บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
6.1

สรุ ปผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ อง มิติแสงจากผนังไม้ไผ่ในเรื อนพื้นถิ่น : กรณี ศึกษาเรื อนพื้นถิ่นอาข่า หมู่บา้ น

อังหล่ อ จัง หวัดเชี ย งราย นี้ เป็ นการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ แสงกับ สถาปั ตยกรรมพื้ นถิ่ นมุ่ งเน้น ไปที่
ความสัมพันธ์แสงกับผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่นในการศึกษาให้ความสาคัญผนังไม้ไผ่ที่เป็ นตัวกลางสาคัญ
ในการเชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ ภ ายในและภายนอกของเรื อ นส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ พ้ื น ที่ คุ ณ ค่ า ความงามการ
เปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติ ผ่านมิติแสงที่เกิ ดจากการส่ องผ่านผนังไม้ไผ่ เป็ นการศึกษาทางด้าน
กายภาพและนามธรรมร่ ว มกั น เพื่ อ หาค าอธิ บ ายมิ ติ แ สงที่ เกิ ด ขึ้ นในเรื อ นพื้ น ถิ่ น และน าไปสู่
กระบวนการทดลองการออกแบบเพื่อหาแนวคิดและวิธีออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปั ตยกรรมเพื่อ
เป็ นแนวทางการนาแนวคิดการออกแบบสามารถนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้านกายภาพเกี่ ยวกับ ทฤษฏี แสงในสถาปั ตยกรรมสามารถอธิ บาย
ถึ งการเกิ ดลัก ษณะมิ ติแสงในเรื อนพื้ นถิ่ นได้ว่า มิ ติแสงในเรื อนพื้ นถิ่ นเกิ ดจากลัก ษณะ 4 ลักษณะ
ซึ่ งประกอบด้วย 1. ความสลัวในพื้นที่ภายในเรื อน 2. ช่ องแสงหรื อรู แสงเล็กที่เกิดจากการตีฟาก และ
การสานส่ ง ผลให้ ผ นัง มี ค วามพรุ น ทั่ว ทั้ง ผื น ผนัง 3. พื้ น ผิ ว ผนัง ที่ ข รุ ข ระไม่ เรี ย บ และ4. ทิ ศ ทาง
แสงอาทิตย์ เป็ นต้นลักษณะด้านกายภาพที่วิเคราะห์น้ ี สรุ ปได้วา่ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผนัง
เรื อนพื้นถิ่นนั้นมีส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการเกิ ดมิติแสง หรื อลักษณะเฉพาะของแสงในพื้นที่สามารถ
อธิบายสรุ ปถึงลักษณะของการเกิดมิติแสงได้ตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 6.1 ตารางสรุ ปผลลักษณะการเกิดมิติแสงในเรื อนพื้นถิ่น
ลักษณะการเกิดมิติแสง

