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 A study of the meaning of the light in "SIM ISAN" was from my impression of the 

light in a free space at "SIM ISAN".SIM ISAN is actually The NorthEastern Buddhist Holy 

Temples. When someone examines the light in detail in order to create a contemporary 

architecture. 

 Based on my theory , the reflection of the light from "SIM", interms of concrete 

object, abstract creates a new contemporary architecture style. 

Imagination and design of the light in a free space represent the believe of the Buddhist Holy. 

A set of study will be the following. 

1. Learning a pattern of SIM architecture and a relation of this context. 

2. Learning of the light and a free space of SIM architecture and a relaion of this 

context. 

3. Learning a free space behavior and adaption of the light in a new contemporary 

architecture style. 

4. Imagination of design and make it happen in a real world, promptly with the 

conclusion. 

Imagination in design of free space of "SIM ISAN" begin from a study of natural light 

phenomenon in "SIM ISAN".The discovery of a particular natural light phenomenon in "SIM ISAN" 

designs a new contemporary architecture, which based on site location with context around. 

A procedure of architectural design is made from context of ISAN, context of the light and site 

location. 

The location is nearby Mae-Khong river, Muk-Da-Harn city. The bright of the light 

surrounded SIM through the half light inside SIM. The light changes a message from the past of an 

ancient Buddhist holy temples to a new contemporary architecture style. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาและการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง 
 

“สิม” มีความหมายเดียวกันกับคําวา โบสถหรืออุโบสถในทางภาคกลาง เปนรูปเสียงท่ี

กรอนมาจากคําวา สีมา อันหมายถึงขอบเขตท่ีกําหนดขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมของสงฆทาง

พระพุทธศาสนา หรือที่เรียกวา สังฆกรรม ที่ต้ังของสิมอยูในบริเวณวัดอันเปนศูนยกลางของชุมชน

ของวิถีชีวิตของชาวอีสานเปนสถานท่ีเชื่อมโยงจิตใจของคนในชุมชนและวัด สิมอีสานซึ่งเปนผล

พวงจากการออกแบบตามแบบลักษณะศิลปสถาปตยกรรมแบบพื้นบานอีสาน อันมีแหลงอิทธิพล

จากลานชางและผสมกับรูปแบบของทองถ่ินจนเปนรูปแบบเฉพาะข้ึนมา มีการแสดงออกถึง

เอกลักษณที่มาจากวิถีชีวิตของชาวอีสานท่ีมีความแรนแคน สมถะ สันโดษ เปนแนวทางการ

สรางสรรค โดยยึดหลักวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีฮีตสิบสอง คองสิบสี่เปนพื้นฐาน  สิมอีสาน นั้นมี 

2 ชนิดโดยแบงตามท่ีต้ังคือ1.สิมน้ํา(อุทกกเขปสีมา) 2.สิมบก(คามสีมา) และเมื่อแบงจากายภาพ

ของสิมบกแลวน้ัน จะแบงไดปน 2 ประเภทคือ สิมกอผนัง(สิมทึบ)และสิมโถง (สิมโปรง) อันเกิดจาก

รูปแบบการสรางสรรคเฉพาะถ่ิน 

การประจัญหนาของเกาและใหมของพุทธศาสนสถาปตยกรรมอีสาน ที่มีกรณีของการ

นําเขาสิมจากภาคกลางและนําเขามาสรางทับของสมิอีสานแบบเดิมหรือการสรางของใหมที่มา

จากแบบมาตรฐานของภาคกลางแบบวางประจัญหนากัน ไมวาจะดวยเหตุผลทางการเมืองหรือ

การละท้ิงภูมิปญญาเดิม ดวยเห็นวาดอยพัฒนา ไมพอใจในวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเหตุการณที่

เกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้นการเขาใจถึงประเด็นท่ีมีการศึกษาจากภูมิปญญา วิถีชีวิต 

โดยเนนการศึกษาจากกรณีแสงท่ีกําลังหายไปจากสถาปตยกรรมอีสานใหกลับมาสรางสรรคสูการ

ออกแบบสถาปตยกรรมแบบอีสานรวมสมัย 

แสงจากดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนมาตรวัดเวลาท่ีลอดผานชองแสงจากภายนอกเขา

มาสูภายในเพื่อทําปฏิกริยากับท่ีวาง กอเกิดสภาพท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมในเวลาตางๆกันไปตาม

กิจกรรม ดวยมาตรวัดแหงแสงธรรมชาติ แสงท่ีลอดผานสถาปตยกรรมเขามาจากพื้นท่ีการเปดชอง

แสงแบบเล็กนอย สรางความขรึมขลังตอพื้นท่ีของสิมทึบ หรือผานเขามารอบทิศทางตามแนวการ
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เปดโลงของสิมโถงบงบอกถึงนัยยะของการเปดเชื่อมและปดก้ันของสถานท่ีตางๆกันไป แสง

สามารถสรางความหมายในนัยตางๆกันตามกาลเทศะได โดยการแบบชองแสงในลักษณะและ

ตําแหนงตางๆ แสงท่ีสาดผานชองแสงลงมาสูสวนตางๆสรางปฏิกริยาตอท่ีวางใหเหมาะสมกับการ

ใชงาน แสงเปนองคประกอบสําคัญใหองคประกอบตางๆในงานสถาปตยกรรมเชน เสา คาน 

เพดาน ผนัง พื้น ปรากฏตัวออกมาจากความมืด  

การเขามาของแสงประดิษฐที่ทําใหการสื่อสารของมนุษยกับสถานท่ีหายไปดวยความ

สวางจา ทําใหความหมายของแสงตอสถานที่ไดหายไป ในกรณีศึกษา Le Corbusier ที่สรางงาน

สถาปตยกรรมโดยปลอยใหแสงสรางจังหวะกับเวลาในยุคสถาปตกรรมสมัยใหม สูยุคปจจุบัน 

Tadao Ando สถาปนิกชาวญี่ปุนท่ีไดนําแนวความคิดเร่ืองแสงธรรมชาติ เขามาสรางปฏิกริยากับ

สถานท่ีใหเกิดปรากฏการณตอองคประกอบและสรางความหมาย โดยปลอยใหแสงท่ีลอดผานผนัง

คอนกรีตหนาหนักกอเกิดท่ีวางท่ีมีการใชสอยดวยสุนทรียะแหงแสงในกวีนิพนธคอนกรีต และแสงท่ี

ลอดผานระแนงไม,หิน สูภายในสถาปตยกรรม ปรากฏแสงรําไรลอดผานมาแบบท่ีวางของสถาปนิก

ชาวญี่ปุน Kengo Kuma โดยอางอิงแนวคิดแสงเงาจากงานสถาปตยกรรมญี่ปุนโบราณสูงาน

สถาปตยกรรมญี่ปุนสมัยใหมในบริบทใหม 

นอกจากบทบาทของแสงที่มีผลกระทบตอการมองเห็นดวยตาเน้ือแลว แสงในงาน

สถาปตยกรรมทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ ไดมีบทบาทในการสรางความหมายตอพื้นท่ี 

สามารถสรางความสัมพันธระหวางมนุษยกับสถานท่ี ในการออกแบบสถาปตยกรรมในบานเรา

ปจจุบันน้ัน มีสวนนอยท่ีคํานึงถึงการออกแบบที่ปลอยใหแสงสรางความหมายตอพื้นท่ี การศึกษา

ความหมายของแสงตอสถาปตยกรรมจึงศึกษาเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการออกแบบ

สถาปตยกรรมรวมสมัยท่ีสอดคลองตอบริบทปจจุบัน 

ในแนวทางการศึกษากับวรรณกรรมที่เก่ียวเน่ืองท่ีใชเปนแนวทางการศึกษาเก่ียวกับสิม

อีสานในทางกายภาพและขอมูลดานตางๆนั้น ไดศึกษาตามงานคนควาวิจัยเร่ือง “ สิมอีสาน ”       

โดย วิโรฒ ศรีสุโร และท่ีเปนการศึกษาสิมอีสานในรูปแบบตางๆของลักษณะทางศิลป

สถาปตยกรรม จาก “ ศิลปสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสาน ในวัฒนธรรมไทย-ลาว ” โดย สุวิทย จิรมณี 

และ ” สิม ” โดย ไพโรจน สโมสร 

ในสวนการศึกษาเร่ืองแสงนั้น มีจุดประสงคการศึกษาแสงแบบตะวันออกจาก

วรรณกรรมเร่ือง “ เยิรเงาสลัว ” โดย จุนิจิโร ทานิซากิ และศึกษาจากกรณีศึกษาการใชความหมาย

ของแสงมาประยุกตใชในการออกแบบสถาปตยกรรม จากแนวทางของท้ัง Tadao Ando , Kengo 

Kuma และ นิธิ สถาปตานนท เปนตน 
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2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 

2.1  เพื่อศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับแสงตอการรับรูที่เก่ียวของกับศาสนาและความเชื่อ 

2.2  เพื่อศึกษาลักษณะวัฒนธรรม แนวคิด และคติความเชื่อของชุมชนในภาคอีสาน ที่

สงผลตอรูปแบบสถาปตยกรรม สิมอีสาน 

2.3  เพื่อศึกษาแสงและท่ีวางในสิมอีสานซึ่งสัมพันธกับบริบทของสิมอีสาน จาก

กรณีศึกษา ทั้งภายในและภายในประเทศ เพื่อหาแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยจาก

การท่ีศึกษามา 

2.4  เพื่อศึกษาการใชความหมายของแสงจากขอ 2.1, 2.2, 2.3 มาประยุกตสูงาน

ออกแบบสถาปตยกรรม ซึ่งมีที่มาจากการศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสาน 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
 

สิมเปนสวนสําคัญของวัดในภาคอีสาน มีความสัมพันธกับชุมชนผานลานวัด แตไดถูก

ละเลยผานไปตามกาลเวลา เพื่อเรียกคุณคาความหมายของสิมกลับมานั้น จึงสมมติฐานวาแสงท่ี

ปรากฏข้ึนแกสิม ทั้งลักษณะที่เปนนามธรรมและรูปธรรมสามารถทําใหเกิดแนวความคิดในการ

ออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยในบริบทใหมได 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในขอบเขตการศึกษา เพื่อศึกษาลักษณะท่ีมีความเฉพาะตัวของศิลปวัฒนธรรมในอีสาน

และในเร่ืองของแสง ที่สงผลตอสถาปตยกรรมอีสาน 

4.1  ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมของสิมอีสานและความสัมพันธกับบริบท 

4.2  ศึกษาแสงและท่ีวางในสถาปตยกรรมสิมอีสานและความสัมพันธกับบริบท 

4.3  ศึกษาพฤติกรรมของท่ีวางและแสงท่ีนํามาประยุกตใชกับสถาปตยกรรมรวมสมัย 

4.4  ทําการออกแบบสถาปตยกรรมจากแนวคิดท่ีศึกษาจากขอ 4.1, 4.2 และ 4.3 
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5. ขั้นตอนของการศึกษา 
 

5.1  ขั้นตอนและวิธีรวบรวมขอมูล 

5.2  ขั้นตอนคนควาและวิเคราะหขอมูล 

5.3  ขั้นตอนการพัฒนาแบบสถาปตยกรรม 

5.4  ขั้นตอนการออกแบบสถาปตยกรรม 

 
6. วิธีการศึกษา 

6.1 ขั้นตอนและวิธีรวบรวมขอมูล 

6.1.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม

และสถาปตยกรรมในอีสาน รวมถึงการสํารวจเพื่อทราบถึงวิถีชีวิต ที่สงผลตอรูปแบบของ

สถาปตยกรรม 

6.1.2 ศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับแสง ทั้งในแงของรูปธรรมและนามธรรมเพื่อการ

ออกแบบสถาปตยกรรม 

6.1.2 ศึกษาขอมูลของการประยุกตการใชแสงกับงานสถาปตยกรรม 

6.2 ขั้นตอนคนควาและวิเคราะหขอมูล 

6.2.1 วิเคราะหขอมูลและองคความรูที่เก่ียวของ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

คนในชุมชนและสถาปตยกรรม 

6.2.2 วิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับขอ 6.1 เพื่อนํามาประมวลเปนแนวคิดในการ

ออกแบบสถาปตยกรรม 

6.3  ขั้นตอนการพัฒนาแบบสถาปตยกรรม 

พิจารณาเลือกท่ีต้ังโครงการ เพื่อเขาสูกระบวนการพัฒนาแบบสถาปตยกรรม  

6.4  ขั้นตอนการออกแบบสถาปตยกรรม 

เสนอผลงานการออกแบบสถาปตยกรรม ที่แสดงถึงสถาปตยกรรมอีสานท่ีมีบริบทท่ีรวมสมัย 

 

7. แหลงขอมูล 
 

ศึกษาและรวบรวมจากเอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย ตามขอบเขตการศึกษาท่ีเก่ียวของ

ในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และการสํารวจ 
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7.1  หนังสือหรือตําราทางวิชาการ 

7.2  งานวิจัยหรือวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

7.3  จากการสํารวจสถาปตยกรรมสิมอีสาน 

7.4  อ่ืนๆ 

 

8. การเสนอผลงาน 
 

8.1  ขั้นรวบรวมขอมูล นําเสนอดวยเอกสารและภาพประกอบ 

8.2  ขั้นเสนอแนวความคิด ดวยแบบแนวความคิดสถาปตยกรรม 

8.3  คอมพิวเตอรกราฟฟก ประกอบการนําเสนอผลงานปากเปลา 

8.4  สรุปเอกสารวิทยานิพนธ 
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บทท่ี 2 
 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับแสงตอการรับรู 
 
1. ความหมายและนิยามเกี่ยวกับแสง 
 

แสงมีแหลงกําเนิดจากท่ีตางๆกัน มีองคประกอบตางๆเปนปจจัยท่ีสัมพันธตอการใหแสง 

รูปแบบและคุณสมบัติของแสงท่ีมาจากแหลงกําเนิด ทิศทางของแหลงกําเนิด ปริมาณ และความเขม

แสง มีผลตอปริมาณและคุณภาพของแสงท่ีจะนํามาใชงาน โดยแบงประเภท ของแสงตาม

แหลงกําเนิดได 2 ประเภทหลักคือ  

1.1  แสงธรรมชาติ แสงธรรมชาติเปนแสงท่ีเกิดจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนแหลงพลังงานท่ีมี

ประสิทธิผลมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับแหลงกําเนิดแสงอ่ืน รวมท้ังยังใหคาสเปคตรัมที่ครบถวนไม

ผิดเพี้ยนและเปนธรรมชาติมากท่ีสุด นอกจากนี้การนําแสงธรรมชาติเขามาใชงานในอาคารใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม ยังสามารถลดคาใชจายดานพลังไฟฟาใหกับอาคารได ดวงอาทิตยเปน

แหลงกําเนิดแสงธรรมชาติที่เคลื่อนที่ได สงผลตอความรูสึกตางๆของมนุษย ทําใหรับรูถึงกาลเวลาที่

เปลี่ยนแปลงไป แตแสงจากดวงอาทิตยมีความปรวนแปรสูง ปริมาณแสงท่ีมากอาจกอใหเกิดความ

รอนท่ีมากเกินความจําเปน ดังนั้นการออกแบบสถาปตยกรรมจึงตองเลือกการใชแสงใหเหมาะสมแก

การใชงาน  

แสงธรรมชาติแบงออกไดเปน 2 ชนิด  

1.1.1  แสงตรงจากดวงอาทิตย(Sun Light) เปนแสงท่ีสองมาจากดวงอาทิตย

โดยตรง มีความสวางสูง อาจทําใหเกิดแสงบาดตา 

1.1.2  แสงสะทอนจากทองฟา(Sky Light ,Day Light) เปนแสงท่ีเกิดจากการ

สะทอนและกระจายแสงจากกอนเมฆ และอนุภาคในอากาศเชนฝุน ควัน ไอนํ้า ทําใหแสงอาทิตยมี

ความแปรปรวน 

1.2 แสงประดิษฐ(Artificial Light)  มีแหลงกําเนิดจากการที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใหแสง

สวางในการใชงานและดํารงชีวิตของมนุษย โดยในอดีตน้ันเราใชแสงประดิษฐจากเทียนและโคมไฟท่ี

สวางเพียงชั่วคราวใหความสวางในสิมใหฉาบไลกับองพระพุทธรูป แตในปจจุบันไดมีการใชแสง
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ประดิษฐเขามาแทนท่ีหลังจากโทมัส เอดิสันไดคิดคนหลอดไฟ ที่สามารถควบคุมแสงภายในไดตาม

ตองการ แตก็ไมสามารถแสดงความเฉพาะของแสงแบบด้ังเดิมที่บงชี้กาลเวลาได 
 

 
 

ภาพท่ี 1   แสดงภาพเปรียบเทียบแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ ที่ใหความรูสึกตางกัน 

 
2.คุณสมบัติของแสง  
 

แสงจะมีลักษณะของพฤติกรรมที่แตกตางกันตามคุณสมบัติของวัตถุที่แสงสองผานหรือ

ตกกระทบ ลักษณะดังกลาวคือคุณสมบัติของแสงที่เกิดข้ึนบนวัสดุตางๆ ไดแก 

 
2.1 การดูดกลืน (Absorption)  

การดูดกลืนแสงคือพฤติกรรมท่ีแสงตกกระทบวัตถุแลวถูกวัตถุดูดกลืนหายเขาไปใน

ตัวกลางเชนการฉายแสงลงบนผนังสีแดง แสงสีอ่ืนๆจะถูกดูดกลืน ยกเวนสีแดงจะสะทอนออกมาสู

ดวงตาทําใหเห็นผนังเปนสีแดง พลังงานที่ถูกดูดกลืนจะเปลี่ยนรูปซึ่งโดยท่ัวไปแลวจะเปลี่ยนรูปเปน

พลังงานความรอน 

2.2  การสะทอน(Reflection)  

การสะทอนคือพฤติกรรมที่แสงตกกระทบวัตถุแลวสะทอนออก โดยที่ความถ่ีของคลื่น

แสงน้ันไมเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการสะทอนแบงออกเปน 

2.2.1 การสะทอนแบบเสมือนกระจกเงา(Specular Reflection) 

เกิดข้ึนเมื่อแสงตกกระทบบนตัวกลางท่ีเปนวัตถุทึบแสง(Opaque Material) ที่มี

ลักษณะพื้นผิวเรียบขัดมัน มุมที่แสงตกกระทบวัตถุ จะเทากับมุมสะทอน เมื่อตัวกลางมีพื้นผิว

ลักษณะเดียวกับกระจกเงาจะมีการสะทอนในลักษณะเปนลําแสง ในลักษณะรูปแบบท่ีตกกระทบ 
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2.2.2  การสะทอนแบบกระจาย(Diffuse Reflection) 

เกิดข้ึนเมื่อแสงตกกระทบวัตถุทึบแสงท่ีมีผิวไมเรียบ ในลักษณะผิวดาน

ขรุขระไมสม่ําเสมอ แสงสะทอนจะมีหลายทิศทางไมแนนอน ถาวัตถุมีผิวไมเรียบอยางสม่ําเสมอหรือ

ผิวดาน เมื่อแสงตกกระทบจะสะทอนแบบกระจายสมบูรณ (Perfect Diffuse Reflection)เปนการ

สะทอนแสงท่ีใหความสวางเทาๆกัน ในทุกมุมสะทอนทุกๆทิศทางเหนือพื้นผิว แตหากวัตถุมีผิวขรุขระ

หรือไมเรียบอยางสม่ําเสมอ แสงจะสะทอนอยางกระจัดกระจาย(Scatter Wide) โดยท่ัวไปวัตถุจะมี

ลักษณะการสะทอนท่ีผสมกันระหวางการสะทอนแบบเสมือนกระจกเงา(Specular Reflection)กับ

การสะทอนแบบกระจาย(Diffuse Reflection) 

2.3  การสองผาน(Transmission)  

 การสองผานของแสงคือพฤติกรรมที่แสงตกกระทบดานหน่ึงของวัตถุแลวทะลุผานไป

ยังอีกดานหน่ึง จะเกิดข้ึนเฉพาะกับตัวกลางท่ียอมใหแสงผานได เมื่อแสงตกกระทบวัตถุซึ่งลักษณะ

และคุณสมบัติของตัวกลางจะทําใหแสงสองผานไปสูอีกดานของวัตถุในลักษณะท่ีตางกัน 

2.3.1  การสองผานตัวกลางโปรงใส(Transparent Medium) 

 แสงจะเกิดการหักเห(Refracted)หรือเปลี่ยนทิศทาง โดยข้ึนอยูกับคุณสมบัติ

เชนพื้นผิว ความหนา รูปทรง ตามลักษณะเฉพาะของวัตถุ แสงท่ีผานตัวกลางชนิดน้ีจะมีแสงลักษณะ

เปนลําแสงเชนเดิม ตัวกลางชนิดน้ีจะมีความใสสามารถมองผานไปยังอีกดานแลวเห็นภาพไดชัดเจน 

วัสดุเปนตัวกลางโปรงใส ลักษณะการสองผานของแสงในวัสดุโปรงใสเชน น้ําหรือบล็อกแกว แสงท่ี

สองผานวัสดุจะมีความเปลี่ยนแปลงทิศทางไมแนนอน และใหแสงลักษณะกระจัดกระจาย(Scatter 

Wide) 

2.3.2  การสองผานตัวกลางโปรงแสง(Translucent Medium) 

 แสงจะเกิดการกระจายตัวออกเมื่อแสงผานวัตถุโปรงแสง เปนการสองผาน

แบบกระจาย(Diffuse Transmission)ตัวกลางจะมีลักษณะที่ยอมใหแสงผาน แตจะไมสามารถมอง

ผานไปยังอีกดานหรือทําใหไมสามารถมองภาพไดชัดเจน 
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ตารางท่ี 1   แสดงลักษณะการสะทอนและการสองผานของวัตถุ 

 
คุณสมบัติของแสง ลักษณะและทิศทาง ลักษณะวัสดุ 

 
Secular Reflection 

วัสดุทบึแสง เรียบผิวมัน เชนโลหะผิวเรียบ 

กระจกเงา 

 
Diffuse Reflection 

วัสดุทบึแสง ผวิไมเรียบ วัสดผุิวเรียบดาน 

เชน ปูนฉาบ, ผา, พรม,ไม 

  
Scatter Wide 

วัสดผุิวขรุขระไมเรียบสมํ่าเสมอ เชน โลหะ

ผิวไมเรียบ หิน 

การสะทอน(Reflection) 

  
Secular +Diffuse Reflection 

วัสดุที่มีคุณสมบัตผิสมผสานกันระหวางการ

การสะทอนเหมือนกระจกเงากับการสะทอน

แบบกระจัดกระจาย 

 
Transparent Medium 

วัสดุโปรงใสเชนกระจกใส พลาสติกใส 

 
Translucent Medium 

วัสดุโปรงแสง เชน กระจกฝาผามาน 

การสองผาน (Transmission) 
 

 
Scatter Wide 

วัสดุโปรงแสงหรือโปรงใส ที่มีผิวขรุขระ เชน

น้ํา บล็อคแกว 

 

ที่มา : เขียนข้ึนใหมจาก พัชรดา โสมดี, “ปรากฏการณแหงแสงในงานสถาปตยกรรม กรณีศึกษา

การออกแบบพื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),  11. 
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2.4  การเกิดเงา (Shadow)  

เงาคืออาณาเขตหลังวัตถุซึ่งแสงท่ีฉายไปกระทบวัตถุนั้นไมสามารถเดินทางไปถึงหรือ

ไปถึงเพียงบางสวน เงาจะเกิดข้ึนไดเมื่อมีองคประกอบตางๆคือ แสง (Light) วัตถุ (Object) และฉาก 

(Scene) เมื่อแสงตกกระทบวัตถุใดๆเงาท่ีเกิดข้ึนจะมี 2 ลักษณะคือ 

เงาคืออาณาเขตหลังวัตถุซึ่งแสงท่ีฉายไปกระทบวัตถุนั้นไมสามารถเดินทาง

ไปถึงหรือไปถึงเพียงบางสวน เงาจะเกิดข้ึนไดเมื่อมีองคประกอบตางๆคือ แสง (Light) วัตถุ (Object) 

และฉาก (Scene) เมื่อแสงตกกระทบวัตถุใดๆเงาท่ีเกิดข้ึนจะมี 2 ลักษณะคือ 

2.4.1  เงาบนวัตถุ (Attached Shadow) คือ เงาที่เกิดข้ึนบริเวณพื้นผิววัตถุดานตรง

ขามกับทิศทางท่ีรับแสงโดยตรง(Indirect Light) เงาที่เกิดข้ึนจะมีน้ําหนักไลจากสวางไปมืด  

ลักษณะดังกลาวทําใหรับรูไดถึงลักษณะของมุมหรือขอบ(Edge) ของวัตถุที่เกิดข้ึน ซึ่งการไล

น้ําหนักของเงาบนวัตถุจะมีความแตกตางของนํ้าหนักเพียงเล็กนอย ซึ่งตาของเราสามารถรับรูได 

2.4.2  เงาที่ทอดผานวัตถุ(Cast Shadow) คือ เงาของวัตถุที่ตกกระทบบนอีกพื้นผิว

หน่ึงท่ีทําหนาท่ีเปนฉาก (Scene) ที่อยูดานตรงขามกับดานท่ีรับแสง ความแตกตางของเงาภายใน

และความสวางภายนอก ทําใหเรารับรูไดถึงระยะลึกต้ืนของวัตถุ  ซึ่งตาเราสามารถแยกแยะความ

แตกตางน้ีไดดวยลักษณะของขอบของเงา(Gradient Edge) เงาที่ทอดผานวัตถุ(Cast Shadow) 

สามารถแบงตามลักษณะของแสงได 2 แบบคือ 

2.4.2.1  เงามืด เปนเงาสวนท่ีแสงมาไมถึง เกิดจากแสงในลักษณะของแสง

ตรง (Direct Light) จาก แหลงกําเนิดแสง 

2.4.2.2  เงามัว เปนเงาท่ีแสงบางสวนสองถึงได อันเน่ืองมาจากแสงที่เกิด

จากการสะทอน หรือสองผานวัตถุ (Indirect Light) 

การเชื่อมโยงแสงและเงาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีวางเปนสิ่งหน่ึงท่ีทําใหเกิดความนาสนใจใน

การออกแบบสถาปตยกรรม เมื่อแสงตกกระทบวัตถุรูปทรงใดๆ เงาท่ีเกิดข้ึน (Cast Shadow) จะ

แสดงถึงรูปรางของวัตถุนั้นๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของแสงในแตละเวลา ในพื้นท่ีวาง

หน่ึงๆเงาที่เกิดข้ึนสามารถกําหนดพื้นท่ีการใชงานในแตละชวงเวลาได 
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ภาพท่ี 2  แสดงลักษณะของเงาบนวัตถุ(Attached Shadow) และเงาท่ีทอดผานวัตถุ (Cast 

Shadow)  

ที่มา : Lou Michel, Light the Shape of Space(New York : John Willy& Sons.inc,1995),39. 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงลักษณะของการเกิดเงาในทีวาง ที่กอใหเกิดการใชสอยหลากหลาย 

 
3. ทฤษฎีความสวางท่ีเกี่ยวของกับการมองเห็น 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับการสองสวางพื้นฐานไดมีการกําหนดคําศัพทและนิยามท่ีสําคัญดังน้ี 

3.1 ฟลักซการสองสวาง(Luminous Flux)  

ฟลักซการสองสวางคือรังสีและกําลังของแสงท่ีถูกปลอยออกมาจากแหลงกําเนิด

แสงใน 1 หนวยเวลา เปนการบอกคาพลังงานหรือกําลังของแสงจากแหลงกําเนิดแสง 

3.2 ความเขมแสง (Luminous Intensity)  

ความเขมแสง หรือกําลังสองสวาง(Candlepower) คือปริมาณของแสงหรือความ

หนาแนนของแสงท่ีเปลงออกมาจากหลอดไฟฟาในทิศทางใดๆ 
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3.3  ความสองสวาง (Illumine)  

     ความสองสวางคือปริมาณแสงที่ตกระทบบนพื้นท่ีหนวยใดๆ แนวทางการกําหนดคา

ความสองสวางของพื้นสวนตางๆภายในอาคารท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและ

ประโยชนใชสอย 

3.4  คาความสวาง (Luminance)  

 คาความสวางคือความสองสวางท่ีสะทอนหรือสองผานออกมาจากวัตถุเขาตา ทํา

ใหสามารถมองเห็นวัตถุได  โดยวัตถุนั้นจะมีคุณสมบัติเปนแหลงกําเนิดแสงทางออม(Secondary 

Light Source)  

3.5  ความสวาง (Brightness)   

       ความสวางคือการตอบสนองดานความคิด (Subjective Response) ตอคาความ

สวาง (Luminance) ในพื้นท่ีภาพท่ีมองเห็น ลักษณะของความสวางของแสงสวางของแสงเรา

สามารถรับรูไดจากการเปรียบเทียบคุณภาพของการสะทอนแสงบนวัตถุนั้นๆ ตอสภาพรอบขางวา

มีลักษณะที่สวางกวาหรือมืดกวา   ความแตกตางน้ีเ รียกวาความแตกตางของแสงสวาง

(Brightness-Contrast) ซึ่งคาความตางน้ีเปนตัวอธิบายอัตราความสวางท่ีเกิดข้ึน (Luminance 

Ratio) ลักษณะของความสวางเชนน้ีเปนวิธีการในการออกแบบความสัมพันธระหวางสี พื้นผิว และ

ตําแหนงของพื้นผิวในพื้นท่ีวาง (Space) กับคุณและจํานวนของแหลงกําเนิดแสงภายในหอง 

การรับรูถึงความสองสวางสงอิทธิพลตอการมองเห็นความลึกต้ืนของวัตถุนั้นๆดวยน่ันคือ

เมื่อวัตถุหน่ึงท่ีสวางวางใกลกับวัตถุที่มืดกวา  วัตถุที่สวางกวาจะดูใกลและมีขนาดใหญกวาวัตถุที่

มืดกวา นอกจากแสงจะสงอิทธิพลตอการมองเห็นความลึกต้ืนของวัตถุนั้นๆแลว สีก็เปนสิ่งที่ทําให

เกิดความลึกต้ืนของวัตถุไดเชนกัน  นั่นคือสิ่งท่ีมีความสวางหรือออนกวา (มีปริมาณของสีขาวผสม

ในอัตราสวนท่ีมาก) จะใหความรูสึกท่ีดูใกลกวาสีที่มีความสวางนอยหรือสีเขม(มีปริมาณของสีดํา

ผสมในอัตราสวนท่ีนอย) 

3.6  ความเปรียบตาง(Contrast)  

ความเปรียบตาง คือ ความสวางของวัตถุที่เรามองเห็น เทียบกับความสวางของ

สภาพรอบขาง ถาความสวางของวัตถุตางจากสภาพรอบขางมาก คาคอนทราสตจะมีคาสูง  โดย

ปกติแลวคาความสวางท่ีเนนเฉพาะจุดจะตองมีคาเปรียบตางไมนอยกวา 3 เทาของความสวางรอบ

ขาง จึงจะทําใหแสงและสิ่งที่ตองการเนนมีความชัดเจนมากขึ้น 
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3.7  ความสม่ําเสมอของแสง(Uniformity)  

 ความสม่ําเสมอของแสงคือลักษณะของแสงท่ีมีความสวางใกลเคียงกันทําใหมีการ

ปรับของสายตานอย ซึ่งการปรับตัวของสายตากรณีความสวางเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การ

เคลื่อนท่ีจากท่ีมืดไปที่สวาง สายตาจะใชเวลาปรับตัวไมนานมาก  แตการเคลื่อนที่จากท่ีสวางไปท่ี

มืดสายตาจะใชเวลาปรับตัวนานกวา 

พื้นท่ีใชงานที่มีรูปแบบการใชงานไมเหมือนกัน  จะมีความตองการความสม่ําเสมอใน

ระดับท่ีแตกตางกัน  ตัวอยางเชน ความสวางบริเวณพื้นท่ีรอบจุดการทํางาน ความมีความสอง

สวางไมนอยกวา 1 ใน 3 ของความสองสวางท่ีพื้นท่ีทํางาน หรือพื้นท่ีใชสอยที่อยูใกลเคียงกัน เชน 

ทางเดินภายนอกหอง ระเบียง ไมควรมีคาความสองสวางตางจากพื้นท่ีใชสอยมากกวา 5:1 เปนตน 

3.8  แสงบาดตา (Glare and Sparkle)  

                       เกิดข้ึนจากการเขามาของแสงที่มีความเขมสูงสูมุมมองของสายตา โดยแสงน้ีมี

ความสวาง มากหรือมีความจามาก  เมื่อเทียบกับความจาในสภาพแวดลอมทั่วไป มีผลทําใหมี

ปญหาในการมอง แสงบาดตาอาจเกิดข้ึนไดจาก 3 แนวทาง ดังนี้ 

3.8.1  แสงบาดตาท่ีเกิดข้ึนโดยตรง (Direct Glare)  เกิดข้ึนเมื่อแหลงกําเนิดแสงท่ีมี

ความสวางสูงมาก อยูภายในภาพท่ีมองเห็น จะมีความแรงมากหากการมองมีทิศทางสู

แหลงกําเนิด โดยตรง 

3.8.2  แสงบาดตาท่ีเกิดข้ึนทางออม (Indirect Glare) เกิดข้ึนเมื่อพื้นผิวภายในหรือ

ภายนอกอาคาร เชน ผนังหอง ไดรับแสงในปริมาณมากแลวสะทอนหรือสองผานแสงทําใหพื้นผิว

นั้นๆมีความสวางมากเกินไป 

3.8.3  แสงบาดตาท่ีเกิดข้ึนจากการสะทอน (Reflected Glare, Reflected Sparkle) 

เกิดข้ึนจากการสะทอนแบบเหมือนกระจกเงาจากแหลงกําเนิดแสง  บนพื้นท่ีผิวท่ีมีความมันวาว  

ตัวอยางพื้นผิวภายในหองเชน พื้นโตะ กระจก มีผลใหเกิดความรําคาญตอสายตา 

3.9  อุณหภูมิสี (Color Temperature) อุณหภูมิสีมีลักษณะที่เปนนามธรรมซึ่งมีผลตอ

อารมณ ความรูสึกและบรรยากาศของหองตามลักษณะดังตัวอยางตอไปน้ี 

3.9.1  แสงสีอบอุน (Warm Color Light) ไดแก แสงสีในโทนรอน เชน สีเหลือง สม 

แดง แสงสีดังกลาวจะทําใหวัตถุสีสมหรือแดง ดูสดและสวย แตวัตถุสีน้ําเงินจะดูทึมๆสวนวัตถุสี

เหลืองออน สีขาว สีเขียวดูกลางๆ สีในโทนน้ีจะใหความรูสึกสนุกสนาน ราเริง อบอุนกับคนสวน

ใหญ 
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3.9.2  แสงสีเย็น (Cool Color Light) ไดแกแสงสีในโทนเย็น เชน สีฟา สีเขียว สีน้ํา

เงิน แสงสีดังกลาวจะทําใหวัตถุสีน้ําเงิน ดูสด และสวย แตวัตถุสีแดงและสมจะดูทึมๆ สวนวัตถุ สี

ขาว สีเขียวดูกลางๆสีในโทนน้ีจะใหความรูสึกสงบ เงียบขรึมเปนทางการกับคนสวนใหญ 

3.9.3  แสงสีขาว (White Light) เปนแสงสีขาวเชนเดียวกับสีของแสงธรรมชาติจาก

ดวงอาทิตย แสงสีขาวจะทําใหวัตถุสีตางๆดูกลางๆ สามารถมองเห็นสีจริงของวัตถุไดชัดเจนมาก

ที่สุด                                                                                                                                                                   

 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมองเห็น 
 

แสงมีความสําคัญตอการมองเห็นเปนอยางมาก ไมเพียงแตแสงจะตองอยูในปริมาณท่ี

พอเหมาะ แตแสงจะตองมีคุณภาพดวย เพื่อกอใหเกิดรูปแบบท่ีแสงท่ีมีประสิทธิภาพในการ

มองเห็น ซึ่งการท่ีจะสามารถออกแบบการใชแสงท่ีเหมาะสมไดนั้นมีความจําเปนที่จะตองศึกษา

ทางดานกายภาพของการรับรูผานทางสายตาและความตองการในมองเห็นของมนุษย 

4.1 ธรรมชาติของการมองเห็น  

คุณภาพของแสงจะเกิดข้ึนจากองคประกอบของสเปคตรัม ประกอบกับความ

สมบูรณของตา โดยนอกจากดวงตาของแตละบุคคลจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันตามลักษณะของ

พันธุกรรม เพศ พฤติกรรมการมอง และลักษณะกิจกรรม รวมท้ังความถ่ีในการใชสายตา  ซึ่งดวงตา

จะตองการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงแสงรูปแบบตางๆ การปรับตัวของสายตา (Eye Adaptation) 

มักเกิดข้ึนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสองสวางและเวลาท่ีใชในการมอง  ดวงตาใชเวลาในการ

ปรับตัว ในที่มืดเปนเวลานานกวาในท่ีที่สวาง เมื่อการเปลี่ยนแปลงความสวางจากความสวางมาก

ไปยังความสวางนอย  ตาจะใชเวลาในการปรับตัวเปนระยะเวลาที่นานพอสมควร  ในการออกแบบ

ใหเกิดลักษณะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวางในปริมาณมากอยางกะทันหัน  จะทําใหเกิดความ

พยายามในการปรับตัวของสายตาอยางมากและรวดเร็ว มีผลทําใหตาไมสามารถมองเห็นภาพใน

ชั่วระยะเวลาหน่ึง  ในทางตรงกันขามถามีการเปลี่ยนความสวางจากความมืดไปยังท่ีที่มีความสวาง

มาก ตาจะมีความตองการในการปรับตัวนอยกวา 

4.2 มุมของสายตา  

สายตามีความสามารถในการเห็นภาพในมุมที่จํากัด โดยแตละมุมมองของสายตาจะมี

ความสามารถในการรับภาพ และความสวางท่ีแตกตางกัน มุมมอง (Angle of Degree) ของ

สายตา ในมุมตางๆมีความสามารถในการยอมรับระดับความจาท่ีแตกตางกัน ในมุมที่สายตา
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เจาะจงมอง สายตาสามารถยอมรับระดับความจาไดนอย ในขณะท่ีมุมที่กวางออกไปจนถึงนอก

พื้นท่ีที่สายตามองเห็น สายตาจะสามารถยอมรับแสงไดมากขึ้นเร่ือยๆ จึงอาจจะพอสรุปไดวา

มุมมองท่ีอยูในระดับสายตา จะมีความสําคัญมากในการออกแบบการใชแสง 

 

 
 

ภาพท่ี 4  แสดงระดับความจาท่ีสายตายอมรับไดในมุมที่แตกตางกัน 

ที่มา : เขียนข้ึนใหมจาก พัชรดา โสมดี, “ปรากฏการณแหงแสงในงานสถาปตยกรรม กรณีศึกษา

การออกแบบพื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),  20. 

 

5.  แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแสงธรรมชาติ 
 

แสงธรรมชาติใหผลในเชิงจิตวิทยา  และการมองเห็น โดยแสงสามารถทําใหรูสึกสดชื่น

ไปจนถึงปลอดภัยไดจากการท่ีแสงมีปริมาณมากและกระจายในที่กวาง  นอกจากน้ีการเคลื่อนที่

และการเปลี่ยนแปลงระดับความสองสวางตลอดเวลา จะสามารถบงบอกเวลาและเปนตัวกระตุน

ใหเกิดความต่ืนตาต่ืนใจ ไมนาเบ่ืออยางท่ีเกิดในแสงประดิษฐที่มีความสม่ําเสมอคงท่ีตลอดเวลา 

และแสงธรรมชาติยังมีคุณสมบัติทางสีที่สมบูรณ ทําใหเห็นวัตถุไดสมจริงท่ีสุด ซึ่งไมมีแสงประดิษฐ

ใดสามารถทําได 
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5.1  ลักษณะของดวงอาทิตย 

 5.1.1  ซันชารท (Sun Chart)  การท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย 

เมื่อมีการอางอิงตําแหนงของดวงอาทิตยบนพื้นโลก ทําเสมือนวาดวงอาทิตยโคจรรอบโลกเปนวง

แหวนซอนกันหลายวง  จนทําใหเปนเสนทางผานของดวงอาทิตยบนพื้นโลก  ซึ่งภายหลังไดมีการ

พัฒนารูปแบบ การอางอิงตําแหนงดังกลาว  ใหอยูในรูปแบบของ ซันชารท(Sun Chart) ซึ่งตําแหนง

ของดวงอาทิตยในแตละสถานท่ี จะมีรูปแบบที่ตางกันไปตาม Latitude ที่ตางกัน 

5.1.2  มุมของรังสีของแสง(Angle Of Incidence) ลักษณะความแตกตางของแสงท่ี

เกิดข้ึนแตกตางกันในแตละพื้นท่ีของโลก เกิดจากลักษณะของรังสีของแสงท่ีกระทํากับพื้นผิวโลก

ทํามุมที่แตกตางกัน  รังสีของแสงท่ีทํามุมนอยๆกับพื้นผิวโลกก็จะมีแสงสวางก็จะมีนอยกวารังสีของ

แสงสองลงมาต้ังฉากกับพื้นผิวโลก 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงการกระทําของรังสีแสงบนพื้นผิวโลก 

ที่มา : เขียนข้ึนใหมจาก พัชรดา โสมดี, “ปรากฏการณแหงแสงในงานสถาปตยกรรม กรณีศึกษา

การออกแบบพื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),  22. 

