บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั และการเก็บข้ อมูล
แผนดำเนินกำร ขอบเขตและขั้นตอนกำรวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “มิ ติแสงจากผนังไม้ไผ่เรื อนพื้ นถิ่ น : กรณี ศึกษาเรื อนพื้นถิ่ นอาข่า หมู่ บา้ น
อังหล่ อ จังหวัดเชี ยงราย” แบ่ งวิธี ก ารดาเนิ นการออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ ส่ วนแรกเป็ นส่ วนของข้อมู ล
เอกสารและส่ วนที่ ส องเป็ นข้อมู ล ภาคสนาม ในการเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนามจะมี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล เป็ น
2 ส่ วน คื อ 1. ข้อมู ล กายภาพทัว่ ไปของพื้ น ที่ ผูว้ ิจยั เลื อกเก็ บ และรวบรวมข้อมู ล ด้านประวัติ ที่ ต้ งั
ผังหมู่บา้ น รู ปแบบเรื อน ทิศทางเรื อนของที่ พ้ืนศึ กษาเป็ นต้น ในการศึ กษาจะมุ่งเน้นศึกษาลักษณะ
ของผนังไม้ไผ่เรื อนและแสงที่ ส่องลอดผ่านผนังไม้ไผ่เรื อน ช่ วงเวลาที่แสงลอดผ่านผนังไม้ไผ่ และ
วัดค่าความสว่างแสงในเรื อน 2. ข้อมูลด้านปรากฏการณ์ ผูว้ จิ ยั มุ่งเน้นเก็บข้อมูลเรื่ องปรากฏการณ์แสง
การบันทึกปรากฏการณ์คือ การใช้ประสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์แล้วเรี ยบเรี ยงประเมินเป็ นข้อมูล
เชิงคุณภาพ
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
ในการศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระนี้ มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องแสงที่ ล อดผ่านผนังไม้ไ ผ่ใ น
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นกับพื้นที่ภายในเรื อน โดยแบ่งขอบเขตการศึกษาดังนี้
3.1.1 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
แบ่ ง ศึ ก ษาเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นแรก ศึ ก ษาข้อ มู ล ด้ า นกายภาพเช่ น ลัก ษณะเรื อ นไม้ ไ ผ่
พื้นถิ่ น รู ปแบบการสาน การตีฟากผนังไม้ไผ่เพื่อการใช้งาน ทิ ศทางแสงแดดกับการตั้งเรื อนเป็ นต้น
ส่ วนที่สอง เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิ งปรากฏการณ์ โดยจะแบ่งเป็ น 3 ประเด็นที่จะศึกษาคือ
ความสั ม พัน ธ์ แสงกับ ผนัง ไม้ไ ผ่ข องเรื อ นพื้ น ถิ่ น ความสั ม พัน ธ์ แสงกับ การใช้พ้ื น ที่ ภายใน และ
ความสั ม พัน ธ์ แสงกับ การเปลี่ ยนแปลงของเวลา ในส่ วนของทฤษฏี ที่ ผูว้ ิจยั น ามาใช้ใ นการศึ ก ษา
ครั้งนี้คือศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแสงและการรับรู้แสง และทฤษฏีปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปั ตยกรรม
ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นส่ วนสนับสนุน
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3.1.2 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
การเลื อกส ารวจเรื อนพื้ น ถิ่ น ของชนเผ่า อาข่ า หมู่ บ ้านอัง หล่ อ จัง หวัดเชี ย งราย เนื่ องจาก
ลั ก ษ ณ ะเรื อน ของห มู่ บ้ า น อั ง ห ล่ อ เป็ น รู ป แบ บ เรื อน เค รื่ องผู ก จึ ง ยั ง คงมี ก ารใช้ ไ ม้ ไ ผ่
เป็ นส่ วนประกอบสาคัญของเรื อน และที่สาคัญยังมีการใช้รูปแบบผนังไม้ไผ่ในส่ วนต่างๆ ของเรื อน
เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่ยงั คงมีเรื อนพื้นถิ่นหลงเหลืออยู่ มีการใช้ไม้ไผ่เป็ นวัสดุหลักในการสร้างเรื อนและ
ด้วยลักษณะกายภาพพื้นที่ของหมู่บา้ นเป็ นที่เนิ นลาดชันสู งต่าสลับกันจึงทาให้รูปแบบเรื อนมีลกั ษณะ
ที่หลากหลายน่าสนใจในการศึกษาไม่นอ้ ยไปกว่าเรื อนพื้นถิ่ นของชนเผ่าอื่นๆ โดยขั้นตอนการศึกษา
จะใช้การสังเกต จดบันทึ ก สั มภาษณ์ สังเกตลักษณะช่ องผ่านของแสง แสง และการรับรู้ ของแสง
ที่ผา่ นจากผนังไม้ไผ่ภายนอกสู่ ภายใน ความสัมพันธ์แสงกับพื้นที่ต่างๆ ของเรื อน จากประสบการณ์
ของผูว้ ิจยั ตลอดจนการบันทึกภาพการใช้พ้ืนที่ภายในเรื อน รวมถึงบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึกของ
ผูว้ ิจยั เอง ในการเก็บข้อมูลจะเลือกรู ปแบบเรื อนที่พบในหมู่บา้ นอังหล่อทั้งหมด 3 หลัง โดยเลือกจาก
ลักษณะเรื อนที่มีความแต่ต่างกัน คือ 1. เรื อนยกพื้นสู ง 2. เรื อนยกพื้นสู งกึ่งติดพื้นดิน 2 เรื อนติดพื้นดิน
เรื อนที่ เข้าไปศึ กษานั้น คื อเรื อนที่ เจ้าของเรื อนอนุ ญาตให้ท าการเก็บ ข้อมูลได้ และในการศึ กษาจะ
มุ่งเน้นไปที่ ผนังไม้ไผ่ของเรื อน ซึ่ งในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นจะเลื อกเรื อนที่เป็ นผนังไม้ไผ่สานลาย
สอง และผนังไม้ไผ่ตีฟาก ดังนั้นในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจึงเหลื อเพียง 2 หลังโดยใช้รูปแบบของผนัง
เรื อนเรื อนเป็ นตัวกาหนดในการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะนามาแยกเป็ นส่ วนต่างๆ เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบ
กับทฤษฎี ที่ศึกษาและข้อมูลเหล่านี้ ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานและนาไปสู่ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลในการวิจยั
ต่อไป
3.2 เครื่องมือวิจัย
หลังจากการศึกษาข้อมูลด้านเนื้ อหา ผูว้ ิจยั จึงสามารถแบ่งการเก็บข้อมูลเป็ น 2 ส่ วน กล่าวคือ
ข้อมูลด้านกายภาพ ผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลเรื่ องพฤติกรรมแสงและการรับรู ้แสง เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
คือกล้องถ่ายภาพ เครื่ องวัดค่าความสว่างแสงและสมุดจดบันทึก ในการเก็บข้อมูลนั้นผูว้ จิ ยั ใช้วิธีสร้าง
โมเดลจาลองเรื อนพื้นถิ่นผนังไม้ไผ่สานลายสอง และโมเดลเรื อนพื้นถิ่นผนังไม้ไผ่ ตีฟากในการเก็บ
ข้อมูล 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรกเป็ นการเก็บข้อมูลภาพถ่ายลักษณะพฤติกรรมแสงและการเปลี่ยนแปลงแสง
ตามช่ วงเวลาและในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนนี้ จะเป็ นการนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกับ
ลักษณะและพฤติกรรมแสงในพื้นที่ ห้องสี่ เหลี่ ยม ผนังก่ออิ ฐฉาบปูน ดังนั้นจึงสร้ างหุ่ นจาลองห้อง
สี่ เหลี่ ยมผนังก่ ออิ ฐฉาบปูนขึ้ นมาอี กหนึ่ งหุ่ นจาลอง และในการเก็บข้อมูลนั้นจะใช้วิธีถ่ายภาพตาม
ช่ วงเวลาเช่ น เดี ย วกับ หุ่ น จาลองเรื อนพื้ น ถิ่ น และเครื่ อ งมื อในการเก็ บ ข้อมู ล ส่ วนที่ ส องนั้น จะใช้
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เครื่ อ งวัด ค่ า ความสว่า งแสงมาใช้ว ดั ค่ า ความสว่า งแสงในเรื อ นพื้ น ถิ่ น โดยวัด ค่ า ความสว่า งแสง