1. ความสลัว

2. ความพรุ น

3. พื้นผิว

4. ทิศทางแสงอาทิตย์

สรุ ป
ความสลัวที่เกิดจากการถูกปิ ดล้อมพื้นโดยผนังไม้
ไผ่น้ นั ส่ งผลให้เกิ ดความแตกต่างของแสงระหว่างแสง
ภายนอกกับแสงสลัวภายใน กล่ าวคื อพื้นที่ ภายในยิ่งมี
ความมื ดสลัวมากเพียงใดก็จะสามารถมองเห็ นจุ ดแสง
เส้ น แสง หรื อล าแสงที่ ส่ องเข้ า มาภายในพื้ น ที่ ม าก
เท่านั้น แสงจะปรากฏตัวให้เห็นชัดบนฉากที่มีความมืด
สลัวและความสลัวนี้ จะช่ วยให้ม องเห็ นมิ ติแสงได้ชัน
เจน
ลักษณะกายภาพของผนังไม้ไผ่น้ นั จะมีช่องแสง
ทัว่ ทั้งผืนผนัง ลักษณะช่ องแสงเหล่ านี้ เกิ ดจากจังหวะ
การตีฟากและการสานทาให้ผนังไม้ไผ่มีคุณสมบัติโปร่ ง
แสงจึงส่ งผลให้แสงสามารถเข้ามาได้ทวั่ และสม่ าเสมอ
ทั้งเรื อน ตลอดทั้งวันและยังช่ วยระบายอากาศ สามารถ
ม องเห็ น ก ารเคลื่ อน ไห วแล ะการเป ลี่ ยน แป ล ง
สภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี
พื้ น ผิ ว ผนั ง ไม้ไ ผ่ น้ ั น มี ค วามขรุ ข ระไม่ เรี ย บจึ ง
ส่ งผลให้แสงที่ส่องกระทบพื้นผนังนั้น แสงจะถูกกรอง
ความสว่างผ่านช่ องแสงและรู แสงเล็กๆของผนังไม้ไผ่
จนเกิ ดการสะท้อนแสงและช่ วยให้ แสงเกิ ดการหัก เห
ขณะที่ ส่ องผ่านเข้ามาในพื้ น ที่ ภายในจนกลายเป็ นมิ ติ
แสงที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
ทิ ศทางการเคลื่ อนที่ ของแสงอาทิ ตย์ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ความหลากหลายของมิ ติแสงและแต่ ล ะช่ วงเวลาก็ จะ
แตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ไม่สามารถ
คาดเดาได้รวมไปถึงบรรยากาศท้องฟ้ าและฤดู กาลต่าง
เช่นกัน
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จากการสรุ ปข้อมูลลักษณะการเกิดมิติแสงด้านกายภาพช่วยให้เข้าใจถึงการเกิดลักษณะเฉพาะ
ของแสงในเรื อนพื้นถิ่นได้เป็ นอย่างดี และข้อมูลด้านกายภาพในเรื อนพื้นถิ่นที่ศึกษาจะค่อยๆ คลี่คลาย
ถึ งการเกิ ดมิ ติแสงในเชิ งนามธรรมได้ โดยเมื่ อนาข้อมูลการเกิ ดมิติแสงด้านกายภาพมาวิเคราะห์เชิ ง
ความสัมพันธ์ร่วมกับข้อมูลด้านนามธรรม จะสรุ ปถึงความสัมพันธ์แสงที่ศึกษามาทั้งหมด 3 ประเด็น
ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์แสงที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้ืนที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับการเปลี่ยนแปลง
ของเวลา และ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับผนัง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความสัมพันธ์สามารถ
สรุ ปและอธิ บายได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6.2 ตารางสรุ ปผลความสัมพันธ์ปรากฏการณ์แสงในเรื อนพื้นถิ่น
ความสั มพันธ์

สรุ ป

1. ความสัมพันธ์แสงที่ส่งผลต่อ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านกายภาพของพื้นที่ศึกษา
การรับรู ้พ้นื ที่
การออกแบบผังเรื อนของชาวอาข่านั้นมีความหลากหลาย
ตามที่ ต้ งั เรื อน แต่เมื่อนาผังเรื อนมาเปรี ยบเทียบตาแหน่ ง
การใช้งานพื้ นที่ ภายใน พบว่าจะมี ก ารซ้ าของตาแหน่ ง
การใช้งานพื้นที่ภายในเรื อนจะสามารถพื้นที่ ตามการใช้
งานเป็ น 3 ส่ ว นคื อ 1.พื้ น ที่ ใ ช้งานถาวร 2.พื้ น ที่ ใ ช้งาน
กึ่งถาวร 3.พื้นที่ที่มีการใช้งานชัว่ คราว อธิ บายได้วา่ พื้นที่
ใช้งานถาวรคือพื้นที่นอนจะอยูท่ างด้านทิศตะวันออกของ
เรื อน และพื้นที่ใช้งานกึ่ งถาวรเป็ นบริ เวณครัวไฟและใช้
เก็บของทัว่ ไปจะอยูท่ างทิศตะวันตกของเรื อน ส่ วนพื้นที่
ที่มีการใช้งานชั่วคราวคือบริ เวณกลางเรื อนใช้เป็ นเพี ยง
พื้นที่ รับประทานอาหาร นั่ง พบปะชั่วคราวเท่านั้น จาก
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์จากผังเรื อน สรุ ปได้ว่าการใช้
งานพื้ น ที่ น้ ันจะอ้างอิ งทิ ศทางแสงอาทิ ตย์เป็ นหลัก จน
กลายเป็ นความเชื่ อ ในการสร้ า งเรื อ นของชาวอาข่ า ที่
ท าซ้ า ๆ สื บทอดกั น มาเรื่ อยๆ ความเชื่ อ เหล่ า นั้ นก็
กลายเป็ นความเคยชิ นต่อการรับรู ้พ้ืนที่ของชาวอาข่าที่ใช้
แสงธรรมชาติเป็ นตัวกาหนด
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ)
ความสั มพันธ์
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา

3. ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับผนัง

สรุ ป
ลักษณะทางกายภาพของผนังเรื อนพื้นถิ่ นมี
ความ โปร่ งพรุ น ช่ องและรู แสงดังกล่าวเกิดจาก
ขั้นตอนการสานและจังหวะการตี ฟ ากไม้ไผ่ จึ ง
ส่ งผลให้แสงส่ องเข้ามาได้ตลอดเวลา สภาพแสง
ใน เรื อนจึ ง มี ค วามหลากห ลายไม่ ค งที่ ตาม
สภาพแวดล้อมภาพนอก และแสงธรรมชาติที่ไม่
มี ค วามแน่ นอนนั้ นท าให้ เรื อนดู มี ชี วิ ต และ
เคลื่อนไหวไปตามการเปลี่ ยนแปลงของเวลาและ
สภาพแวดล้อมภายนอกไปเรื่ อยๆ ตลอดทั้งปี
ลักษณะทางการภาพของผนัง ไม้ไผ่เรื อน
พื้นถิ่นนั้นเป็ นทั้งผนัง ช่องแสง และระบายถ่ายเท
อากาศได้เป็ นอย่างดี แล้วนั้น ผนังไม้ไผ่เรื อนพื้น
ถิ่ นถื อได้ว่าเป็ นเปลื อกอาคารที่ มีคุณสมบัติยอม
ให้ แ สงเข้า มามี บ ทบาทต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และ
สร้างประสบการณ์ กบั พื้นที่ภายในเรื อนเป็ นอย่าง
มาก โดยที่ผนังไม้ไผ่น้ นั ยอมให้แสงส่ องเข้ามาได้
ทัว่ ทั้งเรื อน จนส่ งผลให้แสงกับผนังสัมพันธ์ ใน
การท าหน้ าที่ ไ ปพร้ อมๆ กัน เป็ นทั่วตัวปิ ดล้อ ม
สร้ างขอบเขตและเชื่ อมต่อพื้นที่ และแสงนั้นคื อ
ตั ว กลางส าคั ญ ที่ เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ ภ ายในและ
ภายนอกให้สัมพันธ์กนั และไม่ให้ตดั ขาดออกจาก
กันสิ้ นเชิง

