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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย แสงคือปัจจัยหลักในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์          
การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ โดยผ่านผนังไมไ้ผ่ของเรือนพื้นถ่ินท่ีเป็นตวักลางแก่ผูอ้าศยัจาก
ภายนอกสู่ภายใน งานศึกษาจึงไดมุ้่งเนน้ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัแสงและการรับรู้แสง และ ปรากฏการณ์
ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม ดงันั้นในการศึกษาทฤษฏีเก่ียวกบัแสงจึงเป็นการศึกษาถึงลกัษณะพฤติกรรม
ของแสงท่ีมีความหลากหลายตามคุณบติัของวตัถุของพื้นผิวท่ีแสงส่องผา่น ไม่วา่จะเป็นการสะทอ้น
ของแสง การหักเหของแสงหรือแมก้ระทัง่การเกิดเงามืดสลวัท่ีปรากฏให้เห็นในสถาปัตยกรรมนั้น 
สามารถเกิดจากปัจจยัหลายๆ ดา้นและพฤติกรรมแสงท่ีศึกษานั้น มีความสัมพนัธ์และสร้างความหมาย 
คุณค่าใหส้ถาปัตยกรรมในหลายๆ ดา้นรวมไปถึงดา้นปรากฏการณ์ดว้ยเช่นกนั ดงันั้นการศึกษาทฤษฏี
ปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรมจึงเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของแสงธรรมชาติท่ีสอดคลอ้ง
กับพฤติกรรมแสงท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ในการศึกษาคุณค่าของแสงจึงเป็นการศึกษา
ความหมายจากความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์แสงกบัการใชส้อยพื้นท่ีภายใน  

  การศึกษาทฤษฏีเก่ียวกบัแสงนั้นจึงเป็นการศึกษาเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดลกัษณะ
พฤติกรรมของแสงท่ีเกิดในเรือนพื้นถ่ิน เพื่อน าปัจจยัท่ีพบนั้นน าไปทดลองจ าลองการออกแบบ                  
ในขั้นตอนต่อไป 

ทฤษฎเีกีย่วกบัแสงและการรับรู้แสง 

 ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งก าเนิดแสงธรรมชาติท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได ้ส่งผลต่อความรู้สึกต่างๆของ
มนุษย ์ท าใหม้นุษยรั์บรู้ไดถึ้งการเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่แสงอาทิตยมี์ความแปรปรวนอยูต่ลอดเวลา
และไม่สามารถควบคุมได ้แต่แสงธรรมชาติ คือส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการใชป้ระโยชน์จาก
แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดว้า่งานสถาปัตยกรรมท่ีน าแสงธรรมชาติเขา้มา
ใช้ จะมีการเปล่ียนแปลงของแสงสีในแต่ละช่วงเวลา แสงธรรมชาติจึงช่วยสร้างบรรยากาศท่ีไม่
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สามารถคาดเดาไดใ้ห้กบัสถาปัตยกรรม ดงันั้นการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกบับริบทของ
สภาวะปัจจุบนั จึงตอ้งศึกษาความรู้เก่ียวกบัแสงเพื่อสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

 2.1.1  พฤติกรรมแสง 

 แสงจะมีลกัษณะของพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัตามคุณสมบติัของพื้นผิววตัถุท่ีแสงส่องผ่าน
หรือตกกระทบ เช่นพื้นผิวเรียบ พื้นผิวหยาบขรุขระ เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลต่อลกัษณะท่ีเกิดข้ึนของแสง
ได้เป็นอย่างมาก ลักษณะดังกล่าวคือคุณสมบัติของแสงเม่ือแสงเคล่ือนท่ีจากแหล่งก าเนิดแสงสู่
ตวักลางชนิดต่าง ๆ แสงจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป สามารถอธิบายพฤติกรรมของแสงได้
ดงัน้ี 

 1) การสะทอ้น ( Reflection ) เป็นพฤติกรรมท่ีแสงตกกระทบบนตวักลาง และสะทอ้นออกมา
โดยท่ีความถ่ีของคล่ืนแสงนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะของการสะท้องแสงสามารถแบ่ง
ลกัษณะออกไดด้งัน้ี    

 2) การหักเหของแสง  เกิดข้ึนเม่ือแสงตกกระทบด้านหน่ึงของตวักลาง (Medium) แล้วทะลุ
ผา่นไปยงัอีกดา้นหน่ึง หากไม่พิจารณาคุณสมบติัหรือลกัษณะของตวักลางท่ีแสงผา่นแลว้ มุมของแสง
ท่ีตกกระทบจะเท่ากบัมุมของแสงท่ีทะลุผา่น และแสงท่ีทะลุผา่นจะมีปริมาณของแสงคงเดิม อยา่งไรก็
ตามเม่ือแสงตกกระทบตวักลางท่ีแสงสามารถส่องผา่นไดแ้สงส่วนหน่ึงจะถูกดูดกลืนอีกส่วนหน่ึงจะ
ถูกสะทอ้นกลบั และส่วนท่ีเหลือจะทะลุผา่น หมายถึงปริมาณแสงท่ีตกกระทบจะเท่ากบัปริมาณแสงท่ี
ถูกดูดกลืนรวมกบัปริมาณแสงท่ีสะทอ้นกลบัรวมกบัปริมาณแสงท่ีทะลุผา่น อยา่งไรก็ตามคุณสมบติั
ของตวักลางท่ีแสงส่องผ่านส่งผลต่อการเกิดการหักเหของแสงในลกัษณะแตกต่างกนัออกไปและ
ลกัษณะแสงท่ีท่ีเกิดการหกัเหช่วยสร้างบรรยากาศให้กบัพื้นท่ีข้ึนอยูก่บัตวักลางท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะ
การหกัเหของแสงสามารถอธิบายไดต้ามลกัษณะของตวักลางดงัน้ี 

 3) การเกิดเงา  (Shadow)  เงาคืออาณาเขตหลงัวตัถุซ่ึงแสงท่ีฉายไปกระทบวตัถุนั้นไม่สามารถ
เดินทางไปถึงหรือไปถึงเพียงบางส่วน เงาจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีองคป์ระกอบต่างๆ คือ แสง วตัถุ และฉาก 
เม่ือแสงตกกระทบวตัถุใดๆเงาท่ีเกิดข้ึนจะมี 2 ลกัษณะ 
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พฤติกรรมแสง ลกัษณะ 
1. การสะทอ้นแสงReflection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การสะท้อนแบบกระจก ( Specular Reflection ) เป็นลกัษณะแสงเม่ือตก
กระทบบนตวักลางท่ีเป็นวตัถุทึบแสง ( Opaque Material ) ท่ีมีลกัษณะพ้ืนผิว
ท่ีมนัเรียบขดัมนั มุมท่ีแสงตกกระทบวตัถุจะเท่ากบัมุมสะทอ้น เม่ือตวักลางมี
พ้ืนผิวลักษณะเดียวกับกระจกเงาจะมีการสะท้อนในลักษณะเป็นล าแสง 
เท่ากบัมุมของแสงท่ีสะทอ้น 

 

 

 
1.2 การสะทอ้นแบบกระจาย (Diffuse Reflection) เป็นลกัษณะท่ีเกิด เม่ือแสง
เกิดการตกกระทบบนวตัถุทึบแสงท่ีมีผิวหยาบไม่เรียบสม ่ าเสมอ แสงท่ี
สะทอ้นออกมานั้นจะถูกสะทอ้นออกไปในหลาย ๆทิศทาง หากผิววตัถุท่ีไม่
เรียบนั้นมีลกัษณะไม่เรียบสม ่าเสมออยา่งสมบูรณ์ (Perfectly Diffuse Surface) 
แสงสะทอ้นท่ีไดจ้ะเป็นลกัษณะกระจายแสงแบบสมบูรณ์ (Perfectly Diffuse 
Reflection) เป็นการสะทอ้นท่ีให้แสงมีความสวา่งเท่า ๆ กนัในทุกมุมสะทอ้น 
แต่หากผิววตัถุไม่เรียบไม่สม ่าเสมอ (Semi Diffuse Surface) แสงสะทอ้นท่ีได้
จะมีลกัษณะเป็นแสงสะทอ้นแบบกระจดักระจาย (Semi Diffuse Reflection) 

 

2.การหกัเหของแสง (medium) 2.1 ตวักลางชนิดโปร่งใส (Transmission Medium) การส่องผ่านในลกัษณะน้ี
แสงจะเกิดการหักเหหรือเปล่ียนทิศทางข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของตวักลางและ
ทะลุผ่านในลักษณะเดิมของล าแสงท่ีตกกระทบ โดยสามารถมองเห็น
แหล่งก าเนิดแสงท่ีอีกดา้นหน่ึงของตวักลางไดอ้ยา่งชดัเจน ตวักลางจ าพวกน้ี 
เช่น กระจกใส เป็นตน้ 

 

 

 
พฤตกิรรมแสง ลกัษณะ 
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2.การหกัเหของแสง (medium) 2.2 ตวักลางชนิดโปร่งแสง (Translucent Medium) การส่องผ่านในลกัษณะน้ี 
แสงท่ีส่องผ่านจะมีลกัษณะเป็นแสงท่ีเกิดการหกัเหแบบกระจาย และในกรณี
น้ีจะไม่สามารถมองเห็นแหล่งก าเนินแสงท่ีอีกดา้นหน่ึงของตวักลางไดอ้ย่าง
ชัดเจน ตัวกลางจ าพวกน้ี เช่น กระจกฝ้า บานเล่ือนฝาโชจิวตัถุท่ีมีพ้ืนผิว
ขรุขระ 

 

