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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง มิติแสงจากผนงัไมไ้ผใ่นเรือนพื้นถ่ิน : กรณีศึกษาเรือนพื้นถ่ินอาข่า หมู่บา้น

องัหล่อ จงัหวดัเชียงราย น้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์แสงกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินมุ่งเน้นไปท่ี

ความสัมพนัธ์แสงกบัผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ินในการศึกษาใหค้วามส าคญัผนงัไมไ้ผท่ี่เป็นตวักลางส าคญั

ในการเช่ือมต่อพื้นท่ีภายในและภายนอกของเรือนส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ี คุณค่า ความงามการ

เปล่ียนแปลงของแสงธรรมชาติผ่านมิติแสงท่ีเกิดจากการส่องผ่านผนงัไมไ้ผ่ เป็นการศึกษาทางดา้น

กายภาพและนามธรรมร่วมกันเพื่อหาค าอธิบายมิติแสงท่ีเกิดข้ึนในเรือนพื้นถ่ินและน าไปสู่

กระบวนการทดลองการออกแบบเพื่อหาแนวคิดและวธีิออกแบบแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมเพื่อ

เป็นแนวทางการน าแนวคิดการออกแบบสามารถน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านกายภาพเก่ียวกับทฤษฏีแสงในสถาปัตยกรรมสามารถอธิบาย            

ถึงการเกิดลกัษณะมิติแสงในเรือนพื้นถ่ินได้ว่า มิติแสงในเรือนพื้นถ่ินเกิดจากลกัษณะ 4 ลักษณะ                  

ซ่ึงประกอบดว้ย 1. ความสลวัในพื้นท่ีภายในเรือน 2. ช่องแสงหรือรูแสงเล็กท่ีเกิดจากการตีฟาก และ

การสานส่งผลให้ผนังมีความพรุนทั่วทั้ งผืนผนัง 3. พื้นผิวผนังท่ีขรุขระไม่เรียบ และ4. ทิศทาง

แสงอาทิตย ์เป็นตน้ลกัษณะดา้นกายภาพท่ีวิเคราะห์น้ีสรุปไดว้า่ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของผนงั               

เรือนพื้นถ่ินนั้นมีส่วนส าคญัท่ีส่งผลต่อการเกิดมิติแสง หรือลกัษณะเฉพาะของแสงในพื้นท่ีสามารถ

อธิบายสรุปถึงลกัษณะของการเกิดมิติแสงไดต้ามตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6.1 ตารางสรุปผลลกัษณะการเกิดมิติแสงในเรือนพื้นถ่ิน 

ลกัษณะการเกดิมิติแสง 
 

สรุป 

 
 

1. ความสลวั 

          ความสลวัท่ีเกิดจากการถูกปิดลอ้มพื้นโดยผนงัไม้
ไผ่นั้นส่งผลให้เกิดความแตกต่างของแสงระหว่างแสง
ภายนอกกบัแสงสลวัภายใน กล่าวคือพื้นท่ีภายในยิ่งมี
ความมืดสลวัมากเพียงใดก็จะสามารถมองเห็นจุดแสง 
เส้นแสง หรือล าแสงท่ีส่องเข้ามาภายในพื้น ท่ีมาก
เท่านั้น แสงจะปรากฏตวัให้เห็นชดับนฉากท่ีมีความมืด
สลวัและความสลวัน้ีจะช่วยให้มองเห็นมิติแสงได้ชัน
เจน  

 
 

2. ความพรุน 

          ลกัษณะกายภาพของผนังไมไ้ผ่นั้นจะมีช่องแสง
ทัว่ทั้งผืนผนัง ลักษณะช่องแสงเหล่าน้ีเกิดจากจงัหวะ
การตีฟากและการสานท าให้ผนงัไมไ้ผมี่คุณสมบติัโปร่ง
แสงจึงส่งผลให้แสงสามารถเขา้มาไดท้ัว่และสม ่าเสมอ
ทั้งเรือน ตลอดทั้งวนัและยงัช่วยระบายอากาศ สามารถ
มอง เห็ นก าร เค ล่ื อน ไห วและการ เป ล่ี ยนแปล ง
สภาพแวดลอ้มภายนอกไดดี้ 

 
 

