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บทคัดย่อ
ศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีลักษณะเฉพาะที่อยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะชาวล้านนา
ซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศไทย มีภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ล้านนาในการดูแลสุขภาพ ผ่านทางพิธีกรรมบ�าบัด
กายภาพบ�าบัด สมุนไพรบ�าบัดและอาหารบ�าบัด ซึ่งสามารถน�ามาบูรณาการในการพัฒนาการให้บริการในสถาน
ประกอบการสปาเพือ่ สุขภาพ ซึง่ เป็นธุรกิจบริการสุขภาพ ทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชนทีม่ คี วามสนใจการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้ศาสตร์ด้านสปาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ค�าส�าคัญ: ล้านนาสปา สุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Abstract
Local wisdom is specific to the way of life and culture in each region. The Lanna people
who live in northern Thailand have a unique local wisdom which can be applied in life through
ritual therapy, physical therapy, herbal therapy, and food therapy. Lanna local wisdom can be
integrated into the development of spas for health services which are established to serve the
needs of people who are taking care of their own health and well-being. The spa itself has a
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scientific attitude that can be used to promote health and relaxation, both physically and mentally.
Keywords: Lannaspa, Health, Local wisdom
บทน�า

สปาเพื่อสุขภาพ เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม
โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้บริการ ซึ่งมีองค์
ประกอบหลักในการบริการ คือ การใช้น�้าเพื่อสุขภาพ
และการนวดเพื่อสุขภาพ (Klunklin, 2018) ปัจจุบันได้
รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนได้หันมาให้ความใส่ใจใน
การดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ตลาดการท่องเที่ยว
ไทยก็เช่นกัน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness
Tourism Market) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภูมิภาคเอเชียถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วเป็นอันดับหนึง่ ในช่วงห้าปีที่
ผ่านมา (Global Wellness Institute, 2017) ธุรกิจสปา
เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยทั่วโลกมีการขยายตัว
ของจ�านวนสถานประกอบการสปาเพิม่ ขึน้ จาก 121,595
แห่งในปี พ.ศ. 2558 เป็น 149,252 แห่งในปี พ.ศ. 2560
ส�าหรับประเทศไทย มีการเจริญเติบโตของธุรกิจอยู่ใน
ล�าดับที่ 16 ของโลก (Department of Health Service
Support, 2018)
จากการศึกษาขององค์การท่องเทีย่ วโลก (World
Tourism Organization-WTO) ประเทศไทยจัดเป็น
ประเทศที่มีบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี ชุมชน ที่เน้นในเรื่องของความเป็น
ไทย (Thainess) และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น มี
เอกลักษณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของนัก
ท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถน�าเสนอ
ประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางจิตใจ (Value)