 

5.2  ลักษณะของแสงธรรมชาติ  แสงธรรมชาติที่นํามาใชภายในอาคารมีที่มาจากแสง

จากทองฟาท่ีประกอบดวยแสงโดยตรงจากดวงอาทิตย(Sun Light) แสงสะทอนจากทองฟา (Sky 

Light) และแสงท่ีเกิดข้ึนจากการสะทอนจากสิ่งแวดลอม ในท่ีนี้คือ แสงท่ีสะทอนจากพื้นและ

สิ่งแวดลอม รวมถึง แสงสะทอนจากสภาพภายในของพื้นท่ีใชสอยเอง  ลักษณะความแปรปรวน

ของแสงอาทิตยที่เกิดข้ึน ขึ้นอยูกับสภาพทองฟาเปนหลัก  เน่ืองจากสภาพทองฟาสามารถทําให
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เกิดคาความสองสวางท่ีตางกันมาก ระหวางแสงท่ีไดรับโดยตรงจากดวงอาทิตย กับแสงท่ีไดรับจาก

การสะทอนท่ีกระจายจากกอนเมฆและอนุภาคในอากาศ หรือการสะทอนจากพื้นผิวของสงตางๆใน

สภาพแวดลอม ซึ่งจะทําใหเกิดลักษณะของความสวางท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

5.2.1  สภาพทองฟา ปริมาณของเมฆและอนุภาพในอากาศ เชน ฝุน ควัน และไอ

น้ํา มีผลตอปริมาณแสงอาทิตยที่สองลงมาตามบนพื้นดิน โดยท่ัวไปแลวจะมีการจําแนกสภาพ

ทองฟาออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

- ทองฟาท่ีมีเมฆมาก (Overcast Sky) ทองฟาท่ีมีเมฆมากเปนสภาพทองฟาท่ี

มีเมฆปกคลุมทั่วทองฟามากกวา 70% ทองฟาประเภทนี้จะไมสามารถเห็นแหลงกําเนิดแสงน่ันคือ

ดวงอาทิตยได และมีลักษณะของความสองสวางนอย เน่ืองจากเมื่อแสงจากดวงอาทิตย ตกกระทบ

กับไอน้ํา แสงจะเกิดการกระจายทุกทิศทุกทาง(Diffuse)1 

- ทองฟามีเมฆบางสวน (Partly Cloudy Sky) ทองฟามีเมฆบางสวนเปนสภาพ

ทองฟาท่ีมีเมฆในปริมาณปานกลางปกคลุมประมาณ 30-70 % โดยระดับความสองสวางจะมี

ความแปรปรวนสูงจากการเคลื่อนที่ของเมฆ ทองฟาประเภทนี้จะสามารถหาระดับความสวางของ

ทองฟาไดยากมาก เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของเมฆตลอดเวลา หากเมฆที่ปกคลุมมีปริมาณ

นอยและเบาบาง ทองฟาจะมีคาระดับความสองสวางมากกวาระดับความสองสวางของทองฟา

โปรง(Clear Sky) 10-15% ซึง่เปนผลจากการสะทอนแสงของเมฆ ซึ่งสภาพทองฟาสวนใหญของ

ประเทศไทยเปนแบบมีเมฆปกคลุมบางสวน 

  - ทองฟาโปรง (Clear Sky) ทองฟาโปรงเปนสภาพทองฟาท่ีมีเมฆนอย ปริมาณปก

คลุมทองฟาไมเกิน 30% จึงสามารถมองเห็นแหลงกําเนิดแสงน่ันคือดวงอาทิตยได ระดับความสอง

สวางของทองฟาประเภทน้ีเกิดจากแสงโดยตรงจากดวงอาทิตยและแสงกระจายจากทองฟา ทําให

ความสวางของทองฟามีปริมาณท่ีแตกตางกัน 

5.2.2  แสงสะทอนจากพื้นผิว ไดแกแสงท่ีสะทอนเกิดจากพื้นภายนอกอาคารหรือพื้นผิว

กายนอกของส่ิงตางๆที่แวดลอมอาคารอยู เชน ตนไม สิ่งกอสราง อาคารขางเคียง เปนตน แสง

สะทอนจากสภาพแวดลอมนี้ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นท่ีของพื้นผิวของสภาพแวดลอมดังกลาว ที่มี

ความสัมพันธกับจุดพิจารณา รวมไปถึงคาการสะทอนแสงของพื้นผิวน้ัน  ทั้งน้ีคาการสะทอนแสง

ของสภาพแวดลอมจะมีความแตกตางกัน  ในกรณีที่สภาพแวดลอมเปนอาคารหรือพื้นคอนกรีต 

                                                           
1พัชรดา โสมดี, “ปรากฏการณแหงแสงในงานสถาปตยกรรม กรณีศึกษาการออกแบบ

พื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),  22. 
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อาจมีคาการสะทอนสูงถึง 80-90% ซึ่งจะพบมากในอาคารในปจจุบันท่ีมักจะใชวัสดุกระจกหรือ

ทาสีขาว ในขณะที่สภาพแวดลอมที่เปนตนไมหรือพื้นหญาจะมีคาการสะทอนแสงที่ตํ่ามาก เพียง 

6% เทาน้ัน2 

  

6.แสงธรรมชาติในงานสถาปตยกรรม 
 

ในการสรางปรากฏการณแสงในงานสถาปตยกรรม จําเปนอยางย่ิงจะตองทราบถึง

วิธีการนําแสงมาใชเพื่อใหเกิดบรรยากาศหรือเพื่อเนนลักษณะเดนตางๆภายในพื้นท่ีวาง (Space) 

ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีการศึกษาลักษณะความสัมพันธของ แสงกับรูปทรง และแสงกับพื้นท่ีวาง

ทางสถาปตยกรรม ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการลักษณะการสองผานของแสง ที่สามารถแบงออกไดเปน 

3 ประเภทใหญคือ 

1.  การสองผานของแสงดานขาง (Lateral) เปนลักษณะการสองผานของแสงผานผนัง

ของอาคาร เชน การสองผานของแสงผานชองเปดหรือชองแสง 

2.  การสองผานของแสงดานบน (Zenithal) เปนลักษณะการสองผานของแสงผาน

หลังคาของอาคาร เชน ลักษณะของชองแสงบนหลังคา (Sky Light) 

3.  การสองผานของแสงดานรอบทิศทาง (Global) เปนลักษณะการสองผานของแสง

ผานกรอบอาคารในทุกทิศทาง เชน การสองผานของแสงสวางโครงสรางโปรง (Truss) 

ลักษณะการควบคุมแสงท่ีสองผาน 

1.  ชองเปดโลงหรือมีกระจก (Window) ลักษณะแสงธรรมชาติจะสามารถสองผานเขา

มาสูพื้นท่ีภายในไดโดยตรง 

2.  ชองเปดท่ีมีสวนกันแดดแบบยืดหยุน (Flexible) สวนกันแดดแบบยืดหยุนไดแก สวน

กันแดดท่ีสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการรับแสงได มีลักษณะโปรงแสง ตัวอยางเชน บานเลื่อนโช

จิ หรือผามาน สวนกันแดดจะชวยปองกันแสงตรงท่ีเกิดข้ึนจากแสงอาทิตยและกระจายแสงสูพื้นท่ี

ภายใน 

 

                                                           
2พัชรดา โสมดี, “ปรากฏการณแหงแสงในงานสถาปตยกรรม กรณีศึกษาการออกแบบ

พื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),  25. 
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      3. ชองเปดท่ีมีสวนกันแดดแบบถาวร (Rigid) สวนกันแดดแบบถาวรไดแก สวนกันแดดท่ีมีการ

ติดต้ังอยางถาวร ไมสามารถปรับเปลี่ยนการรับแสงได ตัวอยางเชน แผงกันแดดในแบบตางๆสวน

กันแดดชนิดน้ีจะชวยปองกันแสงตรงจากดวงอาทิตย 

4.  ชองเปดท่ีมีแผงกรองแสง(Solar Filter) แผงกรองแสงจะชวยปองกันแสงรังสีของ

แสงอาทิตยได แตมุมมองสูภายนอกจะไมชัดเจนนัก  ลักษณะของแผงกรองแสงจะมีทั้งแบบท่ี

ติดต้ังถาวรและสามารถปรับเปลี่ยนแสงความตองการได เชน มานมูลี่ 

5. ชองเปดท่ีมีแผงก้ันแสง (Solar Obstructors) แผงกันแสงจะปดดานหนาของชองแสง

ทั้งหมดทําใหไมเกิดมุมมองสูภายนอก และจะใหแสงผานโดยการสะทอน 
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ตารางท่ี 2   แสดงลักษณะการสองผานแสงในแบบตางๆ 

 
การสองผานแสง การควบคุมแสงท่ีสองผาน(Control Element) 

 
Window 

 
Flexible 

 
Rigid  

Solar Filter 
 

Solar Obstructors 

ขนาดของชองแสง(Size) 

 
Small 

 
Intermediate 

 
Large 

ขนาดของชองแสงมีผลตอลักษณะ ของความ

สวางท่ีเกิดขึ้นภายใน ชองแสงขนาดเล็กจะทํา

ใหแสงภายในสวางนอยกวาชองแสงท่ีมขีนาด

กวาง 

ตําแหนงชองแสง(Position) 

 
Lateral 

 
High 

 
Intermediate 

 
Low 

ตําแหนงของชองแสงดานบนจะใหแสงสวาง

ในสวนของเพดาน ชองแสงตรงกลางจะใหแสง

โดยรวมภายในหอง อยูในระดับสายตา สวน

ของชองแสงดานลางจะใหแสงบรเิวณพื้น 

การควบคุมแสงท่ีสองผาน(Control Element) 

 
Sky light 

 
Flexible 

 
Rigid  

Solar Filter 
 

Solar Obstructors 

ขนาดของชองแสง(Size) 

 
Small 

 
Intermediate 

 
Large 

ชองแสงขนาดเล็กจะทําใหแสงภายในสวาง

นอยกวาชองแสงท่ีมขีนาดกวาง 

ตําแหนงชองแสง(Position) 

 
Zenithal 

 
Side 

 
Intermediate 

 
High 

ตําแหนงของแสงท่ีตางกัน ทําใหลักษณะแสง

ภายในตางกันตามตําแหนงของแสง 

การควบคุมแสงท่ีสองผาน(Control Element) 

  
Separate 

Surface 

 
Flexible 

 
Rigid 

 
Solar Filter 

 
Solar Obstructors 

 

ที่มา : N.Baker, A.Fanchiotti, and  K.Steemers, Day Lighting in Architecture : A European 

Reference Book (London : Jame & James Science Publisher Ltd,1993), 52. 
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6.1  แสงกับการสรางรูปทรง (Light Revealing Form) 

             เราไมสามารถรับรูแสงไดโดยปราศจากรูปทรง (Form) ในทางกลับกันเราก็ไมสามารถ

รับรูรูปทรงไดหาปราศจากแสง แสงคือองคประกอบหน่ึงทางสถาปตยกรรมที่ไมสามารถจับตองได 

เชนเดียวกับ เสียง และความรอน ซึ่งปจจุบันมีสถาปตยกรรมจํานวนไมนอยท่ีมีการออกแบบรูปทรง

ทางสถาปตยกรรมเพื่อใหเกิดลักษณะของแสงท่ีแตกตางกันไป 

แสงธรรมชาติที่ปรากฏอยูในรูปทรงของอาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดย

ธรรมชาติของแสงอาทิตยจะมีการเปลี่ยนแปลงท้ังปริมาณและคุณภาพของแสง การที่แสงซ่ึงมีการ

เปลี่ยนแปลง ตกกระทบลงบนรูปทรงท่ีหยุดน่ิง คงที่ แสงและเงาที่พาดผานรูปทรงน้ันๆจะ

แสดงออกถึงความเคล่ือนไหวของแสงและเงาสูตา ทําใหรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงภาพบนรูปทรงท่ี

เกิดข้ึน  ในท่ีนี้การพิจารณาแสงกับรูปทรงจะแบงเปน 3 ลักษณะคือ แสงกับรูปทรงโดยรวม แสงกับ

รูปทรงของโครงสรางและแสงกับลักษณะของวัสดุดังนี้ 

6.1.1  แสงและรูปทรง  

 6.1.1.1  แสงและการเนนรูปทรง (Light and Emphasizing Form) แสง

ธรรมชาติสามารถเนนรูปทรงทางสถาปตยกรรมใหเกิดความชัดเจนได ทั้งน้ีทั้งนั้นตอง ขึ้นอยูกับ

ลักษณะสภาพทองฟา และสิ่งแวดลอมดวย หากทองฟามีเมฆไมมาก แสงก็จะมีคาความสองสวาง 

ทําใหสามารถเนนรูปทรงใหเกิดความชัดเจนได 

ในการออกแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม แสงสามารถเนนสวนประกอบทาง

สถาปตยกรรมใหชัดเจนได ตัวอยางเชน ในการตกแตงลวดลายเรขาคณิตแบบนูนตํ่าใน

สถาปตยกรรมอิสลาม ลักษณะความนูนและความแตกตางของระนาบลวดลายและพื้นทําให

ลวดลายมีความชัดเจนโดยเงาที่เกิดข้ึนจากลวดลายจะทําใหลวดลายมีน้ําหนักและความชัดเจน

มากขึ้น  จะเห็นไดวาแสงน้ันสามารถสรางความเคลื่อนไหว (dynamic) และความเปลี่ยนแปลงใน

งานสถาปตยกรรม ตลอดจนสรางมิติและความละเอียดออนในการตกแตงรายละเอียดไดเปนอยาง

ดี 

สําหรับการออกแบบการเนนแสงภายในสถาปตยกรรม ความสัมพันธระหวางแสงกับ

รูปทรงทางสถาปตยกรรม คือการสรางรูปรางของรูปทรงและเปลือกนอก(Envelope) ของอาคาร

ดวยแสง ซึ่งการออกแบบโดยการเนนแสงสามารถทําไดโดยการเนนวัตถุหรือสิ่งสําคัญของอาคาร

ใหเกิดเปนจุดเดน  

นอกจากเนนวัตถุและสิ่งสําคัญดวยแสงแลว แสงยังสามารถเนนปริมาตร (Volume) ของ

รูปทรงทางสถาปตยกรรมไดเชนกัน สัดสวนของรูปทรงสวนโคง (Arch) ของเพดานมีความสําคัญใน
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การสรางรูปทรงของแสงธรรมชาติ  ชองเปดท่ีอยูดานบนจะใหแสงสะทอนกับผนังสวนโคง เปนแสง

ทางออม (Indirect Light) ทําใหแสงเกิดความสวางเฉพาะบริเวณสวนโคงของเพดาน  ซึ่งตัดกับ

ความมืดท่ีอยูดานลางท่ีแสงสวางสองลงมาไมถึง ลักษณะดังกลาวเปนการเนนรูปทรงโคงบริเวณ

เพดานเกิดความชัดเจน และเปนการแบงระดับแสงท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีวาง (Space) เดียวกัน นั่น

คือจะเนนแสงใหเกิดความสวางบริเวณผนังและพื้น รวมถึงการใชแสงเพื่อเนนวัตถุดวย ลักษณะ

ของแสงจากชองแสงบนเพดาน (Sky Light) ทําใหเกิดความสองสวางคลายกับวาโคมใชแสงสวาง

จากไฟฟาเปนการใชแสงเพื่อเนนวัตถุ  และแสงท่ีสองผานกระจกฝาจะมีการกระจายแสงทําใหแสง

ที่ตกกระทบกับผนังและพื้นท่ีมีความนุมนวล กลมกลืน และมีความสวางมากกวาสวนของเพดาน 

นอกจากน้ีแสงยังสามารถเนนรูปทรงทางสถาปตยกรรมได  โดยการใชแสงสรางขอบเขต

ของรูปทรง ทําใหเกิดความชัดเจนในรูปรางของรูปทรง  

6.1.1.2  แสงและการเลือกรูปทรง (Light and Dematerializing Form) การ

เลือกรูปทรงหรือการทําใหรูปทรงเกิดความไมชัดเจนดวยแสง เกิดจากการท่ีแสงทํามุมเอียงขนาน

ไปกับแนวทางพื้นผิวของรูปทรงน้ันๆ ยกตัวอยางเชน ลักษณะของแสงที่มีความเคลื่อนไหว 

(Dynamic Light) บนผนังดานหนาของอาคาร  สองเปนประกายสูทองฟาทําใหรูปทรงของอาคาร

เกิดความไมชัดเจน  อีกท้ังการสะทอนของแสงบนวัสดุที่ใหลักษณะคลายกับการสะทอนบนกระจก

เงา  ทําใหภาพของอาคารโดยรวมมีความกลมกลืนไปกับทองฟาท่ีอยูดานหลัง (Back Ground) 

นอกจากน้ีการสะทอนแสงบนพื้นผิวของอาคารยังทําหนาท่ีเสมือนกับแหลงกําเนิดแสงท่ีสอง 

(Secondary Light) ซึ่งสงผลตออาคารและส่ิงแวดลอมขางเคียงดวย 

6.1.2 แสงและโครงสราง 

6.1.2.1  แสงแสดงใหเห็นถึงลักษณะของโครงสราง (Light Revealing 

Structure) แสงเปนสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นลักษณะรูปทรงตางๆของโครงสรางโดยเฉพาะ

โครงสรางท่ีมีลักษณะโปรง หรือยอมใหแสงผานมาได  แสงจะสามารถสรางความชัดเจนใหกับ

ลวดลายของโครงสราง  

6.1.2.2  แสงและการปกปดลักษณะโครงสราง (Light and Concealing 

Structure) นอกจากแสงจะสามารถแสดงใหเปนถึงลักษณะของโครงสรางแลว แสงยังสามารถ

ปกปดลักษณะหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเดนของโครงสรางไดเชนกัน ตัวอยางเชน การออกแบบ 

วิหารแหงแสง โดย Tadao Ando ที่มีการออกแบบชองแสงบริเวณจุดที่เชื่อมตอระหวางระนาบ

เพดานและผนัง โดยแสงจากชองแสงขนาดเล็กท่ีใหแสงเพียงเล็กนอยผานเขามา ทําใหลักษณะ
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ระนาบของเพดานซึ่งเปนโครงสรางหนาและหนัก เสมือนกันวามีความเบาลอย เน่ืองจากแนวเสน

ของแสงไดแบงระนาบเพดานและพ้ืนออกจากกัน 

 

 

ภาพท่ี 6  แสดงภาพ วิหารแหงแสง โดย Tadao Ando 

ที่มา : ชัยยศ อิษฏวรพันธุ, ธรรมชาติ ที่วางและสถานที่ (กรุงเทพมหานคร : โฟคัลอิมเมจ พร้ินต้ิง 

กรุป, 2543),141. 

 

6.1.3  แสงและวัสดุ 

 6.1.3.1  แสงและการเนนวัสดุ (Light and Emphasizing Material) วัสดุ

สามารถแสดงถึงคุณภาพและปริมาณของแสงท่ีเกิดข้ึนในวัสดุนั้นๆไดโดย ชนิดและสีของวัสดุเปน

สําคัญในการสรางคุณภาพของแสง นั่นคือถาวัสดุที่มีความมันวาวจะสามารถสะทอนแสงไดดีและ

บางคร้ังเราสามารถมองเห็นแหลงกําเนิดแสงบนพื้นผิวน้ันๆได การสะทอนแสงบนวัสดุดังกลาวทํา

ใหวัสดุมีความเดนชัดมากย่ิงข้ึน สวนวัสดุที่มีความดาน เชน หนิธรรมชาติ ไมหรือปูน  แสงท่ี

สะทอนบนวัสดุจะเกิดการกระจายแสง (Diffuse) ทุกทิศทุกทาง ทําใหเกิดความสม่ําเสมอของแสง 

สําหรับสีของวัสดุนั้น องคประกอบที่สําคัญของสีซึ่งไดแก เฉดสี (Hue) น้ําหนักของสี 

(Volume) และความเขมของสี (Intensity)เปนสิ่งสําคัญท่ีแสดงถึงปริมาณการดูดซับ (Absorbed) 

และการสะทอน (Reflect) ของแสง เชน แสงบนผนังสีขาวจะใหคาการสะทอนประมาณ 82% ผนัง

สีเหลือง 78% ผนังสีเขียวเขมและนํ้าเงิน 7% ซึ่งสีที่มีการสะทอนแสงมากจะทําใหพื้นผิววัสดุดูสวาง  

สวนสีที่มีคาการสะทอนแสงนอยจะทําใหพื้นผิววัสดุดูมืด ดังนั้นการเนนวัสดุดวยแสงจึงสามารถทํา
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ไดสองวิธีใหญๆไดแกการเลือกใชชนิดและสีของวัสดุ  เชน เลือกวัสดุที่มีความมันวาว หรือเลือกสี

ของวัสดุหรือท่ีมีคาการสะทอนแสงสูงเปนจุดเดนและใหพื้นหลังเปนสีที่มีคาการสะทอนแสงนอย

เปนตน3 

6.1.3.2  แสงทําใหวัสดุดูหยุดน่ิง (Light Muting Material) วัสดุสามารถทําให

แสงดูราวกับวาไมมีการเปลี่ยนแปลงได ตัวอยางเชน ในบานประเพณีญี่ปุนท่ีมีการเปดชองแสงแต

นอยเพื่อใหแสงเพียงบางสวนสองผานและกระจายสูฉาก ซึ่งอยูเบ้ืองหลัง แสงท่ีเกิดข้ึนเปนแสงท่ี

เกิดทางออม (Indirect Light) ที่เกิดจากการก้ันแสงบางสวนจากหลังคากันแดด ทําใหคุณภาพของ

แสงท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นผิววัสดุสีน้ําตาลเขมซึ่งเปนสีธรรมชาติเกิดความนุมนวลกลมกลืนและทําให

บรรยากาศดูเงียบเหงาเศราสรอย 

6.2  แสงกับการสรางพื้นท่ีวาง (Light Revealing Space) ที่วางในงานสถาปตยกรรม 

หมายถึง พื้นท่ีที่มีการปดลอมซึ่งในบางครั้งพื้นท่ีวางตองอาศัยแสงเปนตัวสรางพื้นท่ีปดลอม  โดย

พื้นวางในงานสถาปตยกรรมนั้นไมไดเพียงแตรับรูจากการมองเห็นอยางเดียว แตตองเขาไปภาย

สถาปตยกรรมนั้น จึงจะรับรูถึงความหมายได ตามประสบการณของแตละคน โดยแสงจะเปนตัว

ประสานพื้นท่ีวางและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกันเพื่อใหผลของความสวาง และบรรยากาศของ

งานสถาปตยกรรมจะแสดงออกมาไดอยางชัดเจนมากข้ึน เมื่อแสงเปล่ียนไป สภาวะแวดลอมก็จะมี

ความหมายท่ีเปลี่ยนไป ในเชิงการรับรูของพื้นท่ีวางน้ันๆซึ่งการรับรูของคนเราตอพื้นท่ีวางจะอยู

ภายใตพื้นฐานของประสบการณที่ผานมา และทัศนคติเร่ิมแรกของบุคคล ในท่ีนี้การพิจารณาแสง

กับพื้นท่ีวางจะแบงเปน 3 ลักษณะคือ แสงกับการกําหนดขอบเขต แสงกับพื้นท่ีวางภายใน และ

แสงกับทิศทาง ดังนี้ 

6.2.1  แสงกับการกําหนดขอบเขต (Light as the Boundary)  แสงสามารถแสดง

ความแตกตางของพื้นท่ีภายในและภายนอกได โดยท่ัวไปเราเชื่อกันวาพื้นท่ีภายในจะตองมีการ

ปองกันแสงจาจากดวงอาทิตย  แตความเปนจริงแลวการออกแบบสถาปตยกรรมควรมีความ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานที่นั้นๆดวย การใชแสงในการสื่อความหมายของการ

เชื่อมตอ (Connection) หรือการแบงแยก (Separation) ของพื้นท่ีระหวางภายนอกและภายใน

ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมในแตละสถานท่ีดวย  นั่นคือวิธีการกอสรางหรือวัสดุใน

                                                           
3พัชรดา โสมดี, “ปรากฏการณแหงแสงในงานสถาปตยกรรม กรณีศึกษาการออกแบบ

พื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),  22. 
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ทองถ่ิน ตลอดจนสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศจะเปนตัวกําหนดลักษณะชนิดของการเชื่อมตอ

พื้นท่ีภายในและภายนอก สถานที่ที่มีลักษณะภายในท่ีแตกตางจากภายนอกมาก เชนท่ีที่มีอากาศ

หนาวจัด แตภายในตองการความอบอุน การแบงแยกพื้นท่ีภายในและภายนอกจะเปนสิ่งจําเปน 

สวนสถานท่ีที่ลักษณะภายในและภายนอกไมแตกตางกันมากนัก การเชื่อมตอพื้นท่ีจะเปน

สิ่งจําเปน 

6.2.1.1   แสงกับการเช่ือมตอพื้นท่ีภายในและภายนอก (Light Connecting 

Inside and Outside) การกําหนดความสัมพันธระหวางพื้นท่ีภายในและภายนอก  จะปรากฏ

ออกมาในลักษณะของเปลือกนอกของอาคาร  และลักษณะของชองเปดของอาคารท่ีจะใหแสงเขา

มามีสวนชวยในการสรางความสัมพันธระหวางภายนอกและภายใน  แตการใชชองเปดเพื่อ

บรรยากาศภายนอกเคลื่อนสูภายในไดนั้นเราจะตองระวังในเร่ืองของมลภาวะภายนอกที่จะเขาสู

ภายในอาคารดวย ดังนั้นกระจกจึงเขามามีสวนในการจัดแสงเขาสูอาคาร  ซึ่งต้ังแตป ค.ศ. 1900 

เปนตนมาในประเทศทางตะวันตก อาคารที่มีชองเปดเปนกระจกไดถูกนํามาใชมากขึ้น ซึ่งอาจเปน

ผลเนื่องจากวากระจกเปนวัสดุที่สามารถเชื่อมตอบรรยากาศระหวางภายนอกและภายในไดเปน

อยางดี ไมวาจะเปนดานมุมมอง และแสงเงาที่จะเขามาในอาคาร 

การจัดชองเปดใหมีความตอเน่ืองระหวางภายนอกและภายในนั้นจะทําใหอาคารมี

ชีวิตชีวามากข้ึน มีความเคลื่อนไหวมากข้ึน ในเร่ืองของเงาท่ีตกระทบสูผนังอาคาร เชน เงาของ

ตนไมภายนอกท่ีตกกระทบสูภายใน เมื่อตนไมมีการพลิ้วไหวแลวเงาท่ีเกิดภายในอาคารก็จะมีการ

พลิ้วไหวและมีชีวิตชีวาเชนกัน  ลักษณะดังกลาวเปนการเชื่อมโยงธรรมชาติที่มีอยูภายนอกเขามาสู

ภายใน โดยมีแสงเปนตัวกลางในการเชื่อมตอบรรยากาศท่ีเกิดข้ึน การออกแบบในลักษณะเชนน้ี

เหมาะกับอาคารที่มีทัศนวิสัยสูภายนอกท่ีดี เชน แวดลอมไปดวยตนไม แตอาจไมเหมาะสมกับบาง

สถานท่ี เชนท่ีที่เปนชุมชนแออัดเปนตน 

6.2.1.2   แสงกับการแบงพื้นที่ภายในและภายนอก(Light Separating 

Inside and Outside) แสงธรรมชาติสามารถแบงแยกพื้นท่ีภายในและภายนอกได  โดยแสงน้ันจะ

สรางการอุปมาของการแบงแยกเมื่อเราสามารถมองเห็นภาพภายนอกไดชัดเจนกวาภายใน  หรือ

ภายในชัดเจนกวาภายนอก นั้นคือในเวลากลางวันท่ีมีความสวางของแสงธรรมชาติมาก แตภายใน

หองมีความมืด  เมื่อเกิดความเปรียบตาง (Contrast) ของแสงท่ีมาก ทําใหสามารถแบงแยกได

อยางชัดเจนวาสวนท่ีสวางน้ันคือภายนอก และสวนท่ีมืดคือภายใน โดยกรอบของชองแสงหรือชอง

เปดเปนสิ่งท่ีแบงแยกลักษณะของพื้นท่ีทั้งสองออกจากกัน 
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6.2.2  แสงกับพื้นท่ีวาง (Light and Space) แสงสามารถสรางลักษณะตางๆของ

พื้นท่ีวางใหมีความแตกตางกันไปตามลักษณะการใชสอยและการสื่อความหมายดังตอไปน้ี 

 6.2.2.1   แสงกับการสรางความกลมกลืนของพื้นท่ี (Light Unifying Space) 

การกําหนดพื้นท่ีวางทางสถาปตยกรรมโดยเฉพาะการสรางความเปนหน่ึงเดียวของพื้นท่ีนั้น  มี

วิธีการอยูหลายวิธี  ไมวาจะเปนการใชสีของแสงเพื่อสรางความกลมกลืนกันของบรรยากาศภายใน

อาคาร  หรือการออกแบบลักษณะของชองแสงที่มีรูปแบบท่ีซ้ํากันทําใหเกิดลวดลาย (Pattern)  

 6.2.2.2  แสงกับการสรางความแตกตางของพื้นท่ี (Light Differentiating 

Space) แสงสามารถกําหนดความแตกตางของพื้นท่ีตามลักษณะของการใชงานไดตัวอยางเชน

การใชแสงจากชองเปดบริเวณเพดาน (Sky Light) ที่มีความสวางครึ่งหน่ึงของพื้นท่ีเพดานของหอง

ประชุม                        

6.2.2.3   แสงกับการเช่ือมตอพื้นท่ีภายใน (Light Connecting Inside 

Space)  ภายในพื้นท่ีวางหรือหองภายในอาคารเดียวกันสามารถเชื่อมตอมุมมองหรือการใชสอยที่

แตกตางกันไดดวยแสง 

6.2.2.4   แสงกับการแบงพื้นที่ภายใน (Light Separating Inside Space)  

นอกจากแสงจะสามารถเชื่อมพื้นท่ีภายในไดแลว แสงยังสามารถแบงพื้นท่ีภายในไดเชนเดียวกัน 

คนสวนใหญมักจะเขาใจวาการแบงระหวางพื้นท่ีภายนอกและภายใน หรือการแบงพื้นท่ีภายใน

ตามลักษณะการใชสอยสามารถทําไดโดยการใชผนัง แตจริงๆแลว แสงสามารถเปนเสมือนเสนขีด

แบงระหวางพื้นท่ีได ดวยปริมาณความเขมแสงท่ีมากกวาความสวางของแสงท่ีมีอยูภายในพื้นท่ี

วาง 

6.3  แสงกับทิศทาง (Light and Direction) โดยปกติแลวมนุษยจะตอบสนองกับแสงท่ีมี

ความสวางมาก ดังนั้นแสงจึงเปนสิ่งท่ีชวยนําทางหรือกําหนดทิศทางตางๆไดดังนี้ 

 6.3.1  แสงกับการสรางจุดรวมสายตา (Light Creating Focus) การสรางจุดรวม

สายตาภายในอาคารดวยแสง เกิดข้ึนเมื่อสิ่งแวดลอมๆภายในอาคารถูกควบคุม ซึ่งไมใชแคการ

เจาะชองเปดเพียงชองเดียวภายในผนัง แตเปนการควบคุมแสงท่ีอยูใหมืด และเนนแสงที่เปนจุด

รวมสายตาใหสวางจา ตัวอยางเชนการออกแบบแสงใน Church of Light ออกแบบโดย Tadao 

Ando เปนการเนนแสงดวยชองแสงรูปไมกางเขนท่ีแคบภายใน ในพื้นท่ีวางท่ีมีความมืดทึบ แสงท่ีมี

คาความเปรียบตางสูงทําใหเกิดการเนนเปนจุดสายตา 
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ภาพท่ี 7  แสดงภาพท่ีเนนแสงท่ีเปนจุดรวมสายตาและส่ือความหมายถึงสิ่งศักสิทธิ์ 

ที่มา : ชัยยศ อิษฏวรพันธุ, ธรรมชาติ ที่วางและสถานที่ (กรุงเทพมหานคร : โฟคัลอิมเมจ พร้ินต้ิง 

กรุป, 2543), 134. 

 

6.3.2  แสงและการเคลื่อนท่ี (Light and Movement) แสงสามารถนําเราไปสู

ทิศทางท่ีกําหนดได เน่ืองจากแสงสามารถสรางแรงดึงดูดทางสายตาไดมาก เมื่อแสงท่ีออกแบบมี

ความตอเนื่องในทิศทางท่ีตองการ ไมวาจะตอเนื่องกันโดยตลอดหรือเกิดจากการซ้ําของแสงอยาง

เปนจังหวะสม่ําเสมอ 

จะเห็นไดวาแสงน้ันมีคุณสมบัติมากมาย นักออกแบบสามารถนําคุณสมบัติของแสงและ

วิธีการออกแบบแสงในแบบตางๆมาใชในงานออกแบบได  ไมวาจะเปนการสรางพื้นท่ีวางโดยไม

จําเปนตองมีตัวตนของรูปทรงขึ้นมาใหเราเห็น และในบางกรณีแสงก็สามารถสรางบรรยากาศ

ภายในอาคารใหเปนไปตามแนวคิดของผูออกแบบวาจะใหผูใชสอยอาคารเหลาน้ันมีความรูสึก

เชนใดเมื่อเขาไปสูภายในอาคาร ไมวาจะเปนทิศทางของแสง ความเขมของแสง และสีสันของแสงท่ี

มีมากกระทบตอตัวงานสถาปตยกรรมนั้นสามารถสรางความรูสึก และมิติรูปแบบตางๆไดอยางลง

ตัว  ดังจะเห็นไดจากงานสถาปตยกรรมท่ีประสบความสําเร็จอยูในปจจุบันหลายชิ้น ไดนําเอา

ธรรมชาติของแสงมาใชในการสื่อความหมายของอาคารไดอยางลงตัว  แสงน้ันเปนปจจัยสําคัญใน

การรับรูขอมูลขาวสารรอบตัวเราในดานการรับรูทางสายตา (visual perception) เน่ืองจากวาแสง

นั้นสามารถทําใหเกิดมิติที่แตกตางกันได  เชนการใชความเขมของแสงท่ีแตกตางกัน ก็สามารถทํา

ใหเกิดมิติ ความลึก ต้ืนได นอกจากนั้นแลวตัวแสงเองก็สามารถนํามาใชในการแบงพื้นท่ีออกจาก

กันไดโดยไมจําเปนตองมีผนังมาก้ัน แตเราสามารถรับรูไดถึงความแตกตางของพื้นท่ีนั้นๆตาม
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ขอบเขตของแสง หรือไมวาจะเปนการรวมพื้นท่ี ใหมีความกลมกลืนเปนหน่ึงเดียวกันไดแมวาจะมี

ประโยชนใชสอยที่แตกตางกัน แตเราก็สามารถใหแสงเปนตัวเชื่อมความสัมพันธของพื้นท่ีทั้ง

ภายนอกและภายในไดอยางกลมกลืน 

6.4 แสงกับการสรางความหมายในสถาปตยกรรม การสรางความหมายทาง

สถาปตยกรรมดวยแสง เปนลักษณะบทบาทดานลึกของแสงในเชิงการออกแบบสถาปตยกรรมที่

แตกตางกันไปจากบทบาทของการออกแบบแสงในยุคกอน กลาวคือแสงภายในท่ีอยูอาศัยมี

ความหมายมากกวาแคการสองสวางใหเราเห็นสิ่งของและดําเนินชีวิตไปไดแตควรเปนสิ่งท่ีสราง

ปรากฏการณ และความหมายของการดํารงอยูของมนุษยที่สัมพันธกับสถานท่ีและสิ่งแวดลอมนั้นๆ 

ตลอดจนสอดคลองกับลักษณะทางดานจิตวิทยาของมนุษยดวย 

มนุษยตองการแสงเพื่อการมอง  ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อตอบสนองดาน

จิตใจและทําใหเกิดการเรียนรู การใชแสงในการออกแบบสถาปตยกรรม จะตองสามารถสนอง

ความตองการแสงได  ความตองการแสงของมนุษยสามารถจําแนกไดดังตอไปน้ี 

6.4.1  ความตองการแสงของมนุษย 

 6.4.1.1  ความตองการแสงในการชี้ทางหรือนําทาง  มนุษยมีความตองการ

แสงเพื่อการมองเห็นหนทางท่ีจะเดินไป  นอกจากนี้แสงยังสามารถชี้จุดที่เปนทางออกไปสูภายนอก

ได แสงจะสามารถสนองความตองการเรื่องการชี้นําหรือนําทางใหแกมนุษยในสองกรณีคือ 

เพียงพอตอการมองเห็นทาง และสามารถนําสายตาไปสูจุดหมายท่ีมนุษยตองการจะไปถึงได 

 6.4.1.2  ความตองการแสงเพื่อบงบอกเวลา การเคลื่อนท่ีของแสงอาทิตย

เปนตัวกําหนดเวลาในชวงกลางวันท่ีมนุษยใชในการทํากิจกรรมตางๆ เพราะสามารถมองเห็นได

ชัดเจนจากปริมาณแสงท่ีมาก และเวลากลางคืน ที่มนุษยหยุดกิจกรรมเน่ืองจากไมสามารถ

มองเห็นไดถนัดนัก ในทางกลับกัน มนุษยสามารถทราบเวลาไดจากการสังเกตตําแหนงจากดวง

อาทิตย และความมืดสวาง จะเห็นไดวาการเปดรับแสงธรรมชาติจะใหประโยชนดานการรับรูเวลา

ของมนุษย ซึ่งเปนการรับรูตามธรรมชาติ 

  6.4.1.3  ความตองการแสงเพื่อใหสามารถรับรูรูปทรงของวัตถุ การท่ีแสงตก

กระทบวัตถุแลวเกิดการไลความเขมแสงและเงาข้ึนบนวัตถุ ทําใหมนุษยสามารถทราบรูปทรงของ

วัตถุ รับรูความลึก และระยะใกลไกลได มีประโยชนในการกะระยะและสามารถทําใหคาดเคา

ปรากฏการณที่จะเกิดข้ึนกับวัตถุได  ทั้งน้ีแสงท่ีตกกระทบจะตองมีปริมาณมาก เพียงพอที่จะทําให

มนุษยมองเห็น โดยคุณภาพของแสงจะมีมากนอยก็ตามความสําคัญในการมองเห็นน้ันๆ โดยทั่วไป

แลวแสงควรทําใหเกิดภาพท่ีชัดเจน  และสีที่ตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุด 
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 6.4.1.4  ความตองการแสงเพื่อใหสามารถทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆได 

มนุษยตองการแสงในการมองเพื่อทํากิจกรรม ซึ่งไมเทากันในแตละบุคคล และแตละกิจกรรม  

มนุษยตองการรูปแบบของแสงที่ตางกันในกิจกรรมท่ีตางกัน โดยทั่วไปขึ้นอยูกับความตองการ

รายละเอียดในการมอง ถาตองการความละเอียดในการมองมาก จะตองการแสงปริมาณและ

คุณภาพท่ีดี ในขณะที่กิจกรรมที่ตองการความละเอียดไมมากนัก จะตองการปริมาณและคุณภาพ

แสงลดลง 

6.4.1.5  ความตองการแสงเพื่อทําใหพื้นท่ีมีความสดชื่น  แสงสามารถ

ทาํใหเกิดการมองเห็นสีสัน ลวดลาย จึงสามารถกระตุนใหมนุษยเกิดความสดชื่น มีชีวิตชีวาได  

ทั้งน้ีรูปแบบของแสงบางอยางจะสามารถทําใหเกิดความรูสึกในทางตรงกันขามไดเชนกัน 

6.4.1.6  ความตองการแสงเพื่อเนนใหสายตาเกิดความสนใจ สายตามนุษย

ถูกสั่งการอยางอัตโนมัติ ใหมุงไปมองในที่ที่มีความสวางสูงเสมอ จึงสามารถใชแสงเพื่อเนนใหเกิด

ความสนใจได  ในทางตรงกันขาม แสงท่ีมีความสวางสูงสามารถดึงดูดความสนใจของมนุษยมาก

เกินไปจนเปนผลใหเกิดความรําคาญไดเชนกัน 

6.4.1.7  ความตองการแสงเพื่อใชจัดระเบียบสภาพท่ีมองเห็น แสงสามารถทํา

ใหสายตามองเห็นภาพ โดยแสงท่ีพอเหมาะจะทําใหเห็นภาพท่ีชัดเจน สมองสามารถแยกแยะการ

มองเห็นไดดีขึ้น 

6.4.1.8  ความตองการแสงเพื่อความปลอดภัย การมองเห็นถือเปนประสาท

สัมผัสที่สามารถสงสัญญาณไปสูสมองไดรวดเร็วและชัดเจต เมื่อมนุษยรับรูสิ่งแวดลอมท้ังหมดได 

จะรูสึกปลอดภัย แสงเปนตัวการหนึ่งท่ีทําใหเกิดการมองเห็นจึงสามารถทําใหมนุษยรูสึกถึงความ

ปลอดภัยได 

จะเห็นวานอกจากความตองการแสงในเชิงปริมาณ คือแสงมีปริมาณเพียงพอตอการทํา

กิจกรรมแลว มนุษยยังตองการแสงในเชิงคุณภาพ เพื่อใหรับรูสิ่งท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจนตรงตาม

ความเปนจริงโดยไมทําลายความสวยงามหรือทําใหเกิดอันตรายตอผูมอง  ซึ่งความตองการแสง

เพื่อการมองเห็นและความตองการดานความรูสึกซึ่งมีผลทางดานจิตใจตางก็มีความสําคัญ  โดย

จะเห็นไดวาความตองการแสงของมนุษยมีพื้นฐานมาจากความเคยชินของการใชแสงธรรมชาติใน

ชีวิตประจําวันและธรรมชาติของการมองเห็นของสายตามนุษย ในทางกลับกันการใหแสงภายใน

อาคารก็ควรตอบสนองความตองการรูปแบบตางๆขางตนเชนเดียวกัน 
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6.4.2  ความหมายของแสงในงานสถาปตยกรรม ลักษณะของแสงธรรมชาติ ซึ่งมี

คุณสมบัติของการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาสามารถสรางแนวความคิดหรือความหมายในเชิง

นามธรรมในสถาปตยกรรม ไดในหลายแนวทางดังน้ี 

6.4.2.1  แสงกับภาพลักษณของธรรมชาติ ( Light and Image of Nature) 

แสงสามารถแสดงถึงจิตวิญญาณของสถานที่ (Spirit of Place) โดยเฉพาะลักษณะของธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของสถานที่นั้นๆ นั่นคือแสงสามารถสรางความทรงจําของเราเก่ียวกับสถานท่ี อีก

ทั้งยังสรางความผอนคลายใหกับจิตใจ  ตัวอยางเชนแสงท่ีเกิดข้ึนในปาไผในประเทศญี่ปุน  

ลักษณะตนไผซึ่งเปนไมที่พบมากใน ทวีปเอเซีย ทั้งจีน ญี่ปุน และไทย แสงท่ีพาดผานตนไผจึงสราง

บรรยากาศที่เปนลักษณะเฉพาะของสถานท่ี  โดยเฉพาะลักษณะของวัฒนธรรมแบบตะวันออก อีก

ทั้งยังสรางความรูผอนคลายและรมเย็นใหกับสถานท่ีดวย 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงภาพแสงท่ีเกิดข้ึนจากระแนงไมไผ 

ที่มา :นิธิ สถาปตานนท, “SHADE OF WISDOM, ” Art 4D 2, 23 (มกราคม 2540) : 26. 

