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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจิยัและการเกบ็ข้อมูล 

แผนด ำเนินกำร ขอบเขตและขั้นตอนกำรวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “มิติแสงจากผนังไม้ไผ่เรือนพื้นถ่ิน : กรณีศึกษาเรือนพื้นถ่ินอาข่า หมู่บา้น             
องัหล่อ จงัหวดัเชียงราย” แบ่งวิธีการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นส่วนของข้อมูล
เอกสารและส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลภาคสนามจะมีการเก็บข้อมูลเป็น               
2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลกายภาพทัว่ไปของพื้นท่ี ผูว้ิจยัเลือกเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านประวติั ท่ีตั้ ง              
ผงัหมู่บา้น รูปแบบเรือน ทิศทางเรือนของท่ีพื้นศึกษาเป็นตน้ ในการศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษาลกัษณะ            
ของผนงัไมไ้ผ่เรือนและแสงท่ีส่องลอดผ่านผนังไมไ้ผ่เรือน ช่วงเวลาท่ีแสงลอดผ่านผนงัไมไ้ผ่ และ 
วดัค่าความสวา่งแสงในเรือน 2. ขอ้มูลดา้นปรากฏการณ์ ผูว้จิยัมุ่งเนน้เก็บขอ้มูลเร่ืองปรากฏการณ์แสง 
การบนัทึกปรากฏการณ์คือ การใชป้ระสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์แลว้เรียบเรียงประเมินเป็นขอ้มูล
เชิงคุณภาพ 

3.1   ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาค้นควา้อิสระน้ีมุ่งเน้นศึกษาความสัมพนัธ์ของแสงท่ีลอดผ่านผนังไม้ไผ่ใน

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินกบัพื้นท่ีภายในเรือน โดยแบ่งขอบเขตการศึกษาดงัน้ี  

 3.1.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

แบ่งศึกษาเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพเช่นลักษณะเรือนไม้ไผ ่             

พื้นถ่ิน รูปแบบการสาน การตีฟากผนงัไมไ้ผ่เพื่อการใช้งาน ทิศทางแสงแดดกบัการตั้งเรือนเป็นตน้ 

ส่วนท่ีสอง เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงปรากฏการณ์โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเด็นท่ีจะศึกษาคือ 

ความสัมพันธ์แสงกับผนังไม้ไผ่ของเรือนพื้นถ่ิน ความสัมพันธ์แสงกับการใช้พื้นท่ีภายใน และ

ความสัมพนัธ์แสงกับการเปล่ียนแปลงของเวลา ในส่วนของทฤษฏีท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการศึกษา          

คร้ังน้ีคือศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัแสงและการรับรู้แสง และทฤษฏีปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม 

ตามวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่วนสนบัสนุน  
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3.1.2  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

