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บทที ่4 

การเกบ็ข้อมูลและผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในงานคน้ควา้อิสระเล่มน้ีจะแบ่งการเก็บขอ้มูลภาคสนามเป็น 2 ส่วนเพื่อเป็นง่ายต่อการล าดบั

ขอ้มูลและท าความเขา้ใจ โดยส่วนแรกคือขอ้มูลดา้นกายภาพโดยรวมทั้งหมดของพื้นท่ีเพื่อท าความ
เขา้ใจกบัลกัษณะพื้นท่ีกรณีศึกษาเรือนพื้นถ่ินอาข่า หมู่บา้นองัหล่อ จงัหวดัเชียงราย และส่วนท่ีสองคือ
การเก็บข้อมูลด้านปรากฏการณ์แสง ผูว้ิจยัท าการเรียบเรียงและน าเสนอโดยแยกเป็นหัวข้อหลัก
ตามล าดบัดงัน้ี 

4.1.   การเกบ็ข้อมูลและผลการวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนามด้านกายภาพพืน้ที ่ 

การเก็บขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนามดา้นกายภาพพื้นท่ีจะเป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลดา้นกายภาพทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีเก็บโดยแยกขอ้มูลไดด้งัน้ี 

4.1.1 ประวติั ท่ีตั้ง ผงัหมู่บา้น รูปแบบเรือน ทิศทางเรือน 
4.1.2  รูปแบบผนงัเรือน และแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผ ่

 4.1.3  ลกัษณะบา้นเรือนท่ีพบ 
 4.1.4 ช่องแสงอ่ืน ๆ ในเรือนพื้นถ่ิน 
 4.1.5 ช่วงเวลาท่ีแสงลอดผา่นผนงัไมไ้ผแ่ละกิจกรรมในพื้นท่ี 

4.1.6 ความสวา่งแสงพื้นท่ีภายในเรือน 

ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลถึงลกัษณะพฤติกรรมของแสงในเชิงกายภาพ เป็นลกัษณะเฉพาะท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ิน และน าไปสู่การอธิบายถึงลกัษณะท่ีส่งผลต่อการเกิดลกัษณะเฉพาะ
และพฤติกรรมแสงในเชิงกายภาพดงัท่ีกล่าวไวใ้นเรือนพื้นถ่ินอาข่า ในส่วนขอ้มูลของค่าความสวา่ง
แสงพื้นท่ีภายในเรือนนั้นจะน าไปอธิบายถึงคุณสมบติัในการควบคุมแสงของผนงัไมไ้ผ ่และอธิบาย
ช่วงเวลาท่ีแสงจะสามารถปรากฏใหเ้ห็นบนเงามืดสลวัภายในเรือน 
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4.2.  การเกบ็ข้อมูลและผลการวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนามด้านปรากฏการณ์แสง 

 การเก็บขอ้มูลดา้นปรากฏการณ์จะเป็นการสังเกตความสัมพนัธ์ของแสงท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี
เรือนอาข่า ระหวา่งคน พื้นท่ี และแสง วา่มีความสัมพนัธ์กนัเช่นไรเก็บขอ้มูลจากประสบการณ์ท่ีพบ
แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ต่างๆ โดยแยกประเด็นไดด้งัน้ี 

 4.2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์แสงท่ีส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ี 
 4.2.2  ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลงของเวลา 
 4.2.3  ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัผนงั (ในฐานะตวัปิดลอ้มพื้นท่ี) 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความสัมพนัธ์ทั้งสามประเด็นนั้น จะน ามาอธิบายความหมายของ

แสงในเรือนพื้นถ่ินอาข่าในเชิงคุณค่าของแสงโดยเป็นการตีความหมายจากการใช้สอยพื้นท่ีภายใน

เรือนพื้นถ่ินของชาวอาข่า ส่วนข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกับการ

เปล่ียนแปลงของเวลา และความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกับผนังนั้น จะน าไปวิเคราะห์และอธิบาย                

มิติแสงในด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความงามของแสงท่ีส่องลอดผ่านผนังไม้ไผ่ และแสงท่ีปรากฏ

ภายในเรือนพื้นถ่ินอาข่า 

4.3. สรุปข้อมูลและแนวทางสู่การทดลองการออกแบบ 

 การสรุปขอ้มูลนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยขอ้มูลส่วนแรกนั้นคือขอ้มูลดา้นกายภาพ ซ่ึงขอ้มูล
ส่วนน้ีจะวเิคราะห์และสรุปออกมาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดลกัษณะเฉพาะของแสงในเรือนพื้นถ่ิน
จากกรณีศึกษาเรือนพื้นถ่ินอาข่า โดยปัจจัยท่ีวิเคราะห์ได้นั้ นจะน าไปใช้ในขั้นตอนการทดลอง               
การออกแบบในบทท่ี 5 ต่อไป และข้อมูลส่วนท่ีสองนั้ น คือข้อมูลด้านปรากฏการณ์แสงใน                     
เรือนพื้นถ่ินอาข่า เป็นการวเิคราะห์และสรุปขอ้มูลเชิงความสัมพนัธ์ต่างๆ และการตีความหมายคุณค่า
ของแสงท่ีปรากฏในเรือนพื้นถ่ินอาข่า 
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4.1.  ข้อมูลภาคสนามด้านกายภาพพืน้ที่ 

4.1.1 ประวตัิ ทีต่ั้ง ผงัหมู่บ้าน รูปแบบเรือน ทศิทางเรือน  

 หมู่บ้านองัหล่ออาข่า เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า อยู่ในเขตหมู่ท่ี 1 ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอ              

แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย มีจ านวนทั้งส้ิน 30 หลงัคาเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด 164 คน เป็น

ชาย 84 คน หญิง 81 คน อาชีพหลกัคือเกษตรกร รับจา้งและเล้ียงสัตว ์การคมนาคมติดต่อกบัหมู่บา้น

อ่ืนท าได้โดยการใช้ เส้นทางล าลองเช่ือมระหว่างหมู่บ้านกับต าบล แม่สลองนอก เป็นระยะทาง

ประมาณ 0.5 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1  สภาพหมู่บา้นองัหล่อ 

การเขา้ถึงหมู่บา้นองัหล่อ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอ าเภอแม่จนั ไปยงัอ าเภอแม่สายถึง

กิโลเมตรท่ี  10 สามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เล้ียวขวาสู่  ทางหลวง 1338 ไป                      

พระต าหนกัดอยตุง เล้ียวซ้ายไปทางหลวง 1234 ผา่นบา้นอีกอ้ ถึงสามแยกกิโลเมตรท่ี 9 เล้ียวซ้าย ข้ึน

ดอยอีก 16 กิโลเมตรถึงหมู่บา้น  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  แผนท่ีแสดงเส้นทางเขา้ถึงพื้นท่ีศึกษา 

ท่ีมา  https://maps.google.co.th 
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ทางเขา้หมู่บา้นอยูท่างทิศเหนือ มีโรงเรียนและร้านคา้จะอยูห่น้าหมู่บา้น เส้นทางในหมู่บา้น

เป็นถนนดินแดง เป็นพื้นเนินลาดชนั ลกัษณะบา้นเรือนท่ียงัคงรูปแบบเดิมเหลืออยู่ไม่มากนัก ส่วน

ใหญ่ปรับเปล่ียนเป็นวสัดุสมยัใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  แสดงผงัหมู่บา้นและต าแหน่งเรือนตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล 

 

4.1.2 รูปแบบผนังเรือนและแสงทีล่อดผ่านผนังไม้ไผ่  

โดยศึกษาลกัษณะช่องแสง และลักษณะแสงธรรมชาติท่ีลอดผ่านผนังไมไ้ผ่ รูปแบบผนัง     

ไมไ้ผ่ท่ีพบในหมู่บา้นองัหล่อมี 2 รูปแบบคือ  ผนงัไมไ้ผ่สานลายสอง และ ผนงัไมไ้ผ่ตีฟาก ในการ

เตรียมไมใ้นการสร้างเรือนของชาวองัหล่อจะใช้คนหมู่บา้นมาช่วยกนัท าโดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 

กลุ่มแรกท าโครงสร้าง  กลุ่มท่ีสองท าหลงัคา หลงัคาท าจากหญา้คาซ่ึงในปัจจุบนัหญา้คาเร่ิมหายากจึง

ท าให้เรือนหลายหลงัปรับเปล่ียนหลงัคาเป็นสังกะสี และกลุ่มท่ีสามเตรียมตีฟากผนงั ส่วนบา้นท่ีใช้

ผนงัไมไ้ผส่านในหมู่บา้นองัหล่อเหลือเพียงหลงัเดียวเท่านั้น เน่ืองจากการเตรียมผนงัสานตอ้งใชเ้วลา

และเงินค่าจา้งในการท าสูงกวา่ตีฟากจึงไม่เป็นท่ีนิยม 

 

 



 
 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 รูปแบบผนงัไมไ้ผท่ี่พบในหมู่บา้นองัหล่อ บนคือผนงัสานลายสอง ล่างคือผนงัตีฟาก 
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 ขนาดของฟากไมไ้ผจ่ะแบ่งเป็น 2 แบบคือ ลายสอง จะใชล้ าไมไ้ผข่นาดเล็กตีฟากโดยความถ่ี

ในการตีฟากอยูท่ี่ประมาณ  1 – 2 ซม.  แผ่นฟากกวา้งประมาณ 8 – 15 ซม. ยาวประมาณ 1 – 2 เมตร 

ใช้สานลายสอง  ตีฟาก ฟากท่ีใช้ท าผนังเรือนจะใช้ไมไ้ผ่ล าใหญ่ ความถ่ีในการตีฟากอยู่ท่ีประมาณ       

1 – 3 ซม. แผน่ฟากกวา้งประมาณ 20 – 30 ซม. สูงประมาณ 2 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 ลายละเอียดผนงัไมไ้ผท่ี่พบในหมู่บา้นองัหล่อ บนผนงัสานลายสอง ล่างผนงัตีฟาก 
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ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผล่ายสอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6  ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ิน 

 

ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผตี่ฟาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4.7 ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ิน 
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 4.1.3 ลกัษณะบ้านเรือนทีพ่บ 

ลกัษณะกายภาพพื้นท่ีของหมู่บา้นเป็นท่ีเนินลาดชัน สูง-ต ่า สลบักนัจึงท าให้รูปแบบเรือน             

มีลกัษณะท่ีหลากหลาย ท าให้พบลกัษณะเรือนโดยแบ่งได ้3 แบบคือ เรือนยกพื้นสูง ใตถุ้นเรือนจะใช้

เป็นพื้นท่ีเก็บของและเล้ียงสัตว ์ เรือนยกพื้นสูงก่ึงติดพื้นดิน เป็นเรือนท่ีสร้างพื้นท่ีเป็นเนินไม่ชนัมาก

ยกพื้นสูงคร่ึงเรือนอีกคร่ึงเป็นพื้นดิน  และเรือนวางบนพื้นดิน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 ลกัษณะบา้นเรือน 

เรือนท่ีเลือกศึกษาทั้งหมด 3 หลงั โดยเลือกจากรูปแบบของผนังเรือน และรูปแบบพื้นท่ีตั้ง

เรือน เรือนหลงัท่ีหน่ึงท่ีเขา้ไปศึกษาคือเรือนยกพื้นสูง เป็นเรือนของนายอามือ  วซืูอกู่  บา้นเลขท่ี 135 

/ พ หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เรือนหลงัน้ีเป็นหลงัเดียวท่ีใชผ้นงัไมไ้ผส่านลาย

สอง มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 5 คน ค่อนขา้งมีฐานะจึงเปล่ียนวสัดุหลงัคาจากหญา้คาเป็นสังกะสี 
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ภาพท่ี  4.9  ตวัอยา่งเรือนท่ีศึกษาหลงัท่ี 1 เรือนยกพื้นสูง 

 

 เรือนหลงัท่ีสองท่ีเขา้ไปศึกษาคือเรือนยกพื้นสูงก่ึงติดพื้นดินเป็นเรือนพี่สาวของนายอามือ 

สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน ความน่าสนใจเรือนหลงัน้ี นอกจากยกพื้นสูงก่ึงติดดินแลว้ ผนงั

เรือนใชไ้มไ้ผตี่ฟากแต่เรียงฟากผนงัเป็นแนวนอน รูปแบบเรือนยงัคงใชว้สัดุเดิมทุกอยา่ง  
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ภาพท่ี 4.10  ตวัอยา่งเรือนท่ีศึกษาหลงัท่ี 2 เรือนยกพื้นสูงก่ึงติดพื้นดิน 

 

เรือนหลงัท่ีสามท่ีเขา้ไปศึกษาคือเรือนติดพื้นดินเป็นเรือนของนายลอเด  มือแลก บา้นเลขท่ี 

236 / พ หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สมาชิกในครอบครัวมีทั้ งหมด   6 คน 

รูปแบบผนงัเรือนเป็นฟากไมไ้ผเ่รียงแนวตั้ง รูปแบบเรือนยงัคงใชว้สัดุเดิมทุกอยา่ง 

 

 

 

 



 
 

 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4.11  ตวัอยา่งเรือนท่ีศึกษาหลงัท่ี 3 เรือนติดพื้นดิน 

 

 

4.1.4 ลกัษณะช่องแสงอืน่ๆในเรือนพืน้ถิ่น   

ช่องแสงอ่ืนๆท่ีแสงสามารถลอดเข้ามาส่องสว่างในเรือนได้เช่น ช่องจัว่หลังคา ช่องว่าง               

ท่ีเกิดข้ึนบนหลงัคาท่ีมุงดว้ยหญา้คา  ช่องระหวา่งผนงักบัหลงัคา  กรอบประตู พื้นเรือนท่ียกสูง และ

ผนงักบัพื้นดิน เป็นตน้ แสงท่ีพบเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจในการสร้างเรือน  
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ภาพท่ี  4.12 ช่องแสงอ่ืนๆท่ีพบในเรือนพื้นถ่ินอาข่า 
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              4.1.5 ช่วงเวลาทีแ่สงลอดผ่านผนังไม้ไผ่และกจิกรรมในพืน้ที่ 

 ในการเก็บขอ้มูลในส่วนของช่วงเวลาท่ีแสงลอดผ่านผนังไม้ไผ่ ด้วยขอ้จ ากดัของเวลาใน
การศึกษาและการเก็บขอ้มูล จึงไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบทุกฤดูกาล ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีเก็บขอ้มูล
จากความหลายหลายของสภาพแวดแลอ้มภายนอก เช่น  วนัท่ีฝนตก วนัท่ีมีเมฆมาก และวนัท่ีมีแดดจดั 
เพื่อสังเกตบรรยากาศและลักษณะแสงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีภายใน ดังนั้ นในการเก็บข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงและช่วงเวลาท่ีแสงลอดผา่นผนงัไมไ้ผน่ั้น ผูว้ิจยัไดมุ้่งศึกษาแสงท่ีเกิดจากรูปแบบผนงัท่ี
พบในเรือนพื้นถ่ินอาข่า รูปแบบท่ีพบมี 2 ลกัษณะคือ ผนงัไมไ้ผส่านลายสองและผนงัไมไ้ผตี่ฟาก ซ่ึง
ผนังไมไ้ผ่สานลายสองมีเพียงหลงัเดียวลกัษณะเรือนจะยกพื้นสูง ส่วนผนงัไมไ้ผ่ตีฟากนั้น ผูว้ิจยัได้
เลือกเรือนผนงัตีฟากติดพื้นดิน การเลือกรูปแบบเรือนท่ีมีความแตกต่างกนันั้นเป็นการศึกษาเพื่อหา
ความแตกต่างและน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบลกัษณะแสงท่ีปรากฏให้เห็นในพื้นท่ีภายในเรือนทั้ง
สองรูปแบบและน าไปวิเคราะห์ลกัษณะแสงท่ีเป็นเกิดข้ึนในเรือนพื้นถ่ินต่อไป การเก็บขอ้มูลภาพถ่าย
ลกัษณะแสงท่ีเขา้มาในเรือน ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการจ าลองแบบผนังเรือนพื้นถ่ิน 2 แบบ คือ ผนังสาน
ลายสองเรือนยกพื้นสูง และผนงัตีฟากพื้นติดดิน การถ่ายภาพลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัจะใชว้ิธีการ
เก็บขอ้มูลภาพและถ่ายภาพตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น. โดยเวน้ระยะห่างในการเก็บขอ้มูลทุกๆ 1 
ชัว่โมง เพื่อสังเกตการเปล่ียนแปลงลกัษณะแสงในแต่ละช่วงเวลา ในการเก็บขอ้มูลมีดงัน้ี  

