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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การทดลองสรางที่วางทางสถาปตยกรรมจากสิ่งที่จับตอง
ไมได(Intangible)ซึ่งในที่นี้ไดแก“เงา” และรวบรวมลักษณะทางดานตางๆที่เกี่ยวของกับเงาทั้ง ลักษณะทางกายภาพ
(Physical), ลักษณะทางจิตวิทยา(Psychology) และลักษณะทางสัญลักษณ(Signification)ที่เกี่ยวของกับความหมายใน
เชิงนามธรรมของเงา จากนั้น จึง นําเอาลัก ษณะทั้ งสามนี้ มาวิเ คราะห เพื่ อนํ าไปกํ าหนดเปน แนวความคิด ในการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรม และการออกแบบงานสถาปตยกรรมเชิงทดลองที่สอดคลองกับบริบทแหงที่ตั้งโครงการ
เพื่อนําเสนอเปนทางเลือกของการคนหารูปแบบทางสถาปตยกรรมและที่วางรวมสมัยที่เกิดจากองคประกอบที่ไมมี
ตัวตนในบริบททางสังคมที่เราอาศัยอยู อันเปนที่มาที่ไปของการศึกษาในครั้งนี้
การวิเคราะหและสังเคราะห ไดเลือกที่จะนําเอาการรับรูทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับเงามาเปนเครื่องมือ
หลักในการออกแบบทดลอง โดยพิจารณาจากพื้นฐานที่วาการรับรูเปนปฏิกิริยาที่มนุษยมีตอลักษณะทางกายภาพของ
เงา และยังเปนตนกําเนิดของลักษณะทางสัญลักษณที่เกี่ยวของกับเงาอีกดวย ดังนั้น การรับรูของมนุษยจึงมีความเปน
ตัวกลางที่จะเชื่อมโยงใหเห็นถึงโครงสรางของความสัมพันธระหวางมนุษยและเงาไดอยางแทจริง เมื่อมีเงาเกิดขึ้นเงา
ไดสรางความสัมพันธที่เกี่ยวของกับมนุษย 2 ประการไดแก การปรากฏแกการรับรูทางสายตา เชน การมองเห็น,เงา
เปนภาพเสมือนของความเปนจริง ,การบอกเวลา ,ความกลัว เปนตน ลักษณะที่สองไดแกการสรางขอบเขตในเชิงที่
วางใหมนุษยเขาไปใชสอย ดังนั้นเงาในลักษณะที่สองจึงมีหนาที่เหมือนดังที่วางประเภทหนึ่ง เชน การกําหนดขอบเขต
,การเชื่อมตอ เปนตน
แนวความคิดในการออกแบบงานสถาปตยกรรมเชิงทดลอง ไดสรางการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางที่วาง 2 แบบไดแก ที่วางที่เกิดจากประโยชนใชสอยซึ่งถูกกําหนดใหแสดงตัวตน เกี่ยวของกับการใชสอยที่
ชัดเจนและมีความตองการแสงสวาง กับที่วางแหงเงาซึ่งจะมีลักษณะตรงกันขามทั้งในดานของการใชสอย และการ
แสดงตัวตน โดยทดลองออกแบบสิ่งปดลอม(Enclosure)รวมระหวางที่วางทั้งสอง ที่สามารถสรางใหที่วางทั้งสองชนิด
เกิดขึ้นซอนทับกันหรืออยูคนละตําแหนง แตกตางตามรอบของเวลาในชวง 1 ปและในรอบ 1 วัน การปรากฏขึ้นและ
หายไปของที่วางทั้งสองชนิดกอใหเกิดการรับรูเชิงเปรียบเทียบ เปนเสมือนจังหวะของดนตรี 2 ประเภทที่ทําปฏิกิริยา
ตอกัน เปนดังชีวิตของสถานที่นั้นๆ และเปนดังบทรอยกรองของสิ่งที่ตองการใหเห็นและสิ่งที่ซอนอยู(Explicit&/Implicit)
นอกจากนี้ยังนําเอาองคประกอบของที่ตั้งโครงการบริเวณปอมพระสุเมรุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับของเงาในแงของการสราง
การระลึกถึงตัวตนของสิ่งสําคัญที่เคยมีอยูในสถานที่นั้นไดแก แนวกําแพงเมือง และตนไมดั้งเดิม นํามาสรางเปนสิ่งปก
คลุม(Shelter)ที่แสดงเรื่องราวของการรับรูการปรากฏขึ้นของเงาทางสายตาอีกดวย
ผลที่ไดจากการทดลองทําใหเกิดงานสถาปตยกรรมเชิงทดลองที่เกิดจากที่วางเงา ที่แสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธของ เงา,ที่วาง,เวลา และ การรับรู รวมไปถึงเงาไดเปนตัวกําหนดรูปแบบทางกายภาพที่สรางมันขึ้นมา
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The design process employs the notion of human perception as a main tool to
explore shadow architecture. Perception in this sense involves interaction between human and the
physical aspects of shadow, through human cognition process, shadow’s physical aspects are
translated into abstract meaning. Perception acts as a medium for our understanding of shadow.
Human is related to shadow in 2ways. Firstly, through visual perception such as our sight that
recognizes shadow and relates it to other aspect and concepts such as time, fear. Secondary,
shadow also play a crucial role in the creation of spatial boundary. Thus shadow acts as the creator
of architecture space, generating spatial direction and continuity as well
This process design picked the perception of shadow to be main tool for this trial. By
considered perception is interaction between human and shadow’s physical and it is also the basic
of human cognition process and became abstract meaning at last. The perception itself is indeed
medium for human’s realize through structure of shadow. Human has been related to perception by
2 ways. Firstly, by visual field which appeared to human’s eye such as the represent of virtuality,
memorial, time and sublime. Another one is spatiality issue, shadow as a kind of space which has its
task of space as well.
The conceptual design of this experiment is to differentiate space from shadow
space. The space in this study refer to functional (which related to light), positive and also exposed
space. On the other hand, shadow is related to negative and concealed space. By design Co-shelter
which define both spaces to be appearing at the same and different time. The appearance of two
spaces seem like rhythm of two different beat in music which can be seen as a poetic of explicit and
implicit that create a particular sense of place. Otherwise, the design still use existing shelter of
place like ancient wall and local tree to be innovated new kind of shelter which create the shadow of
memorial as well.
The conclusion of this study is presented with the final design of experimental
architecture demonstrating which shown the relationship between shadow, space, time and
perception, as well as the way shadow can create it own shelter.
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บทที่ 1
บทนํา

