์ 

 การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Roland Barthes 

Roland Barthes (1967, อา้งในกาญจนา แกว้เทพ, 2543: 34) ไดแ้บ่งประเภทของ
ความหมายท่ีบรรจุอยูใ่นสัญญะทุกอยา่งวา่มี 2 ความหมายดว้ยกนั คือ   

 1)  ความหมายโดยอรรถ  (Denotation) นักวิชาการบางท่ านระบุศัพท์ เป็นไทยว่า  
“ความหมายตรง” เป็นตวัหมายถึง (Signified) ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอยา่งภววิสัย
(Objective) ดงัที่เรากล่าววา่ เป็นความหมาย ที่เขา้ใจกนัตามตวัอกัษรเป็นความหมายที่
เขา้ใจตรงกนัเป็น ส่วนใหญ่ และมกัเป็นที่ยอมรับ โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ความหมายที่เขา้ใจ
กนัตามตวัอกัษร เป็นความหมายที่เขา้ใจตรงกนัโดยส่วนใหญ่ ตวัอยา่งที่ชดัเจนที่สุด 
คือความหมายที่ระบุอยูใ่นพจนานุกรม เช่น แม่ คือ สตรีผูใ้ห้ก  าเนิดลูก หมีเป็นสัตวส่ี์ 
เท้าประเภทหน่ึง โดยทั่วไปความหมายโดยอรรถน้ีเป็นความหมายชั้นแรก (First 

Order of Signification) ที่อาจถือไดว้่า เป็นสามญัโดยทัว่ไปที่มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
เช่น ในกรณีของภาพถ่ายถนนในเมืองและมีขอ้ความเขียนว่า “ถนนในเมือง” ทั้งภาพ
และขอ้ความนั้นจะถูกอ่านความหมายโดยอรรถวา่ “น่ีเป็นถนนสายหน่ึงในเมือง” 

 (2)  ความหมายโดยนั ย (Connotation) นักวิชาการบางท่ านระบุ ศัพท์ เป็ น ไทยว่ า 
“ความหมายแฝง” ค  าว่า “ความหมายโดยนัย” เป็นตวัหมายถึงที่ประกอบสร้างอยา่ง
ตรงกนัขา้มกบัความหมายโดยอรรถ ไดแ้ก่ ความหมายทางออ้มที่เกิดจากขอ้ตกลงของ
กลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุค คล กล่าวคือ ถูกประกอบสร้างขึ้นมา
อยา่งเป็นอตัวิสัย(Subjective)ไม่ว่าจะเป็นอัตวิสัยในระดบั บุคคล เช่น ประสบการณ์
ส่วนตวัหรืออารมณ์ ความรู้สึกของคนแต่ละคนที่มีต่อแม่ก็จะท าให้คิดถึง แม่ในแง่
ความเจบ็ปวดที่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เล็ก ความดุเขม้งวด ความอ่อนโยน ความอบอุ่น ฯ หรือ 
เป็นอตัวิสัยในระ ดบัสังคม เช่นในสังคมไทย สังคมจีน สังคมอินเดีย สังคมอเมริกัน 
จะให้ความหมายโดยนัยที่มีต่อแม่ อยา่งแตกต่างกนัที่เราเรียกว่า “ค่านิยมของแต่ละ
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สังคม” Barthes เรียกความหมายโดยนัยน้ีว่า เป็นความหมายชั้นที่สอง(Second Order 
of Signification) ซ่ึงการส่ือความหมายโดยนยั ท างาน 2 ระดบัดว้ยกนั คือ 

  2.1)  การส่ือความหมายในระดบัของปัจเจก (Individual Connotations) 

ประสบการณ์ต่างๆ ที่เรามีในชีวติเป็นเร่ืองของปัจเจกที่ได้ก่อรูปก่อร่างสร้าง
วิธีการมองโลกและการตอบโต้กับโลกของเราขึ้ นมา ซ่ึงจะท างานในแง่มุม
ทั้งหมดเกยี ่วกบัการเป็นอยูข่อง เราขณะเดียวกนัรวมไปถึงการโตต้อบของเรา 
ต่อภาพดว้ยกนั ยกตวัอยา่งเช่น ถา้หากว่าเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงไดด้มกล่ินกุหลาบ
คร้ังแรก และมนัเป็นเวลาเดียวกนักับการที่เธอประสบการณ์ที่น่ากลวั ในกาล   
ต่อมากล่ินหรือการมองเห็นภาพกุหลาบอาจจะเป็นการเตือนความทรงจ าหรือ
ท าให้เธอรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาได้ การมองเห็นดอกกุหลาบอาจน าพาการส่ือ
ความหมายส่วนตวัอนัน้ีต่อเน่ืองไป ส าหรับเด็กผูห้ญิงคนดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี 
การให้ดอกกุหลาบกับเด็กผูห้ญิงคนน้ี จึงอาจสร้างความกลัวขึ้ นมามากกว่า 
ความรู้สึกหน่ึงเก่ียวกับความซาบซ้ึงในความรักและในขณะเดียวกนัก็เป็นส่ิง
ส าคัญที่ จะรับ รู้ถึ งการมีอยู่ของการส่ือความหมายส่วนตัว (Individual 
Connotations) และระมดัระวงัเก่ียวกบั ส่ิงขา้งตน้ เม่ือเราท าการวิเคราะห์เร่ือง
ของความหมายมนัก็จะไม่เป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ในเชิงสญัศาสตร์ 
(Semiotic Analysis) เพราะว่าพวกมนัไม่ไดส่ื้อความหมายไปตามปกติดงัที่คน
อ่ืนๆ มีส่วนร่วม (ในความหมายนั้น) 

2.2)  การส่ือความหมายเชิงวฒันธรรม (Cultural Connotations) ในระดบัที่สองของ
การส่ือความหมายช้ีถึงวธีิการซ่ึงวตัถุที่แตกต่างกนัไดพ้ว่งเอาความสมัพนัธแ์ละ
การส่ือความหมายไปพร้อมกนักบัมนัดว้ย ซ่ึงมันไดรั้บการมีส่วนร่วมกนัดา้น
ความหมายกบัผูค้นจ านวนมากในวฒันธรรมหน่ึง ยกตวัอยา่งเช่น ของขวญัที่ 
เป็น "ดอกกุหลาบ" ไดรั้บการยอมรับในเชิงวฒันธรรมในฐานะที่ได้น าพาการ
ส่ือความหมายที่โรแมนติกมาดว้ย 

การส่ือความหมายเหล่าน้ีจะท าให้เรารู้ถึงความหมายเชิงวฒันธรรมในเร่ืองของภาพการส่ือ
ความหมายนั้นจะไม่เหมือนกนัส าหรับวฒันธรรมทั้งหมด ซ่ึงก็เป็นเหตุผลวา่ท าไมมนัจึงเป็น
ส่ิงส าคญัเสมอ ในการคิดถึงเร่ืองเก่ียวกบับริบทของภาพๆหน่ึงและความรู้ทางวฒันธรรมที่ผู ้
ดูหรือผูพ้บเห็นจะเขา้ใจแตกต่างกนัไป นอกจากน้ีการส่ือความหมายมกัจะไม่ถูกรับรู้หรือมี 
ส่วนร่วมโดยคนทุกคนในวฒันธรรมหน่ึงด้วยแต่เท่าที่เรามองเห็นพวกมนั ต่างถูกป้นความ



 

49 

 

หมายโดยผูค้นจ านวน มากอยา่งมีนัยส าคญัและพวกมนัจะเป็นส่ิงส าคญัในการวิเคราะห์ถึง
ความหมายที่เป็นไปไดข้องใจ ความทั้งหมด (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2546: ออนไลน์) 

2.2.3  แนวคดิการบริโภคและตรรกวิทยาการบริโภค (Logic of Consumption) 

ในหนังสือเร่ือ The Capital  คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) น าเสนอบทวิพากษ์ทุนนิยม 
โดยช้ีให้เห็นว่า เราจะท าความเขา้ในการสั่สงสมความมัง่คัง่ของระบบทุนนิยมไม่ได ้
ถ้าหากไม่ได้เร่ิมตน้จากการท าความเข้าใจในมโนทัศน์ของสินค้า (Commodoties) 
เสียก่อน   

ตามค านิยามของมาร์กซ์ คือ ส่ิงของที่ผลิตขึ้ นเพื่อน าออกขายในท้องตลาดส่วน
กระบวนการท าให้เป็นสินค้า (Commodification) คือกระบวนการที่ เก่ียวเน่ืองกับ
ระบบทุนนิยมโดยที่วตัถุคุณภาพและสัญญะต่างๆถูกเปล่ียนให็เป็นสินคา้ (Chris 
Baker 2003: 13)  มูลค่าในตวัสินคา้  2 ประการที่มาร์กซ์ให้ความส าคญั คือ มูลค่าการ
ใช ้(UseValue) และ มูลคา่การแลกเปล่ียน  (Exchange Value) สินคา้โดยตวัของมนัเอง
อาจเป็นเพียงวตัถุธรรมดาที่อยู่รายรอบตัวเรา เป็นส่ิงของที่ มี คุณสมบัติในการ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย ์ไม่ว่าความต้องการของมนุษยจ์ะเป็นความ
ตอ้งการทางกายภาพตามธรรมชาติ หรือความทะเยอะทะยานเพื่อความสุขสบายและ
เหตุผลทางจิวทิยาสงัคมอ่ืนๆ ในเม่ือสินคา้มีหนา้ที่ในการตอยสนองความตอ้งการของ
มนุษยสิ์นคา้จึงเป็นส่ิงที่มีประโยชน์หรือเป็นส่ิงที่มูลค่าในแง่ของประโยชน์ใชส้อย 
มาร์กซ์ได้แสดงให้เห็นต่อไปอีกว่า มูลค่าใช้สอยของสินคา้จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเม่ือ
สินค้านั้ นถูกน ามาใช้หรือบริโภคด้วยมูลค่าใช้สอยน้ีเอง ที่ท  าให้สินค้ากลายเป็น
พื้นฐานของความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งปวงของบรรดาประเทศทุนนิยม
(พฒันา กิติอาษา, 2546: 24-25) 

Baudrillard วิเคราะห์วา่ภายใตส้ังคมบริโภคและสังคมแห่งสัญญะน้ี ก่อนที่ตวัสินคา้ 
จะถูกบริโภค ตวัสินคา้นั้ นจะตอ้งเปล่ียนไปเป็น “สัญญะ” เสียก่อนการเปล่ียนตัว
สินคา้ ซ่ึงเป็นวตัถุช้ินหน่ึงให้กลายเป็น “สญัญะ” แบบต่างๆ นั้น มีรหัสต่างๆ มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการใชหี้บห่อ (Packaging) การก าหนดราคา การก าหนดยีห่้อ การวางบน
ชั้นที่จ  าหน่าย การวางในร้านประเภทต่างๆ การโฆษณา ซ่ึง Baudrillard กล่าววา่ รหัส
ในการเปล่ียนแปลงสินคา้ใหก้ลายเป็นสญัญะนั้นเป็นรหสัที่มีล  าดบัชั้นอยา่งมาก ทั้งน้ี
เพื่อท าให้สินค้าต่างๆ ท าหน้าที่ เป็นส่ือทางวฒันธรรม เพื่อแสดงสถานภาพและ
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เกียรติยศ (Status & Prestige) ของผูใ้ชร้หัสของการจดัระเบียบล าดบัชั้นของสินคา้จึง
สอดคลอ้งกับโครงสร้างล าดบัชั้นของสังคม คนในสังคมจึงรับรู้ต  าแหน่งแห่งที่ของ
ตนในโครงสร้างของสังคมได้จากล าดับชั้นของสินคา้ที่เขาบริโภค เพราะฉะนั้นใน
การบริโภคนั้นบุคคลจึงมิไดบ้ริโภคแต่ “ตวัวตัถุ” เท่านั้นหากแต่ไดบ้ริโภค “สัญญะ” 
ไปพร้อมๆ กนัเสมอ (เพญ็พกัตร์ ศิริไตรรัตน์) 

Baudrillard ได้เสนอไวว้่า “วตัถุในสังคมแห่งการบริโภคจะมีคุณค่าตามระบบหรือ
โครง สร้างที่ถูกจดัตั้งขึ้น” ซ่ึงก็คือ นอกจากประโยชน์ใชส้อยและราคาแลว้ วตัถุถูก
ก าหนดในฐานะที่เป็น ส่วนประกอบในการสร้างบรรยากาศของระบบคุณค่าใดระบบ
คุณค่าหน่ึงที่มีอยู่มากมายในสังคมสมัยใหม่ เช่น การกินแฮมเบอร์เกอร์ Mcdonald  
นั้น นอกจากจะเพื่อตอบสนองความหิวแลว้ เรายงับริโภคสัญญะของมนันั้นคืออารย
ธรรมตะวนัตกเพราะในบริบทของสังคมไทยใน ปัจจุบนั แฮม เบอร์เกอร์ Mcdonald 
ถูกก าหนดใหอ้ยูใ่นระบบคุณค่าซ่ึงสะทอ้นความเป็นอารยธรรมตะวนัตกออกมา 

       Sign   =  Signifier / Signified 
   สัญญะ =  แฮมเบอร์เกอร์/อารยธรรมตะวันตก 

Baudrillard  มีความเห็นว่าทฤษฎีเก่ียวกบัวตัถุและการบริโภคในสังคมปัจจุบนัไม่ได ้
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานที่วา่ดว้ยเร่ืองอรรถประโยชน์ (Utility) หรือทฤษฎีแห่งความพงึพอใจ
(Pleasure) โดยทัว่ไป แต่น่าจะวางอยูบ่นรากฐานของการร้างคุณค่าและความหมาย
ของวตัถุที่ถูกสร้างขึ้นมาในสงัคม ซ่ึงตั้งอยูบ่นตรรกะแห่งความแตกต่าง (Difference) 
และเป็นเง่ือนไขที่ท  าให้มนุษยก์า้วเขา้สู่การบริโภคเชิงสญัญะ (อธิคม โกมลวทิยาธร)  
โดยยงัช้ีให้เห็นถึงคุณค่าอีกชนิดนั่นคือ “คุณค่าเชิงสัญญะ (Sign value)”  ซ่ึงไดก้ลาย
มาเป็นเหตุปัจจยัต่อการเลือกบริโภคในสังคมร่วมสมยัน้ี จากที่ค  านึงถึงแต่ประโยชน์
ใชส้อยเพยีงอยา่งเดียวก็กลายเป็นว่าคุณค่าเชิงสญัญะต่างหากที่จะมีอิทธิพลยิง่กวา่และ
มูลค่าการแลกเปล่ียนแบบเดิมในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ก็ไม่อาจเทียบไดก้บัคุณค่า
เชิงสญัญะที่จะสร้างใหผู้บ้ริโภคมีความหมายหรือนยัยะทางสงัคมที่แตกต่างออกไป 

Baudrillard (1981) กล่าวว่ามีตรรกะวิทยาอยู่ 4 ชุดที่ มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กับ
ตรรกวทิยาแห่งการบริโภค (logic of consumption) อนัไดแ้ก่ 
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1)  ตรรกวิทยาเชิงหน้าที่ของการใช ้(A functional logic of use value) ซ่ึงเป็นตรรกะ
วทิยาในเชิงปฏิบตัิของวตัถุหรือเป็นตรรกะวิทยาเชิงอรรถประโยชน์ (Utility) หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือการมองวตัถุในฐานะเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้(tool/instrument) 

2)  ตรรกะวิทยาเชิงเศรษฐศาสตร์ของค่าการเเลกเปล่ียน (An economic logic of 
exchange value) ซ่ึงเป็นตรรกวิทยาเชิงเปรียบเทียบค่า (equivalence) หรือถา้พูดใน
เชิงตลาดคือการมองวตัถุในฐานะเป็นสินคา้ (commodity) 

3)  ตรรกวิทยาค่าสญัญะ (A logic of sign value) ซ่ึงเป็นตรรกวิทยาแห่งความแตกต่าง
ของสถานะ (status) โดยวตัถุจะถูกมองในฐานะที่เป็นสัญญะ  (sign) ที่บ่งบอก
สถานภาพทางสังคม (standing) อัตลักษณ์ (identity) รูปแบบการใช้ชีวิต (style) 
เกียรติภูมิ (prestige) หรือ อ านาจ (power) ของบุคคลหน่ึง 

4)  ตรรกวิทยาการแลกเปล่ียนเชิงสัญลกัษณ์ (A logic of symbolic Exchange) ซ่ึงเป็น
ตรรกวทิยาหลายความหมาย (Ambivalence)โดยวตัถุจะอยูใ่นฐานะที่เป็นของขวญั
(Give) หรือเป็นสัญลกัษณ์ (Symbol) แทนความสัมพนัธ์ เม่ือสถานะของวตัถุถูก
น าไปแลกเปล่ียนในเชิงสัญญะกับสัญญะอ่ืนๆ วัตถุจะถูกมองในเชิงการมี 
“สัญญะ” ซ่ึงมีผลทางด้านจิตใจมากกว่ามองแค่มีประโยชน์ใชส้อยอยา่งไร และ
จากนั้นวตัถุจะไปมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร เป็นความสัมพนัธร์ะหว่าง
สัญญะของผูเ้ป็นเจา้ของกบัสัญญะของวตัถุ และสัญญะของบุคคอ่ืนที่มองผูเ้ป็น
เจา้ของว่าเป็นอยา่งไร จากการมองไปที่สัญญะแห่งวตัถุนั้น (กาญจนา แกว้เทพ  
อา้งใน วรินทรา ไกยรูวงศ,์ 2540: 158) 

โดยจากแนวความคิดเร่ืองการผลิตการกลายเป็นสินคา้และการบริโภคเชิงสัญญะจะ
ช่วยให้เขา้ใจไดว้่าอัตลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถถูกท าให้
เป็นสินคา้ที่มีราคาไดอ้ยา่งไร  

2.3  แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสปาล้านนา 

2.3.1  สถานการณ์อุตสาหกรรมสปาในระดับนานาชาติ 

ส าหรับภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมสปาประเทศต่างๆ จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า  
ประเทศไทยมีตลาดธุรกิจสปาที่ใหญ่ที่ สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกลุ่ม 
Destination Spa ที่เปิดให้บริการในโรงแรมและรีสอร์ท ครองสัดส่วนคิดเป็น 57% 
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เม่ือเทียบกบักลุ่ม Day Spa 43% จากจ านวนสถานประกอบการ สปา ทั้งหมดประมาณ 
590 แห่ง    

นอกจากน้ียงัมีข้อมูลพอสังเขปของส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจสปาของประเทศ
เวยีดนาม กมัพูชา ฮ่องกง จีน เกาหลี อินเดีย ศรีลงักา มลัดีฟส์ มอริเชียส สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ แอฟริกาใต ้  โดย นิวซีแลนด ์และ ฮ่องกง เป็น มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม Day 
Spas เป็นอันดับต้นๆ คือ นิวซีแลนด์ และ ฮ่องกง ในขณะที่สปาในมัลดีฟส์และ
มอริเชียส โดยจะเปิดให้บริการอยูต่ามโรงแรมและรีสอร์ท เป็นส่วนใหญ่ (Intelligent 
Spas, 2007)  

โดยจากผลการส ารวจขอ้มูลปี พ.ศ. 2551 พบว่า ในฤดูท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศใช้บริการสปาทัว่ประเทศเฉล่ียประมาณ 14,482 คนต่อวนั 
โดยมีสัดส่วนของผูใ้ชบ้ริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 
49.59 และร้อยละ 50.41 ตามล าดับ (ผูใ้ช้บริการในวนัหยุดเฉล่ีย 19,946 คนต่อวนั 
จ  าแนกเป็นชาวไทย ร้อยละ 50.01 และชาวต่างประเทศร้อยละ 49.99 ส่วนวนัธรรมดา
ใช้บ ริการ เฉ ล่ีย 12,064 คนต่อวัน  จ  าแนกเป็นชาวไทยร้อยละ 49.18 และชาว
ต่างประเทศร้อยละ  50.82) ส่วนนอกฤดูท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการลดลง
เฉล่ียเหลือ   9,539 คนต่อวัน  โดยสัดส่วนของผู ้ใช้บริการทั้ งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ร้อยละ 48.79 และร้อยละ 51.21 ตามล าดับ 
(ผูใ้ช้บริการในวนัหยดุเฉล่ีย 13,756 คนต่อวนั ซ่ึงเป็นชาวต่างประเทศ ร้อยละ 51.24 
และชาวไทยร้อยละ 48.76 ส่วนวนัธรรมดา ลดลงเฉล่ียเหลือ 7,740 คนต่อวนั เป็นชาว
ต่างประเทศ ร้อยละ 51.18 และชาวไทยร้อยละ 48.82) โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมมา
ใชบ้ริการสปาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวเอเชีย ไดแ้ก่ ญี่ปุ่ น เกาหลี 
สิงคโปร์ ฮ่องกง และไตห้วนั รองลงมา ไดแ้ก่ นกัท่องเที่ยวจากยโุรปและอเมริกา  
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551) 

2.3.2  สถานการณ์อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทย 

ธุรกิจสปาที่เปิดด าเนินการในประเทศไทยช่วงแรกๆ มกัตั้งอยูภ่ายในโรงแรมหรือใน 
สถานที่พกัตากอากาศระดบัหรู เพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก 
อาทิ โรงแรมโอเรียนเต็ล ในช่ือโอเรียนเต็ลสปา (Oriental Spa) ซ่ึงประสบความส าเร็จ
เป็นอยา่งดี และเม่ือตลาดมีการขยายตวักวา้งขวางขึ้น จึงมีการตั้งสปากระจายออกไป
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ยงัโรงแรมและรีสอร์ตในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลและภูเขา โดยสปาในรีสอร์ตที่เป็น
ผูบุ้กเบิกและมีช่ือเสียงระดับโลกคือ บันยนัทรี สปา ในโรงแรมบันยนัทรี ภูเก็ต 
นอกจากน้ีแล้วยงัมีชีวาศรม ซ่ึงเป็น Destination Spa แห่งเดียวในประเทศไทย และ
ไดรั้บการยกยอ่งว่ามีคุณภาพระดบัโลก ธุรกิจสปาในประเทศไทยจึงมีผูป้ระกอบการที่
เป็นชาวไทย และผูป้ระกอบการชาวไทยที่ร่วมลงทุนกบัชาวต่างชาติ   

จากกระแสการให้ความส าคญัต่อสุขภาพอย่างจริงจงัของคนไทย ท าให้ธุรกิจสปา   
เร่ิมขยบัตวัออกจากโรงแรม และขยายตวัอยา่งรวดเร็วในยา่นธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว 
ภายใตแ้นวคิดการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้เกิดการขยายฐานลูกคา้ไป
ยงักลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทยมากขึ้น โดยจากผล
การส ารวจอุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยพบว่า ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีอตัราขยายตวัทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจสปาใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก โดยมีผูป้ระกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งส้ิน 230 แห่ง และเพิ่มเป็น 
320 แห่งในปี พ.ศ. 2548 และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มเป็น 743 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
223 ของการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพจากปี พ.ศ.2548 โดยมี
ขนาดในการรองรับลูกคา้ของธุรกิจสปาต่อวนัประมาณ 37,000 คน และร้อยละ 80 
เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ISPA, 2006) ซ่ึงคาดว่าจะมีมูลค่าการตลาดไม่ต ่ากว่า 
9,100 ล้านบาท ประมาณ 275 ล้านเหรียญสหรัฐ (Julie Garrow, Intelligent Spas, 
2009)  

จากข้อมูลดังกล่าวขา้งต้น เม่ือเปรียบเทียบกับผลการส ารวจอุตสาหกรรมสปาใน   
ประ เทศไทยตั้ งแต่ปี  พ .ศ . 2545 – 2548 พบว่าผู ้รับบริการสปา ร้อยละ 80 เป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างประ เทศ (ISPA, 2006) แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของคนไทยที่ใช้
บริการสปาปี พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นจากช่วงปีกวา่เท่าตวั จากปี พ.ศ.545–2548 คือ ร้อยละ
245.95 (จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 49.19) ซ่ีงสะทอ้นถึงความตอ้งการทางการตลาดที่
เพิ่มขึ้น โดยผลการาารวจพบว่าขีดความสามารถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสูง
ประมาณ 13,552,968 คนต่อปี ขณะที่มีจ  านวนนักท่องเที่ยวมาใชบ้ริการจริงประมาณ 
4,614,966 คนต่อปี คิดเป็นสัดส่วนรวม ทั้งประเทศร้อยละ 34.05 ซ่ึงมีส่วนเกินอุปทาน
มากมากถึงร้อยละ 65.95 หรือสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้อีกถึง 
8,938,002 คนต่อปี (กรมส่งเสริมสุขภาพ, 2555)   ส าหรับศกัยภาพการแข่งขนัของไทย
ในตลาดโลกของธุรกิจสปาไทยนั้น นอกจากจะน าเงินตราเขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก
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แลว้ ยงัส่งผลต่อเน่ืองถึงการขยายตลาดผลิตภณัฑส์ปาเพื่อบ าบดัหรือเสริมความงาม 
สินคา้เพือ่สุขภาพ  โดยเฉพาะผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากสมุนไพรไทย รวมถึงสินคา้อ่ืนๆ ที่ใช้
ในสปาดว้ย  

สืบเน่ืองจากแนวโน้มการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมสปาภายในช่วงเวลา
ไม่ก่ีปี ไดเ้ร่ิมส่งผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยมีธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพหรือสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่มีอยูเ่กือบหม่ืนแห่งทัว่ประเทศเหล่าน้ีไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ทั้งหมด สถานประกอบการเพือ่สุขภาพประมาณ
ร้อยละ 20 เท่านั้ นที่ เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
เน่ืองจากการขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จากกระทรวง
สาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองก าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมสวยเป็นการสมัครใจ แต่มีสภาพบังคบัแฝงอยู่โดยบทลงโทษของ พรบ. 
สถานบริการฯ พ.ศ. 2509 นั้น สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ตอ้งขออนุญาตตาม 
พรบ. สถานบริการฯ เน่ืองจากมีการก าหนดเร่ืองโซนน่ิงท าให้ไม่สามารถเปิดบริการ
สถานบริการในสถานที่บางแห่งจึงเป็นการเปิดสถานบริการโดยไม่ไดรั้บอนุญาติบาง
แห่งอาจมีการคา้ประเวณีแอบแฝงซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพของผูรั้บบริการและภาพลกัษณ์
เชิงลบต่อธุรกิจสปาไทยและนวดไทย  

ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวขอ้งตอ้งหันมาเร่งให้ความส าคญัในเร่ือง
การพฒันาคุณภาพธุรกิจบริการในสาขาน้ี โดยต่อมาทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ประเมินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพขึ้น เพื่อ
ช่วยผลกัดนัใหส้ปาในประเทศไทยเขา้สู่มาตรฐานระดบัสากล (Thai World Clas Spa) 
โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณามาตรฐาน 5 ดา้นดงัน้ี การบริการ (Service 
Quality) ด้านบุคลากร (Skill Staff) ด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Tool and 
Equipment) ด้านการบริหารและการจดัการองค์กร(Organization and Management) 
ด้านสถานที่และส่ิงแวดล้อม (Ambient and Environment) ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภยัแล้ว ยงัจดัเป็นการพฒันาคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเขา้สู่
ระดบัสากล ซ่ึงจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์เชิงบวกในธุรกิจบริการสปาไทยและนวดไทย  
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 ภาพที่ 2.7 เกณฑก์ารรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพ  

(Thai World Class SPA) กระทรวงสาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ เป็นการต่อยอดจาก 
มาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สุขภาพที่มีอยูเ่ดิมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ก าหนดสถานที่เพือ่สุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานผูด้  าเนินการ ผูใ้หบ้ริการ
และมาตรฐานบริการ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานส าหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบญัญัติสถาน
บริการ พ.ศ.2509 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 2) เพื่อผลกัดนัให้สถาน
ประกอบการสปาเพือ่สุขภาพมีการพฒันาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล อีก
ทั้งเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพที่สามารถน ามาใชใ้นดา้นการบริการ และการบริหารของสถาน 
ประกอบการสปาเพือ่สุขภาพ 

ดา้นการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพจะมีขั้นตอน
ในการประเมินรับรองคุณภาพจากทางคณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึง
ไดรั้บการแต่งตั้งมาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินงานและประเมินรับรองสถานประกอบการสปา
เพือ่สุขภาพที่ผา่นการประเมินแลว้วา่มีระบบการบริการและระบบการบริหารจดัการที่
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มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล แบ่งเกณฑ์คุณภาพออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
Platinum ระดับ Gold และระดับ Silver โดยมีระยะเวลาของการรับรองคุณภาพเป็น
เวลา 3 ปี ที่สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ที่ทาง
กระทรวงสาธารณสุขมอบให ้ 

โดยทางส านักงานสาธารณสุขมีการประกาศให้กับผูใ้ช้บริการถึงวิธีการเลือกใช้
บริการสปาที่ไดม้าตรฐานโดยใหพ้จิารณาจากปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

