
เฉิดฉันทร ราชบุรณะ

ไทยสัปปายะ วิถีการดูแลสุขภาพและความงาม

แบบองครวมอยางไทย



สปา

สปา เปนชื่อเมืองหนึ่งๆ ในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเปนเมืองตาก

อากาศ ที่ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและชนชั้นสูงนิยมไปพักผอน โดย

การอาบน้ําแร แชน้ําอุน น้ํารอน เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่

หนาวจัด ทําใหรูสึกผอนคลาย สบายกาย สบายใจ และมีการนํา

น้ําแร น้ําอุนมาบําบัดโรคดวย ซึ่งใหความสําคัญกับการใชน้ําในการ

รักษาโรค จนกลายมาเปนทฤษฎีวารีบําบัดดวยการแช อาบ การ

ชโลม ดื่มกินเปนตน



สปา

สปา หมายถึง สถานที่ใหบริการสุขภาพดวยน้ําเปนหลัก อาจจะเปน

น้ําแร น้ําทะเล น้ําลําธาร น้ําสระ น้ําอาบ อบไอน้ํา อบสมุนไพร 

การนวดดวยน้ํามัน ประคบดวยน้ํา หมักดวยโคลน ออกกําลังกายใน

น้ํา ฯลฯ รวมทั้งเครื่องมือเกี่ยวกับน้ํา เชน อางน้ําวน อบไอน้ํา ซาว

นา กลาวโดยสรุป สปาก็คือ การบริการที่ใชน้ําเปนปจจัยหลักและมี

จุดมุงหมายเปนสถานบริการที่มุงเนนใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ 

บําบัดโรคและความเจ็บปวย ฟนฟูสภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือ

ทั้งหมด

สปา



ลักษณะของสปา

สําหรับประเทศไทยแบงสปาออกเปน 3 ลักษณะ โดยยึดตามแนว

องคความรู ไดแก
1. สปาตะวันตก (Western Spa) ไดแก

สถานบริการทางสุขภาพที่ใชน้ําเปนหลัก 

โดยมีมาตรฐานการใหบริการตามแบบ

ประเทศตะวันตก เชน การใชอางน้ําวน 

การนวดแบบตะวันตก การอบซาวนา มี

การออกกําลังกายโดยอาศัยเครื่องมือ 

(Fitness) เปนตน



ลักษณะของสปา

2. ไทยสปา (Thai Spa) เปนสถานบริการ

ทางสุขภาพที่ใชน้ําเปนหลัก มีมาตรฐาน

การใหบริการแนวเดียวกับประเทศ

ตะวันตก แตมีการประยุกตภูมิปญญาทาง

ตะวันออกและภูมิปญญาไทยเขาไปสูสถาน

บริการในสถานที่ดังกลาว



ลักษณะของสปา

3. ไทยสัปปายะ (Thai Sapaya) เปนสถาน

บริการที่ประยุกตใชภูมิปญญาไทยเปนหลัก

ซึ่งชาวไทยมีชีวิตอยูกับสายน้ํา ดํารงชีวิตดวย

สายน้ํา เรามีน้ําตก น้ําพุรอน ลําธาร น้ําทะเล และยังมีภูมิ

ปญญาที่โดดเดน เชน การนวดไทย การอบสมุนไพร การ

ใชเครื่องร่ําไทย อาหารไทย ผลไมไทย และดนตรีไทยจะมี

บริการที่ใชน้ําหรือไมใชก็ได โดยเนนการใชวิธีการ

ธรรมชาติเปนหลัก (Natural Treatment)



    ไทยสัปปายะเปนวิถีการดูแลสุขภาพและความงามแบบองครวมอยาง

ไทย  มีการผสมผสานกับหัตถบําบัด วารีบําบัด สุคนธบําบัด โภชนบําบัด 

การออกกําลังกาย และการทําสมาธิ เพื่อใหเกิดความสมดุลของธาตุเจา

เรือนทั้ง 4 ในรางกาย ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ พรอมทั้งเปนการดูแลสภาพ

จิตใจใหแข็งแรงควบคูไปกับการดแลสุขภาพเชิงปองกัน โดยเนนให

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเองและคนในครอบครัว 

เพื่อใหสามารถปองกันโรครายแรงและบําบัดโรคเรื้อรังไดเปนอยางดี ทั้ง

ยังเปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มความรัก ความสัมพันธภายในครอบครัวไดอีก

ดวย

ไทยสัปปายะ



องคประกอบของไทยสปัปายะ

สัปปายะ หมายถึง สภาพที่เอื้อเกื้อหนุน เหมาะ ชวยใหความเปนอยู 

ทํากิจกรรม หรือดําเนินการตางๆ ไดผลดี ซึ่งสามารถแบงไดเปน

1. อุตุสบาย คือ การมีบรรยากาศหรอืสิ่งแวดลอมที่สะอาดบริสุทธิ์ มี

ตนไม มีดอกไมที่สวยงาม มีกลิ่นหอม และมีความหลากหลาย ก็จะทําให

รูสึกสดชื่น

2. อาหารสบาย คือ การไดทานอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

และมีประโยชนตอผูบริโภค เชน พืชผัก ผลไม ซึ่งเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 

และไมควรมีเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล แตควรมีเครื่องดื่มแบบไทยๆ และ

เนนสุขภาพเปนหลัก เชน เครื่องดื่มประเภทน้ําผัก น้ําผลไม



องคประกอบของไทยสปัปายะ

3. อาวาสสบาย คือ การมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาด โลงโปรงสบาย 

ถาจะใหสมบูรณแบบจริงๆ ก็อาจปลูกเปนบานเรือนไทยแบบตางๆ เชน เครื่อง

กอ เครื่องสับ เครื่องผูก ถาคนที่มีตนทุนสูงก็อาจทําสถานที่สปาใหเปนบานเรือน

ไทยที่เต็มรูปแบบ แตมีบางคนที่ไมมีความรูเรื่องบานเรือนไทยเลย และไดจัดเอาสิ่ง

ที่มีอยูเกาหรือสิ่งของที่ควรเคารพบชูานาํมาตบแตงแบบผิดๆ เชน เอาชอฟา

ใบระกาของโบสถมาประดับทางเทา หรือการนําเอาพระพทุธรูปมาวางประดับไว

ที่ทางเทา ก็เปนเรื่องที่ไมถูกตอง สปาไทยจึงควรเปนสถานที่ที่มีการจัดตบแตง

อยางถูกกาลเทศะ และเปนวัฒนธรรมไทยอยางแทจริง

4. บุคคลสบาย คือ คนที่อยูรอบขางมจีิตใจที่ดี มีปญญา



องคประกอบของไทยสปัปายะ

5. อิริยาบถสบาย คือ การนั่ง การนอน การยืน การเดิน สะดวกสบาย

6. โคจรสบาย คือ สถานที่เปนสปาตองเปนสถานที่ที่หาไดไมยาก ไมใกลและไม

ไกลจนเกินไป ไป-มาไดสะดวก ไทยสัปปายะจึงมีหลายรูปแบบและไมจําเปนตอง

มีความเลิศหรู หรือมีราคาแพง อาจเปนไทยสัปปายะแบบระดับชุมชนเล็กๆ และ

ใชอุปกรณไมมากนัก

7. สวนะสบาย คือ การพูดคุย การเสวนา หรือการไดยินไดฟงในสิ่งที่ดี สิ่งที่

ไพเราะ การตอนรับที่อบอุน จุดนี้คนไทยจะไดเปรียบคนชาติอื่น เนื่องจากคน

ไทยมีนิสัยยิ้มแยม ชอบการตอนรับขับสู ดังฉายาสยามเมอืงยิ้ม



หัตถบําบัด

    หัตถบําบดั หรือการนวดไทย เปนศาสตรแขนง

หนึ่งของการแพทยแผนไทย เปนวัฒนธรรมดแูล

กันเองภายในครอบครัว เมื่อมีอาการเหน็ดเหนื่อย 

เมื่อยลา ปวดเมื่อยตามรางกาย พรอมทั้งพัฒนา

เรียนรูมาเปนการนวดเพื่อรักษาโรคมาจนถงึ ณ 

ปจจุบันนี้ ซึ่งการนวดเปนการสัมผัสเพื่อใหรูสึกสบาย

และผอนคลาย บางครั้งอาจใชการนวดรวมกับวิธอีื่น 

เชน การประคบสมุนไพร การบําบัดดวยน้ํามันหอม

และวารีบําบดั



วารีบําบัด (Hydrptherapy)

    วารีบําบดั คือการใชน้ําเปนตัวกระตุนและเพิม่พลังในการเยียวยาตัวเองของ

รางกาย วิธีการนี้จะทําใหผูที่ไดรับการบําบัดรูสึกผอนคลาย ชวยบรรเทาปวด และ

ใชบําบัดรักษาอาการของโรค การใชน้ําในการรักษาโรคนั้น มีการใชทั้งน้ํารอน 

น้ําเย็น น้ําแร และวิธีการแชน้าํอุนใหตวัเองรูสึกสบายขึ้น ผอนคลายความ

เมื่อยลา

และความตึงเครียด วารีบาํบดัจึงเปน

การนําเอาคุณสมบตัิของน้ํามาใช

ประโยชนอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อ

การรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ 

ซึ่งมีรากฐานมาจากความเชือ่ที่วาน้ําเปนสิ่งจําเปนสาํหรับชีวติ



สุคนธบําบัด (Aromatherapy)

    สุคนธบําบัด คือ ทรีทเมนทของการบําบัดดวยเครื่องหอมที่ไดรับการ

ยอมรับในโลกตะวันตกวาเปนทรีทเมนทของการดูแลสุขภาพแบบองครวม 

(Holistic)