ความสนใจในสิ่ ง ต า งๆของข า พเจ า มั ก จะเริ่ ม ต น จากสิ่ ง ที่ ไ ม ส ามารถจั บ ต อ งได
(Intangible) และหลายครั้งมักจะเปนสิ่งที่ผูคนมองขามไป ดวยความเชื่อที่วาสิ่งที่มองไมเห็น
หรือแมสามารถเห็นทวาไมมีความเปนวัตถุที่จับตองไดนั้นมักจะเปนเนื้อหาสําคัญ และเปน
ตัวตน (Identity) ที่แทจริงของสิ่งนั้น มากกวารูปรางภายนอกที่หอหุมมันไว สถาปตยกรรมก็
เชนเดียวกัน ตางก็เกิดจากการรวมตัวกันขององคประกอบ ที่เปนรางกายซึ่งดํารงอยูอยางมี
ตัวตน และปรากฏการณไรรูปตางๆที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูในสถาปตยกรรมนั้นๆ ดังที่มี
คํากลาววา “ถาเริ่มตนศึกษาหรือทําความเขาใจงาน สถาปตยกรรมดวยรูปวัตถุก็จะไดแต
ลักษณะของสิ่งที่เปนวัตถุธรรมเทานั้น ไดแตรูปภายนอกเขาไมถึงเนื้อหา หรือชีวิตวิญญาณของ
งานอยางแทจริง นักปราชญตะวันออกตั้งแตสมัยพุทธกาล ไมวาจีนหรืออินเดียตางก็พิจารณา
งานสถาปตยกรรม จากอากาศทั้งสิ้น1”
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“เงา” เปนองคประกอบหนึ่งในงานสถาปตยกรรม ที่ไมไดมีความเปนวัตถุเมื่อพูดถึง
เงา ผูคนมักมองขามความเปนตัวตนของมันวาเปนเพียงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากแสงสวาง แมแต
กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมที่เราตางคุนเคยกันอยูนี้ ก็เริ่มตนดวยการสราง พื้น ผนัง
หลังคาขึ้นมาเพื่อหอหุมประโยชนใชสอย จากนั้นเราจะมองหาวาสวนไหนที่เราควรจะเจาะชอง
ใหแสงสวางผานเขามา
กระบวนการเหลานี้เกิดจากวิธีคิดที่ใหความสําคัญกับแสงสวาง และเมื่อเรานําเอามา
ใชโดยไมไดพิจารณาถึงสภาพบริบทที่เราอาศัยอยู ในหลายๆครั้งเราจะพบวาผูคนที่เขามาใช
สถานที่นั้นๆ พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ๆมีแสงสวาง และหลบรวมกันอยูภายใตรมเงา ขอสังเกต
เหลานี้ทําใหมีคําถามเกิดขึ้นวา ภายใตบริบทของภูมิอากาศที่เราอาศัยกันอยูนี้ เราควรหรือไม
ที่จะทดลองเปลี่ยนมุมมอง จากการ ใหแสงสวางกับสวนที่เปนเงามืด มาเปนการสรางรม
เงาจากแสงสวางแทน เมื่ออยูทามกลางแสงแดดและความรอน เราจะเริ่มมองหารมเงา และ
1

อนุวิทย เจริญศุภกุล , “อุบายไปสูการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย
จากรากวัฒนธรรมทองถิ่น," อาษา (2541) : 66 - 71.
1

2
ซอนตัวอยูภายใตมัน เงาจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญซึ่งเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจํา
วันของเรา อันหมายถึงการศึกษาเรื่องราวของ”เงา” เสมือนการพยายามที่จะไดรูจักความเปน
ตัวตนของเรามากขึ้นเชนกัน
แรงบัน ดาลใจในความสนใจเกี่ ย วกับ “เงา” ของขา พเจ า นั้ น มาจาก การได อ า น
บทความในหนังสือเรื่อง In Praise of Shadow2 ผูแตงไดเปรียบเทียบใหเห็นถึง ความแตกตาง
ระหวาง ชาวตะวันออกกับชาวตะวันตกไวอยางนาสนใจวา “ชาวตะวันออกถือวา ความมืดใน
ยามค่ําคืนเปนสิ่งที่พึงยอมรับ และถาแสงมีอยูนอยก็ยอมรับวานอย แตชาวตะวันตกจะทําทุก
อยางเพื่อกําจัดความมืด และกอแสงสวางยิ่งขึ้นทุกทีจากเทียนไปสูโคมน้ํามัน จากโคมน้ํามันสู
ตะเกียงกาซ จากตะเกียงกาซสูไฟฟา...”
“เงา” มีความแตกตางกันไปในแตละบริบทที่มันปรากฏอยูเชนเดียวกับแสง แสง
สวางลอดผานเขามาปรากฏตัวเปนรูปรางของชองเปด สวนเงาคือแสงที่ถูกสวนทึบบดบัง ทอด
ลงไปทําใหเกิดปริมาตรของที่วางและความมืดสลัว “ เงา” จึงเลาเรื่องราวของ “การปกปด” เปน
ภาษาของสิ่งที่หอหุม ดังนั้นเมื่อเราพูดถึง “เงา” มันยังสัมพันธไปถึง เรื่องสําคัญอีก 3
เรื่องนั่นคือ บริบท (Context) ในแงของแสง, การสรางสิ่งปกคลุม (Shelter) และที่วาง
(Space) ที่เกิดจากเงา อาจกลาวไดวา โดยความเปนตัวตนของ “เงา” เราสามารถสราง
สถาปตยกรรมแหงเงา (Shadow Architecture) ขึ้นมาได
เงา เปนปรากฏการณ (Phenomenon) ระหวาง ทองฟา + Shelter + พื้นดิน
“เงา” มืด ยังสัมพันธอยูในสุนทรียภาพของงานสถาปตยกรรมไทย ดังที่ปรากฏใน
พระนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดังนี้ “เมื่อวาถึงความคิดสองแสงสวาง จะตอง
สรรเสริญถึงชาวไทยเมื่อครั้งกรุงสุโขทัย......ที่วิหารพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกฉันไปเห็น
ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2435 เวลานั้นยังมิไดปฏิสังขรณ แกไขวิหารใหสวางอยางทุกวันนี้ พอไปถึง
ประตูวิหาร แลเขาไปขางใน ดูที่อื่นมืดหมด เห็นแตองคพระชินราชตระหงานงามเหมือนลอย
อยูในอากาศ เห็นเขาก็จับใจ เกิดเลื่อมใสใน ทันที เพราะเขาทําสองแสงสวางเขาทางประตูใหญ
ดานหนาแตทางเดียว.....เมื่อปฏิสังขรณแลวในวิหารไมมืดเหมือนแตกอน ไปกลางวันไมจับใจ
เหมือนเมื่อไปครั้งแรก”
นอกจากนี้ เงา ยังมีความหมายในเชิงสัญลักษณ เชน สิ่งที่ซอนเรนอยู, ภาพเสมือน
ของความจริง (Allegory of the Cave, Origin of Painting) การปกปกรักษา, จิตวิญญาณ และ
ความลึกลับแบบตะวันออก
เราปฏิเสธไมไดวามนุษยทุกคนตองการแสงสวางเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ แตคง
จะไมใชทุกสถานที่ หรือ ตลอดเวลาที่เราตองการความสวางขาวโพลนสมบรูณแบบ เราสามารถ
2

จูนิจิโร ทานิซากิ, เยิรเงาสลัว, แปลโดย สุวรรณา วงศไวศยวรรณ (อยุธยา :
สํานักพิมพทานตะวัน, 2537 ), 3.