1)    สถานที่ที่ได้รับรองมาตรฐาน จากกระทรวงสาธารณสุขโดยสังเกตจาก 
เคร่ืองหมายมาตรฐาน สบส., Thai World Class SPA , หรือ Thai SPA Standards 
เป็นตน้ 

2)    ใบรับรองมาตรฐาน (Certificate) มีอาย ุ1 ปี นับจากวนัออกใบรับรองและตอ้งต่อ
อายทุุกปี 

3)    ตอ้งมีผูด้  าเนินการสปา (SPA Manager) ซ่ึงผา่นการสอบความรู้ความสามารถจาก
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ งผู ้ให้บริการ (Therapist) ต้องผ่านการเรียนใน
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข หรือ ผ่านการทดสอบ
ความรู้ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข 

 
ภาพที่ 2.8 ตราสญัลกัษณ์การรับรองมารฐานสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 

(Thai SPA Standards) 
โดย กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข 
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 คุณสมบติัเบื้องตน้ของสถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพที่ตอ้งการขอรับรองคุณภาพ  
(1)  สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพตอ้งไดใ้บรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข เร่ืองก าหนดสถานที่เพือ่สุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่
การบริการ ผูใ้ห้บริการ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานส าหรับสถานที่เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบญัญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2509  

(2)  ด าเนินกิจการหรือก่อตั้งโดยถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประเภท 

  ผลการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 

ในปีงบประมาณ 2552 พบว่ามีสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่เขา้สู่ระบบการรอง 
รับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขฯ พ.ศ. 
2551 เพียง 357 แห่งเท่านั้ น คิดเป็นร้อยละ 48.05 ของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
ทั้งหมดที่เปิดให้บริการ เน่ืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวตอ้งอาศยัความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบกฎหมายหลกั คือ พระราชบญัญตัิสถานบริการ พ.ศ. 
2509 ใหมี้การกวดขนัอยา่งเขม้งวดกบัสถานประกอบการเปิดใหม่ที่ไม่สามารถเปิดเป็นสถาน
บริการไดต้ามพระราชบญัญตัิสถานบริการพ.ศ.2509 อนัเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเร่ืองโซนน่ิงและ
ไม่ปรับปรุงให้เขา้กบัมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สุขภาพตามประกาศฯ ของกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการบางรายไม่ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจสปาเพื่อ
สุขภาพให้ไดม้าตรฐานเพราะคิดว่าเป็นการเพิ่มตน้ทุนของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยมิได้
ค  านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้หบ้ริการ (ส านกังานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ, 2552) 

ตารางที่ 2.2 จ านวนสถานประกอบการสปา ณ เดือนกุมภาพนัธ ์2554 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านกังานส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการส่งออก, พฤษภาคม 2554 
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ทางกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพไดมี้การด าเนินการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯมาอยา่งต่อเน่ือง ในปีงบประมาณ 2554 พบว่ามี
จ  านวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนและได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2554 รวม 1,436 แห่ง  และมีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็ฯ 1,449 แห่งทัว่
ประเทศ ในปี 2555 โดยจ าแนกเป็นสถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพ จ านวน 465 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 32.09 ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ในจ านวน 465 แห่งน้ีมีสถานประกอบการสปาเพื่อ
สุขภาพขนาดใหญ่ที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบันานาชาติซ่ึงเป็นมาตรฐานที่ยกระดบั
จากมาตรฐาน ตามกฎหมายเพือ่การแข่งขนัในตลาดโลก จ านวน 36 แห่ง: ส านกังานส่งเสริม
ธุรกิจบริการสุขภาพ, 2555) โดยอุตสาหกรรมสปาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการส่งออกผลิตภณัฑ์
สมุนไพรไทย สามารถสร้างงานและสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีกว่า 
5,000 คน เพิ่มมูลค่าการสร้างรายได้ให้ประเทศชาติ ปีละกว่า 14,000 ล้านบาท ซ่ึงมีการ
คาดการณ์ว่าธุรกิจสปาและนวดไทย จะสามารถสร้างรายได้มากกว่าปีละ 16,000 ล้านบาท 
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2554) สอดคลอ้งกบันโยบาย
สร้างรายได้ของรัฐบาลที่ก  าหนดให้ธุรกิจสปาเป็นหน่ึงในธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ         
ที่สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมการสร้างภาพลกัษณ์เชิงบวกให้กบัประเทศไทย ผา่นความเช่ือมัน่
ดา้นมาตรฐาน คุณภาพการบริการและความปลอดภยัแก่ผูรั้บบริการ   

 (ก) อุตสาหกรรมสปาในระดับนโยบาย 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2547 – 2551) ในการ 
พฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย (Center of Excellent Health 
Care of Asia) โดยมีบริการหลกั 3 ด้าน คือ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย ซ่ึงการด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดียิง่ ผูรั้บบริการชาวต่างชาติต่างใหค้วามนิยมเดินทางเขา้มา
รับบริการสุขภาพในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก สร้างรายได้แก่ธุรกิจสุขภาพและ
ธุรกิจที่ เก่ียวเน่ือง กระทรวงสาธารณสุขจึงด าเนินงานด้าน Medical hub มาอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
สุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2553 – 2557) ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 โดยยงัคง
ก าหนดผลผลิตหลักเดิม 3 ผลผลิต และเพิ่มผลผลิตด้านการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก เพื่อสร้างรายได้สู่ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นเฝ้าระวงัไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพหลกัของประเทศทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้ง
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ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเพิม่มูลค่าผลผลิตบริการดว้ยฐานความรู้ (Value creation 
from knowledge application) สร้างเอกลกัษณ์ของการบริการให้โดดเด่น บนแนวคิด
ของการสร้างสรรคคุ์ณค่าของบริการทางการแพทย ์โดยใช้ Knowledge Based ผสม 
Local content สร้าง Value Creationลงทุนในบริการเพื่อให้ได ้Product Differentiation 
ตลอดจนก้าวไปในสาขาที่ประเทศไทยมีความช านาญ  (Niche) อย่างแท้จริง  
(ส านักงานคณะกรรมการบริหารศูนยก์ลางสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ) 

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพระดบันานาชาติ (Thailand as World Class Health 
Care Provider) ภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2553 - 2557) โดยยงัคงก าหนดให้มีบริการที่
เป็นแหล่งรายไดห้ลกัเขา้สู่ประเทศ จ านวน 4 ผลผลิตหลกั คือ  
1) บริการรักษาพยาบาล (Medical Services)  
2) บริการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ (Health Services)  
3) บริการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (Traditional Thai and Alternative 

Medicine)  
4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย (Health Product) โดยแต่ละผลิตได้ก าหนด
วสิยัทศัน์ยอ่ยไวด้งัน้ี 

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาบริการรักษาพยาบาล ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทาง
การแพทยร์ะดบัโลก (Thailand is the Excellent Medical Hub of the world) 

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางธุรกิจ
บริการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพระดบัโลก (Thailand is the World Class Destination) 

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประเทศไทย
เป็นศูนยก์ลางธุรกิจบริการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกระดบัโลก 
(Thailand is the World Class Thai traditional and alternative medicine Destination) 

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาสมุนไพรไทยและผลิตภณัฑ์สุขภาพ ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตและส่งออกสมุนไพรไทยและผลิตภณัฑสุ์ขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล (Thailand is the world class of Herbs)  

ยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2554-2557)  
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  วิสัยทัศน์  

“ศูนยก์ลางการท่องเที่ยว การคา้ การลงทุน สู่สากลโดดเด่นวฒันธรรมลา้นนา สังคม 
น่าอยูทุ่กถ่ินที่” ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการคา้การลงทุนและพฒันาระบบ 
Logistics เช่ือมโยงกลุ่มประเทศ GMS และประเทศอ่ืนๆ  

จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวไดก้ าหนดกรอบทิศทางการพฒันาด้านการคา้การ
ลงทุน และโลจิสติกส์ ในประเด็นธุรกิจสุขภาพ โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการ
ใหม่ที่มีศกัยภาพโดยสร้างมูลค่าเพิ่มบนรากฐานความรู้การออกแบบที่ผสมผสานกบั
ศิลปวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณ์ (อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ หัตถอุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการสุขภาพ)  

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่   

จงัหวดัเชียงใหม่ได้จดัท าแผนพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ก าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ทั้งหมด 5 ประเด็นยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างความมั่นคั่งอย่างย ัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและ 
พลงังานสะอาด         
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และ
เป็นธรรมในการใหบ้ริการ  

กล่าวคือ การพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพจดัอยูใ่นประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  
ภายใตก้ลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นนครแห่งวฒันธรรมลา้นนาน่าอยู ่น่าเที่ยว
และกลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมการคา้การลงทุน การพฒันาธุรกิจสุขภาพ ด าเนินงานภายใต้
กลยทุธ์ 3 กลยทุธ์ ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาคุณภาพ
มาตรฐาน และการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
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โดยมีกิจกรรมในการด าเนินงาน พฒันาธุรกิจบริการสุขภาพกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ 
(กลุ่มสปานวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวย) ของจงัหวดัเชียงใหม่ และกลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง และแม่ฮ่องสอน) ดงัน้ี 

 

  ตารางที่ 2.3 การด าเนินงานพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพในปี พ.ศ. 2547 - 2556   

ปี กจิกรรมแยกตามกลยุทธ์ 

 
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

2547 เร่ิมการก่อตั้งชมรมสปา 
จดัอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร   
เร่ิมรวบรวมองคค์วามรู้ 
อตัลกัษณ์ลา้นนาสปา 
ร่วมจดัประชุม World congress & 
Whilistic Medical  

การอบรมและทดสอบความรู้
ของผูใ้ห้บริการ 
เพ่ือสุขภาพ 1,373 คน 
รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
บริเวณท่าอากาศยาน 
เขา้ร่วมงานนิทรรศการ
ภายในประเทศ และประเทศ
บงัคลาเทศจดัท า Directory  
ธุรกิจสุขภาพเล่มแรก 

2548 ก่อตั้งสมาคมไทยลา้นนาสปา 
ก่อตั้งสมาคมนวดแผนไทย 
ก่อตั้งชมรมโรงเรียนนวดไทย
เอกชน 
พฒันาองคค์วามรู้ดา้นธุรกิจบริการ
สุขภาพแก่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการนวด 
พฒันาตน้แบบอตัลกัษณ์ลา้นนา
สปา 5 ดา้น 
พฒันาระบบ E-certificate ส าหรับ
การรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

การอบรมและทดสอบความรู้
ของผูใ้ห้บริการเพ่ือสุขภาพ 
244 คน 
รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

จดัท าส่ือแผน่พบั 5 ภาษา 
แผนท่ี 
ประชาสัมพนัธ์ในวารสาร
ต่างประเทศ 
ท า Directory 
จดัท าเวป็ไซด ์

2549 จดัตั้งศนูยพ์ฒันาศกัยภาพสปา 
(คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
อบรมฟ้อนเจิงส าหรับสปา 

รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

การจดัแสดงสินคา้และ
บริการ งาน Beauty World 
Japan 2006 และ ISPA 2006 
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  ตารางที่ 2.3 (ต่อ) การด าเนินงานพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพในปี พ.ศ. 2547 - 2556 
  

ปี กจิกรรมแยกตามกลยุทธ์ 

 
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

2550 พฒันาศูนยต์น้แบบการรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

โครงการชวนคนไทยใชส้ปา 
สัมมนาส่ือมวลชน การตรวจ
เยีย่มแนะน าเชิงรุกสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพใน
โรงแรมและรีสอร์ท 

2551  รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ประเมินอตัลกัษณ์ 
การทดสอบความรู้ 
ความสามารถผูด้  าเนินการส
ปาเพ่ือสุขภาพ 

 

2552 พฒันาศูนยก์ารรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
การอบรมนวดลา้นนาเอ็กโซติก 
การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานธุรกิจบริการ
สุขภาพ 
การประชุมวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
เป็นจุดเร่ิมตน้ในการก่อตั้ง
สมาพนัธ์การแพทยแ์ผนไทย
ลา้นนา 
การจดัประชุมเพ่ือทบทวน
ยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจบริการ
สุขภาพจงัหวดัเชียงใหม่ 
การศึกษาสถานการณ์การใชน้ ้ ามนั
หอมระเหยในสปา 

รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
การทดสอบความรู้ 
ความสามารถผูด้  าเนินการส
ปาเพ่ือสุขภาพ 

พฒันาเวป็ไซต์ 
www.Chiangmai-health-
hub.com 
ผลิตแผนท่ีธุรกิจบริการ
สุขภาพ 
จดัท าผลิตภณัฑส์ปาท่ีระลึก 
จดังานประชุมวิชาการ
นานาชาติคร้ังท่ี 2 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) การด าเนินงานพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพในปี พ.ศ. 2547 - 2556 

ปี กจิกรรมแยกตามกลยุทธ์ 

 
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

2553 การพฒันาตน้แบบอตัลกัษณ์ไทย
ลา้นนาสปา ไดแ้ก่ ตน้แบบ
สถาปัตยกรรม ตน้แบบบรรจุภณัฑ์
ส าหรับสปา ตน้แบบผลิตภณัฑ์
ในสปาตน้แบบเพลง   
การก าหนดตราสญัลกัษณ์อตั
ลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา 
การสร้างหลกัเกณฑอ์ตัลกัษณ์ไทย
ลา้นนสปา และการรับรอง
คุณภาพอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา 
การรวบรวมองคค์วามรู้อตัลกัษณ์
การนวดพ้ืนบา้นลา้นนา 
การสร้างตน้แบบการสร้าง
ภาพลกัษณ์เอกลกัษณ์องคก์ร  

รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
การทดสอบความรู้ 
ความสามารถผูด้  าเนินการส
ปาเพ่ือสุขภาพ 
การอบรมพฒันาศกัยภาพ องค์
ความรู้ผูด้  าเนินการสปา  
ผูใ้ห้บริการสปา และผูส้นใจ  
จ  านวน 10 หลกัสูตร  

จดัท าบตัรชวนคนไทย
ใชส้ปา 
การจดัประชุมวิชาการ
นานาชาติคร้ังท่ี 3 
การเขา้ร่วมงานแสดงและ
จ าหน่ายสินคา้และบริการ
ธุรกิจบริการสุขภาพ
ภายในประเทศ 
ร่วมงาน Thailand Travel 
Mart Plus 2010 
ร่วมงานThailand Tourism 
Festival 2010 
จดังานเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์สินคา้และ
บริการ ในงานราชพฤกษ ์
2010 จงัหวดัเชียงใหม่ 

2554 การคดัสรรสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพแบบอตัลกัษณ์ลา้นนาสปา 
การพฒันา อตัลกัษณ์ลา้นนาสปา
ดว้ยผลิตภณัฑส์ปาจากดอกไม้
หอมไทยหรือพืชหอมไทย 
 
 

รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
การทดสอบความรู้ 
ความสามารถผูด้  าเนินการ 
สปาเพ่ือสุขภาพ 
การพฒันาคุณภาพและการ
บริหารจดัการดา้นความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
สุขภาพในสปา   
การพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ครบวงจรจ านวน 8 หลกัสูตร 
การพฒันาตน้แบบนวดถนน
คนเดิน 

กิจกรรมเปิดตวัอตัลกัษณ์
ไทยลา้นนาสปา “ลา้นนาเอ็ก
โซติก”  
การประชาสัมพนัธ์อตัลกัษณ์
ไทยลา้นนาสปา “ลา้นนาเอ็ก
โซติก”   
การประชุมบริการสุขภาพ
นานาชาติเชียงใหม่ คร้ังท่ี 4 
Thailand Travel Mart Plus 
2011 การเจรจาธุรกิจ
ต่างประเทศ Thailand 
Tourism Festival 2011 
การจดัท าปฏิทินสุขภาพ 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) การด าเนินงานพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพในปี พ.ศ. 2547 - 2556 

ปี กจิกรรมแยกตามกลยุทธ์ 

 
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

 

  การจดังาน Lanna health 
Fair 2011 (คร้ังท่ี 1) 
การประชาสัมพนัธ์โครงการ 
Lanna Health Hub 

2555 การประชุมวิชาการ ทิศทาง และ
โอกาสสปาไทยสู่สปาโลก 

รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
การทดสอบความรู้ 
ความสามารถผูด้  าเนินการส
ปาเพ่ือสุขภาพ 
การพฒันาศกัยภาพการบริการ
จ านวน 4 หลกัสูตร  
การพฒันาศกัยภาพการน าภูมิ
ปัญญาสร้างสรรคธุ์รกิจท่ีมี
เอกลกัษณ์ จ านวน 5 หลกัสูตร 

การประชุมบริการสุขภาพ
นานาชาติเชียงใหม่ คร้ังท่ี 5 
การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
การเขา้ร่วมงานแสดงและ
จ าหน่ายสินคา้และบริการ
ธุรกิจบริการสุขภาพ
ภายในประเทศ 
การจดังาน  Lanna health 
Fair 2012 (คร้ังท่ี 2) 

2556 การประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน สอน
นวดจงัหวดัเชียงใหม่ 

รับรองมาตรฐาน 
สถาประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
การทดสอบความรู้ 
ความสามารถผูด้  าเนินการ 
สปาเพ่ือสุขภาพ 
รับรองสถาบนัและหลกัสูตร 
สปานวด 

การประชุมบริการสุขภาพ
นานาชาติเชียงใหม่ คร้ังท่ี 6 
การจดังาน Lanna health 
Fair 2012 (คร้ังท่ี 3) 
การเขา้ร่วมงานแสดงและ
จ าหน่ายสินคา้และบริการ
ธุรกิจบริการสุขภาพ
ภายในประเทศ 

        
(ขอ้มูลจาก กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2555) 

 
  (ค) แนวคดิเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา 

การพฒันาพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพในระดับบนานาชาติ 
ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน) ได้มีการ
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ด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตั้งแต่ปี 2547 ภายใตโ้ครงการพฒันากลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 และโครงการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเป็นการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา แบบมีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจ
บริการสุขภาพ ด าเนินงานภายใต ้3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพฒันาคุณภาพ การเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขนั และการตลาดและประชาสัมพนัธ์ โดยหน่วยงานเจา้ภาพ
หลกัในการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ส านักงานสาธารณสุขจงัหัดเชียงใหม่ ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงใหม่ (ททท.) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัแม้
โจ ้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาวิทยาเขตพานัพ สมาคมส่งเสริมบริการ
สุขภาพเชียงใหม่ ชมรมโรงพยาบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ ชมรมทนัตแพทยจ์งัหวดั
เชียงใหม่ สมาคมทไยล้านนาสปา สมาคมนวดแผนไทยจังหวดัเชียงใหม่ ชมรม
โรงเรียนนวดเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ ชมรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจงัหวดัเชียงใหม่ 
สมาพนัธก์ารแพทยแ์ผนไทยลา้นนา 

การพฒันาอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา ไดมี้การพฒันาตั้งแต่ปี 2548 โดยความร่วมมือ
จากภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมจากการรวบรวม
องค์ความรู้ อัตลักษณ์ล้านนาด้านรูป รส กล่ิน เสียงและการสัมผสั และต่อมาในปี 
2553 มีการพฒันาตน้แบบอัตลกัษณ์ล้านนาสปา โดยมีการจดัฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านต่างๆแก่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ หลักสูตรส าหรับ
ผูด้  าเนินการสปา หลกัสูตรดา้นการนวดและสปา หลกัสูตรภาษาต่างประเทศ หลกัสูตร
ศิลปะล้านนา การสร้างอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
เชียงใหม่, 2556) 

นอกจากน้ียงัไดมี้การจดัท าเกณฑคุ์ณภาพอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา ทั้ง 5 ดา้น และมี
การประเมินคุณภาพอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาทั้ ง 5 ด้าน โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ปรากฎผลคือ มีสปาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพจ านวน 11 แห่ง ได้แก่  ชิดาสปา, ชีดาสปาสาขา 2, ชีวาสปา, เชียงใหม่
โอเอซิสสปา, ดิโอเอซีสสปา ลานนา, นครา สปา, ลานนาค าสปา, วมิานสปา เชียงใหม่ 
เชียงใหม่, สปามนัตรา , อาร์ททิสบิวต้ีแอนดเ์ดยส์ปา และ เดอะ เทวาสปา  
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ปี พ.ศ. 2555 ส านกังานสาธาณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ ไดค้ดัสรรสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพแบบอตัลกัษณ์ลา้นนา โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพอตัลกัษณ์
ไทยลา้นนาสปา ปรากฎผล คือ มีสปาที่ผ่านการประเมินคุณภาพจ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
อโมร่า สปา, กานดารา สปา, รติลา้นนาสปา , บา้นสบาย สปาวลิเลจ และ สปาเซ็นวารี 
(โรงแรมคุม้พญา) 

ปี พ.ศ. 2556  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ ได้คดัสรรสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพแบบอตัลกัษณ์ลา้นนา ซ่ึงด าเนินกิจกรรมการคดัสรร สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพแบบอัตลักษณ์ล้านนา มีสถานประกอบการเข้าร่วม 9 ราย ได้แก่ ฟ้า
ลา้นนาสปา, นครสปา , ดิโอเอซีสสปา ลานนา, นครา สปา, ลานนาค าสปา, ชิดา สปา , 
เดอะเทวา สปา, ชีวา สปา, เชียงใหม่ สปา มนัตรา , วมิาน สปา เชียงใหม่ 

2.4  ประวัติศาสตร์ล้านนาและจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ : พัฒนาการของอาณาจักรล้านนาจนถึงยุคปัจจุบัน  
 โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประวตัิศาสตร์เพือ่ใหท้ราบถึงเร่ืองราวความเป็นมาและการก่อ 

 รวมสร้างอาณาจกัรตลอดจนกลไกการเปล่ียนแปลงในทางประวติัศาสตร์สังคมที่มีต่อพลวตั
วฒันธรรมลา้นนา 

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบนั คร้ังหน่ึงเคยเป็นที่ตั้งของ กลุ่ม
บา้นเมืองที่มีการปกครองเป็นแควน้อิสระ จากหลกัฐานเอกสารโบราณของจีนเรียกดินแดน
ส่วนน้ีว่า ปาไป่สีฟูและได้มีการกล่าวถึง “ล้านนา” ตั้ งแต่ในสมัยพระเจ้าติโลกราช 
(พ.ศ.1984-2030) เป็นตน้มา ตามจารีตของรัฐโบราณไม่มีเขตแดนแน่นอน เม่ืออาณาจกัร
รุ่งเรืองก็ขยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง มีเมืองขึ้นจ านวนมาก คร้ันอาณาจกัรอ่อนแอ อ านาจ
การครองเมืองต่างๆ ก็ลดลง เมืองที่เคยขึ้นก็เป็นอิสระหรือไปอยูก่บัศูนยอ์  านาจอ่ืน ดงันั้น ส่ิง
ที่รัฐโบราณมี คือ เขตอิทธิพลหรือปริมณฑลแห่งอ านาจ อาณาเขตของดินแดนลา้นนาดา้นทิศ
ใตจ้รดกบัอาณาจกัรสุโขทยั ทิศตะวนัตกจรดแม่น ้ าสาละวินติดต่อกบัรัฐฉาน ทิศตะวนัออก
จรดแม่น าโขงติดต่อกบัอาณาจกัร์ลา้นชา้ง ทิศเหนือจรดเมืองเชียงรุ้ง บริเวณรอยต่อระหว่าง
ลา้นนา พม่า ลาว และยนูนาน เป็นเขตบา้นเล็กเมืองน้อยที่อ่อนไหวทางการเมืองจากการถูก
รัฐใหญ่ที่อยูร่ายลอ้มคุกคาม เน่ืองจากภาคพื้นทวปีอาณาจกัรลา้นนามีสภาพเป็นรัฐในหุบเขา 
พื้นที่ราบส่วนใหญ่กระจายตวัอยูก่ลางหุบเขาต่างๆ เมืองในลา้นนาจึงแยกตวักนัอยู ่ส าหรับ
รัฐล้านนาแผ่อิทธิพลไปอย่างกวา้งขวางในบางสมัยเท่านั้ น เม่ือถึงยุคล่าอาณานิคมของ
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มหาอ านาจตะวนัตก เมืองชายขอบต่างๆ ได้ถูกแบ่งตกเป็นของประเทศพม่า จีนและลาว 
(สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 26-27) 

อย่างไรก็ตามดินแดนส าคญัของล้านนาอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน  
ประกอบด้วยเมืองใหญ่น้อย แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ 
กลุ่มเมืองล้านนาตะวนัตก ซ่ึงเป็นส่วนส าคญั มีเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา 
เน่ืองจากถูกผนวกเขา้ด้วยกันตั้ งแต่สมัยราชวงศ์มังรายตอนตน้ จึงมีประวติัความเป็นมา
ร่วมกนั นอกจากนั้นยงัมีดินแดนชายขอบลา้นนาดา้นใต ้ซ่ึงอยูใ่นส่วนตอนบนของจงัหวดั
ตาก จงัหวดัสุโขทยัและจงัหวดัอุตรดิตถ์ ใช้วฒันธรรมล้านนา ในปัจจุบนัดินแดนล้านนา
หมายถึง 8 จงัหวดัภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยาะ แพร่ น่าน และ
แม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางส าคญัของดินแดนลา้นนานบัจากอดีตถึงปัจจุบนัคือเชียงใหม่ ซ่ึงมีอายุ
กวา่ 700 ปี (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 28-29) 

ความส าคญัของเมืองเชียงใหม่ 

การสร้างเมืองเชียงใหม่นับเป็นการเปิดศกัราชใหม่ของชาวไทยยวน เน่ืองจากได้สถาปนา 
ศูนย ์กลางของอาณาจกัรแห่งใหม่ เชียงใหม่มีฐานะศูนยก์ลางอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม พระพุทธศาสนา และศิลปวฒันธรรม เมืองเชียงใหม่จึงไดรั้บการสถาปนาให้เป็นราช
ธานีที่ยิง่ใหญ่เหนือเมืองอ่ืนๆในอาณาจกัรลา้นนา เมืองหลวงถาวรของอาณาจกัร แนวคิดการ
สร้างเมืองหลวงถาวรปรากฏชดัเจนเม่ือสร้างนครเชียงใหม่ 

จากขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ของอาณาจกัรล้านนาในแต่ละช่วง สามารถแบ่งการปกครอง 
ออกเป็นสามช่วงคร่าวๆ ดงัน้ี (นนัทา เบญจศิลารักษ,์ 2541: 69-85)  
1.  สมยัราชวงศม์งัราย เร่ิมจากปี พ.ศ. 1839-2101 ซ่ึงจ าแนกเป็นสามระยะส าคญั คือ  

 ระยะเร่ิมตน้ ระหวา่ง พ.ศ. 1839-1898 
 ระยะรุ่งเรือง ระหวา่ง พ.ศ. 1899-2068 
 ระยะเส่ือม ระหวา่ง พ.ศ. 2069-2101 
 2.  สมยัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่าและอยธุยา เร่ิมจากปี พ.ศ. 2101-2317 
 3.  สมยัเช้ือเจด็ตนหรือเจา้เจด็ตน เร่ิมจากปี พ.ศ. 2317-2370   

 ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นถึงประเด็นที่เช่ือมโยงและที่มาที่ไปของปรากฎการณ์ส าคัญๆ ซ่ึงล้วน 
เก่ียวพนัต่อการปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม สังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
แต่ละยคุ 



 

68 

 

 สมัยราชวงศ์มังราย 

เป็นสมัยแห่งการเร่ิมตน้ก่อร่างสร้างเมือจนเป็นปึกแผ่น มีกฎหมายควมคุมดูแลประชาชน  
อย่างเป็นระบบ มีการสถาปนาพระพุทธศาสนาแบบล าพูนเป็นศาสนาหลัก เร่ิมปรากฎ
รูปแบบศิลปกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองสูงสุดทาง
เศรษฐกิจและสังคมในเวลาดงักล่าว โดยจะกล่าวในเชิงสรุปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วง ดงัน้ี 

 1.  ระยะเร่ิมต้นระหว่าง พ.ศ. 1839-1898 ตรงกบัสมยัของพญามงัรายจนถึงรัชการของพญา 
ผาย ูมีการสถาปนาป้อมปราการและขุดคูเมือง พร้อมสถาปนาวดัประจ าเมืองวดัแรกคอ
วัดเชียงมั่น และมีการสร้างวัดส าคัญคือวัดลี เชียงพระ (วัดพระสิงห์) ได้อัญ เชิญ
พระพทุธศาสนาและภิกษุจากล าพนูมาประจ าที่วดัน้ีเพือ่สร้างพื้นฐานการศึกษาภาษาบาลี
และการศึกษาพระธรรมแก่ประชาชนพุทธศาสนาในยคุน้ีคาดว่าน่าจะเป็นสายมหายาน
ผสมผสานกบัพทุธศาสนานิกายรามญั 