จากตารางสรุ ปผลสามารถสรุ ปถึงใจความสาคัญของปรากฏการณ์แสงในเรื อนพื้นถิ่นอาข่าที่
ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ต่อผูอ้ าศัย กล่าวได้ว่าเรื อนพื้นถิ่นอาข่าถือได้วา่ เป็ นสถานที่ที่ทา
ให้ เห็ น ว่าการใช้พ้ื น ที่ เรื อ นเกิ ด จากประสบการณ์ ใ นการด ารงชี วิ ต ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ ธรรมชาติ แสง
ธรรมชาติคือตัวกลางสาคัญที่เป็ นตัวกาหนดการใช้สอยพื้นที่และการรับรู ้พ้ืนที่ภายในเรื อน ความทรง
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จาหรื อความรู ้สึกคุน้ เคยกับพื้นที่ของชาวอาข่า (Intimacy) ส่ งผลต่อรู ปแบบการสร้างเรื อนพื้นถิ่นอาข่า
เรื อนที่สร้างความสัมพันธ์และความคุน้ เคยกับธรรมชาติภายนอก แสงธรรมชาติที่ส่องผ่านผนังเข้ามา
ในเรื อ นส่ ง ผลต่ อ การกระตุ ้น ความทรงจาต่ อ พื้ น ที่ ที่ ใช้ง านเป็ นประจ าจนกลายเป็ นความคุ ้น เคย
พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของชาวอาข่าจะซ้ าๆ  เดิ มๆ  ตั้งแต่เด็กจนถึ งผูใ้ หญ่ เช่ นการงานใช้พ้ืนที่ ต่างๆ 
ภายในเรื อน การจัดวางผังเรื อนจากความเคยชิ นของพฤติกรรมการอยู่อาศัยของชาวอาข่า สิ่ งเหล่านี้
เกิดจากประสบการณ์ที่สร้างความทรงจาให้แต่ละบุคคล
ชาวอาข่าใช้แสงอาทิตย์เป็ นนาฬิกาในการดาเนิ นชี วิตยังคงพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ในการทากิจวัตรประจาวันสื บทอดกันมาหลายช่วงอายุคน รู ปแบบเรื อนแต่ละหลังมีความแตกต่างกัน
ออกไปเนื่องจากลักษณะทางกายภาพพื้นที่ที่มีความหลายหลายผสมผสานกัน แสงส่ องผ่านผนังเข้ามา
ในเรื อน แสงนั้นจะเคลื่ อนไหวไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์โดยไม่มีการออกแบบหรื อจัดระเบียบ
ช่ อ งแสงใดๆ  การที่ ผ นั ง เรื อนไม้ ไ ผ่ ย อมให้ แ สงส่ องผ่ า นเข้ า มาตามการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมโดยไม่มีการควบคุมหรื อกาหนดรู ปทรงของแสงนั้น คือตัวเชื่ อมโยงธรรมชาติ คนและ
สถาปั ตยกรรมเข้าด้วยกัน ผูอ้ าศัยสามารถสัมผัสธรรมชาติภายนอกได้และรับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
แสงที่ ส่องผ่านผนังไม้ไผ่ได้ตลอดเวลา ทุ กวัน ทุ กฤดู ตลอดทั้งปี และบรรยากาศของแสงเหล่ านั้น
สร้ า งความไม่ น่ า เบื่ อ (Daydream) ให้ ก ับ พื้ น ที่ ภ ายในเรื อ นได้ต ลอดเวลา สิ่ ง เหล่ านี้ คื อสิ่ ง ที่ ช่ ว ย
กระตุน้ ประสาทสัมผัสและสร้างประสบการณ์แห่งพื้นที่แก่ผอู ้ าศัยได้เป็ นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตามเรื อนพื้นถิ่นอาข่าถือได้วา่ เป็ น บ้านต้นแบบที่เกิดจากประสบการณ์ ไม่วา่ จะ
เป็ นองค์ประกอบ การจัดวางพื้นที่ต่างๆ  จะเปลี่ยนไปเช่นไร ความแข็งแรงไม่ได้อยูท่ ี่ผนังคอนกรี ต แต่
อยู่ ที่ ค วามรู ้ สึ กของผู ้อ าศัย ผนั ง เรื อ นของชาวอาข่ า สามารถสร้ า งประสบการณ์ ความทรงจ า
ความคุน้ เคย สร้างบรรยากาศที่เป็ นลักษณะเฉพาะ รวมไปถึ งช่วยสร้างความงามให้กบั เรื อนได้ เรื อน
พื้ น ถิ่ น อาข่ า จึ ง มิ ใ ช่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นสภาพแวดล้อ มนั้น แต่ เป็ นเรื อ นที่ มี ธ รรมชาติ เข้ามาเกี่ ย วข้อ ง
สามารถกล่าวได้วา่ ผนังเรื อนไม้ไผ่ทาให้ผอู ้ าศัยรับรู ้ ตระหนักถึงอิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอก แสง
ที่ส่องลอดผ่านรู พรุ นเล็กๆ  ของผนังเป็ นเพียงตัวกลางหนึ่ งที่ ช่วยให้ คน+สถานที่ +ธรรมชาติ ไม่ตดั
ขาดกันโดยสิ้ นเชิ ง คุณค่าของผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่ นของชาวอาข่ากล่าวได้วา่ ผนังไม้ไผ่ของเรื อนคือ
เกาะกาบังเรื อนที่สร้ างความรู ้ สึกอุ่นใจและปลอดภัยให้กบั ชาวอาข่า (Original shell) ถึ งแม้ว่าไม้ไผ่
มิใช่ วสั ดุ ที่แข็งแรงทนทานก็ตาม ชาวอาข่ามิ ได้กลัวการเปลี่ ยนแปลงธรรมชาติภายนอกใดๆ  เพราะ
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ผนังไม้ไผ่ช่วยให้ชาวอาข่าที่ อาศัยอยู่ในเรื อนสัมผัส และยอมรั บสภาพแวดล้อมต่างๆ  ภายนอก จน
กลายเป็ นความคุน้ เคยในการดารงอยูท่ ี่สัมพันธ์กบั ธรรมชาติตลอดเวลา