และประทับใจ (Emotional) เน้นการเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกและความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ชัดเจน (TAT Intelligence Center, 2015; World
Tourism Organization, 2011) นอกจากนีป้ ระเทศไทย
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ยังเป็นประเทศทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพมากทีส่ ดุ เป็น
อันดับหนึง่ ของโลก (Ministry of Tourism and Sports,
2019) และยังมีศักยภาพสูงในการให้บริการ ส่งเสริม
และสนับสนุนสุขภาพ (Health promotion services)
เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น โดยรัฐบาลไทยได้ให้การ
สนับสนุนธุรกิจในสาขานี้ด้วยการประกาศนโยบายการ
พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่ง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดวิสัยทัศน์
Thailand as World Class Healthcare Destination
โดยธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพเป็นหนึ่งในบริการหลัก
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และด้วยองค์ประกอบด้าน
ค่าครองชีพ ด้านที่พักและการบริการที่คุ้มค่าเงินเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม
และการประยุกต์ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาพื้นบ้านใน
การดูแลสุขภาพ ท�าให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศ
ทั่วโลกที่ได้รับความนิยมในฐานะเป็นเป้าหมายการเดิน
ทางเพือ่ พักผ่อนในวันหยุดทีด่ ที สี่ ดุ (The best holiday
destination) (Tropicalsky, 2019) บทความนี้ จะน�า
เสนอการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ศาสตร์ภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพ กระบวนการดูแล
สุขภาพอย่างเป็นองค์รวมตามวิถชี าวล้านนา และศาสตร์
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนาการให้บริการสปาล้าน
นาเพื่อสุขภาพ
การให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารสปาเพื่ อ สุ ข ภาพในประเทศไทย
เป็นการน�าเอาศาสตร์ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านมาบูรณาการใน
การให้บริการ ตลอดจนน�าเอาวิธีการดูแลสุขภาพอย่าง
อื่นมาให้บริการด้วย ลักษณะของสปาเพื่อสุขภาพแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ โดยยึดตามองค์ความรู้ตามพระ
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ราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
(Office of the Permanent Secretary, 2002) ได้แก่
1) สปาตะวันตก (Western spa) ได้แก่ สถานบริการทาง
สุขภาพที่ใช้น�้าเป็นหลัก โดยมีมาตรฐานการให้บริการ
ตามแบบประเทศตะวันตก 2) ไทยสปา (Thai spa) เป็น
สถานบริการทางสุขภาพที่ใช้น�้าเป็นหลัก มีมาตรฐาน
การให้บริการแนวเดียวกับประเทศตะวันตก แต่มีการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาทางตะวันออกและภูมิปัญญาไทย
เข้าไปสู่สถานบริการในสถานที่ดังกล่าว และ 3) ไทยสัป
ปายะ (Thai Sapaya) เป็นบริการทางสุขภาพทีป่ ระยุกต์
ใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นหลัก จากการที่ชาวไทยมีชีวิตอยู่
กับสายน�้า ด�ารงชีวิตด้วยสายน�้าและยังมีภูมิปัญญาที่
โดดเด่น ได้แก่ การนวดไทย การใช้ลูกประคบ การอบ
สมุนไพร แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยอย่างชัดเจน โดยเน้นการใช้วิธีการธรรมชาติเป็น
หลัก (Natural Treatment)
ส�าหรับการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ตามพระ
ราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
นั้ น จะประกอบด้ ว ย การบริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ล
สุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ โดยวิธีบ�าบัดด้วยน�้าและ
การนวดร่างกายเป็นหลัก รวมทั้งบริการอื่นอีกอย่าง
น้อย 3 อย่าง เช่น การบ�ารุงผิวหน้า การบ�ารุงผิวกาย
การประคบด้วยสมุนไพร เป็นต้นการให้บริการในสถาน
ประกอบการสปาเพือ่ สุขภาพจึงเป็นลักษณะการบริการ
สปาที่สร้างเสริมสุขภาพ ฟนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
รวมทั้งการได้รับความสุขสบายและผ่อนคลาย ด้วยการ
ตอบสนองประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งประกอบด้วย รูป รส
กลิ่น เสียง และสัมผัส และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริการและการแข่งขันทางธุรกิจในการรองรับตลาดท่อง
เทีย่ ว การบริการของสถานประกอบการสปาเพือ่ สุขภาพ
จึงได้พัฒนารูปแบบการบริการที่มีลักษณะโดดเด่นของ
งานบริการที่มีเอกลักษณ์ของตนเองขึ้นมา
ดินแดนล้านนาซึง่ ครอบคลุมภาคเหนือ 8 จังหวัด
ในปัจจุบัน ได้แก่ เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง เชียงราย
พะเยา แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน (Ongsakul, 2015)
โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท�ายุทธศาสตร์ธุรกิจสุขภาพ

ในการสร้างอัตลักษณ์สปาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.
2549 ถึงปัจจุบนั จึงเกิดเป็นอัตลักษณ์สปาล้านนา โดยมี
การผสมผสานระหว่างรูป รส กลิน่ เสียง และสัมผัสอย่าง
เหมาะสม (Chiang Mai Provincial Public Health
Office, 2019) การบริการสปาล้านนาเพื่อสุขภาพนี้
นอกจากจะให้บริการเพื่อสุขภาพแล้ว ยังยึดถือหลัก
การเผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีบ�าบัดแบบไทย
ล้านนาจากบรรพบุรุษที่มีความผูกพันกับสมุนไพรมา
ช้านาน ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพใน
แต่ละภูมิภาค จึงมีสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพรวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ให้
กับท้องถิ่น โดยน�าเทคนิคและสมุนไพรเหล่านั้นมาผสม
ผสานกับสปาแบบตะวันตก เช่น การนวด การตอกเส้น
การประคบ การอบ การใช้กลิ่นของสมุนไพรและการ
นวดน�้ามันสมุนไพร เป็นต้น มาให้บริการเพื่อการผ่อน
คลายร่างกายและจิตใจ และด้วยภูมิศาสตร์ของภาค
เหนือทีม่ พี นื้ ทีท่ สี่ ามารถมองเห็นวิวอันงดงามของขุนเขา
มีสถานที่อันร่มรื่นและที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
การบริการอย่างอ่อนโยนตามแบบแม่หญิงเมืองเหนือ
การแต่งกายพื้นเมืองที่งดงาม กิริยาที่อ่อนน้อมและ
การพูดจาที่อ่อนหวาน ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถได้
รับความสุขทั้งกายและจิตใจอย่างแท้จริง (Chan-iad
et al., 2018) ดังนั้นการพัฒนาสปาล้านนาเพื่อสุขภาพ
โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของ
ล้านนา จึงมีความส�าคัญยิง่ ในการสร้างความเข็มแข็งของ
การประกอบธุรกิจสปาในภาคเหนือ
ศาสตร์ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านในการดูแลสุขภาพของชาว
ล้านนา
ในอดีตชาวล้านนาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติตามสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ผสานกับแนวความเชื่อในด้านพิธีกรรม
ทางลั ท ธิ พ ราหมณ์ แ ละพุ ท ธศาสนาที่ เ ผยแผ่ ม ายั ง
ดินแดนล้านนา ตามประวัติศาสตร์การแพทย์พื้นบ้าน
ล้านนา หมอเมือง ซึง่ ก็คอื หมอแผนโบราณผูท้ า� การรักษา