3.การเกิดเงา (Shadow) 3.1 เงาบนวตัถุ (Attached Shadow) คือเงาท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนผิววตัถุดา้นตรง
ขา้มกบัทิศทางท่ีรับแสงโดยตรง (indirect Light) เงาท่ีเกิดข้ึนจะมีน ้ าหนักไล่
จากสวา่งไปมืด ลกัษณะดงักล่าวท าใหรั้บรู้ไดถึ้งลกัษณะของมุมหรือขอบของ
วตัถุท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการไล่น ้ าหนกัของเงาบนวตัถุจะมีความแตกต่างของน ้ าหนกั
เพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงตาของเราสามารถรับรู้ได ้
3.2 เงาท่ีทอดผ่านวตัถุ (Cast Shadow) คือเงาของวตัถุท่ีตกกระทบอีกพ้ืนผิว
หน่ึง ท่ีท าหน้าท่ีเป็นฉาก ท่ีอยู่ดา้นตรงขา้มกับดา้นท่ีรับแสง ความแตกต่าง
ของเงาภายในและความสวา่งภายนอก ท าใหเ้รารับรู้ไดถึ้งระยะลึกต้ืนของวตัถุ 
ซ่ึงตาเราสามารถแยกแยะความแตกต่างน้ีไดด้ว้ยลกัษณะจากขอบของเงา เงาท่ี
ทอดผ่านวตัถุสามารถแบ่งตามลกัษณะของแสงได ้2 แบบคือ 1.เงามืด เป็นเงา
ส่วนท่ีแสงมาไม่ถึง เกิดจากแสงในลกัษณะของแสงตรง (Direat Light) จาก
แหล่งก าเนิดแสง 2.เงามวั เป็นเงาท่ีแสงบางส่วนส่องถึงได ้อนัเน่ืองมาจากแสง
ท่ีเกิดจากการสะทอ้น หรือส่องผา่นวตัถุ (Indireat Light) 

ท่ีมา  Benjamin Stein and John S. Reynold , Mechanical and Electrical Equipment for Building. 8th 
ed. (New York : John Wiley &son Co., 1998) , 709. 

 2.1.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัแสงธรรมชาติ 

 แสงธรรมชาติเป็นรูปแบบพลังงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับทิศทาง และต าแหน่งการโคจร           
ในมุมต่าง ๆ กนัของดวงอาทิตย ์โดยปริมาณแสงธรรมชาตินั้นจะเปล่ียนแปลงไปตามวนั เวลา และ
ฤดูกาล ซ่ึงเป็นผลมาจาก การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ ซ่ึงท าให้เกิดรูปแบบ                 
ท่ีแน่นอนของทิศทาง ปริมาณแสงธรรมชาติท่ีสม ่าเสมอและคงท่ี แต่ก็มีปัจจยัหลาย ๆ อยา่งท่ีท าให้
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ปริมาณ  รูปแบบของแสงธรรมชาตินั้ นแปรเปล่ียนและไม่สม ่าเสมอ เช่น สภาพแวดล้อม สภาพ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ภยัธรรมชาติ มลภาวะ เป็นตน้ แหล่งก าเนิดแสงธรรมชาติ จากการท่ีองคป์ระกอบ
ของท้องฟ้าและสภาพแวดล้อม มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณแสงธรรมชาติ ดังนั้ น  CIE 
(Commission International de I’Eclarirage) แบ่งลกัษณะของแสงธรรมชาติออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
ตามแหล่งก าเนิดแสงได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

ตารางแสดงลกัษณะของแสงธรรมชาติ 

แสงธรรมชาติจากดวงอาทติย์ แสงธรรมชาติจากท้องฟ้า แสงธรรมชาติจากพืน้ดิน 
ความเขม้ของรังสีดวงอาทิตย์ท่ี
กระท ากบัพื้นผิวโลก ข้ึนอยู่กับ
มุมองศาของรังสี ท่ีกระท ากับ
พื้ นผิวโลกตามแต่ละภู มิภาค
ต่างๆของโลก เน่ืองจากแกน
ของโลกนั้นท ามุม 23.5 องศา ท า
ให้ ค ว าม เข้ ม ข อ ง รั ง สี ท่ี ต ก
กระทบพื้นผิวโลก มีค่าเท่ากับ
ความเข้มของรังสีปกติคูณด้วย
ค่ า  Cosine ขอ ง มุ ม รั ง สี ท่ี ต ก
กระทบตามกฎ Cosine Lawเม่ือ
ทิศทางของรังสีท ามุม 90 องศา
กบัพื้นผิวท่ีตกกระทบจะท าให้
ค่าความเข้มของรังสีต่อหน่วย
บนพื้นผิวโลกมีความเข้มมาก
ท่ีสุด และค่าจะลดลงเม่ือมุมตก
ก ระท บ เบ่ี ย ง เบ น อ อก จ าก
แน ว ตั้ ง ฉ าก กั บ พื้ น ผิ ว  ชั้ น
บรรยากาศท่ีปกคลุมโลกก็เป็น
สาเหตุท่ีท าให้ค่าความเข้มของ
รังสีดวงอาทิตยล์ดลงก่อนท่ีจะ
เดินทางลงมาถึงผิวโลก โดยรังสี

การส่องผ่านของแสงอาทิตย์
ผา่นชั้นบรรยากาศต่างๆ จะเกิด
การกระจายตัวของแสงทั่ว
ท้อ ง ฟ้ า เม่ื อก ระทบกับ ฝุ่ น 
ละอองไอน ้ า สารแขวนลอย
ต่างๆ ในแต่ละชั้นบรรยากาศ 
การกระจายตัวของแสงจาก
ทอ้งฟ้า จะพิจารณาจากปริมาณ
ของเมฆบนท้องฟ้าท าให้เกิด
ลกัษณะต่างๆ ของทอ้งฟ้าดงัน้ี 

• ท้ อ ง ฟ้ าโป ร่ ง  (Clear Sky)  
 • ทอ้งฟ้าท่ีมีเมฆเป็นบางส่วน 

 ( Partly Sky or Cloud Sky) 
 • ทอ้งฟ้าท่ีมีเมฆคลุมทึบ  

(Overcast Sky) 

 

การส ะท้อนของแส งจาก
พื้นดินมีความส าคัญส าหรับ
การออกแบบอาคารท่ีใช้แสง
ธรรมชาติ แสงท่ีเกิดข้ึนจาก
การสะท้อนจากพื้นดินเข้าสู่
ช่ อ ง เปิ ด อ าค า รนั้ น จ ะ มี
ค่าเฉ ล่ียประมาณ  10 – 15% 
ของปริมาณแสงทั้ งหมดท่ี
ผ่านช่องเปิดของอาคาร ซ่ึง
ป ริม าณ แส งส ะท้ อน จาก
พื้นดินนั้ นข้ึนอยู่กับลักษณะ
ของพื้นผวิท่ีสะทอ้นแสง 
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บางส่วนจะถูกดูดกลืนในชั้ น
โอโซน ฝุ่ นละออง และ ไอน ้ า 
บางส่วนถูกสะท้อนกลับด้วย
เมฆ และบางส่วนถูกกระจาย
ออกด้วยโมเลกุลในบรรยากาศ 
รังสีท่ีตกกระทบพื้นผิวโลกก็จะ
สะทอ้นกลบัสู่บรรยากาศ และมี
ส่วนหน่ึงท่ีตกลงสู่ผิวโลกแล้ว
ถูกดูดกลืนไว ้รังสีในส่วนน้ีจะ
เปล่ียนรูปจากพลงังานแสงเป็น
พ ลั ง ง าน ค ว าม ร้ อ น  ท า ให้
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมบน
โลกสูงข้ึน ซ่ึงข้ึนอยู่กับสภาพ
ของชั้นบรรยากาศในช่วงเวลา
ต่างๆ ท่ีมีปริมาณความแตกต่าง
ของไอน ้ า  ห มอกควัน  และ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท าใหป้ริมาณ
ความเข้มรังสีดวงอาทิตยใ์นแต่
ล ะภู มิ ภ าคของโล ก มี ค วาม
แตกต่างกนัออกไปตามวนัเวลา 
และฤดูกาล  

ท่ีมา  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sugarandbananaleaf&group=14 

 2.1.3   แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม 

แสงธรรมชาติคือแสงท่ีไดม้าเปล่า แสงธรรมชาติท่ีน ามาใชใ้นอาคาร คือแสงท่ีไดรั้บโดยตรงจากดวง
อาทิตยแ์ละแสงท่ีเกิดข้ึนจากการสะทอ้นจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก อธิบาย คือแสงท่ีสะทอ้นจากพื้น
และส่ิงแวดล้อม รวมถึงแสงสะท้อนจากสภาพภายในของพื้นท่ีใช้สอยเอง ดังนั้ นลักษณะความ
แปรปรวนของแสงอาทิตยท่ี์เกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัสภาพทอ้งฟ้าเป็นหลกั แสงคือองคป์ระกอบหน่ึงของ
สถาปัตยกรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละปรากฏอยูต่ามรูปทรงของพื้นท่ีอาคารจึงมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาทั้งปริมาณและคุณภาพของแสง การท่ีแสงซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง ตกกระทบลงบนรูปทรงท่ี
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หยุดน่ิง คงท่ี แสงและเงาท่ีพาดผา่นนั้นจะแสดงออกถึงความเคล่ือนไหวของแสงจึงท าให้รับรู้ถึงการ
เปล่ียนแปลงของแสงในพื้นท่ีอาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 