จากหุ่ นจาลองเรื อนพื้ นถิ่ นเช่ นกัน จะเป็ นการเก็ บ ข้อมู ลเปรี ยบเที ยบเฉพาะหุ่ นจาลองเรื อนพื้ นถิ่ น
2 รู ปแบบ เพื่อหาค่าความสว่างของแสงในพื้นที่ ภายใน และค่าเฉลี่ ยที่ ได้จะนาไปใช้ในการอธิ บาย
แนวทางการออกแบบแสงสว่างกับการใช้งานพื้นที่ภายในต่อไป
ในส่ วนต่อมาคือข้อมูลด้านปรากฏการณ์ ผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลเรื่ องปรากฏการณ์แสง ความรู้ดา้ น
ปรากฏการณ์ นาไปสู่ การสร้างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลช่วยให้เข้าใจว่า เมื่อนา“ปรากฏการณ์วิทยา”
เข้า มาใช้ร่ ว มกับ สถาปั ต ยกรรมจะเป็ นการอธิ บ ายความส าคัญ ของ “คน” ที่ มี ต่ อ สถาปั ต ยกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่าง “คน” และ“สภาพแวดล้อม” การเปลี่ยนแปลงสถานะของสภาพแวดล้อม ดังนั้น
เครื่ อ งมื อในการบัน ทึ ก ปรากฏการณ์ คื อ การใช้ป ระสบการณ์ ร่วมในปรากฏการณ์ แล้วเรี ยบเรี ย ง
ประเมินเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.3 แผนกำรดำเนินงำน และกำรเก็บข้ อมูล
เนื่ องจากงานวิจยั มุ่งศึกษาความสัมพันธ์แสงที่ ลอดผ่านผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่ น ชนเผ่าอาข่า
หมู่ บ ้านอังหล่ อ จังหวัดเชี ย งราย และบทบาทด้านลึ ก ของแสงในเชิ ง การออกแบบสถาปั ตยกรรม
ระเบี ย บวิธี วิจยั ที่ เลื อกใช้จึงเป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ โดยใช้ก ารสั งเกต อธิ บ าย เปรี ย บเที ย บ และ
ตีความหมาย เป็ นต้น ในการเก็บข้อมูลและมีการดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.3.1 กำรเก็บข้ อมูลเบือ้ งต้ น
เพื่ อ รวบรวมประเด็ น และทบทวนข้อมู ล เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อ หาประเด็ น
คาถามและสร้างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
3.3.2 กำรเก็บข้ อมูลภำคสนำม
การเลื อกส ารวจเรื อนพื้ น ถิ่ น ของชนเผ่า อาข่ า หมู่ บ ้านอัง หล่ อ จัง หวัดเชี ย งราย เนื่ องจาก
ลักษณะเรื อนของหมู่บา้ นอังหล่อ เป็ นรู ปแบบเรื อนเครื่ องผูกจึงยังคงมีการใช้ไม้ไผ่เป็ นส่ วน ประกอบ
สาคัญของเรื อน และที่ สาคัญยังมี การใช้รูป แบบผนังไม้ไผ่ในส่ วนต่างๆ ของเรื อนเป็ นหมู่บ ้านเล็ก
ที่ ยงั คงมี เรื อนพื้ นถิ่ นหลงเหลื ออยู่ มี ก ารใช้ไม้ไผ่เป็ นวัส ดุ หลัก ในการสร้ างเรื อนและด้วยลัก ษณะ
กายภาพพื้นที่ของหมู่บา้ นเป็ นที่เนินลาดชันสู งต่าสลับกันจึงทาให้รูปแบบเรื อนมีลกั ษณะที่หลากหลาย
น่ า สนใจในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยไปกว่า เรื อ นพื้ น ถิ่ น ของชนเผ่ า อื่ น ๆ โดยขั้น ตอนการศึ ก ษาจะใช้
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การสังเกต จดบันทึ ก สัมภาษณ์ สังเกตลักษณะช่ องผ่านของแสง แสง และการรั บรู ้ ของแสงที่ ผ่าน
จากผนัง ไม้ไ ผ่ภ ายนอกสู่ ภ ายใน ความสั ม พัน ธ์ แ สงกับ พื้ น ที่ ต่ า งๆ ของเรื อ น จากประสบการณ์
ตลอดจนการบันทึกภาพการใช้พ้ืนที่ กิจกรรมภายใน บรรยากาศ ทัศนี ยภาพ อารมณ์ ความรู้สึก ข้อมูล
ที่ ไ ด้ จ ะน ามาประมวลผลเบื้ อ ต้น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ทฤษฎี ที่ ใ ช้ เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการวิ จ ัย
โดยวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามมี 2 ขั้นตอนดังนี้
การเก็บข้อมูลทางด้านกายภาพของพื้นที่ เช่ น ภาพถ่ าย บันทึกประวัติของพื้นที่ และพื้นที่
โดยรอบ เป็ นต้น ซึ่ งข้อมูลส่ วนนี้ จะเก็บพร้อมกับการทาข้อมูลภาคสนาม และนาไปวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลอื่นๆ จะเป็ นข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการทางด้านกายภาพของสถาปั ตยกรรมชนเผ่าอาข่า
โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็ น 6 ส่ วนดังนี้
1) ประวัติ ที่ ต้ งั ผังหมู่บา้ น รู ปแบบเรื อน ทิศทางเรื อน ซึ่ งจะเก็บเป็ นลักษณะทางกายภาพ
ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมโดยรอบของหมู่บา้ นอังหล่อ
2) รู ปแบบผนังเรื อนและแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ โดยศึกษาลักษณะช่องแสง และลักษณะ
แสงธรรมชาติที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ รู ปแบบผนังไม้ไผ่ที่พบในหมู่บา้ นอังหล่อ
3) ลักษณะบ้านเรื อนที่พบ ลักษณะกายภาพพื้นที่ของหมู่บา้ นอังหล่อเป็ นที่เนินลาดชัน สู งต่าสลับกัน จึงทาให้รูปแบบเรื อนมีลกั ษณะที่หลากหลาย
4) ช่องแสงอื่น ๆ ในเรื อนพื้นถิ่น ช่องแสงอื่นที่แสงสามารถลอดเข้ามาส่ องสว่างในเรื อนได้
เช่ น ช่ องจัว่ หลังคา ช่ องว่างที่ เกิ ดขึ้ นบนหลังคาที่ มุงด้วยหญ้าคา ช่ องระหว่างผนังกับ
หลังคา กรอบประตู พื้นเรื อนที่ยกสู ง และผนังกับพื้นดิน เป็ นต้น
5) ช่ ว งเวลาที่ แ สงลอดผ่ า นผนั ง ไม้ไ ผ่ การเก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นนี้ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากภาคสนาม
เป็ นการอธิ บ ายช่ วงเวลาและกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นภายในพื้ นที่ และข้อมูล อี ก ส่ วนจะเก็ บ
ภาพถ่ ายแสงเป็ นช่ วงเวลาโดยจะเริ่ ม เก็ บ ภาพตั้งแต่ ช่ วงเวลา 8.00 – 18.00 น. โดยมี
ระยะห่ างในการเก็บข้อมูลทุก ๆ 1 ชัว่ โมง *ข้อมูลในส่ วนนี้ ผวู ้ จิ ยั ใช้วิธีการทาหุ่ นจาลอง
รู ปแบบเรื อนขึ้นมา แล้วตั้งเวลาถ่ายภาพ เนื่ องจากมีปัญหาในการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริ ง
เพราะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
6) การเก็บข้อมูลค่าความสว่างแสงจะใช้เครื่ องวัดค่าความสว่างแสงโดยวัดค่าความสว่าง
จากหุ่ นจาลองเรื อนพื้นถิ่ นทั้ง 2 รู ปแบบ และเก็บข้อมูลเป็ น 2 ส่ วนย่อย คือ ส่ วนแรกคือ
ข้อมูลค่าความสว่างของแสงในพื้นที่ ภายใน เพื่อ ให้ทราบถึงคุณสมบัติในการควบคุ ม
แสงของผนังไม้ไผ่ท้ งั 2 รู ปแบบ โดยจะแบ่งเก็บเป็ นสองช่วงคือ ช่วงที่มีแดดและช่วงที่มี
เมฆมากใช้เวลาเก็บข้อมูล 3 วัน และข้อมูลส่ วนที่สองคือการวัดค่าความสว่างของแสง
ในพื้นที่จากหุ่ นจาลองเรื อนพื้นถิ่ นทั้ง 2 รู ปแบบ เพื่อหาความแตกต่างของแสงที่ปรากฏ
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บนเงามื ด สลัว ในพื้ น ที่ ภ ายในเรื อ น ในการเก็ บ ข้อ มู ล จะวัด ค่ า ความสว่ า งของแสง
5 ช่ วงเวลา คื อ 08.00 , 10.00 , 12.00 , 15.00 , 18.00 น. ค่าเฉลี่ ยที่ ได้จะสามารถนาไป
อธิ บ ายได้ว่าช่ วงเวลาไหนแสงจะปรากฏในเห็ นบนเงามื ดสลัวในพื้ นที่ ภายในชัดเจน
มากที่สุด