โรคภัยไข้เจ็บ เป็นการรักษาด้วยวิชาการตามประเพณี
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ศาสตร์ภูมิปัญญาพื�นบ้านในการพัฒนาสปาล้านนาเพื่อสุขภาพ

ที่ สื บ ทอดกั น มา มี ต� า รา “ปั  บ ” ตั ว อั ก ษรพื้ น เมื อ ง
เป็นต�ารา บอกสูตรยาสมุนไพร เป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาหาความรู้ (Thai Lanna Traditional Medicine
Confederation, 2012) ชาวล้านนาสมัยก่อนยังมีความ
เชื่อเกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ประกอบด้วย ดิน น�้า ลม ไฟ และ
อากาศธาตุ (ตามความเชื่อของชาวล้านนา อากาศธาตุ
หมายถึงช่องว่างภายในร่างกาย ทึเ่ ชือ่ มต่อกับทวารต่าง ๆ
เช่น หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ทวารเบาและช่องคลอด
ในหญิง ถ้าไม่มีช่องว่างเหล่านี้ ธาตุลมจะเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ได้) โดยถือว่าเป็นจุดก�าเนิดของมนุษย์ และเชื่อเรื่อง
กฎแห่งกรรมว่าเหตุแห่งการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับกรรม
ทั้งกรรมจากการกระท�าในปัจจุบันและกรรมจากการ
สั่งสมมาแต่อดีตชาติ ดังนั้นสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะ
หมอ ยา โรงพยาบาลแต่อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ
การด�าเนินวิถชี วี ติ ทัง้ ในส่วนบุคคล (กาย จิต จิตวิญาณ)
ส่วนของครอบครัวกับญาติมิตร และในส่วนของสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศักยภาพทางภูมิปัญญาในการ
ดูแลรักษาสุขภาพซึง่ แตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
ส� า หรั บ ความเชื่ อ ของชาวล้ า นนาเรื่ อ งคน
ประกอบขึ้นจากรูปและนาม คือ ธาตุ (กาย) กับขวัญ
(จิต) อย่างสมดุลและสัมพันธ์ โดยเริม่ ตัง้ แต่การจุตลิ งมา
เกิดเป็นมนุษย์ จิตเริม่ ต้นไม่วา่ ภพไหน ชาติไหน จะเป็น
ตัวก�าหนดคุณลักษณะความแตกต่างของมนุษย์แต่ละ
คน ซึง่ จะมีกรรมเป็นตัวก�ากับมาด้วยเสมอ เมือ่ เริม่ มีการ
ปฏิสนธิระหว่างธาตุเพศชาย (ธาตุดิน) กับธาตุเพศหญิง
(ธาตุนา�้ ) ขึน้ ในครรภ์มารดา ก็จะก่อตัวเป็นรูป/องค์/ร่าง
หรืออาการ 32 ขึน้ มา ประกอบด้วยธาตุดนิ ธาตุนา�้ ธาตุ
ลมและธาตุไฟ สุขภาพจะสมบูรณ์ดว้ ยการสมดุลของธาตุ
ทั้ง 4 ได้แก่ (Taoprasert & Taoprasert, 2004)
ธาตุดนิ (ปถวีธาตุ) คือ องค์ประกอบของสิง่ มีชวี ติ
ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง มีความคงรูป มี 20 ประการ
ได้แก่ ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, เนื้อ, เส้นและเอ็น,
กระดูก, เยื่อในกระดูก, ม้าม, หัวใจ, ตับ, พังผืด, ไต,
ปอด, ไส้ใหญ่, ไส้น้อย, อาหารใหม่, อาหารเก่า, และ
มันในสมอง
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ธาตุน�้า (อาโปธาตุ) คือ องค์ประกอบของสิ่งมี
ชีวิตที่มีลักษณะเป็นน�้า เป็นของเหลว มีคุณสมบัติไหล
ไปมา ซึมซับทั่วไปในร่างกาย อาศัยธาตุดินเพื่อการคง
อยู่ อาศัยธาตุลมเพื่อการเลื่อนไหล ธาตุน�้าภายในมี 12
ประการ ได้แก่ น�้าดี, เสลด, หนอง, เลือด, เหงื่อ, มัน
ข้น, มันเหลว, น�้าตา, น�้าลาย, น�้ามูก, น�้าไขข้อ, และน�้า
ปัสสาวะหรือน�้ามูตร
ธาตุลม (วาโยธาตุ) คือ องค์ประกอบของสิ่งมี
ชีวิต มีลักษณะเคลื่อนไหวได้ มีคุณสมบัติคือความเบา
เป็นสิ่งที่มีพลังท�าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว เดิน นั่ง
นอน คู้ เหยียดได้ ธาตุลมอาศัยธาตุดินและธาตุน�้าเป็น
เครือ่ งน�าพาพลัง ขณะเดียวกันธาตุลมพยุงดินและท�าให้
