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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการศึกษามุ่งเน้นในวัตถุประสงค์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องเปิดต่อปริมาณแสงธรรมชาติ
ภายในสิมอีสาน เป็นส าคัญ ในค าอธิบายดังกล่าวจึงแสดงข้อมูลหลักฐานทางกายภาพที่มีความส าคัญให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ต่อการท ากรรมกิจกรรมของพระสงฆ์ พีธีสังฆกรรมในสิม ต่อความเคร่งครัด จารีต ฮีตสิบสอง 
และพื้นที่ สังฆกรรม ตามพุทธบัญญัติ ในความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ความสัมพันธ์สัดส่วนร่างกาย ต่อกิจกรรม สังฆกรรม 
รวมถึงความสัมพันธ์พื้นที่ภายในทางสถาปัตยกรรมต่อทฤษฎีการประเมินแสงธรรมชาติ ปัจจัยอิทธิพลด้านรูปแบบ
ลักษณะจากภายนอกสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสาน อาจส่งผลในการก่อรูปใหม่ ที่พบการละทิ้งความส าคัญต่อพื้นที่
ส าคัญในต าแหน่งที่ส าคัญต่อพื้นที่ประกอบพิธีประเพณี สังฆกรรม ของพระสงฆ์ ซึ่งเพียงพอต่อการมองเห็นในการรับรู้
ถึงต าแหน่งจุดเคารพ ผลค่าปริมาณแสงสว่างในพื้นที่ภายใน โบสถ์, สุเหร่า, วิหาร (church body), คุณภาพปริมาณ
แสงสว่างในพื้นที่อาคาร ที่ 300 lx พบผลค่าปริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมต่อ การอ่านหนังสือ (reading lighting) เก้าอี้
, แท่นบูชา, ธรรมาสน์ (chair, altar, pulpit) และ คุณภาพปริมาณแสงสว่างในพื้นทีอ่าคาร ที่ 500 lx ส่วนใหญ่คุณภาพ
ปริมาณแสงสว่างในพื้นที่อาคารที่เหมาะสม มักพบในสิมโปร่งหรือสิมโถง รูปแบบไม่มีหลังคาปีกนกยื่นรอบทั้ง 4 ด้าน 
ยกเว้นด้านหน้า ซึ่งลักษณะสิมทึบหรือสิมแบบก่อผนังทึบทั้ง 4 ด้าน อาจไม่พบความต่างเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบไม่มี
หลังคาปีกนกยื่นรอบทั้ง 4 ด้าน แตกต่างมากนักเมื่อเปรียบเทียบปริมาณความสว่าง เมื่อสังเกตต่อไปพบว่าระดับ
ปริมาณความสว่าง ตั้งแต่บริเวณขอบด้านบนของช่องเปิด ระดับปริมาณแสงสว่างจะแสดงผลค่าต ่ากว่า 50 lx ซึ่งแสดง
ถึงระดับของการมองเห็นในคนปกติทีไ่ม่ชัดเจน ค าอธิบายอีกประเด็นทีน่่าสนใจเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผัง ฮูปแต้ม มัก
พบว่า สีที่ใช้วาดและองค์ประกอบเรื่องราวที่ส าคัญของภาพฮูปแต้ม จะเน้นวาดบริเวณเหนือขอบช่องเปิด บานหน้าตา่ง
ขึ้นไปเสมอ ความเสื่อมโทรมของสีและองค์ประกอบภาพ ฮูปแต้ม ในปัจจุบันที่พบจากการส ารวจศึกษา ยังคงสภาพใน
รายละเอียดที่ยังปรากฎอยู่อย่างสมบูรณ์ในบางต าแหน่งที่หากจากช่องเปิด อย่างไรก็ตาม รูปแบบลักษณะของสิมทึบที่
ก่อผนังทึบทั้ง 4 ด้าน หรือสิมโปร่ง ในความกลายเปลี่ยนเพิ่มเติมเครื่องมุง หากจะยังคงด ารงอยู่และพบเห็นในปัจจุบนั 
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แต่ในบางแห่งพบการปรับรูปแบบ ลักษณะของโครงสร้างภายในพื้นที่ หากแต่ไม่ได้ค านึงถึง ระดับคุณภาพปริมาณแสง
สว่างมีความเหมาะสมต่อกิจกรรมในยุคสมัยร่วมสังคมที่ วิวัฒนาการกลายเปลี่ยนไปตาม วิถีชีวิตในค่านิยมความสะดวก 
กระชับด้วยเวลาประกอบพิธีประเพณีต่างจากความดั่งเดิม ลักษณะรูปแบบโครงสร้างหลังคาในวัสดุ การประณีตของภูมิ
ปัญญาเชิงช่างพื้นถิ่น และระยะเครื่องมุงส่งผลต่อปีกนกที่ยื ่นโดยรอบเพื่อวัตถุประสงค์บางสิ่ง ที่ไม่สอดคล้องต่อ
รูปลักษณะของสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสาน อาจถูกสร้างขึ้นจากการก่อรูปเพื่อรักษาให้โครงสร้างของอาคารได้รับ
ผลกระทบจาก สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือเพียงเพราะปกปิดความเป็นพื้นที่ส่วนประกอบพิธีประเพณี ที่ส าคัญของ
พระสงฆ์ต่อความสงบ เรียบง่ายเฉพาะตนในวิถีด ารงของชุมชมพื้นถิ่น 
ค าส าคัญ  : สิม ปริมาณความสว่าง สังฆกรรม 

Abstract 
This paper presents a study focusing on the objectives, the relationship between the openings 

and the amount of natural light within the Isan simulations.  In this explanation, it shows important 
physical evidence that shows the interrelationship between space and activity. Of monks The religious 
rite penalty in Sims to the strictness of the tradition of the Twelve Heat and the Sangha of Buddhist 
acts In the relationship within the space, the relationship of body composition to the monk's activities, 
including the architectural interior space to the theory of natural light evaluation.  Factors influencing 
the styles, external characteristics, traditional Isan architecture. May result in reshaping That found the 
abandonment of important areas in important positions for ceremonial ceremonial areas of the Sangha, 
which is sufficient to see in recognition of the position of respect The amount of light in the interior of 
the church, the mosque, the church (church body) , the quality of the light in the building area at 300 
lx. The appropriate amount of light for Reading lighting Chairs, altars, chairs, altar, pulpit and the quality
of the lighting in the 500 lx building area.  Most of the quality of the light in the appropriate building.
Often found in transparent or hallway The form does not have a pinion roof protruding on all 4 sides
except the front.  In which the characteristic Dim or solid wall form on all 4 sides may not find a
difference when compared to the form without a winged roof protruding on all 4 sides, very different
when comparing the amount of brightness When further observation, it was found that the brightness
level From the top edge of the opening The amount of light shows a value below 50 lx, which indicates
the level of vision in normal people that is not clear.   Another interesting explanation about the mural
painting of the hoop daeng is often found that the colors used and the important story elements of the
hoap daeng picture Will focus on drawing the area above the edge of the opening The window always
goes up.  The deterioration of the color and composition of the hoop image present in the study The
condition remains in the details that still appear completely in some positions, if from the opening. The
pattern characteristic of the solid SIM that creates a solid wall on all 4 sides or the transparent SIM in
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the change of more thatch If it still exists and is seen today but in some places, adjusting the style The 
structure of the interior space But didn't consider The quality, quantity, and lighting are appropriate for 
activities in the contemporary society that Evolution evolves. Lifestyle in convenience Concise with the 
time to perform the ceremony, different from the original.  The characteristic structure of the roof 
structure in the material The exquisite workmanship of local craftsmen And the thatch spacing affects 
the pinion projected around for certain purposes That is inconsistent with the Northeastern Sim Isan 
architectural tradition May be built from forming to preserve the structure of the building affected by 
Physical environment Or just because concealing the area as a traditional ceremony The importance 
of monks to peace Simple, unique in the way of the local community. 