สุคนธบําบัดของไทยมีหลักการเชนเดียวกับทางตะวันตก จะแตกตางกัน

ในน้ํามันหอมระเหยที่นํามาใชจะเปนพืชพรรณธรรมชาติพื้นบานของ

ไทยเรานั่นเอง



โภชนบําบัด (Diet Therapy)

     โภชนบําบัด คือ การนําอาหารมาประสานใชในการปองกันและรักษา

โรค ทั้งนี้รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารใหถูกกับธาตุเจาเรอืน คือ 

ดิน น้ํา ลม ไฟ โดยเนนการกินสารอาหารตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยง

อาหารแหง อาหารปรุงแตง หรือปนเปอนสารเคมี และสารอาหาร

ดัดแปลง



อุปกรณเครื่องใชตางๆ ในสปาไทย

ลูกประคบ ที่ใชตองมีมาตรฐานของสวนผสมที่แนนอน วาสมุนไพรที่

นํามาใชแตละชนิดควรมีปริมาณเทาไร หากใชมากเกินไปหรือนอยเกินไป

ก็จะไมเปนมาตรฐาน และอาจสงผลเสียถึงผูใชบริการได สมุนไพรบาง

ชนิดหากใชมากเกินไปก็จะทําใหลูกประคบมีกลิ่นฉุนหรืออาจเกิดพิษได 

เชน ไพล



ตูอบ ก็ตองมีมาตรฐานที่ชัดเจน ความรอนควรเปนอยางไร สปาไทยก็มี

หมอตมสมุนไพรแลวปลอยไอน้ําเขาตูอบ ซึ่งอุณหภูมิก็ไมควรเกิน 45 องศา

เซลเซียส สมุนไพรที่ใชในการอบกม็ี ใบมะขาม ใบสมปอย เพื่อทําความ

สะอาดผิว ขมิ้นชันเพื่อบํารุงผิว ขา ตะไคร ไวฆาเชื้อโรคและแตงกลิน่ ผิว

มะกรูดทําใหสดชื่น

อุปกรณเครื่องใชตางๆ ในสปาไทย



อุปกรณการนวด มีอยูดวยกันมากมายหลายชนิด เชน กะลามะพราว

ไวใหคนเหยียบ หรือมีหินไวเดิน หากมีการนําเอาอุปกรณในการนวดมา

ใชก็จะดูเปนสัปปายะขึ้น

อุปกรณเครื่องใชตางๆ ในสปาไทย



แชมพู ที่นิยมใชกันก็เปนชุด แชมพูผสมสมนุไพร เมื่อมีสมุนไพรเขาไปผสมก็

ควรมีมาตรฐาน เชนแชมพวูานหางจระเข มีแควิญญาณวานหางจระเขหรือเปลา 

เนื่องจากบางครั้งวานหางจระเขอาจสลายตวัแลวก็จะทําใหคุณภาพดอยลง หาก

เปนแชมพูประคําดคีวาย ควรเปนแชมพูที่ใชรักษาโรคผิวหนังที่ศีรษะ เชน เชื้อรา 

หนอง แตผูใชก็ควรทราบดวยวาแชมพปูระคําดคีวายก็มีอันตราย หากใชใน

ปริมาณที่มากเกินไปก็จะทําใหหนังศรีษะแหง และผมอาจหลดุรวงได ในปจุบันนี้

ผูคนมักนําสมุนไพรไปปรุงแตงตามอาํเภอใจ เพียงแคทราบวาสมนุไพรชนิดไหน

ใชทําอะไร แลวก็ไปทํากันอยางนั้นโดยไมทราบรายละเอียดหรืออนัตรายที่อาจเกิด

ขึ้นกับผูใช

อุปกรณเครื่องใชตางๆ ในสปาไทย



เสียงเพลง เสียงดนตรี ควรเปนดนตรีที่ใหเสียงที่เบาๆ เย็นๆ และมี

ความหมาย หากเปนสปาไทยก็ควรมีการนําเอาดนตรีไทยเขามาประกอบ มี

ระนาด ซอ ขิม หรืออาจมีเสียงน้ําไหล มีเสียงน้ําตก เสียงลมพัด เสียงนกรอง 

เขามาชวยใหรูสึกสดชื่น ทําใหจิตสงบ และทําใหผูที่มาใชบริการรูสึก

เหมือนกับไดอยูทามกลางธรรมชาติอยางแทจริง นอกจากนี้อาจมีเสียงแนว

ธรรมะ เปนเสียงสวดมนตเสียงเทศนกท็ําใหรูสึกสงบได

อุปกรณเครื่องใชตางๆ ในสปาไทย



แหลงที่มา

● เสนหไทยสัปปายะ : http://www.thaipost.net/

● มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา.  การดูแลสุขภาพองครวมแบบ

ไทยสัปปายะ.

● SPA กับศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย : http://www.thaispa.go.th/