การเลือกส ารวจเรือนพื้นถ่ินของชนเผ่าอาข่า หมู่บ้านองัหล่อ จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจาก
ลักษณ ะ เรือนของหมู่ บ้ าน อังห ล่ อ  เป็ น รูป แบบ เรือน เค ร่ือ งผูก จึ งย ังค งมี ก ารใช้ ไม้ไผ ่                               
เป็นส่วนประกอบส าคญัของเรือน และท่ีส าคญัยงัมีการใช้รูปแบบผนงัไมไ้ผ่ในส่วนต่างๆ ของเรือน 
เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ียงัคงมีเรือนพื้นถ่ินหลงเหลืออยู ่มีการใชไ้มไ้ผเ่ป็นวสัดุหลกัในการสร้างเรือนและ
ดว้ยลกัษณะกายภาพพื้นท่ีของหมู่บา้นเป็นท่ีเนินลาดชนัสูงต ่าสลบักนัจึงท าให้รูปแบบเรือนมีลกัษณะ
ท่ีหลากหลายน่าสนใจในการศึกษาไม่นอ้ยไปกวา่เรือนพื้นถ่ินของชนเผา่อ่ืนๆ โดยขั้นตอนการศึกษา
จะใช้การสังเกต จดบนัทึก สัมภาษณ์  สังเกตลกัษณะช่องผ่านของแสง แสง และการรับรู้ของแสง            
ท่ีผา่นจากผนงัไมไ้ผภ่ายนอกสู่ภายใน ความสัมพนัธ์แสงกบัพื้นท่ีต่างๆ ของเรือน จากประสบการณ์
ของผูว้ิจยัตลอดจนการบนัทึกภาพการใชพ้ื้นท่ีภายในเรือน รวมถึงบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึกของ
ผูว้ิจยัเอง ในการเก็บขอ้มูลจะเลือกรูปแบบเรือนท่ีพบในหมู่บา้นองัหล่อทั้งหมด 3 หลงั โดยเลือกจาก 
ลกัษณะเรือนท่ีมีความแต่ต่างกนั คือ 1. เรือนยกพื้นสูง 2. เรือนยกพื้นสูงก่ึงติดพื้นดิน 2 เรือนติดพื้นดิน 
เรือนท่ีเขา้ไปศึกษานั้น คือเรือนท่ีเจา้ของเรือนอนุญาตให้ท าการเก็บขอ้มูลได้ และในการศึกษาจะ
มุ่งเน้นไปท่ีผนงัไมไ้ผ่ของเรือน ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นจะเลือกเรือนท่ีเป็นผนงัไมไ้ผ่สานลาย
สอง และผนังไมไ้ผ่ตีฟาก ดงันั้นในการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงเหลือเพียง 2 หลงัโดยใช้รูปแบบของผนัง
เรือนเรือนเป็นตวัก าหนดในการศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาแยกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อน าไปเปรียบเทียบ
กบัทฤษฎีท่ีศึกษาและขอ้มูลเหล่าน้ีใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานและน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั
ต่อไป 
 
3.2   เคร่ืองมือวจัิย  

 หลงัจากการศึกษาขอ้มูลดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัจึงสามารถแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ

ขอ้มูลดา้นกายภาพ ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเร่ืองพฤติกรรมแสงและการรับรู้แสง เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

คือกลอ้งถ่ายภาพ เคร่ืองวดัค่าความสวา่งแสงและสมุดจดบนัทึก ในการเก็บขอ้มูลนั้นผูว้จิยัใชว้ิธีสร้าง

โมเดลจ าลองเรือนพื้นถ่ินผนงัไมไ้ผส่านลายสอง และโมเดลเรือนพื้นถ่ินผนงัไมไ้ผ่ ตีฟากในการเก็บ

ขอ้มูล 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการเก็บขอ้มูลภาพถ่ายลกัษณะพฤติกรรมแสงและการเปล่ียนแปลงแสง

ตามช่วงเวลาและในการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนน้ีจะเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั

ลกัษณะและพฤติกรรมแสงในพื้นท่ีห้องส่ีเหล่ียม ผนังก่ออิฐฉาบปูน ดงันั้นจึงสร้างหุ่นจ าลองห้อง

ส่ีเหล่ียมผนังก่ออิฐฉาบปูนข้ึนมาอีกหน่ึงหุ่นจ าลอง และในการเก็บขอ้มูลนั้นจะใช้วิธีถ่ายภาพตาม

ช่วงเวลาเช่นเดียวกับหุ่นจ าลองเรือนพื้นถ่ิน  และเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลส่วนท่ีสองนั้นจะใช้
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เคร่ืองวดัค่าความสว่างแสงมาใช้วดัค่าความสว่างแสงในเรือนพื้นถ่ินโดยวดัค่าความสว่างแสง               

จากหุ่นจ าลองเรือนพื้นถ่ินเช่นกัน จะเป็นการเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบเฉพาะหุ่นจ าลองเรือนพื้นถ่ิน              

2 รูปแบบ เพื่อหาค่าความสว่างของแสงในพื้นท่ีภายใน และค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ะน าไปใช้ในการอธิบาย 