3. พื้นผวิ 

          พื้นผิวผนังไม้ไผ่นั้ นมีความขรุขระไม่เรียบจึง
ส่งผลให้แสงท่ีส่องกระทบพื้นผนงันั้น แสงจะถูกกรอง
ความสว่างผ่านช่องแสงและรูแสงเล็กๆของผนังไมไ้ผ ่
จนเกิดการสะท้อนแสงและช่วยให้แสงเกิดการหักเห
ขณะท่ีส่องผ่านเข้ามาในพื้นท่ีภายในจนกลายเป็นมิติ
แสงท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

 
4. ทิศทางแสงอาทิตย ์

       ทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสงอาทิตย์ส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายของมิติแสงและแต่ละช่วงเวลาก็จะ
แตกต่างกนัไปตามการเปล่ียนแปลงทิศทาง ไม่สามารถ
คาดเดาไดร้วมไปถึงบรรยากาศทอ้งฟ้าและฤดูกาลต่าง
เช่นกนั 
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 จากการสรุปขอ้มูลลกัษณะการเกิดมิติแสงดา้นกายภาพช่วยให้เขา้ใจถึงการเกิดลกัษณะเฉพาะ

ของแสงในเรือนพื้นถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี และขอ้มูลดา้นกายภาพในเรือนพื้นถ่ินท่ีศึกษาจะค่อยๆ คล่ีคลาย

ถึงการเกิดมิติแสงในเชิงนามธรรมได้ โดยเม่ือน าขอ้มูลการเกิดมิติแสงด้านกายภาพมาวิเคราะห์เชิง

ความสัมพนัธ์ร่วมกบัขอ้มูลดา้นนามธรรม จะสรุปถึงความสัมพนัธ์แสงท่ีศึกษามาทั้งหมด 3 ประเด็น

ดงัน้ี 1. ความสัมพนัธ์แสงท่ีส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ี  2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัการเปล่ียนแปลง

ของเวลา และ 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัผนงั จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความสัมพนัธ์สามารถ

สรุปและอธิบายไดต้ามตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6.2 ตารางสรุปผลความสัมพนัธ์ปรากฏการณ์แสงในเรือนพื้นถ่ิน 

ความสัมพนัธ์ 
 

สรุป 

1. ความสัมพนัธ์แสงท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้พื้นท่ี 

          จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีศึกษา
การออกแบบผงัเรือนของชาวอาข่านั้นมีความหลากหลาย
ตามท่ีตั้งเรือน แต่เม่ือน าผงัเรือนมาเปรียบเทียบต าแหน่ง
การใช้งานพื้นท่ีภายใน พบว่าจะมีการซ ้ าของต าแหน่ง          
การใช้งานพื้นท่ีภายในเรือนจะสามารถพื้นท่ีตามการใช้
งานเป็น 3 ส่วนคือ 1.พื้นท่ีใช้งานถาวร 2.พื้นท่ีใช้งาน              
ก่ึงถาวร 3.พื้นท่ีท่ีมีการใชง้านชัว่คราว อธิบายไดว้า่พื้นท่ี
ใชง้านถาวรคือพื้นท่ีนอนจะอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของ
เรือน และพื้นท่ีใช้งานก่ึงถาวรเป็นบริเวณครัวไฟและใช้
เก็บของทัว่ไปจะอยูท่างทิศตะวนัตกของเรือน ส่วนพื้นท่ี              
ท่ีมีการใช้งานชั่วคราวคือบริเวณกลางเรือนใช้เป็นเพียง
พื้นท่ีรับประทานอาหาร นั่ง พบปะชั่วคราวเท่านั้น จาก
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์จากผงัเรือน สรุปไดว้่าการใช้
งานพื้นท่ีนั้ นจะอ้างอิงทิศทางแสงอาทิตย์เป็นหลัก จน
กลายเป็นความเช่ือในการสร้างเรือนของชาวอาข่า ท่ี
ท าซ ้ า  ๆ  สืบทอดกันมาเร่ือยๆ  ความเช่ือเห ล่านั้ นก็
กลายเป็นความเคยชินต่อการรับรู้พื้นท่ีของชาวอาข่าท่ีใช้
แสงธรรมชาติเป็นตวัก าหนด 
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ตารางท่ี 6.2 (ต่อ) 

ความสัมพนัธ์ 
 

สรุป 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัการ
เปล่ียนแปลงของเวลา 