 แสงกบัพื้นท่ีว่าง (Light Revealing Space) ท่ีว่างในงานสถาปัตยกรรมหมายถึงท่ีท่ีมีการปิด
ล้อมซ่ึงในบางคร้ังพื้ น ท่ีว่างต้องอาศัยแสงเป็นตัวสร้างพื้ น ท่ี ปิดล้อม โดยพื้ น ท่ีว่างในงาน
สถาปัตยกรรมนั้ นไม่ได้เพี ยงแต่รับ รู้จากการมองเห็นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าไปภายใน
สถาปัตยกรรมนั้นจึงจะรับรู้ถึงความหมายได้ตามประสบการณ์ของแต่ละคน โดยแสงจะเป็นตวั
ประสานพื้นท่ีวา่งและส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกนัเพื่อให้ผลของความสวา่งและบรรยากาศของงาน
สถาปัตยกรรมจะแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนมากข้ึนเม่ือแสงเปล่ียนไปสภาวะแวดล้อมก็จะมี
ความหมายท่ีเปล่ียนไปในเชิงการรับรู้ของพื้นท่ีว่างนั้นๆ ซ่ึงการรับรู้ของคนเราต่อพื้นท่ีว่างจะอยู่
ภายใตพ้ื้นฐานของประสบการณ์ท่ีผา่นมา และทศันคติเร่ิมแรกของบุคคล  

 แสงกับการเช่ือมต่อพื้นท่ีภายในและภายนอก (Light Connecting Inside and Outside) การ
ก าหนดความสัมพนัธ์พื้นท่ีภายในและภายนอกจะปรากฏออกมาในลักษณะของเปลือกนอกของ
อาคาร และลกัษณะช่องเปิดของอาคารท่ีจะให้แสงเขา้มามีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภายนอกและภายใน การจดัช่องเปิดให้มีความต่อเน่ืองระหวา่งภายนอกและภายในนั้นจะท าให้อาคาร
มีชีวิตชีวามากข้ึน มีความเคล่ือนไหวมากข้ึนในเร่ืองของเงาท่ีตกกระทบสู่ผนงัอาคารเป็นการเช่ือมโยง
ธรรมชาติท่ีมีอยูภ่ายนอกเขา้มาสู่ภายใน 

               2.1.4  แสงกบัการสร้างความหมายในสถาปัตยกรรม 

  การสร้างความหมายทางสถาปัตยกรรมดว้ยแสง เป็นลกัษณะบทบาทดา้นลึกของแสงในเชิง
การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างไปจากบทบาทของการออกแบบแสงในยคุก่อน มนุษยต์อ้งการ
แสงเพื่อการมองเห็นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อตอบสนองดา้นจิตใจและท าให้เกิดการเรียนรู้ 
การใชแ้สงออกแบบสถาปัตยกรรมจะตอ้งสามารถสนองความตอ้งการแสงได ้ความตอ้งการแสงของ
มนุษยส์ามารถจ าแนกไดด้งัน้ีคือ 

 ความตอ้งการแสงเพื่อบ่งบอกเวลา  การเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยเ์ป็นตวัก าหนดเวลาในช่วง
กลางวนัท่ีมนุษยใ์ช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพราะสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากปริมาณแสงท่ีมาก 
และเวลากลางคืนท่ีมนุษยห์ยุดกิจกรรมเน่ืองจากไม่สามารถมองเห็นไดถ้นดันกั ในทางกลบักนัมนุษย์
สามารถทราบเวลาได้จากการสังเกตต าแหน่งจากดวงอาทิตยแ์ละความมืดสว่าง จะเห็นได้ว่าการ
เปิดรับแสงธรรมชาติจะใหป้ระโยชน์ดา้นการรับรู้เวลาของมนุษย ์ซ่ึงเป็นการรับรู้ตามธรรมชาติ 
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 ความตอ้งการแสงเพื่อให้สามารถรับรู้รูปทรงของวตัถุการท่ีแสงตกกระทบวตัถุแลว้เกิดการ
ไล่ความเขม้ของแสงและเงาข้ึนบนวตัถุ ท าให้มนุษยส์ามารถทราบรูปทรงของวตัถุ รับรู้ความลึกและ
ระยะใกลไ้กลได ้มีประโยชน์ในการกะระยะและท าให้สามารถคาดเดาปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกบั
วตัถุไดท้ั้งน้ีแสงท่ีตกกระทบวตัถุจะตอ้งมีปริมาณมากเพียงพอท่ีจะท าให้มนุษยม์องเห็น โดยคุณภาพ
ของแสงจะมีมากนอ้ยก็ตามความส าคญัในการมองเห็นนั้นๆ โดย ทัว่ไปแลว้ แสงควรท าให้เกิดภาพท่ี
ชดัเจนและสีท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 2.1.5  ความหมายของแสงในงานสถาปัตยกรรม  

 ลกัษณะของแสงธรรมชาติมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาสามารถสร้างแนวความคิด
หรือความหมายในเชิงนามธรรมในสถาปัตยกรรมไดใ้นหลายแนวทางดงัน้ี แสงกบัภาพลกัษณ์ของ
ธรรมชาติ  แสงสามารถแสดงถึงจิตวิญญาณของสถานท่ี โดยเฉพาะลักษณะของธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของสถานท่ีนั้นๆ คือแสงสามารถสร้างความทรงจ าคนกบัสถานท่ี อีกทั้งยงัสร้างความ
ผอ่นคลายให้กบัจิตใจไดอี้กดว้ย แสงและการเปล่ียนแปลงของเวลา แสงเป็นส่ิงท่ีสร้างประสบการณ์
การรับรู้เก่ียวกบัเวลามาชา้นาน ในอดีตมีสถาปัตยกรรมจ านวนมากท่ีใชแ้สงในการส่ือความหมายถึง
เวลา เช่น ทิศทางของเงาท่ีเกิดข้ึน สีของบรรยากาศตามฤดูกาล แสดงถึงอุณหภูมิ เป็นตน้ การใชแ้สง
ในการส่ือความหมายในเชิงอุปมา คือการแสดงของลกัษณะของ 

 สถาปัตยกรรมท่ีมากกว่าความเป็นจริงทางกายภาพ โดยใช้แสงในการส่ือความหมาย
เปรียบเทียบ เช่นเปรียบเทียบวา่ “แสงคือภาพลกัษณ์ของธรรมชาติ”  การเปรียบเทียบลกัษณะดงักล่าว
จะตอ้งมีการแสดงถึงท่ีมาท่ีไปและความคลา้ยคลึงทางลกัษณะร่วมหรือทางดา้นความหมายท่ีเกิดข้ึน                 
การอุปมาโดยใช้แสงในการส่ือความหมายทางสถาปัตยกรรม เป็นการแสดงออกทางแนวความคิด           
ท่ีบางคร้ังไม่สามารถรับรู้ลกัษณะดงักล่าวไดโ้ดยตรง 

 2.1.6  ความส่องสว่าง  

ความส่องสวา่ง คือ ปริมาณแสงท่ีตกกระทบบนพื้นท่ีหน่วยใดๆ แนวทางการก าหนดค่าส่องสวา่งของ
พื้นท่ีส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารควรจะเหมาะสมกบัลกัษณะกิจกรรม และการใชส้อยประโยชน์ภายใน
พื้นท่ี เม่ืออธิบายถึงความสว่างคือการตอบสนองด้านความคิดต่อค่าความสว่างในพื้นท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นดว้ยตาเปล่า ลกัษณะความสวา่งของแสงเราสามารถรับรู้ไดจ้ากการเปรียบเทียบคุณภาพของ
การสะทอ้นแสงบนวตัถุนั้น ๆ ต่อสภาพรอบขา้งว่ามีลกัษณะท่ีสวา่งกว่าหรือมืดกวา่ ความแตกต่างน้ี 
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เรียกวา่ ความต่างของความสวา่ง ซ่ึงค่าความต่างน้ีจะเป็นตวัช่วยอธิบายอตัราความสวา่งท่ีเกิดข้ึน การ
รับรู้ถึงความส่องสวา่งส่งอิทธิพลต่อการมองเห็นลกัษณะต่างๆ ของวตัถุ 

 ค่าความสว่างแสง  แสงสว่างธรรมชาติเป็นแสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีความ
เห ม าะส ม สู ง สุ ด ส าห รับ ก าร ใช้ ง าน ข อ งม นุ ษ ย์  แ ล ะ ปั จ จุ บั น ได้ รั บ ก ารพิ สู จน์ ท าง                          
วิทยาศาสตร์แล้วว่ามนุษยมี์ความพึงพอใจในแสงสว่างธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในห้องท างานหรือ            
ในร้านคา้ต่างๆ ในโรงเรียนท่ีใช้แสงสว่างธรรมชาติ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้น 
แสงสวา่งธรรมชาติยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบคือ เป็นแสงสวา่งท่ีไดม้าเปล่าๆ ไม่ตอ้งลงทุน และสามารถใชง้าน
ไดต้ลอดช่วงเวลาใช้งานของอาคารท่ีมีการใช้งานในเวลากลางวนั ส าหรับประเทศไทย ซ่ึงตั้งอยู่ใน
เขตอากาศแบบร้อนช้ืน มีอากาศร้อนตลอดทั้ งปี การน าแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาช่วยในการ             
ส่องสวา่งภายในอาคาร นบัวา่เป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของผูอ้อกแบบมาก เน่ืองจากแสงสวา่งจะ
น าเอาความร้อนเขา้มาในอาคารด้วย และความร้อนก็เป็นส่ิงตอ้งห้ามส าหรับอาคารในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาคารท่ีมีการปรับอากาศ เพราะความร้อนจะท าให้ภาระของการปรับอากาศสูงข้ึน 
ดังนั้ นการน าแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาใช้งานในอาคารจึงต้องหลีกเล่ียงรังสีดวงอาทิตย์โดยตรง 
(Direct Sunlight) และเลือกใช้เฉพาะแสงสว่างจากรังสีแบบกระจาย (Diffuse Daylight) เท่านั้ น 
ประเทศไทยในเขตร้อนท่ีอยูใ่กลเ้ส้นศูนยสู์ตร จะมีความยาวของช่วงกลางวนัประมาณ 12 ชัว่โมงต่อ
วนั ดงันั้นอาคารท่ีใช้งานในช่วงกลางวนั เช่น อาคารส านกังานและสถานศึกษาจึงสามารถออกแบบ
ใหใ้ชง้านแสงสวา่งธรรมชาติเป็นแสงสวา่งหลกัส าหรับอาคารไดต้ลอดช่วงเวลาการใชง้านของอาคาร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8  แสดงปริมาณสวา่งของแหล่งแสงสวา่งชนิดต่างๆ 