3
ที่จะนั่งลงและชื่นชมกับความมืดสลัวที่สงบเงียบ เริ่มพิจารณาสิ่งตางๆจากภายใน ดวยดวงตาที่
เห็นเพียงเลือนราง จินตนาการของเราจะสามารถโลดแลนไปไมสิ้นสุด ดังที่ ทานิซากิ กลาวทิ้ง
ทายไวในหนังสือเรื่อง In Praise of Shadows ของเขาวา3 “ในคฤหาสนแหงวรรณกรรมนี้
ขาพเจาอยากใหมีชายคา ที่หนาทึบและกําแพงมืดสลัว ขาพเจาจะผลักสิ่งที่ปรากฏออกมา
ชัดเจนจนเกินไป ใหกลับไปอยูในแดนแหงเงาสลัว และปลดเปลื้องสิ่งแตงเติมอันไรประโยชน
ทิ้งเสีย ขาพเจาไมไดเรียกรองใหเปนเชนนี้ไปเสียทุกหนแหง แตบางทีเขาอาจจะยอมใหเรามี
คฤหาสนสักหลัง ที่เราปดไฟใหมืดสลัว และดูซิวาจะเปนอยางไร” คําถามที่ผูเขียนทิ้งทายไว
เปนสิ่งที่ชวนใหคิด จะเปนอยางไรถาเราสามารถสรางสถาปตยกรรมที่ประกอบกันขึ้นจากที่วาง
ของเงามืด
จากเหตุผลที่ กล าวมาทั้ งหมด ขาพเจา เชื่อและมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องราว
เกี่ยวกับ “เงา” โดยตัวของมันเอง เงาที่สามารถกําหนดรูปแบบของพื้นผิวที่ปกคลุมมันอยู และ
สรางใหเกิดปริมาตรของที่วางที่มันทอดทับไป ภายใตบริบทของแสงธรรมชาติในสถานที่นั้นๆ
ขาพเจาเชื่อวาการศึกษาเรื่องราวของสถาปตยกรรมแหงเงา เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการ
คนหาความเปนตัวตนของสถาปตยกรรมในบริบทที่เราอาศัยอยู
2. ความมุงหมาย และวัตถุประสงคของการศึกษา ( Goal and Objective)
2.1 เพื่อศึกษาธรรมชาติของการเกิดเงา ปจจัยและวิธกี ารสรางเงารูปแบบตางๆ
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหการรับรูเงา และการเกิดชุดของความหมายหรือสัญลักษณที่
เกี่ยวของกับเงา
2.3 เพื่ อศึ ก ษาความสัม พั น ธข องเงากับ ที่ว างทางสถาป ต ยกรรม และวิ เ คราะห
กรณีศึกษาสถาปตยกรรมที่นําเงามาใชในการออกแบบ
2.4 เพื่อทดลองสรางกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมที่เกิดจาก องคประกอบ
ซึ่งไมสามารถจับตองได (Intangible) เสนอเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ในการแสวงหารูปแบบทาง
สถาปตยกรรมอันเปนตัวแทนของยุคสมัยในบริบทที่เราอาศัยอยู
3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 สมมติฐานที่วาจากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห ความเปนเงาในมิติทาง
กายภาพ ทางจิตวิทยา และทางความหมายสัญลักษณจะทําใหเกิดความเขาใจในธรรมชาติของ
เงา และลักษณะตางๆแหงเงาขึ้นมาได

3

จูนิจิโร ทานิซากิ, เยิรเงาสลัว, 132.
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3.2 สมมติฐานที่วาเมื่อเราเปลี่ยนวิธีมองเงาโดย ใหเงาเปนจุดเริ่มตนที่จะยอนกลับ
ไปสัมพันธ กับสิ่งอื่นๆ เมื่อวิธีคิด และการอางอิงเกี่ยวกับ “เงา”เปลี่ยนไป จะกอใหเกิดวิธีการ
ออกแบบที่วางอีกแบบหนึ่งขึ้นมา
3.3 สมมติฐานที่วา เมื่อเราเขาใจในธรรมชาติของเงาในดานตางๆ เราจะสามารถ
ทดลอง สรางที่วางที่เกิดจากเงา กอใหเกิดเปนสถาปตยกรรมแหงเงาในบริบทแหงนั้นๆขึ้นมาได
3.4 สมมติฐานที่วา ถาวิธีการออกแบบที่วางทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นนั้น มี
พื้นฐานมาจากบริบทของสภาพแวดลอมที่เราอาศัยอยู จะสรางใหเกิดสถาปตยกรรมใดๆที่
แสดงถึง ความเปนตัวตน และเปนตัวแทนที่แทจริงในบริบทที่เราอาศัยอยู โดยไมตองยึดติดกับ
รูปแบบทางกายภาพแบบเดิม
4. ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษามิติตางๆที่เกี่ยวของกับความเปนเงา ทั้งในดานกายภาพ จิตวิทยา และ ดาน
ความหมายสัญลักษณของเงาที่เกี่ยวของกับมนุษย แลวจึงนํามาสรางเปนสถาปตยกรรม”เงา”
เชิงทดลอง (Experiment) ภายใตบริบทของสภาพแวดลอมตามสถานที่ๆกําหนดในเขตพื้นที่
ภาคกลาง ประเทศไทย
5. ขั้นตอนของการศึกษา
5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
5.1.1 ศึกษารวบรวม จากเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวของทั้งบทความจาก
หนังสือภาษา ไทย, รายงาน, วิทยานิพนธ, งานประกวดแบบ และกรณีศึกษาสถาปตยกรรม ที่มี
การนําเงามาใชเปนสวนหนึ่งของงานออกแบบ โดยมุงเนนไปที่3ประเด็นหลัก ไดแก การเกิดเงา
ในแงของกายภาพ การรับรูสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับเงาและความมืด ความหมายและระบบ
สัญลักษณของเงาที่เกี่ยวของกับมนุษย
5.1.2 ศึกษารวบรวม ความเปนเงาเชิงเปรียบเทียบกับบริบทอื่นๆ จาก
หนังสือภาษา ตางประเทศ,วิทยานิพนธตางประเทศที่เผยแพรใน Internet, ในลักษณะกรณี
ศึกษา โดยมีประเด็นที่ตองคํานึงถึงคือ บริบทของแสงในสถานที่นั้น, การสรางสิ่งปกคลุม, ที่วาง
ใตรมเงานั้นและลักษณะของเงาที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถเขาใจถึงขั้นตอนการเกิดของเงาเปรียบ
เทียบกันในแตละบริบท
5.2 การวิเคราะหขอมูล
5.2.1 การศึ ก ษาเอกสารที่ มี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสั ง เกต, วิ เ คราะห
บันทึก และจัดแบงประเภทของแสง เพื่อนําเอาหลักการมาประยุกตใชในการวิเคราะห และจัด
หมวดหมูขอมูลตางๆที่เกี่ยว ของกับ เงา
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5.2.2 นําเอาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของมาวิเคราะห ความเปนเงาในดาน
ตางๆ เชน ทฤษฎีการรับรูภาพ - พื้น (Figure & Ground) เปนตน
5.3 การออกแบบเชิงทดลอง
5.3.1 นําเอาธรรมชาติและลักษณะของเงาที่เกิดจากการศึกษา มาทํา
การทดลองยอยๆโดยที่ยังไมกําหนด ขอจํากัดทางดานบริบท และลักษณะโครงการ
5.3.2 กําหนดที่ตั้งและรายละเอียดโครงการ โดยพิจารณาเลือกที่ตั้ง
และประเภทของโครงการ ที่มีเนื้อหาสนับสนุนการออกแบบ เพื่อวัตถุประสงคในการการศึกษา
ทดลอง เปนสําคัญ
5.3.3 ออกแบบที่วาง สิ่งปกคลุม เพื่อสรางสถาปตยกรรมเงา ที่สัมพันธ
กับบริบทของแสงธรรมชาติในสถานที่ตั้งที่กําหนด
5.4 การเสนอแนะ จัดเปนผลสรุปรวบรวมขอดีขอเสีย ปญหาและอุปสรรค ตลอดจน
แนวทางในการศึกษาคนควา เพิ่มเติมสําหรับผูที่สนใจในหัวขอการศึกษานี้ตอไป
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 เกิดการรวบรวมองคความรูตางๆที่เกี่ยวของกับเงา ทั้งในดานของกายภาพ
การรับรูสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับเงาและความมืด ความหมายและระบบสัญลักษณของเงาที่
เกี่ยวของกับมนุษย
6.2 เกิดผลการทดลองสถาปตยกรรมเปนแนวทางตัวอยาง สําหรับผูที่สนใจศึกษา
คนควาตอ ไป
6.3 เกิดผลการออกแบบเชิงทดลองในการนําเอา องคประกอบที่จับจองไมไดซึ่งมี
อยูใบริบท ที่เราอาศัยอยู มาสรางสถาปตยกรรมเชิงทดลองเสนอเปนแนวทางหนึ่งในการคนหา
รูปแบบรวมสมัยของสถาปตยกรรมในปจจุบัน
7. ความจํากัดในการศึกษา
7.1 การศึกษาเรื่องแสงในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาจะไมแสดงรายละเอียดของ
ทฤษฎีและคุณสมบัติของแสงทั้งหมด จะคงเลือกเฉพาะเนื้อหาในสวนที่ความสัมพันธเชื่อมโยง
ไปสูเงาเทานั้น บางตอนของการศึกษาจะเปนการเปลี่ยนวิธีมอง “แสง” ที่คุนเคยไปเปนอีกแง
หนึ่งในความเปนเงา
7.2 เนื่องจากการศึกษาเรื่องการเกิดเงา เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนง และ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในรอบวันและรอบป จึงเกิดขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาที่
ใชในการสังเกตและอุปกรณในการทดลองกับสภาพแวดลอมจริง ดังนั้นการทดลองตางๆที่
เกี่ยวของกับแสงธรรมชาติจะใช โปรแกรมในการออกแบบวัตถุ 3มิติ ซึ่งมีความสามารถการ
จําลองสภาพแสงธรรมชาติไดโดยประมาณมาเปนเครื่องมือเพื่อใชสําหรับ