        ลกัษณะทางกายภาพของผนงัเรือนพื้นถ่ินมี
ความ   โปร่งพรุน ช่องและรูแสงดงักล่าวเกิดจาก
ขั้นตอนการสานและจงัหวะการตีฟากไม้ไผ่ จึง
ส่งผลให้แสงส่องเขา้มาไดต้ลอดเวลา สภาพแสง
ใน เรือน จึงมีความหลากหลายไม่ คง ท่ี ตาม
สภาพแวดลอ้มภาพนอก และแสงธรรมชาติท่ีไม่
มีความแน่นอนนั้ นท าให้ เรือน ดูมี ชีวิตและ
เคล่ือนไหวไปตามการเปล่ียนแปลงของเวลาและ
สภาพแวดลอ้มภายนอกไปเร่ือยๆ ตลอดทั้งปี 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัผนงั            ลกัษณะทางการภาพของผนังไมไ้ผ่เรือน
พื้นถ่ินนั้นเป็นทั้งผนงั ช่องแสง และระบายถ่ายเท
อากาศไดเ้ป็นอย่างดีแลว้นั้น ผนังไมไ้ผ่เรือนพื้น
ถ่ินถือได้ว่าเป็นเปลือกอาคารท่ีมีคุณสมบติัยอม
ให้แสงเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตและ
สร้างประสบการณ์กบัพื้นท่ีภายในเรือนเป็นอยา่ง
มาก โดยท่ีผนงัไมไ้ผน่ั้นยอมใหแ้สงส่องเขา้มาได้
ทัว่ทั้งเรือน จนส่งผลให้แสงกบัผนังสัมพนัธ์ใน
การท าหน้าท่ีไปพร้อมๆ กันเป็นทั่วตวัปิดล้อม
สร้างขอบเขตและเช่ือมต่อพื้นท่ี และแสงนั้นคือ
ตัวกลางส าคัญ ท่ี เช่ือมโยงพื้ น ท่ีภายในและ
ภายนอกใหส้ัมพนัธ์กนัและไม่ให้ตดัขาดออกจาก
กนัส้ินเชิง  

 

 จากตารางสรุปผลสามารถสรุปถึงใจความส าคญัของปรากฏการณ์แสงในเรือนพื้นถ่ินอาข่าท่ี

ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆ ต่อผูอ้าศยั กล่าวไดว้่าเรือนพื้นถ่ินอาข่าถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่ีท า

ให้เห็นว่าการใช้พื้นท่ีเรือนเกิดจากประสบการณ์ในการด ารงชีวิตท่ีสัมพันธ์กับธรรมชาติ แสง

ธรรมชาติคือตวักลางส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดการใชส้อยพื้นท่ีและการรับรู้พื้นท่ีภายในเรือน ความทรง
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จ าหรือความรู้สึกคุน้เคยกบัพื้นท่ีของชาวอาข่า (Intimacy) ส่งผลต่อรูปแบบการสร้างเรือนพื้นถ่ินอาข่า 

เรือนท่ีสร้างความสัมพนัธ์และความคุน้เคยกบัธรรมชาติภายนอก แสงธรรมชาติท่ีส่องผา่นผนงัเขา้มา

ในเรือนส่งผลต่อการกระตุ้นความทรงจ าต่อพื้นท่ีท่ีใช้งานเป็นประจ าจนกลายเป็นความคุ้นเคย 

พฤติกรรมการใช้พื้นท่ีของชาวอาข่าจะซ ้ าๆ  เดิมๆ  ตั้งแต่เด็กจนถึงผูใ้หญ่ เช่นการงานใช้พื้นท่ีต่างๆ  

ภายในเรือน การจดัวางผงัเรือนจากความเคยชินของพฤติกรรมการอยู่อาศยัของชาวอาข่า ส่ิงเหล่าน้ี

เกิดจากประสบการณ์ท่ีสร้างความทรงจ าใหแ้ต่ละบุคคล 

 ชาวอาข่าใชแ้สงอาทิตยเ์ป็นนาฬิกาในการด าเนินชีวิตยงัคงพึ่งพาการเปล่ียนแปลงธรรมชาติ

ในการท ากิจวตัรประจ าวนัสืบทอดกนัมาหลายช่วงอายคุน รูปแบบเรือนแต่ละหลงัมีความแตกต่างกนั

ออกไปเน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพพื้นท่ีท่ีมีความหลายหลายผสมผสานกนั  แสงส่องผา่นผนงัเขา้มา

ในเรือน แสงนั้นจะเคล่ือนไหวไปตามทิศทางของแสงอาทิตยโ์ดยไม่มีการออกแบบหรือจดัระเบียบ