ท่ีมา http://www.thaiengineering.com(-Daylight-Use-Buildings) 
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 จากแผนภาพ เม่ือเปรียบเทียบปริมาณแสงสวา่งของรังสีอาทิตยโ์ดยตรง รังสีกระจายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงนอ้ยตลอดทั้งวนั ซ่ึงท าให้ง่ายในการออกแบบอาคารและระบบช่องเปิดอาคารเพื่อการน า
แสงสวา่งมาใช ้หากเปรียบเทียบแสงสวา่งจากรังสีกระจายกบัหลอดฟลูออเรสเซนต ์จะพบวา่ ปริมาณ
แสงสว่างท่ีไดจ้ากรังสีกระจาย จะมีค่าสูงกวา่ปริมาณแสงสว่างท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในห้องถึงประมาณ 2 
เท่า ขณะท่ีปริมาณความร้อนท่ีมาพร้อมกบัรังสีกระจายน้ีมีค่าไม่แตกต่างไปจากความร้อนท่ีได้จาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ และท่ีส าคญัคือ แสงสว่างท่ีไดเ้ป็นแสงสวา่งท่ีไดเ้ปล่า  ค่าความส่องสวา่งของ
แสงสวา่งธรรมชาติท่ีไดจ้ากรังสีกระจายบนพื้นผิวระนาบภายนอกอาคารในช่วงกลางวนั จะมีค่าอยู่
ระหวา่ง 10,000-20,000 ลกัซ์ แสงสวา่งท่ีสามารถผา่นเขา้มาในอาคารจะมีค่าเพียงประมาณ 2-3% ของ
ค่าความส่องสวา่งท่ีภายนอกอาคารเท่านั้น เม่ือแสงสวา่งธรรมชาติเขา้มาในหอ้งผา่นทางหนา้ต่าง ช่อง
เปิด หรือผนงัท่ีมีความโปร่งแสง เช่น ฝาโชจิในเรือนญ่ีปุ่น แมก้ระทัง่ผนงัท่ีมีความพรุน เช่น  ไมไ้ผใ่น
เรือนพื้นถ่ินภาคเหนือ ลกัษณะค่าความส่องสวา่งท่ีบริเวณใกลก้บัช่องเปิดหรือบริเวณท่ีแสงตกกระทบ
กบัพื้นผิวผนงัจะมีค่าสูงกวา่บริเวณท่ีอยูลึ่กเขา้ไปในพื้นท่ีภายใน และค่าความส่องสวา่งของแสงสวา่ง
ท่ีเหมาะสมกบัใชง้านในพื้นท่ีภายในสามารถอธิบายไดต้ามตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.1  ตารางค่าความส่องสวา่งของแสงสวา่งท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมในพื้นท่ี 

ลกัษณะกจิกรรม Illuminance 
(lux) 

ลกัษณะแสงที่
มองเห็น 

การอ้างองิบริเวณของ
การใช้งาน 

พื้นท่ีท่ีไม่ตอ้งการแสงมาก เช่น
ทางเดินและพื้นท่ีใชง้านภายนอก 

 

20-50 สวา่งนอ้ย บริเวณพื้นท่ีโดยทัว่ไป 

พื้นท่ีท่ีมีการใชง้านชัว่คราว เช่น
ทางเดินภายใน และการแวะผา่น
ระยะเวลาสั้นๆ 

 

50-100 

พื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ชท้  างาน
แบบต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ๆ 

 

100-200 สวา่งปานกลาง บริเวณพื้นท่ีใชง้าน 

ลกัษณะกิจกรรม Illuminance (lux) ลกัษณะแสง            
ท่ีมองเห็น 

การอา้งอิงบริเวณของ
การใชง้าน 

 
พื้นท่ีท่ีใชส้ายตาไม่มาก เช่นใน
โรงงานช้ินงานขนาดใหญ่ 

200-500 สวา่งปานกลาง บริเวณพื้นท่ีใชง้าน 

พื้นท่ีท่ีใชส้ายตามาก เช่นงาน
เขียนแบบ 

500-1000 

พื้นท่ีท่ีใชส้ายตามากเป็นพิเศษ 1000-2000 
พน้ท่ีท่ีใชส้ายตาเพื่อการท างาน
มากเป็นพิเศษ 

มากกวา่ 2000 สวา่งมาก บริเวณพื้นท่ีใชง้าน 
และพื้นท่ีทัว่ไป 

ท่ีมา  B.Stein and J.Reynolds , Mechanlcal and Electrical Equipment for Building , 11th ed.             
(New York : John Wiley & Sons co., 1998) , 1058 (อา้งถึงใน อวรุิทธ์ อุรุพงศา)  
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จากตารางค่าความส่องสวา่งของแสงสวา่งท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมในพื้นท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
ในกลุ่มแรกคือกลุ่มค่าความสว่างน้อย ค่อนขา้งสลวัและทัว่ไปจะเหมาะกบัการใช้พื้นท่ีท่ีไม่ตอ้งใช้
แสงสว่างมากคือพื้นท่ีส่วนตวั หรือพื้นท่ีส าหรับมองเห็นทั่วไปรวมไปถึงพื้นท่ีท่ีใช้ท  ากิจกรรม
ชัว่คราว โดยค่าความสวา่งแสงจะอยูท่ี่ 20-200 lux  ในกลุ่มท่ี 2 คือค่าความสว่างแสงลกัษณะแสงเงา
ปานกลางท่ีเหมาะส าหรับพื้นท่ีท างานหรือพื้นท่ีท่ีมีเล็กไปถึงขนาดกลาง เช่นพื้นท่ีอ่านหนงัสือ เขียน
หนังสือทัว่ไป พื้นท่ีท ากิจกรรมท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมาก โดยค่าความสว่างแสงจะอยู่ท่ี 200-
2000 lux  และกลุ่มสุดทา้ยคือค่าความสว่างมาก เหมาะส าหรับพื้นท่ีตอ้งใช้แสงเพื่อความชัดเจนใน
การมองเห็นขณะท ากิจกรรมในพื้นท่ีท่ีเล็กมากๆ หรือจุดท่ียากในการมองเห็น ร่วมไปถึงห้องผ่าตดั 
เป็นตน้ โดยค่าความสวา่งแสงจะอยูท่ี่ 2000-20000 lux จากขอ้มูลดงักล่าวอธิบายไดว้า่การออกแบบค่า
ความสว่างแสงในพื้นท่ีต่างๆนั้นควรค านึงถึงกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของสถาปัตยกรรมด้วย
เช่นกนั เหล่าน้ีมีผลต่อการดึงดูดความสนใจใหก้บัพื้นท่ีและยงัสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบัพื้นท่ี
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2) การออกแบบแสงสว่างในสถาปัตยกรรม ในการศึกษาการออกแบบแสงสว่างเพื่องาน
สถาปัตยกรรมบทความ เร่ือง  “ความหมายและบทบาท  ศาสตร์การออกแบบแสงสว่าง                               
ในสถาปัตยกรรม” (วรรณภา พิมพว์ิริยะกุล,2549) ไดอ้ธิบายไวว้า่ในอดีตมนุษยจ์ากทุกอารยธรรมต่าง
ก็ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติและแสงจากเทียน หรือน ้ ามนั เพื่อวตัถุประสงค์หลายอย่างดว้ยกนั
ความเขา้ใจของสถาปนิกในอดีต เก่ียวกบัมิติต่างๆ ของแสง ท่ีเอ้ือกบัพฤติกรรมการใชง้านท่ีเหมาะสม 
ท่ีมีผลกบัการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษยแ์ละความงามในการออกแบบสถาปัตยกรรม ท าให้เกิด
การรังสรรค์สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่า ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุดคือการใช้แสงในสถาปัตยกรรมเพื่อ
ศาสนาต่างๆ ต่อการน าเอาแสงสวา่งมาตอบสนองกิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั หรือการใช้
งานท่ีค านึงถึงความแตกต่างของกลุ่มผูใ้ช้ในงานสถาปัตยกรรมหลากประเภท ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีเพื่อ
การอยู่อาศัย พื้นท่ี เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ พื้ นท่ี เพื่อการศึกษา พื้นท่ีสันทนาการ พื้นท่ี เพื่อการ
รักษาพยาบาล และยงัรวมถึงพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมทางศาสนา ก็มีรายละเอียดและความซบัซ้อนมาก
ข้ึนไปด้วย เพราะพื้นท่ีแต่ละประเภทท่ีมีขนาดความกวา้งยาวสูงของท่ีว่าง และรายละเอียดทาง
สถาปัตยกรรมภายในและความตอ้งการทางกายภาพ และจิตใจ อารมณ์ท่ีแตกต่างกนั ยอ่มตอ้งการแสง
สว่างท่ีแตกต่างกนั ตระหนกัวา่แสงเป็นส่ือท่ีส าคญัในการสรรค์สร้างสถาปัตยกรรม เพราะศกัยภาพ
ของแสงท่ีมีผลต่อการรับรู้และอารมณ์ของมนุษย์ท าให้การให้แสงสว่างในท่ีว่างอย่างมีศิลปะ 
กลายเป็นส่วนท่ีเติมเต็มให้กบังานสถาปัตยกรรม  ในขณะเดียวกนัแสงก็เป็นส่ือท่ียากต่อการใช ้เพราะ
แสงเป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ การออกแบบแสงสว่างในท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม จึงต้องอาศัย               
การจินตนาการเป็นส าคญั ไม่วา่ในปัจจุบนัจะมีเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ในการช่วยสร้างภาพบรรยากาศ
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ของแสงสวา่งให้ดูเหมือนจริงไดก้็ตาม แต่จินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องผูอ้อกแบบเท่านั้นท่ี
เป็นส่ิงก าหนดวา่บรรยากาศของแสงควรเป็นอยา่งไร  