 2.  ระยะรุ่งเรืองระหว่าง พ.ศ. 1899-2068 เรียกกนัทัว่ไปวา่ยคุทอง ตรงกบัรัชการพญากือนา 
พระเจา้ติโลกราช ตลอดมจนถึงรัชการพระเมืองแกว้ มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการนับ
ถือพุทธศาสนาคือรับพุทธศาสนาจากสุโขทยันิกายลงักา พญากือนาทรงสร้างวดัสวน
ดอก (บุปผาราม) ในปี พ.ศ. 1914 เพือ่ใหพ้ระสุมนเถระจ าพรรษา และสร้างพระธาตุดอย
สุเทพ (1916) เพือ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมนเถระอญัเชิญมาจากสุโขทยั 

 พระเจา้แสนเมืองมาทรงสร้างวดัเจดียห์ลัง (1934) ซ่ึงมาแลว้เสร็จในสมยัพระเจา้ติโลก
ราชสมยัน้ีเป็นยคุที่ล้านนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก พระเจา้ติโลกราชยงัทรงสร้างวดั
ส าคญัอีกมากมาย เช่น วดัป่าแดงหลวง วดัป่าตาล วดัเจ็ดยอด ทรงบ ารุงวดัเดิมที่มีอยู ่เช่น
วดัพระธาตุหริภุญชยั วดัพระธาตุล าปางหลวง จวบจนสมยัพระเมืองแกว้ซ่ึงเป็นช่วงที่ยงั
ปรากฎความเจริญและมีช่างที่ช านาญงานอยูม่าก มีการสร้างศาสนสถานมากมายหลาย
แห่งในอาณาจักร ศิลปกรรมและวฒันะรรมล้านนาสุกงอมและตกผลึกส่งอิทธิพล
กระจายออกไปสู่พื้นที่ใกลเ้คียง เช่น รัฐฉาน สิบสองปันนา ลา้นชา้งและอีสานเหนือ มี
การก่อสร้างและผลิตผลงานทางศิลปกรรมมากมาย ตวัอยา่งเช่น ในรัชกาลของพระเมือง
แกว้ปรากฎมีพระสงฆ์ที่มีความรู้แตกฉานมีความสามารถทางการประพนัธ์จ  านวนมาก 
หลายท่านไดส้ร้างวรรณกรรมและรจนาต านานมากมาย  
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นอกจากดา้นศาสนาและศิลปกรรมแลว้ ส่วนส าคญัที่ช่วยใหเ้กิดความเจริญมากก็คือดา้น
เศรษฐกิจ ในระยะน้ีลา้นนามีการติดต่อกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่ก  าลงัขยายตลาด
สินค้าไปทั่วโลก เส้นทางการค้าจีนมีทั้ งทางบกและทางน ้ า ซ่ึงทางล้านนาก็เป็นอีก
เส้นทางหน่ึงที่สินคา้จากจีนจะไปลงเมืองท่ามะละแหม่ง โดยใชม้า้ต่าง ววัต่าง(ต่าง คือ 
การบรรทุกสัมภาระ) ในการขนถ่ายสินค้าประเภท ผา้ไหม สียอ้มผ้า ยาสมุนไพร 
เคร่ืองเทศ เคร่ืองเคลือบดินเผาชั้นดี ขากลบัก็บรรทุกสินคา้ต่างประเทศจากตะวนัตกและ
เปอร์เซียสู่จีนตะวนัตกการเดินทางในช่วงยคุทองน้ีมีการใชค้าราวานและส าเภาเดินทะเล 
มกัมีพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปดว้ยเพื่อจะไปศึกษาพระศาสนาที่เมืองลังกาแลว้ กลบัมา
เผยแพร่ในสุวรรณภูมิ พระพุทธศาสนาของลา้นนาช่วงน้ีจึงไม่ตอ้งพึ่งพิงพระเถระจาก
เมืองอ่ืนอยา่งแต่ก่อน มีการติดต่อโดยตรงกบัอินเดียใตแ้ละลงักา ซ่ึงถือเป็นแหล่งศาสนา
พทุธนิกายเถวรวาทหรือหินยานที่เขม้ขน้ที่สุด  

นอกจากน้ีการเปิดประเทศให้เป็นเส้นทางล าเลียงสินคา้ก็มีผลต่อการพฒันาการของ
ศิลปวฒันธรรมในลา้นนามีการับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากต่างถ่ินมากขึ้น เอ้ือให้
ช่างซึมซับและน ามาปรับรูปแบบส าหรับการสร้างสรรค์และใช้กับงานของตน 
ศิลปกรรมที่ช่างลา้นนานิยมน ามาประยกุต์ใชม้ากคือศิลปกรรมแบบจีน สังเกตุไดจ้าก
ลกัษณะของลวดลายเช่นลายประแจจีน ลายไส้หมู ลายเมฆ ลายมังกร บ่างคา้งคาว ตวั
มอมที่ปรากฎในศิลปกรรมล้านนายุคน้ี รวมถึงการท าเคร่ืองเคลือบดินเผาแบบจีน 
อิทธิพลศิลปะจากลงักาและพุกามในพม่าเป็นลายหมอ้ดอก เฟ่ืออุบะ ลายกนก กุฑุ หงส์
หางวนั มงักร ก็มีปรากฎอยูท่ ัว่ไปในยคุพระเจา้ติโลกราชและพระเมืองแกว้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การสร้างเจดีย ์วหิารและงานตกแต่งวดัอารามต่างๆ 

3.  ระยะเส่ือม ระหว่าง พ.ศ. 2069-2101 ความเส่ือมของลา้นนาเร่ิมขึ้นในสมยัพระเกศ หรือ
พญาเกศเชษฐาธิราช อันเน่ืองมาจากเกิดสงครามกลางเมืองและสงครามจากภายนอก
ลา้นนา ขุนนางลา้นนามีบทบาทในการปกครองอยา่งมาก มีอ านาจในการส่งเสริมหลือ
ลม้ลา้งกษตัริยไ์ด ้การแยง่ชิงอ านาจภายในราชส านกัท าใหเ้กิดการสบัสนวุน่วายและมีผล
ต่อเศรษฐกิจสงัคมของเมืองเชียงใหม่ เม่ือบา้นเมืองอ่อนแอลงและไดต้กเป็นเมืองขึ้นของ
พม่าในที่สุด พระเจา้บุเรงนอกใชเ้วลาเพียงสามวนัเท่านั้นในการเขา้ยดึเชียงใหม่ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนา 
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สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าและอยุธยา  

เร่ิมจากปี พ.ศ. 2101-2317 การยดึล้านนาของพม่าไม่ไดมี้เป้าหมายเพื่อการขยายอ านาจทาง 
การเมือง เพียงแต่ตอ้งการให้ลา้นนาซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์คอยป้อนเสบียงให้พยา่เม่ือท า
สงครามและตอ้งการใช้เส้นทางผ่านไปยงัล้านช้างและอยุธยา โดยช่วงแรกยงัให้เช่ือสาย
ราชวงศม์งัรายปกครองกนัเอง แต่ต่อมาเม่ือเกิดปัญหาการรวมกลุ่มต่อตา้นจึงตอ้งส่งผูส้ าเร็จ
ราชการพม่ามาปกครอง  

การปกครองของพม่าในล้านนามีลักษณะเพียงการควบคุม ไม่ได้ยุ่งเก่ียวกบักฎหมายเดิม  
หรือจารีตประเพณีและศิลปวฒันธรรม รวมทั้งยงัเคารพกฎของล้านนาบางอย่าง เช่น การ
ยกเวน้ขา้วดัไม่ตอ้งถูกกวาดตอ้นไปพม่า บางช่วงล้านนาก็ตกอยู่ในการควบคุมของอยธุยา
สลบักบัพม่าจากภาวะสงครามและการเศรษฐกิจที่เส่ือมถอย ก็เป็นผลให้ศิลกรรมล้านนา
ในช่วงน้ีซบเซาร่วงรวยตามไปดว้ย (นนัทา เบญจศิลารักษ,์ อา้งแลว้: 76-77)  

สมัยเช้ือเจ็ดตนหรือเจ้าเจ็ดตน 

เร่ิมจากปี พ.ศ. 2317-2370 ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 อ านาจการปกครองของพม่า
เร่ิมอ่อนแอลง แมแ้ต่ขา้หลวงที่มารักษาการในลา้นนาก็ยงัมีปัญหากนัเอง มีการแบ่งชิงอ านาจ
เพื่อขึ้นเป็นเจา้เมือง ทางพม่าจึงตอ้งส่งกองทพัมาระงบัเป็นประจ า ลา้นนาแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก 
กลุ่มน้อย แก่งแยกอ านาจกนั เหตุการณ์ส าคญัเกิดขึ้นเม่ือเมืองลคอรล าปางอยูร่ะหว่างการแต่
ตั้ งเจ้าเมืองคนใหม่ ท้ามหายศแม่ทัพจากล าพูนต้องการจะยึดอ านาจจึงยกทัพมาโจมตี 
ชาวเมืองลคอรล าปางที่มีผูน้ า คือ หนานทิพยช์า้ง และตนบุญ  (พระสงฆ์) กลุ่มหน่ึงร่วมกัน
ต่อตา้นจนประสบความส าเร็จ ชาวเมืองจึงสถาปนาหนานทิพยช์า้งเป็นเจา้เมืองนครล าปางใน
ปี พ.ศ. 2275 ช่ือสถาปนานามว่า พญาสุลวฤาไชยสงคราม หรือ หนานทิพยช์า้งจากบา้นปก
ยางคก   

หนานทิพยช์า้งสร้างเช้ือวงศข์องตนแลว้พยายามรวมเมืองต่างๆ ในลา้นนาเขา้ดว้ยกนั แต่ก็ยงั
ส่งส่วยให้อังวะอยู่ จนถึงสมัยของเจา้กาวิละ (รุ่นหลาน) เข้าปกครองเมืองเชียงใหม่ได้
สถาปนาเป็น พระยาวชิรปราการแห่ง เช่ือวงศเ์จา้เจด็ตน หรือ เช้ือเจด็ตน  ปกครองเชียงใหม่ 
ล าพ ูล าปาง แพร่ เชียงราย ดว้ยระบบเครือญาติ เจา้กาวะละไดร้วบรวมชาวเมืองต่างๆเขา้ต่อสู้
กบัพม่าโดยความร่วมมือของกองทพัธนบุรีจนไดรั้บชยัชนะ จากนั้นจึงน าทพัไปกวาดตอ้น
และเกณฑผ์ูค้นให้เขา้มาอยูใ่นเชียงใหม่ จากเชียงแสน เชียงตุง เชียงรุ่ง สิบสองปันนา เมือง
ยอง และเมืองไตหลายแว่นแควน้ ยคุน้ีเรียกวา่ “เก็บผกัใส่ชา้เก็บขา้ใส่เมือง” เวยีงเชียงใหม่ที่
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รกร้างจากการสงครามนานกวา่ยีสิ่บไป กลายเป็นป่าพงรกชฏัก็ไดเ้ร่ิมฟ้ืนฟูกลบัสู่สภาพเดิม 
แต่ เจ้ากาละวิย ังต้องขึ้ นอยู่กับการปกครองของธนบุ รีก รุงเทพฯ (2539) และการมี
ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบักรมพระราชวงับวรญในตน้รัชกาลที่ 1 โดยเจา้นางศรีนาโจ 
(นนัทา เบญจศิลารักษ,์ อา้งแลว้) 

การกะเกฎฑ์คนต่างเมืองเขา้มาโดยคดัเลือกเฉพาะช่างฝีมือและคนมีความรู้เขา้มา ท าให้
ลา้นนาเชียงใหม่เวลานั้นและหัวเมืองส าคญั เช่น ล าปาง แพร่ น่าน มีรูปแบบงานศิลปกรรม
ต่างไปจากยคุสมัยก่อนๆ เร่ิมเกิดสกุลช่างเชียงแสน (สถาปัตยกรรม) สกุลช่างไทยล้ือ (งาน
ศิลปกรรมตกต่าง) รวมทั้งการซ่อมบ ารุงวดับางแห่งก็มีผูอุ้ปถัมภ์เป็นพ่อคา้ชาวพม่าบ้าง
ในช่วงอาณานิคมอังกฤษ หรือเป็นงานช่างแบบชาวบ้านช่วยกันเองบ้าง งานศิลปกรรม
ลา้นนายคุน้ีจึงยงัหาเอกลักาณ์ที่ชัดเจนไม่ได้ ลักษณะงานจึงจดัอยู่ในประเภทงานพื้นบา้น
(folk Style) มีกล่ินอายของอิทธิพลศิลปะไทยใหญ่และศิลปะจากกรุงเทพฯ ผสมผสานของ
ลา้นนาเดิม   

กลุ่มเจา้เจ็ดตนกลายเป็นกลุ่มพลงัใหม่ที่มีอ  านาจมากขึ้น จนส่วนกลางตอ้งส่งผูส้ าเร็จราชการ
มาแทรกแซงและเร่ิมปรากฏชดัเจนขึ้นในสมยัของเจา้ค  าฝ้ัน(2366-2368)ที่มีการแยง่ชิงอ านาจ
กนัเองภายในเมืองเชียงใหม่ รัชกาลที่5 จึงปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครองใหม่ใหล้า้นนาเป็น
มณฑลเทศาภิ บาลลาวเฉียงหรือมณฑลพายพั และไดจ้ดัส่งผูส้ าเร็จราชการมาควบคุมการ
ปกครองภายในช่วงนั้นมีปฏิกิริยามากมายในรูปแบบของกบฏ เช่นกบฏพญาผาบ กบฏเง้ียว
เมืองแพร่ เป็นตน้ ต่อมา การแทรงแซงระบบการปกครองของส่วนกลางเป็นแบบค่อยเป็น
ค่อยไปและใชว้ธีิง่ายๆ เช่น การแต่งงานกบัพระธิดาเจา้เมือง คือ พระราชชายาเจา้ดารารัศมี ที่
เป็นผลต่อเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงในลา้นนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สงัคมของชาวเมืองเชียงใหม่ 
มีการตั้งโรงเรียนที่สอนสตรีขึ้นโดยเฉพาะ ท าให้ผูเ้ร่ิมมีความรู้มากกว่าในอดีต มีการสอน
มารยาททางสังคมและการฝีมือแบบตะวนัตกเช่นการถกัร่ิมผา้เช็ด หน้า ผา้ม่านลายฉลุ และ
ลายปัก ปรับเปล่ียนรูปแบบการกินอยู ่การแต่งกายตามแบบอยา่งส่วนกลาง เช่น การนั่งพบั
เพยีบ การใชช้อ้นส้อม นั่งผา้ซ่ินคร่ึงน่อง สวมเส้ือฝร่ัง แขนพอง สวมรองเทา้และถุงเทา้ เป็น
ตน้ 

นอกจากน้ีการเขา้มาของคนและวฒันธรรมส่วนกลาง เร่ิมทวีความเขม้ขน้มากขึ้นหลงัการ
สร้างทางรถไฟเพื่อการคมนาคมมาถึงเชียงใหม่  ขณะเดียวกันความสนใจทางด้าน
มานุษยวิทยาหรือศิลปะวฒันธรรมของหน่วยงานต่างชาติที่มีต่อลา้นนา น ามาสู่การคน้ควา้
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และศึกษาอยา่งกวา้งขวางขึ้น ผนวกกับความมั่นคงทางวฒันธรรมดั้ งเดิมของเชียงใหม่จึง
น าไปสู่นโยบายพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักของ
ประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐด้านพัฒนารายได้จากการท่องเที่ยว กล่าวคือ 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์สังคมของอาณาจกัรลา้นนาในแต่ละยุคสมัย 
แสดงให้เห็นถึงความพลวติัของกระบวนการทางวฒันธรรม ผา่นการคดัสรร ผลิตสร้างและ
สืบทอดภายใตบ้ริบทต่างๆดว้ยวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั ในท านองเดียวกบัลา้นนาในฐานะ
เมืองประเทศราชของรัฐบาลสยาม (ไทย) ซ่ึงมิได้มีการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
ประวติัศาสตร์ชาติไทย แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีบทบาทส าคญัต่อ
ประเทศโดยเฉพาะในบริบทดา้นการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรมสร้างสรรค ์
จากการหยบิยกตน้ทุนศิลปวฒันธรรมมาช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ในทางเศรษฐกิจ 

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นายเธียรชาย อกัษรดิษฐ ์(2545) ไดศ้ึกษาเร่ือง “ชุธาตุ: บทบาทและความหมายของพระธาตุ 
ในอนุภูมิภาคอุษาคเนย ์กรณีศึกษาความเช่ือเร่ืองพระธาตุปีเกิดในลา้นนา” งานวจิยัช้ินน้ีเก่ียว 
ขอ้งกับการก่อตวัอุดมการณ์ทางความเช่ือภายใตป้ฏิบติัการทางวฒันธรรมการเมือง ผ่าน
แนวคิดคติความเช่ือเร่ืองพระธาตุปีเกิดหรือ "ชุธาติ" โดยผูว้ิจยัช้ีให้เห็นว่า ภายใตบ้ริบท
ก าหนดพระธาตุปีเกิดแสดงให้เห็นถึงบทบาทวฒันธรรมการเมืองในฐานะเคร่ืองมือในการ
ตอบโตอิ้ทธิพลและอ านาจการจดัการของรัฐสยาม คติความเช่ือเร่ืองพระธาตุปีเกิดหรือ 
"ชุธาติ" จึงมิใช่เป็นเพียงความเช่ือหน่ึงที่ มีปรากฎอยู่ในท้องถ่ิน หากแต่อุดมไปด้วย
แนวความคิดในเร่ืองอุดมการณ์ปฏิบติัการทางวฒัน ธรรม ที่บรรจุเอาไวอ้ยา่งเต็มเป่ียมโดย
แสดงเจตนาในการที่จะตอบโตอิ้ทธิพลอ านาจการจดัการจากสยามดว้ยการปฏิเสธอยา่งแยบ
ยล สาเหตุอันเน่ืองมาจากปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางเช้ือชาติ ความแตกต่างทางวฒันธรรม 
และความขดัแยง้ทางการเมืองการปกครองในช่วงที่มีการปฎิรูปการปกครองหวัเมืองประเทศ
ราชสู่ระบบมณฑลเทศาภิบาล แมว้า่คติดงักล่าวในภายหลงัไดก้ลายเป็นการผลิตซ ้ าทางสงัคม
วฒันธรรมที่มีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด เพื่อผลในการตอกย  ้าอีกทั้งมุ่งเน้นที่จะพยายาม
สร้างอตัลกัษณ์(Identity)ของกระแสแนวคิดที่ให้ความส าคญัแก่ทอ้งถ่ิน (Localization) โดย
แฝงอยูใ่นพลวตัของสงัคม ดงัเช่นในยคุปัจจุบนั 

นงนภสั ศรีสงคราม (2547) ไดศ้ึกษา “การส่ือสารทางวฒันธรรมดา้นอตัลกัษณ์และสัญญะ
วทิยาของชาวไทยโซ่ง ในหมู่บา้นดอนอิฐ จงัหวดักาญจนบุรี” ผลการวจิยัพบวา่ การส่ือสารมี
บทบาทดา้นอตัลกัษณ์และสัญญะของชาวไทยโซ่งเป็นอยา่งมาก ในฐานะเป็นเคร่ืองมือที่ใช้
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ในการถ่ายทอดเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์สู่คนรุ่นใหม่และกลุ่มคนภายนอกดว้ยวธีิการบอก
เล่าแบบปากต่อปากจากกลุ่มผูเ้ฒ่าผูใ้หญ่ โดยมีการส่ือความหมายเชิงสัญญะผ่านประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆที่แสดงออกถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวของกลุ่มคนในสังคม เพื่อ
น าไปสู่การรักษาอตัลกัษณ์ของชาวไทยโซ่งที่เหนียวแน่นใหด้ ารงอยูไ่ดจ้นถึงปัจจุบนั 

นุชจรินทร์ ทบัทิม (2553) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอัตลักษณ์ของชุมชนบา้นววัลายจงัหวดั
เชียงใหม่ ผา่นกิจกรรมถนนคนเดิน” เนน้การวิเคราะห์ถึงลกัษณะของอตัลกัษณ์ที่ถูกน าเสนอ
ผ่านกิจกรรมถนนคนเดินบา้นววัลาย รวมถึงเคร่ืองมือและกิจกรรมที่ใชใ้นการถ่ายทอดอัต
ลกัษณ์ ผลการศึกษาพบวา่ จากกระแสโหยหาความจริงแทแ้ละโหยหาอดีตเป นอาการทาง
วฒันธรรมในยคุสังคมโลกาภิวตัณ์ ในกรณีการจดักิจกรรมถนนคนเดินบา้นววัลาย เกิดขึ้น
จากความร่วมมือระหว่างวดัและชุมชนที่พยายามปรับตวัให้ทนัต่อระบบทุนนิยมซ่ึงส่วน
ส าคญัในการช่วยสร้างงานสร้างรายไดต่้อชุมชน อีกทั้งการด ารงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมที่ดี
งามก่อใหเ้กิดการผลิตซ ้ าโดยเฉพาะในเร่ืองหตัถ กรรมเคร่ืองเงินใหก้ลบัมา เป นเอกลกัษณ์
ของชุมชนบา้นววัลายอีกคร้ัง ดา้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ที่สอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัของชุมชนในการส่ือถึงอตัลกัษณ์และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเห็นว่าควรมีสินคา้ให้
หลากหลายเพื่อสามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มแต่ให้เน้นสินค้าทางด้าน
หตัถกรรมพื้นบา้นให้มากขึ้นและควรลดสินคา้มือสองกิฟทช็์อป สินคา้ โรงงานและจ าพวก
เทคโนโลยสีมยัใหม่ลง อีกทั้งควรเน้นดา้นภาษา การแต่งกาย อาหาร ตลอดจนกิจกรรมการ
แสดงพื้นเมืองเพือ่ใหน้กัท่องเที่ยวไดรู้้จกัและบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน  

ปิยะนุช พนคัพงศ ์(2549) ไดศ้ึกษาเร่ือง “คุณค่าผา้ทอยอ้มครามในกระแสทุน” โดยมุ่งศึกษา 
พลวตัการผลิตและคุณค่าผา้ยอ้มครามในกระแสทุนนิยม โดยผลการศึกษาพบว่า คุณค่าผา้
ยอ้มครามเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 3 ดา้น คือ 1) คุณค่าด้านสังคมและวฒันธรรมที่เป็นวิถี
ชีวติของชาวบา้นจึงถูกลดทอนลง 2) ดา้นเศรษฐกิจ การผลิตเปล่ียนไปจากเดิมที่มีคุณค่าดา้น
ประโยชน์ใชส้อยในครัวเรือนไปเนน้การผลิตเพื่อการคา้เป็นหลกั 3) ดา้นสญัญะ ในอดีตผา้
ทอยอ้มครามถูกผลิตขึ้นเพื่อใชส้วมใส่ไปงานในไร่นาจนมีค ากล่าวที่ว่า “สีครามคือสีของ
ชาวนาผูต้  ่าตอ้ย” แต่สัญญะในปัจจุบนัแสดงถึงความเป็นทอ้งถ่ินนิยม เป็นสินคา้และเคร่ือง
แต่งกายประจ าจงัหวดัสกลนครผูบ้ริโภคใชผ้า้ทอโดยค านึงถึงสญัญะที่ก  ากบัอยูม่ากกว่าสวม
ใส่โดยนึกถึงประโยชน์ใชส้อยโดยตรง  

นอกจากน้ียงัส่งผลให้กระบวนการผลิตเปล่ียนแปลงไปหลายประการ โดยเฉพาะชาวบา้นที่
กลายเป็นแรงงานเฉพาะดา้นเพราะถูกแบ่งแยกกระบวนการผลิต ระหว่างผูย้อ้มครามและผู ้
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ทอผา้ซ่ึงแตกต่างจากสมยัก่อนที่ผูผ้ลิตตอ้งลงมือท าในทุกกระบวนการจึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการตระหนักถึงคุณค่าและการสืบทอดภูมิปัญญาในการผลิตผา้ทอยอ้มครามในที่สุด อีก
ทั้งผูศึ้กษายงัช้ีใหเ้ห็นภาพสะทอ้นของปัญหาจากการผลกัดนันโยบายของภาครัฐที่สนบัสนุน
ให้ชาวบา้นรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินคา้ประจ าถ่ินและกระตุน้ให้ชาวบา้นแข่งขนักนัผลิตสินคา้
โดยค านึงถึงมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ขาดการพฒันาในมิติด้านสังคมและวฒันธรรม 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจึงควรส่งเสริมและสนับ สนุนให้ชาวบา้นที่เป็นสมาชิกกลุ่มเป็นผูผ้ลิต
ดว้ยตนเองในทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาของ
ตนซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาต่อไป 

ยทุธกาน ดิสกุล (2553) ไดศ้ึกษาการเร่ือง “ประเพณีประดิษฐแ์ละอตัลกัษณ์ชุมชนคลองแห” 
ผ่านกรอบแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ โดยพบว่า ชุมชนมีกระบวนการร้ือฟ้ืนประวติัศาสตร์
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารด าเนินงานระหว่างกลุ่มเทศบาลเมืองคลองแห 
และ กลุ่มคณะกรรมการวดัคลองแห ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การอนุรักษค์ลองแห ละครเวที 
อาหารพื้นเมืองและงานหตัถกรรม เพือ่สะทอ้นถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนคลองแห 

โดยทางกลุ่มคณะกรรมการวดัให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ินด้วยการ
สะทอ้นผ่านความหมาย เช่น ความศรัทธาทางศาสนา โดยมีการจดัพื้นที่ส าหรับการท าบุญ
และการบูชาพระสารีริกธาตุ รวมทั้งจดัการแสดงทอ้งถ่ิน เช่น การแสดงโนราห์ ในขณะที่
ทางกลุ่มเทศบาลมุ่งใหค้วามส าคญักบัการท่องเที่ยวเพือ่ตอบสนองความตอ้งการนกัท่องเที่ยว
ในรูปแบบของ 1) การจดัตลาดแบบยอ้นยคุ 2) การแต่งการชุดไทย 3) สินคา้และอาหาร จาก
ปัญหาความขัดแยง้ในการบริหารจัดการพื้นที่และผลประโยชน์ดังกล่าวจึงน ามาสู่การ
แบ่งแยกการบริหารตลาดน ้ า ในขณะที่ชาวบา้นที่เขา้มาร่วมกิจกรรมเป็นไดแ้ค่ตวัประกอบ
ของงานบางส่วนได้รับเงินค่าจา้งเพื่อให้มาแต่งกายและสวมบทเป็นแม่คา้ภายในตลาดน ้ า 
เพือ่เพิม่สีสนัและบรรยากาศงานให้กลบัมามีชีวติชีวา โดยดึงมวลชนเขา้มามีส่วนร่วมซ่ึงมีทั้ง
เห็นด้วยกับความคิดฝ่ังใดฝ่ังหน่ึง และขณะที่บางส่วนกลับรู้สึกเพิกเฉยต่อปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้น  

จากการศึกษาดงักล่าวที่อยูภ่ายใตก้รอบแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” ท  าให้ประจกัษ์ชัดว่า 
ภาพสะทอ้นของอตัลกัษณ์ชุมชนคลองแห ก่อตวัขึ้นจากกระบวนการสร้าง “อดีต” และการ
อา้งอิงใหม่และขณะเดียวกันปรากฎการณ์ดงักล่าวของชุมชน ยงัเผยให้เห็นถึงเง่ือนไขทาง
สงัคมบางประการ เม่ือชุมชนตลาดน ้ าที่เปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะกลายเป็นพื้นที่ของการ
ต่อรองและช่วงชิงความหมายทางวฒันธรรม ขึ้นอยูก่บัว่ากลุ่มใดเขา้มามีบทบาทเลือกสรร
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แหล่งอา้งอิงทางวฒันธรรมในมิติต่างๆ นอกจากน้ียงัสะทอ้นให้เห็นถึงรสนิยมและกระแส
ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวยคุปัจจุบนัที่มีต่อประสบการณ์โหยหาความเป็นอดีต 

สรุปพบว่า ผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้มามี
บทบาทในดา้นเศรษฐกิจที่สามารถน ารายได้เขา้สู่ชุมชน ในขณะเดียวกันกระบวนการทาง
วฒันธรรมที่เกิดขึ้น ต่างถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นภายใตว้ตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั ทั้งในฐานะ
ผลิตภณัฑ์ของวฒัน ธรรมที่มีบทบาทเป็นเคร่ืองมือต่อรองอ านาจ หรือบทบาทที่ถูกใชเ้พื่อ
แสดงตวัตนทางชาติพนัธุ์ ฯ กล่าวคือ ท่ามกลางความหลากของกระบวนการทางวฒันธรรม 
ความต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนพลงัชุมชนจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือ ในทอ้งถ่ินมีการส่งเสริมให้
เกิดความเข้าใจและการร่วมมือในการพฒันา เสนอข้อคิดเห็นร่วมกันของกลุ่มผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกลุ่มต่างๆ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

ในการศึกษาวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐ์สร้างเชิง
วฒันธรรม ตลอดจนกระบวนการส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบทของอุตสาหกรรมสปา จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

3.1  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงวธีิด าเนินการศึกษา 
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3.2  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาครอบคลุมประเด็น ดงัต่อไปน้ี  

