บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิ จ ัย แสงคื อ ปั จ จัย หลัก ในการเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์
การรั บรู ้ อารมณ์ ความรู ้ สึ กต่างๆ โดยผ่านผนังไม้ไผ่ของเรื อนพื้ นถิ่ นที่ เป็ นตัวกลางแก่ ผูอ้ าศัยจาก
ภายนอกสู่ ภายใน งานศึกษาจึงได้มุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแสงและการรับรู ้แสง และ ปรากฏการณ์
ศาสตร์ ในสถาปัตยกรรม ดังนั้นในการศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับแสงจึงเป็ นการศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรม
ของแสงที่มีความหลากหลายตามคุ ณบัติของวัตถุของพื้นผิวที่แสงส่ องผ่าน ไม่วา่ จะเป็ นการสะท้อน
ของแสง การหักเหของแสงหรื อแม้กระทัง่ การเกิ ดเงามืดสลัวที่ ปรากฏให้เห็ นในสถาปั ตยกรรมนั้น
สามารถเกิดจากปั จจัยหลายๆ ด้านและพฤติกรรมแสงที่ศึกษานั้น มีความสัมพันธ์และสร้างความหมาย
คุณค่าให้สถาปั ตยกรรมในหลายๆ ด้านรวมไปถึงด้านปรากฏการณ์ดว้ ยเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาทฤษฏี
ปรากฏการณ์ศาสตร์ ในสถาปั ตยกรรมจึงเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ของแสงธรรมชาติที่สอดคล้อง
กับ พฤติ ก รรมแสงที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ ข องมนุ ษ ย์ ในการศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ของแสงจึ ง เป็ นการศึ ก ษา
ความหมายจากความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์แสงกับการใช้สอยพื้นที่ภายใน
การศึ ก ษาทฤษฏี เกี่ ยวกับ แสงนั้นจึ งเป็ นการศึ ก ษาเพื่ อหาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการเกิ ดลักษณะ
พฤติ ก รรมของแสงที่ เกิ ดในเรื อนพื้ น ถิ่ น เพื่ อน าปั จจัย ที่ พ บนั้นน าไปทดลองจาลองการออกแบบ
ในขั้นตอนต่อไป
ทฤษฎีเกีย่ วกับแสงและการรับรู้ แสง
ดวงอาทิตย์เป็ นแหล่งกาเนิดแสงธรรมชาติที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ส่ งผลต่อความรู ้สึกต่างๆของ
มนุษย์ ทาให้มนุษย์รับรู ้ได้ถึงการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป แต่แสงอาทิตย์มีความแปรปรวนอยูต่ ลอดเวลา
และไม่สามารถควบคุมได้ แต่แสงธรรมชาติ คือสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตและการใช้ประโยชน์จาก
แสงธรรมชาติในสถาปั ตยกรรมเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้วา่ งานสถาปั ตยกรรมที่นาแสงธรรมชาติเข้ามา
ใช้ จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของแสงสี ในแต่ ล ะช่ วงเวลา แสงธรรมชาติ จึงช่ วยสร้ างบรรยากาศที่ ไ ม่
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สามารถคาดเดาได้ให้กบั สถาปั ตยกรรม ดังนั้นการออกแบบสถาปั ตยกรรมให้เหมาะสมกับบริ บทของ
สภาวะปัจจุบนั จึงต้องศึกษาความรู ้เกี่ยวกับแสงเพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.1 พฤติกรรมแสง
แสงจะมี ลกั ษณะของพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามคุ ณสมบัติของพื้นผิววัตถุ ที่แสงส่ องผ่าน
หรื อตกกระทบ เช่นพื้นผิวเรี ยบ พื้นผิวหยาบขรุ ขระ เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อลักษณะที่เกิดขึ้นของแสง
ได้เป็ นอย่า งมาก ลัก ษณะดังกล่ าวคื อ คุ ณ สมบัติ ข องแสงเมื่ อ แสงเคลื่ อนที่ จากแหล่ งก าเนิ ดแสงสู่
ตัวกลางชนิ ดต่าง ๆ แสงจะมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกันออกไป สามารถอธิ บายพฤติกรรมของแสงได้
ดังนี้
1) การสะท้อน ( Reflection ) เป็ นพฤติกรรมที่แสงตกกระทบบนตัวกลาง และสะท้อนออกมา
โดยที่ ความถี่ ข องคลื่ นแสงนั้นไม่มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไป ลัก ษณะของการสะท้องแสงสามารถแบ่ ง
ลักษณะออกได้ดงั นี้
2) การหักเหของแสง เกิ ดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบด้านหนึ่ งของตัวกลาง (Medium) แล้วทะลุ
ผ่านไปยังอีกด้านหนึ่ ง หากไม่พิจารณาคุณสมบัติหรื อลักษณะของตัวกลางที่แสงผ่านแล้ว มุมของแสง
ที่ตกกระทบจะเท่ากับมุมของแสงที่ทะลุผา่ น และแสงที่ทะลุผา่ นจะมีปริ มาณของแสงคงเดิม อย่างไรก็
ตามเมื่อแสงตกกระทบตัวกลางที่แสงสามารถส่ องผ่านได้แสงส่ วนหนึ่ งจะถูกดูดกลืนอีกส่ วนหนึ่ งจะ
ถูกสะท้อนกลับ และส่ วนที่เหลือจะทะลุผา่ น หมายถึงปริ มาณแสงที่ตกกระทบจะเท่ากับปริ มาณแสงที่
ถูกดูดกลืนรวมกับปริ มาณแสงที่สะท้อนกลับรวมกับปริ มาณแสงที่ทะลุ ผา่ น อย่างไรก็ตามคุณสมบัติ
ของตัวกลางที่ แสงส่ องผ่านส่ งผลต่อการเกิ ดการหักเหของแสงในลักษณะแตกต่างกันออกไปและ
ลักษณะแสงที่ที่เกิดการหักเหช่วยสร้างบรรยากาศให้กบั พื้นที่ข้ ึนอยูก่ บั ตัวกลางที่แตกต่างกัน ลักษณะ
การหักเหของแสงสามารถอธิบายได้ตามลักษณะของตัวกลางดังนี้
3) การเกิดเงา (Shadow) เงาคืออาณาเขตหลังวัตถุซ่ ึ งแสงที่ฉายไปกระทบวัตถุน้ นั ไม่สามารถ
เดินทางไปถึงหรื อไปถึงเพียงบางส่ วน เงาจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบต่างๆ คือ แสง วัตถุ และฉาก
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุใดๆเงาที่เกิดขึ้นจะมี 2 ลักษณะ
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พฤติกรรมแสง
1. การสะท้อนแสงReflection

ลักษณะ
1.1 การสะท้อนแบบกระจก ( Specular Reflection ) เป็ นลักษณะแสงเมื่อตก
กระทบบนตัวกลางที่เป็ นวัตถุทึบแสง ( Opaque Material ) ที่มีลกั ษณะพื้นผิว
ที่มนั เรี ยบขัดมัน มุมที่แสงตกกระทบวัตถุจะเท่ากับมุมสะท้อน เมื่อตัวกลางมี
พื้ น ผิ ว ลัก ษณะเดี ย วกับ กระจกเงาจะมี ก ารสะท้อ นในลัก ษณะเป็ นล าแสง
เท่ากับมุมของแสงที่สะท้อน

1.2 การสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflection) เป็ นลักษณะที่เกิด เมื่อแสง
เกิ ด การตกกระทบบนวัต ถุ ทึ บ แสงที่ มี ผิ ว หยาบไม่ เรี ย บสม่ าเสมอ แสงที่
สะท้อนออกมานั้นจะถูกสะท้อนออกไปในหลาย ๆทิศทาง หากผิววัตถุที่ไม่
เรี ยบนั้นมีลกั ษณะไม่เรี ยบสม่าเสมออย่างสมบูรณ์ (Perfectly Diffuse Surface)
แสงสะท้อนที่ได้จะเป็ นลักษณะกระจายแสงแบบสมบูรณ์ (Perfectly Diffuse
Reflection) เป็ นการสะท้อนที่ให้แสงมีความสว่างเท่า ๆ กันในทุกมุมสะท้อน
แต่หากผิววัตถุไม่เรี ยบไม่สม่าเสมอ (Semi Diffuse Surface) แสงสะท้อนที่ได้
จะมีลกั ษณะเป็ นแสงสะท้อนแบบกระจัดกระจาย (Semi Diffuse Reflection)

2.การหักเหของแสง (medium)

2.1 ตัวกลางชนิ ดโปร่ งใส (Transmission Medium) การส่ องผ่านในลักษณะนี้
แสงจะเกิ ดการหักเหหรื อเปลี่ยนทิ ศทางขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของตัวกลางและ
ทะลุ ผ่ า นในลัก ษณะเดิ ม ของล าแสงที่ ต กกระทบ โดยสามารถมองเห็ น
แหล่งกาเนิ ดแสงที่อีกด้านหนึ่ งของตัวกลางได้อย่างชัดเจน ตัวกลางจาพวกนี้
เช่น กระจกใส เป็ นต้น

พฤติกรรมแสง

ลักษณะ
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2.การหักเหของแสง (medium)

2.2 ตัวกลางชนิ ดโปร่ งแสง (Translucent Medium) การส่ องผ่านในลักษณะนี้
แสงที่ส่องผ่านจะมีลกั ษณะเป็ นแสงที่เกิดการหักเหแบบกระจาย และในกรณี
นี้ จะไม่สามารถมองเห็ นแหล่งกาเนิ นแสงที่ อีกด้านหนึ่ งของตัวกลางได้อย่าง
ชัด เจน ตัว กลางจ าพวกนี้ เช่ น กระจกฝ้ า บานเลื่ อ นฝาโชจิ ว ตั ถุ ที่ มี พ้ื น ผิ ว
ขรุ ขระ

3.การเกิดเงา (Shadow)

