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บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  

จากปจจุบันกระแสนิยมของโลกหันมาใหความสําคัญกับเร่ืองสุขภาพเปนอยางมาก และส
ปาก็เปนสวนหนึ่งท่ีกําลังอยูในกระแสความนิยมของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ สําหรับประเทศไทย
มีการสงเสริมเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับนวดแผนไทย สมุนไพรไทย และการบําบัดรักษาทางธรรมชาติ 
อีกทั้งการมีศิลปวัฒนธรรม และการบริการอันนาประทับใจ ซ่ึงไดรับการยอมรับจากผูคนท่ัวโลก 
ทําใหนักทองเท่ียวตางชาติใหความสนใจใชบริการเปนจํานวนมาก ปจจัยสําคัญท่ีเกื้อหนุนให
ธุรกิจสปาเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศไทย คือ การนวดแผนไทย และสมุนไพรไทย ซ่ึงสามารถ
ปรับประยุกตเขาไดกับสปาของตะวันตกได เปนการผสมผสานระหวางศาสตรการดูแลบําบัด
สุขภาพตามแบบตะวันตก กับภูมิปญญาไทยแบบประยุกต  หรือท่ีแพทยแผนไทยเรียกวา 
“ไทยสปา”  

สวนสปาแบบไทย หรือท่ีเรียกวา “ไทยสบาย” เปน สปาท่ีใชภูมิปญญาชุมชน, ภูมิปญญา
ทองถ่ินในการใหบริการโดยเฉพาะซ่ึงเนนการจัดบรรยากาศใหเปน บาน และสวนในอดีต (แพทย
แผนไทย, 2545) สําหรับลานนาสปาในจังหวัดเชียงใหม จึงควรมีการใชภูมิปญญาชุมชน เปน
องคประกอบหลักท่ีสําคัญในการบริการ ท้ังภูมิปญญาทางดานการดูแลบําบัดสุขภาพ และภูมิปญญา
ทางดานท่ีอยูอาศัย ซ่ึงในอดีตชาวลานนามีวิถีดําเนินชีวิตความเปนอยูทามกลางสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและความเช่ือดั้งเดิมทางศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหวิถีชีวิตดังกลาวกอใหเกิดองคความรู
หรือภูมิปญญาทองถ่ินในการปองกันดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบาน เช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ และศาสนา สัมพันธกันอยางเปนองครวม (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547) 

สภาพการณในปจจุบันของลานนาสปา ในจังหวัดเชียงใหม เราไมอาจจะหลีกเล่ียงกระแส
โลกาภิวัฒนไปได นักวิชาการทางแนวคิดดังกลาวไดกลาวไววา “จงคิดคํานึงอยางโลกาภิวัตน แตจง
ปฏิบัติอยางทองถ่ินนุวัฒนใหจงได” การขาดขาดเอกสาร, ตํารา, งานวิจัยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ ดาน
การบริการโดยใชภูมิปญญาทางดานการดูแลบําบัดสุขภาพ และดานการออกแบบลานนาสปา โดย
ใชภูมิปญญาทางดานท่ีอยูอาศัย จึงสงผลใหรูปแบบของสปาแบบลานนา จังหวัดเชียงใหม เติบโต
รวดเร็วแบบไรทิศทาง โดยในจังหวัดเชียงใหม ป 2546 มีสปาจํานวนเพียง 4 แหง ท่ีไดข้ึนทะเบียน
ไวกับสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทยภาดเหนือ (ททท.ภาคเหนือ, 2546) ปจจุบันมีสปา
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เกิดข้ึนมากกวา 30 แหง (สมาคมไทยลานนาสปา, 2549) เทียบเปนอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 250 
ตอป และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