ช่องแสงใดๆ   การท่ีผนังเรือนไม้ไผ่ยอมให้แสงส่องผ่าน เข้ามาตามการเป ล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มโดยไม่มีการควบคุมหรือก าหนดรูปทรงของแสงนั้น คือตวัเช่ือมโยงธรรมชาติ คนและ

สถาปัตยกรรมเขา้ดว้ยกนั ผูอ้าศยัสามารถสัมผสัธรรมชาติภายนอกไดแ้ละรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของ

แสงท่ีส่องผ่านผนังไมไ้ผ่ได้ตลอดเวลา ทุกวนั ทุกฤดู ตลอดทั้งปี และบรรยากาศของแสงเหล่านั้น

สร้างความไม่น่าเบ่ือ (Daydream) ให้กับพื้นท่ีภายในเรือนได้ตลอดเวลา ส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีช่วย

กระตุน้ประสาทสัมผสัและสร้างประสบการณ์แห่งพื้นท่ีแก่ผูอ้าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 แต่อยา่งไรก็ตามเรือนพื้นถ่ินอาข่าถือไดว้า่เป็น บา้นตน้แบบท่ีเกิดจากประสบการณ์ ไม่วา่จะ

เป็นองคป์ระกอบ การจดัวางพื้นท่ีต่างๆ  จะเปล่ียนไปเช่นไร ความแขง็แรงไม่ไดอ้ยูท่ี่ผนงัคอนกรีต แต่

อยู่ท่ีความรู้สึกของผู ้อาศัย  ผนังเรือนของชาวอาข่าสามารถสร้างประสบการณ์  ความทรงจ า 

ความคุน้เคย สร้างบรรยากาศท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงช่วยสร้างความงามให้กบัเรือนได ้เรือน

พื้นถ่ินอาข่าจึงมิใช่ส่ิงประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมนั้ นแต่เป็นเรือนท่ีมีธรรมชาติเข้ามาเก่ียวข้อง 

สามารถกล่าวไดว้า่ผนงัเรือนไมไ้ผท่  าให้ผูอ้าศยัรับรู้ ตระหนกัถึงอิทธิพลสภาพแวดลอ้มภายนอก แสง

ท่ีส่องลอดผ่านรูพรุนเล็กๆ  ของผนังเป็นเพียงตวักลางหน่ึงท่ีช่วยให้ คน+สถานท่ี+ธรรมชาติไม่ตดั

ขาดกนัโดยส้ินเชิง  คุณค่าของผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ินของชาวอาข่ากล่าวไดว้า่ ผนงัไมไ้ผข่องเรือนคือ

เกาะก าบงัเรือนท่ีสร้างความรู้สึกอุ่นใจและปลอดภยัให้กบัชาวอาข่า (Original shell) ถึงแมว้่าไมไ้ผ่

มิใช่วสัดุท่ีแข็งแรงทนทานก็ตาม ชาวอาข่ามิไดก้ลวัการเปล่ียนแปลงธรรมชาติภายนอกใดๆ  เพราะ
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ผนังไมไ้ผ่ช่วยให้ชาวอาข่าท่ีอาศยัอยู่ในเรือนสัมผสัและยอมรับสภาพแวดล้อมต่างๆ  ภายนอก จน

กลายเป็นความคุน้เคยในการด ารงอยูท่ี่สัมพนัธ์กบัธรรมชาติตลอดเวลา 

  

จากลักษณะท่ีส่งผลให้เกิดมิติแสงข้ึนในเรือนพื้นถ่ินนั้นส่งผลให้แสงกลายส่ิงส าคญัท่ีมี

บทบาท ต่อการส ร้างความสัมพัน ธ์ระหว่างแสงกับสถาปัตยกรรม เรือนพื้ น ถ่ิน ท่ี ใช้ผนัง                            

เป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์  โดยความสัมพันธ์เหล่านั้ นจะปรากฏออกมาให้เห็นในรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัการใชส้อยพื้นท่ีภายในไดอ้ยา่งชดัเจน และในบางคร้ังปรากฏการณ์แสง

ท่ีเกิดข้ึนในเรือนพื้นถ่ินอาจถูกมองขา้มไปเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิต แต่ปรากฏการณ์แสงท่ี

ปรากฏในเรือน ณ เวลาท่ีต่างกนั ฤดูท่ีเปล่ียนไป และการเคล่ือนไหวของสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีส่งผล

