บทที่ 5
การทดลองการออกแบบและงานออกแบบ
จากการเก็บข้อมูลและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที่ 4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่จะนามาสู่
แนวคิดในกระบวนการทดลองการออกแบบและงานออกแบบ โดยนาข้อมูลที่วิเคราะห์ดา้ นกายภาพ
มาทดลองการออกแบบเพื่อหารู ปแบบแสงที่ ใกล้เคียงและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั
ผ่านปรากฏการณ์ แสงที่ ป รากฏขึ้ น ในงานออกแบบได้ ผลสรุ ป จากการวิเคราะห์ เชิ งเปรี ย บเที ย บ
ลักษณะพฤติ กรรมแสงของรู ปแบบพื้นถิ่ นผนังไม้ไผ่สานลายสองและเรื อนพื้นถิ่ นผนังไม้ไผ่ตีฟาก
ข้อมูลด้านกายภาพ ผูว้ ิจยั เลือกใช้ลกั ษณะที่คล้ายกันในการเกิ ดลักษณะเฉพาะของแสงที่พบในเรื อน
พื้นถิ่นทั้ง 2 รู ปแบบมารวมกัน แล้วเลือกรู ปแบบผนังไม้ไผ่เพียงหนึ่ งรู ปแบบมาใช้ในการทดลองการ
ออกแบบ ซึ่ งผู ้วิ จ ัย เลื อ กรู ป แบบผนั ง ไม้ไ ผ่ส านลายสองมาใช้ ใ นการทดลอง เนื่ อ งจากลัก ษณะ
พฤติกรรมแสงที่เกิดมีความหลากหลายมากกว่ารู ปแบบผนังไม้ไผ่ตีฟาก และที่สาคัญลวดลายของการ
สานลายสองมีความน่าสนใจในการนาไปประยุกต์การออกแบบ
ในส่ วนข้อมู ล ที่ ได้จากการวิเคราะห์ ด้านอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ความงาม จากประสบการณ์
ของผูว้ ิจยั การสรุ ปผลการวิจยั จะอธิ บายและถ่ายทอดผ่านงานออกแบบเพื่ออธิ บายหัวข้องานวิจยั นี้ คือ
“มิติแสงและการรับรู ้ ของแสงที่ พบในเรื อนพื้นถิ่ น” โดยอธิ บายและถ่ายทอดผ่านงานออกแบบการ
ประยุก ต์รูปแบบผนังไม้ไผ่ของเรื อนพื้นถิ่ นอาข่า ผนังที่ มีค วามส าคัญและเป็ นตัวกลางที่ ท าหน้าที่
กระตุ ้นการรั บ รู ้ ข องผูท้ ี่ เข้าไปในพื้ น ที่ แสงคื อสิ่ งที่ ก ระตุ ้นให้ เกิ ดความฟุ้ งทางความคิ ดและสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้พ้นื ที่และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติภายนอก โดยแสงที่ปรากฏใน
งานออกแบบจะช่วยก่อให้เกิดการรับรู ้ประสบการณ์ต่อมิติแสงจากเรื อนพื้นถิ่นของผูท้ ี่เข้าไปในพื้นที่
ในขั้นตอนการทดลองการออกแบบนั้นได้เปลี่ยนวัสดุ จากไม้ไผ่เป็ นวัสดุ อื่นๆ เข้ามาใช้ เช่ น
กระดาษ และแผ่นโฟม เนื่องจากในการทดลองจะทาการศึกษาว่าวัสดุอื่นๆ สามารถสร้างลักษณะของ
มิติแสงได้หรื อไม่ เพื่อที่จะสามารถเป็ นแนวทางต่อไปในการประยุกต์การออกแบบเพื่อลดการใช้วสั ดุ
ธรรมชาติ แต่ยงั คงลักษณะหรื อใกล้เคียงของมิติแสงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภายในได้
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5.1. กายภาพของแสงในเรือนพืน้ ถิ่นอาข่ า