อีกท้ังการขาดความรู, ความเขาใจในการออกแบบอยางถูกตองเหมาะสม เชน มีการนํา
รูปแบบศิลปสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา มาใชอยางไมถูกกาลเทศะ (ดวงจันทร อาภาวัชรุตม
เจริญเมือง, 2547) หรือการนําเอาแนวทางการออกแบบที่ไดรับความนิยม เชน สไตลบาหลี มาใช
สรางอัตลักษณในการออกแบบลานนาสปา จังหวัดเชียงใหม (วัลวลี ตันติกาญจน, 2547) เปนตน ทํา
ใหขาดการสรางสรรคและการพัฒนางานออกแบบอยางถูกตองเหมาะสม สําหรับการสราง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางเปนระบบ (วิวัฒน เตมียพันธ, 2541)  

การศึกษา การออกแบบลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน
เชียงใหม เปนการศึกษากิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา จังหวัดเชียงใหม ท่ีเปนภูมิ
ปญญาทางดานการดูแลบําบัดสุขภาพ การศึกษากิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ท่ี
สัมพันธกับกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบสปา ทางดานองคประกอบ และคุณลักษณะท่ีคลายคลงึกนั 
เพื่อใชเปนกิจกรรมการบริการแบบลานนาสปา  และการศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน
พื้นถ่ินเชียงใหมท่ีเปนภูมิปญญาทางดานท่ีอยูอาศัย รวมถึงการศึกษาท่ีวาง (Space) การดูแลบําบัด
สุขภาพแบบลานนาท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม แลวจึงนํามา
ทําการออกแบบทางลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม พรอม
ประเมินคุณคาดวยการสอบถามดานความพึงพอใจกับผูใชบริการสปา เพื่อเปนการตอยอดองค
ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังทางดานการดูแลบําบัดสุขภาพ และทางดานท่ีอยูอาศัย สําหรับการ
สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมเชียงใหม อยางเปนระบบ  

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  
 จากประเด็นปญหาของงานวิจัยขางตน มุงศึกษา การออกแบบลานนาสปา โดยใช
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม จึงไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1.2.1 เพื่อหาความสัมพันธ ทางดานองคประกอบและคุณลักษณะ ระหวางกิจกรรมการดูแล
บําบัดสุขภาพแบบลานนากับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบสปา  

1.2.2 เพื่อหาความสัมพันธ ทางดานท่ีวาง (Space) ระหวางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนากับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 

1.2.3 การออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวาง (Space) ทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนา ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย  
- กิจกรรมการบําบัดสุขภาพแบบลานนามีความสัมพันธทางองคประกอบและคุณลักษณะ

กับกิจกรรมการบริการสุขภาพแบบสปา และท่ีวางทางกิจกรรมการบําบัดสุขภาพแบบลานนาท่ี
สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม มีความเหมาะสมสําหรับการ
ออกแบบลานนาสปา จังหวัดเชียงใหม 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน
พื้นถ่ินเชียงใหมในคร้ังนี้ การศึกษาไดแบงขอบเขตการวิจัยออกเปน 2 สวนหลักๆ ดังตอไปนี้ 

1.4.1 ขอบเขตพ้ืนท่ี 
  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม จากการ
สํารวจและคนควาขอมูลเบ้ืองตน ของสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน ในจังหวัด
เชียงใหมท่ีมีองคประกอบสําคัญๆ ไดแก ขวง, หลองขาว, ตอมน้ํา, บอน้ํา, สวนบอน้ํา, สวนบันได 
ฯลฯ โดยไดทําศึกษาเรือนท่ีมีอายุ ต้ังแต 30-70 ป ในขอบเขตพื้นท่ี 8 อําเภอ ดังนี้  
   1. อําเภอเมือง   

2. อําเภอสันทราย  
3. อําเภอสารภี  
4. อําเภอแมริม   
5. อําเภอสันกําแพง  
6. อําเภอดอยสะเก็ด  
7. อําเภอหางดง  
8. อําเภอสันปาตอง  

โดยมีระยะรัศมีหางจากศูนยกลางเมืองเชียงใหมประมาณ  30 กิโลเมตร รวมเรือน 
ท่ีทําการศึกษาประมาณ 70 หลัง 
 
 
 
 
 



 
 

4 

ตารางท่ี 1.1 แสดงขอมูลการศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหมประมาณ 
70 หลัง 

องคประกอบสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ
ของเรือนพื้น
ถ่ิน 

จํานวน/
หลัง  ตัว

เรือน  
ศาล
เจาท่ี  

หอผี
ปูยา  

หล
อง
ขาว  

ตอม
อาบน้ํา  

กาง 
เฟอง  

ผาม
วัว,
โรง
วัว  

สวม  บอ
น้ํา  

อ. เมือง  5 /   /    / / 
อ. สันทราย  11 /   / /  / / / 
อ. สารภี  3 /   /  /  / / 
อ. สันปาตอง  13 /   / /  / / / 
อ. สันกําแพง  4 /   /    / / 
อ. แมริม  9 / /  /  /  / / 
อ. หางดง  10 / / / / /  / / / 
อ. ดอยสะเก็ด  15 / / / / /  / / / 

 
จากตารางท่ี 1.1 พบวา สภาพแวดลอมกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม ท่ีมี 

องคประกอบทางกายภาพตามวัตถุประสงคของการศึกษา จํานวน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอหางดง 
อําเภอสันปาตอง อําเภอสันทราย และอําเภอดอยสะเก็ด โดยการศึกษาในคร้ังนี้ทําการศึกษาในเขต 2 
อําเภอไดแก อําเภอสันทราย, อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 10 หลัง 

1.4.2 ขอบเขตเน้ือหาการศึกษา 
การศึกษา การออกแบบลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน 

พื้นถ่ินเชียงใหม  เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การรวบรวมขอมูลใชการ
สังเกต สัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การจําแนก การเปรียบเทียบความ
เหมือน, ความแตกตาง และการวิเคราะหสวนประกอบ (สุภางค จันทวานิช, 2522) โดยสามารถแบง
เนื้อหาออกไดเปน 3 สวนดงัตอไปนี้ ไดแก  

 1). กิจกรรมการบําบัดแบบสปา และกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
2). สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 
3). ท่ีวางทางกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบลานนาท่ีสัมพันธกับลักษณะ 

สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ไดกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ท่ีสัมพันธทางดานองคประกอบและ

คุณลักษณะ กับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบสปา 
1.5.2 ไดท่ีวาง (Space) ทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนาท่ีสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
 1.5.3 ไดการออกแบบลานนาสปาโดยใช ท่ีวาง (Space) ทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ
แบบลานนาท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
 
1.6 นิยามศัพท 
 กิจกรรมสปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ 
โดยบริการหลักท่ีจัดไวประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพ อาจมีบริการ
เสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนบําบัดและการ
ควบคุมอาหาร ตลอดจนแพทยทางเลือกอ่ืนๆ (กระทรวงสาธารณะสุข, 2545) 
 การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา หมายถึง องคความรูในการปองกันดูแลรักษาสุขภาพ
ของชาวลานนาหรือภูมิปญญาหมอเมือง เปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีส่ังสมกันมาชานาน วิถีการดูแล
สุขภาพแบบพื้นบานของชาวลานนาเช่ือมโยง สัมพันธกันกับระบบยอยอ่ืนๆ ในสังคม ไมวาจะเปน
ระบบ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว การศึกษา วัฒนธรรม ความเช่ือ และ
ศาสนา เหลานี้ลวนเชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว เครือญาติ และ
ชุมชน (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547) 

เรือน หมายถึง ท่ีพักอาศัย หรือท่ีกําบังเพื่อพํานักอาศัย ท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่ออาศัยกินอยู
หลับนอนและหลีกหนี ท้ังปกปองกันภัยอันตรายจากความบีบค้ันของสภาพแวดลอมจากภายนอก 
(วิวัฒน เตมียพันธ, 2540) 
 สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน หมายถึง รูปแบบอาคารท่ีชาวบานสรางข้ึนในแตละทองถ่ิน และเนน
เอาเฉพาะอาคารประเภทพักอาศัยคือตัวเรือนนั่นเอง ซ่ึงรูปแบบยอมมีลักษณะแปลกแยกแตกตางกัน
ไปตามลักษณะของวัฒนธรรม สภาพแวดลอมและสภาพดินฟาอากาศท่ีแตกตางกัน (วิวัฒน เตมีย
พันธ, 2540) 