 

ในสถาปตยกรรม แสงจะเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงธรรมชาติภายนอกสูภายในสรางภาพลักษณ

ของธรรมชาติที่เกิดข้ึนภายในอาคาร  ทําใหเกิดความรมรื่นและผอนคลายใหกับผูอยูอาศัย 

ลักษณะดังกลาวเปนแนวความคิดท่ีตองการเชื่อมโยงทั้งลักษณะธรรมชาติที่มีอยูจริงภายนอกเขา

กับลวดลายที่ สะทอนแนวความคิดแบบนามธรรมเขาดวยกัน  บนระนาบของกระจกบานใหญ

ภาพลักษณของธรรมชาติที่อยูเบ้ืองหลังของกระจกซอนผานลวดลายและสีสันโดยมีแสงเปน

สื่อกลาง ทําใหผูที่อยูภายในบานไดสัมผัสธรรมชาติภายนอกผานลวดลาย สีสัน  และแสงที่ผานเขา

มาภายใน 
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 6.4.2.2   แสงและการเปลี่ยนแปลงของเวลา ( Light and Time) แสงเปนสิ่ง

ที่สรางประสบการณการรับรูเก่ียวกับเวลามาชานาน  ในอดีตมีสถาปตยกรรมท่ีใชแสงในการสื่อ

ความหมายถึงเวลา ตัวอยางเชนเดียวกันกับนาฬิกาแดด  ลักษณะเงาท่ีเกิดข้ึนจากสถาปตยกรรมที่

มีการเปลี่ยนแปลง  แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาในแตละวัน และในลักษณะของการ

เปลี่ยนแปลงเวลาในระยะยาว 

 

ภาพท่ี 9  แสดงแสงท่ีเกิดข้ึนจากนาฬิกาแดด ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

6.4.2.3    การใชแสงในการสื่อความหมายในเชิงอุปมา( Metaphorical 

Light) การใชแสงในการสื่อความหมายในเชิงอุปมา คือการแสดงลักษณะของสถาปตยกรรมท่ี

มากกวาความเปนจริงทางกายภาพ  โดยใชแสงในการสื่อความหมายเปรียบเทียบ ตัวอยางเชนการ

เปรียบเทียบท่ีวา “แสงคือภาพลักษณของธรรมชาติ” ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  การเปรียบเทียบ

ลักษณะดังกลาวจะตองมีการแสดงถึงที่มาท่ีไป และความคลายคลึงทางลักษณะรวมหรือทางดาน

ความหมายท่ีเกิดข้ึน การอุปมาโดยใชแสงในการสื่อความหมายของสถาปตยกรรม เปนการ

แสดงออกทางความคิดท่ีบางคร้ังไมสามารถรับรูลักษณะดังกลาวไดโดยตรง 

6.4.2.4  การสรางสัญลักษณดวยแสง ( Symbolic Light) การสราง

สัญลักษณดวยแสง คือ การใชแสงเปนตัวแทนของแนวความคิดท่ีเราตองการสื่อ เชน การสื่อถึง

ชีวิต ความตาย หรือการสื่อความหมายถึงพระเจา ลักษณะแสงเปนสัญลักษณที่ทําใหเราสามารถ

จดจําสถานท่ี เหตุการณ หรือสิ่งสําคัญน้ันๆได เชนกรณีสะพานพระราม 8 ที่สถาปนิกออกแบบแสง

ไดใชแสงสรางเปนรูปทรงพระพุทธรูป ที่ชองลอดสะพาน ดังวาไดขับผานเขาสูพระพุทธองค  และ

กรณีที่ Tadao Ando ใชแสงสรางสัญลักษณไมกางเขนในงานวิหารแหงแสง ใหรับรูถึงพระเจา 
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6.4.2.5   แสงกับการสรางบรรยากาศความสงบ (Contemplative Light) แสง

สลัว (Half-Light) ซึ่งเปนสัญลักษณของแสงท่ีมีความสวางไมมากและไมเกิดแสงจา(Glare) นั้น 

เปนแสงท่ีสรางบรรยากาศของความสงบภายในสถานท่ี โดยลักษณะแสงท่ีเกิดข้ึนจะสรางความ

ผอนคลายใหกับจิตใจ สรางความรูสึกยินดี เพลิดเพลินใหกับจิตใจ ดวยลักษณะของความนุมนวล

ของแสงท่ีเกิดข้ึน  

 

 

 
 

ภาพท่ี 10  แสดงแสงสลัวในงานสถาปตยกรรมไทย ในวัดหนาพระเมรุ อยุธยา 

 

แสงในงานสถาปตยกรรมไทย ทั้งในอาคารทางศาสนา พวกโบสถ วิหารและบานเรือน

ไทยสมัยโบราณ จะมีการใชแสงธรรมชาติที่นอยและนุมนวล ในโบสถ วิหาร ลักษณะองคประธานสี

ทองท่ีถูกกระทบดวยแสงออนๆจากภายนอก ประกอบกับแสงเทียนบริเวณแทนบูชาท่ีพลิ้วไหวไม

หยุดน่ิง  ชวยสรางความชัดเจนในรูปทรงแสงเงาและลักษณะท่ีงดงามใหกับองคประธานพรอมไป

กับบรรยากาศของความสงบนาศรัทธา อันจะปลุกจิตสํานึกการรับรูแกผูที่เขามากราบไหวบูชา ชาว

ตะวันออกจะถือวาความมืดในยามคํ่าคืนเปนสิ่งท่ีพึงรับ และถาแสงมีอยูนอยก็รับวานอย แต

ชาวตะวันตกจะทําทุกอยางเพื่อกําจัดความมืด และสรางแสงสวางมากขึ้นทุกที  จากเทียนไปสูโคม

น้ํามัน  จากนํ้ามันสูตะเกียงกาซ และจากตะเกียงกาซสูไฟฟา แสงท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

บานเรือนแบบตะวันออกท่ีแตกตางไปจากบานเรือนแบบตะวันตกคือลักษณะแสงสลัวหรือการใช
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แสงแตนอยภายในบาน อันเกิดจากความรูสึกในการพึงรับแสงของชาวตะวันออกเอง ลักษณะแสง

สลัวในสถาปตยกรรมไทยจะพบมากในวัดและเรือนไทยโบราณ  ซึ่งในปจจุบันลักษณะดังกลาวได

ถูกลืมเลือนและเปลี่ยนแปลงไปโดยอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้นการสรางคุณคาและ

ความหมายความเปนเอกลักษณในสถาปตยกรรมไทยโดยใชแสงสลัวมาดัดแปลงหรือสราง

แนวความคิดใหมในสถาปตยกรรมจึงเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถประยุกตสูการออกแบบ

สถาปตยกรรมรวมสมัยได 
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บทท่ี 3 
 

แสงและท่ีวางในสิมอีสานและความสัมพันธกับบริบท 
 

1. สภาพทางภูมิศาสตร สังคมและเศรษฐกิจในภาคอีสาน 
 

จากการคนพบหลักฐานการต้ังถ่ินฐานของมนุษยในแดนดินถ่ินอีสานใน 2 แองอารย

ธรรม ทั้งแองโคราช และแองสกลนคร เปนสิ่งท่ีบงบอกถึงประวัติศาสตรอันยาวนานของการเริ่มวิถี

ชีวิตของอีสาน ดังเชนการขุดคนพบแหงโบราณคดีปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ชุมชนกอน

ประวัติศาสตรบานเชียง จ.อุดรธานี ที่มีอายุหลายพันปกอน 

และตอมาในดินแดนอีสานก็ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม ทวาราวดี ที่มีการปรากฏอยู

ทั่วไปในภาคอีสาน จากหลักฐานการคนพบใบเสมา และจารึกตาง ๆ เชน เมืองฟาแดดสงยาง จ.

กาฬสินธุ, เมืองเสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จวบจนเมื่อวัฒนธรรมสายทวาราวดีออนลงก็เกิดแผ

ขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมขอม ที่มศูีนยกลางจากเมืองพระนครประเทศกัมพูชา ซึ่งจะพบเปน

หลักฐานไดมากมายจากงานสถาปตยกรรมหิน หรือที่เรารูจักกันวาคือ ปราสาทหิน อาทิเชน ชุมชน

เมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ชุมชนเมืองละโว จ.ลพบุรี และหลาย ๆเมืองท่ีมีการซอนทับ

วัฒนธรรมของแตละยุคท่ีประจัญหนากัน เพื่อบอกเวลาของยุคสมัยท่ีผานมาของความหลาก

วัฒนธรรม เชน การคนพบพระนอนศิลา สมัยทวาราวดี และปราสาทหินของวัฒนธรรมขอม ใน

เมืองเสมา จ.นครราชสีมา 

จวบจนราวพุทธศตวรรษท่ี 17 อารยธรรมเขมรไดออนลงในดินแดนอีสานกอปรกับความ

เจริญของทางลุมเจาพระยา ลักษณะของอารยธรรมก็ขาดชวงไป จนเมื่ออิทธิพลของราชอาณาจักร

ลานชางไดแผเขามาสูแดนอีสาน และมีการอพยพจากฝงซายแมน้ําโขง ของชนสายวัฒนธรรมไต-

ลาว เขามาต้ังถ่ินฐานปะปนกับผูคนด้ังเดิมในอีสาน และผสมกลมกลืนกันจนกลายเปนชาวไท-

อีสาน 

1.1  สภาพภูมิศาสตร  

 ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร 

อาณาเขตของอีสานทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดตอประเทศลาว ทางทิศใตกับภาค
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กลางของไทยและประเทศกัมพูชาซึ่งมีเทือกเขาพนมดงรักและทิวเขาสันกําแพงเปนเสนก้ัน

พรมแดน สวนทางทิศตะวันตกติดกับภาคกลางของประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป มีลักษณะเปนท่ีราบสูงประกอบดวยที่ราบลุม ๆ ดอน ๆ เอียงลาด

สูพื้นท่ีลุมแมน้ํา ซึ่งมีแมน้ําหลักสายสําคัญ 2 สาย คือ แมน้ําชีและมูล แนวที่ราบมีเทือกเขาก้ันปด

ไวเปนเขตเงาฝนอากาศรอนจัด มีบริเวณท่ีลุมอุดมสมบูรณบริเวณท่ีลุมแมน้ําตามทิศเหนือเฉียงลง

มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต จากจังหวัดสกลนคร ผานจังหวัดกาฬสินธุลงมาสูอุบลราชธานี มี

เทือกเขาภูพานทอดตัวเปนสันแบงภาคอีสานออกเปน 2 แอง คือ 

1. แองโคราช ครอบคลุมอาณาบริเวณกลางและตอนลางของภาค 

2. แองสกลนคร ครอบคลุมอาณาบริเวณเรียวตอนบนคอนลงทางตะวันออกของภาค 

 

ภาพท่ี 11 แสดงภาพแองอารยธรรมในภาคอีสาน 

ที่มา : สุวิทย จิระมณี, ศิลปสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี : คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 4. 
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สภาพดินในภาคอีสานสวนใหญมีลักษณะดินปนทราย ทําใหฝนตกลงมาถูกระบาย

อยางรวดเร็วและเกิดภาวะนํ้าทวมในบางพื้นท่ีในฤดูฝน เน่ืองจากสภาพดินไมสามารถเก็บนํ้าหรือ

ดูดซับนํ้าได พื้นดินจึงแหงแลงกันดารนํ้ามากในฤดูแลว ฤดูฝนเร่ิมจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

กันยายน ฤดูหนาวอยูในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม และฤดูรอนอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ

ถึงเดือนเมษายน 

1.2  กลุมชนและเผาพันธุ  

 ทุกวันน้ีมีผูคนท่ีพูดภาษาในตระกูลไท-ลาว ต้ังถ่ินฐานอยูบนแผนดินใหญของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจํานวนมากมายหลายกลุมดวยกัน ซึ่งมีทั้งท่ีรวมกันเปนกลุมยอย ๆ 

และกลุมใหญ ๆ ที่มักระจัดกระจายอยูบริเวณลุมแมน้ําสําคัญ ๆ ไดจําแนกผูคนในตระกูลไท-ลาว 

ตามความแตกตางทางสภาพภูมิศาสตรและวัฒนธรรมออกเปน 4 กลุมใหญ คือ 

กลุมแมน้ําโขง เปนเสมือนเสนแกนกลางท่ีทอดยาวลงมาต้ังแตดินแดนสิบสองปนนา 

(มณฑลยูนนาน) ในจีน ผานลงมาถึงตอนเหนือของพมา ตอนเหนือของลาว รวมท้ัง ดินแดน

ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทย 

กลุมแมน้ําสาละวิน สวนมากจะอยูตอนเหนือของพมา ตอมาภายหลังจึงมีผูคนบางกลุม

เคลื่อนยายเขาไปต้ังถ่ินฐานใหมในลุมน้ําพรหมบุตร (แควนอัสสัม) ของอินเดีย 

กลุมแมน้ําดํา และแมน้ําแดง กระจัดกระจายอยูเปนบริเวณกวาง ต้ังแตภาคเหนือของ

เวียดนามแลวตอเนื่องเขาไปในดินแดนบางสวนของจีน 

กลุมแมน้ําเจาพระยา หมายถึงบริเวณท่ีเปนประเทศไทยทุกวันน้ี 

ชุมชนที่เคลื่อนยายกันเขามาต้ังรกรากในอีสาน โดยต้ังถ่ินฐานตามภูมิประเทศดังกลาว

แลวน้ัน ไดนํารูปแบบการดําเนินชีวิต มาพรอมกับศิลปวัฒนธรรมของกลุมชนสายวัฒนธรรมไท-

ลาว ซึ่งสุจิตต วงษเทศ ไดกลาวถึงกลุมชนนี้อีกวา มีรายละเอียดปลีกยอยทางสังคมและวัฒนธรรม

แตกตางออกไป แตในความแตกตางน้ัน หากพิจารณาอยางถ่ีถวนแลวจะพบ ลักษณะรวม ทาง

วัฒนธรรมท่ีคอยเชื่อมโยงอยูดวยกันอยางนอย 3 ประการสําคัญ คือ 

การพูด (ภาษาและวรรณกรรม) ซึ่งก็หมายถึงพูดภาษาตระกูลไท-ลาว 

การกิน (โภชนาการ) คือการปลูกและบริโภคขาวเหนียว 

การอยู (สถาปตยกรรม) คือลักษณะของเรือนยกเสาสูง 

ตลอดจนความเชื่อ (ศาสนาและจารีต) ตาง ๆ 
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1.3  สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ  

 ในอดีตชาวไทยอยูรวมกันเปนหมูบานโดยไมมีนามสกุลใช คนในหมูบานสวนใหญ

เปนญาติพี่นองกัน หรือไมก็เก่ียวดองกัน ลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงระบบครอบครัวไทยท่ี

สวนมากยอมรับการเปนญาติทั้งทางพอและทางแม โดยปกติแลว ครอบครัวชาวอีสานจะมี

ลักษณะเปนครอบครัวผสม และในขณะเดียวกันก็เปนลักษณะโครงสรางสังคมเครือญาติแบบ

ครอบครัวขยายดวย ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญอันกอใหเกิดความรวมมือในลักษณะของการพึ่งพา

อาศัยกันเปนหลัก 

สภาพสังคมของชาวอีสานเปนสังคมเกษตรกรรม ประกอบอาชีพหลัก คือการเพาะปลูก 

ทํานา ทําไร ซึ่งแตด้ังเดิมการทําเกษตรกรรมเพาะปลูกโดยเฉพาะขาว เปนไปเพียงเพื่อยังชีพเทาน้ัน 

ตอมาในระยะหลังจึงเร่ิมมีการสงออกจําหนาย แตจากสภาพทางภูมิศาสตรที่ไมเอ้ืออํานวยตอการ

สงเสริมการผลิต จึงเปนปญหาสําหรับการเกษตร การพัฒนา และเศรษฐกิจของชาวอีสาน ทําให

ชาวอีสานยังมีรายไดอยูในเกณฑตํ่า บางปที่ประสบกับภัยทางธรรมชาติ ย่ิงทําใหผลผลิตเสียหา

กระทบตอรายได ดวยเหตุที่รายไดและเศรษฐกิจของชาวอีสานมิไดมั่งค่ัง ร่ํารวย ถึงแมจะกําลัง

ศรัทธาทางพุทธศาสนาอยางมาก เต็มที่อยางไรก็ไมทําใหอาคารทางพุทธศาสนาใหญโตเกินกวา

เหตุ ดวยยังอัตคัดทางเศรษฐกิจ รูปแบบและการตกแตงจึงมีไมมากนัก เปนการบงบอกของความ

เรียบงาย สมถะ 

 

2.อิทธิพลวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของในงานสถาปตยกรรมอีสาน 
 

สถาปตยกรรมอีสาน สะทอนใหเห็นเร่ืองราวลักษณะเฉพาะในการดํารงอยูใน

สภาพแวดลอมหนึ่ง ๆ ซึ่งปรากฏแบบแผนแบบประเพณีนิยม 2 แบบใหญ ๆ คือ 

แบบประเพณีนิยมตนรากวัฒนธรรมอินเดีย 

แบบประเพณีพื้นเมืองด้ังเดิม 

2.1  แบบประเพณีนิยมตนรากวัฒนธรรมอินเดีย  

 เปนงานสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมท่ีประณีต ทั้งทางดานความคิด สติปญญาและ

ฝมือของชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับการถายทอดมาจากแหลงอารยธรรมในอินโดจีน และท่ีราบลุมแมน้ํา

เจาพระยา กอนการเขามาของวัฒนธรรมและเทคนิควิทยาการจากโลกตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลจาก 3 

สายสกุลชางที่สําคัญในชวงประมาณต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 11-12 จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 24 คือ   
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2.1.1  สายสกุลชางแบบอารยธรรมทวาราวดี  

 วัฒนธรรมทวาราวดีแพรเขามาสูภูมิภาคน้ีราวพุทธศตวรรษที่ 12 พรอมกับ

อิทธิพลของพุทธศาสนา และเร่ิมออนตัวลงราวพุทธศตวรรษที่ 16  

สถาปตยกรรมสายสกุลชางทวาราวดี เปนรูปแบบชีวิตของชุมชนในคติพุทธศาสนา

หินยานในแถบลุมนํ้าชี แตงานบางสวนก็กระจัดกระจายอยูทั่วไปในอีสานงานสถาปตยกรรมใน

สกุลชางจะเปนใบเสมา และโบสถที่เปนรูปอาคาร 

ตามการศึกษาของนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตรศิลปพบวา ใบเสมาหินทรายท่ีมี

ขนาดตาง ๆ กันเหลานี้มีหนาท่ีใชสอยในลักษณะใหญ ๆ คือ ถาเปนใบเสมาขนาดใหญมาก (ต้ังแต

ประมาณ 2.00 เมตรข้ึนไป) ตัวใบเสมาเองจะทําหนาท่ีเปนเจดีย มีการสลักชาดกตาง ๆ ตลอดจน

พุทธประวัติ ซึ่งอาจจะเปนใบเสมาที่มีรูปทรงเปนกลีบบัว ต้ังอยูบนฐานบัวหงายตามธรรมชาติ มีรูป

เจดียยอดเปนปลียาวต้ังอยูบนฐานหมอน้ําศักด์ิสิทธิ์กลางสันหนาใบเสมา เชนท่ีพบ ณ บานตาด

ทอง จ.ยโสธร 

หนาท่ีอีกอยางหนึ่งของใบเสมา คือ จะใชลอมที่วางศักด์ิสิทธิ์ เพื่อใชประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาและใบเสมาประเภทที่เปนเสาหลัก ใชเปนหลักเสมา เพื่อสรางเสมามณฑลของโบสถใน

พระพุทธศาสนา เชน โบสถที่เมืองฟาแดดสงยาง เปนตน ใบเสมาทางภาคอีสานน้ัน เปนคติเฉพาะ

ภูมิภาคท่ียังไมพบในท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยาภาคกลาง มีแตบางสวนในดินแดนกันชนระหวาง

ภูมิภาคท้ังสอง เชนท่ีเมืองศรีเทพ เขาใจกันวาคติใบเสมาน้ีสืบทอดมาจากคติหินต้ังของชุมชนกอน

ประวัติศาสตร ซึ่งคงพัฒนาอยูในระหวางพุทธศาสนาท่ี 11, 12-16, 16  

สวนงานสถาปตยกรรมท่ีเปนรูปอาคารน้ัน พบท่ีเมืองฟาแดดสงยาง จ.กาฬสินธุและท่ี

อุมญาคู เมืองคันธารวิสัย จ.มหาสารคาม 

 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงภาพใบเสมา 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536), 56. 
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2.1.2  สายสกุลชางแบบอารยธรรมขอม  

 วัฒนธรรมขอมโบราณไดแพรเขามา ต้ังแตสมัยเหนทรวรมันจิตรเสน ต้ังแต

สมัยพุทธศตวรรษที่ 11-12 วัฒนธรรมขอมรุงเรืองในภูมิภาคราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในสมัยพระเจา

สุริยวรมันท่ี 1 พระเจาสุริยวรมันท่ี 2 ในราวพุทธศตวรรษท่ี 17 และพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ในชวงพุทธ

ศตวรรษที่ 18 กษัตริยทั้งสามพระองคไดสงอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดศาสนสถานขอมตาม

ลัทธิพราหมณและพุทธศาสนาลัทธิมหายานอยางมากมาย 

ลักษณะสถาปตยกรรม เปนงานสถาปตยกรรมในสายวัฒนธรรมฮินดู พุทธศาสนา สวน

ใหญเปนปราสาทแบบขอม ที่ใชวัสดุอิฐ หินและศิลาแลงเปนวัสดุหลัก มีคติการออกแบบที่เน่ืองมา

แตคติจักรวาลของวัฒนธรรมท้ังสอง รวมท้ังเทคนิควิทยาการกอนสรางท่ีถายทอดมาจากเขมรอิน

โดจีนโดยตรง อยางไรก็ตามการออกแบบของสายสกุลชางขอมในอีสานก็มีตนคิดของตนเอง โดย

ใชตนแบบจากขอมจากเมืองพระนครเปนกรอบโครงการสรางสรรคเบ้ืองตนเทาน้ัน มิได

ลอกเลียนแบบมาทั้งหมด ตัวอยางเชน ปราสาทภูมิโพน จ.สุรินทร, ปราสาทหิน พิมาย จ.

นครราชสีมา, ปราสาทหินเมืองตํ่า จ.บุรีรัมย 

 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงภาพปราสาทหิน พิมาย จ.นครราชสีมา 

ที่มา : อภิวันทน อดุลยพิเชษฐ, นําเท่ียวปราสาทหินแหงอีสานใต (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546), 

 56. 

2.1.3  สายสกุลชางแบบไท-อีสาน  

 สถาปตยกรรมแบบสกุลชางไท-อีสาน ไดพัฒนาขึ้นหลังพุทธศตวรรษท่ี 18 

เมื่อโลกจักรวาลของวัฒนธรรมขอมไดสลายตัวไปจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลวพัฒนา

ตอมาจนถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 24 ในรูปแบบหัวเมืองของศูนยกลางอํานาจสวนกลางจากลุมแมน้ํา
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เจาพระยา และสัมพันธกับศูนยกลางอํานาจทางลานชาง ทั้งในแงศิลปวัฒนธรรม การเมืองอยาง

ใกลชิด อยางไรก็ตามการพัฒนาการในชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19-21 ก็มีชองวางเปนปญหา

ทั้งในดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพราะปรากฏวาภายหลังจากการสลายตัวของวัฒนธรรม

แบบขอมไปแลว ก็ยังมีการพัฒนาการอยูในชุมชนบางสวน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตนครราชสีมา 

และชัยภูมิ หลังจากน้ันก็ดูราวกับวาวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหยุดชะงักไปเฉย ๆ 

ตราบจนเมื่อลวงเขามาในสมัยอยุธยาตอนกลางแลว จึงมีงานที่เปนถาวรวัตถุขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง 

งานสถาปตยกรรมชวงน้ีจะเปนแบบท่ีไดรับอิทธิพลมาจากศูนยกลางอํานาจจากอยุธยากับลานชาง 

และตนคิดประดิษฐของสกุลทองถ่ินเอง 

 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงภาพวิหารพระเจาใหญวัดหลวง เมืองอุบล งานสถาปตยกรรมที่รับอิทธิพลลานชาง 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536),15. 
 

2.2  แบบประเพณีพื้นเมืองด้ังเดิม  

สถาปตยกรรมแบบพื้นเมืองอีสาน เปนรูปแบบชีวิตในเขตวัฒนธรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในสวนท่ีเปนชุมชนเมืองกับชนบทในพื้นท่ีสําคัญอยูสองแหง คือ แอง

สกลนคร และแองโคราช ฉะน้ันสถาปตยกรรมพื้นเมืองอีสาน จึงมีทั้งสวนท่ีเปนสวนรวมกันตาม

โครงสรางใหญของภูมิภาคตามสภาพการณทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมและการเมือง อันเกิดจาก

การต้ังถ่ินฐานใหมของคนจากภายนอกท่ีหนีความอดอยากในชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 21 จน
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ราวพุทธศตวรรษที่ 251  ทั้งน้ีสถาปตยกรรมแบบพื้นเมืองอีสานยังมีเอกลักษณเฉพาะในกรอบใหญ

ของแองท่ีสองดังกลาว อยางไรก็ตามก็ยังมีกลุมเฉพาะท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการณของวัฒนธรรม

ชุมชนเปนกรณีไป  

 

สถาปตยกรรมพื้นเมืองอีสานจะมีอยู 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 

2.2.1 เรือนพักอาศัย 

2.2.2 เรือนรานคา 

2.2.3 อาคารทางศาสนา 

 

2.2.1  เรือนพักอาศัย  

 สวนใหญเปนงานสถาปตยกรรมพื้นเมืองในหมูบานชนบท มีทั้งแบบเรือน

เคร่ืองผูกและเรือนไมจริง เรือนอีสานแบบด้ังเดิมนั้น นิยมกอสรางเรือนยกพื้นสูงดวยเสาไม มีใตถุน 

ตัวเรือนมีลักษณะเปนเรือนหลังเด่ียว หรือหลายหลังโดยเชื่อมตอกันดวยชาน ตามพื้นท่ีใชสอยท่ี

เพิ่มขึ้น แตเดิมจะพบวาเปนเรือนท่ีไมมีหองสุขา การขับถายจะไปทุง ปสสาวะผานรองกระดาน

บริเวณนอกชาน 

2.2.2  เรือนรานคา  

ลักษณะสถาปตยกรรมเปนอาคารก่ึงรานคาก่ึงเรือนอาศัยตามชุมชนแบบ

เมือง เมื่อมีทางรถไฟทางหลวงอันเปนขายการขนสงสัญจรหลัก ระบบโครงขายนี้เองไดนําเอา

วัฒนธรรมและเทคนิควิทยาการใหม รวมท้ังวัสดุกอสรางบางประเภทเขามาดวย เกิดข้ึนเปนเรือน

รานคาไม ดานหนารานเปนประตูบานพับเต็มหนาถัง 

นอกจากเรือนรานคาไม ก็ยังพบเรือนคาท่ีเปนอาคารทรงตึกท่ีไดรับเทคนิคความรูและ

วัฒนธรรมจากภายนอก ซึ่งเปนอิทธิพลในชวงมหาอํานาจ อาณานิคมปกครองอินโดจีนแบบ

เดียวกันอาคารศาสนา ซึ่งเกิดในบริเวณชุมชนริมฝงแมน้ําโขง และตึกดิน ในแถบอีสานสวนกลาง

จนถึงชุมชนตอนใต ซึ่งเปนอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนท่ีพอคาชาวจีนนําเจามาสูอีสาน 

2.2.3  อาคารทางศาสนา  

อาคารทางศาสนาท่ีเปนงานสถาปตยกรรมพื้นเมือง หรือพื้นบานน้ี จะมี

รูปแบบหลากหลาย ยกตัวอยาง เชน กลุมแรกเปนโบสถดินดิบ วัดโพธิชัยเสมาราม เมืองฟาแดด  

                                                           
1ฉัตรทิพย นาถสุภา และ พรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบานไทย ( กรุงเทพฯ : บริษัท 

อทิตตา พร้ินต้ิง จํากัด, 2537 ), 81. 
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จ.กาฬสินธุ (ซึ่งเปนสิมโปรงพื้นบานร้ือแลว เมื่อป พ.ศ. 2520) โบสถวัดบานเมืองจันทร ก่ิงอําเภอ

บานเมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ และโบสถวัดสระแกว อําเภอหนองสองหอง จ.ขอนแกน 

อาคารทางศาสนาของทางภาคอีสาน บางหลังมีการเนนระนาบภายนอกดวยการเขียน

ภาพจิตรกรรม หรือการตกแตงแบบชางฝมือพื้นบาน อันเปนระเบียบท่ีกลับกันกับของภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ในประเทศไทย เขาใจวาเกิดจากประเพณีการใชลานวัดในภาคอีสาน 

อาคารทางคติความเชื่อท่ีสําคัญอีกสวนหน่ึงในชีวิตวัฒนธรรมของชาวอีสาน คงจะเปน

ศาลปูตาตามหมูบานตาง ๆ เปนอาคารทางคติความเชื่ออยางประเพณีพื้นบานแท ๆ สวนใหญจะ

สรางเปนศาลขนาดเล็กใกล หรือใตตนไมใหญ อยูบริเวณปาปูตารอบขอบของหมูบาน เงียบสงบ 

ใหความรูสึกศักด์ิสิทธิ์นาเกรงขาม 

โดยปกติแลวลักษณะขนบประเพณีตาง ๆ ของไทย ไมวาจะเปนภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคใต หรือภาคอีสานจะคลายคลึงกัน เน่ืองจากพื้นฐานด้ังเดิมมาจากสังคมเกษตรกรรม

เชนเดียวกัน จะแตกตางกันในสวนปลีกยอยตามสภาพแวดลอมเทาน้ัน แตสําหรับชาวอีสานน้ัน ได

ชื่อวาเปนภาคท่ีร่ํารวยไปดวยวัฒนธรรมและประเพณีโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับวัดมากกวาภาคใด 

ๆ ของไทย ทั้งน้ีเพราะคนอีสานมีลักษณะท่ีเนนความเชื่อในทางพุทธศาสนาและประเพณีพื้นบาน

อันเปนประเพณีที่ทําใหชาวบานในชุมชนเดียวกันไดมาทําบุญรวมกันท่ีวัดกันเปนประจําทุก ๆ 

เดือนของป ซึ่งทําใหผูคนไดใกลชิดกับวัดมากขึ้น มีโอกาสไดฟงเทศน ฟงธรรมและมีโอกาสได

พบปะคุนเคยกัน ทั้งยังเปนประเพณีที่ทําใหทุกคนเสียสละทํางานรวมกันเมื่อวางจากการทํางาน

อาชีพของตน 
 
3. ประเพณีและคติความเชื่อท่ีเกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม 
 

3.1  ประเพณีฮีตสิบสองท่ีเก่ียวเน่ืองกับวัด  

 โดยปกติแลวลักษณะขนบประเพณีตาง ๆ ของไทย ไมวาจะเปนภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคใต หรือภาคอีสานจะคลายคลึงกัน เน่ืองจากพื้นฐานด้ังเดิมมาจากสังคมเกษตรกรรม

เชนเดียวกัน จะแตกตางกันในสวนปลีกยอยตามสภาพแวดลอมเทาน้ัน แตสําหรับชาวอีสานน้ัน ได

ชื่อวาเปนภาคท่ีร่ํารวยไปดวยวัฒนธรรมและประเพณีโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับวัดมากกวาภาคได

ของไทย ทั้งน้ีเพราะคนอีสานมีลักษณะท่ีเนนความเชื่อในทางพุทธศาสนาท่ีผสมกับประเพณีผี

บรรพบุรุษ อันเปนประเพณีที่ทําใหชาวบานในชุมชนเดียวกันไดมาทําบุญรวมกันท่ีวัดกันเปน

ประจําทุก ๆ เดือนของป ซึ่งทําใหผูคนไดใกลชิดกับวัดมากขึ้น มีโอกาสไดฟงเทศน ฟงธรรมและมี
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โอกาสไดพบปะคุนเคยกัน ทั้งยังเปนประเพณีที่ทําใหทุกคนเสียสละทํางานรวมกันเมื่อวางจากการ

ทํางานอาชีพของตน 

 

ประเพณี และกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน 12 เดือน ประกอบดวย 

เดือนอาย (เดือนธันวาคม) หรือเดือนเจียง เปนงานบุญเขากรรม พื้นท่ีในวัดท่ีใชกับพิธี

เขากรรมน้ี นอกจากใชในโบสถแลว บางแหง เชนท่ีจังหวัดเลยนิยมสรางกุฎิเล็ก ๆ ชั่วคราวให

พระสงฆทําการปลงอาบัติรอบ ๆ โบสถ 

เดือนย่ี (เดือนมกราคม) ทําบุญคุณลาน ในกรณีทําบุญท่ีวัดพื้นท่ีที่ใช คือ ในโบสถ และ

ลานวัด 

เดือนสาม (เดือนกุมภาพันธ) ทําบุญขาวจี่ พื้นท่ีที่ใชในการทําบุญขาวจี่ ก็คือในโบสถ 

และลานวัด 

เดือนสี่ (เดือนมีนาคม) เปนงานบุญใหญของชาวอีสาน ลักษณะเดียวกับงานปอยหลวง

ของทางภาคเหนือ งานบุญเดือนสี่ของชาวอีสาน เรียกวา งานบุญพระเหวด (งานบุญพระ

เวสสันดร) หรือ งานบุญคบงัน พื้นท่ีในการใชเพื่องานนี้ จะใชถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานและวัด 

ลานวัดในการรวมผูคนและโบสถในการฟงเทศน 

เดือนหา (เดือนเมษายน) งานบุญสรงนํ้า คืองานสงกรานตนั่นเอง พื้นท่ีที่ใชการบุญสรง

น้ําน้ี ลานวัดจะเปนสวนสําคัญของงาน เพราะใชเปนพื้นท่ีสรางผาม 2 ผาม และกอพระเจดียทราย 

นอกจากน้ันก็ใชโบสถ หรือวิหาร หรือศาลาการเปรียญตามแตสะดวกเพื่อการฟงเทศน 

เดือนหก (เดือนพฤษภาคม) งานบุญวิสาขบูชา มีการฟงเทศนและเวียนเทียนรอบโบสถ

หรือเจดีย ดังนั้น พื้นท่ีที่ใชในงานวิสาขบูชาคือลานรอบโบสถหรือเจดียเพื่อเวียนเทียน และโบสถ

หรือวิหารเพื่อการฟงเทศน 

นอกจากงานบุญวิสาขบูชาแลว ในเดือนหกยังมีงานบุญท่ีนาสนใจ คือบุญสัจจะหรือบุญ

บ้ังไฟ พื้นท่ีงานบุญบ้ันไฟน้ี ใชลานวัด เพราะตองการใชพื้นท่ีรวมคนจํานวนมาก และตองการพื้นท่ี

ลานขนาดใหญเพื่อการยิงบ้ังไฟท่ีมีหลายขนาด และมีประเพณีเก่ียวเน่ือง คือเซิ้งและเถิดเทิงเปน

หมู ๆ ดวย 

เดือนเจ็ด (เดือนมิถุนายน) งานบุญซําฮะ พื้นท่ีใชโบสถวิหารในการทําบุญและฟงเทศน 

เดือนแปด (เดือนกรกฎาคม) งานบุญเขาพรรษา พื้นท่ีที่ใชในงานบุญเขาพรรษาจะใช

ถนนตาง ๆ ในหมูบานเปนการทําขบวนแหมาถึงวัด และใชบริเวณลานวัดและโบสถวิหารเพื่อทําพิธี

สมโภชและพิธีสงฆ 
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เดือนเกา (เดือนสิงหาคม) บุญขาวประดับดิน พื้นท่ีที่ใชในงานบุญน้ี ใชลานวัดและ

บริเวณท่ัวไปในวัดเพื่อเซนวิญญาณ และใชโบสถวิหารในการทําบุญและฟงเทศน 

เดือนสิบ (เดือนกันยายน) งานบุญขาวสาก พื้นท่ีที่ใชในงานบุญน้ี ใชลานวัดและโบสถ

วิหาร 

เดือนสิบเอ็ด (เดือนตุลาคม) งานบุญออกพรรษา พื้นท่ีที่ใชในงานบุญออกพรรษานี้ ใช

พื้นท่ีมากมายต้ังแตถนนเพื่อการแหแหน ลานวัดเพื่อเปนที่รวมคนในหมูบาน โบสถในการฟงเทศน 

วิหารหรือศาลาการเปรียญในการทําบุญ เลี้ยงพระ รวมท้ังการใชพื้นท่ีรอบอุโบสถในการเวียนเทียน 

เดือนสิบสอง (เดือนพฤศจิกายน) งานบุญกฐิน พื้นท่ีที่ใชลานวัดและโบสถ วิหารในการ

ทําบุญเลี้ยงพระและฟงเทศน 

ประเพณีทั้ง 12 เดือนท่ีกลาวมา เปนประเพณีที่เก่ียวเน่ืองกับการใชพื้นท่ีหลักของวัด ซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันแนบแนนของประเพณีและวัดของทางภาคเหนือ ซึ่งมีอยูตลอดป 

เปนการทําบุญท่ีวัดมากกวาภาคอ่ืน ๆ ของไทย แมในประเพณีบุญ 12 เดือนของชาวอีสานสวน

ใหญจะเปนประเพณีในศาสนาพุทธ แตก็มีการผสมความเช่ือเรื่องผีบรรพบุรุษรวมเขาไปอยางเปน

เน้ือเดียว โดยเฉพาะการเลี้ยงผีและการสูขวัญ2 งานบุญท่ีมีความเชื่อแบบผสมชัดเจนเชน บุญสู

ขวัญขาวในเดือนย่ี บุญบ้ังไฟในเดือนหก (ไหวผีแถน) บุญชําฮะในเดือนเจ็ด (เซนผีหลักบานหลัก

เมือง) 

จะเห็นไดวา พื้นท่ีที่มีความสําคัญและเก่ียวของกับงานประเพณีทุกเดือนของชาวอีสาน ก็

คือ สิม หรือโบสถนั่นเอง ในขณะท่ีพื้นท่ีลานวัดก็เปนอีกสวนท่ีมีความสําคัญมากเชนกัน ในการใช

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ โดยท่ีมีการใชหอแจกและพื้นท่ีถนนภายในหมูบานในงานบุญท่ีคอนขาง

ใหญ มีชาวบานจากหมูบานอ่ืน ๆ มารวมงานดวย ซึ่งนับเปนการเฉลิมฉลองท่ีใหญ มีจํานวนคน

มาก ตองใชพื้นท่ีและบริเวณมาก 

ประเพณีเหลาน้ี สะทอนสภาพวิถีชีวิตและความเช่ือของชาวบานในภาคอีสานไดเปน

อยางชัดเจน ซึ่งยังคงมีความเชื่อในเร่ืองของการนับถือท้ังผี และพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นไดจากการ

สรางขื่อบาน นับถือผีปูยา มีพิธีการบูชาเทพาอารักษ ซึ่งเปนเสมือนท่ีพึงทางใจท่ีนับถือกันมาเน่ิน

นาน ในขณะท่ีพุทธศาสนาก็ไดเขามาสูภูมิภาคน้ีมานานแลว จากหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ ที่

พบในภาคอีสาน ทั้งศิลปวัตถุและโบราณสถาน พบวาพระพุทธศาสนาไดมีการเผยแผเขามาสู

                                                           
2ฉัตรทิพย นาถสุภา และ พรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบานไทย ( กรุงเทพฯ : บริษัท 

อทิตตา พร้ินต้ิง จํากัด 2537 ), 89. 
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ดินแดนแถบน้ีต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร โดยหลักฐานจากการขุดคนพบทางโบราณคดีพบวา 

อิทธิพลของ พระพุทธศาสนา ลัทธิเถรวาท เขามาสูอีสานต้ังแตสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 

12-15 ซึ่งพบหลักฐานทางศิลปวัตถุ เชน เสามาหินทราย ที่ใชเปนขอบเขตพัทธสีมาของศาสนคาร 

สถูปโบราณ สันนิษฐานวาเปนศิลปสมัยทวารวดี เพราะพบเสมาหินทรายสลักอักษรปาลวะ

ลอมรอบ เปนตน 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1   แสดงระยะมีงานประเพณีและพิธีกรรมชาวอีสาน 

ที่มา : สุวิทย จิระมณี, ศิลปสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี : คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545),15. 