3.1 เงาบนวัตถุ (Attached Shadow) คือเงาที่เกิดขึ้นบริ เวณพื้นผิววัตถุดา้ นตรง
ข้ามกับทิ ศทางที่ รับแสงโดยตรง (indirect Light) เงาที่ เกิดขึ้นจะมีน้ าหนักไล่
จากสว่างไปมืด ลักษณะดังกล่าวทาให้รับรู ้ได้ถึงลักษณะของมุมหรื อขอบของ
วัตถุที่เกิดขึ้น ซึ่งการไล่น้ าหนักของเงาบนวัตถุจะมีความแตกต่างของน้ าหนัก
เพียงเล็กน้อย ซึ่งตาของเราสามารถรับรู ้ได้
3.2 เงาที่ ทอดผ่านวัตถุ (Cast Shadow) คื อเงาของวัตถุที่ตกกระทบอีกพื้นผิว
หนึ่ ง ที่ ทาหน้าที่ เป็ นฉาก ที่ อยู่ดา้ นตรงข้ามกับด้านที่ รับแสง ความแตกต่าง
ของเงาภายในและความสว่างภายนอก ทาให้เรารับรู ้ได้ถึงระยะลึกตื้นของวัตถุ
ซึ่งตาเราสามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้ดว้ ยลักษณะจากขอบของเงา เงาที่
ทอดผ่านวัตถุสามารถแบ่งตามลักษณะของแสงได้ 2 แบบคือ 1.เงามืด เป็ นเงา
ส่ วนที่ แสงมาไม่ถึง เกิ ดจากแสงในลักษณะของแสงตรง (Direat Light) จาก
แหล่งกาเนิดแสง 2.เงามัว เป็ นเงาที่แสงบางส่วนส่องถึงได้ อันเนื่องมาจากแสง
ที่เกิดจากการสะท้อน หรื อส่องผ่านวัตถุ (Indireat Light)

ที่ ม า 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 ทฤษฎีเกีย่ วกับแสงธรรมชาติ
แสงธรรมชาติ เป็ นรู ป แบบพลังงานที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ ทิ ศ ทาง และตาแหน่ งการโคจร
ในมุมต่าง ๆ กันของดวงอาทิตย์ โดยปริ มาณแสงธรรมชาติน้ นั จะเปลี่ ยนแปลงไปตามวัน เวลา และ
ฤดู ก าล ซึ่ งเป็ นผลมาจาก การโคจรของโลกรอบดวงอาทิ ตย์ในระบบสุ ริย ะ ซึ่ งท าให้ เกิ ดรู ป แบบ
ที่แน่ นอนของทิศทาง ปริ มาณแสงธรรมชาติที่สม่ าเสมอและคงที่ แต่ก็มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทาให้
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ปริ ม าณ รู ป แบบของแสงธรรมชาติ น้ ัน แปรเปลี่ ย นและไม่ ส ม่ าเสมอ เช่ น สภาพแวดล้อม สภาพ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ภัยธรรมชาติ มลภาวะ เป็ นต้น แหล่งกาเนิ ดแสงธรรมชาติ จากการที่องค์ประกอบ
ของท้ อ งฟ้ าและสภาพแวดล้ อ ม มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ปริ มาณแสงธรรมชาติ ดั ง นั้ น CIE
(Commission International de I’Eclarirage) แบ่ งลัก ษณะของแสงธรรมชาติ ออกเป็ นประเภทต่ าง ๆ
ตามแหล่งกาเนิดแสงได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
ตารางแสดงลักษณะของแสงธรรมชาติ
แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์
ความเข้ม ของรังสี ดวงอาทิ ตย์ที่
กระทากับพื้ นผิวโลก ขึ้ นอยู่ก ับ
มุ ม องศาของรั ง สี ที่ ก ระท ากั บ
พื้ น ผิ ว โลกตามแต่ ล ะภู มิ ภ าค
ต่ า งๆของโลก เนื่ อ งจากแกน
ของโลกนั้นทามุม 23.5 องศา ทา
ให้ ค ว าม เข้ ม ข อ งรั งสี ที่ ต ก
กระทบพื้ น ผิ ว โลก มี ค่ า เท่ ากับ
ความเข้ม ของรั งสี ป กติ คู ณ ด้วย
ค่ า Cosine ข อ งมุ ม รั งสี ที่ ต ก
กระทบตามกฎ Cosine Lawเมื่ อ
ทิ ศทางของรังสี ท ามุ ม 90 องศา
กับ พื้ น ผิวที่ ตกกระทบจะท าให้
ค่ า ความเข้ม ของรั ง สี ต่ อ หน่ ว ย
บนพื้ น ผิ ว โลกมี ค วามเข้ม มาก
ที่สุด และค่าจะลดลงเมื่ อมุ มตก
ก ร ะ ท บ เบี่ ย ง เบ น อ อ ก จ าก
แ น ว ตั้ งฉ าก กั บ พื้ น ผิ ว ชั้ น
บรรยากาศที่ ป กคลุ ม โลกก็ เป็ น
สาเหตุ ที่ ท าให้ ค่ าความเข้ม ของ
รั งสี ดวงอาทิ ตย์ล ดลงก่ อนที่ จะ
เดินทางลงมาถึงผิวโลก โดยรังสี

แสงธรรมชาติจากท้องฟ้า
การส่ อ งผ่ า นของแสงอาทิ ต ย์
ผ่านชั้นบรรยากาศต่างๆ จะเกิด
การกระจายตั ว ของแสงทั่ ว
ท้ อ งฟ้ าเมื่ อ ก ระท บ กั บ ฝุ่ น
ละอองไอน้ า สารแขวนลอย
ต่ างๆ ในแต่ ล ะชั้น บรรยากาศ
การกระจายตัว ของแสงจาก
ท้องฟ้ า จะพิจารณาจากปริ มาณ
ของเมฆบนท้อ งฟ้ าท าให้ เกิ ด
ลักษณะต่างๆ ของท้องฟ้ าดังนี้