ประเด็นดา้นกระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมประเด็นการผลิตสร้าง
ความหมายในการส่ือสารอัตลักษณ์ เชิงสุนทรีย์แบบล้านนาท่ีถูกน าเสนอในบริบท
อุตสาหกรรมสปาของจงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอบเขตด้ำนประชำกร   
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้เลือกศึกษากลุ่มประชากรผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเส ริมการส ร้างอัตลักษณ์ไทยล้านนาใน
อุตสาหกรรมสปาเพื่อสุขภาพ  จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีไดม้าจากการ
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี   

กลุ่มที1่ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีดา้นนโยบาย 

(1) ภก. พลแกว้ วชัระชยัสุรพล     หวัหนา้งานธุรกิจสุขภาพและการแพทยแ์ผนไทย 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 

 กลุ่มที ่2 ผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวชิาการ 

  (1)  อาจารยก์รกฎ ใจรักษ ์  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมและการส่ือสาร  

กลุ่มที ่3 ผูป้ระกอบการธุรกิจสปา (โดยคดัจากท าเนียบรายนามสมาชิกสมาคม 
 ไทยลา้นนาสปา) 

(1) คุณกฤตภคั พิชญะภกัดี  ผูจ้ดัการสถานประกอบการสปา   
เดอะ อาร์ททิส  สปา (The Artist Spa) 

(2) คุณนราพร ฉตัรดร  ผูจ้ดัการสถานประกอบการสปา 
การเวก เวลเนสส์ สปา (Kalavek Wellness Spa) 

(3) คุณเพญ็วสิาข ์หลา้ตะนะ  ผูจ้ดัการสถานประกอบการสปามาสุมิ สปา  
(Masumi Spa)    

ขอบเขตด้ำนสถำนที ่

พื้นท่ีตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จะจ ากดัอยูใ่นพื้นท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่คดัเลือกเป็นตวัแทน 
จากกลุ่มจังหวดัของเขตภาคเหนือตอนบน 1 ซ่ึงมีทั้ งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองศูนยก์ลางศิลปวฒันธรรม 
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ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความโดดเด่น อีกทั้งเป็นจงัหวดัท่ีทางภาครัฐ
พยายามผลกัดนัเป็นเมืองศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ หรือ เมดิคลัฮบั (Medical Hub) 
 

3.3   กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ตาราง 3.1 แสดงวธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.กลุ่มตวัแทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ/เจา้หนา้ท่ีดา้น
นโยบาย 

การสัมภาษณ์เชิงลึก                        
โดยการจดบนัทึกร่วมกบั
บนัทึกเสียง  

แบบบนัทึกการสัมภาษณ์
เคร่ืองบนัทึกเสียง 

2. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ/
นกัวชิาการ 

ใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก                
โดยการจดบนัทึกร่วมกบั
บนัทึกเสียง  

แบบบนัทึกการสัมภาษณ์
เคร่ืองบนัทึกเสียง 

3. กลุ่มผูป้ระกอบการ  1. การสัมภาษณ์เชิงลึก                    
โดยการจดบนัทึกร่วมกบั
บนัทึกเสียง การสังเกต (ในระหวา่ง
การสัมภาษณ์) โดยการจดบนัทึก
ร่วมกบับนัทึกภาพ   

2. ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลและการ
สังเกตผา่นส่ือประเภทต่างๆ 

แบบบนัทึกการสังเกต   
แบบบนัทึกการสัมภาษณ์
เคร่ืองบนัทึกเสียง         
กลอ้งถ่ายภาพ                 
แบบบนัทึกการสังเกต 

 

โดยการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้บ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 

 1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการเก็บขอ้มูลดา้นทศันคติและความเห็น
จากผู ้ให้ข้อมูล จากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants) ท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องกับ
โครงการทั้งทางตรงและทางออ้ม ดว้ยแนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้างในลกัษณะปลายเปิด 
(Open ended question) โดยผูศึ้กษาจะท าการบนัทึกขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึก ในขณะท า
การสัมภาษณ์ และอาจท าการบนัทึกเสียงผูใ้ห้สัมภาษณ์ร่วมดว้ยเพื่อช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ และการถ่ายภาพประกอบ   
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 2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก
เอกสารทางวิชาการและก่ิงวิชาการ ซ่ึงประกอบดว้ย บทความจากหนงัสือ วิทยานิพนธ์  
และรายงานวิจยัต่างๆ ตลอดจน เอกสารจากส่วนราชการ เอกสารประกอบการสัมนาท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกับโครงการอัตลักษณ์สปาล้านนาของจังหวดัเชียงใหม่  ข้อมูลเชิง
ประวติัศาสตร์ล้านนา และประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา เพื่อใช้
ประกอบการเขียนรายงานสรุปผลการศึกษาในคร้ังน้ี  

 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต โดยผูศึ้กษาเลือกใชเ้ทคนิคการสังเกตแบบการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ระหวา่งท าการเก็บขอ้มูล โดยผู ้
ศึกษาจะท าการบนัทึกขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึกรายละเอียดของส่ิงท่ีตอ้งการสังเกตได ้ลง
ในเคร่ืองมือตารางท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นแนวทางประกอบการวิเคราะห์ส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงอัต
ลกัษณ์ไทยลา้นนาท่ีส่ือสารออกมาในบริบทของอุตสาหกรรมสปา จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.4   กำรตรวจสอบข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ส าหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได้ของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช้
วธีิการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Data Triangulation) ไปพร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ น ามารวบรวมและจดัเป็นหมวดหมู่ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดว้ย
การสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลในหลายแหล่งขอ้มูล มาท าการตรวจสอบความครบถว้นของ
ขอ้มูลและประเมินคุณภาพของขอ้มูลวา่อยูใ่นระดบัท่ีจะน ามาวเิคราะห์และตอบวตัถุประสงค์
ของการวิจยัไดอ้ยา่งครบถว้น โดยคดัแยกเฉพาะส่วนท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา
และท าการจดัจ าแนก จดัขอ้มูลใหเ้ป็นหมวด หมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา จดัระบบขอ้มูลดว้ยการ
ถอดเทปบนัทึกเสียงแบบค าต่อค าเพื่อความสะดวกในการน าขอ้มูลมาท าการประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลในล าดบัถดัไป โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชล้กัษณะของการเขียนรายงาน
การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา
วจิยั เพื่อมุ่งตอบค าถามหรือจุดมุ่งหมายของการวจิยัคร้ังน้ี 

3.5  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและการประดิษฐ์
สร้างเชิงวฒันธรรม และการส่ือสารอัตลักษณ์ในบริบทของอุตสาหกรรมสปา  จงัหวดั
เชียงใหม่ การน าเสนอข้อมูลและผลของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงใช้วิธีการเรียน
รายงานพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analysis Description) ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ใน
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การศึกษาวจิยัเพื่อมุ่งตอบค าถามหรือจุดมุ่งหมายของการวจิยัในคร้ังน้ี 

3.6  ระยะเวลำของกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในช่วง พ.ศ. 2555-2556 โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้เวลาในการเก็บ 
รวมรวบขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 
2557   
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม คือ บุคลากรตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีด้านนโยบาย นักวิชาการหรือผู ้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และ
ผูป้ระกอบการจ านวน 3 ราย ร่วมกบัการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) และ ผลการวิจยัได้
รายงานผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐ์
สร้างเชิงวฒันธรรมของอุตสาหกรรมสปาลา้นนา ขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาการส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบท
อุตสาหกรรมสปาลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 
 
4.1  กระบวนการฟ้ืนฟูและประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมในบริบทอุตสาหกรรมสปาล้านนา 
 ของจังหวดัเชียงใหม่ ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถจดัหมวดหมู่ประเด็นหลกัได ้ 
 3 ประเด็น ดงัน้ี  
 4.1.1. กระบวนการร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟูทางวฒันธรรม       
  4.1.1.1  การรวบรวมองคค์วามรู้วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน   
  4.1.1.2  การนิยามความหมายความเป็นอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา   
  4.1.1.3  การคดัสรรและเลือกใชว้ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน   
 4.1.2  ประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรม        
  4.1.2.1  แนวคิดในการประยกุตใ์ช ้ 
  4.1.2.2  ความสอดคลอ้งและเหมาะสมในการประยกุตใ์ช ้   

4.1.3  การพฒันาและการสนบัสนุน         
 4.1.3.1  การพฒันาและสนบัสนุนในภาพรวม       
 4.1.3.1  การพฒันาสินคา้และบริการในภาพรวมของสปาลา้นนา 
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4.2  การส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบทอุตสาหกรรมสปาล้านนาของจังหวดัเชียงใหม่  
 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถจดัหมวดหมู่ประเด็นหลกัได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
 4.2.1  การถ่ายทอดและเผยแพร่อตัลกัษณ์ผา่นองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมสปา 
 4.2.2  การถ่ายทอดและเผยแพร่อตัลกัษณ์ผา่นกิจกรรมส่ือสารทางการตลาด  
      
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 โครงสร้างกระบวนการฟ้ืนฟูและประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรม 
ในบริบทอุตสาหกรรมสปาลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่   

       4.1 กระบวนการฟ้ืนฟูทางวฒันธรรมและประดษิฐ์สร้าง        
เชิงวฒันธรรมในบริบทอุตสาหกรรมสปาของจงัหวดัเชียงใหม่ 

4.1.1 การร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟูทางวฒันธรรม 

4.1.1.1 การรวบรวมองคค์วามรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน     
4.1.1.2 การนิยามความหมายความเป็นอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา     
4.1.1.3 การคดัสรรและเลือกใชว้ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.1.2 การประดษิฐ์สร้างเชิงวฒันธรรม 4.1.3 การพฒันาและการสนับสนุน 

4.1.2.1 แนวคิดการประยกุตใ์ช ้          
4.1.2.2 ความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
ในการน าไปประยกุตใ์ช ้   

4.1.3.1 การพฒันาและสนบัสนุนในภาพรวม   
4.1.3.2 การพฒันาสินคา้และบริการของ                      
อุตสาหกรรมสปาลา้นนา  
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4.1  กระบวนการฟ้ืนฟูและประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมในบริบทอุตสาหกรรมสปาล้านนา 
 ของจังหวดัเชียงใหม่  

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการจ าเป็นตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสังคมสมยัใหม่
และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ดังนั้ น การให้ความส าคัญต่อการรวบรวมองค์ความรู้ทาง
วฒันธรรมศิลปะ ประเพณี อตัลกัษณ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินเป็นส่ิงจ าเป็น  
เน่ืองจากเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีศกัยภาพส าคญัต่อกระบวนการผลิต แปรรูป และต่อยอด 
ให้กลายเป็นสินค้าและบริการทางวฒันธรรม ทั้ งน้ี การนิยามความหมาย การคัดเลือก 
เลือกสรร หยบิยก ศิลปวฒันธรรมจึงเป็นประเด็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญั   

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถจัดหมวดหมู่ประเด็นหลักได้ทั้ งหมด 3 
ประเด็น ดงัน้ี     

4.1.1  กระบวนการร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟูทางวฒันธรรม      
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีไดก้  าหนดให ้
มีการสนบัสนุนทางดา้นวฒันธรรมเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกูล
กนั ในการน าความรู้และจุดแข็งของอตัลกัษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐาน
นวตักรรมท่ีเข้มแข็งเพื่อเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค และ
สอดคล้องกับแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ  พ .ศ . 2550-2559 โดยกระทรวง
วฒันธรรม ยงัไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทุนทาง
วฒันธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม บนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวฒันธรรม (กระทรวงวฒันธรรม, 2552) 

4.1.1.1  การรวบรวมองค์ความรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ส าหรับกระบวนการร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟูว ัฒนธรรมท้องถ่ินของล้านนากรณี 
อุตสาหกรรมสปา  ผลการศึกษาเอกสารพบวา่  มีจุดเร่ิมตน้จากท่ีคณะท างาน
ของจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง ได้พยายามระดม
ท าการศึกษาและรวมรวมองค์ความรู้ตามวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีต 
รวมถึงทบทวนองคค์วามรู้และภูมิปัญญาลา้นนา ผา่นโบราณวตัถุในแต่ละยุค
สมยั การศึกษาอตัลกัษณ์ล้านนาผ่านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมทาง
ศาสนา เคร่ืองแต่งกายตามวิถีชีวิตลา้นนาและเคร่ืองใช้ในพิธีกรรมประเพณี
ล้านนาในอดีต รวมถึงภูมิปัญญาด้านการนวดพื้นบ้านและดนตรีพื้นเมือง
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ลา้นนา น ามาสู่การพฒันาตน้แบบอตัลกัษณ์ไทยลา้นนา เพื่อประยุกต์ใช้ใน
องคส์าหกรรมสปาในแต่ละดา้น (อตัลกัษณ์ไทยสปาลา้นนา, 2553)   

  รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย
และสมุนไพรในระบบสุขภาพแห่งชาติดงัจะเห็นไดจ้ากมีการจดัท าบญัชียา
จากสมุนไพร ทั้งยาแผนโบราณสูตรต ารับดั้งเดิมและยาท่ีพฒันาจากสมุนไพร
ท่ีมีการพฒันารูปแบบให้ทนัสมยัใช้สะดวกท่ีมีขอ้บ่งใช้ชดัเจน หรือใช้เป็น
ทางเลือกในการรักษาผู ้ป่วยร่วมกับแนวการรักษาแบบตะวันตกใน
สถานพยาบาลทุกระดบั(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554) 

  4.1.1.2  การนิยามความหมายความเป็นอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปา   

การพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพในระดบันานาชาติ 
ของก ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน)  ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี  2547 โดยมี
เป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริการทางการแพทย์ (การแพทย์และ      
ทันตกรรม) กลุ่มบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  (สปาและนวดไทย) กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและสมุนไพร และการแพทยไ์ทยและการแพทยท์างเลือก 
ผลการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี (ก) อตัลกัษณ์ร่วมสะทอ้นถึงความเป็นทอ้งถ่ิน รวมถึง 
(ข) สามารถสร้างความแตกต่างให้กบัผูป้ระกอบการรวมทั้งผลิตภณัฑ์และ
บริการสปา ในขณะเดียวกนั (ค) ภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้
ใชบ้ริการ  

“ปัจจุบนัไดมี้การมุ่งส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
การต่อยอดทุนเชิงวฒันธรรม อนัมีเร่ืองราวของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นจุด
แขง็ในการช่วยสร้างจุดเนน้ความแตกต่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Uniqueness) 
ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีมาช่วยเก้ือหนุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินคา้และบริการอยา่งสอดคลอ้งต่อประโยชน์ใชส้อยในอุตสาหกรรมสปา” 
(อุทิศ อติมานะ: อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา 2553)  
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“อตัลกัษณ์ลา้นนาไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวต่างชาวชาติ และในขณะ
เดียว กนัผูป้ระกอบการมีความพยายามท่ีจะต่อยอด สร้างความแตกต่าง และ
ลกัษณะเฉพาะตวั ดว้ยการประยุกต์ใช้จากอตัลกัษณ์ลา้นนา เช่น ทรีทเมน้ต ์
และเมนูสปาท่ีเป็นสูตรเฉพาะ” (อนิดา โทณะวณิก: Lanna Health Fair 2555) 

“เชียงใหม่ถึงแมจ้ะเป็นเมืองท่องเท่ียวก็จริง แต่เท่าท่ีทราบก็จะมีช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียวท่ีเป็นช่วงไฮซีซั่น (High Season) โลว์ซีซั่น (Low Season) ด้วย
ภาพลกัษณ์ท่ีดูหรูหราราคาน่าจะสูง ยิ่งท าใหค้นท่ีน่ีไม่ค่อยนิยมเขา้ใชบ้ริการ 
นอกจากเป็นกลุ่มชาวต่างชาติท่ีพ  านกัระยะยาวหรือยา้ยมาอยู่เชียงใหม่แบบ
ถาวรซ่ึงตรงน้ีน่าจะมีผลกระทบต่อยอดในระหวา่งช่วงโลวซี์ซัน่”  (สัมภาษณ์ 
กฤตภคั พิชญะภกัดี, กุมภาพนัธ์ 2557) 

   4.1.1.3   การคัดสรรและเลอืกใช้วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การพฒันาอตัลกัษณ์ล้านนาสปา ไดมี้การพฒันามาตั้งแต่ปี 2548 โดยความ 
ร่วมมือจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมจาก
การรวบรวมองค์ความรู้ อตัลักษณ์ล้านนาด้านรูป รส กล่ิน เสียงและการ
สัมผสั และในปี 2553 ได้มีการพฒันาตน้แบบอตัลกัษณ์ล้านนาสปา (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่) โดยผล
การศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัพบว่า (ก) มีความ
พยายามพัฒนาหลักเกณฑ์คุณภาพอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาข้ึน แต่ใน
ขณะเดียวกนั (ข) ผูป้ระกอบการบางส่วนไม่ให้ความส าคญัในการพฒันา
เท่าท่ีควรจะเป็นเพื่อพฒันาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

“ได้มีการพัฒนาต้นแบบอัตลักษณ์ล้านนาสปาและจัดท าเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพอตัลกัษณ์ลา้นนาสปา โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
มาตรฐาน 5 ด้าน ดงัน้ี 1. อตัลกัษณ์ด้านรูป ได้แก่ การตกแต่งภายนอกและ
การตกแต่งภายใน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ การแต่งกายและส่ิงแสดงภาพลกัษณ์ 
เช่น แผน่พบั ใบปลิว เวบ็ไซตฯ์  2. อตัลกัษณ์ดา้นกล่ินและรส  3. อตัลกัษณ์
ดา้นเสียง 4. อตัลกัษณ์ดา้นสัมผสั ไดแ้ก่ การบริการ การตอ้นรับ และในส่วน
ของการนวดไทยลา้นนา 5. ดา้นการบริหารจดัการอตัลกัษณ์ลา้นนาสปาแบบ
ยัง่ยนื" (อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา, 2553)   
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“ผูป้ระกอบการสปาท่ีมาเขา้ร่วมโครงการกบัทางภาครัฐ โดยส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเจา้ของกิจการสปาท่ีเปิดด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว ...อย่างพวกข้าวของ
เคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบัตกแต่งภายใน สปาท่ีใชอ้ยูเ่ดิม ทุกส่ิงมนัคือ ตน้ทุนท่ี
ลงไป แต่จะท าอย่างไรให้การต่อยอดรูปแบบสปาท่ีมีอยู่เดิมสอดคลอ้งกบั
ภาพลักษณ์ไทยล้านนาสปาในภาพรวม ซ่ึงจากการออกตรวจและให้
ค  าแนะน า ก็จะมีบา้งท่ีผูป้ระกอบการบางรายไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ
ปรับปรุงและพฒันาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีควรจะเป็น ซ่ึง
สร้างความหนักใจให้คณะกรรมกรรมการพอสมควร” (สัมภาษณ์กรกฎ      
ใจรักษ,์ มีนาคม 2557)”  

 4.1.2  กระบวนการประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมของอุตสาหกรรมสปาล้านนา   
  4.1.2.1  แนวคิดในการประยุกต์ใช้     

แนวคิดการประยุกตว์ฒันธรรมลา้นนากบัอุตสาหกรรมสปาไม่ใช่เร่ืองใหม่ 
และถูกพฒันามานานแล้วในธุรกิจภาคเอกชนระดบัแบรนด์นานาชาติ เช่น 
Mandarin Oriental Dhara Dhevi Hotel, Four Season Resort and Spa เป็นตน้ 
มีการประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมเพื่อขายประสอบการณ์ทางวฒันธรรม
ล้านนาอย่างองค์รวม โดยการออกแบบท่ีผสมผสานระหว่างมรดกล้านนา  
ประโยชน์ใชส้อย  บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) และแนวโน้ม
แฟชัน่ (อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา, 2553) 

“การน าส่ิงท่ีอยูใ่นบริบทหน่ึงมาใช้ในอีกบริบทหน่ึงท่ีแตกต่างกนัโดยมิได้
ผา่นการคิดเชิงประยุกต์อย่างมีความรอบคอบ อาจกลายเป็นสาเหตุประการ
ส าคญัท่ีน ามาสู่ขดัแยง้กบัวิถีชีวิต วฒันธรรม และความตอ้งการของผูป้ฏิบติั
หรือไม่เหมาะสมกบัยคุสมยั” (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546) 

“แนวคิดในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบริการหรือสไตล์ในการ
ตกแต่งของสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้าท่ีจะมีการเร่ิมโครงการ
พัฒนาอัตลักษณ์ไทยล้านนาในภาคธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพอย่างเป็น
รูปธรรม สปาในหลายแห่งพยายามท่ีจะเลียนแบบสปาสไตล์บาหลีแต่จะ
ออกเป็นแนวบาหลีแบบลูกผสม เพราะโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ตกแต่ง 
เคร่ืองใช้ท่ีผูป้ระกอบการเลือกใช้ ก็จะเป็นของท่ีผลิตข้ึนภายในท้องถ่ิน    
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ด้วยปัจจัยด้านราคาท่ีไม่สูงนักและก็หาซ้ือได้ง่าย ภาพลักษณ์ธุรกิจสปา
โดยรวมจึงไม่ค่อยมีความโดดเด่นชดัเจน” (สัมภาษณ์ พลแกว้ วชัระชยัสุรพล
, มกราคม 2557) 

  4.1.2.2   ความเหมาะสม และความสอดคล้องในการน าไปประยุกต์ใช้ 

ปัจจุบนักระแสการใช้ศิลปวตัถุและสถาปัตยกรรม เพื่อเพิ่มอตัลกัษณ์ความ 
เป็นท้องถ่ินและเป็นจุดขายส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว ถือว่าเป็นกระแสท่ี
เกิดข้ึนในธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการด้านสุขภาพมานานแล้ว แต่การ
ประยุกตใ์ชจ้ะตอ้งมีการศึกษา และความรอบคอบของการน ามาใช้ จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่มีความเห็น ดงัน้ี (ก) ผูป้ระกอบการ
ขาดการศึกษาขอ้มูลท่ีเพียงพอ การประยุกต์ใช้เป็นประเด็นท่ีละเอียดอ่อน 
รวมถึง (ข) ผูป้ระกอบการใชค้วามช่ืนชอบส่วนตวัในการประยกุตใ์ช ้

“เราก็เขา้ใจวา่ลา้นนาก็ไม่ใช่วฒันธรรมท่ีมาตีตายตวัไดว้่าอะไรคืออะไร ใน
ส่วนผูป้ระกอบการคือ เขาตอ้งการน าความเป็นลา้นนาไปขาย แต่บางทีการ
พยายามต่อยอดจากธุรกิจสปาเดิมท่ีด าเนินการอยู่ โดยไม่ท าการศึกษาขอ้มูล
ของลา้นนา เวลาไปดีไซน์ก็จะออกมาเป็นลูกผสม จนบางทีก็หลุดกรอบของ
ความเป็นลา้นนาไป กลายเป็นสไตลอิ์นเดียโดดเด่นมากกวา่สไตลล์า้นนา แต่
ใช้ช่ือว่าเป็นสปาล้านนา ลูกคา้นักท่องเท่ียวท่ีเคา้ไม่ทราบก็อาจจะเขา้ใจท่ี
ผิดเพี้ยน ซ่ึงแน่นอนมนัมีผลต่อภาพลกัษณ์อตัลกัษณ์ลา้นนาของธุรสปาใน
ภาพรวม" (สัมภาษณ์กรกฎ ใจรักษ,์ มีนาคม 2557) 

“ผูป้ระกอบมุ่งเน้นเฉพาะความส าคญัในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการ
ตลาด แต่การต่อยอดค่อนขา้งเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ความสมดุลระหว่าง
ความเหมาะสมและไม่เหมาสมในการน าไปประยุกต์ใช้ยงัคงเป็นปัญหา
ส าหรับผูป้ระกอบการ” (สัมภาษณ์ พลแกว้ วชัระชยัสุรพล, มกราคม 2557) 

“ไม่ไดว้างสไตล์การตกแต่งไวว้า่จะตอ้งเป็นแบบไหน เน่ืองจากร้านเราเป็น 
สปาขนาดเล็ก...โดยส่วนตวัแมจ้ะไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่ก าเนิด แต่รู้สึกมีความ
ช่ืนชอบในกล่ินอายความเป็นลา้นนาอยู่แลว้ อยา่งพวกเฟอร์นิเจอร์และวสัดุ
ตกแต่งท่ีน ามาใชต้กแต่งภายในร้านหลงัจากท่ีซ้ือกิจการต่อมาจากเจา้ของคน
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เดิม ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือหาได้จากท้องถ่ิน” (สัมภาษณ์ กฤตภัค 
พิชญะภกัดี, กุมภาพนัธ์ 2557) 

 4.1.3  การพฒันาและการสนับสนุน        
  4.1.3.1 การพฒันาและสนับสนุนในภาพรวม   

ประเทศไทยได้เร่ิมมีก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็น 
ศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. 2547 - 2551) และจังหวดัเชียงใหม่ได้
ด าเนินการตามนโยบายโดยได้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการใหม่บน
พื้นฐานของวฒันธรรมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Base Economy) 
ผลการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่พบวา่ เร่ิม
มีการพัฒนาและสนับสนุนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดย (ก) มีการ
มุ่งเน้นการพฒันาเพื่อยกระดับศกัยภาพการให้บริการควบคู่กบัการพฒันา
ศกัยภาพดา้นบุคลากรในกลุ่มงานบริการเพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกนัภาครัฐก็
ไดใ้หค้วามส าคญักบัประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้หรือผลผลิตบนฐานความรู้ 
โดยไดมี้ความพยายามในการเช่ือมโยงภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (ข) 
เกิดการพฒันาอตัลกัษณ์ลา้นนาสปา (ค) เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ   
(ง) เกิดโครงการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพท่ีบูรณาการ
ไปพร้อมกบัยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว 

“ไดมี้การพฒันาหลกัเกณฑ์ประเมินธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพข้ึน เพื่อเป็นการ
ยกระดบัและช่วยผลกัดนัให้สปาในประเทศไทยเขา้สู่มาตรฐานระดบัสากล 
(Thai World Class Spa) โดยมีการก าหนดหลัก เกณฑ์ ในการพิ จารณา
มาตรฐาน 5 ด้าน ดังน้ี การบริการ (Service Quality) ด้านบุคลากร (Skill 
Staff) ดา้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Tool and Equipment) ด้านการ
บริหารและการจดัการองค์กร (Organization and Management) ดา้นสถานท่ี
และ ส่ิ งแวดล้อม  (Ambient and Environment) ซ่ึ งนอกจากจะเป็นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงบริการส่งเสริมสุขภาพท่ีไดม้าตรฐานและมี
ความปลอดภยัแลว้ยงัจดัเป็นการพฒันาคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพเขา้สู่ระดบัสากล ซ่ึงจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์เชิงบวกในธุรกิจบริการ 
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สปาไทยและนวดไทย” (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
, 2547)  

“กิจการสปาเพื่อสุขภาพจดัเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ ท่ีเน้นให้
การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลกัท่ีจดัไว ้ประกอบด้วยการ
นวดเพื่ อ สุขภาพและการใช้น ้ า เพื่ อ สุขภาพ  โดยอาจมีบ ริการเส ริม
ประกอบดว้ย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ โภชน
บ าบดัและการควบคุมอาหาร โยะคะและการท าสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือ
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ...ส าหรับกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ไดมี้การยกระดบัมาตรฐานสถานประกอบการ ให้มีคุณภาพท่ีสูงข้ึนจากเดิม 
เพื่อมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภณัฑ์และ
อุปกรณ์ ดา้นการบริการและจดัการองคก์ร ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม โดย
แบ่งการพฒันาออกเป็นระดบั ไดแ้ก่ ระดบั Platinum ระดบั Gold และระดบั 
Silver เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูม้ารับบริการ และสามารถเข้าสู่การ
แข่งขนัในระดบัสากล” (สัมภาษณ์ พลแกว้ วชัระชยัสุรพล, มกราคม 2557) 

ตาราง 4.1 ท าเนียบสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

        (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, ตุลาคม 2556)
  

 
"การพฒันาอตัลกัษณ์ลา้นนาสปาไดมี้การพฒันามาตั้งแต่ปี 2548 โดยความ
ร่วมมือจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมจาก
การรวบรวมองค์ความรู้อตัลักษณ์ล้านนาด้านรูป รส  กล่ิน เสียงและการ
สัมผสั โดยต่อมาในปี 2553 ได้มีการพฒันาตน้แบบอตัลักษณ์ล้านนาสปา 
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และการพฒันาหลกัเกณฑ์ประเมินคุณภาพอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปาธุรกิจ
บริการเพื่อสุขภาพข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้า 
คุณภาพมาตรฐานสินค้า การบริการสถานประกอบการและบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในกลุ่มงานบริการเพื่อสุขภาพท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน" (กรม
สนบัสนุนบริการสุขภาพ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2553)  