Keywords : Isan Sim, Illuminance (lux), Religious rite 

บทน า 

ในความสัมพันธ์ปริมาณแสงธรรมชาติระหว่างช่องเปิดสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสานกับการใช้พื้นที่สื ่อ
กิจกรรมที่กระท าต่างกันในแสงและคติความเชื่อที่เอื้อต่อกิจกรรม สังฆกรรม ของพระสงฆ์ในช่วงจารีตประเพณี 12 
เดือน (ฮีตสิบสอง) ผ่านภูมิปัญญาเชิงช่างพื้นถิ่น วิถีบริบทสังคม ก่อรูปสร้างกรอบแนวคิด ส่งผลถึงการจัดวางรูปแบบ 
วัสดุ องค์ประกอบโครงสร้างอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะตน รวมถึงการก าหนดระยะพื้นที่ สื่อนัยยะการเลือกต าแหน่งที่ตั้ง
ที่ แสดงบางสิ่งให้คงด ารงอยู่จากสถาปัตยกรรมประเพณี(สิมอีสาน)จากอดีต จนกลายเปลี่ยนเป็นความต่างในช่วงยุค
สมัยจนปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม หากทบทวนข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น ธิติ เฮงรัศมี. (2530) อธิบายถึงสถาปัตยกรรมอีสานใน
การสัมมนาทางวิชาการเรื ่องเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมอีสาน วิโรฒ ศรีสุโร. (2536) ได้กล่าวถึงลักษณะรูปแบบ
องค์ประกอบที่ส าคัญของสิมในความหมายสมถะสถาปัตยกรรมและความล่มสลายในความช่วงระยะหนึ่งของสมิอีสาน 
รวมทั้ง ติ๊ก แสนบุญ. (2549) อธิบายความหมายต่อสิมโบสถ์พื้นบ้านอีสาน ณ วัดบ้านยางช้า อ านาจเจริญ ในวารสาร
ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2549) : หน้า 52-53 กล่าวรวมต่อถึงเนื้อหาเกี่ยวกับยุคก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475.ที่ส่งอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงสร้างสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสาน ในวารสาร
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมกราคม 2559 ส่วน ดวงนภา  ศิลปะสาย. (2550) อธิบายชุดข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับการใช้วัสดุ
ในการปลูกสร้างสิม และชวลิต อธิปัตยกุล. (2560) อธิบายชุดข้อมูลในสิ่งก่อสร้าง สิม วิหาร ความพัวพันจากเมืองด่าน
ซ้าย นาแห้ว จังหวัดเลย ถึงเมืองบ่อแตนในประเทศลาว อีกทั้งชวลิต อธิปัตยกุล. (2551) อธิบายความสัมพันธ์เชิงช่าง
พื้นถิ่นด้วยประเด็จ สิมแบบพื้นถิ่นในอีสานถูกสร้างขึ้นดว้ยฝีมือคนในชุมชนที่ตนเองอยู่อาศยั โดยการน าพาของพระสงฆ์ 
ร่วมกับหัวหน้าผู้ดูแลภายในหมู่บ้านหรืออาจเป็นการจ้างช่างฝีมือจากที่อื่นต่างหมู่บ้านมาเป็นช่างจะด้วยเงื่อนไขอย่าง
หนึ่ง ก็สุดแล้วแต่ที่แน่นอนและชัดเจนมากกว่า เมื่อสืบค้นต่อไปพบมีงานวิจัยของ สาโรช พระวงค์. (2551) ที่อธิบาย
กล่าวถึงการศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสาน ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research Methodology) แต่มิได้อธิบายถึงค่าปริมาณแสงภายในพื้นที่ต่อความสัมพันธ์ปริมาณแสงธรรมชาติต่อชอ่ง
เปิดสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสาน   กล่าวคือ ค าอธิบายอ้างอิงข้อมูลวิชาการเหล่านี้ พบว่าการศึกษาจะมุ่งเนน้
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ความส าคัญในประเด็จ รูปแบบทางกายภาพของสถาปัตยกรรมเป็นส าคัญ ซึ ่งพบช่องว่างของกลุ ่มข้อมูลด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างช่องเปิดต่อปริมาณแสงธรรมชาติภายในสิมอีสาน ในรายละเอียดการจัดเก็บชุดข้อมูลด้วยการ
จ าแนกแยกประเด็จเนื้อความที่ส าคัญปัจจัยด้านคุณภาพปริมาณแสงสว่างในพื้นที่สิม ต่อการศึกษา(key studies) ซึ่ง
อาจเป็นแนวทางหนึ่ง เพื่อทดสอบหาผลค่าปริมาณแสงต่อช่องเปิดในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หากเพียง
ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษาใหค้รอบคลุมถงึมิติบริบทอื่น จากการส ารวจพื้นที่สถาปัตยกรรมประเพณี สิมอีสาน ในปัจจัยความตา่ง 
รูปแบบ ลักษณะของช่องเปิด พบความน่าสนใจเพื่อศึกษา วิเคราะห์ อธิบายข้อเสนอเกี่ยวกับแสงธรรมชาติ ผ่านสิมเกา่
ในแต่ละช่วงสมัยและอุโบสถร่วมสมัย และยังก าหนดพื้นที่ศึกษาต าแหน่งที่ตั้งบริเวณขอบเขตของระยะ ขนาดรูปแบบ
ลักษณะ ด้านองค์ประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสานที่ต่างกัน ให้ทราบถึงปริมาณแสงต่อกิจกรรม 
ซึ่งคาดหวังน าเสนอการเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลกลุ่มชุดข้อมูลใหม่ที่สามารถสื่อค าอธิบายค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณแสงธรรมชาติต่อช่องเปิด ได้ต่อไป จึงให้ความส าคัญใน ค าถามหลัก “ด้วยประเด็นส าคัญความสัมพันธ์ระหว่าง
ช่องเปิดต่อปริมาณแสงธรรมชาติภายในสิมอีสาน ที่ส่งผลมาจากอิทธิพลหรือปัจจัยใดบ้าง รวมถึงค าอธิบายค่าปริมาณ
แสงต่อพื้นที่สิมในลักษณะที่ต่างกัน พบสิ่งใดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณแสงกับอุโบสถร่วมสมัยตามแบบมาตรฐานภาค
อีสาน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย” 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาและข้อตกลงเบ้ืองต้น 

ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลจากอิทธิพลหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ช่องเปดิต่อปริมาณแสงธรรมชาติภายใน
สิมอีสาน ในบริบทวิถีสังคมในที่ตั้งทางกายภาพที่ต่างกันจากการทบทวนข้อมูลทางวิชาการ มุ่งเน้นในปะเด็จส าคญัคือ 
สื่อค าอธิบายเปรียบเทียบผลค่าปริมาณแสงธรรมชาติต่อกิจกรรมภายในพื้นที่สิมเก่า (ในการจ าแนกหมวดหมู่ของ วิโรฒ 
ศรีสุโร, 2536 ) กับอุโบสถร่วมสมัยตามแบบมาตรฐานภาคอีสาน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบวิจัยและกรอบแนวคิดการศึกษา 

ความเคร่งครัด จารีต ฮีตสิบสอง และพื้นที่ สังฆกรรม ตามพุทธบัญญัติ ในความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ สิมอีสาน 
ความเป็นอยู่เฉพาะตัวอธิบายผ่านกิจกรรมประเพณีปฎิบัติสืบเนื่องในพื้นที่สิมแบบวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน ฮี

ตสิบสอง ถือครองเป็นจารีตประเพณีปฎิบัติสืบต่อด้วยกิจกรรมที่ต่างกัน ในความเคารพคติความเชื่อนัยยะอธิบาย
เรื่องราวในช่วงเวลาหนึ่งรอบของสิบสองเดือน ถือนับสิบสองเดือนในรอบหนึ่งปีเป็นตัวก าหนด เพื่อตอบสนองประเพณี
นิยม ในบริบทที่ต่างกันของวิถีชุมชน หากศึกษา วิเคราะห์ พบว่ากิจกรรมถูกปฎิบัติสืบต่อ หากแต่ไม่ได้หมายความรวม
ว่าทุกกิจกรรมใน ทางปฎิบัติสืบต่อประเพณี ฮีตสิบสอง อาจพบว่ามีเพียงในช่วงบางเดือนเท่านั ้น ที่ ใช้พื ้นที่ใน
ความสัมพันธ์กับสิม อาจพบกรอบแนวคิดในข้อสันนิษฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่องเปิดต่อปริมาณแสงธรรมชาติ
ภายในสิมอีสาน  