ลักษณะเฉพาะของแสงในเรื อนพื้นถิ่นกรณี ศึกษาเรื อนพื้นถิ่นอาข่าแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะได้ดงั นี้
1.1 ลักษณะแสงสลัว คลุมเครื อกระจายทัว่ พื้นที่ที่ถูกปิ ดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ อธิ บายได้วา่ เมื่อ
ค่าความสว่างแสงภายนอกสู ง ความแตกต่างของแสง (Ratio) ระหว่างแสงที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามา
กับความมืดสลัวของพื้นที่ภายในจะเริ่ มปรากฏชัดเจนมากขึ้น
1.2. ช่ องแสงหรื อรู ค วามพรุ น ที่ เกิ ดจากการสานและการตี ฟ ากของผนังไม้ไ ผ่ ท าให้แสง
จากภายนอกสามารถส่ องเข้ามาภายในเรื อนได้รอบทิศทาง
1.3. พื้ นผิวผนังไม้ไผ่ที่ ขรุ ข ระช่ วยลดกระสะท้อนแสงและกรองแสงที่ ส่ งเข้ามา น้ าหนัก
ค่าความสว่างของแสงจึงค่อนข้างสม่าเสมอทัว่ ทั้งเรื อน
1.4. ความมื ด - ความสว่ า งหรื อค่ า ความส ว่ า งของแสงของพื้ นที่ ภ ายในขึ้ นอยู่ ก ั บ
การเปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติภายนอกไม่สามารถควบคุมได้
5.2. วิธีการพัฒนาการทดลองออกแบบ
ลักษณะแสงที่วิเคราะห์ดา้ นกายภาพคือคุณสมบัติหลักที่ตอ้ งยังคงอยูใ่ นงานออกแบบ ดังนั้น
การทดลองการออกแบบจะขยายผลจากการวิเคราะห์สู่วิธีการพัฒนาการทดลองออกแบบ มีข้ นั ตอน
ทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้
5.2.1 การทดลองจากการถอดรู ปแบบการสานผนังลายสองออกมาเป็ นสั ดส่ วนโดยสังเกต
จากการขัดสาน ซ้อนทับ ขึ้น-ลง ต่างๆ ที่เกิ ดจากกระบวนการสานลายสอง ซึ่ งพบว่าการเรี ยงตัวของ
ลายสองจะทับกัน 4 แถว เมื่อครบ 4 แถวลายสานจะวนกลับมาเริ่ มทับกันใหม่เช่นนี้ไปเรื่ อยๆ ลายสอง
จึงเรี ยงกันเป็ นเส้นเฉี ยงทัว่ ทั้งผืน จากการศึกษาลวดลายของการสานลายสองนั้นได้ทดลองลดทอน
รู ปแบบการสานลง เพื่อต้องการหารู ปแบบที่ น่าสนใจมากขึ้นจากรู ปแบบเดิ ม แต่ในการทดลองนั้น
ยังคงใช้การเรี ยงตัวในการสานลายสองเป็ นหลักในการออกแบบ
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ภาพที่ 5.1 รู ปแบบการสานผนังลายสอง
5.2.2 คลี่คลายรู ปแบบจาก 2 มิติให้ เป็ น 3 มิติ โดยการยืดรู ป แบบของลายสองขึ้ นให้เป็ น
ลักษณะของกล่องสี่ เหลี่ ยม โดยเริ่ มต้นการทดลองจากกล่องแนวนอน(เส้นนอนของลายสอง)ยืดขึ้น
ด้านบน ส่ วนกล่องแนวตั้ง(เส้นตั้งของลายสาน)ยืดลงด้านล่างดังภาพที่ 5.2 และ 5.3 ซึ่ งพบว่าวิธีการ
ทดลองนี้ ทาให้เห็ นช่ องแสงชัดขึ้นและทาให้แผ่นสานลายสองจากที่ เป็ น 2 มิติแบนราบแข็งแรงขึ้ น
สามารถดัด บิดโค้งเป็ นโครงสร้างได้ดว้ ยตัวเอง