"เกิดเครือข่ายวิชาการ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ท่ีมีการด าเนินงาน
ด้านวิชา การร่วมกันระหว่างองค์กรแบบบูรณาการ มีการจดัท าหลักสูตร
รองรับการพฒันาศกัยภาพการบริการสุขภาพ ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร ดา้นนวดและสปาในดา้นองคค์วามรู้ระดบัสากล และองคค์วามรู้ภูมิ
ปัญญาลา้นนา ...และการพฒันาดา้นคุณภาพการบริการ มีการจดัประกวดสุด
ยอดนวดแห่งดินแดนลา้นนาไทย และสุดยอดเคร่ืองด่ืมสมุนไพรลา้นนา  ...
ในขณะท่ีภาคผูป้ระกอบการมีการรวมตวัอยา่งเขม้แข็ง เกิดสมาคม 4 สมาคม 
ได้แก่ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา 
สมาคมนวดแผนไทยจงัหวดัเชียงใหม่ และสมาคมสมุนไพรจงัหวดัเชียงใหม่ 
นอกจากน้ียงัเกิดชมรมผูป้ระกอบการต่างๆ จ านวน 4 ชมรม ได้แก่ ชมรม
โรงพยาบาลเอกชน ชมรมทนัตกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ชมรมโรงเรียนนวด
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ และชมรมผลิตภณัฑ์สมุนไพรเชียงใหม่ (ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2552)  

“ไดด้ าเนินการจดัโครงการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพท่ี
บูรณาการไปพร้อมกับยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ภายใต้โครงการพฒันา
ต้นแบบชุมชนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเครือข่ายกลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1 โดยมีหน่วยงานเจา้ภาพหลกั ไดแ้ก่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน” (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
เชียงใหม่, 2554) 

  4.1.3.2  การพฒันาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมสปาล้านนา 
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ก) มีความพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถน าใช้ในสปาโดยเฉพาะกลุ่มพืชและสมุนไพรเพื่อสะทอ้นถึงความ
เป็นพื้นถ่ิน แต่ในมุมมองของผูป้ระกอบการยงัคงมองวา่ (ข) ตวัเลือกสินคา้มี
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นอ้ยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  แต่ยงัคงมี (ค) ผูป้ระ กอบการสปาบางส่วน
ท่ีพยายามพฒันาคิดคน้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสูตรเฉพาะของตนเองเพื่อจ าหน่าย
และใช้เป็นทรีทเมนต์เพื่อให้บริการลูกคา้ รวมทั้ง (ง) การน าไมผ้ลทอ้งถ่ิน
หรือพื้นเมืองมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมทรีทเมนต์ในการรองรับบริการ
ใหแ้ก่ลูกคา้  

แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพทุนทางวฒันธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยมุ่งเนน้การ
พฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัของธุรกิจดา้นสุขภาพ 

“เกิดศูนยว์ิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์สุขภาพและสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีขีดความสามารถใน
การแข่งขนั” (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2556)  

“มีการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร ด้วยการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรการนวดและสปา หลักสูตร
ส าหรับผูด้  าเนินการสปา หลักสูตรภาษาองักฤษ หลักสูตรการบริการท่ีดี 
หลกัสูตรศิลปะล้านนา หลกัสูตรการอตัลกัษณ์ไทยสปาลา้นนา การพฒันา
สินค้าและบริการของอุตสาหกรรมสปาล้านนา” (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2554) 

“ในส่วนของงานบริการ ...ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส่ิงท่ีเราเน้นให้
ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ...ผลิตภัณฑ์สปาท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรลา้นนาท่ีผา่นการวจิยัและทดลองวา่มีความปลอดภยั
และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ในตลาดปัจจุบนัตวัเลือกยงัมีค่อนขา้งน้อย 
ไม่ เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าซ่ึงมีความ
หลากหลาย” (สัมภาษณ์นราพร ฉตัรดร, มิถุนายน 2557) 

“ท่ีสปาของเราได้พยายามร่วมกันคิดค้นและพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสูตร
เฉพาะของทางร้าน โดยน ามาใช้เป็นทรีทเม้นท์ (Signature Treatment) ใน
เมนูสปาของทางร้านเพื่อรองรับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ และท าเป็นผลิตภณัฑ์
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จ าหน่ายให้กลุ่มลูกคา้กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเคา้สนใจและตอ้งการซ้ือกลบัไปใช้
ต่อท่ีบ้าน..แต่ไม่ได้ถึงขนาดลงลึกในรายละเอียดว่าตอ้งเป็นสมุนไพรของ
ลา้นนาหรือว่าของภาคไหน สมุนไพรหลายชนิดมีความก ้ าก่ึงกนั อย่างเช่น 
ขมิ้นชัน ไพรสด ก็มีปลูกในหลายๆภาคไม่ใช่เพียงภาพเหนืออย่างเดียว” 
(สัมภาษณ์ เพญ็วสิาข ์หลา้ตะนะ, มิถุนายน 2557) 

  
ภาพท่ี 4.2 ผลิตภณัฑข์ดัผวิกายผลิตจากขา้วหอมมะลิ (Masumi Jasmine Rice Body Scrub)       

   (ถ่ายเม่ือ: มิถุนายน 2557)   

   
ภาพท่ี 4.3 ทรีทเมนตม์ะพร้าว (Coconut Nourishing Spa Treatment) 

(ท่ีมา: www.oasisspa.net) 

http://www.oasisspa.net/
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  ภาพท่ี 4.4 ทรีทเมนตข์า้วเหนียวมะม่วง (Treatment Mango Sticky Rice Body Scrub)        

(ท่ีมา: www.oasisspa.net) 
  

4.2  การส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบทอุตสาหกรรมสปาล้านนาของจังหวดัเชียงใหม่  

อตัลกัษณ์ คือ ภาพแทนท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน วิถีชีวิต  
และภูมิปัญญาของ “ความเป็นลา้นนา” ปัจจุบนัเกิดกระแสของการผสมผสานอตัลกัษณ์เขา้
กบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการเชิงสุขภาพ โดยใชฐ้านองคค์วามรู้ทอ้งถ่ินและ
ส่ิงท่ีกล่าวมาในขา้งตน้น ามาผนวกรวมและผสานเขา้ด้วยกนั ดงันั้น การส่ือสารอตัลกัษณ์ 
และภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเชิงสุขภาพจึงเป็นประเด็นท่ีมี
ความส าคัญในการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการ ผลจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล สามารถจดัหมวดหมู่ประเด็นหลกัได ้2 ประเด็น ดงัน้ี  

4.2.1  การถ่ายทอดและเผยแพร่อตัลกัษณ์ผ่านองค์ประกอบของสปา     

 การน าเสนออัตลักษณ์ภาพตัวแทนของ “ความเป็นล้านนา” ผ่านบริบทของ  
อุตสาหกรรมสปา ประกอบดว้ยอตัลกัษณ์ดา้นรูป (The sense of sight) อตัลกัษณ์ดา้น
รสและกล่ิน (The sense of taste and smell) อตัลกัษณ์ด้านเสียง (The sense of sound) 
และอัตลักษณ์ด้านสัมผสั (The sense of touch) ผ่านการหยิบยกน าองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินรวมทั้ งจุดเด่นทางด้านศิลปวฒันธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรคร่์วมกบัศาสตร์สุขภาพทางเลือก เพื่อมุ่งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่าง
ให้กบัธุรกิจสปาในเขตภาคเหนือ ผลจากการศึกษาเอกสารร่วมกบัการสัมภาษณ์กลุ่ม

http://www.oasisspa.net/
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ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบวา่ (ก) อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปาเป็นกระบวนการประดิษฐส์ร้าง
เชิงวฒันธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจบริการสุขภาพ ร่วมกับ (ข) กระบวน
ทศัน์ใหม่ดา้นการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้ (ค) สปาไทยไดรั้บความนิยมสูงข้ึนแต่พบว่า
ยงัคงขาดเอกลกัษณ์เฉพาะซ่ึงน ามาสู่ (ง)โครงการพฒันาศูนยศ์กัยภาพการบริการสปา
เพื่อสุขภาพ และ (จ) มีการรวมองค์ความรู้และระดมความคิดเชิงวิชาการอตัลกัษณ์
ไทยลา้นนาสปาของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

 “การผลิตสร้าง "อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา" (Identity of Thai Lanna Spa) เป็นหน่ึงใน
เป้าหมายความส าเร็จของการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา แบบมีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพ จากการพยายามมุ่งพฒันา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
เชียงใหม่ 2554) โดยมุ่งการสร้างเอกลกัษณ์แบรนด์ดา้นสุขภาพให้มีความโดดเด่น บน
แนวคิดของการสร้างสรรค์คุณค่าของบริการทางการแพทย์ โดยใช้ฐานความรู้ 
(Knowledge Base)ร่วมกับองค์ความรู้ท้องถ่ิน (Local Content) เพื่อน ามาสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value  Creation) และความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์และบริการ (Product 
Differentiation) เพื่อท าให้กลุ่มจงัหวดัล้านนาเป็นศูนยก์ลางสุขภาพระดบันานาชาติ 
(Lanna Health Hub)” (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2556)    

 “ปัจจุบนักระแสการใชศ้าสตร์การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมไดรั้บความนิยมแพร่หลาย
ในทัว่โลก โดยเฉพาะการบริการสปาเพื่อสุขภาพและการผอ่นคลาย แนวโน้มธุรกิจส
ปาทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับความเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ินของแต่ละภูมิภาค 
ผูรั้บบริการมีความสนใจท่ีจะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์
ท้องถ่ิน สปาท่ีได้รับความนิยมสูงมักเป็นสปาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสไตล์
วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีการผสมผสานกบัการนวด การใชน้ ้ าและการส่งเสริม
สุขภาพแบบต่างๆ สปาในสไตล์วฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ แบบกรีก-โรมนั แบบ
บาหลี และแบบออนเซน  เป็นต้น  (อนิดา โทณะวณิก : ไทยสปาเซ็นเตอร์ , 13 
กุมภาพนัธ์ 2556) 

 “สปาไทยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาไดรั้บนิยมเพิ่มข้ึนจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากและ
ไดรั้บรางวลัต่างๆ ทั้งในระดบัโลกและในระดบัเอเชียมากมาย แต่ยงัขาดเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวจดจ าและกลบัมาใช้ซ ้ าอย่างเป็นรูปธรรม จากงานวิจยั
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ของส านักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุขให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการส่ง
เอกลกัษณ์ไทยด้านรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั ในธุรกิจสปาเพื่อให้มีความย ัง่ยื่น 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อนักท่องเท่ียวต่อไป (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
เชียงใหม่ 2553)   

 “โครงการพฒันาศูนยศ์กัยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ เป็นยทุธศาสตร์การส่งเสริม
ของภาครัฐบาลผ่านจงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง โดยการส่งเสริม
พฒันาสถานประ กอบการเพื่อสุขภาพในเขตจงัหวดัภาคเหนือตอนบนให้สามารถ
สร้างเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างของตนเอง โดยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน (วฒันธรรม
ลา้นนา) ท่ีมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอนัยาวนาน เพื่อให้พร้อมแข่งขนัในระดบัสากล
ได”้ (อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา, 2553) 

 “ได้มีความพยารวบรวมองค์ความรู้และระดมความคิดเชิงวิชาการอัตลักษณ์ไทย
ลา้นนาสปากลุ่ม 8 จงัหวดั ภาคเหนือ เพื่อสร้างเป็นตน้แบบอตัลกัษณ์ลา้นนาสปา …มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยงักลุ่มผูป้ระกอบการผ่านกิจกรรม Workshop และการ
ฝึกอบรมโครงการต่างๆ ...ในปี 2553 ได้มีการพฒันาจดัท าเกณฑ์คุณภาพอตัลกัษณ์
ไทยลา้นนาสปาข้ึนเพื่อเฝ้าระวงัและเป็นการติดตามผลถึงแนวทางการประยุกตเ์พื่อต่อ
ยอดของผูป้ระกอบการแต่ละราย โดยทางคณะท างานจะออกตรวจให้ค  าแนะน าซ ้ าใน
ทุกๆ 3 ปี ” (สัมภาษณ์ พลแกว้ วชัระชยัสุรพล, มกราคม 2557) 

 นอกจากน้ี ผลจากการศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัร่วมกบั
การศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพของจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีไดน้ าออกมาเผยแพร่ผา่นช่องทางการส่ือสารเพื่อการตลาดทางอินเตอร์เน็ต  
พบวา่ไดมี้ความพยายามน าศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาต่อยอดในธุรกิจ 
สปาเพื่อสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ความเป็นลา้นนา หลากหลายรูปแบบ ทั้งวิถีปฏิบติัเชิง
ประจกัษ์ในระดับรูปธรรม (Visible) ท่ีจับต้องสัมผสัได้ รวมทั้ งระดับนามธรรม 
(Invisible) ประกอบด้วย (ก) สถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน (ข) ภูมิ
ปัญญาพื้นบา้นดา้นการดูแลสุขภาพ (ค) ผลิตภณัฑ์จากพืช สมุนไพร (ง) ศิลปะดนตรี 
การฟ้อนร า (จ) ประเพณี (ฉ) ดา้นภาษา (ช) เคร่ืองแต่งกาย (ฌ) คติความเช่ือ   
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สถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน      
"เน่ืองจากธุรกิจสปาเป็นธุรกิจท่ีให้บริการส่งเสริมสุขภาพโดยธรรมชาติและบ าบดัลด  
ความเครียดไปพร้อมๆ  กัน  ดังนั้ นสถานท่ีและส่ิ งแวดล้อมนั้ น จึงถือว่าเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญั ในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจค่อนขา้งสูงบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัจะเป็นตวัสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มใน
เชิงธุรกิจได ้...ดงันั้นการศึกษาตน้ทุนทางวฒันธรรม เพื่อน ามาสร้างเป็นอตัลกัษณ์ใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในส าหรับสถานบริการเพื่อสุขภาพ
เป็นปัจจยัส าคัญในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของธุรกิจสปาในจงัหวดั
เชียงใหม่ต่อไป” (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2553) 

โดยจากการสังเกตเพิ่มเติมขณะท าการเก็บขอ้มูลในส่วนของการส่ือสารอตัลกัษณ์ดา้น
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน พบวา่ สถานท่ีตั้งของสถานประกอบการสปามี
ความหลากหลายทั้งประเภทอาคารพาณิชย ์และตั้งในเขตอาคาร หรือพื้นท่ีโรงแรม
สอดคล้องกับ (ศิ ริชัย ธนทิตย์, 2553) ท่ี ได้มีการศึกษาพื้ น ท่ีใช้สอยของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพของเชียงใหม่  พบวา่ "สถานประกอบการเพื่อสุขภาพแต่ละ
แห่ง (ท่ีตอบรับให้เขา้ไปศึกษาในสถานประกอบการ) สามารถจ าแนกลกัษณะของ
ประเภทอาคาร (  ฺ Building Types) ได้ดงัน้ี 1) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่าง
เดียว ประกอบดว้ย สถานประกอบการท่ีใช้การดดัแปลงและปรับปรุงบา้นพกัอาศยั, 
สถานประกอบการท่ีอยูใ่นอาคารพาณิชย,์ สถานประกอบการท่ีท่ีอยูใ่นอาคารขนาด
ใหญ่ท่ีมีการใช้สอยอยา่งอ่ืนดว้ย, สถานประกอบการท่ีสร้างอาคารข้ึนใหม่เพื่อเป็นส
ปาโดยตรง”  2) สถานประกอบการท่ีให้บริการอ่ืนๆ ด้วย อาทิ บริการด้านสุขภาพ 
บริการท่ีพกัเป็นตน้ และบริการสปาไม่ไดเ้ป็นบริการหลกัเพียงอยา่งเดียว และมีหลาย
กรณีท่ีบริการสปาเป็นบริการรองของสถานประกอบการ ดงันั้น ประเภทอาคาร (  ฺ
Building Type) ของสถานประกอบการกลุ่มน้ีจึงเป็นไปตามการให้บริการหลกัของ
สถานประกอบการนั้น อาทิ เป็นอาคารประเภทโรงแรม หรือ รีสอร์ท (อตัลกัษณ์ไทย
ลา้นนาสปา: คณะสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553) 

พบวา่ผูป้ระกอบการไดมี้การน าศิลปหัตถกรรมทอ้งถ่ิน หลายชนิด เช่น ผลิตภณัฑ์จดั
สาน เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไมห้รือหวาย ภาพวาด งานไมแ้กะสลกั ตุงผา้ ตุงกระดาษ
สา ฯ มาเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างบรรยากาศภายในสปา ทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอย
และเพื่อประดบัตกแต่ง    
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นอกจากน้ีมีผูป้ระกอบสปาได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีว่า “บรรยากาศ
และการตกแต่งร้านมีส่วนส าคญัอย่างมากในการช่วยเรียกลูกคา้เขา้ร้าน โดยเฉพาะ
บรรยากาศด้านหน้าของร้านเพราะจะเป็นส่ิงแรกท่ีช่วยสร้างความสะดุดตาต่อกลุ่ม
ลูกคา้นักท่องเท่ียวท่ีเดินผ่านไปมารู้สึกสนใจและอยากเขา้มาใช้บริการ” (สัมภาษณ์ 
กฤตภคั พิชญะภกัดี, 12 มกราคม 2557)  

ภาพท่ี 4.5 ภาพก่อนและหลงัการปรับปรุงดา้นการตกแต่งร้าน ณ The Artist Spa (Chiang Mai)                  
(ท่ีมา: th.tripadvisor.com)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 องคป์ระกอบทางกายภาพและบรรยากาศการตกแต่ง ณ The Artist Spa (Chiang Mai)                  
(ถ่ายเม่ือ: วนัท่ี 12 มกราคม 2557 และจากอาร์ททิสสปาแฟนเพจ)    
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  ภาพท่ี 4.7 องคป์ระกอบทางกายภาพและบรรยากาศการตกแต่ง ณ การเวก เวลเนสส์ สปา          

(ถ่ายเม่ือ: มิถุนายน 2557 และจากสมาคมไทยลา้นนาสปา) 
 

 
      ภาพท่ี 4.8 องคป์ระกอบทางกายภาพและบรรยากาศการตกแต่ง ณ มาสุมิ สปา              

(ถ่ายเม่ือ: มิถุนายน 2557)   
 



 

100 

 

“เน่ืองจากเราเป็นสปาน้องใหม่ การจะน าความเป็นล้านนามาสร้างเป็นจุดแข็งทาง
ธุรกิจ อาจล าบากเหมือนตอ้งพยายามวิ่งตาม ในขณะสปาหลายแห่งท่ีเคา้พยายามเน้น
รูปแบบลา้นนา ไดมี้การเร่ิมพฒันากนัมาก่อนหน้าหลายปี ก็เลยเลือกท่ีจะสร้างความ
แตกต่างทางธุรกิจโดยน ากล่ินอายความเป็นลา้นนานิดๆ มาผสมผสานความเป็นสไตล์
ญ่ีปุ่น เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มหลกัทางร้านจะเป็นชาวญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่ จาก connection 
เดิมท่ีเคยประกอบอาชีเป็นไกด์น าเท่ียวญ่ีปุ่น” (สัมภาษณ์ เพ็ญวิสาข์ หล้าตะนะ , 
มิถุนายน 2557) 

ภูมิปัญญาพืน้บ้านด้านการดูแลสุขภาพ      

ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันแล้วว่าการแพทย์แผนปัจจุบนัเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ปัญหาสุขภาพได้ทั้ งหมด เน่ืองจากเป็นระบบการแพทยท่ี์มีราคาสูง ต้องพึ่ งพิง
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคญัท่ีท าให้
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่สามารถให้บริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
(ดารณี อ่อนชมจนัทร์, 2552) การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน (Indigenous Self-Care) 
เป็นภูมิปัญญาท่ีมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพให้สมดุลและสอดคล้องกับกฎทางสังคม
วฒันธรรมและกฎธรรมชาติ เป็นการดูชีวิตในมิติทางกาย ทางจิตใจ ทางจิตวิญญาณ
และทางอารมณ์ใหอ้ยูใ่นสภาวะกลมกลืมกบัรอบตวั  

ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านการดูแลสุขภาพเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์และการสืบทอดภายในชุมชนมาชา้นาน อาทิเช่น การเขา้เฝือก การรักษา
กระดูก การย  ่าข่าง แหก เช็ดหรือพิธีกรรม รวมถึงการนวด โดยการนวดพื้นบ้าน
ล้านนาถือเป็นหน่ึงในภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพท่ีมีรูปแบบท่านวดท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึงต่างจากการนวดแผนไทยหรือแบบอ่ืนๆ    

การพฒันาจดัท าตน้แบบอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปาดา้นสัมผสัท่ีไดรั้บการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐประกอบดว้ย (1) นวดพื้นบา้นลา้นนา (2) นวดลา้นนาเอ็กโซติก 
และ (3) นวดไทยลา้นนาประยกุต ์   

(1) นวดพืน้บ้านล้านนา          
ประภาส โพธ์ิทองสุนันท์ (2553) ได้ท าการวิเคราะห์ท่าทางและรูปแบบการ
นวดจากครูตน้แบบหรือหมอนวดพื้นบา้นลา้นนาในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือ ท่ี
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มีคุณสมบติัและจดัเขา้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการพฒันาอตัลกัษณ์นวดไทย
ลา้นนา (นวดพื้นบา้นลา้นนา) สรุปออกมาเป็นรูปแบบวธีิการนวดท่าอตัลกัษณ์ 
11 ท่า ประกอบดว้ย ท่าลูบ ท่าคลึง ท่ากดดนั ท่าหยิบ ท่าเข่ีย ท่ากดเข่ีย ท่าขยุม้ 
ท่ายืด ท่าควกั ท่ารีด ท่าโกย รูปแบบวิธีการนวดไม่มีช่ือเรียนเฉพาะในแต่ละท่า 
ท่าท่ีใช้จะเรียกตามลกัษณะของมือท่ีนวดต่อส่วนของร่างกายตามการใช้งาน 
รูปแบบท่านวดท่ีแตกต่างกัน สามารถแบ่งออกตามวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ
เตรียมร่างกาย อบอุ่นกระตุน้ผิวหนงัและการไหลเวียนของเลือด คือ ท่าลูบ ท่า
คลึง 2) เพื่อลดแรงตึงตวัของกลา้มเน้ือ หรือลกัษณะการเกร็งตวั คือ ท่ากด ท่า
ดนั ท่าบีบ ท่าเข่ีย 3) เพื่อยดืกลา้มเน้ือหรือเน้ือเยื่อส่วนผิว ๆ คือ ท่ากดเข่ีย ท่ายืด 
ท่าหยบิ 4) เพือ่ยดืกลา้มเน้ือหรือพงัผดืส่วนลึก ๆ คือ ท่าจก ท่ากดเข่ีย ท่าโกย  

โดยจุดประสงค์ในการนวดแบบพื้นบ้านก็เพื่อลด บรรเทาปัญหาและอาการ
ปวด เม่ือย  หรือตึงตวั ของกลา้มเน้ือและเส้นเอ็น อาการติดขดัของขอ้ต่อตั้งแต่
ศีรษะลงจรดเทา้ อนัเน่ืองมาจากการท างาน ไม่มีผูม้าขอรับการนวดรายใดท่ีไม่
มีอาการปวดหรือเม่ือยมาขอรับการนวด ซ่ึงต่างจากการนวดแบบสปาใน
ปัจจุบนัในดา้นการผอ่นคลาย 

  (2)  นวดพืน้บ้านล้านนา          
    เป็นศาสตร์การนวดท่ีน าเอาท่านวดแบบล้านนาโบราณมาประยุกต์ เพื่อสร้าง 

เอกลกัษณ์ให้สอดคล้องกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปะแบบล้านนา
อยา่งลงตวั โดยรวมเอาองคป์ระกอบของสัมผสั 3 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) สุวคนธบ าบดั 
(Aroma Theraphy) จากน ้ ามันหอมระเหยท่ีสกัดจากสมุนไพรว่าสาวหลง 2) 
ด้ าน ต รีบ าบั ด  (Music Theraphy) แล ะ  3) ด้ าน สั ม ผัส บ าบั ด  (Massage) 
โดยเฉพาะศาสตร์การนวดตอกเส้นท่ีสามารถบรรเทาอาการตึงของเส้น รวมถึง
การนวดในส่วนต่างๆ ในการบ าบดัอาการเม่ือยลา้ของร่างกาย มาผสมผสานให้
เกิดเป็นท่านวดท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะความเป็นลา้นนา ท่ีสามารถน าไปเผยแพร่ 
และสร้างความเป็นตวัตนของสปาลา้นนาให้เป็นท่ีจดจ าของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
(อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา, 2553)   

   “ทางสมาคมไทยล้านนาสปาได้มีความพยายามคิดค้นทรีทเม้นต์ท่ีเป็นสูตร
เฉพาะ  LANNA EXOTIC  ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมการบริการสุขภาพท่ีมีการต่อ
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ยอดมาจาก การหยิบยกองค์ความรู้ภู มิ ปัญญาพื้ นบ้านของล้านนาร่วม
ประยุกตใ์ช้ร่วมกบัองค์ความรู้แบบตะวนัตกเพื่อมาต่อยอดในธุรกิจสปา  อาทิ 
นวดตอกเส้น (Tok Sen Massage) ซ่ึงใชห้ลกัของการสั่นสะเทือนในการกระตุน้
กลา้มเน้ือ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ดลองวา่ถา้มาเท่ียวภาคเหนือของไทยคุณควร
จะตอ้งลองเมนูสปาตวัน้ี แต่ก็จะมีขอ้จ ากดับา้งอยา่งเช่นห้ามตอกท่ีแนวกระดูก 
คนท่ีจะให้บริการตัวน้ีได้จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีรับรองจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บรองจากกระทรวงสาธารณสุข ” (อนิดา โทณะวณิก: 
Lanna Health Fair 2555) 

 

   ภาพท่ี 4.9 การนวดตอกเส้น (Tok Sen Massage)       
(ท่ีมา: http://oasis-spa.thailand.st )  

 

  

ภาพท่ี 4.10 สมุนไพรและอุปกรณ์ตอกเส้น ฟ้าลา้นนาสปา เชียงใหม่ 
(ท่ีมา: http://www.poplartravels.com ) 
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  (3)  นวดไทยล้านนาประยุกต์          
    เป็นศาสตร์การนวดแบบผสมผสานระหวา่งการนวดแบบไทยทัว่ไป แบบราช   

ส านัก และแบบพื้นบา้นลา้นนา ประกอบดว้ย 75 ท่านวด โดยมีหลกัการและ
เหตุผลของการประดิษฐ์ “การนวดไทยล้านนาประยุกต์” อันเน่ืองมาจาก 
หัตถการ (เช่น การกด บีบ ดึง ดดั ฯลฯ) ท่ีรุน แรงบางอย่างของการนวดแผน
ไทย อาจก่อให้เกิดการบาดเจบ็บางส่วนของร่างกาย เช่น อาการเส้นประสาทถูก
กดทบัหมอนกระดูกเอวทบัเส้นประสาท ฯ  

 

      
ภาพท่ี 4.11 ท่าการนวดแบบแผนไทย (Traditional Thai Massage) 

(ท่ีมา: BSpa Consulting & Management Meritxell Llorca) 
 

ดว้ยเหตุน้ีการนวดแบบไทยลา้นนาประยุกต์จึงไดรั้บการประดิษฐ์และพฒันาข้ึนเพื่อ 
ลดความเส่ียงและเพิ่มประสิทธิภาพของการนวด มีการดัดแปลงท่านวดให้มีลีลาท่ี
สุภาพคล้ายคลึงกับการนวดแบบราชส านัก โดยละเว้นท่านวดท่ีใช้เข่า เท้า มุ่ง
สอดแทรกศิลปวฒันธรรมลา้นนา โดยละเวน้การข้าม คร่อมร่างกายของผูรั้บบริการ
นวด หรือ ท่าอ่ืนๆ ท่ีอาก่อให้เกิดความไม่สุภาพในการนวด (อตัลกัษณ์ไทยล้านนา 
สปา, 2553) ทั้งน้ีเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมแนวทางการนวดไทยแบบลา้นนาประยุกต์
แก่ผูบ้ริการและผูป้ระกอบการสปาในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง  

นอกจากน้ีโดยผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัประเด็นอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปาดา้นการ
สัมผสั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในกลุ่มผูป้ระกอบการและผูใ้ห้บริการสปา (Spa Therapist) มี
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า (ก) นวดอตัลักษณ์แบบไทยล้านนายงัไม่เป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายและ (ข) ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการนวดมีผลต่อการใหบ้ริการ ดงัน้ี 
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โดยผูใ้หบ้ริการนวด (Spa Therapist) ในสถานประกอบการแห่งหน่ึง กล่าววา่ “โดย 
ส่วนตวัพี่ก็นวดแบบตอกเส้นเป็นนะ...แต่ก็ยงัไม่เคยตอกใหบ้ริการกบัลูกคา้ ...อาจจะ
เป็นเพราะเคา้ไม่รู้จกัวา่อะไรคือการตอกเส้น ลูกคา้นกัเท่ียวไม่วา่จะฝร่ังหรือจีน ส่วน
ใหญ่ก็จะนิยมเป็นพวกนวดฝ่าเทา้ นวดไทย หรือนวดน ้ามนั มากกวา่” (สัมภาษณ์ พี่ตน้ 
กุมภาพนัธ์ 2557) 