บทที่ 2
ลักษณะทางกายภาพของเงา

เมื่อเริ่มศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งใดๆก็ตาม เราควรจะเริ่มมองไปที่มิติตางๆที่
ประกอบกันขึน้ เปนสิ่งนั้น ซึ่งพอจะจําแนกประเภทของมิติที่ประกอบกันขึ้นเปน “ความเปน”ของ
สรรพสิ่งได 3 ประการไดแก
1. มิติทางกายภาพวิทยาของสรรพสิ่ง (Physical dimension of thing)
2. มิติทางจิตวิทยาของสรรพสิ่ง (Psychological dimension of thing)
3. มิติทางบทกวีของสรรพสิ่ง (Poetic dimension of thing)1
มิติทางกายภาพของเงา ไดแก ลักษณะทางกายภาพของเงาที่เราสามารถ สังเกต
บันทึก องคประกอบตางๆที่ทําใหเกิดเงาขึ้น ไดแก แหลงกําเนิดแสง (Light Source) ,การสราง
สิ่งปกคลุม (Shelter), ลักษณะเงาที่เกิดขึน้ และพื้นผิวตกกระทบ (Shadow and Surface)
1. แหลงกําเนิดแสง (Light Source)
1.1 แสงธรรมชาติ (Natural Light) แหลงกําเนิดแสงในธรรมชาติไดแก แสงจาก
ดวงอาทิตย ซึ่งเปนแหลงกําเนิดพลังงานของชีวิตบนโลก ในแงของการมองเห็น แสงอาทิตยเปน
แสงที่ให คาสเปคตรัมที่ตอเนื่อง2 ซึ่งเหมาะสําหรับใชในการอางอิงความถูกต องของสีตางๆ
แสงอาทิตยมีความแตกตางกันไปในแตและภูมิประเทศ และแตละชวงเวลา ทั้งในแง มุมของแสง
สี และ ความเขม
1.1.1 การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในรอบ1 วันและรอบ 1 ป การ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตยมผี ลกระทบโดยตรงตอการเกิดเงา ในรอบปจะมีชวงเวลาที่เราสามารถ
สังเกตการเปลี่ยน แปลงของดวงอาทิตยไดอยางชัดเจนอยู 4 วันไดแก

1

ทิพยสุดา ปทุมานนท, กําเนิดสถาปตยกรรม , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 15.
2
ธาริณี รามสูต, “การอบรมระยะสั้นการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบแสงสวาง,”
เอกสารอบรมคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 - 22 สิงหาคม 2546.
(อัดสําเนา)
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7
-วันที่ 21 มีนาคม และ 21 กันยายน เรียกวา Equinox คือวันที่ดวงอาทิตยทํามุม 0 องศากับเสน
ศูนยสูตร และโคจรใกลโลกมากที่สุด มุมของดวงอาทิตยในรอบวันของชวงนี้จะมีความสูงชัน
-วันที่ 21 มิถุนายน เรียกวา Summer Solstice ดวงอาทิตยจะทํามุมไปทางทิศ
เหนือมากที่สุด 23.5 องศา
-วันที่ 21 ธันวาคม เรียกวา Winter Solstice จะสังเกตเห็นดวงอาทิตยทํามุมไป
ทางทิศใตมากที่สุด 23.5 องศา3

ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงทางโคจรของดวงอาทิตยในรอบ 1 ป
ที่มา : ฐากูร เกิดแกว, นาฬิกาแดด [Online], accessed 16 October 2004. Available from
http://www. lesaproject.com/lesa/space/celes_sphere_index/sundial/sundial.doc
มนุษยใชการสังเกตการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของจุดอางอิง ที่เกิดจากการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตยมาใชในบอกการเปลี่ยนแปลงของเวลามาแตโบราณ คําที่วา “ตะวันออมขาว” ก็
เกิดจากการสังเกตการเปลีย่ นแปลงของดวงอาทิตยในฤดูหนาวเปรียบเทียบกับตําแหนงของ
สิ่งของที่ตั้งอยูบนพื้นดิน การสังเกตตําแหนงของเงาที่เปลี่ยนแปลง นําไปสูการสรางมาตรวัด
เวลาสําหรับสรางเปนนาฬิกาแดด (Sun dial) การศึกษาเรื่องนาฬิกาแดดทําใหเรามีความเขาใจ
เรื่องทางเดินของดวงอาทิตย หรือ “สุริยะวิถ”ี ความสัมพันธของธรรมชาติ และเรือ่ งของฤดูกาล
ตัวชี้บอกเวลาของนาฬิกาแดดจะตองวางในแนวเหนือ-ใตเสมอ เพื่อสรางเงาที่มา
จากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยจากทิศตะวันออกสูทศิ ตะวันตกในรอบ 1 วัน และจะตองมีการ
3

สมสิทธิ์ นิตยะ, การออกแบบอาคารสําหรับภูมิอากาศเขตรอนชื้น , พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 68.

8
หันดานของสเกลบอกเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตยในฤดูรอนและฤดูหนาว จาก
การทดลองสรางนาฬิกาแดดแบบเกิดแกว4 เพื่อสังเกตการเปลีย่ นแปลงของเงาทําใหสรุปไดวา
การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเงาในรอบวัน ผูสังเกตควรอยูบนแนวแกนเหนือ - ใต สวนการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเงาตามฤดูกาลในรอบป ผูสังเกตควรอยูในแนวแกนตะวันออก ตะวันตก

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบของนาฬิกาแดดแบบเกิดแกว
ที่มา : ฐากูร เกิดแกว, การประดิษฐนาฬิกาแดด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 ตุลาคม 2547.
เขาถึงไดจาก http://www.lesaproject.com/lesa/space/celes_sphere_index/sundial_
making /sundial_making.doc