1) ผนงัไมไ้ผส่านลายสองเรือนยกพื้นสูง  
 จากภาพท่ี 4.13  แสดงลกัษณะการเปล่ียนแปลงของแสงท่ีลอดผนงัสานลายสองเรือนยกพื้น
สูง ตามช่วงเวลา ขอ้มูลท่ีพบจากการสังเกตทิศทางของล าแสงมีลกัษณะเป็นจุดเล็กๆ กระจดักระจาย
ทัว่ผนงั การซอ้นทบัท่ีเกิดจากการสานลายสองท าให้พื้นท่ีภายในมีความทึบและมืดสลวั ผนงัสานลาย
สองสามารถกรองแสงจากภายนอกได้มาก ถึงแมผ้นังสานลายสองนั้นจะเป็นการพยายามสานให้
ลวดลายเป็นระเบียบแต่จงัหวะจุดแสงท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบเท่าทีควร รอยต่อหรือช่องแสง
อ่ืนๆ ท าให้เกิดลกัษณะแสงท่ีแตกต่างคือแสงท่ีส่องผา่นนั้นมีลกัษณะเป็นเส้นและกลุ่มกอ้น ปะปนกนั
จุดเล็ก ส่วนพื้นเรือนท่ียกสูงนั้น พื้นเรือนใช้ไมไ้ผ่ตีฟากปูพื้น จึงท าให้แสงสว่างในเรือนเพิ่มข้ึน แต่
แสงท่ีลอดผา่นพื้นตีฟากนั้นไม่มีลกัษณะเป็นล าแสง แต่มีเพียงแสงสะทอ้นจากพื้นดิน ใตพ้ื้นเรือนส่อง
สว่างเขา้มาอย่างสม ่าเสมอในช่วงเวลาต่างๆ จากลักษณะผนังเรือนสานลายสองผสมกบัพื้นตีฟาก            
ท าให้ผืนแผน่ผนงัเรือนมีความพรุนสูง แสงส่องลอดเขา้มาไดท้ัว่พื้นท่ีภายในเรือน ท าให้เห็นแสงเงา 
การเคล่ือนไหวของแสง บรรยากาศและการเปล่ียนแปลงภายนอก   ไดม้ากกว่า ซ่ึงแตกต่างจากผนัง          
ตีฟากตีพื้นดิน ลกัษณะของตวัเรือนจึงคลา้ยกล่องแสงท่ีมีจุด และเส้นแสงทัว่เรือน แต่พื้นท่ีในเรือน         
มีความมืดสลัวมากกว่า  แต่อย่างไรก็ตามแสงท่ีส่องผ่านผนังเข้ามาในพื้นท่ีภายในเรือนสามารถ
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มองเห็นการเปล่ียนแปลง เคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลาซ่ึงแสงเงานั้น จะปรากฏให้เห็นบนพื้นดินท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นฉากรับแสง อธิบายไดว้า่ คุณสมบติัของผนงัไมไ้ผส่านลายสองเป็นผนงัท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ภายนอกสู่ภายในไดร้อบทิศทางของเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.13  ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผส่านลายสองตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น. 
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2) ผนงัไมไ้ผตี่ฟากเรือนติดพื้นดิน 
ลกัษณะการเปล่ียนแปลงของแสงท่ีลอดผ่านผนังไมไ้ผ่ตีฟากเรือนติดพื้นดิน ตามช่วงเวลา

ขอ้มูลท่ีพบ จากการสังเกตทิศทางและจงัหวะของล าแสงมีลักษณะเป็นเส้นสั้ น – ยาวสลับกับไป              
ทั่วผนัง แผ่นไม้ไผ่ตีฟากท่ีน ามาประกอบเป็นผนังเรือนมีความพรุนมากจึงท าให้พื้นท่ีภายใน              
มีความทึบและมืดสลัวน้อยกว่าผนังแบบสานลายสองเล็กน้อย ลักษณะของผนังไม้ไผ่ตีฟากมี                  
ความพรุนหรือมีรู ท่ีแสงสามารถส่องลอดผ่านผนังเขา้มาไดม้ากกว่าผนังไมไ้ผ่สานลายสอง แสงจึง
สามารถลอดผ่านเขา้มาไดม้ากทัว่ทั้งเรือน ลกัษณะแสงท่ีเกิดภายในพื้นท่ีเรือนจึงมีลกัษณะแสงเรียง
เป็นแนวยาวสลบักบัจุดเล็กๆ ทัว่เรือน พื้นดินเป็นเสมือนฉากรับแสงท่ีช่วยให้เห็นการเคล่ือนไหวของ
แสงไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดทั้งวนั ในความโปร่งพรุนของผนังไมไ้ผตี่ฟากเช่นน้ีท าให้สามารถมองเห็น
ความเคล่ือนไหวของแสง บรรยากาศและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายนอกเรือนได้อย่างสม ่าเสมอ
เช่นเดียวกับผนังไม้ไผ่สานลายสอง คุณสมบัติของผนังไม้ไผ่ตีฟากจึงส่งผลต่อการรับรู้ถึง                     
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มจากภายนอกสู่ภายในไดร้วดเร็ว อธิบายไดว้า่คุณสมบติัของผนงั
ไม้ไผ่ตีฟ ากเป็นผนังท่ี ส่ งผลต่อการรับ รู้ถึงการเป ล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก                      
สู่ภายในไดร้อบทิศทางของเรือน โดยสามารถสังเกตการเคล่ือนท่ีของแสงบนฉากพื้นดินไดค้่อนขา้ง
ชดัเจน สังเกตไดจ้ากภาพท่ี 4.14 
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ภาพท่ี  4.14 ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผตี่ฟากตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น. 

8.00 8.30 9.00 

9.30 10.00 10.30 

11.00 

16.00 15.30 

15.00 14.30 14.00 

13.30 13.00 12.30 

12.00 11.30 

17.30 17.00 

16.30 

18.00 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะแสงท่ีปรากฏข้ึนบนผนงัและลกัษณะกิจกรรม                 
ท่ีเกิดข้ึนในตวัเรือนในช่วงเวลาต่างๆ 

ช่วงเวลา กจิกรรม ลกัษณะแสงที่ปรากฏขึน้
บนผนังไม้ไผ่สานลาย

สองยกพืน้สูง 

ลกัษณะแสงที่ปรากฏขึน้
บนผนังไม้ไผ่ตีฟากติด

พืน้ดิน 
6.00 ผูห้ญิงต่ืนนอน มืดสลวัแดดบางๆ มืดสลวัแดดบางๆ 
6.30 ท าอาหาร เร่ิมมีแสงแดดร าไร เร่ิมมีแสงแดดร าไร 
7.00 ผูช้ายและเด็กต่ืนนอน แสงสีส้มเป็นจุด แสงสีส้มเป็นล าเน่ืองจาก

ควนัจากเตาไฟ 
7.30 กินอาหารเชา้ แสงจา้เป็นจุดเล็ก-ใหญ่

สลบักนั 
แสงจา้เป็นล าเน่ืองจาก
ควนัจากเตาไฟ 

8.00 ผูห้ญิงออกไปท างาน แสงจา้เป็นจุดเล็ก-ใหญ่
สลบักนั 

แสงจา้เป็นเส้นสั้น-ยาว
สลบักนั 

8.30 ผูช้ายเล้ียงลูกอยูบ่า้น แสงจา้เป็นจุดเล็ก-ใหญ่
สลบักนั 

แสงจา้เป็นเส้นสั้น-ยาว
สลบักนั 

9.00-12.00 ไม่มีกิจกรรม แสงจา้เป็นจุดเล็ก-ใหญ่
สลบักนั 

แสงจา้เป็นเส้นสั้น-ยาว
สลบักนั 

12.30-13.00 กินอาหารเท่ียง 
 
 

แสงเป็นจุดเล็กๆตาม
ขนาดช่องแสง 

แสงเป็นเส้นสั้น-ยาวตาม
ขนาดช่องแสง 

13.30-15.30 ไม่มีกิจกรรม แสงเป็นจุดเล็กๆตาม
ขนาดช่องแสง 

แสงเป็นเส้นสั้น-ยาวตาม
ขนาดช่องแสง 

16.00 ผูห้ญิงกลบับา้น แสงจา้เป็นจุดเล็ก-ใหญ่
สลบักนั 

แสงจา้เป็นเส้นสั้น-ยาว
สลบักนั 

16.30 ท าอาหาร แสงสีส้มเป็นจุด แสงสีส้มเป็นล าเน่ืองจาก
ควนัจากเตาไฟ 

17.00 ท าอาหาร แสงสีส้มเขม้เป็นจุด แสงสีส้มเขม้เป็นล า
เน่ืองจากควนัจากเตาไฟ 

17.30-18.00 กินขา้วเยน็ แสงสีส้มเขม้ร าไรเป็นจุด แสงสีส้มเขม้ร าไรเป็นล า
เน่ืองจากควนัจากเตาไฟ 
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 4.1.6  ความสว่างของแสงภายในพืน้ที่เรือน 

 การเก็บขอ้มูลส่วนน้ีเป็นการเก็บขอ้มูล โดยใช้เคร่ืองวดัค่าความสว่างแสงในพื้นท่ีภายใน
หุ่นจ าลองเรือนพื้นถ่ินผนงัไมไ้ผส่านลายสอง และโมเดลเรือนพื้นถ่ินผนงัไมไ้ผตี่ฟาก เพื่อตอ้งการน า
ค่าความสว่างแสงท่ีวดัได้ไปวิเคราะห์ว่าค่าความสว่างของแสงในระดบัท่ีวดัได้ในเรือนนั้น อยู่ใน
ระดับความสว่างเพียงใด เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในส่วนของการออกแบบการใช้งานพื้นท่ีงาน
ออกแบบ ขอ้มูลตวัเลขของค่าความสวา่งแสงน้ี ผูว้ิจยัวดัค่าจากโมเดลจ าลองโดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงเวลาท่ี มีแดดกับมีเมฆหนา โดยจะเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 ว ัน เพื่อความแม่นย  าของข้อมูล                 
ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลจะวดัค่าความสว่างแสง คือ ค่าความสว่างแสงท่ีพบในพื้นท่ีภายในและ               
ค่าความสว่างแสงภายนอกโมเดลจ าลอง (แสงสว่างทอ้งฟ้า) ในการวดัค่าความสว่างแสงเพื่อน าตวั
เลขท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียความสวา่งแสง ระหวา่งพื้นท่ีภายในกบัความสวา่งภายนอก ซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีไดจ้าก
การเก็บข้อมูลนั้นจะน าไปศึกษาถึงคุณสมบติัในการควบคุมระดบัแสงของผนังไมไ้ผ่  ในการเก็บ
ขอ้มูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ต าแหน่งท่ีวดัค่าความสว่างคือ ต าแหน่งแรกวดัค่าความสว่างท้องฟ้า 
ต าแหน่งท่ีสองวดัค่าความสว่างบริเวณท่ีมืดท่ีสุดของพื้นท่ีภายใน และต าแหน่งสุดท้ายวดัค่าความ
สว่างบริเวณท่ีมีแสงสลวัปานกลางของพื้นท่ีภายใน สามารถอธิบายจากท่ีแผนภาพท่ี 4.15 และจาก
ตารางท่ี 4.2 คือค่าความสว่างแสงคือค่าความสว่างแสงท่ีพบในพื้นท่ีภายในและค่าความสว่างแสง
ภายนอกโมเดลจ าลอง (แสงสวา่งทอ้งฟ้า) ท่ีวดัค่าได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.15 แสดงต าแหน่งท่ีท าการวดัค่าความสวา่งแสง 

 
A :  ค่าความสวา่งแสงทอ้งฟ้า  
B :  ค่าความสวา่งแสงบริเวณมืดท่ีสุดของพื้นท่ีภายใน  
C : ค่าความสวา่งแสงปานกลางของพื้นท่ีภายใน  

A 

B C 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงการเก็บขอ้มูลการวดัค่าความสวา่งแสงภายในเรือน (lux) 
ช่วงทีม่ีแดด วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 

ลายสอง ตีฟาก ลายสอง ตีฟาก ลายสอง ตีฟาก 

ความสว่างท้องฟ้า 10 klux 15 klux 11 klux 
บริเวณมืดสุดในพืน้ที่ 110 120 130 150 115 130 
บริเวณแสงปานกลางในพืน้ที่ 150 290 170 350 150 300 

 
ช่วงทีม่ีเมฆ วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 

ลายสอง ตีฟาก ลายสอง ตีฟาก ลายสอง ตีฟาก 

ความสว่างท้องฟ้า 4 klux 5.2 klux 3 klux 
บริเวณมืดสุดในพืน้ที่ 40 45 45 47 25 30 
บริเวณแสงปานกลางในพืน้ที่ 48 90 60 110 30 70 

  
พื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินนั้นมีความมืดสลวัตลอดทั้งวนั การศึกษาในส่วนน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการ

ทราบถึงต าแหน่งท่ีเกิดเงาสลวักบัแสงท่ีส่องลอดผ่านผนงัไมไ้ผเ่ขา้มาในพื้นท่ีภายในเรือน ในแต่ละ
ช่วงเวลาของวนัและสังเกตความแตกต่างระหวา่งแสงสวา่งท่ีปรากฏบนเงาสลวั เพื่อใหส้ามารถอธิบาย
ความแตกต่างของแสงท่ีปรากฏบนเงาสลวัในพื้นท่ีภายใน ผูว้ิจยัจึงเลือกวิธีเก็บขอ้มูลโดยการวดัค่า
ความสวา่งแสงท่ีมืดสลวัของพื้นท่ีภายในกบัวดัค่าความสวา่งแสงท่ีสวา่งท่ีสุดของพื้นท่ีภายใน เพื่อหา
ค่าความต่างระหวา่งแสง (Ratio) กบัเงามืดสลวั ซ่ึงการเก็บขอ้มูลส่วนน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีจะสามารถช่วย
อธิบายถึงลกัษณะความแตกต่างของแสงท่ีปรากฏบนเงามืดสลวัไดว้า่มีความแตกต่างกนัเช่นไรโดยจะ
อธิบายออกมาเป็นตวัเลขเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน  

 จากภาพ ท่ี  4.16  คือภาพ ร่างแสงท่ีปรากฏบนเงาสลัวท่ี เกิด ข้ึนภายในเรือนพื้ น ถ่ิน                 
แถวบนคือลกัษณะแสงท่ีปรากฏบนเงาสลวัในเรือนผนงัสานลายสอง และแถวล่างคือลกัษณะแสงท่ี
ปรากฏบนเงาสลัวในเรือนผนังตีฟาก ในการเก็บขอ้มูลส่วนน้ีจะเก็บทั้งหมด 5 ช่วงเวลาคือ 8.00 , 
10.00 , 12.00 , 15.00 , 18.00 น. เพื่อสังเกตความแตกต่างระหว่างแสงสว่างกับเงาสลัว ในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีเกอดข้ึนในพื้นท่ีภายใน ขั้นตอนการเก็บข้อมูลนั้ นจะวดัค่าความสว่างแสงในพื้นท่ี                      
3 ต าแหน่งเช่นกนั แต่เป็นการวดัเฉพาะบริเวณพื้นท่ีภายใน ต าแหนงท่ีวดัคือ ต าแหน่งท่ีสวา่งท่ีสุดของ
พื้นท่ี และต าแหน่งท่ีมืดท่ีสุดของพื้นท่ี และต าแหน่งท่ีมีค่าความสวา่งแสงสลวัปานกลาง สังเกตจาก
ภาพท่ี 4.17 
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ภาพท่ี 4.16 ลกัษณะจุดแสงท่ีปรากฏบนเงาสลวัในพื้นท่ีภายในเรือน 5 ช่วงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.17 ภาพแสดงต าแหน่งท่ีท าการวดัค่าความสวา่งแสง 

D :  ค่าความสวา่งแสงสูงสุดของพื้นท่ีภายใน (จุดแสงท่ีปรากฏในพื้นท่ีท่ีมืดท่ีสุด) 
E :  ค่าความสวา่งแสงบริเวณมืดท่ีสุดของพื้นท่ีภายใน  
F :  ค่าความสวา่งแสงปานกลางในพื้นท่ีภายใน  
 
 ขอ้มูลค่าความสวา่งแสงท่ีพบในพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินตามช่วงเวลา (หุ่นจ าลอง) ท่ีเก็บได้
พบความเปล่ียนแปลงของความสว่างในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัตามช่วงเวลา แต่เม่ือเปรียบเทียบความ
สว่างของพื้นท่ีภายในเรือนระหว่างเรือนผนงัไมไ้ผ่สานลายสองกบัเรือนผนงัไมไ้ผ่ตีฟากจาก ขอ้มูล
ตารางท่ี 4.3 พบวา่ความสวา่งและความสลวัท่ีเกิดข้ึนภายในเรือนในช่วงเวลาต่างๆ ค่อนขา้งใกลเ้คียง
กนั 
 
 

D 
E 

F 
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ตารางท่ี 4.3  ค่าความสวา่งของจุดแสงท่ีปรากฏบนเงาสลวัในพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินตามช่วงเวลา 
(lux) 

ช่วงเวลา 7.00 10.00 12.00 15.00 18.00 

ชนิดผนัง ลาย
สอง 

ตี
ฟาก 

ลาย
สอง 

ตี
ฟาก 

ลาย
สอง 

ตี
ฟาก 

ลาย
สอง 

ตี
ฟาก 

ลาย
สอง 

ตี
ฟาก 

บริเวณสว่างสุด 90 110 200 265 180 215 230 310 70 70 

บริเวณมืดสุด 65 80 75 100 90 70 80 90 55 60 

บริเวณสลวัปานกลาง 80 100 90 120 85 80 110 130 60 50 

 
 
ผลการเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนามด้านกายภาพพืน้ที่ 

 ผลการ เก็ บ ข้อมู ลภ าคสน ามด้ านก ายภาพพื้ น ท่ี ใน ส่ วน น้ี  พบว่ าแส งธรรมชาติ                             
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอาข่าในการด ารงชีวิต และกิจกรรม              
ต่าง ๆ จากกรณีศึกษานั้นจะมุ่งเน้นศึกษารูปแบบและลกัษณะแสงท่ีส่องลอดผ่านผนังเรือน ในช่วง
เวลาต่าง ๆ ซ่ึงผนงัเรือนท่ีพบและเลือกศึกษามีทั้งหมด 2 ลกัษณะ จากลกัษณะของผนงัท่ีแตกต่างกนั
พบว่า ท าให้เกิดลักษณะแสงท่ีลอดผ่านเข้ามาภายในเรือนแตกต่างกันออกไป การใช้งานแสง
ธรรมชาติในเวลาต่าง ๆ ก็แตกต่างกนัไป ประโยชน์ของผนงัไมไ้ผ่สานลายสองและผนงัไมไ้ผ่ตีฟาก
นั้นสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเรือนและทิศทางแสง และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แสงธรรมชาติกบัการใช้พื้นท่ีภายในไดเ้ป็นอย่างดี จากการศึกษาและการเก็บขอ้มูลพื้นท่ีกรณีศึกษา
เรือนพื้นถ่ินอาข่าท่ีท าการส ารวจ ผูว้จิยัน ามาวเิคราะห์ถึงลกัษณะของแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผใ่นเรือน
พื้นถ่ินอาข่า โดยมีการพิจารณาถึงลกัษณะของแสงธรรมชาติท่ีลอดผา่นผนงั  ไมไ้ผ่สานลายสองและ
ผนงัไมไ้ผตี่ฟาก  วิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีใช้สอยของเรือนและศึกษาลกัษณะแสงท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีท่ีสามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและการส่ือความหมายในดา้นปรากฏการณ์แสงไดซ่ึ้งจะ
อธิบายในส่วนต่อไป วิธีวิเคราะห์นั้นเป็นการหาค าอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเรือนและทิศทาง
แสง และความสัมพันธ์ระหว่างแสงธรรมชาติกับการใช้พื้นท่ีภายใน ผู ้วิจ ัยจะน าลักษณะและ
พฤติกรรมของแสงธรรมชาติท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผส่านลายสองและผนงัไมไ้ผตี่ฟากมาเปรียบเทียบกบั
ลกัษณะของแสงธรรมชาติ ท่ีส่องผ่านช่องเปิดของผนงัก่ออิฐฉาบปูนเพื่อหาปัจจยัในการเกิดลกัษณะ
แสงท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะในเรือนพื้นถ่ินอาข่า และน าปัจจยัท่ีพบไปสู่การหาแนวทางในการทดลอง
ออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมใหเ้ขา้กบับริบทการออกแบบสภาวะปัจจุบนัต่อไป 
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พฤติกรรมแสงในเรือนพืน้ถิ่นอาข่า 

 จากการศึกษาแสงท่ีส่องกระทบตวักลางหรือผนังเรือนพื้นถ่ินอาข่าทั้ งสองแบบนั้น จะมี       
ความแตกต่างกันตามลักษณะพื้นผิว การประกอบจดัวางและการซ้อนทับท่ีเกิดจากการสานของ          
ผนงัไมไ้ผ ่ท าใหพ้ฤติกรรมแสงแตกต่างกนัไปโดยจะเปรียบเทียบและอธิบายไดด้งัน้ี 

 การสะท้อนแสงทีเ่กดิขึน้บนผนังเรือนพืน้ถิ่นอาข่า  
 ในขั้นตอนการท าผนังไม้ไผ่นั้ น ขั้นตอนแรกจะต้องน าไม้ไผ่มาผ่าซีกแล้วตีฟากเพื่อให ้             
ล าไมไ้ผ่คล่ีเป็นผืนแผน่ จากนั้นถึงจะน าไปท าเป็นผนงัเรือนต่อไป พื้นผิวของไมไ้ผ่จะมีสองดา้นคือ
ดา้นเรียบมนัและดา้นหยาบ เม่ือวิเคราะห์ถึงการสะทอ้นแสง  แสงท่ีตกกระทบบนผิวเปลือกเรียบมนั
ของไมไ้ผจ่ะสะทอ้นแสงไดม้ากวา่พื้นผิวไมไ้ผด่า้นหยาบ แต่อยา่งไรก็ตามดว้ยลกัษณะของผนืผนงัไม้
ไผจ่ะมีความขรุขระไม่เรียบท่ีเกิดจากการตีฟากจึงช่วยลดการสะทอ้นแสงท่ีส่องเขา้มาในเรือนและการ
เขา้มาของแสงไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าให้พื้นท่ีภายในเรือนมีความมืดสลวั นอกจากน้ีแลว้ยงัช่วยระบาย
อากาศไดดี้   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.18 แสดงลกัษณะพื้นผวิผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ินอาข่า 

 
 แต่หากน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผนังก่ออิฐฉาบปูนนั้น จะพบว่าผนังก่ออิฐฉาบปูน              
มีความเรียบสม ่าเสมอจึงท าให้สะทอ้นแสงกลบัทั้งหมด และแสงสามารถเขา้มาในพื้นท่ีไดเ้ฉพาะช่อง
แสงหรือหนา้ต่างเท่านั้น แต่เรือนผนงัไมไ้ผไ่ม่มีช่องแสงแต่มีความพรุน มีรูแสงเล็กๆ กระจายทัว่ทั้ง
ผนืผนงัพื้นผิวไม่เรียบ แสงท่ีส่องมาตกกระทบกบัผิวผนงัจึงสะทอ้นกระจดักระจายและแสงบางส่วน
สามารถส่องลอดผา่นรูพรุนของผนงัไดท้ัว่ทั้งเรือนซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 4.19 
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ภาพท่ี 4.19  แสดงลกัษณะการสะทอ้นของแสงเม่ือตกกระทบบนพื้นผวิผนงัไมไ้ผ ่(ภาพซา้ย)และผนงั

ก่ออิฐฉาบปูน (ภาพขวา) 
 

การหักเหของแสงทีส่่องผ่านผนังไม้ไผ่เรือนพืน้ถิ่นอาข่า  

ด้วยคุณสมบัติของผนังไม้ไผ่ท่ีมีรูพรุนทัว่ทั้ งผืนผนัง มีพื้นผิวท่ีขรุขระไม่เรียบสม ่าเสมอ
ดงันั้นผนงัไมไ้ผจึ่งถือไดว้า่ เป็นตวักลางท่ีแสงสามารถส่องผา่นไดแ้ละยงัสะทอ้นกลบัไดเ้ม่ือแสงตก
กระทบบนพื้นผวิผนงัไมไ้ผท่ี่มีความหนาและขรุขระไม่เรียบ แสงท่ีสะทอ้นจึงไม่เป็นระเบียบและแสง
ท่ีส่องลอดผ่านรูเล็กๆ เขา้ไปยงัพื้นท่ีภายในเรือนนั้น จึงเกิดการหักเหของแสงกระจดักระจายไปทัว่
พื้นท่ีภายในเรือน ดว้ยคุณสมบติัเหล่าน้ีจึงช่วยลดความสวา่งจา้ของแสงท่ีส่องผา่นผนงัไมไ้ผเ่ขา้มายงั
พื้นท่ีภายในไดดี้ และพื้นท่ีภายในเรือนมีความมืดสลวัท่ีเกิดจากการปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผท่ี่ไม่มีช่อง
แสงขนาดใหญ่ เม่ือแสงเกิดการหักเห และสะทอ้นเขา้มาในพื้นท่ีภายในเรือน แสงจึงปรากฏให้เห็น
แสงเงาได้ชัดเจนข้ึน แต่อย่างไรก็ตามทิศทางจากแหล่งก าเนิดแสงตามช่วงเวลาก็มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของแสงเงาท่ีเกิดข้ึน และเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผนังก่ออิฐฉาบปูน พบว่าแสง
สามารถส่องผา่นทางช่องแสงท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ลกัษณะแสงท่ีเขา้มาจะสวา่งจา้และเงาทึบสลบักนั
ไป จึงไม่เกิดการหกัเหของแสงท่ีส่องเขา้มาภายในพื้นท่ีท่ีถูกปิดลอ้มดว้ยผนงัก่ออิฐฉาบปูน 

การเกดิเงาในเรือนพืน้ถิ่นอาข่า  

                 การเกิดเงาภายในพื้นท่ีท่ีแสงส่องลอดผ่านผนงัในรูปแบบต่างๆ อธิบายไดว้่าแสงและเงา          
ท่ีเกิดในพื้นท่ีท่ีมีผนังไม้ไผ่สานลายสอง และผนังไม้ไผ่ตีฟากท่ีเป็นตวักลางกั้นนั้นจะเกิดเงาสลัว
ค่อนขา้งมาก ลกัษณะแสงเงาท่ีเกิดข้ึนนั้นมีลกัษณะเงามืดสลวัสลบักบัจุดและเส้นแสงเล็กๆ ทัว่ผืน
ผนัง ท าให้พื้นท่ีภายในมีความสลวัอย่างสม ่าเสมอทัว่ทั้งเรือน แต่แสงเงาท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ไม่สามารถ
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ควบคุมได้ ลกัษณะดงักล่าวจึงกลายเป็นบรรยากาศท่ีพบไดใ้นเรือนพื้นถ่ิน และเม่ือเปรียบเทียบกบั
พื้นท่ีท่ีมีผนงัก่ออิฐฉาบปูนเป็นตวัปิดกั้นพื้นท่ีนั้น ในพื้นท่ีมีเงามืดเช่นกนัแต่เงามืดนั้นจะมีลกัษณะ
กลุ่ม แสงจะส่องเขา้มาไดเ้ฉพาะบริเวณท่ีมีช่องเปิดหรือช่องหนา้ต่างเท่านั้น ลกัษณะแสงเงาท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีนั้ น แสงและเงามืดสลัวจะแบ่งแยกให้เห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมแสงได้
ตลอดเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.20  ลกัษณะแสงท่ีปรากฏบนเงามืดสลวัในพื้นท่ีภายใน (หุ่นจ าลอง) ท่ีส่องผา่นช่องแสงของ
ผนงัแบบต่างๆ ในเวลาเดียวกนั(17.00) (ภาพซา้ยบนผนงัไมไ้ผส่านลายสอง ภาพขวาบนผนงัไมไ้ผตี่

ฟาก และภาพล่างผนงัก่ออิฐฉาบปูน) 
 

แสงธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในเรือนพืน้ถิ่นอาข่า 

แสงธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในเรือนพื้นถ่ิน จากกรณีศึกษาเรือนพื้นถ่ินอาข่าท่ีผูว้ิจยั
เลือกท าการศึกษา 2 รูปแบบคือเรือนผนงัไมไ้ผส่านลายสองยกพื้นสูง และเรือนผนงัไมไ้ผตี่ฟากพื้นติด
ดิน อธิบายไดว้่าแสงภายในเรือนมีลกัษณะค่อนขา้งมืดสลวัซ่ึงเกิดจากการยอมให้แสงลอดผา่นเพียง
จากช่องแสงท่ีเกิดจากการตีฟากไมไ้ผ่เท่านั้น แต่ปริมาณแสงท่ีส่องเขา้มานั้นจะเปล่ียนแปลงและไม่
สม ่าเสมอตามสภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ แสงก็จะมีความแตกต่างกนัออกไปตามวนัเวลาและฤดูกาล 
เรือนผนังไม้ไผ่สานลายสองยกพื้นสูงนั้น พื้นเรือนท าจากแผ่นไม้ไผ่ตีฟากเรียงยาว ท าให้แสงท่ี                  
ตกกระทบพื้นดินใตเ้รือน สะทอ้นจากพื้นดินเขา้สู่พื้นเรือนท่ีสูงจากพื้นประมาณ 2 เมตรไดต้ามช่องตี
ฟากเล็กกระจายทัว่พื้นเรือน แต่ปริมาณแสงไม่มาก บรรยากาศภายในเรือนจึงมีความพรุนสูงลกัษณะ
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แสงกระจายทั่วเรือนรอบทิศทาง ส่วนเรือนผนังไม้ไผ่ตีฟากพื้นติดดินนั้ น ลักษณะผนังตีฟาก               
มีความโปร่ง และความพรุนของผนังมากกว่าผนงัแบบสานลายสอง จึงท าให้แสงลอดผ่านเขา้มาได้
มากกวา่ สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มจากภายนอกไดดี้กวา่ผนงัแบบสานลายสอง 
แต่ขณะเวลาฝนตกความช้ืนในเรือนค่อนขา้งมากแต่ดว้ยความโปร่งพรุนท่ีมากกว่าของผนังไมไ้ผ่ตี
ฟาก จึงถ่ายเทอากาศและสัมผสัสภาพแวดล้อมได้เร็วกว่า กล่าวได้ว่าผนังไม้ไผ่ทั้ ง 2 รูปแบบนั้น             
เป็นตวักลางท่ีช่วยให้พื้นท่ีภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกมีความสัมพนัธ์และสัมผสักนัไดโ้ดยไม่
ตอ้งควบคุมใด ๆ เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผนงัไมไ้ผ่เรือนพื้นถ่ินจากภาพท่ี 4.21 กบัห้องผนังก่ออิฐ
ฉาบปูนท่ีมีช่องแสงท่ีถูกออกแบบไวน้ั้นการส่องผา่นของแสง สภาพอากาศหรืออุณหภูมินั้นสามารถ
เข้ามาในพื้ น ท่ีภายในได้อย่างเต็มท่ี  แต่เป็นบางจุดเท่านั้ น  คนสามารถควบคุมและก าหนด
ความสัมพนัธ์และการสัมผสัได้ด้วยการเปิดปิดช่องแสงจึงท าให้รับรู้สภาพแสง สภาพแวดล้อม               
การเปล่ียนแปลงต่างๆ จากการรับรู้ทางสายตาเป็นหลกั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.21  แสดงการสะทอ้นของแสงธรรมชาติจากพื้นดินเขา้สู่พื้นท่ีภายในเรือนรูปแบบต่างๆ ผา่น
ช่องแสง ภาพซา้ยบนเรือนผนงัไมไ้ผส่านลายสองยกพื้นสูง  ภาพขวาบนเรือนผนงัไมไ้ผตี่ฟากพื้นติด

ดิน ภาพล่างเรือนผนงัก่ออิฐฉาบปูน 
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แสงธรรมชาติกบังานสถาปัตยกรรมพืน้ถิ่นอาข่า 

 เอกลกัษณ์ของแสงในงานสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินคือความสลวั แต่อยา่งไรก็ตามแสงธรรมชาติ
ก็เป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินชีวิตและท ากิจกรรม จากการเก็บขอ้มูลอธิบายไดว้า่การควบคุมแสงจาก
ภายนอกเขา้มาพื้นท่ีใชง้านภายในจะสัมพนัธ์กบัการท ากิจกรรมภายในโดยอธิบายไดด้งัน้ี 

    แสงกบัพืน้ทีว่่างในเรือน  

    การปิดลอ้มพื้นท่ีดว้ยผนงัไมไ้ผร่อบดา้น ไม่มีช่องแสงชดัเจน อาศยัเพียงแสงท่ีลอดผา่นเขา้
มาตามรูแสงเล็กๆ ทั่วเรือน การท่ีจะเพิ่มความสว่างโดยการเพิ่มความห่างหรือความถ่ีของการ               
ตีฟากผนงั หรือสานผนงันั้นส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากการใช้งานพื้นท่ีนั้น ๆ  ตามประสบการณ์ของแต่
ละคน กล่าวคือแสงจะเป็นตวัประสานพื้นท่ีวา่งและส่ิงแวดลอ้มภายนอกให้สอดคลอ้งกบัการใช้งาน
พื้นท่ี เช่นพื้นท่ีนอนหรือห้องนอนในเรือนอาข่าจะหันทิศนอนไปทางตะวนัออกเพื่อให้ผลของความ
สวา่งแสงในยามเชา้ส่องผา่นเขา้มาสร้างความหมายในพื้นท่ีน้ี เม่ือแสงค่อยๆ เคล่ือนตวัเปล่ียนทิศทาง
พื้น ท่ีกิจกรรมในเรือน  การรับรู้ความหมายของพื้นท่ีนั้ นๆ จะเปล่ียนตาม ซ่ึงการรับรู้ในเชิง
ปรากฏการณ์ของคนเราต่อพื้นท่ีว่างจะอยู่ภายใตพ้ื้นฐานของประสบการณ์ท่ีผ่านมา ซ่ึงในส่วนของ
ปรากฏการณ์จะอธิบายในส่วนขอ้มูลปรากฏการณ์ต่อไป 

