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บทคัดย่อ
 บทความนี้นำาเสนอวิธีการใช้วัสดุในท้องถิ่น เพื่อนำามาออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องกับวัสดุที่มี
อยู่ในสภาพแวดล้อม โดยนำาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ โดยใช้วัสดุ
ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ต้นเพาโลเนียว์ ฯลฯ ซึ่งเป็นต้นไม้โตเร็ว กรณีศึกษาของสถานีเกษตรหลวง
ดอยอ่างขาง มาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ชุมชนสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางวิถีแบบพอเพียงและเข้ากับสภาพ
แวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ตลอดจนจารีตประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิน่ โดยหลักการและเหตุผลในการศึกษา จาก
สถานการณป์จัจุบันวสัดทุี่ใช้ในการก่อสรา้งบนทอ้งถ่ินที่ห่างไกลยงัไมส่อดคลอ้งกับวถีิชีวติของชุมชนและวสัดกุ่อสรา้งมี
ราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากระบบการขนส่ง ดังนั้น การศึกษาเพื่อนำาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในอาคารจะช่วยลดต้นทุน
ในการก่อสร้าง การศึกษาจากกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมที่อยู่ในท้องถิ่น อาคารที่พักอาศัยของชุมชน การใช้วัสดุและวิธี
การกอ่สรา้งช่วยสรา้งกระบวนการออกแบบสถาปตัยกรรมสำาหรบัวสัดุที่ไมค่งทนถาวร โดยใช้วธีิการปรบัเปลี่ยนเมื่อวสัดุ
น้ันเสื่อมสภาพลง ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจะทำาให้การใช้วสัดใุนงานสถาปตัยกรรมสรา้งคณุคา่ใหก้บัวสัดทุี่มอียู่ในทอ้งถ่ิน และ
การใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกระบวนการเรียนรู้วัสดุดังกล่าวจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เกิดสืบทอดกับชุมชนในรุ่น
หลังต่อไป

Abstract

 This article proposes a method of designing architecture which conforms to usable local materials 

by applying sufficiency economics as the main concept. This involves the use of materials which are 

available in a local context such as bamboo and Paulownia (a fast growing tree found in Doi Ankang) in the 

architectural design, allowing local communities to live in line with sufficiency principles and adapt their life 

to the natural environment, as well as norms and local traditions. Currently, the materials which are used in 

construction in remote areas are not responsive to local ways of life. The cost of construction materials 

is also rather high due to local logistical difficulties. Therefore the study to apply local materials when 

designing architecture can cut net costs in the construction process. By studying local architecture, 

communities can help to create construction processes for impermanent materials by substituting materials 

when they are deteriorated. The benefits of this process can give high value to local materials. Furthermore, 

by developing an understanding of local materials, as mentioned above, this knowledge can then be handed 

down to the next generation.
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1. บทนำา

 ดอยอา่งขางไดเ้ปลี่ยนสภาพจากภูเขา ซ่ึงถูกตัด
ไม้ทำาลายป่า เนือ่งจากชาวเขาเผ่ามูเซอ ซึ่งสมัยนั้น
ทำาการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยังทำาลายทรัพยากรป่า
ไม้ ต้นไม้ ลำาธาร ที่เป็นแหล่งสำาคัญต่อระบบนิเวศ จาก
การเสด็จพระราชดำาเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ทรงพระราชดำาริให้สร้างสถานีเกษตรหลวงดอย
อ่างขางขึน้ ทำาให้ดอยอ่างขางกลับมาเป็นพืน้ที่อุดม
สมบูรณ์ มีพันธ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 
60 ชนิด ดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิด และพันธุ์ไม้โต
เร็วอีก 5 ชนิด มีพื้นที่ใช้ทำาเกษตรประมาณ 1,800 ไร่ มี
หมู่บ้านชาวเขาที่สถานีเกษตรให้การสง่เสรมิและพัฒนา
รวม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอดำา ปะหล่อง และ
จีนฮ่อ ชนเผ่าได้อพยพเคลื่อนย้ายถิน่มายังภาคเหนือ
ของไทย ที ่ตั ้งของหมู่บ้านปักหลักอยู ่บนเขา มีการ
คมนาคมที่ยากลำาบาก เพราะเป็นภูเขาสูงชันและคด
เคี้ยว มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะใน
ช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวจัด น้ำาค้างเป็นเกร็ดน้ำาแข็ง 
อุณหภูมิต่ำาสุด –4 องศาเซลเซียส ครอบครัวส่วนใหญ่
ของชาวเผา่มเูซอจะมลีกูเยอะ โรงเรยีนจึงเปน็แหลง่เรยีน
รู้ให้กับเด็ก ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ และนำาความรู้ที่ได้รับ
มาเลี้ยงครอบครวั และเพ่ือเปน็การปลกูฝังใหเ้ดก็ชนเผา่
มีความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ยงัพัฒนาพ้ืนฐานทางการศึกษาให้เดก็มจิีตสำานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยนำาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์

 1. ค้นหาวิธีการใช้วัสดุในท้องถิ่น เพื่อนำามาใช้
ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ที ่ถ ูกล้อมรอบด้วยวิวทิวทัศน์และ
ธรรมชาติ ที่สามารถดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงที่เน้นการพึ่งพาตนเอง 
 2. ค้นหาวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมที ่
สอดคลอ้งในเรื่องระบบนิเวศวทิยา สิ่งแวดลอ้ม โดยเนน้
วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิน่ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์

3. ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	
 ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ในพืน้ที่ดอย
อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาวัสดุในท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีการก ่อสร้างที ่สามารถนำามาใช้ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทสถานศึกษา ในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน
	 2.	ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
 สำาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท
สถานศึกษา คือ เด็กอายุระหว่าง 3 – 17 ปี
	 3.	ขอบเขตด้านเวลา	
 ในการศึกษาวจัิยระหวา่ง เดอืนพฤษภาคม 2554 
– เดือนมีนาคม 2555

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำาให้การนำาวสัดแุละทรพัยากรที่มอียู่ในทอ้ง
ถ่ินมาประยกุตใ์ช้ในงานสถาปตัยกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
 2. ทำาให้ได้สถาปัตยกรรมประเภทอาคารเรียน 
ส่งเสริมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

5. ผลการศึกษา

5.1	 การศึกษาวัสดุในท้องถิ่น	ไม้โตเร็วที่สถานี
	 เกษตรหลวงอ่างขาง
 ในอดีตที่สถานีฯ อ่างขางมีการลักลอบตัดไม้
ทำาลายป่าเพือ่ทำาไร่เลื่อนลอย พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ทรงมีพระราชดำาริให้ปลูกต้นไม้บนดอยอ่างขาง 
การปลูกสร้างส่วนป่าที่อ่างขางจึงเริ่มขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 
2525 โดยความร่วมมือของมูลนิธิโครงการหลวง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Nation Taiwan University 

และ VACRS/ICDF แห่งไต้หวันมีการนำาไม้โตเร็วจาก
ไต้หวันหลายชนิดมาทดลองปลูกที่อ่างขาง จากการ
ศึกษาพบว่า พรรณไม้และไม้ไผ่ที่เติบโตได้ดีที่อ่างขาง 
ได้แก่ เพาโลว์เนีย การบูร จันทร์ทองเทศ เมเปิลหอม 
กระถินดอย สนหนาม ไผ่หวานอ่างขาง  ไผ่หยก ไผ่มา
กินหน่อย ไผ่ลิโตเฟีย ไผ่แบมบูซอยเดส ไผ่หก ไผ่บง
ใหญ่ พื้นที่ ๆ ปลูกไม้โตเร็วในสถานีฯ มีประมาณ 800 
ไร่ (1 เฮกแต = 6.25 ไร่) ขยายให้ชาวบ้านปลูกเป็นป่า
ชาวบ้านพื้นที่ 200 ไร่  10,000 ต้น เมื่อปลูกไม้โตเร็ว
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รูปที่ 1  แผนที่แสดงชนิดพันธุ์ไม้โตเร็วที่ปลูกและ
 เติบโตได้ดีที่สถานีฯ อ่างขาง

รูปที่ 2  ต้นกระถินดอย

รูปที่ 3  อบเชยญวน/การบูร 

รูปที่ 4  จันทร์ทองเทศ 

รูปที่ 5  เพาโลว์เนีย  

ที่มา: จากการสำารวจที่สถานีฯ อ่างขาง

ที่มา: จากการสำารวจที่สถานีฯ อ่างขาง

1.  Acacia Confusa (กระถินดอย)
ชื่อสามัญ: Taiwan Acacia

 เป็นพันธุ์ไม้พืน้เมืองของไต้หวัน  ขึน้ได้ดีตาม
บรเิวณที่ราบเชิงเขา และบรเิวณที่มฝีนตกสม่ำาเสมอ เปน็
ไม้โตเร็วไม่ผลัดใบ (ลักษณะคล้ายกระถินณรงค์) นิยม
ปลูกเป็นแนวกันลม ให้ร่มเงา ป้องกันดินทะลาย ดิน
เลื่อนไหลเหมาะนำาไปเผาทำาถ่าน เพราะเนือ้ไม้มีความ
หนาแน่นสูง

เหล่านี้แล้ว เมื่อถึงเวลาลิดกิ่ง และตัดสางขยายระยะก็มี
การหาแนวทางในการนำาไม้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ

2. Cinnamomum Camphora (อบเชยญวน/การบรู)
 การบูรอยู่ในสกุลอบเชย  กระจายในเขตกึ่งร้อน 
ทนความหนาวเย็นได้ดี เป็นพันธุ์ไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ 
ใบมีสีเขียวตลอดปี กลิ่นคล้ายยาจีน พบทางภาคเหนือ
ของประเทศไต้หวัน สูงกว่าระดับน้ำาทะเล 1,200 เมตร 
เนื้อไม้ละเอียด นิยมนำาไปทำาตู้ การแกะสลัก ใช้ในการ
ก่อสร้าง ส่วนที่เอาไปสกัดทำาน้ำามันหอมระเหย คือ กิ่ง 
ใบ ราก น้ำาหนักสด 200 กิโลกรัม ได้น้ำามันหอมระเหย 
500-700 cc.