     แต่เม่ืออธิบายเป็นหลกัเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์นั้นเพื่อให้สามารถเขา้ใจถึงความหมายและ
บทบาทของน ้ าหนกัแสงเงา หรือความสลวักบัแสงสวา่ง สัดส่วนต่างๆ ในการมองเห็น ความต่างของ
แสงเงา และองคป์ระกอบของน ้ าหนกัแสงเงา ระดบัความเขม้ของแสงนั้นควรอยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ 
จึงจะช่วยส่งผลต่อการรับรู้การมองเห็นวตัถุและสีต่างๆ  อตัราส่วนแสงและความสลวัท่ีพอเหมาะนั้น 
ย ังกระตุ้นความต้องการทางกายภาพ จิตใจ อารมณ์ได้ อัตราส่วนค่าความต่างแสงในงาน
สถาปัตยกรรมนั้นส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ี สร้างบรรยากาศและความงามในสถาปัตยกรรมไดเ้ป็น
อย่างดี  การออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะของการใช้แสง การออกแบบแสงในสถาปัตยกรรมต้องเป็นมากกว่าการให้การส่องสว่างท่ี
เพียงพอตามกฎหมายหรือมาตรฐานใดๆ แต่จ าเป็นตอ้งส่งเสริมคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมนั้นๆ 
ดว้ย  ค  าจ  ากดัความของงานการออกแบบแสงสว่างท่ีให้ไวโ้ดย Craig DiLouie และ Eric Strandberg  
(ท่ีมา lighting encyclopedia www.lightingacademy.org) 

ทฤษฏีปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม 

              ทฤษฎีและแนวคิดเร่ือง “ปรากฏการณ์วิทยา” เขา้มาใช้ร่วมกบัสถาปัตยกรรมโดยเป็นการ
อธิบายความส าคัญของ “คน” ท่ี มี ต่องานสถาปัตยกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง “คน” และ
“สภาพแวดล้อม” การเปล่ียนแปลงสถานะของสภาพแวดล้อม (Surrounding or Environment) ไปสู่
พื้นท่ี (Space) และไปสู่ถ่ินท่ี (Place) ได้เม่ือระดับของการ “ก้าวล ้ า” หรือ “ก้าวข้าม” จากมิติทาง
กายภาพไปสู่มิติทางนามธรรมเกิดข้ึน “ปรากฏการณ์วิทยา” เม่ือน ามาใช้กบังานสถาปัตยกรรมแล้ว
สามารถท่ีจะเขา้ใจไดว้า่ สถาปัตยกรรมเป็นเสมือนรูปธรรมท่ีเอ้ือใหเ้กิดการปรากฏการณ์ 

 ผูเ้ขียนเร่ืองปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม (ทิพยสุ์ดา)ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือส าหรับการ
บนัทึกปรากฏการณ์ไวว้่า เคร่ืองมือในการบนัทึกปรากฏการณ์ท่ีดีท่ีสุดคือ “กายและใจ” เป็นเคร่ือง
บนัทึกความทรงจ า ความฝัน ความนึกคิด ท่ีสามารถยอ้นกลบัไปในอดีต มุ่งเนน้ใหเ้ห็นวา่ “ความรู้สึก” 
มีความส าคญัสามารถสะท้อนออกมาจากต าแหน่งของอตับุคคล (the Subject) และมุมมองของอตั
บุคคลนั้ น เกิด ข้ึนจากการสอดผสานข้ึนมาจากสภาพแวดล้อม ห รือถ้าพูดอีกอย่างหน่ึงคือ 
สภาพแวดล้อมทั้ งหมดเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดสร้างอัตบุคคล  “Phenomenology in 
Architecture” ท าหน้าท่ี เสมือนกับการก าหนดหรือการตีความ  “บทบาท” คุณค่าความงามของ
สภาพแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงสถานะจากประสบการณ์เป็นปรากฏการณ์จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือเรา
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เขา้ใจความหมายของ “สภาวะของการเป็นอยู”่ บทบาทและหนา้ท่ีของศิลปินและสถาปนิก คือเป็นผูท่ี้
สามารถ “ปรับเปล่ียน” หรือ “จบั” (Capture) ความรู้สึกให้ออกมาเป็นผลลพัธ์ได้ เป็นคนท่ีท าหน้าท่ี
ในการเช่ือมต่อระหวา่ง “ความรู้สึก” และ “ผลลพัธ์” ท่ีสามารถแสดงหรือกระตุน้ความรู้สึกของผูค้น
ได้ การคล่ีคลายหรืออธิบายสถาปัตยกรรมในมิตินามธรรมจะสามารถยอ้นกลับไปสร้างให้เกิด
“ปรากฏการณ์” ในสถาปัตยกรรมได ้ “หนา้ท่ีใชส้อย” บางคร้ังเกิดจาก “การรับรู้” บางคร้ังเกิดจากการ
กดัเซาะหรือรูปแบบการเคล่ือนไหวของธรรมชาติ  ดงันั้นปรากฏการณ์วิทยา คือ การกลบัไปพิจารณา
ส่ิงต่าง ๆ อย่างท่ีมนัเป็น หรือ “Return to thing in itself” การประกอบสร้างข้ึนเป็นรูปทรงมิติทาง
กายภาพท่ีเน้นไปถึง  “อิทธิพลของดินฟ้าอากาศ” ท่ีมีผลต่อการเกิดข้ึนของรูปร่างและรูปทรง
โดยเฉพาะการพดูถึงการออกแบบท่ีจ าเป็นตอ้งอ่อนนอ้ม ถ่อมตนเป็นไปตามธรรมชาติและไปเป็นตาม
สภาพแวดลอ้มท่ีเรียนรู้จากท่ีตั้ง  