   แสงกบัการเช่ือมต่อพืน้ทีภ่ายในและภายนอกเรือน 

  ในปัจจุบนัส่วนใหญ่การก าหนดความสัมพนัธ์พื้นท่ีภายในและภายนอกจะปรากฏออกมาใน
ลกัษณะของเปลือกอาคารและลกัษณะช่องเปิดของอาคารท่ีจะให้แสงเขา้มามีส่วนช่วยในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างภายนอกและภายใน แต่ในเรือนพื้นถ่ินอาข่าท่ีพบก็คือเปลือกอาคารหรือผนัง
เรือนไม่มีช่องแสงท่ีชดัเจนเลย ดงันั้นการก าหนดความสัมพนัธ์พื้นท่ีภายในและภายนอกจะสังเกตจาก
การวางทิศทางของเรือน โดยใชทิ้ศทางแสงธรรมชาติส่องผา่นผนงัเขา้มา เพื่อก าหนดพื้นท่ีการใชง้าน 
ซ่ึงการใช้งานของพื้นท่ีภายในเรือนจะหมุนเวียนตามทิศทางแสงธรรมชาติ เช่นพื้นท่ีนอนทางทิศ
ตะวนัออก พื้นท่ีครัวทางทิศตะวนัตก เป็นตน้ อธิบายต่อวา่ในเรือนพื้นถ่ินอาข่าไม่ไดมี้การจดัช่องแสง
ท่ีชดัเจนใดๆ ในเรือนเลย แต่เรือนพื้นถ่ินอาข่ากลบัมีชีวิตชีวา สามารถรับรู้การเคล่ือนไหวแสงเงาท่ีตก
กระทบสู่ผนงัเรือนจากสภาพแวดลอ้มภายนอกเขา้สู่ภายในไดต้ลอดทั้งวนั ผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ินถือ
ไดว้่าเป็นตวักลางท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีภายในกบัภายนอก โดยไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดช่องแสงให้เปลือก
อาคารเลย 
   แสงกบัการสร้างความหมายในสถาปัตยกรรมพืน้ถิ่นอาข่า 
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   ชาวอาข่าส่วนมากจะใชส้อยพื้นท่ีในเรือนส าหรับพกัผอ่นท าอาหารในเวลาเชา้และเยน็ พื้นท่ี
เรือนถูกปิดลอ้มรอบดา้นไม่มีช่องแสงชดัเจน แต่การสร้างความหมายใหพ้ื้นท่ีในเรือนดว้ยแสงเป็นภูมิ
ปัญญาในการออกแบบเรือนของชาวอาข่าท่ีสืบทอดกนัมา แสงท่ีส่องลอดเข้ามาในเรือนสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการใชแ้สงธรรมชาติไดโ้ดยอธิบายไดด้งัน้ี 

    ความต้องการแสงในเรือนอาข่า   

    เม่ืออธิบายถึงความต้องการแสงเพื่อบ่งบอกเวลา จากกรณีศึกษาน้ีทิศทางการตั้ งเรือน              
ของชาวอาข่าจะหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือและตะวนัออก (ตามแนวเนินเขาท่ีตั้งเรือน) แต่การจดั
พื้นท่ีภายในหวันอนหรือห้องนอนจะติดกบัทิศตะวนัออก คุณสมบติัโปร่งแสงของผนงัไมไ้ผท่ี่ยอมให้
แสงส่องผา่น การเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย ์ปริมาณแสง สีของแสง เหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดเวลาในแต่
ล่ะช่วงเวลาของแต่ล่ะวนัไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากผนงัเรือนแลว้ช่องแสงท่ีแสงส่องผา่น และสามารถบ่ง
บอกถึงเวลาไดดี้คือช่องหลงัคาซ่ึงเป็นช่องท่ีใหญ่พอสมควรแสงท่ีส่องผา่นช่องหลงัคาน้ีสามารถเห็น
ล าแสงไดช้ดัคือช่วงเวลาท่ีใชเ้ตาไฟ เชา้และเวลาเยน็  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4.22  ลกัษณะแสงท่ีส่องเขา้มาตรงหวันอนในเวลาเชา้ และลกัษณะล าแสงท่ีเกิดจากช่องแสงใต้

หลงัคาในเวลาท าอาหาร 
 

ความหมายของแสงในเรือนพืน้ถิ่นอาข่า  

             คุณสมบติัของแสงธรรมชาตินั้นจะเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและยงัสามารถสร้างความหมาย
ในเชิงนามธรรมในเรือนพื้นถ่ินไดห้ลายอยา่ง โดยลกัษณะของธรรมชาติแวดลอ้ม      และส่ิงแวดลอ้ม
ของเรือนพื้นถ่ินอาข่าตั้งอยูต่ามแนวเขาท่ีลาดชนั บนภูเขาในจงัหวดัเชียงราย ลกัษณะแสงท่ีพบจะเป็น
แสงท่ีผสมกบัไอหมอก กล่ินไอดิน และกล่ินฝนสลบักนั จากภาพท่ี 4.22 บรรยากาศแสงท่ีพบในพื้นท่ี
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ศึกษาลกัษณะแสงจะแตกต่างกนัออกไป เม่ือแสงส่องเขา้มาในพื้นท่ีเรือนอาศยัจะพบวา่คุณภาพแสง
หรือปริมาณแสงท่ีต่างกันออกไปในแต่ล่ะช่วงเวลาในแต่ละวนั    ท าให้พื้นท่ีภายในเรือนเกิด
ความรู้สึกและการส่ือความหมายต่างกนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4.23  ลกัษณะของแสงและบรรยากาศของพื้นท่ีศึกษา ภาพบนลกัษณะแสงยามเชา้ ภาพกลาง

ลกัษณะแสงขณะฝนตก ภาพล่างลกัษณะแสงยามเยน็ 
 
 การส่ือความหมายของแสงในเรือนพื้นถ่ินอาข่ายงัรวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแสงกบั
การเปล่ียนแปลงของเวลา กล่าวคือแสงธรรมชาติท่ีส่องผ่านผนงัไมไ้ผส่านลายสอง และผนงัไมไ้ผ่ตี
ฟาก ยงัรวมไปถึงช่องแสงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเรือนพื้นถ่ินอาข่านั้นมีความส าคญัมากในการรับรู้และ
สร้างประสบการณ์การเปล่ียนแปลงของเวลาและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายนอก ทิศทางของแสง 
ลักษณะของบรรยากาศส่งผลต่อสีของแสง แม้อยู่ภายในเรือนยงัสามารถรับรู้ถึงบรรยากาศ                  
ท่ีเกิดข้ึนภายนอกได้เป็นอย่างดี ผูว้ิจยัได้น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบบรรยากาศการเปล่ียนแปลง               
ของแสงในแต่ล่ะช่วงเวลาของห้องผนงัไมไ้ผส่านลายสอง ผนงัไมไ้ผ่ตีฟาก และห้องผนงัก่ออิฐฉาบ
ปูนไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี  4.24 ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผส่านลายสองตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น. 

8.00 8.30 9.00 

9.30 10.00 10.30 

11.00 

16.00 15.30 

15.00 14.30 14.00 

13.30 13.00 12.30 

12.00 11.30 

17.30 17.00 

16.30 

18.00 
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ภาพท่ี  4.25  ลกัษณะแสงท่ีลอดผา่นผนงัไมไ้ผตี่ฟากตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น. 

8.00 8.30 9.00 

9.30 10.00 10.30 

11.00 

16.00 15.30 

15.00 14.30 14.00 

13.30 13.00 12.30 

12.00 11.30 

17.30 17.00 

16.30 

18.00 
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ภาพท่ี  4.26  ลกัษณะแสงท่ีเกิดในหอ้งเปล่าตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00น. 

8.00 8.30 9.00 

9.30 10.00 10.30 

11.00 

16.00 15.30 

15.00 14.30 14.00 

13.30 13.00 12.30 

12.00 11.30 

17.30 17.00 

16.30 

18.00 
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นอกจากความตอ้งการแสงในดา้นกายภาพแล้ว มนุษยย์งัคงตอ้งการแสงเพื่อตอบสนองต่อ
อารมณ์ความรู้สึกเช่นกนั จากการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้า่ ลกัษณะแสงท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของเรือนพื้นถ่ินอาข่า คือความมืดสลวั และแสงสลวัน้ีมีความส าคญัต่อการใชง้านพื้นท่ี การอยู่อาศยั
การด ารงชีวิตท่ียงัคงพึ่งพาแสงธรรมชาติ นอกจากความส าคญัของแสงท่ีเป็นส่ิงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวติแลว้แสงยงัสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงผูว้จิยัจะอธิบายในส่วนต่อไป 
 
ตารางท่ี 4.4  การเปรียบเทียบลกัษณะพฤติกรรมของแสงท่ีลอดผา่นช่องแสงของรูปแบบผนงัเรือนไม้
ไผส่านลายสอง ผนงัไมไ้ผตี่ฟากและผนงัก่ออิฐฉาบปูน 
ลกัษณะทีส่่งผลต่อแสง
ในการเกดิลกัษณะแสง 

 

ผนังไม้ไผ่สานลายสอง ผนังไม้ไผ่ตีฟาก ผนังก่ออฐิฉาบปูน 

ลกัษณะช่องแสง ช่องส่ีเหล่ียมเล็ก-ใหญ่
สลบักนั 

ช่องแคบ เล็ก สั้น-ยาว 
สลบักนั 

ช่องส่ีเหล่ียมขนาด
ใหญ่ 

ลกัษณะการปิดล้อม ปิดรอบดา้น พื้นยกสูง ปิดรอบดา้น พื้นติดดิน ปิดรอบดา้น 
ลกัษณะแสงที่เกดิขึน้ จุดและเส้น เส้นและจุด ระนาบ 
การสะท้อน พื้นผวิภายนอก

สะทอ้นแสงไดไ้ม่มาก
แต่การสานช่วยให้
ปริมาณแสงท่ีเขา้มาไม่
มาก 

พื้นผวิภายนอกเป็น
เปลือกนอกไมไ้ผมี่
ความมนัสะทอ้นแสง
ไดม้ากกวา่แต่ผนงัมี
ความพรุนมากกวา่ 

แสงสะทอ้นกลบั
หมด 

การส่องผ่าน แสงส่องผา่นเขา้มาใน
พื้นท่ีไดใ้นระดบัปาน
กลางทัว่เรือน 

แสงส่องผา่นเขา้มาใน
พื้นท่ีไดใ้นระดบัปาน
กลางทัว่เรือน 

แสงส่องผา่นช่องแสง
ท่ีก าหนดเท่านั้น 

แสงเงา เป็นเงามืดสลวัตรง
กลางเรือน 

เป็นเงามืดสลวัตรง
กลางเรือน 

เป็นเงามืดเล็กนอ้ย
ตามมุมหอ้ง 

ความมืดสลวั มืดสลวัมากท่ีสุด
บริเวณกลางเรือน 

มืดสลวัมากท่ีสุด
บริเวณกลางเรือน 

สลวัเล็กนอ้ยตามซอก
มุมหอ้ง 

ปริมาณแสงสว่าง ไม่มาก ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลา 
 

ไม่มาก ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลา 

มาก 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
ปัจจัย ทีส่่งผลต่อแสง
ในการเกดิลกัษณะแสง 

ผนังไม้ไผ่สานลายสอง ผนังไม้ไผ่ตีฟาก ผนังก่ออฐิฉาบปูน 

ความเป็นระเบียบของ
แสง 

ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นระเบียบ เป็นขอบคมชดั 

ช่องแสงอืน่ๆ มีช่องวา่งรอยต่อผนงั-
หลงัคา 

มีช่องวา่งรอยต่อผนงั-
พื้นดินและผนงั-
หลงัคา 

หนา้ต่าง 

การเปลีย่นแปลงของ
แสงตามช่วงเวลา 

เห็นการเปล่ียนแปลง
แสงไม่ค่อยชดัเจน 

เห็นการเปล่ียนแปลง
แสงชดัเจนปานกลาง 

เห็นการเปล่ียนแปลง
แสงชดัเจน 

การเคลือ่นไหวจาก
ภายนอก 

ตามทิศทางแสงอาทิตย์
ทัว่เรือน 

ตามทิศทางแสงอาทิตย์
ทัว่เรือน 

ตามทิศทางแสงอาทิตย์
เฉพาะช่องแสง 

การรับรู้แสงกบั
บรรยากาศภายนอก 

รับรู้ไดต้ลอดเวลาทัว่
เรือน 

รับรู้ไดต้ลอดเวลาทัว่
เรือน 

รับรู้ไดต้ลอดเวลาฉะ
เพราะบริเวณช่องแสง 

 
 การใช้แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมเรือนพืน้ถิ่นอาข่า  

ค่าความสว่างแสงภายในเรือนพืน้ถิ่นอาข่า  

ผลจากการเก็บข้อมูล การวดัค่าความสว่างแสงพื้นท่ีภายในและภายนอกเรือน เม่ือน า                 

ขอ้มูลค่าความสว่างแสงท่ีวดัไดท้ั้งหมดมาคิดหาค่าเฉล่ียระดบัแสงของพื้นท่ีภายในเรือนโดยการน า

ตวัเลขค่าความสว่าง(lux)ของพื้นท่ีท่ีมืดท่ีสุด และตวัตวัเลขค่าความสว่าง(lux)ของพื้นท่ีท่ีแสงสลวั

ปานกลาง มาหารด้วยความสว่างของทอ้งฟ้า พบว่าระดบัความสว่างแสงของพื้นท่ีภายในเรือนผนัง

สานลายสองในพื้นท่ีท่ีสลวัท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.0095 และในพื้นท่ีท่ีมีความสลวัปานกลางมีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 0.012  ส่วนระดบัความสวา่งแสงของพื้นท่ีภายในเรือนผนงัตีฟากในพื้นท่ีท่ีสลวัท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 0.01 และในพื้นท่ีท่ีมีความสลวัปานกลางมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.024 ตามตารางแสดงค่าเฉล่ียความสวา่ง

แสงระหวา่งพื้นท่ีภายนอกกบัภายในดงัน้ี 
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A :  ค่าความสวา่งแสงทอ้งฟ้า  
B :  ค่าความสวา่งแสงบริเวณมืดท่ีสุดของพื้นท่ีภายใน  
C : ค่าความสวา่งแสงสลวัปานกลางของพื้นท่ีภายใน  
 

ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงค่าเฉล่ียความสวา่งแสงระหวา่งพื้นท่ีภายในกบัภายนอก : เรือนผนงัสานลาย

สอง 

ผนังสานลายสอง ลกัษณะ
ท้องฟ้า 

วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 ค่าเฉลีย่ 

บริเวณแสงมดืสุดใน
พืน้ที ่

: 
ความสว่างท้องฟ้า 

( B : A ) 

 
มีแดด 

 
0.011 

 
0.0087 

 
0.01 

 
 

0.0095  
มีเมฆ 

 
0.01 

 
0.0087 

 
0.0083 

 

ผนังสานลายสอง ลกัษณะ
ท้องฟ้า 

วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 ค่าเฉลีย่ 

บริเวณแสงสลวัปาน
กลางในพืน้ที ่

: 
ความสว่างท้องฟ้า 

( C : A ) 

 
มีแดด 

 
0.015 

 
0.011 

 
0.013 

 
 

0.012  
มีเมฆ 

 
0.012 

 
0.011 

 
0.01 

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงค่าเฉล่ียความสวา่งแสงระหวา่งพื้นท่ีภายในกบัภายนอก : เรือนผนงัตีฟาก 

ผนังตีฟาก ลกัษณะ
ท้องฟ้า 

วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 ค่าเฉลีย่ 

บริเวณแสงมดืสุดใน
พืน้ที ่

: 
ความสว่างท้องฟ้า 

( B : A ) 

 
มีแดด 

 
0.012 

 
0.01 

 
0.012 

 
 

0.01  
มีเมฆ 

 
0.011 

 
0.009 

 
0.01 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)  

ผนังสานลายสอง ลกัษณะ
ท้องฟ้า 

วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 ค่าเฉลีย่ 

บริเวณแสงสลวัปาน
กลางในพืน้ที ่

: 
ความสว่างท้องฟ้า 

( C : A ) 

 
มีแดด 

 
0.029 

 
0.023 

 
0.027 

 
 

0.024  
มีเมฆ 

 
0.022 

 
0.021 

 
0.023 

 

 จากค่าเฉล่ียท่ีพบเม่ือน ามาวิเคราะห์ถึงการควบคุมระดับแสงภายในพื้นท่ีนั้ น ผนังไม้ไผ ่             

ในเรือนพื้นถ่ินสามารถควบคุมแสงสลัวได้ในระดับคงท่ีสม ่าเสมอ รวมไปถึงเร่ืองของอุณหภูมิ               

ในพื้นท่ีไดด้ว้ย ส่วนพื้นท่ีภายในห้องผนงัก่ออิฐฉาบปูนสามารถควบคุมแสงไดโ้ดยการใชผ้า้ม่าน เม่ือ

อธิบายถึงการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีจากการก าหนดกิจกรรมผา่นค่าความสวา่งแสงนั้น ถึงแมค้่าความ

สว่างในพื้นท่ีภายในจะมีค่าท่ีต ่ากวา่ห้องผนงัก่ออิฐฉาบปูน แต่ความสลวัท่ีมากกว่านั้นส่งผลต่อการ

