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1.1

ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา

รู ป แบบเรื อนพื้ นถิ่ นภาคเหนื อของหลายๆ ชนเผ่าในอดี ตได้ใช้ไม้ไผ่เป็ นวัส ดุ หลักในการ
ก่อสร้ างองค์ประกอบของเรื อนในส่ วนต่างๆ รวมไปถึ งผนัง ผนังไม้ไผ่ถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ใช้ปิดล้อม
เพื่อแบ่งการใช้งานของพื้นที่ อีกด้านหนึ่ งผนังไม้ไผ่ คือตัวกลางสาคัญในการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในและ
ภายนอกของเรื อน เนื่ องจากไม้ไผ่มีช่องเล็กๆ ที่เกิดจากการสานและการตีฟาก แสงธรรมชาติภายนอก
จึงสามารถลอดผ่านเข้ามาภายในได้โดยไม่ตอ้ งเจาะช่องแสง ลักษณะแสงที่เกิ ดขึ้นนั้นจะแตกต่างกัน
ออกไปตามทิศทางแสง มุมตกกระทบของแสง และสภาพบรรยากาศภายนอก นอกเหนื อจากการใช้
ประโยชน์จากแสงธรรมชาติแล้ว แสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ของเรื อนพื้นถิ่ นยังสะท้อนให้เห็ นถึ งภูมิ
ปั ญญา คุณค่า ความงาม ปรากฏการณ์ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
ได้เป็ นอย่างดี บทบาทสาคัญอีกอย่างหนึ่ งของแสง คือการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ส่งผล
ต่ อ การด ารงชี วิ ต ที่ เคลื่ อ นไหวภายใต้แ สงธรรมชาติ และสภาพแวดล้อ มนั้น ๆ อี ก ด้านหนึ่ งของ
สถาปั ตยกรรมในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะปิ ดล้อมด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน สร้ างช่องเปิ ดสี่ เหลี่ ยมและปิ ด
ด้วยกระจกใสเพื่อเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ ถึงแม้จะมีการออกแบบช่องแสง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
จากแสงธรรมชาติได้มากที่สุด แต่คนส่ วนใหญ่มกั มองแสงธรรมชาติเป็ นเพียงพลังงานสาหรับการใช้
สอยมากกว่า แสงที่ ส่ องผ่านช่ องแสงสี่ เหลี่ ย มเข้ามานั้น ลัก ษณะของแสงจะมี ค วามสว่างคมชัด
สามารถมองเห็ น การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มได้ชัด เจนตลอดเวลา แต่ สิ่ งที่ ค นส่ วนใหญ่
มองข้ามไปคือมุมมองทางด้านความงามของแสงและการสัมผัสที่แท้จริ งกับธรรมชาติภายนอก ดังนั้น
การรับรู ้พ้นื ที่ คุณค่า และมุมมองเรื่ องความงามของการเปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติภายนอกในเชิง
ด้านการสัมผัส จึงถูกลดค่าลงทาให้สถาปั ตยกรรมปั จจุบนั ค่อยๆ ลดความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม
ภายนอกลงเรื่ อยๆ คนเริ่ ม มองข้ามความสั ม พัน ธ์ ระหว่างพื้ นที่ ก ับ เวลา และแสงที่ ส่ องผ่านเข้ามา
ในพื้ น ที่ น้ อ ยลง กล่ า วคื อ สถาปั ต ยกรรมปั จจุ บ ั น ส่ วนใหญ่ ล ดบทบาทธรรมชาติ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสบการณ์ของคนในชีวติ ประจาวัน รวมไปถึงการรับรู้ ความรู้สึก ความงาม และการปรากฏตัวของ
ธรรมชาติ เช่ นกัน (ทาดาโอะ อันโด,2551) ดังนั้นจากการศึกษาจึงเกิ ดแนวความคิ ดเพื่อหาแนวทาง
ในการถอดคุ ณค่าของแสงธรรมชาติ ที่ ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ในเรื อนพื้ นถิ่ น โดยในการศึกษาจะเป็ น