แนวทางการออกแบบแสงสวา่งกบัการใชง้านพื้นท่ีภายในต่อไป  

ในส่วนต่อมาคือขอ้มูลดา้นปรากฏการณ์ ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเร่ืองปรากฏการณ์แสง ความรู้ดา้น
ปรากฏการณ์น าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลช่วยให้เขา้ใจวา่ เม่ือน า“ปรากฏการณ์วิทยา” 
เข้ามาใช้ร่วมกับสถาปัตยกรรมจะเป็นการอธิบายความส าคัญของ “คน” ท่ีมีต่อสถาปัตยกรรม
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง “คน” และ“สภาพแวดลอ้ม” การเปล่ียนแปลงสถานะของสภาพแวดลอ้ม ดงันั้น
เคร่ืองมือในการบันทึกปรากฏการณ์คือ การใช้ประสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์แล้วเรียบเรียง
ประเมินเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

3.3   แผนกำรด ำเนินงำน และกำรเกบ็ข้อมูล 

 เน่ืองจากงานวิจยัมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์แสงท่ีลอดผ่านผนังไมไ้ผ่เรือนพื้นถ่ิน ชนเผ่าอาข่า 

หมู่บ้านองัหล่อ จงัหวดัเชียงราย และบทบาทด้านลึกของแสงในเชิงการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ระเบียบวิธีวิจยัท่ีเลือกใช้จึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกต อธิบาย เปรียบเทียบ และ

ตีความหมาย เป็นตน้ ในการเก็บขอ้มูลและมีการด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 3.3.1 กำรเกบ็ข้อมูลเบือ้งต้น 

เพื่อรวบรวมประเด็นและทบทวนข้อมูลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาประเด็น

ค าถามและสร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

3.3.2 กำรเกบ็ข้อมูลภำคสนำม 

การเลือกส ารวจเรือนพื้นถ่ินของชนเผ่าอาข่า หมู่บ้านองัหล่อ จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจาก

ลกัษณะเรือนของหมู่บา้นองัหล่อ เป็นรูปแบบเรือนเคร่ืองผกูจึงยงัคงมีการใชไ้มไ้ผเ่ป็นส่วน ประกอบ

ส าคญัของเรือน และท่ีส าคญัยงัมีการใช้รูปแบบผนังไม้ไผ่ในส่วนต่างๆ ของเรือนเป็นหมู่บ้านเล็ก              

ท่ียงัคงมีเรือนพื้นถ่ินหลงเหลืออยู่ มีการใช้ไม้ไผ่เป็นวสัดุหลกัในการสร้างเรือนและด้วยลกัษณะ

กายภาพพื้นท่ีของหมู่บา้นเป็นท่ีเนินลาดชนัสูงต ่าสลบักนัจึงท าใหรู้ปแบบเรือนมีลกัษณะท่ีหลากหลาย

น่าสนใจในการศึกษาไม่น้อยไปกว่าเรือนพื้นถ่ินของชนเผ่าอ่ืนๆ โดยขั้นตอนการศึกษาจะใช ้               
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การสังเกต จดบนัทึก สัมภาษณ์  สังเกตลกัษณะช่องผ่านของแสง แสง และการรับรู้ของแสงท่ีผ่าน      

จากผนังไม้ไผ่ภายนอกสู่ภายใน  ความสัมพันธ์แสงกับพื้นท่ีต่างๆ ของเรือน จากประสบการณ์

ตลอดจนการบนัทึกภาพการใชพ้ื้นท่ี กิจกรรมภายใน บรรยากาศ ทศันียภาพ อารมณ์ ความรู้สึก ขอ้มูล

ท่ีได้จะน ามาประมวลผลเบ้ือต้นเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีท่ีใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย                 

โดยวธีิการเก็บขอ้มูลภาคสนามมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

การเก็บขอ้มูลทางด้านกายภาพของพื้นท่ี เช่น ภาพถ่าย บนัทึกประวติัของพื้นท่ี และพื้นท่ี

โดยรอบ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีจะเก็บพร้อมกบัการท าขอ้มูลภาคสนาม และน าไปวิเคราะห์ร่วมกบั