รับรู้และมองเห็นจุดแสงหรือรูปทรงต่าง ๆ ของแสงท่ีส่องเขา้มาจากภายนอกไดช้ัดเจน สร้างมิติให้

พื้ น ท่ี ภ ายในได้ เป็นอย่างดีและสามารถใช้ งานในพื้ น ท่ี เฉพาะกิจกรรมทั่วไป  และแสง                          

ก็กระจายทัว่พื้นท่ีสม ่าเสมอ และอีกแง่มุม คือยงัช่วยประหยดัพลงังาน เม่ือกล่าวถึงพื้นท่ีห้องผนงัก่อ

อิฐฉาบปูนนั้น เม่ือแสงเขา้มาในหอ้งผา่นช่องหนา้ต่าง หรือช่องเปิดอ่ืน ๆ ค่าความสวา่งแสงจะสวา่งจา้

เฉพาะบริเวณใกล้ช่องเปิดเท่านั้น ค่าแสงท่ีสูงส่งผลต่อการท ากิจกรรมได้หลากหลายแต่แสงท่ีจ้า              

ในบางช่วงเวลาก็อาจเพิ่มอุณหภูมิภายในพื้นท่ีไดเ้ช่นกนั 

การออกแบบมิติแสงสว่างในเรือนพืน้ถิ่น 

 จากขอ้มูลค่าความสว่างแสง เพื่อหาระดบัความแตกต่างระหวา่งแสงกบัความสลวัของพื้นท่ี
ภายในนั้น สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ในเวลาเช้าและเยน็ ความสวา่งแสงในพื้นท่ีภายในค่อนขา้งนอ้ย จึง
ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งแสงกบัความมืดสลวัในพื้นท่ีนอ้ย แต่ในเวลากลางวนัหรือช่วงเวลา
ท่ีมีแสงแดดสูงจะท าให้เกิดความแตกต่างระหวา่งแสงท่ีส่องเขา้มาจากภายนอกกบัเงามืดสลวัในพื้นท่ี
ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างแสงกบัเงามืดสลัว
สามารถอธิบายไดจ้ากตารางขอ้มูลค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี 
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D :  ค่าความสวา่งแสงสูงสุดของพื้นท่ีภายใน  
E :  ค่าความสวา่งแสงบริเวณมืดท่ีสุดของพื้นท่ีภายใน  
F :  ค่าความสวา่งแสงปานกลางของพื้นท่ีภายใน  
 
 
 
ตารางท่ี 4.7 ตารางแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างแสงระหวา่งพื้นท่ีสวา่งท่ีสุดกบัพื้นท่ีมืดสลวัท่ีสุด 

รูปแบบ
ผนัง 

อตัราส่วน ช่วงเวลา 

7.00 10.00 12.00 15.00 18.00 

 
ผนังสาน
ลายสอง 

มืด:สว่าง 
(E : D) 

 
0.72 

 
0.37 

 
0.38 

 
0.34 

 
0.78 

ปานกลาง:สว่าง 
(F : D) 

 
0.89 

 
0.45 

 
0.47 

 
0.47 

 
0.85 

 

รูปแบบ
ผนัง 

อตัราส่วน ช่วงเวลา 

7.00 10.00 12.00 15.00 18.00 

 
ผนังตีฟาก 

มืด:สว่าง 
(E : D) 

 
0.72 

 
0.37 

 
0.32 

 
0.29 

 
0.85 

ปานกลาง:สว่าง 
(F : D) 

 
0.9 

 
0.45 

 
0.37 

 
0.41 

 
0.71 

 
จากค่าเฉล่ียท่ีได ้สามารถอธิบายไดว้า่ถา้ค่าความสวา่งแสงภายนอกสูง ความแตกต่างระหวา่ง

แสงท่ีส่องผ่านผนังไมไ้ผ่เขา้มายงัพื้นท่ีภายในเรือนกบัความมืดสลวัของพื้นท่ีภายใน จะเร่ิมปรากฏ
ชดัเจนมากข้ึน สามารถรับรู้น ้าหนกัแสงเงาสลวัหรือมิติแสงในพื้นท่ีภายในเรือนไดดี้ เม่ือยอ้นกลบัไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัตาราง 4.3 ตารางค่าความส่องสวา่งของแสงสวา่งท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมใน
พื้นท่ี พบวา่ในช่วงเวลาท่ีเกิดความแตกต่างของแสงน้อย เช่น ช่วงเวลาเชา้และเยน็ ค่าความสวา่งของ
แสงในพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินจะไม่เกิน 100 lux บรรยากาศค่อนขา้งสลวั พื้นท่ีท่ีมีกิจกรรม คือพื้นท่ี
นอกพื้นท่ีท่ีไม่ต้องการแสงมาก  และช่วงเวลาท่ีเกิดความแตกต่างของแสงให้เห็นได้ชัดเจน เช่น 
ช่วงเวลาสายจนถึงช่วงเวลาบ่าย ค่าความสวา่งของแสงในพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 
200 – 300 lux ซ่ึงค่าความสวา่งแสงในระดบัน้ีเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ชท้  างานแบบต่อเน่ืองเป็น
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ระยะเวลานาน ๆ จากผลการเก็บขอ้มูลพบวา่ มีการใชง้านพื้นท่ีในเรือนพื้นถ่ินในช่วงเวลาน้ีค่อนขา้ง
นอ้ย ชาวอาข่าจะออกไปท างานในไร่ชา ถึงแมค้่าความสวา่งท่ีวดัไดใ้นพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินนั้นจะ
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะต่อการใชง้านท ากิจกรรมทัว่ไป แต่ลกัษณะของแสงท่ีเกิดในพื้นท่ีภายในเรือนพื้น
ถ่ินนั้นเหมาะกบัการใชง้านท ากิจกรรมชัว่คราวเท่านั้น 

ดงันั้นการน าแสงมิติแสงในเรือนพื้นถ่ินมาใชใ้นการการออกแบบสามารถกล่าวไดว้า่ การน า
ลกัษณะแสงท่ีเกิดข้ึนในเรือนพื้นถ่ินนั้นเหมาะกับการน าไปออกแบบแสงในพื้นท่ีท่ีมีการใช้งาน
ชัว่คราวหรือพื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ช้ท  างานแบบต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ๆ เน่ืองจากความสว่างของแสง 
มืด - สว่าง จะข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม
ลกัษณะของแสงดงักล่าว คือลกัษณะเฉพาะของแสงท่ีพบในเรือนพื้นถ่ิน ซ่ึงผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ี
จะน าไปใช้ในกระบวนการทดลองการออกแบบต่อไปและใช้อธิบายการเกิด “มิติแสง” ในเชิง
วิทยาศาสตร์ได้ และสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับการเกิดปรากฏการณ์แสงในเรือนพื้นถ่ิน                 
ใหเ้ขา้ไดง่้ายข้ึน 
 
4.2  ข้อมูลภาคสนามด้านปรากฏการณ์แสง โดยแยกประเด็นศึกษาดังนี ้

 ในการเก็บขอ้มูลดา้นปรากฏการณ์นั้นจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เร่ืองปรากฏการณ์วิทยา 
ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการน าไปใช้ในการออกแบบ คือ “มิติแสงจากผนังไม้ไผ่เรือน                
พื้นถ่ิน”  จะตีความหมายของแสงในเชิงคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึก ความงาม ในการเก็บขอ้มูลดา้น
ปรากฏการณ์นั้น ผูว้ิจยัใชว้ิธีเขียนอธิบายจากประสบการณ์ท่ีเขา้ไปสัมผสัและรับรู้ในพื้นท่ีศึกษา ใน
การตีความหมายของแสงในเชิงคุณค่านั้น จะวิเคราะห์จากความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัการรับรู้พื้นท่ี 
ในส่วนการอธิบายถึงดา้นอารมณ์ ความรู้สึกและความงามของปรากฏการณ์แสงท่ีเกิดในเรือนพื้นถ่ิน
นั้น อธิบายจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัการเปล่ียนแปลงของเวลาและตวักลางผนงั
ท่ีปิดล้อมพื้นท่ีท่ีส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์แสงในเรือนพื้นถ่ินอาข่า ในการเก็บข้อมูลผูว้ิจ ัย
แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ไดด้งัน้ี 

 4.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสงทีส่่งผลต่อการรับรู้พืน้ทีใ่นเรือนพืน้ถิ่นอาข่า 

 ในขณะท่ีผูว้จิยัเขา้ไปภายในเรือนพื้นถ่ินของชาวอาข่า ส่ิงแรกท่ีมองเห็นคือความมืด จากนั้น
ไม่นานก็ค่อยๆ สว่างข้ึนเร่ิมมองเห็นบรรยากาศภายในเรือน แสงสว่างท่ีมองเห็นมีลกัษณะเป็นเส้น
และจุดกระจดักระจายอยู่รอบๆ ตวัผนังเรือน และจุดแสงเหล่านั้นปรากฏตวัให้เห็นชดับนฉากท่ีมืด
สลัว ฉากท่ีกล่าวนั้นก็ คือพื้นเรือน ความสว่างจากจุดเล็กๆ ท่ีเกิดข้ึนทัว่ผนังเรือนท าให้ผูว้ิจยัเร่ิม
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มองเห็นลกัษณะพื้นท่ีภายในเรือนชดัเจนข้ึนเร่ือยๆ เร่ิมแรกผูว้จิยัค่อยๆ นัง่ลงตรงต าแหน่งกลางเรือน
แลว้มองไปยงัผนงัเรือนรอบๆ เห็นล าแสงท่ีส่องลองผ่านผนังไมไ้ผ่เขา้มาในพื้นท่ีภายใน มีลกัษณะ
คลา้ยดาวท่ีส่องแสงฟุ้งกระจายสลบักบัเงามืดไปทัว่ผนงัเรือน จากนั้นผูว้จิยัไดล้องเปล่ียนต าแหน่งไป
นัง่บริเวณริมผนงัเรือนแลว้มองกลบัเขา้มาตรงกลางเรือน ส่ิงท่ีสังเกตเห็น คือจุดแสงท่ีค่อยๆ ลดลงเขา้
ไปสู่ความมืดสลวัท่ีสุดตรงบริเวณกลางเรือน จากการนัง่สังเกตบรรยากาศแสงท่ีสอดแทรกเขา้มาใน
พื้นท่ีเรือนอาข่านั้น สามารถอธิบายลกัษณะเงามืดสลวัในเรือนพื้นถ่ินไดว้า่เป็นลกัษณะกลุ่มกอ้นกลาง
เรือนแล้วค่อยๆ ไล่น ้ าหนักความสว่างกระจายออกไปเป็นวงล้อมรอบเงามืดสลัวและจาก
ประสบการณ์ท่ีไดน้ั้นเม่ือยอ้นมาวิเคราะห์และอธิบายควบคู่กบัขอ้มูลดา้นกายภาพพื้นท่ี เพื่ออธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสงท่ีส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ีในเรือนพื้นถ่ินอาข่า พบวา่ลกัษณะ
แสงท่ีเกิดในวิถีชีวิตของชาวอาข่าจะมีบรรยากาศของแสงสลวัท่ีเกิดจากลกัษณะกายภาพของเรือน 
แสงท่ีส่องผา่นผนงัเรือนไมไ้ผส่านลายสองและเรือนผนงัไมไ้ผตี่ฟากเขา้มายงัพื้นท่ีภายในเรือนส่งผล
ต่อการรับรู้โดยผา่นการสัมผสัไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินอาข่าไม่ไดถู้กออกแบบ
การใชง้านเป็นสัดส่วนชดัเจน พื้นท่ีการใชง้านในพื้นท่ีภายในเรือนจึงเป็นแบบหมุนเวียน ยืดหยุน่ใน
การใช้งาน แต่ลกัษณะแสงท่ีส่องผ่านผนังทั้ง 2 รูปแบบจะมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะช่องแสง
ของผนัง ดงันั้นความสัมพนัธ์แสงต่อการรับรู้พื้นท่ีบางคร้ังเกิดจากหน้าท่ีใช้สอยท าให้เกิดการรับรู้ 
หรือบางคร้ัง การรับรู้ช่วยใหเ้กิดการใชส้อยพื้นท่ี ผนงัเรือนคือหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือต่อการรับรู้ต่างๆ 
ลกัษณะแสงเงาในเรือนของเรือนผนงัไมไ้ผส่านลายสองยกพื้นสูงและเรือนผนงัไมไ้ผตี่ฟากพื้นติดดิน
มีความแตกต่างกนัดงัรูปภาพท่ี 4.27 น ้ าหนักแสงเงาในพื้นท่ีภายในเรือนจะมืดสลวัท่ีสุดตรงพื้นท่ี
กลางเรือนและไร้น ้าหนกัความสวา่งกระจายออกไปเป็นลกัษณะวงกลม  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.27 แสดงลกัษณะแสงเงาจากรูปดา้น ภาพซา้ยลกัษณะแสงเงาในพื้นท่ีภายในเรือผนงัไมไ้ผ่
สานลายสองยกพื้นสูง  ภาพขวาลกัษณะแสงเงาในพื้นท่ีภายในเรือนผนงัไมไ้ผตี่ฟากพื้นติดดิน 

ในภาพท่ี 4.28 พื้นท่ีภายในเรือนท่ีถูกปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผท่ั้งสองรูปแบบ จะมืดสลวัแต่ไม่มี
การใชง้านท่ีแน่ชดัในพื้นท่ีจุดน้ี แต่ท่ีพบคือโต๊ะเต้ียๆ ท่ีเคล่ือนยา้ยไดว้างอยูก่ลางเรือนไวส้ าหรับทาน
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ข้าวและนั่งพักผ่อนเท่านั้ น ส่วนพื้นท่ีติดผนังรอบเรือนมีการใช้งานทั้ งหมดเช่น ท่ีนอน เตาไฟ
ท าอาหาร แขวนเคร่ืองครัว เป็นท่ีเก็บของ ชั้ นหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือของเด็กๆ เป็นต้น ดังนั้ น
สามารถอธิบายไดว้่า พื้นท่ีท่ีแสงเขา้มาสัมพนัธ์กบัการรับรู้การใช้งานพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงการจดัวางพื้นท่ี   
ในเรือนแต่ล่ะหลงัก็จะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูอ้าศยั    
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.28 แสดงลกัษณะแสงเงาจากผงัเรือน ภาพซา้ยพื้นท่ีเรือนท่ีถูกปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผส่านลาย

สองยกพื้นสูง  ภาพขวาพื้นท่ีเรือนท่ีถูกปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผตี่ฟากพื้นติดดิน 
ในการเก็บขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์แสงท่ีส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ีนั้น อธิบาย

ได้ว่าบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความมืดสลัวท่ีสุดของเรือนกลับไม่ใช่พื้นท่ีส่วนตวั แต่คือพื้นท่ีท ากิจกรรม
ชัว่คราวของผูอ้าศยัทุกคน กลบักนัพื้นท่ีท่ีแสงส่องผา่นผนงัเขา้มาคือพื้นท่ีส่วนตวัของผูอ้าศยั การใช้
พื้นท่ีเรือนส่วนมากจะเป็นช่วงเวลาเชา้และเยน็ แสงท่ีส่องผา่นผนงัเรือนรอบดา้นจะส่งผลต่อการรับรู้
สภาพแวดลอ้มภายนอกสู่ภายในดว้ย กล่าวไดว้า่แสงมีความส าคญัต่อการใชส้อยพื้นท่ีภายในบา้นของ
ชาวอาข่า ท าใหเ้กิดการรับรู้พื้นท่ีนั้นๆ ผา่นประสบการณ์ของผูอ้าศยัอยา่งแทจ้ริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.29 วเิคราะห์ผงัเรือนจาการซ ้ าของต าแหน่งการใชง้านพื้นท่ี 

A 

B 

C 
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จากภาพท่ี 4.29  เป็นการวิเคราะห์จากความซ ้ าของผงัเรือนพื้นถ่ินอาข่า จะพบการซ ้ าของ

ต าแหน่งการใชง้านพื้นท่ีต่าง ๆ ของเรือนอาข่าสามารถอธิบายจากผงัไดว้า่ทางทิศตะวนัออก (บริเวณ
พื้นท่ี C) คือพื้นท่ีถาวรใชส้ าหรับการนอน ส่วนทางทิศตะวนัตกของเรือน (บริเวณพื้นท่ี A) คือพื้นท่ี
ครัวไฟและเก็บของต่าง ๆ ถือไดว้่าเป็นพื้นท่ีก่ึงถาวร ส่วนพื้นท่ีกลางเรือน (พื้นท่ี B) เป็นพื้นท่ีท่ีมืด
สลวัท่ีสุดในเรือนจากการเก็บขอ้มูลไม่พบการใชง้านท่ีชดัเจนแต่จะเป็นเพียงพื้นท่ีท ากิจกรรมชัว่คราว
เช่น กินขา้ว พบปะ นัง่เล่น เป็นตน้ ดงันั้นสามารถวิเคราะห์ไดว้่าทิศทางของแสงอาทิตยมี์ผลต่อการ
ออกแบบการใช้งานพื้นท่ีภายในเรือนโดยตรง เม่ืออธิบายถึงความสัมพนัธ์แสงกบัการรับรู้พื้นท่ีของ
ชาวอาข่านั้นการจดัวางพื้นท่ีจะอา้งอิงทิศทางตะวนัเป็นหลกัท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนกลายเป็นความ
เช่ือในการสร้างเรือนของชาวอาข่า เม่ือท าซ ้ า ๆ ต่อ ๆ กนัมาก็จะกลายเป็นความเคยชินต่อการรับรู้
พื้นท่ี 