การเก็บข้อมูลทางด้านกายภาพของพื้นที่
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
- กล้องถ่ายภาพ
- เครื่ องวัดค่าความสว่างแสง
- สมุดบันทึก

- หุ่นจาลองรู ปแบบเรื อนพื้นถิ่นและ
หุ่ นจาลองห้องผนังก่ออิฐฉาบปูน
เก็บข้อมูลพื้นที่
วิธีการเก็บข้อมูลมี 6 ประเด็นดังนี้
1. ประวัติ ที่ต้งั ผังหมู่บา้ น รู ปแบบเรื อน
2. รู ปแบบผนังเรื อน,ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังเรื อน
3. ลักษณะบ้านเรื อนที่พบ
4. ช่องแสงอื่นๆ ในเรื อน
5. ช่วงเวลาที่แสงลอดผ่าน
6. ค่าความสว่างแสงพื้นที่ภายในเรื อน

แผนภาพที่ 3.1 แสดงการเก็บข้อมูลทางด้าน
กำรเก็บข้ อมูลของกำรรับรู้ จำกปรำกฏกำรณ์ แสงทีเ่ กิดขึน้ ภำยในเรือนพืน้ ถิ่นอำข่ ำ
ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บ บัน ทึ กจากประสบการณ์ ที่ เข้าไปสั ม ผัส บริ บ ทต่ าง ๆ ในเรื อนพื้ นถิ่ น อาข่ า
โดยการนัง่ สังเกตการณ์ ต่าง ๆ กล่าวคือ ผูว้ ิจยั จะเข้าไปมีประสบการณ์ ร่วมในพื้นที่เรื อนพื้นถิ่ นอาข่า
ที่เลื อกเป็ นตัวอย่างในการศึกษา โดยจะสังเกตลักษณะแสงและเงาภายในเรื อน แสงที่ ส่องผ่านผนัง
ไม้ไผ่ กิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นภายในเรื อน พื้นที่ภายในเรื อน การรับรู ้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากภายนอก
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สู่ ภ ายในเรื อ น โดยการจดบัน ทึ ก และถ่ า ยภาพเพื่ อ เป็ นหลัก ฐาน รายละเอี ย ดที่ ไ ด้จ ากการรั บ รู้
ปรากฏการณ์เหล่านี้จะนาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลด้านกายภาพด้วยเช่นกัน