จากลัก ษณะที่ ส่ งผลให้ เกิ ดมิ ติแสงขึ้ น ในเรื อนพื้ นถิ่ น นั้น ส่ ง ผลให้แสงกลายสิ่ ง ส าคัญ ที่ มี
บทบาทต่ อ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแสงกั บ สถาปั ตยกรรมเรื อนพื้ นถิ่ น ที่ ใ ช้ ผ นั ง
เป็ นตัว เชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ โดยความสั ม พัน ธ์ เหล่ า นั้น จะปรากฏออกมาให้ เห็ น ในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับการใช้สอยพื้นที่ภายในได้อย่างชัดเจน และในบางครั้งปรากฏการณ์แสง
ที่ เกิ ดขึ้นในเรื อนพื้นถิ่ นอาจถู กมองข้ามไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดาเนิ นชี วิต แต่ปรากฏการณ์ แสงที่
ปรากฏในเรื อน ณ เวลาที่ต่างกัน ฤดูที่เปลี่ยนไป และการเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ส่งผล
ต่อการรับรู ้ของมนุษย์ได้เป็ นอย่างดี
ดัง นั้ น “มิ ติ แ สงในเรื อ นพื้ น ถิ่ น ” จึ ง สรุ ป ได้ ว่า มิ ติ แ สงจะปรากฏขึ้ น ให้ เห็ น ในมุ ม มอง
ทางสายตาต้องอาศัยความสลัวในพื้นที่ มิติแสงธรรมชาติคือตัวกลางช่ วยสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษ ย์กบั การรับ รู ้ ธรรมชาติ ภายนอกที่ ส่งผลต่อการก าหนดบทบาท หน้าที่ ใช้สอยของพื้ นที่ สร้ าง
ความทรงจาจนกลายเป็ นความเคยชิ น ต่ อการด ารงอยู่โดยพึ่ ง พารู ป แบบการเคลื่ อนไหวของแสง
ธรรมชาติภายนอกเป็ นตัวกาหนด
ในการสร้ างเรื อนของชาวอาข่ านั้น จะพึ่ งพาทิ ศ ทางแสงธรรมชาติ เป็ นอย่างมาก กล่ าวคื อ
ทิศทางแสงธรรมชาติส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการตั้งเรื อนและการออกแบบพื้นที่ภายในเรื อนเป็ น
อย่างมากเนื่องจากทิศทางแสงนั้นส่ งผลต่อการสร้างประสบการณ์ในใช้งานของพื้นที่ภายในเรื อนของ
ชาวอาข่า ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ การตั้งเรื อนของชาวอาข่าจะขึ้นอยูก่ บั ทิศทางแสงธรรมชาติมากกว่า
ความเชื่ อในด้านอื่นๆ  การตั้งเรื อนที่สัมพันธ์กบั ทิศทางแสงและแสงที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่น้ นั ส่ งผลต่อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างแสงธรรมชาติกบั การใช้งานพื้นที่ภายในได้อย่างชัดเจน ทิ ศทางแสง ปริ มาณ
แสง และเวลาที่ แสงส่ องผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามาในตัวเรื อนเป็ นตัวกาหนดในการออกแบบการใช้งาน
พื้ น ที่ ภ ายในเรื อ น ซึ่ งอธิ บ ายได้ ว่ า แสงธรรมชาติ น้ ั นส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ พ้ื น ที่ แ ละเป็ นตัว สร้ า ง
ประสบการณ์ ต่อการใช้พ้ืนที่ภายในเรื อนชาวอาข่าได้เป็ นอย่างดี แสงจากผนังไม้ไผ่คือเปลือกอาคาร
รู ปแบบหนึ่งช่วยเปิ ดประสาทสัมผัสการรับรู ้ดา้ นต่างๆ เชื่อมโยงธรรมชาติภายนอกสู่ ภายใน เป็ นเพราะ
ผนังไม้ไผ่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความโปร่ งพรุ น จึงทาให้แสงส่ องผ่านเข้าไม่ได้โดยไมต้องควบคุมเปิ ดปิ ดช่ องแสงใดๆ  สามารถอธิ บายได้ว่าแสงคื อตัวกลางที่ ช่วยสร้ างประสบการณ์ ในการดารงชี วิตที่
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สัมพันธ์กบั ธรรมชาติกระตุน้ การรับรู ้พ้ืนที่ รวมไปถึงรู ปแบบการใช้พ้ืนที่ การใช้สอยพื้นที่และความ
ทรงจาต่อพื้ นที่ ภายในได้เป็ นอย่างดี ผนังไม้ไผ่คือองค์ป ระกอบเรื อนที่ สามารถสร้ างความรู้สึ กถึ ง
ความคุน้ เคยกับธรรมชาติภายนอกโดยผ่านการสัมผัสในรู ปแบบต่างๆ 
ในการศึ ก ษางานค้น คว้า อิ ส ระนี้ เป็ นการศึ ก ษาทฤษฎี ท างด้า นกายภาพและทฤษฎี ด้า น
ปรากฏการณ์ ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลหาแนวคิดในการออกแบบแสงและเงาในสถาปั ตยกรรมเพื่อ
สามารถนาแสงธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ในสถาปั ตยกรรมปั จจุบนั ดังนั้นในขั้นตอนการศึกษาจึงเพิ่ม
กระบวนการในการศึ ก ษาอี ก ส่ วนส าคัญ คื อ การทดลองการออกแบบเพื่ อหาแนวความคิ ด สู่ ก าร