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การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปรากฏการณ์ แสงกับการรับรู ้ คุณค่าของปรากฏการณ์ แสงที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในพื้นที่ และแสงเงากับการเปลี่ ยนแปลงของเวลา สู่ การนาเสนอแนวทางการประยุกต์ออกแบบ
แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมให้เข้ากับบริ บทการออกแบบสภาวะปั จจุบนั
1.1.1 ความสั มพันธ์ แสงกับงานสถาปัตยกรรมไม้ ไผ่พนื้ ถิ่น
เรื อนเครื่ องผู ก เป็ นเรื อนที่ ป ลู ก สร้ า งแบบง่ า ยๆ แต่ มี โ ครงสร้ า งเรื อนที่ ล ะเอี ย ดลออ
มีองค์ประกอบในแต่ล่ะส่ วนที่ สัมพันธ์กนั ซึ่ งมีหน้าที่ และความหมายในตัวเอง วัสดุ ที่ใช้ส่วนใหญ่
เป็ นไม้ไ ผ่ แ ละหวายส าหรั บ ผูก รั ด ส่ ว นต่ า งๆ ของตัว เรื อ น ฝาของเรื อนชนิ ด นี้ ส่ ว นใหญ่ เป็ นฝา
ขัดแตะ (เสนอ นิลเดช,2547) ดังนั้นไม้ไผ่จึงเปรี ยบเสมือนโครงสร้างหนึ่ งของวัฒนธรรมตะวันออก
ในอดี ตไม้ไ ผ่ถู ก ใช้ในชี วิตประจาวัน ของชาวบ้าน ตั้งแต่ข ้าวของเครื่ องใช้ เครื่ องจัก สาน อุ ป กรณ์
ในการประกอบอาชีพต่างๆ จนถึงที่อยูอ่ าศัย ที่รู้จกั คือ สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น โดยวัสดุหลักที่ใช้ก็คือไม้
ไผ่ ลักษณะและวิธีการในการก่อสร้างใช้การผูก มัด สาน ส่ วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันถือได้วา่ เป็ น
ต้นแบบให้กบั อาคารในยุคต่อๆ มา ซึ่ งปั จจุบนั นักออกแบบหลายท่านเริ่ มกลับมาให้ความสาคัญกับ
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นมากขึ้น จึงทาให้นกั ออกแบบพยายามที่ถอดคุณค่า ความงาม ปรากฏการณ์ต่างๆ
มาใช้ในการออกแบบ เช่ น วัสดุ การจัดวาง พื้นที่ วา่ ง แสง คติความเชื่ อ ความหมาย ศาสนา เป็ นต้น
เพื่อให้คนปั จจุบนั ได้รับรู ้หรื อย้อนกลับมามอง คุณค่า ความงาม รากเง้าของตนเองที่กาลังค่อยๆ เลือน
หายไปในสังคมปัจจุบนั
สถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น หลายๆ ชนเผ่า ในภาคเหนื อ เปรี ย บเสมื อ นศิ ล ปะการก่ อ สร้ างที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งมนุ ษ ย์ก ับ ธรรมชาติ โดยมี สิ่ ง แวดล้อ มพื้ น ถิ่ น นั้ น ๆ เป็ นตัว ก าหนด เช่ น
ภูมิประเทศ ดิน ฟ้ า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นตัวสร้าง
ประสบการณ์ ส าคัญ แก่ ม นุ ษ ย์ ช่ ว ยให้ เกิ ด การก่ อ ร่ า งสร้ า งตัว ของสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ขึ้ นมา
ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับงานสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่ นเป็ นเรื่ องราวที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
ในสถาปั ตยกรรมประเภทที่ พกั อาศัยในอดีต แสงธรรมชาติเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนิ นชี วิต
และการทากิจกรรมต่างๆ การพัฒนาด้วยภูมิปัญญาของมนุ ษย์เพื่อการอยูร่ อด และความสะดวกสบาย
ในการดารงชีวิต ตั้งแต่อดี ตที่ลว้ นแล้วแต่สะท้อนให้เห็ นการพึ่งพาธรรมชาติของมนุ ษย์ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ยัง พบว่าแสงธรรมชาติ เป็ นของตกแต่ งบ้านที่ มี คุ ณ ค่ า สวยงามโดยไม่ ต้องซื้ อหา แสง