ภาพที่ 5.2 การคลี่คลายรู ปแบบจาก 2 มิติให้เป็ น 3 มิติ

ภาพที่ 5.3 การทดลองคลี่คลายรู ปแบบจาก 2 มิติให้เป็ น 3 มิติ
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ในการทดลองคลี่คลายจาก 2 มิติเป็ น 3 มิติน้ นั จะเห็ นได้วา่ เป็ นการลดทอนรู ปแบบการสาน
ออกไปแต่สิ่งที่ เก็บไว้คือลักษณะช่ องแสงที่ เกิ ดขึ้นจากการซ้อนทับสลับกันของกล่ องสี่ เหลี่ ยมของ
รู ปแบบสานลายสองที่ได้จากการทดลองจากการถอดรู ปแบบการสานผนังลายสองในขั้นตอนแรก
5.2.3 การซ้ อนทับ ในรู ปแบบ 3 มิติ ท าให้ผืน แผ่น สานลายสองแข็งแรงขึ้ น เป็ นโครงสร้ าง
ในตัวเอง ซึ่ งจากเดิ มผืนแผ่นสานลายสองจะสามารถปิ ดล้อมเป็ นพื้ นที่ ได้ก็ต่อเมื่ อมี เสาเป็ นตัวยึด
สังเกตได้จากภาพที่ 5.4 แต่เมื่อทาเป็ นกล่อง 3 มิติผวู้ ิจยั จึงทดลองบิดโค้งเพื่อให้เกิดโครงสร้างได้ดว้ ย
ตัวของมันเอง พบว่าลักษณะโค้งดังกล่าวสามารถปิ ดล้อมพื้นที่ได้ดว้ ยตัวเอง เกิ ดเงาสลัวในพื้นที่ข้ ึน
และแสงสามารถเข้ามาตามช่องแสงได้ทวั่ ทั้งพื้นที่ที่ถูกปิ ดล้อม
การทดลองในขั้น ตอนนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ดึ ง คุ ณ สมบัติ ค าว่า ผื น แผ่น ผนัง ผนัง ผื น ใหญ่ ห นึ่ งผื น
สามารถเป็ นโครงสร้ างที่ อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ ใช้รอยต่อสั งเกตได้จากภาพที่ 5.5 ดังนั้น
การเลือกใช้รูปฟอร์ มโค้งสามารถสร้างลักษณะแสงและบรรยากาศในพื้นที่ที่ถูกปิ ดล้อมได้ตามข้อมูล
ที่วเิ คราะห์ในข้างต้นคือแสงจากภายนอกสามารถส่ องเข้ามาภายในเรื อนได้รอบทิศทาง
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ภาพที่ 5.4 ลักษณะการปิ ดล้อมสู้แนวคิดการบิดโค้ง
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ภาพที่ 5.5 การทดลองบิดโค้งเพื่อให้เกิดโค้งสร้าง
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ภาพที่ 5.6 หุ่นจาลองการทดลองบิดโค้งโครงสร้าง
จากการสังเกตลักษณะแสงที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ของโครงสร้ าง 3 มิ ติที่ เกิ ดจากการเรี ยงตัว
ตามแนวนอน(เส้ น นอนของลายสอง)ยืดขึ้ นด้านบนและกล่ องแนวตั้ง(เส้ น ตั้งของลายสาน)ยืดลง
ด้านล่าง ผูว้ ิจยั ได้ทดลองสลับด้านจากบนเป็ นล่างดังภาพที่ 5.7 กล่าวคือเรี ยงกล่องแนวตั้งไว้ดา้ นบน
เรี ยงกล่ องแนวนอนไว้ด้านล่ าง จากการสั งเกตความเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะแสงที่ เกิ ดขึ้ น นั้น พบว่า
ลักษณะแสงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงใดๆจึงอธิ บายได้วา่ คุณสมบัติการเรี ยงตัวของ
แนวกล่อง 3มิติน้ นั ไม่ส่งผลต่อลักษณะแสงที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 5.7 การทดลองสลับแนวการเรี ยงตัวของกล่อง
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5.2.4 สร้ างความสลั ว ในพื้ น ที่ ในภาพ 5.8 ผู ้วิ จ ัย ทดลองน าแผ่ น สานลายสองแบบ
2 มิ ติ มาบิ ดโค้งแล้วสั งเกตลักษณะแสงที่ เกิ ดในพื้ นที่ พ บว่าลัก ษณะแสงมี น้ าหนักแสงเงาที่ คมชัด
ความสว่างของแสงในพื้นที่มีค่อนข้างมาก แต่คุณสมบัติของเงาสลัวหายไป เมื่อแสงส่ องลงมาตรง
กลาง

ภาพที่ 5.8 การทดลองแผ่นสานลายสองแบบ 2 มิติมาบิดโค้งเป็ นโครงสร้าง 3 มิติ
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ในขณะที่ผวู้ จิ ยั ทดลองเอาโครงสร้างแบบ 3 มิติมาส่ องกับแสงเพื่อสังเกตการณ์จากภาพ 5.9
พบว่าลักษณะแสงที่ เกิ ดนั้นคล้ายกับแสงที่ ส่องผ่านโครงแบบ 2 มิ ติ แต่คุณสมบัติเงาสลัวในพื้ นที่
โครงสร้าง 3 มิติมีมากกว่าแบบ 2 มิติ เนื่ องจากกล่องสี่ เหลี่ยมที่มีความหนานั้นช่วยในการกรองแสง
และเกิดการหักเหของแสงที่ส่องเข้ามาช่วยลดความจ้าของแสงและยังเพิ่มความฟุ้ งของแสงเงาได้เป็ น
อย่างดีดงั ภาพที่ 5.10