ต่อการรับรู้ของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  

ดังนั้ น “มิติแสงในเรือนพื้นถ่ิน” จึงสรุปได้ว่า มิติแสงจะปรากฏข้ึนให้เห็นในมุมมอง               
ทางสายตาตอ้งอาศยัความสลวัในพื้นท่ี มิติแสงธรรมชาติคือตวักลางช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัการรับรู้ธรรมชาติภายนอกท่ีส่งผลต่อการก าหนดบทบาท หน้าท่ีใช้สอยของพื้นท่ี สร้าง
ความทรงจ าจนกลายเป็นความเคยชินต่อการด ารงอยู่โดยพึ่ งพารูปแบบการเคล่ือนไหวของแสง
ธรรมชาติภายนอกเป็นตวัก าหนด  

ในการสร้างเรือนของชาวอาข่านั้ นจะพึ่ งพาทิศทางแสงธรรมชาติเป็นอย่างมาก กล่าวคือ
ทิศทางแสงธรรมชาติส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในการตั้งเรือนและการออกแบบพื้นท่ีภายในเรือนเป็น
อยา่งมากเน่ืองจากทิศทางแสงนั้นส่งผลต่อการสร้างประสบการณ์ในใชง้านของพื้นท่ีภายในเรือนของ
ชาวอาข่า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่การตั้งเรือนของชาวอาข่าจะข้ึนอยูก่บัทิศทางแสงธรรมชาติมากกวา่
ความเช่ือในดา้นอ่ืนๆ  การตั้งเรือนท่ีสัมพนัธ์กบัทิศทางแสงและแสงท่ีส่องผา่นผนงัไมไ้ผน่ั้นส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ระหว่างแสงธรรมชาติกบัการใช้งานพื้นท่ีภายในไดอ้ย่างชดัเจน ทิศทางแสง ปริมาณ
แสง และเวลาท่ีแสงส่องผ่านผนังไมไ้ผ่เขา้มาในตวัเรือนเป็นตวัก าหนดในการออกแบบการใช้งาน
พื้นท่ีภายในเรือน ซ่ึงอธิบายได้ว่าแสงธรรมชาตินั้ นส่งผลต่อการรับรู้พื้นท่ีและเป็นตัวสร้าง
ประสบการณ์ต่อการใช้พื้นท่ีภายในเรือนชาวอาข่าไดเ้ป็นอยา่งดี  แสงจากผนงัไมไ้ผคื่อเปลือกอาคาร
รูปแบบหน่ึงช่วยเปิดประสาทสัมผสัการรับรู้ดา้นต่างๆ เช่ือมโยงธรรมชาติภายนอกสู่ภายใน เป็นเพราะ
ผนงัไมไ้ผมี่คุณสมบติัพิเศษ มีความโปร่งพรุน จึงท าให้แสงส่องผา่นเขา้ไม่ไดโ้ดยไมตอ้งควบคุมเปิด-
ปิดช่องแสงใดๆ  สามารถอธิบายได้ว่าแสงคือตวักลางท่ีช่วยสร้างประสบการณ์ในการด ารงชีวิตท่ี
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สัมพนัธ์กบัธรรมชาติกระตุน้การรับรู้พื้นท่ี รวมไปถึงรูปแบบการใชพ้ื้นท่ี การใชส้อยพื้นท่ีและความ
ทรงจ าต่อพื้นท่ีภายในได้เป็นอย่างดี ผนังไม้ไผ่คือองค์ประกอบเรือนท่ีสามารถสร้างความรู้สึกถึง
ความคุน้เคยกบัธรรมชาติภายนอกโดยผา่นการสัมผสัในรูปแบบต่างๆ   