แสงธรรมชาติจากพืน้ ดิน
การส ะท้ อ น ขอ งแส งจาก
พื้ น ดิ น มี ค วามส าคัญ ส าหรั บ
การออกแบบอาคารที่ ใช้แสง
ธรรมชาติ แสงที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
การสะท้อ นจากพื้ น ดิ น เข้า สู่
ช่ อ ง เปิ ด อ า ค า ร นั้ น จ ะ มี
ค่ า เฉลี่ ย ประมาณ 10 – 15%
ของปริ มาณแสงทั้ งหมดที่
ผ่ า นช่ อ งเปิ ดของอาคาร ซึ่ ง
ป ริ ม าณ แ ส งส ะ ท้ อ น จาก
พื้ น ดิ น นั้น ขึ้ น อยู่ก ับ ลัก ษณะ
• ท้ อ งฟ้ าโป ร่ ง (Clear Sky) ของพื้นผิวที่สะท้อนแสง
• ท้องฟ้ าที่มีเมฆเป็ นบางส่ วน
( Partly Sky or Cloud Sky)
• ท้องฟ้ าที่มีเมฆคลุมทึบ
(Overcast Sky)
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บางส่ วนจะถู ก ดู ด กลื น ในชั้ น
โอโซน ฝุ่ นละออง และ ไอน้ า
บางส่ ว นถู ก สะท้ อ นกลั บ ด้ ว ย
เมฆ และบางส่ ว นถู ก กระจาย
ออกด้วยโมเลกุล ในบรรยากาศ
รังสี ที่ตกกระทบพื้นผิวโลกก็จะ
สะท้อนกลับสู่ บรรยากาศ และมี
ส่ วนหนึ่ งที่ ต กลงสู่ ผิวโลกแล้ว
ถู ก ดู ดกลื นไว้ รั งสี ในส่ วนนี้ จะ
เปลี่ ยนรู ป จากพลังงานแสงเป็ น
พ ลั ง ง าน ค ว าม ร้ อ น ท าใ ห้
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมบน
โลกสู ง ขึ้ น ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ สภาพ
ของชั้น บรรยากาศในช่ ว งเวลา
ต่างๆ ที่ มีปริ มาณความแตกต่าง
ของไอน้ า ห มอก ควั น แล ะ
องค์ประกอบอื่นๆ ทาให้ปริ มาณ
ความเข้ม รั งสี ดวงอาทิ ตย์ในแต่
ล ะ ภู มิ ภ าค ข อ งโล ก มี ค วาม
แตกต่างกันออกไปตามวันเวลา
และฤดูกาล
ที่มา http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sugarandbananaleaf&group=14
2.1.3 แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม
แสงธรรมชาติคือแสงที่ได้มาเปล่า แสงธรรมชาติที่นามาใช้ในอาคาร คือแสงที่ได้รับโดยตรงจากดวง
อาทิตย์และแสงที่ เกิ ดขึ้นจากการสะท้อนจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก อธิ บาย คือแสงที่สะท้อนจากพื้น
และสิ่ งแวดล้อม รวมถึ ง แสงสะท้อนจากสภาพภายในของพื้ น ที่ ใ ช้ส อยเอง ดัง นั้น ลัก ษณะความ
แปรปรวนของแสงอาทิตย์ที่เกิ ดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั สภาพท้องฟ้ าเป็ นหลัก แสงคือองค์ประกอบหนึ่งของ
สถาปั ตยกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้และปรากฏอยูต่ ามรู ปทรงของพื้นที่อาคารจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาทั้งปริ มาณและคุณภาพของแสง การที่แสงซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง ตกกระทบลงบนรู ปทรงที่
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หยุดนิ่ ง คงที่ แสงและเงาที่พาดผ่านนั้นจะแสดงออกถึงความเคลื่ อนไหวของแสงจึงทาให้รับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของแสงในพื้นที่อาคารได้อย่างชัดเจน
แสงกับพื้นที่ ว่าง (Light Revealing Space) ที่ ว่างในงานสถาปั ตยกรรมหมายถึ งที่ ที่มีการปิ ด
ล้ อ มซึ่ งในบางครั้ งพื้ น ที่ ว่ า งต้ อ งอาศั ย แสงเป็ นตั ว สร้ า งพื้ น ที่ ปิ ดล้ อ ม โดยพื้ น ที่ ว่ า งในงาน
สถาปั ต ยกรรมนั้ นไม่ ไ ด้ เพี ย งแต่ รั บ รู ้ จ ากการมองเห็ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ต้ อ งเข้ า ไปภายใน
สถาปั ตยกรรมนั้น จึ งจะรั บ รู ้ ถึง ความหมายได้ตามประสบการณ์ ข องแต่ ล ะคน โดยแสงจะเป็ นตัว
ประสานพื้นที่วา่ งและสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องกันเพื่อให้ผลของความสว่างและบรรยากาศของงาน
สถาปั ต ยกรรมจะแสดงออกมาได้อ ย่า งชัด เจนมากขึ้ น เมื่ อ แสงเปลี่ ย นไปสภาวะแวดล้อ มก็ จ ะมี
ความหมายที่ เปลี่ ยนไปในเชิ งการรั บ รู ้ ของพื้ นที่ ว่างนั้นๆ ซึ่ งการรั บ รู ้ ของคนเราต่อพื้ นที่ ว่างจะอยู่
ภายใต้พ้นื ฐานของประสบการณ์ที่ผา่ นมา และทัศนคติเริ่ มแรกของบุคคล
แสงกับ การเชื่ อมต่ อพื้ น ที่ ภายในและภายนอก (Light Connecting Inside and Outside) การ
กาหนดความสั ม พันธ์ พ้ื นที่ ภายในและภายนอกจะปรากฏออกมาในลักษณะของเปลื อกนอกของ
อาคาร และลักษณะช่องเปิ ดของอาคารที่จะให้แสงเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ภายนอกและภายใน การจัดช่องเปิ ดให้มีความต่อเนื่ องระหว่างภายนอกและภายในนั้นจะทาให้อาคาร
มีชีวิตชีวามากขึ้น มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในเรื่ องของเงาที่ตกกระทบสู่ ผนังอาคารเป็ นการเชื่อมโยง
ธรรมชาติที่มีอยูภ่ ายนอกเข้ามาสู่ ภายใน
2.1.4 แสงกับการสร้ างความหมายในสถาปัตยกรรม
การสร้างความหมายทางสถาปั ตยกรรมด้วยแสง เป็ นลักษณะบทบาทด้านลึกของแสงในเชิง
การออกแบบสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างไปจากบทบาทของการออกแบบแสงในยุคก่อน มนุ ษย์ตอ้ งการ
แสงเพื่อการมองเห็ นทั้งในเชิ งคุ ณภาพและปริ มาณเพื่อตอบสนองด้านจิตใจและทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
การใช้แสงออกแบบสถาปั ตยกรรมจะต้องสามารถสนองความต้องการแสงได้ ความต้องการแสงของ
มนุษย์สามารถจาแนกได้ดงั นี้คือ
ความต้องการแสงเพื่อบ่งบอกเวลา การเคลื่ อนที่ของดวงอาทิตย์เป็ นตัวกาหนดเวลาในช่ วง
กลางวันที่ มนุ ษย์ใช้ในการทากิ จกรรมต่างๆ เพราะสามารถมองเห็ นได้ชดั เจนจากปริ มาณแสงที่มาก
และเวลากลางคืนที่มนุษย์หยุดกิจกรรมเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้ถนัดนัก ในทางกลับกันมนุ ษย์
สามารถทราบเวลาได้จากการสั งเกตตาแหน่ งจากดวงอาทิ ตย์และความมื ดสว่าง จะเห็ นได้ว่าการ
เปิ ดรับแสงธรรมชาติจะให้ประโยชน์ดา้ นการรับรู้เวลาของมนุษย์ ซึ่งเป็ นการรับรู้ตามธรรมชาติ
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ความต้องการแสงเพื่อให้สามารถรับรู ้รูปทรงของวัตถุ การที่แสงตกกระทบวัตถุ แล้วเกิ ดการ
ไล่ความเข้มของแสงและเงาขึ้นบนวัตถุ ทาให้มนุ ษย์สามารถทราบรู ปทรงของวัตถุ รับรู ้ความลึกและ
ระยะใกล้ไกลได้ มี ประโยชน์ในการกะระยะและทาให้สามารถคาดเดาปรากฏการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้นกับ
วัตถุได้ท้ งั นี้ แสงที่ตกกระทบวัตถุจะต้องมีปริ มาณมากเพียงพอที่จะทาให้มนุ ษย์มองเห็น โดยคุณภาพ
ของแสงจะมีมากน้อยก็ตามความสาคัญในการมองเห็นนั้นๆ โดย ทัว่ ไปแล้ว แสงควรทาให้เกิดภาพที่
ชัดเจนและสี ที่ตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สุด
2.1.5 ความหมายของแสงในงานสถาปัตยกรรม
ลักษณะของแสงธรรมชาติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาสามารถสร้างแนวความคิด
หรื อความหมายในเชิ งนามธรรมในสถาปั ตยกรรมได้ในหลายแนวทางดังนี้ แสงกับภาพลักษณ์ ของ
ธรรมชาติ แสงสามารถแสดงถึ ง จิ ต วิญ ญาณของสถานที่ โดยเฉพาะลัก ษณะของธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมของสถานที่น้ นั ๆ คื อแสงสามารถสร้ างความทรงจาคนกับสถานที่ อี กทั้งยังสร้ างความ
ผ่อนคลายให้กบั จิตใจได้อีกด้วย แสงและการเปลี่ยนแปลงของเวลา แสงเป็ นสิ่ งที่สร้างประสบการณ์
การรับรู ้เกี่ ยวกับเวลามาช้านาน ในอดีตมีสถาปั ตยกรรมจานวนมากที่ใช้แสงในการสื่ อความหมายถึ ง
เวลา เช่ น ทิศทางของเงาที่เกิดขึ้น สี ของบรรยากาศตามฤดูกาล แสดงถึงอุณหภูมิ เป็ นต้น การใช้แสง
ในการสื่ อความหมายในเชิงอุปมา คือการแสดงของลักษณะของ
สถาปั ต ยกรรมที่ ม ากกว่า ความเป็ นจริ ง ทางกายภาพ โดยใช้ แ สงในการสื่ อ ความหมาย
เปรี ยบเทียบ เช่นเปรี ยบเทียบว่า “แสงคือภาพลักษณ์ของธรรมชาติ ” การเปรี ยบเทียบลักษณะดังกล่าว
จะต้องมีการแสดงถึ งที่มาที่ไปและความคล้ายคลึงทางลักษณะร่ วมหรื อทางด้านความหมายที่เกิ ดขึ้น
การอุปมาโดยใช้แสงในการสื่ อความหมายทางสถาปั ตยกรรม เป็ นการแสดงออกทางแนวความคิด
ที่บางครั้งไม่สามารถรับรู ้ลกั ษณะดังกล่าวได้โดยตรง
2.1.6 ความส่ องสว่าง
ความส่ องสว่าง คือ ปริ มาณแสงที่ตกกระทบบนพื้นที่หน่วยใดๆ แนวทางการกาหนดค่าส่ องสว่างของ
พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารควรจะเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม และการใช้สอยประโยชน์ภายใน
พื้นที่ เมื่ ออธิ บายถึ งความสว่างคื อการตอบสนองด้านความคิ ดต่อค่าความสว่างในพื้ นที่ ที่ ส ามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า ลักษณะความสว่างของแสงเราสามารถรับรู ้ได้จากการเปรี ยบเทียบคุ ณภาพของ
การสะท้อนแสงบนวัตถุ น้ นั ๆ ต่อสภาพรอบข้างว่ามีลกั ษณะที่สว่างกว่าหรื อมืดกว่า ความแตกต่างนี้
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เรี ยกว่า ความต่างของความสว่าง ซึ่ งค่าความต่างนี้ จะเป็ นตัวช่วยอธิ บายอัตราความสว่างที่เกิดขึ้น การ
รับรู ้ถึงความส่ องสว่างส่ งอิทธิ พลต่อการมองเห็นลักษณะต่างๆ ของวัตถุ
ค่ า ความสว่ า งแสง แสงสว่ า งธรรมชาติ เป็ นแสงสว่ า งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี ค วาม
เห ม าะ ส ม สู งสุ ด ส าห รั บ ก าร ใช้ งาน ข อ งม นุ ษ ย์ แ ล ะ ปั จ จุ บั น ไ ด้ รั บ ก าร พิ สู จ น์ ท าง
วิท ยาศาสตร์ แล้วว่ามนุ ษย์มี ความพึ งพอใจในแสงสว่างธรรมชาติ ไม่ ว่าจะเป็ นในห้องทางานหรื อ
ในร้ านค้าต่างๆ ในโรงเรี ยนที่ ใช้แสงสว่างธรรมชาติ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้น
แสงสว่างธรรมชาติยงั มีขอ้ ได้เปรี ยบคือ เป็ นแสงสว่างที่ได้มาเปล่าๆ ไม่ตอ้ งลงทุน และสามารถใช้งาน
ได้ตลอดช่ วงเวลาใช้งานของอาคารที่มีการใช้งานในเวลากลางวัน สาหรับประเทศไทย ซึ่ งตั้งอยู่ใน
เขตอากาศแบบร้ อ นชื้ น มี อ ากาศร้ อ นตลอดทั้ง ปี การน าแสงสว่า งธรรมชาติ เข้า มาช่ ว ยในการ
ส่ องสว่างภายในอาคาร นับว่าเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถของผูอ้ อกแบบมาก เนื่ องจากแสงสว่างจะ
นาเอาความร้ อนเข้ามาในอาคารด้วย และความร้ อนก็เป็ นสิ่ งต้องห้ามสาหรับอาคารในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาคารที่มีการปรับอากาศ เพราะความร้อนจะทาให้ภาระของการปรับอากาศสู งขึ้น
ดังนั้นการน าแสงสว่างธรรมชาติ เข้ามาใช้งานในอาคารจึ ง ต้องหลี ก เลี่ ย งรั ง สี ดวงอาทิ ตย์โดยตรง
(Direct Sunlight) และเลื อ กใช้ เฉพาะแสงสว่ า งจากรั ง สี แบบกระจาย (Diffuse Daylight) เท่ า นั้ น
ประเทศไทยในเขตร้อนที่อยูใ่ กล้เส้นศูนย์สูตร จะมีความยาวของช่วงกลางวันประมาณ 12 ชัว่ โมงต่อ
วัน ดังนั้นอาคารที่ใช้งานในช่ วงกลางวัน เช่น อาคารสานักงานและสถานศึกษาจึงสามารถออกแบบ
ให้ใช้งานแสงสว่างธรรมชาติเป็ นแสงสว่างหลักสาหรับอาคารได้ตลอดช่วงเวลาการใช้งานของอาคาร