 2.2.1 ปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม 

 จากการศึกษาทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยาของนักปรัชญาชาวเยอรมนั Martin Heidegger ได้
อธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัมนุษยแ์ละธรรมชาติไวว้า่ ในยุคสมยัก่อนมนุษยก์บัธรรมชาติมีความสัมพนัธ์
กนัโดยท่ีมนุษยเ์ช่ือในศรัทธา ความศกัด์ิสิทธ์ิและยอมรับปรากฏการณ์ธรรมชาติ     ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
เช่น ลม แสงอาทิตย ์อากาศ อุณหภูมิ เป็นตน้ จนมาถึงในยุคสมยัใหม่ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
ธรรมชาติเร่ิมออกห่างจากกนัเน่ืองจากการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายท่ีเขา้มามี
บทบาท สามารถพิสูจน์และอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้จึงส่งผลใหค้วามเช่ือ 
ความศรัทธา ความศกัด์ิสิทธ์ิในธรรมชาติของมนุษยเ์ร่ิมหายไป และเทคโนโลยีท่ีชาวตะวนัตกคน้พบ
เหล่าน้ียงัส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวตะวนัออกท่ีมีความศรัทธาในธรรมชาติมากเช่นกนั ได้มี
นักเขียนชาวญ่ีปุ่น จุนิชิโร  ทานิซากิ เขียนพรรณนาเก่ียวกับความแตกต่างของแสงสลัวของชาว
ตะวนัออกกบัชาวตะวนัตกไวว้า่ ชาวตะวนัออกเช่ือในความมืดในยามค ่าคืน ธรรมชาติสร้างใหมี้ความ
สวา่งและความมืดเท่าๆ กนั พอดีกบัความตอ้งการในการด ารงชีวิตอยู ่มนุษยใ์นอดีตปฏิบติัตนด าเนิน
ชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จากขอ้ดงักล่าวพบวา่ในอดีตมนุษยแ์ละธรรมชาติมีความสัมพนัธ์
กนัเช่นเดียวกบัวถีิชีวติของชาวตะวนัตก ทานิซากิอธิบายวา่เม่ือโลกกา้วเขา้สู่ยคุสมยัใหม่ ชาวตะวนัตก
คิดคน้ท าทุกอยา่งเพื่อก าจดัความมืด ดว้ยเหตุน้ีการน าเขา้มาของแสงประดิษฐ์จึงท าให้ความเงียบสงบ 
ความมืดสลวัและการรับรู้ความงามในสถาปัตยกรรมค่อยๆ หายไป เม่ือความทนัสมยัเขา้มาแทนท่ีจึง
น าไปสู่การลดความส าคญั คุณค่า ความงาม และประโยชน์ของแสงสลวัและแสงธรรมชาติไป และใน
ปัจจุบันได้มีนักออกแบบ และสถาปนิกหลายท่านให้ความส าคัญกับการน าปรากฏการณ์แสง
ธรรมชาติมาใชใ้นงานออกแบบ ดงัเช่นงานออกแบบของ ทาดาโอะ อนัโด ไดอ้อกแบบรูปทรงอาคาร
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ในลกัษณะต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ดา้นต่างๆ ของมนุษย ์การน าปรากฏการณ์แสงธรรมชาติมาใชเ้พื่อ
สร้างความสัมพนัธ์กบัรูปทรงของอาคารและกระตุน้ส านึกของมนุษยก์บัธรรมชาติ ในหนงัสือ รู้สึก
และนึกคิดเรขาคณิตของทาดาโอ อันโด ได้อธิบายถึงการรับรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาปัตยกรรมกบัแสงธรรมชาติไวว้่า อาคารท่ีอนัโดสร้างข้ึนไม่ได้สร้างจากความคิดแต่สร้างจาก
ประสบการณ์แห่งพื้นท่ีของการด ารงอยู่ ถึงแมอ้าคารท่ีอนัโดออกแบบจะเป็นอาคารผนงัคอนกรีตแต่
อนัโดก็สามารถน าปรากฏการณ์แสงธรรมชาติมาเป็นตวักระตุน้การรับรู้ การเช่ือมโยงมนุษยธ์รรมชาติ
ได้เป็นอย่างดี แสงท่ีส่องผ่านช่องว่างของส่ิงก่อสร้างเข้ามาภายในท าให้มนุษย์ท่ีอาศยัพื้นท่ีนั้ นๆ 
สามารถเขา้ใจถึงการด ารงอยู่ของตวัเองท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม (being-in-the-world) ตวัอย่างเช่น 
วิหารแห่งแสง เป็นการออกแบบอาคารท่ีไม่ยอมให้พื้นท่ีเผยแง่มุมออกมาอย่างชัดเจน ภายในมี
ทางเดินท่ีซบัซ้อนเป็นทางเดินบีบแคบ และหักมุม เช่นน้ีจะช่วยกระตุน้ความทรงจ าระหวา่งเดิน และ
เม่ือเดินเขา้ไปภายในวิหารจะพบแสงท่ีลอดผา่นผนงัคอนกรีตเขา้มาภายในเป็นรูปทรงของไมก้างเขน 
แสงน้ีก็ช่วยกระตุน้ถึงความศรัทธาไดเ้ป็นอยา่งดี  อนัโดเป็นสถาปนิกท่ีเคารพในความเปล่ียนแปลง
อนัลึกล ้าท่ีเกิดข้ึนบนระดบัของความไม่แน่นอนของพลงังานแสง และแสง คือมาตรวดัเวลาท่ีอนัโดใช้
ในการออกแบบเสมอ และเช่ือว่าล าแสงท่ีเป่ียมไปด้วยพลงังานของดวงอาทิตย ์คือตวักลางพื้นฐาน      
ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งความรู้สึกของมนุษยแ์ละพื้นท่ีนั้นๆ โดยอาศยัความแตกต่างในเร่ืองของทิศทาง มุม
ของแสง ความเขม้ขน้และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแสงกบัความมืด ปรากฏการณ์แสงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีก็จะ
ข้ึนอยู่กับสถานท่ี ฤดูกาลและเวลาของแต่ละวัน จากแนวคิดและวรรณกรรมท่ีศึกษาเหล่าน้ี             
ช่วยอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ แสงธรรมชาติมีคุณค่าต่อสถาปัตยกรรม และ
ปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม คืออีกปรากฏการณ์หน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยเช่ือมโยงมนุษย์กับ
ธรรมชาติไม่ใหต้ดัขาดจากกนั  

   ใจความของปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม คือสถาปัตยกรรมท่ีท าให้มนุษย์รับรู้ 
ตระหนกั ส าเหนียก ต่อการมีอยูข่องตวัตน (being) ท่ีสัมพนัธ์กบัอิทธิพลของโลกและสภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาติภายนอก โลกท่ี มีการเป ล่ียนแปลง และแสงก็ เป็นตัวแทนของธรรมชาติท่ี ส่ือถึง                      
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสงทีส่่งผลต่อการรับรู้พืน้ที ่

   จากการศึกษาบทความ The poetics of space ในเชิงการรับรู้พื้นท่ีและความทรงจ าของคนได้
อธิบายวา่บา้น ถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่ีสะทอ้นถึงการกระตุน้ความทรงจ าผ่านทางปรากฏการณ์ในเชิง
คุณค่าของพื้นท่ีภายในไดเ้ป็นอยา่งดีโดยอธิบายผา่นค าศพัท ์3 ค าน้ีคือ 
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   1. Original shell 

   2. Daydream 

   3. Intimacy 

               Original shell  เวลาเราระลึกถึงบ้านความทรงจ าท่ีนึกได้จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ 1. แบบ
กระจัดกระจายนึกถึงจุดต่าง ๆ ห้อง ซอกลืบท่ีคุ้นเคย (intimacy) 2. แบบภาพรวม บ้านทั้ งหลัง                 
ทุกอย่างท่ีเรียกว่าบา้น ความทรงจ าท่ีเราคิดถึงบา้น บา้นจะเป็นมากกว่าท่ีพกัหรือเกาะก าบงั “บา้น” 
ต้องสร้างหรือให้ความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นธรรมชาติกับความเป็นส่ิงของ
(คอนกรีต) ออกจากกัน ในศาสตร์ด้านปรากฏการณ์วิทยาการอธิบายค าว่าบ้านจะเร่ิมจากเร่ือง                    
ท่ีส าคญัท่ีสุดและเล็กท่ีสุด กล่าวคือท่ีอยูอ่าศยัทุกๆท่ีมีประวติัความเป็นมาแมก้ระทัง่บา้นคนรวยท่ีสุด
หรือบา้นคนจนก็ตาม ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ คือท่ีมาท่ีไปหรือพื้นเพนั้นๆ ก่อน (Original shell) 
การให้ความจ ากดัค าวา่บา้นตอ้งใชว้ิธีผา่นความคิดความทรงจ าและความฝัน ความทรงจ าต่อพื้นท่ีนั้น
จะถูกเก็บไวใ้นความทรงจ าเสมอ ในขณะท่ีไม่สนใจหรือมองผ่านมนัจะกลายเป็นแค่ส่ิงธรรมดา             
แต่เม่ือใดท่ีเขา้ไปมีประสบการณ์หรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้นมนัจะกระตุน้ให้เกิดความฟุ้ง (daydream) 
บา้นท่ีสถานท่ีท่ีวิเศษสุดของการนึกคิด ความทรงจ า ความฝันของมนุษย ์ดงันั้น Original shell) คือ
บา้นท่ีเต็มไปดว้ยความทรงจ า ความฝันและอดีตของผูอ้ยู่อาศยั ซ่ึงบา้นตน้แบบ (Original shell) ของ
แต่ละคนก็จะแตกต่างกนัออกไป บา้นตน้แบบยอ่มไม่เหมือนกนั บา้น (วตัถุท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่ตอ้งใช้
ประสาทสัมผสั) ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีท าให้สามารถระลึกถึงพื้นท่ีได ้ปัจจยัส าคญัข้ึนอยูก่บั สถานท่ี 
สภาพแวดลอ้มและระยะเวลา 

                Daydream  ความฟุ้ง จิตนาการ การระลึกได้โดยฉับพลันทันที daydream จะเกิดข้ึนได ้             
ก็ต่อเม่ือมีส่ิงมากระตุ้นสัมผสัของเรา เช่น สภาพแวดล้อม บรรยากาศ แสงสว่าง กล่ิน เสียงต่างๆ                
เป็นต้น  ความทรงจ าท่ี มี ต่อพื้ น ท่ีของคนจะเป็นความทรงจ าท่ีหยุด น่ิงแต่จะฝังลึกอยู่ในใจ                     
ตลอด ยกตวัอย่างเช่น พฤติกรรมการใช้พื้นท่ีในบ้านของเรา เม่ือไหร่ท่ีเราเปล่ียนไปอยู่พื้นท่ีอ่ืนๆ 
ความทรงจ าจะฟุ้งข้ึนมาในขณะท่ีเราท ากิจกรรมเดิมต่างพื้นท่ีหรือเม่ือเรากลบัไปบา้นเกิด ภาพเก่าๆ 
ในวยัเด็กก็จะยิ่งฟุ้งเขา้มาในความคิด เหตุท่ีความทรงจ าในวยัเด็กไม่มีทางเลือนหายไปเพราะเม่ือน า 
จินตนาการ ความคิด และการกระท า รวมเขา้ดว้ยกนัจะท าใหเ้กิดเป็นประสบการณ์ท่ีสร้างความทรงจ า 
เช่น ความเหงาความเบ่ือของเด็กจะสามารถสร้างเพื่อนเล่นในจินตนาการได ้ความคิดความทรงจ านั้น
ก็จะกระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ีนั้นไม่เลือนหายไป ดงันั้นปรากฏการณ์ของความฟุ้ง (daydream) คือส่ิงท่ีจะ
ช่วยคล่ีคลายความซบัซอ้นของความทรงจ าและจินตนาการไดเ้ป็นอยา่งดี 
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                Intimacy  ความคุ้นเคย ความเคยชิน คืออีกส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ระลึกถึงหรือกระตุ้นความ            
ทรงจ าไดเ้ช่นกนั ขอบเขตของความคุน้เคยในพื้นท่ีส่วนตวัทุกพื้นท่ีลว้นถูกออกแบบการใช้งานจาก
ผูใ้ช้พื้นท่ีและสามารถบอกเล่าอดีตไดถ้า้ไดส้ัมผสัหลายๆ ดา้นเช่น มองเห็น จบัตอ้ง ไดก้ล่ินเป็นตน้ 
การน าความคุน้เคยมาใชใ้นการออกแบบพื้นท่ีให้ผูอ้าศยันั้นๆ คือการจิตวิทยาในสถาปัตยกรรมอยา่ง
หน่ึง พื้นท่ีท่ีถูกออกแบบนั้นจะส่งผลต่อนิสัยและพฤติกรรมไดเ้ช่นกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีกบั
ความทรงจ า กล่าวคือการเก็บจารึกคือการเก็บเป็นรูปภาพลายลกัษณ์อกัษร แต่การเก็บความทรงจ าคือ
การเก็บในรูปแบบของจินตนาการ 