3.  Fraxinus Griffithii (จันทร์ทองเทศ)
ชื่อสามัญ: Griffith’s Ash

 ลกัษณะใบคลา้ยรปูเข็ม พบกระจายบรเิวณภูเขา
สูง 400-750 เมตร จากระดับน้ำาทะเล เนือ้ไม้แข็ง 
ทนทาน นิยมใช้ในงานก่อสรา้ง ทำาเครื่องมอืเกษตร และ
เครื่องใช้ภายในบ้าน

4.  Paulownia Taiwaniana (เพาโลว์เนีย)
 ไม้ขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว ในระดับความสูง 
ประมาณ 1,000 เมตร อากาศไม่หนาวเย็นเกินไป เนื้อ
ไม้มีสีขาว เป็นไม้เบาอ่อน สามารถนำาไปทำาตู้ เตียง 
เครื่องดนตร ีหีบใสข่อง เปลอืกและใบสามารถทำาเปน็ยา
และเลี้ยงหม่อนไหมได้จะติดดอกทุกปี ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ดอกมีสีม่วงอ่อน ลักษณะคล้ายรูปแตรหรือ
ระฆัง
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5.  Liquidambar Formosana (เมเปิลหอม) 
ชื่อสามัญ: Fragrant Maple

 เป็นไม้ผลัดใบลำาต้นสูงใหญ่ ใบมี 3 แฉก พบใน
พื้นที่สูง 100 - 1,500 เมตร เนื้อไม้เหมาะนำามาทำาตู้ ฟืน 
เครื่องใช้ภายในบ้าน ลำาต้นนำาไปเพาะเห็ดได้ เช่น เห็ด
หอม ใบเมเปิลเปลี่ยนสีช่วงฤดูหนาว เป็นสีแดง

ชนิดที่ 1 ไผ่หยก
 ไผ่หยกมีความยาวลำาเฉลี่ย 4.72 เมตร ความ
ยาวปล้องเฉลี่ย 337.4 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยของจำานวน
ปล้องต่อลำา 14 ปล้อง ค่าเฉลี่ยความหนาของผนังปล้อง 
6.3 มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ปลอ้ง 30.1 มลิลเิมตร สำาหรบัลกัษณะกายภาพของไมไ้ผ่
หยกในสภาพสด ส่วนผวินอกมสีีเขียวปนเหลอืง เมื่อตดั
เข้ามาในส่วนกลางที่เป็นเนือ้ไม้จะมีสีขาวอมครีม เมื่อ
ทิ้งไวใ้ห้แห้ง สขีองผวินอกจะเข้มข้ึน โดยจะเกิดสเีหลอืง
เข้มมากกว่าสภาพสด

 จากการศึกษาไม้โตเร็วที ่สถานีเกษตรหลวง 
อ่างขางดังที่กล่าวมาในขัน้ต้น ส่วนใหญ่มักจะนำาไปใช้
ในการจัดทำาเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องมือทางการ
เกษตร งานแกะสลัก ดังนั้น การศึกษาจึงเห็นว่าการนำา
ไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานสถาปัตยกรรมคือ
การเลอืกใช้ไมไ้ผ ่เพราะไมไ้ผเ่ปน็ไมอ้กีชนดิที่โตเรว็และ
มีจำานวนมากสามารถหาได้ง่ายในท้องที่ ส่วนใหญ่ก็ถูก
ใช้สำาหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในท้องที่ ไม้ไผ่
ในสถานีฯอ่างขาง มีการนำาไผ่ต่างถิ่นมาทดลองปลูกใน
ป ีพ.ศ. 2529 ซ่ึงมทีั้งไผพ้ื่นเมอืงของไทยและจากไต้หวนั
นำามาปลกูปรากฏวา่ ไผพ้ื่นเมอืงของไทย คือ ไผร่วก ไผ่
หก ไผ่ซาง ไผ่ตง ไผ่หวาน ขึ้นดีที่อ่างขาง และไผ่จาก
ไต้หวันที่ขึ้นดี คือ ไผ่มากินหน่อย ไผ่ขน ไผ่หยก ไผ่
หวานอ่างขางฯ แต่ชนิดที่จะนำามาใช้ในการก่อสร้าง
อาคาร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ คือ จำานวนและขนาดของ
ไม้ไผ่ ดังนัน้จึงคัดเลือก ไผ่ 4 ชนิดที่มีจำานวนมากใน
พื้นที่ ได้แก่ ไผ่หยก ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่บงใหญ่ ไผ่หก 
เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์

ชนิดที่ 2 ไผ่หวานอ่างขาง
 ไผห่วานอา่งขางมคีวามยาวลำาเฉลี่ย 15.87 เมตร 
ความยาวปล้องเฉลี่ย 512.0 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยของ
จำานวนปลอ้งตอ่ลำา 31 ปลอ้ง คา่เฉลี่ยความหนาของผนัง
ปล้อง 7.3 มิลลิเมตร และค่าเฉลี ่ยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของปล้อง 81.3 มิลลิเมตร สำาหรับลักษณะ
กายภาพของไม้ไผ่หวานอ่างขางในสภาพสด ส่วนผิว
นอกมสีเีขียวเหลอืง เมือ่ตดัเข้ามาในสว่นกลางที่เปน็เน้ือ
ไม้จะมีสีเหลือง เมื่อทิ้งไว้ให้แห้งสีของผิวนอกจะเปลี่ยน
เป็นสีเหลืองเข้มขึ้น

รูปที่ 6 เมเปิลหอม  

รูปที่ 7 เฟอร์นิเจอร์ที่ได้จาก
 ไม้โตเร็ว

รูปที่ 8 บ้านจำาลองที่ได้จาก
 ไม้โตเร็ว

รูปที่ 9 ไผ่หยก สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง

รูปที่ 10  ไผ่หวาน สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง
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ชนิดที่ 3 ไผ่บงใหญ่
 ไผบ่งใหญ่มคีวามยาวลำาเฉลี่ย 14.34 เมตร ความ
ยาวปล้องเฉลี่ย 462.7 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยของจำานวน
ปล้องต่อลำา 31 ปล้อง ค่าเฉลี่ยความหนาของผนังปล้อง 
7.1 มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ปลอ้ง 76.1 มิลลเิมตร สำาหรบัลักษณะกายภาพของไมไ้ผ่
บงใหญ่ในสภาพสด สว่นผวินอกมสีเีขียวปนเหลอืง เมื่อ
ตดัเขา้มาในสว่นกลางที่เปน็เน้ือไมจ้ะมสีขีาวอมครมี เมื่อ
ทิ้งไว้ให้แห้งสีของผิวนอกจะเข้มขึน้โดยจะเกิดสีเหลือง
เข้มมากกว่าสภาพสด

 จากการศึกษาสมบัตขิองไผท่ี่สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง พบว่า ไผ่มีความชื้นหลังตัดมาก (ร้อยละ 60-
100) หลังการตัดใหม่ ดังนัน้ ในการที่จะนำาไผ่ไปใช้
ประโยชน์ทางด้านการรับแรงจำาเป็นต้องมีการนำาไผ่ไป
ผึ่งหรอือบจะตอ้งระวงัเรื่องของแมลงทำาลายไม ้เช่น มอด 
เพราะจะทำาให้ไผ่ถูกทำาลายโครงสร้าง สมบัติเชิงกลจะ
ลดลงไปด้วยและเมื่อนำาไผท่ี่มอีาย ุ3 ปี ข้ึนไป มาเปรยีบ
เทยีบสมบัตทิางฟิสกิส ์พบวา่ ไผห่ก มคีา่เฉลี่ยทางความ
ยาวของลำา ความยาวปลอ้ง ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง และ
ความหนาของเน้ือไมม้ากที่สดุ แตม่ปีรมิาณความช้ืนใน
เนือ้ไม้หลังตัดใหม่น ้อยที ่สุด ซึง่ไผ่หยกมีปริมาณ
ความชื้นในเนื้อไม้หลังตัดใหม่มากที่สุด หลังจากตัดลำา
ไผ่ การนำาลำาไผ่ไปผึ่งในกระแสอากาศเพือ่ให้ลำาไผ่มี
ปริมาณความชืน้สมดุลเท่ากับความชืน้สมดุลเฉลี่ยของ
อากาศ ใช้เวลา 75 วัน สำาหรับเชิงกล ไผ่หกให้ค่าแรง
อดั แรงเฉอืนขนานเส้ียน คา่มอดูลสัการแตกรา้ว และคา่
มอดูลัสยืดหยุ่นมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบสมบัติ
เชิงกลระหวา่งลำาไผส่ภาพสดกับลำาไผส่ภาพแห้งของไผ่
ทั้ง 4 ชนิด พบวา่ ลำาไผส่ภาพแห้งมสีมบัตเิชิงกลที่ดกีวา่
ลำาไผ่สภาพสดทุกประการ

5.2	 ผลการศึกษาจากการนำาไม้มาใช้ในงาน
	 สถาปัตยกรรม
 ไมไ้ผเ่ปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ำาคญัยิ่ง เปน็พืช
อเนกประสงค์ที่มีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์เก่ียวกับดา้นการก่อสรา้งที่อยู่
อาศัย การใช้เป็นวัตถุดิบในการใช้ประโยชน์ทางด้าน
อุตสาหกรรม ไผ่มีความสำาคัญต่อชีวิตประจำาวันของ
ชนชาติแถบเอเชียตลอดทุกยุคทุกสมัย ได้มีการใช้
ประโยชน์ไม้ไผ่โดยทั่วไป จนแทบจะกล่าวได้ว่า ชีวิต
ของชาวชนบทที่เราเห็นอยู่ทกุวนัน้ีจะแตกตา่งไปโดยสิ้น
เชิงหากไม่มีไม้ไผ่ นอกจากนัน้แล้ว ไม้ไผ่ยังให้คุณ
ประโยชน์ทางออ้มอกีนานัปการ เช่น ช่วยปอ้งกันลมพายุ
ตามทอ้งไรป่ลายนา ปอ้งกันการพังทลายของดนิตามรมิ
ฝั่งแม่น้ำาลำาคลอง ช่วยชะลออัตราความเร็วของกระแส
น้ำาอนัเกิดจากน้ำาทว่ม ใช้ปลกูประดบัในการจัดสวนเปน็
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
 ปัจจุบันที่อยู่อาศัยได้กลายเป็นปัญหาสำาคัญอัน
หนึง่ที ่ส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการเพ่ิมของจำานวนประชากร  
ทรัพยากรธรรมชาติสำาหรับการสร้างที่อยู่อาศัย คือ ไม้ 