ทบทวนผลงานวิชาการ ในประเด็น การใช้พื้นที่ในความสัมพันธ์กับ สิม ต่อกิจกรรมประเพณีปฎิบัติ ฮีตสิบสอง 
พบค าอธิบายของ จารุบุตร เรืองสุวรรณ. (2521) ค าว่า (ฮีต)ในภาษาท้องถิ่นอีสานก็คือค าว่า (จารีต) มีการปฎิบัติสืบต่อ
กันมาเป็นเวลานานจากบรรพบุรุษของคนไทยอีสานซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ฮีตสิบสองจึงถือกันว่า
เป็นกฎระเบียบจารีตประเพณีและสิ่งที่ปฎิบัติสืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นคนอีสานจึงให้ความส าคัญและ
เคร่งครัดในการปฎิบัติตามฮีตสิบสองเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ใดไม่ประพฤติปฎิบัติตามหรือฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดถูกทาง
สังคมลงโทษตั้งข้อรังเกียจอย่างจริงจัง ธวัช ปุณโณทก. (2547) จารีตประเพณีที่ชาวอีสานได้สืบทอดต่อกันมานั้นเป็น
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มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เรียกว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ (ฮีต – คอง) ซึ่งประกอบด้วยจารีตประเพณสีิบสองอยา่ง
ในสิบสองเดือน เรียกว่า ฮีตสิบสอง อันเป็นแนวปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนและขนบธรรมเนียม  สมบัติ 
ประจญศานต์. (2560) อุโบสถ ศาลา และกุฏิ ซึ่งตามพระวินัยได้บัญญัติให้การท าสังฆกรรมอันเป็นกิจกรรมที่ สงฆ์ต้อง
ประชุมพร้อมเพรียงกัน เช่น สวดพระปาติโมกข์ การรับกฐิน การให้อุปสมบท และก าหนดไว้ว่าต้องกระท าภายในเขตที่
ก าหนด รู้กัน เรียกว่า “สีมา” เขตดังกล่าวเป็นที่ชุมนุมของสงฆ์ ค าอธิบายที่มีประเด็จด้านจารีตปฎิบัติต่อคติความเชื่อที่
ชัดเจนของ ชวลิต อธิปัตยกุล. (2558)  ฮีตสิบสอง เป็นการด าเนินรอยตามกาลเทศะอันสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรรม เป็นรูปแบบหนึ่งของพุทธศาสนาตามแบบชาวบาน (Popular Buddhism) ด้วยการน าหลักค าสอนทาง
พุทธศาสนามาปรับให้สอดคลองเขากับจารีตของชาวบานที่มุ่งหวังให้เป็นพลเมืองดี มากกวาที่จะมุงให้ละโลกีย์ไปสู
นิพพานตามปรัชญาพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังนับถือผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า ผีแถน ผีอารักษ์ ผีไรนา ฯลฯ ต านานอุรังค์ธาตุ 
ความเชื่อเรื่องพญานาค และค าอธิบายใน พุทธบัญญัติ ในความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ สิมอีสาน กล่าวคือ “ภิกษุทั้งหลาย
ผู้จะสมมติ สังวาสกสีมา นี้ ควรผูกขัณฑสีมาก่อน  เพื่อท า สังฆกรรม ทั้งหลายมีบรรพชาและอุปสมบท เป็นต้นได้ 
สะดวก ก็แลเมื่อจะผูกขัณฑสีมานั้น ต้องรู้จักวัตร ก็ถ้าจะผูกในวัดที่อยู่ที่ทายกสร้างให้ประดิษฐานวัตถุทั้งปวง มีต้นโพธิ์ 
เจดีย์และหอฉัน เป็นต้นเสร็จแล้ว อย่าผูกตรงกลางวัด ที่อยู่อันเป็นสถานที่ประชุมของชนมาก พึงผูกในโอกาสอันสงัด ที่
สุดท้ายวัดที่อยู่ เมื่อจะผูกในวัดที่อยู่ที่ทายกไม่ได้สร้าง พึงกะที่ไว้ส าหรับวัตถุทั้งปวงมีต้นโพธ์ิและเจดยี์เป็นต้นไว้แล้ว เมื่อ
ประดิษฐานวัตถุทั้งหลายเสร็จแล้ว ขัณฑสีมา จะอยู่ในโอกาสอันสงัดสุดท้ายวัดที่อยู่ด้วยประการใด  พึงผูกด้วยประการ
นั้นเถิดขัณฑสีมานั้นโดยก าหนดอย่างต ่าที่สุดถ้าจุภิกษุได้ 21 รูป ใช้ได้ ย่อมกว่านั้น ใช้ไม่ได้ ที่ใหญ่แม้จุภิกษุจ านวน
พัน ก็ใช้ได้เมื่อจะผูกขัณฑสีมานั้น พึงวางศิลาที่ควรเป็นนิมิตได้ไว้โดยรอบ โรงที่จะผูกสีมา อย่ายืนอยู่ในขัณฑสีมา ผูก
มหาสีมา อย่ายืนอยู่ในมหาสีมา ผูกขัณฑสีมา แต่ต้องยืนอยู่เฉพาะในขัณฑสีมา ผูกขัณฑสีมา ต้องยืนอยู่เฉพาะในมหา
สีมา ผูกมหาสีมา”อรรถกถา มหาวรรค ภาค 1 อุโบสถขันธกะ ในค าอธิบายดังกล่าวนอกจากนี้หลักฐานทางกายภาพอีก
ประการที่มีความส าคัญและได้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ต่อการท ากรรมกิจกรรมของพระสงฆ์ พีธีสังฆ
กรรมในสิม เขื่อมโยงคติความเชื่อยึดในหลักตาม พุทธบัญญัติ สัดส่วนร่างกายต่อพื้นที่ จึงวางแนวคิดจ าแนกรูปแบบที่
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่ สิม ต่อกิจกรรมประเพณีปฎิบัติ ฮีตสิบสอง ดังนี้  

แผนภาพที่ 1: อธิบายกิจกรรมประเพณีปฎิบัติฮีตสิบสองต่อกจิกรรมสงัฆกรรม ในช่วงระยะ สิบสองเดอืน 
     ที่มา : ศุภโชค สนธิไชย. (2561). 
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อย่างไรก็ตาม กิจกรรมประเพณีปฎิบัติ ฮีตสิบสองในปัจจุบันยังคงแปรเปลี่ยนในช่วงสมัยต่อความต่างทางสงัคม 
สันนิษฐานปัจจัยการคงอยู่ ปรากฏเพียงแค่การนับเดือนมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยของกิจกรรมของ
พระสงฆ์ เพียงเท่านั้น หากสังเกตจะพบข้อมูลสื่ออธิบายช่วงเดือนที่ มีความเชื่อมโยงกิจกรรมประเพณีปฎิบัติ ฮีตสิบสอง 
ต่อสิมคือ เดือนยี่ เดือนสี่ เดือนห้า เดือนแปด และเดือนสิบเอ็ด แต่พิธีกรรมที่ก าหนดการใช้พื้นที่ภายใน สิม เป็นส าคัญ
คือ การบรรพชา(สามเณร)และอุปสมบท(พระภิกษุ) ในการนี้จะต้องเคร่งครัด ประกอบพิธีกรรมในช่วงเดือนส าคัญว่า ถ้า
เป็นคนธรรมดาตามชนบท มักเริ่มบวชกันตั้งแต่เดือน ๔ เป็นต้นไป เพราะหมดกิจธุระทางบ้าน เช่น เสร็จกิจจากการท า
ไร่ท านาแล้ว ถ้าคนในจังหวัดหรือคนที่ก าลังรับราชการอยู่ ก็มักเริ่มบวชกันตั้งแต่เดือน ๖ ถึงเดือน ๘ ก่อนวันเข้าพรรษา 
เนื่องจากทางราชการก าหนดวันลาไว้โดยมีเขตจ ากัด งานพิธีมงคลนี้มักท ากันเป็น 2 วัน คือวันต้นเป็นวันสุกดิบ วันที่
สองเป็นวันแห่นาคไปวัด ถือส าคัญในความนิยมตามสังคมร่วมสมัย 

