บทที่ 4
การเก็บข้ อมูลและผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในงานค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะแบ่งการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็ น 2 ส่ วนเพื่อเป็ นง่ายต่อการลาดับ
ข้อมูลและทาความเข้าใจ โดยส่ วนแรกคือข้อมูลด้านกายภาพโดยรวมทั้งหมดของพื้นที่เพื่อทาความ
เข้าใจกับลักษณะพื้นที่กรณี ศึกษาเรื อนพื้นถิ่นอาข่า หมู่บา้ นอังหล่อ จังหวัดเชียงราย และส่ วนที่สองคือ
การเก็ บ ข้อมู ล ด้านปรากฏการณ์ แสง ผูว้ ิจยั ท าการเรี ยบเรี ย งและน าเสนอโดยแยกเป็ นหัวข้อหลัก
ตามลาดับดังนี้
4.1.

การเก็บข้ อมูลและผลการวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามด้ านกายภาพพืน้ ที่

การเก็บข้อมูลและผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลภาคสนามด้านกายภาพพื้ นที่ จะเป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านกายภาพทั้งหมดจากข้อมูลที่เก็บโดยแยกข้อมูลได้ดงั นี้
4.1.1 ประวัติ ที่ต้ งั ผังหมู่บา้ น รู ปแบบเรื อน ทิศทางเรื อน
4.1.2 รู ปแบบผนังเรื อน และแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่
4.1.3 ลักษณะบ้านเรื อนที่พบ
4.1.4 ช่องแสงอื่น ๆ ในเรื อนพื้นถิ่น
4.1.5 ช่วงเวลาที่แสงลอดผ่านผนังไม้ไผ่และกิจกรรมในพื้นที่
4.1.6 ความสว่างแสงพื้นที่ภายในเรื อน
ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลถึงลักษณะพฤติกรรมของแสงในเชิงกายภาพ เป็ นลักษณะเฉพาะที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่น และนาไปสู่ การอธิ บายถึงลักษณะที่ส่งผลต่อการเกิดลักษณะเฉพาะ
และพฤติกรรมแสงในเชิ งกายภาพดังที่กล่าวไว้ในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่า ในส่ วนข้อมูลของค่าความสว่าง
แสงพื้นที่ภายในเรื อนนั้นจะนาไปอธิ บายถึงคุณสมบัติในการควบคุมแสงของผนังไม้ไผ่ และอธิ บาย
ช่วงเวลาที่แสงจะสามารถปรากฏให้เห็นบนเงามืดสลัวภายในเรื อน
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4.2. การเก็บข้ อมูลและผลการวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามด้ านปรากฏการณ์ แสง
การเก็บข้อมูลด้านปรากฏการณ์จะเป็ นการสังเกตความสัมพันธ์ของแสงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
เรื อนอาข่า ระหว่างคน พื้นที่ และแสง ว่ามีความสัมพันธ์กนั เช่นไรเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ที่พบ
แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆ โดยแยกประเด็นได้ดงั นี้
4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสงที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้นื ที่
4.2.2 ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การเปลี่ยนแปลงของเวลา
4.2.3 ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั ผนัง (ในฐานะตัวปิ ดล้อมพื้นที่)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความสัมพันธ์ท้ งั สามประเด็นนั้น จะนามาอธิ บายความหมายของ
แสงในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่าในเชิ งคุ ณค่าของแสงโดยเป็ นการตีความหมายจากการใช้สอยพื้นที่ภายใน
เรื อ นพื้ น ถิ่ น ของชาวอาข่ า ส่ ว นข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ แ สงธรรมชาติ ก ับ การ
เปลี่ ยนแปลงของเวลา และความสั มพันธ์ แสงธรรมชาติ ก ับ ผนังนั้น จะนาไปวิเคราะห์ และอธิ บ าย
มิ ติแสงในด้านอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ความงามของแสงที่ ส่ องลอดผ่านผนังไม้ไผ่ และแสงที่ ปรากฏ
ภายในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
4.3. สรุ ปข้ อมูลและแนวทางสู่ การทดลองการออกแบบ
การสรุ ปข้อมูลนั้นจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน โดยข้อมูลส่ วนแรกนั้นคือข้อมูลด้านกายภาพ ซึ่ งข้อมูล
ส่ วนนี้จะวิเคราะห์และสรุ ปออกมาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดลักษณะเฉพาะของแสงในเรื อนพื้นถิ่น
จากกรณี ศึ ก ษาเรื อ นพื้ น ถิ่ น อาข่ า โดยปั จจัย ที่ วิเคราะห์ ไ ด้น้ ัน จะน าไปใช้ใ นขั้น ตอนการทดลอง
การออกแบบในบทที่ 5 ต่ อ ไป และข้อ มู ล ส่ ว นที่ ส องนั้ น คื อ ข้อ มู ล ด้ า นปรากฏการณ์ แ สงใน
เรื อนพื้นถิ่นอาข่า เป็ นการวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ต่างๆ และการตีความหมายคุณค่า
ของแสงที่ปรากฏในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
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4.1. ข้ อมูลภาคสนามด้ านกายภาพพืน้ ที่
4.1.1 ประวัติ ทีต่ ้งั ผังหมู่บ้าน รู ปแบบเรือน ทิศทางเรือน
หมู่ บ ้านอัง หล่ ออาข่ า เป็ นชาวเขาเผ่า อาข่ า อยู่ในเขตหมู่ ที่ 1 ต าบลแม่ ส ลองนอก อ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย มีจานวนทั้งสิ้ น 30 หลังคาเรื อน จานวนประชากรทั้งหมด 164 คน เป็ น
ชาย 84 คน หญิง 81 คน อาชี พหลักคือเกษตรกร รับจ้างและเลี้ยงสัตว์ การคมนาคมติดต่อกับหมู่บา้ น
อื่ น ท าได้โดยการใช้ เส้ น ทางล าลองเชื่ อมระหว่างหมู่ บ ้านกับ ต าบล แม่ ส ลองนอก เป็ นระยะทาง
ประมาณ 0.5 กิโลเมตร

ภาพที่ 4.1 สภาพหมู่บา้ นอังหล่อ
การเข้าถึ งหมู่บา้ นอังหล่อ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอาเภอแม่จนั ไปยังอาเภอแม่สายถึ ง
กิ โ ลเมตรที่ 10 สามแยกศู น ย์พ ั ฒ นาและสงเคราะห์ ช าวเขา เลี้ ยวขวาสู่ ทางหลวง 1338 ไป
พระตาหนักดอยตุง เลี้ยวซ้ายไปทางหลวง 1234 ผ่านบ้านอีกอ้ ถึงสามแยกกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซ้าย ขึ้น
ดอยอีก 16 กิโลเมตรถึงหมู่บา้ น

ภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ศึกษา
ที่มา https://maps.google.co.th
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ทางเข้าหมู่บา้ นอยูท่ างทิศเหนื อ มีโรงเรี ยนและร้านค้าจะอยูห่ น้าหมู่บา้ น เส้นทางในหมู่บา้ น
เป็ นถนนดิ นแดง เป็ นพื้นเนิ นลาดชัน ลักษณะบ้านเรื อนที่ยงั คงรู ปแบบเดิ มเหลื ออยู่ไม่มากนัก ส่ วน
ใหญ่ปรับเปลี่ยนเป็ นวัสดุสมัยใหม่

ภาพที่ 4.3 แสดงผังหมู่บา้ นและตาแหน่งเรื อนตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
4.1.2 รู ปแบบผนังเรือนและแสงทีล่ อดผ่านผนังไม้ ไผ่
โดยศึ กษาลักษณะช่ องแสง และลักษณะแสงธรรมชาติ ที่ ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ รู ปแบบผนัง
ไม้ไผ่ที่พบในหมู่บา้ นอังหล่อมี 2 รู ปแบบคือ ผนังไม้ไผ่สานลายสอง และ ผนังไม้ไผ่ตีฟาก ในการ
เตรี ยมไม้ในการสร้ างเรื อนของชาวอังหล่อจะใช้คนหมู่บา้ นมาช่ วยกันทาโดยจะแบ่งเป็ น 3 กลุ่ มคื อ
กลุ่มแรกทาโครงสร้าง กลุ่มที่สองทาหลังคา หลังคาทาจากหญ้าคาซึ่ งในปั จจุบนั หญ้าคาเริ่ มหายากจึง
ทาให้เรื อนหลายหลังปรับเปลี่ ยนหลังคาเป็ นสังกะสี และกลุ่มที่สามเตรี ยมตีฟากผนัง ส่ วนบ้านที่ใช้
ผนังไม้ไผ่สานในหมู่บา้ นอังหล่อเหลือเพียงหลังเดียวเท่านั้น เนื่องจากการเตรี ยมผนังสานต้องใช้เวลา
และเงินค่าจ้างในการทาสู งกว่าตีฟากจึงไม่เป็ นที่นิยม
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ภาพที่ 4.4 รู ปแบบผนังไม้ไผ่ที่พบในหมู่บา้ นอังหล่อ บนคือผนังสานลายสอง ล่างคือผนังตีฟาก
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ขนาดของฟากไม้ไผ่จะแบ่งเป็ น 2 แบบคือ ลายสอง จะใช้ลาไม้ไผ่ขนาดเล็กตีฟากโดยความถี่
ในการตีฟากอยูท่ ี่ประมาณ 1 – 2 ซม. แผ่นฟากกว้างประมาณ 8 – 15 ซม. ยาวประมาณ 1 – 2 เมตร
ใช้สานลายสอง ตีฟาก ฟากที่ใช้ทาผนังเรื อนจะใช้ไม้ไผ่ลาใหญ่ ความถี่ในการตีฟากอยู่ที่ประมาณ
1 – 3 ซม. แผ่นฟากกว้างประมาณ 20 – 30 ซม. สู งประมาณ 2 เมตร

ภาพที่ 4.5 ลายละเอียดผนังไม้ไผ่ที่พบในหมู่บา้ นอังหล่อ บนผนังสานลายสอง ล่างผนังตีฟาก
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ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ลายสอง

ภาพที่ 4.6 ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่น
ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ตีฟาก

ภาพที่ 4.7 ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่น
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4.1.3 ลักษณะบ้ านเรือนทีพ่ บ
ลักษณะกายภาพพื้นที่ ของหมู่บา้ นเป็ นที่ เนิ นลาดชัน สู ง-ต่ า สลับกันจึ งทาให้รูปแบบเรื อน
มีลกั ษณะที่หลากหลาย ทาให้พบลักษณะเรื อนโดยแบ่งได้ 3 แบบคือ เรื อนยกพื้นสู ง ใต้ถุนเรื อนจะใช้
เป็ นพื้นที่เก็บของและเลี้ยงสัตว์ เรื อนยกพื้นสู งกึ่งติดพื้นดิน เป็ นเรื อนที่สร้างพื้นที่เป็ นเนิ นไม่ชนั มาก
ยกพื้นสู งครึ่ งเรื อนอีกครึ่ งเป็ นพื้นดิน และเรื อนวางบนพื้นดิน เป็ นต้น

ภาพที่ 4.8 ลักษณะบ้านเรื อน
เรื อนที่ เลื อกศึกษาทั้งหมด 3 หลัง โดยเลื อกจากรู ปแบบของผนังเรื อน และรู ปแบบพื้นที่ต้ งั
เรื อน เรื อนหลังที่หนึ่งที่เข้าไปศึกษาคือเรื อนยกพื้นสู ง เป็ นเรื อนของนายอามือ วูซือกู่ บ้านเลขที่ 135
/ พ หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชี ยงราย เรื อนหลังนี้ เป็ นหลังเดียวที่ใช้ผนังไม้ไผ่สานลาย
สอง มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 5 คน ค่อนข้างมีฐานะจึงเปลี่ยนวัสดุหลังคาจากหญ้าคาเป็ นสังกะสี
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างเรื อนที่ศึกษาหลังที่ 1 เรื อนยกพื้นสู ง
เรื อนหลังที่ สองที่ เข้าไปศึกษาคื อเรื อนยกพื้นสู งกึ่ งติ ดพื้นดิ นเป็ นเรื อนพี่สาวของนายอามือ
สมาชิ กในครอบครัวมีท้ งั หมด 4 คน ความน่ าสนใจเรื อนหลังนี้ นอกจากยกพื้นสู งกึ่งติดดินแล้ว ผนัง
เรื อนใช้ไม้ไผ่ตีฟากแต่เรี ยงฟากผนังเป็ นแนวนอน รู ปแบบเรื อนยังคงใช้วสั ดุเดิมทุกอย่าง
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ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างเรื อนที่ศึกษาหลังที่ 2 เรื อนยกพื้นสู งกึ่งติดพื้นดิน
เรื อนหลังที่สามที่เข้าไปศึกษาคื อเรื อนติดพื้นดิ นเป็ นเรื อนของนายลอเด มือแลก บ้านเลขที่
236 / พ หมู่ 1 ต.แม่ ส ลองนอก อ.แม่ ฟ้ าหลวง จ.เชี ย งราย สมาชิ ก ในครอบครั วมี ท้ งั หมด 6 คน
รู ปแบบผนังเรื อนเป็ นฟากไม้ไผ่เรี ยงแนวตั้ง รู ปแบบเรื อนยังคงใช้วสั ดุเดิมทุกอย่าง
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ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างเรื อนที่ศึกษาหลังที่ 3 เรื อนติดพื้นดิน

4.1.4 ลักษณะช่ องแสงอืน่ ๆในเรือนพืน้ ถิ่น
ช่ องแสงอื่ น ๆที่ แสงสามารถลอดเข้ามาส่ องสว่างในเรื อนได้เช่ น ช่ องจัว่ หลังคา ช่ องว่า ง
ที่เกิดขึ้นบนหลังคาที่มุงด้วยหญ้าคา ช่ องระหว่างผนังกับหลังคา กรอบประตู พื้นเรื อนที่ยกสู ง และ
ผนังกับพื้นดิน เป็ นต้น แสงที่พบเหล่านี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจและไม่ต้ งั ใจในการสร้างเรื อน
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ภาพที่ 4.12 ช่องแสงอื่นๆที่พบในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
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4.1.5 ช่ วงเวลาทีแ่ สงลอดผ่านผนังไม้ ไผ่ และกิจกรรมในพืน้ ที่
ในการเก็บ ข้อมูล ในส่ วนของช่ วงเวลาที่ แสงลอดผ่านผนังไม้ไผ่ ด้วยข้อจากัดของเวลาใน
การศึกษาและการเก็บข้อมูล จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกฤดูกาล ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูล
จากความหลายหลายของสภาพแวดแล้อมภายนอก เช่น วันที่ฝนตก วันที่มีเมฆมาก และวันที่มีแดดจัด
เพื่ อ สั ง เกตบรรยากาศและลัก ษณะแสงที่ เกิ ด ขึ้ นในพื้ น ที่ ภ ายใน ดัง นั้ นในการเก็ บ ข้ อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาที่แสงลอดผ่านผนังไม้ไผ่น้ นั ผูว้ ิจยั ได้มุ่งศึกษาแสงที่เกิดจากรู ปแบบผนังที่
พบในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า รู ปแบบที่พบมี 2 ลักษณะคือ ผนังไม้ไผ่สานลายสองและผนังไม้ไผ่ตีฟาก ซึ่ ง
ผนังไม้ไผ่สานลายสองมีเพียงหลังเดียวลักษณะเรื อนจะยกพื้นสู ง ส่ วนผนังไม้ไผ่ตีฟากนั้น ผูว้ ิจยั ได้
เลื อกเรื อนผนังตีฟากติดพื้นดิ น การเลื อกรู ปแบบเรื อนที่ มีความแตกต่างกันนั้นเป็ นการศึกษาเพื่อหา
ความแตกต่างและนาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบลักษณะแสงที่ปรากฏให้เห็ นในพื้นที่ภายในเรื อนทั้ง
สองรู ปแบบและนาไปวิเคราะห์ลกั ษณะแสงที่เป็ นเกิดขึ้นในเรื อนพื้นถิ่นต่อไป การเก็บข้อมูลภาพถ่าย
ลักษณะแสงที่เข้ามาในเรื อน ผูว้ ิจยั เลื อกใช้วิธีการจาลองแบบผนังเรื อนพื้นถิ่ น 2 แบบ คือ ผนังสาน
ลายสองเรื อนยกพื้นสู ง และผนังตีฟากพื้นติดดิน การถ่ายภาพลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังจะใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลภาพและถ่ ายภาพตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น. โดยเว้นระยะห่ างในการเก็บข้อมูลทุ กๆ 1
ชัว่ โมง เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะแสงในแต่ละช่วงเวลา ในการเก็บข้อมูลมีดงั นี้
1) ผนังไม้ไผ่สานลายสองเรื อนยกพื้นสู ง
จากภาพที่ 4.13 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแสงที่ลอดผนังสานลายสองเรื อนยกพื้น
สู ง ตามช่ วงเวลา ข้อมูลที่พบจากการสังเกตทิศทางของลาแสงมีลกั ษณะเป็ นจุดเล็กๆ กระจัดกระจาย
ทัว่ ผนัง การซ้อนทับที่เกิดจากการสานลายสองทาให้พ้ืนที่ภายในมีความทึบและมืดสลัว ผนังสานลาย
สองสามารถกรองแสงจากภายนอกได้ม าก ถึ งแม้ผนังสานลายสองนั้นจะเป็ นการพยายามสานให้
ลวดลายเป็ นระเบี ยบแต่จงั หวะจุดแสงที่ เกิ ดขึ้นนั้นก็ไม่เป็ นระเบี ยบเท่าที ควร รอยต่อหรื อช่ องแสง
อื่นๆ ทาให้เกิดลักษณะแสงที่แตกต่างคือแสงที่ส่องผ่านนั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นและกลุ่มก้อน ปะปนกัน
จุดเล็ก ส่ วนพื้นเรื อนที่ยกสู งนั้น พื้นเรื อนใช้ไม้ไผ่ตีฟากปูพ้ืน จึงทาให้แสงสว่างในเรื อนเพิ่มขึ้น แต่
แสงที่ลอดผ่านพื้นตีฟากนั้นไม่มีลกั ษณะเป็ นลาแสง แต่มีเพียงแสงสะท้อนจากพื้นดิน ใต้พ้นื เรื อนส่ อง
สว่างเข้ามาอย่างสม่ าเสมอในช่ วงเวลาต่างๆ จากลักษณะผนังเรื อนสานลายสองผสมกับ พื้ นตีฟ าก
ทาให้ผืนแผ่นผนังเรื อนมีความพรุ นสู ง แสงส่ องลอดเข้ามาได้ทวั่ พื้นที่ภายในเรื อน ทาให้เห็นแสงเงา
การเคลื่อนไหวของแสง บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภายนอก ได้มากกว่า ซึ่ งแตกต่างจากผนัง
ตีฟากตีพ้ืนดิ น ลักษณะของตัวเรื อนจึงคล้ายกล่องแสงที่มีจุด และเส้นแสงทัว่ เรื อน แต่พ้ืนที่ในเรื อน
มี ค วามมื ดสลัว มากกว่า แต่ อย่างไรก็ ต ามแสงที่ ส่ องผ่านผนังเข้ามาในพื้ น ที่ ภ ายในเรื อนสามารถ

