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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

รูปแบบเรือนพื้นถ่ินภาคเหนือของหลายๆ ชนเผ่าในอดีตได้ใช้ไมไ้ผ่เป็นวสัดุหลักในการ
ก่อสร้างองค์ประกอบของเรือนในส่วนต่างๆ รวมไปถึงผนงั  ผนงัไมไ้ผถื่อไดว้่าเป็นส่ิงท่ีใช้ปิดลอ้ม
เพื่อแบ่งการใชง้านของพื้นท่ี อีกดา้นหน่ึงผนงัไมไ้ผ ่คือตวักลางส าคญัในการเช่ือมต่อพื้นท่ีภายในและ
ภายนอกของเรือน เน่ืองจากไมไ้ผมี่ช่องเล็กๆ ท่ีเกิดจากการสานและการตีฟาก แสงธรรมชาติภายนอก
จึงสามารถลอดผา่นเขา้มาภายในไดโ้ดยไม่ตอ้งเจาะช่องแสง ลกัษณะแสงท่ีเกิดข้ึนนั้นจะแตกต่างกนั
ออกไปตามทิศทางแสง มุมตกกระทบของแสง และสภาพบรรยากาศภายนอก นอกเหนือจากการใช้
ประโยชน์จากแสงธรรมชาติแลว้ แสงท่ีลอดผ่านผนงัไมไ้ผ่ของเรือนพื้นถ่ินยงัสะทอ้นให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญา คุณค่า ความงาม ปรากฏการณ์ ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ
ไดเ้ป็นอยา่งดี  บทบาทส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของแสง คือการแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของเวลาท่ีส่งผล
ต่อการด ารงชีวิตท่ีเคล่ือนไหวภายใต้แสงธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมนั้ นๆ อีกด้านหน่ึงของ
สถาปัตยกรรมในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะปิดลอ้มดว้ยผนงัก่ออิฐฉาบปูน สร้างช่องเปิดส่ีเหล่ียมและปิด
ดว้ยกระจกใสเพื่อเปิดเคร่ืองปรับอากาศ ถึงแมจ้ะมีการออกแบบช่องแสง เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์
จากแสงธรรมชาติไดม้ากท่ีสุด แต่คนส่วนใหญ่มกัมองแสงธรรมชาติเป็นเพียงพลงังานส าหรับการใช้
สอยมากกว่า  แสงท่ีส่องผ่านช่องแสงส่ีเหล่ียมเข้ามานั้น ลักษณะของแสงจะมีความสว่างคมชัด
สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนตลอดเวลา แต่ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่
มองขา้มไปคือมุมมองทางดา้นความงามของแสงและการสัมผสัท่ีแทจ้ริงกบัธรรมชาติภายนอก ดงันั้น
การรับรู้พื้นท่ี คุณค่า และมุมมองเร่ืองความงามของการเปล่ียนแปลงของแสงธรรมชาติภายนอกในเชิง
ดา้นการสัมผสั จึงถูกลดค่าลงท าให้สถาปัตยกรรมปัจจุบนัค่อยๆ ลดความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกลงเร่ือยๆ คนเร่ิมมองข้ามความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีกับเวลา และแสงท่ีส่องผ่านเข้ามา          
ในพื้ น ท่ีน้อยลง กล่าวคือสถาปัตยกรรมปัจจุบันส่วนใหญ่ลดบทบาทธรรมชาติท่ี ส่งผลต่อ
ประสบการณ์ของคนในชีวติประจ าวนั รวมไปถึงการรับรู้ ความรู้สึก ความงาม และการปรากฏตวัของ
ธรรมชาติเช่นกนั (ทาดาโอะ อนัโด,2551)  ดงันั้นจากการศึกษาจึงเกิดแนวความคิดเพื่อหาแนวทาง          
ในการถอดคุณค่าของแสงธรรมชาติท่ีลอดผ่านผนังไม้ไผ่ในเรือนพื้นถ่ิน โดยในการศึกษาจะเป็น
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสงกบัการรับรู้คุณค่าของปรากฏการณ์แสงท่ีเกิดข้ึน
ภายในพื้นท่ี และแสงเงากบัการเปล่ียนแปลงของเวลา สู่การน าเสนอแนวทางการประยุกตอ์อกแบบ
แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมใหเ้ขา้กบับริบทการออกแบบสภาวะปัจจุบนั 