ขอ้มูลอ่ืนๆ จะเป็นขอ้มูลภาคสนามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทางดา้นกายภาพของสถาปัตยกรรมชนเผา่อาข่า 

โดยแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 6 ส่วนดงัน้ี 

1) ประวติั ท่ีตั้ง ผงัหมู่บา้น รูปแบบเรือน ทิศทางเรือน ซ่ึงจะเก็บเป็นลกัษณะทางกายภาพ
ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มโดยรอบของหมู่บา้นองัหล่อ 

2) รูปแบบผนงัเรือนและแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผ ่โดยศึกษาลกัษณะช่องแสง และลกัษณะ
แสงธรรมชาติท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผ ่รูปแบบผนงัไมไ้ผท่ี่พบในหมู่บา้นองัหล่อ 

3) ลกัษณะบา้นเรือนท่ีพบ ลกัษณะกายภาพพื้นท่ีของหมู่บา้นองัหล่อเป็นท่ีเนินลาดชนั สูง-
ต ่าสลบักนั จึงท าใหรู้ปแบบเรือนมีลกัษณะท่ีหลากหลาย 

4) ช่องแสงอ่ืน ๆ ในเรือนพื้นถ่ิน  ช่องแสงอ่ืนท่ีแสงสามารถลอดเขา้มาส่องสวา่งในเรือนได้
เช่น ช่องจัว่หลงัคา ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนบนหลังคาท่ีมุงด้วยหญ้าคา  ช่องระหว่างผนังกับ
หลงัคา  กรอบประตู พื้นเรือนท่ียกสูง และผนงักบัพื้นดิน เป็นตน้ 

 5)  ช่วงเวลาท่ีแสงลอดผ่านผนังไม้ไผ่ การเก็บข้อมูลส่วนน้ีข้อมูลท่ีได้จากภาคสนาม               
เป็นการอธิบายช่วงเวลาและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี และขอ้มูลอีกส่วนจะเก็บ 
ภาพถ่ายแสงเป็นช่วงเวลาโดยจะเร่ิมเก็บภาพตั้ งแต่ช่วงเวลา 8.00 – 18.00 น. โดยมี  
ระยะห่างในการเก็บขอ้มูลทุก ๆ 1 ชัว่โมง *ขอ้มูลในส่วนน้ีผูว้จิยัใชว้ิธีการท าหุ่นจ าลอง
รูปแบบเรือนข้ึนมา แลว้ตั้งเวลาถ่ายภาพ เน่ืองจากมีปัญหาในการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีจริง 
เพราะไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

6) การเก็บขอ้มูลค่าความสว่างแสงจะใช้เคร่ืองวดัค่าความสว่างแสงโดยวดัค่าความสว่าง 
จากหุ่นจ าลองเรือนพื้นถ่ินทั้ง 2 รูปแบบ และเก็บขอ้มูลเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนแรกคือ
ขอ้มูลค่าความสว่างของแสงในพื้นท่ีภายใน เพื่อ ให้ทราบถึงคุณสมบติัในการควบคุม
แสงของผนงัไมไ้ผท่ั้ง 2 รูปแบบ โดยจะแบ่งเก็บเป็นสองช่วงคือ ช่วงท่ีมีแดดและช่วงท่ีมี
เมฆมากใช้เวลาเก็บขอ้มูล 3 วนั  และขอ้มูลส่วนท่ีสองคือการวดัค่าความสว่างของแสง
ในพื้นท่ีจากหุ่นจ าลองเรือนพื้นถ่ินทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อหาความแตกต่างของแสงท่ีปรากฏ
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บนเงามืดสลัวในพื้นท่ีภายในเรือน ในการเก็บข้อมูลจะวดัค่าความสว่างของแสง                      
5 ช่วงเวลา คือ 08.00 , 10.00 , 12.00 , 15.00 , 18.00 น. ค่าเฉล่ียท่ีได้จะสามารถน าไป
อธิบายได้ว่าช่วงเวลาไหนแสงจะปรากฏในเห็นบนเงามืดสลวัในพื้นท่ีภายในชัดเจน              
มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3.1 แสดงการเก็บขอ้มูลทางดา้น 