ธรรมชาติช่วยให้เกิดความรู ้สึกเชิงประสบการณ์ชีวิต ทาให้มนุ ษย์เกิดจินตนาการ ดีต่อประสาทสัมผัส
ทางกาย รั บรู ้ อุณหภู มิโลกภายนอก และเกิ ดความงามทางสายตาที่ มีคุณค่ามากกว่าแค่ การมองเห็ น
(จุลพร นันทพานิ ช,2553) ดังนั้นในการศึกษารู ปแบบเรื อน และการใช้สอยพื้นที่ในเรื อน ซึ่ งส่ งผล
มายังรู ปแบบของผังพื้นเรื อน พบว่าสิ่ งที่ เป็ นตัวกาหนดการใช้งานพื้นที่ต่าง ๆ นั้นเกิ ดจากสภาพภูมิ
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ประเทศเป็ นตัวกาหนด ส่ งผลถึงความสัมพันธ์ภูมิทศั น์ของพื้นที่กบั การสร้างรู ปแบบเรื อนจึงเชื่อมโยง
ให้ เข้า กับ สภาพแวดล้อ มในสภาพสมดุ ล (อรศิ ริ ปาณิ น ท์ ,2539) จะเห็ น ได้ว่า สภาพแวดล้อ ม
ที่เปลี่ ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาจะส่ งผลต่อความสัมพันธ์กบั การ ใช้งานพื้นที่ อธิ บายได้วา่ คนสามารถ
รับรู้ และรับเอาความรู้สึกที่สัมผัสได้จากสภาพแวดล้อม เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของประสบการณ์ตวั เอง
(มาร์ ติน ไฮเดกเกอร์ ,1962) แม้กระทัง่ แสงของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ของท้องถิ่ น สามารถ
ก่อให้เกิ ดลักษณะพิเศษของพื้นที่ได้ เช่น พื้นที่เชิ งเขาของภาคเหนื อลักษณะพิเศษของพื้นที่จะเต็มไป
ด้วย ภู เขา ป่ าไม้ หรื อสภาพอากาศที่ ส่ งผล ต่ อรู ป แบบสถาปั ต ยกรรม ที่ ย อมรั บ เอาลัก ษณะของ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเข้ามามีบทบาท ในการสร้ างพื้นที่ของตนเองที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม
ของสภาพแวดล้อมจะส่ งผลต่อประสบการณ์ ของคนใช้ชีวิตประจาวัน และกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การอาศัย (ทาดาโอะ อัน โด,2551) ช่ ว งเวลาต่ อ มาคนเริ่ ม ใช้ แ สงในการสื่ อ ความหมายมากขึ้ น
ในลักษณะของการสร้างภาพ และบรรยากาศให้เด่ นชัดมากขึ้ น หรื อบางครั้งแสงอาจต้องทาหน้าที่
เป็ นสถาปั ตยกรรมเสี ยเอง โดยเป็ นตัวกาหนดขอบเขตของที่ ว่าง แบบต่าง ๆ ให้คนเห็ นได้ในเวลา
ต่างๆ กัน งานสถาปั ตยกรรมในปั จจุบนั จึงมี ความน่ าสนใจมากขึ้น ดังที่เห็ นได้จากนักออกแบบใน
ปั จจุบนั ที่หนั มาออกแบบด้วยสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นแสง เสี ยง อากาศ กลิ่น รส การใช้
แสงในปัจจุบนั จึงมีสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปริ ยาย (พัชรดา โสมดี,2546)
และเมื่ อ กล่ า วถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องสภาพแวดล้ อ ม ที่ ส่ งผลต่ อ รู ป แบบเรื อนพื้ น ถิ่ น
ในภาคเหนื อนั้น พบว่ารู ปแบบผนังเรื อนที่ เป็ นไม้ไผ่น้ นั จะไม่มีหน้าต่างหรื อช่ องเปิ ด มี เพียงประตู
ลักษณะเรื อนถูกปิ ดล้อมรอบด้านด้วยผนังไม้ไผ่ เนื่ องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น แต่คุณสมบัติของ
ผนังไม้ไผ่น้ นั มี ความโปร่ งพรุ นยังช่ วยระบายอากาศได้เป็ นอย่างดี และแสงจากภายนอกจึงสามารถ
ส่ องลอดผ่านเข้ามาภายในเรื อนได้รอบทิศทางตลอดทั้งวัน ทิศทางแสงที่ส่องลอดผ่านผนังไม้ไผ่น้ นั
ยังส่ งผลต่อความสัมพันธ์ในการใช้งานพื้นที่ภายในเรื อนได้อย่างชัดเจน
1.2