ภาพที่ 5.9 การทดลองความหนาของกล่องเพื่อสังเกตความสลัวในพื้นที่และความฟุ้ งของแสง

พื้นผิว 2 มิติ

พื้นผิว 3 มิติ

ภาพที่ 5.10 ภาพอธิบายถึงความหนาของกล่องช่วยในการกรองแสงและเกิดการหักเหของแสง
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ภาพที่ 5.11 ความแตกต่างของลักษณะแสงและเงาสลัวที่เกิดขึ้นในพื้นผิวผนังแบบ 2 มิติ กับ 3มิติ
จากภาพที่ 5.11 จะเห็ นได้วา่ ลักษณะแสงที่เกิดขึ้นจากการทดลองพื้นผิวผนังแบบ 2 มิติและ
3 มิติ อธิ บายได้ว่า การเพิ่ มความหนาของการสานจากกระดาษเพื่อลดความสมบูรณ์ และความเป็ น
ระเบียบของการสานด้วยกระดาษแบนราบและสร้างพื้นผิวให้มีความหยาบหรื อขรุ ขระมากขึ้น เพื่อให้
มีปรากฏการณ์ใกล้เคียงกับลักษณะที่เกิดขึ้นในเรื อนพื้นถิ่น จากการทดลองพบว่าลักษณะแบบ 3 มิติ
ความหนาของพื้นผิวสามารถทาให้บรรยากาศของแสงที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่เกิ ดความไม่น่าเบื่ อ จังหวะ
แสงหรื อความฟุ้ งต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นนั้นไม่สามารถคาดเดาได้วา่ จะเกิดในลักษณะแบบไหนและเวลาใด
จากการทดลองการออกแบบในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการลดทอด หรื อตัดรู ปแบบเดิมของการสานลาย
สองของผนังไม้ไผ่ออกไปนั้นทาให้เกิ ดอีกรู ปแบบหนึ่ งที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
ในส่ วนต่อไปแต่คุณสมบัติที่ผวู ้ ิจยั ยังคงเลือกเก็บไว้คือ จังหวะการเรี ยงตัวที่เกิดจากการสานลายสอง,
ความเป็ นผืน แผ่น ผนัง และที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อลัก ษณะแสง คุ ณ ภาพแสงที่ เกิ ดจากความทรงจาและ
ประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ที่มีต่อเรื อนพื้นถิ่นอาข่าเพื่อนาไปสู่ การประยุกต์การออกแบบในส่ วนต่อไป
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5.3. งานออกแบบ
5.3.1 แนวความคิดในการออกแบบ
จากการทดลองการออกแบบทั้ง 4 ขั้น ตอนสามารถสรุ ป ออกมาเป็ นแนวความคิ ด สู่ ก าร
ประยุก ต์การทดลอง โดยแบ่ งเป็ น 3 ประเด็ นหลักคื อ 1.การใช้ประโยชน์ จากผนังของเรื อนพื้ นถิ่ น
นาไปสู่ แนวคิดออกแบบกล่อมสี่ เหลี่ยมที่สามารถพัฒนาต่อสาหรับการใช้งาน ได้แนวคิดรู ปทรงและ
ขนาดมาจากความสัมพันธ์ กบั สัดส่ วนมนุ ษย์ (Human scale) และการถอดรู ปแบบของการสานลาย
สองนามาใช้เป็ นตัวกาหนด ขนาดของกล่ องสี่ เหลี่ ยมกว้าง 20 x 20 cm. ยาว 80 cm. โดยขนาดของ
ความยาวได้มาจากรู ปแบบการสานลายสองคือการเรี ยงตัว 4 แถว อธิ บายคือการต่อเนื่ องของลายสองอ
ยู่ที่ 4 จังหวะการสาน พอครบ 4 จังหวะก็จะเริ่ มต้นแถวใหม่ต่อไป ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนามาเป็ นแนวคิ ด
กล่องขนาด 20x20 มาต่อกัน 4 กล่อง ให้เหมือนจังหวะความถี่ของการสานลายสอง

B

A

ภาพที่ 5.12 แนวคิดพัฒนาการใช้งานกล่องสี่ เหลี่ยม
แนวคิดประเด็นที่ 2 คือการนาคาว่า “ผืนแผ่นผนัง” มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง
อธิ บายคือผนังผืนแผ่นใหญ่สามารถบิดโครงให้เกิดรู ปทรงที่หลากหลายโดยใช้เพียงผืนแผ่นเดียวโดย
ไร้รอยหรื อมุมเชื่อมต่อ
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ภาพที่ 5.13 การบิดโค้งผืนแผ่นผนังเป็ นโครงสร้าง
และแนวคิดประเด็น สุ ดท้ายคื อการยืดความยาวโครงสร้ างเพื่ อช่ วยในการสร้ างเงาสลัวใน
พื้นที่ ใช้งาน แนวคิ ดนี้ เป็ นการพัฒนามาจากการทดลองการออกแบบแสงในพื้นที่ จากการทดลอง
พบว่าถ้าโครงสร้างปิ ดล้อมพื้นที่ส้ นั จะทาให้แสงจากภายนอกสามารถส่ องเข้าไปในพื้นที่ตรงช่องเปิ ด
ได้มากหรื อลึกเข้าไปจึงทาให้เกิดเงาสลัวในพื้นที่นอ้ ย ดังนั้นการเพิ่มความยาวนั้นคือการช่วยสร้างเงา
สลัวในพื้นที่ใช้งานได้เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 5.14 ภาพซ้ายคือลักษณะเงาสลัวในพื้นที่ภายในที่ถูกปิ ดล้อมด้วยโครงสร้างที่มีขนาดสั้น ส่ วน
ภาพขวาคือลักษณะเงาสลัวในพื้นที่ภายในที่ถูกปิ ดล้อมด้วยโครงที่มีขนาดยาวขึ้น