             1.1.1   ความสัมพนัธ์แสงกบังานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่พืน้ถิ่น 

เรือนเคร่ืองผูก เป็นเรือนท่ีปลูกสร้างแบบง่ายๆ แต่มีโครงสร้างเรือนท่ีละเอียดลออ                          
มีองค์ประกอบในแต่ล่ะส่วนท่ีสัมพนัธ์กนั ซ่ึงมีหน้าท่ีและความหมายในตวัเอง วสัดุท่ีใช้ส่วนใหญ่
เป็นไม้ไผ่และหวายส าหรับผูกรัดส่วนต่างๆ ของตัวเรือน ฝาของเรือนชนิดน้ีส่วนใหญ่เป็นฝา               
ขดัแตะ (เสนอ  นิลเดช,2547) ดงันั้นไมไ้ผจึ่งเปรียบเสมือนโครงสร้างหน่ึงของวฒันธรรมตะวนัออก 
ในอดีตไมไ้ผ่ถูกใช้ในชีวิตประจ าวนัของชาวบ้าน ตั้งแต่ข้าวของเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัสาน อุปกรณ์           
ในการประกอบอาชีพต่างๆ จนถึงท่ีอยูอ่าศยั ท่ีรู้จกัคือ สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน โดยวสัดุหลกัท่ีใชก้็คือไม้
ไผ ่ลกัษณะและวธีิการในการก่อสร้างใชก้ารผกู มดั สาน ส่วนประกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัถือไดว้า่เป็น
ตน้แบบให้กบัอาคารในยุคต่อๆ มา ซ่ึงปัจจุบนันักออกแบบหลายท่านเร่ิมกลบัมาให้ความส าคญักบั
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินมากข้ึน จึงท าให้นกัออกแบบพยายามท่ีถอดคุณค่า ความงาม ปรากฏการณ์ต่างๆ 
มาใช้ในการออกแบบ เช่น วสัดุ การจดัวาง พื้นท่ีวา่ง แสง คติความเช่ือ ความหมาย ศาสนา  เป็นตน้ 
เพื่อให้คนปัจจุบนัไดรั้บรู้หรือยอ้นกลบัมามอง คุณค่า ความงาม รากเงา้ของตนเองท่ีก าลงัค่อยๆ เลือน
หายไปในสังคมปัจจุบนั 