57

มองเห็ นการเปลี่ ยนแปลง เคลื่ อนไหวได้ตลอดเวลาซึ่ งแสงเงานั้น จะปรากฏให้เห็ นบนพื้นดิ นที่ ท า
หน้าที่เป็ นฉากรับแสง อธิ บายได้วา่ คุณสมบัติของผนังไม้ไผ่สานลายสองเป็ นผนังที่ส่งผลต่อการรับรู ้
ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภายนอกสู่ ภายในได้รอบทิศทางของเรื อน

ภาพที่ 4.13 ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่สานลายสองตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น.
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2) ผนังไม้ไผ่ตีฟากเรื อนติดพื้นดิน
ลักษณะการเปลี่ ยนแปลงของแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ตีฟากเรื อนติดพื้นดิ น ตามช่ วงเวลา
ข้อมู ล ที่ พ บ จากการสั งเกตทิ ศ ทางและจังหวะของล าแสงมี ล ัก ษณะเป็ นเส้ น สั้ น – ยาวสลับ กับ ไป
ทั่ว ผนั ง แผ่ น ไม้ไ ผ่ ตี ฟ ากที่ น ามาประกอบเป็ นผนั ง เรื อ นมี ค วามพรุ น มากจึ ง ท าให้ พ้ื น ที่ ภ ายใน
มี ค วามทึ บ และมื ด สลัว น้ อ ยกว่า ผนั ง แบบสานลายสองเล็ ก น้อ ย ลัก ษณะของผนัง ไม้ไ ผ่ตี ฟ ากมี
ความพรุ นหรื อมีรู ที่แสงสามารถส่ องลอดผ่านผนังเข้ามาได้มากกว่าผนังไม้ไผ่สานลายสอง แสงจึง
สามารถลอดผ่านเข้ามาได้มากทัว่ ทั้งเรื อน ลักษณะแสงที่เกิ ดภายในพื้นที่เรื อนจึงมีลกั ษณะแสงเรี ยง
เป็ นแนวยาวสลับกับจุดเล็กๆ ทัว่ เรื อน พื้นดินเป็ นเสมือนฉากรับแสงที่ช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวของ
แสงได้เป็ นอย่างดี ตลอดทั้งวัน ในความโปร่ งพรุ นของผนังไม้ไผ่ตีฟากเช่ นนี้ ทาให้สามารถมองเห็ น
ความเคลื่ อนไหวของแสง บรรยากาศและการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ภายนอกเรื อนได้อย่างสม่ าเสมอ
เช่ น เดี ย วกั บ ผนั ง ไม้ ไ ผ่ ส านลายสอง คุ ณ สมบั ติ ข องผนั ง ไม้ ไ ผ่ ตี ฟ ากจึ ง ส่ งผลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากภายนอกสู่ ภายในได้รวดเร็ ว อธิ บายได้วา่ คุณสมบัติของผนัง
ไม้ ไ ผ่ ตี ฟ ากเป็ นผนั ง ที่ ส่ งผลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มภายนอก
สู่ ภายในได้รอบทิศทางของเรื อน โดยสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงบนฉากพื้นดินได้ค่อนข้าง
ชัดเจน สังเกตได้จากภาพที่ 4.14
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ภาพที่ 4.14 ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ตีฟากตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น.
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ตารางที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะแสงที่ปรากฏขึ้นบนผนังและลักษณะกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในตัวเรื อนในช่วงเวลาต่างๆ
ช่ วงเวลา
กิจกรรม
ลักษณะแสงที่ปรากฏขึน้ ลักษณะแสงที่ปรากฏขึน้
บนผนังไม้ ไผ่สานลาย
บนผนังไม้ ไผ่ตีฟากติด
สองยกพืน้ สู ง
พืน้ ดิน
6.00
ผูห้ ญิงตื่นนอน
มืดสลัวแดดบางๆ
มืดสลัวแดดบางๆ
6.30
ทาอาหาร
เริ่ มมีแสงแดดราไร
เริ่ มมีแสงแดดราไร
7.00
ผูช้ ายและเด็กตื่นนอน แสงสี ส้มเป็ นจุด
แสงสี ส้มเป็ นลาเนื่องจาก
ควันจากเตาไฟ
7.30
กินอาหารเช้า
แสงจ้าเป็ นจุดเล็ก-ใหญ่ แสงจ้าเป็ นลาเนื่องจาก
สลับกัน
ควันจากเตาไฟ
8.00
ผูห้ ญิงออกไปทางาน แสงจ้าเป็ นจุดเล็ก-ใหญ่ แสงจ้าเป็ นเส้นสั้น-ยาว
สลับกัน
สลับกัน
8.30
ผูช้ ายเลี้ยงลูกอยูบ่ า้ น แสงจ้าเป็ นจุดเล็ก-ใหญ่ แสงจ้าเป็ นเส้นสั้น-ยาว
สลับกัน
สลับกัน
9.00-12.00 ไม่มีกิจกรรม
แสงจ้าเป็ นจุดเล็ก-ใหญ่ แสงจ้าเป็ นเส้นสั้น-ยาว
สลับกัน
สลับกัน
12.30-13.00 กินอาหารเที่ยง
แสงเป็ นจุดเล็กๆตาม
แสงเป็ นเส้นสั้น-ยาวตาม
ขนาดช่องแสง
ขนาดช่องแสง
13.30-15.30 ไม่มีกิจกรรม
16.00

ผูห้ ญิงกลับบ้าน

16.30

ทาอาหาร

17.00

ทาอาหาร

17.30-18.00 กินข้าวเย็น

แสงเป็ นจุดเล็กๆตาม
ขนาดช่องแสง
แสงจ้าเป็ นจุดเล็ก-ใหญ่
สลับกัน
แสงสี ส้มเป็ นจุด

แสงเป็ นเส้นสั้น-ยาวตาม
ขนาดช่องแสง
แสงจ้าเป็ นเส้นสั้น-ยาว
สลับกัน
แสงสี ส้มเป็ นลาเนื่องจาก
ควันจากเตาไฟ
แสงสี ส้มเข้มเป็ นจุด
แสงสี ส้มเข้มเป็ นลา
เนื่องจากควันจากเตาไฟ
แสงสี ส้มเข้มราไรเป็ นจุด แสงสี ส้มเข้มราไรเป็ นลา
เนื่องจากควันจากเตาไฟ
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4.1.6 ความสว่างของแสงภายในพืน้ ที่เรือน
การเก็บ ข้อมูลส่ วนนี้ เป็ นการเก็บ ข้อมูล โดยใช้เครื่ องวัดค่าความสว่างแสงในพื้ นที่ ภายใน
หุ่นจาลองเรื อนพื้นถิ่นผนังไม้ไผ่สานลายสอง และโมเดลเรื อนพื้นถิ่นผนังไม้ไผ่ตีฟาก เพื่อต้องการนา
ค่าความสว่างแสงที่ วดั ได้ไปวิเคราะห์ ว่าค่าความสว่างของแสงในระดับ ที่ วดั ได้ในเรื อนนั้น อยู่ใน
ระดับ ความสว่างเพี ย งใด เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้ในส่ วนของการออกแบบการใช้ง านพื้ น ที่ ง าน
ออกแบบ ข้อมูลตัวเลขของค่าความสว่างแสงนี้ ผูว้ ิจยั วัดค่าจากโมเดลจาลองโดยจะแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ
ช่ ว งเวลาที่ มี แ ดดกับ มี เมฆหนา โดยจะเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ นเวลา 3 วัน เพื่ อ ความแม่ น ย าของข้ อ มู ล
ในขั้น ตอนการเก็ บ ข้อมู ลจะวัดค่ าความสว่างแสง คื อ ค่ าความสว่างแสงที่ พ บในพื้ นที่ ภายในและ
ค่าความสว่างแสงภายนอกโมเดลจาลอง (แสงสว่างท้องฟ้ า) ในการวัดค่าความสว่างแสงเพื่อนาตัว
เลขที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยความสว่างแสง ระหว่างพื้นที่ภายในกับความสว่างภายนอก ซึ่ งค่าเฉลี่ยที่ได้จาก
การเก็ บข้อมูล นั้นจะนาไปศึ กษาถึ งคุ ณสมบัติในการควบคุ ม ระดับ แสงของผนังไม้ไผ่ ในการเก็ บ
ข้อมู ลนั้นจะแบ่ งออกเป็ น 3 ตาแหน่ งที่ วดั ค่ าความสว่างคื อ ตาแหน่ งแรกวัดค่ าความสว่างท้องฟ้ า
ตาแหน่ งที่ สองวัดค่าความสว่างบริ เวณที่ มืดที่ สุดของพื้ นที่ ภายใน และตาแหน่ งสุ ดท้ายวัดค่าความ
สว่างบริ เวณที่มีแสงสลัวปานกลางของพื้นที่ ภายใน สามารถอธิ บายจากที่แผนภาพที่ 4.15 และจาก
ตารางที่ 4.2 คือค่าความสว่างแสงคื อค่าความสว่างแสงที่ พบในพื้นที่ ภายในและค่าความสว่างแสง
ภายนอกโมเดลจาลอง (แสงสว่างท้องฟ้ า) ที่วดั ค่าได้

A
C

B

ภาพที่ 4.15 แสดงตาแหน่งที่ทาการวัดค่าความสว่างแสง
A : ค่าความสว่างแสงท้องฟ้ า
B : ค่าความสว่างแสงบริ เวณมืดที่สุดของพื้นที่ภายใน
C : ค่าความสว่างแสงปานกลางของพื้นที่ภายใน
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ตารางที่ 4.2 แสดงการเก็บข้อมูลการวัดค่าความสว่างแสงภายในเรื อน (lux)
ช่ วงทีม่ ีแดด
วันที่ 1
วันที่ 2
ลายสอง ตีฟาก ลายสอง ตีฟาก
10 klux
15 klux
ความสว่างท้องฟ้า
110
120
130
150
บริเวณมืดสุ ดในพืน้ ที่
290
170
350
บริเวณแสงปานกลางในพืน้ ที่ 150
ช่ วงทีม่ ีเมฆ

วันที่ 1
ลายสอง ตีฟาก
4 klux
ความสว่างท้องฟ้า
40
45
บริเวณมืดสุ ดในพืน้ ที่
48
90
บริเวณแสงปานกลางในพืน้ ที่

วันที่ 2
ลายสอง ตีฟาก
5.2 klux
45
47
60
110

วันที่ 3
ลายสอง ตีฟาก
11 klux
115
130
150
300
วันที่ 3
ลายสอง ตีฟาก
3 klux
25
30
30
70

พื้นที่ ภายในเรื อนพื้นถิ่ นนั้นมี ความมื ดสลัวตลอดทั้งวัน การศึกษาในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการ
ทราบถึ งตาแหน่ งที่เกิ ดเงาสลัวกับแสงที่ส่องลอดผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามาในพื้นที่ภายในเรื อน ในแต่ละ
ช่วงเวลาของวันและสังเกตความแตกต่างระหว่างแสงสว่างที่ปรากฏบนเงาสลัว เพื่อให้สามารถอธิบาย
ความแตกต่างของแสงที่ปรากฏบนเงาสลัวในพื้นที่ ภายใน ผูว้ ิจยั จึงเลื อกวิธีเก็บข้อมูลโดยการวัดค่า
ความสว่างแสงที่มืดสลัวของพื้นที่ภายในกับวัดค่าความสว่างแสงที่สว่างที่สุดของพื้นที่ภายใน เพื่อหา
ค่าความต่างระหว่างแสง (Ratio) กับเงามืดสลัว ซึ่ งการเก็บข้อมูลส่ วนนี้ จะเป็ นข้อมูลที่จะสามารถช่วย
อธิบายถึงลักษณะความแตกต่างของแสงที่ปรากฏบนเงามืดสลัวได้วา่ มีความแตกต่างกันเช่นไรโดยจะ
อธิ บายออกมาเป็ นตัวเลขเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
จากภาพที่ 4.16 คื อ ภาพร่ างแสงที่ ป รากฏบนเงาสลั ว ที่ เกิ ด ขึ้ นภายในเรื อนพื้ น ถิ่ น
แถวบนคือลักษณะแสงที่ปรากฏบนเงาสลัวในเรื อนผนังสานลายสอง และแถวล่างคือลักษณะแสงที่
ปรากฏบนเงาสลัวในเรื อนผนังตี ฟ าก ในการเก็บ ข้อมูล ส่ วนนี้ จะเก็ บทั้งหมด 5 ช่ วงเวลาคื อ 8.00 ,
10.00 , 12.00 , 15.00 , 18.00 น. เพื่ อสั งเกตความแตกต่ างระหว่า งแสงสว่างกับ เงาสลัว ในแต่ ล ะ
ช่ ว งเวลาที่ เกอดขึ้ น ในพื้ น ที่ ภ ายใน ขั้น ตอนการเก็ บ ข้อ มู ล นั้ น จะวัด ค่ า ความสว่ า งแสงในพื้ น ที่
3 ตาแหน่งเช่นกัน แต่เป็ นการวัดเฉพาะบริ เวณพื้นที่ภายใน ตาแหนงที่วดั คือ ตาแหน่งที่สว่างที่สุดของ
พื้นที่ และตาแหน่ งที่มืดที่สุดของพื้นที่ และตาแหน่ งที่มีค่าความสว่างแสงสลัวปานกลาง สังเกตจาก
ภาพที่ 4.17
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ภาพที่ 4.16 ลักษณะจุดแสงที่ปรากฏบนเงาสลัวในพื้นที่ภายในเรื อน 5 ช่วงเวลา

F
D

E

ภาพที่ 4.17 ภาพแสดงตาแหน่งที่ทาการวัดค่าความสว่างแสง
D : ค่าความสว่างแสงสู งสุ ดของพื้นที่ภายใน (จุดแสงที่ปรากฏในพื้นที่ที่มืดที่สุด)
E : ค่าความสว่างแสงบริ เวณมืดที่สุดของพื้นที่ภายใน
F : ค่าความสว่างแสงปานกลางในพื้นที่ภายใน
ข้อมูลค่าความสว่างแสงที่พบในพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่นตามช่ วงเวลา (หุ่ นจาลอง) ที่เก็บได้
พบความเปลี่ ยนแปลงของความสว่างในพื้ นที่ ที่แตกต่างกันตามช่ วงเวลา แต่เมื่ อเปรี ยบเที ยบความ
สว่างของพื้นที่ภายในเรื อนระหว่างเรื อนผนังไม้ไผ่สานลายสองกับเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟากจาก ข้อมูล
ตารางที่ 4.3 พบว่าความสว่างและความสลัวที่เกิดขึ้นภายในเรื อนในช่ วงเวลาต่างๆ ค่อนข้างใกล้เคียง
กัน
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ตารางที่ 4.3 ค่าความสว่างของจุดแสงที่ปรากฏบนเงาสลัวในพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่นตามช่วงเวลา
(lux)
ช่ วงเวลา
ชนิดผนัง
บริเวณสว่ างสุ ด
บริเวณมืดสุ ด
บริเวณสลัวปานกลาง