 

                 กำรเกบ็ข้อมูลของกำรรับรู้จำกปรำกฏกำรณ์แสงทีเ่กดิขึน้ภำยในเรือนพืน้ถิ่นอำข่ำ  
ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บบนัทึกจากประสบการณ์ท่ีเข้าไปสัมผสับริบทต่าง ๆ ในเรือนพื้นถ่ินอาข่า           

โดยการนัง่สังเกตการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ ผูว้ิจยัจะเขา้ไปมีประสบการณ์ร่วมในพื้นท่ีเรือนพื้นถ่ินอาข่า       
ท่ีเลือกเป็นตวัอย่างในการศึกษา โดยจะสังเกตลกัษณะแสงและเงาภายในเรือน แสงท่ีส่องผ่านผนัง        
ไมไ้ผ่ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในเรือน พื้นท่ีภายในเรือน การรับรู้การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จากภายนอก          

การเก็บขอ้มูลทางดา้นกายภาพของพ้ืนท่ี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

- กลอ้งถ่ายภาพ 

- เคร่ืองวดัค่าความสวา่งแสง 

- สมุดบนัทึก 

- หุ่นจ าลองรูปแบบเรือนพ้ืนถ่ินและ

หุ่นจ าลองห้องผนงัก่ออิฐฉาบปูน 

เก็บขอ้มูลพ้ืนท่ี 

วิธีการเก็บขอ้มูลมี 6 ประเด็นดงัน้ี 

     1. ประวติั ท่ีตั้ง ผงัหมู่บา้น รูปแบบเรือน  

     2. รูปแบบผนงัเรือน,ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัเรือน 

     3. ลกัษณะบา้นเรือนท่ีพบ 

     4. ช่องแสงอ่ืนๆ ในเรือน 

     5. ช่วงเวลาท่ีแสงลอดผา่น 

    6. ค่าความสว่างแสงพ้ืนท่ีภายในเรือน 
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สู่ภายในเรือน โดยการจดบันทึก และถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐาน รายละเอียดท่ีได้จากการรับรู้
ปรากฏการณ์เหล่าน้ีจะน าเปรียบเทียบกบัขอ้มูลดา้นกายภาพดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3.2 แสดงการเก็บขอ้มูลของการรับรู้จากปรากฏการณ์แสงท่ีเกิดข้ึนภายในเรือน 

 

3.4   แนวทำงกำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกกำรเกบ็ข้อมูล 

กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

3.4.1  วเิครำะห์แสงและทิศทำงแสงในเรือนพืน้ถิ่นอำข่ำ  ขอ้มูลส่วนน้ีจะใชท้ฤษฏีเก่ียวกบั

แสงและการรับรู้แสงในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยรายละเอียดขอ้มูลท่ีใชว้เิคราะห์มีดงัน้ี  

การเก็บขอ้มูลของการรับรู้จากปรากฏการณ์

แสงท่ีเกิดข้ึนภายในเรือนพื้นถ่ินอาข่า 

เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล 

- เคร่ืองมือในการบนัทึกปรากฏการณ์คือ 

การใชป้ระสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์

แลว้เรียบเรียงประเมินเป็นขอ้มูลเชิง

คุณภาพ 

 

 

เก็บขอ้มูลปรากฏการณ์ 

เก็บประสบการณ์ ,อารมณ์,ความรู้สึก  การ

เปล่ียนแปลงสถานะจากประสบการณ์เป็น

ปรากฏการณ์การกลบัไปพิจารณาส่ิงต่างๆ 

อยา่งท่ีมนัเป็น หรือ “Being-in-the-

world” ถ่ายทอดเป็นการเขียนบรรยาย 
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1)  พฤติกรรมแสง  