พรอมกันน้ี อิทธิพลทางศาสนาพราหมณกระจายเขามาสูอีสานจากทางแหลมอินโดจีน 

โดยวัฒนธรรมขอมโบราณไดแพรเขามาต้ังแตราวพุทธศาตวรรษท่ี 11-12 ซึ่งมีการเขามา

ปราบปรามชนพื้นเมืองและสถาปนา ศิวลึงคขึ้นตามลัทธิพราหมณ ในชวงปลายสมัยทวารวดี ราว

พุทธศตวรรษท่ี 16-18 ในสมัยอาณาจักรขอมเรืองอํานาจ พบหลักฐานโบราณคดีทางศิลปวัตถุ 

รูปแบบสมัยตนศิลปขอม อิทธิพลอาณาจักรเจนละ และสิ่งกอสรางดวยหินทรายและหินแลงใน

รูปแบบของปรางคและปราสาท (ในภาคอีสานเรียกวา กู หรือธาตุ) ตัวอยางเชน ปราสาทหินพิมาย 

จ.นครราชสีมา, ปราสาทเมืองตํ่า และปราสาทพนมรุง จ.บุรีรัมย เปนตน มีการกออิฐและหิน 

อิทธิพลศิลปสถาปตยกรรมขอม ซึ่งเก่ียวเน่ืองถึงศาสนาพราหมณ มีทั้งไวษณพนิกาย นับถือพระ
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วิษณุ และไศวนิกาย นับถือพระอิศวร ในสมัยน้ัน สวนมากการนับถือพุทธ อยูในชนชั้นสามัญซึ่ง

ยังคงกระทําสืบเน่ืองมาจากสมัยทวารวดีตามหมูบาน และชาวบานท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 3 การใชพื้นท่ีประกอบกิจกรรมตามประเพณี 12 เดือน (ฮีตสิบสอง) 

 

เด
ือน

 

ชื่อ
กิจ

กร
รม

งา
นบ

ุญ
 

สิม
 

ลา
นร
อบ
ๆส
ิม 

ลา
นว
ัด 

หอ
แจ
กห
รือ
วิห
าร

 

ถน
นใ
นห
มูบ

าน
 

ผูใ
ชง
าน

 

เดือนอาย(ธันวาคม) บุญขาวกรรม      ชาวบานในหมูบาน 

เดือนยี่(มกราคม) บุญคุณลาน      ชาวบานในหมูบาน 

เดือนสาม(กุมภาพันธ) บุญขาวจ่ี      ชาวบานในหมูบาน 

เดือนสี่(มีนาคม) บุญพระเวส      ชาวบานจากหลาย

หมูบาน 

เดือนหา(เมษายน) บุญสรงน้ํา      ชาวบานในหมูบาน 

เดือนหก(พฤษภาคม) บุญวิสาขบูชา      ชาวบานจากหลาย

หมูบาน 

เดือนเจ็ด(มิถุนายน) บุญซําฮะ      ชาวบานในหมูบาน 

เดือนแปด(กรกฎาคม) บุญเขาพรรษา      ชาวบานจากหลาย

หมูบาน 

เดือนเกา(สิงหาคม) บุญประดบัดิน      ชาวบานในหมูบาน 

เดือนสิบ(กันยายน) บุญขาวสาก      ชาวบานในหมูบาน 

เดือนสิบเอ็ด(ตุลาคม) บุญออกพรรษา      ชาวบานจากหลาย

หมูบาน 

เดือนสิบสอง(พฤศจิกายน) บุญกฐิน      ชาวบานทัว่ไป 

              
                   งานบุญท่ีใชพ้ืนท่ีลานวัดและสิม 

 

ที่มา : เขียนข้ึนใหมจาก ศุภชัย ชัยจันทร, “จิตวิญญาณแหงสถานที่ในการออกแบบศาลาชุมชน

อีสาน” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 35. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

47 

พรอมกันน้ี พระพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ไดเขามาในชวงน้ีดวย โดยแทรกมากับ

ศาสนาพราหมณจากทางอีสานใต เห็นไดจากรูปสัญลักษณของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 

ในขณะท่ีพระพุทธศาสนา ลัทธิหีนยาน แบบลังกาวงศ ไดแพรเขามาในสมัยอาณาจักร

ลานชางราวศตวรรษที่ 20-23 มีการอพยพผูคนในสายวัฒนธรรมไต-ลาว จากฝงซายแมน้ําโขงมา

ต้ังหลักแหลงในภาคอีสาน ดังปรากฏซากโบราณสถานในรูปแบบสกุลชางลานชางหลายแหง 

ราวพุทธศตวรรษที่ 22-25 สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร 

รุงเรืองอํานาจการปกครองแผกระจายไปท่ัวตลอดทั้งฝงซายและฝงขวาของแมน้ําโขง มีการเผยแพร

และยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาสืบตอตามรูปแบบอิทธิพลสยามวงศ แหกรุงศรีอยุธยา 

ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี มีการยกทัพไปปราบหัวเมืองทางฝงซายแลฝงขวาของแมน้ํา

โขงรวมท้ังไดกวาดตอนผูคนมายังดินแดนแถบน้ี ทําใหย่ิงมีการผสมผสานของวัฒนธรรมจากทั้ง

สองฝง โดยเฉพาะตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระพุทธศาสนาไดเขามาเผยแพรอยางตอเน่ืองและเปนระบบ โดยมีจุด

ศูนยกลางท่ีเมืองอุบล ซึ่งเปนมณฑลใหญ มณฑลหนึ่งท่ีถูกแยกออกมาจากมณฑลอีสาน ซึ่งมี

รูปแบบของพระพุทธศาสนาในสายลัทธิหีนยาน ซึ่งแบงออกเปน 2 นิกาย คือ มหานิกาย และ

ธรรมยุติกนิกาย ซึ่งรัชกาลท่ี 4 ทรงสถาปนาขึ้น 

พุทธศาสนาในภาคอีสานมีความรุงเรืองอยางสูงสุด เรียกไดวาเปนยุคทองของพุทธศาสนาในสมัย

พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต, พระอาจารยเสาร กันตสีโล, พระอาจารยสิงห ขันตยาคโม 3 แมทัพธรรม 

ไดสรางความเลื่อมใสศรัทธาปสาทะใหแกชาวอีสาน ซึ่งทําใหความเชื่อเรื่องผีลดนอยลงหันมา

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากข้ึน จนกลายเปนสวนหน่ึงของการดําเนินชีวิตของชาวอีสาน 

3.2  คติความเชื่อตําแหนงท่ีต้ังวัด  

วัดท่ีเปนวัดแรกแหงแรกในพระพุทธศาสนาที่ถือกําเนิดคือวัดเวฬุวนารามที่กําเนิดใน

สมัยพุทธกาลโดยพระเจาพิมพิสาร กษัตริยแหงกรุงนครราชคฤห ไดทรงถวายเวฬุวัน ใหเปนท่ี

ประทับของพระพุทธองคและเหลาสาวก โดยแตเดิมนั้นในคราวพุทธกาลยังไมมีการสรางศาสนคาร

ที่เปนหลักแหลงดวยจากสาเหตุวาจะทําใหยึดติดทางโลกและสงผลกระทบตอการเขาการบรรลุของ

โมกขธรรมโดยทรงกําหนดสถานท่ีสําหรับใชเปนท่ีอาศัยพื้นฐานสุดคือ”รุกขมูลเสนาสนะ” อัน

หมายถึงการอยูรอบโคนตนไม ซึ่งชวนใหสอดคลองกับหลักธรรมนัก ดังเชนท่ีวัดโมกขพลาราม จ.

สุราษฏรธานี ที่มีเพียงเสาปกเขตวิสุงคามสีมาและมีทิวตนไมที่รายรอบเปนขอบเขตของที่วางแหง

สงฆ   
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เน่ืองจากวัดเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอชุมชน เปนศูนยรวมทางดานจิตใจ ตาม

ลักษณะของชาวอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว วัดเปนองคประกอบท่ีสําคัญของชุมชนทั้งระดับเมือง

และชนบท ความเขาใจถึงประวัติและสภาพชุมชนมีสวนชวยในการมองเห็นระยะเวลาในการสราง

วัดเน่ืองจากวัดเกิดพรอมกับการสรางบานเมือง โดยแบงลักษณะวัดท่ีเกิดในชุมชนไวสองลักษณะ                            

1.วัดท่ีเกิดในชุมชนระดับเจาเมือง เปนวัดท่ีต้ังขึ้นมานานพรอมกับเมืองท่ีมีความสําคัญ

ต้ังแตอดีต 

2.วัดในชุมชนชนบทมีลักษณะโดดเด่ียว ลักษณะงานสถาปตยกรรมมีความเรียบงาย

ตรงไปตรงมา    

วัดสวนใหญจะต้ังอยูในบริเวณดานในดานหน่ึงของหมูบานที่หางไกลชุมชนหนาแนน

และโรงเรียน เน่ืองจากตองการความสงบ ที่ต้ังวัดจะอยูใกลกับแหลงนํ้าหรือทานํ้าและพื้นท่ีทาง

กสิกรรม ซึ่งอยูนอกเขตพักอาศัย โดยการท่ีการมีคติการวางตําแหนงวัดวา หามวางตําแหนงวัดท่ี

ทิ่มแทงกับหมูบาน จะทําใหเกิดความวิบัติแกวัด เชนวัดจะรางไมมีภิกษุสงฆจําวัด เจาอาวาสจะ

เกิดความวิบัติ โดยเกือบทุกแหงจะต้ังอยูทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงท่ีต้ังวัดของหมูบาน  

ที่มา : สุวิทย จิระมณี, ศิลปสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี : คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545),141. 
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3.2.1 สิมและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในวัด วัดเปนสถาบันทางพุทธศาสนา 

ประกอบดวยอาคารและสิ่งกอสรางในกําแพงหรือร้ัวลอมพื้นท่ีสี่เหลี่ยม มีประตูทางเขาเกือบทุก

ดาน ภายในวัดมีอาคารใชสอยภาระกิจของสงฆและในการประกอบพิธีทําบุญทํากุศลของชาวบาน 

โดยมีอาคารแยกตามประเภทดังน้ี 

3.2.1.1  สิม เปนอาคารใชประกอบพิธีสังฆกรรมในทางพุทธศาสนาของ

พระภิกษุสงฆ 

 

 

 
ภาพท่ี 15 แสดงภาพสิม วัดกลางโคกคอ จ.กาฬสินธุ 

 

3.2.1.2  หอแจก (ศาลาการเปรียญ) เปนสถานท่ีแสดงธรรมและเขตประพฤติ

ตนปฏิบัติธรรมในการทําบุญกุศลของประชาชน 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงภาพหอแจก  วัดโพธาราม จ.มหาสารคาม 
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3.2.1.3  พระธาตุ หมายถึงสิ่งกอสรางประเภทสถูปเจดีย เพื่อบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจาหรือพระอรหันต 

 

ภาพท่ี 17 แสดงภาพพระธาตุ  วัดหนาพระธาตุ จ.นครราชสีมา 

 

3.2.1.4  วิหาร เปนอาคารท่ีสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปคูบานคูเมือง

ที่ชุมชนสักการบูชา หรือประดิษฐานสิ่งแทนพระพุทธเจาท่ีสําคัญ 

3.2.1.5  หอไตรหรือหอพระไตรปฎก เปนสถานท่ีเก็บพระพระไตรปฎกในสมัย

โบราณท่ีการพิมพยังไมแพรหลาย นิยมสรางไวกลางหนองน้ําหรือสระนํ้าเพื่อปองกันมดปลวก 

 

 
 

ภาพท่ี 18 แสดงภาพหอไตร วัดหนาพระธาตุ จ.นครราชสีมา 
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3.2.1.6  กุฏิ เปนท่ีพักอาศัยของพระภิกษุสงฆ ที่ต้ังของกุฏิถือวาเปนสังฆาวาส 

สวนใหญจะวางไวที่ดานทิศใตหรือทิศตะวันตกของวัด 

 

 
 

ภาพท่ี 19 แสดงภาพกุฏิ วัดหนาพระธาตุ จ.นครราชสีมา 

 

นอกจากอาคารในวัดดังกลาวแลว ยังมีอาคารขนาดเล็กท่ีสรางขึ้นเฉพาะกิจในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและตามประเพณีทองถ่ิน ไดแก 

3.2.1.7  หอพระ เปนหอขนาดเล็กสรางข้ึนเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในพิธี

สรงนํ้าพระ 

3.2.1.8  หอระฆังและหอกลอง เปนสิ่งกอสรางสําหรับไวระฆังและหอกลอง 

เพื่อตีบอกสัญญาณแกพระสงฆและชาวบาน 

3.2.1.9  หอพระอุปคุต เปนหอขนาดเล็กเชนเดียวกับหอพระ สรางขึ้นเปนหอ

พระอุปคุต 

3.2.1.10  ศาลาท่ีพักหนาสิม เปนอาคารท่ีพักชั่วคราวในขณะที่พระสงฆ

ประกอบพิธีสังฆกรรมอยูภายในสิม เน่ืองจากพื้นท่ีใชสอยภายในสิมมีขนาดเล็กใหเปนไปตามคติ

ของทองถ่ินเก่ียวกับสีมาหรือสิม เปนเขตศักสิทธิ์ใชสําหรับประกอบพิธีกรรมของกิจกรรมของสงฆ

เทาน้ัน 
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3.2.1.11  ลานวัด หมายถึงท่ีวางหรือที่โลงในบริเวณวัดท่ีเชื่อมติดตอระหวาง

อาคารภายในไดตลอด และยังใชเพื่อกิจกรรมกลางแจง บริเวณลานหนาหอแจกจะเปนศูนยรวม

กิจกรรมของชาวบานมากกวาลานวัดสวนอ่ืน เน่ืองจากอยูใกลกับหอแจกอันเปนศูนยรวมของ

ชาวบานในงานบุญตางๆ และงานกิจกรรมอ่ืนๆของชุมชนท่ีเขามาจัดภายในวัด 

 

3.2.2  คติเก่ียวกับการวางศาสนคารในวัดอีสาน  

 แมวาโดยสวนมากสิมในภาคอีสานมักนิยมวางตัวสิมหันหนาไปยังทิศ

ตะวันออกดวยนิยมใชพระพุทธรูปปางมารวิชัยเปนพระประธานในสิม ซึ่งพระพุทธรูปปางมารวิชัย

นั้นมีคติที่ผูกพันกับทิศตะวันออก ดวยวาเปนทิศท่ีพระพุทธเจาผินพระพักตไปเมื่อยามตรัสรู3 อัน

เปนทิศแหงการรูแจง จึงเปนคตินิยมใหหันหนาไปสูทิศตะวันออก หันหนาสิมไปสูแสงอรุณ สูความ

แจงชัด 

แตจากการศึกษาการวางผังของสิมอีสาน จากการศึกษาของ สุวิทย จิระมณีและรศ.

วิโรฒ ศรีสุโร นั้น การวางผังวัดจะคํานึงการใชสอยและไมมีเกณฑตายตัว โดยจะยึดกับ

ความสัมพันธกับการใชลานวัด ตอบสนองกับงานบุญตางๆ ดังเชนจากการสํารวจภาคสนามท่ีสิม

วัดโพธิชัย บ.โพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ สิมหันหนาไปทางทิศตะวันตก อันเปนทิศทางท่ีต้ังแรกของ

หมูบานโพน หรือดังท่ีวัดหนาพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยาท่ียึดทิศทางการใชสอยมากกวาคติ โดย

อุโบสถหันหนาไปยังทิศใต ซึ่งเปนแมน้ําอันเปนเสนทางการสัญจรหลักของผูคนในสมัยอยุธยา4 

สิมนั้นเปนสถานที่สําคัญในเขตพุทธาวาส โดยคนอีสานโบราณไดมีคติเก่ียวกับการวาง

ผังดังน้ี 

ไมวางอาคารอ่ืนในวัดแนวตรงกันกับตัวสิม 

หามสรางกุฏิอยูหนาสิม 

เงาของสิมหามทับสิ่งกอสรางอ่ืนๆในวัด 

 

โดยท่ัวไปมักจะพบวาสิมมักจะต้ังอยูทางทิศตะวันออก หรือตะวันออกเฉียงเหนือของวัด 

โดยมีอาคารอ่ืนๆวางเย่ืองดานทิศตะวันตกลงสูทิศใต เชน ศาลา กุฏิ โดยศาสนสถาปตยกรรมท่ีมี

ความสําคัญจะอางอิงกับทิศท่ีมีความหมายท่ีเปนมงคลแหงทิศ เชน ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ 

                                                           
3ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536),15. 
4สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา. น้ํา บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช

, 2529), 45. 
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หรือตะวันออกเฉียงเหนือ และคนอีสานมีคติความเชื่อในการกําหนดขนาดท่ีเปนมงคลที่จะใชในวิธี

โสก ( ถูกโฉลก ) ในการสรางวัดใหมดังนี้ 

คําโสก “ วัดวา อาฮาม สามบอแลว แกวดวงดี สีบอเศรา เหงาสมร เถรบออยู วิธีวัดให

เอาวาวัดท้ังดานยาวและดานกวาง ( โดยใชวาของผูเปนหัวหนาพาสราง ) ตกวัดวา อาฮาม แกว

ดวงดี สีบอเศรา เหงาสมรดี นอกน้ันไมดี ” 

จากการศึกษาของ สุวิทย จิระมณี ไดพบวาไดสรุปตําแหนงท่ีวางพอสังเขปดังน้ี 

สิม โดยเกือบทุกแหงจะต้ังอยูทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

หอแจก อยูตอนกลางระหวางสิมและกุฏิ 

พระธาตุ อยูดานริมทิศใตหรือตะวันตก 

หอระฆัง มักอยูใกลกุฏิ 

 

 

 

ภาพท่ี 20 แสดงตําแหนงสิมกับการวางผัง 

ที่มา : สุวิทย จิระมณี, ศิลปสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี : คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545),173. 

 

3.3  แสงและคติความเชื่อในพุทธศาสนากับงานสถาปตยกรรม  

 เมื่ออดีตกาล แสงจากพระอาทิตยเปนผูสรางปรากฏการณของกลางวันและ

กลางคืน สรางความเปรียบตางของหวงเวลาจากการหมุนเวียนของแสงพระอาทิตยและพระจันทร 

จนสรางการนับเวลาท้ังแบบสุริยคติและจันทรคติ นอกจากการกอรูปของการกอรูปของท่ีวางจาก

คติไตรภูมิแลว แสงจากพระอาทิตยเขามามีบทบาทตอการกอรูปและสรางสัญลักษณของสุญตาอีก
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ดวย ดังเชนการสรางจุดสุญตาท่ีถูกแทนคาสัญลักษณโดยพระอาทิตย ดังที่ เอเดรียน สนอดกราส 

เสนอวา“ ความเชื่อในพุทธศาสนา เชื่อวาพระอาทิตยเปนสัญลักษณของหลักการสากลสูงสุด 

เพราะพระอาทิตยเปนบอเกิดและศูนยกลางของภพตางๆ เชนเดียวกับความมืดในราตรีกาล เราไม

สามารถแยกทองฟาออกจากผืนดิน หากเมื่อพระอาทิตยฉายลําแสงแหงรุงอรุณ ลําแสงน้ีเปรียบดัง

เสาแกนท่ีมาตัดแบงแยกทองฟาและผืนดินออกจากกัน จนกลายเปนภาพท่ีตางกันอยางสิ้นเชิง 

พระอาทิตยจึงเปนพื้นท่ี เพราะเราจะมองเห็นโลกก็ตอเมื่อพระอาทิตยขึ้นแลวเทาน้ัน ทิศทางของ

พื้นท่ีจะแผขยายจากตนกําเนิด คือ พระอาทิตย และเมื่อพระอาทิตยตก การกินพื้นท่ีจะกลับไปสู

ความวางอีกคร้ัง ลําแสงพระอาทิตยจึงเปนเสาคํ้าพยุงภพภูมิตางๆ เปนตนกําเนิดของจักรวาล ” 5 

ซึ่งนอกการรับรูแสงดวยตาเน้ือแลว ในทางสมาธิก็อางอิงถึงการมองเห็นแสงจากทางจิต

อีกดวย สถาปตยกรรมไทยในพระพุทธศาสนานั้น กอรูปของท่ีวางจากคติของพุทธที่ผสมเขากับ

ฮินดู ที่สถาปตยกรรมไทยรับมาจากเขมรอีกทอดหน่ึง แสงท่ีลอดผานเขามาในสถาปตยกรรมไทย

นั้นแสงท่ีเขามารับใชกิจของสงฆเพื่อประกอบสังฆกรรมตางๆ ซึ่งสงผลตอชองเปดของอาคารที่ให

แสงเพียงเล็กนอยเขามาทําปฏิกริยากับท่ีวางและกิจกรรม  

ในท่ีวางท่ีขรึมขลังแบบเดิมนั้น มีแสงสะทอนจากองคพระปฏิมา เปนแสงเทียนจากอดีต

ที่ฉาบไลทองขององคพระ โดยทองนั้นทอแสงที่ฉาบตัวมันเองใหเปลงออกมาราวกับเปลงจากจิต 

ซึ่งนาจะเปนความคิดแบบคนตะวันออก ที่นิยมแสงจากอดีตน้ัน ดังขอความของสมเด็จกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ ที่วา  

“ เมื่อวาถึงความคิดสองแสงสวาง จะตองสรรเสริญถึงชาวไทยเมื่อครั้งกรุงสุโขทัย… ที่

วิหารพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลก ฉันไปเห็นคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ.2435 เวลาน้ัน ยังมิไดปฏิสังขรณ

แกไขวิหารใหสวางอยางทุกวันน้ี พอไปถึงประตูวิหาร แลเขาไปขางใน ดูที่อ่ืนมืดหมด เห็นแตองค

พระชินราชตระหงานงามเหมือนลอยอยูในอากาศ เห็นเขาก็จับใจ เกิดเลื่อมใสในทันทีเพราะเขาทํา

สองแสงสวางเขาทางประตูใหญดานหนาแตทางเดียว…เมื่อปฏิสังขรณแลวในวิหารไมมืดเหมือน

แตกอน ไปกลางวันไมจับใจอยางเมื่อไปคร้ังแรก ” 6 

                                                           
5สนอดกราส เอเดรียน, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดยภัทรพร สิริกาญจน, พิมพ

คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : อมรินวิชาการ, 2541),  202-203. 
 

6จุนิจิโร ทานิซากิ, เยิรเงาสลัว, แปลโดย สุวรรณา วงศไวศยวรรณ ณ อยุธยา          

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพทานตะวัน, 2537),  7. 
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จะเห็นไดวาจากขอความของดังขอความของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพน้ัน 

กอนเรามีแสงประดิษฐจากตะวันตกและชองเปดท่ีสวางจาน้ัน แสงจากพระอาทิตยและแสงเทียนท่ี

สรางความเคลื่อนไหวจากเปลวเทียนท่ีขยับไปมานั้น มีบทบาทตอท่ีวางอยางไรตอความรูสึกใน

สถาปตยกรรมในพุทธศาสนา 

จวบจนกิจกรรมเปลี่ยนไป ที่วางในโบสถตองการแสงท่ีมากขึ้น ดวยจากสาเหตุวามี

พุทธศาสนิกชนเขามารวมกิจกรรมในที่วางพิธีกรรม แสงท่ีขรึมขลังแบบเดิมจึงหายไป เปนแบบขรึม

ขลังท่ีสวางขึ้น 

3.4  ลักษณะเฉพาะสถานที่ (Spirit of Place) Spirit of Place  

 เปนลักษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับสถานท่ีแตละแหง ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะ

องคประกอบท่ีพบ สวนประกอบที่สําคัญตอความรูสึกและการรับรูเร่ืองราวของสถานที่อันหน่ึงก็คือ 

สถาปตยกรรม ซึ่งจะมีลักษณะที่เปนเอกลักษณในแตละทองถ่ิน ปจจัยท่ีทําใหเกิดเอกลักษณทาง

สถาปตยกรรม ไดแก ปจจัยทางดานภูมิศาสตรและภูมิประเทศ, ปจจัยทางความเชื่อ ศาสนา และ

วัฒนธรรม, ปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง, วัสดุ เทคนิคกอสราง ซึ่งปจจัยดัง    กลาวจะสงผล

ตอลักษณะทางกายภาพของสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนในเรื่องรูปทรงและสัดสวน  แบบแผน ลีลา 

ลวดลาย และจังหวะขององคประกอบ 

ในงานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของภาคอีสาน ก็พบลักษณะดังกลาวที่แสดงออกถึง

เอกลักษณเฉพาะของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงอาคารทางศาสนาท่ีรวมเอาคติความเช่ือทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีประสานเขาดวยกัน เกิดเปน Spirit of Place ที่ไมเหมือนใคร  

องคประกอบท่ีสําคัญและเปนสิ่งสนับสนุนใหเกิด Spirit of Place ทั้งในแงของส่ิงท่ีจับ

ตองไดทางกาย และสิ่งท่ีจับตองไมได โดยสามารถแบงเปน 3 ประการหลัก ดังนี้ 

3.4.1  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Features and Appearance) 

3.4.2  กิจกรรมและการใชสอย (Observable Activities and Functions) 

3.4.3  ความหมายและสัญลักษณ (Meanings of Symbols) 

 

3.4.1  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Features and Appearance)  

ลักษณะทางกายภาพเปนสิ่งท่ีสามารถรับรูและสัมผัสไดชัดเจนท่ีสุด เร่ิมต้ังแต

โครงสราง รูปแบบทางสถาปตยกรรม สัดสวน รูปราง การใชสี แสง วัสดุ จนถึงบริเวณแวดลอมรอบ 

ๆ ตนไม ลานโลง ความสัมพันธของท่ีวางและอาคาร ลักษณะของภูมิประเทศรวมท้ังอากาศและ

บรรยากาศดวย 
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ลักษณะทางกายภาพท่ีสําคัญท่ีพบในสิมพื้นบาน ทางภาคอีสานเปนลักษณะเฉพาะและ

กอใหเกิดเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
 

3.4.1.1  รูปแบบของสถาปตยกรรม ลักษณะสถาปตยกรรมอีสานเนนถึงการ

ใชงาน คนพื้นถ่ินอีสานสรางอาคารโดยความตองการทางประโยชนใชสอย ดังนั้นขนาดอาคารจึง

เปนขนาดสัดสวนของมนุษย มีขนาดเล็ก สัมผัสไดถึงความออนนอมถอมตน (Small, humble and 

polite) 

ลักษณะการตกแตงอาคาร ไดสรางสรรคศิลปะอยางเรียบงายพอเหมาะ แตแสดงถึง

ความงามอยางพื้นถ่ิน การตกแตงเหลาน้ี มีการสรางสรรคหลากหลายลักษณะ ไมจําเปนตองตาม

แบบอยางของบรรพบุรุษและไมไดมีแบบแผนชัดเจน ขึ้นอยูกับฝมือชางพื้นถ่ินแตละหมูบาน ดังนั้น

เอกลักษณความแปลกและการออกแบบลวดลายในแตละหลังจะมีเพียงชิ้นเดียว มีลักษณะ 

(Character) พิเศษของตัวเอง ฝมือชางชาวอีสานทําใหสถาปตยกรรมมีบุคลิกและรูปแบบบริสุทธิ์ 

ซื่อและจริงใจ 

การใชวัสดุในทองถ่ิน สรางเอกลักษณและมีการใชประโยชนไดสูงสุด ทั้งการใชไม

โครงสรางแปนเกล็ดไมมุงหลังคา การกออิฐและฉาบปูน ลักษณะพื้นผิวอาคารและการฉาบปูนท่ีไม

เรียบเนียน มีความรูสึกถึงสัมผัสของพื้นผิว บางแหงมีการตกแตงดวยปูนปนแบบนูนตํ่า ดวยลาด

ลายตามแบบวิถีชาวบาน แสดงวัฒนธรรมประเพณี งานบุญตาง ๆ บางก็เปนเร่ืองราวพุทธประวัติ 

การใชสีของวัสดุมีความตรงไปตรงมา ไมบิดเบือน ลวนสรางเสนหใหกับอาคารแบบไมเหมือนใคร 

เอกลักษณเฉพาะของสถาปตยกรรม สิมพื้นบานน้ีอาจใหคําจํากัดไดวาเปน ลักษณะท่ีเรียบงาย มี

พลัง สมถะ และมีสัจจะในการออกแบบ 

3.4.1.2   ความสัมพันธของท่ีวางกับอาคาร ลักษณะทางกายภาพท่ีสําคัญ

และสัมพันธกับสถาปตยกรรมจนเกิด Spirit of Place ของสิมพื้นบานอีสานอีกประการหนึ่งคือ 

ความสัมพันธของท่ีวาง (Space) กับอาคาร การวางตัวและตําแหนงอาคารเกิดท่ีวางโอบลอมที่ทํา

ใหเกิดศูนยกลางและจุดโฟกัส มีการเปด Space ที่เปดโลงตามคติความเชื่อ ทําใหเกิด

ความสัมพันธที่เปนลักษณะเฉพาะตัว และดวยองคประกอบทางธรรมชาติ ตนไม ทองฟา และผืน

แผนดินท่ีอยูรวมกัน สรางบรรยากาศที่เงียบสงบ รมเย็น ด่ังความรมเย็นของพระพุทธศาสนา 

3.4.1.3   ภูมิประเทศและอากาศ เปนท่ีรูจักกันดีวา ลักษณะภูมิประเทศใน

แถบอีสาน เปนดินแดนแหงท่ีราบสูง มีความแหงแลงเปนสวนมาก ลักษณะดินท่ีพบในวัดสวนมาก

จึงมีลักษณะเปนดินสีแดง รวนเปนทรายละเอียด พบเห็นสวนท่ีเปนพื้นปูนนอยมาก นอกจากนี้ 

แหลงนํ้าก็เปนสวนสําคัญท่ีมักพบบริเวณใกลวัด สังเกตไดวาชื่อของวัดน้ันมักเก่ียวกับสถานท่ีต้ัง 
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จึงพบอยูบอยคร้ังท่ีชื่อวัดท่ีเก่ียวกับแหลงนํ้า เชนวัดสระทอง วัดบึงแกว วัดสระแกว เปนตน 

ลักษณะดังกลาวท้ังผืนดินและแหลงนํ้าชวยลดทอนความแข็งกระดางและแสงสะทอนจาก

สถาปตยกรรมทําใหเกิดความรูสึกสบายตา นามอง 

ทางภาคอีสาน แมจะมีอากาศรอน แตการต้ังวัดในที่เปดโลง มีลมพัดผานและมีรมเงา

ของตนไมและอาคาร ประกอบกับการออกแบบอาคารท่ีเขาใจลักษณะของภูมิอากาศ ทําใหมกีาร

ถายเทอากาศเปนอยางดี จึงเกิดความรูสึกพักผอนบรรยากาศแบบสบาย ๆ  

 

 

3.4.2  กิจกรรมและการใชสอย (Observable Activities and Functions)  

 การประกอบกิจกรรมและมีการใชสอยอาคารในวาระตาง ๆ อยูเสมอ ทําให

อาคารมีชีวิตชีวา และยังเปนการดูแลรักษาอาคารไปดวยในตัว กิจกรรมของคนในทองถ่ินสะทอน

ความเชื่อและวัฒนธรรมพื้นถ่ินออกมา ไมวาจะเปนกิจวัตรประจําวัน หรือเทศกาลตาง ๆ ประเพณี

และกิจกรรมของชาวอีสาน เปนเอกลักษณเฉพาะท่ีสะทอนวิถีชีวิต และพื้นฐานทางดานจิตใจของ

ชาวอีสาน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจโอบออมอารี ที่มักพบไดในงานบุญตาง ๆ และกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา 

พื้นท่ีใชสอย เปนองคประกอบท่ีสําคัญของกิจกรรมและการเกิดสวนรวม กลาวไดวาการ

ใชสอยพื้นท่ีในกิจกรรมตาง ๆ เปนสวนสําคัญอีกอยางท่ีทําใหเกิดการรับรูและ Spirit of Place ไป

โดยไมรูตัว พื้นท่ีที่ชาวอีสานมักใชในงานบุญท่ีสําคัญไดแก โบสถและลานวัด งานใดก็ตามท่ีมีการ

รวมคนเปนจํานวนมากลานวัดจะเปนสิ่งสําคัญและขาดไมได ดังนั้นลานวัดนับเปนองคประกอบท่ี

สําคัญมากตอการประกอบกิจกรรม และควรรักษาไว 

3.4.3  ความหมายและสัญลักษณ (Meanings and Symbols)  

 สัญลักษณที่เดนชัดและเปนเคร่ืองแสดงความหมายของพุทธศาสนา คือ 

พระพุทธรูป เปนท้ังสัญลักษณและความหมายของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปน

เคร่ืองหมายของความดี ศูนยรวมใจและศรัทธา เปนหนทางท่ีพึ่งพาแหงความสงบที่สัมผัสไดทาง

จิต ลึกเขาไปในกายและใจ 

จากกิจกรรมตามประเพณีที่เกิดข้ึน สรางความผูกพันทางใจใหกับชุมชน ทั้ง

ความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางคนในชุมชน และความผูกพันกับอาคารและพระพุทธศาสนาอยาง

แยกไมออก นอกจากการเขาวัด ทําบุญสวนตัวแลว จะเห็นวามีงานประเพณีที่รวมคนอยาง

ตอเนื่องกันมีใหเห็นกันอยูเสมอ ๆ ตลอด 12 เดือนต้ังแตคร้ังอดีต วัดเปนเคร่ืองหมายของความดี ที่
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คนนับถือ ศรัทธา และต้ังใจชวยกันทํานุบํารุงรักษา ดวยความเชื่อที่วาจะไดดี ไดบุญ และสบายใน

ชาติหนา วัดกลายเปนท่ียึดเหน่ียวทางใจ เปนท่ีพึ่งยามเกิดทุกข เปนท่ีหวังถึงความสงบ ความ

สบายของจิตใจ กลายเปนศูนยรวมทางใจของชุมชน ดังน้ันความเชื่อและความศรัทธาตาง ๆ 

เหลาน้ี ทําใหคนอีสานมีความผูกพันอยางแนนแฟนกับวัดและพุทธศาสนา สิ่งกอสรางและโบราณ

สถานท่ีพบภายในวัด เปนสิ่งสะทอนถึงการรวมแรงรวมใจ รวมกําลังทุนทรัพยและศรัทธาของ

ชาวบานไดเปนอยางดีต้ังแตคร้ังโบราณ 

 
4. ศิลปสถาปตยกรรมสิมอีสาน 
 

ชาวอีสานในชุมชนวัฒนธรรมไทย-ลาว เรียกโบสถหรืออุโบสถวา “สิม” ที่ตางไปจากภาค

กลางและภาคอ่ืนๆ คําวาสิม ใชเรียกท้ังภาษาพูดและเขียน ในพจนานุกรมภาคอีสาน-ภาคกลาง ให

ความหมายคําน้ีวา มาจากคําวา “สีมา”หรือ”สิมมา” หมายถึงโรงธรรมท่ีพระสงฆประชุมทําสังฆ

กรรมตางๆ7 

สิมพื้นบาน ทางภาคอีสานในสมัยกอนนิยมสรางขนาดเล็กกะทัดรัด สวนมากมีขนาดไม

เกิน 3 ชวงเสา บางแหงมีมุขหนา เน่ืองจากสิมที่ใชประกอบสังฆกรรมไดสัก 21 รูป ตามบรมพุทธา

นุญาติ โดยมีขนาดน่ังหัตถบาตรเรียงลําดับหางกันองคหน่ึงๆ หน่ึงศอกมีขนาดใหญเกินกําลัง

ชาวบาน ประกอบกับเศรษฐกิจฐานะของชาวบานไมมั่งค่ังขนาดจะสรางสิมใหใหญโตไดและอาจ

เปนไดวา ชาวบานไมใครจะไดรวมในพิธีสังฆกรรม ที่ประกอบกันในสิม เพราะถือวาสิมเปน

สถานท่ีศักสิทธิ์และบริสุทธิ์ บางแหงหามผูหญิงเขาตามคติความเชื่อคร้ังโบราณ (คลายกับความ

เชื่อของโบสถกลางนํ้าในภาคเหนือ) สวนมากชาวบานมักจะใช หอแจก (ศาลาการเปรียญ) ในการ

ประกอบกิจกรรมตางๆแทน หรือหากชาวบานจะรวมพิธีกรรม ก็จะน่ังบริเวณมุขโถง ซึ่งย่ืนออกมา

สําหรับใหอุบาสกและอุบาสิกาน่ังฟงเทศนฟงธรรมได 

คติการสราง สิมอีสานน้ัน จะแตกตางของภาคกลางอยูบางพบวาดานหลังของสิม

อาจจะมีเจดียหรือไมมีก็ได ไมเปนหลักตายตัว การวางตําแหนงไมมีหลักเกณฑเฉพาะตายตัว ตาม

การใชงานบางแหงก็หันหนาไปทางทิศตะวันตกดังเชนสิมบางกลุมในจังหวัดกาฬสินธุ  หากสิมใดมี

การตกแตงดวยจิตรกรรมฝาผนังหรือที่ภาษาอีสานเรียกวาฮูปแตมนั้น มักจะพบวามีการเขียนภาพ

อยูภายนอกสิม ตําแหนงที่เขียนน้ันนิยมเขียนท่ีผนังดานหนาทั้งหมด เร่ืองราวที่เขียนน้ันจะเขียน

เร่ืองท่ีเก่ียวของกับความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี นิทาน ตํานานพื้นบาน ตลอดจน

                                                           
7ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536), 56. 
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เหตุการณตางๆและจินตนาการของชางเขียนเอง เชน พุทธประวัติ หรืออาจเปนภาพที่ไมเก่ียวกับ

ศาสนาเลยก็ได บางแหงพบเปนปนปูนรูปสัตวและลวดลายตางๆ 

ในการแบงรูปแบบทางสถาปตยกรรม จะศึกษาตามเกณฑจากหนังสือ สิมอีสาน ของ                  

รศ.วิโรฒ ศรีสุโร ซึ่งแบงลักษณะทางสถาปตยกรรมไวตามนี้ 

1.สิม พื้นบานบริสุทธิ์ 

2.สิม พื้นบานประยุกต โดยชางพื้นบานรุนหลัง 

3.สิม พื้นบานผสมเมืองหลวง 

4.สิม ที่ลอกเลียนเมืองหลวง 

สิม พื้นบาน พอจะสรุปลักษณะคราวๆ ถึงรูปแบบทางสถาปตยกรรมวาเปนรูปแบบท่ี

คลี่คลาย จากการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมของทองถ่ินทางดานกายภาพและทางดาน

สังคมความเชื่อ มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ถึงแมวาจะสืบอิทธิพลมาจากสกุลชางไต-ลาว แตเมื่อ

อพยพเขามาสูแผนดินน้ี ก็ไดรังสรรคผลงานของตนเอง ตามรูปแบบลักษณะเฉพาะของตนเอง ที่มี

ความงามท่ีเรียบงาย สมถะ 
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ตารางท่ี 4 แสดงกลุมรูปแบบสิมพื้นถ่ินอีสานตามลําดับกอนหลัง 

 

 

 

สิมกอผนังแบบ

ดั้งเดิม 

ชวงอายุสิม

โดยประมาณ  

287-147 ป 

มีปรากฏในชุมชน

ดั้งเดิมท่ีมี

สภาพแวดลอมเปน

เมืองในอดตีและ

บริเวณใกลเคยีง 

 

 

สิมโปรง(สิมโถง)

แบบดั้งเดิม 

ชวงอายุสิม

โดยประมาณ 

 272-73 ป 

มีปรากฏอยูท่ัวไปและ

หนาแนนในชมุชน

ดั้งเดิมท่ีมีสภาพ

หางไกลชุมชนเมือง 

 

 

สิมกอผนังรุนหลัง ชวงอายุสิม

โดยประมาณ 

 190-73 ป 

มีปรากฏในชุมชนที่

เกิดใหมขนาดเล็ก 

 

 
 

สิมแบบผสม ชวงอายุสิม

โดยประมาณ 

 190-73 ป 

มีปรากฏท่ัวไปใน

ชุมชนใหม เร่ิมรับ

อิทธิพลเขามา

ผสมผสาน 

 
ที่มา : สุวิทย จิระมณี, ศิลปะสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี: คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 174. 

 
สิมอีสาน สามารถแบง รูปแบบทางสถาปตยกรรม เปน 2 รูปแบบใหญ โดยในที่นี้จะขอ

กลาวแตรูปแบบสิมบกเทาน้ัน ดังนี้ 1. สิมโปรง  2. สิมทึบ  

4.1  สิมโปรง 

 สิมโปรง หมายถึง สิมที่มีผนังดานหนาและดานขางนิยมกอสูงแคพนักระเบียง  

ดานบนของผนังจึงโลงโปรง จะมีเพียงผนังดานหลังท่ีกอทึบตัน มีขนาดเล็ก เปนอาคารท่ีแสดงถึง

การตอบสนองประโยชนใชสอยในสมัยกอนที่เปนวัดของชุมชนไมใหญนัก และตอบสนอง

ภูมิอากาศของภาคอีสาน มีความโปรงและระบายอากาศรอนแหงแลงของภาคอีสาน หลังคาชั้น

เดียวและมักทําปกนกโดยรอบท้ัง 2 ดาน มุงดวยแปนเกล็ด  ( กระเบ้ืองไม ) แตในปจจุบันสวนมาก
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ชํารุดและถูกมุงดวยสังกะสีเปนสวนใหญ ไมมีฝาเพดาน มีบันไดขึ้นดานหนาดานเดียว สิมโปรง

พื้นบานในภาคอีสานปจจุบัน เหลืออยูนอยมาก สิมโปรงแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ  1.สิม

โปรงแบบท่ีไมมีเสารับปกนก  2.สิมโปรงแบบท่ีมีเสารับปกนก 

 

 
 

ภาพท่ี 21 แสดงภาพเปรียบเทียบลักษณะรูปดานขาง ดานหนา และผังพื้นของสิมโปรง 

ที่มา : สุวิทย จิระมณี, ศิลปะสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี: คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 274. 

 

 
 

ภาพท่ี 22 แสดงรูปตัดแสดงชิ้นสวนและชื่อเรียกของ ”สิมอีสาน” ชนิดสิมโปรง 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส, 2536), 55. 
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4.1.1  สิมโปรงแบบท่ีไมมีเสารับปกนก คือสิมผนังโปรงแตไมเสารับชายคา 

 

 
 

ภาพท่ี 23 แสดงผังพื้น รูปตัด รูปดานหนา รูปดานขาง และรูปภายนอกสิมวัดศรีชัยราช บานโนนผึ้ง 

อ.กันทรารมณ จ.ศรีสะเกษ 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส, 2536), 55. 

 

4.1.2  สิมโปรงแบบท่ีมีเสารับปกนก  เปนรูปแบบท่ีลักษณะสิมโปรงเหมือนกับแบบ

แรก จะตางกันเพียงมีเสานางเรียงรับหลังคาท่ีย่ืนออกมารอบแนวอาคาร 

 

 
 

ภาพท่ี 24 แสดงผังพื้น รูปตัด รูปดานหนา และรูปภายนอกสิม สิมวัดกลางโคกคอ บานโคกคอ อ.

ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536), 56. 
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4.2  สิมทึบ  

สิมทึบ หมายถึง สิมที่มีการกอผนังทึบท้ัง 4 ดานของสิมที่มีแผนผังเปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผา การนําแสงเขาภายในอาคารจะใชวิธีเจาะชองหนาตางบนผนังดานขาง ไมวาจะ

สรางดวยไมหรือปูนก็จัดเปนสิมทึบ มักมีประตูเขาเฉพาะดานหนา หลังคามีต้ังแตตับเดียวถึงสาม

ตับ บางหลังมีการย่ืนปกนกโดยรอบ มักมุงหลังคาดวยวัสดุเดียวกับสิมโปรง คือ แปนเกล็ด สิม

ประเภทน้ีอาจจะใสคันทวยเปนสวนประกอบพิเศษ นองจากโหง ชอฟา หางหงส และฮังผึ้ง  

สิมทึบพื้นบาน ในระยะแรกจะมีขนาดเล็กไมใหญโต มีขนาดใกลเคียงกับสิมโปรง 

เพียงพอกับภิกษุประกอบพิธีสังฆกรรม สิมทึบสามารถแบงดวยลักษณะการกอสรางสามารถแบง

ดวยลักษณะการกอสรางและวัสดุออกเปน2 ประเภทใหญๆคือ 1.สิมทึบท่ีสรางดวยไม 2. สิมทึบท่ี

กอสรางดวยการกออิฐฉาบปูน  

 
ภาพท่ี 25  แสดงรูปตัดแสดงชิ้นสวนและชื่อเรียกของ ”สิมอีสาน” ชนิดสิมทึบ 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536), 55. 

 
4.2.1  สิมทึบท่ีสรางดวยไม   

  ปจจุบันมีเหลืออยูเพียงไมก่ีแหง เน่ืองจากตัววัสดุคือไม มีความจํากัดของ

อายุและมีการเสื่อมสภาพไดงายกวา สิมทึบท่ีกอสรางดวยการกออิฐฉาบปูน ทําใหสิมไมหาดูได

ยากกวาสิมกออิฐถือปูน มักพบอยูทางอีสานใต 
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ภาพท่ี 26 แสดงผังพื้น รูปตัด รูปดานหนา และรูปภายนอก สิมวัดประทุมธรรมชาติ บานแกใหญ  

อ.เมือง จ.สุรินทร 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : เมฆาเพรส, 2536), 55. 