ชนิดที่ 4 ไผ่หก
 ไผห่กมีความยาวลำาเฉลี่ย 14.61 เมตร ความยาว
ปล้องเฉลี่ย 562.0 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยของจำานวนปล้อง
ต่อลำา 26 ปล้อง ค่าเฉลี่ยความหนาของผนังปล้อง 7.6 
มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ปลอ้ง 86.4 มิลลเิมตร สำาหรบัลกัษณะกายภาพของไมไ้ผ่
หกในสภาพสด ส่วนผิวนอกมีสีเขียวเมื่อตัดเข้ามาใน
ส่วนกลางที่เป็นเนือ้ไม้จะมีสีขาวอมครีม เมื่อทิ้งไว้ให้
แห้งสีของผิวนอกจะเข้มขึน้โดยจะเกิดสีเหลืองเข้ม
มากกว่าสภาพสด

รูปที่ 11  ไผ่บงใหญ่ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง

รูปที่ 12  ไผ่หก สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง



63การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ห่างไกล 
กานต์ คำาแก้ว  ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และ ลลิตา จรัสกร

รอ่ยหลอและขาดแคลนจนถึงกับตอ้งสั่งไมเ้ข้ามาจากต่าง
ประเทศและมีราคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
ของประชากรในชนบท ตลอดจนมีการตัดไม้ทำาลายป่า
มากขึ้น และขาดแผนหลักในเรื่องการกำาหนดมาตรฐาน
บ้านพักอาศัยที่เหมาะสมแก่อัตภาพของประชากร ซึ่ง
ปัญหาที่กล่าวมาแล้วได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัด
สร้างที่อยู่อาศัยของประชากรในชนบท ซึ่งหมายถึง
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ วัสดุท้องถิน่ที่สำาคัญที่
ใช้ในชนบทน้ันม ีไม ้อฐิ และไมไ้ผ ่สำาหรบัไมด้งัไดก้ลา่ว
มาแล้วว่ากำาลังขาดแคลนและมีราคาแพง ส่วนอิฐเป็น
วัสดุต้องผลิตโดยใช้พลังงาน แต่ไม้ไผ่จัดเป็นวัสดุท้อง
ถิ่นที่หาได้ง่าย เป็นพืชเอนกประสงค์ ปลูกง่าย เป็นไม้
โตเรว็ ใช้ประโยชน์ไดใ้นระยะเวลาสั้น ขยายพันธุ์ง่ายขึ้น
ในดินทั ่วไป ใช้พลังงานน้อยในการก่อสร้าง และมี
บทบาทสำาคัญในเรื่องการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กมา
นาน จึงควรที ่จะมีบทบาทสำาคัญขึน้ หากมีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งในการสร้างและการปรับ
คณุสมบัตไิมไ้ผเ่พ่ือให้มคีวามคงทนถาวรแลว้ เชื่อวา่นา่
จะมีผู้นิยมสร้างบ้านอยู่อาศัยด้วยไม้ไผ่เพิ่มขึ้น และจะ
เป็นทางหนึง่ในการแก้ปัญหาในการขาดแคลนวัสดุ
ก่อสรา้งไดท้างหน่ึง นอกจากน้ี ยงัจะเปน็การส่งเสรมิให้
ชาวชนบทปลูกไม้ไผ่จนมีผลผลิตจำาหน่ายเป็นอาชีพได้
อีกด้วย นอกจากไม้ไผ่จะใช้ในการก่อสร้างบ้านได้ดังที่
กลา่วมาแลว้ข้างตน้ ยงัสามารถนำาไปใช้ในส่ิงกอ่สรา้งรปู
แบบอื่นได้อีก อาทิเช่น ใช้เป็นวัสดุเสริมคอนกรีตในพื้น
ตา่งๆ ไดแ้ก่ ลานตากข้าว ตากมนั ดาดหนา้คคูลอง ฝาย 
ถังเก็บน้ำา ยุ้งฉาง และอื่น ๆ หากสามารถพัฒนาการใช้
ไม้ไผ่ในสิ่งก่อสร้างเหล่านี ้ ซึง่มีอยู่มากในชนบทก็จะ
สามารถลดปรมิาณการใช้เหลก็เสรมิซ่ึงเปน็วสัดุกอ่สรา้ง
ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศปีละมาก ๆ อัน
เป็นการช่วยป้องกันการขาดดุลการค้าได้ด้วย นอกจากน้ี 
หากมีการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุก่อสร้างเพิม่ขึน้ก็จะสามารถ
เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพยากร 
ธรรมชาติของประเทศ คือ ไม้ได้มากขึ้น
 การศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ในการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัย สามารถสรุปได้ดังนี้
	 1.	 การใช้ไม้ไผ่ในส่วนโครงสร้าง
 ไมไ้ผเ่ปน็ไมท้ี่มลีำาตน้ตรง ภายในกลวง แบ่งเปน็
ข้อ ๆ เส้นใยมีลักษณะเป็นแนวนอนตามแนวของลำาไผ่ 
ด้วยลำาต้นที่ตรงจึงง่ายต่อการนำาไผ่มาขึน้เป็นโครง ไผ่
จะรับแรงที่กดตรงๆ กับหน้าตัดของลำาไผ่ได้ดีกว่าที่จะ
มาจากดา้นข้าง เพราะจะทำาให้ไผโ่คง้งอในกรณทีี่จะต้อง

รับน้ำาหนักมากๆ ตัวอย่างโครงสร้างเรือนเครื่องผูกพืน้
ถิน่ในประเทศไทย ที่เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ยกพืน้ โดย
ระยะห่างระหวา่งเสาไมม่ากเกินไป ประมาณ 3-4 เมตร 
มีเสาตอม่อหรือเสาหมอช่วยค้ำาโครงสร้างหลัก ส่วน
โครงสร้างพืน้มีการวางคานและไขว้ด้วยตงทุกระยะ
ประมาณ 1 เมตร เพื่อช่วยเสริมโครงสร้างพื้นให้แข็งแรง 
(เสนอ นิลเดช, 2541, หน้า 16, 30)
 โครงสร้างที่ทำาจากไผ่จะมีข้อดีตรงที่เมื่อต้องรับ
น้ำาหนักมาก ๆ  ไผจ่ะแอน่ตวัเพ่ือพยงุน้ำาหนัก ไมห่กัหรอื
พังในทนัท ีเพราะไผม่คีวามยดืหยุ่นตวัไดส้งู เหมอืนกบั
ลักษณะของต้นไผ่ที่อ่อนไหวตามแรงลม อีกทั้งน้ำาหนัก
ของไผก็่ไมม่ากเพราะภายในกลวงแต่มข้ีอเพ่ือช่วยเสรมิ
ความแข็งแรง 

 2.	 การใช้ไม้ไผ่ในส่วนของผนัง
 การใช้ไม้ไผ่ในส่วนผนัง มีวิธีการใช้ 2 ลักษณะ 
คือ การใช้ไม้ไผ่ทั้งลำา และใช้ไม้ไผ่ที่ผ่าออกเป็นซีก ๆ 
สานเป็นลายขัดกันหรือใช้ปูแบบไม่ต้องสาน ที่เรียกว่า
ฟากไม้ไผ่ รูปแบบของการสานผนังอาจมีความคล้าย
หรอืตา่งกันตามแตเ่ฉพาะถ่ิน เปน็ลกัษณะเฉพาะที่สรา้ง
ลวดลายให้กับพื้นผิว ผนังไม้ไผ่สานจะช่วยในเรื่องของ
การระบายอากาศ ผนังไม้ไผ่สามารถสานได้หลายรูปทรง 
โดยสานเป็นลักษณะตามที่โครงสร้างกำาหนดหรือไม่มี
โครงสร้างก็ได้ ในกรณีที่ใช้ไม้ไผ่สานขัดกันจนอยู่ทรง
คล้ายกับลักษณะการสานของเครื่องจักรสานจะทำาให้
ผนังสามารถยดืหยุ่นตัวเองได้ และมน้ีำาหนักเบา การนำา
ผนังไม้ไผ่ที่สานขัดลายจะมีกรอบไม้ประกบเพื่อยึดติด
กับส่วนโครงสรา้งหลักของอาคาร โดยช้ินส่วนผนงัจะทำา
เป็นลกัษณะแบบช้ินส่วนสำาเรจ็รปูเพ่ือถอดประกอบเมื่อ
มีการย้ายถิ่นฐาน หรือเปลี่ยนซ่อมแซมเมื่อผนังผุพัง
 การสานลายผนังไมไ้ผข่องเรอืนพ้ืนถ่ินโดยทั่วไป
มีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ที่นิยม คือ การสานสอดขึ้นลง
สลบักันในแนวตั้งและแนวนอน (ฝาขัดแตะ) ใช้ไมไ้ผ่ผ่า
ซีกยึดกรอบของผนัง การสานขัดลายสามารถสานเป็น
ลายหน่ึง ลายสอง หรอืมากกวา่น้ันแลว้แต่ความตอ้งการ
หรือตามลักษณะของการใช้งาน เช่น ส่วนที่ใช้เก็บพืช
ผลทางการเกษตร เก็บข้าวเปลือก โดยโครงสร้างของ
อาคารส่วนใหญ่จะอยู ่ภายนอกส่วนผนังจะสานอยู ่
ภายใน เมื่อเวลาเก็บข้าว ผนังที่อยู่ภายในจะช่วยไม่ให้
ข้าวไหลออกมา บางแห่งก็สานไมไ้ผเ่ปน็รปูทรงกระบอก 
โดยมีการใช้มูลของสัตว์ ผสมดินพอกไว้ภายนอกรอบๆ
เพื่อป้องกันแมลง
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 การใช้ไม้ไผ่ทั ้งลำาในการกัน้ผนัง บางพืน้ที ่
ต้องการความเป็นส่วนตัวโดยการตีผนังชิดไม่เว้นร่อง 
เช่นในส่วนห้องนอน แต่ในบางพื้นที่ต้องการการระบาย
อากาศมาก เช่นในส่วนครัวไฟ หรือกัน้ผนังเพือ่เป็น
แนวบอกเขตพ้ืนที่ โดยการตผีนังแบบเวน้ระยะห่างของ
ช่อง ให้ความรู ้สึกที ่โปร่งโล่งเพือ่ช่วยในการระบาย
อากาศและเป็นการเชือ่มต่อกบัพืน้ที่ภายนอกทำาให้ตัว
สถาปัตยกรรมแลดูไม่ทึบตัน ส่วนใหญ่มักจะใช้กับการ
กั้นคอกสัตว์ หรือส่วนที่เป็นรั้วบอกเขตของที่ดิน