 เม่ือน าบทความ The poetics of space มาวิเคราะห์ในเร่ืองการรับรู้กบัความทรงจ าในพื้นท่ีกบั
บทความ สถาปัตยกรรมคือบ้านแห่งชีวิตจิตใจมนุษย์ จากหนังสือจิตวิทยาสถาปัตยกรรมมนุษย์
ปฏิสันถาร อ.ทิพยสุ์ดา ไดอ้ธิบายไวว้า่ประสาทสัมผสัของเราคืออุปกรณ์ประเมินผลในการรับรู้พื้นท่ีท่ี
ดีท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ บรรยากาศ แสงแดด สายลม ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นความงามท่ีซ้อนอยู ่           
ในทุกพื้นท่ีและมกัจะปรากฏข้ึนเป็นปรากฏการณ์ท่ีฉายวา้บ (daydream) ออกมาเพียงชัว่ครู่แต่ยงัคง      
อยูใ่นความทรงจ า เช่น แสงพระอาทิตยต์กลงบนทอ้งทุ่งนาภาพท่ีเห็นท าให้เราเปิดตาเปิดใจท่ีจะจดจ า
บรรยากาศแสงในพื้นท่ีนั้ น ทิพย์สุดา อธิบายต่อว่ามนุษย์วนเวียนอยู่ในวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 
สถานท่ีหรือถ่ินท่ีนั้ นๆ แฝงไปด้วยประวติัศาสตร์และความทรงจ าในสถาปัตยกรรม มันคือ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสถาปัตยกรรม สถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยมิติต่างๆ อาภรณ์แห่งชีวิตเม่ือจากไป
ก็เกิดความอาวรณ์ระลึกถึง บา้นจะกลายเป็นส่ิงประดิษฐ์อยา่งหน่ึงถา้ไม่มีส่ิงแวดลอ้มหรือธรรมชาติ
มาเก่ียวขอ้ง  

  จากการศึกษา The poetics of space และ สถาปัตยกรรมคือบา้นแห่งจิตใจมนุษย ์วิเคราะห์ได้
ว่าแสงคือสภาพแวดล้อมหน่ึงท่ีสามารถสร้างความฟุ้ง  (daydream) ให้ เกิดข้ึนได้ทุกว ันหรือ                
ทุกคร้ังท่ีพบ อยูส่ถานท่ี พื้นท่ีนั้นๆ กล่าวคือแสงธรรมชาติกระตุน้ประสาทสัมผสัต่อการรับรู้พื้นท่ีส่ง
ต่อใหเ้กิดจินตนาการ เม่ือเกิดจินตนาการข้ึนความทรงจ าท่ีมีต่อพื้นท่ีนั้นก็จะระลึกไดเ้ช่นกนั 

ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปลีย่นแปลงของเวลา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลงของเวลาจะเป็นการอธิบายจาก
แนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิก 
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Steven  Holl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 งานออกแบบของ Steven  Holl 

ท่ีมา  http://www.stevenholl.com/project.php?type=houses 

   แนวความคิดในการออกแบบของ Holl จะเน้นรูปทรงท่ีเรียบง่ายผสมกบัการน าเส้นโคง้มา
ใช้ในงานเพื่อให้แสงเงาท่ีตกกระทบส่วนกลางอาคารสามารถเคล่ือนไหวไปตามทิศทางแสงอาทิตย์
โดยไม่มีมุมอาคารมาท าลายความนุ่มนวลทางสายตา จุดเด่นของการออกแบบอีกอยา่งคือการน าแสง
ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของแสงตลอดทั้งวนั ทุกวนั ทุกฤดู ตลอดทั้งปี โดยท่ี Holl เจาะช่อง
แสงเป็นเส้นโค้ง และเส้นตรงไวใ้นตัวอาคาร เพื่อให้บ้านดูมีชีวิตและเคล่ือนไหวไปตามการ
เปล่ียนแปลงของเวลา แสงแดด ฤดูกาลและสภาพอากาศภายนอก 
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  Tadao  Ando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10  งานออกแบบของ Tadao  Ando 

ท่ีมา  http://www.archdaily.com/161522/ad-classics-koshino-house-tadao-ando/ 

  

 แนวความคิดในการออกแบบของอนัโด จะเนน้รูปทรงเรขาคณิต โครงสร้างเรียบง่ายและให้
ความส าคัญกับช่องแสง เช่นอาคารน้ี อันโดจะเจาะช่องรับแสงแคบๆ ระหว่างผนังเพื่อตั้ งใจ                 
ใหแ้สงและเงาของคาน พาดเขา้มาในพื้นท่ีภายในอาคาร เพื่อใหแ้สงเขา้มามีบทบาทในการบ่งบอกการ
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เปล่ียนแปลงของเวลา และสร้างความเคล่ือนไหวในพื้นท่ีภายใน โดยท่ีอันโดได้อธิบายต่อว่า
แนวความคิดการน าแสงธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบเช่นน้ีเพื่อตอ้งการสร้างประสบการณ์แห่ง
พื้นท่ีแก่ผูอ้าศยั การน าปรากฏการณ์แสงและการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวของแสงธรรมชาติมาเป็น
ตวักระตุน้การรับรู้จะสามารถช่วยใหม้นุษยเ์ช่ือมโยงกบัธรรมชาติไดม้ากข้ึน 

ความสัมพนัธ์แสงธรรมชาติกบัผนัง (ในฐานะตัวปิดล้อมพืน้ที)่ 

 เม่ือกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผนังกับสถาปัตยกรรม ผนังถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีปิดลอ้มพื้นท่ีและแบ่งพื้นท่ีภายในและภายนอกออกจากกนั แต่เม่ือยอ้นกลบัมาศึกษา
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในเอเชียตะวนัออก พบว่าผนังเรือนมีหน้าท่ีมากกวา่ตวัปิดลอ้มพื้นท่ี กล่าวคือ 
ผนังเป็นทั้ งตัวปิดล้อมและหน้าต่างเปิดรับแสงจากภายนอกและระบายอากาศในเวลาเดียวกัน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างแสงกับผนังในฐานะตวัสร้างขอบเขตขอบพื้นท่ี แสงท่ีลอดผ่านผนังส่งผล              
ต่อการรับรู้และการใชพ้ื้นท่ีภายในไดเ้ป็นอยา่งดี ยกตวัอยา่งฝาโชจิในสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่นฝาโชจิ คือ
องค์ประกอบท่ีช่วยแยกแสงออกเป็นส่วน ๆ ตามความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ฝาโชจิไม่ใช่ช่อง
ประตูหรือกรอบหน้าต่างท่ียอมให้แสงส่องผ่านเข้ามาเฉย ๆ แต่แสงท่ีส่องผ่านโชจิแสดงถึง                        
ความตอ้งการธรรมชาติภายนอกในขณะท่ีโหยหาความมืดสลวัไปพร้อม ๆ กนั และลกัษณะของพื้นท่ี
ท่ีแสงส่องผา่นเขา้มานั้นจะสามารถรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนไหวของภายนอก ถึงแมไ้ม่
เห็นภาพภายนอกอยา่งชดัเจนก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เช่ือมระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ
ไม่ให้ตดัขาดกนัโดยส้ินเชิง แสงในสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่นท าให้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมภายนอก
สามารถส่ือสาร สัมผสั กบัคนไดเ้ป็นอยา่งดี (ทาดาโอ  อนัโด , 2551) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 ผนงัเรือนญ่ีปุ่น 

ท่ีมา http://www.simplyrecipes.com/photos/nancys-house.jpg?ea6e4 
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     “ผนัง”  ในสถาปัตยกรรมพื้ น ถ่ินในภาคเหนือประเทศไทยส่วนมากท าจากไม้ไผ ่                      
ผนงัไมไ้ผเ่รือนพื้นถ่ินแสดงให้เห็นถึงบทบาทดา้นลึกของแสงในเชิงการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
ท่ีบทบาทดา้นลึกของแสงธรรมชาติท่ีส่องผา่นผนงัไมไ้ผเ่ขา้มาในตวัเรือนนั้น ท าให้เห็นปรากฏการณ์
ท่ีทะลุผา่นจากภายนอกสู่ภายในเรือน ผนงัไมไ้ผเ่ป็นแค่ตวักลางกั้น ท าให้สามารถสัมผสัโลกแวดลอ้ม
ภายนอกได้ทั้ งท่ีอยู่ภายในเรือน แสงท่ีลอดผ่านผนังไมไ้ผ่ช่วยเปิดประสาทสัมผสัในการรับรู้เช่น 
อุณหภูมิ  ความสว่าง  กล่ินไอจากภายนอก  การมองเห็น รวมไปถึงความงามต่าง ๆ ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
แสงภายในพื้นท่ีพกัอาศยัเรือนพื้นถ่ินจึงมีความหมายมากกวา่แค่การส่องสวา่งให้มองเห็นส่ิงของและ
ด าเนินชีวิตไปได ้แต่เป็นส่ิงท่ีสร้างประสบการณ์ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ มีคุณค่าและความหมายของ
การด ารงอยูข่องมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบัสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ ดว้ย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.12  ผนงัเรือนพื้นถ่ินไทย 