4

ฐากูร เกิดแกว, การประดิษฐนาฬิกาแดด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 ตุลาคม
2547. เขาถึงไดจาก http://www.lesaproject.com/lesa/space/celes_sphere_index/sundial_
making/sundial_making.doc
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ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงาบนนาฬิกาแดดแบบเกิดแกว
ที่มา : การบันทึกภาคสนาม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547
1.1.2 ลักษณะการกระจายแสงธรรมชาติ
- แสงจากดวงอาทิตยโดยตรง (Sun Light) เปนแสงที่สองลงมาโดย
ตรงจากดวงอาทิตย ใหความสวางและอุณหภูมิสูง เงาที่เกิดจากแสงประเภทนี้จะมีความเขม ให
ขอบเงาที่คมชัด
- แสงสะทอนจากทองฟา (Sky Light) เปนแสงที่เกิดจากการสะทอน
และเกิดการกระจายแสงจากกอนเมฆและอนุภาคเล็กๆในอากาศ เชน ฝุน, ควัน, ไอน้ํา แสงที่
เกิดขึ้นจะถูกลดความเขมของแสงลงไป และมีทิศทางที่กระจัดกระจาย เงาที่เกิดจากแสง
ประเภทนี้จะมีความโปรง เบาไมเขมทึบ เนื่องจากความเขมของแสงที่ลดลง และความกระจัด
กระจายของทิศทางแสง
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ภาพที่ 4 แสดงลักษณะเงาที่เกิดจากแสงจากดวงอาทิตยโดยตรง (ภาพซาย) และ เงาที่เกิดจาก
แสงสะทอนจากทองฟา (ภาพขวา)
ที่มา : การบันทึกภาคสนาม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547
1.1.3 อุณหภูมิสีของทองฟาแตละชวงเวลา แสงธรรมชาติยังมีสีที่
แตกตางกันไปอันเนื่องจาก อุณหภูมิของชวงเวลาในแตละชวงที่อุณหภูมิต่ําแสงจะเปนแสงโทน
รอน เชน แสงสีสมของทองฟาตอนพลบค่ําอุณหภูมิจะประมาณ 3800 - 4,000 K สวนที่อุณหภูมิ
สูงแสงจะออก สีเขียว น้ําเงิน และขาวตามลําดับ เชน แสงทองฟาตอนกลางวันอุณหภูมิจะอยู
ในชวง 5,500 - 7,500K

ภาพที่ 5 แสดงสีของแตละชวงอุณหภูมิแสงเปน มีหนวยเปน Kelvin
ที่มา : ธาริณี รามสูต, “การอบรมระยะสั้นการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบแสงสวาง,” เอกสาร
อบรมคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 - 22 สิงหาคม 2546. (อัดสําเนา)
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1.2 แสงประดิษฐ (Artificial Light) แสงประดิษฐเปนแหลงกําเนิดแสงสวางที่สราง
โดยมนุษยในอดีตเรียนรูที่จะนําเอา ”ไฟ” มาใชสองสวางในชวงเวลาที่ไมมีแสงอาทิตย จากนั้นจึง
พัฒนารูปแบบของการใชไฟใหมีความสะดวกในการใชงานมากขึ้น เชน เทียนไข ตะเกียงน้ํามัน
อยางไรก็ดีเครื่องมือเหลานี้ก็ยังมีขอจํากัดในการใหแสงสวางสําหรับกิจกรรมบางอยาง
จนกระทั่งเมื่อมนุษยรูจักการผลิตพลังงานไฟฟาและการประดิษฐหลอดไฟ ทําใหเราสามารถทีจ่ ะ
ควบคุมการสรางแสงสวางไดดวยตัวเอง แสงที่มนุษยสรางมีความสม่ําเสมอและใหแสงสวางได
อยางตอเนื่อง ขอจํากัดของความมืด – สวาง ระหวางเวลากลางคืน และกลางวันถูกทําใหนอยลง
มนุษยแทบจะสามารถประกอบกิจกรรมทุกๆอยางในเวลากลางคืนไดอยางที่สามารถทําในยาม
กลางวัน
ในปจจุบันหลอดไฟถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและรูปแบบที่หลากหลาย
เชน ลักษณะดวงโคม สีสัน หรือความสวาง ทําใหการออกแบบแสงสวางดวยโคมไฟประดิษฐมี
การพัฒนารูปแบบการประดับ ตกแตง ที่หลากหลายมากขึ้น อยางไรก็ตาม สิ่งที่แสงประดิษฐไม
สามารถที่จะทดแทนแสงธรรมชาตินั้นไดแก “ความเปลี่ยนแปลง” การที่แสงธรรมชาติมีความ
เปนชีวติ ที่สามารถเปลีย่ นแปลงไมแนนอน เปนเสมือนการสื่อสารระหวางมนุษยกับสภาพ
แวดลอม เปนทั้งปรากฏการณและวัฏจักรที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของเวลา ซึ่งผูกพัน
โดยตรงตออารมณของมนุษย
2. การสรางสิ่งปกคลุม (Shelter)
การสรางสิ่งปกคลุม (Shelter) เปนวิธีการพื้นฐานของมนุษยในการแสวงหาการปก
ปองตัวเองจากสภาพแวดลอม (Shelter, n. a shelding or screening structure, esp.against
weather:...5) Shelter เปนตัวกลาง (Medium) ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม Shelterโดยตัว
ของมันเองถือไดวาเปนทั้งสถาปตยกรรม และทั้งตนกําเนิดของสถาปตยกรรมแบบตางๆ
Shelter ที่สรางโดยฝมือของมนุษยมักจะประกอบกันขึน้ จากวัสดุจากธรรมชาติทหี่ า
ไดงาย และมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในทองถิน่ นั้นๆ เชน ชาวเอสกิโมสรางอาคารโดย
กอนหิมะตัดวางเรียงเปนทรงโคงที่เรียกวา “อิกกรู” (Igloo), การใชหนังสัตวในการสรางกระโจม
ของชนพื้นเมืองดั้งเดิมในทวีปอเมริกา, การสรางอาคารดวยหินตัดเปนกอนในทวีปยุโรป, การใช
ไมและวัสดุมุงที่ทําจากหญาในกลุมประเทศหมูเกาะเขตรอนชื้น เปนตน
รูปแบบการนําเอาวัสดุตางๆมาเรียงประกอบกันขึ้นมักจะมีปจจัยอยู 2 ประการ
-ทางดานโครงสราง เชนการเรียงตัวของ หินหรืออิฐเปน Dome หรือ Vault
-ทางดานสุนทรียภาพ เกิดจากการสังเกตการรูปแบบที่มีอยูในธรรมชาติ แลวจึง
นํามาปรับเปลี่ยนสรางเปนลวดลาย ขึ้นมา เชนลายสานของผนังไมไผ ลายเจาะฉลุชองแสง ทํา
5

Charles Knevitt, Shelter (Califonia : Pomegranate Artbooks, 1994), 8.
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ใหเกิดรูปแบบลวดลาย (Pattern) ที่มีลักษณะเฉพาะแตละทองถิ่น ดังนั้นเมื่อแสงสวางสองผาน
ลวดลายนั้นๆเขามาภายใน ยอมกอใหเกิด “เงา”ที่มีรูปแบบเฉพาะของทองถิ่นนั้นๆขึ้นดวย ดัง
ตัวอยาง สถาปนิกชาวญี่ปนุ Toyo Ito นําเอารูปรางของตน Keyaki ซึ่งปลูกอยูเรียงรายถนน
Omotesando มาตัดทอนรายละเอียดแลวนํามาซอนทับจนเกิดเปนลวดลาย (Pattern) สรางเปน
ผิวดานนอกของอาคารซึ่งตั้งอยูบนถนนสายเดียวกันนี้

ภาพที่ 6 แสดงการนําเอารูปรางที่มีอยูในสภาพแวดลอมนั้นมาสรางเปน Shelter ทาง
สถาปตยกรรม
ที่มา : Nuntapon Junngurn, “What’s next…Ito san?” Art4d , no.101(February 2004 ) : 52.
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2.1 คุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวของกับการเกิดเงา
2.1.1 การสองผาน (Transmission) เมื่อแสงสองไปยังพื้นผิวของวัตถุ
ใดๆจะมีปฏิกริ ิยาตอแสงสวางอยู 3 แบบไดแก การดูดกลืน (Absorption), การสะทอน
(Reflection) และ การสองผาน (Transmission) การสองผานทําใหแสงบางสวนสามารถผานไป
ยังดานหลังของวัสดุในปริมาณที่แตกตางกันตามคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิด และกอใหเกิด
ความเขม-จางของเงาที่แตกตางกันดวย

