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 10 แสดงกิจกรรมการตอกเสน ในการดแูลบําบัดสุขภาพแบบลานนา    26 
 11 อุปกรณการตอกเสนประกอบดวยแกนไมท่ีใชตอกกบัหัวคอน    26 
 12 แสดงกิจกรรมการเช็ดแหก, อุปกรณตางๆ สําหรับใชประกอบ กิจกรรมการเช็ดแหก 28 
 13 แสดงกิจกรรมการย่ําขาง ในการดแูลบําบัดสุขภาพแบบลานนา    30 
 14 แสดงกิจกรรมการย่ําขาง ในการดแูลบําบัดสุขภาพแบบลานนา    31 
 15 อุปกรณประกอบกิจกรรมการย่ําขาง ไดแกสมุนไพร, เตาอ้ังโล, ใบขาง, หมอนึ่งสมุนไพร 31  
 16 บานหมอเมือง แมจันทรตา อ.สันทราย จ.เชียงใหม แสดงบริเวณหนาบาน, ชาน, เต๋ิน 32 
 17 เรือนพื้นถ่ินลานนา ไดแก เรือนชนบท เรือนไม และเรือนกาแล    35 
 18 องคประกอบเรือนลานนา สวนเติ๋น (สวนเอนกประสงค) หองนอน และหองครัว  36 
 19 ผังพื้นท่ีใชสอย ของเรือนพื้นถ่ินแบบลานนาท่ีมีลักษณะเปนปริมาตร    37 
 20 สภาพแวดลอมแบบลานนา ท่ีมีลักษณะเปนสวนเกษตรแบบผสมผสาน   38 
 21 สภาพแวดลอมเรือนลานนา ไดแก ขวง ยุงขาว บอน้ํา และหองอาบน้ํา (ตอมอาบน้ํา) 40 
 22 ตารางภาพแสดง องคประกอบการศึกษา      43 
 23 แสดงการกําหนด ระยะ, สัดสวน กิจกรรมการใชสมุนไพร, การอบสมุนไพร   58 
 24 แสดงการกําหนด ระยะ, สัดสวน กิจกรรมการอบสมุนไพรแบบการนอนแคร   59 
 25 แสดงการกําหนด ระยะ, สัดสวน กจิกรรมการอบสมุนไพรแบบชั่วคราว    60 
 26 แสดงการกําหนด ระยะ, สัดสวน กิจกรรมการอบสมุนไพรแบบกึ่งถาวร    61 
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 27 แสดงการกําหนด ระยะ, สัดสวน กิจกรรมการนวดท่ัวไป     62 
 28 แสดงการกําหนด ระยะ, สัดสวน กิจกรรมการนวดจุดเสนเอ็น ตางๆ    63 
 29 แสดงการกําหนด ระยะ, สัดสวน กิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอนแบบย่ําขาง  64 
 30 สรุปสัดสวน ทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินท่ีทําการศึกษา     90 
 31 แสดงภาพการวิเคราะหสวนประกอบ รูปดานหนา ดานขาง และทัศนียภาพ    
      ลักษณะทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม ของเรือนแบบจั่วเดี่ยว    91 
 32 แสดงภาพการวเิคราะหสวนประกอบ รูปดานหนา ดานขาง และทัศนียภาพ    
     ลักษณะทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม ของเรือนแบบจั่วแฝด   92 
 33 แสดงภาพ ทัศนียภาพดานหนา ดานขาง ลักษณะทางกายภาพของหลองขาว  93 
 34 แสดงภาพ การทํากิจกรรมตางๆ บริเวณใตถุน      94 
 35 แสดงภาพ รูปแบบตางๆ สวนโถงบันได       95 
 36 แสดงภาพ สวนประกอบน้ําบอ (บอน้ํา)       99 
 37 แสดงภาพ สวนประกอบตอมน้ํา (ท่ีอาบน้ํา)       99 
 38 แสดงภาพ สวนประกอบหองสวม                   100 
 39 แสดงภาพ สวนประกอบผางวัว (โรงวัว, ควาย) และกางฟน (โรงเก็บฟาง)              100 
 40 แสดงภาพ สวนประกอบหอเจาท่ี (ศาลพระภูมิ) และหอผีปูยา                101 
 41 รูปแบบการจัดวางผังสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน นายปน ใบวุฒิ              113 
 42 ท่ีวางทางกิจกรรมการใช, การอบสมุนไพร ท่ีสัมพนัธกับใตถุนของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม   115 
 43 ท่ีวางทางกิจกรรมการนวดท่ัวไป, การนวดเสนตางๆ ท่ีสัมพันธกับหองนอน เต๋ิน             116 
 44 ท่ีวางทางกจิกรรมการนวดบําบัดดวยความรอนแบบย่ําขาง ท่ีสัมพันธกับชาน             117 
 45 แสดงการจัดผังทางกายภาพของการออกแบบลานนาสปา               119 
 46 แสดงรูปแบบทางกายภาพของการออกแบบลานนาสปา                 120 
 47 แสดงท่ีวางทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนาตางๆ กบัท่ีวางตางๆ    
      ภายในสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม                121          
 48 แสดงรูปแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของลานนาสปา ประกอบดวยดานหนาอาคาร  
      และดานขางอาคาร                    122 
 49 แสดงผลการออกแบบ สภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกของลานาสปา ประกอบดวย   
       ขวงทางเขาดานหนา และสวนอบสมุนไพร                  123 
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 50 แสดงผลการออกแบบ สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในของลานาสปา ประกอบดวย   
    ท่ีวางทางกจิกรรมการนวดรอนแบบย่าํขาง และท่ีวางทางกิจกรรมการนวดเอาเสนเอาเอ็น      124 
 51 สรุปท่ีวางทางกิจกรรมการใช, การอบสมุนไพร ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนใตถุน 134 
 52 สรุปท่ีวางทางกิจกรรมการนวดท่ัวไป, การนวดเสนตางๆ ท่ีสัมพันธกับสวนหองนอน  134 
 53 สรุปท่ีวางทางกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอนแบบย่ําขาง ท่ีสัมพันธกับสวนชาน  135          
 54 สรุปการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการใช, การอบสมุนไพร   
       ท่ีสัมพันธกับสวนใตถุน         135 
 55 สรุปการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการนวดท่ัวไป,                
       การนวดเสนตางๆ ท่ีสัมพันธกับสวนหองนอน       136 
 56 สรุปการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอน  
      แบบย่ําขาง ท่ีสัมพันธกับสวนชาน        136 
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