ภาพที่ 2.8 แสดงปริ มาณสว่างของแหล่งแสงสว่างชนิดต่างๆ
ที่มา http://www.thaiengineering.com(-Daylight-Use-Buildings)
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จากแผนภาพ เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณแสงสว่างของรังสี อาทิตย์โดยตรง รังสี กระจายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยตลอดทั้งวัน ซึ่ งทาให้ง่ายในการออกแบบอาคารและระบบช่องเปิ ดอาคารเพื่อการนา
แสงสว่างมาใช้ หากเปรี ยบเทียบแสงสว่างจากรังสี กระจายกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะพบว่า ปริ มาณ
แสงสว่างที่ได้จากรังสี กระจาย จะมีค่าสู งกว่าปริ มาณแสงสว่างที่จาเป็ นต้องใช้ในห้องถึงประมาณ 2
เท่า ขณะที่ปริ มาณความร้ อนที่ มาพร้ อมกับรังสี กระจายนี้ มีค่าไม่แตกต่างไปจากความร้ อนที่ได้จาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ และที่สาคัญคือ แสงสว่างที่ได้เป็ นแสงสว่างที่ได้เปล่า ค่าความส่ องสว่างของ
แสงสว่างธรรมชาติที่ได้จากรังสี กระจายบนพื้นผิวระนาบภายนอกอาคารในช่ วงกลางวัน จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 10,000-20,000 ลักซ์ แสงสว่างที่สามารถผ่านเข้ามาในอาคารจะมีค่าเพียงประมาณ 2-3% ของ
ค่าความส่ องสว่างที่ภายนอกอาคารเท่านั้น เมื่อแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาในห้องผ่านทางหน้าต่าง ช่อง
เปิ ด หรื อผนังที่มีความโปร่ งแสง เช่น ฝาโชจิในเรื อนญี่ปุ่น แม้กระทัง่ ผนังที่มีความพรุ น เช่น ไม้ไผ่ใน
เรื อนพื้นถิ่นภาคเหนือ ลักษณะค่าความส่ องสว่างที่บริ เวณใกล้กบั ช่องเปิ ดหรื อบริ เวณที่แสงตกกระทบ
กับพื้นผิวผนังจะมีค่าสู งกว่าบริ เวณที่อยูล่ ึกเข้าไปในพื้นที่ภายใน และค่าความส่ องสว่างของแสงสว่าง
ที่เหมาะสมกับใช้งานในพื้นที่ภายในสามารถอธิ บายได้ตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 2.1 ตารางค่าความส่ องสว่างของแสงสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมในพื้นที่
ลักษณะกิจกรรม
พื้นที่ที่ไม่ตอ้ งการแสงมาก เช่น
ทางเดินและพื้นที่ใช้งานภายนอก
พื้นที่ที่มีการใช้งานชัว่ คราว เช่น
ทางเดินภายใน และการแวะผ่าน
ระยะเวลาสั้นๆ

Illuminance
(lux)
20-50

ลักษณะแสงที่
มองเห็น
สว่างน้อย

การอ้างอิงบริเวณของ
การใช้ งาน
บริ เวณพื้นที่โดยทัว่ ไป

สว่างปานกลาง

บริ เวณพื้นที่ใช้งาน

ลักษณะแสง
ที่มองเห็น

การอ้างอิงบริ เวณของ
การใช้งาน

สว่างปานกลาง

บริ เวณพื้นที่ใช้งาน

สว่างมาก

บริ เวณพื้นที่ใช้งาน
และพื้นที่ทวั่ ไป

50-100

พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ทางาน
100-200
แบบต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน ๆ
ลักษณะกิจกรรม

Illuminance (lux)

พื้นที่ที่ใช้สายตาไม่มาก เช่นใน
โรงงานชิ้นงานขนาดใหญ่
พื้นที่ที่ใช้สายตามาก เช่นงาน
เขียนแบบ
พื้นที่ที่ใช้สายตามากเป็ นพิเศษ
พ้นที่ที่ใช้สายตาเพื่อการทางาน
มากเป็ นพิเศษ