การเก็บข้อมูลของการรับรู้จากปรากฏการณ์
แสงที่เกิดขึ้นภายในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า

เครื่ องมือเก็บข้อมูล
- เครื่ องมือในการบันทึกปรากฏการณ์คือ
การใช้ประสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์
แล้วเรี ยบเรี ยงประเมินเป็ นข้อมูลเชิง
คุณภาพ

เก็บข้อมูลปรากฏการณ์
เก็บประสบการณ์ ,อารมณ์,ความรู ้สึก การ
เปลี่ยนแปลงสถานะจากประสบการณ์เป็ น
ปรากฏการณ์การกลับไปพิจารณาสิ่ งต่างๆ
อย่างที่มนั เป็ น หรื อ “Being-in-theworld” ถ่ายทอดเป็ นการเขียนบรรยาย

แผนภาพที่ 3.2 แสดงการเก็บข้อมูลของการรับรู้จากปรากฏการณ์แสงที่เกิดขึ้นภายในเรื อน
3.4 แนวทำงกำรวิเครำะห์ ข้อมูลจำกกำรเก็บข้ อมูล
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
3.4.1 วิเครำะห์ แสงและทิศทำงแสงในเรือนพืน้ ถิ่นอำข่ ำ ข้อมูลส่ วนนี้จะใช้ทฤษฏีเกี่ยวกับ
แสงและการรับรู้แสงในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยรายละเอียดข้อมูลที่ใช้วเิ คราะห์มีดงั นี้
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1) พฤติกรรมแสง
1.1 การสะท้อน การสะท้อนแบบกระจก , การสะท้อนแบบกระจาย
1.2 การหักเห ตัวกลางชนิดโปร่ งใส , ตัวกลางชนิดโปร่ งแสง
1.3 การเกิดเงา เงาบนวัตถุ , เงาที่ทอดผ่านวัตถุ
2) ทฤษฎีเกี่ยวกับแสงธรรมชาติ
2.1 แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์
2.2 แสงธรรมชาติจากท้องฟ้ า
2.3 แสงธรรมชาติจากพื้นดิน
3) แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม
3.1 แสงกับพื้นที่วา่ ง แสงกับการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอก
4) แสงกับการสร้างความหมายในสถาปั ตยกรรม
4.1 ความต้องการของมนุษย์ ความต้องการแสงเพื่อบ่งบอกเวลา , ความต้องการแสง
เพื่อให้สามารถรับรู้รูปทรงของวัตถุ
4.2 ความหมายของแสงในงานสถาปัตยกรรม แสงกับภาพลักษณ์ของธรรมชาติ ,
แสงและการเปลี่ยนแปลงของเวลา , การใช้แสงในการสื่ อความหมายในเชิงอุปมา
5) ความส่ องสว่าง
5.1 ค่าความสว่างแสง
5.2 การออกแบบแสงสว่างในสถาปั ตยกรรม
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามทางด้ า นกายภาพทั้ งหมดจะน ามาวิ เคราะห์
โดยจะแบ่งเป็ น 2 ประเด็นคื อประเด็นแรกวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวเรื อนและทิ ศทางของ
แสงธรรมชาติ ประเด็นที่สองวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างแสงธรรมชาติ กบั การใช้พ้ื นที่ ภายใน
สรุ ปได้ตามแผนภาพดังนี้
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แสงและการรับรู ้แสง
1.พฤติกรรมแสง
1.1 การสะท้อน
1.2 การส่องผ่าน
1.3 การเกิดเงา

วิเคราะห์

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับแสงธรรมชาติ

1.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อน

2.1 แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์

และทิศทางของแสงธรรมชาติ

2.2 แสงธรรมชาติจากท้องฟ้ า

2.วิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแสง

2.3 แสงธรรมชาติจากพื้นดิน

ธรรมชาติกบั การใช้พ้นื ที่ภายใน

3. แสงธรรมชาติในงานสถาปั ตยกรรม
3.1 แสงกับพื้นที่วา่ ง
3.2แสงกับการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอก
4. แสงกับการสร้างความหมายในสถาปั ตยกรรม
4.1 ความต้องการของมนุษย์
4.2 ความหมายของแสงในงานสถาปั ตยกรรม
5. การใช้แสงธรรมชาติในสถาปั ตยกรรม
5.1 ค่าความสว่างแสง
5.2การออกแบบแสงสว่างในสถาปั ตยกรรม