 ในการศึกษางานค้นคว้าอิสระน้ีเป็นการศึกษาทฤษฎีทางด้านกายภาพและทฤษฎีด้าน
ปรากฏการณ์ร่วมกนัเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลหาแนวคิดในการออกแบบแสงและเงาในสถาปัตยกรรมเพื่อ
สามารถน าแสงธรรมชาติไปประยุกตใ์ชใ้นสถาปัตยกรรมปัจจุบนั ดงันั้นในขั้นตอนการศึกษาจึงเพิ่ม
กระบวนการในการศึกษาอีกส่วนส าคัญคือ การทดลองการออกแบบเพื่อหาแนวความคิดสู่การ
ประยุกต์การออกแบบ จากนั้นผูว้ิจยัจึงเก็บข้อมูลเก่ียวกับความสว่างของแสงในพื้นท่ี และความ
แตกต่างของแสงระหวา่งบรรยากาศแสงภายนอกกบัแสงภายในเพิ่ม เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าอธิบาย
ถึงแนวทางการใชง้านพื้นท่ีในงานออกแบบ โดยแนวทางการใชง้านในพื้นในงานออกแบบนั้นจะเป็น
การใชง้านท่ีสัมพนัธ์กบัมิติแสงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีงานออกแบบไดซ่ึ้งแนวทางดงักล่าวจะสามารถน าไป
พฒันาเป็นแนวทางเสนอแนะและปรับปรุงต่อไปได้ และการศึกษาในกระบวนการประยุกต์การ
ออกแบบนั้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. โครงสร้างของงานออกเป็นโครงสร้างท่ีสามารถสร้างเงาสลวัและควบคุมระดบัความสวา่ง
แสงในพื้นท่ีอยู่ในระดบัค่าเฉล่ีย 0.02 คุณสมบติัในการควบคุมแสงของแผน่ผนงัท่ีออกแบบสามารถ
ควบคุมแสงใหอ้ยูใ่นระดบัคงตวัไดใ้นเวลาท่ีสภาพทอ้งฟ้าภายนอกจะเปล่ียนแปลงไปเช่นใดก็ตาม 

2. ค่าความสวา่งแสงในพื้นท่ีงานออกแบบสามารถน าไปเป็นแนวคิดในการออกแบบกิจกรรม

และการใชง้านพื้นท่ีไดใ้นลกัษณะขั้นพื้นฐานหรือการใชง้านกิจกรรมทัว่ไป 

3. ลกัษณะมิติแสงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีงานออกแบบ จงัหวะและความฟุ้งของแสงช่วยสร้างความ

หลากหลายของแสงไม่ใหน่้าเบ่ือ แต่การเกิดมิติแสงนั้นไม่สามารถคาดเดาไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก 

4. ลกัษณะมิติแสงท่ีเกิดข้ึนในงานออกแบบยงัไม่เหมาะกบักิจกรรมท่ีตอ้งใช้ความละเอียด

จากแสงมากเช่นการอ่านหนงัสือ เป็นตน้ และในขณะท่ีสภาพแสงภายนอกมีความสวา่งนอ้ยลกัษณะ

กิจกรรมในพื้นท่ีงานออกแบบอาจเป็นไดเ้พียงทางเดิน ท่ีจอดรถ หรือกิจกรรมชัว่คราว 

5. โดรงสร้างของงานออกแบบสามารถน าไปประยุกต์ออกแบบเป็นเปลือกอาคาร, หลงัคา 
หรือวสัดุ ส่วนประกอบอาคารท่ีช่วยสร้างลกัษณะพิเศษของแสงในอาคารได ้ 

งานออกแบบนั้นจะเป็นการศึกษาปรับเปล่ียน ลดทอน คล่ีคลาย รูปแบบของผนงัหนงัไมไ้ผ่
สานลายสองเพื่อหาแนวความคิดการประยุกต์ใช้วสัดุอ่ืนๆ  และค้นหารูปทรง รูปแบบใหม่ๆ  ของ
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พื้นผิวผนงัโดยใชห้ลกัการและทฤษฎีแสงและขอ้มูลดา้นกายภาพท่ีวิเคราะห์ไดม้าเป็นหลกัเกณฑ์ใน
การทดลองเพื่อหาคุณสมบัติของพื้นผิวผนังท่ีออกแบบสามารถสร้างลักษณะแสงท่ีใกล้เคียงกับ
ลกัษณะเฉพาะของแสงในเรือนพื้นถ่ินของชาวอาข่าให้มากท่ีสุด การลดทอนรูปแบบการสานลายสอง
และทดลองเปล่ียนวสัดุในการออกแบบนั้ นเพื่อท่ีจะสามารถเป็นแนวทางต่อไปในการประยุกต ์       
การออกแบบเพื่อลดการใช้วสัดุธรรมชาติ และสามารถพัฒนาหาแนวทางใช้วสัดุอ่ืนทดแทน               
แต่ส่ิงส าคญัคือยงัคงลกัษณะหรือใกลเ้คียงของมิติแสงท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีภายในได้  ซ่ึงมิติแสงท่ี
เกิดข้ึนในงานออกแบบนั้นจะเร่ิมตน้การมองเห็นมิติแสงและตอ้งการถ่ายทอดประสบการณ์ของผูว้จิยั
ไดเ้ขา้ไปสัมผสั รับรู้ถึงความงาม คุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกของแสงในเรือนพื้นถ่ินของชาวอาข่า ใน
งานออกแบบไม่ไดอ้อกแบบเพื่อให้ผูท่ี้เขา้ไปในพื้นท่ีรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของชาวอาข่า แต่ตอ้งการ
ถ่ายทอดถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติ คน และสถานท่ี ท่ีสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา ตอ้งการให้ผูท่ี้
เขา้ไปในพื้นท่ีงานออกแบบมองเห็นมิติแสงท่ีเกิดข้ึน เคล่ือนท่ีไปตามกาลเวลา กระตุน้ให้คนยอมรับ
สภาพแวดลอ้มภาพนอกโดยไม่สามารถควบคุมระดบัแสงได ้เพียงแค่ตอ้งการถ่ายทอดวิถีชีวติของชาว
อาข่ากบัการใช้แสงธรรมชาติ อธิบายไดว้่าคนไม่สามารถควบคุมธรรมชาติไดแ้ต่สามารถปรับตวัให้
ตวัเองสัมพนัธ์กบัธรรมชาติไดแ้ละตอ้งพึ่งพาธรรมชาติในการด ารงชีวติ 