200-500
500-1000
1000-2000
มากกว่า 2000

ที่มา B.Stein and J.Reynolds , Mechanlcal and Electrical Equipment for Building , 11th ed.
(New York : John Wiley & Sons co., 1998) , 1058 (อ้างถึงใน อวิรุทธ์ อุรุพงศา)
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จากตารางค่าความส่ องสว่างของแสงสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมในพื้นที่สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม
ในกลุ่มแรกคื อกลุ่มค่าความสว่างน้อย ค่อนข้างสลัวและทัว่ ไปจะเหมาะกับการใช้พ้ืนที่ที่ไม่ตอ้ งใช้
แสงสว่า งมากคื อ พื้ น ที่ ส่ วนตัว หรื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ มองเห็ น ทั่วไปรวมไปถึ งพื้ น ที่ ที่ ใช้ท ากิ จกรรม
ชัว่ คราว โดยค่าความสว่างแสงจะอยูท่ ี่ 20-200 lux ในกลุ่มที่ 2 คือค่าความสว่างแสงลักษณะแสงเงา
ปานกลางที่เหมาะสาหรับพื้นที่ทางานหรื อพื้นที่ที่มีเล็กไปถึงขนาดกลาง เช่ นพื้นที่อ่านหนังสื อ เขียน
หนังสื อทัว่ ไป พื้นที่ ทากิ จกรรมที่ ไม่ตอ้ งการความละเอียดมาก โดยค่าความสว่างแสงจะอยู่ที่ 2002000 lux และกลุ่มสุ ดท้ายคือค่าความสว่างมาก เหมาะสาหรับพื้นที่ตอ้ งใช้แสงเพื่อความชัดเจนใน
การมองเห็ นขณะทากิ จกรรมในพื้นที่ที่เล็กมากๆ หรื อจุดที่ ยากในการมองเห็ น ร่ วมไปถึ งห้องผ่าตัด
เป็ นต้น โดยค่าความสว่างแสงจะอยูท่ ี่ 2000-20000 lux จากข้อมูลดังกล่าวอธิ บายได้วา่ การออกแบบค่า
ความสว่างแสงในพื้ นที่ ต่างๆนั้นควรคานึ งถึ งกิ จกรรมและสภาพแวดล้อมของสถาปั ตยกรรมด้วย
เช่นกัน เหล่านี้ มีผลต่อการดึงดูดความสนใจให้กบั พื้นที่และยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กบั พื้นที่
ได้เป็ นอย่างดี
2) การออกแบบแสงสว่างในสถาปั ตยกรรม ในการศึ กษาการออกแบบแสงสว่างเพื่ องาน
สถาปั ตยกรรมบทความเรื่ อง “ความหมายและบทบาท ศาส ตร์ ก ารออกแบบแส งส ว่ า ง
ในสถาปัตยกรรม” (วรรณภา พิมพ์วิริยะกุล,2549) ได้อธิ บายไว้วา่ ในอดีตมนุษย์จากทุกอารยธรรมต่าง
ก็ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติและแสงจากเทียน หรื อน้ ามัน เพื่อวัตถุ ประสงค์หลายอย่างด้วยกัน
ความเข้าใจของสถาปนิ กในอดีต เกี่ยวกับมิติต่างๆ ของแสง ที่เอื้อกับพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะสม
ที่มีผลกับการรับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกของมนุ ษย์และความงามในการออกแบบสถาปั ตยกรรม ทาให้เกิด
การรังสรรค์สถาปั ตยกรรมที่ มีคุณค่า ตัวอย่างที่ เห็ นได้ชัดที่ สุดคือการใช้แสงในสถาปั ตยกรรมเพื่ อ
ศาสนาต่างๆ ต่อการนาเอาแสงสว่างมาตอบสนองกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หรื อการใช้
งานที่คานึ งถึ งความแตกต่างของกลุ่มผูใ้ ช้ในงานสถาปั ตยกรรมหลากประเภท ไม่วา่ จะเป็ นพื้นที่เพื่อ
การอยู่ อ าศัย พื้ น ที่ เพื่ อ การพาณิ ชย์ต่ า งๆ พื้ น ที่ เพื่ อ การศึ ก ษา พื้ น ที่ สั น ทนาการ พื้ น ที่ เพื่ อ การ
รักษาพยาบาล และยังรวมถึงพื้นที่สาหรับกิ จกรรมทางศาสนา ก็มีรายละเอียดและความซับซ้อนมาก
ขึ้ น ไปด้วย เพราะพื้ น ที่ แ ต่ ล ะประเภทที่ มี ข นาดความกว้างยาวสู ง ของที่ ว่า ง และรายละเอี ย ดทาง
สถาปั ตยกรรมภายในและความต้องการทางกายภาพ และจิตใจ อารมณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมต้องการแสง
สว่างที่แตกต่างกัน ตระหนักว่าแสงเป็ นสื่ อที่สาคัญในการสรรค์สร้างสถาปั ตยกรรม เพราะศักยภาพ
ของแสงที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ แ ละอารมณ์ ข องมนุ ษ ย์ท าให้ ก ารให้ แ สงสว่า งในที่ ว่า งอย่า งมี ศิ ล ปะ
กลายเป็ นส่ วนที่เติมเต็มให้กบั งานสถาปั ตยกรรม ในขณะเดียวกันแสงก็เป็ นสื่ อที่ยากต่อการใช้ เพราะ
แสงเป็ นสิ่ งที่ จ ับ ต้อ งไม่ ไ ด้ การออกแบบแสงสว่ า งในที่ ว่ า งทางสถาปั ต ยกรรม จึ ง ต้ อ งอาศัย
การจินตนาการเป็ นสาคัญ ไม่วา่ ในปั จจุบนั จะมีเครื่ องมือคอมพิวเตอร์ ในการช่วยสร้างภาพบรรยากาศ
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ของแสงสว่างให้ดูเหมือนจริ งได้ก็ตาม แต่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผูอ้ อกแบบเท่านั้นที่
เป็ นสิ่ งกาหนดว่าบรรยากาศของแสงควรเป็ นอย่างไร
แต่เมื่ ออธิ บายเป็ นหลักเกณฑ์ท างวิทยาศาสตร์ น้ นั เพื่อให้ส ามารถเข้าใจถึ งความหมายและ
บทบาทของน้ าหนักแสงเงา หรื อความสลัวกับแสงสว่าง สัดส่ วนต่างๆ ในการมองเห็น ความต่างของ
แสงเงา และองค์ประกอบของน้ าหนักแสงเงา ระดับความเข้มของแสงนั้นควรอยูใ่ นระดับที่พอเหมาะ
จึงจะช่วยส่ งผลต่อการรับรู ้การมองเห็นวัตถุและสี ต่างๆ อัตราส่ วนแสงและความสลัวที่พอเหมาะนั้น
ยัง กระตุ ้ น ความต้ อ งการทางกายภาพ จิ ต ใจ อารมณ์ ได้ อั ต ราส่ วนค่ า ความต่ า งแสงในงาน
สถาปั ตยกรรมนั้นส่ งผลต่อการใช้งานพื้นที่ สร้างบรรยากาศและความงามในสถาปั ตยกรรมได้เป็ น
อย่างดี การออกแบบแสงสว่างในงานสถาปั ตยกรรม เป็ นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ และ
ศิ ลปะของการใช้แสง การออกแบบแสงในสถาปั ตยกรรมต้องเป็ นมากกว่าการให้การส่ องสว่างที่
เพียงพอตามกฎหมายหรื อมาตรฐานใดๆ แต่จาเป็ นต้องส่ งเสริ มคุ ณค่าของงานสถาปั ตยกรรมนั้นๆ
ด้วย คาจากัดความของงานการออกแบบแสงสว่างที่ ให้ไว้โดย Craig DiLouie และ Eric Strandberg
(ที่มา lighting encyclopedia www.lightingacademy.org)
ทฤษฏีปรากฏการณ์ศาสตร์ ในสถาปัตยกรรม
ทฤษฎี และแนวคิดเรื่ อง “ปรากฏการณ์ วิทยา” เข้ามาใช้ร่วมกับสถาปั ตยกรรมโดยเป็ นการ
อธิ บ ายความส าคั ญ ของ “คน” ที่ มี ต่ อ งานสถาปั ตยกรรมความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง “คน” และ
“สภาพแวดล้อม” การเปลี่ ยนแปลงสถานะของสภาพแวดล้อม (Surrounding or Environment) ไปสู่
พื้ น ที่ (Space) และไปสู่ ถิ่ น ที่ (Place) ได้เมื่ อ ระดับ ของการ “ก้า วล้ า ” หรื อ “ก้า วข้าม” จากมิ ติท าง
กายภาพไปสู่ มิติทางนามธรรมเกิ ดขึ้น “ปรากฏการณ์ วิทยา” เมื่อนามาใช้กบั งานสถาปั ตยกรรมแล้ว
สามารถที่จะเข้าใจได้วา่ สถาปั ตยกรรมเป็ นเสมือนรู ปธรรมที่เอื้อให้เกิดการปรากฏการณ์
ผูเ้ ขียนเรื่ องปรากฏการณ์ศาสตร์ ในสถาปัตยกรรม (ทิพย์สุดา)ได้กล่าวถึงเครื่ องมือสาหรับการ
บันทึ กปรากฏการณ์ ไว้ว่า เครื่ องมือในการบันทึกปรากฏการณ์ ที่ดีที่สุดคือ “กายและใจ” เป็ นเครื่ อง
บันทึกความทรงจา ความฝัน ความนึกคิด ที่สามารถย้อนกลับไปในอดีต มุ่งเน้นให้เห็นว่า “ความรู้สึก”
มี ความส าคัญ สามารถสะท้อนออกมาจากตาแหน่ งของอัตบุ คคล (the Subject) และมุมมองของอัต
บุ ค คลนั้ นเกิ ด ขึ้ นจากการสอดผสานขึ้ นมาจากสภาพแวดล้ อ ม หรื อถ้ า พู ด อี ก อย่ า งหนึ่ งคื อ
สภาพแวดล้อ มทั้ง หมดเข้า ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการก าหนดสร้ า งอัต บุ ค คล “Phenomenology in
Architecture” ท าหน้ า ที่ เสมื อ นกับ การก าหนดหรื อ การตี ค วาม “บทบาท” คุ ณ ค่ า ความงามของ
สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสถานะจากประสบการณ์ เป็ นปรากฏการณ์ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรา
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เข้าใจความหมายของ “สภาวะของการเป็ นอยู”่ บทบาทและหน้าที่ของศิลปิ นและสถาปนิก คือเป็ นผูท้ ี่
สามารถ “ปรับเปลี่ยน” หรื อ “จับ” (Capture) ความรู้สึกให้ออกมาเป็ นผลลัพธ์ได้ เป็ นคนที่ทาหน้าที่
ในการเชื่ อมต่อระหว่าง “ความรู้สึก” และ “ผลลัพธ์” ที่สามารถแสดงหรื อกระตุน้ ความรู้สึกของผูค้ น
ได้ การคลี่ ค ลายหรื ออธิ บ ายสถาปั ตยกรรมในมิ ติ น ามธรรมจะสามารถย้อนกลับ ไปสร้ างให้ เกิ ด
“ปรากฏการณ์” ในสถาปั ตยกรรมได้ “หน้าที่ใช้สอย” บางครั้งเกิดจาก “การรับรู้” บางครั้งเกิดจากการ
กัดเซาะหรื อรู ปแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ ดังนั้นปรากฏการณ์วิทยา คือ การกลับไปพิจารณา
สิ่ งต่ าง ๆ อย่างที่ ม นั เป็ น หรื อ “Return to thing in itself” การประกอบสร้ างขึ้ น เป็ นรู ป ทรงมิ ติท าง
กายภาพที่ เน้ น ไปถึ ง “อิ ท ธิ พ ลของดิ น ฟ้ าอากาศ” ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด ขึ้ น ของรู ป ร่ า งและรู ป ทรง
โดยเฉพาะการพูดถึงการออกแบบที่จาเป็ นต้องอ่อนน้อม ถ่อมตนเป็ นไปตามธรรมชาติและไปเป็ นตาม
สภาพแวดล้อมที่เรี ยนรู ้จากที่ต้ งั
2.2.1 ปรากฏการณ์แสงในสถาปัตยกรรม
จากการศึ กษาทฤษฎี ป รากฏการณ์ วิทยาของนัก ปรัชญาชาวเยอรมัน Martin Heidegger ได้
อธิ บายเรื่ องราวเกี่ยวกับมนุ ษย์และธรรมชาติไว้วา่ ในยุคสมัยก่อนมนุ ษย์กบั ธรรมชาติมีความสัมพันธ์
กันโดยที่มนุ ษย์เชื่ อในศรัทธา ความศักดิ์ สิทธิ์ และยอมรับปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น
เช่น ลม แสงอาทิตย์ อากาศ อุณหภูมิ เป็ นต้น จนมาถึงในยุคสมัยใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั
ธรรมชาติเริ่ มออกห่ างจากกันเนื่ องจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามามี
บทบาท สามารถพิสูจน์และอธิ บายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ จึงส่ งผลให้ความเชื่ อ
ความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ ในธรรมชาติของมนุ ษย์เริ่ มหายไป และเทคโนโลยีที่ชาวตะวันตกค้นพบ
เหล่านี้ ยงั ส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวตะวันออกที่ มีความศรั ทธาในธรรมชาติมากเช่ นกัน ได้มี
นัก เขี ยนชาวญี่ ปุ่ น จุ นิ ชิ โร ทานิ ซ ากิ เขี ย นพรรณนาเกี่ ย วกับ ความแตกต่ างของแสงสลัวของชาว
ตะวันออกกับชาวตะวันตกไว้วา่ ชาวตะวันออกเชื่อในความมืดในยามค่าคืน ธรรมชาติสร้างให้มีความ
สว่างและความมืดเท่าๆ กัน พอดีกบั ความต้องการในการดารงชี วิตอยู่ มนุ ษย์ในอดีตปฏิบตั ิตนดาเนิ น
ชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จากข้อดังกล่าวพบว่าในอดีตมนุ ษย์และธรรมชาติมีความสัมพันธ์
กันเช่นเดียวกับวิถีชีวติ ของชาวตะวันตก ทานิซากิอธิ บายว่าเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ ยคุ สมัยใหม่ ชาวตะวันตก
คิดค้นทาทุกอย่างเพื่อกาจัดความมืด ด้วยเหตุน้ ี การนาเข้ามาของแสงประดิษฐ์จึงทาให้ความเงียบสงบ
ความมืดสลัวและการรับรู ้ความงามในสถาปั ตยกรรมค่อยๆ หายไป เมื่อความทันสมัยเข้ามาแทนที่จึง
นาไปสู่ การลดความสาคัญ คุณค่า ความงาม และประโยชน์ของแสงสลัวและแสงธรรมชาติไป และใน
ปั จ จุ บ ัน ได้มี นัก ออกแบบ และสถาปนิ ก หลายท่ า นให้ ค วามส าคัญ กับ การน าปรากฏการณ์ แ สง
ธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบ ดังเช่นงานออกแบบของ ทาดาโอะ อันโด ได้ออกแบบรู ปทรงอาคาร