ภาพที่ 7 แสดงปฏิกิริยาที่แสงมีตอวัตถุ ทั้ง 3 แบบ
ที่มา : Lou Michel, Light:The Shape of Space (New York : Van Nostrand Reinhold,
1996), 35.
-การสองผานตัวกลางโปรงใส (Transparent Medium) ตัวกลาง
โปรงใสไดแกตัวกลางที่ผูสงั เกตสามารถมองทะลุไปอีกดานหนึ่งของวัตถุได เชน น้ํา กระจกใส
แสงที่ผานตัวกลางชนิดนี้จะมีทั้งแบบทีส่ งั เกตไดเปนลําแสงแบบเดิม หรือเกิดการหักเหทําให
เกิด แสงและเงา ที่แตกกระจาย ไมเปนระเบียบ (Scatter) เชน เงาของน้ําที่พื้นสระวายน้ํา เงา
ของผนัง glass block

ภาพที่ 8 แสดงตัวอยางการสองแสงผานวัตถุทําใหเกิดลักษณะของแสง-เงาแบบกระจัดกระจาย
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York : Van Nostrand Reinhold,
1996), 35.
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-การสองผานตัวกลางโปรงแสง (Translucent Medium) ไดแกตัว
กลางที่ยอมใหแสงผานไปไดแตผูสังเกตไมสามารถมองผานไปยังอีกดานไดชัดเจน เชน กระจก
ฝา,แผนอะคลิลิกสีขาว แสงที่ผานตัวกลางชนิดนี้จะมีลักษณะกระจาย (DiffuseTransmission)
เบาบาง ทําใหเงาที่เกิดขึ้นดานหลังวัตถุมีลักษณะ โปรงเบา ไมชัดเจน
2.1.2 ลักษณะสิ่งกําบังพื้นฐานสําหรับสรางรมเงา สามารถทําได
หลากหลายวิธีการและวัสดุ แตหลักพื้นฐานทั่วไปของทุกๆวิธีการเกิดมาจากการประกอบกันของ
ระนาบทางนอนและทางตั้ง Shelter แนวนอนเหมาะสําหรับมุมของแสง อาทิตยที่ชันของชวง
เดือน Equinox ทั้งสองชวง หรือสําหรับแสงอาทิตยในชวงเวลากลางวัน สวนShelterทางตั้งมัก
ใชในสวนทีต่ อ งการรมเงาจากแสงแดดที่มีมุมต่ําเชนในชวง เดือนมิถุนายน (Summer Solstice)
และเดือนธันวาคม (Winter Solstice) หรือแสงแดดของชวงเวลาเชาและชวงเย็น

ภาพที่ 9 แสดงรูปแบบของเงาที่เกิดจากการประกอบกันของ Shelter ทางตั้งและทางนอน
ที่มา : สมสิทธิ์ นิตยะ, การออกแบบอาคารสําหรับภูมิอากาศเขตรอนชื้น, พิมพครั้งที่ 2(
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 74.
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2.1.3 คาที่วสั ดุแตละชนิดยอมใหแสงผาน (Transmittance) จะมี
คาอยูในชวง 0.00 - 1.00 คาที่มีความใกลเคียง 1.00 แสงจะสองผานไปไดมากเชน กระจกเงา
สวนวัสดุที่มีคา Transmittance นอยก็จะยอมใหแสงผานไดนอยจนถึงเปนวัสดุทบึ แสงที่คา 0.00
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางวัสดุที่มีคา Transmittance แตกตางกัน
พื้นผิว
Transmittance
กระจกใสหนา 4 มม.
0.90
กระจกใสหนา 6 มม.
0.89
กระจกสี
0.27 - 0.61
กระจกกันไฟ
0.85
กระจกลามิเนต
0.89
โพลีคารบอเนต
0.86
แผนอะคลิลิกใส
0.92
แผนอะคลิลิกสีขาว
0.50
ที่มา : ธาริณี รามสูต, “การอบรมระยะสั้นการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบแสงสวาง,” เอกสาร
อบรมคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 - 22 สิงหาคม 2546. (อัดสําเนา)
นอกจากวัสดุที่ยอมใหแสงผานโดยความโปรงของตัวเองแลว
เรายัง
สามารถนําเอาวัสดุทึบตันมาสรางใหเกิดลวดลายที่ยอมใหแสง สองผานสวนที่เปนชองวางและ
บางสวนถูกกันเอาไว เชน ระแนงไม หรือ ตะแกรงเหล็กฉีกเปนตน
3. เงา และพืน้ ผิวตกกระทบ (Shadow and Surface)
เมื่อแสงถูกวัตถุใดๆบดบัง จะปรากฏเงาขึ้นที่อีกดานหนึ่งของวัตถุนั้น
เสมอเราสามารถรับรูขอบเขตและรูปรางของเงาเมื่อมันปรากฏไปบนพื้นผิวใดๆ การรับรูรูปราง
ของเงายังขึ้นอยูกับการเปรียบตางระหวางพื้นและภาพของความสวางบริเวณรอบๆนั้นซึ่งจะ
กลาวถึงในเรือ่ งการรับรูที่เกี่ยวของกับเงาในบทตอไป
3.1 ประเภทของเงา
3.1.1 Attached Shadow คือเงาที่ปรากฏอยูในวัตถุที่ไมใชดานที่รับ
แสงโดยตรง แตเปนดานอื่นๆที่รับแสงทางออม (Indirect Light) โดยมุมเอียงของผิวหนา
(Face)ที่ไมเทากันในแตละดานทําใหเกิดเงาที่มีความเขมไมเทากัน ในวัตถุที่เปนรูปทรงเหลี่ยม
ความแตกตางระหวางมุมเอียงของดานแตละดานแมจะเพียงเล็กนอย จะทําใหเกิดขอบของแตละ
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ดานที่รับรูไดทันที สวนในวัตถุที่มีพื้นผิวโคง เชน ทรงกลม,ใบหนาคน เงาจะปรากฏใหเห็น
ลดหลั่นกันจากสวนที่มืดที่สดุ ไปยังสวนที่สวางที่สุดในลักษณะพื้นผิวตอเนื่อง โดยทั่วไปใน
แหลงกําเนิดแสงจุดเดียว ผิวหนาดานที่อยูตรงขามกับทิศทางของแสงเงาภายในวัตถุจะเปนสวน
มีความมืดมากที่สุด
3.1.2 Cast Shadow คือเงาที่เกิดจากรูปทรงทึบที่ปด บังแสง ทอดลง
ไปบนพื้นผิวในทิศทางเดียวกันกับแสง เงาแสดงความลึกของที่วางโดยความชัดเจนที่เปลี่ยนไป
ตามระยะทางจากสาย ตา นอกจากนั้น การเปรียบเทียบรายละเอียดของพื้นผิวระหวางภายใน
และภายนอกขอบเขตของเงาก็ยังเปนสิ่งที่บอกถึงความลึกในทีว่ างนั้นๆอีกดวย