ความสาคัญของการวิจัย

มิติแสงที่ผา่ นผนังไม้ไผ่ในสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น : กรณี ศึกษาเรื อนพื้นถิ่นชนเผ่าอาข่า หมู่บา้ น
อังหล่อ จังหวัดเชียงราย
เรื อ นพื้ น ถิ่ น ในภาคเหนื อ ในหลายชนเผ่ า มี ค วามคล้า ยกัน ในด้า นเทคนิ ค ก่ อ สร้ า งหรื อ
การเลือกใช้วสั ดุที่ใช้ก่อสร้างส่ วนใหญ่ คือไม้และไม้ไผ่ แต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปคือการจัดวางพื้นที่
การใช้พ้ืนที่ภายใน ความเชื่ อ ศาสนา เป็ นต้น ประเด็นที่ศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่เทคนิ ครู ปแบบของผนัง
ไม้ไผ่ เนื่ องจากการสานการตีฟากของไม้ไผ่ที่นามาทาผนังเรื อนเป็ นเทคนิ คที่ใช้เหมือนกันในหลายๆ
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ชนเผ่า มิติแสงที่ ผ่านผนังไม้ไผ่จึงคงคุ ณค่าคล้ายกันตามทิ ศทางแสงอาทิ ตย์ ผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่ น
แสดงให้เห็นถึง บทบาทด้านลึกของแสงในเชิงการออกแบบสถาปั ตยกรรม โดยแสงธรรมชาติที่ส่อง
ผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามาในตัวเรื อนนั้น ทาให้เห็นปรากฏการณ์ของแสงและเงาที่ทะลุผา่ นจากภายนอกสู่
ภายในเรื อน ผนังไม้ไผ่เป็ นแค่ ตวั กลางกั้น ท าให้ ส ามารถสั ม ผัส โลกแวดล้อมภายนอกได้ท้ งั ที่ อยู่
ภายในเรื อน แสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ช่วยเปิ ดประสาทสัมผัสในการรับรู ้ เช่ น อุณหภูมิ ความสว่าง
กลิ่นไอจากภายนอก การมองเห็น รวมไปถึงความงามต่าง ๆ ที่จบั ต้องไม่ได้ แสงภายในพื้นที่พกั อาศัย
เรื อนพื้นถิ่น จึงมีความหมายมากกว่าแค่การส่ องสว่างให้มองเห็นสิ่ งของและดาเนิ นชีวิตไปได้ แต่เป็ น
สิ่ งที่สร้างประสบการณ์การดารงชีวิต ก่อให้เกิดการรับรู ้พ้ืนที่ รู้ถึงคุณค่าธรรมชาติที่สร้างความหมาย
ของการดารงอยูข่ องมนุษย์ที่สัมพันธ์กบั สถานที่และสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ ด้วย
ชนเผ่าอาข่าเป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์หนึ่ งที่ชอบตั้งหมู่บา้ นตามภูเขาที่ มีระดับความสู ง โดยเฉลี่ ยที่
ประมาณ 1,000 – 1,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล โดยเลื อกภูเขาหรื อสันเขาที่กว้างขว้างพอ ล้อมรอบ
ด้วยภูเขาสู ง เพราะถื อว่าจะทาให้ร่มเย็นเป็ นสุ ข อุดมสมบูรณ์ อาชี พหลักคือการเกษตรและประเพณี
ชีวิตที่สัมพันธ์กบั การเพาะปลูก ไม่ต่างจากกลุ่มชาติพนั ธ์อื่นๆ อาข่าเป็ นกลุ่มที่มีการเดินทางติดต่อกับ
คนภายนอกค่อนข้างมาก และปรับตัวได้ดี ในหมู่บา้ นอาข่า ทุกคนมีอิสระในการดารงชี วิตแต่ให้อยู่
ภายใต้กฎแห่งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของเผ่า หมู่บา้ นอาข่ามีลกั ษณะเฉพาะตัวที่การตั้งบ้านเรื อนอิง
กับไหล่เขาที่สูงชัน มีความชานาญในการจัดการกับการสร้างเรื อนบนที่ลาดชันมากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่ ง
ในอุ ษ าคเนย์ ผังหมู่ บ ้านของอาข่ามี อตั ลักษณ์ ที่ น่าสนใจเพราะสะท้อนภูมิ ปั ญ ญาเรื่ องทิ ศทางและ
สภาพแวดล้อม โดยนิยมทางเข้าหมู่บา้ นทางเหนือและทางออกสู่ ป่าทางใต้
(ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี , 2556)
ในการศึกษามิติแสงที่ผา่ นผนังไม้ไผ่ในสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นนี้ จากการลงสารวจพื้นที่หลายๆ
แห่ งเพื่อหาพื้นที่ศึกษาพบว่า รู ปแบบเรื อนพื้นถิ่นที่ตอ้ งการศึกษาเริ่ มมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ ว บาง
หมู่บา้ นเปลี่ ยนวัสดุ สมัยใหม่ท้ งั หมู่บา้ น บางหมู่บา้ นรู ปแบบผนังที่ตอ้ งการศึกษาเหลือเพียงรู ปแบบ
เดี ยว ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสารวจหมู่บา้ นในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงราย พบว่ายังมีหนึ่ งหมู่บา้ นที่ยงั คงหลงเหลือ
รู ป แบบของเรื อนเครื่ องผูก พื้ นถิ่ นไว้ แต่ ไม่ ม ากนัก และที่ ส าคัญ คื อลัก ษณะของเรื อนมี รูป แบบที่
หลากหลายและเพียงพอที่จะทาการศึกษาค้นคว้าอิสระชิ้ นนี้ คือหมู่บา้ นอังหล่อชนเผ่าอาข่า จังหวัด
เชียงราย จากการศึกษาพบว่า เรื อนอาข่ารู ปแบบเดิมที่พบมีลกั ษณะเป็ นเรื อนเครื่ องผูกภาคเหนื อ ไม้ไผ่
เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญโดยเฉพาะฝาเรื อน รู ปแบบของฝาเรื อนที่พบ มี 2 ลักษณะคือ ผนังไม้ไผ่
สานลายสอง และผนังฟากไม้ไผ่ ผนังไม้ไผ่สานยังช่วยในเรื่ องของการระบายอากาศ สามารถยืดหยุน่
ตัวเองได้ และมีน้ าหนักเบา สาหรับสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่ นเรื อนอาข่า การสาน และการตีฟากถื อว่ามี
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บทบาทที่สาคัญ เนื่ องจากชาวบ้านจะใช้ภูมิปัญญาของตนเองสานฝาเรื อนตามความต้องการใช้งานใน
แต่ละส่ วนของเรื อน เช่ น บางช่ วงของผนังต้องการระบายอากาศหรื อต้องการให้แสงผ่านเข้ามามาก
หรื อน้อยก็จะเว้นระยะห่ างของไม้ไผ่ให้มากกว่าเดิ ม ความถี่ ระหว่างลายจากการสาน และการตีฟาก
ทาให้เกิดมิติของแสงหลายรู ปแบบ ที่ผา่ นลอดผนังไม้ไผ่เข้ามา