1.1 การสะทอ้น การสะทอ้นแบบกระจก , การสะทอ้นแบบกระจาย 

1.2  การหกัเห ตวักลางชนิดโปร่งใส , ตวักลางชนิดโปร่งแสง  

1.3 การเกิดเงา  เงาบนวตัถุ , เงาท่ีทอดผา่นวตัถุ 

2)  ทฤษฎีเก่ียวกบัแสงธรรมชาติ 

2.1 แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย ์

2.2 แสงธรรมชาติจากทอ้งฟ้า 

2.3 แสงธรรมชาติจากพื้นดิน 

3)  แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม 

3.1 แสงกบัพื้นท่ีวา่ง  แสงกบัการเช่ือมต่อพื้นท่ีภายในและภายนอก  

4)  แสงกบัการสร้างความหมายในสถาปัตยกรรม  

4.1 ความตอ้งการของมนุษย ์ ความตอ้งการแสงเพื่อบ่งบอกเวลา , ความตอ้งการแสง

เพื่อใหส้ามารถรับรู้รูปทรงของวตัถุ  

4.2 ความหมายของแสงในงานสถาปัตยกรรม  แสงกบัภาพลกัษณ์ของธรรมชาติ ,  

แสงและการเปล่ียนแปลงของเวลา , การใชแ้สงในการส่ือความหมายในเชิงอุปมา  

5) ความส่องสวา่ง 

5.1 ค่าความสวา่งแสง 

5.2 การออกแบบแสงสวา่งในสถาปัตยกรรม 

 

ข้อมูล ท่ีได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามทางด้านกายภาพทั้ งหมดจะน ามาวิ เคราะห์               

โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือประเด็นแรกวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเรือนและทิศทางของ           

แสงธรรมชาติ ประเด็นท่ีสองวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแสงธรรมชาติกบัการใช้พื้นท่ีภายใน 

สรุปไดต้ามแผนภาพดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 3.3 แสดงการวเิคราะห์แสงและทิศทางแสงในเรือนพื้นถ่ินอาข่า 

 

3.4.2  วิเคราะห์รูปแบบผนังไมไ้ผ่ และลกัษณะแสงท่ีลอดผ่านผนังไมไ้ผ่เรือนพื้นถ่ินอาข่า 

ขอ้มูลส่วนน้ีจะใชท้ฤษฏีปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรมในการวเิคราะห์ขอ้มูลศึกษา โดยศึกษา

จากแนวคิดทฤษฎีปรากฏการณ์วทิยาของนกัปรัชญาชาวเยอรมนั Martin Heidegger และปรากฏการณ์

ศาสตร์ในสถาปัตยกรรมของอาจารย ์ทิพยสุ์ดา ปทุมานนท์ ในงานคน้ควา้อิสระน้ีจะมุ่งเน้นศึกษา

ปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม ผูว้ิจยัใช้วิธีศึกษาจากแนวคิดของศิลปิน นักออกแบบและ

สถาปนิกควบคู่ไดด้ว้ยโดยรายละเอียดขอ้มูลท่ีใชว้เิคราะห์มีดงัน้ี 

 

แสงและการรับรู้แสง 

1.พฤติกรรมแสง  

     1.1 การสะทอ้น 

     1.2 การส่องผา่น  

     1.3 การเกิดเงา 

 
2. ทฤษฎีเก่ียวกบัแสงธรรมชาติ 

     2.1 แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย ์

     2.2 แสงธรรมชาติจากทอ้งฟ้า 

     2.3 แสงธรรมชาติจากพ้ืนดิน 

3. แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม 

     3.1 แสงกบัพ้ืนท่ีวา่ง 

     3.2แสงกบัการเช่ือมต่อพ้ืนท่ีภายในและภายนอก 

วเิคราะห์ 

1.วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเรือน

และทิศทางของแสงธรรมชาติ 

2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแสง

ธรรมชาติกบัการใชพ้ื้นท่ีภายใน 

 

4. แสงกบัการสร้างความหมายในสถาปัตยกรรม  

4.1 ความตอ้งการของมนุษย ์ 

4.2 ความหมายของแสงในงานสถาปัตยกรรม  

5. การใชแ้สงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม 

5.1 ค่าความสวา่งแสง 

5.2การออกแบบแสงสวา่งในสถาปัตยกรรม 
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การเก็บขอ้มูลดา้นปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม   