 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินหลายๆ ชนเผ่าในภาคเหนือ เปรียบเสมือนศิลปะการก่อสร้างท่ีมี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยมีส่ิงแวดล้อมพื้นถ่ินนั้ น ๆ เป็นตัวก าหนด เช่น                
ภูมิประเทศ ดิน ฟ้า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย ์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัสร้าง
ประสบการณ์ส าคัญแก่มนุษย์ ช่วยให้เกิดการก่อร่างสร้างตัวของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินข้ึนมา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบังานสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเป็นเร่ืองราวท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน 
ในสถาปัตยกรรมประเภทท่ีพกัอาศยัในอดีต แสงธรรมชาติเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต
และการท ากิจกรรมต่างๆ การพฒันาดว้ยภูมิปัญญาของมนุษยเ์พื่อการอยูร่อด และความสะดวกสบาย
ในการด ารงชีวิต ตั้งแต่อดีตท่ีลว้นแลว้แต่สะทอ้นให้เห็นการพึ่งพาธรรมชาติของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ียงัพบว่าแสงธรรมชาติเป็นของตกแต่งบ้านท่ีมีคุณค่า สวยงามโดยไม่ต้องซ้ือหา แสง
ธรรมชาติช่วยให้เกิดความรู้สึกเชิงประสบการณ์ชีวิต ท าให้มนุษยเ์กิดจินตนาการ ดีต่อประสาทสัมผสั
ทางกาย รับรู้อุณหภูมิโลกภายนอก และเกิดความงามทางสายตาท่ีมีคุณค่ามากกว่าแค่การมองเห็น                
(จุลพร  นันทพานิช,2553) ดงันั้นในการศึกษารูปแบบเรือน และการใช้สอยพื้นท่ีในเรือน ซ่ึงส่งผล
มายงัรูปแบบของผงัพื้นเรือน พบว่าส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดการใช้งานพื้นท่ีต่าง ๆ นั้นเกิดจากสภาพภูมิ
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ประเทศเป็นตวัก าหนด ส่งผลถึงความสัมพนัธ์ภูมิทศัน์ของพื้นท่ีกบัการสร้างรูปแบบเรือนจึงเช่ือมโยง
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสภาพสมดุล (อรศิริ  ปาณินท์ ,2539) จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อม                     
ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบัการ  ใช้งานพื้นท่ี อธิบายไดว้า่ คนสามารถ
รับรู้ และรับเอาความรู้สึกท่ีสัมผสัไดจ้ากสภาพแวดลอ้ม เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ตวัเอง 
(มาร์ติน ไฮเดกเกอร์,1962) แม้กระทัง่แสงของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของท้องถ่ิน สามารถ
ก่อให้เกิดลกัษณะพิเศษของพื้นท่ีได ้เช่น พื้นท่ีเชิงเขาของภาคเหนือลกัษณะพิเศษของพื้นท่ีจะเต็มไป
ด้วย ภูเขา ป่าไม้ หรือสภาพอากาศท่ีส่งผล  ต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม ท่ียอมรับเอาลักษณะของ
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติเขา้มามีบทบาท  ในการสร้างพื้นท่ีของตนเองท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรม
ของสภาพแวดลอ้มจะส่งผลต่อประสบการณ์ของคนใช้ชีวิตประจ าวนั และกลายเป็นส่วนหน่ึงของ                
การอาศัย (ทาดาโอะ อันโด,2551) ช่วงเวลาต่อมาคนเร่ิมใช้แสงในการส่ือความหมายมากข้ึน                     
ในลกัษณะของการสร้างภาพ และบรรยากาศให้เด่นชดัมากข้ึน หรือบางคร้ังแสงอาจตอ้งท าหน้าท่ี      
เป็นสถาปัตยกรรมเสียเอง โดยเป็นตวัก าหนดขอบเขตของท่ีว่าง แบบต่าง ๆ ให้คนเห็นได้ในเวลา
ต่างๆ กนั งานสถาปัตยกรรมในปัจจุบนัจึงมีความน่าสนใจมากข้ึน ดงัท่ีเห็นได้จากนักออกแบบใน
ปัจจุบนัท่ีหนัมาออกแบบดว้ยส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดม้ากข้ึน ไม่วา่จะเป็นแสง เสียง อากาศ กล่ิน รส การใช้
แสงในปัจจุบนัจึงมีสถานภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยปริยาย (พชัรดา  โสมดี,2546) 

  และเม่ือกล่าวถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม  ท่ี ส่งผลต่อรูปแบบเรือนพื้น ถ่ิน                      
ในภาคเหนือนั้น พบว่ารูปแบบผนังเรือนท่ีเป็นไมไ้ผ่นั้นจะไม่มีหน้าต่างหรือช่องเปิด มีเพียงประตู 
ลกัษณะเรือนถูกปิดลอ้มรอบดา้นดว้ยผนงัไมไ้ผ ่เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ แต่คุณสมบติัของ
ผนงัไมไ้ผ่นั้นมีความโปร่งพรุนยงัช่วยระบายอากาศไดเ้ป็นอย่างดี และแสงจากภายนอกจึงสามารถ
ส่องลอดผา่นเขา้มาภายในเรือนไดร้อบทิศทางตลอดทั้งวนั ทิศทางแสงท่ีส่องลอดผา่นผนงัไมไ้ผ่นั้น 
ยงัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในการใชง้านพื้นท่ีภายในเรือนไดอ้ยา่งชดัเจน   

1.2 ความส าคัญของการวจัิย 

มิติแสงท่ีผา่นผนงัไมไ้ผใ่นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน : กรณีศึกษาเรือนพื้นถ่ินชนเผา่อาข่า หมู่บา้น
องัหล่อ จงัหวดัเชียงราย 