ท่ีมา  ขอ้มูลภาคสนาม 

   ความสัมพนัธ์ระหว่างแสงกบัผนงัและการเช่ือมโยงพื้นท่ีกล่าวคือแสงกบัการเช่ือมต่อพื้นท่ี
ภายในและภายนอก (Light Connecting Inside and Outside) การก าหนดความสัมพนัธ์พื้นท่ีภายใน
และภายนอกจะปรากฏออกมาในลกัษณะของเปลือกนอกของอาคาร และลกัษณะช่องเปิดของอาคาร
ท่ีจะให้แสงเขา้มามีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งภายนอกและภายใน     การจดัช่องเปิด
ให้มีความต่อเน่ืองระหวา่งภายนอกและภายในนั้นจะท าให้อาคารมีชีวติชีวามากข้ึน  มีความเล่ือนไหว
มากข้ึนในเร่ืองของเงาท่ีตกกระทบสู่ผนังอาคาร เป็นการเช่ือมโยงธรรมชาติท่ีมีอยู่ภายนอกเขา้มาสู่
ภายใน (Marietta S. Millet, 1996) ปัจจุบนัมีงานออกแบบมากมายท่ีน าแนวคิดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แสงกบัผนงัมาใชใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมชาติและการประหยดัพลงังานจะ
พบวา่ผนงัท าหนา้ท่ีเป็นมากกวา่ตวัปิดลอ้มพื้นท่ีแต่ยงัเป็นทั้งช่องแสงและช่วยระบายอากาศได ้ 
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ภาพท่ี 2.13  Architect: Kengo Kuma   Location: Yamanashi    Tags: Bamboo Wall House 

ท่ีมา http://larryspeck.com/2010/10/13/bamboo-wall-house/ 

 ผนังไมไ้ผ่กบังานออกแบบร่วมสมยัท่ีส่ือถึงความเป็นตะวนัออกซ่ึงไมไ้ผ่ คืออีกวสัดุหน่ึง       
ท่ีสถาปนิกหลายท่านน ามาใช้ในงานออกแบบโดยเฉพาะผนังไม้ไผ่ รูปแบบผนังไม้ไผ่นั้ น                       
ก็จะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัแนวความคิดและการจดัวางของนักออกแบบเช่นกนั ยกตวัอย่าง
ผลงานของสถาปนิกชาวญ่ีปุ่น Kengo Kuma แนวคิดของบา้นผนงัไมไ้ผแ่ห่งน้ีตอ้งการใชว้สัดุทอ้งถ่ิน
ในงานออกแบบและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ Kuma เลือกท่ีจะใช้วสัดุราคาถูกอย่างไม้ไผ ่           
ปิดล้อมอาคารราคาแพง ช่วยกรองแสงจากภายนอกและสร้างเงาให้พื้ น ท่ีภายในอาคาร                  
ความขรุขระผนงัไมไ้ผ่ช่วยลดความแข็งกระดา้งของวสัดุสมยัใหม่ ไม่วา่จะเป็นการน ารูปแบบเดิม ๆ
มาสร้างข้ึนใหม่หรือจะมีการออกแบบรูปทรงใหม่ๆ ก็ตาม คุณค่าของ “ผนัง” ท่ีในงานออกแบบ
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ลักษณะน้ียงัคงความหมายของผนังท่ีเป็นตัวกลางเช่ือมโยงภายนอกและภายใน  แสงกับผนัง                        
มีความสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3  การศึกษาแนวคิดทฤษฏี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2.1 แสดงการน าแนวคิดทฤษฏีแสงและการรับรู้แสง และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

แสงและการรับรู้แสง 

1.พฤติกรรมแสง  
     1.1 การสะทอ้น 
     1.2 การส่องผา่น  
     1.3 การเกิดเงา 
 

2. ทฤษฎีเก่ียวกบัแสงธรรมชาติ 

     2.1 แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย ์

     2.2 แสงธรรมชาติจากทอ้งฟ้า 

     2.3 แสงธรรมชาติจากพ้ืนดิน 

3. แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม 

     3.1 แสงกบัพ้ืนท่ีวา่ง 

    3.2 แสงกบัการเช่ือมต่อพ้ืนท่ีภายในและ

ภายนอก 

 

4. แสงกบัการสร้างความหมายใน

สถาปัตยกรรม  

4.1 ความตอ้งการของมนุษย ์ 

4.2 ความหมายของแสงในงานสถาปัตยกรรม  

เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล 

กลอ้งถ่ายภาพ,เคร่ืองวดัค่าแสง,สมุดจด

บนัทึก,โมเดลจ าลองเรือนพ้ืนถ่ินและโมเดล

จ าลองห้องผนงัก่ออิฐฉาบปูน 

เก็บขอ้มูลพ้ืนท่ี 

วิธีการเก็บขอ้มูลมี 5 ประเด็นดงัน้ี 

     1. ประวติั ท่ีตั้ง ผงัหมู่บา้น รูปแบบเรือน  

     2. รูปแบบผนงัเรือน,ลกัษณะแสงท่ีลอด   

         ผา่นผนงัเรือน 

     3. ลกัษณะบา้นเรือนท่ีพบ 

     4. ช่องแสงอ่ืน ๆ ในเรือน 

     5. ช่วงเวลาท่ีแสงลอดผา่น 

     6. วดัค่าความสวา่งแสงในเรือน 

วิเคราะห์ 

1.วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเรือน

และทิศทางของแสงธรรมชาติ 

2.วิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างแสง

ธรรมชาติกบัการใชพ้ื้นท่ีภายใน 

 

5. การใชแ้สงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม 

5.1 ค่าความสวา่งแสง 

5.2 การออกแบบแสงสวา่งในสถาปัตยกรรม 
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แผนภาพท่ี 2.2 แสดงการน าแนวคิดทฤษฏีปรากฏการณ์แสง และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 จากการศึกษาอธิบายได้ดังน้ี แสงคือ พลังงานท่ีมีประโยชน์ และมีค่าต่อการด ารงชีวิต                  
ในกิจกรรมต่างๆ มากมาย เม่ือน าแสงธรรมชาติมาใช้ภายในสถาปัตยกรรมท าให้องค์ประกอบ                    
ต่างๆ มีความหมายหรือหน้าท่ีเกิดข้ึน กล่าวคือ ผนังเป็นตัวกลางส าคัญท่ีเปิดรับและปิดกั้นแสง

ปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม 

1.ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์แสง   

   ท่ีส่งผลต่อการรับรู้พ้ืนท่ี 

2.ความสมัพนัธ์แสงธรรมชาติกบัการ 

   เปล่ียนแปลงของเวลา 

3.ความสมัพนัธ์แสงธรรมชาติกบัผนงั  

   (ในฐานะตวัปิดลอ้มพ้ืนท่ี) 
 

เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล 

เคร่ืองมือในการบนัทึกปรากฏการณ์คือ 

การใชป้ระสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์

แลว้เรียบเรียงประเมินเป็นขอ้มูลเชิง

คุณภาพ 

เก็บขอ้มูลปรากฏการณ์ 

เก็บประสบการณ์ ,อารมณ์,ความรู้สึก  การ

เปล่ียนแปลงสถานะจากประสบการณ์เป็น

ปรากฏการณ์การกลบัไปพิจารณาส่ิงต่างๆ 

อยา่งท่ีมนัเป็น หรือ “Being-in-the-

world” ถ่ายทอดเป็นการเขียนบรรยาย 

วเิคราะห์ 

     การตีความหมายของแสงในเชิงคุณค่า 

อารมณ์ ความรู้สึก ความงาม มิติแสงและ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในประสบการณ์ 

1. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งผนงัและ

ลกัษณะแสงท่ีเกิดข้ึนจากการลอดผา่นผนงั

ไมไ้ผท่ี่ส่งผลต่อการรับรู้พ้ืนท่ี 

2. วิเคราะห์ลกัษณะแสงท่ีเกิดข้ึนในเรือน

กบัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
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ระหว่างพื้นท่ีภายในและภายนอก ในอีกทางแสงยงัเช่ือมโยงพื้นท่ีผ่านช่องแสงของผนงั แสงท่ีส่อง
ผ่านช่องแสงช่วยกระตุน้การรับรู้ของมนุษยไ์ด้เป็นอย่างดีกล่าวคือแสงธรรมชาติกระตุ้นประสาท
สัมผสัต่อการรับรู้พื้นท่ีส่งต่อให้เกิดจินตนาการ หรือความฟุ้งจนกลายเป็นปรากฏการณ์ในท่ีสุด 
(Gaston Bachelard , 1964) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับผนัง  ความสัมพันธ์ระหว่าง             
แสงกับการเปล่ียนแปลงของเวลา และปรากฏการณ์แสงท่ีส่งผลต่อการกระตุ้นการรับรู้พื้นท่ี              
ในดา้นความทรงจ าต่อพื้นท่ี เป็นการศึกษาเพื่อหาค าอธิบาย ขยายความและช่วยคล่ีคลายความหมาย
ของค าว่า “มิติแสง” ท่ีต้องการศึกษาในงานค้นควา้อิสระ  ในส่วนของการน าแนวคิด ทฤษฏี และ
วรรณกรรมไปวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนของแสงกบัการรับรู้แสงและขอ้มูลในส่วนของปรากฏการณ์แสง
ในสถาปัตยกรรม  และการศึกษาจากกรณี ศึกษาเช่นแนวความคิดในการออกแบบต่างๆ                      
จะเป็นแนวทางพฒันาสู่งานออกแบบปลายทางต่อไป 

 