ในการเก็บขอ้มูลด้านปรากฏการณ์น้ี ในการเก็บขอ้มูลภาคสนามจะเป็นการเก็บขอ้มูลจาก

ประสบการณ์ , อารมณ์ , ความรู้สึก การเปล่ียนแปลงสถานะจากประสบการณ์เป็นปรากฏการณ์แลว้

อธิบายเป็นการเขียนบรรยาย โดยเป็นการศึกษาจากทฤษฏี งานเขียน งานออกแบบและแนวคิดต่างๆ 

ซ่ึงจากการศึกษานั้นผูว้ิจยัพบวา่แสงธรรมชาติ และปรากฏการณ์แสงธรรมชาติต่างส่งผลต่อการรับรู้

ของมนุษยไ์ด้เป็นอย่างดีและยงัเป็นตวักลางเช่ือมโยงมนุษยก์ับธรรมชาติผ่านความสัมพนัธ์ต่างๆ               

ซ่ึงกลายเป็นประเด็นในการศึกษาดา้นปรากฏการณ์แสงในงานคน้ควา้อิสระน้ี โดยแบ่งประเด็นในการ

เก็บขอ้มูลเป็น 3 ประเด็นดงัน้ี 

1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์แสงท่ีส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ี 

ในการเก็บขอ้มูลจะเป็นการศึกษาบทความ The poetics of space เพื่ออธิบายการรับรู้พื้นท่ี

และความทรงจ าของชาวอาข่า เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์มิติแสงในเชิงคุณค่าโดยเป็นการ

ตีความหมายจากการใชส้อยพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินของชาวอาข่า 

2) ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลงของเวลา 

ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นการศึกษาจากแนวคิดในงานออกแบบของ Steven  Holl และ Tadao  Ando 

ศึกษาการตดัทอดรูปทรง การใช้แสงและปรากฏการณ์แสงเข้ามาใช้ในการกระตุ้นการรับรู้การ

เปล่ียนแปลงเวลาสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยผา่นลกัษณะแสงและทิศทางแสงท่ีส่องผ่านช่องแสงท่ี

ถูกออกแบบไว ้ 

3) ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัผนงั (ในฐานะตวัปิดลอ้มพื้นท่ี) 

ในการศึกษาความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกับผนังน้ีผูว้ิจ ัยศึกษาจากประวติัศาสตร์ของ

สถาปัตยกรรมญ่ีปุ่น และสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไทย เช่นการสร้างผนงัเรือน คุณสมบติัของผนงัเรือน

และการใชง้านต่าง ๆ จนมาเปรียบเทียบกบังานออกแบบสมยัใหม่ท่ียงัคงหยิบรูปแบบเดิมของผนงัไม้

ไผม่าใชใ้นการออกแบบโดยผูว้จิยัเลือกศึกษาแนวความคิดงานของสถาปนิกชาวญ่ีปุ่น Kengo Kuma  

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกับการเปล่ียนแปลงของเวลา และ

ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกับผนังนั้ น จะน าไปวิเคราะห์และอธิบายมิติแสงในด้านอารมณ์ 

ความรู้สึก ความงามของแสงท่ีส่องลอดผา่นผนงัไมไ้ผแ่ละแสงท่ีปรากฏภายในเรือนพื้นถ่ินอาข่า 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาส่วนปรากฏการณ์น้ี จะน ามาวเิคราะห์กบัขอ้มูลภาคสนามท่ีผูว้จิยัเอง

ลงไปเก็บประสบการณ์การรับรู้และสังเกตความสัมพนัธ์ต่างๆ ในเรือนพื้นถ่ินอาข่าท่ีเกิดข้ึนนั้นโดย

http://www.kkaa.co.jp/
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จะแบ่งประเด็นวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นหลกัคือ ประเด็นแรกวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งผนงั