	 3.	 การใช้ไม้ไผ่ในส่วนหน้าต่างและประตู
 ส่วนประกอบของเรือนพืน้ถ ิน่ไม่ว่าจะเป็น 
โครงสรา้ง ผนัง วสัดทุี่ใช้จะเปน็วสัดชุนิดเดยีวกันรวมไป
ถึงส่วนที่เป็นหน้าต่าง ประตู และช่องแสง ลักษณะของ
ส่วนประกอบดังกล่าว ก็มักจะใช้รูปแบบเดียวกันกับรูป
แบบของผนัง เช่น ถ้าเปน็ผนังไมไ้ผส่าน ประต ูหน้าตา่ง
ก็เป็นไม้ไผ่สานเหมือนกัน ทำาให้เกิดความสอดคล้อง
กลมกลืนในตัวสถาปัตยกรรม โดยส่วนที่น่าสนใจ คือ 
การออกแบบจุดเชือ่มให้กับหน้าต่าง ในลักษณะบาน
เปิด หรือบานกระทุ้ง โดยจุดหมุนของบานจะใช้โครง
ไม้ไผ่ลูกตั้ง ลูกนอนหน้าต่าง มัดกับกรอบของหน้าต่าง
ด้วยตอกไม้ไผ่ ถ้าเป็นบานเปิดก็มัดตอกกับลูกตั ้ง 
แต่ส่วนใหญ่ เรือนเครื่องผูกของไทยหน้าต่างมักจะเป็น
บานกระทุงจะช่วยกันแดดและไม้ไม่ให้น้ำาฝนไหลเข้า 
สว่นประตก็ูใช้หลกัการเดยีวกัน ช่องเปดิหรอืช่องแสงใน
เรือนพืน้ถิน่ ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เกิดจากการเว้น
ระยะของวสัด ุเรอืนที่ทำาจากไมไ้ผ ่บางช่วงของผนังที่จะ
ต้องการระบายอากาศหรือต้องการให้แสงผ่านเข้ามา 
ก็เว้นให้ระยะห่างของไผ่ให้มากกว่าเดิมหรือเจาะเป็น
ช่องแลว้ตโีครงไผท่ี่ทำาเปน็ลวดลายตา่ง ๆ  ตดิเข้าไปเปน็
ส่วนประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม

รูปที่ 13  ฝาผนังฟากลับ ที่อยู่อาศัยของชาวเขา

รูปที่ 17  ลักษณะหน้าต่างของเรือนไม้ไผ่

รูปที่ 14  ผนังไม้ไผ่ขัดแตะของชาวมูเซอ 

รูปที่ 15  ลักษณะของเรือนไม้ไผ่สานเพื่อเก็บผลผลิต 

รูปที่ 16  ลักษณะการใช้รั้วไม้ไผ่และกั้นเป็นคอกเลี้ยงสัตว์

ที่มา: จากการสำารวจหมู่บ้านปางม้า ดอยอ่างขาง

ที่มา: จากการสำารวจที่สถานีฯ อ่างขาง

ที่มา: จากการสำารวจหมู่บ้านแสนคำาลือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: http://suebpong.rmutl.ac.th/Vernweb/tribe/lisu/lisu2.htm

ที่มา: http://suebpong.rmutl.ac.th/Vernweb/tribe/akha/akha4.htm
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 4.	 การใช้ไม้ไผ่ในส่วนพื้น
 ลักษณะของการใช้ไม้ไผ่ทำาพืน้ ส่วนใหญ่มักจะ
ผ่าไม้ไผ่เป็นซีกๆ ปูเป็นพื้นทำาให้ได้พื้นที่ค่อนข้างเรียบ
เสมอกัน แต่พื้นของไม้ไผ่มักจะอ่อนตัวลงเมื่อมีน้ำาหนัก
มากๆ ดังนั้น จึงมีการเสริมโครงสร้างพื้น โดยการวาง
ไม้พาดเป็นระยะ ๆ หรือจะใช้ลักษณะการสานพื้นไม้ไผ่ 
เพือ่ช่วยให้พืน้รับน้ำาหนักได้มากขึน้ พืน้ไม้ไผ่จะมีข้อดี
คือ สามารถช่วยในการระบายอากาศได้

 5.	 การใช้ไม้ไผ่ในส่วนหลังคา
 การใช้ไม้ไผ่ในส่วนของหลังคา ส่วนใหญ่มักจะ
ใช้เป็นโครงสร้างเพือ่รับน้ำาหนักของวัสดุชนิดอื่นที่มุง
เป็นหลังคา เช่น ใบจาก หญ้าคา ใบไม้ที่สามารถกันฝน
ได้ แต่ก็มีที่หลังคาทำาจากปล้องไม้ไผ่ โดยการผ่าครึ่ง
ตามแนวนอนเซาะในส่วนทีเ่ป็นข้อภายในออก ก็จะได้
ไมไ้ผท่ี่เปน็รางยาว วางหงายข้ึนในการปหูลงัคาชั้นแรก 
ส่วนในชัน้ที ่สองวางคว่ ำา เหลื ่อมกันไม้ไผ่จะครอบ
ระหว่างร่องของชั้นแรก โดยชั้นล่างจะทำาหน้าที่เหมือน
กับรางน้ำา หรอืตดัไมไ้ผเ่ปน็ทอ่นสั้น ๆ  ผา่กลาง ปซู้อนๆ 
กันเป็นแนวโดยวางไม้คว่ำาลง ขั้นตอนวิธีการทำาอาจจะ
ยุ่งยากแต่ก็สามารถที่จะใช้ในการทำาหลังคาได้

 รูปแบบในการใช้ไม้ไผ่ทำาหลังคา เป็นต้นแบบ
การพัฒนาการให้กับรูปแบบของหลังคากระเบื้องใน
ปัจจุบัน เนือ่งจากมีลักษณะที่เป็นลอนคล้ายกับหลังคา
ทีท่ำาจากไมไ้ผ ่โดยหลงัคากระเบ้ืองจะมลีกัษณะโคง้เปน็
ลอนเพือ่ช่วยให้หลังคาระบายน้ำาได้ดีและลดเสียงที่เกิด
จากฝนตกกระทบหลังคา ซึง่เป็นคุณสมบัติของหลังคา
ไม้ไผ่ จากการศึกษาสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ในบริเวณ
หมู่บ้านรอบ ๆ โครงการ ประกอบด้วย หมู่บ้านนอแล 
หมู่บ้านขอบด้ง หมู่บ้านคุ้ม และหมู่บ้านหลวง ดังนี้

1. หมู่บ้านนอแล
 ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าปะหล่อง 
ลักษณะโดยทั ่วไปของบ้านจะยกพืน้สูงจากพืน้ดิน
หลงัคามงุดว้ยหญ้าคาหรอืใบก่อ หลงัคาคอ่นข้างลาดต่ำา 
ตัวบ้านและพืน้ปูด้วยแผ่นไม้ไผ่สับฟาก เสาและคาน
สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ผนังใช้ไม้ไผ่สานเป็นลาย

2. หมู่บ้านขอบด้ง
 ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ 
ลักษณะโดยทั่วไปของบ้านมูเซอ บ้านจะยกพื้นสูงจาก                 
พ้ืนดนิ หลงัคาหน้าจ่ัวมงุดว้ยหญ้าคาหรอืใบก่อ ตัวบ้าน
และพืน้ปูด้วยไม้ไผ่สับฟาก เสา และคานสร้างด้วยไม้
เนื้อแข็ง เช่น ไม้ก่อ

รูปที่ 18  โครงสร้างหลังคาไม้ไผ่ศาลาเอนกประสงค์

รูปที่ 19  ลักษณะของการใช้ไม้ไผ่ในการทำาหลังคา

รูปที่ 20  บ้านของชาวเขาเผ่าปะหล่องในหมู่บ้านนอแล

ที่มา: จากการสำารวจที่สถานีฯ อ่างขาง

ที่มา: จากการสำารวจที่สถานีฯ อ่างขาง
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3. หมู่บ้านคุ้ม
 ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าไทใหญ่ 
ลกัษณะการสรา้งบ้านเรอืนสว่นใหญ่จะใช้ไมไ่ผเ่สรมิดว้ย
ไม้ ซึ่งได้จากการตัดเอาในบริเวณใกล้เคียง ใช้ในส่วน
คาน พืน้ เสา ผนัง โครงหลังคา และส่วนอื่นๆ ส่วน
หลังคาใช้ใบตองตึงหรือหญ้าคา เย็บด้วยตอกติดกับ
ไม้ไผ่ในการมุง

4. หมู่บ้านหลวง
 ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนยูนนาน การ
สร้างบ้านจะใช้วัสดุแบบทันสมัยและถาวรขึ้น เช่น ผนัง
ก่ออิฐฉาบปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอน

 จากการไดท้ำาการสำารวจบ้านที่อยู่อาศัยของชาว
เขาทั้ง 4 หมู่บ้านจะเห็นได้ว่า มีการนำาไม้ไผ่มาทำาส่วน
ผนัง ส่วนพื้น ส่วนโครงหลังคา โดยใช้ไม้ไผ่มาเป็นองศ์
ประกอบมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝาผนังซึ่งสูงถึง
รอ้ยละ 80 และมกีารใช้งานในลกัษณะต่างๆ เช่น ฝาผนัง
ฟากลับ ผนังไม้ไผ่สาน ฐานรากหรือพืน้คอนกรีต 
สามารถนำาไม้ไผ่เสริมแทนเหล็กได้ นอกจากนี้ บันไดก็
สามารถนำาไม้ไผ่มาใช้ทำาได้ดี
 การนำาไม้ไผ่มาใช้โดยทั่วไป มักจะใช้ประโยชน์
เลย โดยมไิดม้กีรรมวธิช่ีวยยดือายกุารใช้งานรอ้ยละ 60 
มีการนำาไปแช่น้ำาเพื่อช่วยยืดอายุร้อยละ 30% ส่วนร้อย
ละ 10 ได้นำาไปตากแดดก่อนนำามาใช้งาน ผลการศึกษา
ดังกล่าวส่งผลให้อายุการใช้งานของไผ่อยู่ในระดับต่ำา 
โดยใช้งานไดอ้ยา่งมาก 2-3 ป ีจะผกุรอ่นและถูกทำาลาย
โดย มอด ปลวก และแมลง
 จากการศึกษาทัศนคติและความพอใจในบ้าน
ไม้ไผ่ ชาวชนบทมีทัศนคติว่า การใช้ไม้ไผ่ทำาเป็นบ้าน
แสดงถึงฐานะที ่ยากจน และส่วนมากเป็นพวกแยก
ครอบครัวใหม่ หากมีโอกาสที่ดีกว่า จึงต้องการอยู่บ้าน
ที่ใช้วัสดุถาวร เช่น ไม้ หรือ อิฐ หรือคอนกรีต ซึ่งเมื่อ
เป็นเช่นนี้ก็ยังมีกระบวนการตัดไม้ทำาลายป่า เพื่อนำามา
ใช้ในการก่อสร้างอีกตลอดไปโดยไม่รู ้สิ ้นสุด ดังนัน้ 
กรรมวธิทีี่จะช่วยสนองความตอ้งการของชาวเขาที่อยาก
จะไดอ้าคารถาวรหรอืก่ึงถาวรที่ดข้ึีนกวา่เดมิ โดยไมต่อ้ง
ลงทุนมากและถือหลักชาวชนบทคุ้นเคยอยู่แล้ว และ
คำานึงถึงการที่ชาวชนบทสามารถช่วยตนเอง ทำาได้เอง 
ใช้แรงงานท้องถิน่ ใช้วัสดุและทรัพยากรท้องถิน่ที่มีอยู่
แลว้ให้มากที่สดุ และคา่ลงทนุอยู่ในระดบัต่ำา โดยการยดื
อายุการใช้งานของวัสดุให้มีความคงทนถาวรมากขึ้น

รูปที่ 21  บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอในหมู่บ้านขอบด้ง

รูปที่ 22  บ้านของชาวเขาเผ่าไทใหญ่ในหมู่บ้านคุ้ม

รูปที่ 23  บ้านของชาวจีนยูนนานในหมู่บ้านหลวง
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 ไม้ไผ่ที่นำามาใช้ในการก่อสร้างทั่ว ๆ ไปนั้น ตัด
มาใช้ไดเ้มื่อไมไ้ผอ่าย ุ3-5 ป ีแตถ้่าไมไ่ดร้บัการปรบัปรงุ
แก้ไขกำาจัดแมลงและเชือ้ราแล้ว ไม้ไผ่ที่อยู่ติดดินอาจ
มีอายใุช้งานประมาณ 1-2 ป ีเทา่น้ัน แตถ้่าใชใ้นที่รม่และ
จากดินอายุอาจจะใช้งานถึง 5 ปี ไม้ไผ่อาจถูกรบกวน
ทำาลายโดยมอดและปลวก เพราะมีอาหารในเนื้อไม้ 
นอกจากนัน้อาจถูกทำาลายโดยเชือ้รา และถ้าใช้ในน้ำา
ทะเลก็อาจถูกทำาลายโดยเพรียงได้ การรักษาให้ไม้ไผ่
มีอายุยืนนานนั้นอาจทำาได้ต่าง ๆ กันดังนี้
 1. วิธีแช่น้ำา การแช่น้ำาก็เพื่อทำาลายสารในเนื้อ
ไม้ที่มีอาหารของแมลงต่าง ๆ  เช่น พวกน้ำาตาล แป้ง ให้
หมดไป การแช่ต้องแช่ให้มิดลำาไม้ไผ่ เป็นน้ำาไหลซึง่มี
ระยะเวลาแช่น้ำาสำาหรบัไมส้ดประมาณ 3 วนั ถึง 3 เดอืน
แต่ถ้าเป็นไม้ไผ่แห้งต้องเพิ่มอีกประมาณ 15 วัน วิธีใช้
ความรอ้น หรอืการสกัดน้ำามนัจากไมไ้ผ ่ก่อนนำามาสกัด
น้ำามันควรตั้งพิงเอาส่วนโคนไว้ตอนบน การสกัดน้ำามัน
ออกจากไม้ไผ่ทำาได้โดยให้ความร้อนด้วยไฟหรือต้ม

ผวิไผใ่ห้หมดระยะเวลาการปิ้งประมาณ 20 นาท ีอุณห-
ภูมิประมาณ 120-130 องศาเซลเซียส การสกัดน้ำามัน
ด้วยวิธีต้มในน้ำาธรรมดาใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง 
หรอือาจใช้โซดาไฟ 10.3 กรมัหรอืโซเดยีมคารบ์อเนต 15 
กรัม ละลายในน้ำา 18.05 ลิตร ใช้เวลาต้มประมาณ 15 
นาที หลังจากต้มแล้วให้รีบเช็ดน้ำาที่ซึมออกมาจากผิว
ไมไ้ผก่่อนที่จะแห้ง เพราะถ้าเยน็ลงจะเช็ดไมอ่อกแลว้จงึ
นำาไม้ไผ่ที่สกัดน้ำามันออกไปแล้วล้างน้ำาให้สะอาดและ
ทำาให้แห้ง 

 2. วิธีการสกัดน้ำามันด้วยไฟ ทำาให้เนือ้ไม้มี
ลักษณะแกร่ง ส่วนมากสกัดน้ำามันด้วยวิธีต้มทำาให้เนือ้
ไม้ออ่นนุ่ม การสกัดน้ำามนัดว้ยไฟทำาโดยเอาไมไ้ผป่ิ้งใน
เตาไฟแตอ่ยา่ให้ไหมแ้ละรบีเช็ดน้ำามนัที่เยิ้มออกมาจาก

 3. การใช้สารเคมี เป็นวิธีการรักษาเนื้อไม้ได้
ดทีี่สดุ เน่ืองจากตวัยาสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้
ได้ดีกว่าวิธีอื่น ซึ่งสามารถปฎิบัติได้หลายวิธี คือ
 - การอาบโคน	 (stepping) เหมาะสำาหรับกรณี
ที่มีไม้ไผ่สดจำานวนไม่มาก ตัดใหม่ มีกิ่งก้านและใบติด
อยู่ ซ่ึงเหมาะสำาหรบัการอาบน้ำายาไมใ้นสถานที่ตดั มวีธิี
ปฏิบัติโดยนำาน้ำายารักษาเนือ้ไม้ใส่ภาชนะที่มีความลึก 
30-60 เซนติเมตร ไม้ไผ่จะดูดน้ำายาเข้ามาแทนที่ ระยะ
เวลาการอาบน้ำายาวธีิน้ีจะมากน้อยเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กบั
ชนิดของไมไ้ผ ่ความยาวของดนิฟ้าอากาศ และชนดิของ
น้ำายาที่ใช้
 - การสวมปลอกหัวไม้	 (capping) เป็นการอัด
น้ำายาไม้ไผ่สด ที่ตัดกิง่ก้านออกแล้วสามารถทำาได้ง่าย
โดยใช้ยางในจักรยาน ยาวพอใส่น้ำายาได้ข้างหนึ่ง สวม
เข้าที่โคนไม้ไผ่ใช้เชือกรัดน้ำายาซึมออก ส่วนยางในด้าน
ที่เหลอืใช้กรอกน้ำายาเข้าไป แลว้นำาไปแขวนให้สว่นโคน
สูงกว่าด้านปลาย วิธีนีใ้ช้ได้ผลดีกับไม้ไผ่สดมากกว่า
ไม้ไผ่แห้งเพราะน้ำาธรรมชาติในไม้ไผ่เมื่อซึมออกจะดูด
น้ำายาเข้าแทนที่
 - วิธีการอาบน้ำายาร้อนและเย็น	(hot and cold 
bail) สามารถทำาได ้2 วธิ ีคอื ใช้ความดนัและไมใ่ชค่วาม
ดนั ซ่ึงแตล่ะวธิมีข้ีอดข้ีอเสยีแตกตา่งกัน คอื การใชค้วาม

รูปที่ 24  วิธีนำาไม้ไผ่มาแช่น้ำา

รูปที่ 26  การสกัดน้ำามันในไม้ไผ่ด้วยวิธีการต้ม

รูปที่ 25  ไม้ไผ่ที่ผ่านการแช่น้ำาแล้วมาผึ่งลม

ที่มา: http://www.kaiteetua.com/plus7/data/00583-1-1.html

ที่มา: http://www.budutani.com/re/re070416.html

ที่มา: จากการ Workshop ที่อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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ดัน สามารถทำาให้รวดเร็วและจำานวนมาก และเสียค่าใช้
จ่ายมาก สว่นวธิหีลงัน้ันเสยีคา่ใช้จ่ายต่ำา แตใ่ช้เวลานาน
กว่าวิธีแรก โดยการอาบน้ำายาที่ไม่ใช่แรงดัน ใส่ไม้ไผ่ที่
แห้งแล้วน้ำายาที่มีอุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 6 ชั่วโมง ความร้อนจะไล่อากาศออกมาแล้ว
ปล่อยให้เย็นลง อากาศที่หดตัวในเนือ้ไม้จะดูดน้ำายา
เข้าไปแทนที่