น�า้ เคลือ่ นไหวไปมาได้ ธาตุลมมี 6 ประการ ได้แก่ ลมพัด
จากเบื้องล่างสู่เบื้องบน, ลมพัดจากเบื้องบนสู่เบื้องต�่า,
ลมพัดอยูใ่ นท้องนอกล�าไส้, ลมพัดในกระเพาะและล�าไส้,
ลมพัดทั่วร่างกาย และลมหายใจเข้า-ออก
ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) คือ องค์ประกอบของสิ่งมี
ชีวิต มีลักษณะที่เป็นความร้อน มีคุณสมบัติเผาผลาญ
ให้แหลกสลาย ไฟท�าให้ลมและน�้าในร่างกายเคลื่อนที่
ด้วยพลังแห่งความร้อนอันพอเหมาะ ไฟท�าให้ดนิ อุน่ คือ
อวัยวะต่าง ๆ ไม่เน่า ไฟภายในมี 4 ประการ ได้แก่ ไฟ
ท�าให้รา่ งกายอบอุน่ , ไฟท�าให้รอ้ นระส�า่ ระสาย, ไฟท�าให้
ร่างกายเหี่ยวแห้งทรุดโทรม, และไฟย่อยอาหาร
หลังจากทีร่ า่ งนัน้ ได้รวมตัวกับจิตเดิมทีจ่ ตุ มิ า จิต
เดิมก็จะมีพลังจิต หรือที่เรียกว่า “ขวัญ” เข้ามาเชื่อม
ต่อกับรูป/องค์/ร่างทั้ง 32 ดวง (ขวัญจะมีประจ�าแต่ละ
อวัยวะ รวม 32 ขวัญ ขวัญจึงเปรียบเสมือนพลังขับ
เคลื่อนและควบคุมการท�างานของอวัยวะ แต่ก็สามารถ
ออกจากร่างได้ อาจตกหล่น กระเจิง ถูกหน่วงเหนี่ยว
ไว้ ท�าให้ไม่สามารถกลับเข้าร่างได้ รวมทั้งหากธาตุผิด
ปกติ ก็อาจท�าให้ขวัญที่อยู่ประจ�าแต่ละอวัยวะนั้น ๆ
ถูกกระทบกระเทือน เกิดขวัญเสีย ขวัญหาย ขวัญอ่อน
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ขวัญกับจิตมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เพราะขวัญเกิดจากการปรุงแต่งของ
จิต ถ้าไม่มีขวัญ จิตก็ไม่เกิด หรือถ้าขวัญใดขวัญหนึ่ง
บกพร่องเสียหาย สูญหายไป ก็จะส่งผลต่อจิตใจท�าให้จติ
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ไม่สมบูรณ์ จึงจ�าเป็นต้องมีพธิ กี รรมต่าง ๆ เพือ่ ฮ้องขวัญ/
เรียกขวัญ ให้กลับคืนมาสู่ร่าง โดยค�าฮ้องขวัญของชาว
ล้านนาจะมีเนือ้ หาการอธิบายเกีย่ วกับการบอกต�าแหน่ง
แห่งทีข่ องขวัญในแต่ละอวัยวะอย่างคร่าว ๆ และเป็นรูป
ธรรม เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ
โดยส่วนใหญ่แล้ว เมือ่ เรียกขวัญกลับสูร่ า่ งได้กจ็ ะ
เกิดความสมดุลขึน้ ในร่างกาย เว้นแต่วา่ ขวัญนัน้ บกพร่อง
ไป หรือขวัญนัน้ เป็นขวัญของอาการมรณะภาพ เช่น ลม
หายใจเข้า-ออกผิดปกติหรือไม่มี ก็จะท�าให้คนนั้นเสีย
ชีวิต และเมื่อเสียชีวิตแล้วจิตมิได้สลายหรือตายตามไป
ด้วย เนื่องจากถูกก�าหนดไว้ด้วยกรรม จิตนั้นจึงต้องไป
แสวงหาสถานที่เกิดใหม่ โดยจ�าเป็นต้องเป็นการก่อเกิด
การเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ด้วยตัวจิตนั้น ๆ เอง จึงต้อง
เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาใหม่ เมื่อเป็นเช่นนี้กรรมจึง
เปรียบเสมือนเครื่องน�าพาจิตไปสู่เจ้าเรือนใหม่ ซึ่งจะ
เป็นไปตามบุญกุศลที่ได้สั่งสมเอาไว้ กรรมจึงเป็นสิ่งปรุง
แต่งทีก่ า� หนดตัวตนทีแ่ ท้จริงของมนุษย์ และถือว่าเป็นจุด
เริ่มต้นของการไม่สบาย การเจ็บป่วย การเกิดโรคหรือ
ปัญหาสุขภาพ ซึ่งทุกอย่างล้วนแต่ถูกก�าหนดโดยกรรม
หรือการกระท�าทั้งสิ้น
กระบวนการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเปนองค์รวมตาม
วิถีชีวิตชาวล้านนาในสปาเพื่อสุขภาพ
การดูแลรักษาสุขภาพ และวิธีการป้องกันของ
ชาวล้านนามีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม จนไม่
อาจแยกแยะแต่ละวิธไี ด้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้เข้าใจได้งา่ ย
ขึ้นจะขอแบ่งกระบวนวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพ
เป็น 4 กลุ่ม (Taoprasert & Taoprasert, 2004) โดย
ในทีน่ จี้ ะขอกล่าวถึงพิธกี รรมทีย่ งั เห็นได้ในปัจจุบนั และ
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพ
ได้เท่านั้น
1. กลุ่มการป้องกันและถือปฏิบัติด้วยพิธีกรรม
หรือพิธีกรรมบ�าบัด (จิตบ�าบัด)
เป็นการประกอบพิธีตามวิถีชีวิตที่สืบทอดกัน
มา โดยมีทั้งส่วนที่กระท�าเพื่อตรวจสอบเหตุปัจจัยของ
ความไม่สบาย และท�าการบ�าบัดรักษา และ/หรือกระท�า

เพือ่ การสร้างขวัญก�าลังใจ เพือ่ การเจริญสติและท�าใจให้
พร้อมยอมรับสภาพความจริง และส่วนทีก่ ระท�าเพือ่ เป็น
สิรมิ งคล และบันดาลให้เกิดความสงบร่มเย็น จึงขอแยก
พิธีกรรมต่าง ๆ ออกเป็น
1.1 กลุ่มดูเมื่อและท�านายฤกษ์ยาม เป็นการ
ค้นหาหรือท�านายทายทักหาปัญหาของคนที่เจ็บป่วย
และเพือ่ หาฤกษ์ยามในการท�าพิธกี รรมต่าง ๆ ให้อยูเ่ ย็น
เป็นสุข พ้นจากภยันตรายและ/หรือพ้นจากโรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ
1.2 กลุ่มขจัดปัดเป่า มักจะท�าหลังจากการ
ดูหมอ ดูเมื่อ ท�านายทายทักและตรวจวินิจฉัยจนรู้เหตุ
แห่งโรคแล้ว หากมีเหตุและอาการตรงตามต�ารา ก็
จะต้องประกอบพิธีกรรมบ�าบัดบรรเทา เช่น การส่ง
เคราะห์, บูชาเทียน (หลังจากตรวจชะตาราศีแล้วก็จะ
บูชาเทียนตามราศีเพื่อโชคชะตาหรือบ�าบัดรักษาโรคที่
คนไข้เป็น) เป็นต้น
1.3 กลุ่มสร้างขวัญก�าลังใจ เช่น หนขวัญ/
ฮ้องขวัญ/สู่ขวัญ, สืบชะตา เป็นต้น
1.4 กลุ่มเจริญสติและท�าใจ เช่น ท�าสมาธิ
ฟังธรรม เป็นต้น
1.5 กลุ่มสร้างความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล
เช่น ท�าบุญ, สปาบางแห่งจัดให้มีการตักบาตร, ทานขัน
ข้าว, บูชาธาตุ 4 (สะตวง) เป็นต้น
2. กลุม่ การป้องกันรักษาทางกาย หรือกายบ�าบัด
(รวมฟนฟูสภาพร่างกาย) ได้แก่
2.1 นวดพื้นบ้านล้านนา เช่น ตอกเส้น, นวด
เอาเอ็น/บีบม่าน เป็นอากัปกริยาในการนวด คลึง ดึง
ดัดให้แก่คนไข้ ซึ่งการนวดพื้นบ้านจะมีความหนักหน่วง
พอ ๆ กับการนวดเชลยศักดิ์
การตอกเส้นเป็นศาสตร์การนวดรักษาของ
ล้านนา โดยใช้ไม้ เช่น ไม้แก่นขาม ไม้เกล็ดด�า ไม้งิ้วด�า
ไม้ทถี่ กู ฟ้าผ่า เป็นต้น ไม้ตอกเส้นมีลกั ษณะคล้ายลิม่ หรือ
สิว่ แต่ไม่คม ผูต้ อกจะตอกไปตามร่องกล้ามเนือ้ การตอก
เส้นจะลงน�้าหนักที่เส้นได้ลึกกว่าและการขยายตัวของ
กล้ามเนื้อได้ดีกว่าการนวดทั่วไป
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2.2 เช็ด โดยใช้ใบไม้หรือเขีย้ วหมูปา่ เช็ดตาม
บริเวณที่ปวด หรือมีอาการ
2.3 แหก โดยใช้มีดหรือเขาสัตว์ กดและถูไป
ตามบริเวณกล้ามเนื้อ
2.4 ย�่าขาง ถือเป็นการนวดผ่านความร้อน
ทาน�้ามันและประคบร้อนในขณะเดียวกัน โดยใช้เท้า
เหยียบน�า้ มัน เหยียบขาง (ผานไถ) ทีเ่ ผาจนร้อนแดง แล้ว
จึงมาเหยียบบนตัวคนไข้ การใช้ในสปามีการปรับใช้ลูก
ประคบแตะ/อังความร้อนจากเตาไฟหรือจากผานร้อน
(เรียกว่าจู้ขาง) แล้วน�ามาคลึงประคบแทนการใช้เท้า
2.5 แช่น�้าอุ่น-น�้าเย็น
3. กลุ่มการป้องกันรักษาทางยาสมุนไพร หรือ
สมุนไพรบ�าบัด
การประยุกต์ใช้สมุนไพรในสปา ส่วนใหญ่เป็นการ
ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น การผ่อนคลายความเครียด
ทั้งร่างกายและจิตใจ การบรรเทาอาการปวดเมื่อย และ
การใช้น�้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
(ตะไคร้ภูเขา ว่านเสน่ห์จันทน์หอม) รูปแบบที่ใช้ ได้แก่
การอาบ แช่ อบ ประคบ พอก การนวดด้วยน�้ามัน
สมุนไพร และการใช้กลิ่นของน�้ามันหอมระเหยดังกล่าว
4. กลุ่มการป้องกันรักษาด้วยอาหารและการกิน
(อาหารบ�าบัด)
ชาวล้ า นนามี ข ้ อ ก� า หนดในการรั บ ประทาน
อาหารเพื่อป้องกันโรคและรักษาอาการเจ็บป่วยอย่าง
หลากหลาย เรียกว่า “การกรรมกิ๋น”ซึ่งมีทั้งอาหารที่
ไม่ควรกิน เช่น อาหารแสลง, อาหาร”ผิดกิ๋น-ผิดสาบ”