 
4.2.2  สิมทึบท่ีกอสรางดวยการกออิฐฉาบปูน  

 สามารถแบงตามลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรมได 2 ประเภท คือแบบ 

1.สิมทึบแบบท่ีไมมีเสารับปกนก  2.สิมทึบแบบท่ีมีเสารับ ปกนก แตแบบไมมีเสารับปกนก สามารถ

แบงยอยลงไปไดอีก คือแบบไมมีมุขหนาและแบบมีมุขหนา สิมทึบประเภทน้ี มักจะกอฐานอาคาร

สูง 1 เมตรเศษ มีบันไดทางข้ึนหลายข้ัน แบบที่ไมมีเสารับปกนก มักพบวาไมมีฮูปแตมภายนอก

อาคาร สืบเน่ืองจากรูปแบบอาคารไมมีการกันแดดฝนใหกับผนังภายนอก จึงไมเหมาะแกการเขียน

รูปภายนอก สิมทึบมักจะมีการประดับอาคารดวยสวนตกแตงตางๆ เชนคันทวย ฮังผึ้ง สีหนา โหง 

มากกวาสิมโปรงหรือสิมทึบท่ีสรางดวยไม เพราะฉะน้ันเราจึงพบฝมือชางจากสิมทึบประเภทนี้

มากกวา เชน การแกะสลักไม การเขียนฮูปแตม  
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ภาพท่ี 27 แสดงสิมกอผนังแบบด้ังเดิม 

ที่มา : สุวิทย จิระมณี, ศิลปะสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี: คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 209. 

 

4.2.2.1   สิมทึบแบบท่ีไมมีเสารับปกนก  เปนสิมที่มีขนาดเล็ก แปลนเปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผา ความยาวสวนใหญไมเกิน 3 ชวงเสา ทรงหลังคามักเปนจั่วชั้นเดียวถึงสามชั้น ผนัง

ใชกออิฐฉาบปูนพื้นบานทําฐานคอนขางสูง ชองเจาะมักเจาะขนาดเล็ก   

 
 

ภาพท่ี 28 แสดงผังพื้น รูปตัด รูปดานหนา และรูปภายนอก สิมวัดแจง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส, 2536), 57. 
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4.2.2.2    สิมทึบแบบท่ีมีเสารับปกนก มีรูปแบบคลายกันกับแบบท่ีไมมีเสา

รับปกนก มีแปลนเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคามักเปนจั่วชั้นเดียวแตมีเพิงปกนกย่ืนยาวโดยรอบ 

โดยมีเสานางเรียงรับปกนกโดยตลอด มักพบอยูทางอีสานกลาง 

 
 

ภาพท่ี 29 แสดงผังพื้น รูปตัด รูปดานหนา รูปดานขาง และรูปภายนอก สิมวัดโพธาราม บานดงบัง 

อ.นาดูน จ.มหาราสารคาม 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส, 2536), 58. 

 
5. แสงและท่ีวางในสิมอีสาน 
 

จากการศึกษาถึงสภาพแสงกับท่ีวาง ทั้งจากสิมทึบ (สิมแบบมีผนัง) และสิมโถง ( สิมไม

มีผนังรอบ ) ซึ่งเปนการศึกษาท่ีต้ังตนจากการต้ังขอสังเกตของสิมและสภาพแสงดวยลักษณะทาง

กายภาพท่ีเปนสิ่งท่ีพบไดงายจากการรับรูทางตา ซึ่งสามารถแบงการรับรูตอแสงไดตามเกณฑการ

เขาถึงท่ีวางดังน้ี 

5.1  การรับรูแสงภายนอกสิม  

 การรับรูแสงท่ีเขามาทําปฏิกิริยาตอท่ีวางไดเร่ิมตนเมื่อเขาสูลานวัดและตอเนื่อง

มายังลานรอบสิม ที่ในอดีตเปนทรายแดง ดินทรายแดงเหลาน้ีทําหนาท่ีสะทอนถึงบริบทของ

แผนดินอีสานท่ีมีความเขมของแสงเขมขน เน่ืองจากเปนพื้นท่ีกลางแจง ไรสิ่งปกคลุมใดๆ อัน

เน่ืองมาจากคติการใชลานวัดในกิจกรรมงานบุญตางๆ ความสัมพันธของสิมและท่ีวางในบริบทน้ัน 

จากกายภาพจะพบวามีความสัมพันธกับลานวัดดินทรายแดง และลานวัดก็มีความสัมพันธตอ
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บริบทโดยรอบ เชน หอแจก โรงเรียน หมูบานโดยรอบ และที่ลานวัดสีแดงน่ีเองที่รองรับกิจกรรม

ตางๆ ที่เชื่อมที่วางแหงสงฆที่มืดสลัว ขรึมขลังไปสูรมเงารอบๆสิม และจากรมเงารอบสิมสูแสงแจง

จาที่ลานภายนอกสิม หรือเปนการเช่ือมจากพุทธาวาสสูสังฆาวาสน่ันเอง  

 

5.2  การรับรูแสงก่ึงภายนอกและภายในสิม  

 เมื่อลวงพนจากความจัดจาของแสงอาทิตยที่รายรอบสิมแลวน้ัน ก็จะเขาสูชายคา

ของสิมที่เปนการเปลี่ยนผานของท่ีวางภายนอกอันจัดจากับท่ีวางภายในที่มีแสงสลัว การเขาสูพื้นท่ี

นี้เปนสวนของการเปลี่ยนถาย (transition)  สภาพแสง เปนการเร่ิมตนแสงสลัวดวยองคประกอบ

ทางสถาปตยกรรม ที่มีระนาบบน(overhead plane) ทําหนาท่ีกรองแสงจากภายนอก  

ในความสัมพันธนี่เองท่ีกอเกิดความเฉพาะแกสิมอีสานท่ีไมเหมือนกับโบสถในภาคอ่ืน ที่

เกิด ฮูปแตมหรือจิตรกรรมฝาผนังอีสาน รายรอบผนังรอบๆสิมแปลกตากวาภาคอ่ืนและกอเกิด

รูปแบบสถาปตยกรรมสิมโปรงหรือสิมโถง โดยเกิดจากคติด้ังเดิมท่ีสืบเน่ืองจากพุทธศาสนาลัทธิ

ลังกาวงศ ที่ถือกันวาพระอุโบสถหรือสิมเปนท่ีใชสอยสําหรับพระสงฆ คฤหัสถไมสามารถลวงล้ําเขา

ไปในเขตสีมาได การสรางสิมแบบโปรงจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหพุทธศาสนิกชน ญาติโยมของผูบวช

สามารถนองเห็นกิจกรรมภายในสิม และรวมเจริญศรัทธาไดจากนอกสิม  

5.3  การรับรูแสงภายในสิม  

 จนเมื่อลวงสวนชายคาท่ีเปน transition space เขาสูภายใน จะพบวามีระนาบ

ตางๆรายรอบมากที่สุดในการเขาถึงท่ีวางน้ี และเปนพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ที่สุดดวยบรรจุพระพุทธไว

ภายในสิม ซึ่งเปนไปตามกิจกรรมที่ตองการแสงสวางเพียงเล็กนอย สภาพบรรยากาศแสงภายใน

เปนแสงสลัวจากปจจัยขององคประกอบทางสถาปตยกรรม ซึ่งมีขอสังเกตของท้ังสิมทึบและสิมโถง 

ที่มีองคประกอบทางสถาปตยกรรมตางกันท่ีระนาบของผนังหอหุมที่วางศักด์ิสิทธิ์ แตสภาพความ

เขมของแสงใหบรรยากาศไมตางกันมากดวยการปรับรูมานตาตอการรับรูแสงท่ีจะสมารถปรับใหตา

เห็นไดแมในสภาพแสงนอย ซึ่งบรรยากาศโดยรวมจะมีความสลัวเปนหลัก 
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บทท่ี 4 
 

การศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสานตอการออกแบบสถาปตยกรรม 
 

1.  กรณีศึกษาการออกแบบแสงในงานสถาปตยกรรม 
 

 แสงมีความสําคัญตอการออกแบบสถาปตยกรรมทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรม เน่ืองดวย

สัมพันธกับความรูสึกในจิตวิญญาณ แตในความเหมือนก็มีความแตกตางกันไปตามแตละบริบท

ของวัฒนธรรม จึงเกิดการศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบแสงในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาแต

ละวัฒนธรรม เพื่อหาแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบท่ีจะสามารถประยุกตสูแนวทางการออกแบบ

สถาปตยกรรมรวมสมัยได โดยศึกษาผานสถาปตยกรรมตางๆดังน้ี 

 

1.1  แสงในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาของจีน  

 ในมวลแสงผนังดานหนานักของวัดจีนโบราณ แสงไดลอดผานเขามาอยาง

ออยสรอย ลอดผานท้ังบานประตู-หนาตางกระดาษ และลวดลายจากชองแสงไมที่ขัดสานกันเปน

รูปเลขาคณิตตาง ๆ ไดปลอยใหแสงท่ีผานเขามาในที่วางของงานสถาปตยกรรมจีน จนรายละเอียด

ในท่ีวางปรากฏชัดขึ้น เปนสรรพสีตาง ๆ ที่ฉายไวตามองคประกอบของสถาปตยกรรมสวนตาง ๆ 

แตปลอยใหมีโอกาสขับออกมาจากที่วางท่ีมืดขรึมขลังน้ัน จะเห็นไดวาเปนสีแดงซึ่งเปนสีมงคลของ

ชาวจีน อันไดแบงเปนหยินอีกดวย และถูกทําใหเดนชัดข้ึนดวยสีเขียวท่ีเปนหยางและเปนสิ่งท่ีสื่อถึง

การมีอายุยืนยาว และการใชคุณคาของทองวาเปนของมีคานั่นเอง สีทองจึงเปนสีที่สําคัญในการ

สรางความโดดเดนแกที่วางอันมืดขรึม โดยใหเกิดท่ีวางอันศักด์ิสิทธิ์จากแสงท่ีลอดผานเขามา ฉาบ

บนองคพระปฏิมาสีทอง ตามคานิยมของคนตะวันออกท่ีนิยมใชทองอยางฟุมเฟอยของศิลปน

ตะวันออกในอดีต 

แสงและเงาที่เกิดข้ึนในสถาปตยกรรมจีนน้ัน นอกจากแสงภายในแลวน้ัน แสงจากดวง

อาทิตยและแสงจากดวงจันทรยังไดสาดสองเขามาสรางความหมายกับพื้นท่ีของงานสถาปตยกรรม 

ดวยวาสถาปตยกรรมจีนนั้นแบงเปนสวนตาง ๆ และเชื่อมดวยลานภายใน(COURTYARD) โดยมี

ตัวกลางเปนระเบียงหนาหองท่ีเปนตัวกลางท่ีมีการปรับแสงจากจาในลานและคอย ๆ มืดขึ้นกอน
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เขาสูภายใน แสงและเงาที่ปรากฏนี่เองท่ีเปนตัวเชื่อมใหภายนอกมาสูภายใน ใชแสงท่ีลอดผานเขา

มาเปนมาตรวัดเวลากับผูคนในสถาปตยกรรมนั่นเอง 

 

 

ภาพท่ี 30 แสดงรูปงานสถาปตยกรรมทางศาสนาของจีน 

ที่มา : Fu Xinian and others, CHINESE ARCHITECTURE (New York. : Yale University and 

New World Press, 2002), 45. 

 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 31 แสดงรูป COURTYARDและลวดลายชองแสงของจีน 

ที่มา : Fu Xinian and others, CHINESE ARCHITECTURE (New York : Yale University and 

New World Press, 2002), 46. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

70 

1.2  แสงในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาของญ่ีปุน 

 ในเงื้อมเงามืดท่ีเงาทึบครอบครองที่วางภายใตหลังคาของวัดแบบญี่ปุนน้ัน ใน

สถานท่ีซึ่งแสงแผดจาของตะวันตกเขาไปไมถึงนั้น ความงามของแสงอันบอบบาง ที่ผานชองแสงบุ

ดวยกระดาษซึ่งสองผานมายังชายคาสูที่วางของศาสนสถานน้ัน ไดทําปฏิกิริยาตอสิ่งของตาง ๆ 

ดังเชนภาพวาดท่ีแขวนไวในซุมแบบญี่ปุน (alcove) ที่ตองใชเพียงแสงสลัวเทาน้ัน1 จึงจะถึงความ

งามท่ีสถาปนิกญี่ปุนโบราณไดตระเตรียมไวใชพบกับความงามแบบแสงที่บอบบางท่ีทอดผาน

กระดาษบุของแตละชั้นของท่ีวางน้ัน   

และเมื่อแสงน้ันไดผานเขามาสูที่วางน้ันแลว ก็ไดสรางปฏิกิริยาตอขาวของเคร่ืองใชให

เกิดความงามแบบวาบิ-ซาบิ ที่ไมตองการแสงอันแผดจา อันมาจากการเปดโลงของกระจก แบบ

สถาปตยกรรมตะวันตกเขามาอธิบายความงามแบบนี้ได 

อันความร่ืนรมยจากการชื่นชมความงามแบบวาบิ-ซาบิที่นิยมความครํ่าครึ รองรอยของ

กาลเวลา ซึ่งใชเพียงแสงอันมืดขรึมที่ลอดเขามาจากสถาปตยกรรมญี่ปุนแบบโบราณน้ัน ก็สามารถ

ใชความงามอันเกิดจากแสงเพียงนอยนิดก็อธิบายไดเพียงพอแลว 

 

 
 

ภาพท่ี 32 แสดงรูปงานสถาปตยกรรมทางศาสนาญี่ปุน 

ที่มา : William Alex, JAPANESE ARCHITECTURE (New York : Gorge Braziller Inc, 1963), 

87 

ในปจจุบัน งานสถาปตยกรรมรวมสมัยของญี่ปุนไดถูกตีความและต้ังคําถามเร่ืองแสงไว

และนําแนวคิดแบบงานสถาปตยกรรมประเพณีญี่ปุน ผสมเขากับกรอบแบบสมัยใหม เปนงาน

                                                           
1จุนิจิโร ทานิซากิ, เยิรเงาสลัว, แปลโดย สุวรรณา วงศไวศยวรรณ ณ อยุธยา          

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพทานตะวัน, 2537),  17. 
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สถาปตยกรรมรวมสมัยไดอยางนาสนใจดังเชนกรณีศึกษาของ TADAO ANDO ในงาน 

HORIUCHI HOUSE ไดใชการเลนแสงและเงาขึ้นในสถาปตยกรรมรวมสมัยอีกดวย กําแพงกลา

สบล็อค เขามารวมตีความกับแสงท่ีหายไปจากชองแสงบุกระดาษใชมารังสรรคสูที่วางอีก 

 

 
 

ภาพท่ี 33 แสดงรูป HORIUCHI HOUSE 

ที่มา : ชัยยศ อิษฏวรพันธุ, ธรรมชาติ ที่วางและสถานที่ (กรุงเทพมหานคร : โฟคัลอิมเมจ พร้ิน       

ต้ิงกรุป, 2543), 141. 

1.3  แสงในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาอิสลาม 

 ในทะเลทรายท่ีเว้ิงวางอันเปนท่ีกําเนิดศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมไดหอบห้ิวคัมภีร 

KORAN ไปท่ัวโลกอาหรับ ซึ่งกินท้ังท่ัวเอเชียกลาง อาฟริกาเหนือ, ยุโรปตะวันออก และเดิน

ทางผานเรือมายังอุษาคเนยอีกดวย แสงท่ีลอดผานชองแสงของสถาปตยกรรมโลกอิสลาม ไดลอด

ผานลวดลายที่มีพื้นฐานจากการประดิษฐตัวอักษร (CALLIGRAPHY) และลวดลายของดอกไม

หรือดวงดาว ที่พัฒนาจากเรขาคณิตอยางงายจนกลายเปนความซับซอนของแสงที่ลอดผานมาใน

ที่สุด 

แสงจากทะเลทรายท่ีอางวางและไรขอบเขตน้ัน ไมวาจะเปนแสงจากดวงอาทิตยและ

แสงจันทร ไดแผตัวลงมา ลงมาสูลานกลาง (COURTYARD) ที่เปนศูนยกลางเสียทุกอยาง เปนท่ี

รวมของชีสิต ทั้งการใชน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค จากนํ้าพุใตดิน และใชพิธีกรรมทางศาสนา 

แสงและเงาที่อยูในซอกสูงของทางเดินเหลาน้ีเองเปนรมเงาของผูคนในทะเลทราย 
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ภาพท่ี 34 แสดงลวดลายงานสถาปตยกรรมอิสลาม 

ที่มา : ณัฐธร ธรรมบุตร, “สถาปตยกรรม Arabesques,” อาษา 43, 2 ( เมษายน 2545) : 55. 

 

 
 

ภาพท่ี 35 แสดงงานสถาปตยกรรมทางศาสนาอิสลาม 

ที่มา : ณัฐธร ธรรมบุตร, “สถาปตยกรรม Arabesques,” อาษา 43, 2 ( เมษายน 2545) : 55. 

 

โลกของแสงและเงาของสถาปตยกรรมอิสลามน้ันจะเปนแสงท่ีสองผานสีสมจากพื้นทราย 

และสถาปตยกรรมท่ีเปนสีดินทราย เขาสูลานกลางและชองแสงลวดลายลี้ลับเหลาน้ัน ดังเชน

กรณีศึกษาจากงานของ Raj Rewal สถาปนิกชาวอินเดียท่ีคลี่คลายลวดลายท่ีสรางแสงในงาน

สถาปตยกรรมอิสลาม สูโครงสรางใหสรางแสงแบบพราวดวยลาย ในงาน The Ismaili Center ที่

ประเทศเสปน โดยสถาปนิกสรางแรงบันดาลใจจากลวดลายของพรม เซรามิค และแผงกันแดด

ของฟาเตปูร สิกรี 
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ภาพท่ี 36 แสดงงานThe Ismaili Center 

ที่มา : วรพันธ คลามไพบูลย, “ Inventing memory,” Art 4D 8, 11( ตุลาคม 2542) : 45. 

 
1.4  แสงในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาของตะวันตก 

 ในผนังท่ีประดับดวยกระจกสีตาง ๆ ที่ที่หอหุมที่วางอันศักด์ิสิทธิ์ไวภายใน ณ ที่วาง

แหงนั้นไดปรากฏ แสงสวางอันเปนสัญลักษณแทนองคพระเจา และพระจิตภายใน (The Holy 

Spirit) ซึ่งรวมศรัทธาของชาวคริสตไวกับแสงน้ัน แมวารูปทรงภายนอกท่ีดูหนัก และทึบตัน ดูไม

จินตนาการถึงแสงศักด์ิสิทธิ์ภายในได แตเมื่อเขาไปสูทางเดินอันยาวหรือ THE PATH ซึ่งอุปมาดัง

วาเปนทางเดินอันยาวนานของพระเยซูสูแดนประหาร เมือ่เขาสูชองทางเดินน้ีแลว แสงสวางท่ี

เรืองรองอยูภายหนาท่ีเปนตัวชักจูงเขาสูปลายของท่ีวางอันศักด์ิสิทธิ์นี้ แสงจากโดมจะนําพาสู

จุดหมายน่ันก็คือ แทนบูชา (ALTAR)  

"แสง" เปนสิ่งท่ีเปนหัวใจตอการออกแบบที่วางศักด์ิสิทธิ์ (Space Spiritualizes) ดวยเปน

ตัวแทนขององคพระผูเปนเจา เปนการจําลองความสวางไสวของสวรรคลงยังโลกมนุษย โดยผาน

แสงศักด์ิสิทธิ์อันเปนตัวแทนพระองคเขามาสรางปฏิกิริยาตอท่ีวางแกชาวคริสต ใหใกลชิดพระองค

และสรวงสวรรคโดยมีจุดศูนยกลางของความศรัทธาที่ปรากฏตอแสงอยูที่แทนบูชา อันเปนสวน

สําคัญของศาสนสถาปตยกรรมในคริสตศาสนา ซึ่งจะวางอยู ณ ตําแหนงหลังท่ีเกิดแปลนรูปไม

กางเขน (CROSS) โดยทางเขาโบสถจะหันหนาสูทิศตะวันตกและใหสวนใจกลางหันหลังใหทิศ

ตะวันออก และเมื่อแสงยามเชาไดสองลงมา แสงน้ันก็ไดรับอนุญาตใหลอดผานผนังทึบเขามาสู

ภายใน โดยผานแอพส (APSE) ที่เปดชองแสง รอแสงยามเชาจากเบ้ืองทิศตะวันออกเขามา
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ดานหลังแทนบูชา เปรียบดังเปนแสงจากพระผูเปนเจาท่ีสองลงมาสูมวลมนุษยใหเกิดสวนสวางใน

ความมืดสลัว 

และนอกจากแสงจะเปนแสงศักด์ิสิทธิ์ (DEVINE LIGHT) แลวยังสรางความหมายตอท่ี

วาง ใหเกิดการประสานกันระหวางพื้นผิววัสดุภายใน ใชวัสดุที่พบชินตาในชีวิตประจําวันเปลี่ยน

ความหมายและสรางความหมายใหม ดังเชนการท่ีสถาปตยกรรมแบบโกธิค (GOTHIC) ไดทําให

เกิดการสลายตัวเบาบาง (Dematerialization) ตอความหมายของผนังท่ีทึบตันหนาหนักใหดูบอบ

บางลงดวยแสง 

 
 

ภาพท่ี 37 แสดงแสงและแบบในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาตะวันตก 

ที่มา : Edward Norman, THE HOUSE OF GOD (Singapore : Thame and Hudson LTD, 

1990), 65. 

 

1.5  แสงในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาของไทย 

“เมื่อวาถึงความคิดสองแสงสวาง จะตองสรรเสริญถึงชาวไทยเมื่อครั้งกรุงสุโขทัย… ที่

วิหารพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลก ฉันไปเห็นคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ.2435 เวลาน้ัน ยังมิไดปฏิสังขรณ

แกไขวิหารใหสวางอยางทุกวันน้ี พอไปถึงประตูวิหาร แลเขาไปขางใน ดูที่อ่ืนมืดหมด เห็นแตองค

พระชินราชตระหงานงามเหมือนลอยอยูในอากาศ เห็นเขาก็จับใจ เกิดเลื่อมใสในทันทีเพราะเขาทํา

สองแสงสวางเขาทางประตูใหญดานหนาแตทางเดียว…เมื่อปฏิสังขรณแลวในวิหารไมมืดเหมือน

แตกอน ไปกลางวันไมจับใจอยางเมื่อไปคร้ังแรก” 
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จากขอความขางตนของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดบงบอกถึงลักษณะและ

อานุภาพของแสงในสถาปตยกรรมไทยที่สงผลตอท่ีวางแบบไทยไดอยางดี ในท่ีวางทางพุทธศาสนา

ของไทยนั้น จะพบไดถึงความสลัวท่ีลอดผานชองแสงเรียวสูงหรือในบางครั้งก็มีเพียงแสงสวางจาก

ประตูทางเขาดานหนาเพียงอยางเดียวท่ีอนุญาตใหแสงเขามาเพียงนอยนิด ดังกรณีโบสถแบบ

มหาอุด ที่มีชองแสงแตเพียงประตูทางเขาเทานั้น 

ในเร่ิมแรกท่ีกอรูปท่ีหุมท่ีวางของสถาปตยกรรมไทยนั้น การรังสรรคที่วางน้ันไดถูกหอหุม

ดวยการเรียงอิฐ โดยตอนแรกท่ีเทคโนโลยีการกอนสรางยังไมไดเปดรับจากภายนอก แสงไดลอด

ผานชองแสงแบบแคบสูง เขามาสูที่วางแหงความศรัทธา แสงท่ีเกิดข้ึนเปนแสงขรึมขลังสลัว จาก

ภายนอกและแสงวูบวาบจากเทียนเทาน้ัน ดังเชนโบสถในยุคสุโขทัย อยุธยาตอนตน จวบจนสยาม

ติดตอกับชนชาติภายนอกมากขึ้น เราไดรับเทคนิคการกอสรางท่ีทําใหเราเปดแสงเขามาไดมากขึ้น 

จากการเรียงอิฐท่ีเปลี่ยนไปจากชางของตะวันตก2 ที่วางแหงศรัทธาไดรับแสงเพิ่มเขามามากขึ้น 

และนอกจากจะใหสงฆไดทําสังฆกรรมแลวพุทธศาสนิกชนก็ยังไดเขาไปใชในท่ีวางของโบสถ 

ดังเชนโบสถในสมัยอยุธยาตอนปลายแมวาแสงแหงความศรัทธาของท่ีวางทางพุทธศาสนาของไทย

ไดเปลี่ยนไปกวางและเปดรับมากขึ้น แตก็ยังคงความศักด์ิสิทธิ์ขรึมขลังอยู โดยปลอยใหแสงเขามา

ทําหนาท่ีตอไปเวียนวนไมสิ้นสุด 

 

 
ภาพท่ี 38 แสดงภาพแสงภายในอุโบสถจากซายไปขวา วัดหนาพระเมรุ อยุธยา วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามราชวรวิหาร  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 

 

                                                           
2 อนุวิทย เจริญศุภกุล, "การศึกษาระบบโครงสรางและระเบียบกออิฐในอาคาร

โบราณสถาน, " โบราณคดี 5, 1 (กรกฎาคม 2516) : 25-27. 
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1.6  แสงในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาของสถาปตยกรรมรวมสมัย 

 ในงานสถาปตยกรรมทางศาสนาปจจุบัน แสงยังคงทําหนาท่ีรังสรรคที่วางตอเนื่อง

จากอดีตอยูเสมอ เพียงแตบทบาทของการทําหนาท่ีนี้อาจจะพบชองแสงทางเขาท่ีเปลี่ยนไปตาม

สวนใหม แตบทบาทของความขรึมขลังสรางความศรัทธา และระลึกถึงศาสดาและคําสอนยัง

ดําเนินไป 

แสงศักด์ิสิทธิ์นั้นยังไดทําหนาท่ีตอศาสนสถานของชาวคริสตจนกระท่ังยุคสมัยใหม 

(MODERN) ของคนสถาปตยกรรม เชน โบสถ Notre-Dame-du-Haut, Rampchamp, France ที่

ประเทศฝร่ังเศส โดยสถาปนิกชาวสวิสเชื้อสายฝร่ังเศส Le Corbusier ที่วางศักด์ิสิทธิ์ไดเขาสูโบสถ

นี้ผานแสงศักด์ิสิทธิ์ แสงถูกสองผานหนาตางกระจกสี เขามาสูที่วางศักด์ิสิทธิ์อันเปนหัวใจท่ีเปน

หลักการท่ีปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่องในสถาปตยกรรมคริสเตียน แสงสวางท่ีสองผานเขามาน้ัน ได

สรางปฏิกิริยาตอท่ีวางของโบสถใหดูขรึมขลังและศักด์ิสิทธิ์ ดังเปนแสงของพระผูเปนเจา เมื่อเขามา

ภายในที่หองไดถูก DEFINE ใหขาดจากท่ีวางภายนอก ใหละท้ิงจากชีวิตโลกปกติ สูโลกของพระผู

เปนเจาสูที่วางอันศักด์ิสิทธิ์ หรือเปน "THE HOUSE OF THE LORD"  

ในกรณีศึกษาตองานของ Le Corbusier ชิ้นน้ี แสงไดทําหนาท่ีเปนตัวแทนของศูนยรวม

จิตใจของชาวคริสต แมวารูปแบบเปลือก มวล ที่วางจะเปลี่ยนไปกันตามบริบท ราวกับวาเปน

วิญญาณเดิม หัวใจเดิมแตอาศัยเรือนรางใหม ใหทําหนาท่ีสองแสงเผยพระวจนะตอไป 

 

ภาพท่ี 39 แสดงโบสถ Notre-Dame-du-Haut, Rampchamp, France 

ที่มา : Albert Chirst-Janer and Mary Mix Foley, MODERN CHURCH ARCHITECTURE           

(Florence : McGRAW-HILL BOOK COMPANY INC, 1977), 84. 
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ในกรณีศึกษางาน CHURCH OF LIHGHT โดย TADAO ANDO ไดแสดงถึงการทําหนา

ของแสงศักด์ิสิทธิ์ที่สืบทอดหนาท่ีมาต้ังแตสถาปตยกรรมของคริสเตียนโบราณ สถาปนิกไดต้ัง

ประเด็นสูลําแสงที่หายไป เปนลําแสงท่ีผานเขามาเพียงเล็กนอยในท่ีวางท่ีมืดขรึมของงาน

สถาปตยกรรมญี่ปุนโบราณ 

แสงในความหมายของ TADAO ANDO คือแสงท่ีเปยมดวยศักด์ิศรีที่เคยหายไปจากการ

เปดรับของวัฒนธรรมตะวันตก ที่ปลอยใหแสงกระจัดกระจายและสรางใหสถาปตยกรรมโปรงใส

จนเกินไป การดํารงอยูของแสงในวิหารแหงแสงน้ี แสงท่ีปลอยผานเขาไปไดทําปฏิกิริยาตอท่ีวาง ทํา

ใหที่วางชัดเจนข้ึน ทําใหฉากรับแสงอยางผนัง พื้น กําแพง เผยตัวมันเองในความมืดศักด์ิสิทธิ์ จน

สรางใหที่วาง กลายเปนสถานที่ไปในท่ีสุด 

 

 
 

ภาพท่ี 40 แสดงแสงในงาน CHURCH OF LIHGHT 

ที่มา : ชัยยศ อิษฏวรพันธุ, ธรรมชาติ ที่วางและสถานที่ (กรุงเทพมหานคร : โฟคัลอิมเมจ พร้ินต้ิง 

กรุป, 2543),141. 

 

ในกรณีศึกษาของงาน ศาลาปฏิบัติธรรมท่ีวัดปาสุนันทวนารามโดย นิธิ สถาปตานนท 

งานชิ้นน้ีต้ังอยูที่บานทาเตียน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทามกลางบริบทของแบบวัดปาในพุทธ

ศาสนา สถาปนิกสรางงานจากแนวความคิดของเจาอาวาสท่ีวา "ไมยึดมั่น ไมถือมั่น" ในตัวศาลาที่

โปรงโลงท่ีใชสําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ ของฆราวาส ที่ใฝหาแสงแหงธรรมะเขามาใชงาน ศูนยรวม

ของศาลาอยูที่ปลายสุดของศาลาอันเปนท่ีประดิษฐานพระประธาน 
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พระประธานองคนี้ไดต้ังอยูกลางท่ีโลงนอกชายคามีเพียงระแนงท่ีปลอยใหแสงลอดผาน

เขามาสรางปฏิกิริยาตอองคพระ ไมวาจะเปนแสงแดดจากพระอาทิตยแสงจันทรในยามคํ่าคืน ตาม

แนวความคิดของสถาปนิกท่ีตองการใหองคพระอยูในจุดท่ีแสงจัดตององคพระไดชัดเจน ใหแสง

ตางๆ กระทบใหดูเปนวาเปนแสงแหงธรรมะน่ันเอง 

แสงในงานสถาปตยกรรมแหงความศรัทธานั้น เปนแสงท่ีขรึมแลวท่ียังคงทอดตัวผานลงมาก

จากท่ีสูงเพื่อเปนแนวชี้นําสูเบ้ืองสูงอยูเสมอ 

 
 

ภาพท่ี 41 แสดงแสงงานศาลาปฏิบัติธรรมท่ีวัดปาสุนันทวนาราม 

ที่มา : นิธิ สถาปตานนท, “SHADE OF WISDOM,” Art 4D 2, 1( มกราคม 2540) : 45. 

 

2. ความสัมพันธของแสงในสิมอีสานกับบริบท 
 

ในบริบทท่ีสรางสิมอีสานใหกําเนิดรูปน้ัน เพื่อเปนการประกอบดวยการสะสมกันมา

แบบตอเนื่องของภูมิปญญาชาวอีสาน ที่ใชภูมิปญญาในการแกปญหาในบริบทแบบอีสาน เพื่อการ

ออกแบบสิมน่ันเอง โดยจากการศึกษาแนวคิดเร่ืองความสัมพันธกับบริบทในสถาปตยกรรม4  

สามารถจําแนกปจจัยจากบริบทท่ีสงผลตอสภาวะและรูปแบบของแสงในสิมอีสานไดดังน้ี 

                                                           
4ตนขาว ปาณินท, “CON-TEXT,” อาษา 47, 1 ( กุมภาพันธ 2549) : 108. 
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2.1  อิทธิพลของบริบทกายภาพ (PHYSICAL CONTEXT) 

2.2  อิทธิพลของบริบทท่ีไมมีกายภาพ (TYPOLOGICAL CONTEXT)  

ซึ่งผลของบริบททั้ง 2 ชนิดน้ี ตางสงผลตอกันและกันท่ีเปนปจจัยในการสรางสภาวะของ

แสงในสิมใหเกิดรูปแบบตางๆกันไป ตามบริบทในภูมิภาคอีสาน ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียด

ตามหัวขอดังตอไปนี้ 

2.1  อิทธิพลของบริบททางกายภาพ (PHYSICAL CONTEXT)  

 เปนบริบทท่ีสามารถแยกแยะและรับรูไดจากกายภาพท่ัวไป ทั้งจากการรับรูทางตา 

การสัมผัสจากอุณหภูมิ ความชื้น หรือเปนสิ่งท่ีอยูสภาพแวดลอมทั่วไป ดังนี้ 

2.1.1  กายภาพจากการรับรูทางสายตา  

 ในลานวัดรอบ ๆ บริเวณตัวสิมที่สวนมากเปนสานดินสีแดง จากลานวัดท่ีมี

สภาพแสงจาจากพระอาทิตยจะพบแสงเงาท่ีปรากฏรอบตัวสิมจากชายคาท่ีคลุมรอบตัวสิมไว เงา

รอบสิมนี้เปนท่ีเกิดกิจกรรมของชาวบานท่ีไมสามารถเขาไปในตัวสิม อันเน่ืองจากในตัวสิมที่ใชใน

การสรางสิมนํ้า เพื่อใหขอบเขตสิมนี้บริสุทธิ์ แสงในสวนน้ีเปนแสงจาท่ีเปนรมเงาของฆราวาส และ

ในเงาที่มืดขรึมสําหรับเพื่อประกอบสังฆกรรมของสงฆ จะเปนสวนท่ีพบตอเมื่อพนชายคารอบสิมสู

ตัวสิม การทําสังฆกรรมที่เกิดข้ึนในสวนน้ีเปนกิจกรรมท่ีประกอบดวยแสงท่ีลอดผานเขามาเพียง

เล็กนอยพอเพียงกับการทําสังฆกรรม เปนแสงศรัทธาของชาวอีสานตอพุทธศาสนาในอดีต ซึ่งตัว

ของสิมโถง แมจะมีผนังบางสวน หอหุมที่วางไว แตแสงสภาพโดยรวมจะเกิดความเปรียบตางอยาง

ชัดเจนตอสายตา จะมืดมากแตไมเทากับสิมทึบกอผนัง 

 

 
 

 

ภาพท่ี 42 แสดงแสงเงาภายนอกและในสิมวัดปาเลไลย 
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2.1.2  กายภาพจากสภาพอากาศ  

 เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอมรอบ ๆ ของอีสานท้ังแองโคราชและแอง

สกลนคร สวนใหญลวนเปนดินทรายแดง ขาดการอุมน้ําท่ีจะกักเก็บนํ้าเพื่อการเพาะปลูกหรือ

เกษตรกรรมตาง ๆ และอีกท้ังสภาพอากาศที่แหงแลงในฤดูรอนอากาศจะรอนและแหงแลง ดวย

สภาพของอุณหภูมิที่รอนแลงเชนน้ีเอง เปลือกที่หอท่ีวางของสิมจึงไดเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ 

จึงเกิดรูปแบบของสิมแบบโถงท่ีมีผนังเพียงเล็กนอย ดานหลังพระประธานเพียงเพื่อกันฝนสาด

พระพุทธรูป ทําใหกอใหเกิดสิมที่มีการระบายอากาศอยางดี ลมสามารถพัดผานไดสะดวก แสงท่ี

เกิดข้ึนจากสิมโถง หรือสิมก่ึงกอผนังก่ึงโปรง จึงเกิดสภาวะแสงจัดจา ดึงเอาแสงภายนอกอันสวาง

ทําปฏิกิริยาตอท่ีวางศักด์ิสิทธิ์ของชาวอีสาน ใหเชื่อมที่วางภายนอกและภายในอยางดีเย่ียม จน

เปนเอกลักษณอีกรูปแบบท่ีเฉพาะตัว 

 

 
 

ภาพท่ี 43 แสดงภาพสิมแบบโถง วัดกลางโคกคอ จ.กาฬสินธุ 
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2.2  อิทธิพลของบริบทท่ีไมมีกายภาพ (TYPOLOGICAL CONTEXT)  

 เปนบริบทท่ีรายรอบอยูกับสิมอีสานท่ีผูกพันกัน ตอกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี 

ตลอดจนคติความเชื่อของชาวอีสานในดานตาง ๆ แมวาจะไมสามารถรับรูไดทางกายท่ีจะนิยามได

ชัดเจนอยางตาเน้ือ แตจะสัมผัสไดจากรสชาติของบริบทท่ีมองเห็นไดดังตอไปนี้ 

2.2.1  บริบทจากประเพณี วัฒนธรรม และคติความเชื่อ  

 เมื่อสังเกตถึงวิถีชีวิตของชาวอีสาน ไมวาจะเปนการแตงกาย ความเปนอยู 

อาหารการกิน บริบทเหลาน้ีลวนสอดประสานกันเปนวัฒนธรรมท่ีสงผลตอสิม ดังคํากลาวท่ีวา “ที่

วางแบบอีสาน มันก็รสชาติแบบลาบเลือดน่ันแหละ " 

ในอดีตชาวอีสานจะเครงครัดในพุทธศาสนา คติการสรางสิมเมื่อกอนน้ันนิยมสรางสิม

กันในนํ้า หรือไมก็ทําสังฆกรรมกันในนํ้า โดยบางทีก็ตอเปนแพโดยใชลอยหางจากฝง ระยะ

ประมาณพนคนวักนํ้าสาด จากความนิยมเชนน้ีเองการใชพื้นท่ีของสิมจึงแบงระหวางสงฆและ

ฆราวาสโดยชัดเจน โดยสงฆจะเขาไปใชพื้นท่ีภายในสิมที่มีการยกระดับสูงกวาภายนอก บางสิม

นั้นก็ยกสูงถึงประมาณ 2 เมตร ซึ่งดูสูงเมื่อเทียบกับสัดสวนของโบสถทั่วไป แสงในสิมที่มืดครึ้มมี

แสงลอดผานเพียงเล็กนอย แคใชพอเพียงกับกิจกรรมของสงฆจึงสรางความหมายของแสงท่ีขรึม

ขลังจากชองแสงเล็ก ๆ ใหเปนท่ีวางอันศักด์ิสิทธิ์ของชาวอีสาน เมื่อดูภายในและมองผานสูที่วาง

ของอดีตในสิมอีสานจะมีเพียงแสงเทียนสีทองฉาบองคพระชวนดูและนาศรัทธา และท่ีวางภายรอบ

นอกรอบตัวสิม ซึ่งตอเนื่องไปยังลานวัดดินสีแดง เปนแสงทอง วิถีชีวิตแบบชาวบาน ดังจะพบวาใน

งานบุญเดือนตาง ๆ ของชาวอีสาน หรือท่ีชาวอีสานเรียกกันวา “ฮีตสิบสอง” นั้นจะพบวามีกิจกรรม

ที่เกิดการใชงานที่ผูกพันธกับลานวัดและโดยรอบสิม ดังจะพบวา “ฮูปแตม” หรือจิตรกรรมฝาผนัง

ของชาวอีสาน จะปรากฏอยูรายรอบใตเงาชายคา บนผนังของสิมอันเปนผลมาจากประเพณีการใช

ลานวัดน่ันเอง ซึ่งในบางฮูปแตมของบางสิมที่แสดงอารมณของชางแตมที่สื่อถึงถามคุณอยาง

ชัดเจน ดังกรณีที่ฮูปแตมผนังภายนอกสิม วัดสนวนวารีรัตนาราม อ.บานไผ จ.ขอนแกน ที่ชางแตม

เลาเรื่องราวของคนธรรพแยงชิงมักกลีผลไปสมสู และแสดงถึงขนาดของเคร่ืองเพศใหญผิดปกติ

ชัดเจน อันเปนลักษณะของเร่ืองกามคุณ ไมใชฮูปแตมที่สื่อถึงคติธรรมอยางรูปแบบของฮูปแตม

ทั่วไป 
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ภาพท่ี 44 แสดงรูปภายนอก สิมวัดสนวนวารีรัตนาราม อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536), 88. 

 

แสงท่ีเกิดข้ึนกับบริเวณภายนอกสิมจึงเปนแสงท่ีจาขาดความมืดแบบขลังดังของสงฆ 

แตในแสงท่ีจัดจาจากลานวัดและแสงใตชายคานี่เอง เปนแสงท่ีสรางความหมายตอฆราวาสผูมา

รวมงานบุญ ใหแยกแยะความหมายของแสงระหวางแสงท่ีมืดขลังดินท่ีวางแหงศรัทธาท่ีอุทิศข้ึนแด

ภิกษุสงฆกับแสงเรียบงายชัดเจนของชาวบานออกจากกัน และเชื่อมโยงถึงกันตามเวลาและ

กิจกรรม 

2.2.2  บริบทจากอิทธิพลของรูปแบบศิลปะ  

 เน่ืองจากรูปแบบศิลปะของสถาปตยกรรมสิมอีสานนั้น ผูกพันกับการเมือง

การปกครองท่ีผันแปรไปตามยุคสมัยเสมอมา ในยุคแรกนั้นสิมอีสานไดรับอิทธิพลการกอรูปจากฝง

ซายของแมน้ําโขง ที่สงอิทธิพลขามมาจากราชอาณาจักรลานชางในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-21 งาน

ศิลปะสถาปตยกรรมก็เกิดชองวาง ทั้งในดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจวบจนเมื่อพุทธศตวรรษ

ที่ 24 ก็ไดรับอิทธิพลท้ังจากราชอาณาจักรลานชาง และอยุธยาราชธานี จากการเปนหัวเมือง แตก็

ยังมีบางสวนในอีสานท่ีมีอิทธิพลของทั้งสองอาณาจักรยังสงอิทธิพลทางศิลปะเขาไปไดนอยจนเกิด

เปนรูปแบบเฉพาะข้ึนมาเปนงานแบบพื้นบานอีสาน ที่ชวงทองถ่ินไดคิดประดิษฐวิธีแกปญหาอยาง

เหมาะสมกับอีสาน 

2.2.2.1   อิทธิพลจากราชอาณาจักรลานชาง ลานชางหรือท่ีเรารูจักกันใน

ปจจุบันวาหลวงพระบางน้ันเปนท่ีสงออกอิทธิพลใหแกสิมอีสานท่ีดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขงอยาง

ชัดเจน ไมวาจะเปนท่ีวาง (SPACE), มวล (MASS) และมาตราสวน(SCALE) ดังที่เราจะเห็นจาก

รูปทรงของสิมที่หลวงพระบาง และสิมอีสานท่ีคลายกันน่ันเอง แสงในที่วางของสิมอีสานอิทธิพล

ลานชางน้ัน เปนแสงท่ีสัมพันธกับ SCALE ที่ใหความหมายถึงท่ีวางอันขลังและศักด์ิสิทธิ์แตอยูใน 

SCALE ที่เรียบงาย สมถะ ตามวิถีชีวิตของอีสานที่ใชชีวิตแบบพอเพียง  
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ภาพท่ี 45 แสดงรูปภายนอกและในสิมวัดเชียงทอง หลวงพระบาง สปป.ลาว 

 

 
 

ภาพท่ี 46 แสดงภาพ สิมเกาวัดหลวง เมืองอุบลงานสถาปตยกรรมที่รับอิทธิพลลานชาง 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536), 15. 