22

ในลักษณะต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู ้ดา้ นต่างๆ ของมนุษย์ การนาปรากฏการณ์แสงธรรมชาติมาใช้เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กบั รู ปทรงของอาคารและกระตุน้ สานึ กของมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ ในหนังสื อ รู ้ สึก
และนึ ก คิ ด เรขาคณิ ต ของทาดาโอ อัน โด ได้อ ธิ บ ายถึ ง การรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สถาปั ตยกรรมกับแสงธรรมชาติ ไว้ว่า อาคารที่ อนั โดสร้ างขึ้ นไม่ได้สร้ างจากความคิ ดแต่ส ร้ างจาก
ประสบการณ์ แห่ งพื้นที่ของการดารงอยู่ ถึงแม้อาคารที่อนั โดออกแบบจะเป็ นอาคารผนังคอนกรี ตแต่
อันโดก็สามารถนาปรากฏการณ์แสงธรรมชาติมาเป็ นตัวกระตุน้ การรับรู ้ การเชื่อมโยงมนุ ษย์ธรรมชาติ
ได้เป็ นอย่างดี แสงที่ ส่ องผ่านช่ องว่างของสิ่ งก่ อสร้ างเข้ามาภายในท าให้ม นุ ษ ย์ที่ อาศัยพื้ นที่ น้ ัน ๆ
สามารถเข้าใจถึ งการดารงอยู่ของตัวเองที่ สัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อม (being-in-the-world) ตัวอย่างเช่ น
วิห ารแห่ ง แสง เป็ นการออกแบบอาคารที่ ไ ม่ ย อมให้ พ้ื น ที่ เผยแง่ มุ ม ออกมาอย่างชัด เจน ภายในมี
ทางเดินที่ซบั ซ้อนเป็ นทางเดินบีบแคบ และหักมุม เช่ นนี้ จะช่ วยกระตุน้ ความทรงจาระหว่างเดิน และ
เมื่อเดินเข้าไปภายในวิหารจะพบแสงที่ลอดผ่านผนังคอนกรี ตเข้ามาภายในเป็ นรู ปทรงของไม้กางเขน
แสงนี้ ก็ช่วยกระตุน้ ถึ งความศรัทธาได้เป็ นอย่างดี อันโดเป็ นสถาปนิ กที่เคารพในความเปลี่ ยนแปลง
อันลึกล้ าที่เกิดขึ้นบนระดับของความไม่แน่นอนของพลังงานแสง และแสง คือมาตรวัดเวลาที่อนั โดใช้
ในการออกแบบเสมอ และเชื่ อว่าลาแสงที่ เปี่ ยมไปด้วยพลังงานของดวงอาทิตย์ คือตัวกลางพื้นฐาน
ที่เชื่อมโยงระหว่างความรู ้สึกของมนุษย์และพื้นที่น้ นั ๆ โดยอาศัยความแตกต่างในเรื่ องของทิศทาง มุม
ของแสง ความเข้มข้นและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงกับความมืด ปรากฏการณ์แสงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ก็จะ
ขึ้ นอยู่ ก ับ สถานที่ ฤดู ก าลและเวลาของแต่ ล ะวัน จากแนวคิ ด และวรรณกรรมที่ ศึ ก ษาเหล่ า นี้
ช่วยอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ แสงธรรมชาติมีคุณค่าต่อสถาปั ตยกรรม และ
ปรากฏการณ์ แสงในสถาปั ตยกรรม คื ออี ก ปรากฏการณ์ หนึ่ งที่ ส าคัญ ที่ จะช่ วยเชื่ อมโยงมนุ ษ ย์ก ับ
ธรรมชาติไม่ให้ตดั ขาดจากกัน
ใจความของปรากฏการณ์ แ สงในสถาปั ต ยกรรม คื อ สถาปั ต ยกรรมที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์รั บ รู้
ตระหนัก สาเหนี ยก ต่อการมีอยูข่ องตัวตน (being) ที่สัมพันธ์กบั อิทธิ พลของโลกและสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ ภ ายนอก โลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง และแสงก็ เป็ นตัว แทนของธรรมชาติ ที่ สื่ อถึ ง
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างปรากฏการณ์ แสงทีส่ ่ งผลต่ อการรับรู้ พนื้ ที่
จากการศึกษาบทความ The poetics of space ในเชิ งการรับรู ้พ้ืนที่และความทรงจาของคนได้
อธิ บายว่าบ้าน ถื อได้ว่าเป็ นสถานที่ที่สะท้อนถึงการกระตุน้ ความทรงจาผ่านทางปรากฏการณ์ ในเชิ ง
คุณค่าของพื้นที่ภายในได้เป็ นอย่างดีโดยอธิ บายผ่านคาศัพท์ 3 คานี้คือ
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1. Original shell
2. Daydream
3. Intimacy
Original shell เวลาเราระลึ ก ถึ งบ้านความทรงจ าที่ นึ ก ได้จ ะแบ่ ง เป็ น 2 แบบคื อ 1. แบบ
กระจัด กระจายนึ ก ถึ ง จุ ด ต่ า ง ๆ ห้ อ ง ซอกลื บ ที่ คุ้น เคย (intimacy) 2. แบบภาพรวม บ้า นทั้ง หลัง
ทุกอย่างที่ เรี ยกว่าบ้าน ความทรงจาที่เราคิ ดถึ งบ้าน บ้านจะเป็ นมากกว่าที่พกั หรื อเกาะกาบัง “บ้าน”
ต้อ งสร้ า งหรื อ ให้ ค วามรู้ สึ ก ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งความเป็ นธรรมชาติ ก ับ ความเป็ นสิ่ ง ของ
(คอนกรี ต ) ออกจากกัน ในศาสตร์ ด้า นปรากฏการณ์ วิ ท ยาการอธิ บ ายค าว่า บ้า นจะเริ่ ม จากเรื่ อ ง
ที่สาคัญที่สุดและเล็กที่สุด กล่าวคือที่อยูอ่ าศัยทุกๆที่มีประวัติความเป็ นมาแม้กระทัง่ บ้านคนรวยที่สุด
หรื อบ้านคนจนก็ตาม สิ่ งแรกที่ตอ้ งทาความเข้าใจ คือที่มาที่ไปหรื อพื้นเพนั้นๆ ก่อน (Original shell)
การให้ความจากัดคาว่าบ้านต้องใช้วิธีผา่ นความคิดความทรงจาและความฝัน ความทรงจาต่อพื้นที่น้ นั
จะถู ก เก็ บ ไว้ในความทรงจาเสมอ ในขณะที่ ไม่ ส นใจหรื อมองผ่านมันจะกลายเป็ นแค่สิ่ งธรรมดา
แต่เมื่อใดที่เข้าไปมีประสบการณ์ หรื อกิ จกรรมในพื้นที่น้ นั มันจะกระตุน้ ให้เกิ ดความฟุ้ ง (daydream)
บ้านที่ ส ถานที่ ที่ วิเศษสุ ดของการนึ กคิ ด ความทรงจา ความฝั นของมนุ ษย์ ดังนั้น Original shell) คือ
บ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจา ความฝันและอดีตของผูอ้ ยู่อาศัย ซึ่ งบ้านต้นแบบ (Original shell) ของ
แต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป บ้านต้นแบบย่อมไม่เหมือนกัน บ้าน (วัตถุที่จบั ต้องไม่ได้แต่ตอ้ งใช้
ประสาทสัมผัส) ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ทาให้สามารถระลึกถึงพื้นที่ได้ ปั จจัยสาคัญขึ้นอยูก่ บั สถานที่
สภาพแวดล้อมและระยะเวลา
Daydream ความฟุ้ ง จิ ต นาการ การระลึ ก ได้โดยฉับ พลัน ทัน ที daydream จะเกิ ด ขึ้ น ได้
ก็ต่อเมื่ อมี สิ่ งมากระตุ ้นสั ม ผัส ของเรา เช่ น สภาพแวดล้อม บรรยากาศ แสงสว่าง กลิ่ น เสี ยงต่ างๆ
เป็ นต้ น ความทรงจ าที่ มี ต่ อ พื้ น ที่ ข องคนจะเป็ นความทรงจ าที่ ห ยุ ด นิ่ ง แต่ จ ะฝั ง ลึ ก อยู่ ใ นใจ
ตลอด ยกตัวอย่างเช่ น พฤติ กรรมการใช้พ้ื นที่ ในบ้านของเรา เมื่ อไหร่ ที่ เราเปลี่ ยนไปอยู่พ้ื นที่ อื่นๆ
ความทรงจาจะฟุ้ งขึ้นมาในขณะที่ เราทากิ จกรรมเดิ มต่างพื้นที่ หรื อเมื่อเรากลับไปบ้านเกิ ด ภาพเก่าๆ
ในวัยเด็กก็จะยิ่งฟุ้ งเข้ามาในความคิด เหตุที่ความทรงจาในวัยเด็กไม่มีทางเลื อนหายไปเพราะเมื่อนา
จินตนาการ ความคิด และการกระทา รวมเข้าด้วยกันจะทาให้เกิดเป็ นประสบการณ์ที่สร้างความทรงจา
เช่น ความเหงาความเบื่อของเด็กจะสามารถสร้างเพื่อนเล่นในจินตนาการได้ ความคิดความทรงจานั้น
ก็จะกระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่น้ นั ไม่เลือนหายไป ดังนั้นปรากฏการณ์ของความฟุ้ ง (daydream) คือสิ่ งที่จะ
ช่วยคลี่คลายความซับซ้อนของความทรงจาและจินตนาการได้เป็ นอย่างดี
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Intimacy ความคุ ้น เคย ความเคยชิ น คื อ อี ก สิ่ ง หนึ่ งที่ ท าให้ ร ะลึ ก ถึ ง หรื อ กระตุ ้น ความ
ทรงจาได้เช่ นกัน ขอบเขตของความคุ น้ เคยในพื้นที่ส่วนตัวทุกพื้นที่ลว้ นถูกออกแบบการใช้งานจาก
ผูใ้ ช้พ้ืนที่และสามารถบอกเล่าอดี ตได้ถา้ ได้สัมผัสหลายๆ ด้านเช่ น มองเห็ น จับต้อง ได้กลิ่ นเป็ นต้น
การนาความคุน้ เคยมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ให้ผอู ้ าศัยนั้นๆ คือการจิตวิทยาในสถาปั ตยกรรมอย่าง
หนึ่ ง พื้นที่ที่ถูกออกแบบนั้นจะส่ งผลต่อนิสัยและพฤติกรรมได้เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กบั
ความทรงจา กล่าวคือการเก็บจารึ กคือการเก็บเป็ นรู ปภาพลายลักษณ์ อกั ษร แต่การเก็บความทรงจาคือ
การเก็บในรู ปแบบของจินตนาการ
เมื่อนาบทความ The poetics of space มาวิเคราะห์ในเรื่ องการรับรู ้กบั ความทรงจาในพื้นที่กบั
บทความ สถาปั ต ยกรรมคื อบ้านแห่ ง ชี วิตจิ ตใจมนุ ษ ย์ จากหนังสื อจิ ตวิท ยาสถาปั ต ยกรรมมนุ ษ ย์
ปฏิสันถาร อ.ทิพย์สุดา ได้อธิ บายไว้วา่ ประสาทสัมผัสของเราคืออุปกรณ์ประเมินผลในการรับรู ้พ้นื ที่ที่
ดี ที่ สุ ดไม่ ว่าจะเป็ นธรรมชาติ บรรยากาศ แสงแดด สายลม สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนเป็ นความงามที่ ซ้อนอยู่
ในทุ กพื้นที่และมักจะปรากฏขึ้นเป็ นปรากฏการณ์ที่ฉายว้าบ (daydream) ออกมาเพียงชัว่ ครู่ แต่ยงั คง
อยูใ่ นความทรงจา เช่น แสงพระอาทิตย์ตกลงบนท้องทุ่งนาภาพที่เห็นทาให้เราเปิ ดตาเปิ ดใจที่จะจดจา
บรรยากาศแสงในพื้ น ที่ น้ ัน ทิ พ ย์สุ ด า อธิ บ ายต่ อ ว่า มนุ ษ ย์ว นเวี ย นอยู่ในวัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้อ ม
สถานที่ ห รื อ ถิ่ น ที่ น้ ั นๆ แฝงไปด้ ว ยประวัติ ศ าสตร์ แ ละความทรงจ าในสถาปั ต ยกรรม มัน คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาปั ตยกรรม สถานที่ที่เต็มไปด้วยมิติต่างๆ อาภรณ์แห่ งชีวิตเมื่อจากไป
ก็เกิดความอาวรณ์ ระลึกถึง บ้านจะกลายเป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์อย่างหนึ่ งถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมหรื อธรรมชาติ
มาเกี่ยวข้อง
จากการศึกษา The poetics of space และ สถาปั ตยกรรมคือบ้านแห่ งจิตใจมนุ ษย์ วิเคราะห์ได้
ว่ า แสงคื อ สภาพแวดล้ อ มหนึ่ งที่ ส ามารถสร้ า งความฟุ้ ง (daydream) ให้ เกิ ด ขึ้ นได้ ทุ ก วัน หรื อ
ทุกครั้งที่พบ อยูส่ ถานที่ พื้นที่น้ นั ๆ กล่าวคือแสงธรรมชาติกระตุน้ ประสาทสัมผัสต่อการรับรู ้พ้ืนที่ส่ง
ต่อให้เกิดจินตนาการ เมื่อเกิดจินตนาการขึ้นความทรงจาที่มีต่อพื้นที่น้ นั ก็จะระลึกได้เช่นกัน
ความสั มพันธ์ แสงธรรมชาติกบั การเปลีย่ นแปลงของเวลา
ในการศึกษาความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การเปลี่ยนแปลงของเวลาจะเป็ นการอธิ บายจาก
แนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิก
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Steven Holl