อิทธิพลที่ส่งผลปัจจัยการคงอยู่ของลักษณะสิมอีสาน 
ทบทวนผลงานวิชาการที่ได้จากการสืบค้นข้างต้นในประเด็นวัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ข้อมูลกรอบแนวคิดองค์

ความรู้เชิงวิชาการ ในขอบเขตด้านองค์ประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสาน วิธีการศึกษา และผล
การศึกษา การส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่าการศึกษาจะมุ่งเน้นความส าคัญในประเด็จ รูปแบบทางกายภาพของ
สถาปัตยกรรมเป็นส าคัญชุดข้อมูลที่ได้จัดกลุ่มองค์ความรู้เพื่อสรุปสาระส าคัญในประเด็นต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นถึง
สถานภาพของการศึกษา หากแบ่งช่วง พ.ศ. เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มข้อมูลด้านองค์ประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เพื่อศึกษา การคงอยู่องค์ประกอบสถาปัตยกรรมลักษณะสิมอีสาน  

แผนภาพที่ 2: อธิบายทบทวนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอสีาน 
ที่มา : ศุภโชค สนธิไชย. (2561). 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นอธิบายต่อปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลในเอกสารประวัติศาสตร์ (Historical Accounts) เพื่อจ าแนกประเภทของสิมอีสานของ วิโรฒ ศรีสุโร. 
(2536)  สิมอีสาน เป็นแนวทางหลักในค าอธิบายข้อมูล สืบเนื ่องจากการทบทวนข้อมูลทางวิชาการเกี ่ยวกับ
สถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสาน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิมอีสาน มักจะอ้างอิงถึงการจ าแนกรูปแบบลักษณะ
ของสิม ที่ปรากฎพบข้อมูลจากค าอธิบายของ  
วิโรฒ ศรีสุโร. (2536) สิมอีสาน ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ในชุดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบสิม 
ศึกษาประเภทเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างของสิม มาทดสอบความสัมพันธ์ช่องเปิดต่อปริมาณแสงธรรมชาติภายในสิมอสีาน 
ดังนี้ สิมอีสานพื้นบ้านบริสุทธิ์ สิมอีสานพื้นบ้านประยุกต์ สิมอีสานพื้นบ้านผสมเมืองหลวง และสิมอีสานที่ลอกเลียน
เมืองหลวง ดังแผนภูมิด้านล่างนี้ 

แผนภาพที่ 3: อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลถงึรูปแบบลักษณะของสิมสู่การจ าแนกลกัษณะองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมใน
การศึกษา 

ที่มา : ศุภโชค สนธิไชย. (2561). 
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เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น จึงวิเคราะห์กรณีศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึงรูปแบบลักษณะของสิม ก าหนดจ าแนก
แยกลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในความต่าง ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสามารถน ารูปแบบของลักษณะ สิม จัด
องค์ประกอบด้านปัจจัยที่ต่างกันถึงรูปแบบลักษณะของสิม สร้างแบบจ าลองโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Dialux 4.12 
เป็นเครื่องมือหลัก ต่อการทดสอบแสดงผลค่าปริมาณแสงธรรมชาติ ให้ได้มาด้วยผลการเปรียบเทียบ โดยพิจารณา
รูปแบบจ าแนกได้เป็น 3 ประเด็นส าคัญ คือ แผนผังพื้นที่อาคาร รูปทรงช่องเปิด และองค์ประกอบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมอื่นๆ ผู้ศึกษาจึงเสนอแบบแปลนรูปแบบลักษณะของสิม เพื่อใช้ส าหรับทดสอบปริมาณแสงธรรมชาติ ให้
ทราบผลค่าเฉลี่ยปริมาณความสว่าง Illuminance (lux) ดังนี้ 
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ความสัมพันธ์พื้นที่ภายในทางสถาปัตยกรรมต่อทฤษฎีการประเมินแสงธรรมชาติ 
ในค าอธิบายผลมุ่งเน้นการศึกษาทฤษฎีแสงธรรมชาติและการประเมินแสงธรรมชาติ เนื้อหายังอ้างอิงจาก

ทฤษฎีของต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งทฤษฎีนั้นผลที่แสดงปริมาณแสงธรรมชาติ David Egan. (2002). มีค าอธิบายใน
ความต่างทางด้านปัจจัยที่ใช้การประเมินแสงธรรมชาติ ทฤษฎีการประเมินแสงธรรมชาติจาก Architectural Lighting 
พบว่าการโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ สภาพท้องฟ้า ทิศทาง และโครงสร้างภายนอกของอาคาร เหล่านี้มีผลต่อปริมาณ
ความสว่างภายในอาคาร การประเมินแสงธรรมชาติส่วนใหญ่อธิบายผลเป็น กราฟเส้นแสดงระดับของปริมาณความ
สว่างในตัวแปรและกรณีศึกษาที่ต่างกัน ซึ่งในการศึกษาการประเมินแสงธรรมชาติของต่างประเทศ จะให้ความสนใจ
เกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อปริมาณความสว่างภายนอกและภายในอาคาร เช่น รูปแบบของช่องเปิด ความสูงต ่ารูปแบบ
ของฝ้าเพดาน และการออกแบบผังพื้นที่ต่อภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง สภาพท้องฟ้าในแต่ละฤดูกาล  

ภาพที่ 1: ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อแสงธรรมชาติที่มีผลต่อปริมาณแสงสว่างภายในอาคาร 
ที่มา : David Egan. (2002). 

ศึกษาคุณภาพและปริมาณแสงธรรมชาติที่เข้ามาพื้นที่อาคาร  ก าหนดตัวแปรในการทดสอบก าหนดตัวแปร
สภาพท้องฟ้าแบบมีเมฆปกคลุมบางส่วน Partly Cloudy Sky ซึ่งเป็นท้องฟ้าที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย สุรพงษ์ จิระ
รัตนานนท์. (2553) ในตัวแทน 1 วันที่ส าคัญ จาก 4 วันส าคัญต่อประเด็จการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์คือ วันที่ 21 
มีนาคม ทั้งนี้จึงเป็นเหตุผลเพราะจากข้อมูลเกี่ยวกับความเคร่งครัด จารีต ฮีตสิบสอง และพื้นที่ สังฆกรรม ในการใช้พื้นที่
ในกิจรรมประเพณี ฮีตสิบสองนั้นมีความสัมพันธ์กับสิม อีกทั้งจากการศึกษาภาคสนาม พบว่า สิมในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 
ส่วนใหญ่ จะหันหน้าของทางเข้าไปยัง ทิศตะวันออก เหล่านี้จึงปัจจัย ตัวแปรที่ต่างกันมาก าหนดทิศทดสอบของ
การศึกษาเปรียบเทียบในครั้งนี้ 

