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การศึกษา การออกแบบลานนาสปาโดยใชสภาพแวดลอมกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน
เชียงใหม มีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อหาความสัมพันธทางดานองคประกอบและคุณลักษณะระหวาง
กิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนากับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบสปา และหา
ความสัมพันธทางดานท่ีวาง (Space) ระหวางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนากับ
สภาพแวดลอมกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม ตลอดจนการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวาง 
(Space) ทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนาท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมกายภาพของ
เรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

จากการศึกษาความสัมพันธทางดานองคประกอบและคุณลักษณะระหวางกิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพแบบลานนากับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบสปา สามารถแบงออกไดเปน 3
กลุม ดังนี้ กลุมท่ี 1 กิจกรรมการใชสมุนไพรและการอบสมุนไพรมีความสัมพันธทางองคประกอบ
ทางดานรูป, กล่ิน, สัมผัส ระดับปานกลาง และมีความคลายคลึงทางดานคุณลักษณะกับกลุม
กิจกรรมการบริการสุขภาพสปา ระดับมาก กลุมท่ี 2 กิจกรรมการนวดทั่วไป และการนวดจุดเสน
เอ็นตางๆมีความสัมพันธทางองคประกอบทางดานรูป, กล่ิน, สัมผัส ระดับปานกลาง และมีความ
คลายคลึงทางดานคุณลักษณะกับกลุมกิจกรรมการบริการสุขภาพสปา ระดับนอย และกลุมท่ี 3 
กิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอนแบบการย่ําขาง มีความสัมพันธทางองคประกอบทางดานรูป, 
สัมผัส ระดับนอย และมีความคลายคลึงทางดานคุณลักษณะกับกลุมกิจกรรมการบริการสุขภาพสปา 
ระดับนอย 
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จากการศึกษาความสัมพันธทางดานท่ีวาง (Space) ระหวางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนากับสภาพแวดลอมกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม สามารถสรุปไดวา ท่ีวางทาง
กิจกรรม กลุมท่ี 1 การใชสมุนไพรและการอบสมุนไพร มีความสัมพันธกับใตถุน มาก มี
ความสัมพันธกับขวง ตอมน้ํา สวนฮ้ี ปานกลาง มีความสัมพันธกับหองนอน เต๋ิน นอย และไมมี
ความสัมพันธกับชาน ท่ีวางทางกิจกรรม กลุมท่ี 2 กิจกรรมการนวดท่ัวไปและการนวดจุดเสนเอ็น 
ตางๆ มีความสัมพันธกับหองนอน เต๋ิน มากท่ีสุด มีความสัมพันธกับชาน ขวง นอย และไมมี
ความสัมพันธกับใตถุน ตอมน้ํา สวนฮ้ี และท่ีวางทางกิจกรรม กลุมท่ี 3  กิจกรรมการนวดบําบัดดวย
ความรอนแบบย่ําขาง มีความสัมพันธกับชาน มาก และไมมีความสัมพันธกับ หองนอน เต๋ิน ใตถุน 
ขวง ตอมน้ํา และสวนฮ้ี 

จากการศึกษาการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวาง (Space) ทางกิจกรรมการดูแลบําบัด
สุขภาพแบบลานนาท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม สามารถสรุปได
วา ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ผูตอบแบบสอบถามใหความ
พึงพอใจตอกิจกรรมการใชสมุนไพรและการอบสมุนไพรมาก ใหความพึงพอใจตอลักษณะ
กิจกรรมการนวดท่ัวไปและการนวดจุดเสนเอ็นตางๆ และใหความพึงพอใจตอกิจกรรมการนวด
บําบัดดวยความรอนแบบการย่ําขาง นอย ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
เรือนพื้นถ่ิน ผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพของเรือนพื้นถ่ินและ
สภาพแวดลอมบริเวณชานของเรือนกับสวนกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอนแบบการย่ําขาง 
มาก ใหความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมบริเวณหองนอนของเรือนกับสวนกิจกรรมการนวดท่ัวไป
และการนวดจุดเสนเอ็นตางๆ และสภาพแวดลอมบริเวณใตถุนของเรือนกับสวนกิจกรรมการอบ
สมุนไพร ปานกลาง 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of Lanna Spa Design Using Chiang Mai’s Vernacular House Physical 
Environment is find out the relation between the element and the quality of  Lanna health 
treatment’s activity and spa treatment’s activity. To find out the relation between space of Lanna 
health treatment’s activity and physical environment of Chiang Mai vernacular house. The final 
purpose is design Lanna spa by using space of Lanna health treatment’s activity which is related 
with physical environment of Chiang Mai vernacular house. 
 From the research, the relation between element and quality while doing Lanna health 
treatment’s activity can separate in 3 group. The first group is activity that use herbal massage 
therapy and herbal sauna that relate with form, scent, touch is less but seem as quality of spa 
treatment’s activity is the most. The second group is massage and muscle massage that relate with 
form, scent, touch is less and seem as quality of spa treatment’s activity is the least. The last 
group is heat massage therapy called YUM-KHANG (ย่ําขาง) which is relate with form, scent, 
touch is the least and seem as quality of spa treatment’s activity is the least. 
 According to the research, the relation between space of Lanna health treatment’s activity 
with physical environment of Chiang Mai vernacular house is the space. The first group’s 
activities which use herbal massage therapy and herbal sauna that relate to basement (ใตถุน) is 
the most, relate with KHOANG (ขวง), THOM-NUM (ตอมน้ํา), SAUN-HEE (สวนฮ้ี) is less, 
relate with bedroom the least and had no relation to the balcony (ชานบาน). The second group is 
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massage and muscle massage therapy relate with bedroom is the most, relate with balcony (ชาน
บาน), KHOAW (ขวง) is the least and no relation with basement (ใตถุน), THOM-NUM (ตอมน้ํา), 
SAUN-HEE (สวนฮ้ี). The last group is heat massage therapy call YUM-KHANG (ย่ําขาง) is 
relate with balcony (ชานบาน) is the most  and no relation to bedroom, THURN (เต๋ิน), basement 
(ใตถุน), KHOANG (ขวง), THOM-NUM (ตอมน้ํา) and SAUN-HEE (สวนฮี)้. 
 From the research, the relation between Lanna spa design using space of Lanna health 
treatment’s activity and physical environment of Chiang Mai vernacular house can relate with 
customer’s satisfaction. According to questionair, the satisfaction of herbal massage therapy is the 
most, the satisfaction of massage and muscle massage and the satisfaction of heat massage 
therapy called YUM-KHANG (ย่ําขาง) is less. The people most satisfaction of physical 
environment of Chiang Mai vernacular house and satisfy the balcony (ชานบาน) with heat 
massage therapy called YUM-KHANG (ย่ําขาง). The people most satisfy in bedroom and 
massage and muscle massage. The people less satisfy basement (ใตถุน) and herbal massage 
therapy. 
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