ภาพที่ 1.1 แสงจากเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
ที่มา ข้อมูลภาคสนาม
ในปั จจุบนั รู ปแบบเรื อนพื้นถิ่ นที่สร้ างจากไม้ไผ่ทางภาคเหนื อเริ่ มลดน้อยลง เนื่ องจากวัสดุ
ธรรมชาติ ที่ ใ ช้ก่ อ สร้ า งเริ่ ม หายาก มี อ ายุก ารใช้ง านสั้ นต้อ งเปลี่ ย นและซ่ อ มแซมบ่ อ ย จึ ง ท าให้ มี
การเปลี่ยนวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างตามค่านิยมสมัยใหม่ ปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายและ
รวดเร็ วกว่าสมัย ก่ อน ผสมกับ ความต้องการของชาวบ้านที่ ต้องการความสะดวกสบาย และความ
แข็งแรงคงทนของบ้านพักอาศัย เหตุผลเหล่านี้ จึงทาให้รูปแบบเดิมของเรื อนพื้นถิ่นภาคเหนื อที่สร้าง
จากไม้ไผ่เริ่ มหายไป จากการศึกษารู ปแบบสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือกับสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่
การออกแบบสถาปั ตยกรรมประเภทที่ พ ั ก อาศัย ในประเทศไทยปั จจุ บ ั น นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า มี
สถาปั ตยกรรมจานวนไม่มากที่ คานึ งถึ งความสาคัญในด้านการรับรู้ ปรากฏการณ์ ความหมาย และ
ความงามของแสงธรรมชาติ แต่จะเน้นในเรื่ องของประโยชน์ใช้สอยจากแสงธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
ดัง นั้ นการศึ ก ษาความหมายและบทบาทของแสงธรรมชาติ ที่ เกิ ด จากการส่ อ งผ่ า นผนั ง เรื อ น
ในสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น อาจจะเป็ นแนวทางในการสร้ างแนวความคิ ดใหม่ ในการออกแบบแสง
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ในสถาปั ตยกรรม และเป็ นแนวความคิดหนึ่ งในการพัฒนาสถาปั ตยกรรมให้มี ความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมต่อไป
1.3