การสรุปผลนีจ้ะย้อนกลบัไปตอบวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 

ข้อที่ 1 อธิบายรูปแบบผนังไม้ไผ่ของเรือนพื้นถ่ินอาข่า หมู่บ้านอังหล่อ จังหวดัเชียงราย และ

พฤติกรรมแสงท่ีลอดผา่น 

 การศึกษาตามวตัถุประสงค์ในขอ้ท่ี 1 น้ี เป็นการศึกษาดา้นกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเพื่อท า
ความเขา้ใจขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บภาคสนามนั้นจะมุ่งเนน้ความส าคญักบัผนงัเรือนพื้น
ถ่ินแต่ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นมีมาก ในการวิเคราะห์จึงใชก้ารเปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อหาค าอธิบายและปัจจยัท่ี
ท าใหเ้กิดลกัษณะแสงในเรือนพื้นถ่ินส่งผลต่อการเกิดมิติแสงข้ึนมาโดยการศึกษาตามวตัถุประสงคใ์น
ขอ้ท่ี 1 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 1. ความสลวัในพื้นท่ีภายในเรือน 2. ช่องแสงหรือรูแสงเล็กท่ีเกิดจากการ
ตีฟากและการสานส่งผลให้ผนังมีความพรุนทัว่ทั้ งผืนผนัง 3.พื้นผิวผนังท่ีขรุขระไม่เรียบ และ4. 
ทิศทางแสงอาทิตย ์ ลกัษณะทางกายภาพของผนงัเรือนพื้นถ่ินนั้นมีส่วนส าคญัท่ีส่งผลต่อการเกิดมิติ
แสงหรือลกัษณะแสงเฉพาะในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

ข้อที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างมิติแสงท่ีลอดผ่านผนังไมไ้ผ่กบัการรับรู้ ปรากฏการณ์ท่ีเกิด
ภายในพื้นท่ี 
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 เป็นการศึกษาทฤษฏีด้านปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม บทความและแนวคิดในการ
ออกแบบแสงในสถาปัตยกรรมของสถาปนิกซ่ึงจะศึกษาควบคู่กบัทฤษฏีแสงและการรับรู้แสงไป
พร้อมๆ กนั จากการศึกษาและเก็บขอ้มูลภาคสนามเป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์ร่วมในพื้นท่ี
ศึกษาและน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้ขอ้มูลดา้นกายภาพวิเคราะห์ร่วมกนั สามารถสรุปถึง
ความสัมพนัธ์แสงในเรือนพื้นถ่ินได้ดังน้ี มิติแสงธรรมชาติคือตวักลางท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัการรับรู้ธรรมชาติภายนอกท่ีส่งผลต่อการก าหนดบทบาท หน้าท่ีใช้สอยของพื้นท่ี 
สร้างความทรงจ าจนกลายเป็นความเคยชินต่อการด ารงอยูโ่ดยพึ่งพารูปแบบการเคล่ือนไหวของแสง
ธรรมชาติภายนอกเป็นตวัก าหนด 