5.3.2 งานออกแบบ
งานออกแบบเป็ นการพัฒ นามาจากการทดลองและแนวคิ ดการออกแบบ เป็ นหุ่ น จาลอง
ออกแบบที่สามารถพัฒนาหรื อนาไปประยุกต์เป็ นต้นแบบความคิดการออกแบบมิติแสงธรรมชาติใน
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สถาปั ตยกรรมปั จจุบนั ได้ รายละเอียดของงานออกแบบดังภาพที่ 5.15 รู ปทรงเป็ นการบิดโค้งให้เกิ ด
พื้นที่ใช้งานได้ 2 ส่ วนคือพื้นที่ภายในและพื้นที่ก่ ึงภายนอก ขนาดสัดส่ วนของพื้นที่งานออกแบบจะ
ค่อนข้างยาวจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างแสงสลัวในพื้นที่ใช้งานให้เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 5.15 สัดส่ วนงานออกแบบ สัดส่ วน 1:50
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ภาพที่ 5.16 รายละเอียดงานออกแบบ สัดส่ วน 1:50
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ภาพที่ 5.17 แนวคิดพัฒนาการใช้งานกล่องสี่ เหลี่ยม
ในส่ วนของการประยุกต์การออกแบบนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้เครื่ องมือเข้ามาช่ วยในการอธิ บาย
ลักษณะแสงที่เกิ ดในพื้นที่ กล่าวคือการที่ใช้เครื่ องมือเข้ามาวัดค่าของแสงและลักษณะแสงที่เกิ ดขึ้น
ภายในพื้ น ที่ ข องงานออกแบบจะสามารถสั ม พัน ธ์ ก ับ กิ จ กรรมใดในพื้ น ที่ แ ละจะสามารถรั บ รู ้
ประสบการณ์ ต่อแสงที่ ปรากฏในพื้นที่บริ เวณใด ระดับความสลัวระดับใดที่ จะสามารถกระตุ น้ การ
รับรู้มิติแสงได้ดี
การวัดค่ าความสว่างแสงในพื้ นที่ เพื่ อหาคุ ณสมบัติในการควบคุ มระดับแสงสว่างในพื้ นที่
ภายในงานออกแบบเพื่ อที่ นาผลที่ วดั ได้ไปพัฒ นาการออกแบบพื้ น ที่ กิ จกรรมต่ อไป การเก็ บและ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลในส่ วนนี้ เป็ นวิธีการเดี ยวกับขั้นตอนการเก็บข้อมูลในเรื อนพื้นถิ่ นโดยผลการวัดค่า
ความสว่างแสงมีดงั นี้
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5.3.3 ข้ อมูลค่ าความสว่ างแสงพืน้ ทีภ่ ายในและภายนอก

A

B

C

A : ค่าความสว่างแสงท้องฟ้ า
B : ค่าความสว่างแสงบริ เวณมืดที่สุดของพื้นที่ภายใน
C : ค่าความสว่างแสงบริ เวณปานกลางที่สุดของพื้นที่ภายใน

ภาพที่ 5.18 ลักษณะเงาสลัวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายในงานออกแบบ 5 ช่วงเวลา
ตารางที่ 5.1 การเก็บข้อมูลการวัดค่าความสว่างแสงภายในงานออกแบบ (lux)
ช่ วงทีม่ ีแดด
วันที่ 1
วันที่ 2
model
model
10 klux
15 klux
ความสว่างท้องฟ้า
200
370
บริเวณแสงมืดสุ ดในพืน้ ที่
280
450
บริเวณแสงปานกลางในพืน้ ที่
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วันที่ 3
model
11 klux
250
350

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ช่ วงทีม่ ีเมฆ
ความสว่างท้องฟ้า
บริเวณแสงมืดสุ ดในพืน้ ที่
บริเวณแสงปานกลางในพืน้ ที่

วันที่ 1
model
4 klux
80
110

วันที่ 2
model
5.2 klux
120
180

วันที่ 3
model
3 klux
60
80

ตารางที่ 5.2 แสดงค่าเฉลี่ยความสว่างแสงระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอก : งานออกแบบ
Model
บริเวณแสงมืดสุ ดใน
พืน้ ที่
:
ความสว่ างท้ องฟ้า
(B:A)

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

ลักษณะ
ท้องฟ้า

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

มีแดด

0.02

0.024

0.023

ค่ าเฉลีย่

0.022
มีเมฆ

0.02

0.023

0.02

ลักษณะ
ท้องฟ้า

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

มีแดด

0.028

0.03

0.03

ค่ าเฉลีย่

0.029
มีเมฆ

0.0275

0.034

0.026

ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าความสว่างแสงระหว่างความสว่างแสงภายนอกหรื อแสงสว่างท้องฟ้ า
กับความสว่างแสงในพื้นที่ภายในงานออกแบบ พบว่าค่าเฉลี่ ยความแตกต่างความสว่างแสงระหว่าง
ภายในกับภายนอกในบริ เวณที่มืดสุ ดในพื้นที่มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 0.022 และบริ เวณที่มีเงาสลัวปานกลางมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 0.029 อธิ บายได้ว่าค่าความสว่างแสงในพื้นที่งานออกแบบจะคงตัวอยูท่ ี่ 0.022 – 0.029
จากค่ า ความสว่า งท้อ งฟ้ าภายนอก ผลที่ ส รุ ป ได้คื อ คุ ณ สมบัติ ใ นการควบคุ ม แสงของแผ่น ผนั ง
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ที่ออกแบบสามารถควบคุมแสงให้อยูใ่ นระดับคงตัวได้ในเวลาที่สภาพท้องฟ้ าภายนอกจะเปลี่ยนแปลง
ไปเช่นใดก็ตาม