แผนภาพที่ 3.3 แสดงการวิเคราะห์แสงและทิศทางแสงในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
3.4.2 วิเคราะห์ รูปแบบผนังไม้ไผ่ และลักษณะแสงที่ ลอดผ่านผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่ นอาข่า
ข้อมูลส่ วนนี้จะใช้ทฤษฏีปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปั ตยกรรมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลศึกษา โดยศึกษา
จากแนวคิดทฤษฎีปรากฏการณ์วทิ ยาของนักปรัชญาชาวเยอรมัน Martin Heidegger และปรากฏการณ์
ศาสตร์ ในสถาปั ตยกรรมของอาจารย์ ทิ พย์สุ ดา ปทุมานนท์ ในงานค้นคว้าอิ สระนี้ จะมุ่งเน้นศึ กษา
ปรากฏการณ์ แ สงในสถาปั ต ยกรรม ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ศึ ก ษาจากแนวคิ ด ของศิ ล ปิ น นัก ออกแบบและ
สถาปนิกควบคู่ได้ดว้ ยโดยรายละเอียดข้อมูลที่ใช้วเิ คราะห์มีดงั นี้
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การเก็บข้อมูลด้านปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม
ในการเก็บข้อมูลด้านปรากฏการณ์ น้ ี ในการเก็บข้อมูลภาคสนามจะเป็ นการเก็บข้อมูลจาก
ประสบการณ์ , อารมณ์ , ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงสถานะจากประสบการณ์เป็ นปรากฏการณ์แล้ว
อธิ บายเป็ นการเขียนบรรยาย โดยเป็ นการศึกษาจากทฤษฏี งานเขียน งานออกแบบและแนวคิด ต่างๆ
ซึ่ งจากการศึกษานั้นผูว้ ิจยั พบว่าแสงธรรมชาติ และปรากฏการณ์ แสงธรรมชาติต่างส่ งผลต่อการรับรู ้
ของมนุ ษ ย์ได้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นตัวกลางเชื่ อมโยงมนุ ษ ย์ก ับ ธรรมชาติ ผ่านความสั มพันธ์ ต่างๆ
ซึ่งกลายเป็ นประเด็นในการศึกษาด้านปรากฏการณ์แสงในงานค้นคว้าอิสระนี้ โดยแบ่งประเด็นในการ
เก็บข้อมูลเป็ น 3 ประเด็นดังนี้
1) ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสงที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้นื ที่
ในการเก็บ ข้อมู ลจะเป็ นการศึกษาบทความ The poetics of space เพื่ ออธิ บายการรั บ รู ้ พ้ื นที่
และความทรงจ าของชาวอาข่ า เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปวิ เคราะห์ มิ ติ แ สงในเชิ ง คุ ณ ค่ า โดยเป็ นการ
ตีความหมายจากการใช้สอยพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่นของชาวอาข่า
2) ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การเปลี่ยนแปลงของเวลา
ข้อมูลส่ วนนี้ เป็ นการศึกษาจากแนวคิดในงานออกแบบของ Steven Holl และ Tadao Ando
ศึ ก ษาการตัด ทอดรู ป ทรง การใช้แสงและปรากฏการณ์ แสงเข้ามาใช้ใ นการกระตุ ้น การรั บ รู้ ก าร
เปลี่ยนแปลงเวลาสภาพแวดล้อมภายนอกโดยผ่านลักษณะแสงและทิศทางแสงที่ส่องผ่านช่องแสงที่
ถูกออกแบบไว้
3) ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั ผนัง (ในฐานะตัวปิ ดล้อมพื้นที่)
ในการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ แ สงธรรมชาติ ก ับ ผนั ง นี้ ผูว้ ิ จ ัย ศึ ก ษาจากประวัติ ศ าสตร์ ข อง
สถาปั ตยกรรมญี่ปุ่น และสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่ นไทย เช่ นการสร้างผนังเรื อน คุณสมบัติของผนังเรื อน
และการใช้งานต่าง ๆ จนมาเปรี ยบเทียบกับงานออกแบบสมัยใหม่ที่ยงั คงหยิบรู ปแบบเดิมของผนังไม้
ไผ่มาใช้ในการออกแบบโดยผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาแนวความคิดงานของสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Kengo Kuma
ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ แสงธรรมชาติ ก ับ การเปลี่ ยนแปลงของเวลา และ
ความสั ม พัน ธ์ แ สงธรรมชาติ ก ับ ผนั ง นั้ น จะน าไปวิ เคราะห์ แ ละอธิ บ ายมิ ติ แ สงในด้า นอารมณ์
ความรู ้สึก ความงามของแสงที่ส่องลอดผ่านผนังไม้ไผ่และแสงที่ปรากฏภายในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาส่ วนปรากฏการณ์น้ ี จะนามาวิเคราะห์กบั ข้อมูลภาคสนามที่ผวู้ จิ ยั เอง
ลงไปเก็บประสบการณ์ การรับรู ้ และสังเกตความสัมพันธ์ต่างๆ ในเรื อนพื้นถิ่นอาข่าที่เกิดขึ้นนั้นโดย
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จะแบ่งประเด็นวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ประเด็นหลักคือ ประเด็นแรกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผนัง
และลักษณะแสงที่เกิดขึ้นจากการลอดผ่านผนังไม้ไผ่ และประเด็นที่สองวิเคราะห์ลกั ษณะแสงในเรื อน
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น สรุ ปได้ตามแผนภาพดังนี้
วิเคราะห์