5.3	 สรุปผลการศึกษาการใช้วัสดุในท้องถิ่น
 การใช ้วัสดุในท้องถ ิน่ เพ ือ่น ำามาใช ้ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอ้ม ซ่ึงตั้งอยู่บนดอยอา่งขาง จังหวดัเชียงใหม ่โดย
ศึกษาถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ศึกษาวัสดุที่มี
อยู่ในท้องถิน่ เช่นไม้โตเร็ว ซึง่เป็นวัสดุหลักที่นำามาใช้
ในการออกแบบ ศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 4 
ชนเผ่าที่อยู่บนดอยอ่างขาง ได้แก่ ชาวเขาเผ่ามูเซอ ที่
หมู่บ้านขอบด้ง ชาวจีนฮ่อ ที่หมู่บ้านหลวง ชาวไทใหญ่ 
ที่หมู่บ้านคุ้ม และชาวปะหล่อง ที่หมู่บ้านนอแล ซึ่งจาก
การศึกษาได้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างกันของ
แต่ละชนเผ่า จะได้เห็นได้ว่าแต่ละชนเผ่า มีการอยู่ใกล้
ชิดกับธรรมชาต ิสถาปตัยกรรมที่อยู่อาศัย ก็ใช้วสัดจุาก
ธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิน่ เช่น ไม้ไผ่ ไม้โตเร็ว 
หญ้าคา ใบตองตึง เป็นต้น และยังได้รับการสนับสนุน
พันธุ์ต้นกล้าจากสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางให้มา
ปลูกเพื่อนำาไม้มาใช้ประโยชน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ใช้วสัดทุี่มใีนทอ้งถ่ิน เปน็การประหยดัคา่ขนสง่วสัดทุี่
มีราคาแพง เนือ่งจากที่ตั้งของโครงการอยู่บนดอยสูง 
การเดินทางมีความยากลำาบากจึงได้ทดลองออกแบบ
อาคารเรียนของ โรงเรียนเทพสิรินทร์ 9 (ลลิตา จรัสกร, 
2555) เป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิน่ ใช้ที่ว่างที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิ
อากาศ วถีิชีวติพ้ืนถ่ินของคนในชุมชนและมคีวามเหมาะ
สมกับการเรียนการสอนที่เน้นการเกษตรกรรมในที่เชิง
เขา ลักษณะของอาคารเป็นแบบประยุกต์พืน้ถิน่ และ
สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ได้เมื่อวัสดุที่ใช้ในอาคาร
เสื่อมสภาพลง เป็นการสืบต่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้
วัสดุ เพิ่มมูลค่าของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้สามารถใช้
หมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน

5.4	 ทฤษฎีในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่	
	 เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
 สื่อธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มในชุมชนพัฒนาเดก็
ได้มากกว่าที่คิดเพียงแค่ธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ บ้านเรา 
ก็มีสิ่งยั่วยวนใจให้เด็กได้เรียนรู้มากเหลือเกิน ใบไม้ใบ
หญ้าที่แกวง่ไกวหรอืหลดุปลวิไปเพราะแรงลม การสรา้ง
บ้านที่อยู่อาศัยของมด กลุ่มชีวิตที่อยู่ใต้พื้นดิน สำาหรับ
เด็กๆ แล้ว สนามธรรมชาติรอบล้อมบ้าน เป็นโลกแห่ง
กิจกรรม เป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ บทเรียนวิชาฟิสิกส์ 
และวิชาธรรมชาติและสีสัน (Hirsh-Pasek & Golinkoff, 

2003)

 - วิธีบูเชรี	(Boucherie process) เป็นวิธีที่ง่ายๆ 
อาศัยแรงดันของน้ำาตามธรรมชาติ หรือแนวโน้มถ่วง
น้ำายาเข้าไปในเนือ้ไม้ โดยตั้งถังน้ำายาสูงประมาณ 10 
เมตร แล้วต่อท่อสวมที่โคนไม้สดด้วยท่อรัดรอบโคนไม้
แรงดันของน้ำายาสูง 10 เมตร จะดันน้ำายาจากโคนไม้ถึง
ปลายไมใ้นเวลาไม่นานนักวธิอีาจดดัแปลงมาใช้ถังน้ำายา
ที่อัดลมก็ได้

 - วิธีใช้แรงอัด	 (pressure treatment) เหมาะ
สำาหรับไม้ไผ่แห้งจะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้ ความชืน้ควรต่ำา
กวา่รอ้ยละ 20 จะทำาใหไ้ดผ้ลดทีี่สดุ ไมไ้ผท่ี่ไมไ่ดผ้า่ เมื่อ
นำามาอัดน้ำายาอาจจะแตกหรือระเบิดออกได้ ซึง่อาจ
แก้ไขโดยเจาะรรูะหวา่งปลอ้งก่อน ซ่ึงนอกจากจะไมแ่ตก
แลว้ ยงัทำาให้อดัน้ำายาไดท้ั่งถึงดว้ย วธิน้ีีตอ้งขนไมไ้ผไ่ป
ยงัโรงงานและแรงดนัน้ำาก็ไมค่วรสงูเกินไป เพ่ือกันไมไ้ผ่
แตก

รูปที่ 27  วิธีการอาบน้ำายาร้อน
  และเย็น

รูปที่ 28  วิธีบูเชรี

ที่มา: http://www.baannatura.com/th/mat/content/detail/108.html

ที่มา: http://www.baannatura.com/th/mat/content/108.html
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5.4.1	 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ประโยชน์อย่างไรกับ	
	 พัฒนาการของเด็ก
 เมื่อพิจารณาถึงผลระยะยาวที่มตีอ่เดก็ ทางดา้น
สุขภาพทางอารมณ์ที่ดี สุขภาพกายที่ดี ความสามารถ
ในการเรียน และความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมแล้ว เราไม่
ควรที่จะให้เด็กใช้เวลาส่วนมากอยู่แต่ในห้องเรียนหรือ
ในบ้าน เด็กจะมีพัฒนาการในทุกๆ ด้านเพียงขอให้เรา
สนับสนุนให้เดก็ไดม้เีวลาให้กับธรรมชาต ิ(green hours) 
ให้มากในแต่ละวัน (Washington Post, 2007) 

 นักการศึกษาและนักวิจัยที่สนใจศึกษาเกีย่วกับ
เด็ก และพัฒนาการของเด็กได้ให้ความสำาคัญอย่างมาก
กับสื่อที่อยู่ล้อมรอบตัวเด็ก ได้แก่ ธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อม (Stephen Kellert, 2005 อ้างถึงใน Children 

& Nature Network, 2008) ศาสตราจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยเยลได้กล่าวว่า การที่สภาพแวดล้อมของ
บ้านที่เป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จะส่งผลที่ดีกับเด็กใน
การพัฒนาสมอง ความคิด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซึ่ง
เป็นการพัฒนาการของสมองขั้นสูง
 ในสว่นของการจัดการศึกษา รปูแบบการจัดการ
เรียนการสอนของครูทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เป็นอย่างมาก วิธีการสอนแบบเก่าที่เรียกว่า Chalk – 

and – Talk ได้ถูกลืมเลือนไปในภาคส่วนการศึกษา ครู
ในยคุปจัจุบัน ไดร้บัการเสรมิสรา้งให้มคีวามรู้ในเรื่องส่ือ
นวัตกรรมการสอนที่ส่งผลโดยตรงให้กระบวนการเรียน
การสอนมีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น        
(Singh, 2007) แต่เมื่อพูดถึงสื่อนวัตกรรมการสอน คน
โดยทั่วไปมกัเข้าใจวา่ หมายถึง เทคโนโลยขีอ้มลูขา่วสาร 
(Information Communication Technologies [ICT]) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คนในประเทศที่ไดร้บัการพัฒนาทาง
ด้านอุตสาหกรรม แต่ในประเทศที่กำาลังพัฒนา กลับมา
ให้ความสนใจในนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีต้นทุน
ต่ำา (low-cost teaching aids) หรือไม่ต้องลงทุนและ
หาได้ในท้องถิ่น สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนเหล่านี้ 
ผลิตได้อย่างง่าย ๆ จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น หรือ 
หยบิใช้ไดโ้ดยตรงจากธรรมชาตริอบ ๆ  ตวั และยงัทำาให้
เป็นโรงเรียนที่พึง่ตนเองได้ ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน การเลือกสรร การให้ความ
สนใจกับชุมชนและการนำาธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน จะทำาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความหลากหลาย ความน่าสนใจ และเกิดผลประโยชน์
สูงสุดกับโรงเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ 

