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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแสงธรรมชาติและการรับรูแสง ลักษณะของแสง
ธรรมชาติในสถาปตยกรรมทั้งทางดานกายภาพและความหมายในเชิงนามธรรม และแนวความคิดและวิธีออกแบบแสง
ธรรมชาติในงานสถาปตยกรรมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่สามารถนํามาประยุกตใชในการออกสถาปตยกรรม
ประเภทที่อยูอาศัยได ทั้งนี้เพื่อสรางกระบวนการของแนวความคิดในการออกแบบแสงในงานสถาปตยกรรม และออกแบบ
งานสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัยที่มีความสอดคลองกับบริบทของที่ตั้ง โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้คือ 

1.  ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแสงในงานสถาปตยกรรม ลักษณะแสงในงานสถาปตยกรรม และวิเคราะห
แนวความคิดและการออกแบบแสงธรรมชาติจากกรณีศึกษาเพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบพื้นที่อยูอาศัยไทย 

2.   ศึกษาลักษณะแสงในสภาพแวดลอมของพื้นที่ตั้ง ตลอดจนลักษณะแสงในวัฒนธรรมของพื้นที่ดังกลาว 
3.   สรางแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาแนวคิดดงักลาวนาํเสนอใหเปนภาพที่มองเห็นเปนรูปธรรม 
4.   ทําการออกแบบสถาปตยกรรมโดยการออกแบบขั้นแบบรางโดยใชแนวคิดที่ไดพัฒนาไว จากนั้นจึง

พัฒนาแบบทางสถาปตยกรรม และสรุปการออกแบบขั้นสุดทายจากการศึกษาในขางตน  
แนวความคิดในการออกแบบหัวขอปรากฏการณแสงในพื้นที่อยูอาศัย (Phenomenon of Light in 

Architecture) ไดมีการกําหนดกรอบแนวความคิดในเชิงนามธรรมคือ “แสงเงาแหงความทรงจําในอดีต” (Shade of 
Memory) โดยกระบวนการในการสรางแนวความคิดดังกลาวเปนการถายทอดความหมายของบริบทที่ตั้งทั้งทางดาน
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมแบบลานนา โดยใชแสงในการสื่อความหมายผานทางสถาปตยกรรมและพัฒนาแนวความคิด
ดังกลาวนําเสนอเปนภาพที่มองเห็นเปนรูปธรรม 

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่อยูอาศัยจากแนวความคิดดังกลาวเปนการเลาเรื่องราวของฤดูกาลในสามฤดู ไดแก 
ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซ่ึงแสงธรรมชาติเปนส่ิงที่สรางภาพของบรรยากาศในแตละฤดูกาลผานพื้นที่วางทาง           
สถาปตกรรม และสะทอนบรรยากาศดังกลาวใหผูอยูอาศัยไดหวนระลึกถึงบรรยากาศของธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหมใน
อดีตทีเปลี่ยนแปลงไปในแตละฤดู ลักษณะของพื้นที่อยูอาศัยจึงแบงออกเปนพื้นที่สามสวน ที่ใหบรรยากาศของแสงที่
เปลี่ยนแปลงแตกตางไปในสามฤดู และมีการเชื่อมโยงกันตามลักษณะของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงในรอบป จากแนวความคิด
ในการสรางปรากฏการณแสงภายในที่อยูอาศัยและภาพรวมของพื้นที่อยูอาศัยในลักษณะของแสงในสามฤดทูีต่องการสือ่ถงึ
ความหมายของแสงเงาแหงความทรงจํานั้น ไดมีการแบงประเด็นของแนวความคิดออกเปนสามประเด็นใหญๆดวยกัน
ไดแกลักษณะแสงในบริบทลานนา แสงที่เกิดขึ้นในสามฤดู และแสงที่เกิดขึ้นในบริบทที่ตั้ง ทั้งนี้เพื่อหาลักษณะเฉพาะของ
แสงในพื้นที่อยูอาศัยภายใตบริบทที่ไดกําหนดไว ซ่ึงผลสรุปจากการศึกษาดังกลาวนําไปสูแนวความคิดในการออกแบบ
รูปทรงและพื้นที่วาง ลักษณะของแสงและการกําหนดตําแหนงทิศทางของพื้นที่อยูอาศัย 
 

 
ภาควิชาสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศกึษา  2546 
ลายมือชือ่นักศึกษา ………………………………………………… 
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  . ……………………………...  