แผนภูมิที่ 5.19 ภาพตารางข้อมูลค่าความสว่างแสงท้องฟ้ าในรอบ 1 ปี
ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
ด้วยข้อจากัดของเวลาในการศึ กษาและการเก็ บ ข้อมู ล จึ งไม่ ส ามารถเก็ บ ข้อมูล ได้ครบทุ ก
ฤดูกาล ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้วิธี เก็บข้อมูลจากความหลายหลายของสภาพแวดแล้อมภายนอก เช่นวันที่ฝน
ตก วันที่มีเมฆมาก และวันที่มีแดดจัด เพื่อสังเกตบรรยากาศและลักษณะแสงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายใน
จึงใช้วธิ ี การศึกษาจากข้อมูลค่าความสว่างตลอดทั้งปี ของกรมอุตุวทิ ยาเพื่อมาศึกษาเพิ่มพบว่า เมื่อเวลา
ใดที่ มี ค่าความสว่างท้องฟ้ าสู งที่ สุ ดและต่ าสุ ดในรอบปี จะส่ งผลต่อค่าความสว่างแสงในพื้ นที่ งาน
ออกแบบอยูท่ ี่ระดับดังนี้ ความสว่างแสงท้องฟ้ าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 30.8 klux ค่าความสว่างพื้นที่ภายในงาน
ออกแบบมีค่าความสว่างแสงประมาณ 1100 lux ในช่ วงเวลาเที่ยงวัน และเมื่อค่าความสว่างแสงของ
ท้องฟ้ าต่ าสุ ดอยูท่ ี่ 5 klux ค่าความสว่างพื้นที่ ภายในงานออกแบบมีค่าความสว่างแสงประมาณ 110
lux จากข้อมูลที่ทาการศึกษาทั้งหมดนั้นสามารถสรุ ปและอธิ บายถึ งแนวทางการพัฒนาการออกแบบ
กิจกรรมและการใช้งานพื้นที่ภายในงานออกแบบที่สัมพันธ์กบั ค่าความสว่างแสงของพื้นที่ภายในงาน
ออกแบบโดยจะอธิ บายได้ตารางดังนี้
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5.3.4 แนวทางการออกแบบกิจกรรมการใช้ พนื้ ทีง่ านออกแบบ
ตารางที่ 5.3 แนวทางการออกแบบกิจกรรมการใช้พ้นื ที่งานออกแบบ
ช่ วงเวลา

ค่ าความสว่างแสง (lux)

ชนิดกิจกรรม

เช้ า

100-150-200
(10-15-20)

พื้นที่ทางานการมองเห็นในระดับหนึ่งเหมาะ
สาหรับลักษณะกิจกรรมชัว่ คราว

300-450-600
(30-4.5-60)

ลักษณะกิจกรรมทัว่ ไป พื้นที่สาหรับทางานที่ไม่
ใช้ความละเอียดมาก ความสามารถในการ
มองเห็นระดับปานกลางเพียงพอต่อการใช้งาน
ทัว่ ไป

600-800-1100
(60-80-110)
* ค่าแสงที่เกิดในช่วง
เดือนที่มี่ค่าความสว่าง
แสงสู งสุ ด
50-75-100
(5-7.5-10)

ลักษณะกิจกรรมทัว่ ไป พื้นที่สาหรับทางานที่ใช้
ความละเอียดในการมองเห็นในระดับดี

กลางวัน

เย็น

เหมาะสาหรับลักษณะกิจกรรมส่ วนตัวหรื อกิ
กรรมที่ตอ้ งการความสงบไม่ใช้แสงมาก

แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะแสงที่เกิ ดขึ้นภายในพื้นที่ก็ส่งผลต่อการใช้งานเช่นกัน ซึ่ งลักษณะ
แสงหรื อมิติแสงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่งานออกแบบนั้นสามารถใช้งานแสงได้ในระดับพื้นฐานอธิ บาย
คือในช่ วงเวลาที่ ค่าความสว่างของท้องฟ้ าต่ าสุ ดนั้น กิ จกรรมในพื้ นที่ อาจเป็ นได้เพียงทางเดิ น หรื อ
พื้ นที่ ที่ ใช้งานชั่วคราว แต่ อย่างไรก็ ตามเมื่ อค่าความสว่างของท้องฟ้ าสู งนั้น จะเกิ ดความแตกต่ าง
ระหว่างแสงภายนอกกับเงาสลัวภายในค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงวัดค่าความสว่างแสงในพื้นที่
ภายในงานออกแบบเพื่อหาค่าความแตกต่างแสงระหว่างพื้นที่ที่มืดที่สุด พื้นที่แสงสลัวปานกลาง และ
พื้นที่สว่างที่สุดภายในงานออกแบบซึ่ งผลการเก็บข้อมูลได้ตามตารางดังนี้
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5.3.5 ข้ อมูลค่ าความต่ างแสงของพืน้ ทีภ่ ายใน งานออกแบบ