ปรากฏการณ์แสงในสถาปั ตยกรรม

การตีความหมายของแสงในเชิงคุณค่า

1.ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสง

อารมณ์ ความรู ้สึก ความงาม มิติแสงและ

ที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้นื ที่

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบในประสบการณ์

2.ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การ

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผนังและ

เปลี่ยนแปลงของเวลา

ลักษณะแสงที่เกิดขึ้นจากการลอดผ่านผนัง

3.ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั ผนัง

ไม้ไผ่ที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้นื ที่

(ในฐานะตัวปิ ดล้อมพื้นที่)

2. วิเคราะห์ ล ักษณะแสงในเรื อนกับ การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

แผนภาพที่ 3.4 แสดงการวิเคราะห์รูปแบบผนังไม้ไผ่และลักษณะแสง
ที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่นอาข่า
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3.5

สรุ ปกระบวนกำรเก็บข้ อมูล
วิธีการในการเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ด้านเนื้อหา และเอกสารอ้างอิง

ข้อมูลภาคสนาม

ต่างๆ
ข้อมูลทางด้านกายภาพของพื้นที่

ข้อมูลปรากฏการณ์

-ประวัติ ที่ต้ งั ผังหมูบ่ า้ น รู ปแบบเรื อน ทิศทางเรื อน

เก็บประสบการณ์ ,อารมณ์,ความรู ้สึก

-รู ปแบบผนังเรื อนและแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่

การเปลี่ยนแปลงสถานะจาก

- ลักษณะบ้านเรื อนที่พบ

ประสบการณ์เป็ นปรากฏการณ์การ

- ช่องแสงอื่นๆ ในเรื อนพื้นถิ่น

กลับไปพิจารณาสิ่ งต่างๆ อย่างที่มนั

- ช่วงเวลาที่แสงลอดผ่านผนังไม้ไผ่

เป็ น หรื อ “Being-in-the-world”

- ค่าความสว่างแสง

ถ่ายทอดเป็ นการเขียนบรรยาย

วิเคราะห์ดา้ นกายภาพ
1.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อน
และทิศทางของแสงธรรมชาติ
2.วิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแสง
ธรรมชาติกบั การใช้พ้นื ที่ภายใน

วิเคราะห์ดา้ นปรากฏการณ์แสง
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสง
ที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้นื ที่
2. ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั
การเปลี่ยนแปลงของเวลา
3. ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั ผนัง
(ในฐานะตัวปิ ดล้อมพื้นที่)

อธิบำยถึงลักษณะทีส่ ่ งผลต่ อกำรเกิด
ลักษณะเฉพำะของแสงในเรือนพืน้ ถิ่น

อธิบำยและตีควำมหมำยของแสงในเชิงคุณค่ ำ
อำรมณ์ ควำมรู้ สึก ควำมงำม มิตแิ สงและ

นำลักษณะทีส่ ่ งผลต่อกำรเกิดลักษณะเฉพำะ

ปรำกฏกำรณ์ ต่ำงๆ ทีส่ ่ งผลต่อควำมสัมพันธ์

ของแสงนะเรือนพืน้ ถิ่นไปสู่ ข้นั ตอนกำร

ระหว่ ำง แสงธรรมชำติ + มนุษย์ + พืน้ ที่

ทดลองกำรออกแบบ

ภำยในเรือนพืน้ ถิน่

แผนภาพที่ 3.5 แสดงผลสรุ ปกระบวนการเก็บข้อมูล
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