เรือนพื้นถ่ิน หมายถึง ท่ีพักอาศัยท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่ออาศัยกินอยูหลับนอนในแตละ
ทองถ่ินท่ีมีลักษณะแตกตางกันตามลักษณะของวัฒนธรรม สภาพแวดลอมและสภาพดินฟาอากาศท่ี
แตกตางกัน รูปแบบของส่ิงกอสรางอาจจะพัฒนาไปจากเดิมโดยปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิต (วิวัฒน เตมียพันธ, 2540) 
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ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ ของเรือนพื้นถ่ิน หมายถึง ลักษณะและรูปแบบ ของ
องคประกอบตางๆ บริเวณร้ัวและบริเวณอาณาเขตของสภาพแวดลอมภายนอกของตัวเรือน ท่ีเปน
ส่ิงกอสราง ตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีมนุษยสรางข้ึนในแตละทองถ่ิน ท่ีมีลักษณะ
แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมเพื่อสนองความตองการของชุมชนนั้นๆ (วิวัฒน เตมียพันธ, 
2540) 
 
1.7 วิธีการวิจัย 

1.7.1 ข้ันตอนและวิธีการในการเก็บขอมูล ประกอบดวย  
- ขอมูลภาคเอกสาร ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสปา ขอมูล 

เกี่ยวกับกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา และขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

- ขอมูลภาคสนาม ประกอบไปดวย ลักษณะกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ 
แบบลานนา จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกต จากผูทรงคุณวุฒิดานการดูแลบําบัด
สุขภาพแบบลานนา 

- ขอมูลภาคสนาม ประกอบไปดวย สภาพแวดลอมของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
จากการสํารวจทางกายภาพจากภาพถาย  การสํารวจรังวัดและจัดทํารายละเอียดลักษณะ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน 

1.7.2 ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  
 1.7.2.1 กิจกรรมการบําบัดแบบสปา และกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบ

ลานนา 
- การจําแนกกิจกรรมการบําบัดแบบสปา จากขอมูล เอกสาร ตํารา วิจัยท่ี 

เกี่ยวของ  
- การจําแนกกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบลานนา จากขอมูล เอกสาร ตํารา วิจัย 

ท่ีเกี่ยวของ และการสังเกต  
- การเปรียบเทียบความเหมือน, ความแตกตางทางองคประกอบ และ 

คุณลักษณะระหวางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนากับกิจกรรมการบําบัดแบบสปา ดวย
การสัมภาษณ  

- การวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของท่ีวางทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ 
แบบลานนา 
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1.7.2.2 สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 
- การจําแนกสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม จากขอมูล  

เอกสาร ตํารา วิจัยท่ีเกี่ยวของ และการสังเกต  
- การเปรียบเทียบความเหมือน, ความแตกตางของสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

เรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
- การวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้น 

ถ่ินเชียงใหม ไดแก ลักษณะทางกายภาพของเรือน และลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
เรือน  

1.7.2.3 ท่ีวางทางกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบลานนาท่ีสัมพันธกับลักษณะ 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 

- การเปรียบเทียบความเหมือน, ความแตกตาง ระหวางท่ีวางทางกิจกรรมการ 
ดูแลบําบัดแบบลานนาท่ีสัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 
โดยใชสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

- การออกแบบลานนาสปาโดยใช ท่ีวาง(Space) ทางกิจกรรมการดูแลบําบัด 
สุขภาพแบบลานนาสปา และสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม โดยใช
โปรแกรม Auto Cad, Autodesk 3ds Max และ Photo Shop ในการออกแบบ  

- สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ทางดานกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ 
แบบลานนา, ท่ีวางทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา และลักษณะสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม ท่ีใชในการออกแบบลานนาสปา กับกลุมตัวอยางผูใชบริการสปา
ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อประเมินและสรุปผล 

- สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 