 4.2.2 ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปลีย่นแปลงของเวลาในเรือนพืน้ถิ่นอาข่า 

 แสงถือได้ว่าเป็นตัวแทนของธรรมชาติท่ี ส่ือถึงความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม ในการเก็บข้อมูลเร่ืองความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกับการเปล่ียนแปลงของเวลา               
ในท่ีน้ีรวมถึงการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และการเคล่ือนไหวของสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีศึกษาจากการสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเรือนพื้นถ่ินอาข่า ความรู้สึก
แรกท่ีผูว้ิจยัรับรู้ คือเราสามารถรับรู้สภาพแวดลอ้มภายนอกผา่นทิศทางแสง สีของแสง ปริมาณแสงท่ี
ส่องผา่นผนงัเขา้มาถึง แมไ้ม่สามารถมองเห็นภายนอกชดัเจน แต่รู้สึกถึงการเคล่ือนไหวได ้รวมไปถึง
สัมผสัด้านอ่ืนด้วย เช่น กล่ิน เสียง ผิวสัมผสั เป็นต้น การท่ีเราสามารถสัมผสัการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มผา่นแสงธรรมชาติจากภายนอกสู่ภายในนั้น ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ีได้
คือความสลวัของพื้นท่ีภายในเรือน ลกัษณะเรือนท่ีถูกปิดลอ้มรอบดา้น ท าให้เวลาท่ีเขา้ไปอยูใ่นเรือน
สามารถรับรู้การเคล่ือนไหวของทิศทางแสงและเงาไดร้อบเรือน จากขอ้มูลดา้นกายภาพ พบวา่ชาวอา
ข่าจะจดัวางพื้นท่ี และออกแบบต าแหน่งพื้นท่ีใชส้อยภายในเรือนให้สัมพนัธ์กบัแสงธรรมชาติท่ีส่อง
เขา้มา จะสังเกตทิศทางแสงอาทิตย ์อาศยัประสบการณ์ในการสร้างเรือน กล่าวไดว้า่เรือนพื้นถ่ินอาข่า
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เม่ือแยกอธิบายข้อมูล
ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลงของเวลาผา่นรูปแบบของผนงัทั้ง 2 แบบ อธิบายได้
ดงัน้ี เรือนผนงัไมไ้ผส่านลายสองยกพื้นสูงจะเห็นลกัษณะแสงท่ีเคล่ือนไหว หรือการเปล่ียนแปลงผา่น
แสงท่ีส่องผ่านเขา้มาไดท้ัว่เรือน แต่เน่ืองจากพื้นเรือนท่ีท าหน้าท่ีเป็นฉากรับแสงไม่ทึบแสงเหมือน
พื้นดิน เป็นแผ่นไมไ้ผ่ตีฟาก แสงจึงสามารถลอดเขา้มาได้ ท าให้มองเห็นลกัษณะจุดแสงท่ีส่องผ่าน
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ผนังทอดลงพื้นเรือนไม่ชัดเท่าท่ีคราวจากการสังเกตลักษณะเรือน เรือนจะมีลักษณะคล้ายกล่อง
ส่ีเหล่ียมท่ีมีรูเล็ก ๆ พรุนทัว่เรือน เม่ือเขา้ไปนัง่สังเกตการเคล่ือนไหวจะสามารถรับรู้มองเห็นแสงท่ี
ส่องลอดผา่นผนงัไมไ้ผไ่ดร้อบตวัเรือนรวมทั้งใตพ้ื้นเรือนดว้ย 
 ในการสังเกตการเปล่ียนแปลงของแสงในเรือนพื้นถ่ินของชาวอาข่านั้น เน่ืองจากเจา้ของเรือน
ไม่สะดวกให้ผูว้ิจยัเขา้ไปอยู่ในเรือนเป็นเวลานาน จึงไม่สามารถเขา้ไปนั่งสังเกตการณ์ในเรือนได้
ตลอดทั้งวนั ผูว้ิจยัจึงเปล่ียนไปใช้วิธีถ่ายภาพเป็นสามช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า ช่วงกลางวนั และช่วงเยน็ 
และน าภาพท่ีถ่ายไดม้าสังเกตการเปล่ียนแปลงของแสง และดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงท าหุ่นจ าลองเรือนพื้น
ถ่ินผนังไม้ไผ่ทั้ งสองรูปแบบข้ึนมาเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มให้ชัดเจนยิ่งข้ึนและสามารถอธิบายถึงการ
เปล่ียนแปลงของลกัษณะแสงในพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ินไดจ้ากภาพถ่ายตามช่วงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.30 ลกัษณะแสงในเรือนผนงัไมไ้ผส่านลายสอง (หุ่นจ าลอง) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.31 ลกัษณะแสงในเรือนผนงัไมไ้ผตี่ฟาก (หุ่นจ าลอง) 
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 เรือนท่ีปิดล้อมด้วยผนังไม้ไผ่ตีฟากติดพื้นดินจะเห็นลักษณะแสงท่ีเคล่ือนไหว หรือการ
เปล่ียนแปลงผ่านแสงท่ีส่องผ่านเข้ามาได้รอบด้านและสามารถเห็นรูปทรงของแสงชัดเจนกว่า
เน่ืองจากมีพื้นดินเป็นฉากรับแสงจึงสามารถเห็นการเคล่ือนท่ีของทิศทางแสงไดอ้ยา่งชดัเจน 
 และเม่ือยอ้นกลบัไปอธิบายการเปล่ียนแปลงของแสงจากประสบการณ์ของผูว้จิยันั้น ในขณะ
ท่ีเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัพยายามพูดคุยกบัชาวอาข่าซ่ึงค่อนขา้งมีปัญหาในการส่ือสารเพราะชาวอาข่าส่วน
ใหญ่พูดภาษาไทยไม่ค่อยได ้หรือบางคนพูดโตต้อบไดบ้า้งเป็นบางค า จึงท าให้ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค าตอบ
ตรงๆ สั้ นๆ เช่นในเรือนหลงัแรกท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปขอเก็บขอ้มูลในช่วงเช้าโดยเขา้ไปในเรือนตอนเวลา
ประมาณ 7.00 น. เป็นเรือนผนงัไมไ้ผตี่ฟากพื้นติดดิน ขณะท่ีเขา้ไปในเรือนนั้น   ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาต
ถ่ายภาพบรรยากาศเรือน กิจกรรมท่ีพบในช่วงเชา้ คือผูห้ญิงก าลงันัง่ท  าอาหารบริเวณครัวไฟในความ
มืดสลวั ผูช้ายและเด็กก าลงัต่ืนนอนและแต่งตวัเพื่อเตรียมตวัออกไปท างานและไปโรงเรียน ผูว้ิจยัได้
ลองถามผูห้ญิงว่า “พี่ต่ืนตั้งแต่ก่ีโมงแล้ว” ผูห้ญิงตอบว่า “ต่ืนมาไม่นานต่ืนมาท ากิน” ผูว้ิจยัสังเกต
รอบๆ เรือนก็ไม่พบนาฬิกาซักเรือน จึงถามต่อไปว่า “พี่ต่ืนเองเหรอ หรือใครปลุกพี่”  ผูห้ญิงตอบว่า 
“ต่ืนเอง ฟ้าแจง้เฮาก็ต่ืน” และในขณะท่ีผูว้ิจยัพูดคุยอยูน่ั้นไดส้ังเกตเห็นแสงในยามเชา้ท่ีส่องลอดผา่น
ผนังไม้ไผ่เขา้มาทางหัวนอนในเรือนและตามช่องจัว่หลงัคาเรือน แสงมีลกัษณะเป็นล าแสงสีออก
เหลืองๆ ส้มๆ อ่อๆ สวยงามมาก เป็นล าแสงท่ีส่องผ่านควนัท่ีเกิดจากเตาไฟในเรือน แสงท่ีมองเห็น
ผสมกบักล่ินควนัไฟถือไดว้า่เป็นนาฬิกาปลุกสมาชิกในเรือน 
 ต่อมาในช่วงเวลากลางวนั ผูว้ิจยัไดข้อเขา้ไปเก็บขอ้มูลในเรือนผนงัไมไ้ผตี่ฟากพื้นติดดินอีก
หลงัหน่ึงท่ีมีคนอยู ่เม่ือเขา้ไปในเรือนก็พบกบัผูช้ายก าลงัป้อนขา้วลูกในความมืดอยูต่รงบริเวณกลาง
เรือน จึงถามผูช้ายวา่ “อา้ยมองเห็นเหรอ” ผูช้ายตอบวา่ “เด๋ียวลูกก็หลบัแลว้” ผูว้ิจยัก็ยงัไม่ค่อยเขา้ใจ
กบัค าตอบ จึงขอถ่ายภาพบรรยากาศภายในเรือน ซ่ึงบรรยากาศแสงและเงาภายในเรือนตอนกลางวนั
นั้นจะมืดสลวักว่าช่วงเชา้เพราะแสงไม่ไดส่้องเขา้มาทางทิศใดทิศหน่ึง แต่แสงสวา่งท่ีลอดเขา้มาจาก
ภายนอกเป็นแสงท่ีสะทอ้นจากพื้นดินและกระจายเขา้มาในเรือน ขณะท่ีผูว้ิจยัอยู่ในเรือนนั้นก็รู้สึก
สบาย ไม่ร้อน จึงท าใหผู้ว้จิยัยอ้นกลบัไปคิดถึงค าตอบและเขา้ใจท่ีผูช้ายตอบก่อนหนา้น้ีวา่ “เด๋ียวลูกก็
หลบัแลว้” ดว้ยบรรยากาศของแสงและเงาท่ีเกิดข้ึนภายในเรือนในช่วงเวลากลางวนันั้น ไม่ไดส้วา่งจา้
และยงัมืดสลวักวา่ช่วงเวลาอ่ืน กิจกรรมภายในเรือนในช่วงเวลาน้ีจึงมีเพียงทานขา้วกบันอนพกัผอ่น 
ดงันั้นความตอ้งการแสงในการมองเห็นของผูอ้าศยัจึงไม่จ  าเป็นมากนกั จึงกล่าวไดว้่าบรรยากาศแสง
และเงาในช่วงเวลากลางวนันั้น เป็นบรรยากาศแสงท่ีท าให้รู้สึกสบาย เหมาะแก่การพกัผ่อนตอน
กลางวนัยิ่งนัก  หลงัจากนั้นพอถึงช่วงบ่าย ๆ มีฝนตกลงมา ผูว้ิจยัสามารถมองเห็นบรรยากาศฝนตก
ผา่นรูพรุนของผนงัไมไ้ผตี่ฟากไม่ชดัเจนมากนกัแต่ก็รับรู้ถึงความช้ืน กล่ินไอฝน และบรรยากาศจาก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 จนกระทั่งในช่วงเวลาเย็น ผูว้ิจยัได้ยา้ยไปเก็บข้อมูลในเรือนอีกหลังหน่ึงเป็นเรือนผนัง               
ไมไ้ผส่านลายสองยกพื้นสูง ซ่ึงผูว้จิยัเขา้ไปตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนพระอาทิตยต์กดิน สมาชิกในเรือน
เร่ิมกลบัมาจากการไปท างานและไปโรงเรียน กิจกรรมส่ิงแรกท่ีเห็นเม่ือชาวอาข่ากลบัมาถึงเรือน คือ
จุดเตาไฟท าอาหาร แต่เรือนหลงัน้ีเตาไฟจะอยูน่อกเรือนแต่ควนัไฟก็ลอยสอดแทรกเขา้มาในเรือนตาม
รูพรุนของผนงัไมไ้ผแ่ละในเวลาประมาณ 17.00 น. จนพระอาทิตยต์กดินนั้น ผูว้ิจยัก็ไดเ้ห็นล าแสงอีก
คร้ัง แต่ล าแสงท่ีเห็นนั้นมีสีส้มเขม้ ดูเป็นล าแสงท่ีหนกัแน่นกว่าล าแสงในช่วงเช้า แต่ความงามของ
ล าแสงนั้นสวยไม่แพก้นัเลยท่ีเดียว  ขอ้มูลส่วนของความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลง
ของเวลาในเรือนพื้นถ่ินท่ีมีรูปแบบผนงัแตกต่างกนันั้นเพื่อให้ชดัเจนข้ึนสามารถอธิบายไดต้ามตาราง
ท่ี 4.8 ดงัน้ี 
   
ตารางท่ี 4.8 ตารางเก็บขอ้มูลความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลงของเวลา 

แสงกบัการรับรู้การ
เปลีย่นแปลง 

ผนังไม้ไผ่สานลายสอง ผนังไม้ไผ่ตีฟาก 

รับรู้ช่วงเวลาจากแสงทีส่่อง
ผ่านผนังเข้ามา 

สามารถมองเห็นการ
เปล่ียนแปลงช่วงเวลาจาก
ทิศทางแสงโดยสังเกตต าแหน่ง
ความสวา่งของแสงท่ีส่องผา่น
ผนงัเขา้มาสู่พื้นท่ีภายในไป
พร้อมๆ กบัความสัมพนัธ์พื้นท่ี
การใชง้านในเรือน 

สามารถมองเห็นการ
เปล่ียนแปลงช่วงเวลาจาก
ทิศทางแสงโดยสังเกตลกัษณะ
แสงท่ีทอดบนพื้นดิน 

รับรู้การเปลีย่นแปลงภาย
นอกจากแสงทีส่่องผ่านผนังเข้า
มา 

สามารถมองเห็นการ
เปล่ียนแปลง และการ
เคล่ือนไหวภายนอกผา่นแสง
ไดร้อบทิศทาง รวมไปถึงใต้
พื้นเรือนและปริมาณแสง
ค่อนขา้งคงท่ี  

สามารถมองเห็นการ
เปล่ียนแปลง และการ
เคล่ือนไหวภายนอกไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เน่ืองจากผนงัมีความ
โปร่งแสงและช่องแสงเป็นเส้น
ใหญ่กวา่และสามารถมองเห็น
เงาท่ีเกิดจากบรรยากาศ
ภายนอกได ้
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4.2.3 ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัผนังของเรือนพืน้ถิ่นอาข่า (ในฐานะตัวปิดล้อมพืน้ที)่ 

รูปแบบผนงัเรือนของชาวอาข่าในหมู่บา้นองัหล่อท่ีพบมีทั้งหมด 2 รูปแบบคือผนงัตีฟากและ
ผนงัสานลายสอง และเรือนท่ีมีผนงัแบบสานลายสองนั้นมีอยู่เพียงหลงัเดียวในหมู่บา้นองัหล่อ เม่ือ
ผูว้จิยัเขา้ไปพูดคุยกบัเจา้ของเรือนผนงัไมไ้ผส่านลายสอง เขาไดเ้ล่าวา่ เคยเขา้ไปท างานในเมืองเพื่อหา
เงินมาท าบา้นใหม่แต่เงินยงัไม่พอจะท าบา้นปูนเหมือนหลายๆ หลงัในหมู่บา้นท่ีค่อยๆ ทยอยเปล่ียน
กนั จึงเปล่ียนผนงัเรือนเป็นผนงัไมไ้ผ่สานลายสองแทนมนัทนกวา่ สวยกว่า ท ายากกว่า ใช้เวลานาน
กว่า และแพงกว่าผนังไมไ้ผ่ตีฟาก ผูว้ิจยัจึงถามต่อว่า “แล้วอา้ยมีเงิน ท าไมไม่เปล่ียนเป็นปูนเลยทั้ง
หลงั ท าไมเปล่ียนแค่เสาเรือน” เจา้ของเรือนตอบกลบัมาวา่ “เฮาอยูไ่ม่เป็น แต่บา้นจะพงัเลยเปล่ียนเสา
ก็พอ” แต่พอผูว้ิจยัขอเขา้ไปดูภายในเรือน กลบัพบว่าพื้นท่ีภายในเรือนมีการแบ่งสัดส่วน กั้นเป็น 2 
ห้องนอน ครัวไฟแยกออกไปนอกเรือนคล้ายๆ แบบบ้านในเมือง ภายในเรือน  มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ทนัสมยัต่างๆ มากกว่าเรือนหลงัอ่ืนๆ ในหมู่บา้น ซ่ึงส่ิงของเหล่าน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
ฐานะครอบครัวได้ แต่พอผูว้ิจยัลองนั่งสังเกตพื้นท่ีภายในเรือนนั้นกลบัพบว่าการจดัพื้นท่ีภายใน 
ต าแหน่งและทิศทางการใชส้อยพื้นท่ีนั้นก็ยงัคงเหมือนเรือนอ่ืน ๆ ในหมู่บา้น จากการพูดคุยสอบถาม
เก่ียวกบัผนังเรือนนั้น จะเห็นได้ว่าชาวอาข่าก็ยงัชอบท่ีจะด ารงชีวิตอยู่โดย ไม่ตดัขาดจากธรรมชาติ
ภายนอก และยงัเลือกใชผ้นงัไมไ้ผอ่ยู ่จากการศึกษาครอบครัวน้ี ท าให้ผูว้ิจยัอธิบายไดว้า่ ผนงัเรือนท่ี
สร้างจากปูนท่ีแขง็แรงคงทนกวา่ก็ไม่ไดท้  าให้เจา้ของเรือนอาศยัอยูอ่ยา่ง มีความสุขได ้อาจเป็นเพราะ
ความเคยชินของชาวอาข่าท่ียงัตดัขาดตวัเองกบัธรรมชาติภายนอกไม่ได ้
 ดงันั้นขอ้มูลภาคสนามสามารถยอ้นกลบัมาอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัผนงัไมไ้ผ่
เรือนพื้นถ่ินอาข่านั้น ถือไดว้า่ผนงัมีความส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทั้งตวัปิดลอ้ม หนา้ต่างเปิดรับแสงและ
ระบายอากาศไดใ้นเวลาเดียวกนั แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์การเช่ืองโยงมนุษยก์บัสภาพธรรมชาติ
ภายนอกไม่ใหต้ดัขาดออกจากกนั  
 
 ผลการเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนามด้านปรากฏการณ์แสง 

การเก็บขอ้มูลด้านปรากฏการณ์จากการไปสังเกตความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสง             
ท่ีส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ี ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลงของเวลา และความสัมพนัธ์
แสงธรรมชาติกบัผนงั (ในฐานะตวัปิดลอ้มพื้นท่ี) ปรากฏการณ์แสงในเรือนพื้นถ่ินอาข่า อธิบายไดว้า่
แสงสลวัในสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน คือปัจจยัหลกัท่ีช่วยให้เกิดปรากฏการณ์แสงและความสัมพนัธ์ต่าง 
ๆ กบัโลกสภาพแวดลอ้มภายนอกของพื้นท่ีนั้น ๆ กบัสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษาเช่น ลม แสงอาทิตย์ อากาศ อุณหภูมิเป็นต้น ส่งผลต่อลักษณะแสงท่ีมีการ
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เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ชาวอาข่าจึงอาศยัการรับรู้และประสบการณ์ในการด ารงชีวิตให้สัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา  

ปรากฏการณ์แสงทีส่่งผลการรับรู้พืน้ทีใ่นเรือนพืน้ถิ่นอาข่า  

 ในการรับรู้พื้นท่ีของผูอ้าศยันั้น เรือนพื้นถ่ินอาข่า ถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่ีท าให้เห็นว่าการใช้
พื้นท่ีเรือนเกิดจากประสบการณ์ในการด ารงชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ แสงธรรมชาติ คือตวักลาง
ส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดการใช้สอยพื้นท่ี และการรับรู้พื้นท่ีภายในเรือน เม่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ใน
เร่ืองของความทรงจ าหรือความรู้สึกคุน้เคยกบัพื้นท่ีนั้น ๆ ของชาวอาข่า อธิบายไดว้่ากายภาพพื้นท่ี
ส่งผลต่อรูปแบบการสร้างเรือนพื้นถ่ินอาข่า เรือนท่ีสร้างความสัมพนัธ์และความคุน้เคยกบัธรรมชาติ
ภายนอก แสงธรรมชาติท่ีส่องผ่านผนังเขา้มาในเรือนส่งผลต่อ การกระตุน้ความทรงจ าต่อพื้นท่ีท่ีใช้
งานเป็นประจ าจนกลายเป็นความคุน้เคย พฤติกรรมการใชพ้ื้นท่ีของชาวอาข่าจะซ ้ า ๆ เดิมๆ ตั้งแต่เด็ก
จนถึงผู ้ใหญ่ เช่นการงานใช้พื้นท่ีต่าง ๆ ภายในเรือน การจัดวางผงัเรือนจากความเคยชินของ
พฤติกรรมการอยู่อาศยัของชาวอาข่า ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีสร้างความทรงจ าให้แต่ละ
บุคคล เม่ือผูว้ิจยัสอบถามผูอ้าศยัว่า “ท าไมถึงใช้สอยพื้นท่ีแบบน้ี” ผูอ้าศยัชาวอาข่าตอบเพียงว่า              
“เขาอยู่กันอย่างน้ี เฮาก็อยู่อย่างน้ีซิ” ประโยคน้ีท าให้ผูว้ิจยัเข้าใจค าว่า Intimacy หรือความคุ้นเคย 
ความเคยชินในพื้นท่ีส่วนตวั ถึงแมพ้ื้นท่ีเรือนเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมท่ีถูกปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผท่ี่ไม่มีช่อง
แสงขนาดใหญ่ชดัเจน แต่พื้นท่ีทุกส่วนในเรือนถูกออกแบบรองรับการใชง้านจากแสงอาทิตยเ์ป็นหลกั 
จึงสามารถอธิบายต่อไดว้่า เม่ือไหร่ก็ตามท่ีแสงส่องผ่านผนังมาท่ีจุดเดิมเวลาเดิมจะท าให้ความฟุ้ง 
ความทรงจ า ความเคยชินเกิดข้ึน จนกลายเป็นกิจวตัรประจ าวนัของชาวอาข่า จากการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์แสงกับการรับรู้พื้นท่ีในเรือนพื้นท่ีอาข่าอธิบายได้ว่าส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะแสง
ธรรมชาติคือตวักลางสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ้ยู่อาศยักบัเรือนไดเ้ป็นอย่างดี แสงธรรมชาติช่วย
กระตุน้ประสาทสัมผสัต่อการรับรู้พื้นท่ี ส่งผลให้ผูอ้าศยัเกิดความคุน้เคยกลายเป็นความทรงจ าต่อ
พื้นท่ีเรือน อธิบายไดว้า่พื้นท่ีส่วนตวัคือบริเวณท่ีแสงส่องผา่นผนงัไมไ้ผ่เวลาเช้า พื้นท่ีครัวคือพื้นท่ีท่ี
แสงส่องเขา้มาทางทิศตะวนัตกเยื้องทิศใตข้องเรือน พื้นท่ีท ากิจกรรมส่วนตวัอ่ืนๆ คือบริเวณพื้นท่ีติด
ผนงัท่ีเหลือรอบเรือน และพื้นท่ีพบปะกนัคือพื้นท่ีมืดสลวักลางเรือน 

 แสงธรรมชาติกบัการเปลี่ยนแปลงของเวลาในเรือนพืน้ถิ่นอาข่า  

จากขอ้มูลท่ีเขียนผา่นประสบการณ์ การพยายามสนทนาสั้น ๆ กบัเจา้ของเรือนชาวอาข่านั้น
สามารถอธิบายไดว้่าชาวอาข่ายงัใช้แสงอาทิตยเ์ป็นนาฬิกาในการด าเนินชีวิต และจากประโยคสั้นๆ       
ท่ีชาวอาข่าพูดวา่ “ต่ืนเอง ฟ้าแจง้เฮาก็ต่ืน” จะเห็นไดว้า่ชาวอาข่ายงัคงพึ่งพาการเปล่ียนแปลงธรรมชาติ
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ในการท ากิจวตัรประจ าวนั ซ่ึงสามารถอธิบายต่อได้ว่า เรือนพื้นถ่ินอาข่าท่ีไม่ได้ถูกออกแบบจาก
สถาปนิกแต่ถูกสร้างข้ึนจากภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาหลายช่วงอายุคน รูปแบบเรือนแต่ละหลงัมี
ความแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพพื้นท่ีท่ีมีความหลายหลายผสมผสานกนั วสัดุท่ี
ใชใ้นการก่อสร้างท่ีเป็นไมไ้ผน่ั้นเป็นการก่อสร้างท่ีเรียบง่าย ปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผท่ี่ยอมให้แสงส่อง
ผ่านผนังเขา้มาในเรือน และแสงก็เคล่ือนไหวไปตามทิศทางของแสงอาทิตยโ์ดยไม่มีการออกแบบ
หรือจดัระเบียบช่องแสงใด ๆ การท่ีผนงัเรือนไมไ้ผ่ยอมให้แสงส่องผ่านเขา้มาตามการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมโดยไม่มีการควบคุม หรือก าหนดรูปทรงของแสงนั้น ท าให้วิเคราะห์ได้ว่าผนัง
เรือนพื้นถ่ินอาข่า คือตวัเช่ือมโยงธรรมชาติ คนและสถาปัตยกรรมเขา้ดว้ยกนั ผูอ้าศยัสามารถสัมผสั
ธรรมชาติภายนอกได้ และรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของแสงท่ีส่องผา่นผนงัไมไ้ผไ่ดต้ลอดเวลา ทุกวนั 
ทุกฤดู ตลอดทั้งปี ไม่วา่จะเป็นผนงัไมไ้ผ่สานลายสองหรือผนงัไมไ้ผตี่ฟากท่ีให้ช่องแสงท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างกนัก็ตาม แสงธรรมชาติเขา้มามีบทบาทในการบ่งบอกเวลา บอกการเปล่ียนแปลงและสร้าง
ความเคล่ือนไหวในพื้นท่ีเรือน ส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ประสาทสัมผสัและสร้างประสบการณ์
แห่งพื้นท่ีแก่ผูอ้าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี  
  แสงธรรมชาติกบัผนังไม้ไผ่เรือนพืน้ถิ่นอาข่า 

 จากการสนทนากบัเจา้ของเรือนท่ีสร้างดว้ยผนงัไมไ้ผส่านลายสองนั้น ท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึง
การเลือกใช้รูปแบบผนังเช่นน้ีในการสร้างเรือน และเข้าใจถึงคุณค่าของผนังเรือนมากยิ่งข้ึน จาก
ประโยคท่ีผูว้ิจยัไดถ้ามไปว่า “แลว้อา้ยมีเงิน ท าไมไม่เปล่ียนเป็นปูนเลยทั้งหลงั ท าไมเปล่ียนแค่เสา
เรือน” เจา้ของเรือนตอบกลบัมาวา่ “เฮาอยูไ่ม่เป็น แต่บา้นจะพงัเลยเปล่ียนเสาก็พอ”  จากค าวา่ “เฮาอยู่
ไม่เป็น” ผูว้ิจยัสามารถขยายความได้ว่า การเปล่ียนผนังเรือนท่ีแข็งแรงกว่า แต่มนัก็มิได้ท าให้ผูอ้ยู่
อาศยัอยูอ่ยา่งคุน้เคย อยูอ่ยา่งมีความสุข หรืออยูอ่ยา่งปลอดภยัได ้เม่ือยอ้นกลบัไปวิเคราะห์ค าวา่ ผนงั
เรือน กับค าว่า Original shell ในบทความ The poetics of space ได้ว่า บ้านต้นแบบท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบ การจดัวางพื้นท่ีต่างๆ จะเปล่ียนไปเช่นไร ความแข็งแรง
ไม่ได้อยู่ ท่ี ผนังคอนกรีต แต่อยู่ ท่ีความรู้สึกของผู ้อาศัย  และเม่ือวิเคราะห์ ร่วมกับบทความ 
สถาปัตยกรรมคือบ้านแห่งจิตใจมนุษย์ จากหนังสือจิตวิทยาสถาปัตยกรรมมนุษย์ปฏิสันถาร จะ
วิเคราะห์ต่อไดว้า่ผนงัเรือนของชาวอาข่าสามารถสร้างประสบการณ์ ความทรงจ า ความคุน้เคย สร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงช่วยสร้างความงามให้กบัเรือนได ้เรือนพื้นถ่ินอาข่าจึงมิใช่
ส่ิงประดิษฐ์ในสภาพแวดลอ้มนั้นแต่เป็นเรือนท่ีมีธรรมชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง สามารถกล่าวไดว้่าผนัง
เรือนไมไ้ผ่ท าให้ผูอ้าศยัรับรู้ ตระหนกัถึงอิทธิพลสภาพแวดลอ้มภายนอก แสงท่ีส่องลอดผ่านรูพรุน
เล็ก ๆ ของผนงัเป็นเพียงตวักลางหน่ึงท่ีช่วยให ้คน+สถานท่ี+ธรรมชาติไม่ตดัขาดกนัโดยส้ินเชิง 
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 ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัผนงัไมไ้ผ่เรือนพื้นถ่ิน สามารถวิเคราะห์ต่อไดว้่าผนังไมไ้ผ่
เรือนพื้นถ่ิน ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าหน้าท่ีปิดล้อม สร้างขอบเขต แบ่งพื้นท่ีภายใน
ภายนอกอยา่งชดัเจนแต่ไม่ไดต้ดัขาดการเช่ือมโยงธรรมชาติภายนอกสู่ภายใน เป็นเพราะผนงัไมไ้ผ่มี
คุณสมบติัพิเศษ มีความโปร่งและพรุน นอกเหนือจากแสงท่ีสามารถส่องผา่นได ้ผนงัไมไ้ผย่งัช่วยเปิด
ประสาทสัมผสัการรับรู้ดา้นอ่ืน ๆ ไดเ้ช่น อุณหภูมิของแสง กล่ินไอจากภายนอก รวมไปถึงความงาม
จากแสงและเงาท่ีเกิดข้ึนภายในเรือน สะทอ้นให้เห็นความสัมพนัธ์ของแสงธรรมชาติท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตประวนัของชาวอาข่า ผนงัไมไ้ผคื่อเปลือกอาคารรูปแบบหน่ึงท่ีถึงแมไ้ม่สวยงาม ไม่เรียบ
เนียน ไม่เป็นระเบียบ แต่คุณสมบติัของผนังไมไ้ผ่สามารถสร้างมิติแสงเงาท่ีสร้างบรรยากาศท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ให้กบัสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้นคุณค่าของผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ินของชาว
อาข่ากล่าวไดว้า่ ผนงัไมไ้ผข่องเรือนคือเกาะก าบงัเรือนท่ีสร้างความรู้สึกอุ่นใจและปลอดภยัใหก้บัชาว
อาข่า ถึงแมว้่าไมไ้ผ่มิใช่วสัดุท่ีแข็งแรงทนทานก็ตาม ชาวอาข่ามิไดก้ลวัการเปล่ียนแปลงธรรมชาติ
ภายนอกใดๆ เพราะผนงัไมไ้ผ่ช่วยให้ชาวอาข่าท่ีอาศยัอยู่ในเรือนสัมผสัและยอมรับสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ภายนอก จนกลายเป็นความคุน้เคยในการด ารงอยูท่ี่สัมพนัธ์กบัธรรมชาติตลอดเวลา  

 การตีความหมายของปรากฏการณ์แสงในเรือนพืน้ถิ่นอาข่า 

 การตีความหมายของปรากฏการณ์แสงในเรือนพื้นถ่ินอาข่าในเชิงคุณค่าของแสงสามารถ
อธิบายไดจ้าก การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แสงกบัการรับรู้พื้นท่ีไดว้า่คุณค่าของแสงในเรือนพื้นถ่ินอา
ข่าจะสัมพนัธ์กบัการใชส้อยพื้นท่ีภายในท่ีส่งผลต่อประสบการณ์การรับรู้พื้นท่ี กล่าวคือรูปแบบการ
ใช้งาน การจดัวางพื้นท่ีภายในโดยมิได้ออกแบบตามหลกัการแต่ใช้ทิศทางของแสงธรรมชาติเป็น
ตวัก าหนดส่ิงเหล่าน้ีได้อย่างชัดเจน ประสบการณ์ท่ีชาวอาข่าท าซ ้ ากนั สืบทอดกนัมาจนกลายเป็น
รูปแบบเฉพาะของเรือนพื้นถ่ินชาวอาข่า แสงสร้างเรือนให้มีชีวิตชีวาตามทิศทางของแสงและ
สภาพแวดลอ้มธรรมชาติภายนอก นอกเหนือจากความหมายในเชิงคุณค่าของแสงในเรือนพื้นถ่ินอาข่า
แล้วนั้น แสงยงัสร้างความงามท่ีไม่อาจคาดเดาได้ว่าความงามแสงนั้นจะปรากฏข้ึนเม่ือใด เวลาใด 
สภาพแวดลอ้มภายนอกเท่านั้นท่ีจะเป็นตวัก าหนด แสงคือตวักลางท่ีสามารถแสดงหรือปรากฏให้รับรู้
ถึงการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าและอุณหภูมิท่ีสัมผสั แสงท่ีเกิดในเรือนพื้นถ่ินอาข่า
ส่วนมาก คือแสงท่ีส่องลอดผา่นผนงัไมไ้ผเ่ขา้มาในพื้นท่ีภายในเรือน ชาวอาข่าใชแ้สงในการบอกเวลา
และแสงท่ีเคล่ือนท่ีไปตามช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมภายนอกยงัส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวอาข่า 
นอกเหนือคุณค่าจากการใช้ประโยชน์จากแสงแล้ว ความสว่างท่ีปรากฏบนความมืดสลัวในพื้นท่ี
ภายในนั้นคือความงาม ส่ือถึงอารมณ์แบบพื้นถ่ินท่ีมีความเพียงพอ ยอมรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน ถึงแมจ้ะถูกปิดลอ้มรอบดา้นแต่ก็ไม่ไดถู้กตดัขาดจากธรรมชาติภายนอก กล่าวไดว้า่เม่ือเขา้ไป
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อยู่ในเรือนพื้นถ่ินอาข่าความรู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีชีวิตตลอดเวลา ดังนั้ นจะอธิบายได้ว่า 
ความสัมพนัธ์แสงกับเรือนพื้นถ่ินอาข่า แสงคือส่ิงท่ีช่วยสร้างเรือนให้มีชีวิตตามสภาพแวดล้อม 
กระตุน้การรับรู้ของคน สร้างประสบการณ์ให้ชาวอาข่าเขา้ใจถึงการด ารงอยูท่ี่สัมพนัธ์กบัธรรมชาติท่ี
เป็นอยู ่(being-in-the-world) เช่ือมโยงธรรมชาติ คน และเรือน ไม่ใหต้ดัขาดออกจากกนั 
 