 ธรรมชาติล้อมรอบตัวเด็กนัน้ จัดได้ว่าเป็นการ
ขยายห้องเรียนให้กับนักเรียนของเรา นักเรียนจะได้มี
โอกาสเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสในทุก ๆ ด้าน และ
ครอบคลมุทกุ ๆ  แขนงของหลกัสตูร ธรรมชาติที่อยู่รอบ
ตวัเดก็ ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรยีน และสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ 
ล้วนเป็นบทเรียนและแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์โดยตรง
ตอ่ทั้งตวัเดก็ และครผูู้สอน เดก็นักเรยีนในระดบัปฐมวยั
สามารถใช้เวลานอกห้องเรยีนในการเรยีนรู้ธรรมชาติใน
โรงเรียนและชุมชน ได้ถึง 1 ใน 4 ของเวลาที่ต้องใช้ที่
โรงเรียน นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้จากหลากหลาย
กิจกรรมที่ครูสามารถให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมแล้ว 
กิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้สึกรัก 
รับผิดชอบและเป็นเจ้าของธรรมชาตินัน้ๆ เป็นการ
พัฒนาในระดับปัจเจกบุคคล ที่มีผลต่อการพัฒนาใน
ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับโลกต่อไป และยังส่ง
ผลในเรื่องสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชมุชน
อกีดว้ย เดก็ไดพั้ฒนาและเรยีนรู้ทกัษะเพ่ือการดำารงชพี
ของตนเองไปตลอดชีวิต (life-long skills) เช่น การปลูก
และทำานุบำารุงรักษาต้นไม้ การปลูกดอกไม้ ผัก และผล
ไม้ต่างๆ เด็กได้เรียนรู้การทำางานเป็นกลุ่ม ใช้ภาษาที่
เหมาะสมในการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม พัฒนาความ
เชื่อมั่น และความศรัทธาในตนเอง
 จากการวิจัยพบว่า เมื่อเด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมกับ
การสรา้งสรรคส์ิ่งแวดลอ้มของบ้าน โรงเรยีน หรอืชมุชน 
งานสร้างสรรค์ของเด็กจะแตกต่างจากงานของผู้ใหญ่
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในความเป็นมืออาชีพ แต่เด็ก
จะไดร้บัการพัฒนาในดา้นจินตนาการ และการมสีว่นรว่ม
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องกับพฒันาการ
ของตัวเขา (White & Vicki, online) ข้อมูลที่ได้จากการ
สำารวจทั่วประเทศในประเทศฮอลแลนด์ พบว่า คนที่อยู่
ในบริเวณหรือห่างจากพืน้ที่สีเขียว ประมาณ 1 ถึง 3 
กิโลเมตร มีสุขภาพที่ดีกว่าคนที ่ไม่ได้อยู่ในบริเวณ
ดังกลา่ว (Haas et al., 2006) ต้นไมแ้ละธรรมชาตสิเีขยีว
มผีลในการลดความเครยีดของกลุ่มเดก็ที่มคีวามเครยีด
สงู และผลดทีี่สดุจะมคีวามสมัพันธกั์บจำานวนพืชสเีขยีว 
พื้นที่สีเขียว และการได้เล่นกับธรรมชาติ ประสบการณ์
ที่เดก็ ๆ  ไดล้งมอืปฏิบัตจิากการไดส้มัผสักับสิ่งแวดลอ้ม
จะหล่อหลอมสติปัญญาและทักษะ ที่เป็นที่ยอมรับใน
หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ว่า เด็กจะเรียน
ได้ดีที ่สุดโดยผ่านกระบวนการเล่นและการค้นพบ
อยา่งเสร ี(Hughes, 1991) การเลน่อยา่งเสรกัีบธรรมชาติ
จะเปน็สิ่งที่น่ารื่นรมยแ์ละน่าดงึดดูใจสำาหรบัเดก็ เดก็เกดิ
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จินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น การเลน่ที่มคีณุภาพ
นั้นจะพัฒนาเด็กในทุก ๆ  ด้าน ทั้งร่างกาย การรับความ
รู ้สึก อารมณ์ สติปัญญา และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
(Haas, 1996)

 องค์กรเครือข่ายที่ใช้ชือ่ว่า The Children & 

Nature Network (C&NN )ได้ริเริ่มโครงการระดับชาติที่
มีชื่อว่า “Leave No Child Inside” ที่มุ่งเน้นให้ทุกคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและผู้ปกครองได้ตระหนัก
และใช้ธรรมชาติเป็นสื ่อให้เด็กได้เรียนรู ้และพัฒนา
ตนเอง สื่อธรรมชาติเหล่านี้หาได้ในทุก ๆ พื้นที่ ไม่ต้อง
ลงทนุ สอดคลอ้งกับสภาพทอ้งถ่ิน และมใีห้ไดใ้ช้ในทกุๆ 
โอกาส ทุกโรงเรียนควรจัดให้มีธรรมชาติในบริเวณ
โรงเรียน หรืออาศัยธรรมชาติจากชุมชน การจัด
ธรรมชาติควรให้เด็กได้มีส่วนร่วม ให้เด็กได้มีโอกาสได้
แสดงความคดิเห็น ไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ เปดิโอกาสให้เดก็
ไดเ้ลน่กับธรรมชาตอิยา่งเสรมีากข้ึน ภายใตส้ถานการณ์
ที่ปลอดภัย

5.4.2	 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
         ข ้อมูลที ่เก ีย่วข้องจากทั ้งการวิจ ัยและการ
วเิคราะห์ของวงการวชิาการตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสมอง
และการเรียนรู้ของเด็ก มีประเด็นทีเ่ด่นชัดว่าการจดั
สภาพแวดล้อมที ่เหมาะสมเป็นยุทธศาสตร์หนึง่ที ่
สำาคัญที่จะช่วยทำาให้ภาวะของสมองเหมาะสมสำาหรับ
การเรียนรู้ ประเด็นสำาคัญที่ได้ประมวลมาจากบทความ
ต่าง ๆ  ที่นัยพินิจ คชภักดี (2548) ได้นำาเสนอ มีแนวคิด
ที่เป็นสาระหลักที่ควรนำามาพิจารณาในการจัดสภาพ
แวดล้อม ดังนี้
 - สมองเป็นอวัยวะที่มีความจำาเฉพาะตัว และ
เปน็ผลจากการปฏิสมัพันธกั์นระหวา่งสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  
จนเกิดเป็นความแตกต่างและหลากหลายของสมองที่
สั่งสมมาตลอดชั่วชีวิต
 - การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีที่สุดเมื่อสมองเผชิญ
กับความเครียดและความรู้สึกผ่อนคลายในปริมาณที่
สมดุลกัน คือ การตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ถ้าครูจะนำาไป
ปฏิบัติก็ต้องสร้างบรรยากาศของห้องเรียน ไม่ใช่ให้
ปลอดภัยเพียงอยา่งเดยีว แตต่อ้งทำาให้เกิดประกายของ
ความรู้สึกกระหายใคร่รู้
 - การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองกับสิ่งแวดล้อม
ทำาให้ต้องตระหนักว่ายิ ่งมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์
เท่าใด ก็จะทำาให้สมองเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น
 - สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์จะส่งผลให้สมองมี

การเช่ือมโยงของระบบประสาทเพ่ิมข้ึนถึง 25 เปอรเ์ซ็นต์ 
ทั้งในช่วงแรกและช่วงหลังของชีวิต ดังนัน้ สภาพแวด 
ล้อมของคนเราจึงต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
เวลาเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
 - การเช่ือมโยงของระบบประสาทข้ึนอยู่กับปจัจัย
ของส่ิงแวดล้อม น่ันคอื ลักษณะของโรงเรยีน กับส่ิงที่พบ
ในชีวิตประจำาวันด้วย
 - การควบคุมความเครียด โภชนาการ การออก
กำาลงักาย และการผอ่นคลาย รวมทั้งการบรหิารสขุภาพ
ในรูปแบบอื ่น ๆ จะต้องเป็นส่วนสำาคัญที ่ใช้ในการ
พิจารณาถึงความเหมาะกับการเรียนรู้ด้วย

5.4.3	 สรุปแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสิ่งเสริม
	 การเรียนรู้ของเด็ก
 สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) 
ได้เสนอแนะหลักการออกแบบกระบวนการและสื่อการ
เรียนรู้แบบ Brain-Based Learning เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติไว้ ดังนี้
 1. สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจ กระตุ้นการ
เรียนรู้สี รูปทรง สถาปัตยกรรม สิ่งที่ผู้เรียนออกแบบ
กันเอง (ไม่ใช่ครูออกแบบให้) เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วน
ร่วมและมีความเป็นเจ้าของ
 2. สถานที่สำาหรบัการเรยีนรู้เปน็กลุ่มรว่มกัน ที่
ว่าง ๆ สำาหรับรวมกลุ่มเล็ก ซุ้มไม้ โต๊ะที่กระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม หรือปรับที่ว่างสำาหรับกลุ่มให้เป็น
ห้องนั่งเล่นที่กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์
 3. เชือ่มโยงสถานที่เรียนในห้องกับนอกห้อง 
บรเิวณภายในห้อง-การเคล่ือนไหว กระตุ้นให้สมองส่วน
ควบคุมการทำางานของกล้ามเนื้อกับสมองส่วนหน้า ให้
สมองได้รับอากาศบริสุทธิ์
 4. บรเิวณเฉลียงทางเช่ือมระหวา่งตึกและสถาน
ที ่สาธารณะ ทำาให้การเรียนรู ้ไม่จำากัดอยู ่เฉพาะใน
ขอบเขตของห้องเรยีน โรงเรยีน ทำาให้เปิดสมองและการ
เรียนรู้ให้กว้างขวางเรียนที่ไหนก็ได้
 5. ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่าง ๆ โดย
เฉพาะในชุมชนเมือง
 6. จัดหาสถานที่หลากหลายที่มีรูปทรง สี แสง 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
 7. เปลี่ยนแปลงการจัดแสดงบ่อย ๆ เพื่อให้สิ่ง
แวดล้อมเปลี ่ยนแปลง ซึง่การมีปฏิสัมพันธ์ก ับสิ ่ง
แวดลอ้มที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นการทำางาน
ของสมองโดยจัดให้มีสถานที่ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเวที 
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ที่จัดนิทรรศการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ 
ได้ง่าย
  8. จัดให้มีวัสดุต่าง ๆ ที ่กระตุ ้นการเรียนรู ้
พัฒนาการต่าง ๆ ของร่างกายมากมายหลากหลาย 
พรอ้มสำาหรบันำามาจัดทำาสื่อประกอบการเรยีนรู้เมื่อเกิด
มีความคิดใหม่ๆ โดยให้มีลักษณะบูรณาการไม่แยก
ส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือให้เป็นแหล่งที่ทำาหน้าที่
หลากหลาย ระดมความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน
 9. ยืดหยุ่น ยังเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญและ
กระตุ้นการเรียนรู้ เพือ่ให้เหมาะสมกับสมองที่แตกต่าง
กันของแต่ละคน และภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
 10. สถานที่สงบและสถานที่สำาหรับทำากิจกรรม 
ทุกคนต้องการสถานที่สำาหรับสงบอยู่กับตนเอง เพือ่
พัฒนาจิตของตนเอง ขณะเดยีวกันก็ตอ้งการสถานที่ทำา
กิจกรรมรว่มกับผู้อื่นซ่ึงจะกระตุ้นพัฒนาการปฏิสมัพันธ์
ระหว่างมนุษย์
 11. สถานที่ส่วนตัว อยู่บนฐานของแนวคิดที่ว่า 
สมองแต่ละคนมีความต้องการเฉพาะจึงต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้เรยีนแสดงออกถึงเอกลกัษณข์องตน จัดสถานที่สว่น
ตวัของตน และสามารถแสดงความคดิสรา้งสรรคข์องตน
ได้อย่างอิสระ
 12. ชุมชน คือ สถานที่สำาหรับเรียนรู้ ต้องหาวิธี
ที่จะใช้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
ทำาให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้สำาหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนทางไกล ชุมชน 
ภาคธุรกิจ บ้าน ต้องนำาเข้ามามีส่วนและเป็นทางเลือก
ในการเรียนรู้