 ค าอธิบายของ O’ Connor, Lee et al. (1997) เกี่ยวกับผลปริมาณแสงธรรมชาติที่แสดงด้วยกฎอย่างง่ายที่
สามารถก าหนดระยะที่แสงธรรมชาติจะให้ระดับความส่องสว่างเพียงพอกับการใช้งานคือ การใช้ระยะความสูงของ
หน้าต่างเพื่อตรวจสอบพื้นที่แสงธรรมชาติจากหน้าต่าง เมื่อให้ความสูงของหน้าต่างเป็น h ระยะพื้นที่ท างานที่ผู้ใช้
อาคารจะใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติคือ 1.5 h  และเมื่อหน้าต่างมีการติดตั้งหิ้งสะท้อนแสง Light shelf ระยะทาง
จะเพิ่มขึ้นเป็น 2h ในข้อควรทราบคือ กฎนี้ใช้ประเมินโดยการสมมติว่าไม่มีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่อยู่ภายนอกอาคาร
กระจกที่ใช้เป็นกระจกใส และวงกบล่างของหน้าต่างไม่สูงเกินกว่าระนาบท างาน Working plane ดังนั้นถ้าระดับฝ้า
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เพดานปกติอยู่ที่ 2.40 เมตรและความสูงหน้าต่างอยู่ที่ระดับเดียวกันกับระดับฝ้าเพดานระยะที่แสงธรรมชาติจะให้ความ
ส่องสว่างได้อ่างเพียงพอคือ ที่ประมาณ 3.6 – 4.8 เมตร จากหน้าต่าง สมมติฐานเบื้องต้นในการใช้กฎระยะวัดผลที่
สนใจคือ ระยะทาง 1.5  หรือ 2  ความสูงของหน้าต่างเพียงอาจไม่เหมาะสมกับอาคารในประเทศไทย เนื่องจากมีสิ่งกีด
ขวางภายนอกเพื่อป้องกันแสงแดดเข้าสู่ภายในอาคารดังนั้นปริมาณแสงธรรมชาติที่สามารถเข้าสู่อาคารจะลดลงตาม
พื้นที่ท้องฟ้าที่ลดลงเช่นกัน ระยะทางที่เหมาะสมจะเหลือที่ประมาณ 1 เท่า จากหน้าต่าง ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล. (2549) 
อธิบายปริมาณแสงธรรมชาติ ตรวจสอบระยะใช้แสงธรรมชาติ Daylight zone เป็นกฎอย่างง่าย น ามาประเมินแสง
ธรรมชาติแสดงระยะของระดับความส่องสว่างในพื้นที่นั้นๆ   

ความสัมพันธ์สัดส่วนร่างกาย ต่อกิจกรรม สังฆกรรม ในพื้นที่สิมกับการประเมินแสงธรรมชาติ 
หากพิจารณาข้อมูลที่น าเสนอของ กุสุมา ธรรมธำ ารง และคณะ. (2552) ในค าอธิบายเกี่ยวกับระยะการนั่ง

ทา่ที่ต่างกันในการประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ ประกอบสังฆกรรม พบประเด็จหนึ่งที่สอดคล้องเกี่ยวกับค าอธิบายของ 
สมบัติ ประจญศานต์. (2560) สื่อถึงความสัมพันธ์สัดส่วนร่างกายต่อกิจกรรมภายในพื้นที่ อุโบสถ ศาลา และกุฏิ ซึ่ง
ตามพระวินัยได้บัญญัติ ให้กระท าปฎิบัติ สังฆกรรม อันเป็นกิจกรรม นั้นให้อยู่ในท่านั่งที่สงบ เคารพต่อพระพุทธเจา้ใน
ความศรัทธาแทนด้วยองค์พระพุทธรูป หากแต่ค าอธิบายจะสื่อถึงสัดส่วนต่อพื้นที่กิจกรรมแล้ว ยังพบประเด็จที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับระนาบท างาน Working plane ของสัดส่วนต่อการใช้ปริมาณแสงสว่างที่ต่างจาก ค าอธิบาย David Egan. 
(2002) เกี่ยวกับผลปริมาณแสงธรรมชาติที่แสดงด้วยกฎอย่างง่าย ที่จะก าหนดการประเมินแสงธรรมชาติไว้ที่ระยะสูง
จากราบที่พื้นในแนวดิ่งถึงระนาบท างาน Working plane ไว้ที ่0.75 ม. จึงพบข้อสันนิษฐานเพื่อทราบถึงระยะที่อาจจะ
ต่างกันส าหรับการสังเกตวิเคราะห์ ความสัมพันธ์สัดส่วนร่างกายต่อกิจกรรม สังฆกรรม ในลักษณะเฉพาะตัวของพื้นที่
สิมอีสานกับการประเมินแสงธรรมชาติ รวมถึงผลค่าปริมาณแสงสว่างที่ระยะระนาบท างาน Working plane ที่
สอดคล้องกับระยะการนั่งทา่ที่ในความต่างสู่ความเหมาะสมที่เอื้อต่อกิจกรรม สังฆกรรม อาทิเช่น ท่านั่งพำับเพียบ ท่า
นั่งพำับเพียบกราบ ท่านั่งขัดสมาธิ ท่านั่งเทพพนม ท่านั่งเทพพนมกราบ เป็นต้น จึงน ามาสู่ข้อเสนอค าอธิบายรูปแบบ
ท่านั่งในประเด็จที่น่าสนใจเกี่ยวกับระนาบท างาน Working plane ของสัดส่วนต่อการใช้ปริมาณแสงสว่าง เพื่อเป็น
เหตุผลอธิบายวิเคราะห์ผลการศึกษาดังนี้ 

ภาพที่ 2: รูปแบบท่านั่งในประเด็จที่น่าสนใจเกี่ยวกับระนาบท างาน Working plane ของสัดส่วนต่อการใช้ปริมาณแสง
สว่างใน ความต่าง 

จากข้อเสนอค าอธิบายรูปแบบท่านั่งในประเด็จที่น่าสนใจเกี่ยวกับระนาบท างาน Working plane ของสัดส่วน
ต่อการใช้ปริมาณแสงสว่าง จึงพบระนาบท างาน Working plane ที่มีความเฉพาะตัวในความสัมพันธ์สัดส่วนร่างกาย 
ระหว่างกิจกรรม  
สังฆกรรม ในพื้นที่สิมอีสานกับการประเมินแสงธรรมชาติ ที่ระยะสูงจากราบที่พื้นในแนวดิ่งถึงระนาบท างาน Working 
plane ไว้ที ่1.05 ม. เพื่ออธิบายผลค่าปริมาตรแสงสว่าง ต่อกิจกรรม สังฆกรรม ของพระสงฆ์ 
ผลการทดสอบ 
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ของสดัสว่นต่อการใชป้รมิาณแสงสวา่งในความต่าง 
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จึงเป็นเหตุผลโดยค านึงถึงเกณฑ์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมการส่องสว่างที่
เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยลักษณะต่าง ๆ โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในอาคาร เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานในการ
สื่อค าอธิบาย ผู้ศึกษาได้เขียนแสดงความเห็นว่า น าค่าปริมาตรแสงสว่างตามคุณภาพ ตามการส่องสว่างจากข้อแนะน า
จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย พบระดับความส่องสว่างภายในอาคารของประเทศ
ไทยที่เหมาะสมกับพื้นที่กิจกรรมที่ต่างกันนั้น มาจากระดับบ่งชี้ ให้ทราบถึงข้อมูลด้านคุณภาพปริมาณแสงสว่างในพื้นที่
อาคาร ซึ่งปัจจุบันพบการตรวจวัดอธิบายข้อมูลไว้ดังนี้  คุณภาพปริมาณแสงสว่างในพื้นที่อาคาร ที่ 100 lx พบผลค่า
ปริมาณแสงสว่างในพื้นทีภ่ายใน โบสถ์, สุเหร่า, วิหาร (church body), คุณภาพปริมาณแสงสว่างในพื้นที่อาคาร ที่ 300 
lx พบผลค่าปริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมต่อ การอ่านหนังสือ (reading lighting) เก้าอี้, แท่นบูชา, ธรรมาสน์ (chair, 
altar, pulpit) และ คุณภาพปริมาณแสงสว่างในพื้นที่อาคาร ที่ 500 lxพบผลค่าปริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมต่อ เขียน
อักษร, พิมพ์, อ่าน, จัดการข้อมูล, บริเวณอ่านหนังสือ (reading area, writing, typing, reading, processing) 
อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้จึงสื่อมุ่งหมายให้ทราบถึงแนวทางต่อค าอธิบายของคุณภาพปริมาณแสงสว่างในพื้นที่อาคาร
สถาปัตยกรรมประเพณี สิมอีสาน เป็นประเด็จส าคัญต่อวิถีด ารงชีวิตพื้นถิ่น เรียบง่ายอันสอดคล้องต่อกิจกรรมประเพณี
พื้นถิ่น สังฆกรรม ของพระสงฆ์ หากแต่ไม่ได้หมายความรวมว่า คุณภาพปริมาณแสงสว่างในพื้นที่อาคารจะเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพแสงสว่างแต่อย่างใด โดยจะพิจารณาอธิบายรายละเอียดปริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมต่อ
กิจกรรมได้ก าหนดสีค่าปริมาณแสงสว่างจากผลทดสอบไว้ดังนี้ 