 

2.2.2.2   อิทธิพลจากอยุธยาและรัตนโกสินทร เมื่อราชอาณาจักรสยามได

ครอบครองดินแดงอีสานก็ไดสงผลตอรูปแบบของสิมอีสาน ดังจะพบไดจากหลายหัวเมืองของ

สยามในภาคอีสาน สรางสิมเปนรูปแบบผสมกันระหวางอีสานและอยุธยา ดังเชนกรณีที่สิมวัดนึง 
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อ.เมือง จ.นครราชสีมา งานสกุลชางไท-อีสานท่ีรับอิทธิพลอยุธยาอยางชัดเจน แตสิมที่มีการผสม

กันอยางลงตัวกอรูปแบบเฉพาะท่ีศึกษา เชนสิมวัดหนาพระธาตุ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา ที่รับ

เอาอิทธิพลจากรัตนโกสินทรตอนตนมาเขากับงานพื้นบาน แสงขรึมขลังท่ีเขาไปสรางความสวาง

จากสิมแบบน้ีนั้น ไดมีความสวางข้ึนตามเทคโนโลยีของการเปดชอง แตยังควบคุมความศักด์ิสิทธิ์

จากแสงไดอยางดี จวบจนเมื่อสิมอีสานไมอาจตอบสนองรสนิยม การใชงานที่เปดกวางแกฆราวาส

ขึ้นของโบสถแบบมาตรฐานจากบริบทการเมืองในยุคหนึ่งแสงสลัวของสิมแบบเดิมจึงคอยหายไป 

เปนแสงจัดจาจากโบสถแบบมาตรฐานท่ีสองเขามาสูวางศักด์ิสิทธิ์แบบด้ังเดิมชองชาวอีสาน 

 
 

ภาพท่ี 47 แสดงรูปสิมวัดหนาพระธาตุ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

2.2.2.3   อิทธิพลของรูปแบบอีสานพื้นบาน ในบางทองถ่ินของภาคอีสานท่ี

เปนชุมชนเกิดใหมในชนบท อิทธิพลจากอยุธยาและลานชาง ยังแผไปไดไมมากนักชาวอีสานใน

ทองถ่ินน้ันไดรังสรรคสิมตามรูปแบบของดินฟาอากาศ สภาพเศรษฐกิจสังคมทําใหเกิดรูปแบบของ

ตนเอง ดังเชนสิมโถง ซึ่งจะพบไดในแถบ จ.กาฬสินธุ 

รูปแบบแสงภายในและภายนอกไดถูกเชื่อมกันอยางชัดเจนมากกวาสิมแบบใด แมวา

ความหมายของแสงที่ขลังจะนอยลงไปแตแสงท่ีสื่อถึงความสมถะไดปรากฏกับท่ีวางของสิมแบบนี้

มากกวาแบบใด ๆ  
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ภาพท่ี 48 แสดงรูปสิมวัดโพธิ์พิพัฒนาราม อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 

 
3. การสื่อความหมายจากแสงในสิมอีสาน 
 

3.1  ลักษณะของแสงในสิมกับความหมาย 

 จากการศึกษาความสัมพันธของแสงในสิมอีสานน้ัน แสงท่ีสื่อความหมายที่สงผล

กับสิมนั้น จะพบวามีแสง 2 แบบ คือ แสงภายนอกรอบสิม และ แสงภายในสิม 

ซึ่งแสงทั้ง 2 ชนิด 2 ความหมายท่ีสัมพันธกัน โดยสัมพันธจากภายนอกต้ังแตลานวัดสู

ชายคาสิม จากชายคาทางเขาสูภายในสิม ดังนี้ 

3.1.1  แสงภายนอกรอบสิม 

 เมื่อสิมอีสานในอดีตและบางสวนในปจจุบัน ยังพบการใชพื้นท่ีสําหรับสงฆ

ทําสังฆกรรมในสิม และชาวบานใชพื้นท่ีรอบนอกของสิมไมปะปนกัน เพื่อใหเขตสีมาน้ันบริสุทธิ์ 

แสงสําหรับชาวบานน้ัน จะพบวามีความสวาง แตอยูใตรมเงาแหงสิม โดยใหดวงอาทิตยเปน

แหลงกําเนิดแสงสูสิม และใชผนังภายนอกเปนฉากรับเพื่อปรากฏรูปแตมปริศนาธรรมแกชาวบาน 

ความหมายของแสงเงา และฉากรับท่ีเกิดข้ึนจึงสื่อถึงความหมายของชาวบาน 

3.1.2  แสงภายในสิม 

  พื้นท่ีภายในสิมจะมีกิจกรรมสําหรับทําสังฆกรรมตาง ๆ แสงท่ีเกิดข้ึน

โดยรวมเปนรูปแบบแสงท่ีสลัวมีแสงจากภายนอกลอดมาไดเล็กนอย เปนแสงท่ีสื่อถึงความศรัทธา 

แตในแสงความศรัทธานี้ ปรากตัวในท่ีวางท่ีมี SCALE ที่เล็กกะทัดรัดและดูสมถะ ถอมตน แสง

ภายในสิมที่สรางปฏิกริยาตอฉากรับภายใน จึงสรางความหมายตอความศรัทธาในพุทธศาสนาที่

สมถะ ถอมตน ซื่อ ๆ ตามระบบอาคาร 
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นอกจากน้ีแสงในสิมนั้น สงผลกระทบโดยตรงตอองคพระพุทธรูปภายใน อันเปน

จุดสําคัญของสิม การใหแสงและทิศทางของแสงซึ่งมีผลตอความรูสึกในแงตาง ๆ ตอองค

พระพุทธรูป จากการศึกษารายงาน “การรับรูแสงและสีในงานสถาปตยกรรมไทย” โดยนายฉัตรชัย 

แซฉั่ว และคณะไดทําการทดลองศึกษา ทิศทางของแสงท่ีตกกระทบท่ีองคพระพุทธรูป ไดผล

การศึกษาดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการใหแสงตอองคพระพุทธรูปในตําแหนงและทิศทางตางๆกัน 

 

ทิศทางแสง ความรูสึกของแสงตอพระพุทธรูป 

 

สภาวะแสงธรรมชาติในพ้ืนที่เปดโลง จะรับรูองคพระพุทธรูปมีลักษณะทั่วไป 

 

 

สภาวะปดการใหแสงสวางดานขางใน จะทําใหสายตาอยูที่องคพระพุทธรูปมากกวาแบบแรก ทํา

ใหพระพุทธรูปมีขนาดเพรียว 

 

 

สภาวะปดการใหแสงจากดานตรงหนักชวงลาง การเนนแสงสวนนี ้ทําใหรับรูอารมณที่พระพักต

ของพระพุทธรูปเครงขรึมขึ้นดูนาศรัทธา และองคพระดูกวางขึ้น 

 

สภาวะปดการใชแสงจากดานหนักตรงชวงกลาง การเนนแสงสวนนี ้ทําใหพระพุทธรูปไมโดดเดน 

ขาดความศักดิส์ิทธิ ์

 

 

สภาวะปด การใหแสงจากดานตรงหนาชวงบน การเนนแสงสวนนี ้ทําใหรูสึกถึงองคพระสงบนิ่ง 

 

สภาวะปด การใหแสงจากดานบนเหนอืพระเศียร การเนนแสงสวนนี้ทําใหพระพุทธรูปมีพระพักต

มืดขรึม ดูศักดิ์สิทธิ์นาเกรงขาม 

 

 

สภาวะปด การใหแสงจากดานขาง  การใชพระพุทธรูปรับแสงเพียงขางเดียวนี้ ทําใหดูไมสงบนิ่ง 

ขาดความศักดิส์ิทธิ ์

 

ที่มา : ฉัตรชัย แซฉั่วและคนอื่น ๆ, “การรับรูแสงและสีในงานสถาปตยกรรมไทย” (รายงานประกอบ 

รายวิชาสัญญาณทางสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สาชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2544), 13. 
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3.2  กรณีศึกษาการศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสาน  

 จากการสํารวจภาคสนามน้ี เลือกท่ีจะศึกษาสิมตามแหลงตาง ๆ ในภาคอีสาน โดย

มีเกณฑการศึกษาจากรูปแบบสถาปตยกรรมที่ตางกันเพื่อศึกษาสภาวะของแสงในสิม ที่สงผล

กระทบตอการใชงานเพื่อหาขอเปรียบเทียบของแสงในสิมประเภทตาง ๆ โดยเกณฑที่ใชเลือกสิม

เพื่อนํามาศึกษาข้ึนกับปจจัยตอไปน้ี 

1. อายุของสิม เลือกจากสิมมีความเกาแกเกิน 50 ปขึ้นไป  

2. แหลงอิทธิพลศิลปะ เลือกจากแหลงอิทธิพลท่ีหลากหลายคละรูปแบบกันไป เพื่อ

ศึกษาสภาพแสงที่หลากหลายจากสถาปตยกรรมที่มีองคประกอบตางกันไปตามแหลงอิทธิพลทาง

ศิลปะ 

3. รูปแบบสถาปตยกรรม เลือกรูปแบบท่ีมีความหลากหลายทางองคประกอบทาง

สถาปตยกรรม เพื่อศึกษาสภาพแสงจากองคองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่แตกตางกันไปตาม

ภายภาพ ที่สามารถสงผลตอความรูสึกในการเขาใชที่วางได 

 

โดยศึกษาในเขตจังหวัดดังตอไปน้ี จ.กาฬสินธุ จ.นครราชสีมา จ.มุกดาหาร และ จ.

มหาสารคาม 

 
 

ภาพท่ี 49 แสดงแผนท่ีตําแหนงการสํารวจแสงในสิมอีสาน 

ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพลส จํากัด, 2536), 78. 
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3.2.1  ชื่อ : สิมวัดกลางโคกคอ  

สถานท่ี : บานโคกคอ ต. ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

เกณฑอายุ : 148 ป เร่ิมสรางพ.ศ. 2363 

รูปแบบสถาปตยกรรม : สิมโปรงแบบท่ีมีเสารับปกนก รูปแบบพื้นบานบริสุทธิ์ 

อิทธิพลทางศิลปะ : ลานชางผสมพื้นบาน 

สภาพการใชงาน : เลิกใชงานเปนสิม โดยทางวัดใชสิมแบบภาคกลางหลังใหมที่ต้ังอยูตรงขามกัน

แทน แตไดรบัการอนุรักษจากชาวบานและนักศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อ พ.ศ.2539 

สภาพแวดลอม :เปนวัดในชุมชนที่ต้ังถ่ินฐานมานาน ต้ังแต พ.ศ. 2332 โดยอพยพมาจาก จ.ชัยภูมิ 

โดยข้ึนกับเมืองเวียงจันทน ปจจุบันเปนวัดชุมชนในตัวอําเภอเมือง หางจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ 13 

กม. 

 
 

ภาพท่ี 50 แสดงผังบริเวณ แปลน รูปตัด และแสงภายนอกสูภายในสิมวัดกลางโคกคอ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

89 

การสื่อความหมายของแสงจากสิม  : สภาพแวดลอมของแสงโดยรอบจาภายนอก แต

ภายในตัวสิมดูมืดลึกลับ จนเมื่อเริ่มเขาไปใกลตัวสิมยังไมสามารถเห็นองคพระ ดวยจากความมืด

ของชายคาท่ีคลุมแสง จนเมื่อตองเดินเขาไป สัดสวนของบันไดตอท่ีอันเนื่องมาจากชายคาเต้ียมาก 

ทําใหสายตาจองจับท่ีองคพระ ที่ยังพราเลือนในความมืด จนเมื่อเขาสูที่วางภายใน สายตาท่ีพรา

เลือนจากความจาของแสงภายนอก เร่ิมปรับสภาพสายตามองเห็นองคพระชัดมากขึ้น จนชัดเจน 

และเมื่อสภาพภายในชัดเจนและสวางขึ้นทําใหสภาพท่ีวางภายในขาดจากภายนอก ดวยชายคาท่ี

คลุมโดยรอบ ใหสภาพภายนอกเปนแสงจาสีขาว องคพระจะสรางปฏิกริยาตอท่ีวางเมื่อไดเขาไปใช

ที่วางในสิมประมาณ 3-5 นาที ที่วาง   ศักสิทธิ์นี้จะปรากฏขึ้น 

ประสบการณที่ผูศึกษาไดรับเมื่อเขาสูที่วางของสิมวัดกลางโคกคอ ที่วางภายนอกจัดจา

ดวยแสงแดดโดยรอบสิมและเร่ิมเขาสู transition จากระนาบของชายคาท่ีใหความรูสึกพิเศษกับ

สถานท่ี ลวงพนสูชายคาจะเขาสูสวนของการเปลี่ยนถายระหวางก่ึงภายนอกและภายใน แตยังไม

สามารถเห็นองคพระไดดวยจากมุมมองท่ีชันของการยกตัวสิมขึ้นสูงเมื่อเทียบกับสัดสวน ใหความร

สึกแยกกันระหวางโลกของฆราวาสขางลางรอบสิม และโลกของสงฆในท่ีวางของสิม จนเมื่อคอยๆ

กาวขึ้นสูภายในสิม ที่วางของลําดับน้ีจะถูกแยกขาดออกจากที่วางภายนอกดวยสภาพแสงที่สลัวลง 

แมวาจะเปนสิมแบบโถงท่ีมีแคผนังดานหลังแตสภาพแสงก็ถูกควบคุมดวยชายคาท่ีคลุมจนถึงพื้น

ในสิมสรางสภาพความรูสึกเขาสูที่วางศักด์ิสิทธิ์ 

 

3.2.2  ชื่อ : สิมวัดโพธิ์ชัย  

สถานท่ี : บานโพน ต. โพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 

เกณฑอายุ : 91 ป เร่ิมสรางพ.ศ. 2460 

รูปแบบสถาปตยกรรม : สิมโปรงแบบท่ีมีเสารับปกนก รูปแบบพื้นบานบริสุทธิ์ 

อิทธิพลทางศิลปะ : พื้นบาน 

สภาพการใชงาน : ปจจุบันใชงานเปนสิมยังไมมีสิมใหม และไดรับการอนุรักษอยางดีจากเจาอาวาส 

สภาพแวดลอม :เปนวัดในชุมชน รายรอบดวยลานวัดดินทรายแดง ปจจุบันเปนวัดในชุมชนของชาวผู

ไท ที่เปนชุมชนมีกิจกรรมการทองเที่ยวและสินคาหัตถกรรมคือผาไหมแพรวา หางจากตัวจังหวัด

กาฬสินธุ 78 กม. 

การสื่อความหมายของแสงจากสิม  : สภาพแวดลอมของแสงโดยรอบจาภายนอก แต

ภายในตัวสิมดูมืดลึกลับ จนเมื่อเริ่มเขาไปใกลตัวสิมยังไมสามารถเห็นองคพระ ดวยจากความมืด

ของชายคาท่ีคลุมแสง จนเมื่อตองเดินเขาไป สัดสวนของบันไดตอท่ีสูงสรางมุมมองท่ีเชิดสายตา
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ตลอดการเขาสูภายใน ทําใหสายตาจองจับท่ีองคพระ ที่ยังพราเลือนในความมืด จนเมื่อเขาสูที่วาง

ภายใน สายตาท่ีพราเลือนจากความจาของแสงภายนอก เร่ิมปรับสภาพสายตามองเห็นองคพระ

ชัดมากขึ้น จนชัดเจน และเมื่อสภาพภายในชัดเจนและสวางขึ้นทําใหสภาพท่ีวางภายในขาดจาก

ภายนอก ดวยชายคาท่ีคลุมโดยรอบ ใหสภาพภายนอกเปนแสงจาสีขาว 

องคพระจะสรางปฏิกริยาตอท่ีวางเมื่อไดเขาไปใชที่วางในสิมประมาณ 3-5 นาที ท่ีวาง   

ศักสิทธิ์นี้จะปรากฏข้ึน โดยรวมจะคลายกับสิมวัดกลางโคกคอแตดวยการยกชายคาสูงกวา รูปแบบ

ของแสงภายในตอท่ีวาง จะเพิ่มมากกวา และเชื่อมที่วางระหวางภายนอกและภายในมากกวาดวย

เชนกัน 

 
 

ภาพท่ี 51 แสดงผังบริเวณและแสงภายนอกสูภายในสิมวัดโพธิ์ชัย 
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ประสบการณที่ผูศึกษาไดรับเมื่อเขาสูที่วางของสิมวัดโพธิ์ชัย ที่วางภายนอกจัดจาดวย

แสงแดดโดยรอบสิมท่ีเปนลานดินแดง และเริ่มเขาสู transition จากระนาบของชายคาที่ให

ความรูสึกพิเศษกับสถานท่ี ลวงพนสูชายคาจะเขาสูสวนของการเปลี่ยนถายระหวางก่ึงภายนอก

และภายใน แตยังไมสามารถเห็นองคพระไดดวยจากมุมมองที่ชันของการยกตัวสิมขึ้นสูงเมื่อเทียบ

กับสัดสวน ใหความรสึกแยกกันระหวางโลกของฆราวาสขางลางรอบสิม และโลกของสงฆในท่ีวาง

ของสิม จนเมื่อคอยๆกาวขึ้นสูภายในสิม ที่วางของลําดับน้ีจะถูกแยกขาดออกจากที่วางภายนอก

ดวยสภาพแสงท่ีสลัวลง แมวาจะเปนสิมแบบโถงท่ีมีแคผนังดานหลังแตสภาพแสงก็ถูกควบคุมดวย

ชายคาท่ีคลุมเกือบจนจนถึงพื้นในสิมสรางสภาพความรูสึกเขาสูที่วางศักด์ิสิทธิ์ 

 

3.2.3  ชื่อ : สิมวัดโพธิ์พิพัฒนาราม  

สถานท่ี : บานสูงเนิน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 

เกณฑอายุ : 131 ป เร่ิมสรางพ.ศ. 2420 

รูปแบบสถาปตยกรรม : สิมโปรงแบบท่ีไมมีเสารับปกนก รูปแบบพื้นบานบริสุทธิ์ 

อิทธิพลทางศิลปะ : พื้นบาน 

สภาพการใชงาน : เลิกใชงานเปนสิม โดยทางวัดใชสิมแบบภาคกลางหลังใหมที่ต้ังอยูขางกันแทน  

สภาพแวดลอม :เปนวัดในชุมชน รายรอบดวยลานวัดดินทรายแดง ปจจุบันเปนวัดในชุมชนของไท-

ลาวท่ีอพยพมาต้ังรกราก จากเมืองอุบล วัดหางจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ 65 กม. 

การสื่อความหมายของแสงจากสิม  : สภาพของแสงภายนอกและภายในไมตางกันมาก

นัก ดวยชองเปดท่ีมากเปนสิมโถงท่ีผนังเต้ียและขาดชายคาคลุมโดยรอบตัวสิมดังเชนสิมโปรงท่ีมี

ชายคากับเสานางเรียงโดยรอบ แตการเชื่อมระหวางท่ีวางภายนอกและภายในดีมาก ซึ่งสื่อถึง

ปรัชญาพุทธศาสนาใหละสูความสวาง สงบ สมถะ ของพุทธศาสนา 

ประสบการณที่ผูศึกษาไดรับเมื่อเขาสูที่วางของสิมวัดโพธิ์พิพัฒนาราม ที่วางภายนอก

จัดจาดวยแสงแดดโดยรอบสิมที่เปนลานดินแดง และเริ่มเขาสู transition จากระนาบของชายคาท่ี

ใหความรูสึกเชื่อมตอกับท่ีวางภายนอกเปนอยางดี เมื่อลวงพนสูชายคาจะเขาสูสวนของการเปล่ียน

ถายระหวางก่ึงภายนอกและภายใน แตยังสามารถเห็นองคพระไดชัดเจนดวยจากมุมมองที่ไมชัน

มากนักเหมือนกับสิมโถงแบบอ่ืน ใหความรูสึกหลอมรวมกันระหวางโลกของฆราวาสขางลางรอบ

สิม และโลกของสงฆในท่ีวางของสิม จนเมื่อคอยๆกาวขึ้นสูภายในสิม ที่วางของลําดับน้ีจะถูกเชื่อม

ไมใหขาดออกจากท่ีวางภายนอกดวยสภาพแสงท่ีจามาก จากการเปดผนังรอบสิมและชายคาท่ีสูง

มากพื้นมาก แสงไดทําปฏิกิริยากับท่ีวางศักด์ิสิทธิ์ดวยความหมายท่ีเปนการเช่ือมที่วางภายนอก
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และท่ีวางภายในใหเกิดเน้ือหาของแสงที่เชื่อมสองท่ีวางไดดี แตที่วางภายในไมใหความรูสึกพิเศษ

นัก 

  

 

 
 

ภาพท่ี 52 แสดงผังบริเวณและแสงภายนอกสูภายในสิมวัดโพธิ์พิพัฒนาราม 

 

3.2.4  ชื่อ : สิมวัดหนาพระธาตุ  

สถานท่ี : บานตะคุ ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

เกณฑอายุ : 221 ป เร่ิมสรางพ.ศ. 2330 

รูปแบบสถาปตยกรรม : สิมทึบแบบท่ีไมมีเสารับปกนก รูปแบบพื้นบานบริสุทธิ์ 
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อิทธิพลทางศิลปะ : พื้นบานผสมผสานรูปแบบอีสานและอยุธยา 

สภาพการใชงาน : เลิกใชงานเปนสิม โดยทางวัดใชสิมแบบภาคกลางหลังใหมที่ต้ังอยูขางกันแทน แต

ไดรับการอนุรักษจากกรมศิลปากร ภายนอกและภายในมีภาพจิตรกรรมฝมือดีสมัยตนรัตนโกสินทร 

สภาพแวดลอม : เปนวัดในชุมชน รายรอบดวยลานวัดดินทรายแดง ปจจุบันเปนวัดในชุมชนของชาว

ลาวท่ีอพยพมาต้ังรกรากเมื่อปลายอยุธยา วัดหางจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 25 กม. 

 

 
 

ภาพท่ี 53 แสดงผังบริเวณและแสงภายนอกสูภายในสิมวัดหนาพระธาตุ 

 

การสื่อความหมายของแสงจากสิม : สภาพของแสงภายนอกและภายในขาดกันชัดเจน

ดวยผนังหนา และชองแสงขนาดเล็กท่ีสองเพียงเขามาใหพอมองเห็น คือ หนาตาง 6 ชองและประตู 1 

ชอง ระดับการเขาถึงไมสูงมากเมื่อเทียบกับสัดสวนของสิม เมื่อเขาสูดานหนาจะพบกับฮูปแตมที่ผนัง

ดานนอกสิม ใหหยุดปรับสายตากอนเขาสูที่วางภายใน กอนจะปรับสายตาสูองคพระท่ีมองเห็นลาง ๆ 

ในความสลัวภายใน  

เมื่อแรกเขาสูที่วางภายในท่ีมืดสลัวและมองไมเห็นองคพระกับฮูปแตม แลวใชเวลา

ประมาณ 5 นาที สายตาจะปรับสูความเคยชินและการมองเห็นในสิมและท่ีวางศักสิทธิ์  จากนั้นองค
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พระกับฮูปแตมจึงปรากฏ ที่วางของสิมนี้มีSCALEที่สูงกวาสิมทางอีสานสวนอ่ืน แสงท่ีเขามาแมมาก

แตพอเหมาะตอความศักด์ิสิทธิ์ 

ประสบการณที่ผูศึกษาไดรับเมื่อเขาสูที่วางของสิมวัดหนาพระธาตุ ที่วางภายนอกจัดจา

ดวยแสงแดดโดยรอบสิมที่เปนลานดินแดง และเริ่มเขาสู transition จากระนาบของชายคาของมุข

หนาท่ีใหความรูสึกเชื่อมตอกับท่ีวางภายนอกเปนอยางดี เมื่อลวงพนสูมุขหนาจะเขาสูสวนของการ

เปลี่ยนถายระหวางก่ึงภายนอกและภายใน แตยังไมสามารถเห็นองคพระไดชัดเจนดวยจากสภาพ

แสงภายในท่ีมีการเจาะชองแสงท่ีไมมากแมวามุมมองจาก transition spaceสูภายในจะไมชันนัก 

เน่ืองดวยเปนสิมที่มีอิทธิพลจากกรุงเทพฯ สัดสวนของมุมองจะไมชันมากเทาแบบสิมอีสานแบบ

อิทธิพลพื้นบาน จนเขามาภายในสิมภาพภายในเร่ิมปรากฏความรูสึกเร่ิมตัดขาดจากสภาพภายนอก

ดวยแสงสลัว ใหความรูสึกศักด์ิสิทธิ์และมีสมาธิตอองคพระในที่วางน้ีดีกวาสิมโถงดวยสภาพแสง 

3.2.5  ชื่อ : สิมวัดโพธาราม  

สถานท่ี : บานดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

เกณฑอายุ : 100 ป เร่ิมสรางพ.ศ. 2451 

รูปแบบสถาปตยกรรม : สิมทึบแบบท่ีมีเสารับปกนก รูปแบบพื้นบานบริสุทธิ์  

อิทธิพลทางศิลปะ : ลานชางผสมพื้นบาน 

สภาพการใชงาน : ใชงานเปนสิม และไดรับการอนุรักษจากทางวัด ภายนอกและภายในมีฮูปแตม

รายรอบ ท่ีบันทึกเร่ืองราวเหตุการณในอดีต 

สภาพแวดลอม :เปนวัดในชุมชน รายรอบดวยลานวัดดินทรายแดง วัดหางจากตัวจังหวัด

มหาสารคาม 70 กม. 

การสื่อความหมายของแสงจากสิม  : สภาพของแสงภายนอกและภายในขาดกันดวยชอง

แสงเล็ก แคบ เพียง 5 ชองจากหนาตาง 4 ชองและประตู 1 ชอง ที่วางภายในสิมมีขนาดเล็ก การ

เขาถึงผานบันไดสูงชันท่ีมีนาคอีสานเฝาอยู ดวยเพราะฐานสิมสูงมากประมาณ 2.00 เมตร ทําใหการ

เขาสูสิมตองใชระดับสายตาท่ีสูงและแหงนมอง ดังแหงนมองที่วางท่ีสูงกวาและศักด์ิสิทธิ์  

ประสบการณที่ผูศึกษาไดรับเมื่อเขาสูที่วางของสิมวัดโพธาราม ที่วางภายนอกจัดจาดวย

แสงแดดโดยรอบสิมท่ีสวนใหญเปนลานดินแดง และเริ่มเขาสู transition จากระนาบของชายคาของ

มุขหนาท่ีใหความรูสึกเชื่อมตอกับท่ีวางภายนอกเปนอยางดี เมื่อลวงพนสูมุขหนาจะเขาสูสวนของ

การเปลี่ยนถายระหวางก่ึงภายนอกและภายใน แตยังไมสามารถเห็นองคพระไดชัดเจนดวยจาก

สภาพแสงภายในท่ีมีการเจาะชองแสงที่ไมมาก และมีมุมมองจาก transition spaceสูภายในที่ชัน 

เมื่อเขาสูภายในสิมแมมืดมากเมื่อเทียบกับสิมชนิดอ่ืน แตองคพระท่ีวางท่ีแทนบุชา ก็เผยออกมาดวย
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สีทองท่ีฉาบไว เมื่อสายตาปรับใหเร่ิมมองเห็น ที่วางศักด์ิสิทธิ์ไดปรากฏพรอมกันกับการตัดขาดจากท่ี

วางของโลกภายนอกอยางดี สามารถใหความรูสึกเขาสูพระพุทธและสรางสมาธิตอที่วางศักด์ิสิทธิ์ได

เปนอยางดี 

 

 

 
 

ภาพท่ี 54 แสดงผังบริเวณ แปลน รูปตัด และแสงภายนอกสูภายในสิมวัดโพธาราม 

 

3.2.6  ชื่อ : สิมวัดปาเลไลย  

สถานท่ี : บานหนองพอก อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

เกณฑอายุ : 91 ป เร่ิมสรางราว พ.ศ. 2440-2460 

อิทธิพลทางศิลปะ : พื้นบาน 

รูปแบบสถาปตยกรรม : สิมทึบแบบท่ีมีเสารับปกนก รูปแบบพื้นบานบริสุทธิ์  

สภาพการใชงาน : ใชงานเปนสิม และไดรับการอนุรักษจากทางวัด ภายนอกและภายในมีฮูปแตม

รายรอบ ที่บันทึกเร่ืองราวเหตุการณในอดีต 

สภาพแวดลอม :เปนวัดในชุมชน รายรอบดวยลานวัดดินทรายแดง วัดหางจากตัวจังหวัด

มหาสารคาม 70 กม. 
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ภาพท่ี 55 แสดงผังบริเวณและแสงภายนอกสูภายในสิมวัดปาเลไลย 

 

การสื่อความหมายของแสงจากสิม  : สภาพของแสงภายนอกและภายในขาดกันดวยชอง

แสงเล็ก แคบ เพียง 5 ชองจากหนาตาง 4 ชองและประตู 1 ชอง ที่วางภายในสิมมีขนาดเล็ก การ

เขาถึงผานบันไดสูงชันท่ีมีนาคอีสานเฝาอยู ฐานสิมสูงไมมากนักประมาณ 1.20 เมตร ระดับสายตาท่ี

ใชในการเขาถึงจึงเปนระดับปกติ โดยรวมคลายกับสิมวัดโพธารามเน่ืองจากอยูในอิทธิพลทางศิลป

แหลงเดียวกันและไมหางกันมากนัก ราวกับใชชางชุดเดียวกันสราง เมื่อเขาสูภายในสิมจะไมมืดมาก

นัก ใหความขลังไดนอยกวาแตสรางความสงบ สวางมากกวาเชนกัน อันมีผลจากชายคาของสิมนี้จะ

สูงกวาของสิมวัดโพธารามทําใหแสงสามารถเขามาไดมากกวา 
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ประสบการณที่ผูศึกษาไดรับเมื่อเขาสูที่วางของสิมวัดปาเลไลย ที่วางภายนอกจัดจาดวย

แสงแดดโดยรอบสิมท่ีสวนใหญเปนลานดินแดง และเริ่มเขาสู transition จากระนาบของชายคาท่ี

บันไดทางขึ้น ที่ใหความรูสึกเชื่อมตอกับท่ีวางภายนอกเปนอยางดี เมื่อลวงพนสูชายคาจะเขาสูสวน

ของการเปลี่ยนถายระหวางก่ึงภายนอกและภายใน ไมสามารถเห็นองคพระไดชัดเจนดวยจากสภาพ

แสงภายในท่ีมีการเจาะชองแสงท่ีไมมาก มุมมองจาก transition spaceสูภายในที่ไมชันมาก เมื่อเขา

สูภายในสิมแมมืดมากเมื่อเทียบกับสิมชนิดอ่ืน แตองคพระที่วางท่ีแทนบุชา ก็เผยออกมาดวยสีทองท่ี

ฉาบไว เมื่อสายตาปรับใหเร่ิมมองเห็น ที่วางศักด์ิสิทธิ์ไดปรากฏพรอมกันกับการตัดขาดจากที่วาง

ของโลกภายนอกอยางดี สามารถใหความรูสึกเขาสูพระพุทธและสรางสมาธิตอที่วางศักด์ิสิทธิ์ไดเปน

อยางดี 

3.2.7  ชื่อ : สิมวัดศรีมหาโพธิ์  

สถานท่ี : บานหวานใหญ ต. หวานใหญ อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร 

เกณฑอายุ : 84 ป เร่ิมสรางราว พ.ศ. 2467 

รูปแบบสถาปตยกรรม : สิมทึบแบบท่ีไมมีเสารับปกนก รูปแบบพื้นบานบริสุทธิ์  

สภาพการใชงาน : ใชงานเปนสิม และไดรับการอนุรักษจากทางวัด ภายในมีฮูปแตมรายรอบ เลา

เร่ืองราวเวสสันดรชาดก 

สภาพแวดลอม : เปนวัดในชุมชนชาวอีสาน ท่ีอพยพมาจากฝงซายแมน้ําโขง ตัวสิมหันหนาเขาถนนสู

ทิศตะวันตกและหันหลังใหกับแมน้ําโขงและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว สภาพแวดลอม

รมเย็น ลานวัดเทพื้นคอนกรีตรอบ วัดหางจากตัวจังหวัดมุกดาหาร 40 กม. 

การสื่อความหมายของแสงจากสิม  : สภาพของแสงภายนอกและภายในไมขาดจากกัน

มากนัก ดวยชองแสงที่มากเพราะเปนสิมที่ก่ึงทึบก่ึงโถง แตสวนท่ีมืดท่ีสุดอยูที่พระประธานที่ฝงอยูใน

ผนัง ที่วางภายในสิมมีขนาดเล็ก การเขาถึง ที่วางไมดูยากเพราะไมยกระดับสูง เกือบติดดินเลยท่ี

เดียว ระดับสายตาท่ีใชในการเขาถึงจึงเปนระดับปกติ ความหมายของแสงที่สื่อดู สมถะ ถอมตน ไม

ขัดกันกับสภาพแวดลอมที่เรียบงาย แบบชาวบาน 

ประสบการณที่ผูศึกษาไดรับเมื่อเขาสูที่วางของสิมวัดศรีมหาโพธิ์ ที่วางภายนอกจัดจาดวย

แสงแดดโดยรอบสิมท่ีสวนใหญเปนลานดินแดง และเริ่มเขาสู transition จากระนาบของชายคาท่ีมุข

ทางเขา ที่ใหความรูสึกเชื่อมตอกับท่ีวางภายนอกเปนอยางดี เมื่อลวงพนสูชายคาจะเขาสูสวนของ

การเปลี่ยนถายระหวางก่ึงภายนอกและภายใน สามารถเห็นองคพระไดชัดเจนดวยจากสภาพแสง

ภายในที่มีการเจาะชองแสงมาก มุมมองจาก transition spaceสูภายในที่ไมมีความชันเปนแบบตรง

ตางจากสิมหลังท่ีทําการการศึกษา เมื่อเขาสูภายในสิมสวางมากเมื่อเทียบกับสิมชนิดอ่ืน องคพระท่ี
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ถูกเจาะไวที่ผนังท่ีอยูปลายที่วางศักด์ิสิทธิ์สามารถเผยออกมาในเวลารวดเร็วอันเปนผลจากระบบ

อาคาร  ที่วางศักด์ิสิทธิ์ไดปรากฏพรอมกันกับการตัดขาดจากที่วางของโลกภายนอกไมมากนัก ให

ความรูสึกเขาสูพระพุทธและสรางสมาธิตอที่วางศักด์ิสิทธิ์ไดเปนนอยกวาประสบการณจากสิมทึบท่ี

สรางสมาธิตอพระพุทธในท่ีวางไดดีกวา 

 

 
 

ภาพท่ี 56 แสดงผังบริเวณและแสงภายนอกสูภายในสิมวัดศรีมหาโพธ์ิ 
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4. สรุปการส่ือความหมายจากแสงในสิมอีสาน 
 

จากการศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสานน้ี มุงประเด็นท่ีการศึกษาแสงท่ีเกิดข้ึนแก

สิมอีสานและบริบท ทั้งจาก  

1. การศึกษาแสงในธรรมชาติทั้งเชิงท่ีเปนรูปธรรม เปนแสงแบบวิทยาศาสตรตอการรับรู  

2. การศึกษาแสงในธรรมชาติ ที่เปนนามธรรม ตอการรับรู ในท่ีวางศักสิทธิ์ 

ในการศึกษาจะเนนท่ีแสงแหงความศรัทธาจากบริบทท่ีแวดลอมรอบตัวสิมอีสาน ที่

กอใหเกิดสิมอันเปนฉากรับแสงในสิมจากอดีต ทั้งจากแสงของพระอาทิตย แสงจันทร และแสง

เทียน ซึ่งกอใหเกิดความหมายตาง ๆ ตอท่ีวางท่ีชาวอีสานเคารพบูชาตอพุทธศาสนา ทั้งท่ีวาง

ภายนอกและท่ีวางภายใน  โดยการศึกษาไดศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับแสงแหงความศรัทธาในชน

ชาติ ศาสนา ตางๆกันไป ทั้ง ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม ซึ่งจะพบวาการสราง

ความขลังของท่ีวางดวยแสงสลัว ที่ลําแสงผานมาแตเพียงนอยในท่ีวางนั้น เปนหัวใจสรางความศัก

สิทธิ์ใหรําลึกถึงศาสดาและคําสอนของศาสดาแตละศาสนาเลยทีเดียว มากกวาการเปดแบบโลงไร

ทิศทาง ซึ่งเปนความมืดสลัวในแบบของของชาวตะวันออก 

การศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสานน้ันไดพบวาแสงที่ศึกษาจากสิมรูปแบบตาง ๆ 

ของสิมนั้น มีคุณสมบัติ ที่สรางความสวางตอท่ีวางเฉพาะสวนภายนอก มุขหนา และเริ่มสลัวข้ึน

เมื่อผานชายคา จนลวงเขาสูภายในสิม โดยผลตอการรับรูของหัวใจในท่ีวางของสิมซึ่งก็คือองค

พระพุทธรูป จะพรางองคภายใตเงามืดน้ัน ๆ  จนเมื่อเกิดการเขาใชที่วางในสิมสภาพสายตาจึงปรับ

ใหองคพระพุทธรูปเผยองคผานสีทองท่ีฉาบไวพรอมกันกับฉากหลังท่ีบางสิมไดใชฮูปแตม ซึ่งพบ

คุณลักษณะน้ีทั้งในแบบของสิมกอผนังทึบและสิมโถง ซึ่งตางกับกลวิธีของการสรางปฏิกริยาตอที่

วางในแบบอ่ืน ซึ่งเปนแนวทางที่จะใชแสงในสิมอีสานสรางความหมายในการสังสรรคงาน

สถาปตยกรรมอีสานรวมสมัยตอไปในบริบทใหมได 
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บทท่ี 5 
 

การวิเคราะหท่ีตั้งโครงการ 
 
1.  กําเนิดกลุมชนคนอีสาน 
 

มีเร่ืองเลายาวนานของการกําเนิดคนอีสาน ตามแตละท่ีมาของแหลงท่ีอพยพโยกยายกัน

ไปมาระหวางสองฝงแมน้ําโขง ซึ่งชาวอีสานประกอบดวยหลากหลายเช้ือชาติ คําวา “ชาวอีสาน” ก็

ไมใชคําเรียกถึงกลุมชาติพันธุเพียงอยางเดียว เพราะเปนการเรียกรวม ๆ ถึงผูคนชนผูอาศัยอยูในท่ี

ราบสูงน้ี 

ดวยวาดินแดนที่ราบสูงน้ีมีประวัติศาสตรยาวนาน ก็มีตํานานการเกิดของชาวอีสานวา

เกิดจากนํ้าเตาปุง อันมีเร่ืองเลาเกาแกมา ที่ฝงซึมอยูในความทรงจําของผูคนท้ังสองฝงโขง จากคํา

บอกเลาน้ีไดแบงคนที่กําเนิดการน้ําเตาปุงเปน 2 จําพวกหมู1  

1.หมูผิวคล้ํา เพราะออกทางรูอันเกิดจากเหล็กเผาไฟรอน เลยผิวถูกไฟลวก เปนคนผิว

คล้ํา เปนพวก ขา เรียกชื่อวาชาวลม ชาวลี่ 

2.หมูผิวไมคล้ํา เพราะออกทางรูน้ําเตามุงท่ีไมมีไฟไหม เปนพวกชาวเลิง ชาวลอ ชาวค

วาง 

ในดินแดนอีสานท่ีราบสูงน้ีก็มีผูคนมากชนชาติพันธุ อพยพไปมาไมขาดสายท้ังจากเหนือ

ไปใต ใตไปเหนือ ตามสถานการณบานเมืองตาง ๆ ทั้งภัยสงคราม การลาอาณานิคมของฝรั่งขาว

จนเกิดการอพยพชาวญวนเขามาในอีสานจนญวนกลายเปนอีสานไป โดยการต้ังถ่ินฐานน้ันจะยึด

การสรางชุมชนตามแหลงน้ํา จนเกิดเปนชุมชนตาง ๆ โดยแบงเปน 2 ลักษณะ เชน 

1. ชุมชนระดับเมือง เปนชุมชนท่ีอพยพเปนกลุมใหญ โดยเขามาในอีกสานแลวหลายชั่ว

คน และตอเนื่องตลอด เปนลักษณะชุมชนเมืองมีเจาเมืองปกครองตนเอง เชน เมืองรอยเอ็ด เมือง

กาฬสินธุ เปนตน 

                                                           
1สุจิตต วงษเทศ, พลังลาว ชาวอีสาน มาจากไหน? (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 

2549), 50. 
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2.ชุมชนในชนบท เปนชุมชนขนาดเล็กท่ีเกิดข้ันมาระยะหน่ึง มีการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและหาของปา โดดเด่ียวพึ่งพาตนเอง พบไดทั่วไปในทองถ่ินอีสาน 

และน่ีก็เปนประวัติศาสตรของชุมชนในอีสาน จวบจนมีอิทธิพลภายนอกหลั่งไหลเขามา

จนเปดดินแดนอีสานมากขึ้น จนกระท่ังอาณาจักรท่ีรายรอบอีสานออนแรงลงไปหมด ไมวาจะเปน

ลานนา ลานชาง สยามจากรัตนโกสินทร ก็เขามาแผอิทธิพลในดินแดนน้ีจนผนวกอีสานเขามาเปน

สวนหน่ึงของสยามและไทยตอมา โดยมีเมืองนครราชสีมาเปนหัวเมืองหนาดานสูดินแดนอีสาน 

ต้ังแตกรุงศรีอยุธยาจนรัตนโกสินทร 

 

2.  แนวความคิดในการเลือกท่ีตั้งโครงการ 
 

แหลงอิทธิพลของวิถีชีวิตสวนใหญของชาวอีสาน ก็ลวนมาจากนํ้า ซึ่งเปนปจจัยหลักให

เกิดวิถีชีวิต ต้ังการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม ที่เปนอาชีพหลักดังท่ีจะเห็นนํ้าในพิธีกรรมสําคัญ

ตาง ๆ ของชาวอีสาน หรือความเช่ือเรื่องนาคท่ีปรากฏพลเห็นท่ัวไปในสิมทั่วภาคอีสาน ที่นาคนั้นผู

พันกับนํ้าโขงลึกล้ํากัน จนกลาวไดวาแมน้ําโขงเปนแหลงหลักของการกําเนิดชุมชนขนาดใหญและ

เกาแกยาวนานไมนอยกวาท่ีใดในสุวรรณภูมิ ดังเชน เมืองเวียงจันทน ที่เปนเมืองริมน้ําโขง อันเปน

ที่กําเนิดของสยามริมน้ําโขงมาแตยุคทวาราวดี2 

ในการเลือกท่ีต้ังของโครงการเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรมไดสรางกรอบการเลือก

จากแนวความคิดท่ีตองการที่ต้ังที่สามารถตอบสนองท่ีวางท่ีเอ้ือตอการเกิดสภาพแสงท่ีสราง

ความหมายท่ีประทับใจจากแสงในสิมแหงอดีตสูบริบทปจจุบัน ทั้งแสงเงาจากภายนอกสูแสงเงา

การเปลี่ยนถายจนถึงแสงสลัวภายในท่ีวางของสิมเอง การเลือกท่ีต้ังจึงจับไปที่พื้นท่ีในภาคอีสานท่ี

ยังมีความสมบูรณที่สามารถบอกเร่ืองราวของแสงในสิมที่ชวนประทับใจในอดีตไดเปนอยางดี ซึ่ง

สถานท่ีในภาคอีสานที่มีปจจัยโดดเดนในการเลือกที่ต้ังโครงการ มีเกณฑดังนี้ 

2.1  สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม  

 ที่ต้ังโครงการอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ มีผูคนยึดมั่นในขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมแบบชาวอีสาน ที่มีทั้งการยึดมั่นในหลักพุทธศาสนา และความเชื่อพื้นเมืองอีสานด้ังเดิม

ที่ผูกพันกับผีพื้นเมือง 

                                                           
2 สุจิตต วงษเทศ, พลังลาว ชาวอีสาน มาจากไหน? (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 

2549), 364. 
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2.2  สภาพแวดลอมที่ต้ังโครงการ 

 ที่ต้ังโครงการอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ มีสภาพแวดลอมเปนชุมชนที่สภาพ

ความเปนชนบทและมีการประกอบอาชีพแบบด้ังเดิมอยู ซึ่งจะอยูในชุมชนที่มีกิจกรรมของเหลา

ผูคนที่เอ้ือตอกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนจากการแปลความหมายของแสงในสิมอีสานสูสถาปตยกรรม 

2.3  สภาพแวดลอมทางศิลปะสถาปตยกรรม 

 เปนสถานที่ที่มีสถาปตยกรรมสิมอีสานแบบด้ังเดิม ที่ทรงคุณคาทางศิลปะแบบ

อีสานพื้นบาน ใหสามารถศึกษารูปแบบอันทรงคุณคาในแบบศิลปะอีสานพื้นบาน ใหรอยรัดไปกับ

โครงการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยได 

การต้ังชุมชนของชาวอีสานที่สําคัญ มักจะเลียบไปตามแมน้ําโขงไปดังเชน เมืองมุก หรือ

จังหวัดมุกดาหารในปจจุบัน 

 

3. การพิจารณาเลือกท่ีตั้งโครงการ ในจังหวัดมุกดาหาร 
 

จากการศึกษาท่ีต้ังโครงการจากตัวเลือกในภาคอีสาน จังหวัดมุกดาหารเปนอีกท่ีหน่ึงท้ัง

ในเร่ืองสภาพแวดลอมทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศิลปะสถาปตยกรรม ซึ่งพบความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน ที่นาสนใจท่ีตามลํานํ้าโขงอันเปนหัวใจ

หลักเปนแมน้ํานานาชาติ ที่หลากหลายวัฒนธรรมในกลุมไท-ลาว ไดหลั่งไหลแลกเปลี่ยนกันไปมาท่ี

น้ําโขงน้ี 

เมืองมุกดาหารเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานต้ังแต 2,000 ปกอนจนยุคทวาราวดี 

จนลวงมาถึงสมัยอยุธยาตอนตน ที่มีการต้ังเปนเมืองท่ีมีผูคนจากฝงซายน้ําโขง ไดเร่ิมต้ังชุมชน

สรางบานเรือนริมน้ําโขง โดยเริ่มสรางท่ีทางฝงซายแมน้ําโขงกอนจนบานเมืองเร่ิมโตมากขึ้นจึงขาม

แมน้ําโขงมายังฝงขวา จึงเกิดเปนเมืองตางๆ ในอีสานท่ีฝงไทย 

เมืองมุกดาหารเปนเมืองสงบในอดีต แตดวยกระแสโลกาภิวัฒน เมืองมุกดาหารใน

ปจจุบันเร่ิมมีความเปลี่ยนแปลง เมื่อมีสะพานขามแมน้ําโขงแหงท่ี 2 ที่เปนประตูเชื่อมอินโดจีนเขา

ดวยกัน ณ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ซึ่งเปนจุดท่ีขามไปยังประเทศเวียดนามไดงาย เปนจุดท่ี

ประเทศลาวมีระยะแคบที่สุดราว 240 กิโลเมตร จากแมน้ําโขงก็ถึงประเทศเวียดนาม 

นอกจากปากหวยมุกหรือ อําเภอเมืองมุกดาหารในปจจุบัน ที่กําลังจะเปลี่ยนไปดวย

ความรวดเร็ว ก็มีบริเวณบานชะโนดท่ี อําเภอหวานใหญ ที่เปนชุมชนเกาแกที่อพยพมาจาก สปป. 