“บริการท่ีไดรั้บความนิยมจากลูกคา้นกักลุ่มท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นนวดไทย นวด 
ฝ่าเทา้ ”(สัมภาษณ์ เพญ็วสิาข ์หลา้ตะนะ, มิถุนายน 2557)  

“จริงๆ ทางร้านก็มีความสนใจเก่ียวกับพวกนวดล้านนา ตอกเส้น แต่ด้วยข้อจ ากัด
จ านวนบุคลากรท่ียงัไม่ค่อยเพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้บวกกบัเวลาท่ีไม่ลงตวั 
ตอนน้ีก็เลยบริการตวัน้ีในเมนูสปาของทางร้าน ถา้มีโอกาสก็อยากจะส่งพนกังานของ
เราไปเทรนดอ์ยูเ่หมือนกนั”  (สัมภาษณ์ กฤตภคั พิชญะภกัดี, กุมภาพนัธ์ 2557) 

ผลติภัณฑ์จากพชื สมุนไพรพืน้บ้าน        
จากหลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปาดา้นกล่ิน และรส พบวา่ 
“มีการใหข้อ้แนะน าในการปลูกไมห้อมลา้นนา การน าน ้ามนัหอมระเหยมาใช ้มีการใช้
ผลิต ภณัฑ์ท าความสะอาด ขดั/พอก หรืออาบแช่ หรือลูกประคบจากพืชลา้นนา มีการ
น าอาหารหรือ เคร่ืองด่ืมจากภูมิปัญญาลา้นนามาประยุกต์ใช้” (อตัลกัษณ์ไทยลา้นนา 
สปา, 2553) 

การเลือกใช ้ผลิตภณัฑ์น ้ามนัหอมระเหย (Essential Oils) ในแวดวงของ สปา และอโร
มาเทอราปี กับการดูแลสุขภาพมีหลากหลายชนิด ข้ึนอยู่กับความต้องการของ
ผูใ้ช้บริการว่าตอ้งการ "สรรพคุณของน ้ ามนัหอมระเหย" ในการดูแลสุขภาพในดา้น
ใดบา้ง ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้ "น ้ามนัหอมระเหย ยอดนิยมของไทยและสรรพคุณของ
น ้ ามนัหอมระเหย" อาทิ น ้ ามนัหอมระเหยดอกกระดงังา, น ้ ามนัหอมระเหยลีลาวดี 
(ลัน่ทม), น ้ ามนัหอมระเหยกุหลาบ, น ้ ามนัหอมระเหยไมพ้วกสะระแหน่, น ้ ามนัหอม
ระเหยหญา้แฝก, น ้ ามนัหอมระเหยตะไคร้, น ้ามนัหอมระเหยกล่ินกานพลู, น ้ามนัหอม
ระเหยมะกรูด, น ้ามนัหอมระเหยกฤษณา เป็นตน้ (ระบบออนไลน์ yesspathailand) 

โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์สมุนไพรเสริมสุขภาพและผลิตภณัฑ์ส าหรับสปา ไดมี้การ
ท าการศึกษาถึงอตัลกัษณ์ลา้นนาดา้นกล่ิน โดยท าการรวบรวมชนิดพืชหอมและน ้ามนั
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หอมระเหยท่ีน่าจะน ามาใช้สร้างอตัลกัษณ์ดา้นกล่ินในสปาลา้นนา เพื่อใช้ประโยชน์
ในส่วนต่างๆของบริการในสปาลา้นนา เช่น จุดตะเกียงเพื่อให้กล่ิน เป็นส่วนผสมใน
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะในการใช้ผสมผสานกบัการนวด (กระทรวงสาธารณสุข 
2553: หนา้ 165) 

วา่นสาวหลงในภาษาลา้นนาถือเป็นพืชท่ีอยูใ่นวงศ ์ขิง ข่า (Family Zingiberaceae) อยู่
ในสกุลเดียวกับกระวาน (Genus Amomum) เป็นพืชท่ีใบและเหง้ามีกล่ินหอม ใน
ปัจจุบันมีการน าไปใช้เพื่อเตรียมน ้ ามันหอมระเหย หรือ เป็นองค์ประกอบใน
ผลิตภณัฑ์บางชนิด และเป็นท่ีสนใจในการน าไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจสปา แต่ยงัเป็น
พืชท่ีรู้จกักันในวงจ ากดั เน่ืองจากยงัขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ (ศูนยเ์ภสัชสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) ต่อมาไดมี้การศึกษาวิจยั น ้ ามนั
หอมระเหยจากวา่นสาวหลง และไดมี้การน ามาต่อยอดพฒันาผลิตภณัฑ์ตน้แบบใน 3 
รูปแบบ ไดแ้ก่ น ้ ามนัหอมระเหยเพื่อการสูดดมหรือส าหรับจุดตะเกียง(Blended Oil) 
น ้ามนันวดตวั(Massage Oil) และผลิตภณัฑข์ดัผวิ (Scrub) 

     
ภาพท่ี 4.12 วา่นสาวหลงและผลิตภณัฑต์น้แบบ     

(ท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ และ www.pharmacy.cmu.ac.th) 
 

ในส่วนของการน าเสนอความเป็นอตัลกัษณ์ไทยลา้นนา ดา้นกล่ินและดา้นสัมผสัผา่น
การใชผ้ลิตภณัฑส์ปา อาทิ ลูกประคบจากพืชลา้นนา ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ขดั/
พอกหรืออาบแช่ จากพื้นสมุนไพรหรือไมห้อมพื้นบา้น    
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 ภาพท่ี 4.13 ลูกประคบจากพืชและสมุนไพรพื้นบา้นลา้นนา (Thai Herbal Ball Massage)

 (ท่ีมา: สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ และมูลนิธิหมอชาวบา้น) 

 
   ภาพท่ี 4.14 ผลิตภณัฑส์ าหรับอาบจากไมด้อกหอม                   

 (By: Djuna  Ivereigh (2011) และจาก  www.pinterest.com/sayuriasia)     
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ภาพท่ี 4.15 ผลิตภณัฑส์ าหรับแช่จากกลุ่มไมด้อกหอม 

(ท่ีมา: มาสุมิสปา เชียงใหม่ และจาก www.rainbowtravels.in) 
 

         
ภาพท่ี 4.16 ผลิตภณัฑแ์ละทรีทเมนตจ์ากไมด้อกหอม 

(ท่ีมา: Dhara Dhevi  Dheva spa  และ www.pinterest.com/sayuriasia) 
  

http://www.rainbowtravels.in/
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ภาพท่ี 4.17 เคร่ืองด่ืมสมุนไพรพื้นบา้น 
(“Lemongrass Tea Recipe” By wwwliptonteaandhoney.com) 

 

 
   ภาพท่ี 4.18 เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพรและขนมตม้ไส้ถัว่แดง    

 (โดย: มาสุมิสปา เชียงใหม่ ) 
 

     ศิลปะดนตรี การฟ้อนร า   
ด้านการน าเสนออตัลกัษณ์จากน าศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน 
ศิลปะดนตรีและการฟ้อนร ามา มาถ่ายทอดและเผยแพร่ผ่านบริบทของ
อุตสาหกรรมสปา จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบว่า 
(ก) มีการจดัท าตน้แบบเพลงอตัลกัษณ์ลา้นนาท่ีใช้ในสถานประกอบการสปา 
และ (ข) มีการน าศิลปะการฟ้อนร ามาประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ เพื่อการเตรียมสภาพทางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ของผู ้ให้บริการ 
นอกจากน้ีพบว่า (ค) ไดมี้น ามาต่อยอดเป็นบริการเสริมในสถานประกอบการ
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สป า เพื่ อ เพิ่ ม ค วามหลากหล ายในก ารให้ บ ริก ารลู กค้า รวมทั้ ง  (ง ) 
ศิลปะการแสดง 

“การประพันธ์คีตบ าบัดล้านนาเป็นดนตรีบ าบัดทางเลือก (Healing Music) 
จุดมุ่งหมายเพื่อน ามาใชป้ระกอบการนวดบ าบดัในสถานประกอบการสปา ให้
ผูรั้บการบ าบดัเกิดความรู้สึกผ่อนคลายอย่างมีประสิทธิภาพ ...โดยเน้นการใช้
คุณลักษณะของดนตรีพื้นเมืองล้านนาท่ีมีความสามารถในการบ าบัด” (อัต
ลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา, 2553) 

“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดัท าโครงการศูนยพ์ฒันา 
ศกัยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพส าหรับประชาชนกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน (กลุ่มลา้นนา) ซ่ึงการอบรมฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ เป็นหลกัสูตรหน่ึงใน
หลักสูตรการบริการสปาเพื่อสุขภาพขั้นสูง ให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องการ
บริการสปาเพื่อสุขภาพ ทุกระดับ ทั้ งผู ้ประกอบธุรกิจ ผู ้ด  าเนินงาน และผู ้
ให้บริการ เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้ด้านบริการสปาเพื่อสุขภาพ มี
พฒันาการบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีคุณภาพเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั” (ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ, 2553)  

รูปแบบการน าฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพกบัการน ามาประยุกตใ์ชใ้นภาคอุตสาหกรรม
สปา ไดมี้การส่งเสริมให้น าการฟ้อนเจิงมาใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพและ
เพื่อเตรียมร่างกายของผูใ้ห้บริการสปา (Spa Therapist) นอกจากน้ีจากการ
สังเกตุจากเมนูสปาผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ แผ่นพบั เว็บไซต์ พบว่ามีสถาน
ประกอบการไดน้ าการฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพมาประยุกตใ์ชเ้ป็นกิจกรรมเสริมใน
การรองรับลูกคา้   

“หน้าท่ีหลกัของ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ คือการให้แขกท่ีมาพกัผ่อนได้รับการดูแล 
ปรนนิบัติสุขภาพทั้ งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงจิตวิญญาณให้กลับคืนสู่
สภาวะสมดุลด้วยศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซ่ึงผสมผสาน
ระหวา่งศาสตร์การบ าบดัสุขภาพแบบแผนไทย แผนตะวนัออก และพุทธวิธี ...
จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ไดจ้ดัเตรียมหลากหลายกิจกรรมเพื่อสุขภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตามแบบฉบบัของจีรัง อาทิ ออกก าลงักายดว้ยการฟ้อนเจิง ฤาษีดดัตน 
โยคะ ท าสมาธิ ฝึกลมปราณพิชิตโรค รวมถึงกิจกรรมเรียนรู้มรดกภูมิปัญญา
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ไทย แกะสลัก ท าลูกประคบ และ การสปาวิถีชาวบ้าน เรียนรู้ท าอาหารเพื่อ
สุขภาพ ตามธาตุเจา้เรือน” (จีรัง เฮลธ์ วลิเลจ, 2557) 

 
  ภาพท่ี 4.19 กิจกรรมเพื่อสุขภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของจีรังเฮลธ์ วลิเลจ 

  (ท่ีมา: www.jirunggroup.com)         
     

ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารพบวา่ เจิง เป็นการร่ายร าตามกระบวนท่าตามแบบแผน 
ท่ีแสดงออกถึงศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัของชายชาวลา้นนา ค าวา่ “เจิง” เป็นค า
ในภาษาไทยเหนือมีความหมาย เช่นเดียวกบัค าวา่ “ เชิง” ในภาษาไทยภาคกลาง
คือ ชั้นเชิง ซ่ึงหมายถึงศิลปะการต่อสู้ แสดงออกโดยการน าท่าทางลวดลายใน
การต่อสู้ของกระบวนท่าตามแบบแผนการต่อสู้ท่ีใชอ้ยูใ่นชีวิตประจ าวนัหรือใช้
ท าการรบในสงคราม ทั้งดว้ยมือเปล่าและดว้ยอาวุธ มาร่ายร าประกอบเขา้กบั
จงัหวะกลอง ด้วยลีลาท่ีอ่อนช้อยงดงามอันแฝงไวซ่ึ้งความแข็งแกร่งดุดัน 
เรียกวา่ “ฟ้อนเจิง” (เบญ็จรัตม ์มาประณีต, กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 2556) 

โดยในต่อมา ค าว่าเจิง ในการฟ้อนประกอบอาวุธต่าง ๆ ได้กร่อนหายไป จึง 
เรียกการฟ้อนเจิงประกอบอาวุธต่าง ๆ ตามช่ือของอาวุธนั้น ๆ คือ ฟ้อนไมฅ้อ้น 
ฟ้อนหอกฟ้อนดาบ ฟ้อนลา และเรียกการฟ้อนด้วยมือเปล่าน้ีว่า ฟ้อนเจิง มกั
ด าเนินร่วมกบั ตบบ่าผาบ หรือตบมะผาบ คือการใชมื้อทั้งสองขา้ง ตบไปท่ีส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อให้เกิดเสียงดงั ดว้ยท่าทางท่ีสง่างาม นยัวา่เป็นการปลุก
เสกให้ร่างกายมีความคงกระพนัชาตรีตามความเช่ือของคนสมยัก่อน โดยใน
ระหวา่งการตบมะผาบจะมีการร่ายคาถาท่ีไดร้ ่ าเรียนมาไปดว้ย ปัจจุบนัการฟ้อน
เจิงท่ีสมบูรณ์แบบนั้นหาชมไดย้ากแลว้ จะมีให้ไดช้มบา้งก็เพียงการน าเอาฟ้อน
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เจิงบางส่วนเข้ามาประกอบก่อนท่ีจะฟ้อนเจิงดาบเท่านั้น กล่าวคือ ช่วงฟ้อน
ก่อนท่ีจะมีการหยิบดาบข้ึนมาร านั้น จะท าการฟ้อนดว้ยมือเปล่า หรือฟ้อนเจิง
ก่อนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ การฟ้อนเจิงดาบนั้นยงัไดรั้บความนิยมมาก ทั้งในการ
แสดงประกอบการตีกลองในงานบุญหรือเทศกาลต่าง ๆ ของวดั เช่น ในขบวน
แห่ครัวทานเขา้วดั ดงันั้นเชิงการต่อสู้ด้วยมือเปล่า หรือเชิงดาบองล้านนา จึง
เหลือเพียง “การฟ้อนดาบ – ฟ้อนเชิง” ท่ีมีลกัษณะ เพียงการแสดงดงัท่ีเห็นอยู่
ในปัจจุบนัเท่านั้น          

จากการศึกษาพฒันาการของ “เจิง” ตามวิถีของชาวลา้นนาท่ียงัคงไดรั้บการสืบ 
สานจากอดีตมาสู่ปัจจุบนั จะพบวา่ การฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ ถูกดดัแปลงมาจาก
การฟ้อนเจิงล้านนา กระบวนท่าจะไม่โลดโผนมากนัก เน้นการออกก าลงักาย
ครบทุกส่วนของร่างกายเป็นหลัก แต่ยงัคงความสวยงามแฝงไปด้วยความ
แข็งแกร่งและพละก าลงั ในแง่มุมหน่ึงเราจะเห็นถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบใน
การสืบทอดเพื่อน ามาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีความสอดคล้องต่อกระแส
ความนิยมและบริบทในสั งคมแต่ละยุค  ในท านองเดียวกับในบ ริบท
อุตสาหกรรมสปาและการท่องเท่ียวในปัจจุบนั 

     

   
ภาพท่ี 4.20 ภาพศิลปะการแสดงการการฟ้อนเทียนของภาคเหนือ 

(ท่ีมา: www.dharadhevi.com) 
 

 ด้านประเพณ ี          
ผลจากการศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญร่วมกับ    
การศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพของ
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จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดน้ าออกมาเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารเพื่อการตลาด
ทางอินเตอร์เน็ต พบวา่ 
"จากหลกัเกณฑ์การประเมินคุณภาพอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา ดา้นการบริหาร
จดัการอตัลกัษณ์ล้านนาสปาแบบยัง่ยืน ดา้นวฒันธรรม ประเพณี ในขอ้ท่ี 5.1 
ไดร้ะบุไวว้่า"ผูบ้ริ หารมีการสนับสนุนการน าอตัลกัษณ์ลา้นนามาใช้ในสถาน
ประกอบการ มีส่วนร่วมในงานศิลปวฒันธรรม ประเพณีลา้นนาท่ีชุมชนจดัข้ึน
ในเทศกาลต่างๆ และพนกังานมีส่วนร่วมในการน าวฒันธรรมลา้นนามาใชใ้น
การประกอบอาชีพ " (อตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา, 2553 หนา้ 348)   

โดยการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
ของจังหวดัเชียงใหม่ท่ีได้น าออกมาเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารเพื่อ
การตลาดทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมพบว่า ผูป้ระกอบการมีการน าวฒันธรรม
ประเพณีของลา้นนามาประยุกต์ใช้ในสปา อาทิ  “ประเพณีการลอยโคมยี่เป็ง” 
ซ่ึงนบัเป็นประเพณีท่ีเก่าแก่ท่ียึดถือและปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาตั้งแต่โบราณกาล  
การจุดโคมลอยปล่อยข้ึนสู่ท้องฟ้าเพื่อเป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
สรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยตามคติความเช่ือเก่ียวกบัการปล่อยว่าวไฟหรือ
โคมลอยน้ี ชาวบา้นมกัมีความเช่ือกนัวา่ เพื่อใหว้า่วไดน้ าเอาเคราะห์ร้ายภยัพิบติั
ต่างๆ ออกไปจากหมู่บ้าน ดงันั้นว่าวหรือโคมลอยท่ีปล่อยข้ึนไปถ้าไปตกใน
บา้น ใครบ้าน นั้นตอ้งจะท าพิธีสะเดาะเคราะห์ เพื่อล้างเสนียดจญัไรทั้งปวง
ออกไป (paiduaykan, 2552) ต่อมาไดมี้การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบนั 
กลายเป็นกิจกรรมท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมใน
ประเพณีการลอยโคมยีเ่ป็งท่ีจดัข้ึนในช่วงเทศกาลลอยกระทง   
 

    ภาพท่ี 4.21 ภาพกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง    
 (ท่ีมา: โอเอซิสแฟนเพจ)  
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“ในส่วนของการจดักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีทอ้งถ่ิน ถือเป็นหน่ึง 
ในกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เพราะลูกคา้สปากลุ่มหลกัๆ ท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยูแ่ลว้ ซ่ึงเคา้ก็จะมีความสนใจกบัวฒันธรรม
ของบา้นเรา อยา่งกิจกรรมการปล่อยโคมก็ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจ แต่ก็
จะมีขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ี ถึงแม้จะอยู่ชั้นล่างสุดแต่ก็ตั้งอยู่เขตพื้นท่ีของทาง
โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด” (สัมภาษณ์ เพญ็วสิาข ์หลา้ตะนะ, มิถุนายน 2557) 

ด้านภาษา          
ภาษาลา้นนา หรือค าเมือง เป็นภาษาประจ าราชอาณาจกัรลา้นนามาเป็นระยะ
เวลานาน ตามประวติัศาสตร์ล้านนา ภาษาล้านนาเป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ ความเป็นชนชาติท่ีมีอารยธรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีใชเ้พื่อการติดต่อส่ือสาร
กนัในอดีต ภาษาลา้นนามีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ในสมยัโบราณการบนัทึกส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเป็นขอ้มูลความรู้ดา้นต่าง ๆ จะมีการประดิษฐ์อกัษรใชแ้ตกต่างกนั ซ่ึง
ถือเป็นภาษาถ่ินทางภาคเหนือของไทย  

ในส่วนของการน าเสนออตัลกัษณ์ผา่นการใชภ้าษาพื้นเมืองเพื่อการส่ือสารใน 
บริบทของอุตสาหกรรมสปาลา้นนา จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั พบวา่ (ก) มีการน าใหผู้ใ้หบ้ริการมีการส่ือสารโดยใชภ้าษา
ลา้นนา และมีการน ามา (ข) ประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์ความเหมาะสม ดงัน้ี 

จากหลกัเกณฑ์การประเมินคุณภาพอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา ดา้นการบริการ
และการตอ้นรับ ไดร้ะบุไวว้า่ “ควรให้มีการส่ือสารใชภ้าษาลา้นนา บริการดว้ย
กิริยาความอ่อนช้อย เรียบร้อยในรูปแบบชาวล้านนา เมนูการบริการมี
เอกลกัษณ์แบบลา้นนา และมีการให้ขอ้มูลอตัลกัษณ์แก่ลูกคา้” (อตัลกัษณ์ไทย
ลา้นนาสปา, 2553) 

“ดา้นการส่ือสารโดยใชภ้าษาพื้นเมือง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารระหวา่ง
การตอ้นรับและให้บริการลูกคา้กลุ่มท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวคนไทยมากกวา่ต่างชาติ 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัในการส่ือสาร ...แต่ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนตามหลักของงานบริการท่ี ดีก็นับว่ามี ส่วนส าคัญ  เพราะอย่าง
นกัท่องเท่ียวคนจีนก็มีค่อนขา้งเยอะท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร” 
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เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย         
การแต่งกายจดัเป็นภาษาทางวตัถุ (Object Language) ประเภทหน่ึงท่ีใชส่ื้อสาร   
ระหวา่งกนั การแต่งกายของบุคคลจะถูกแปลความ ประเมิน และตดัสิน โดยดู
จากเส้ือผา้ ทรงผม รองเทา้ และเคร่ืองประดบัท่ีสวมใส่ นอกจากน้ียงัจดัเป็นอีก
หน่ึงองค์ประกอบส าคญัท่ีสามารถสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ขององค์กรหรือทาง
ธุรกิจไดด้ว้ยเช่นกนั        

ในการน าเสนออตัลกัษณ์ “ความเป็นลา้นนา” ผา่นการเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
ผลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัร่วมกบัการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ
ของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพของจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีได้น าออกมา
เผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารเพื่อการตลาดทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม พบว่า 
ผูป้ระกอบการไดมี้การน าเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายมาประยุกต์ใช้ในสปาดว้ย
รูปแบบท่ีหลากหลาย ดังต่อไปน้ี  (ก) การน าเสนออตัลักษณ์เพื่อสะท้อนถึง
ภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ (ข) เพื่อประโยชน์ใช้สอยทั้งในส่วนของผูใ้ห้บริการนวด 
และผูม้ารับบริการสปา  รวมทั้ง (ค) เพื่อจ าหน่ายเป็นสินคา้ของท่ีระลึก  

 

         
ภาพท่ี 4.22 การน าเสนอความเป็นอตัลกัษณ์ผา่นเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ฟ้าลา้นนาสปา จ. เชียงใหม่

  (ท่ีมา: www.spaloveyou.com) 
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ภาพท่ี 4.23 เคร่ืองแต่งกายพนกังานตอ้นรับและพนกังานสปา ลานนาค าสปา จ. เชียงใหม่ 
(ท่ีมา: www.spaloveyou.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.24 เคร่ืองแต่งกายพนกังานตอ้นรับและพนกังานสปา มาสุมิสปา จ.เชียงใหม่   
(ท่ีมา: www.spaloveyou.com)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.25 มุมจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ปาและสินคา้ท่ีระลึก มาสุมิสปา จ.เชียงใหม่  
(ท่ีมา: www.spaloveyou.com)    
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         ด้านค่านิยมความเช่ือ  
   การน าเสนออตัลกัษณ์ท่ีเป็นวถีิปฏิบติัเชิงนามธรรม (Invisible) จบัตอ้งไม่ได ้โดย 

การศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการรวมทั้งผูใ้หบ้ริการสปา (Spa Therapist) ยงัคงมีการ
สืบทอดพิธีกรรมความเช่ือพิธีกรรมการบูชาไวค้รูเป็นกิจวตัรประจ าวนัท่ีจะกระท า
ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน หรือก่อนการนวดเป็นประจ าทุกวนัท่ีมาท างาน โดยกระท า
เป็นหมู่หรือรายบุคคลตามความเหมาะสมมีการน าวฒันธรรมประเพณีของลา้นนา
มาประยกุตใ์ชใ้นสปา  

“รูปแบบพิธีการบูชาครูสืบทอดจากพิธีพราหมณ์ ซ่ึงถือว่าพิธีบูชาครูหรือพิธีไหว้
ครูเป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นมงคลอนัส าคญั เพราะเป็นท่ีประจกัษดี์วา่ศาสตร์แขนง
น้ีเป็นศิลปะวทิยาการท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัประสบการณ์ความช านาญจากครูเป็นอยา่ง
มากจะศึกษาหาความรู้จากต าราเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้การประกอบพิธีบูชาครู อนั
เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือครูจึงมีความส าคญัต่อการสร้างความ
ผกูพนัธ์ทางจิตใจระหว่างศิษยก์บัครูผูท่ี้จะถ่ายทอดความรู้ให้ หากผูใ้ดขาดความ
กตญัญูรู้คุณหรือดูถูกเหยยีดหยามครูบาอาจารย ์ก็ยากท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีดีงามจากท่าน
เหล่านั้น เพราะถือวา่เป็นการให้ความรู้แก่ผูข้าดคุณธรรมจริยธรรม เปรียบไดก้บั
การใหแ้กว้แก่วานร หรือการใหอ้าวธุแก่โจร” (บา้นสวนพอเพียง ออนไลน์ 2554 ) 

 

 

ภาพท่ี 4.26 ห้ิงบูชาการไหวค้รูก่อนการปฎิบติังาน “การเวก เวลเนสส์ สปา  
(Kalavek Wellness Spa)” 

 (ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2557) 
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ภาพท่ี 4.27 ห้ิงบูชาการไหวค้รูก่อนการปฏิบติังาน "มาสุมิ สปา (Masumi Spa)”  
(ถ่ายเม่ือ: มิถุนายน 2557)   

   
 4.2.2  การถ่ายทอดและเผยแพร่อตัลกัษณ์ผ่านกจิกรรมส่ือสารทางการตลาด   

การส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบทอุตสาหกรรมสปาลา้นนา นอกเหนือจากการถ่ายทอด 
ภาพตัวแทนของอัตลักษณ์ ในบ ริบท อุตสาหกรรมสปา ทั้ ง  5 ด้าน  ด้าน รูป  
(สถาปัตยกรรม การตกแต่ง อุปกรณ์ เคร่ืองใช้) ด้านกล่ินและรส (สมุนไพร น ้ ามนั
หอมระเหย) ดา้นเสียง (เสียง และ ดนตรี) และดา้นสัมผสั (การนวด) ปัจจุบนัแนวคิด
การส่ือสารเชิงบรูณาการถือเป็นกระบวนทศัน์ของการส่ือสารร่วมสมยัท่ีมีความส าคญั 
ในการส่งสาร (Key Message) ไปยงัผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย ผา่นวธีิการเลือกใชส่ื้อและ
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย โดยผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมี
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย กล่าวคือ  (ก) รัฐพยายามสนบัสนุนกิจกรรมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ในภาพรวม ในขณะเดียวกันพบว่า (ข) ปัญหางบประมาณและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อ (ค) ความต่อเน่ืองของการส่ือสารและ (ง) ขอ้จ ากดั
ดา้นความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายและการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้
เน่ืองจากขาดผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคลากรด้านการส่ือสารในองค์กรและพบว่า (จ) จิต
บริการ (Service mide) ความอ่อนนอ้มถ่อมตนและการให้บริการท่ีเป็นมิตร ยงัคงเป็น
เคร่ืองมือการตลาดมีทรงประสิทธิภาพ โดยท่ีไม่ตอ้งมีตน้ทุนการลงทุนดา้นการเงิน
“เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็น Medical Hub นอกจากการพฒันาสินค้าและบริการ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากล ในส่วนของการเพิ่มขีดศกัยภาพทางการแข่งขนั ในส่วนของ
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ทางภาครัฐ (ส านกังานส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่)
ได้ร่วมมือกบัทางส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ด าเนินกิจกรรมดา้นการตลาด
และประชาสัมพนัธ์ เช่น การเขา้ร่วมงานประชาสัมพนัธ์ในระดบัโลก การเขา้ร่วมงาน
แสดงสินคา้นานาชาติในประเทศ การจดัคณะผูแ้ทนระดบัสูงภาครัฐเดินทางไปเจรจา
การคา้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ การจดัประชุมบริการสุขภาพ
นานาชาติ  การจัดท าส่ือประชาสัมพัน ธ์ ต่างๆ  ทั้ ง น้ี เพื่ อ เป็นการช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการคา้ให้กบัธุรกิจบริการสุขภาพของ
จงัหวดัเชียงใหม่” (สัมภาษณ์ พลแกว้ วชัระชยัสุรพล, มกราคม 2556) 

“นอกจากการพฒันาสินคา้และบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล ในส่วนของภาครัฐ 
เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนด้านการตลาดเชิงรุกและการประชาสัมพนัธ์อย่างเป็น
ระบบ... แต่มีบา้งส าหรับในบางปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ขอ้จ ากดัดา้นการ
จดัสรรปัญหางบประมาณก็มีผลต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินจดักิจกรรมโดยเฉพาะ
ดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์” (สัมภาษณ์ พลแกว้ วชัระชยัสุรพล, มกราคม 2557) 