7.00
ลาย
สอง
90
65
80

ตี
ฟาก
110
80
100

10.00
ลาย
ตี
สอง ฟาก
200
265
75
100
90
120

12.00
ลาย
ตี
สอง ฟาก
180
215
90
70
85
80

15.00
ลาย
ตี
สอง ฟาก
230
310
80
90
110
130

18.00
ลาย
ตี
สอง ฟาก
70
70
55
60
60
50

ผลการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามด้ านกายภาพพืน้ ที่
ผล การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคส น ามด้ า น ก ายภาพ พื้ น ที่ ใน ส่ วน นี้ พ บ ว่ า แส งธรรม ชาติ
เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ อย่างหนึ่ ง ในสถาปั ตยกรรมพื้ น ถิ่ นอาข่ าในการดารงชี วิต และกิ จกรรม
ต่าง ๆ จากกรณี ศึกษานั้นจะมุ่งเน้นศึกษารู ปแบบและลักษณะแสงที่ส่องลอดผ่านผนังเรื อน ในช่ วง
เวลาต่าง ๆ ซึ่ งผนังเรื อนที่พบและเลือกศึกษามีท้ งั หมด 2 ลักษณะ จากลักษณะของผนังที่แตกต่างกัน
พบว่า ท าให้ เกิ ด ลัก ษณะแสงที่ ล อดผ่า นเข้า มาภายในเรื อ นแตกต่ า งกัน ออกไป การใช้ง านแสง
ธรรมชาติในเวลาต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไป ประโยชน์ของผนังไม้ไผ่สานลายสองและผนังไม้ไผ่ตีฟาก
นั้นสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อนและทิศทางแสง และความสัมพันธ์ระหว่าง
แสงธรรมชาติกบั การใช้พ้ืนที่ภายในได้เป็ นอย่างดี จากการศึกษาและการเก็บข้อมูลพื้นที่ กรณี ศึกษา
เรื อนพื้นถิ่นอาข่าที่ทาการสารวจ ผูว้ จิ ยั นามาวิเคราะห์ถึงลักษณะของแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ในเรื อน
พื้นถิ่ นอาข่า โดยมีการพิจารณาถึงลักษณะของแสงธรรมชาติที่ลอดผ่านผนัง ไม้ไผ่สานลายสองและ
ผนังไม้ไผ่ตีฟาก วิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั พื้นที่ใช้สอยของเรื อนและศึกษาลักษณะแสงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ที่สามารถส่ งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและการสื่ อความหมายในด้านปรากฏการณ์แสงได้ซ่ ึ งจะ
อธิ บายในส่ วนต่อไป วิธีวิเคราะห์น้ นั เป็ นการหาคาอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อนและทิศทาง
แสง และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแสงธรรมชาติ ก ับ การใช้ พ้ื น ที่ ภ ายใน ผู้วิจ ัย จะน าลัก ษณะและ
พฤติกรรมของแสงธรรมชาติที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่สานลายสองและผนังไม้ไผ่ตีฟากมาเปรี ยบเทียบกับ
ลักษณะของแสงธรรมชาติ ที่ส่องผ่านช่องเปิ ดของผนังก่ออิฐฉาบปูนเพื่อหาปั จจัยในการเกิดลักษณะ
แสงที่เป็ นลักษณะเฉพาะในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่า และนาปั จจัยที่พบไปสู่ การหาแนวทางในการทดลอง
ออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปั ตยกรรมให้เข้ากับบริ บทการออกแบบสภาวะปั จจุบนั ต่อไป
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พฤติกรรมแสงในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
จากการศึ กษาแสงที่ ส่ องกระทบตัวกลางหรื อผนังเรื อนพื้ น ถิ่ นอาข่ าทั้งสองแบบนั้น จะมี
ความแตกต่ างกันตามลัก ษณะพื้ น ผิว การประกอบจัดวางและการซ้ อนทับ ที่ เกิ ดจากการสานของ
ผนังไม้ไผ่ ทาให้พฤติกรรมแสงแตกต่างกันไปโดยจะเปรี ยบเทียบและอธิ บายได้ดงั นี้
การสะท้อนแสงทีเ่ กิดขึน้ บนผนังเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
ในขั้น ตอนการท าผนังไม้ไ ผ่น้ ัน ขั้น ตอนแรกจะต้อ งน าไม้ไ ผ่ม าผ่าซี ก แล้วตี ฟ ากเพื่ อ ให้
ลาไม้ไผ่คลี่ เป็ นผืนแผ่น จากนั้นถึงจะนาไปทาเป็ นผนังเรื อนต่อไป พื้นผิวของไม้ไผ่จะมีสองด้านคือ
ด้านเรี ยบมันและด้านหยาบ เมื่อวิเคราะห์ถึงการสะท้อนแสง แสงที่ตกกระทบบนผิวเปลือกเรี ยบมัน
ของไม้ไผ่จะสะท้อนแสงได้มากว่าพื้นผิวไม้ไผ่ดา้ นหยาบ แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของผืนผนังไม้
ไผ่จะมีความขรุ ขระไม่เรี ยบที่เกิดจากการตีฟากจึงช่วยลดการสะท้อนแสงที่ส่องเข้ามาในเรื อนและการ
เข้ามาของแสงได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้พ้ืนที่ภายในเรื อนมีความมืดสลัว นอกจากนี้ แล้วยังช่ วยระบาย
อากาศได้ดี

ภาพที่ 4.18 แสดงลักษณะพื้นผิวผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่นอาข่า
แต่ ห ากนามาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกับ ผนังก่ ออิ ฐฉาบปู นนั้น จะพบว่าผนังก่ ออิ ฐฉาบปู น
มีความเรี ยบสม่าเสมอจึงทาให้สะท้อนแสงกลับทั้งหมด และแสงสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้เฉพาะช่อง
แสงหรื อหน้าต่างเท่านั้น แต่เรื อนผนังไม้ไผ่ไม่มีช่องแสงแต่มีความพรุ น มีรูแสงเล็กๆ กระจายทัว่ ทั้ง
ผืนผนังพื้นผิวไม่เรี ยบ แสงที่ส่องมาตกกระทบกับผิวผนังจึงสะท้อนกระจัดกระจายและแสงบางส่ วน
สามารถส่ องลอดผ่านรู พรุ นของผนังได้ทวั่ ทั้งเรื อนซึ่งจะเห็นได้จากภาพที่ 4.19
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ภาพที่ 4.19 แสดงลักษณะการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิวผนังไม้ไผ่ (ภาพซ้าย)และผนัง
ก่ออิฐฉาบปูน (ภาพขวา)
การหักเหของแสงทีส่ ่ องผ่านผนังไม้ ไผ่ เรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
ด้วยคุ ณ สมบัติข องผนังไม้ไผ่ที่ มี รูพ รุ นทัว่ ทั้งผืนผนัง มี พ้ื นผิวที่ ข รุ ข ระไม่ เรี ยบสม่ าเสมอ
ดังนั้นผนังไม้ไผ่จึงถือได้วา่ เป็ นตัวกลางที่แสงสามารถส่ องผ่านได้และยังสะท้อนกลับได้เมื่อแสงตก
กระทบบนพื้นผิวผนังไม้ไผ่ที่มีความหนาและขรุ ขระไม่เรี ยบ แสงที่สะท้อนจึงไม่เป็ นระเบียบและแสง
ที่ส่องลอดผ่านรู เล็กๆ เข้าไปยังพื้นที่ ภายในเรื อนนั้น จึงเกิ ดการหักเหของแสงกระจัดกระจายไปทัว่
พื้นที่ภายในเรื อน ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงช่วยลดความสว่างจ้าของแสงที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามายัง
พื้นที่ภายในได้ดี และพื้นที่ภายในเรื อนมีความมืดสลัวที่เกิดจากการปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ที่ไม่มีช่อง
แสงขนาดใหญ่ เมื่อแสงเกิ ดการหักเห และสะท้อนเข้ามาในพื้นที่ภายในเรื อน แสงจึงปรากฏให้เห็ น
แสงเงาได้ ชัด เจนขึ้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามทิ ศ ทางจากแหล่ ง ก าเนิ ด แสงตามช่ ว งเวลาก็ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงของแสงเงาที่ เกิ ดขึ้ น และเมื่ อวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกับ ผนังก่ ออิ ฐฉาบปู น พบว่าแสง
สามารถส่ องผ่านทางช่ องแสงที่กาหนดไว้เท่านั้น ลักษณะแสงที่เข้ามาจะสว่างจ้าและเงาทึบสลับกัน
ไป จึงไม่เกิดการหักเหของแสงที่ส่องเข้ามาภายในพื้นที่ที่ถูกปิ ดล้อมด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
การเกิดเงาในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
การเกิ ดเงาภายในพื้นที่ ที่แสงส่ องลอดผ่านผนังในรู ปแบบต่างๆ อธิ บายได้ว่าแสงและเงา
ที่ เกิ ดในพื้ นที่ ที่ มี ผนังไม้ไผ่ส านลายสอง และผนังไม้ไผ่ตีฟ ากที่ เป็ นตัวกลางกั้นนั้นจะเกิ ดเงาสลัว
ค่อนข้างมาก ลักษณะแสงเงาที่ เกิ ดขึ้ นนั้นมีลกั ษณะเงามืดสลัวสลับกับจุดและเส้ นแสงเล็กๆ ทัว่ ผืน
ผนัง ทาให้พ้ืนที่ ภายในมี ความสลัวอย่างสม่ าเสมอทัว่ ทั้งเรื อน แต่แสงเงาที่ เกิ ดขึ้ นนั้นก็ไม่สามารถ
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ควบคุมได้ ลักษณะดังกล่าวจึงกลายเป็ นบรรยากาศที่ พบได้ในเรื อนพื้นถิ่ น และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พื้นที่ที่มีผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็ นตัวปิ ดกั้นพื้นที่น้ นั ในพื้นที่ มีเงามืดเช่ นกันแต่เงามืดนั้นจะมีลกั ษณะ
กลุ่ม แสงจะส่ องเข้ามาได้เฉพาะบริ เวณที่มีช่องเปิ ดหรื อช่องหน้าต่างเท่านั้น ลักษณะแสงเงาที่เกิดขึ้น
ในพื้ น ที่ น้ ัน แสงและเงามื ด สลัว จะแบ่ ง แยกให้ เห็ น ได้อ ย่า งชัด เจนและสามารถควบคุ ม แสงได้
ตลอดเวลา

ภาพที่ 4.20 ลักษณะแสงที่ปรากฏบนเงามืดสลัวในพื้นที่ภายใน (หุ่นจาลอง) ที่ส่องผ่านช่องแสงของ
ผนังแบบต่างๆ ในเวลาเดียวกัน(17.00) (ภาพซ้ายบนผนังไม้ไผ่สานลายสอง ภาพขวาบนผนังไม้ไผ่ตี
ฟาก และภาพล่างผนังก่ออิฐฉาบปูน)
แสงธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
แสงธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในเรื อนพื้ นถิ่ น จากกรณี ศึกษาเรื อนพื้นถิ่ นอาข่าที่ผูว้ ิจยั
เลือกทาการศึกษา 2 รู ปแบบคือเรื อนผนังไม้ไผ่สานลายสองยกพื้นสู ง และเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟากพื้นติด
ดิน อธิ บายได้ว่าแสงภายในเรื อนมีลกั ษณะค่อนข้างมืดสลัวซึ่ งเกิดจากการยอมให้แสงลอดผ่านเพียง
จากช่ องแสงที่เกิ ดจากการตีฟากไม้ไผ่เท่านั้น แต่ปริ มาณแสงที่ส่องเข้ามานั้นจะเปลี่ยนแปลงและไม่
สม่าเสมอตามสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ แสงก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามวันเวลาและฤดูกาล
เรื อนผนังไม้ไ ผ่ส านลายสองยกพื้ น สู งนั้น พื้ น เรื อนท าจากแผ่น ไม้ไ ผ่ตี ฟ ากเรี ยงยาว ท าให้แสงที่
ตกกระทบพื้นดินใต้เรื อน สะท้อนจากพื้นดินเข้าสู่ พ้ืนเรื อนที่สูงจากพื้นประมาณ 2 เมตรได้ตามช่องตี
ฟากเล็กกระจายทัว่ พื้นเรื อน แต่ปริ มาณแสงไม่มาก บรรยากาศภายในเรื อนจึงมีความพรุ นสู งลักษณะ
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แสงกระจายทั่ว เรื อ นรอบทิ ศ ทาง ส่ ว นเรื อ นผนั ง ไม้ไ ผ่ ตี ฟ ากพื้ น ติ ด ดิ น นั้ น ลัก ษณะผนัง ตี ฟ าก
มีความโปร่ ง และความพรุ นของผนังมากกว่าผนังแบบสานลายสอง จึงทาให้แสงลอดผ่านเข้ามาได้
มากกว่า สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากภายนอกได้ดีกว่าผนังแบบสานลายสอง
แต่ขณะเวลาฝนตกความชื้ นในเรื อนค่อนข้างมากแต่ดว้ ยความโปร่ งพรุ นที่มากกว่าของผนังไม้ไผ่ตี
ฟาก จึ งถ่ ายเทอากาศและสั ม ผัส สภาพแวดล้อมได้เร็ วกว่า กล่ าวได้ว่าผนังไม้ไ ผ่ท้ งั 2 รู ป แบบนั้น
เป็ นตัวกลางที่ช่วยให้พ้นื ที่ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์และสัมผัสกันได้โดยไม่
ต้องควบคุมใด ๆ เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่นจากภาพที่ 4.21 กับห้องผนังก่ออิฐ
ฉาบปูนที่มีช่องแสงที่ถูกออกแบบไว้น้ นั การส่ องผ่านของแสง สภาพอากาศหรื ออุณหภูมิน้ นั สามารถ
เข้ า มาในพื้ น ที่ ภ ายในได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แต่ เป็ นบางจุ ด เท่ า นั้ น คนสามารถควบคุ ม และก าหนด
ความสัม พัน ธ์ และการสั ม ผัส ได้ด้วยการเปิ ดปิ ดช่ องแสงจึ งท าให้ รับ รู ้ ส ภาพแสง สภาพแวดล้อ ม
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากการรับรู้ทางสายตาเป็ นหลัก