ลาวในอดีต มาต้ังรกรากในอีสานและยังมีพุทธศาสนสถาปตยกรรมแบบอีสานท่ีนาสนใจกับการ

เปนท่ีต้ังโครงการการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อการศึกษาน้ี 
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ภาพท่ี 57 แสดงแผนท่ี จ.มุกดาหาร 

ที่มา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, แผนที่ทองเท่ียวจังหวัด.มุกดาหาร [Online], accessed 16 

December 2007. Available from 

http://203.78.109.3/my_documents/200639577E_mukdahan-02big.gif 

 

3.1  ชุมชนเลียบแมน้ําโขง หมูบานหวานใหญ อําเภอหวานใหญ  

 ในการต้ังถ่ินฐานของชาวอีสานลุมแมน้ําโขงแถบหมูบานหวานใหญนี้ สวนใหญเปน

ชาวบานท่ีอพยพมาจากบานชะโนด โดยบรรพบุรุษของชาวบานชะโนดนี้อพยพมาจากบานทาโสน 

สปป.ลาว ที่อยู ฝงตรงขามกับหมูบานน้ี3 ดวยวาเมื่อกอนที่ขอบเขตแหงรัฐศาสตรของผูคนแถบน้ียัง

ไมไดถูกก้ันดวยนํ้าโขง ชาวบานก็อพยพกันไปมาระหวางสองฝงโขงอยางอิสระจวบจนยุคของการ

ลาอาณานิคม บานทาโสนและบานชะโนดจึงขาดออกจากกัน ดังเชนท่ีเมืองสะหวันนะเขตขาดออก

จากเมืองมุกดาหาร 

                                                           
3 ยอด เนตรสุวรรณ, นายรอบรู”นักเดินทาง:มุกดาหาร (กรุงเทพฯ : สารคดี, ตุลาคม 

2548), 84. 
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ภาพท่ี 58 แสดงแผนท่ี อ.หวานใหญ 

ที่มา : เขียนข้ึนใหมจาก ยอด เนตรสุวรรณ, นายรอบรู”นักเดินทาง:มุกดาหาร (กรุงเทพฯ : สารคดี, 

ตุลาคม 2548), 28 

 

3.2  สภาพภูมิศาสตร  

 พื้นท่ีบานหวานใหญเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมสวนใหญ เปนชุมชนชาวอีสานโดยต้ังอยู

เลียบแมน้ําโขงหางจากอําเภอเมืองมุกดาหารขึ้นไปทางเหนือราว 34 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศตะวันออก ติดกับแมน้ําโขงบานทาโสน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาชน

ประธิปไตยลาว 

ทิศเหนือ ติดกับบานปงขาม อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศตะวันตก ติดกับพื้นท่ีเกษตรกรรมของหมูบานและหวยชะโนด 

ทิศใต  ติดกับบานชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ลักษณะภูมิประเทศของบานหวานใหญเปนท่ีราบริมฝงริมแมน้ําโขง ผืนดินดําชุม 

โดยมากเปนการทําเกษตรกรรม เปนท่ีนา 

ฤดูรอน กลางเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39.2 องศาเซลเซียส 

ในเดือนเมษายน 

ฤดูฝน กลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนท้ิงชวงตอนปลายฤดู 
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ฤดูหนาว กลางเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 13.7 องศาเซลเซียส

ในเดือนมกราคม 

แหลงนํ้าสําคัญของชาวบานหวานใหญ คือแมน้ําโขงท่ีชาวบานผูกพันท้ังในแงอุปโภค 

บริโภค และยังเก่ียวของกับงานบุญ งานประเพณีตาง ๆ ในงานประจําป ดังเชน ประเพณีการแขง

เรือ ราวเดือนกันยายน กอนงานออกพรรษา 

แมน้ําโขงน้ันนอกจากจะเปนแมน้ํานานาชาติ โดยมีตนกําเนิดจากทิเบตผานจีน พมา 

ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม แลวน้ัน แมนําโขงยังเปนแมน้ําท่ีลึกลับเรียบนิ่งท่ีผิวนํ้า แตไหลลึก 

ราวกับมีสิ่งตาง ๆ ที่ไมรูซุกซอนอยูภายใตน้ําโขงนั้น ดังเรื่องความเช่ือเรื่องพญานาคท่ีผูกพันกับชาว

อีสานจนแยกไมออก ดังปรากฏสัญลักษณของนาคในชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ศิลป

สถาปตยกรรมในวิถีของชาวอีสานมายาวนาน 

3.3  ประเพณีในวิถีชีวิตของบานหวานใหญ  

 ในอีสานมีธรรมเนียมปฏิบัติที่เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต คือ ฮีตสิบสองหรือ

จารีตท้ังสิบสองเดือน อันเปนจารีตประเพณีใหชาวบานไดมารวมกันทําบุญประจําทุกเดือนของป 

ใหเขาวัดพบพระธรรมที่ซุกซอนอยูในเงาขรึมของสิม โดยในปจจุบันดวยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

บานหวานใหญมีงานบุญท่ีปรากฏอยู คือ 

1.  เดือนย่ี (เดือนมกราคม) งานบุญกองขาว ใชบริเวณลานวัดและสิม 

2.  เดือนสี่ (เดือนมีนาคม) งานบุญพระเหวด (งานบุญพระเวสสันดร) ใชบริเวณวัดใน

การรวมชาวบานและสิมในการฟงเทศนทําบุญ 

3.  เดือนหา (เดือนเมษายน) งานบุญสรงนํ้า ซึ่งก็คืองานสงกรานตนั่นเอง พื้นท่ีสวนใหญ

ใชลานวัดเพื่อทําบุญสรงนํ้า และใชพื้นท่ีของหอแจกหรือสิมในการฟงเทศนทําบุญ 

4.  เดือนแปด (เดือนกรกฎาคม) บุญเขาพรรษา เปนการทําบุญเขาพรรษา ฟงเทศน  

5.  เดือนเกา (เดือนสิงหาคม) บุญขาวประดับดิน เปนการทําบุญขาวประดับดิน โดยนํา

ขาวและอาหารคาวหวานพรอมหมากพลู บุหร่ีหอใบตอง อุทิศแกบรรดาผูลวงลับ 

6.  เดือนสิบ (เดือนกันยายน) ทําบุญเขาสาก เปนการทําบุญอุทศิแกผูลวงลับ

เชนเดียวกับงานบุญขาวประดับดิน แตมีระยะหางหลังจากงานเดือนเกา 15 วัน โดยท่ีบานหวาน

ใหญจะมีงานบุญประเพณีที่จัดใหญประจําป ก็คืองานบุญแขงเรือประจําป ซึ่งเปนงานบุญท่ีคึกคัก

กับหมูบานหวานใหญที่สุดในรอบป โดยใชลานวัดดานหลังสิมเปนจุดเร่ิมแขงเรือในแมน้ําโขง 

7.  เดือนสิบเอ็ด (เดือนตุลาคม) งานบุญออกพรรษา มีการทําบุญท่ีใชพื้นท่ีลานรอบสิ

มจากงานเวียนเทียน ฟงเทศน 
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4.  สรุปการเลือกท่ีตั้งโครงการในหมูบานหวานใหญ อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 59 แสดงแผนท่ี หมูบานหวานใหญ 

ที่มา : เขียนข้ึนใหมจาก ยอด เนตรสุวรรณ, นายรอบรู”นักเดินทาง:มุกดาหาร (กรุงเทพฯ : สารคดี, 

ตุลาคม 2548), 28 

 
จากการพิจารณาดวยเหตุผลตาง ๆ จึงไดเลือกสถานท่ีต้ังโครงการอยูภายในวัดศรีมหา

โพธิ์ หมูบานหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารเปนท่ีต้ังโครงการ เน่ืองจากเปน

สถานท่ีเงียบสงบ มีประวัติศาสตรที่ผูกพันกับบริบทของชาวอีสาน ชาวบานผูแวดลอมในชุมชนมีใจ

ฝกใหตอพุทธศาสนาอยูดังที่ผูกพันกับงานบุญในฮีตของเดือนตาง ๆ วัดศรีมหาโพธ์ิเปนวัดประจํา

หมูบานหวานใหญ ตัววัดสรางราว พ.ศ.2459 รูปแบบสถาปตยกรรมด้ังเดิม คือสิมที่เปนศิลปะ

รูปแบบลานชาง มีขนาดกะทัดรัด เปนสิมแบบก่ึงทึบก่ึงโปรง ภายในมีฮูปแตม เร่ืองพระเวสสันดร 

และภาพบันทึกเร่ืองราวสมัยท่ีชางวาดไดวาดฮูปแตมภายในสิมนี้ นอกจากน้ีก็มีกุฏิพระที่เปน

อาคารรูปแบบอาณานิคมแบบฝรั่งเศส (French colonial) เปนอาคารเกาแกสรางราว พ.ศ. 2467 

ปจจุบันสิมและกุฏิพระท้ังสองหลังน้ีไดรับการบูรณะจากกรมศิลปากร นอกจากน้ีอาคารในท่ีต้ัง

โครงการสวนท่ีเหลือเปนอาคารท่ีไดรับการกอสรางในชวงหลังท้ังสิ้น 
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บริเวณวัดศรีมหาโพธิ์มีลักษณะเดนทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ แมน้ําโขง ที่สราง

บรรยากาศใหเกิดความรมรื่น เงียบสงบ สวางดวยแสงจากแมน้ํา และเน่ืองจากวัดศรีมหาโพธ์ิอยู

หางจากตัวเมือง ซึ่งรักษาความสงบไวไดมาก 

การเลือกท่ีต้ังของโครงการน้ี เปนการเลือกจากปจจัยท่ีที่ต้ังมีสภาพแวดลอมที่ดี สวยงาม

จากปจจัยของการเอ้ือตอการศึกษาแสงในสมอีสาน 

 

5.  การวิเคราะหท่ีตั้งโครงการ 
 

5.1 ทัศนียภาพและมุมมองท่ีต้ังโครงการ 

 
 

ภาพท่ี 60 แสดงมุมมองในท่ีต้ังโครงการ 
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มุมมอง A มุมมองจากถนนหนาวัด เขามาสูโครงการ เปนมุมมอง ที่เห็นภาพรวมของ

ที่ต้ังโครงการที่มีแมน้ําโขงเปนฉากหลังอันงดงาม 

มุมมอง B มุมมองจากภายในวัด ดานขางกุฏิเกา 

มุมมอง C มุมมองจากหนาสิม สูลานวันดานตะวันตกที่กุฏิเกาอยู 

มุมมอง D มุมมองจากดานทิศเหนือของสิมที่มีขอบเขตของลานรอบสิมจบลงท่ีกุฏิใหม 

มุมมอง E มุมมองจากดานหลังสิม ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกของสิม เปนดานท่ีลานวัด

รอบสิมไปบรรจบท่ีหอพระ และแมน้ําโขง 

มุมมอง F มุมมองจากดานขางสิมสูทิศใตของสิมที่มีขอบเขตหลังลานวัดรอบสิมหยุด

ดวยแนวร้ัวพืชพันธุธรรมชาติ เชน ตนไผ ตนมะมวง 

มุมมอง G มุมมองดานหลังหอแจกสองช้ัน เปนมุมมองท่ีเปดโลงของท่ีต้ังสูแมน้ําโขง 

มุมมอง H มุมมองดานหลังหอแจก มองไปทางทิศใต สูดานขางท่ีเปนบานพักอาศัย 

 

5.2  แสงเงาในท่ีต้ังโครงการ 

5.2.1  ลักษณะภูมิอากาศ หมูบานหวานใหญต้ังอยูในภูมิอากาศแบบรอนชื้น 

ลักษณะแสงจากทองฟาเปนแบบกระจายจากทองฟา จากลักษณะทองฟามีเมฆปกคลุมในฤดูรอน

และฝน (overcast sky and partly sky) และแสงตรงจากดวงอาทิตยสองผานในตอนกลางวัน จาก

ลักษณะทองฟาโปรง (clear sky) 

 อุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 39.2 องศาเซลเซียส และตํ่าสุดราว 13.7 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีลม

แรงจากแมน้ําโขง 

5.2.2  แสงจากแมน้ําโขง ในที่ต้ังโครงการมีแหลงนํ้าธรรมชาติที่สงผลตอท่ีต้ังเปน

สวนท่ีสะทอนแสงจากดานทิศตะวันออกสูที่ต้ังอันเปนแสงยามรุงสูความสวางเบิกบาน 

 

 
 

ภาพท่ี 61 แสดงภาพของแสงในที่ต้ังโครงการ 
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5.2.3  แสงเงาจากพืชพันธุในท่ีต้ัง หมูบานหวานใหญเปนท่ีราบลุม ทําการเกษตร 

พันธุไมที่พบจะเปนพันธุที่เกษตรกรใชเพื่อการบริโภค อุปโภคในชีวิตประจําวัน เชน ขาว ไผ มะมวง 

หูกวาง กระถิน โพธิ์ นอกจากจะใชในชีวิตประจําวันแลวน้ัน ตนไมใหญยืนตนก็ยังใหรวมเงาเอ้ือตอ

กิจกรรมที่รายรอบ 

ดวยลักษณะของท่ีต้ังโครงการโดยสวนมากเปนลานวัด ตนไมที่มีแสงเงาสงผลท่ีสราง

บรรยากาศแบบอีสานในท่ีต้ังเปนพืชท่ีมีทั้งใบเล็กอยางตนไผ ตนสะแก พืชใบใหญก็เชน ตนโพธิ์ ตน

ลีลาวดี แตในภาพรวมตนไมจะไมมีจํานวนมากมีระยะหาง ๆ แสงและเงาจากพืชพันธุจะสงผลตอ

พื้นท่ีเปนจุด ๆ เทาน้ัน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 62 แสดงภาพลักษณะพืชพันธุในท่ีต้ังโครงการ 
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บทท่ี 6 
 

แนวความคิดในการออกแบบจากความหมายของแสงในสิม 
 

การสรางแนวความคิดจากความหมายของแสงในสิมอีสานน้ัน ไดเกิดจากการสราง

สมมติฐานตอปรากฏการณของแสงตอท่ีวางในสิมอีสานวามีความหายตอการรับรูอยางไรบาง ทั้งท่ี

เปนนามธรรมและรูปธรรม เพื่อนําไปสรางแนวความคิดในการสรางสถาปตยกรรมตอไป 

 

1.  การกําเนิดปรากฏการณของแสงในสิมอีสาน 
 

เมื่อพระอาทิตยโคจรผานเสนขอบฟาใหเปนแสงสีอรุโณทัยทุก ๆ เชาของวัน โคจรผาน

วงรอบไปตามหวงเวลา เชา สาย บาย เย็น เปนปรากฏการณ แสงน้ันไดสาดสองมาท่ีสิมดวย

เชนกัน ทั้งใหเกิดแสงเงากับท่ีวางภายนอกและภายในสิม ซึ่งนอกจากพระอาทิตยที่เปนปจจัยหลัก

ที่กอเกิดแสงในสิมแลวน้ัน ก็มีปจจัยอ่ืน ๆ เชนกัน โดยจากการศึกษาไดเลือกสิมตัวอยางเพื่อ

ทําการศึกษาในแงมุมของแสงกับตัวสิม โดยเลือกสมิวัดโพธาราม บานดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม ดัวยมีคุณลักษณะที่มีรูปแบบของสิมอีสานท่ีมืดสลัวภายใน และจากสัดสวนท่ีเปน มี

ความเปนอีสานเฉพาะตัว โดยจากแนวทางการศึกษาไดพบวาปจจัยในการเกิดปรากฏการณของ

แสงในสิมอีสานดังน้ี 

1.1  ปจจัยดานสภาพแสงตอการรับรูทางตา  

 สภาพแสงในงานสถาปตยกรรมน้ันเกิดจากตัวกลางท่ีเปนท่ีสรางแสงและเงา และ

ฉากรับแสง หรือ medium and screen นั่นเอง โดยคุณภาพของแสงในสิมเกิดจากปจจัยของชอง

แสงท่ีเร่ืองของขนาด (size) ตําแหนง (position) และตัวควบคุมการสงผาน (control element)  

สวนการเกิดเงาน้ันเกิดจากคุณลักษณะของวัสดุ แสงและเงาที่ผานตัวกลางและฉากรับนอกจากจะ

สรางความรูสึกตอการรับรูที่วาแลวน้ัน ก็เปนตัวบงชี้เวลาตามการเปล่ียนแปลงของแหลงกําเนิดแสง

เชนกัน ด่ังเชน ประตูที่ชองเปดกลางของสิม ที่ผานฤดูกาลไดดวยตําแหนงของพระอาทิตยที่ไม
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เทากันในแตละฤดูกาล1 ทําใหแสงกลายเปนขาวสารแหงเวลาอีกดวย โดยคุณลักษณะของแสงใน

สิมอีสานน้ัน จะมีการลําดับสภาพแสงแบบคอยเปนคอยไปจากปจจัยท่ีกลาวมาแลวขางตน ที่มี

ลักษณะของแสงท่ีจะเร่ิมจากสวางจาในลําดับท่ี 1-2 สูรมเงาในลําดับท่ี 3 สูความสลัวและถึงความ

มืดจนสายตาปรับสภาพในรูมานตาขยายจนสามารถเห็นไดดีในความมืดในท่ีวางของสิมในลําดับท่ี 

4-5 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี 3 แสดงภาพลําดับของสภาพแสงตอการรับรูทางตา 

                                                           
1สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ และความหมายของ”ซุมประตู-หนาตางไทย 

(กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร พร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน), 2546), 31. 
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1.2  ปจจัยดานท่ีวาง 

 เน่ืองจากลักษณะของภาวะแสงในสิมอีสานมีลักษณะเฉพาะท่ีเกิดจากระบบอาคาร

ที่เปนลักษณะเฉพาะตัวอันเกิดจากการสรางสรรคแบบแผนของความงามแบบพื้นบาน ใหเกิด

ระบบอาคารที่มีความตรงไปตรงมา ตามแบบแผนวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยจากการศึกษาสิมที่

เลือกศึกษาไดพบวาท่ีวางของสิมอีสานน้ันมีลักษณะท่ีสมถะ พอดีตน อันเกิดจากสรางสรรคจาก

บริบทแบบพออยูพอกิน จนรอยรัดไปกับสถาปตยกรรมตางๆรวมท้ังสิมดวยเชนกัน ดังท่ีจะพบกับท่ี

วางและสัดสวนที่มีความสมถะ ในท่ีวางของสิมในลําดับท่ี 1-5 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 4 แสดงภาพลําดับของสภาพท่ีวางในสิมอีสาน 
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1.3  ปจจัยดานการเขาถึงท่ีวางดวยสายตา 

  เน่ืองจากลักษณะการเขาถึงทางสายตาจากภายนอกสิมสูภายในสิมมีลักษณะการ

เขาถึงแบบคอยเปนคอยไปผานมุมมองท่ีสูงจากการเขาถึงดวยสายตาเมื่อเทียบกับอุโบสถในภาค

อ่ืน ดวยการใชงานของพื้นท่ีที่ขาดกันระหวางสงฆและฆราวาสแตเชื่อมกันดวยสายตา ดวยสาเหตุ

ที่พื้นท่ีของสิมมีลักษณะเล็กพอดีการใชงานของสงฆสําหรับการทําสังฆกรรมตางๆ เมื่อมีการใชงาน

สิมพรอมๆกันท้ังสงฆและฆราวาส สงฆจะทําสังฆกรรมในสิมและฆราวาส จะใชพื้นท่ีภายนอกรอบ

สิมสวนท่ีเชื่อมกับลานวัด พื้นท่ีสองระดับน้ีจึงอยูรตามลําดับความบริสุทธิ์ในความเช่ือของชาว

อีสาน และในขณะเดียวกันก็จะถูกแยกดวยระดับสายตาที่มองเห็นท่ีวางภายในที่มีแสงสลัวกับ

ภายนอกท่ีมีแสงจากวา 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี 5 แสดงภาพลําดับของการเขาถึงท่ีวางดวยสายตาในสิมอีสาน 
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1.4  ปจจัยดานลําดับของสภาพแสงกับความรูสึกตอท่ีวางในสิมอีสาน 

 ลักษณะลําดับของสภาพแสงในสิมอีสานมีลักษณะเฉพาะท่ีเกิดจากการสรางสรรค

แบบแผนของความงามแบบพื้นบาน ใหเกิดระบบอาคารท่ีมี เรียบงาย สมถะ และความ

ตรงไปตรงมา ตามแบบแผนวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยจากการศึกษาสิมที่เลือกศึกษาไดพบวาใน

การเขาถึงสิมนั้น เมื่ออยูในจุดตาง ๆ กันจะมีลักษณะสรางการลําดับของสภาพแสงกับความรูสึก

ตอที่วาง โดยแบงลาํดับของสภาพแสงตามสภาพของท่ีวางดังน้ี 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงภาพลําดับของสภาพแสงกับความรูสึกตอท่ีวางในสิมอีสาน 
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1.4.1  ภายนอกสิมท่ีรายรอบสิม  

    เปนจุดท่ีมีแสงจาจากรอบทิศทางเขามากระทบสูการรับรูของผูใช มุมมองสู

สิมเปนสภาพท่ีวางในเงามืดไมพบองคพระประธานที่เปนแกนสําคัญของสิม ดวยจากสภาพการปด

ลอมที่วางภายในจากระนาบผนังโดยรอบ และชายคา สภาพแสงน้ีอยูในลําดับท่ี 1-2 สราง

ความรูสึกเชื่อมโยงตอสภาพท่ีวางภายนอกสิมไดเปนอยางดี 

1.4.2  ก่ึงภายนอกและภายในสิม  

 เปนจุดท่ีมีแสงเขามาบางลงผลกระทบของแสงตอการรับรูนอยลง มุมมอง

สูสิมเปนสภาพท่ีวางมืดสลัว มีภาวการณปดลอมจากระนาบผนังแบบก่ึงปดก่ึงเปด อยูบริเวณมุม

ทางเขาและจากระนาบของชายคา สภาพแสงน้ีอยูในลําดับท่ี 3 สรางความรูสึกเชื่อมโยงตอสภาพท่ี

วางภายนอกสิมไดระดับหน่ึง สรางความรูสึกเปนจุดเปลี่ยนถายระหวางภายนอกและภายใน ในแง

ของความรูสึกตอการใชที่วางเปนการเปลี่ยนแสงของจาท่ีเปนแสงการใชที่วางฆราวาสและแสงสลัว

ที่เปนแสงการใชที่วางสงฆ 

1.4.3  ภายในสิม ที่วางในสิมมีสภาพแสงท่ีมืดสลัว  

 ดวยวามีระนาบปดลอมหมด 6 ระนาบ และมีชองแสงเขามานอยเนื่องจาก

ภาวะของชองแสงตาง ๆ ถึงแมจะเปนสิมโถงท่ีมีระนาบดานขางแบบก่ึงปดก็ตาม ก็จะมีที่วางที่มืด

จากสภาพชายคาท่ีคุมย่ืนยาวโดยรอบและเต้ีย ที่วางสวนภายในนี้เปนกลวิธีของชางอีสานโบราณที่ 

ใชหลักการปรับรูมานตาของผูใชใหคอยเปนคอยไป ใหเร่ิมเห็นองคพระ ที่โดยสวนมากจะเปนพระ

ไมหรือปูนไมไดฉาบทองหรือเปนโลหะมีคาที่มันวาว มีแนวโนมเห็นไดงายในท่ีมืด สภาพแสงน้ีอยู

ในลําดับท่ี 4-5 สรางความรูสึกสูที่วางของพระพุทธท่ีมีแสงสลัวซึ่งเปนแสงของการใชที่วางสงฆ 

 

 
 

 

ภาพท่ี 63 แสดงภาพลําดับของสภาพแสงการเขาถึงสิม 
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นอกจากการปรับสายตาใหชัดในความสลัวของสิมแลวน้ัน จากการผานสูที่วางภายนอก 

ก่ึงภายในภายนอก จนมาที่วางภายใน ก็มีการปรับลดความสวางของแสงจากภายนอกเปนการ

สรางความรูสึกใหปรับจากโลกวุนวายภายนอกสิม สูความสงบ ความเงียบ สูสมาธิตอที่วางของ

พระพุทธ เมื่อเขาสูที่วางน้ีแลวมองไปยังภายนอกสิมก็จะพบแสงจา ที่ไมพบรายละเอียดราวกับการ

ตัดขาดตอการรับรูทางตา อันเปนจากการปรับรูมานตาน่ันเอง 

 

1.5  ปจจยัดานวัสดุ  

 นอกจากที่แสงจะผานตัวกลางมายังฉากรับเพื่อสรางความหมายตอการใชที่วาง

แลว วัสดุก็เปนอีกสวนท่ีมีผลตอสภาพแสงท่ีวาง วัสดุสวนใหญที่รายรอบสิมเปนวัสดุที่มีพื้นผิว

ขรุขระและไมมีผิวมันวาว ซึ่งกอเกิดการกระจายแสงแบบ diffuse reflection โดยแบงวัสดุตามการ

เขาถึงดังน้ี 

1.5.1  วัสดุรอบสิม  

 โดยสวนมากรอบ ๆ สิมจะประกอบดวยลานรอบสิมที่เปนลานดินแดงของ

ดินอีสาน ที่มีผิวขรุขระ อันมีคุณสมบัติการสะทอนแสงท่ีกระจัดกระจาย 

 

 
ภาพท่ี 64 แสดงภาพวัสดุลานภายนอกรอบสิม  

 
1.5.2  วัสดุภายนอกสิม  

 สิมอีสานเกิดจากความตองการสถานที่ประกอบการทําสังฆกรรมแบบ

สมถะ สิ่งท่ีแสดงออกมาถึงวัสดุที่เกิดข้ึนกับภายนอกสิมจึงเปนวัสดุที่แสดงสัจจะ แบบซื่อตรง 

ตรงไปตรงมา เชน ไมที่มีผิวไมประดับหยาบตามแบบชาวบานแตใหอารมณดีเย่ียม แบบความงาม 
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วาบิ-ซาบิ2 เปนวัสดุที่มีการสะทอนแสงนอยกระจายแสงแบบไมสม่ําเสมอ หรือจะเปนผนังภายนอก

สิมที่เปนปูนชะทาย (ปูนฉาบพื้นเมือง) ก็มีผิวขรุขระ แมจะทาสีขาวก็คงคุณลักษณะดิบ ซื่อตรงอัน

สรางความรูสึกเปนมิตร 

1.5.3  วัสดุภายในสิม  

 โดยมากเปนผนังกออิฐฉาบปูนพื้นเมืองท่ีมีผิวขรุขระและนิยมทอน scale 

ดวยการนิยมเขียนฮูปแตมรายรอบภายในสิม ทําใหลดการกระจายแสงในสิมอยางมาก 

 

 
 

ภาพท่ี 65 แสดงภาพวัสดุภายนอกสิม 

 

 
 

ภาพท่ี 66 แสดงภาพวัสดุภายในสิมที่มีฮูปแตมรายรอบภายใน 

                                                           
2 ชัยยศ อิษฏวรพันธุ, ธรรมชาติ ที่วางและสถานที่. (กรุงเทพมหานคร : โฟคัลอิมเมจ         

พร้ินต้ิงกรุป, 2543),14. 
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 อิทธิพลของดานสีของวัสดุก็สงผลตอความรูสึกกับผูใชที่วางโดยสภาพการณของสีสัน

ในท่ีวางของสิมจะเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาตาง ๆ ของวัน สีแสงยามเชาอันเปนสีของแสงแหง

อรุโณทัยจะใหอุณหภูมิสีของแสงโทนรอนเปนสีสมหรือเหลืองทอง เปนการใชความหมายของการ

เร่ิมใหม สีของแสงยามเที่ยงและบาย เปนหวงท่ีพระอาทิตยเขาใกลโลก เปนแสงท่ีจัดจากระจางชัด 

แตขาดความนุมนวล สีของแสงยามเย็น เปนสีที่มาพรอมกับความเย็น เปนแสงท่ีสรางความสลัวตอ

ที่วางในสิม กอเกิดความรูสึกเยือกเย็นและสงบนิ่ง ในการเจริญสมาธินั้น แสงในหวงกลางคืน เปน

ชวงเวลาที่เหมาะสม มีเพียงแสงจันทรหรือแสงท่ีนําทางเพียงนอยนิดก็เพียงพอแลว 

 

 
 

แผนภาพท่ี 7 แสดงภาพลักษณะการกระจายแสงของวัสดุสิมอีสานท่ีเปนแบบเดียวกัน 

 

2.  แสงในบริบทของสิมอีสาน 
 

สภาพของแสงในสิมอีสานกอเกิดความหมายตอการรับรูกับผูใชสิมไมวาจะเปนสงฆ 

ฆราวาส ก็เปนผลจากบริบทในดานตาง ๆ ไดเกิดระบบอาคารท่ีซื่อ ตรงไปตรงมา สมถะ เปน

คุณลักษณะเฉพาะท่ีตางไปจากภาคกลางที่เห็นไดชัดเจนก็ดังเรื่อง scale 

2.1  บริบทของแสงในสิมอีสาน จากการศึกษาไดมีแสงเงาท่ีเปนปจจัยดังน้ี 

2.1.1  แสงเงาในสภาพแวดลอม  

 แนวความคิดตอการออกแบบท่ีวางใหมีคุณลักษณะของแสงในสิมอีสาน

นั้น เปนผลของการท่ีใชแสงเงาท่ีสื่อสถาปตยกรรมท่ีมีความสัมพันธตอสภาพแวดลอมกับชาวอีสาน

อยางรอยรัดเปนเน้ือเดียวกันท้ังลานวัด ลานรอบสิม สูตัวสิม จากแนวคิดดังกลาวจึงนํามาสูการ

ออกแบบโดยแนวคิดใหที่วางใหมนี้เปนการวางตัวท่ีวางลงในบริบทท่ีเอ้ือตอการเกิดสภาพแสงใน

สิมอีสาน 
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2.1.2  แสงสลัวในสิมอีสาน 

 ลักษณะของแสงในงานสถาปตยกรรมแบบสิมอีสานน้ี เปนการปรับสภาพ

แสงจากความจัดจาของที่วางภายนอก สูแสงคร้ึมของที่วางเปลี่ยนถาย สูแสงสลัวภายในสิม ตาม

การปรับรูมานตาของมนุษย โดยจะเปนการลดความเขมของแสงจากภายนอกสูภายใน เพื่อการ

ปรับสภาพท่ีวางใหเกิดความศักด์ิสิทธิ์ตอสถานท่ี อันเกิดปจจัยของชองแสง และระนาบท่ีเขามา

ครอบครองที่วางของสิมอีสาน ซึ่งแสงที่เขามาเปนการอนุญาตเพียงแสงรําไรใหเขามาแตเพียงพอดี

ตอการใชงานและการสรางความรูสึก ที่ปรับตามพฤติกรรมการเขาใชสิมทั้งสงฆและฆราวาส 

 

 
 

ภาพท่ี 67 แสดงภาพแสงเงาและแสงสลัวในสภาพแวดลอมของสิมอีสาน 

 

2.2  บริบทของแสงในท่ีต้ัง  

 จากการศึกษาท่ีต้ังโครงการ มีประเด็นของบริบทท่ีสําคัญตอการออกแบบจากแสง 

ทั้งท่ีเปนแสงและเงา ทั้งท่ีเปนแสงสะทอนของบริบทจากแมน้ําโขง ดังตอไปนี้ 

2.2.1 ทิศทางของแสงเงาในท่ีต้ัง 

ทิศทางการโคจรของดวงอาทิตยในท่ีต้ังโครงการท่ีอยูในอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร ที่มีพิกัดตําแหนงเสนรุงที่ 16 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 104 องศาตะวันออก ซึ่ง

จะมีความผันแปรตอแสงเงากับท่ีต้ังโครงการไปตามเวลาของแตละวัน ซึ่งจากการจําลองสภาพ

ที่ต้ัง ในเวลาท่ีพระอาทิตยออมทิศเหนือมากท่ีสุด คือวันท่ี 21 มิ.ย. แสงจะพาดผานผานมาทางทิศ

เหนือและเงาจะทอดไปยังทิศใต และ ในเวลาท่ีพระอาทิตยออมทิศใตมากท่ีสุดคือวันท่ี 21 ธ.ค. 