“ลูกค้าเป้าหมายกลุ่มหลักของสปาส่วนใหญ่คือ ลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ รูปแบบสปาหรือการนวดท่ีลูกคา้จะรู้จกักนัเป็นอยา่งดีก็คือนวดไทย การ
ประชาสัมพนัธ์ในภาพรวม ท่ีมีเพียงในบางช่วงท าให้ดูไม่ค่อยมีความต่อเน่ือง ซ่ึงก็
น่าจะผลท าให้สปาในรูปแบบล้านนาไม่เป็นท่ีแพร่หลายเท่ากับการนวดแบบ
ไทยสปา” (สัมภาษณ์ เพญ็วสิาข ์หลา้ตะนะ, มิถุนายน 2557)     

ซ่ึงสอดคล้องกับ ผูใ้ห้บริการนวด (Spa Therapist) ในสถานประกอบการแห่งหน่ึง 
กล่าวว่า “โดยส่วนตวัพี่ก็นวดแบบตอกเส้นเป็นนะ...แต่ก็ยงัไม่เคยตอกให้บริการกบั
ลูกคา้ ...อาจจะเป็นเพราะเคา้ไม่รู้จกัวา่อะไรคือการตอกเส้น ลูกคา้นกัเท่ียวไม่วา่จะฝร่ัง
หรือจีน ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นพวกนวดฝ่าเทา้ นวดไทย หรือนวดน ้ ามนั มากกว่า” 
(สัมภาษณ์ พี่ตน้ กุมภาพนัธ์ 2557) 

“ ปัจจุบนัมีส่ือต่างๆ ท่ีสามารถช่วยในการ PR (Public Relations) หลากหลายช่องทาง
ก็จริงแต่ราคาค่าบริการก็มกัจะค่อนข้างสูง ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวก็มีหลากหลาย
สัญชาติ ท าให้ต้องลงทุนไปกับงบด้านน้ีเยอะ...หลักๆ ท่ีร้านจะเน้นเป็นพวกส่ือ
โฆษณาท่ีลงในนิตยสาร หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน Map แผนท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากร้านเรา
เป็นสปาขนาดเล็กไม่ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะคอยดูแล อยา่งเวบ็ไซตข์องทางร้านตอนน้ี
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ก็ยงัไม่มีเพราะยงัหาคนจดัท าอยูไ่ม่ได ้จะมีเฉพาะหนา้แฟนเพจร้านท่ีช่วยดูกนัเองกบัพี่
เจา้ของแต่ถา้ช่วงไหนท่ียุง่ๆ ลูกคา้เยอะก็จะไม่ค่อยไดโ้พสรูปหรือขอ้ความ”  
(สัมภาษณ์ กฤตภคั พิชญะภกัดี, 12 มกราคม 2557) 

“ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ของทางร้า ไดแ้ก่ ป้ายดา้นหน้าร้าน แผ่นพบั โบวช์วัร์ 
แต่เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มหลกัท่ีมาใช้บริการของทางร้านจะมากนัแบบเป็นคณะทวัร์ ท่ี
เราติดต่อผ่านบริษทัท่องเท่ียว ในช่วงท่ีกระแสบา้นเมืองไม่ค่อยสงบ ก็มีผลกระทบ
บา้งต่อยอดการเขา้ใช้บริการจากลูกคา้กลุ่มน้ี ...ก็จะเน้นเป็นกลุ่มลูกคา้ประจ าท่ีเคย
เดินทางมาใชบ้ริการกบัทางร้านแทน ลูกคา้กลุ่มน้ีเคา้จะค่อนขา้งเขา้ใจวา่กระแสข่าว
ในบางทีก็ไม่ได้มีผลต่อความปลอดภยัของพวกเขามากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ า หรือมาเท่ียวระยะยาวเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ลูกคา้หลาย
ท่านเขาก็จะมีหมอนวดประจ า ถา้ลูกคา้โทรจองไวล่้วงหน้าเราก็จะล็อคคิวหมอนวด
คนนั้นไวใ้ห”้ (สัมภาษณ์นราพร ฉตัรดร, มิถุนายน 2557) 

“แมส้ัดส่วนลูกคา้กลุ่มหลกัท่ีมาใช้บริการจะเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติมากกวา่คนใน
พื้นท่ี...ซ่ึงส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเชียงใหม่เพียงทริปสั้ นๆ ไม่ถึงสัปดาห์ 
แต่พบวา่มีจ านวนเยอะเหมือนกนัท่ีลูกคา้กลุ่มเดิมเลือกท่ีจะเขา้ใชบ้ริการสปาของทาง
ร้านซ ้ า บางกลุ่มหรือบางครอบครัวเดินทางมาเท่ียว 5 วนัแต่มาเขา้สปาของท่ีร้าน 3 วนั 
บางคนมาทุกวนัเลยก็มี ...อาจจะด้วยบรรยากาศความเป็นกนัเองในการตอ้นรับและ
ให้บริการท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง บางทีก็เป็นไกด์จ  าเป็น ให้ค  าแนะน า ข้อมูลเช่นการ
เดินทาง บางคร้ังถึงขั้นช่วยโบกรถต่อรองราคาค่าโดยสารใหด้ว้ยก็มี ” (สัมภาษณ์  
กฤตภคั พิชญะภกัดี, 12 มกราคม 2557) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุริม โอทกานนท์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด ไดก้ล่าวถึง เคร่ืองมือ
การตลาดอย่างหน่ึงท่ีมกัใช้ไดผ้ลมาตลอดและไม่มีตน้ทุนการลงทุนดา้นการเงิน ใน
ประเด็นท่ีวา่ “การเป็นเจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ถา้มีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะท า แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากจนเกินไปนกั...ในสภาวะท่ีสินคา้มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนคือ
การสร้างความแตกต่างบนความรู้สึกของลูกคา้ เคร่ืองมือการตลาดอย่างหน่ึงท่ีมกัใช้
ไดผ้ลมาตลอดและไม่มีตน้ทุนการลงทุนดา้นการเงินคือ “การอ่อนนอ้มถ่อมตน”  
(บุริม โอทกานนท,์ 2550) 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์วฒันธรรมประดิษฐ์และการส่ือสารอตัลกัษณ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรม 
สปาล้านนา มีวตัถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐ์สร้างเชิง
วฒันธรรมของอุตสาหกรรมสปาลา้นนา 2. เพื่อศึกษาการส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบทอุตสาหกรรม 
สปาลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่    

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) เก็บขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม คือ บุคลากรตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีด้านนโยบาย นักวิชาการ หรือผู ้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และ
ผูป้ระกอบการจ านวน 3 ราย ร่วมกบัการวเิคราะห์เอกสาร (Document analysis)  

5.1 สรุปผลการศึกษา            

ผลจากการวจิยัเชิงคุณภาพสามารถสังเคราะห์ประเด็นดา้นกระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐส์ร้าง
เชิงวฒันธรรมและการส่ือสารอตัลกัษณ์ผา่นบริบทอุตสาหกรรมสปาลา้นนา สามารถจดัหมวดหมู่
ประเด็นหลกัได ้5 ประเด็นดงัน้ี 

 5.1.1  กระบวนการร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟูทางวฒันธรรม       
  5.1.1.1  การรวบรวมองคค์วามรู้วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน  
  5.1.1.2  การนิยามความหมายความเป็นอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา  
  5.1.1.3  การคดัสรรและเลือกใชว้ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน   

 5.1.2  การประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรม        
  5.1.2.1  แนวคิดในการประยกุตใ์ช ้       
  5.1.2.2  ความสอดคลอ้งและเหมาะสมในการประยกุตใ์ช ้  
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 5.1.3  การพฒันาและการสนับสนุน         
  5.1.3.1  การพฒันาและสนบัสนุนในภาพรวม      
  5.1.3.2  การพฒันาสินคา้และบริการของอุตสาหกรรมสปาลา้นนา 

 5.1.4  การส่ือสารอตัลกัษณ์          
  5.1.4.1  การน าเสนออตัลกัษณ์ผา่นองคป์ระกอบในสปา     
   5.1.4.2  การน าเสนออตัลกัษณ์ผา่นกิจกรรมส่ือสารทางการตลาด  
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ภาพท่ี 5.1 โครงสร้างประเด็นกระบวนการฟ้ืนฟูและประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรมและการส่ือสาร 

อตัลกัษณ์ในบริบทอุตสาหกรรมสปาลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่   
 
 
 
 

5.1.1.1 การรวบรวมองคค์วามรู้วฒันธรรม 

และภูมิ ปัญญาทอ้งถ่ิน      
5.1.1.2 การนิยามความหมายความเป็น อตั
ลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา       
5.1.1.3 การคดัสรรและเลือกใชว้ฒันธรรม 

แลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5.1.2.1 แนวคิดในการประยกุตใ์ช ้        
5.1.2.2 ความสอดคลอ้งและเหมาะสมในการประยกุต ์

ใช ้

 5.1.3.1 การพฒันาและสนบัสนุนในภาพรวม    
5.1.3.2 การพฒันาสินคา้และบริการของ 
อุตสาหกรรมสปาลา้นนา   

 5.1.4.1 การน าเสนออตัลกัษณ์ผา่นองคป์ระกอบ 

ในอุตสาหกรรมสปา     
5.1.4.2 การน าเสนออตัลกัษณ์ผา่นกิจกรรม 

ส่ือสารทางการตลาด  

5.1.1 กระบวนการร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟูทางวฒันธรรม   

5.1.3 การพฒันาและการสนบัสนุน 

 5.1.2 การประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรม  

5.1.4 การส่ือสารอตัลกัษณ์ 

 กระบวนการฟ้ืนฟูทางวฒันธรรมและประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรม  

       และการส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบทอุตสาหกรรมสปาลา้นนา    
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา          

  การอภิปรายผลการศึกษา จะอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทั้ง 2 ขอ้ ดงัน้ี 

 5.2.1  กระบวนการฟ้ืนฟูและประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมในบริบทอุตสาหกรรม 
  สปาล้านนาของจังหวดัเชียงใหม่ 

  5.2.1.1  กระบวนการร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟูทางวฒันธรรม     

   อภิปรายผลไดว้่า กระบวนการฟ้ืนฟูและฟ้ืนฟู “ความเป็นลา้นนา” ในบริบท 
ของอุตสาหกรรมสปา เร่ิมตน้มาจากนโยบายจากส่วนกลางมาสู่การพฒันา
ดา้นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
สถาบนัการศึกษาภายในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยได้ “มีการระดมท าการศึกษา
และรวมรวมองคค์วามรู้ผา่น การสร้างวตัถุตามวถีิชีวติของชาวลา้นนาในอดีต 
รวมถึงทบทวนองคค์วามรู้ของอตัลกัษณ์ลา้นนาเพื่อวเิคราะห์อตัลกัษณ์ลา้นนา
ผ่านโบราณวตัถุในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการศึกษาอัตลักษณ์ล้านนาผ่าน
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมทางศาสนา เคร่ืองแต่งกายตามวิถีชีวิต
ลา้นนา และเคร่ืองใชใ้นพิธีกรรมประเพณีลา้นนาในอดีต” (อตัลกัษณ์ไทยสปา
ลา้นนา, 2553) และอตัลกัษณ์ร่วมสามารถสร้างลกัษณะเฉพาะ (Uniqueness) 
ความเป็นทอ้งถ่ินท่ีแตกต่าง ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีมาช่วยเก้ือหนุนใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และบริการอย่างสอดคลอ้งต่อประโยชน์ใช้
สอยในอุตสาหกรรมสปา” (อุทิศ อติมานะ, 2553) “การส่งเสริมการต่อยอด
ทุนเชิงวฒันธรรมรวมถึงเร่ืองราวและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นจุดแข็งในการ
ช่วยสร้างจุดเนน้และความแตกต่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั” (Uniqueness)  (อุทิศ 
อติมานะ, 2553) จะเห็นไดว้่าอตัลกัษณ์ คือ “ลกัษณะส าคญัท่ีแสดงหรือบ่งช้ี
ถึงศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถีชุมชน 
และเป็นท่ียอมรับในวงกวา้งวา่สามารถน ามาเป็นบรรทดัฐานในการน ามาเป็น
ฐานความรู้ในการผลผลิตสินคา้และบริการ” ในแง่ของกระบวนการผลิตและ
ผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม เราจะเห็นกระบวนการเลือกสรรวฒันธรรมมาเพียงแค่
บางส่วนในขณะท่ีวฒันธรรมอีกส่วนหน่ึงก็จะหายไป โดยไม่ไดรั้บเลือกหรือ
ถูกกล่าวถึง (Williams อา้งถึงใน กาญจนา 2551, 664) ความเป็นอตัลกัษณ์จึง
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เป็นเร่ืองของการหยิบยกและให้ความส าคญักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนน ามาซ่ึงการ
ตีความหมายใหม่ๆ ใหก้บัวฒันธรรม 

   ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจสปาลา้นนา “มีความพยายามท่ีจะต่อยอดสร้างความ
แตกต่าง และลกัษณะเฉพาะตวัดว้ยการประยุกต์ใชจ้ากอตัลกัษณ์ลา้นนา เช่น 
ทรีทเมนต ์และเมนูสปาท่ีเป็นสูตรเฉพาะ” (อนิดา โทณะวณิก, 2556) และใน
ปี 2553 ไดมี้ความพยายามพฒันาหลกัเกณฑคุ์ณภาพอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา 
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่  
“ไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณามาตรฐาน 5 ดา้นดงัน้ี (ก) ดา้นรูป  
1) การตกแต่งภายนอกและการตกแต่งภายใน 2) อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ การแต่ง
กายและส่ิงแสดงภาพลกัษณ์ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว เว็บไซต์ฯ (ข) ด้านกล่ิน 
และรส (ค) ด้านเสียง (ง) ด้านสัมผสั 1) การบริการ การตอ้นรับ 2) การนวด
ไทยล้านนา (ค) ด้านการบริหารจดัการอัตลักษณ์ล้านนาสปาแบบยัง่ยืน”    
(อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา 2553) จะเห็นได้ว่าเป็นความพยายามคัดสรร 
เลือกใช้ว ัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินมาสู่ความเป็นมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมสปาลา้นนาท่ีถูกสร้างข้ึนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบนัการศึกษา จึงประสบปัญหา “ผูป้ระกอบการบางรายไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการปรับปรุงและพฒันาตามหลักเกณฑ์และส่ิงท่ีควรจะเป็น ซ่ึง
สร้างความหนกัใจใหค้ณะกรรมกรรมการพอสมควร” (สัมภาษณ์ กรกฎ  

   ใจรักษ,์ มีนาคม 2557) 

  5.2.1.2  การประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรม 

   อภิปรายผลไดว้่า การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม เป็นห่วงโซ่ท่ีมีการ
ขยายตวัและมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมาก สามารถสร้างสินคา้ใหม่ๆ ท่ีมี
คุณค่าได้อย่างต่อเน่ือง โดยจะให้ความส าคัญกับการใช้อตัลักษณ์หรือภูมิ
ปัญญาเป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
สินคา้และบริการท่ีสามารถแสดงและบ่งช้ีสัญลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงวิถีในการด าเนินชีวิตของชุมชนและสังคมในภูมิภาค
นั้นๆ (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555) แนวคิดการ
ประยุกต์วฒันธรรมล้านนากับอุตสาหกรรมสปา ไม่ใช่เร่ืองใหม่ และถูก
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พฒันามานานแลว้ในธุรกิจภาคเอกชนระดบั แบรนด์นานาชาติ เช่น Mandarin 
Oriental Dhara Dhevi Hotel, Four Season Resort and Spa เป็ น ต้ น  มี ก า ร
ประดิษฐส์ร้างเชิงวฒันธรรมเพื่อขายประสบการณ์ทางวฒันธรรมลา้นนาอยา่ง
องค์รวม โดยการออกแบบท่ีผสมผสานระหว่างมรดกล้านนา ประโยชน์ใช้
สอย บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) และแนวโน้มแฟชั่น (อัต
ลกัษณ์ไทยลา้นนาสปา, 2553) จะเห็นไดว้่าแนวคิดการประยุกต์ใชอ้ตัลกัษณ์
คือ “การท าความเข้าใจถึงกระบวนการร้ือฟ้ืนทาง วฒันธรรม ทั้ งจากการ
อา้งอิงความสัมพนัธ์ดั้งเดิมในอดีต มาตีความใหม่ ต่อเติม และปรับปรุง เพื่อ
รับใช้สังคมในสถานการณ์ปัจจุบนั ขณะเดียวกนัก็มีการแสวงหาวตัถุดิบทาง
วฒันธรรมใหม่ รวมทั้งผลิตสร้างวฒันธรรมข้ึนมาใหม่” (Hobsbawm อา้งถึง
ใน ดาริน 2545, 201) แต่ในขณะเดียวกนัการประยุกต์ใช้อตัลกัษณ์จะตอ้งมี
ความรอบคอบ เน่ืองจากความหมายของวฒันธรรมมีลกัษณะเคล่ือนไหว ไม่
ตายตวัและปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั้น “การน าส่ิงท่ีอยูใ่นบริบท
หน่ึงมาใช้ในอีกบริบทหน่ึงท่ีแตกต่างกันโดยมิได้ผ่านการคิดเชิงประยุกต ์
อยา่งมีความรอบคอบ อาจกลายเป็นสาเหตุประการส าคญัท่ีน ามาสู่ขดัแยง้กบั
วิถีชีวิต วฒันธรรม และความตอ้งการของผูป้ฏิบติั หรือไม่เหมาะสมกบัยุค
สมยั” (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ: 2546) ซ่ึงส่งผลต่อความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งในการประยกุตใ์ชอ้ตัลกัษณ์ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมี ความละเอียดอ่อน 
“เราก็เขา้ใจว่าล้านนาก็ไม่ใช่วฒันธรรมท่ีมาตีตายตวัไดว้่าอะไรคืออะไร ใน
ส่วนผูป้ระกอบการคือ เขาตอ้งการน าความเป็นล้านนาไปขาย แต่บางทีการ
พยายามต่อยอดจากธุรกิจสปาเดิมท่ีด าเนินการอยู่ โดยไม่ท าการศึกษาขอ้มูล
ของลา้นนา เวลาไปดีไซน์ก็จะออกมาเป็นลูกผสม จนบางทีก็หลุดกรอบของ
ความเป็นลา้นนาไป (สัมภาษณ์กรกฎ ใจรักษ,์ มีนาคม 2557) รวมทั้งการมุ่งแต่
จะน าอตัลกัษณ์ล้านนาเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมสปา และการท่องเท่ียว 
ส่งผลกระทบถึงประเด็นความเหมาะสมในการประยกุตใ์ช ้“ผูป้ระกอบมุ่งเนน้
เฉพาะความส าคญัในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการตลาดแต่การต่อยอด
ค่อนขา้งเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ความ สมดุลระหวา่งความเหมาะสมและไม่
เหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ยงัคงเป็นปัญหาส าหรับผู ้ประกอบ 
(สัมภาษณ์ พลแกว้ วชัระชยัสุรพล, มกราคม 2557)  
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  5.2.1.3  การพฒันาและการสนับสนุนอย่างบรูณาการ   

อภิปรายผลไดว้า่ “การจดัตั้งโครงการพฒันาศกัยภาพท่ีบูรณาการไปพร้อมกบั 
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ภายใตโ้ครงการพฒันาตน้แบบชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีหน่วยงานเจา้ภาพ
หลัก ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข จังหวดัเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน”(ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2554) รวมทั้ ง “เกิด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั” (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2556) จะเห็นได้ว่าความ
พยายามในการสร้างมาตรฐาน การพฒันาและวจิยัผลิตภณัฑเ์กิดจากหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการคือ กลุ่มคนท่ีรับเอามาตรฐานท่ีเกิด
จากหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐพยายามท่ีจะพฒันา และ
สนับสนุน แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผูป้ระกอบการคือกลุ่มคนท่ีรับเอาการ
พฒันาไปประยุกต์ใช้ และเผชิญหน้าโดยตรงกบัการเปล่ียนแปลงในบริบท
ปัจจุบนั “ผูป้ระกอบการมีความเห็นว่าการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมสปาล้านนาท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐ ปัจจุบันย ังคงไม่ มีความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ”  
(สัมภาษณ์นราพร ฉตัรดร, มิถุนายน 2557) 

  5.2.2  การส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบทอุตสาหกรรมสปาล้านนาของจังหวดัเชียงใหม่ 

อภิปรายผลไดว้า่ “การส่ือสารอตัลกัษณ์ในบริบทอุตสาหกรรมสปาลา้นนาของ 
จงัหวดัเชียงใหม่  นอกจากการการส่ือสารอตัลกัษณ์ผ่านภาพตวัแทนในบริบท
อุตสาหกรรมสปา ทั้ ง 5 ด้าน ด้านรูป (สถาปัตยกรรม การตกแต่ง อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช)้  ดา้นกล่ินและรส (สมุนไพร น ามนัหอมระเหย) ดา้นเสียง (เสียง และ 
ดนตรี) ด้านสัมผัส (การนวดไทยล้านนา: การนวดพื้นบ้านล้านนา นวด
ลา้นนาเอ็กโซติก นวดไทยลา้นนาประยุกต์ หรือ ท่านวดท่ีประดิษฐ์ข้ึนเองจาก
การนวดแบบลา้นนา) พบวา่มีการผสมผสานการเลือกใชกิ้จกรรมหรือเคร่ืองมือ
ในการส่ือหลากหลายช่องทางระหว่างช่องทางแบบส่ือมวลชนและช่องทาง
เฉพาะกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ “ความเป็นอตัลกัษณ์ไทยล้านนา
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สปา” (อตัลกัษณ์ไทยสปาล้านนา) และความให้ความส าคญักบั “มีการอบรม
ผูป้ระกอบการเร่ืองศิลปะล้านนากับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจสปา จากการ
ส ารวจของคณะท างานพบว่า ผูป้ระกอบการบางรายไม่ให้ความส าคญัในการ
น าไปใช้อย่างท่ีควรจะเป็น” (สัมภาษณ์กรกฎ ใจรักษ์, มีนาคม 2557)” ใน
ขณะเดียวกนั “ขนาดองค์กรและจ านวนพนักงาน เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีส าคญั 
เน่ืององค์กรของเราเป็นองค์กรขนาดเล็ก ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการ
ส่ือสารเป็นคนด าเนินการ ท าให้ขาดทกัษะการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่
จะตอ้งการส่ือสารกบัคนกลุ่มใด” (สัมภาษณ์ กฤตภคั พิชญะภกัดี, กุมภาพนัธ์ 
2557) 

 5.3  ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการฟ้ืนฟูและประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมเพือ่การ 

ส่ือสารอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปา 

เพื่อใหก้ารประยกุตใ์ชอ้ตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของลา้นนาในบริบทอุตสาหกรรมสปา 
เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี   

1.  ควรส่งเสริมการวิจยัทางดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การศึกษาองค์ประกอบของ 
วถีิชีวิตของลา้นนาในภาพรวมรวมทั้งลงรายละเอียดถึงภาพยอ่ยท่ีหลากหลายของ
กลุ่มชนเผา่ต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างแปลกยอ่ยลงไป ซ่ึงลว้นมีความส าคญัประกอบ
กนัข้ึนเป็น วชีิวติแบบลา้นนา  

2.  ควรส่งเสริมให้มีการจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินของล้านนา ท่ีมีประสิทธิภาพและไม่
ซ ้ าซ้อนของมูล ท่ีสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้ นๆ เน่ืองจากเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ท่ีส าคญัต่อการพฒันาและต่อยอดทางความคิดเชิงสร้างสรรค์
บนพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจประวติัศาสตร์และบริบทวฒันธรรมของชุมชน 

3.  หลักเกณฑ์การคัดเลือกอัตลักษณ์ทางว ัฒนธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมสปา ถือเป็นดุลพินิจส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการแต่ละราย ภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านวฒันธรรมกับภาค
ผูป้ระกอบการอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การ
คดัเลือกอตัลักษณ์ทางวฒันาธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการประยุกต์ใช้ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม
ล้านนาเพื่อการเผยแพร่ ควบคู่กับการน ามาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ในแง่น้ี
อุตสาหกรรมสปาจะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัให้เกิดการฟ้ืนฟู สืบทอด 
อตัลกัษณ์เชิงวฒันธรรมของลา้นนาใหค้งอยูสื่บไป 

4.  ควรสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคผูป้ระกอบการและ
ชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในงานศิลปวฒันธรรมประเพณีลา้นนาท่ีชุมชนจดั
ข้ึนในเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มความเขา้ใจถึงความเช่ือและค่านิยมของชาวล้านนา
และคนในชุมชน เน่ืองจากการน าวฒันธรรมมาใชใ้นเชิงพาณิชยย์งัคงเป็นประเด็น
ท่ีอ่อนไหวต่อคนในสังคม หากรูปแบบการน ามาประยุกต์ใช้ขดัต่อความเช่ือและ
ค่านิยมวฒันธรรมของลา้นนาดั้งเดิม 

  5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับประเด็นการวจัิยในโอกาสต่อไป 

ประเด็นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงกระบวนการฟ้ืนฟูและการประดิษฐ์สร้างเชิง 
วฒันธรรม ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนาเพื่อการส่ือสารใน
บริบทอุตสาหกรรมสปาเท่านั้น ดงันั้นหากจะมีการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์
ไทยลา้นนาในบริบทอุตสาหกรรมสปาคร้ังต่อไป ผูว้จิยัจงัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีมีรายนามเป็นสมาชิกกบัทาง 

สมาคมไทยล้านนาสปา ซ่ึงพบว่าผูป้ระกอบการส่วนหน่ึงท่ีเป็นสมาชิกกบัทาง
สมาคมก็มิไดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปากบัทางภาครัฐ  ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะเจาะลึกกลุ่มผูป้ระกอบการสปาเพื่อสุขภาพท่ีไม่ไดเ้ขา้
ร่วมโครงการกับภาครัฐแต่ได้มีการน าศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินล้านนามา
ประยุกต์ใช้ด้วย เพื่อให้การตรวจสอบ เฝ้ าระวัง ความเหมาะสมในการน า
วฒันธรรมลา้นนาไปประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมสปา มีความชดัเจนโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อค่านิยม และความเช่ือทางวฒันธรรมของลา้นนา  

2.  เน่ืองด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา และความร่วมมือจากสถานประกอบการสปาเพื่อ
สุขภาพ จึงอาจท าให้การศึกษาถึงกระบวนการประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรม และ
การส่ือสารอตัลกัษณ์ผา่นบริบทของอุตสาหกรรมสปาลา้นนา ในบางประเด็นอาจ
ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาวิจยัท่ีชดัเจน
ข้ึน   
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3.  ควรส่งเสริมการวิจยัดา้นการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทั้งในส่วน
ของการส่ือสารระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ระหว่างภาครัฐกบัภาคผูป้ระกอบการ 
ตลอดจนการส่ือสารระหวา่งผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ถึงแนวโนม้
พฤติกรรมการบริโภคส่ือของกลุ่มต่างๆ เพื่อน ามาสู่การวางแผนและพฒันาด้าน
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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บรรณานุกรม 

(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วฒันธรรมเชิงอุตสาหกรรม 
วารสารอุตสาหกรรมสาร ธนัวาคม 2555 ไฟลข์อ้ความ
http://e-journal.dip.go.th 12 กุมภาพนัธ์ 2556 

(กระทรวงพาณิชย,์ 2544) กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ส านกัการคา้และการลงทุน  
กระทรวงพาณิชย ์2544 “ธุรกิจบริการ: สปาและนวดไทย” ไฟล์
ขอ้ความ http://www.dtn.go.th/filesupload/ aec/images/spa 29-
05-55.pdf 10 ธนัวาคม 2555  

(กระทรวงวฒันธรรม, 2554) กระทรวงวฒันธรรม  แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550- 
2559 กรุงเทพฯ: ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังาน
ปลดักระทรวงวฒันธรรม 2554 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2555)  กระทรวงสาธารณสุข แผนยทุธศาสตร์การส่งเสริมบริการสุขภาพ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2556-2560 กรุงเทพฯ:
ส านกังานส่งเสริมบริการสุขภาพ 2555  

(กระทรวงสาธารณสุข, 2556)  กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวง 
สาธารณสุข (สธ.) ม.ป.ป. “การแพทย์ทางเลือก” ไฟลข์อ้ความ 
http://www.thaicam.go.th 19 มกราคม 2556   

(กฤชณทั แสนทว,ี 2552)    กฤชณทั แสนทว ีล าพวน: การวิเคราะห์การส่ือสารกับการสืบ 
ทอดอัตลักษณ์ชาวไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี จังหวดัลพบุรี  

     วทิยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบณัฑิต คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือมวลชนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2552 
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(กฤตินี ณฏัฐวุฒิสิทธ์ิ และคณะ, 2553)  กฤตินี ณฏัฐวฒิุสิทธ์ิ และคณะ โครงการศึกษาวิจัยพลวตั 
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของโลกท่ีมีผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรม-สังคมโลก ทุนการวจิยัจากส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชา
ติ(สศช.) 2553  