เรือนพื้นถ่ินในภาคเหนือในหลายชนเผ่ามีความคล้ายกันในด้านเทคนิคก่อสร้างหรือ               
การเลือกใชว้สัดุท่ีใชก่้อสร้างส่วนใหญ่ คือไมแ้ละไมไ้ผ ่แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัออกไปคือการจดัวางพื้นท่ี 
การใช้พื้นท่ีภายใน ความเช่ือ ศาสนา เป็นตน้ ประเด็นท่ีศึกษาจะมุ่งเน้นไปท่ีเทคนิครูปแบบของผนงั
ไมไ้ผ ่เน่ืองจากการสานการตีฟากของไมไ้ผท่ี่น ามาท าผนงัเรือนเป็นเทคนิคท่ีใชเ้หมือนกนัในหลายๆ 
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ชนเผา่ มิติแสงท่ีผ่านผนังไมไ้ผ่จึงคงคุณค่าคล้ายกนัตามทิศทางแสงอาทิตย ์ ผนังไมไ้ผ่เรือนพื้นถ่ิน
แสดงให้เห็นถึง บทบาทดา้นลึกของแสงในเชิงการออกแบบสถาปัตยกรรม  โดยแสงธรรมชาติท่ีส่อง
ผา่นผนงัไมไ้ผเ่ขา้มาในตวัเรือนนั้น ท าให้เห็นปรากฏการณ์ของแสงและเงาท่ีทะลุผา่นจากภายนอกสู่
ภายในเรือน ผนังไม้ไผ่เป็นแค่ตวักลางกั้น ท าให้สามารถสัมผสัโลกแวดล้อมภายนอกได้ทั้ งท่ีอยู่
ภายในเรือน แสงท่ีลอดผ่านผนงัไมไ้ผช่่วยเปิดประสาทสัมผสัในการรับรู้ เช่น อุณหภูมิ  ความสวา่ง  
กล่ินไอจากภายนอก การมองเห็น รวมไปถึงความงามต่าง ๆ ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้แสงภายในพื้นท่ีพกัอาศยั
เรือนพื้นถ่ิน จึงมีความหมายมากกวา่แค่การส่องสวา่งให้มองเห็นส่ิงของและด าเนินชีวิตไปได ้แต่เป็น
ส่ิงท่ีสร้างประสบการณ์การด ารงชีวิต ก่อให้เกิดการรับรู้พื้นท่ี รู้ถึงคุณค่าธรรมชาติท่ีสร้างความหมาย
ของการด ารงอยูข่องมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบัสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ดว้ย  

ชนเผ่าอาข่าเป็นกลุ่มชาติพนัธ์หน่ึงท่ีชอบตั้งหมู่บา้นตามภูเขาท่ีมีระดบัความสูง โดยเฉล่ียท่ี
ประมาณ 1,000 – 1,300 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล โดยเลือกภูเขาหรือสันเขาท่ีกวา้งขวา้งพอ ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาสูง เพราะถือว่าจะท าให้ร่มเยน็เป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อาชีพหลกัคือการเกษตรและประเพณี
ชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัการเพาะปลูก ไม่ต่างจากกลุ่มชาติพนัธ์อ่ืนๆ อาข่าเป็นกลุ่มท่ีมีการเดินทางติดต่อกบั
คนภายนอกค่อนขา้งมาก และปรับตวัไดดี้ ในหมู่บา้นอาข่า ทุกคนมีอิสระในการด ารงชีวิตแต่ให้อยู่
ภายใตก้ฎแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีของเผา่ หมู่บา้นอาข่ามีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีการตั้งบา้นเรือนอิง
กบัไหล่เขาท่ีสูงชนั มีความช านาญในการจดัการกบัการสร้างเรือนบนท่ีลาดชนัมากท่ีสุดอีกกลุ่มหน่ึง
ในอุษาคเนย ์ผงัหมู่บ้านของอาข่ามีอตัลักษณ์ท่ีน่าสนใจเพราะสะท้อนภูมิปัญญาเร่ืองทิศทางและ
สภาพแวดลอ้ม โดยนิยมทางเขา้หมู่บา้นทางเหนือและทางออกสู่ป่าทางใต ้ 

(ระววิรรณ  โอฬารรัตน์มณี , 2556) 