ตารางที่ 1: ค าอธิบายรายละเอยีดสีต่อค่าปริมาณแสงสว่างจากผลทดสอบปริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่
ต่างกนั 

ก าหนดสคี่าปริมาณแสงสว่างจาก
ผลทดสอบ 

(แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก : สัญลักษณ์ สี
ประมวลผลทสอบปริมาณแสงสว่างจาก

โปรแกรม Dialux 4.12) 

รายละเอียดปริมาณแสงสว่างทีเ่หมาะสมต่อกิจกรรม 
(แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก : สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย) 

สีขาว ปริมาณแสงสว่าง 200 lx โถงพักรอ(lounge), ห้องเก็บเอกสารส าคัญ(archives), ชั้นวาง
หนังสือ(bookshelves) 
ห้องพกัผ่อน (day rooms) ห้องพักรอ (waiting room) 

 สี
แดง 

ปริมาณแสงสว่าง 175 lx ทางลาด, เวิ ้งระหว่างเสา(ramp, bay)และ งานประดับตกแต่งเสา 
ผนังอาคาร 

 สีส้ม ปริมาณแสงสว่าง 150 lx พื้นที่บริเวณ 1 ตารางเมตรต่อการท ากิจกรรมทางสายตา / พื้นที่
บันไดเลื่อน, พื้นที่ลิฟท์(escalators, lifts) 

 สี
เหลือง 

ปริมาณแสงสว่าง 125 lx สายตาคนปกติมองเห็นแต่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้สายตาในระยะ
เวลานานๆ 

 สี
เขียว 

ปริมาณแสงสว่าง 100 lx แสงสว่างทั่วไป(general lighting) สายตาคนปกติมองเห็น และ พื้นที่
บริเวณสัญจรและทางเดิน(circulation areas andcorridors) 

 สีฟ้า ปริมาณแสงสว่าง 75 lx ทางเดิน, ผนังตกแตง่, ทางลาดช่วงกลางคืน(night ramp) 
 ส ีน  ้า

เงิน 
ปริมาณแสงสว่าง 50 lx ทางเดินช่วงกลางคืน(night corridor), ทางเดนิช่วกลางวัน(day 

corridor) 

วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดลอมในอาคาร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
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 สี
ม่วง 

ปริมาณแสงสว่าง 5-25 lx แสงช่วงกลางคืน, แสงส าหรับการสังเกตการณ์ (night lighting, 
observation lighting) 

 สีด า ปริมาณแสงสว่าง 0 lx สายตาคนปกติมองไม่เห็น 
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1. สิมโปรง่หรือสิมโถง (รูปแบบไม่มีหลังคาปีกนกยื่นรอบทัง้ 4 ด้าน ยกเว้นด้านหน้า)
วัดโพธิ์พิพัฒนาราม บ้านสูงเนนิ อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์  

ที่มาภาพ : วิโรฒ ศรีสุโร. (2536). “สิมอสีาน.” มูลนิธิโตโยต้า สนับสนนุการจดัท าและการพิมพ์. 

รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที ่ รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพื้นที่แสดงสีค่าปริมาณแสงสว่างจาก
ผลทดสอบ 

 ทิศเหนอื 

ภาพที่ 3: แบบแสดงความสว่างสิมวัดโพธิ์พพิัฒนาราม บ้านสงูเนนิ อ.ค าม่วง จ.กาฬสนิธุ์ 

จากผลการทดสอบ สิมโปร่งหรือสิมโถง วัดโพธิ์พิพัฒนาราม บ้านสูงเนิน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ นั้น ปริมาณ
ความสว่างจะอยู่ในระดับ 75 lx – 200 lx เป็นต้นไป พิจารณาจากองค์ประกอบโครงสร้างสถาปัตยกรรมต่อพื้นที่ส่วน
ใหญ่ภายในอาคารแล้วพบว่าปริมาณความสว่างมีระดับเพียงพอส าหรับการประกอบพิธีประเพณี สังฆกรรม ซึ่งส่วนใหญ่
นั้นคุณภาพปริมาณแสงจะมีระดับในความเหมาะสม ในบริบทร่วมกิจกรรมในค่าปริมาณแสงสว่างในพื้นที่อาคาร ที่ 100 
lx ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลค่าปริมาณแสงสว่างในพื้นที่ภายใน โบสถ์ , สุเหร่า, วิหาร (church body) และคุณภาพ
ปริมาณแสงสว่างในพื้นที่อาคาร ที่ 300 lx ที่เหมาะสมต่อ กิจกรรมการอ่านหนังสือ (reading lighting) เก้าอี้ รวมถึงมี
ระดับความสว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็นในการรับรู้ถึงต าแหน่งจุดเคารพส าหรับ แท่นบูชา, ธรรมาสน์ (chair, altar, 
pulpit) ระยะ หากสังเกตต่อไปพบว่า ในความสัมพันธ์ต่อรูปแบบท่านั่งในประเด็จที่น่าสนใจเกี่ยวกับระนาบท างาน 

วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดลอมในอาคาร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
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Working plane ของสัดส่วนต่อการใช้ปริมาณแสงสว่างในความต่าง ยังคงมีปริมาณความสว่างมีระดบัที่เพียงพอส าหรบั
การประกอบพิธีประเพณี สังฆกรรม อยู่ในผลทดสอบนี้ 

อย่างไรกต็าม ควรพิจารณาในการก าหนดสภาพแวดล้อมอื่นๆกับการส่องสว่าง ในปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย อาจพบ
ข้อสันนิษฐานบางสิง่ที่ สื่อค าอธิบายเชื่อมโยงในข้อเสนออื่นเกีย่วกับแสงสว่างในความศรทัธาต่อสถานทีศ่ักดิส์ิทธิ์ หรือ
กิจกรรมประเพณทีี่ต้องอาศัย แสงสว่างในช่วงวัน เป็นตัวก าหนด ช่วงเวลาประกอบพิธีกรรมแบบจารีตที่ยังคงอยู ่

2. สิมโปรง่หรือสิมโถง (รูปแบบมีหลังคาปีกนกยื่นรอบทัง้ 4 ดา้น)
วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 

ที่มาภาพ : วิโรฒ ศรีสุโร. (2536). “สิมอสีาน.” มูลนิธิโตโยต้า สนับสนนุการจดัท าและการพิมพ์. 
รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที ่ รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพื้นที่แสดงสีค่าปริมาณแสงสว่างจาก

ผลทดสอบ 

 ทิศเหนอื 

ภาพที่ 4: แบบแสดงความสว่างสิมวัดโพธิ์ชัย บ้านโพน อ.ค ามว่ง จ.กาฬสินธุ ์

จากผลการทดสอบ พบว่าโครงสร้าง ส่วนองค์ประกอบโครงสร้างเครื่องมุง ปีกนกที่ยื่นออกมาโดยรอบสิม ไม่มี
ผลต่อปริมาณความสว่าง ที่ยังแสดงค่าในผลทดสอบ อธิบายผลว่ามีระดับเพียงพอส าหรับการประกอบพิธีประเพณี สังฆ
กรรม คล้ายคลึงกับสิมโปร่งหรือสิมโถง รูปแบบไม่มีหลังคาปีกนกยื่นรอบทั้ง 4 ด้าน ยกเว้นด้านหน้า อาจเป็นเพราะ
โครงสร้างส่วนผนังข้างที่เปิดโล่งในส่วนบางต าแหน่ง ท าให้พื้นที่ภายในมีระดับปริมาณความสว่างใกล้เคียงกับส่วนพื้นที่
อื่นๆ เมื่อเปรียบทียบกับพื้นที่ สิมโปร่งวัดโพธิ์พิพัฒนาราม บ้านสูงเนิน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์  หากพิจารณารูปแบบของ
ผนังของสิมโปร่งหรือสิมโถงจะพบว่ารูปแบบที่ก่อทรงจะเน้นจุดที่ส าคัญ ในพื้นที่ใช้งานเป็นหลัก กล่าวคือผนังที่ก่อสูงใน
บาง าต าแหน่ง อาจจะค านึงถึงพื้นที่ ปิดบังองค์พระพุทธรูปไว้ และอาจจะค านึกถึงการบังสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น กระแส
ลม หรือทิศทางลมฝน ที่จะท าความเสียหายต่อองค์ประกอบภายใน ต าแหน่งจุดเคารพส าหรับ แท่นบูชา , ธรรมาสน์ 
(chair, altar, pulpit) 

วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดลอมในอาคาร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
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3. สิมทึบหรือสิมแบบก่อผนังทบึทั้ง 4 ด้าน (รูปแบบมีหลังคาปีกนกยืน่รอบทัง้ 4 ด้าน)
วัดปทุมคงคา  บ้านเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

รูปตัดอาคาร 
ที่มาภาพ : วิโรฒ ศรีสุโร. (2536). “สิมอสีาน.” มูลนิธิโตโยต้า สนับสนนุการจดัท าและการพิมพ์. 

รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที ่
รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที่
แสดงสคี่าปริมาณแสงสว่างจาก
ผลทดสอบ (กรณไีม่เปิดหน้าบาน

ประตู) 

รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที่
แสดงสคี่าปริมาณแสงสว่างจาก
ผลทดสอบ (กรณเีปดิหนา้บาน

ประตู) 

ทิศเหนือ 
รูปด้านบนอาคาร 

รูปด้านบนอาคาร รูปด้านบนอาคาร 

รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร 

ภาพที่ 5: แบบแสดงความสว่างสิมวัดปทุมคงคา บ้านเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอด็ 

วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดลอมในอาคาร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

Journal of Building Energy & Environment VOL.2 NO.2 (July - December 2019)
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4. สิมทึบหรือสิมแบบก่อผนังทึบทั้ง 4 ด้าน (รูปแบบไม่มีหลังคาปีกนกยื่นรอบทั้ง 3 ด้านยกเว้นด้านหน้า)
วัดจักรวาลภูมิพินิจ บ้านหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

รูปตัดอาคาร 
ที่มาภาพ : วิโรฒ ศรีสุโร. (2536). “สิมอสีาน.” มูลนิธิโตโยต้า สนับสนนุการจดัท าและการพิมพ์. 

รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที ่
รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที่
แสดงสคี่าปริมาณแสงสว่างจาก
ผลทดสอบ (กรณไีม่เปิดหน้าบาน

ประตู) 

รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที่
แสดงสคี่าปริมาณแสงสว่างจาก
ผลทดสอบ (กรณเีปดิหนา้บาน

ประตู) 

ทิศเหนือ 
รูปด้านบนอาคาร 

รูปด้านบนอาคาร รูปด้านบนอาคาร 

รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร 

ภาพที่ 6: แบบแสดงความสว่างสิมวัดจกัรวาลภูมิพินิจ บ้านหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดลอมในอาคาร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
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รูปแบบไม่มีหลังคาปีกนกยื่นรอบทั้ง 3 ด้าน ยกเว้นด้านหน้า ของลักษณะสิมทึบหรือสิมแบบก่อผนังทึบทั้ง 4 
ด้าน อาจไม่พบความต่างเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบไม่มีหลังคาปีกนกยื่นรอบทั้ง 4 ด้าน เพราะผลการทดสอบแสดงถึง
ค่าปริมาณแสงสว่างใน 
ครั้งนี้ ผลทดสอบยังคงมีระดับของค่าปริมาณแสงสว่างที่ 100 lx ถึง ระดับที่มากกว่า 300 lx ในต าแหน่งที่ส าคัญต่อ
พื้นที่ประกอบพิธีประเพณี สังฆกรรม ของพระสงฆ์ ซึ่งเพียงพอต่อการมองเห็นในการรับรู้ถึงต าแหน่งจุดเคารพสาหรับ 
แท่นบูชา, ธรรมาสน์ (chair, altar, pulpit) ผลการทดสอบค่าปริมาณแสงสว่าง พบความต่างของกรณีเปิดและไม่เปิด
หน้าบานประตู ค่าปริมาณแสงสว่างจะแสดงผลต่อพื้นที่อย่างชัดเจน กล่าวคือในความสัมพันธ์ต่อรูปแบบท่านั่งใน
ประเด็นที่น่าสนใจตรวจวัดเกี่ยวกับระนาบท างาน Working plane ของสัดส่วนต่อการใช้ปริมาณแสงสว่างในความตา่ง
นั้น ระดับคุณภาพปริมาณแสงสว่างมีความเหมาะสม ทั้งพื้นที่ระนาบท างาน Working plane ที่ความสูงจากพื้นใน
แนวดิ่งที่ 1.05 ม.แสดงผลค่าปริมาณแสงสว่าง 300 lx ที่เหมาะสมต่อ กิจกรรมการอ่านหนังสอื (reading lighting)และ
เพียงพอต่อการมองเห็นในการรับรู้ถึงต าแหน่งจุดเคารพส าหรับ แท่นบูชา, ธรรมาสน์ (chair, altar, pulpit) หากกรณีไม่
เปิดหน้าบานประตู ค่าปริมาณแสงสว่างก็ยังคงเพียงพอต่อการทากิจกรรมดังกล่าวอยู่ และบางต าแหน่งพื้นที่เชน่ พื้นที่
บริเวณพื้น ในกรอบสีแดง แสดงผลค่าปริมาณความสว่างถึง 500 lx ซึ่งระดับเหมาะสมต่อ เขียนอักษร, พิมพ์, อ่าน, 
จัดการข้อมูล, บริเวณอ่านหนังสือ (reading area, writing, typing, reading, processing) 

ปัจจัยในความส าคัญเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างช่องเปิดต่อปริมาณแสงธรรมชาติภายในสิมอีสานคือ 
ปริมาณจ านวน ช่องเปิดที่เท่ากัน ของ รูปแบบลักษณะ 5 ช่องเปิดของทั้ง 2 สิมนั้น พบค าอธิบายประเด็นหนึ่ง หาก
ศึกษาในการท าพิธีกรรมประเพณีของสงฆ์ในพื้นที่สิม ส่วนใหญ่มักพบการปิดหน้าบานประตูอยู่เสมอเพื่อความสงวน
สิทธิ์พื้นที่ส าคัญเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งของการประกอบกิจของพระสงฆ์ ผลการทดสอบค่าปริมาณแสงสว่าง พบความ
ต่างของกรณีไม่เปิดหน้าบานประตู ผลคือปริมาณแสงสว่างบริเวณพื้นที่ในแนวดิ่งที่พื้นที่โถ่งในอาคาร ค่าปริมาณแสง
สว่างจะอยู่ในระดับ 100 lx ขึ้นไป เมื่อเทียบคุณภาพปริมาณแสงสว่างแสดงถึงความเหมาะสมใน แสงสว่างระดับทั่วไป
(general lighting) ที่สายตาคนปกติมองเห็น และเพียงพอต่อพื้นที่บริเวณสัญจรและทางเดิน (circulation areas 
andcorridors) แต่ไม่เพียงพอต่อระดับคุณภาพปริมาณแสงสว่างที่ก าหนดไว้ ที่ 300lx เพื่อกิจกรรม ในความเหมาะสม 
ส าหรับ การอ่านหนังสือ (reading lighting) หรือแสงสว่างระดับในระดับการมองเห็น เก้าอี้ , แท่นบูชา, ธรรมาสน์ 
(chair, altar, pulpit) ให้ชัดเจน เมื่อสังเกตต่อไปพบว่าระดับปริมาณแสงสว่าง ตั้งแต่บริเวณขอบด้านบนของช่องเปิด 
ระดับปริมาณแสงสว่างจะแสดงผลค่าต ่ากว่า 50 lx ซึ่งแสดงถึงระดับของการมองเห็นในคนปกติที่ไม่ชัดเจน จึงพบ
ค าอธิบายเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผัง ฮูปแต้ม มักพบว่า สีที่ใช้วาดและองค์ประกอบเรื่องราวที่ส าคัญของภาพฮูปแต้ม 
จะเน้นวาดบริเวณเหนือขอบช่องเปิด บานหน้าต่างขึ้นไปเสมอ ระยะการมองเห็นและระดับปริมาณแสงสว่างคงไม่
เพียงพอต่อความเหมาะสมใน แสงสว่างระดับทั่วไป(general lighting) ที่สายตาคนปกติมองเห็น หากแต่เกิดเหตุผล
สนับสนุนในผลดีที่ปริมาณแสงธรรมชาติ จะอยู่ในระดับสว่างมากเกินไปที่ 75  lx ในพื้นที่ต่อความเหมาะสมต่อ ผนัง
ตกแต่ง ซึ่งอาจไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายด้านปัจจัยแวดล้อมสึกกร่อนที่ส่งผลเร่งต่อ วัสดุของสี ที่ใช้ในการวาด
ภาพจิตรกรรมฝาผัง ฮูปแต้ม 