อาหารร้อน-เย็น อาหารผิดธาตุ และอาหารที่ควรกิน
ได้แก่ อาหารตามธาตุ อาหารตามฤดูกาล อาหารสุขภาพ
(อาหารบ�ารุง) อาหารอยู่เดือน อาหารชูก�าลัง เป็นต้น
ส�าหรับอาหารที่ให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพ
ได้ มี ก ารพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยและภูมปิ ญ
ั ญาล้านนาและให้เป็นทีย่ อมรับ
ของผู้ใช้บริการ โดยการใช้องค์ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
กับอาหารที่ควรรับประทาน มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ได้แก่ อาหารตามธาตุ อาหารสุขภาพ และเครือ่ ง
ดื่มสุมนไพร โดยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะคนในแต่ละธาตุ
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เจ้าเรือนและอาหารตามธาตุในศาสตร์การดูแลสุขภาพ
พื้นบ้านล้านนา จะคล้ายคลึงกับศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย บุคคลจะไม่ค่อยเจ็บป่วยหากธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย
สมดุล เพือ่ ป้องกันปัญหาความเจ็บป่วยทีอ่ าจเกิดขึน้ สิง่
ที่สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง (เบื้องต้น) คือพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของแต่ละคนในชีวติ ประจ�าวัน โดยใช้
รสของอาหารและคุณลักษณะทีเ่ ป็นยามาปรับสมดุลของ
ร่างกาย การบริโภคอย่างถูกหลักและถูกธาตุตนเองจะส่ง
ผลต่อสุขภาพโดยตรง อีกทัง้ ยังสามารถป้องกันโรคเรือ้ รัง
บางโรคได้ด้วย ในที่นี้ขอเสนอเรื่องอาหารตามธาตุเจ้า
เรือน ทีส่ ถานบริการสปาสามารถน�าไปปรับ/ประยุกต์ทา�
เป็นเมนูอาหารต่าง ๆ ตามความต้องการของตนได้ ดังนี้
อาหารกับธาตุเจ้าเรือน (Sapcharoen, 1997)
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าศาสตร์การแพทย์
พื้นบ้านล้านนา และศาสตร์การแพทย์แผนไทยกล่าวว่า
มนุษย์เกิดมามีรา่ งกายประกอบไปด้วยธาตุทงั้ 4 : ดิน น�า้
ลม ไฟ ซึง่ แต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจ�าตัว เรียก
ว่า “ธาตุเจ้าเรือน” ธาตุเจ้าเรือนนีม้ ี 2 ลักษณะ คือ ธาตุ
เจ้าเรือนเกิดซึง่ จะเป็นไปตามเดือนเกิด และธาตุเจ้าเรือน
ปัจจุบนั ทีพ่ จิ ารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสยั และภาวะ
สุขภาพกายและใจว่าสอดคล้องกับลักษณะของบุคคล
ธาตุเจ้าเรือนอะไร
ถ้าน�าเดือนเกิดมาพิจารณาแล้วสามารถประมาณ
การได้ว่า
ผู้ที่เกิดเดือน 2, 3, 4 จะมีธาตุไฟเป็นเจ้าเรือน
(มค.-กพ.-มีค.)
ผู้ที่เกิดเดือน 5, 6, 7 จะมีธาตุลมเป็นเจ้าเรือน
(เมย.-พค.-มิย.)
ผู้ที่เกิดเดือน 8, 9, 10 จะมีธาตุน�้าเป็นเจ้าเรือน
(กค.-สค.-กย.)
ผูท้ เี่ กิดเดือน 11, 12, 1 จะมีธาตุดนิ เป็นเจ้าเรือน
(ตค.-พย.-ธค.)
(หมายเหตุ การนับเดือนของไทย เดือน พย. คือ
เดือน 12 เดือน ธค. คือเดือน 1)
การแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งอย่างหยาบ คือแบ่ง
บุคลิกลักษณะจ�าเพาะของคนเป็น 4 แบบ แต่ละแบบ
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มีจุดอ่อนหรือลักษณะของธาตุเสียสมดุลแตกต่างกันไป
ตามธาตุเจ้าเรือนนั้น ๆ อาทิ
ธาตุดินเจ้าเรือน มักจะมีร่างกายและกล้ามเนื้อ
แข็งแรง ผิวค่อนข้างคล�้า เสียงดังฟังชัด ข้อ กระดูก
ใหญ่ น�้าหนักตัวมาก โดยทั่วไปคนธาตุดินเป็นคนที่เต็ม
ไปด้วยระเบียบแบบแผน มีความเชื่อมั่นในตนเองแต่
ไม่ค่อยแสดงออก มักไม่มีจินตนาการถึงความสวยงาม
มากนัก ชอบท�ากิจกรรมหนักและท้าทาย เป็นคนลุย
งานและมีความมุ่งมั่นสูง จึงมักมีอาการปวดเมื่อยและ
อ่อนล้าร่างกายตามมาได้ง่าย ควรรับประทานอาหารที่