ประยุก ต์ก ารออกแบบ จากนั้นผูว้ ิจยั จึ งเก็ บ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ความสว่างของแสงในพื้ น ที่ และความ
แตกต่างของแสงระหว่างบรรยากาศแสงภายนอกกับแสงภายในเพิ่ม เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้มาอธิ บาย
ถึงแนวทางการใช้งานพื้นที่ในงานออกแบบ โดยแนวทางการใช้งานในพื้นในงานออกแบบนั้นจะเป็ น
การใช้งานที่สัมพันธ์กบั มิติแสงที่เกิดขึ้นในพื้นที่งานออกแบบได้ซ่ ึ งแนวทางดังกล่าวจะสามารถนาไป
พัฒ นาเป็ นแนวทางเสนอแนะและปรั บ ปรุ งต่ อไปได้ และการศึ ก ษาในกระบวนการประยุก ต์ก าร
ออกแบบนั้นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. โครงสร้างของงานออกเป็ นโครงสร้างที่สามารถสร้างเงาสลัวและควบคุมระดับความสว่าง
แสงในพื้นที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 0.02 คุ ณสมบัติในการควบคุมแสงของแผ่นผนังที่ออกแบบสามารถ
ควบคุมแสงให้อยูใ่ นระดับคงตัวได้ในเวลาที่สภาพท้องฟ้ าภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใดก็ตาม
2. ค่าความสว่างแสงในพื้นที่งานออกแบบสามารถนาไปเป็ นแนวคิดในการออกแบบกิจกรรม
และการใช้งานพื้นที่ได้ในลักษณะขั้นพื้นฐานหรื อการใช้งานกิจกรรมทัว่ ไป
3. ลักษณะมิติแสงที่เกิดขึ้นในพื้นที่งานออกแบบ จังหวะและความฟุ้ งของแสงช่วยสร้างความ
หลากหลายของแสงไม่ให้น่าเบื่อ แต่การเกิดมิติแสงนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อม
ภายนอก
4. ลักษณะมิติแสงที่ เกิ ดขึ้ นในงานออกแบบยังไม่เหมาะกับกิ จกรรมที่ ตอ้ งใช้ความละเอียด
จากแสงมากเช่นการอ่านหนังสื อ เป็ นต้น และในขณะที่สภาพแสงภายนอกมีความสว่างน้อยลักษณะ
กิจกรรมในพื้นที่งานออกแบบอาจเป็ นได้เพียงทางเดิน ที่จอดรถ หรื อกิจกรรมชัว่ คราว
5. โดรงสร้างของงานออกแบบสามารถนาไปประยุกต์ออกแบบเป็ นเปลื อกอาคาร, หลังคา
หรื อวัสดุ ส่ วนประกอบอาคารที่ช่วยสร้างลักษณะพิเศษของแสงในอาคารได้
งานออกแบบนั้นจะเป็ นการศึกษาปรับเปลี่ ยน ลดทอน คลี่ คลาย รู ปแบบของผนังหนังไม้ไผ่
สานลายสองเพื่ อหาแนวความคิ ดการประยุก ต์ใช้วสั ดุ อื่นๆ  และค้นหารู ป ทรง รู ป แบบใหม่ๆ  ของ
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พื้นผิวผนังโดยใช้หลักการและทฤษฎี แสงและข้อมูลด้านกายภาพที่วิเคราะห์ได้มาเป็ นหลักเกณฑ์ใน
การทดลองเพื่ อหาคุ ณ สมบัติข องพื้ นผิ วผนัง ที่ อ อกแบบสามารถสร้ างลัก ษณะแสงที่ ใกล้เคี ย งกับ
ลักษณะเฉพาะของแสงในเรื อนพื้นถิ่นของชาวอาข่าให้มากที่สุด การลดทอนรู ปแบบการสานลายสอง
และทดลองเปลี่ ย นวัส ดุ ใ นการออกแบบนั้น เพื่ อที่ จะสามารถเป็ นแนวทางต่ อ ไปในการประยุก ต์
การออกแบบเพื่ อ ลดการใช้ว สั ดุ ธ รรมชาติ และสามารถพัฒ นาหาแนวทางใช้ ว สั ดุ อื่ น ทดแทน
แต่สิ่ งสาคัญคื อยังคงลักษณะหรื อใกล้เคี ยงของมิ ติแสงที่ จะเกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ภายในได้ ซึ่ งมิติแสงที่
เกิดขึ้นในงานออกแบบนั้นจะเริ่ มต้นการมองเห็นมิติแสงและต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั
ได้เข้าไปสัมผัส รับรู ้ ถึงความงาม คุณค่า อารมณ์ ความรู ้สึกของแสงในเรื อนพื้นถิ่ นของชาวอาข่า ใน
งานออกแบบไม่ได้ออกแบบเพื่อให้ผทู ้ ี่เข้าไปในพื้นที่รับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกของชาวอาข่า แต่ตอ้ งการ
ถ่ายทอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ คน และสถานที่ ที่สัมพันธ์กนั ตลอดเวลา ต้องการให้ผทู ้ ี่
เข้าไปในพื้นที่งานออกแบบมองเห็นมิติแสงที่เกิ ดขึ้น เคลื่ อนที่ไปตามกาลเวลา กระตุน้ ให้คนยอมรับ
สภาพแวดล้อมภาพนอกโดยไม่สามารถควบคุมระดับแสงได้ เพียงแค่ตอ้ งการถ่ายทอดวิถีชีวติ ของชาว
อาข่ากับการใช้แสงธรรมชาติ อธิ บายได้ว่าคนไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่สามารถปรับตัวให้
ตัวเองสัมพันธ์กบั ธรรมชาติได้และต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดารงชี วติ