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.3.1 อธิ บ ายรู ป แบบผนังไม้ไ ผ่ข องเรื อ นพื้ น ถิ่ น อาข่ า หมู่ บ ้า นอัง หล่ อ จัง หวัด เชี ย งราย
และพฤติกรรมแสงที่ลอดผ่าน
1.3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่กบั การรับรู ้ปรากฏการณ์
ที่เกิดภายในพื้นที่
1.3.3 การถอดคุ ณ ค่ า ของแสงที่ พ บในเรื อ นพื้ น ถิ่ น จากกระบวนการรั บ รู้ สู่ ก ารประยุก ต์
ออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมสภาวะปัจจุบนั

1.4

สมมติฐานของการวิจัย

คุณค่าและความรู ้ที่พบจากการศึกษาปรากฏการณ์แสงธรรมชาติที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ในเรื อน
พื้นถิ่ นของชาวอาข่า และสภาพบรรยากาศแสงที่ เกิ ดต่อพื้นที่ภายในตัวเรื อน น่ าจะสามารถนาไปสู่
การพัฒ นาแนวคิ ด เพื่ อ เพิ่ ม มิ ติ และคุ ณ ค่ าให้ ก ับ การออกแบบประยุก ต์ใช้แสงธรรมชาติ ในอาคาร
สมัยใหม่ได้มากยิง่ ขึ้น
1.5

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 ได้ทราบถึงรู ปแบบผนังไม้ไผ่ของเรื อนพื้นถิ่นและลักษณะแสงที่ลอดผ่าน
1.5.2 ได้ทราบผลของการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติแสงที่ลอดผ่านผนัง
ไม้ไผ่กบั การรับรู ้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
1.5.3 ได้แนวทางในการถอดคุ ณ ค่ าการรั บ รู ้ ของแสงที่ พ บในเรื อนพื้ นถิ่ น สู่ ก ารประยุก ต์
ออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปั ตยกรรมให้เข้ากับบริ บทการออกแบบสภาวะปั จจุบนั
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1.6