ภาพที่ 2.9 งานออกแบบของ Steven Holl
ที่มา http://www.stevenholl.com/project.php?type=houses
แนวความคิดในการออกแบบของ Holl จะเน้นรู ปทรงที่เรี ยบง่ายผสมกับการนาเส้นโค้งมา
ใช้ในงานเพื่อให้แสงเงาที่ตกกระทบส่ วนกลางอาคารสามารถเคลื่ อนไหวไปตามทิศทางแสงอาทิตย์
โดยไม่มีมุมอาคารมาทาลายความนุ่มนวลทางสายตา จุดเด่นของการออกแบบอีกอย่างคือการนาแสง
ธรรมชาติและการเปลี่ ยนแปลงของแสงตลอดทั้งวัน ทุ กวัน ทุ กฤดู ตลอดทั้งปี โดยที่ Holl เจาะช่ อง
แสงเป็ นเส้ น โค้ง และเส้ น ตรงไว้ใ นตัว อาคาร เพื่ อ ให้ บ้า นดู มี ชี วิต และเคลื่ อ นไหวไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา แสงแดด ฤดูกาลและสภาพอากาศภายนอก
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Tadao Ando

ภาพที่ 2.10 งานออกแบบของ Tadao Ando
ที่มา http://www.archdaily.com/161522/ad-classics-koshino-house-tadao-ando/

แนวความคิดในการออกแบบของอันโด จะเน้นรู ปทรงเรขาคณิ ต โครงสร้างเรี ยบง่ายและให้
ความส าคัญ กับ ช่ อ งแสง เช่ น อาคารนี้ อัน โดจะเจาะช่ อ งรั บ แสงแคบๆ ระหว่า งผนั ง เพื่ อ ตั้ง ใจ
ให้แสงและเงาของคาน พาดเข้ามาในพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อให้แสงเข้ามามีบทบาทในการบ่งบอกการ
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เปลี่ ย นแปลงของเวลา และสร้ า งความเคลื่ อ นไหวในพื้ น ที่ ภ ายใน โดยที่ อ ัน โดได้อ ธิ บ ายต่ อ ว่ า
แนวความคิดการนาแสงธรรมชาติ มาใช้ในงานออกแบบเช่ นนี้ เพื่อต้องการสร้ างประสบการณ์ แห่ ง
พื้นที่แก่ ผอู ้ าศัย การนาปรากฏการณ์ แสงและการเปลี่ ยนแปลงเคลื่ อนไหวของแสงธรรมชาติมาเป็ น
ตัวกระตุน้ การรับรู ้จะสามารถช่วยให้มนุษย์เชื่อมโยงกับธรรมชาติได้มากขึ้น
ความสั มพันธ์ แสงธรรมชาติกบั ผนัง (ในฐานะตัวปิ ดล้อมพืน้ ที)่
เมื่ อกล่ าวถึ งความสั ม พันธ์ ระหว่างผนังกับ สถาปั ตยกรรม ผนังถื อได้ว่าเป็ นองค์ป ระกอบ
สาคัญที่ทาหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่และแบ่งพื้นที่ภายในและภายนอกออกจากกัน แต่เมื่อย้อนกลับมาศึกษา
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่ นในเอเชี ยตะวันออก พบว่าผนังเรื อนมีหน้าที่ มากกว่าตัวปิ ดล้อมพื้นที่ กล่าวคื อ
ผนัง เป็ นทั้ง ตัว ปิ ดล้อ มและหน้ า ต่ า งเปิ ดรั บ แสงจากภายนอกและระบายอากาศในเวลาเดี ย วกัน
ความสั ม พันธ์ ระหว่างแสงกับ ผนังในฐานะตัวสร้ างขอบเขตขอบพื้ น ที่ แสงที่ ลอดผ่านผนังส่ งผล
ต่อการรับรู ้และการใช้พ้ืนที่ภายในได้เป็ นอย่างดี ยกตัวอย่างฝาโชจิในสถาปั ตยกรรมญี่ปุ่นฝาโชจิ คือ
องค์ประกอบที่ ช่วยแยกแสงออกเป็ นส่ วน ๆ ตามความเปลี่ ยนแปลงของธรรมชาติ ฝาโชจิไม่ใช่ ช่อง
ประตู ห รื อ กรอบหน้ า ต่ า งที่ ย อมให้ แ สงส่ อ งผ่ า นเข้า มาเฉย ๆ แต่ แ สงที่ ส่ อ งผ่ า นโชจิ แ สดงถึ ง
ความต้องการธรรมชาติภายนอกในขณะที่โหยหาความมืดสลัวไปพร้อม ๆ กัน และลักษณะของพื้นที่
ที่แสงส่ องผ่านเข้ามานั้นจะสามารถรับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของภายนอก ถึงแม้ไม่
เห็ นภาพภายนอกอย่างชัดเจนก็ตาม แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์เชื่ อมระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ
ไม่ให้ ตดั ขาดกัน โดยสิ้ น เชิ ง แสงในสถาปั ตยกรรมญี่ ปุ่ นท าให้ธ รรมชาติ สภาพแวดล้อมภายนอก
สามารถสื่ อสาร สัมผัส กับคนได้เป็ นอย่างดี (ทาดาโอ อันโด , 2551)

ภาพที่ 2.11 ผนังเรื อนญี่ปุ่น
ที่มา http://www.simplyrecipes.com/photos/nancys-house.jpg?ea6e4
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“ผนั ง ” ในสถาปั ตยกรรมพื้ นถิ่ น ในภาคเหนื อประเทศไทยส่ วนมากท าจากไม้ ไ ผ่
ผนังไม้ไผ่เรื อนพื้นถิ่นแสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านลึกของแสงในเชิ งการออกแบบสถาปั ตยกรรม โดย
ที่บทบาทด้านลึกของแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านผนังไม้ไผ่เข้ามาในตัวเรื อนนั้น ทาให้เห็นปรากฏการณ์
ที่ทะลุผา่ นจากภายนอกสู่ ภายในเรื อน ผนังไม้ไผ่เป็ นแค่ตวั กลางกั้น ทาให้สามารถสัมผัสโลกแวดล้อม
ภายนอกได้ท้ งั ที่ อยู่ภายในเรื อน แสงที่ ลอดผ่านผนังไม้ไผ่ช่วยเปิ ดประสาทสั ม ผัส ในการรั บ รู ้ เช่ น
อุณหภูมิ ความสว่าง กลิ่ นไอจากภายนอก การมองเห็ น รวมไปถึ งความงามต่าง ๆ ที่ จบั ต้องไม่ได้
แสงภายในพื้นที่พกั อาศัยเรื อนพื้นถิ่นจึงมีความหมายมากกว่าแค่การส่ องสว่างให้มองเห็นสิ่ งของและ
ดาเนิ นชี วิตไปได้ แต่เป็ นสิ่ งที่สร้างประสบการณ์ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ มีคุณค่าและความหมายของ
การดารงอยูข่ องมนุษย์ที่สัมพันธ์กบั สถานที่และสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ ด้วย