การสรุ ปผลนีจ้ ะย้ อนกลับไปตอบวัตถุประสงค์ ทตี่ ้ งั ไว้
ข้ อ ที่ 1 อธิ บ ายรู ป แบบผนั ง ไม้ไ ผ่ ข องเรื อ นพื้ น ถิ่ น อาข่ า หมู่ บ ้ า นอัง หล่ อ จัง หวัด เชี ย งราย และ
พฤติกรรมแสงที่ลอดผ่าน
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 นี้ เป็ นการศึกษาด้านกายภาพของเรื อนพื้นถิ่ นเพื่อทา
ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่ได้จากการเก็บภาคสนามนั้นจะมุ่งเน้นความสาคัญกับผนังเรื อนพื้น
ถิ่นแต่ขอ้ มูลที่ได้มานั้นมีมาก ในการวิเคราะห์จึงใช้การเปรี ยบเทียบข้อมูลเพื่อหาคาอธิ บายและปั จจัยที่
ทาให้เกิดลักษณะแสงในเรื อนพื้นถิ่นส่ งผลต่อการเกิดมิติแสงขึ้นมาโดยการศึกษาตามวัตถุประสงค์ใน
ข้อที่ 1 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1. ความสลัวในพื้นที่ภายในเรื อน 2. ช่องแสงหรื อรู แสงเล็กที่เกิดจากการ
ตี ฟ ากและการสานส่ งผลให้ ผ นังมี ค วามพรุ น ทัว่ ทั้ง ผืนผนัง 3.พื้ นผิวผนัง ที่ ข รุ ข ระไม่ เรี ยบ และ4.
ทิศทางแสงอาทิตย์ ลักษณะทางกายภาพของผนังเรื อนพื้นถิ่ นนั้นมีส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการเกิดมิติ
แสงหรื อลักษณะแสงเฉพาะในพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี
ข้ อที่ 2 วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างมิ ติแสงที่ลอดผ่านผนังไม้ไผ่กบั การรับรู ้ ปรากฏการณ์ ที่เกิ ด
ภายในพื้นที่
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เป็ นการศึกษาทฤษฏี ด้านปรากฏการณ์ แสงในสถาปั ตยกรรม บทความและแนวคิดในการ
ออกแบบแสงในสถาปั ต ยกรรมของสถาปนิ กซึ่ งจะศึกษาควบคู่กบั ทฤษฏี แสงและการรับ รู ้ แสงไป
พร้อมๆ กัน จากการศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามเป็ นการเขียนบรรยายประสบการณ์ ร่วมในพื้นที่
ศึกษาและนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลด้านกายภาพวิเคราะห์ร่วมกัน สามารถสรุ ปถึ ง
ความสั ม พันธ์ แสงในเรื อนพื้ น ถิ่ น ได้ดัง นี้ มิ ติแสงธรรมชาติ คื อตัวกลางที่ ช่ วยสร้ างความสั ม พัน ธ์
ระหว่างมนุ ษย์กบั การรับรู ้ ธรรมชาติภายนอกที่ส่งผลต่อการกาหนดบทบาท หน้าที่ ใช้สอยของพื้นที่
สร้างความทรงจาจนกลายเป็ นความเคยชิ นต่อการดารงอยูโ่ ดยพึ่งพารู ปแบบการเคลื่อนไหวของแสง
ธรรมชาติภายนอกเป็ นตัวกาหนด
ข้ อที่ 3 การถอดคุณค่า ของแสงที่พบในเรื อนพื้นถิ่น จากกระบวนการรับรู้สู่การประยุกต์ออกแบบแสง
ธรรมชาติในสถาปัตยกรรมสภาวะปัจจุบนั
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 นี้ เป็ นการนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ท้ งั ทางด้านกายภาพและ
นามธรรมมาเป็ นแนวทางในการออกแบบ ซึ่ งข้อ มูลวิเคราะห์ดา้ นกายภาพจะนาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
เกิ ดมิ ติแสงในเรื อนพื้ น ถิ่ น มาท าการทดลองการออกแบบจนได้แนวความคิ ด 1 แนวความคิ ดคื อ
โครงสร้ างที่ ส ามารถควบคุ ม แสงและสร้ างเงาสลัวในพื้ นที่ ได้ และข้อมูลวิเคราะห์ ด้านนามธรรม
สามารถสรุ ปเป็ นแนวความคิดได้ 2 แนวความคิดคือ 1. ออกแบบผนังให้เป็ นมากกว่าตัวปิ ดล้อมพื้นที่
สามารถพัฒ นาใช้ ป ระโยชน์ จ ากผนัง และ 2. ความเป็ นผื น แผ่น ผนั ง สามารถประยุ ก ต์ รู ป แบบ
โครงสร้ างให้สัมพันธ์กบั การใช้งานพื้นที่ได้ เมื่อนาแนวคิดทั้ง 3 มาใช้ในงานออกแบบขั้นแบบร่ าง
และในงานออกแบบขั้น แบบร่ า งนี้ จึ ง เป็ นแนวทางในการประยุก ต์ อ อกแบบแสงธรรมชาติ ใ น
สถาปั ตยกรรมให้เข้ากับบริ บทการออกแบบสภาวะปั จจุบนั เพื่อเป็ นแนวทางออกแบบหนึ่ ง ในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และกระตุน้ ให้เกิ ดการรับรู ้ พ้ืนที่เชิ งปรากฏการณ์ โดยการรับรู ้ พ้ืนที่น้ นั จะใช้
ปรากฏการณ์ แ สงที่ ป รากฏในพื้ น ที่ ณ เวลาที่ ต่ า งกัน ฤดู ที่ เปลี่ ย นไป และการเคลื่ อ นไหวของ
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลต่อการรับรู ้ของมนุษย์
6.2

ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “มิ ติแสงจากผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่ น “ ทั้งหมดนี้ เป็ นการศึกษาและเก็บข้อมูล

จากพื้ นที่ การศึ กษาเพียงหมู่บา้ นเดี ยวคื อเรื อนพื้นถิ่ นอาข่า หมู่บา้ นอังหล่อ จังหวัดเชี ยงราย แต่ด้วย
ความน่ าสนใจและความหลากหลายหลากของรู ปแบบผนังเรื อนและรู ปแบบในพื้นที่ศึกษาจึงทาให้
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เพี ย งพอต่ อ การศึ ก ษางานค้น คว้า อิ ส ระนี้ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ และเนื่ อ งจากในภาคเหนื อ มี ค วาม
หลากหลายในชนเผ่าและชาติพนั ธ์จึงทาให้เรื อนพื้นถิ่ นในภาคเหนื อที่ ยงั ใช้ไม้ไผ่เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของเรื อนมีอีกหลายชนเผ่า รู ปแบบลักษณะเรื อนก็จะแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงความเชื่ อใน
การสร้างเรื อนต่างๆ เช่นกัน ในการศึกษาจะมุง้ เน้นไปที่ลกั ษณะแสงที่ส่องลอดผ่านเรื อนพื้นถิ่นเป็ น
หลัก จึงทาให้รายละเอียดเกี่ ยวกับเรื อนพื้นถิ่ นอาข่าในเรื่ องอื่นๆ มี ไม่มากนัก และการเก็บข้อมูลใน
ส่ วนของช่วงเวลาจะมีปัญหาในการเก็บข้อมูลเพราะผูว้ ิจยั ต้องเข้าไปเก็บข้อมูลภาพตลอดทั้งวันแต่การ
เก็บข้อมูลไม่ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เท่าที่ควร เนื่องจากขั้นตอนการเก็บข้อมูลนี้เป็ นการ
รบกวนผูอ้ าศัยเรื อน จึงทาให้ผวู้ จิ ยั ตระหนักว่าก่อนที่จะออกบแบบขั้นตอนการเก็บข้อมูลในส่ วนต่างๆ
นั้น การศึกษานิสัยใจคอของชาวชนเผ่าอาข่าก็มีส่วนสาคัญต่อการศึกษาเช่นกัน

130