ภาพที่ 10 แสดงการเกิดเงาและประเภทตางๆของเงา
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York : Van Nostrand Reinhold,
1996), 39.
3.2 ลักษณะของเงาที่เกิดจากแหลงกําเนิดแสงทัง้ 2 ชนิด เงาในสถาปตยกรรม
ที่เกิดจากแสงธรรมชาติ
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของที่วางตลอดเวลาตามมุมของดวง
อาทิตยที่เปลีย่ นแปลงไป ในเวลาเชาและเย็นดวงอาทิตยทํามุมต่ําเงาที่เกิดจะมีลักษณะยาว สวน
ในเวลากลางวันพระอาทิตยจะทํามุมสูงกับพื้นผิวโลกเงาที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะสั้น และจะมีทิศ
ทางตรงขามกับแสงในขณะนั้น
เนื่องจากดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดแสงที่อยูไกลจากโลกของเรามาก
ดังนั้นเงาที่เกิดในธรรมชาติจะมีลักษณะเปนเสนขนาน (หมายถึงเสนขนานระหวางขอบเงาทั้ง 2
ดาน แตเมื่ออยูใน Perspective ก็ตองเบนเขาหาจุดรวมสายตา เหมือนเสนของรางรถไฟที่ขนาน
กัน) แตกตางจากเสนขอบของเงาที่เกิดจากแสงประดิษฐที่จะกระจายออกเปนรัศมีจากแหลง
กําเนิดแสง
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ภาพที่ 11 แสดงเงาที่เกิดจากแสงอาทิตยมีลักษณะเปนเสนขนาน
ที่มา : Jose’ M Parramo’n, Light and Shade (New York : Watson - Guptill, 1991), 22, 57.

ภาพที่ 12 แสดงเงาที่เกิดจากแสงประดิษฐมีลักษณะเปนเสนรัศมีพงุ ออกจากแหลงกําเนิดแสง
ที่มา : Jose’ M Parramo’n, Light and Shade (New York : Watson - Guptill, 1991), 60, 62.

ภาพที่ 13 แสดงวิธีการหา Perspective ของเงาที่มีแหลงกําเนิดแสง 1 จุด
ที่มา : Jose’ M Parramo’n, Light and Shade (New York : Watson - Guptill, 1991), 61.
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3.3 ระยะหางระหวางองคประกอบตางๆที่มีผลตอการปรากฏรูปรางของเงา
3.3.1 ระยะที่หางมากขึ้นระหวางแหลงกําเนิดแสงและพื้นผิวที่เงา
ตกกระทบ มีผลตอความชัดเจนของขอบเขตของเงา ระยะที่หางมากขึ้นขอบเขตเงาก็ยิ่งพลา
เลือนมากขึ้นเนื่องมาจากแสงจากสภาพแวดลอมขางเคียงกระจายเขามารบกวนความชัดเจนได
มากขึ้น ปจจัยเรื่องระยะหางระหวางสิ่งกําบังกับพื้นผิวที่เงาตกกระทบนี้ สามารถสังเกตเห็นได
จากทั้งแหลง กําเนิดแสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ
3.3.2
ระยะหางระหวางสิ่งกําบังและแหลงกําเนิดแสงทีเ่ ปนแสง
ประดิษฐ มีผลตอขนาดของเงาเนื่องจากการสองสวางของแสงประดิษฐมีลกั ษณะเปนรูปกรวย
และกระจายออกเปนรัศมีดังนั้นระยะที่นอ ยลงระหวางตัวแปรทั้งสองทําใหขนาดของเงามีขนาด
ใหญขึ้น และเล็กลงเมื่อสิ่งกําบังเคลื่อนที่ออกหางจากแหลงกําเนิดแสง สวนแสงธรรมชาติซึ่งมา
จากดวงอาทิตย
ถือไดวามีระยะหางจากโลกมากจนกระทั่งเรารับรูในลักษณะเปนแนวขนาน
ดังนั้นการเปรียบเทียบระยะหางของสิ่งกําบังกับตําแหนงของดวงอาทิตยถือวามีความแตกตาง
นอยมากจนไมมีผลตอขนาดของของเงาที่ปรากฏขึ้น

ภาพที่ 14 แสดงระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสงประดิษฐ - สิ่งกําบัง - พื้นผิว ที่มีผลตอการ
เกิดเงา
ที่มา : การบันทึกภาคสนาม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547
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ภาพที่ 15 แสดงระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสงธรรมชาติ – สิ่งกําบัง - พื้นผิว ที่มีผลตอ
การเกิดเงา
ที่มา : การบันทึกภาคสนาม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547

ภาพที่
16 แสดงระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสงถึงสิ่งกําบัง และระหวางสิ่งกําบังถึง
พื้นผิวที่เงาตกกระทบที่มีผลตอการปรากฏของเงา
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3.4 อิทธิพลของสีจากสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเกิดเงา สีที่ปรากฏในเงา
ภายในวัตถุ (Attached Shadow)
จะถูกทําใหหมนลงตามความเขมของเงาที่มีความเขมไม
เทากันในแตละผิวหนา (Face) และ สีที่ปรากฏใน Cast Shadow จะถูกทําใหหมนลงมากที่สุด
ดังนั้นผูออกแบบทีต่ องการใหการรับรูของสีที่ปรากฏตอสายตามีคาใกลเคียงกับสีที่ตั้งใจไว
จะตองมีการชดเชยคาของสีทั้งคาของ Value และ Saturation เชน สีของผนังดานที่มีหนาตาง
หันสูทองฟาดานทิศเหนือ จะมีความหมนของสีกวาดานอื่นๆดังนั้นจึงตองมีการชดเชยสีโดยให
คา Value สวางขึ้น 2 ขั้น และคา Saturation สวางขึ้น 4 ขั้นตาม Diagram ของ Munsel6

ภาพที่ 17 แสดงการแบงคาของสีตาม Munsell System
ที่มา : Lou Michel, Light : The Shape of Space (New York :Van Nostrand Reinhold,
1996), 171.
เราสามารถแบงประเภทของสีที่ปรากฏภายในวัตถุที่มผี ลตอเงาได 3 ประเภทไดแก
-Local Color
ของตัววัตถุทปี่ ราศจากการรบกวนจากปจจัยอื่นๆ
-Tonal Color
เดิมของวัตถุที่ถูกผสมดวยความเขม-ออนของเงา หรือผสมกับ
สีที่สะทอนมาจากวัตถุอื่น
-Atmospheric Color
ในบรรยากาศเชน สีสม ของทองฟาในยามเชาและเย็น หรือสี
ฟาของทองฟาตอนกลางวันที่เขาไปผสมกับสีภายในวัตถุ

6

Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York :Van Nostrand
Reinhold, 1996), 97.
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ภาพที่ 18 แสดงประเภทของสีที่ปรากฏอยูในเงา
ที่มา : Jose’ M Parramo’n, Light and Shade (New York : Watson - Guptill, 1991), 66.
3.5 คาตางๆที่ใชจําแนกคาความมืด-สวาง การวัดคาความมืด-สวางมีหนวยวัด
อยูหลายประเภทที่เราควรตองรู บางประเภทยังเกี่ยวของไปถึงอัตราสวนความมืดของภาพและ
พื้น ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป
3.5.1 Illuminance คือ ปริมาณแสงสวางที่ตกลงบนพื้นผิวหนึ่งๆ มีหนวย
วัดเปน Lux (lx, ลักซ) มักใชเปนคามาตรฐานในการบอกปริมาณแสงสวางที่เหมาะสมกับพื้นที่
ประกอบกิจกรรมประเภทตางๆ เชน ทางสัญจรทั่วไปควรมีคา Illuminance ไมนอยกวา 150 lx
3.5.2 Luminance คือ คาความสวางทีส่ ะทอนออกมาจากผิววัตถุเมื่อแสง
ตกกระทบวัตถุนั้นๆ หรือ บางกรณีที่ผิววัตถุสามารถเปลงแสงออกมาได เชน ผิวของหลอด
ฟลูออเรสเซนต Luminance มีหนวยเปน Candella per Square Metre (cd/m²) เนื่องจาก
Luminance เปนคาทีส่ ายตาของเรามองเห็น ดังนั้นในการออกแบบจึงควรพิจารณาที่คา
Luminance ไมใชคา Illuminance (...Always keep in mind: Design with Luminance ; do not
design with Illuminance ) 7