แสงจะพาดผานผานมาทางทิศใตและเงาจะทอดไปยังทิศเหนือ ซึ่งจะพบวามีความยาวกวาชวง

พระอาทิตยออมทิศเหนืออยางมาก 
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ภาพท่ี 68 แสดงภาพแสงเงาในที่ต้ังโครงการ 

2.2.2  แสงสะทอนจากแมน้ําโขง 

 แมน้ําโขงเปนอีกบริบทท่ีสําคัญตอท่ีต้ังโครงการเปนอยางมาก เปนสิ่งท่ี

ชวยสรางบรรยากาศและความเฉพาะกับสถานท่ีใหกับบริบทใหชัดเจนมากข้ึน ดวยท้ังกระจางแจง

ในยามเชาและลึกลับในยามกลางคืน ย่ิงเมื่อเวลามีแสงจันทรมาท่ีผิวนํ้าโขงแลว ดังกับเปนแสงตอง

มนตที่ชวนสรางความรูสึกลึกลับ โดยแมน้ําโขงอยูทางทิศตะวันออกของท่ีต้ังโครงการ ซึ่งการเปด

มุมมองสูแมน้ําโขงสูเบ้ืองทิศตะวันออกนี้ นอกจากจะมีคุณภาพของมุมมองท่ีดีแลวนั้น ยังใหแสงท่ี

ไมรอน บาดตา ย่ิงมีความหมายในนัยยะของการรูแจงในพุทธศาสนาเมื่อแสงยามเชาท่ีเปนแสง

แหงอรุโณทัยท่ีใหความหมายถึงการเกิดใหม การจัดวางท่ีวางจึงเนนท่ีแสงจากแมน้ําโขงเปนหลัก 
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ภาพท่ี 69 แสดงภาพแสงจากแมน้ําโขง 

 
3.  การออกแบบสถาปตยกรรม 
 

จากการท่ีไดศึกษาถึงความหมายของแสงในสิมอีสาน ที่มีความเฉพาะ  ทั้งแสงเงา แสง

สะทอนในบริบท นําไปสูขั้นตอไปตอการสรางสรรคที่วาง 

3.1  แนวความคิดในการจัดกิจกรรมและการใชงานในโครงการ 

 เพื่อความสมบูรณในการออกแบบสถาปตยกรรม จึงมีการจัดกิจกรรมในโครงการ 

โดยกิจกรรมท่ีเกิดจะตองเปนกิจกรรมท่ีรองรับและสงเสริมกับคุณลักษณะของท่ีวางอันเกิดจากการ

แปลความหมายของแสงในสิมอีสาน ที่มีกิจกรรมเดิมเปนการใชเพื่อเชื่อมกิจกรรมระหวางสงฆและ

ฆราวาส และถูกแยกจากกันดวยสภาพแสง ดังนั้นกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในท่ีวางใหมนี้ จะเปน

กิจกรรมที่รองรับสูการเขาถึงการรูแจงผานการทําสมาธิ โดยการฝกจิตในทางพุทธศาสนามี 2 

ระบบ 

1.สมถะกรรมฐาน - การทําจิตใจใหสงบ 

2.วิปสสนากรรมฐาน – การทําสมาธิใหเกิดปญญา  

การฝกจิตท่ีงายก็คือการฝกแบบ สมถะกรรมฐานซึ่งเปนระดับเบ้ืองตน โดยสมถะ

กรรมฐานคือการทําจิตใจใหสงบ โดยฝกจิตใจใหแนวแน และผูศึกษาไดเลือกการทําสมาธิแบบ กา

ยานุปสสนา ที่มีสองอิริยาบทในการทําสมาธิแบบน้ีที่เหมาะสมกับโครงการ  
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 อานาปานสติ การกําหนดลมหายใจ 

 การกําหนดอิริยาบถ การเดินจงกรม  

ซึ่งจากการศึกษาเร่ืองของการฝกจิต สมถะกรรมฐานเปนการฝกเบ้ืองตนท่ีฝกใหจิตใจ

แนวแนผานการเรียนรูจากภายนอกประกอบ และผูศึกษาไดเลือกกิจกรรมแบบกายานุปสสนา ที่

เปนการทําสมาธิแบบการเดินจงกรมสูกิจกรรมหลักของโครงการ เน่ืองจากสามารถเขาถึงสมาธิได

งายในข้ันตนของการฝกจิตและมีกิจกรรมที่เคลื่อนท่ีผานท่ีวางลําดับตางๆตามสภาพแสงท่ีจะไดทํา

การออกแบบในข้ันตอไป  ซึ่งกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมีชื่อโครงการวา ธรรมรรคสถาน (Enlightened 

Place) โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการใหเปนสถานที่เขาถึงสมาธิทั้งผูใชที่เปนพระสงฆ บุคคล

ผูสนใจทั่วไป โดยมีการแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวนกิจกรรมหลักคือ 1. การทําสมาธิหมู 2.การทํา

สมาธิเด่ียว จากการศึกษาถึงการกําเนิดแสงในสิมอีสานท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมใหม 

 

 
 

แผนภาพท่ี 8 แสดงภาพความสัมพันธของกิจกรรมในสิมและในโครงการ 

 

3.1.1  การทําสมาธิหมู 

 เปนการทําสมาธิแบบกลุม จะมีครูผูนําฝกท่ีคอยแนะนําและควบคุมอยาง

ใกลชิดกับศิษยผานการเดินจงกรมผานสภาวะแสงท่ีสวาง 

3.1.2  การทําสมาธิเด่ียว 

 เปนการทําสมาธิแบบเด่ียว เนนเปนการฝกสมาธิดวยตนเองเดินผานท่ีวาง

ที่มีสภาพแสงสลัว แสงมืด ซึ่งผลจากสภาวะแสงสลัวจะใชสมาธิไดสูงกวาแบบหมูที่มีแสงจากวา 
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แตไมมีครูฝกนําฝกเน่ืองจากเนนใหเกิดสมาธิจากการฝกฝนดวยตนเอง หลังจากผานการฝกในสวน

ที่วางของการทําสมาธิหมูมาแลว 

 

 
 

ภาพท่ี 70 แสดงภาพการทําสมาธิดวยการเดินจงกรม 

 

3.2  แนวความคิดการออกแบบที่วาง จากการศึกษาไดนําแนวความคิดของบริบทของ

ที่ต้ังโครงการและกิจกรรมมาประยุกตในแนวคิดจากนามธรรมสูรูปธรรมในที่วางของธรรมรรคส

ถาน 

3.2.1  แนวความคิดจากบริบทแสงแมน้ําโขง 

 แสงสะทอนจากแมน้ําโขงมีสวนสําคัญท่ีเปนปจจัยในการออกแบบที่วาง

ของธรรมรรคสถาน ซึ่งนอกจากจะเปนการดึงบริบทมารวมสังสรรคแลว แสงสะทอนยังชวยในการ

ทําสมาธิเมื่อเคลื่อนไหวผานท่ีวางจะสามารถจับจองแสงที่เกิดข้ึน จนเกิดสมาธิซึ่งเปนการใชกสิณ

เพงแสงจนเกิดสมาธิซึ่งเปนกลวิธีการทําใจใหสงบจนเกิดสมาธิวิธีหน่ึงในสมถะกรรมฐาน 

3.2.2  แนวความคิดลักษณะแสงกับกิจกรรม  

 การออกแบบที่วางทางสถาปตยกรรมจากแสงในสิมอีสานน้ัน เร่ิมตนจาก

การหาความเหมาะสมของแสงท่ีมีในสิม มาสวมใหหลอมรวมกับกิจกรรมในโครงการ โดยแบง

กิจกรรมใหสัมพันธกับลักษณะแสงดังน้ี 
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ภาพท่ี 71 แสดงภาพแสงในลําดับ1-2 โดยการเปรียบเทียบกับสิมวัดโพธาราม 

 

การทําสมาธิแบบหมู เปนการทําสมาธิแบบกลุม จะมีครูผูนําฝกท่ีคอยแนะนําการทํา

สมาธิเดินจงกรม ลักษณะแสงท่ีใชจะมีความสวางใหเห็นโดยท่ัวกัน เกิดความรูสึกเปนหมูคณะ มี

การเชื่อมโยงระหวางท่ีวางภายนอกและภายในดีมาก ประยุกตจากแสงลําดับท่ี1-2 แนวทางการ

สรางท่ีวางแบบสิม ที่มีความสงบและรักษาสมาธิจากการรบกวนภายนอก จากแสงจาลําดับท่ี1-2 

ก็คือการทําใหสภาพที่วางใหมีความสลัวตลอดเวลา 

จึงเลือกใหEnlightened Placeในลําดับท่ี1-2 อยูในรมชายคาที่รักษาเงาคร้ึมตลอดเวลา

ของวัน การเลือกกิจกรรมในสวนน้ีสอดคลองกับการใชพื้นท่ีของคนจํานวนมากกวาภายใน และ

สัมพันธกับลานวัด เชื่อมกับสภาพภายนอก การรับบริบทจากแมน้ําโขง ดวยการสรางที่วางใหมีน้ํา 

เพื่อเกิดแสงสะทอนเปนมาตรวัดเวลา โดยใหแสงสะทอนสงเสริมตอการต้ังสมาธิดวยการจองมอง

แสงสะทอน 
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แผนภาพท่ี 9 แสดงภาพการสรางท่ีวางแสงสลัว เวลาพระอาทิตยออมทิศเหนือและใต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

126 

 
 

ภาพท่ี 72 แสดงภาพแสงในลําดับ 3 โดยการเปรียบเทียบกับสิมวัดโพธาราม 

 

การเปลี่ยนถาย ( transition ) เปนการเชื่อมระหวางสองกิจกรรมของการทําสมาธิแบบ

กลุมและเด่ียว ลักษณะแสงท่ีใชจะมีความสลัว เปนกิจกรรมท่ีจะเปลี่ยนการรับรู เขาสูที่วางท่ีมีการ

เปลี่ยนกิจกรรมการทําสมาธิจากการทําสมาธิหมูสูการทําสมาธิเด่ียว เพื่อสรางนัยยะถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีการเชื่อโยงกับท่ีวางท้ังสองน้ี ประยุกตจาก ลําดับแสงท่ี3 สรางท่ีวางท่ีเปนจุด

เปลี่ยนจากภายนอกสูภายใน โดยเลือกบริบทของแสงเงาในท่ีต้ังโครงการ คือ ตนโพธิ์ริมแมน้ําโขง 

ที่มีอิทธิพลตอท่ีต้ังจากสาเหตุที่เปนตนไมยืนตนอายุมากท่ีสุดในท่ีต้ังและเปนตนไมที่มีความ

หมายถึงการรูแจง ด่ังกับprogramของโครงการที่เปน Enlightened Place  

กระบวนการการสรางเปนการนําภาพของตนโพธิ์ในท่ีต้ังมาทําการทดลองใสคาความทึบ

โปรงในแตละตารางท่ีสมมติขึ้นลงบนภาพ จากน้ันแยกแตละความเขมจางเปน 3 ระดับ โดยแตละ

ชั้น(LAYER) จะมีการสุมของคาความทึบโปรงท่ีไมเทากัน จากน้ันจึงจําลองลงบนระนาบและทํา

การรวมแบบซอนทับกันท้ัง 3 ชั้น 
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แผนภาพท่ี 10 แสดงภาพการสรางตัวกลางท่ีสื่อถึงตนโพธิ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 73 แสดงภาพแสงในลําดับ 4-5 โดยการเปรียบเทียบกับสิมวัดโพธาราม 

 

การทําสมาธิแบบเด่ียว เปนการทําสมาธิแบบเด่ียวเนนท่ีตัวผูใชเพียงคนเดียว เปนการ

เขาถึงสมาธิที่สูงข้ึน โดยการทําสมาธิเดินจงกรมแบบคนเดียว ลักษณะแสงท่ีใชจะมีความมืดสลัว 

เพื่อสรางสภาพความรูสึกเงียบสงบ ตัดขาดจากธรรมชาติภายนอกมากกวาแสงแบบจาท่ีเปนการ

ทําสมาธิหมูประยุกตจากลําดับแสงท่ี 4-5 แนวทางการสรางท่ีวางแบบสิม ที่มีความสงบและรักษา

สมาธิจากการรบกวนภายนอก จากแสงจาท่ีลําดับ 4-5 ก็คือการสรางสภาพท่ีวางใหมีความมืดสลัว
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ตลอดเวลา จึงเลือกใหEnlightened Place ที่ประยุกตจากลําดับแสงท่ี 4-5 สรางท่ีวางดวยการ

ยุบตัวลงจากระดับดินในท่ีต้ังโครงการ โดยใหการเขาถึงท่ีวางน้ีเดินลอดผานนํ้าเพื่อเปนการรําลึก

ถึงsense of placeที่มี แมน้ําโขงเปนหัวใจสําคัญตอวิถีชีวิตชาวอีสาน การเลือกกิจกรรมในสวนน้ี 

สอดคลองกับการใชพื้นท่ีของคนจํานวนมากกวาภายใน และสัมพันธกับลานวัดแคเพียงสายตา 

และเชื่อมกับสภาพภายนอกดวยการรับบริบทจากแมน้ําโขง ดวยการสรางท่ีวางใหมีน้ํา เพื่อใหเกิด

แสงสะทอนเปนมาตรวัดเวลา โดยใหแสงสะทอนสงเสริมตอการต้ังสมาธิดวยการจองมองแสง

สะทอน อันเปนกสิณวิธีหน่ึง 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 11 แสดงภาพการสรางท่ีวางมืดสลัว 

 

3.2.3  แนวความคิดการเลือกรูปทรงท่ีสัมพันธกับแสงในสิมอีสาน 

 การทดลองกับรูปทรงตางๆท้ังรูปทรงลูกบาศก รูปทรงกระบอก รูปทรง

พีระมิดและรูปทรงกลม กับการจําลองแสงในเวลาตางๆ ผลการทดลอง  รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก 
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มีความผันแปรตอสภาพแสงในแตละชวงเวลาของวัน ทีมีมุมองศาตางๆไปตามเวลา ลักษณะของ

แสงและเงาที่กระทบตอฉากรับมีความใกลเคียงกัน ใหความรูสึกตรงไปตรงมา ด่ังที่วางสิมอีสานจึง

เลือกใชรูปทรงน้ีมาทําการพิสูจนการสรางบรรยากาศ 

ของแสงในสิมอีสาน 

 

 
 

ภาพท่ี 74 แสดงภาพการทดลองรูปทรงตางๆกับแสง 

 

3.3  การนําปรากฏการณแสงในสิมอีสานมาประยุกตสูสถาปตยกรรม 

 ในการออกแบบสถาปตยกรรมท่ีนําความประทับใจจากแสงในสิมอีสานจากการหา

สารัตถะแหงอดีตกาลสูสถาปตยกรรมรวมสมัยน้ัน ไดเร่ิมจากการคนหาสารัตถะของปรากฏการณ

แสงในสิมมาประยุกตใช ปรากฏการณแสงในสิมอีสานน้ันเกิดจากปจจัยดานตางๆ ดังน้ี 

- ปจจัยดานสภาพแสงตอการรับรูทางตา 

- ปจจัยดานท่ีวาง 

- ปจจัยดานการเขาถึงท่ีวางดวยสายตา 

- ปจจัยดานวัสดุ 

3.3.1  การนําปจจัยดานสภาพแสงตอการรับรูทางตามาประยุกตใช  

โดยคุณลักษณะของลําดับแสงในสิมอีสานน้ัน จะมีลักษณะแบบคอยๆเปน

คอยไป ซึ่งจากการศึกษาไดทําการแบงเปนลําดับแสงต้ังแต 1-2-3-4-5 โดยสวนท่ี 1-2 เปนสวนก่ึง
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ภายนอก ที่มีการเชื่อมโยงกับสภาพรอบนอกไดดี มีสภาพแสงจามากกวาลําดับหลัง การออกแบบ

ใชระนาบบนหัว สรางชายคาท่ีผานการหาระยะท่ีเหมาะสมเพื่อสรางเงาสลัวตลอดปโดยหาระยะท้ัง

เวลาท่ีพระอาทิตยออมทิศเหนือท่ีสุดในเดือนมิถุนายน และเวลาที่พระอาทิตยออมทิศใตที่สุดใน

เดือนธันวาคม แลวนําทางเดินจงกรมไปสอดไวภายในที่วางเงาสลัวน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 75 แสดงภาพการนําลักษณะสภาพแสงตอการรับรูทางตามาประยุกตใช 

3.3.2  การนําลักษณะสภาพท่ีวางมาประยุกตใช 

 โดยคุณลักษณะของท่ีวางในสิมอีสานน้ันมีขนาดสมถะและพอดีตน ไมโอ

โถงเปนการใชสอยที่วางตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคมอีสาน คุณภาพของแสงในที่วางจึงเปน

สิ่งท่ีติดมากับท่ีวางเชนกัน  

 

 
ภาพท่ี 76 แสดงภาพการนําลักษณะสภาพท่ีวางมาประยุกตใช 
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3.3.3  การนําการเขาถึงท่ีวางดวยสายตามาประยุกตใช 

 โดยคุณลักษณะของการมองเห็นท่ีวางสวนท่ีสําคัญและเปนหัวใจของสิม

อีสานน้ัน มีเสนสายตาท่ีสูงชัน อันเกิดจากสัดสวนของทางเขากับพื้นท่ีใชสอยภายในสิม จึง

ออกแบบใหเกิดเสนสายตาของการใชที่วางในโครงการใหมีลักษณะลาดเอียงจากระดับท่ัวไป ซึ่งมี

ผลตอระยะเวลาในการรับรูทางตา 

 

 
 

ภาพท่ี 77 แสดงภาพการนําการเขาถึงท่ีวางดวยสายตามาประยุกตใช 

 

3.3.4  การนําวัสดุมาประยุกตใช  

 ลักษณะของวัสดุสิมอีสานจะกอเกิดการกระจายแสงแบบdiffuse 

reflection ดวยจากพื้นผิวและสี ที่สวนมากเปนวัสดุพื้นถ่ิน การเลือกใชวัสดุใหกับใหEnlightened 

Place จึงใชวัสดุที่ผิวหยาบ ไมดิบถาก ผนังดิบ 

 

 
 

ภาพท่ี 78 แสดงภาพการนําวัสดุมาประยุกตใช 
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ซึ่งปจจัยตางๆถูกรอยเรียงลงบนท่ีต้ังโครงการ ที่เปนท่ีวางในวัดศรีมหาโพธิ์ บริเวณริม

แมน้ําโขง ที่มีรายละเอียดของสภาพโดยรอบดังน้ี 

ทิศตะวันออก ติดกับ บือวัด หอพระ ทิศทางมุมมองมุงสูแมน้ําโขง  

ทิศเหนือ ติดกับท่ีวางระหวางหอแจก และตนโพธ์ิเกาแกประจําวัด 

ทิศตะวันตก ติดกับสิมเดิมของวัด 

ทิศใต              ติดกับโรงเก็บเรือ 

 
 

ภาพท่ี 79 แสดงภาพผังบริเวณของโครงการ 

 

จากการมองลงสูที่ต้ังโครงการจะพบเนื้อหาท่ีสําคัญของโครงการคือสิมเกา ตนโพธิ์ และ

แมน้ําโขง เมื่อจะทําการออกแบบสถาปตยกรรมลงไปในที่ต้ังท่ีมีเร่ืองราวของบริบทท่ีสําคัญของ

โครงการ จึงใชวิธีที่จะใหสอดสถาปตยกรรมใหมลงบนท่ีวางของวัดศรีมหาโพธิ์นี้ใหมีความตอเนื่อง

ทั้งกิจกรรม ผูใช บริบท ใหเปนการประสานของใหมและเกาสูความรวมสมัย 
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ภาพท่ี 80 แสดงภาพรางการออกแบบ 

 

ที่วางของกิจกรรมหลักท้ังสอง คือ กิจกรรมการทําสมาธิหมูและกิจกรรมการทําสมาธิ

เด่ียว ไดแยกออกจากกันเปน 2 สวน ตามกิจกรรมท่ีตองการคุณภาพของแสงท่ีไมเทากัน โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

ท่ีวางท่ี 1 การทําสมาธิแบบหมู ที่วางสวนน้ีเปนการทําสมาธิแบบกลุม จะมีครูผูนําฝก

ที่คอยแนะนําการทําสมาธิเดินจงกรม  การคลี่คลายลักษณะแสงเกิดจากการศึกษาท่ีไดผล

การศึกษาเร่ืองปจจัยการรับรูแสง-เงาทางสายตาตอท่ีวาง ซึ่งไดคลี่คลายดวยการตีความการรับรู

ที่วางน้ีจากลําดับแสงท่ี 1-2 ที่เร่ิมตนจากความจัดจาภายนอกสิม ทั้งระนาบชายคา ( overhead 

plane) และระนาบขางโดยรอบ (vertical plane) จากน้ันจึงเขาสูสวนทางเขา สูจุดเปลี่ยนถายของ

ที่วางท้ังสองกิจกรรม 
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การลําดับแสงจัดจาสูความสลัวแบบที่มีชายคาคลุม โดยปลอยใหแสงลอดเขามา

พอเพียงไมจัดจาจนเกินไป ใหเกิดรมเงาครอบท่ีวางรอบพื้นท่ีการเดินจงกรมตลอดเวลา ใหเกิด

บรรยากาศรมรื่นชวนใหเกิดสมาธิที่ดี แตไมตัดขาดจากสภาพแวดลอมโดยรอบ 

  
 

ภาพท่ี 81 แสดงภาพการจัดรายละเอียดท่ีวาง 

 

เกิดการดึงเอาบริบทเขามาสูที่วางสวนน้ีทั้งในเรื่องของแสงท่ีลอดผานชายคาของท้ัง 2 

ทิศทาง ทั้งแสงอาทิตยออมทิศเหนือและออมทิศใต แตในสวนทางเดินสําหรับการฝกสมาธิแบบเดิน

จงกรมท่ีมีความกวางแบงเปนสองแนวทางเดินใหสวนกันได จะถูกคลุมดวยชายคาท่ีผานการ

คํานวณท้ังชวงพระอาทิตยโคจรออมทิศเหนือและออมทิศใตมากที่สุดในรอบป เพื่อใหเกิดเงาคลุม

ทางเดินน้ีตลอดป 

ที่ต้ังโครงการมีบริบทท่ีเดนชัดเร่ืองแสงที่สําคัญนอกจากแสงอาทิตยก็คือแสงสะทอนจาก

แมน้ําโขง ซึ่งจากการคํานวณใหเกิดเงาคลุมทางเดินจงกรมตลอดปดวย overhead plane  ขาวสาร
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แหงเวลาที่บงบอก เวลา ฤดูกาล ดวยตําแหนงของการโคจรพระอาทิตยก็ถูกนํามาเปนสวนหน่ึงของ

ที่วางดวยวิธีนํานํ้าเขาสูพื้นใตทางเดินจงกรม ใหเกิดการสื่อถึงบริบทจากแมน้ําโขงท่ีปรากฏอยูเบ้ือง

หนาภาพแรกเมื่อเขาสูที่วางน้ี  

 
 

ภาพท่ี 82 แสดงภาพรายละเอียดสถาปตยกรรมของโครงการ 

 

ดวยนํ้ามีคุณสมบัติที่สามารถสะทอนแสง ซึ่งจากคุณสมบัติขอน้ีน้ําจะสะทอน

แสงอาทิตยที่หมุนเวียนไปตามเวลา และฤดูกาล ทั้งจากการโคจรของพระอาทิตยออมทิศเหนือและ
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ทิศใตสู overhead plane ใหเกิดแสงท่ีเปนขาวสารแหงกาลเวลา และแสงสะทอนที่เกิดข้ึนยัง

สามารถเปนสวนเสริมสรางสมาธิผานการเพงแสงหรือกสิณแสงท่ีเกิดข้ึนบนฉากรับท่ีระนาบ 

overhead plane เบ้ืองบนท่ีวางสมาธิแบบหมูนี้ 

 

 
ภาพท่ี 83 แสดงภาพการสรางบรรยากาศท่ีวางการทําสมาธิหมู 

 

 
ภาพท่ี 84 แสดงภาพแนวคิดการวางแกนท่ีวางการทําสมาธิหมู 
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แนวคิดการวางแนวการเดินจงกรมในสวนท่ีวางการทําสมาธิหมูนี้ ไดวางแนวทางเดิน

จงกรมใหอยูในแนวทิศตะวันออก-ตก และเปนเสนแกนที่เชื่อมจุดสําคัญของวัดศรีมหาโพธิ์ คือแกน

ที่เชื่อมระหวางบือวัดดานทิศตะวันออกริมแมน้ําโขงและสิมเกาทางทิศตะวันตก ทําใหมุมมองท่ี

เกิดข้ึนเปนการเชื่อมดวยการ”เห็น” ของสองเร่ืองราวดังน้ี 

1.เร่ืองราวของทิศตะวันออก ที่มีเน้ือหาสูบือวัด ผสานรวมเขาสูแมน้ําโขง 

2.เร่ืองราวของทิศตะวันตก ที่ใชการลากเสนนํ้าท่ีสื่อถึงแมน้ําโขงในนามธรรม พุงไปทาง

ทิศตะวันตกใหเกิดเงาสะทอนของสิมสูเน้ือหาของแมน้ําโขง เพื่อเปนการเชื่อมบริบทจากนามธรรม

สูรูปธรรมผานองคประกอบทางสถาปตยกรรมตางๆ ใหเชื่อมทั้ง สิม บือวัด แสง-เงา แสงสะทอน

แมน้ําโขง รวมเขาไปดวยกันในท่ีวางการทําสมาธิแบบหมูแหงนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 85 แสดงภาพทางเขาท่ีวางการทําสมาธิแบบหมู 

 
 

ภาพท่ี 86 แสดงภาพบรรยากาศที่วางการทําสมาธิแบบหมู (1) 
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ภาพท่ี 87 แสดงภาพบรรยากาศที่วางการทําสมาธิแบบหมู (2) 

 

แตในเน้ือหาท่ีเปนสถาปตยกรรมรวมสมัยท่ีมีรูปทรงแตกตางจากสถาปตยกรรมเดิมใน

วัดท่ีเปนทรงไทย จึงออกแบบใหมีการใชที่วางเปลี่ยนถาย ( transition space )  ดวยตนไม เพื่อลด

ความประชันกันของสองรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีความขัดแยงกันระหวาง Enlightened Place  

บือวัดและหอพระ ดานท่ีติดริมน้ําโขง 

การเขาถึงท่ีวางสวนน้ีจะใหความรูสึกตอที่วางแบบคอยเปนคอยไป สิ่งท่ีเห็นชัดเจนคือ

มุมมองท่ีจะคอยเปลี่ยนไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกท่ีเชื่อมบริบทตางๆเขาดวยกันจากการ

เห็น ใหตอบสนองความรูสึกการฝกสมาธิแบบท่ีเนนถึงการเขาสมาธิไดในระดับตน 

 

 
. 

ภาพท่ี 88 แสดงภาพแนวคิดการใชที่วางเปลี่ยนถาย 
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เน้ือหาในสวนความ”ระหวาง” (betweeness) ที่เปนการเปลี่ยนผานจากท่ีวางของ

กิจกรรมหนึ่งสูอีกท่ีวางของกิจกรรมใหม ดังเชนแสงในลําดับท่ี 3 ของการเขาสูสิม ซึ่งเปนแสงสวนท่ี

เกิดจากการแสดงถึงการเปลี่ยนผานของแสงจัดจาภายนอกสูความคร้ึมของชายคาและระนาบ

ตางๆ เพื่อจะเขาสูภายในสิมอันสลัวเน่ืองจากการกอตัวของระนาบโดยรอบที่วางท้ังระนาบชายคา 

(overhead plane) และระนาบขางโดยรอบ (vertical plane)  

แนวคิดการวางแนวแกนการเดินในสวนท่ีวางความ”ระหวาง” นี้ ไดวางแนวทางเดินสูการ

เปลี่ยนถายใหอยูในแนวทิศตะวันเหนือ-ใต และเปนเสนแกนท่ีเชื่อมอีกจุดสําคัญของวัดศรีมหาโพธ์ิ 

คือแกนที่เชื่อมสูตนโพธิ์ริมแมน้ําโขง ทําใหมุมมองท่ีเกิดข้ึนเปนการเชื่อมดวยการ”เห็น” ของสอง

เร่ืองราวทั้งนํ้าโขงและตนโพธิ์ ผานแสงเงาท่ีคลี่คลายจากการประยุกตของลําดับแสงในสิมท่ี 3 ที่

เปนการคลี่คลายเงาท่ีมีความซอนทับหลากหลายความเขมของเงาจากก่ิงกานใบตนโพธิ์ เปนแสง-

เงาจากรูปธรรมสูนามธรรมในที่วางน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 89 แสดงภาพแนวคิดการวางแกนท่ีวางระหวางการทําสมาธิหมูและเด่ียว 

 

การเขาถึงท่ีวางนี้จะใหความรูสึกตอท่ีวางแบบคอยเปนคอยไป ซึ่งจะเขาถึงดวยการเดิน

มายังทางเขาท่ีคอยยุบตัวลงใตดิน ทางลงเปนบันไดที่เปนสัดสวนจาก negative ของการกลับสวน

บันไดทางขึ้นสิม แลวพลิกลงสูที่วางศักด์ิสิทธิ์ในลําดับตอมา สิ่งท่ีเห็นชัดเจนคือมุมมองที่จะคอย

เปลี่ยนไปทางทิศตะวันออกดานสระนํ้าท่ีถูกวางไวบนที่วางการทําสมาธิเด่ียวจะทําการเช่ือมแมน้ํา

โขงดวยการเห็น ใหรูสึกด่ิงดําสูน้ําโขงและตัดขาดจากโลกภายนอกท่ีแสนวุนวายดวยแสงจาจาก

การด่ิงสูบริบทของแมน้ําโขงอันลึกลับสายนี้ 
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ภาพท่ี 90 แสดงภาพท่ีวางเปลี่ยนถาย 

 

ท่ีวางท่ี 2 การทําสมาธิแบบเดี่ยว ที่วางสวนน้ีเปนการคลี่คลายลักษณะแสง จาก

การศึกษาท่ีไดผลกรศึกษาเร่ืองปจจัยการรับรูแสง-เงาทางสายตาตอท่ีวาง ซึ่งไดคลี่คลายดวยการ

ตีความการรับรูที่วางน้ีจากลําดับแสงท่ี 4-5 ที่เกิดจากการลอมที่วางโดยรอบจากระนาบตางๆ ทั้ง 6 

ระนาบไมวาจะเปน overhead plane และ vertical plane ใหคุณภาพแสงท่ีสลัวมีเพียงแสงลอด

เขามารําไรจากชองแสงเพียงเล็กนอยและแสงเทียนบูชาเทาน้ัน 

 
 

ภาพท่ี 91 แสดงภาพการสรางบรรยากาศท่ีวางการทําสมาธิเด่ียว 

 

เน่ืองจากเกิดการควบคุมแสงอยางเขมงวดจากทุกระนาบ ที่วางท่ีมืดสลัวน้ีจึงความสลัว

ที่สามารถสรางสมาธิไดสูง การออกแบบท่ีวางสวนน้ีไดแบงออกเปนการเดินจงกรมสองแกนหลัก

รอบสระตรงกลาง ที่วางเดินจงกรมสวนน้ีทั้งสองแกนจะอยูสองดานคือดานทิศเหนือและทิศใต โดย
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ทั้งสองดานท่ีลอมสระน้ําจะถูกแสงสะทอนจากสระนํ้าตรงกลางทําหนาท่ีสะทอนแสงอาทิตยในมุม

ตางๆกันไปตามเวลาและฤดูกาล ใหเปนมาตรวัดและขาวสารแหงเวลากับท่ีวางสวนน้ี และท่ีจุด

ปลายของท่ีวาง สวนท่ีเปนจุดหมายตาจะพบชองแสงที่ถูกเจาะดานบนแบบ zenithal ใหทิศปลาย

เปนสวนในการต้ังสมาธิดวยการเพงหรือกสิณ แบบท่ีผูเขาใชสิมในลําดับแสงท่ี 4-5 จะพบองคพระ

ในความมืดสลัว แตเปลี่ยนเปนการหมายตาดวยแสงท่ีแบลงบนผนังปลายทางแทนองคพระ 

ทุกท่ีวางจะเดินทางผานการเดินลาดเอียงท่ีมีการปรับมุมมองจากการคลี่คลายรูปแบบท่ี

วางในสิม ที่เกิดจากสัดสวนสิมที่ยกสูงทําใหการเชื่อมดวยการเห็นของสองท่ีวางในแตละลําดับแสง

เปนไปแบบไมชัดเจน มีมุมมองลาดเอียงไปมานั่นเอง 

 

 
 

ภาพท่ี 92 แสดงภาพบรรยากาศที่วางการทําสมาธิแบบเด่ียว 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

142 

 
 

ภาพท่ี 93 แสดงทัศนียภาพโดยรวมของEnlightened Place (1) 
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ภาพท่ี 94 แสดงทัศนียภาพโดยรวมของEnlightened Place (2) 
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ภาพท่ี 95 แสดงทัศนียภาพโดยรวมของEnlightened Place (3) 
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ภาพท่ี 96 แสดงมุมมองตางของหุนจําลองโครงการ Enlightened Place (1) 
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ภาพท่ี 97 แสดงมุมมองตางของหุนจําลองโครงการ Enlightened Place (2) 
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บทที่ 7 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคนหนหาทฤษฎีที่เกีย่วกบัปรากฏการณของแสงธรรมชาติ

ในสิมอีสานทีส่งผลตอการรับรู ที่ใหผลทัง้รูปธรรมและนามธรรม เพื่อจะสรางกระบวนการใหเกิด

แนวคิดในการประยุกตสารัตถะในอดีตจากแสงในสิมอีสานใหมีความหมายอีกคร้ังหนึ่งผานที่วาง

ของสถาปตยกรรมรวมสมัยในบริบทปจจุบัน โดยมีวธิีการศึกษาคือ 

1. ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมของสิมอีสานและความสัมพันธกับบริบท 

2. ศึกษาแสงและที่วางในสถาปตยกรรมสิมอีสานและความสัมพนัธกบับริบท 

3. ศึกษาพฤติกรรมของท่ีวางและแสงทีน่าํมาประยกุตใชกับสถาปตยกรรมรวมสมัย 

4. ทาํการออกแบบสถาปตยกรรมจากแนวคิดที่ศึกษามา  

ในการศึกษาทฤษฎีของแสงนั้น นอกจากศึกษาแสงในเชงิวทิยาศาสตรแลวนั้น กย็ัง

ศึกษาในแงของการรับรูตอทีว่างเชนกัน โดยมุงไปที่แสงธรรมชาติที่เกิดจากดวงอาทิตย แสงตรง

จากดวงอาทิตย(Sun Light) เปนแสงที่สองมาจากดวงอาทิตยโดยตรง มีความสวางสงู และ

นอกจากศึกษาเร่ืองแสงก็ศึกษาถึงเร่ืองฉากรับและตัวกลางดวยเชนกนั แสงจะมีลักษณะของ

พฤติกรรมที่แตกตางกนัตามคุณสมบัติของวัตถทุี่แสงสองผานหรือตกกระทบ ลักษณะดังกลาวคือ

คุณสมบัติของแสงที่เกิดข้ึนบนวัสดุตางๆ ทีสํ่าคัญตอการรับรู เชน 

การดูดกลืน (Absorption)  การสะทอน (Reflection)  การสองผาน(Transmission)  

การเกิดเงา (Shadow)  

อีกทั้งยังศึกษาถึงทฤษฎีความสวางที่เกีย่วของกับการมองเหน็ ซึง่เกิดผลจากลักษณะ

ของดวงอาทิตยในเวลาตางๆ ทั้งจาก ซนัชารท (Sun Chart) มมุของรังสีของแสง(Angle Of 

Incidence) ซึ่งมีปจจัยจากลักษณะของแสงธรรมชาติทีป่ระกอบดวยสภาพทองฟาและแสงสะทอน

จากพืน้ผิวเปนสําคัญ  

ปจจัยในการนาํแสงธรรมชาติมาใชงานออกแบบสถาปตยกรรมใหเกิดตามความตอง

คํานึงการเปดชองทีม่ี 3 รูปแบบ การสองผานของแสงดานขาง (Lateral)  การสองผานของแสง
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ดานบน (Zenithal) การสองผานของแสงดานรอบทิศทาง (Global) ซึ่งจะสอดคลองกับรูปแบบของ

การสองผานจากการลักษณะการควบคุมแสงที่สองผานดวยเชนกันและในแงของการรับรูทางตา

แสงยังสามารถสรางอะไรไดอีกมากมาย เชน แสงกับการสรางรูปทรง (Light Revealing Form) 

แสงกับการสรางพื้นที่วาง (Light Revealing Space)  แสงกับทิศทาง (Light and Direction) และ

แสงกับการสรางความหมายในสถาปตยกรรม 

จากการศึกษาถึงแสงและที่วางในสิมอีสานและความสัมพันธกับบริบท บริบทที่รายรอบ

สิมและสงอิทธิพลตอสิมนัน้มีทั้งแบบ อิทธพิลของบริบทกายภาพ (PHYSICAL CONTEXT) 

อิทธิพลของบริบทที่ไมมกีายภาพ (TYPOLOGICAL CONTEXT) ที่กอใหเกิดสิมในรูปแบบตางๆ

ตามสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม ซึง่สิมอีสานนัน้จะมีการสื่อถึงแสง 2 แบบ คือ 

แสงภายนอกรอบสิมดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดแสงสูสิม และใชผนังภายนอกเปนฉากรับเพื่อ

ปรากฏรูปแตมปริศนาธรรมแกชาวบาน ความหมายของแสงเงา และฉากรับที่เกิดข้ึนจึงส่ือถงึ

ความหมายของชาวบาน และแสงภายในสิมที่สรางปฏิกิริยาตอฉากรับภายใน จงึสรางความหมาย

ตอความศรัทธาในพุทธศาสนาที่สมถะ ถอมตน ซื่อ ๆ ตามระบบอาคารแบบอีสานพืน้บานและยัง

สงผลกระทบโดยตรงตอจุดหลักของสิมคือองคพระพทุธรูปภายใน ทัง้สองสภาพแสงนี้มีลักษณะ

การเขาถงึแบบคอยเปนคอยไป 

เมื่อศึกษาถึงทีต้ั่งโครงการออกแบบที่สรุปจากการศึกษามาขางตนจงึสามารถสรุปที่ต้ัง

จากแนวความคิดที่ตองการที่ต้ังที่สามารถตอบสนองที่วางที่เอ้ือตอการเกิดสภาพแสงที่สราง

ความหมายทีป่ระทับใจจากแสงในสิมแหงอดีตสูบริบทปจจุบัน ทัง้แสงเงาจากภายนอกสูแสงเงา

การเปล่ียนถายจนถงึแสงสลวัภายในทีว่างของสิมเอง การเลือกที่ต้ังจึงจับไปที่พืน้ที่ในภาคอีสานที่

ยังมีความสมบูรณที่สามารถบอกเร่ืองราวของแสงในสิมที่ชวนประทบัใจในอดีตไดเปนอยางดี โดย

อาศัยเกณฑ สภาพแวดลอมทางวฒันธรรมที่สวยงาม สภาพแวดลอมที่ต้ังโครงการที่สงบ 

สภาพแวดลอมทางศิลปสถาปตยกรรมทีดี่ จึงมกีารพิจารณาเลือกทีต้ั่งโครงการ ในจังหวัด

มุกดาหาร ณ ชุมชนเลียบแมน้ําโขง หมูบานหวานใหญ อําเภอหวานใหญ โดยต้ังอยูภายในวัดศรี

มหาโพธ์ิ หมูบานหวานใหญ ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม ร่ืนรมย มบีรรยากาศแบบอีสานด้ังเดิม

อยูสูงในบริบทของปจจุบนั อีทั้งยงัมีบริบททีน่าสนใจเอ้ือตอการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยไม

วาจะเปน ทัศนียภาพและมุมมองที่ต้ังโครงการที่สวยงาม  แสงเงาในที่ต้ังโครงการจากแสงอาทิตย

ที่สดใส แสงจากแมน้าํโขง และแสงเงาจากพืชพันธุในทีต้ั่ง ลวนนาสนใจทั้งส้ิน 

เมื่อสามารถสรุปถึงที่ต้ังโครงการไดแลว ส่ิงที่ดําเนนิการตอคือการสรางกระบวนการใน

การหาสารัตถะของแสงในสิมอีสานที่พบปจจัยการเกิดปรากฏการณแสงในดานตางๆ 
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- ปจจัยดานสภาพแสงตอการรับรูทางตา ที่เกิดจากตัวกลางที่เปนที่สรางแสงและเงา 

และฉากรับแสง 

- ปจจัยดานทีว่าง มีลักษณะที่สมถะ พอดีตน อันเกิดจากสรางสรรคจากบริบทแบบพอ

อยูพอกนิ 

- ปจจัยดานการเขาถึงทีว่างดวยสายตา ดวยการใชงานของพื้นทีท่ี่ขาดกันระหวางสงฆ

และฆราวาสแตเชื่อมกันดวยสายตา พืน้ที่สองระดับนี้จงึอยูตามลําดับความบริสุทธิ์ในความเช่ือ

ของชาวอีสาน ที่แบงใหชัดเจนยิ่งข้ึนดวยสภาพแสง 

- ปจจัยดานลําดับของสภาพแสงกับความรูสึกตอที่วางในสิมอีสาน ทีม่ีภายนอกสิมที่

รายรอบสิม เปนจุดทีม่ีแสงจาจากรอบทศิทางเขามากระทบสูการรับรู สูสวนกึ่งภายนอกและภายใน

สิม เปนจุดที่มแีสงเขามาบางลงผลกระทบของแสงตอการรับรูนอยลง และภายในสิม ทีว่างในสิมมี

สภาพแสงที่มดืสลัว 

- ปจจัยดานวสัดุ ที่สวนใหญกอเกิดการกระจายแสงแบบdiffuse reflection ไมมีการใช

วัสดุแบบมันวาว  

ซึ่งเมื่อศึกษาปจจัยการเกิดปรากฏการณแสงในสิมนี้แลว จึงไดทาํการสอดรวมไปกับบริบท

ในที่ต้ังโครงการที่ม ีทิศทางของแสงเงาในที่ต้ังและแสงสะทอนจากแมน้ําโขง เปนบริบทสําคัญ แลว

ทําการออกแบบโครงการสถาปตยกรรม โดยใชหลักการของปจจัยที่ทาํใหเกิดปรากฏการณแสงใน

สิมอีสาน มาประยุกตสูทีว่างใหมใหรวมสมยั โดยมีแนวความคิดในการจัดกิจกรรมและการใชงาน

ในโครงการสูกจิกรรมใหมที่รองรับและสงเสริมกับคุณลักษณะของทีว่างอันเกิดจากการแปล

ความหมายของแสงในสิมอีสาน ที่มกีิจกรรมเดิมเปนการใชเพื่อเช่ือมกจิกรรมระหวางสงฆและ

ฆราวาส และถูกแยกจากกนัดวยสภาพแสง โดยกิจกรรมที่เลือกเปนกจิกรรมการทาํสมาธิแบบ    

กายานุปสสนาดวยเดินจงกรม มีการแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวนคือ 1. การทําสมาธิแบบหมู 2.

การทาํสมาธิแบบเด่ียว โดยสถานที่รองรับกิจกรรมเหลานี้จากแสงในสิมแหงอดีตสูแสงใหมใน

บริบทปจจุบนั เปนโครงการ Enlightened Place 

การพัฒนาจากแนวคิดสูการออกแบบสถาปตยกรรมเร่ิมจากแนวคิดของแสงในบริบท

ของที่ต้ังโครงการมาสวมกบัลักษณะแสงในแตละกิจกรรม โดยแตละสวนจะมีการออกแบบที่วาง

ตามความตองการแสงที่ไมเทากนั 

- การทําสมาธแิบบหมู ลักษณะแสงท่ีใชจะมีความสวางใหเหน็โดยทั่วกัน มีการเชื่อมโยง

ระหวางที่วางภายนอกและภายในดีมาก ประยุกตจากแสงลําดับที่1-2 
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- การเปล่ียนถาย ( transition) ลักษณะแสงที่ใชจะมีความสลัวเปนการเชื่อมระหวางสอง

กิจกรรมของการทําสมาธิแบบกลุมและเด่ียว ประยุกตจาก ลําดับแสงที่3 และเลือกบริบทของแสง

เงาในที่ต้ังโครงการ คือ แสงเงาจากตนโพธ์ิริมแมน้ําโขง ที่มีการทาํการทดลองใสคาความทึบโปรง

ในแตละตารางที่สมมติข้ึนลงบนภาพ ใหกลายเปนผนงัแสดงเนื้อหาของแสงในที่ต้ังได 

- การทําสมาธแิบบเด่ียว ลักษณะแสงท่ีใชจะมีความมืดสลัว เพื่อสรางสภาพความรูสึก

เงียบสงบ ตัดขาดจากธรรมชาติภายนอก ประยุกตจากลําดับแสงที ่4-5 โดยใหการเขาถึงที่วางนี้

เดินลอดผานน้ําเพื่อเปนการรําลึกถึงsense of placeทีม่ี แมน้าํโขงเปนหวัใจ 
 

2. ขอเสนอแนะ 
 

1. ความเชื่อและความศรัทธาของชาวอีสานเปนการผสมระหวางความศรัทธาใน

พระพทุธศาสนาและผีบรรพบุรุษด้ังเดิม ซึง่ในการพัฒนาท่ีวางทางสถาปตยกรรมอีสานรวมสมัยไม

ควรละประเด็นการศึกษาเร่ืองนี้ไป ซึง่ลักษณะเฉพาะตรงนี้สามารถนาํไปพัฒนาตอได เปนประเด็น

ที่ควรศึกษาเพิม่เติม 

2. การศึกษาในเร่ืองการเขาถึงสมาธิไดมีขอจํากัด ทําใหไมสามารถศึกษาไดอยางลึกซ้ึง 

การออกแบบที่วางสวนการทําสมาธิจงึเนนไปที่การพัฒนาที่วางดวยแสง ทําใหเนื้อหาของเร่ือง

ความเขาใจการทําสมาธิไมสามารถรอยเรียงรัดลงไปกับที่วางไดดี 

3. การศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสาน เปนการศึกษาเพื่อประยุกตเร่ืองราวของ

เนื้อหาในแสงที่สรางความประทับใจในสารัตถะของอีสานในอดีตใหทาํหนาที่ในบริบทปจจุบนั ซึง่

ในบริบทปจจุบัน “อีสาน” ไดถูกผูคนอีสานเองลืมไปตามกระแสโลก การศึกษาประเด็นเร่ืองแสงก็

เปนอีกประเด็นทีห่วงัถงึการพัฒนาดวยความตอยอดจากเร่ืองราวในอดีตของอีสานในอดีตให

ปรากฏในปจจุบันอยางไมถกูหลงลืม และมีศักด์ิศรีในแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรม ใหไม

เปนที่ดูแคลนอยางที่ผานมา 

4. ผูศึกษามีความมุงหวงัวา วทิยานพินธเร่ือง ” การศึกษาความหมายของแสงในสิม

อีสาน ” นี้ จะสามารถเปนประโยชนตอผูสนใจใหนําไปศึกษาตอ และสรางขอถกเถียงถึงส่ิงที่ผู

ศึกษาอาจจะตกหลนและมองไมเหน็ประเด็นสําคัญดวยประสบการณความรูอันยังไมกระจางตอ

แนวทางการศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยในบริบทแบบอีสาน ใหเปนการตอยอดภูมิ

ปญญาสูการรังสรรคอยางความเขาใจทีถ่องแทและลึกซ้ึงตอไป 

5.ในสวนของบทท่ี 6 ซึง่เปนบทออกแบบขาดรายละเอียดที่ทําใหมนี้ําหนกัในงาน

ออกแบบมากข้ึน เปนขอเสนอแนะจาก รองศาสตราจารยวีระ อินพนัทัง 
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6. ขาดรายละเอียดของรายละเอียดโครงการ(architectural programming) ทั้งเร่ืองของ

ระยะทางสถาปตยกรรมและจํานวนผูใช ซึ่งจะทําใหพบกับความเหมาะสมในการใชที่วางได เปน

ขอเสนอแนะจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท 

7. ขาดการอธบิายรายละเอียดในแงสถาปตยกรรม ซึ่งควรอธิบายเร่ือง existing user 

และactivity ทําใหเขาใจในเร่ืองสัดสวนของทีว่างไมตรงกันกับผูศึกษา และขาดการระบุการศึกษา

โดยประสบการณของผูศึกษาในที่วางของสิมที่ไปศึกษาจากสถานที่จริง เปนขอเสนอแนะจาก       

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี  พนิิจวรสิน 
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