ภาพที่ 2.12 ผนังเรื อนพื้นถิ่นไทย
ที่มา ข้อมูลภาคสนาม
ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับผนังและการเชื่ อมโยงพื้นที่กล่าวคือแสงกับการเชื่ อมต่อพื้นที่
ภายในและภายนอก (Light Connecting Inside and Outside) การกาหนดความสั ม พันธ์ พ้ื นที่ ภายใน
และภายนอกจะปรากฏออกมาในลักษณะของเปลือกนอกของอาคาร และลักษณะช่องเปิ ดของอาคาร
ที่จะให้แสงเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภายนอกและภายใน การจัดช่องเปิ ด
ให้มีความต่อเนื่องระหว่างภายนอกและภายในนั้นจะทาให้อาคารมีชีวติ ชีวามากขึ้น มีความเลื่อนไหว
มากขึ้ นในเรื่ องของเงาที่ ตกกระทบสู่ ผนังอาคาร เป็ นการเชื่ อมโยงธรรมชาติที่มีอยู่ภายนอกเข้ามาสู่
ภายใน (Marietta S. Millet, 1996) ปั จจุบนั มีงานออกแบบมากมายที่นาแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง
แสงกับผนังมาใช้ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและการประหยัดพลังงานจะ
พบว่าผนังทาหน้าที่เป็ นมากกว่าตัวปิ ดล้อมพื้นที่แต่ยงั เป็ นทั้งช่องแสงและช่วยระบายอากาศได้
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ภาพที่ 2.13 Architect: Kengo Kuma Location: Yamanashi Tags: Bamboo Wall House
ที่มา http://larryspeck.com/2010/10/13/bamboo-wall-house/
ผนังไม้ไผ่กบั งานออกแบบร่ วมสมัยที่ สื่อถึ งความเป็ นตะวันออกซึ่ งไม้ไผ่ คืออีกวัส ดุ หนึ่ ง
ที่ ส ถาปนิ ก หลายท่ า นน ามาใช้ ใ นงานออกแบบโดยเฉพาะผนั ง ไม้ ไ ผ่ รู ป แบบผนั ง ไม้ ไ ผ่ น้ ั น
ก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้ นอยู่กบั แนวความคิ ดและการจัดวางของนักออกแบบเช่ นกัน ยกตัวอย่าง
ผลงานของสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Kengo Kuma แนวคิดของบ้านผนังไม้ไผ่แห่ งนี้ ตอ้ งการใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น
ในงานออกแบบและสอดคล้องกับ สภาพภู มิ ป ระเทศ Kuma เลื อกที่ จะใช้วสั ดุ ราคาถู ก อย่างไม้ไ ผ่
ปิ ดล้ อ มอาคารราคาแพง ช่ ว ยกรองแสงจากภายนอกและสร้ า งเงาให้ พ้ื นที่ ภ ายในอาคาร
ความขรุ ขระผนังไม้ไผ่ช่วยลดความแข็งกระด้างของวัสดุสมัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นการนารู ปแบบเดิ ม ๆ
มาสร้ างขึ้ นใหม่ หรื อจะมี ก ารออกแบบรู ป ทรงใหม่ ๆ ก็ตาม คุ ณ ค่ าของ “ผนัง” ที่ ในงานออกแบบ
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ลัก ษณะนี้ ยัง คงความหมายของผนัง ที่ เป็ นตัว กลางเชื่ อ มโยงภายนอกและภายใน แสงกับ ผนั ง
มีความสัมพันธ์ได้เป็ นอย่างดี
2.3 การศึกษาแนวคิดทฤษฏี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แสงและการรับรู ้แสง

เครื่ องมือเก็บข้อมูล
กล้องถ่ายภาพ,เครื่ องวัดค่าแสง,สมุดจด

1.พฤติกรรมแสง
1.1 การสะท้อน
1.2 การส่ องผ่าน
1.3 การเกิดเงา

บันทึก,โมเดลจาลองเรื อนพื้นถิ่นและโมเดล
จาลองห้องผนังก่ออิฐฉาบปูน

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับแสงธรรมชาติ
2.1 แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์

เก็บข้อมูลพื้นที่

2.2 แสงธรรมชาติจากท้องฟ้ า

วิธีการเก็บข้อมูลมี 5 ประเด็นดังนี้

2.3 แสงธรรมชาติจากพื้นดิน

1. ประวัติ ที่ต้งั ผังหมู่บา้ น รู ปแบบเรื อน
2. รู ปแบบผนังเรื อน,ลักษณะแสงที่ลอด

3. แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม

ผ่านผนังเรื อน

3.1 แสงกับพื้นที่วา่ ง

3. ลักษณะบ้านเรื อนที่พบ

3.2 แสงกับการเชื่ อมต่อพื้นที่ภายในและ

4. ช่องแสงอื่น ๆ ในเรื อน

ภายนอก

5. ช่วงเวลาที่แสงลอดผ่าน
6. วัดค่าความสว่างแสงในเรื อน

4. แสงกับการสร้างความหมายใน
สถาปัตยกรรม

วิเคราะห์

4.1 ความต้องการของมนุษย์

1.วิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวเรื อ น

4.2 ความหมายของแสงในงานสถาปัตยกรรม

และทิศทางของแสงธรรมชาติ
2.วิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งแสง

5. การใช้แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม

ธรรมชาติกบั การใช้พ้นื ที่ภายใน

5.1 ค่าความสว่างแสง
5.2 การออกแบบแสงสว่างในสถาปัตยกรรม

แผนภาพที่ 2.1 แสดงการนาแนวคิดทฤษฏีแสงและการรับรู้แสง และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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เครื่ องมือเก็บข้อมูล
เครื่ องมือในการบันทึกปรากฏการณ์คือ
การใช้ประสบการณ์ร่วมในปรากฏการณ์
แล้วเรี ยบเรี ยงประเมินเป็ นข้อมูลเชิง
คุณภาพ
เก็บข้อมูลปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์แสงในสถาปั ตยกรรม

เก็บประสบการณ์ ,อารมณ์,ความรู ้สึก การ

1.ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์แสง

เปลี่ยนแปลงสถานะจากประสบการณ์เป็ น

ที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้นื ที่

ปรากฏการณ์การกลับไปพิจารณาสิ่ งต่างๆ

2.ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั การ

อย่างที่มนั เป็ น หรื อ “Being-in-the-

เปลี่ยนแปลงของเวลา

world” ถ่ายทอดเป็ นการเขียนบรรยาย

3.ความสัมพันธ์แสงธรรมชาติกบั ผนัง
(ในฐานะตัวปิ ดล้อมพื้นที่)

วิเคราะห์
การตีความหมายของแสงในเชิงคุณค่า
อารมณ์ ความรู ้สึก ความงาม มิติแสงและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบในประสบการณ์
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผนังและ
ลักษณะแสงที่เกิดขึ้นจากการลอดผ่านผนัง
ไม้ไผ่ที่ส่งผลต่อการรับรู ้พ้นื ที่
2. วิเคราะห์ลกั ษณะแสงที่ เกิ ดขึ้นในเรื อน
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น

แผนภาพที่ 2.2 แสดงการนาแนวคิดทฤษฏีปรากฏการณ์แสง และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากการศึ ก ษาอธิ บ ายได้ดัง นี้ แสงคื อ พลัง งานที่ มี ป ระโยชน์ และมี ค่ า ต่ อ การด ารงชี วิ ต
ในกิ จกรรมต่ างๆ มากมาย เมื่ อ น าแสงธรรมชาติ ม าใช้ภ ายในสถาปั ต ยกรรมท าให้ อ งค์ป ระกอบ
ต่ า งๆ มี ค วามหมายหรื อหน้า ที่ เกิ ดขึ้ น กล่ าวคื อ ผนังเป็ นตัวกลางส าคัญ ที่ เปิ ดรั บ และปิ ดกั้น แสง
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ระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอก ในอีกทางแสงยังเชื่ อมโยงพื้นที่ ผ่านช่ องแสงของผนัง แสงที่ส่อง
ผ่านช่ องแสงช่ วยกระตุ น้ การรับ รู ้ ของมนุ ษย์ได้เป็ นอย่างดี กล่ าวคื อแสงธรรมชาติ กระตุ ้นประสาท
สั ม ผัส ต่ อการรั บ รู ้ พ้ื น ที่ ส่ ง ต่ อให้ เกิ ดจิ น ตนาการ หรื อความฟุ้ งจนกลายเป็ นปรากฏการณ์ ในที่ สุ ด
(Gaston Bachelard , 1964) การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแสงกับ ผนั ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
แสงกับ การเปลี่ ย นแปลงของเวลา และปรากฏการณ์ แ สงที่ ส่ ง ผลต่ อ การกระตุ ้น การรั บ รู ้ พ้ื น ที่
ในด้านความทรงจาต่อพื้นที่ เป็ นการศึกษาเพื่อหาคาอธิ บาย ขยายความและช่ วยคลี่ คลายความหมาย
ของค าว่า “มิ ติแสง” ที่ ต้องการศึ ก ษาในงานค้นคว้าอิ ส ระ ในส่ วนของการนาแนวคิ ด ทฤษฏี และ
วรรณกรรมไปวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนของแสงกับการรับรู ้แสงและข้อมูลในส่ วนของปรากฏการณ์แสง
ในสถาปั ตยกรรม และการศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษาเช่ น แนวความคิ ด ในการออกแบบต่ า งๆ
จะเป็ นแนวทางพัฒนาสู่ งานออกแบบปลายทางต่อไป
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