 
 

ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



K  45054206   :  MAJOR  :  ARCHITECTURE 
KEY  WORD  :  NATURAL LIGHT IN ARCHITECTURE 

PATCHARADA SOMDEE : PHENOMENON OF LIGHT IN ARCHITECTURE  CASE  STADY 
OF : LIVING PLACE DESIGN IN CHIANG MAI. THESIS ADVISOR : ASSO. PROF. VEERA  
INPUNTANG , Ph.D. 156 pp.  ISBN 974 - 464 - 013 - 8 

The purpose of this study was to study theoretical of natural light and light perception, 
characteristic of natural light in architecture on both physical and meaning in abstract, conceptual idea and 
design method of natural light in architecture of Thailand and foreign country which enable to apply with 
architectural design for living place. All those for design process of conceptual design of light in architecture 
especially for living place which conform to site context. The methods of the study are as follows:    

1. Study theoretical of light in architecture, characteristic of light, conceptual analysis and natural  
 light design from case study in order to apply in Thai-living place design.   

2. Study characteristic of light of site environment and cultural light character of the area. 
3. Construct the conceptual idea for design and develop to concrete.   
4. Architectural design process by developing this conceptual idea.  

   The conceptual design in phenomenon of light in architecture is determined scope conceptual idea 
in abstract as shade of architecture. The process of this conceptual idea is to transmit the meaning of site context 
on both environmental and Lana cultural by using light to express on architecture and develop this concept to 
concrete.  
 Characteristic of this living place from the conceptual design is to telling the story of 3 seasons 
which are summer season, rainy season, and winter season. Natural light create the atmosphere of each season 
on architecture space and rebound those atmosphere to remind inhabitant of Chiang mai natural light in the past 
which keep changing every season. Implicitly, characteristic of living place is dividing to 3 space which gives 
different light atmosphere and links season character which changing all year through. According to the 
conceptual idea of phenomenon of light in living place and its living place, the light character of 3 seasons which 
intent to conduct the meaning of light in memory, the essential conceptual idea is divided to 3 points which are 
characteristic of Lana context, light in 3 seasons, and light in site context. Indicate to looking for characteristic 
of light in living place under the establish context. The conclusion of this study lead to conceptual idea in 
shaping design, architectural space, characteristic of light, and living place orientation. 
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 งานวิจยัฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ  รองศาสตราจารย  
วีระ อินพนัทัง  อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ  ซ่ึงทานไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชน
ตองานวิจยัมาโดยตลอด  บุคคลที่ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก คือ ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท  
อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดกรุณา
ใหความรูและขอมูลในการศึกษาเกีย่วกับแสงในสถาปตยกรรมลานนา และสละเวลาในการสอบ
วิทยานพินธในครั้งนี้   อาจารย อนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ และบริษัทแอพสแทรก็จํากัด ทีใ่หการ
สนับสนุนการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้มาโดยตลอด อาจารยธาริณี รามสูต อาจารยประจําภาควชิา
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ไดกรุณาใหความรูและขอมูลใน
การศึกษาเกี่ยวกับแสงในสถาปตยกรรม  และขอขอบพระคุณ บัณฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ใหทุนอดุหนุนในการทําวทิยานิพนธ   จงึใครขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 นอกจากนี้ผูวจิัยขอขอบคุณ คุณ รัตนพันธ นันทวจิารณ และเพื่อนๆรุน 3 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ใหกําลังใจและชวยเหลือในการทําวิทยาพนธ
คร้ังนี้มาโดยตลอด 

 ทายนี้  ผูวิจยัใครกราบขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  สําหรับโอกาสและกําลังใจแกผูวจิัย
เสมอมา  ตลอดจนบุคคลที่ใหความชวยเหลือซ่ึงไมไดกลาวในที่นีด้วย 
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