และลกัษณะแสงท่ีเกิดข้ึนจากการลอดผา่นผนงัไมไ้ผ ่และประเด็นท่ีสองวเิคราะห์ลกัษณะแสงในเรือน

กบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สรุปไดต้ามแผนภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3.4 แสดงการวเิคราะห์รูปแบบผนงัไมไ้ผแ่ละลกัษณะแสง 

ท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ินอาข่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์ 

     การตีความหมายของแสงในเชิงคุณค่า 

อารมณ์ ความรู้สึก ความงาม มิติแสงและ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในประสบการณ์ 

1. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งผนงัและ

ลกัษณะแสงท่ีเกิดข้ึนจากการลอดผา่นผนงั

ไมไ้ผท่ี่ส่งผลต่อการรับรู้พ้ืนท่ี 

2. วิเคราะห์ลักษณะแสงในเรือนกับการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

      

ปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม 

1.ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์แสง   

   ท่ีส่งผลต่อการรับรู้พ้ืนท่ี 

2.ความสมัพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการ 

   เปล่ียนแปลงของเวลา 

3.ความสมัพนัธ์แสงธรรมชาติกบัผนงั  

   (ในฐานะตวัปิดลอ้มพ้ืนท่ี) 
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3.5 สรุปกระบวนกำรเกบ็ข้อมูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3.5 แสดงผลสรุปกระบวนการเก็บขอ้มูล 

วธีิการในการเก็บขอ้มูล 

ส่วนท่ี 1 

ดา้นเน้ือหา และเอกสารอา้งอิง

ต่างๆ 
 

ส่วนท่ี 2 

ขอ้มูลภาคสนาม 

ขอ้มูลทางดา้นกายภาพของพ้ืนท่ี 

-ประวติั ท่ีตั้ง ผงัหมู่บา้น รูปแบบเรือน ทิศทางเรือน 

-รูปแบบผนงัเรือนและแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผ ่

- ลกัษณะบา้นเรือนท่ีพบ 

- ช่องแสงอ่ืนๆ ในเรือนพ้ืนถ่ิน 

- ช่วงเวลาท่ีแสงลอดผา่นผนงัไมไ้ผ ่

- ค่าความสวา่งแสง 

ขอ้มูลปรากฏการณ์ 

เก็บประสบการณ์ ,อารมณ์,ความรู้สึก  

การเปล่ียนแปลงสถานะจาก

ประสบการณ์เป็นปรากฏการณ์การ

กลบัไปพิจารณาส่ิงต่างๆ อยา่งท่ีมนั

เป็น หรือ “Being-in-the-world” 

ถ่ายทอดเป็นการเขียนบรรยาย 
 

วเิคราะห์ดา้นกายภาพ 

1.วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเรือน

และทิศทางของแสงธรรมชาติ 

2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแสง

ธรรมชาติกบัการใชพ้ื้นท่ีภายใน 

 

วเิคราะห์ดา้นปรากฏการณ์แสง 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์แสง          

ท่ีส่งผลต่อการรับรู้พ้ืนท่ี  

2. ความสมัพนัธ์แสงธรรมชาติกบั                    

การเปล่ียนแปลงของเวลา  

3. ความสมัพนัธ์แสงธรรมชาติกบัผนงั  

(ในฐานะตวัปิดลอ้มพ้ืนท่ี)  

      อธิบำยถงึลกัษณะทีส่่งผลต่อกำรเกดิ

ลกัษณะเฉพำะของแสงในเรือนพืน้ถิ่น  

 

น ำลกัษณะทีส่่งผลต่อกำรเกดิลกัษณะเฉพำะ

ของแสงนะเรือนพืน้ถิ่นไปสู่ขั้นตอนกำร

ทดลองกำรออกแบบ  

 

อธิบำยและตคีวำมหมำยของแสงในเชิงคุณค่ำ 

อำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมงำม มติแิสงและ

ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ทีส่่งผลต่อควำมสัมพนัธ์

ระหว่ำง แสงธรรมชำต ิ+ มนุษย์ + พืน้ที่

ภำยในเรือนพืน้ถิน่  

 