ภาพที่ 4.21 แสดงการสะท้อนของแสงธรรมชาติจากพื้นดินเข้าสู่ พ้นื ที่ภายในเรื อนรู ปแบบต่างๆ ผ่าน
ช่องแสง ภาพซ้ายบนเรื อนผนังไม้ไผ่สานลายสองยกพื้นสู ง ภาพขวาบนเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟากพื้นติด
ดิน ภาพล่างเรื อนผนังก่ออิฐฉาบปูน
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แสงธรรมชาติกบั งานสถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่นอาข่ า
เอกลักษณ์ของแสงในงานสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นคือความสลัว แต่อย่างไรก็ตามแสงธรรมชาติ
ก็เป็ นสิ่ งสาคัญในการดาเนิ นชี วิตและทากิจกรรม จากการเก็บข้อมูลอธิ บายได้วา่ การควบคุมแสงจาก
ภายนอกเข้ามาพื้นที่ใช้งานภายในจะสัมพันธ์กบั การทากิจกรรมภายในโดยอธิ บายได้ดงั นี้
แสงกับพืน้ ทีว่ ่างในเรือน
การปิ ดล้อมพื้นที่ดว้ ยผนังไม้ไผ่รอบด้าน ไม่มีช่องแสงชัดเจน อาศัยเพียงแสงที่ลอดผ่านเข้า
มาตามรู แ สงเล็ ก ๆ ทั่ว เรื อ น การที่ จ ะเพิ่ ม ความสว่า งโดยการเพิ่ ม ความห่ า งหรื อ ความถี่ ข องการ
ตีฟากผนัง หรื อสานผนังนั้นส่ วนใหญ่จะเกิ ดขึ้นจากการใช้งานพื้นที่น้ นั ๆ ตามประสบการณ์ของแต่
ละคน กล่าวคือแสงจะเป็ นตัวประสานพื้นที่วา่ งและสิ่ งแวดล้อมภายนอกให้สอดคล้องกับการใช้งาน
พื้นที่ เช่นพื้นที่นอนหรื อห้องนอนในเรื อนอาข่าจะหันทิศนอนไปทางตะวันออกเพื่อให้ผลของความ
สว่างแสงในยามเช้าส่ องผ่านเข้ามาสร้างความหมายในพื้นที่น้ ี เมื่อแสงค่อยๆ เคลื่อนตัวเปลี่ยนทิศทาง
พื้ น ที่ กิ จ กรรมในเรื อ น การรั บ รู ้ ค วามหมายของพื้ น ที่ น้ ั นๆ จะเปลี่ ย นตาม ซึ่ งการรั บ รู้ ใ นเชิ ง
ปรากฏการณ์ ของคนเราต่อพื้นที่ ว่างจะอยู่ภายใต้พ้ืนฐานของประสบการณ์ ที่ผ่านมา ซึ่ งในส่ วนของ
ปรากฏการณ์จะอธิ บายในส่ วนข้อมูลปรากฏการณ์ต่อไป
แสงกับการเชื่อมต่ อพืน้ ทีภ่ ายในและภายนอกเรือน
ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่การกาหนดความสัมพันธ์พ้ืนที่ภายในและภายนอกจะปรากฏออกมาใน
ลักษณะของเปลื อกอาคารและลักษณะช่ องเปิ ดของอาคารที่จะให้แสงเข้ามามีส่วนช่ วยในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างภายนอกและภายใน แต่ในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่าที่พบก็คือเปลื อกอาคารหรื อผนัง
เรื อนไม่มีช่องแสงที่ชดั เจนเลย ดังนั้นการกาหนดความสัมพันธ์พ้นื ที่ภายในและภายนอกจะสังเกตจาก
การวางทิศทางของเรื อน โดยใช้ทิศทางแสงธรรมชาติส่องผ่านผนังเข้ามา เพื่อกาหนดพื้นที่การใช้งาน
ซึ่ งการใช้งานของพื้ นที่ ภายในเรื อนจะหมุ นเวียนตามทิ ศ ทางแสงธรรมชาติ เช่ นพื้ นที่ นอนทางทิ ศ
ตะวันออก พื้นที่ครัวทางทิศตะวันตก เป็ นต้น อธิ บายต่อว่าในเรื อนพื้นถิ่นอาข่าไม่ได้มีการจัดช่องแสง
ที่ชดั เจนใดๆ ในเรื อนเลย แต่เรื อนพื้นถิ่นอาข่ากลับมีชีวิตชีวา สามารถรับรู ้การเคลื่อนไหวแสงเงาที่ตก
กระทบสู่ ผนังเรื อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ ภายในได้ตลอดทั้งวัน ผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่ นถื อ
ได้ว่าเป็ นตัวกลางที่ เชื่ อมโยงพื้นที่ภายในกับภายนอก โดยไม่จาเป็ นต้องกาหนดช่ องแสงให้เปลื อก
อาคารเลย
แสงกับการสร้ างความหมายในสถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่นอาข่ า
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ชาวอาข่าส่ วนมากจะใช้สอยพื้นที่ในเรื อนสาหรับพักผ่อนทาอาหารในเวลาเช้าและเย็น พื้นที่
เรื อนถูกปิ ดล้อมรอบด้านไม่มีช่องแสงชัดเจน แต่การสร้างความหมายให้พ้นื ที่ในเรื อนด้วยแสงเป็ นภูมิ
ปั ญญาในการออกแบบเรื อนของชาวอาข่ าที่ สื บ ทอดกันมา แสงที่ ส่ องลอดเข้ามาในเรื อนสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้แสงธรรมชาติได้โดยอธิ บายได้ดงั นี้
ความต้ องการแสงในเรือนอาข่ า
เมื่ ออธิ บ ายถึ ง ความต้องการแสงเพื่ อ บ่ ง บอกเวลา จากกรณี ศึ ก ษานี้ ทิ ศ ทางการตั้ง เรื อ น
ของชาวอาข่าจะหันหน้าเรื อนไปทางทิศเหนื อและตะวันออก (ตามแนวเนิ นเขาที่ต้ งั เรื อน) แต่การจัด
พื้นที่ภายในหัวนอนหรื อห้องนอนจะติดกับทิศตะวันออก คุณสมบัติโปร่ งแสงของผนังไม้ไผ่ที่ยอมให้
แสงส่ องผ่าน การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ปริ มาณแสง สี ของแสง เหล่านี้ จะเป็ นตัวกาหนดเวลาในแต่
ล่ะช่วงเวลาของแต่ล่ะวันได้เป็ นอย่างดี นอกจากผนังเรื อนแล้วช่องแสงที่แสงส่ องผ่าน และสามารถบ่ง
บอกถึงเวลาได้ดีคือช่องหลังคาซึ่ งเป็ นช่องที่ใหญ่พอสมควรแสงที่ส่องผ่านช่ องหลังคานี้ สามารถเห็ น
ลาแสงได้ชดั คือช่วงเวลาที่ใช้เตาไฟ เช้าและเวลาเย็น

ภาพที่ 4.22 ลักษณะแสงที่ส่องเข้ามาตรงหัวนอนในเวลาเช้า และลักษณะลาแสงที่เกิดจากช่องแสงใต้
หลังคาในเวลาทาอาหาร
ความหมายของแสงในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
คุณสมบัติของแสงธรรมชาติน้ นั จะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและยังสามารถสร้างความหมาย
ในเชิงนามธรรมในเรื อนพื้นถิ่นได้หลายอย่าง โดยลักษณะของธรรมชาติแวดล้อม และสิ่ งแวดล้อม
ของเรื อนพื้นถิ่นอาข่าตั้งอยูต่ ามแนวเขาที่ลาดชัน บนภูเขาในจังหวัดเชียงราย ลักษณะแสงที่พบจะเป็ น
แสงที่ผสมกับไอหมอก กลิ่นไอดิน และกลิ่นฝนสลับกัน จากภาพที่ 4.22 บรรยากาศแสงที่พบในพื้นที่
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ศึกษาลักษณะแสงจะแตกต่างกันออกไป เมื่อแสงส่ องเข้ามาในพื้นที่เรื อนอาศัยจะพบว่าคุ ณภาพแสง
หรื อ ปริ ม าณแสงที่ ต่ า งกัน ออกไปในแต่ ล่ ะ ช่ ว งเวลาในแต่ ล ะวัน ท าให้ พ้ื น ที่ ภ ายในเรื อ นเกิ ด
ความรู ้สึกและการสื่ อความหมายต่างกันได้

ภาพที่ 4.23 ลักษณะของแสงและบรรยากาศของพื้นที่ศึกษา ภาพบนลักษณะแสงยามเช้า ภาพกลาง
ลักษณะแสงขณะฝนตก ภาพล่างลักษณะแสงยามเย็น
การสื่ อความหมายของแสงในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่ายังรวมไปถึ งความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับ
การเปลี่ยนแปลงของเวลา กล่าวคือแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่สานลายสอง และผนังไม้ไผ่ตี
ฟาก ยังรวมไปถึ งช่ องแสงต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่านั้นมีความสาคัญมากในการรับรู้และ
สร้ างประสบการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลงของเวลาและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายนอก ทิ ศทางของแสง
ลัก ษณะของบรรยากาศส่ ง ผลต่ อ สี ของแสง แม้อ ยู่ ภ ายในเรื อ นยัง สามารถรั บ รู ้ ถึ ง บรรยากาศ
ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายนอกได้เป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั ได้น ามาวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บบรรยากาศการเปลี่ ยนแปลง
ของแสงในแต่ล่ะช่วงเวลาของห้องผนังไม้ไผ่สานลายสอง ผนังไม้ไผ่ตีฟาก และห้องผนังก่ออิฐฉาบ
ปูนได้ดงั นี้
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ภาพที่ 4.24 ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่สานลายสองตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น.
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ภาพที่ 4.25 ลักษณะแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ตีฟากตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น.
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ภาพที่ 4.26 ลักษณะแสงที่เกิดในห้องเปล่าตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น.
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นอกจากความต้องการแสงในด้านกายภาพแล้ว มนุ ษย์ยงั คงต้องการแสงเพื่อตอบสนองต่อ
อารมณ์ ความรู ้สึกเช่ นกัน จากการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลได้วา่ ลักษณะแสงที่ เป็ นเอกลักษณ์
ของเรื อนพื้นถิ่นอาข่า คือความมืดสลัว และแสงสลัวนี้ มีความสาคัญต่อการใช้งานพื้นที่ การอยู่อาศัย
การดารงชี วิตที่ยงั คงพึ่งพาแสงธรรมชาติ นอกจากความสาคัญของแสงที่เป็ นสิ่ งมี ประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวติ แล้วแสงยังสร้างความรู ้สึกและประสบการณ์ได้เป็ นอย่างดีซ่ ึ งผูว้ จิ ยั จะอธิ บายในส่ วนต่อไป
ตารางที่ 4.4 การเปรี ยบเทียบลักษณะพฤติกรรมของแสงที่ลอดผ่านช่องแสงของรู ปแบบผนังเรื อนไม้
ไผ่สานลายสอง ผนังไม้ไผ่ตีฟากและผนังก่ออิฐฉาบปูน
ลักษณะทีส่ ่ งผลต่ อแสง ผนังไม้ ไผ่สานลายสอง
ผนังไม้ ไผ่ตีฟาก
ผนังก่ ออิฐฉาบปูน
ในการเกิดลักษณะแสง
ลักษณะช่ องแสง
ลักษณะการปิ ดล้อม
ลักษณะแสงที่เกิดขึน้
การสะท้อน

การส่ องผ่าน

แสงเงา
ความมืดสลัว
ปริมาณแสงสว่ าง

ช่องสี่ เหลี่ยมเล็ก-ใหญ่
สลับกัน
ปิ ดรอบด้าน พื้นยกสู ง
จุดและเส้น
พื้นผิวภายนอก
สะท้อนแสงได้ไม่มาก
แต่การสานช่วยให้
ปริ มาณแสงที่เข้ามาไม่
มาก
แสงส่ องผ่านเข้ามาใน
พื้นที่ได้ในระดับปาน
กลางทัว่ เรื อน
เป็ นเงามืดสลัวตรง
กลางเรื อน
มืดสลัวมากที่สุด
บริ เวณกลางเรื อน
ไม่มาก ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงเวลา

ช่องแคบ เล็ก สั้น-ยาว
สลับกัน
ปิ ดรอบด้าน พื้นติดดิน
เส้นและจุด
พื้นผิวภายนอกเป็ น
เปลือกนอกไม้ไผ่มี
ความมันสะท้อนแสง
ได้มากกว่าแต่ผนังมี
ความพรุ นมากกว่า
แสงส่ องผ่านเข้ามาใน
พื้นที่ได้ในระดับปาน
กลางทัว่ เรื อน
เป็ นเงามืดสลัวตรง
กลางเรื อน
มืดสลัวมากที่สุด
บริ เวณกลางเรื อน
ไม่มาก ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงเวลา
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ช่องสี่ เหลี่ยมขนาด
ใหญ่
ปิ ดรอบด้าน
ระนาบ
แสงสะท้อนกลับ
หมด

แสงส่ องผ่านช่องแสง
ที่กาหนดเท่านั้น
เป็ นเงามืดเล็กน้อย
ตามมุมห้อง
สลัวเล็กน้อยตามซอก
มุมห้อง
มาก

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ปัจจัย ทีส่ ่ งผลต่ อแสง ผนังไม้ ไผ่สานลายสอง
ผนังไม้ ไผ่ตีฟาก
ในการเกิดลักษณะแสง
ไม่เป็ นระเบียบ
ความเป็ นระเบียบของ ไม่เป็ นระเบียบ
แสง
มีช่องว่างรอยต่อผนัง- มีช่องว่างรอยต่อผนังช่ องแสงอืน่ ๆ
หลังคา
พื้นดินและผนังหลังคา
การเปลีย่ นแปลงของ เห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นการเปลี่ยนแปลง
แสงไม่ค่อยชัดเจน
แสงชัดเจนปานกลาง
แสงตามช่ วงเวลา
ตามทิศทางแสงอาทิตย์ ตามทิศทางแสงอาทิตย์
การเคลือ่ นไหวจาก
ทัว่ เรื อน
ทัว่ เรื อน
ภายนอก
รับรู ้ได้ตลอดเวลาทัว่
รับรู ้ได้ตลอดเวลาทัว่
การรับรู้ แสงกับ
เรื อน
เรื อน
บรรยากาศภายนอก

ผนังก่ ออิฐฉาบปูน
เป็ นขอบคมชัด
หน้าต่าง

เห็นการเปลี่ยนแปลง
แสงชัดเจน
ตามทิศทางแสงอาทิตย์
เฉพาะช่องแสง
รับรู้ได้ตลอดเวลาฉะ
เพราะบริ เวณช่องแสง

การใช้ แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
ค่ าความสว่ างแสงภายในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
ผลจากการเก็ บ ข้อ มู ล การวัด ค่ า ความสว่า งแสงพื้ น ที่ ภ ายในและภายนอกเรื อ น เมื่ อ น า
ข้อมูลค่าความสว่างแสงที่วดั ได้ท้ งั หมดมาคิดหาค่าเฉลี่ ยระดับแสงของพื้นที่ภายในเรื อนโดยการนา
ตัวเลขค่าความสว่าง(lux)ของพื้นที่ ที่มืดที่ สุด และตัวตัวเลขค่าความสว่าง(lux)ของพื้ นที่ ที่แสงสลัว
ปานกลาง มาหารด้วยความสว่างของท้องฟ้ า พบว่าระดับความสว่างแสงของพื้นที่ ภายในเรื อนผนัง
สานลายสองในพื้นที่ที่สลัวที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.0095 และในพื้นที่ที่มีความสลัวปานกลางมีค่าเฉลี่ ย
อยูท่ ี่ 0.012 ส่ วนระดับความสว่างแสงของพื้นที่ภายในเรื อนผนังตีฟากในพื้นที่ที่สลัวที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.01 และในพื้นที่ที่มีความสลัวปานกลางมีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 0.024 ตามตารางแสดงค่าเฉลี่ ยความสว่าง
แสงระหว่างพื้นที่ภายนอกกับภายในดังนี้
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A : ค่าความสว่างแสงท้องฟ้ า
B : ค่าความสว่างแสงบริ เวณมืดที่สุดของพื้นที่ภายใน
C : ค่าความสว่างแสงสลัวปานกลางของพื้นที่ภายใน
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความสว่างแสงระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอก : เรื อนผนังสานลาย
สอง
ผนังสานลายสอง
บริเวณแสงมืดสุ ดใน
พืน้ ที่
:
ความสว่ างท้ องฟ้า
(B:A)

ผนังสานลายสอง
บริเวณแสงสลัวปาน
กลางในพืน้ ที่
:
ความสว่ างท้ องฟ้า
(C:A)

ลักษณะ
ท้องฟ้า

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

มีแดด

0.011

0.0087

0.01

ค่ าเฉลีย่

0.0095
มีเมฆ

0.01

0.0087

0.0083

ลักษณะ
ท้องฟ้า

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

มีแดด

0.015

0.011

0.013

ค่ าเฉลีย่

0.012
มีเมฆ

0.012

0.011

0.01

ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความสว่างแสงระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอก : เรื อนผนังตีฟาก
ผนังตีฟาก
บริเวณแสงมืดสุ ดใน
พืน้ ที่
:
ความสว่ างท้ องฟ้า
(B:A)

ลักษณะ
ท้องฟ้า

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

มีแดด

0.012

0.01

0.012

ค่ าเฉลีย่

0.01
มีเมฆ

0.011
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0.009

0.01

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ผนังสานลายสอง
บริเวณแสงสลัวปาน
กลางในพืน้ ที่
:
ความสว่ างท้ องฟ้า
(C:A)

ลักษณะ
ท้องฟ้า

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

มีแดด

0.029

0.023

0.027

ค่ าเฉลีย่

0.024
มีเมฆ

0.022

0.021

0.023

จากค่ าเฉลี่ ยที่ พ บเมื่ อนามาวิเคราะห์ ถึ งการควบคุ ม ระดับ แสงภายในพื้ น ที่ น้ ัน ผนังไม้ไ ผ่
ในเรื อ นพื้ น ถิ่ น สามารถควบคุ ม แสงสลัวได้ในระดับ คงที่ ส ม่ าเสมอ รวมไปถึ งเรื่ องของอุ ณ หภู มิ
ในพื้นที่ได้ดว้ ย ส่ วนพื้นที่ภายในห้องผนังก่ออิฐฉาบปูนสามารถควบคุมแสงได้โดยการใช้ผา้ ม่าน เมื่อ
อธิ บายถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่จากการกาหนดกิจกรรมผ่านค่าความสว่างแสงนั้น ถึงแม้ค่าความ
สว่างในพื้นที่ภายในจะมีค่าที่ต่ากว่าห้องผนังก่ออิฐฉาบปูน แต่ความสลัวที่มากกว่านั้นส่ งผลต่อการ
รับรู้ และมองเห็นจุดแสงหรื อรู ปทรงต่าง ๆ ของแสงที่ ส่องเข้ามาจากภายนอกได้ชัดเจน สร้างมิติให้
พื้ นที่ ภายในได้ เ ป็ นอย่ า งดี แ ละส ามารถใช้ ง านในพื้ นที่ เฉพาะกิ จ กรรมทั่ ว ไป และแส ง
ก็กระจายทัว่ พื้นที่สม่าเสมอ และอีกแง่มุม คือยังช่ วยประหยัดพลังงาน เมื่อกล่าวถึงพื้นที่ห้องผนังก่อ
อิฐฉาบปูนนั้น เมื่อแสงเข้ามาในห้องผ่านช่องหน้าต่าง หรื อช่องเปิ ดอื่น ๆ ค่าความสว่างแสงจะสว่างจ้า
เฉพาะบริ เวณใกล้ช่ องเปิ ดเท่ านั้น ค่ าแสงที่ สู งส่ งผลต่ อการท ากิ จกรรมได้ห ลากหลายแต่ แสงที่ จ้า
ในบางช่วงเวลาก็อาจเพิ่มอุณหภูมิภายในพื้นที่ได้เช่นกัน
การออกแบบมิติแสงสว่างในเรือนพืน้ ถิ่น
จากข้อมูลค่าความสว่างแสง เพื่อหาระดับความแตกต่างระหว่างแสงกับความสลัวของพื้นที่
ภายในนั้น สามารถวิเคราะห์ ได้วา่ ในเวลาเช้าและเย็น ความสว่างแสงในพื้นที่ภายในค่อนข้างน้อย จึง
ส่ งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างแสงกับความมืดสลัวในพื้นที่นอ้ ย แต่ในเวลากลางวันหรื อช่วงเวลา
ที่มีแสงแดดสู งจะทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างแสงที่ส่องเข้ามาจากภายนอกกับเงามืดสลัวในพื้นที่
ชัดเจนและสามารถมองเห็ นได้ด้วยตาเปล่ า การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างแสงกับ เงามื ดสลัว
สามารถอธิ บายได้จากตารางข้อมูลค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้
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D : ค่าความสว่างแสงสู งสุ ดของพื้นที่ภายใน
E : ค่าความสว่างแสงบริ เวณมืดที่สุดของพื้นที่ภายใน
F : ค่าความสว่างแสงปานกลางของพื้นที่ภายใน