ในการศึกษามิติแสงท่ีผา่นผนงัไมไ้ผใ่นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินน้ี จากการลงส ารวจพื้นท่ีหลายๆ 
แห่งเพื่อหาพื้นท่ีศึกษาพบวา่ รูปแบบเรือนพื้นถ่ินท่ีตอ้งการศึกษาเร่ิมมีจ านวนลดลงอยา่งรวดเร็ว บาง
หมู่บา้นเปล่ียนวสัดุสมยัใหม่ทั้งหมู่บา้น บางหมู่บา้นรูปแบบผนงัท่ีตอ้งการศึกษาเหลือเพียงรูปแบบ
เดียว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงส ารวจหมู่บา้นในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย พบวา่ยงัมีหน่ึงหมู่บา้นท่ียงัคงหลงเหลือ
รูปแบบของเรือนเคร่ืองผูกพื้นถ่ินไว ้แต่ไม่มากนัก และท่ีส าคญัคือลักษณะของเรือนมีรูปแบบท่ี
หลากหลายและเพียงพอท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้อิสระช้ินน้ี คือหมู่บา้นองัหล่อชนเผ่าอาข่า จงัหวดั
เชียงราย จากการศึกษาพบวา่ เรือนอาข่ารูปแบบเดิมท่ีพบมีลกัษณะเป็นเรือนเคร่ืองผกูภาคเหนือ ไมไ้ผ่
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัโดยเฉพาะฝาเรือน รูปแบบของฝาเรือนท่ีพบ  มี 2 ลกัษณะคือ ผนงัไมไ้ผ่
สานลายสอง และผนงัฟากไมไ้ผ ่ผนงัไมไ้ผส่านยงัช่วยในเร่ืองของการระบายอากาศ สามารถยดืหยุน่
ตวัเองได ้และมีน ้ าหนกัเบา ส าหรับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเรือนอาข่า การสาน และการตีฟากถือว่ามี
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บทบาทท่ีส าคญั เน่ืองจากชาวบา้นจะใชภู้มิปัญญาของตนเองสานฝาเรือนตามความตอ้งการใชง้านใน
แต่ละส่วนของเรือน เช่น บางช่วงของผนงัตอ้งการระบายอากาศหรือตอ้งการให้แสงผ่านเขา้มามาก
หรือน้อยก็จะเวน้ระยะห่างของไมไ้ผ่ให้มากกว่าเดิม ความถ่ีระหว่างลายจากการสาน และการตีฟาก 
ท าใหเ้กิดมิติของแสงหลายรูปแบบ ท่ีผา่นลอดผนงัไมไ้ผเ่ขา้มา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1.1 แสงจากเรือนพื้นถ่ินอาข่า 

ท่ีมา  ขอ้มูลภาคสนาม 

ในปัจจุบนัรูปแบบเรือนพื้นถ่ินท่ีสร้างจากไมไ้ผ่ทางภาคเหนือเร่ิมลดน้อยลง เน่ืองจากวสัดุ
ธรรมชาติท่ีใช้ก่อสร้างเร่ิมหายาก มีอายุการใช้งานสั้ นต้องเปล่ียนและซ่อมแซมบ่อย จึงท าให้มี               
การเปล่ียนวสัดุและเทคนิคการก่อสร้างตามค่านิยมสมยัใหม่ ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้ายและ
รวดเร็วกว่าสมยัก่อน ผสมกับความต้องการของชาวบ้านท่ีต้องการความสะดวกสบาย และความ
แข็งแรงคงทนของบา้นพกัอาศยั  เหตุผลเหล่าน้ีจึงท าให้รูปแบบเดิมของเรือนพื้นถ่ินภาคเหนือท่ีสร้าง
จากไมไ้ผเ่ร่ิมหายไป จากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินภาคเหนือกบัสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทท่ีพักอาศัยในประเทศไทยปัจจุบันนั้ น จะเห็นได้ว่ามี
สถาปัตยกรรมจ านวนไม่มากท่ีค านึงถึงความส าคญัในดา้นการรับรู้ ปรากฏการณ์ ความหมาย  และ
ความงามของแสงธรรมชาติ แต่จะเนน้ในเร่ืองของประโยชน์ใชส้อยจากแสงธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว 
ดังนั้ นการศึกษาความหมายและบทบาทของแสงธรรมชาติท่ี เกิดจากการส่องผ่านผนังเรือน                       
ในสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอาจจะเป็นแนวทางในการสร้างแนวความคิดใหม่ในการออกแบบแสง                 