(กาญจนา แกว้เทพ, 2541)   กาญจนา แกว้เทพ “Buadrillard : ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ”   
ในการศึกษาส่ือมวลชนดว้ยทฤษฎี วพิากษ:์ แนวคิดและตวัอยา่ง 
งานวจิยั กรุงเทพมหานคร 2541 หนา้ 131-145 

(กาญจนา แกว้เทพ, 2544)   กาญจนา แกว้เทพ ศาสตร์แห่งส่ือและวฒันธรรมศึกษา กรุงเทพฯ:  
     เอดิสันเพรสโพรดกัส์ 2544 

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การส่งเสริมการลุงทุน 
ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทย กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 2552 

(________________________, 2555) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รายงานประจ าปี 2552 
ไฟลข์อ้ความ http://thai.touris mthailand.org/about-
tat/annual-report ไฟลข์อ้ความ 15 กนัยายน 2555 

(การปฎิรูปนครเชียงใหม่สู่มณฑลพายพั, 2557)  การปฎิรูปนครเชียงใหม่สู่มณฑลพายพั ไฟล์
ขอ้ความ http://www.wadwiangchiangmai.com  
ไฟลข์อ้ความ 18 พฤศจิกายน 2557 

(กุลวดี เจริญศรี, 2552)   กุลวดี เจริญศรี อุตสาหกรรมความคิดสร างสรรค ทาง
วฒันธรรม Creative  Industries 2552 

(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546)   เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ การคิดเชิงประยกุต์  
       กรุงเทพมหานคร: บริษทั ซคัเซส มีเดีย จ  ากดั 2546 
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(เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์และจิราพร ขนุศรี, 2549)  เกศกนก ชุ่มประดิษฐแ์ละจิราพร ขนุศรี         
อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของจังหวดัเชียงราย 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (กสว.) 
2549 

(เกษม เพญ็ภินนัท,์ 2553)  เกษม เพญ็ภินนัท ์อุตสาหกรรมวฒันธรรม: ส ารวจแนวคิดจนถึง 
นโยบายแล้วไทยจะไปทางไหน ในเอกสารประกอบการสัมมนา
วชิาการ ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์รมหาชน) 2553 (เอกสาร
ไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่)  

(_____________, 2552)   เกษม เพญ็ภินนัท ์ความโกลาหลของวฒันธรรมศึกษา: ยกเคร่ือง 
เร่ืองวฒันธรรมศึกษา กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร 
(องคก์รมหาชน) 2552 

 (ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้, 2554)   ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกาส
ทางธุรกิจ วารสารนกับริหาร ปีท่ี 31, 1, 2554 หนา้ 32-37 

(งามพิศ สัตยส์งวน, 2543)  งามพิศ สัตยส์งวน หลักมานุษยาวิทยาวฒันธรรม 4 กรุงเทพฯ:  
บริษทั รามาการพิมพจ์  ากดั 2543 

(ฉลาดชาย รมิตานนท,์ 2556)  ฉลาดชาย รมิตานนท ์อัตลักษณ์ วฒันธรรม และการเปล่ียนแปลง   
ไฟลข์อ้ความ http://wsc.soc.cmu.ac.th/data/Identity28_3_05.pdf 
10 มกราคม 2556 

(ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2540)  ชยัอนนัต ์สมุทวณิช วฒันธรรมคือทุน กรุงเทพฯ: พ.ีเพรส. 2540 

(ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์และคนอ่ืนๆ, 2547)  
      ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์และคนอ่ืนๆ การส ารวจสถานะองค์ ความรู้ 
      และแนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือ 
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รายงานความกา้วหนา้การวจิยั คร้ังท่ี 1  
     พิษณุโลก: คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์  
     มหาวทิยาลยันเรศวร 2547 

http://wsc.soc.cmu.ac.th/data/Identity28_3_05.pdf
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(ธเนศ วงศย์านนาวา, 2552)  ธเนศ วงศย์านนาวา “ความไม่หลากหลาย” ของความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรม กรุงเทพฯ: สมมติ 2552 

(ธีรยทุธ บุญมี, 2546)   ธีรยทุธ บุญมี ชาตินิยม และหลังชาตินิยม พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ:  
ส านกัพิมพส์ายธาร 2546 

(เธียรชาย อกัษรดิษฐ,์ 2545) เธียรชาย อกัษรดิษฐ์ ชุธาตุ: บทบาทและความหมายของพระธาตุ 
     ในอนุภูมิภาคอุษาคเนย์ กรณีศึกษา ความเช่ือเร่ืองพระธาตุปีเกิด 
     ในล้านนา ศิลปศาสตรบณัฑิต คณะบณัฑิตวทิยาลยั  
     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2545 

(นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 536)   นิธิ เอียวศรีวงศ ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการจัดการทรัพยากร 
     วารสารทิศทางไทย สิงหาคม 2536 

(นุชจรินทร์ ทบัทิม, 2553)  นุชจรินทร์ ทบัทิม การส่ือสารอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านววัลาย 
จังหวดัเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมถนนคน เดิน การคน้ควา้แบบอิสระ  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารศึกษา เชียงใหม่ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553 

(นฤพนธ์ ดว้งวเิศษ, 2547)  นฤพนธ์ ดว้งวเิศษ ความแตกต่างของวิธีคิดต่อวัฒนธรรมกระแส 
นิยม เอกสารประกอบการสัมนาวชิาการ ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร
(องคก์รมหาชน), (เอกสารไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่) 2547 

(บุริม โอทกานนท,์ 2550)  บุริม โอทกานนท ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคร่ืองมือการตลาดท่ี 
ไม่มีต้นทุน 2550 ไฟลข์อ้ความ
http://www.cmmu.mahidol.ac.th/ubi/index.php/articles/7-
marketing-pp 10 กุมภาพนัธ์ 2557 

(ประยทุธ วรรณอุดม, 2549)  ประยทุธ วรรณอุดม กระบวนการต่อรองของหมอล าและผู้ชม 
หมอล าท่ีมีต่อบทบาทและอิทธิพลของระบบอุตสาหกรรม
วฒันธรรม วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขานิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลยั 2549 

http://www.cmmu.mahidol.ac.th/ubi/index.php/articles/7-marketing-pp
http://www.cmmu.mahidol.ac.th/ubi/index.php/articles/7-marketing-pp
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(ประเวศ วะสี, 2545)  ประเวศ วะสี พลังท้องถ่ินในกระแสความเปล่ียนแปลงวฒันธรรม 
    ในโครงการเวทีวชิาการวฒันธรรม ส านกังานคณะกรรมการ   

  วฒันธรรมแห่งชาติกระทรวงวฒันธรรม (หนา้ 4) กรุงเทพฯ โรง 
พิมพ ์องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.) 2545 

(ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2547)  ประสิทธ์ิ ลีปรีชา การสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ 
 พนัธ์ุม้ง ในวาทกรรมอตัลกัษณ์ กรุงเทพมหานคร โอ.เอส. พร้ินต้ิง  
 เฮา้ส์ 2547 

(ปวารณา อจัฉริยบุตร, จิราพร ประสารการ, และขนิษฐา ธนาวรัิตนานิจ, 2549)  
     ปวารณา อจัฉริยบุตร, จิราพร ประสารการ และขนิษฐา ธนาวรัิต  
     นานิจ โครงการการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจสปาใน 
     จังหวดัภูเกต็ พังงาและกระบ่ี: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
       กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั แผนพฒันากลุ่ม 
     จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2554-2557) ส านกับริหาร 
     ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั ภาคเหนือตอนบน 1 2549 

(ฝนวนัจนัทร์ ศรีจนัทร์, 2543) ฝนวนัจนัทร์ ศรีจนัทร์ การเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์ของคนในเมือง 
     ประวติัศาสตร์: กรณีศึกษาเมือง ประวัติศาสตร์พิมาย วทิยานิพนธ์ 
     สังคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยา  
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2543 

(พิทกัษ ์นอ้ยวงัคลงั, 2548)  พิทกัษ ์นอ้ยวงัคลัง กระบวนการท าวฒันธรรมให้เป็นสินค้าการ 
    ท่องเท่ียวในภาคอีสาน ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม  
    แห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม 2548 

(พีรญา คุปตรัตน์, 2550)  พีรญา คุปตรัตน์ ปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
  เลือกใช้บริการเดย์สปาของตนไทยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
  การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ 
  การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2550 
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(พรพธ รูปจ าลอง, 2553)  พรพธ รูปจ าลอง กรอบนโยบายเชิงยทุธศาสตร์ในการส่งเสริม 
 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ดุษฎีนิพนธ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2553 

(ภทัทิราพร เขียวสนัน่, 2554)  ภทัทิราพร เขียวสนัน่ “The Growth of Spa Industry in Thailand  
  & ASEAN countries  ผลกระทบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรม 
เคร่ืองส าอางค์ และธุรกิจสปา” กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
2554 

(ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด, 2555)  ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด การท่องเท่ียวไทยจากนโยบาย สู่รากหญ้า 
      ภายใตทุ้นเมธีวจิยัอาวโุส ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  
     (สกว.) เชียงใหม่ สถาบนันโยบายสาธารณะ 2555 

(ยทุธกาน ดิสกุล, 2553)   ยทุธกาน ดิสกุล ประเพณีประดิษฐ์และอัตลักษณ์ชุมชนคลองแห 
     วทิยานิพนธ์สังคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑิต สาขาวชิา 
     มานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553 

(ยศ สันตสมบติั, 548)   ยศ สันตสมบติั มนุษย์กับวฒันธรรม (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) 
      กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พิมพค์ร้ังท่ี 3 2548  
     หนา้ 11-12 

(รัตนา โตสกุล, 2549)   รัตนา โตสกุล ว่าด้วยวัฒนธรรม เอกสารฝึกอบรมผูท้  างานดา้น 
      วฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจากกระทรวง 
     วฒันธรรม ปี พ.ศ. 2549  

(รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ุ , 2539)  รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ุ ปาฐกถา ทุนวัฒนธรรม กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
ไชยง้ล้ิมทองกุล พิมพค์ร้ังท่ี 2 2539 

(รามาริน บุณสม, 2550)   รามาริน บุณสม การด าเนินงานของธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพใน 
     จังหวดัเชียงใหม่ การคน้ควา้แบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2550 
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(วริวรรณ ศรีรับสุข, 2556)  วริวรรณ ศรีรับสุข โอกาสธุรกิจสปาไทยกับการเจรจาการค้า 
     ระหว่างประเทศ  2556 

(วรเมธ ยอดบุ่น, 2548)   วรเมธ ยอดบุ่น อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุในบริบทการท่องเท่ีย : ศึกษา 
      กรณีหมู่บ้านรวมมิตร อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย วทิยานิพนธ์ 
     ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยา คณะรัฐศาสตร์  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2548 

(ศิริชยั ธนทิตย,์ 2542)  ศิริชยั ธนทิตย ์ความหมายของส่วนประดับสถาปัตยกรรมทาง 
  พุทธศาสนาของล้านนาในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่:  

รายงานการวิจยั เชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2542 

(ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2543) ศรีศกัร วลัลิโภดม ทัศนะนอกรีตสังคม - ปัจจุบันผนัแปร  
    กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ ์2543 

(ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2556)  ศูนยว์จิยักสิกรไทย การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอาเซียนปี’55  ฉบบัท่ี 
      3375 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 ไฟลข์อ้ความ  
     http://www.tourisminvest.tat.or.th 25 มีนาคม 2556 

(สมาคมสปาไทย, 2010)   สมาคมสปาไทย “Spa Grading” Road to the World Class Spa  
     Thai Spa Magazine, Issue 29 June-July 2010 หนา้ 10-11 

(ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2555)   
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ Lanna Health Hub  
Corporate Identity 2012 ไฟลข์อ้ความ 
http://lannahealthhub.com 10 มิถุนายน 2555 

(ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2555)   
    ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สรุปการด าเนินงานธุรกิจ 
    บริการสุขภาพกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี 2555  
    ฉบับสมบูรณ์ 2555  

 

http://www.tourisminvest.tat.or.th/
http://lannahealthhub.com/
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(สายนัต ์ไพรชาญจิตต,์ 2550)  สายนัต ์ไพรชาญจิตต์ การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงาน 
     พัฒนาชุมชน กรุงเทพฯ: ศกัด์ิ โสภาการพิมพ ์2550 
 
(สุภางค ์จนัทร์วานิช, 2552)  สุภางค ์จนัทร์วานิช ทฤษฎีสังคมวิทยา กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง 
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552 

(สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549)   สมเกียรติ ตั้งนโม มองหาเร่ือง: วฒันธรรมทางสายตา (Visual  
     culture) มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2549 
 
(สมสุข หินวมิาน, 2548)   สมสุข หินวมิาน ส่ือพืน้บ้านส่ือสารสุข กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2548 
 
(อคิน รพีพฒัน , 2551)   อคิน รพีพฒัน  วฒันธรรมคือความหมาย:ทฤษฎีและวิธีการ 
     ของคลิฟฟอร ดเกียรซ  กรุงเทพฯ:  ศูนยม์นุษยวทิยาสิรินธร  
     (องคก์ารมหาชน) 2551 

(อนิดา โทณะวณิก, 2557)   อนิดา โทณะวณิก  อัตลักษณ์สปา ไฟลข์อ้ความ  
     http://www.thaispacenter.com (30 สิงหาคม 2557) 2556 

(อภิญญา เฟ องฟูสกุล, 2546)  อภิญญา เฟ องฟูสกุล อัตลักษณ :การทบทวนทฤษฎี
และกรอบ 
     แนวคิด กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสภาวจิยัแห งชาติ สาขาสังคม 
     วทิยา ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2546 

(อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร, 2553)  อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร การเมืองทัศนะวิจารณ์: การปฏิรูประบบ 
            ประกันสุขภาพของสหรัฐฯ 2553 ไฟลข์อ้ความ  
     http://www.bangkokbiznews.com 29 มีนาคม 2553 

(อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, 544) อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ วิธีคิดท้องถ่ิน ว่าด้วยสิทธิ อ านาจการจัดการ 
     ทรัพยากร กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  
     2544 

 

http://www.thaispacenter.com/
http://www.bangkokbiznews.com/
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(เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545)  เอกรินทร์ พึ่งประชา พระราหู: ประเพณีประดิษฐ์ แห่งวดัศีรษะ 
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ภาคผนวก ก  

แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 เพือ่การศึกษาวจัิยในหัวข้อ “การวเิคราะห์วฒันธรรมประดิษฐ์และการส่ือสารอตัลกัษณ์  
 กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสปาจังหวดัเชียงใหม่” 

                                               _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ช่ือ....................................................นามสกุล............................................................... 
อาชีพ / ต าแหน่ง..................................................................................................................................  
สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์............................................................................................................................ 

ส่วนที ่๒ ความเป็นมา หลกัการและแนวความคิดในการน าเสนอสปา (Spa Concept) 

2.1 อยากทราบถึงจุดเร่ิมตน้ แนวคิดในการก่อธุรกิจสปาแห่งน้ีวา่มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร              
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.2 ลกัษณะรูปแบบของกิจการสปาของท่าน 

 [   ] Day Spa        [   ] Hotel&Resort Spa       [   ] Destination Spa       [   ] Medical Spa 
 [   ] Club Spa       [   ] Beauty Spa                 [   ] อ่ืนๆ..................................................... 

2.3 ประเภทบริการหลกัและบริการเสริมในสปาของท่าน 

 [   ] บ าบดัดว้ยการนวด  [   ] บ าบดัดว้ยน ้า  [   ] บ าบดัดว้ยแสง 

 [   ] บ าบดัดว้ยกล่ิน         [   ] บ าบดัดว้ยเสียง  [   ] บ าบดัดว้ยโคลน 

 [   ] เสริมความงาม         [   ] รักษาโรค  [   ] ควบคุมรักษาน ้าหนกั 

 [   ] อ่ืนๆ............................................................................................................... 
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2.4 อายขุองกิจการสปาของท่าน........................................................................................................ 
2.5 ท่านเป็นสมาชิกสมาคมไทยลา้นนาสปา (Thai Lanna Spa Associations) หรือไม่ 

 [   ] ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก          

 [   ] เป็นสมาชิก  ท่านเขา้ร่วมสมาชิกตั้งแต่ปีใด.............................................................. 

2.6 ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปาหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.7 ท่ีผา่นมาท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐใดบา้ง อยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.8 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของท่านเป็นกลุ่มใด? 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2.9 จุดมุ่งหมายหลกัของกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาเขา้รับบริการสปาแห่งน้ีคืออะไร                 
(อาทิ การผ่อนคลาย, บ าบัดโรค  ,  เสริมความงาม  , สัมผสัถึงบรรยากาศกล่ินอายทางวัฒนธรรม) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2.10 ผลตอบรับหลงัร่วมโครงการอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาสปาของทางจงัหวดัเป็นอยา่งไรบา้ง               
(อาทิ ด้านผลประกอบการ, เสียงตอบรับจากลูกค้า)        

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
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ส่วนที ่๓ ประเด็นเกี่ยวกบัการประดิษฐ์สร้างเชิงวฒันธรรมและการส่ือสารอตัลกัษณ์ 

3.1 ภาพลกัษณ์ความเป็นอตัลกัษณ์ไทยลา้นนาถูกน าเสนอผา่นธุรกิจสปาของท่านอยา่งไร   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3.2  ธุรกิจสปาของท่านมีความโดดเด่น/ จุดเเขง็ท่ีแตกต่างจากสปาสไตลล์า้นนาท่ีอ่ืนๆอยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3.3  จากอดีตจนถึงปัจจุบนัท่านมีการปรับเปล่ียนรูปแบบในการด าเนินธุรกิจเพื่อใหส้อดรับกบัคอน
เซ็ปต ์อตัลกัษณ์ลา้นนาสปาหรือไม่ อยา่งไร  

       3.3.1) ดา้นรูป ...............................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       3.3.2) ดา้นกล่ินและรส.................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       3.3.3) ดา้นสัมผสั ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 3.3.4) ดา้นเสียง............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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3.3 ท่านคิดวา่ธุรกิจสปาลา้นนามีส่วนช่วยในการอนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของลา้นนาหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3.4 ท่านมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกคดัสรร ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาเป็นส่วน
หน่ึงในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสะทอ้นถึงความเป็นอตัลกัษณ์ลา้นนาสปาอยา่งไร  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
3.5 ท่านไดมี้การเลือกใชเ้คร่ืองมือหรือช่องทางการส่ือสารในธุรกิจสปาของท่านอยา่งไรบา้ง ? 

  [   ] การโฆษณา (Advertising)   

  [   ] การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations)  

  [   ] การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)   

  [   ] การตลาดโดยตรง (Direct Marketing)  

  [   ] การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling)  

  [   ] การจดังานแสดงสินคา้ (Trade Shows) 

  [   ] การจดักิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)  

  [   ] การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ (Point-of-Purchase Communications) 

  [   ] การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) 

  [   ] การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) 
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ส่วนท่ี ๕ ขอ้เสนอแนะท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอ้งการแนะน าเพิ่มเติมในดา้นต่างๆ  

5.1 การสนบัสนุนจากหน่วยภาครัฐ หรือสถาบนัการศึกษาในดา้นต่างๆ ? 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

 ข้อมูลสถานประกอบการธุรกจิสุขภาพ 4 จังหวดั ภาคเหนือตอนบน 1 

ข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจสุขภาพ  4  จังหวดั  ภาคเหนือตอนบน 1 

ล าดบั  ประเภทสถานประกอบการ จ านวนสถานประกอบการ(แห่ง) 

  1 เชียงใหม่
 

2 ล ำพูน
 

3 ล ำปำง
 

4 แม่ฮ่องสอน
 

1 การแพทย์และทนัตกรรม     

 1.1 โรงพยาบาลเอกชน 13 2 2 0 
 1.2 สถานพยาบาลเอกชน 662 125 187 18 
 1.3 คลินิกทนัตกรรม 132 14 19 1 
 1.4 คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทาง 8 0 0 0 
 1.5  คลินิกทนัตกรรมตามเกณฑ์

คุณภาพคลินิกทนัตกรรมลา้นนา 
19 0 0 0 

2 การบริการเพือ่สุขภาพ     

 2.1 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ     

      1)  สปาเพื่อสุขภาพ 44 1 1 2 
      2)  นวดเพื่อสุขภาพ 89 1 0 28 
     3)  นวดเพื่อเสริมสวย 6 0 0 1 

  2.2 โรงเรียนสอนธุรกิจสุขภาพ 
(นวด/สปา) 

24 0 0 0 

3 ผลติภัณฑ์สุขภาพ     

 3.1 สถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง 117 11 13 8 
 3.2 สถานเสริมความงามประเภท

คลินิกเสริมสวย 
67 0 6 0 

 3.3  สถานท่ีผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ 4 0 0 0 
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 3.4  สถานท่ีผลิตอาหาร     

      1)  เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิท 

85 16 33 3 

       2)  ชา 21 2 4 3 

       3)  ชาสมุนไพร 26 1 1 2 

       4)  น ้านมถัว่เหลืองในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิท 

1 2 0 0 

 

        1ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 

2ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู 

3ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง 

4ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 

(กระทรวงสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่) 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลเกณฑ์การประเมณิคุณภาพอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปา 

อตัลกัษณ์ไทยล้ำนนำสปำด้ำนรูป 

ประเภท หลกัเกณฑ์ 

กำรตกแต่งภำยนอก ไดแ้ก่ อาคารภายนอก, ประต,ู 
สวน, ซุม้, ลานจอดรถ, ร้ัว, ป้าย เป็นตน้  
กำรตกแต่งภำยใน ไดแ้ก่ บริเวณตอ้นรับ, หอ้งบริการ
, หอ้งแต่งตวั, หอ้งน ้ า เป็นตน้ 

 

 

 

 

 
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ , กำรแต่งกำย 
ส่ิงแสดงภำพลกัษณ์ เช่น แผน่พบั ใบปลิว เวบ็ไซต ์
นามบตัร เป็นตน้ 

มีความชดัเจนของแนวคิดการตกแต่งสไตล์
ลา้นนา ลา้นนาประยกุตห์รือบูรณาการกบั
วฒันธรรมอ่ืน มีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ    
มีการน าองคป์ระกอบภูมิสถาปัตยกรรมลา้นนา
ดั้งเดิมหรือพ้ืนถ่ินมาประยกุตใ์ช ้การเลือกใช้
โทนสี วสัดุท่ีสะทอ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกอตั
ลกัษณ์ลา้นนา   
 

สามารถอธิบายท่ีมาเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม
ลา้นนา น าไปสู่การสร้างสรรค ์ท่ีก่อใหเ้กิดแรง
บนัดาลใจ โดยไม่มีผลกระทบต่อความเช่ือและ
ค่านิยมของวฒันธรรมลา้นนา มีความคิด
สร้างสรรคใ์นการออกแบบเชิงประยกุต ์
สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมร่วมสมยัและ
องคป์ระกอบอยา่งอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีเอกภาพ  
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อตัลกัษณ์ไทยล้ำนนำสปำด้ำนรสและกลิน่ 

ประเภท หลกัเกณฑ์ 

รสและกลิน่  
 

มีการปลูกไมห้อม การน าน ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไม้
หอมลา้นนามาใช ้มีการใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาด ขดั
พอกผิว หรือ อาบแช่ หรือลูกประคบจากพืชลา้นนา การ
น าอาหารหรือ เคร่ืองด่ืมจากภูมิปัญญาลา้นนามาใชแ้ละ
มีเอกสารทั้ง ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัพืชผกัพ้ืนบา้น 

อตัลกัษณ์ไทยล้ำนนสปำด้ำนเสียง 

ประเภท หลกัเกณฑ์ 

ด้านเสียง อธิบายท่ีมาของเสียงและดนตรีท่ีน ามาใช ้และสามารถ
น าไปสู่การสร้างสรรคท่ี์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในอตั
ลกัษณ์ลา้นนาร่วมสมยั เสียงและดนตรีตอ้งไม่มี
ผลกระทบต่อความเช่ือ และค่านิยมของวฒันธรรม
ลา้นนาดั้งเดิม โดยประยกุตไ์ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั
อุตสาหกรรมสปาร่วมสมยั ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและ
สามารถร่วมกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆอยา่งมีเอกภาพ 

อตัลกัษณ์ไทยล้ำนนำสปำด้ำนสัมผสั 

ประเภท หลกัเกณฑ์ 

การบริการ การตอ้นรับ 
 
 
 
 
การนวดไทยลา้นนา 

มีการส่ือสารโดยใชภ้าษาลา้นนา บริการดว้ยกิริยา ความ
อ่อนชอ้ย เรียบร้อยในรูปแบบชาวลา้นนา เมนูบริการมี
เอกลกัษณ์แบบลา้นนา และมีการใหข้อ้มูลอตัลกัษณ์
ลา้นนาแก่ลูกคา้ 
 
มีผูใ้หบ้ริการดว้ยวธีิการรูปแบบการนวดท่ีสะทอ้นถึงอตั
ลกัษณ์ลา้นนา ไดแ้ก่ นวดพ้ืนบา้นลา้นนา นวดแบบสวน
ดอก นวดไทยลา้นนาประยกุต ์นวดลา้นนาเอก็โซติกซ์ 
เป็นตน้ หรือท่านวดท่ีประดิษฐข้ึ์นเองจากการนวดแบบ
ลา้นนา  
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อตัลกัษณ์ไทยล้ำนนำสปำด้ำนกำรบริหำรจดักำรอตัลกัษณ์ล้ำนนำสปำแบบยัง่ยนื 

ประเภท หลกัเกณฑ์ 

วฒันธรรม ประเพณี 
 
 
 
 
 
 
การจดัการธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนการน าอตัลกัษณ์ลา้นนามา
ใชใ้นสถานประกอบการมีส่วนร่วมในงาน
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีลา้นนาท่ีชุมชนจดัข้ึน
ในเทศกาลต่างๆ และพนกังงานมีส่วนร่วมใน
การน าวฒันธรรมลา้นนามาใชใ้นการประกอบ
วชิาชีพ 
 
มีสวสัดิการต่างๆ ใหพ้นกังาน มีการก าหนด
และเลือกวธีิการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร
อยา่งมีประสิทธิภาพ จดทะเบียนและเสียภาษี
ตามกฎหมาย มีนโยบายต่อตา้นการคา้ประเวณี
เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
มีนโยบายการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอนุรักษ์
พลงังาน มีการน าผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นองคก์ร ไม่สร้างภาระ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
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ภาคผนวก ง 

ส่ือศิลปะ “the impermanence” 

ส่ือศิลปะ “the impermanence” คือ ส่ือศิลปะท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสะทอ้นถึงขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากงานวิจยั
ในหัวขอ้ เร่ือง วธัรรมประดิษฐ์และการส่ือสารอตัลกัษณ์ของอุตสาหกรรมสปาจงัหวดัเชียงใหม่ 
(The invention of Cultural and Communicate Identity Analysis A Case Study of Lanna Spa 
Industry) โดยใช้เทคนิคศิลปะส่ือการแสดงสด (Performance Art) ร่วมกับรูปแบบศิลปะจดัวาง
(Installation Art) วสัดุท่ีเลือกใชส่้วนใหญ่จะประดิษฐ์ข้ึนจากกระดาษและพลาสติก ในการท าคลา้ย
ท าเหมือนข้ึนมาเพื่อสะทอ้นถึงปรากฎการณ์ "ความเป็นล้านนา" ในมิติทางวฒันธรรมท่ามกลาง
กระแสการบริโภคนิยมของผูค้นในยคุสมยัใหม่  โดยมีค าแถลงการณ์เทศกาลในส่ือออนไลน์ ดงัน้ี 

 “....ผลิตผลทางวฒันธรรมท่ีคงไวซ่ึ้งเพียงเปลือกนอกอนักลวงเปล่า เม่ือความเป็นตวัตนหาใช่ส่ิงท่ีมี
แก่นแกนหรือรากฐานท่ีตายตวัอีกต่อไป หากแต่เป็นประดิษฐก์รรมท่ีถูกประกอบสร้างและนิยาม
ความหมายข้ึนใหม่ตลอดเวลา.....”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

 

ภาพโครงร่างต้นแบบการน าเสนอผลงาน 
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       ภาพลวดลายบูรณฆฎะ พระวหิารจามเทว ีวดัปงยางคก (ท่ีมา: Artifile.com) 
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ประมวลภาพการจัดเตรียมงาน (Media Production) 

 

 

 

ประมวลภาพการจัดเตรียมงาน (Media Production) 

 

 

ประมวลภาพการจัดเตรียมงาน (Media Production) 
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ภาพบรรยากาศวันแสดงผลงาน  
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวภทัรานิษฐ ์ ทิพยสุ์มาลยั 

 วนั เดือน ปีเกดิ 15 มกราคม 2528 

 ประวตัิกำรศึกษำ มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม ปีการศึกษา 2546  
    ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการสารสนเทศ
    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2549    

 ประวตัิกำรท ำงำน บริษทัเทเลอินโฟมีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ปี 2550-2552   
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