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างแสงระหว่างพื้นที่สว่างที่สุดกับพื้นที่มืดสลัวที่สุด
รู ปแบบ
ผนัง
ผนังสาน
ลายสอง

รู ปแบบ
ผนัง
ผนังตีฟาก

อัตราส่ วน
มืด:สว่าง
(E : D)
ปานกลาง:สว่าง
(F : D)

7.00

10.00

ช่ วงเวลา
12.00

0.72

0.37

0.38

0.34

0.78

0.89

0.45

0.47

0.47

0.85

7.00

10.00

ช่ วงเวลา
12.00

15.00

18.00

0.72

0.37

0.32

0.29

0.85

0.9

0.45

0.37

0.41

0.71

อัตราส่ วน
มืด:สว่าง
(E : D)
ปานกลาง:สว่าง
(F : D)

15.00

18.00

จากค่าเฉลี่ยที่ได้ สามารถอธิ บายได้วา่ ถ้าค่าความสว่างแสงภายนอกสู ง ความแตกต่างระหว่าง
แสงที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามายังพื้นที่ ภายในเรื อนกับความมืดสลัวของพื้นที่ภายใน จะเริ่ มปรากฏ
ชัดเจนมากขึ้น สามารถรับรู ้น้ าหนักแสงเงาสลัวหรื อมิติแสงในพื้นที่ภายในเรื อนได้ดี เมื่อย้อนกลับไป
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับตาราง 4.3 ตารางค่าความส่ องสว่างของแสงสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมใน
พื้นที่ พบว่าในช่วงเวลาที่เกิดความแตกต่างของแสงน้อย เช่น ช่วงเวลาเช้าและเย็น ค่าความสว่างของ
แสงในพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่นจะไม่เกิน 100 lux บรรยากาศค่อนข้างสลัว พื้นที่ที่มีกิจกรรม คือพื้นที่
นอกพื้ น ที่ ที่ ไม่ ต้องการแสงมาก และช่ วงเวลาที่ เกิ ดความแตกต่ างของแสงให้เห็ นได้ชัดเจน เช่ น
ช่วงเวลาสายจนถึงช่วงเวลาบ่าย ค่าความสว่างของแสงในพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่นสู งสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ
200 – 300 lux ซึ่ งค่าความสว่างแสงในระดับนี้ เหมาะสาหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ทางานแบบต่อเนื่ องเป็ น
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ระยะเวลานาน ๆ จากผลการเก็บข้อมูลพบว่า มีการใช้งานพื้นที่ในเรื อนพื้นถิ่นในช่ วงเวลานี้ ค่อนข้าง
น้อย ชาวอาข่าจะออกไปทางานในไร่ ชา ถึงแม้ค่าความสว่างที่วดั ได้ในพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่นนั้นจะ
อยูใ่ นระดับที่เหมาะต่อการใช้งานทากิจกรรมทัว่ ไป แต่ลกั ษณะของแสงที่เกิดในพื้นที่ภายในเรื อนพื้น
ถิ่นนั้นเหมาะกับการใช้งานทากิจกรรมชัว่ คราวเท่านั้น
ดังนั้นการนาแสงมิติแสงในเรื อนพื้นถิ่นมาใช้ในการการออกแบบสามารถกล่าวได้วา่ การนา
ลัก ษณะแสงที่ เกิ ดขึ้ น ในเรื อนพื้ น ถิ่ นนั้น เหมาะกับ การนาไปออกแบบแสงในพื้ นที่ ที่ มี ก ารใช้งาน
ชัว่ คราวหรื อพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ทางานแบบต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน ๆ เนื่ องจากความสว่างของแสง
มื ด - สว่าง จะขึ้ น อยู่ก ับ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มภายนอกเป็ นหลัก แต่ อย่างไรก็ ตาม
ลักษณะของแสงดังกล่าว คือลักษณะเฉพาะของแสงที่พบในเรื อนพื้นถิ่น ซึ่ งผลการวิเคราะห์ในส่ วนนี้
จะน าไปใช้ใ นกระบวนการทดลองการออกแบบต่ อ ไปและใช้อ ธิ บ ายการเกิ ด “มิ ติ แสง” ในเชิ ง
วิท ยาศาสตร์ ไ ด้ และสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ ร่วมกับ การเกิ ดปรากฏการณ์ แ สงในเรื อนพื้ น ถิ่ น
ให้เข้าได้ง่ายขึ้น
4.2

ข้ อมูลภาคสนามด้ านปรากฏการณ์ แสง โดยแยกประเด็นศึกษาดังนี้

ในการเก็บข้อมูลด้านปรากฏการณ์ น้ นั จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เรื่ องปรากฏการณ์ วิทยา
ผูว้ ิจ ัย ได้ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการน าไปใช้ในการออกแบบ คื อ “มิ ติ แสงจากผนัง ไม้ไ ผ่เรื อ น
พื้นถิ่ น” จะตีความหมายของแสงในเชิ งคุ ณค่า อารมณ์ ความรู ้ สึก ความงาม ในการเก็บข้อมูลด้าน
ปรากฏการณ์ น้ นั ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเขียนอธิ บายจากประสบการณ์ที่เข้าไปสัมผัสและรับรู ้ในพื้นที่ศึกษา ใน
การตีความหมายของแสงในเชิงคุณค่านั้น จะวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับการรับรู ้พ้ืนที่
ในส่ วนการอธิ บายถึงด้านอารมณ์ ความรู ้สึกและความงามของปรากฏการณ์แสงที่เกิดในเรื อนพื้นถิ่น
นั้น อธิ บายจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างแสงกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาและตัวกลางผนัง
ที่ ปิ ดล้อ มพื้ น ที่ ที่ ส่ งผลต่ อการเกิ ดปรากฏการณ์ แ สงในเรื อ นพื้ น ถิ่ น อาข่ า ในการเก็ บ ข้อมู ล ผูว้ ิจ ัย
แบ่งเป็ น 3 หัวข้อได้ดงั นี้
4.2.1

ความสั มพันธ์ ระหว่ างปรากฏการณ์ แสงทีส่ ่ งผลต่ อการรับรู้ พนื้ ทีใ่ นเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า

ในขณะที่ผวู้ จิ ยั เข้าไปภายในเรื อนพื้นถิ่นของชาวอาข่า สิ่ งแรกที่มองเห็นคือความมืด จากนั้น
ไม่นานก็ค่อยๆ สว่างขึ้นเริ่ มมองเห็ นบรรยากาศภายในเรื อน แสงสว่างที่ มองเห็ นมี ลกั ษณะเป็ นเส้ น
และจุดกระจัดกระจายอยู่รอบๆ ตัวผนังเรื อน และจุดแสงเหล่านั้นปรากฏตัวให้เห็ นชัดบนฉากที่มืด
สลัว ฉากที่ ก ล่ าวนั้น ก็ คื อพื้ นเรื อน ความสว่างจากจุ ดเล็ ก ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ทัว่ ผนังเรื อนท าให้ผูว้ ิจยั เริ่ ม
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มองเห็นลักษณะพื้นที่ภายในเรื อนชัดเจนขึ้นเรื่ อยๆ เริ่ มแรกผูว้ จิ ยั ค่อยๆ นัง่ ลงตรงตาแหน่งกลางเรื อน
แล้วมองไปยังผนังเรื อนรอบๆ เห็ นลาแสงที่ส่องลองผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามาในพื้นที่ภายใน มีลกั ษณะ
คล้ายดาวที่ส่องแสงฟุ้ งกระจายสลับกับเงามืดไปทัว่ ผนังเรื อน จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ลองเปลี่ยนตาแหน่งไป
นัง่ บริ เวณริ มผนังเรื อนแล้วมองกลับเข้ามาตรงกลางเรื อน สิ่ งที่สังเกตเห็น คือจุดแสงที่ค่อยๆ ลดลงเข้า
ไปสู่ ความมืดสลัวที่สุดตรงบริ เวณกลางเรื อน จากการนัง่ สังเกตบรรยากาศแสงที่สอดแทรกเข้ามาใน
พื้นที่เรื อนอาข่านั้น สามารถอธิ บายลักษณะเงามืดสลัวในเรื อนพื้นถิ่นได้วา่ เป็ นลักษณะกลุ่มก้อนกลาง
เรื อนแล้ ว ค่ อ ยๆ ไล่ น้ าหนั ก ความสว่ า งกระจายออกไปเป็ นวงล้ อ มรอบเงามื ด สลั ว และจาก
ประสบการณ์ ที่ได้น้ นั เมื่อย้อนมาวิเคราะห์และอธิ บายควบคู่กบั ข้อมูลด้านกายภาพพื้นที่ เพื่ออธิ บาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างปรากฏการณ์ แสงที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้ืนที่ในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่า พบว่าลักษณะ
แสงที่ เกิ ดในวิถีชีวิตของชาวอาข่าจะมี บรรยากาศของแสงสลัวที่ เกิ ดจากลักษณะกายภาพของเรื อน
แสงที่ส่องผ่านผนังเรื อนไม้ไผ่สานลายสองและเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟากเข้ามายังพื้นที่ภายในเรื อนส่ งผล
ต่อการรับรู ้โดยผ่านการสัมผัสได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่นอาข่าไม่ได้ถูกออกแบบ
การใช้งานเป็ นสัดส่ วนชัดเจน พื้นที่การใช้งานในพื้นที่ภายในเรื อนจึงเป็ นแบบหมุนเวียน ยืดหยุน่ ใน
การใช้งาน แต่ลกั ษณะแสงที่ ส่องผ่านผนังทั้ง 2 รู ปแบบจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะช่ องแสง
ของผนัง ดังนั้นความสัมพันธ์ แสงต่อการรั บรู ้ พ้ืนที่ บางครั้งเกิ ดจากหน้าที่ ใช้สอยทาให้เกิ ดการรั บรู ้
หรื อบางครั้ง การรับรู ้ช่วยให้เกิดการใช้สอยพื้นที่ ผนังเรื อนคือหนึ่ งปั จจัยสาคัญที่เอื้อต่อการรับรู ้ต่างๆ
ลักษณะแสงเงาในเรื อนของเรื อนผนังไม้ไผ่สานลายสองยกพื้นสู งและเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟากพื้นติดดิน
มีความแตกต่างกันดังรู ปภาพที่ 4.27 น้ าหนักแสงเงาในพื้นที่ ภายในเรื อนจะมื ดสลัวที่ สุ ดตรงพื้นที่
กลางเรื อนและไร้น้ าหนักความสว่างกระจายออกไปเป็ นลักษณะวงกลม

ภาพที่ 4.27 แสดงลักษณะแสงเงาจากรู ปด้าน ภาพซ้ายลักษณะแสงเงาในพื้นที่ภายในเรื อผนังไม้ไผ่
สานลายสองยกพื้นสู ง ภาพขวาลักษณะแสงเงาในพื้นที่ภายในเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟากพื้นติดดิน
ในภาพที่ 4.28 พื้นที่ภายในเรื อนที่ถูกปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ท้ งั สองรู ปแบบ จะมืดสลัวแต่ไม่มี
การใช้งานที่แน่ชดั ในพื้นที่จุดนี้ แต่ที่พบคือโต๊ะเตี้ยๆ ที่เคลื่อนย้ายได้วางอยูก่ ลางเรื อนไว้สาหรับทาน
82

ข้า วและนั่ง พัก ผ่อ นเท่ า นั้น ส่ ว นพื้ น ที่ ติ ด ผนัง รอบเรื อ นมี ก ารใช้ ง านทั้ง หมดเช่ น ที่ น อน เตาไฟ
ทาอาหาร แขวนเครื่ องครัว เป็ นที่ เก็ บ ของ ชั้นหนังสื อ โต๊ะ อ่ านหนังสื อของเด็ ก ๆ เป็ นต้น ดัง นั้น
สามารถอธิ บายได้ว่า พื้นที่ที่แสงเข้ามาสัมพันธ์กบั การรับรู ้การใช้งานพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งการจัดวางพื้นที่
ในเรื อนแต่ล่ะหลังก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูอ้ าศัย

ภาพที่ 4.28 แสดงลักษณะแสงเงาจากผังเรื อน ภาพซ้ายพื้นที่เรื อนที่ถูกปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่สานลาย
สองยกพื้นสู ง ภาพขวาพื้นที่เรื อนที่ถูกปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ตีฟากพื้นติดดิน
ในการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสงที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้ืนที่น้ นั อธิ บาย
ได้ว่าบริ เวณพื้ น ที่ ที่ มี ค วามมื ดสลัวที่ สุ ด ของเรื อนกลับ ไม่ ใช่ พ้ื น ที่ ส่ วนตัว แต่ คื อพื้ นที่ ท ากิ จกรรม
ชัว่ คราวของผูอ้ าศัยทุกคน กลับกันพื้นที่ที่แสงส่ องผ่านผนังเข้ามาคือพื้นที่ส่วนตัวของผูอ้ าศัย การใช้
พื้นที่เรื อนส่ วนมากจะเป็ นช่วงเวลาเช้าและเย็น แสงที่ส่องผ่านผนังเรื อนรอบด้านจะส่ งผลต่อการรับรู ้
สภาพแวดล้อมภายนอกสู่ ภายในด้วย กล่าวได้วา่ แสงมีความสาคัญต่อการใช้สอยพื้นที่ภายในบ้านของ
ชาวอาข่า ทาให้เกิดการรับรู ้พ้นื ที่น้ นั ๆ ผ่านประสบการณ์ของผูอ้ าศัยอย่างแท้จริ ง