 
 

 6 

ในสถาปัตยกรรม และเป็นแนวความคิดหน่ึงในการพฒันาสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องกับ 
สภาพแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรมต่อไป  

1.3   วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.3.1   อธิบายรูปแบบผนังไม้ไผ่ของเรือนพื้นถ่ินอาข่า หมู่บ้านอังหล่อ จงัหวดัเชียงราย            
            และพฤติกรรมแสงท่ีลอดผา่น  

1.3.2   วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผก่บัการรับรู้ปรากฏการณ์                 
           ท่ีเกิดภายในพื้นท่ี  

            1.3.3   การถอดคุณค่า ของแสงท่ีพบในเรือนพื้นถ่ิน จากกระบวนการรับรู้สู่การประยุกต ์   
         ออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมสภาวะปัจจุบนั    

1.4 สมมติฐานของการวจัิย 

 คุณค่าและความรู้ท่ีพบจากการศึกษาปรากฏการณ์แสงธรรมชาติท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผใ่นเรือน
พื้นถ่ินของชาวอาข่า  และสภาพบรรยากาศแสงท่ีเกิดต่อพื้นท่ีภายในตวัเรือน น่าจะสามารถน าไปสู่
การพฒันาแนวคิดเพื่อเพิ่มมิติและคุณค่าให้กับการออกแบบประยุกต์ใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
สมยัใหม่ไดม้ากยิง่ข้ึน 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.5.1   ไดท้ราบถึงรูปแบบผนงัไมไ้ผข่องเรือนพื้นถ่ินและลกัษณะแสงท่ีลอดผา่น 

 1.5.2   ไดท้ราบผลของการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างมิติแสงท่ีลอดผา่นผนงั
           ไมไ้ผก่บัการรับรู้ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี 

 1.5.3   ได้แนวทางในการถอดคุณค่าการรับรู้ของแสงท่ีพบในเรือนพื้นถ่ินสู่การประยุกต ์    
           ออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมใหเ้ขา้กบับริบทการออกแบบสภาวะปัจจุบนั 
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1.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ในงานคน้ควา้อิสระน้ีมีขั้นตอนในการศึกษาคือ ศึกษาแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผข่องเรือนพื้น
ถ่ินท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญา คุณค่า ความงาม ปรากฏการณ์ ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัธรรมชาติ จากเอกสาร วรรณกรรม และทฤษฏีต่างๆ จนสามารถสร้างเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลและก าหนดสถานท่ีเก็บขอ้มูลได ้วธีิการวจิยัจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

              1.6.1   ขอ้มูลดา้นกายภาพ ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเร่ืองแสงและการรับรู้แสง จากนั้นรวบรวมขอ้มูล
ดา้นประวติั ท่ีตั้ง ผงัหมู่บา้น รูปแบบเรือน ทิศทางเรือนของพื้นท่ีศึกษา ในการศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษา
ลกัษณะของผนงัไมไ้ผเ่รือน และแสงท่ีส่องลอดผา่นผนงัไมไ้ผ่เรือน ช่วงเวลาท่ีแสงลอดผา่นผนงัไม้
ไผ่ เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือกลอ้งถ่ายภาพ สมุดจดบนัทึก และเคร่ืองวดัค่าความสว่างแสงโดย
การส ารวจภาคสนาม ซ่ึงในการเก็บขอ้มูลในส่วนของค่าความสวา่งแสงนั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีในการ
เก็บขอ้มูลโดยการท าหุ่นจ าลองรูปแบบเรือนพื้นถ่ินสองรูปแบบคือ เรือนพื้นถ่ินผนังไมไ้ผ่สานลาย
สองและเรือนพื้นถ่ินผนังไมไ้ผ่ตีฟากข้ึนมา เพื่อสังเกตพฤติกรรมของแสงและเงา การเปล่ียนแปลง
ของแสงและเงาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีภายใน และในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความสวา่งแสงนั้นได้
ท าหุ่นจ าลองห้องส่ีเหล่ียมผนงัก่ออิฐฉาบปูนเพื่อให้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลท่ีเก็บ
ไดจ้ากหุ่นจ าลองเรือนพื้นถ่ินผนงัไมไ้ผ ่ 