D : ค่าความสว่างแสงสู งสุ ดของพื้นที่ภายใน
E : ค่าความสว่างแสงบริ เวณมืดที่สุดของพื้นที่ภายใน

D

F : ค่าความสว่างแสงปานกลางของพื้นที่ภายใน

F

E

ภาพที่ 5.20 ลักษณะเงาสลัวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายในงานออกแบบ 5 ช่วงเวลา
ตารางที่ 5.4 แสดงสัดส่ วนค่าความต่างแสงระหว่างค่าความสว่างแสงของพื้นที่ สว่างและพื้นที่มืดที่
เกิดขึ้นภายในพื้นที่งานออกแบบ
อัตราส่ วน
Model

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

7.00

ช่ วงเวลา
10.00 12.00 15.00

0.77

0.33

0.34

0.22

0.8

0.9

0.42

0.41

0.42

0.9

18.00

ผลจากการหาสัดส่ วนค่าความต่างแสงระหว่างค่าความสว่างแสงของพื้นที่สว่างและพื้นที่มืด
ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่งานออกแบบพบว่าการเกิ ดความแตกต่างของแสงในพื้นที่ ภายในนั้นจะเกิ ดให้
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เห็ นชัดเจนในช่วงเวลาที่มีความสว่างแสงภายนอกสู ง จึงจะสามารถมองเห็ นมิติของแสงที่เกิ ดขึ้นได้
แต่อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ลองสังเกตความแตกต่างของแสงในพื้นที่ภายในเพื่อจะอธิ บายลักษณะมิติแสงที่
เกิ ด แต่การสังเกตไม่สามารถแยกลักษณะเงาสลัวด้วยตาเปล่ าได้อย่างชัดเจนสังเกตจากภาพที่ 5.21
ผูว้ จิ ยั จึงทดลองเปลี่ยนสี ภาพถ่ายเพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะของแสงเงาและเงาสลัวดังภาพที่ 5.22

ภาพที่ 5.21 ลักษณะมิติแสงที่เกิดในพื้นที่งานออกแบบ
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ภาพที่ 5.22 การทดลองเปลี่ยนสี ภาพถ่ายเพื่อสังเกตแสงและเงาสลัวในพื้นที่