A
B
C
ภาพที่ 4.29 วิเคราะห์ผงั เรื อนจาการซ้ าของตาแหน่งการใช้งานพื้นที่
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จากภาพที่ 4.29 เป็ นการวิเคราะห์ จากความซ้ าของผังเรื อนพื้ นถิ่ นอาข่า จะพบการซ้ าของ
ตาแหน่งการใช้งานพื้นที่ต่าง ๆ ของเรื อนอาข่าสามารถอธิ บายจากผังได้วา่ ทางทิศตะวันออก (บริ เวณ
พื้นที่ C) คือพื้นที่ถาวรใช้สาหรับการนอน ส่ วนทางทิศตะวันตกของเรื อน (บริ เวณพื้นที่ A) คือพื้นที่
ครัวไฟและเก็บของต่าง ๆ ถื อได้ว่าเป็ นพื้นที่ก่ ึ งถาวร ส่ วนพื้นที่กลางเรื อน (พื้นที่ B) เป็ นพื้นที่ที่มืด
สลัวที่สุดในเรื อนจากการเก็บข้อมูลไม่พบการใช้งานที่ชดั เจนแต่จะเป็ นเพียงพื้นที่ทากิจกรรมชัว่ คราว
เช่ น กิ นข้าว พบปะ นัง่ เล่น เป็ นต้น ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทิศทางของแสงอาทิตย์มีผลต่อการ
ออกแบบการใช้งานพื้นที่ภายในเรื อนโดยตรง เมื่ออธิ บายถึ งความสัมพันธ์แสงกับการรับรู ้พ้ืนที่ของ
ชาวอาข่านั้นการจัดวางพื้นที่จะอ้างอิงทิศทางตะวันเป็ นหลักที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาจนกลายเป็ นความ
เชื่ อในการสร้ างเรื อนของชาวอาข่า เมื่ อทาซ้ า ๆ ต่อ ๆ กันมาก็จะกลายเป็ นความเคยชิ นต่อการรับ รู ้
พื้นที่
4.2.2 ความสั มพันธ์ แสงธรรมชาติกบั การเปลีย่ นแปลงของเวลาในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
แสงถื อ ได้ว่า เป็ นตัว แทนของธรรมชาติ ที่ สื่ อ ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ
สภาพแวดล้อม ในการเก็ บ ข้อ มู ล เรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ แสงธรรมชาติ ก ับ การเปลี่ ย นแปลงของเวลา
ในที่น้ ี รวมถึ งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่ วงเวลา และการเคลื่ อนไหวของสภาพแวดล้อมที่เกิ ดขึ้นใน
พื้นที่ศึกษาจากการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า ความรู ้สึก
แรกที่ผวู้ ิจยั รับรู้ คือเราสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมภายนอกผ่านทิศทางแสง สี ของแสง ปริ มาณแสงที่
ส่ องผ่านผนังเข้ามาถึง แม้ไม่สามารถมองเห็นภายนอกชัดเจน แต่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวได้ รวมไปถึง
สั ม ผัส ด้านอื่ น ด้ว ย เช่ น กลิ่ น เสี ย ง ผิ ว สั ม ผัส เป็ นต้น การที่ เราสามารถสั ม ผัส การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมผ่านแสงธรรมชาติจากภายนอกสู่ ภายในนั้น ปั จจัยหลักที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ น้ ี ได้
คือความสลัวของพื้นที่ภายในเรื อน ลักษณะเรื อนที่ถูกปิ ดล้อมรอบด้าน ทาให้เวลาที่เข้าไปอยูใ่ นเรื อน
สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของทิศทางแสงและเงาได้รอบเรื อน จากข้อมูลด้านกายภาพ พบว่าชาวอา
ข่าจะจัดวางพื้นที่ และออกแบบตาแหน่งพื้นที่ใช้สอยภายในเรื อนให้สัมพันธ์กบั แสงธรรมชาติที่ส่อง
เข้ามา จะสังเกตทิศทางแสงอาทิตย์ อาศัยประสบการณ์ในการสร้างเรื อน กล่าวได้วา่ เรื อนพื้นถิ่นอาข่า
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ มี ค วามสั ม พันธ์ เชื่ อมโยงแสงธรรมชาติ ไ ด้เป็ นอย่างดี เมื่ อแยกอธิ บ ายข้อมู ล
ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การเปลี่ ยนแปลงของเวลาผ่านรู ปแบบของผนังทั้ง 2 แบบ อธิ บายได้
ดังนี้ เรื อนผนังไม้ไผ่สานลายสองยกพื้นสู งจะเห็นลักษณะแสงที่เคลื่อนไหว หรื อการเปลี่ยนแปลงผ่าน
แสงที่ส่องผ่านเข้ามาได้ทวั่ เรื อน แต่เนื่ องจากพื้นเรื อนที่ ทาหน้าที่ เป็ นฉากรับแสงไม่ทึบแสงเหมือน
พื้นดิ น เป็ นแผ่นไม้ไผ่ตีฟาก แสงจึงสามารถลอดเข้ามาได้ ทาให้มองเห็ นลักษณะจุ ดแสงที่ส่องผ่าน
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ผนังทอดลงพื้ นเรื อนไม่ ชัด เท่ าที่ ค ราวจากการสั งเกตลัก ษณะเรื อน เรื อนจะมี ล ัก ษณะคล้ายกล่ อ ง
สี่ เหลี่ยมที่มีรูเล็ก ๆ พรุ นทัว่ เรื อน เมื่อเข้าไปนัง่ สังเกตการเคลื่ อนไหวจะสามารถรับรู้ มองเห็ นแสงที่
ส่ องลอดผ่านผนังไม้ไผ่ได้รอบตัวเรื อนรวมทั้งใต้พ้ืนเรื อนด้วย
ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงในเรื อนพื้นถิ่นของชาวอาข่านั้น เนื่องจากเจ้าของเรื อน
ไม่สะดวกให้ผูว้ ิจยั เข้าไปอยู่ในเรื อนเป็ นเวลานาน จึงไม่ส ามารถเข้าไปนั่งสังเกตการณ์ ในเรื อนได้
ตลอดทั้งวัน ผูว้ ิจยั จึงเปลี่ ยนไปใช้วิธีถ่ายภาพเป็ นสามช่วงเวลาคือ ช่ วงเช้า ช่ วงกลางวัน และช่ วงเย็น
และนาภาพที่ถ่ายได้มาสังเกตการเปลี่ ยนแปลงของแสง และด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงทาหุ่ นจาลองเรื อนพื้น
ถิ่ นผนังไม้ไ ผ่ท้ งั สองรู ป แบบขึ้ น มาเพื่ อเก็ บ ข้อมู ล เพิ่ ม ให้ ชัดเจนยิ่งขึ้ น และสามารถอธิ บ ายถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะแสงในพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่นได้จากภาพถ่ายตามช่วงเวลา

ภาพที่ 4.30 ลักษณะแสงในเรื อนผนังไม้ไผ่สานลายสอง (หุ่นจาลอง)

ภาพที่ 4.31 ลักษณะแสงในเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟาก (หุ่นจาลอง)
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เรื อนที่ ปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ตีฟ ากติ ดพื้ นดิ นจะเห็ น ลัก ษณะแสงที่ เคลื่ อ นไหว หรื อการ
เปลี่ ย นแปลงผ่า นแสงที่ ส่ อ งผ่า นเข้ามาได้รอบด้านและสามารถเห็ น รู ป ทรงของแสงชัด เจนกว่า
เนื่องจากมีพ้นื ดินเป็ นฉากรับแสงจึงสามารถเห็นการเคลื่อนที่ของทิศทางแสงได้อย่างชัดเจน
และเมื่อย้อนกลับไปอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงของแสงจากประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั นั้น ในขณะ
ที่เก็บข้อมูลผูว้ ิจยั พยายามพูดคุ ยกับชาวอาข่าซึ่ งค่อนข้างมีปัญหาในการสื่ อสารเพราะชาวอาข่าส่ วน
ใหญ่พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ หรื อบางคนพูดโต้ตอบได้บา้ งเป็ นบางคา จึงทาให้ขอ้ มูลที่ได้เป็ นคาตอบ
ตรงๆ สั้นๆ เช่ นในเรื อนหลังแรกที่ ผวู ้ ิจยั เข้าไปขอเก็บข้อมูลในช่ วงเช้าโดยเข้าไปในเรื อนตอนเวลา
ประมาณ 7.00 น. เป็ นเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟากพื้นติดดิน ขณะที่เข้าไปในเรื อนนั้น ผูว้ ิจยั ได้ขออนุ ญาต
ถ่ายภาพบรรยากาศเรื อน กิจกรรมที่พบในช่วงเช้า คือผูห้ ญิงกาลังนัง่ ทาอาหารบริ เวณครัวไฟในความ
มืดสลัว ผูช้ ายและเด็กกาลังตื่นนอนและแต่งตัวเพื่อเตรี ยมตัวออกไปทางานและไปโรงเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้
ลองถามผูห้ ญิ งว่า “พี่ตื่นตั้งแต่กี่โมงแล้ว” ผูห้ ญิ งตอบว่า “ตื่ นมาไม่นานตื่ นมาทากิ น ” ผูว้ ิจยั สังเกต
รอบๆ เรื อนก็ไม่พบนาฬิ กาซักเรื อน จึงถามต่อไปว่า “พี่ตื่นเองเหรอ หรื อใครปลุกพี่ ” ผูห้ ญิงตอบว่า
“ตื่นเอง ฟ้ าแจ้งเฮาก็ตื่น” และในขณะที่ผวู ้ ิจยั พูดคุยอยูน่ ้ นั ได้สังเกตเห็ นแสงในยามเช้าที่ส่องลอดผ่าน
ผนังไม้ไผ่เข้ามาทางหัวนอนในเรื อนและตามช่ องจัว่ หลังคาเรื อน แสงมี ลกั ษณะเป็ นลาแสงสี ออก
เหลืองๆ ส้มๆ อ่อๆ สวยงามมาก เป็ นลาแสงที่ส่องผ่านควันที่ เกิ ดจากเตาไฟในเรื อน แสงที่มองเห็ น
ผสมกับกลิ่นควันไฟถือได้วา่ เป็ นนาฬิกาปลุกสมาชิกในเรื อน
ต่อมาในช่วงเวลากลางวัน ผูว้ ิจยั ได้ขอเข้าไปเก็บข้อมูลในเรื อนผนังไม้ไผ่ตีฟากพื้นติดดินอีก
หลังหนึ่ งที่มีคนอยู่ เมื่อเข้าไปในเรื อนก็พบกับผูช้ ายกาลังป้ อนข้าวลูกในความมืดอยูต่ รงบริ เวณกลาง
เรื อน จึงถามผูช้ ายว่า “อ้ายมองเห็นเหรอ” ผูช้ ายตอบว่า “เดี๋ยวลูกก็หลับแล้ว” ผูว้ ิจยั ก็ยงั ไม่ค่อยเข้าใจ
กับคาตอบ จึงขอถ่ายภาพบรรยากาศภายในเรื อน ซึ่ งบรรยากาศแสงและเงาภายในเรื อนตอนกลางวัน
นั้นจะมืดสลัวกว่าช่วงเช้าเพราะแสงไม่ได้ส่องเข้ามาทางทิศใดทิศหนึ่ง แต่แสงสว่างที่ลอดเข้ามาจาก
ภายนอกเป็ นแสงที่ สะท้อนจากพื้นดิ นและกระจายเข้ามาในเรื อน ขณะที่ ผูว้ ิจยั อยู่ในเรื อนนั้นก็รู้สึก
สบาย ไม่ร้อน จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั ย้อนกลับไปคิดถึงคาตอบและเข้าใจที่ผชู ้ ายตอบก่อนหน้านี้ วา่ “เดี๋ยวลูกก็
หลับแล้ว” ด้วยบรรยากาศของแสงและเงาที่ เกิดขึ้นภายในเรื อนในช่วงเวลากลางวันนั้น ไม่ได้สว่างจ้า
และยังมืดสลัวกว่าช่ วงเวลาอื่น กิ จกรรมภายในเรื อนในช่วงเวลานี้ จึงมีเพียงทานข้าวกับนอนพักผ่อน
ดังนั้นความต้องการแสงในการมองเห็นของผูอ้ าศัยจึงไม่จาเป็ นมากนัก จึงกล่าวได้ว่าบรรยากาศแสง
และเงาในช่ วงเวลากลางวันนั้น เป็ นบรรยากาศแสงที่ ท าให้ รู้สึ กสบาย เหมาะแก่ ก ารพักผ่อนตอน
กลางวันยิ่งนัก หลังจากนั้นพอถึ งช่ วงบ่าย ๆ มีฝนตกลงมา ผูว้ ิจยั สามารถมองเห็นบรรยากาศฝนตก
ผ่านรู พรุ นของผนังไม้ไผ่ตีฟากไม่ชดั เจนมากนักแต่ก็รับรู ้ถึงความชื้ น กลิ่นไอฝน และบรรยากาศจาก
ภายนอกได้เป็ นอย่างดี
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จนกระทั่ง ในช่ ว งเวลาเย็น ผูว้ ิจยั ได้ย า้ ยไปเก็ บ ข้อ มู ล ในเรื อ นอี ก หลัง หนึ่ งเป็ นเรื อ นผนัง
ไม้ไผ่สานลายสองยกพื้นสู ง ซึ่ งผูว้ จิ ยั เข้าไปตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนพระอาทิตย์ตกดิน สมาชิ กในเรื อน
เริ่ มกลับมาจากการไปทางานและไปโรงเรี ยน กิจกรรมสิ่ งแรกที่เห็นเมื่อชาวอาข่ากลับมาถึ งเรื อน คือ
จุดเตาไฟทาอาหาร แต่เรื อนหลังนี้เตาไฟจะอยูน่ อกเรื อนแต่ควันไฟก็ลอยสอดแทรกเข้ามาในเรื อนตาม
รู พรุ นของผนังไม้ไผ่และในเวลาประมาณ 17.00 น. จนพระอาทิตย์ตกดินนั้น ผูว้ ิจยั ก็ได้เห็นลาแสงอีก
ครั้ง แต่ลาแสงที่ เห็ นนั้นมีสีส้มเข้ม ดูเป็ นลาแสงที่หนักแน่ นกว่าลาแสงในช่ วงเช้า แต่ความงามของ
ลาแสงนั้นสวยไม่แพ้กนั เลยที่เดี ยว ข้อมูลส่ วนของความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การเปลี่ ยนแปลง
ของเวลาในเรื อนพื้นถิ่นที่มีรูปแบบผนังแตกต่างกันนั้นเพื่อให้ชดั เจนขึ้นสามารถอธิ บายได้ตามตาราง
ที่ 4.8 ดังนี้
ตารางที่ 4.8 ตารางเก็บข้อมูลความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การเปลี่ยนแปลงของเวลา
แสงกับการรับรู้ การ
ผนังไม้ ไผ่สานลายสอง
ผนังไม้ ไผ่ตีฟาก
เปลีย่ นแปลง
สามารถมองเห็นการ
สามารถมองเห็นการ
รับรู้ ช่วงเวลาจากแสงทีส่ ่ อง
เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาจาก
เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาจาก
ผ่านผนังเข้ ามา
ทิศทางแสงโดยสังเกตตาแหน่ง ทิศทางแสงโดยสังเกตลักษณะ
ความสว่างของแสงที่ส่องผ่าน แสงที่ทอดบนพื้นดิน
ผนังเข้ามาสู่ พ้นื ที่ภายในไป
พร้อมๆ กับความสัมพันธ์พ้นื ที่
การใช้งานในเรื อน
สามารถมองเห็นการ
สามารถมองเห็นการ
รับรู้ การเปลีย่ นแปลงภาย
เปลี่ยนแปลง และการ
นอกจากแสงทีส่ ่ องผ่านผนังเข้ า เปลี่ยนแปลง และการ
เคลื่อนไหวภายนอกผ่านแสง เคลื่อนไหวภายนอกได้อย่าง
มา
ได้รอบทิศทาง รวมไปถึงใต้
รวดเร็ ว เนื่องจากผนังมีความ
พื้นเรื อนและปริ มาณแสง
โปร่ งแสงและช่องแสงเป็ นเส้น
ค่อนข้างคงที่
ใหญ่กว่าและสามารถมองเห็น
เงาที่เกิดจากบรรยากาศ
ภายนอกได้

