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บทคดัย่อ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์แสงธรรมชาติ             

กบัสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินภาคเหนือ ในการศึกษามองเห็นความส าคญัของผนงัไมไ้ผ่เรือนพื้นถ่ินและ

ลักษณะแสงท่ีส่องลอดผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามาในพื้น ท่ีภายในเรือน มิ ติแสงท่ี เกิดข้ึนสะท้อน                

ให้เห็นถึงภูมิปัญญา คุณค่า ความงาม บทบาทของแสงธรรมชาติท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1. ศึกษารูปแบบผนังไม้ไผ ่           

ของเรือนพื้นถ่ินและลกัษณะแสงท่ีลอดผ่าน 2. ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างมิติแสง            

ท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผก่บัการรับรู้พื้นท่ีและแสงธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลงของเวลา  3. หาแนวทาง

ในการถอดคุณค่า การรับรู้ของแสงท่ีพบในเรือนพื้นถ่ินสู่การประยุกต์ออกแบบแสงธรรมชาติใน

สถาปัตยกรรมให้เข้ากับบริบทการออกแบบสภาวะปัจจุบัน โดยใช้กรณีศึกษาเรือนพื้นถ่ินอาข่า 

หมู่บา้นองัหล่อ จงัหวดัเชียงราย  

การศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฏีด้านปรากฏการณ์แสง               

ในสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกบัการศึกษาทฤษฏีดา้นกายภาพแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม  และใน

ขั้นตอนของการศึกษาจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดมิติแสงในเรือน          



 
 

 จ 

พื้นถ่ิน แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปทดลองการออกแบบเพื่อหาแนวความคิดในการการถอดคุณค่า                

การรับรู้ของแสงท่ีพบในเรือนพื้นถ่ินสู่การประยุกต์ออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม                 

ใหเ้ขา้กบับริบทการออกแบบสภาวะปัจจุบนั 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางดา้นกายภาพของรูปแบบผนงัเรือนส่งผลต่อการเกิดมิติแสงข้ึน

ภายในเรือนพื้นถ่ิน และปัจจยัส าคญัคือความสลวัของพื้นท่ีภายในท่ีเป็นตวัช่วยให้แสงเกิดมิติ ปรากฏ

ข้ึนในเรือนพื้นถ่ินและมิติแสงนั้ น คือตัวกลางหน่ึงท่ีสร้างความสัมพันธ์ต่อสัมผสัและการรับรู้        

ของมนุษย์ ส่งผลต่อการก าหนดบทบาท หน้าท่ีใช้สอยของพื้นท่ี สร้างความทรงจ าจนกลายเป็น                               

ความเคยชินต่อการด ารงอยู่ โดยพึ่ งพารูปแบบการเคล่ือนไหวของแสงธรรมชาติภายนอกเป็น

ตวัก าหนด การศึกษาในส่วนของงานออกแบบเป็นการออกแบบในเชิงทดลองโดยใช้แนวคิดท่ีได ้          

จากการทดลองการออกแบบจากปัจจยัทางด้านกายภาพควบคู่ไปกบัแนวคิดด้านนามธรรม ดงันั้น           

ในงานออกแบบมิติแสงในเรือนพื้นถ่ินในเชิงทดลองจึงสามารถเป็นแนวทางศึกษาต่อยอด

แนวความคิดหรือน าไปพฒันาการออกแบบประยกุตใ์ชแ้สงในสถาปัตยกรรมต่อไปได ้
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


