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บทคัดย่ อ

การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสงธรรมชาติ
กับสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนื อ ในการศึกษามองเห็ นความสาคัญของผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่ นและ
ลัก ษณะแสงที่ ส่ องลอดผ่ า นผนั ง ไม้ ไ ผ่ เข้า มาในพื้ น ที่ ภ ายในเรื อน มิ ติ แ สงที่ เกิ ด ขึ้ นสะท้ อ น
ให้เห็ นถึ งภูมิปั ญญา คุ ณค่า ความงาม บทบาทของแสงธรรมชาติ ที่ ส่งผลต่อความสั มพันธ์ ระหว่าง
มนุ ษ ย์ก ับ ธรรมชาติ ได้เป็ นอย่างดี โดยวัตถุ ประสงค์ของการศึ ก ษาคื อ 1. ศึ ก ษารู ป แบบผนังไม้ไ ผ่
ของเรื อนพื้ นถิ่ น และลัก ษณะแสงที่ ล อดผ่าน 2. ศึ กษาและวิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่างมิ ติแสง
ที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่กบั การรับรู ้พ้ืนที่และแสงธรรมชาติกบั การเปลี่ยนแปลงของเวลา 3. หาแนวทาง
ในการถอดคุ ณ ค่า การรั บ รู ้ ข องแสงที่ พบในเรื อนพื้นถิ่ นสู่ การประยุกต์ออกแบบแสงธรรมชาติ ใน
สถาปั ตยกรรมให้ เข้ากับ บริ บ ทการออกแบบสภาวะปั จจุ บ ัน โดยใช้ก รณี ศึ ก ษาเรื อนพื้ น ถิ่ น อาข่ า
หมู่บา้ นอังหล่อ จังหวัดเชียงราย
การศึ ก ษานี้ เป็ นงานวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ เป็ นการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี ด้านปรากฏการณ์ แสง
ในสถาปั ตยกรรมควบคู่ไปกับการศึกษาทฤษฏีดา้ นกายภาพแสงธรรมชาติในสถาปั ตยกรรม และใน
ขั้น ตอนของการศึ ก ษาจะเป็ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล เพื่ อหาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการเกิ ดมิ ติแสงในเรื อ น
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พื้ น ถิ่ น แล้ว น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปทดลองการออกแบบเพื่ อ หาแนวความคิ ด ในการการถอดคุ ณ ค่ า
การรั บ รู ้ ข องแสงที่ พ บในเรื อ นพื้ น ถิ่ น สู่ ก ารประยุ ก ต์ อ อกแบบแสงธรรมชาติ ใ นสถาปั ต ยกรรม
ให้เข้ากับบริ บทการออกแบบสภาวะปั จจุบนั
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยทางด้านกายภาพของรู ปแบบผนังเรื อนส่ งผลต่อการเกิดมิติแสงขึ้น
ภายในเรื อนพื้นถิ่น และปั จจัยสาคัญคือความสลัวของพื้นที่ภายในที่เป็ นตัวช่วยให้แสงเกิดมิติ ปรากฏ
ขึ้ น ในเรื อ นพื้ น ถิ่ น และมิ ติ แ สงนั้น คื อ ตัวกลางหนึ่ ง ที่ ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ ต่ อ สั ม ผัส และการรั บ รู ้
ของมนุ ษ ย์ ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดบทบาท หน้าที่ ใช้ส อยของพื้ น ที่ สร้ า งความทรงจาจนกลายเป็ น
ความเคยชิ น ต่ อ การด ารงอยู่ โดยพึ่ ง พารู ป แบบการเคลื่ อ นไหวของแสงธรรมชาติ ภ ายนอกเป็ น
ตัวกาหนด การศึ กษาในส่ วนของงานออกแบบเป็ นการออกแบบในเชิ งทดลองโดยใช้แนวคิดที่ได้
จากการทดลองการออกแบบจากปั จจัยทางด้านกายภาพควบคู่ไปกับแนวคิดด้านนามธรรม ดังนั้น
ในงานออกแบบมิ ติ แ สงในเรื อ นพื้ น ถิ่ น ในเชิ ง ทดลองจึ ง สามารถเป็ นแนวทางศึ ก ษาต่ อ ยอด
แนวความคิดหรื อนาไปพัฒนาการออกแบบประยุกต์ใช้แสงในสถาปั ตยกรรมต่อไปได้
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ABSTRACT

This independent study is the study about relationship between natural light phenomenon
and northern vernacular architecture. This study attempts to point out the importance of the pattern
of bamboo wall as well as the light which passes through the bamboo wall into the house.
In addition, the light cannot only reflect the traditional wisdom , but also the aesthetic and
the significance of natural light. Moreover, they also represent the relationship between human and
nature. The purpose of this study is to 1. study the local house’s pattern of bamboo wall and its light
which pass through the local house. 2. study and analyze the relationship between the light which
passes through the pattern of bamboo wall and perception of the interior space as well as the natural
light with the changing time 3. find the means in evaluating worth , recognizing the light found
in the local house and how it can turn into the application of designing natural light in architecture
in order to harmonize the social context nowadays by the case study of Arka vernacular architecture
Chiang Rai District.
This qualitative research is the study about theoretical concept in terms of light
phenomenon in architecture as well as the study about the concept of natural light in architecture.
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The procedures are firstly analyzing the data in order to find factors which affect the natural light in
the vernacular house. Secondly, experimenting the design in order to find its quality, recognizing
the light found in the vernacular house and how it can turn into the application of designing natural
light in architecture in order to harmonize the social context nowadays.
This study is found that the patterns of the bamboo wall effect the quality of natural light
found in the local house and the most important factor is the dimness in the internal area which can
help to create the light phenomenon in the vernacular house. Furthermore, the natural light
influences the relationship between sensation and perception. They also play the significant role in
indicating roles, applying the use of space and creating the memory. Experimental design, which is
inspired by the essence found from the decoding process in the first part, focuses on both physical
and abstract ideas. Additionally, the concept in this kind of design might be the alternative guideline
which could apply to the contemporary architecture design.

ช