87

4.2.3 ความสั มพันธ์ แสงธรรมชาติกบั ผนังของเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า (ในฐานะตัวปิ ดล้อมพืน้ ที)่
รู ปแบบผนังเรื อนของชาวอาข่าในหมู่บา้ นอังหล่อที่พบมีท้ งั หมด 2 รู ปแบบคือผนังตีฟากและ
ผนังสานลายสอง และเรื อนที่ มีผนังแบบสานลายสองนั้นมี อยู่เพียงหลังเดี ยวในหมู่บา้ นอังหล่อ เมื่ อ
ผูว้ จิ ยั เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของเรื อนผนังไม้ไผ่สานลายสอง เขาได้เล่าว่า เคยเข้าไปทางานในเมืองเพื่อหา
เงินมาทาบ้านใหม่แต่เงินยังไม่พอจะทาบ้านปูนเหมือนหลายๆ หลังในหมู่บา้ นที่ค่อยๆ ทยอยเปลี่ยน
กัน จึงเปลี่ ยนผนังเรื อนเป็ นผนังไม้ไผ่สานลายสองแทนมันทนกว่า สวยกว่า ทายากกว่า ใช้เวลานาน
กว่า และแพงกว่าผนังไม้ไผ่ตีฟาก ผูว้ ิจยั จึงถามต่อว่า “แล้วอ้ายมี เงิ น ทาไมไม่เปลี่ ยนเป็ นปูนเลยทั้ง
หลัง ทาไมเปลี่ยนแค่เสาเรื อน” เจ้าของเรื อนตอบกลับมาว่า “เฮาอยูไ่ ม่เป็ น แต่บา้ นจะพังเลยเปลี่ยนเสา
ก็พอ” แต่พอผูว้ ิจยั ขอเข้าไปดูภายในเรื อน กลับพบว่าพื้นที่ภายในเรื อนมีการแบ่งสัดส่ วน กั้นเป็ น 2
ห้องนอน ครั วไฟแยกออกไปนอกเรื อนคล้ายๆ แบบบ้านในเมื อ ง ภายในเรื อน มี เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า
อุปกรณ์ ทนั สมัยต่างๆ มากกว่าเรื อนหลังอื่นๆ ในหมู่บา้ น ซึ่ งสิ่ งของเหล่ านี้ อาจเป็ นสิ่ งที่ บ่งบอกถึ ง
ฐานะครอบครั วได้ แต่ พ อผูว้ ิจยั ลองนั่งสั งเกตพื้ นที่ ภายในเรื อนนั้นกลับ พบว่าการจัดพื้ นที่ ภายใน
ตาแหน่งและทิศทางการใช้สอยพื้นที่น้ นั ก็ยงั คงเหมือนเรื อนอื่น ๆ ในหมู่บา้ น จากการพูดคุยสอบถาม
เกี่ ยวกับผนังเรื อนนั้น จะเห็ นได้ว่าชาวอาข่าก็ยงั ชอบที่ จะดารงชี วิตอยู่โดย ไม่ตดั ขาดจากธรรมชาติ
ภายนอก และยังเลือกใช้ผนังไม้ไผ่อยู่ จากการศึกษาครอบครัวนี้ ทาให้ผวู ้ ิจยั อธิ บายได้วา่ ผนังเรื อนที่
สร้างจากปูนที่แข็งแรงคงทนกว่าก็ไม่ได้ทาให้เจ้าของเรื อนอาศัยอยูอ่ ย่าง มีความสุ ขได้ อาจเป็ นเพราะ
ความเคยชินของชาวอาข่าที่ยงั ตัดขาดตัวเองกับธรรมชาติภายนอกไม่ได้
ดังนั้นข้อมูลภาคสนามสามารถย้อนกลับมาอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับผนังไม้ไผ่
เรื อนพื้นถิ่นอาข่านั้น ถือได้วา่ ผนังมีความสาคัญที่ทาหน้าที่เป็ นทั้งตัวปิ ดล้อม หน้าต่างเปิ ดรับแสงและ
ระบายอากาศได้ในเวลาเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การเชื่ องโยงมนุษย์กบั สภาพธรรมชาติ
ภายนอกไม่ให้ตดั ขาดออกจากกัน
ผลการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามด้ านปรากฏการณ์แสง
การเก็บข้อมูลด้านปรากฏการณ์ จากการไปสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ แสง
ที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้ืนที่ ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การเปลี่ยนแปลงของเวลา และความสัมพันธ์
แสงธรรมชาติกบั ผนัง (ในฐานะตัวปิ ดล้อมพื้นที่) ปรากฏการณ์แสงในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า อธิ บายได้วา่
แสงสลัวในสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น คือปั จจัยหลักที่ช่วยให้เกิดปรากฏการณ์แสงและความสัมพันธ์ต่าง
ๆ กับโลกสภาพแวดล้อมภายนอกของพื้นที่น้ นั ๆ กับสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น ปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่
เกิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาเช่ น ลม แสงอาทิ ตย์ อากาศ อุ ณ หภู มิ เป็ นต้น ส่ งผลต่ อลัก ษณะแสงที่ มี ก าร
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เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ชาวอาข่าจึงอาศัยการรับรู้และประสบการณ์ ในการดารงชี วิตให้สัมพันธ์กบั
ธรรมชาติอยูต่ ลอดเวลา
ปรากฏการณ์ แสงทีส่ ่ งผลการรับรู้ พนื้ ทีใ่ นเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
ในการรับรู ้ พ้ืนที่ของผูอ้ าศัยนั้น เรื อนพื้นถิ่ นอาข่า ถื อได้ว่าเป็ นสถานที่ที่ทาให้เห็นว่าการใช้
พื้นที่ เรื อนเกิ ดจากประสบการณ์ ในการดารงชี วิตที่สัมพันธ์กบั ธรรมชาติ แสงธรรมชาติ คือตัวกลาง
สาคัญที่ เป็ นตัวกาหนดการใช้สอยพื้นที่ และการรับรู ้ พ้ืนที่ ภายในเรื อน เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
เรื่ องของความทรงจาหรื อความรู ้ สึกคุ น้ เคยกับพื้นที่น้ นั ๆ ของชาวอาข่า อธิ บายได้ว่ากายภาพพื้นที่
ส่ งผลต่อรู ปแบบการสร้างเรื อนพื้นถิ่นอาข่า เรื อนที่สร้างความสัมพันธ์และความคุน้ เคยกับธรรมชาติ
ภายนอก แสงธรรมชาติที่ส่องผ่านผนังเข้ามาในเรื อนส่ งผลต่อ การกระตุน้ ความทรงจาต่อพื้นที่ที่ใช้
งานเป็ นประจาจนกลายเป็ นความคุน้ เคย พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของชาวอาข่าจะซ้ า ๆ เดิมๆ ตั้งแต่เด็ก
จนถึ ง ผู ้ใ หญ่ เช่ น การงานใช้ พ้ื น ที่ ต่ า ง ๆ ภายในเรื อ น การจัด วางผัง เรื อ นจากความเคยชิ น ของ
พฤติ กรรมการอยู่อาศัยของชาวอาข่ า สิ่ งเหล่ านี้ เกิ ดจากประสบการณ์ ที่ ส ร้ างความทรงจาให้แต่ล ะ
บุ ค คล เมื่ อ ผูว้ ิจยั สอบถามผูอ้ าศัย ว่า “ท าไมถึ ง ใช้ส อยพื้ น ที่ แบบนี้ ” ผูอ้ าศัย ชาวอาข่ าตอบเพี ย งว่า
“เขาอยู่ก ันอย่างนี้ เฮาก็ อยู่อย่างนี้ ซิ ” ประโยคนี้ ท าให้ผูว้ ิจยั เข้าใจค าว่า Intimacy หรื อความคุ ้นเคย
ความเคยชินในพื้นที่ส่วนตัว ถึงแม้พ้ืนที่เรื อนเป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ถูกปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ที่ไม่มีช่อง
แสงขนาดใหญ่ชดั เจน แต่พ้นื ที่ทุกส่ วนในเรื อนถูกออกแบบรองรับการใช้งานจากแสงอาทิตย์เป็ นหลัก
จึงสามารถอธิ บ ายต่อได้ว่า เมื่ อไหร่ ก็ตามที่ แสงส่ องผ่านผนังมาที่ จุดเดิ มเวลาเดิ มจะทาให้ความฟุ้ ง
ความทรงจา ความเคยชิ น เกิ ด ขึ้ น จนกลายเป็ นกิ จวัต รประจาวัน ของชาวอาข่ า จากการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ แ สงกับ การรั บ รู ้ พ้ื น ที่ ใ นเรื อ นพื้ น ที่ อ าข่ า อธิ บ ายได้ว่า สิ่ ง แวดล้อ มโดยเฉพาะแสง
ธรรมชาติคือตัวกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ยู่อาศัยกับเรื อนได้เป็ นอย่างดี แสงธรรมชาติช่วย
กระตุ น้ ประสาทสัมผัสต่อการรั บรู ้ พ้ื นที่ ส่ งผลให้ผอู ้ าศัยเกิ ดความคุ น้ เคยกลายเป็ นความทรงจาต่อ
พื้นที่เรื อน อธิ บายได้วา่ พื้นที่ส่วนตัวคือบริ เวณที่แสงส่ องผ่านผนังไม้ไผ่เวลาเช้า พื้นที่ครัวคือพื้นที่ที่
แสงส่ องเข้ามาทางทิศตะวันตกเยื้องทิศใต้ของเรื อน พื้นที่ทากิจกรรมส่ วนตัวอื่นๆ คือบริ เวณพื้นที่ติด
ผนังที่เหลือรอบเรื อน และพื้นที่พบปะกันคือพื้นที่มืดสลัวกลางเรื อน
แสงธรรมชาติกบั การเปลี่ยนแปลงของเวลาในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
จากข้อมูลที่เขียนผ่านประสบการณ์ การพยายามสนทนาสั้น ๆ กับเจ้าของเรื อนชาวอาข่านั้น
สามารถอธิ บายได้ว่าชาวอาข่ายังใช้แสงอาทิตย์เป็ นนาฬิ กาในการดาเนิ นชี วิต และจากประโยคสั้นๆ
ที่ชาวอาข่าพูดว่า “ตื่นเอง ฟ้ าแจ้งเฮาก็ตื่น” จะเห็นได้วา่ ชาวอาข่ายังคงพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
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ในการท ากิ จวัตรประจาวัน ซึ่ งสามารถอธิ บ ายต่ อได้ว่า เรื อนพื้ นถิ่ นอาข่ าที่ ไม่ ได้ถู กออกแบบจาก
สถาปนิ กแต่ถูกสร้ างขึ้ นจากภูมิปั ญญาที่ สื บทอดกันมาหลายช่ วงอายุคน รู ป แบบเรื อนแต่ละหลังมี
ความแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะทางกายภาพพื้นที่ที่มีความหลายหลายผสมผสานกัน วัสดุที่
ใช้ในการก่อสร้างที่เป็ นไม้ไผ่น้ นั เป็ นการก่อสร้างที่เรี ยบง่าย ปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ที่ยอมให้แสงส่ อง
ผ่านผนังเข้ามาในเรื อน และแสงก็เคลื่ อนไหวไปตามทิ ศทางของแสงอาทิ ตย์โดยไม่มีการออกแบบ
หรื อจัดระเบียบช่ องแสงใด ๆ การที่ ผนังเรื อนไม้ไผ่ยอมให้แสงส่ องผ่านเข้ามาตามการเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมโดยไม่มีการควบคุ ม หรื อกาหนดรู ปทรงของแสงนั้น ทาให้วิเคราะห์ ได้ว่าผนัง
เรื อนพื้นถิ่ นอาข่า คือตัวเชื่ อมโยงธรรมชาติ คนและสถาปั ตยกรรมเข้าด้วยกัน ผูอ้ าศัยสามารถสัมผัส
ธรรมชาติภายนอกได้ และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแสงที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่ได้ตลอดเวลา ทุกวัน
ทุกฤดู ตลอดทั้งปี ไม่วา่ จะเป็ นผนังไม้ไผ่สานลายสองหรื อผนังไม้ไผ่ตีฟากที่ให้ช่องแสงที่มีลกั ษณะ
แตกต่างกันก็ตาม แสงธรรมชาติเข้ามามีบทบาทในการบ่งบอกเวลา บอกการเปลี่ ยนแปลงและสร้าง
ความเคลื่ อนไหวในพื้นที่เรื อน สิ่ งเหล่านี้ คือสิ่ งที่ช่วยกระตุน้ ประสาทสัมผัสและสร้างประสบการณ์
แห่งพื้นที่แก่ผอู ้ าศัยได้เป็ นอย่างดี
แสงธรรมชาติกบั ผนังไม้ ไผ่เรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
จากการสนทนากับเจ้าของเรื อนที่ สร้างด้วยผนังไม้ไผ่สานลายสองนั้น ทาให้ผวู้ ิจยั เข้าใจถึ ง
การเลื อกใช้รูป แบบผนังเช่ น นี้ ในการสร้ างเรื อน และเข้าใจถึ งคุ ณ ค่ าของผนังเรื อนมากยิ่งขึ้ น จาก
ประโยคที่ ผวู ้ ิจยั ได้ถามไปว่า “แล้วอ้ายมีเงิ น ทาไมไม่เปลี่ ยนเป็ นปูนเลยทั้งหลัง ทาไมเปลี่ ยนแค่เสา
เรื อน” เจ้าของเรื อนตอบกลับมาว่า “เฮาอยูไ่ ม่เป็ น แต่บา้ นจะพังเลยเปลี่ยนเสาก็พอ” จากคาว่า “เฮาอยู่
ไม่เป็ น” ผูว้ ิจยั สามารถขยายความได้ว่า การเปลี่ ยนผนังเรื อนที่ แข็งแรงกว่า แต่มนั ก็มิได้ทาให้ผูอ้ ยู่
อาศัยอยูอ่ ย่างคุน้ เคย อยูอ่ ย่างมีความสุ ข หรื ออยูอ่ ย่างปลอดภัยได้ เมื่อย้อนกลับไปวิเคราะห์คาว่า ผนัง
เรื อ น กับ ค าว่ า Original shell ในบทความ The poetics of space ได้ว่ า บ้า นต้น แบบที่ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ ไม่ ว่าจะเป็ นองค์ประกอบ การจัดวางพื้ นที่ ต่างๆ จะเปลี่ ยนไปเช่ นไร ความแข็งแรง
ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ผ นั ง คอนกรี ต แต่ อ ยู่ ที่ ค วามรู ้ สึ กของผู ้อ าศัย และเมื่ อ วิ เคราะห์ ร่ วมกั บ บทความ
สถาปั ต ยกรรมคื อบ้านแห่ งจิ ตใจมนุ ษ ย์ จากหนังสื อจิ ตวิท ยาสถาปั ตยกรรมมนุ ษ ย์ป ฏิ สั น ถาร จะ
วิเคราะห์ต่อได้วา่ ผนังเรื อนของชาวอาข่าสามารถสร้างประสบการณ์ ความทรงจา ความคุน้ เคย สร้าง
บรรยากาศที่เป็ นลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงช่วยสร้างความงามให้กบั เรื อนได้ เรื อนพื้นถิ่นอาข่าจึงมิใช่
สิ่ งประดิ ษฐ์ในสภาพแวดล้อมนั้นแต่เป็ นเรื อนที่ มีธรรมชาติเข้ามาเกี่ ยวข้อง สามารถกล่าวได้ว่าผนัง
เรื อนไม้ไผ่ทาให้ผอู ้ าศัยรับรู้ ตระหนักถึงอิทธิ พลสภาพแวดล้อมภายนอก แสงที่ส่องลอดผ่านรู พรุ น
เล็ก ๆ ของผนังเป็ นเพียงตัวกลางหนึ่งที่ช่วยให้ คน+สถานที่+ธรรมชาติไม่ตดั ขาดกันโดยสิ้ นเชิง
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ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั ผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่ น สามารถวิเคราะห์ต่อได้ว่าผนังไม้ไผ่
เรื อนพื้ น ถิ่ น ถื อได้ว่าเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ที่ ท าหน้าที่ ปิ ดล้อม สร้ างขอบเขต แบ่ งพื้ น ที่ ภายใน
ภายนอกอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้ตดั ขาดการเชื่ อมโยงธรรมชาติภายนอกสู่ ภายใน เป็ นเพราะผนังไม้ไผ่มี
คุณสมบัติพิเศษ มีความโปร่ งและพรุ น นอกเหนื อจากแสงที่สามารถส่ องผ่านได้ ผนังไม้ไผ่ยงั ช่วยเปิ ด
ประสาทสัมผัสการรับรู้ดา้ นอื่น ๆ ได้เช่น อุณหภูมิของแสง กลิ่นไอจากภายนอก รวมไปถึงความงาม
จากแสงและเงาที่เกิ ดขึ้นภายในเรื อน สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของแสงธรรมชาติที่ส่งผลต่อการ
ดาเนิ นชี วิตประวันของชาวอาข่า ผนังไม้ไผ่คือเปลือกอาคารรู ปแบบหนึ่ งที่ถึงแม้ไม่สวยงาม ไม่เรี ยบ
เนี ยน ไม่เป็ นระเบี ยบ แต่คุณสมบัติของผนังไม้ไผ่สามารถสร้ างมิ ติแสงเงาที่สร้างบรรยากาศที่เป็ น
เอกลักษณ์ให้กบั สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นคุณค่าของผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่นของชาว
อาข่ากล่าวได้วา่ ผนังไม้ไผ่ของเรื อนคือเกาะกาบังเรื อนที่สร้างความรู ้สึกอุ่นใจและปลอดภัยให้กบั ชาว
อาข่า ถึ งแม้ว่าไม้ไผ่มิใช่ วสั ดุ ที่แข็งแรงทนทานก็ตาม ชาวอาข่ามิได้กลัวการเปลี่ ยนแปลงธรรมชาติ
ภายนอกใดๆ เพราะผนังไม้ไผ่ช่วยให้ชาวอาข่าที่ อาศัยอยู่ในเรื อนสัมผัสและยอมรับสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ภายนอก จนกลายเป็ นความคุน้ เคยในการดารงอยูท่ ี่สัมพันธ์กบั ธรรมชาติตลอดเวลา
การตีความหมายของปรากฏการณ์แสงในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
การตี ความหมายของปรากฏการณ์ แสงในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่าในเชิ งคุ ณ ค่าของแสงสามารถ
อธิ บายได้จาก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แสงกับการรับรู ้พ้ืนที่ได้วา่ คุณค่าของแสงในเรื อนพื้นถิ่นอา
ข่าจะสัมพันธ์กบั การใช้สอยพื้นที่ภายในที่ส่งผลต่อประสบการณ์ การรับรู ้พ้ืนที่ กล่าวคือรู ปแบบการ
ใช้งาน การจัดวางพื้นที่ ภายในโดยมิ ได้ออกแบบตามหลักการแต่ใช้ทิศทางของแสงธรรมชาติ เป็ น
ตัวกาหนดสิ่ งเหล่านี้ ได้อย่างชัดเจน ประสบการณ์ ที่ชาวอาข่าทาซ้ ากัน สื บทอดกันมาจนกลายเป็ น
รู ป แบบเฉพาะของเรื อ นพื้ น ถิ่ น ชาวอาข่ า แสงสร้ างเรื อ นให้ มี ชี วิต ชี ว าตามทิ ศ ทางของแสงและ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติภายนอก นอกเหนือจากความหมายในเชิงคุณค่าของแสงในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
แล้วนั้น แสงยังสร้ างความงามที่ ไม่อาจคาดเดาได้ว่าความงามแสงนั้นจะปรากฏขึ้ นเมื่ อใด เวลาใด
สภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้นที่จะเป็ นตัวกาหนด แสงคือตัวกลางที่สามารถแสดงหรื อปรากฏให้รับรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลงได้ท้ งั มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าและอุณหภูมิที่สัมผัส แสงที่เกิดในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
ส่ วนมาก คือแสงที่ส่องลอดผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามาในพื้นที่ภายในเรื อน ชาวอาข่าใช้แสงในการบอกเวลา
และแสงที่ เคลื่ อนที่ ไปตามช่ วงเวลาและสภาพแวดล้อมภายนอกยังส่ งผลต่ อวิถี ชี วิตของชาวอาข่ า
นอกเหนื อคุ ณ ค่าจากการใช้ป ระโยชน์ จากแสงแล้ว ความสว่างที่ ป รากฏบนความมื ดสลัวในพื้ น ที่
ภายในนั้นคือความงาม สื่ อถึ งอารมณ์ แบบพื้นถิ่ นที่มีความเพียงพอ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ถึงแม้จะถูกปิ ดล้อมรอบด้านแต่ก็ไม่ได้ถูกตัดขาดจากธรรมชาติภายนอก กล่าวได้วา่ เมื่อเข้าไป
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อยู่ใ นเรื อ นพื้ น ถิ่ น อาข่ า ความรู ้ สึ ก เหมื อ นอยู่ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ชี วิ ต ตลอดเวลา ดัง นั้ น จะอธิ บ ายได้ว่ า
ความสั ม พัน ธ์ แสงกับ เรื อนพื้ น ถิ่ น อาข่ า แสงคื อสิ่ งที่ ช่ วยสร้ างเรื อ นให้ มี ชี วิตตามสภาพแวดล้อ ม
กระตุน้ การรับรู ้ของคน สร้างประสบการณ์ให้ชาวอาข่าเข้าใจถึงการดารงอยูท่ ี่สัมพันธ์กบั ธรรมชาติที่
เป็ นอยู่ (being-in-the-world) เชื่อมโยงธรรมชาติ คน และเรื อน ไม่ให้ตดั ขาดออกจากกัน
4.3 สรุ ปข้ อมูล
สรุปการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ด้ านกายภาพ