ข้อที ่3 การถอดคุณค่า ของแสงท่ีพบในเรือนพื้นถ่ิน จากกระบวนการรับรู้สู่การประยกุตอ์อกแบบแสง
ธรรมชาติในสถาปัตยกรรมสภาวะปัจจุบนั    
 การศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 น้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดท้ั้งทางดา้นกายภาพและ

นามธรรมมาเป็นแนวทางในการออกแบบ ซ่ึงขอ้มูลวิเคราะห์ดา้นกายภาพจะน าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เกิดมิติแสงในเรือนพื้นถ่ินมาท าการทดลองการออกแบบจนได้แนวความคิด 1 แนวความคิดคือ 

โครงสร้างท่ีสามารถควบคุมแสงและสร้างเงาสลัวในพื้นท่ีได้ และข้อมูลวิเคราะห์ด้านนามธรรม

สามารถสรุปเป็นแนวความคิดได ้2 แนวความคิดคือ 1. ออกแบบผนงัให้เป็นมากกวา่ตวัปิดลอ้มพื้นท่ี
สามารถพัฒนาใช้ประโยชน์จากผนัง  และ 2. ความเป็นผืนแผ่นผนังสามารถประยุกต์รูปแบบ

โครงสร้างให้สัมพนัธ์กบัการใช้งานพื้นท่ีได ้ เม่ือน าแนวคิดทั้ง 3 มาใช้ในงานออกแบบขั้นแบบร่าง

และในงานออกแบบขั้นแบบร่างน้ีจึงเป็นแนวทางในการประยุกต์ออกแบบแสงธรรมชาติใน

สถาปัตยกรรมให้เขา้กบับริบทการออกแบบสภาวะปัจจุบนั เพื่อเป็นแนวทางออกแบบหน่ึงในการ

ถ่ายทอดประสบการณ์และกระตุน้ให้เกิดการรับรู้พื้นท่ีเชิงปรากฏการณ์ โดยการรับรู้พื้นท่ีนั้นจะใช้

ปรากฏการณ์แสงท่ีปรากฏในพื้นท่ี ณ เวลาท่ีต่างกัน ฤดูท่ีเปล่ียนไป และการเคล่ือนไหวของ

สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย ์

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “มิติแสงจากผนังไมไ้ผ่เรือนพื้นถ่ิน “ ทั้งหมดน้ีเป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูล

จากพื้นท่ีการศึกษาเพียงหมู่บา้นเดียวคือเรือนพื้นถ่ินอาข่า หมู่บา้นองัหล่อ จงัหวดัเชียงราย แต่ด้วย

ความน่าสนใจและความหลากหลายหลากของรูปแบบผนงัเรือนและรูปแบบในพื้นท่ีศึกษาจึงท าให้
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เพียงพอต่อการศึกษางานค้นคว้าอิสระน้ีตามวตัถุประสงค์ และเน่ืองจากในภาคเหนือมีความ

หลากหลายในชนเผ่าและชาติพนัธ์จึงท าให้เรือนพื้นถ่ินในภาคเหนือท่ียงัใช้ไมไ้ผ่เป็นองค์ประกอบ

ส าคญัของเรือนมีอีกหลายชนเผา่ รูปแบบลกัษณะเรือนก็จะแตกต่างกนัออกไปรวมไปถึงความเช่ือใน

การสร้างเรือนต่างๆ เช่นกนั ในการศึกษาจะมุง้เน้นไปท่ีลกัษณะแสงท่ีส่องลอดผา่นเรือนพื้นถ่ินเป็น

หลกั จึงท าให้รายละเอียดเก่ียวกบัเรือนพื้นถ่ินอาข่าในเร่ืองอ่ืนๆ มีไม่มากนกั และการเก็บขอ้มูลใน

ส่วนของช่วงเวลาจะมีปัญหาในการเก็บขอ้มูลเพราะผูว้ิจยัตอ้งเขา้ไปเก็บขอ้มูลภาพตลอดทั้งวนัแต่การ

เก็บขอ้มูลไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากขั้นตอนการเก็บขอ้มูลน้ีเป็นการ

รบกวนผูอ้าศยัเรือน จึงท าให้ผูว้จิยัตระหนกัวา่ก่อนท่ีจะออกบแบบขั้นตอนการเก็บขอ้มูลในส่วนต่างๆ 

นั้น การศึกษานิสัยใจคอของชาวชนเผา่อาข่าก็มีส่วนส าคญัต่อการศึกษาเช่นกนั 

  

 