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ในงานค้นคว้าอิสระนี้ มีข้ นั ตอนในการศึกษาคือ ศึกษาแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ของเรื อนพื้น
ถิ่ นที่ สะท้อนให้เห็ นถึ งภูมิปัญญา คุ ณค่า ความงาม ปรากฏการณ์ ที่ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์กบั ธรรมชาติ จากเอกสาร วรรณกรรม และทฤษฏี ต่างๆ จนสามารถสร้างเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูลและกาหนดสถานที่เก็บข้อมูลได้ วิธีการวิจยั จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1.6.1 ข้อมูลด้านกายภาพ ผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลเรื่ องแสงและการรับรู ้แสง จากนั้นรวบรวมข้อมูล
ด้านประวัติ ที่ต้ งั ผังหมู่บา้ น รู ปแบบเรื อน ทิศทางเรื อนของพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษา
ลักษณะของผนังไม้ไผ่เรื อน และแสงที่ส่องลอดผ่านผนังไม้ไผ่เรื อน ช่ วงเวลาที่แสงลอดผ่านผนังไม้
ไผ่ เครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลคื อกล้องถ่ายภาพ สมุดจดบันทึก และเครื่ องวัดค่าความสว่างแสงโดย
การสารวจภาคสนาม ซึ่ งในการเก็บข้อมูลในส่ วนของค่าความสว่างแสงนั้นผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีในการ
เก็บข้อมูลโดยการทาหุ่ นจาลองรู ปแบบเรื อนพื้นถิ่ นสองรู ปแบบคือ เรื อนพื้นถิ่ นผนังไม้ไผ่สานลาย
สองและเรื อนพื้นถิ่ นผนังไม้ไผ่ตีฟากขึ้นมา เพื่อสังเกตพฤติกรรมของแสงและเงา การเปลี่ยนแปลง
ของแสงและเงาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายใน และในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความสว่างแสงนั้นได้
ทาหุ่ นจาลองห้องสี่ เหลี่ยมผนังก่ออิฐฉาบปูนเพื่อให้ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่เก็บ
ได้จากหุ่นจาลองเรื อนพื้นถิ่นผนังไม้ไผ่
1.6.2 ข้อมูลด้านปรากฏการณ์ ผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลเรื่ องปรากฏการณ์แสง เมื่อนา
“ปรากฏการณ์วิทยา” เข้ามาใช้ร่วมกับสถาปั ตยกรรมจะเป็ นการอธิ บายความสาคัญของ “คน” ที่มีต่อ
สถาปั ตยกรรมความสั ม พันธ์ ระหว่าง “คน” และ “สภาพแวดล้อม” การเปลี่ ยนแปลงสถานะของ
สภาพแวดล้อ ม ดัง นั้ นการเก็ บ ข้อ มู ล จึ ง เป็ นการใช้ ป ระสบการณ์ ร่ ว มในปรากฏการณ์ แ ล้ ว ถู ก
เรี ยบเรี ยงเขียนบรรยายเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
เมื่อได้ขอ้ มูลที่ ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลด้านกายภาพ มาวิเคราะห์
สู่ การออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปั ตยกรรมโดยข้อมูลด้านกายภาพจะวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะใน
การเกิดลักษณะเฉพาะของแสงในเรื อนพื้นถิ่น เพื่อนาไปใช้ในการทดลองการออกแบบต่อไป โดยงาน
ออกแบบจะออกแบบจากประสบการณ์การรับรู้ของผูว้ ิจยั สู่ การจาลองประสบการณ์ ถ่ายทอดออกมา
ในรู ป แบบหนึ่ งของสถาปั ต ยกรรม เพื่ อ ให้ ผู้ที่ เข้ าชมหรื อ พบเห็ น สามารถมองเห็ น และรั บ รู้ ถึ ง
ประสบการณ์ น้ ี ได้ ในส่ วนข้อมูลและเนื้ อหาในการศึกษา วิธีวิจยั ข้อมูลการเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์
การตีความหมายคุ ณค่าของแสงและเงาสู่ การออกแบบ ผลสรุ ปและข้อเสนอแนะ ข้อมูลเหล่านี้ จะมี
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รายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏในแต่ละบทของงานวิจยั ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้เขียนข้อเสนอแนะ
ปั ญหาและวิธีแก้เบื้องต้นในบทท้ายของงานวิจยั
ขั้นตอนการดาเนินงาน
งานค้ นคว้ าอิสระ
ศึกษาเรื อนไม้ไผ่พ้นื ถิ่นภาคเหนือ
ศึกษาความสัมพันธ์แสงกับงานสถาปั ตยกรรมไม้ไผ่พ้นื ถิ่น
ศึกษาทฤษฏีดา้ นกายภาพ (ทฤษฏีแสงและการรับรู ้)
ศึกษาทฤษฏีดา้ นนามธรรม (ทฤษฏีปรากฏการณ์แสง)
เครื่องมือเก็บข้ อมูล

เครื่องมือเก็บข้ อมูล

กล้องถ่ายภาพ,สมุดจดบันทึก,เครื่ องวัดค่า

เครื่ องมือในการบันทึกปรากฏการณ์ คือการ

ความสว่างแสง,โมเดลจาลองรู ปแบบเรื อนพื้น

ใช้ประสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์แล้ว

ถิ่นและห้องผนังก่ออิฐฉาบปูน

เรี ยบเรี ยงประเมินเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ

เก็บข้ อมูลเชิ งกายภาพ

เก็บข้ อมูลเชิงนามธรรม

สภาพพื้นที่ , ภาพถ่ายแสง , วัดค่าความ

เก็บประสบการณ์ ,อารมณ์,ความรู ้สึก

สว่างแสงจากโมเดลจาลอง

ถ่ายทอดเป็ นการเขียนบรรยาย

วิเคราะห์

วิเคราะห์

รู ปแบบ,ความสัมพันธ์

ประสบการณ์

แสง

ถอดคุณค่ าข้ อมูลสู่ งานออกแบบ

สรุป การประยุกต์ออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปั ตยกรรม ให้เข้ากับบริ บทการออกแบบสภาวะปัจจุบนั

แผนภาพที่ 1.1 แสดงขั้นตอนการดาเนิ นงาน
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