2.ด้ านปรากฏการณ์ แสง

1.อธิ บ ายความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวเรื อ น

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผนังและลักษณะ

และทิศทางของแสงธรรมชาติ

แสงที่เกิดขึ้นจากการลอดผ่านผนังไม้ไผ่ที่ส่งผล

2.อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแสง

ต่อการรับรู ้พ้นื ที่

ธรรมชาติกบั การใช้พ้นื ที่ภายใน

2 . อ ธิ บ าย ลั ก ษ ณ ะ แ ส ง ใน เรื อ น กั บ ก าร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

แผนภาพที่ 4.1 การสรุ ปข้อมูล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านกายภาพทั้งหมด สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อน
พื้ นถิ่ นอาข่าและทิ ศ ทางของแสงธรรมชาติ ได้ว่า ทิ ศ ทางของแสงธรรมชาติ น้ ัน คื อตัวกลางส าคัญ
ในการตั้งเรื อนของชาวอาข่ า เนื่ องจากการตั้งเรื อนของชาวอาข่าไม่ ไ ด้ต้ งั เรื อนไปทิ ศ ทางเดี ยวกัน
ทั้งหมดแต่จะหันเรื อนไปทางทิศเหนื อและทิศตะวันออก ในการสร้างเรื อนของชาวอาข่านั้นจะพึ่งพา
ทิศทางแสงธรรมชาติ เป็ นอย่างมาก กล่าวคือทิ ศทางแสงธรรมชาติส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการตั้ง
เรื อนและการออกแบบพื้นที่ ภายในเรื อนเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากทิ ศทางแสงนั้นส่ งผลต่อการสร้ าง
ประสบการณ์ในใช้งานของพื้นที่ภายในเรื อนของชาวอาข่า ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ การตั้งเรื อนของ
ชาวอาข่าจะขึ้นอยู่กบั ทิศทางแสงธรรมชาติมากกว่าความเชื่ อในด้านอื่น ๆ การตั้งเรื อนที่สัมพันธ์กบั
ทิศทางแสงและแสงที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่น้ นั ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแสงธรรมชาติกบั การใช้
งานพื้นที่ภายในได้อย่างชัดเจน ทิศทางแสง ปริ มาณแสง และเวลาที่แสงส่ องผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามาใน
ตัวเรื อนเป็ นตัวกาหนดในการออกแบบการใช้งานพื้นที่ภายในเรื อน ซึ่ งอธิ บายได้วา่ แสงธรรมชาติน้ นั
ส่ งผลต่อการรั บรู ้ พ้ื นที่ และเป็ นตัวสร้ างประสบการณ์ ต่อการใช้พ้ืนที่ ภายในเรื อนชาวอาข่าได้เป็ น
อย่างดี จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเห็นได้วา่ พื้นที่ที่ติดผนังเรื อนซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีปริ มาณแสงสว่างมาก
ที่สุดในเรื อนคือพื้นที่ที่ใช้ทากิจกรรมทั้งหมดรอบตัวเรื อน แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ทิศทาง
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แสงธรรมชาติดว้ ยเช่นกัน กล่าวคือทิศตะวันออกและทิศทางที่ปริ มาณแสงส่ องเข้ามามากในเวลาเช้า
คือพื้นที่นอนและพื้นที่ส่วนตัว ส่ วนฝั่งตกข้ามที่เยื้องไปทางทิศใต้ของเรื อน คือบริ เวณเตาไฟในเรื อน
สามารถสรุ ปได้ว่า ความมืดสลัวที่เกิ ดภายในเรื อนที่ถูกปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่น้ นั ช่ วยให้เกิ ดแสงเงา
น้ าหนักที่ชดั เจนของแสงที่ส่องผ่านผนังเข้ามา และแสงที่เกิดนี้ คือตัวกาหนดการใช้งานของพื้นที่ต่าง
ๆ ภายในเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้า นปรากฏการณ์ อธิ บ ายได้ว่า แสงจากผนัง ไม้ไ ผ่ คื อเปลื อกอาคาร
รู ป แบบหนึ่ งช่ ว ยเปิ ดประสาทสั ม ผัส การรั บ รู ้ ด้า นต่ า งๆ เชื่ อ มโยงธรรมชาติ ภ ายนอกสู่ ภ ายใน
เป็ นเพราะผนังไม้ไผ่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความโปร่ งพรุ น จึงทาให้แสงส่ องผ่านเข้าไม่ได้โดยไมต้อง
ควบคุ ม เปิ ด – ปิ ดช่ อ งแสงใดๆ สามารถอธิ บ ายได้ว่า แสงคื อ ตัว กลางที่ ช่ ว ยสร้ า งประสบการณ์
ในการดารงชี วิตที่สัมพันธ์กบั ธรรมชาติกระตุน้ การรับรู ้พ้ืนที่ รวมไปถึ งรู ปแบบการใช้พ้ืนที่ ใช้สอย
พื้นที่และความทรงจาต่อพื้นที่ภายในได้เป็ นอย่างดี ผนังไม้ไผ่ คือองค์ประกอบเรื อนที่สามารถสร้าง
ความรู ้สึกถึงความคุน้ เคยกับธรรมชาติภายนอกโดยผ่านการสัมผัสในรู ปแบบต่าง ๆ เช่นการมองเห็ น
ผิวสัมผัส แม้กระทัง่ กลิ่นและเสี ยง การปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่รอบด้านนั้นทาให้เกิดความสลัวในพื้นที่
คือสิ่ งสาคัญที่ ช่วยสร้ างปรากฏการณ์ แสง แต่เอกลักษณ์ ของความสลัวในเรื อนพื้นถิ่ นอาข่านั้นจะมี
ลัก ษณะเป็ นกลุ่ ม ก้อนตรงกลางเรื อน พื้ น ที่ ก ลางเรื อนคื อพื้ น ที่ ที่ มื ดสลัวที่ สุ ด แต่ พ้ื นที่ ก ลางเรื อ น
ดังกล่ าวมิ ใช่ พ้ื น ที่ ส่ วนตัวไม่ มี ก ารก าหนดการใช้งานพื้ นที่ ชัดเจน พื้ นที่ ก ลางเรื อนที่ มื ดสลัวกลับ
กลายเป็ นพื้ นที่ พบปะและทานข้าวของผูอ้ าศัยเรื อน กล่ าวได้ว่าความสลัวของเรื อนอาข่าคื อพื้นที่ ที่
สร้ างปฏิ สัมพันธ์ของผูอ้ าศัย ดังนั้นแสง คือตัวการสาคัญที่สร้างขอบเขตพื้นที่ และส่ งผลต่อการรับรู้
พื้นที่ การเลื อกและกาหนดการใช้งานพื้นที่ภายในเรื อนอาข่า กล่าวสรุ ปได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผนั ง และลัก ษณะแสงที่ เกิ ด ขึ้ นจากการลอดผ่ า นผนั ง ไม้ไ ผ่ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ พ้ื น ที่ ต้อ งอาศัย
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของแต่ละบุคคล
เมื่ออธิ บายถึ งความสัมพันธ์แสงกับการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ นั้น แสงที่ส่องผ่านผนังเข้ามาใน
เรื อนและแสงก็เคลื่อนไหวไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์โดยไม่มีการออกแบบหรื อจัดระเบียบช่ อง
แสงใดๆ การที่ผนังเรื อนไม้ไผ่ยอมให้แสงส่ องผ่านเข้ามาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การ
สังเกตการเปลี่ ยนแปลงจึงต้องอาศัยประสบการณ์ เนื่ องจากแสงมี ความหลากหลายขึ้ นอยู่กบั เวลา
สภาพอากาศ ฤดูกาล รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมต่างๆ จากภายนอก ฉากพื้นดิน คือ
ตัวกลางสาคัญที่ช่วยให้มองเห็นแสงและเงาได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของแสงในเชิ งปรากฏการณ์ แสงในเรื อนพื้นถิ่นกรณี ศึกษาเรื อน
อาข่านั้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั พบความพิเศษ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั แสงธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะ
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ของแสง รวมไปถึงความงามและมิติแสงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายในเรื อนพื้นถิ่น ซึ่ งเหตุผลเหล่านี้
คือแรงบันดาลใจสาคัญที่ทาให้ผวู้ ิจยั ประทับใจ อยากจะศึกษาหาคาอธิ บายความงาม คุ ณค่าของแสง
และหาปั จจัยการเกิ ดลักษณะเฉพาะของแสงในเรื อนพื้นถิ่ น เพื่อนาไปประยุกต์การออกแบบต่อไป
จึ งท าให้ผูว้ ิจยั ต้องศึ กษาข้อมู ล ด้านกายภาพของแสงในเรื อนพื้ นถิ่ น ไปพร้ อมๆ กับ การศึ ก ษาด้าน
ปรากฏการณ์ ดังนั้นการศึกษาลักษณะแสงด้านกายภาพที่เกิ ดขึ้ นในเรื อนพื้ นถิ่ นอาข่าจะเห็ นได้ว่า
ลักษณะของแสงที่ให้บรรยากาศของความเป็ นพื้นถิ่นและเอกลักษณ์ของเรื อนพื้นถิ่นที่สร้างจากไม้ไผ่
หรื อเรื อนเครื่ องผูกจะประกอบด้วยปั จจัยหลายอย่าง ได้แก่ ลักษณะช่องแสง ความโปร่ งพรุ นที่เกิดจาก
ความถี่ ของช่ องแสง การควบคุ ม แสงโดยใช้การซ้อนทับ จากการสาน ปริ ม าณแสงกับ การใช้พ้ื นที่
พื้นที่สลัวกับพื้นที่สว่าง ลักษณะเงามืด การเคลื่อนไหวภายนอก เวลา การจัดวางออกแบบการใช้งาน
พื้นที่เป็ นต้น
ในส่ ว นของการทดลองการออกแบบผู ้วิ จ ัย สามารถวิ เคราะห์ ล ัก ษณะเฉพาะของแสง
ในเรื อนพื้นถิ่นและแบ่งออกมาเป็ น 4 ประเด็นหลักเพื่อเป็ นแนวทางที่สาคัญสาหรับใช้ในการทดลอง
การออกแบบมีดงั นี้
ลัก ษณะเฉพาะของแสงในเรื อ นพื้น ถิ่ น จากกรณี ศึ ก ษาเรื อ นพื้น ถิ่ น อาข่ า แบ่ งออกเป็ น 4
ลักษณะได้ ดังนี้
1. ลักษณะแสงสลัว คลุมเครื อกระจายทัว่ พื้นที่ที่ถูกปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ อธิ บายได้วา่ เมื่อค่า
ความสว่างแสงภายนอกสู ง ความแตกต่างของแสง (Ratio) ระหว่างแสงที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามากับ
ความมืดสลัวของพื้นที่ภายในจะเริ่ มปรากฏชัดเจนมากขึ้น
2. ช่ องแสงหรื อรู ความพรุ นที่ เกิ ดจากการสานและการตี ฟากของผนังไม้ไผ่ ทาให้แสงจาก
ภายนอกสามารถส่ องเข้ามาภายในเรื อนได้รอบทิศทาง
3. พื้ นผิวผนังไม้ไผ่ที่ ข รุ ขระช่ วยลดกระสะท้อนแสงและกรองแสงที่ ส่ งเข้ามา น้ าหนักค่ า
ความสว่างของแสงจึงค่อนข้างสม่าเสมอทัว่ ทั้งเรื อน
4. ความมื ด – ความสว่ า ง หรื อ ค่ า ความสว่ า งของแสงของพื้ น ที่ ภ ายในขึ้ นอยู่ ก ับ การ
เปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติภายนอกไม่สามารถควบคุมได้
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ตารางที่ 4.9 ตารางสรุ ปผลลักษณะการเกิดมิติแสงในเรื อนพื้นถิ่น
ลักษณะการเกิดมิติแสง

1. ความสลัว

2. ความพรุ น

3. พื้นผิว

4. ทิศทางแสงอาทิตย์

5. ความพรุ น

สรุ ป
ความสลัวที่ เกิ ดจากการถูกปิ ดล้อมพื้นโดยผนังไม้ไผ่น้ ันส่ งผลให้
เกิ ด ความแตกต่ า งของแสงระหว่า งแสงภายนอกกับ แสงสลัว ภายใน
กล่าวคือพื้นที่ ภายในยิ่งมีความมืดสลัวมากเพียงใดก็จะสามารถมองเห็ น
จุดแสง เส้นแสง หรื อลาแสงที่ ส่องเข้ามาภายในพื้นที่มากเท่านั้น แสงจะ
ปรากฏตัวให้เห็ นชัดบนฉากที่ มีความมืดสลัวและความสลัวนี้ จะช่วยให้
มองเห็นมิติแสงได้ชนั เจน
ลัก ษณะกายภาพของผนั ง ไม้ไ ผ่ น้ ั นจะมี ช่ อ งแสงทั่ว ทั้ง ผื น ผนั ง
ลักษณะช่องแสงเหล่านี้ เกิดจากจังหวะการตีฟาก และการสานทาให้ผนัง
ไม้ไผ่มีคุ ณ สมบัติโปร่ งแสง จึ งส่ งผลให้แสงสามารถเข้ามาได้ทั่ว และ
สม่าเสมอทั้งเรื อน ตลอดทั้งวันและยังช่วยระบายอากาศ สามารถมองเห็น
การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี
พื้นผิวผนังไม้ไผ่น้ นั มี ความขรุ ขระไม่เรี ยบจึ งส่ งผลให้แสงที่ ส่อง
กระทบพื้ นผนังนั้น แสงจะถูกกรองความสว่างผ่านช่ องแสงและรู แสง
เล็กๆของผนังไม้ไผ่ จนเกิดการสะท้อนแสงและช่วยให้แสงเกิดการหักเห
ขณะที่ ส่ อ งผ่ า นเข้ามาในพื้ น ที่ ภ ายในจนกลายเป็ นมิ ติ แ สงที่ ส ามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน
ทิ ศทางการเคลื่อนที่ ของแสงอาทิ ตย์ ส่ งผลให้เกิ ดความหลากหลาย
ของมิติแสง และแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลง
ทิศทาง ไม่สามารถคาดเดาได้ รวมไปถึงบรรยากาศท้องฟ้ าและฤดูกาลต่าง
เช่นกัน
ลัก ษณะกายภาพของผนั ง ไม้ไ ผ่ น้ ั นจะมี ช่ อ งแสงทั่ว ทั้ง ผื น ผนั ง
ลักษณะช่องแสงเหล่านี้ เกิดจากจังหวะการตีฟาก และการสานทาให้ผนัง
ไม้ไผ่มีคุ ณ สมบัติโปร่ งแสง จึ งส่ งผลให้แสงสามารถเข้ามาได้ทั่ว และ
สม่าเสมอทั้งเรื อน ตลอดทั้งวันและยังช่วยระบายอากาศ สามารถมองเห็น
การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี

95

ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
สรุ ป

ลักษณะการเกิดมิติแสง

6. ความพรุ น

7. พื้นผิว

8. ทิศทางแสงอาทิตย์

ลักษณะกายภาพของผนังไม้ไผ่น้ ันจะมี ช่องแสงทั่วทั้งผืนผนัง
ลักษณะช่ องแสงเหล่านี้ เกิ ดจากจังหวะการตีฟาก และการสานทาให้
ผนังไม้ไผ่มีคุณสมบัติโปร่ งแสง จึ งส่ งผลให้แสงสามารถเข้ามาได้ทวั่
และสม่ าเสมอทั้งเรื อน ตลอดทั้งวันและยังช่วยระบายอากาศ สามารถ
มองเห็นการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก
ได้ดี
พื้นผิวผนังไม้ไผ่น้ นั มีความขรุ ขระไม่เรี ยบจึงส่งผลให้แสงที่ส่อง
กระทบพื้นผนังนั้น แสงจะถูกกรองความสว่างผ่านช่องแสงและรู แสง
เล็กๆของผนังไม้ไผ่ จนเกิดการสะท้อนแสงและช่วยให้แสงเกิดการหัก
เหขณะที่ ส่องผ่านเข้ามาในพื้นที่ภายในจนกลายเป็ นมิติแสงที่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน
ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดความหลากหลาย
ของมิ ติ แสง และแต่ ล ะช่ ว งเวลาก็ จ ะแตกต่ า งกั น ไปตามการ
เปลี่ ย นแปลงทิ ศ ทาง ไม่ ส ามารถคาดเดาได้ รวมไปถึ ง บรรยากาศ
ท้องฟ้ าและฤดูกาลต่างเช่นกัน
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