1.6.2   ขอ้มูลดา้นปรากฏการณ์ ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเร่ืองปรากฏการณ์แสง เม่ือน า 

“ปรากฏการณ์วิทยา” เขา้มาใชร่้วมกบัสถาปัตยกรรมจะเป็นการอธิบายความส าคญัของ “คน” ท่ีมีต่อ
สถาปัตยกรรมความสัมพนัธ์ระหว่าง “คน” และ “สภาพแวดล้อม” การเปล่ียนแปลงสถานะของ
สภาพแวดล้อม ดังนั้ นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์แล้วถูก               
เรียบเรียงเขียนบรรยายเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

เม่ือได้ขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลด้านกายภาพ มาวิเคราะห์          
สู่การออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมโดยขอ้มูลดา้นกายภาพจะวิเคราะห์เพื่อหาลกัษณะใน
การเกิดลกัษณะเฉพาะของแสงในเรือนพื้นถ่ิน เพื่อน าไปใชใ้นการทดลองการออกแบบต่อไป โดยงาน
ออกแบบจะออกแบบจากประสบการณ์การรับรู้ของผูว้ิจยั สู่การจ าลองประสบการณ์ถ่ายทอดออกมา
ในรูปแบบหน่ึงของสถาปัตยกรรม เพื่อให้ผู ้ท่ี เข้าชมหรือพบเห็นสามารถมองเห็นและรับรู้ถึง
ประสบการณ์น้ีได ้ในส่วนขอ้มูลและเน้ือหาในการศึกษา วิธีวิจยั ขอ้มูลการเก็บขอ้มูล วิธีวิเคราะห์ 
การตีความหมายคุณค่าของแสงและเงาสู่การออกแบบ ผลสรุปและขอ้เสนอแนะ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะมี
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รายละเอียดของขอ้มูลทั้งหมดจะปรากฏในแต่ละบทของงานวิจยั ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ขียนขอ้เสนอแนะ 
ปัญหาและวธีิแกเ้บ้ืองตน้ในบททา้ยของงานวจิยั 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

งานค้นคว้าอสิระ 

เคร่ืองมอืเกบ็ข้อมูล 

กลอ้งถ่ายภาพ,สมุดจดบนัทึก,เคร่ืองวดัค่า

ความสวา่งแสง,โมเดลจ าลองรูปแบบเรือนพ้ืน

ถ่ินและหอ้งผนงัก่ออิฐฉาบปูน 

เคร่ืองมอืเกบ็ข้อมูล 

เคร่ืองมือในการบนัทึกปรากฏการณ์ คือการ

ใชป้ระสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์แลว้

เรียบเรียงประเมินเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

เกบ็ข้อมูลเชิงกายภาพ 

สภาพพื้นท่ี , ภาพถ่ายแสง , วดัค่าความ

สวา่งแสงจากโมเดลจ าลอง 

เกบ็ข้อมูลเชิงนามธรรม 

เก็บประสบการณ์ ,อารมณ์,ความรู้สึก 

ถ่ายทอดเป็นการเขียนบรรยาย 

วเิคราะห์ 

รูปแบบ,ความสัมพนัธ์

แสง 

วเิคราะห์ 

ประสบการณ์ 

ถอดคุณค่าข้อมูลสู่งานออกแบบ 

ศึกษาเรือนไมไ้ผพ้ื่นถ่ินภาคเหนือ 

ศึกษาความสมัพนัธ์แสงกบังานสถาปัตยกรรมไมไ้ผพ้ื่นถ่ิน 

ศึกษาทฤษฏีดา้นกายภาพ (ทฤษฏีแสงและการรับรู้) 

ศึกษาทฤษฏีดา้นนามธรรม  (ทฤษฏีปรากฏการณ์แสง) 

 

สรุป การประยกุตอ์อกแบบแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม ใหเ้ขา้กบับริบทการออกแบบสภาวะปัจจุบนั 