5.4.4	 จากบทสรุปแนวทางการใช้วัสดุในท้องถิ่นและ	
	 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและจัด	
	 สภาพแวดล้อมเพื่อสิ่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
 การใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องที่ทำาให้วิธีการสร้างรูป
ทรงและโครงสร้างของสถาปัตยกรรมถูกอ้างอิงถึงรูป
ทรงของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ อาคารที่อยู่ในชุมชน มี
ลกัษณะของอาคารประกอบดว้ยตวัอาคารกบัชาน (พ้ืนที่
โล่ง) กระบวนการสร้างอาคารส่วนใหญ่ในโครงการจึง
เลอืกที่จะกระจายตวัตามสภาพแวดลอ้มที่เป็นที่ราบเชงิ
เขาและใช้พ้ืนที่ชานเช่ือมตอ่ระหวา่งกัน นอกจากนั้นชาน
ยังเป็นตัวเชือ่มกิจกรรมระหว่างห้องเรียนกับสภาพ
แวดล้อมภายนอกก่อให้เกิดการเรียนรู ้ที ่อ้างอิงกับ
ธรรมชาต ิสว่นระบบของโครงสรา้งและสว่นองคป์ระกอบ

ทางสถาปตัยกรรมใช้สว่นประกอบของวสัดหุลาย ๆ  ชิ้น
มาเชือ่มต่อกันและสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุได้เมื่อเกิด
การเสื่อมสลาย โดยกระบวนการดงักลา่วจะช่วยสง่เสรมิ
การเรียนรู้ที่จะสามารถสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้

 การออกแบบและวางผังโดยให้มีพืน้ที ่แปลง
เกษตรแทรกตวัอยู่ระหวา่งกลุ่มอาคารเรยีนเช่ือมตอ่โดย
พ้ืนทีช่าน พ้ืนที่ชาน (ชานแดด) นอกจากเปน็พื้นที่เชือ่ม
ต่อแล้วยังเป็นพืน้ที ่ที ่สามารถใช้ในการทำากิจกรรม
ทางการเกษตร พืน้ที่ตากวัสดุการเกษตร ใช้เป็นพืน้ที่
เรียนรู้นอกห้องเรียนได้

รูปที่ 29  แสดงกระบวนการและวิธีการออกแบบผังบริเวณ 

รูปที่ 30  ทัศนียภาพส่วนห้องเรียน

รูปที่ 31  ทัศนียภาพส่วนห้องเรียน ชานและแปลงเกษตร

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555
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รูปที่ 35  ทัศนียภาพส่วนกลุ่มการเรียนรู้
ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555

 นอกจากน้ันชานยงัเปน็พ้ืนที่ที่ให้ความอบอุ่นตอ่
ร่างกายของนักเรียนได้เนือ่งจากอุณหภูมิที่อ่างขางมี
สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
 การใช้วัสดุพืน้ถิน่ในการออกแบบในส่วนอาคาร
เรียน ลักษณะอาคารเป็นอาคารชัน้เดียวยกพืน้ วัสดุที่
ใช้เป็นโครงสร้างหลัก การใช้ไม้ไผ่สามลำาเชือ่มต่อกับ
ฐานรากคอนกรีต โครงสร้างพื้นคาน ตง ใช้ไม้ไผ่ ส่วน
พื้นใช้วัสดุสำาเร็จรูป (แผ่นไม้ผสมซีเมนต์) โครงสร้าง
หลงัคาใช้ไมไ้ผ ่สว่นหลังคาไมไ้ผ ่หญ้าคาหรอืใบก่อ สว่น
ใหญว่สัดทุี่ใช้จากธรรมชาตกิารจัดการเรื่องความช้ืน เช่น

ไม่เชื่อมต่อกับพื้นดินโดยตรง ยกพื้น หรือมีช่องระบาย
อากาศทำาให้ช่วยยืดอายุการใช้งาน หรือสามารถปรับ
เปลี่ยนวัสดุได้โดยใช้วิธีการถอดประกอบ
 ส่วนอาคารกลุ่มเรียนรู้ พืน้ที่ส่วนชัน้ล่างที่เป็น
ใต้ถุนโล่ง สำาหรับทำากิจกรรมด้านล่าง โครงสร้างหลัง
เป็นโครงสร้างไม้จริงในชัน้ล่าง ส่วนชัน้บนใช้เหมือน
อาคารเรียน

 สว่นอาคารอนุบาล มกีารใช้วสัดแุละโครงสรา้งที่
ทำาจากดนิ ประยกุตใ์ช้บางสว่นของผนังอาคารแตว่สัดทุี่
ทำาจากไม้ก็จะต้องยกให้พ้นจากพื้นดิน

รูปที่ 32  ทัศนียภาพส่วนชาน พื้นที่เชื่อมต่อห้องเรียน

รูปที่ 33  ทัศนียภาพส่วนโรงอาหาร

รูปที่ 34  ทัศนียภาพส่วนอาคารเรียน

รูปที่ 36  ทัศนียภาพส่วนอาคารเรียนอนุบาล

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555
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 ส่วนบ้านพักครู การใช้วัสดุหลัก ๆ ก็ใช้วัสดุ
ธรรมชาติเหมือนกับอาคารหลังอื่น ๆ ที่ยกตัวอย่างมา 
แต่ส่วนที่เพิ่มเติมคือ พื้นที่สำาหรับการทำาครัว จากกรณี
ศึกษาอาคารตวัอยา่งในพ้ืนที ่สว่นครวัไฟกจ็ะอยู่ภายใน
บ้าน สว่นหน่ึงของควนัไฟก็จะเปน็สว่นที่ช่วยยดือายกุาร
ใช้งานของวัสดุประเภทไม้ จึงเพิม่เติมส่วนครัวให้เป็น
ส่วนต่อเติม มีการเชือ่มต่อกับโครงสร้างไม้และระบาย
อากาศได้เพือ่ความปลอดภัยของการใช้งานในวิถีชีวิต
ในปัจจุบัน
 การเชือ่มต่อเป็นส่วนที่มีความสำาคัญและแสดง
วิธีคิดในการออกแบบและการใช้วัสดุที่มีอยู่ในพืน้ถิน่ 
จากลักษณะของคุณสมบัติของวัสดุ อายุของการใช้งาน 
ดังนั้น รายละเอียดต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อโครงสร้างใน
แตล่ะสว่นจะตอ้งปรบัเปลี่ยนวสัดไุด ้ภาพแสดงการเชื่อม
ต่อในส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง

รูปที่ 37  ทัศนียภาพส่วนบ้านพักครู

รูปที่ 38  ทัศนียภาพส่วนบ้านพักนักเรียน

รูปที่ 39  ทัศนียภาพส่วนห้องสมุด

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555

ที่มา: ลลิตา จรัสกร, 2555
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6. บทสรุป

 จากการศึกษาแนวทางการใช้วสัดทุี่มอียู่ในพ้ืนที่
เพือ่สร้างสถาปัตยกรรมที ่สอดคล้องกับสภาพภูมิ-
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพิม่
มูลค่าให้กับวัสดุที่มีอยู่ เพือ่หาข้อจำากัดของการใช้สอย
โดยวิธีการทดสอบคุณสมบัติของการรับแรงทาง
วิศวกรรม ผลที่ได้คือไม้ที่โตเร็วความสามารถในการรับ
แรงน้อยกวา่ไมเ้น้ือแข็งที่ใช้ในก่อสรา้งทั่วไป และทนตอ่
สภาพแวดล้อมได้น้อยกว่า ดังนัน้ การนำาไปใช้จึงต้อง
อาศัยกระบวนการถนอมเนือ้ไม้ให้คงสภาพได้อายุการ
ใช้งานมากกว่าเดิม รวมถึงวิธีการออกแบบที่สามารถ
หมุนเวียนวัสดุโดยการปรับเปลี่ยนวัสดุได้ เพราะใน
ธรรมชาติของวัสดุย่อมมีการเสื่อมสลาย ดังนัน้ การ
ออกแบบที่ใช้วัสดุธรรมชาติต้องสร้างทางเลือกสำาหรับ
การปรบัเปลี่ยนวสัด ุดั่งที่อาคารบ้านเรอืนในอดตีของเรา
เคยสรา้งเปน็แนวทางไว ้และสามารถสรา้งการเรยีนรู้วธีิ
การสืบทอดกับรุ่นต่อไปเป็นหัวใจที่มีความสำาคัญมิเช่น
นั้นการสืบทอดนับวันก็จะเลือนหายไป

รูปที่ 40  การเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง

รูปที่ 41  การนำาไม้ไผ่เชื่อมต่อกับฐานราก
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