ภาพที่ 5.23 ลักษณะมิติของแสงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่งานออกแบบ
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5.4 สรุ ปผลการทดลองการออกแบบและงานออกแบบ
ในขั้นตอนการทดลองการออกแบบนั้น ข้อมูลที่นามาใช้คือข้อมูลด้านกายภาพเพียงส่ วนเดียว
ซึ่ งในขั้นตอนการทดลองจะเป็ นการศึกษาปรับเปลี่ ยน ลดทอน คลี่ คลาย รู ปแบบของผนังไม้ไผ่สาน
ลายสองเพื่อหาแนวความคิดการประยุกต์ใช้วสั ดุอื่นๆ และค้นหารู ปทรง รู ปแบบใหม่ๆ ของพื้นผิว
ผนังโดยใช้หลักการและทฤษฎี แสงและข้อมูลด้านกายภาพที่ วิเคราะห์ ได้มาเป็ นหลักเกณฑ์ในการ
ทดลองเพื่อหาคุณสมบัติของพื้นผิวผนังที่สามารถสร้างลักษณะแสงที่ใกล้เคียงกับลักษณะเฉพาะของ
แสงในเรื อนพื้นถิ่นของชาวอาข่าให้มากที่สุด การลดทอนรู ปแบบการสานลายสองและทดลองเปลี่ยน
วัสดุในการออกแบบนั้นเพื่อที่จะสามารถเป็ นแนวทางต่อไปในการประยุกต์การออกแบบเพื่อลดการ
ใช้วสั ดุธรรมชาติ และสามารถพัฒนาหาแนวทางใช้วสั ดุอื่นทดแทน แต่สิ่งสาคัญคือยังคงลักษณะหรื อ
ใกล้เคียงของมิติแสงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภายในได้
ข้อมูลด้านปรากฏการณ์น้ นั ไม่ได้นามาใช้ในการทดลองการออกแบบ แต่นามาใช้อธิ บายร่ วม
ในงานออกแบบ ซึ่ งมิติแสงที่เกิ ดขึ้นในงานออกแบบนั้นจะเริ่ มต้นการมองเห็ นมิติแสงและต้องการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั ได้เข้าไปสัมผัส รับรู ้ถึงความงาม คุณค่า อารมณ์ ความรู ้สึกของแสง
ในเรื อนพื้นถิ่ นของชาวอาข่า ในงานออกแบบไม่ได้ออกแบบเพื่อให้ผูท้ ี่ เข้าไปในพื้นที่ รับรู ้ อารมณ์
ความรู ้ สึกของชาวอาข่า แต่ตอ้ งการถ่ายทอดถึ งความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ คน และสถานที่ ที่
สัมพันธ์กนั ตลอดเวลา ต้องการให้ผทู ้ ี่เข้าไปในพื้นที่งานออกแบบมองเห็ นมิติแสงที่เกิดขึ้น เคลื่อนที่
ไปตามกาลเวลา กระตุน้ ให้คนยอมรับสภาพแวดล้อมภาพนอกโดยไม่สามารถควบคุ มระดับแสงได้
เพียงแค่ตอ้ งการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวอาข่ากับการใช้แสงธรรมชาติ อธิ บายได้ว่าคนไม่สามารถ
ควบคุมธรรมชาติได้แต่สามารถปรับตัวให้ตวั เองสัมพันธ์กบั ธรรมชาติได้และต้องพึ่งพาธรรมชาติใน
การดารงชีวติ
ดังนั้นการทดลองเพื่อหาคาอธิ บายคาว่า “มิติแสงในเรื อนพื้นถิ่ น” สามารถอธิ บายได้ว่า มิ ติ
แสงคือแสงที่ส่องลอดผ่านผนังเข้ามาโดยที่คุณสมบัติของผืนผนังนั้นต้องทาหน้าที่กรองแสง สะท้อน
แสง และหักเหแสงในขณะที่ส่องลอดผ่านช่ องแสงหรื อรู แสงเข้ามา และสิ่ งสาคัญคือความมืดสลัว
ของพื้นที่ภายในคือองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยให้แสงนั้นปรากฏตัวขึ้นบนพื้นฉาก และความสลัวทาให้
แสงสามารถปรากฏมิติให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามมิติแสงจะปรากฏขึ้นนั้นต้องอาศัยความ
สว่างแสงของท้องฟ้ าจากภายนอกเป็ นหลัก ดังนั้น การเปลี่ ย นแปลงหรื อการเคลื่ อนไหวของพระ
อาทิ ตย์จึง เป็ นตัวการส าคัญ ที่ จะช่ วยสร้ างมิ ติแสงให้ ป รากฏขึ้ น และมิ ติแสงที่ ป รากฏขึ้ น นั้นก็ คื อ
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ตัวกลางหนึ่งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้พ้นื ที่ในด้านของการใช้งานต่างๆ รวมไปถึงการ
สร้างความงามให้เกิดในพื้นที่ภายใน มิติแสงนี้จะช่วยสร้างความน่าสนใจเกิดความไม่น่าเบื่อของแสง
และจังหวะของแสง การหักเหของเหของแสงทาให้เกิดความฟุ้ งกระจายของแสงและเงาไปทัว่ พื้นที่ ที่
ไม่สามารถคาดเดาได้จะช่วยกระตุน้ การรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก แสงที่เกิดขึ้นใน
งานออกแบบนี้ จึ ง เป็ นการใช้ มิ ติ แ สงเหล่ า นี้ เป็ นเชื่ อ มโยงพื้ น ที่ ภ ายในและภายนอกเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน จากงานประยุกต์ออกแบบแสงธรรมชาติที่คลี่คลายรู ปแบบผนังไม้ไผ่สาน
ลายสอง มิติแสงที่ปรากฏในงานเป็ นการถ่ายถอดลักษณะพฤติกรรมแสงที่ได้จากการศึกษาจากเรื อน
พื้นถิ่ นอาข่า การถ่ ายถอดมิ ติแสงสู่ งานออกแบบนั้น ผูว้ ิจยั ตั้งใจให้มองเห็ นความงามของมิ ติแสงที่
เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ เป็ นอันดับแรก เมื่ อเข้าไปในพื้นที่ งานออกแบบแสงจะปรากฏคุ ณค่าความงามของ
ธรรมชาติสร้างความเคลื่อนไหวให้พ้ืนที่ภายในให้บทบาทของมิติแสงที่ปรากฏบนเงามืดสลัวบ่งบอก
ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกผ่านลักษณะแสงที่หลากหลายไม่สามารถคาดเดาได้ การ
ประยุ ก ต์ อ อกแบบแสงธรรมชาติ น้ ี ต้ อ งการให้ แ สงสร้ า งพื้ น ที่ ใ ห้ มี ชี วิ ต ชี ว าเชื่ อ มโยงคนกั บ
สภาพแวดล้อมภายนอกเมื่ ออยู่ในพื้ นที่ ภายในไม่ ให้ตดั ขาดออกจากกัน และให้มิ ติแสงช่ วยสร้ าง
ประสบการณ์และกระตุน้ ความทรงจาต่อลักษณะแสงในเรื อนพื้นถิ่น งานออกแบบแสงธรรมชาติจาก
เรื อนพื้นถิ่นต้องการสื่ อถึงความเชื่ อมโยงระหว่างคนและธรรมชาติไม่ให้ตดั ขาดกันโดยให้มิติแสงที่
ปรากฏในสถาปั ตยกรรมเป็ นตัว กลางเชื่ อ มโยงให้คนยอมรับ และมองเห็ น คุ ณ ค่ าจากรู ป แบบการ
เคลื่อนไหวของธรรมชาติอย่างที่มนั เป็ น
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