ปรุงประกอบด้วยผักผลไม้รสฝาด หวาน มัน เค็ม เช่น
ฝรั่งดิบ หัวปลี กล้วย มะละกอ เผือก มัน ถั่วพลู กะหล�่า
ปลี ผักบุ้ง ฯลฯ
ธาตุน�้าเจ้าเรือน จะมีรูปร่างสมส่วน ท้วมถึงอ้วน
ผิวพรรณสดใส ตาหวาน น�้าในตามาก ผมดกด�า คนธาตุ
น�า้ เป็นคนรักสงบ เห็นใจผูอ้ นื่ มีความมัน่ คง พูดช้าแต่นมุ่
นวล มีความสุขุม สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่บ้างคือความเฉื่อย
ไม่ค่อยกระตือรือร้น เป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์ คนธาตุ
น�้ามักมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในช่วง
อากาศหนาวเย็นจะเป็นหวัดได้ง่าย จึงควรรับประทาน
อาหารที่ปรุงประกอบด้วยผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น
มะเขือเทศ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ สับปะรด มะนาว ยอด
มะขามอ่อน ฯลฯ
ธาตุ ล มเจ้ า เรื อ น มั ก มี รู ป ร่ า งโปร่ ง ไม่ อ ้ ว น
ผิ ว หนั ง แห้ ง โดยปกติแล้วคนธาตุลมจะมีระบบการ
ไหลเวียนเลือดดี เลือดไปเลี้ยงสมองดี ส่งผลให้เป็นคน
กระตือรือร้น ช่างคิดจินตนาการ พูดเร็ว คิดเร็ว แต่
ก็เบื่อง่าย ด้วยความที่ใช้พลังความคิดมากเกินไป จึง
มักมีความเครียดและอ่อนล้าทางสมองได้ง่าย ควรรับ
ประทานอาหารที่ปรุงประกอบด้วยผัก/สมุนไพรที่มี
รสเผ็ดร้อน ช่วยขับลมและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
เช่น กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า กระเทียม ขึ้นฉ่าย ขิง
ยี่หร่า ฯลฯ
ธาตุไฟเจ้าเรือน มักมีรูปร่างผอม ผิวคล�้า คน
ธาตุไฟมักเป็นคนเจ้าอารมณ์ มีความตัง้ ใจในการท�างาน
มากจนบางครั้งถึงกับหักโหม ร่างกายจึงมักมีอาการ

อ่อนเพลียและสูญเสียพลังงานในแต่ละวันมาก แต่ใน
ระบบการย่อยอาหารนัน้ ถือว่าดีมาก อาหารทีเ่ หมาะกับ
คนธาตุไฟ จึงควรปรุงประกอบด้วยผัก/ผลไม้ที่มีรสขม
รสเย็น รสจืด เช่น สะเดา แตงโม หัวผักกาด ฟักเขียว
แตงกวา คะน้า บวบ มะเขือ ฯลฯ
ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะโดยรวมกว้าง ๆ
ทุ ก คนจะมี ลั ก ษณะเด่ น ปะปนกั น ไป สุ ด แท้ แ ต่ จ ะมี
ลักษณะเด่นของธาตุใดมากหรือน้อย หากพิจารณาดู
แล้วมีลกั ษณะเด่นของธาตุใด ก็เรียกว่ามีบคุ ลิกส่วนใหญ่
เป็นธาตุนั้น
สรุป

สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในรูปแบบ
ของล้ า นนา ควรมี ก ารประยุ ก ต์ ศ าสตร์ ภู มิ ป ั ญ ญา
พื้นบ้านล้านนาที่มีความเป็นองค์รวมมาใช้ในการให้
บริการ ทั้งด้านกายบ�าบัด เช่น นวดพื้นบ้าน (ตอกเส้น
เอาเอ็น จู้ขาง) สมุนไพรบ�าบัด เช่น พอก อบ ประคบ
อาบ แช่สมุนไพร เป็นต้น เพื่อผ่อนคลายและบ�าบัด
อาการเกี่ยวกับเลือดลม ปวดเมื่อยและผิวพรรณ ด้าน
พิธีกรรมบ�าบัด เช่น ฮ้องขวัญ/สู่ขวัญ บูชาเทียน เพื่อ
เป็นขวัญก�าลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ ว ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร
พืน้ บ้าน เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการได้รบั การบริการทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
ภายใต้สงิ่ แวดล้อม บรรยากาศ ธรรมชาติ ดนตรีพนื้ เมือง
และประเพณีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกที่มาเยือน
ทุกคนอย่างอบอุ่นในแบบอย่างของล้านนา ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการเพิ่มคุณค่าของบริการแล้ว ยังเป็นการเผย
แพร่วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในระดับนานาชาติด้วย
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