เหล่านี้ในค าอธิบายจึงน าสู่การศึกษารูปแบบโดยใช้ อุโบสถร่วมสมัยตามแบบมาตรฐานภาคอีสาน กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนในการศึกษา ทดสอบหาผลค่าปริมาณแสง ดังนี้ 
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สิมทึบหรือสิมแบบก่อผนังทึบทั้ง 4 ด้าน  
อุโบสถร่วมสมัยตามแบบมาตรฐานภาคอีสาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

รูปตัดอาคาร 
ที่มาภาพ : อุโบสถร่วมสมัยตามแบบมาตรฐานภาคอีสาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที ่
รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที่
แสดงสคี่าปริมาณแสงสว่างจาก
ผลทดสอบ (กรณไีม่เปิดหน้าบาน

ประตู) 

รูปภาพแสดงมุมมองด้านบนพืน้ที่
แสดงสคี่าปริมาณแสงสว่างจาก
ผลทดสอบ (กรณเีปดิหนา้บาน

ประตู) 

ทิศเหนือ 
รูปด้านบนอาคาร 

รูปด้านบนอาคาร รูปด้านบนอาคาร 

รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร รูปพื้นทีภ่ายในอาคาร 

ภาพที� 7: แบบแสดงความสวา่งอุโบสถรว่มสมยัตามแบบมาตรฐานภาคอสีาน กรมโยธาธกิารและ

ผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย 
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จากผลการทดสอบพบ พื้นโถ่งในอาคาร ค่าปริมาณแสงสว่างจะอยู่ในระดับ 100 lx ขึ้นไป เมื่อเทียบคุณภาพ
ปริมาณแสงสว่างแสดงถึงความเหมาะสมใน แสงสว่างระดับทั่วไป(general lighting) หากสังเกตจะพบว่า ปริมาณ ช่อง
เปิด 6 ช่องเปิด (บานหน้าต่าง) 1 ช่องเปิด (บานประตู) รวมปรากฎช่องเปิดที่ 7 ช่องเปิด ระดับคุณภาพปริมาณแสง
สว่างแสดงถึงความสม ่าเสมอในพื้นที่โถ่งโล่ง อยู่ในระดับมีความเหมาะสมต่อค่าปริมาณแสงสว่างที่ 200 lx ถึง ระดับที่
มากกว่า 300 lx ในต าแหน่งที่ส าคัญต่อพื้นที่ 
ประกอบพิธีประเพณี สังฆกรรม ของพระสงฆ์ ซึ่งเพียงพอต่อการมองเห็นในการรับรู้ถึงต าแหน่งจุดเคารพส าหรับ แท่น
บูชา, ธรรมาสน์ (chair, altar, pulpit) จากผลการทดสอบค่าปริมาณแสงสว่างยังพบประเด็นที่น่าสนใจ กล่าวคือขนาด
ของช่องเปิดที่ใหญ่กว่าของแบบ ส่งผลให้ปริมาณแสงสว่างแสดงถึงการไม่ได้ค านึง พื้นที่แสงสว่างระดับในระดับการ
มองเห็น เก้าอี้, แท่นบูชา, ธรรมาสน์ (chair, altar, pulpit) หรือค านึงในความส าคญัต่อระดับของพื้นที่ฐานชุกชี พื้นที่ตั้ง
พระพุทธรูป พื้นที่ตั้งโต๊ะหมูบูชา เครื่องบูชา ธรรมาสนเตียงพระปาติโมกพื้นที่สาหรับฆราวาส และหากยังมิได้ค านงึถึง
รูปแบบการจัดผังการนั่งของภิกษุ ตามธรรมเนียมนิยมที่ยึดถือ สมณศักดิ์ 

สรุปผลการศึกษา 

เนื่องจากวัตถุประสงค์การศึกษามุ่งเน้นในความสัมพันธ์ระหว่างช่องเปิดต่อปริมาณแสงธรรมชาติภายในสิม
อีสาน เป็นส าคัญ ในค าอธิบายดังกล่าวจึงแสดงข้อมูลหลักฐานทางกายภาพ ที่มีความส าคัญให้เห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ต่อการท ากรรมกิจกรรมของพระสงฆ์ พีธีสังฆกรรมในสิม ต่อความเคร่งครัด จารีต ฮีตสิบสอง และพื้นที่ 
สังฆกรรม ตามพุทธบัญญัติ ในความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ความสัมพันธ์สัดส่วนร่างกาย ต่อกิจกรรม สังฆกรรม รวมถึง
ความสัมพันธ์พื้นที่ภายในทางสถาปัตยกรรมต่อทฤษฎีการประเมินแสงธรรมชาติ ปัจจัยอิทธิพลด้านรูปแบบลักษณะจาก
ภายนอกสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสาน อาจส่งผลในการก่อรูปใหม่ ที่พบการละทิ้งความส าคัญต่อพื้นที่ส า คัญใน
ต าแหน่งที่ส าคัญต่อพื้นที่ประกอบพิธีประเพณี สังฆกรรม ของพระสงฆ์ ซึ ่งเพียงพอต่อการมองเห็นในการรับรู้ถึง
ต าแหน่งจุดเคารพ 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบลักษณะของสิมทึบที่ก่อผนังทึบทั้ง 4 ด้าน หรือสิมโปร่ง ในความกลายเปลี่ยนเพิ่มเติม
เครื่องมุง หากจะยังคงด ารงอยู่และพบเห็นในปัจจุบัน แต่ในบางแห่งพบการปรับรูปแบบ ลักษณะของโครงสร้างภายใน
พื้นที่ หากแต่ไม่ได้ค านึงถึง ระดับคุณภาพปริมาณแสงสว่างมีความเหมาะสมต่อกิจกรรมในยุคสมัยร่วมสังคมที ่ 
วิวัฒนาการกลายเปลี่ยนไปตาม วิถีชีวิตในค่านิยมความสะดวก กระชับด้วยเวลาประกอบพิธีประเพณีต่างจากความดั่ง
เดิม ลักษณะรูปแบบโครงสร้างหลังคาในวัสดุ การประณีตของภูมิปัญญาเชิงช่างพื้นถิ่น และระยะเครื่องมุงส่งผลต่อปี
กนกที่ยื่นโดยรอบเพื่อวัตถุประสงค์บางสิ่ง ที่ไม่สอดคล้องต่อรูปลักษณะของสถาปัตยกรรมประเพณีสิมอีสาน อาจถูก
สร้างขึ้นจากการก่อรูปเพื่อรักษาให้โครงสร้างของอาคารได้รับผลกระทบจาก สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือเพียงเพราะ
ปกปิดความเป็นพื้นที่สว่นประกอบพิธีประเพณี ที่ส าคัญของพระสงฆ์ต่อความสงบ เรียบง่ายเฉพาะตนในวิถีด ารงของชุม
ชมพื้นถิ่น 
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