4.3 สรุปข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4.1 การสรุปขอ้มูล 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพทั้งหมด สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเรือน

พื้นถ่ินอาข่าและทิศทางของแสงธรรมชาติได้ว่า ทิศทางของแสงธรรมชาตินั้น คือตวักลางส าคญั              
ในการตั้งเรือนของชาวอาข่า เน่ืองจากการตั้งเรือนของชาวอาข่าไม่ได้ตั้งเรือนไปทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมดแต่จะหนัเรือนไปทางทิศเหนือและทิศตะวนัออก ในการสร้างเรือนของชาวอาข่านั้นจะพึ่งพา
ทิศทางแสงธรรมชาติเป็นอย่างมาก กล่าวคือทิศทางแสงธรรมชาติส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในการตั้ง
เรือนและการออกแบบพื้นท่ีภายในเรือนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากทิศทางแสงนั้นส่งผลต่อการสร้าง
ประสบการณ์ในใชง้านของพื้นท่ีภายในเรือนของชาวอาข่า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ การตั้งเรือนของ
ชาวอาข่าจะข้ึนอยู่กบัทิศทางแสงธรรมชาติมากกว่าความเช่ือในดา้นอ่ืน ๆ การตั้งเรือนท่ีสัมพนัธ์กบั
ทิศทางแสงและแสงท่ีส่องผา่นผนงัไมไ้ผน่ั้น ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงธรรมชาติกบัการใช้
งานพื้นท่ีภายในไดอ้ยา่งชดัเจน ทิศทางแสง ปริมาณแสง และเวลาท่ีแสงส่องผา่นผนงัไมไ้ผเ่ขา้มาใน
ตวัเรือนเป็นตวัก าหนดในการออกแบบการใชง้านพื้นท่ีภายในเรือน ซ่ึงอธิบายไดว้า่แสงธรรมชาตินั้น
ส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ี และเป็นตวัสร้างประสบการณ์ต่อการใช้พื้นท่ีภายในเรือนชาวอาข่าได้เป็น
อยา่งดี จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเห็นไดว้า่พื้นท่ีท่ีติดผนงัเรือนซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีปริมาณแสงสวา่งมาก
ท่ีสุดในเรือนคือพื้นท่ีท่ีใชท้  ากิจกรรมทั้งหมดรอบตวัเรือน แต่กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ข้ึนอยูก่บัทิศทาง

สรุปการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.ด้านกายภาพ 

1.อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเรือน

และทิศทางของแสงธรรมชาติ 

2.อธิบายความสัมพัน ธ์ระหว่างแสง

ธรรมชาติกบัการใชพ้ื้นท่ีภายใน 

 

2.ด้านปรากฏการณ์แสง 

1. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งผนงัและลกัษณะ

แสงท่ีเกิดข้ึนจากการลอดผ่านผนงัไมไ้ผ่ท่ีส่งผล

ต่อการรับรู้พ้ืนท่ี 

2 . อ ธิ บ าย ลั ก ษ ณ ะแ ส ง ใน เรื อ น กับ ก าร

เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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แสงธรรมชาติดว้ยเช่นกนั กล่าวคือทิศตะวนัออกและทิศทางท่ีปริมาณแสงส่องเขา้มามากในเวลาเช้า
คือพื้นท่ีนอนและพื้นท่ีส่วนตวั ส่วนฝ่ังตกขา้มท่ีเยื้องไปทางทิศใตข้องเรือน คือบริเวณเตาไฟในเรือน 
สามารถสรุปไดว้่า ความมืดสลวัท่ีเกิดภายในเรือนท่ีถูกปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผน่ั้นช่วยให้เกิดแสงเงา
น ้าหนกัท่ีชดัเจนของแสงท่ีส่องผา่นผนงัเขา้มา และแสงท่ีเกิดน้ี คือตวัก าหนดการใชง้านของพื้นท่ีต่าง 
ๆ ภายในเรือนพื้นถ่ินอาข่า 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปรากฏการณ์ อธิบายได้ว่า แสงจากผนังไม้ไผ่ คือเปลือกอาคาร
รูปแบบหน่ึงช่วยเปิดประสาทสัมผสัการรับรู้ด้านต่างๆ เช่ือมโยงธรรมชาติภายนอกสู่ภายใน                  
เป็นเพราะผนงัไมไ้ผ่มีคุณสมบติัพิเศษ มีความโปร่งพรุน จึงท าให้แสงส่องผ่านเขา้ไม่ไดโ้ดยไมตอ้ง
ควบคุมเปิด – ปิดช่องแสงใดๆ สามารถอธิบายได้ว่าแสงคือตัวกลางท่ีช่วยสร้างประสบการณ์             
ในการด ารงชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติกระตุน้การรับรู้พื้นท่ี รวมไปถึงรูปแบบการใช้พื้นท่ีใช้สอย 
พื้นท่ีและความทรงจ าต่อพื้นท่ีภายในไดเ้ป็นอยา่งดี ผนงัไมไ้ผ่ คือองค์ประกอบเรือนท่ีสามารถสร้าง
ความรู้สึกถึงความคุน้เคยกบัธรรมชาติภายนอกโดยผา่นการสัมผสัในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการมองเห็น 
ผวิสัมผสั แมก้ระทัง่กล่ินและเสียง การปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผร่อบดา้นนั้นท าให้เกิดความสลวัในพื้นท่ี 
คือส่ิงส าคญัท่ีช่วยสร้างปรากฏการณ์แสง แต่เอกลกัษณ์ของความสลวัในเรือนพื้นถ่ินอาข่านั้นจะมี
ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนตรงกลางเรือน พื้นท่ีกลางเรือนคือพื้นท่ีท่ีมืดสลัวท่ีสุด แต่พื้นท่ีกลางเรือน
ดงักล่าวมิใช่พื้นท่ีส่วนตวัไม่มีการก าหนดการใช้งานพื้นท่ีชัดเจน พื้นท่ีกลางเรือนท่ีมืดสลัวกลับ
กลายเป็นพื้นท่ีพบปะและทานขา้วของผูอ้าศยัเรือน กล่าวได้ว่าความสลวัของเรือนอาข่าคือพื้นท่ีท่ี
สร้างปฏิสัมพนัธ์ของผูอ้าศยั ดงันั้นแสง คือตวัการส าคญัท่ีสร้างขอบเขตพื้นท่ี และส่งผลต่อการรับรู้
พื้นท่ี การเลือกและก าหนดการใช้งานพื้นท่ีภายในเรือนอาข่า กล่าวสรุปไดว้า่ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผนังและลักษณะแสงท่ีเกิดข้ึนจากการลอดผ่านผนังไม้ไผ่ท่ีส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ีต้องอาศัย
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของแต่ละบุคคล  

เม่ืออธิบายถึงความสัมพนัธ์แสงกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ นั้น แสงท่ีส่องผ่านผนังเขา้มาใน
เรือนและแสงก็เคล่ือนไหวไปตามทิศทางของแสงอาทิตยโ์ดยไม่มีการออกแบบหรือจดัระเบียบช่อง
แสงใดๆ การท่ีผนงัเรือนไมไ้ผย่อมใหแ้สงส่องผา่นเขา้มาตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การ
สังเกตการเปล่ียนแปลงจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ เน่ืองจากแสงมีความหลากหลายข้ึนอยู่กบัเวลา 
สภาพอากาศ ฤดูกาล รวมไปถึงการเคล่ือนไหวของสภาพแวดลอ้มต่างๆ จากภายนอก ฉากพื้นดิน คือ
ตวักลางส าคญัท่ีช่วยใหม้องเห็นแสงและเงาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน   

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของแสงในเชิงปรากฏการณ์แสงในเรือนพื้นถ่ินกรณีศึกษาเรือน
อาข่านั้น ท าให้ผูว้จิยัพบความพิเศษ เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัแสงธรรมชาติ ลกัษณะเฉพาะ
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ของแสง รวมไปถึงความงามและมิติแสงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีภายในเรือนพื้นถ่ิน ซ่ึงเหตุผลเหล่าน้ี 
คือแรงบนัดาลใจส าคญัท่ีท าให้ผูว้ิจยัประทบัใจ อยากจะศึกษาหาค าอธิบายความงาม คุณค่าของแสง
และหาปัจจยัการเกิดลกัษณะเฉพาะของแสงในเรือนพื้นถ่ิน เพื่อน าไปประยุกต์การออกแบบต่อไป           
จึงท าให้ผูว้ิจยัต้องศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของแสงในเรือนพื้นถ่ินไปพร้อมๆ กับการศึกษาด้าน
ปรากฏการณ์  ดงันั้นการศึกษาลกัษณะแสงด้านกายภาพท่ีเกิดข้ึนในเรือนพื้นถ่ินอาข่าจะเห็นได้ว่า
ลกัษณะของแสงท่ีให้บรรยากาศของความเป็นพื้นถ่ินและเอกลกัษณ์ของเรือนพื้นถ่ินท่ีสร้างจากไมไ้ผ่
หรือเรือนเคร่ืองผกูจะประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ลกัษณะช่องแสง ความโปร่งพรุนท่ีเกิดจาก
ความถ่ีของช่องแสง การควบคุมแสงโดยใช้การซ้อนทบัจากการสาน ปริมาณแสงกบัการใช้พื้นท่ี 
พื้นท่ีสลวักบัพื้นท่ีสวา่ง ลกัษณะเงามืด การเคล่ือนไหวภายนอก เวลา การจดัวางออกแบบการใช้งาน
พื้นท่ีเป็นตน้  

ในส่วนของการทดลองการออกแบบผู้วิจ ัยสามารถวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของแสง                        

ในเรือนพื้นถ่ินและแบ่งออกมาเป็น 4 ประเด็นหลกัเพื่อเป็นแนวทางท่ีส าคญัส าหรับใชใ้นการทดลอง

การออกแบบมีดงัน้ี 

ลักษณะเฉพาะของแสงในเรือนพื้นถิ่นจากกรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นอาข่าแบ่งออกเป็น 4 

ลกัษณะได้ดังนี ้

1. ลกัษณะแสงสลวั คลุมเครือกระจายทัว่พื้นท่ีท่ีถูกปิดลอ้มดว้ยผนงัไมไ้ผ ่อธิบายไดว้า่เม่ือค่า

ความสวา่งแสงภายนอกสูง ความแตกต่างของแสง (Ratio) ระหวา่งแสงท่ีส่องผา่นผนงัไมไ้ผเ่ขา้มากบั

ความมืดสลวัของพื้นท่ีภายในจะเร่ิมปรากฏชดัเจนมากข้ึน  

2. ช่องแสงหรือรูความพรุนท่ีเกิดจากการสานและการตีฟากของผนังไม้ไผ่ ท าให้แสงจาก

ภายนอกสามารถส่องเขา้มาภายในเรือนไดร้อบทิศทาง  

3. พื้นผิวผนังไม้ไผ่ท่ีขรุขระช่วยลดกระสะทอ้นแสงและกรองแสงท่ีส่งเขา้มา น ้ าหนักค่า

ความสวา่งของแสงจึงค่อนขา้งสม ่าเสมอทัว่ทั้งเรือน 

4. ความมืด – ความสว่าง หรือค่าความสว่างของแสงของพื้น ท่ีภายในข้ึนอยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของแสงธรรมชาติภายนอกไม่สามารถควบคุมได ้
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ตารางท่ี  4.9 ตารางสรุปผลลกัษณะการเกิดมิติแสงในเรือนพื้นถ่ิน 

ลกัษณะการเกดิมิติแสง 
 

สรุป 

 
 
 

1. ความสลวั 

          ความสลวัท่ีเกิดจากการถูกปิดลอ้มพ้ืนโดยผนังไมไ้ผ่นั้นส่งผลให้
เกิดความแตกต่างของแสงระหว่างแสงภายนอกกับแสงสลัวภายใน 
กล่าวคือพ้ืนท่ีภายในยิ่งมีความมืดสลวัมากเพียงใดก็จะสามารถมองเห็น
จุดแสง เส้นแสง หรือล าแสงท่ีส่องเขา้มาภายในพ้ืนท่ีมากเท่านั้น แสงจะ
ปรากฏตวัให้เห็นชดับนฉากท่ีมีความมืดสลวัและความสลวัน้ีจะช่วยให้
มองเห็นมิติแสงไดช้นัเจน  

 
 
 

2. ความพรุน 

          ลักษณะกายภาพของผนังไม้ไผ่นั้ นจะมีช่องแสงทั่วทั้ งผืนผนัง 
ลกัษณะช่องแสงเหล่าน้ีเกิดจากจงัหวะการตีฟาก และการสานท าให้ผนัง
ไม้ไผ่มีคุณสมบัติโปร่งแสง จึงส่งผลให้แสงสามารถเขา้มาได้ทั่ว และ
สม ่าเสมอทั้งเรือน ตลอดทั้งวนัและยงัช่วยระบายอากาศ สามารถมองเห็น
การเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกไดดี้ 

 
 
 

3. พ้ืนผิว 

          พ้ืนผิวผนังไมไ้ผ่นั้นมีความขรุขระไม่เรียบจึงส่งผลให้แสงท่ีส่อง
กระทบพ้ืนผนังนั้ น แสงจะถูกกรองความสว่างผ่านช่องแสงและรูแสง
เลก็ๆของผนงัไมไ้ผ่ จนเกิดการสะทอ้นแสงและช่วยใหแ้สงเกิดการหักเห
ขณะท่ีส่องผ่านเข้ามาในพ้ืนท่ีภายในจนกลายเป็นมิติแสงท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

 
4. ทิศทางแสงอาทิตย ์

       ทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสงอาทิตย ์ส่งผลให้เกิดความหลากหลาย
ของมิติแสง และแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกนัไปตามการเปล่ียนแปลง
ทิศทาง ไม่สามารถคาดเดาได ้รวมไปถึงบรรยากาศทอ้งฟ้าและฤดูกาลต่าง
เช่นกนั 

 
 
 

5. ความพรุน 

          ลักษณะกายภาพของผนังไม้ไผ่นั้ นจะมีช่องแสงทั่วทั้ งผืนผนัง 
ลกัษณะช่องแสงเหล่าน้ีเกิดจากจงัหวะการตีฟาก และการสานท าให้ผนัง
ไม้ไผ่มีคุณสมบัติโปร่งแสง จึงส่งผลให้แสงสามารถเขา้มาได้ทั่ว และ
สม ่าเสมอทั้งเรือน ตลอดทั้งวนัและยงัช่วยระบายอากาศ สามารถมองเห็น
การเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกไดดี้ 
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ตารางท่ี  4.9 (ต่อ) 

ลกัษณะการเกดิมิติแสง 
 

สรุป 

 
 
 

6. ความพรุน 

          ลกัษณะกายภาพของผนังไมไ้ผ่นั้นจะมีช่องแสงทั่วทั้ งผืนผนัง 
ลกัษณะช่องแสงเหล่าน้ีเกิดจากจงัหวะการตีฟาก และการสานท าให้
ผนังไมไ้ผ่มีคุณสมบติัโปร่งแสง จึงส่งผลให้แสงสามารถเขา้มาไดท้ัว่ 
และสม ่าเสมอทั้งเรือน ตลอดทั้งวนัและยงัช่วยระบายอากาศ สามารถ
มองเห็นการเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอก
ไดดี้ 

 
 
 

7. พ้ืนผิว 

          พ้ืนผิวผนงัไมไ้ผน่ั้นมีความขรุขระไม่เรียบจึงส่งผลใหแ้สงท่ีส่อง
กระทบพ้ืนผนงันั้น แสงจะถูกกรองความสวา่งผ่านช่องแสงและรูแสง
เลก็ๆของผนงัไมไ้ผ่ จนเกิดการสะทอ้นแสงและช่วยใหแ้สงเกิดการหัก
เหขณะท่ีส่องผ่านเขา้มาในพ้ืนท่ีภายในจนกลายเป็นมิติแสงท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

 
8. ทิศทางแสงอาทิตย ์

       ทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสงอาทิตย ์ส่งผลใหเ้กิดความหลากหลาย
ของมิ ติ แสง  และแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่ างกัน ไปตามการ
เปล่ียนแปลงทิศทาง ไม่สามารถคาดเดาได้ รวมไปถึงบรรยากาศ
ทอ้งฟ้าและฤดูกาลต่างเช่นกนั 

 