ภาพที่ 19 แสดงการเกิด Illuminance และ Luminance
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York :Van Nostrand Reinhold,
1996), 32.
7

Lou Michel, Light :The Shape of Space, 32.
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3.5.3 Brightness Levels เปนการจําแนกคาความสวางที่ตามองเห็น
โดยมีหนวยเปน fl(1 cd/m² = 0.29fl) คา Brightness ชวงทีต่ าสามารถมองเห็นรายละเอียด
ตางๆไดแกชว ง 1 - 10,000 ชวงทีถ่ ูกกําหนดใหเปน “เงา” ไดแกชวงความสวางทีต่ ่ํากวา 1fl (ถา
เปลี่ยนเปนคา Luminance จะนอยกวา 3.45 cd/m²) อยางไรก็ตาม Brightness เปนเพียงวิธี
บอกคาความสวางของวัตถุนั้นๆเพียงวัตถุเดียว การที่เราจะสามารถมองเห็นวัตถุใดๆจะตองมี
เรื่องการเปรียบ เทียบ ความตาง (Contrast) กับวัตถุอนื่ หรือสภาพแวดลอมมาเกี่ยวของ สัดสวน
ของความสวางระหวางวัตถุ และ สภาพแวดลอมนี้เราเรียกวา Luminance Ratios

ภาพที่ 20 แสดงคาความสวางของแหลงกําเนิดแสงแบบตางๆ
ที่มา : Egan, M.David, Concept in Architectural Lighting (United State of America :
Mcgraw - Hill, Inc, 1976), 23.
3.5.4 Luminance Ratios
คือสัดสวนความสวางระหวางวัตถุ และสภาพ
แวดลอม หรือเราอาจเรียกไดวา ภาพและพื้นหลัง (Figure & Ground) ซึ่งมีผลตอการมองเห็น
และการจําแนกวัตถุ จากภาพที่ 21 เราจะเห็นวาในชองที่ 4 ถาไมมีเสนสีเทาขีดลอมสี่เหลี่ยมเล็ก
ขางในไวเราจะไมสามารถแยกวัตถุออกจากพื้นหลังไดคา Luminance Ratios ที่ชอง 4 มีคา
เทากับ 1:1 ตาม ตารางที่ 2
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ภาพที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบ Luminance Ratios
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York :Van Nostrand Reinhold,
1996), 14.
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบ Luminance Ratios
Position Number
Background Luminance Rato of Interior Square
(cd/ft²)
to Background
8.9 : 1
4.68
1 (Black)
2.63 : 1
15.87
2
1.54 : 1
27.02
3
1 :1
4 (Middle Grey) 41.7
0.65 : 1
64.46
5
0.47 : 1
88.58
6
0.37 : 1
113.0
7 (White)
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York :Van Nostrand Reinhold,
1996), 33.
ตารางที่ 3 แสดง Luminance Ratios ทีม่ ีผลตอการรับรูตางๆกัน
2 :1
งายตอการรับรูความแตกตางระหวางพืน้ ผิวทั้ง 2 แบบ
3 :1
สรางจุดสนในขึ้นบนพื้นผิวที่เปน Background
10: 1
สรางจุดสนใจที่มีพลัง มีความขอบเขตทีช่ ัดเจนแยกออกจาก
Background
25: 1
ความContrast เปรียบไดกับทองฟาทางทิศเหนือ หรือ แหลงกําเนิด
แสงสวางใดกับ พื้นผิวที่มสี ีเขมสนิท
40: 1
ไมควรเกินคานี้เพราะจะทําใหคาความแตกตางมากเกินกวาที่สายตา
จะมองเห็นได
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York :Van Nostrand Reinhold,
1996), 34.

บทที่ 3
ลักษณะทางจิตวิทยาที่เกีย่ วของกับเงา

ลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตางๆไดแก การตอบ
โตที่เปนปฏิกริ ิยาระหวางความสัมพันธของของจิตใจของมนุษยกับสภาพแวดลอมนั้นๆ ผานทาง
การรับรู (Perception) โดยประสาทสัมผัสดานตางๆ
การรับรูเงาที่เกี่ยวของกับการเกิดที่วางนัน้ เกิดจากการรับรูทางสายตา (Visual
Perception) เปนสําคัญ ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูศกึ ษาจะมุงศึกษาเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับ เงา, ความมืดหรือการรับรูความเปรียบตาง และ ความรูสกึ ที่เกิดจากการอยูในสภาวะที่
ครอบคลุมโดยเงา
นอกจากนี้ยังมีการรับรูที่วางอีกประเภทหนึ่ง ไดแก การรับรูที่วางจากอุณหภูมิ
(Thermal space)1 โดยประสาทสัมผัสทางผิวหนัง เราสามารถรับรูความแตกตางระหวางสวนที่
เปนแสง และเงามืดไดจากการสัมผัสพื้นผิวที่มีอุณหภูมิแตกตางกัน อยางไรก็ดีการรับรูที่วาง
จากอุณหภูมิยังคงเปนเรื่องที่มีขอจํากัดในแงของขอมูลสําหรับการคนควา และยังเปนประเด็นที่
ไมชัดเจนในแงของการศึกษาทางสุนทรียศาสตร ดังนัน้ การศึกษาเรือ่ งจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับเงา
นี้ ผูศึกษาจะมุงไปที่การรับรูที่เกิดโดยการมองเห็นแตเพียงอยางเดียว
1. การรับรูทางการมองเห็น (Visual Perception)
การรับรูทางการมองเห็นมีความสําคัญและมีบทบาทมากที่สุดตอการเกิด
พฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอม เรารับรูการเปลี่ยนแปลงของที่วาง และเวลา ผาน
ทางการมองเห็น ประเด็นสําคัญๆที่เกีย่ วของกับการรับรูทางการมองเห็นที่เกี่ยวของกับการรับรู
เงา ไดแก ความจําเปนทีม่ นุษยจะตองมีการรับรูทางสายตา, การจัดระเบียบการรับรู, และการ
รับรูความลึก
1.1 ความตองการของมนุษยที่เกี่ยวของกับการรับรูทางสายตา (Biological
Needs for Visual Information )
1.1.1 ความตองการในเรื่องตําแหนงทิศทาง (The Need
for Orientation) ความตองการในการรับรูเรื่องตําแหนงทิศทางเปน สัญชาตญาณในการปกปอง
1

เลอสม สถาปตานนท, องคประกอบ : สถาปตยกรรมพื้นฐาน, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : อัลลายด พริ้นเตอร, 2545), 57.
24

25

ตัวเองของมนุษย ความระมัดระวังในเรือ่ งตําแหนงที่ตั้งจะเตือนใหเราตื่นตัวอยูเสมอ แมกระทั่ง
เวลาที่เรานอนหลับ, เคลือ่ นที่หรือแมแตหยุดนิ่ง ความตระหนักรูถ ึงตําแหนงของเสนแนวระดับ
เปนเรื่องที่จําเปน ”Awareness of the Horizontal is important2” เมื่อเราอยูในที่ๆเสนแนว
ระดับไมชัดเจนเชน สภาพอากาศที่เต็มไปดวยหมอก เราจะรูสึกสูญเสียการรับรูต าํ แหนงของเรา
และจะรูสึกอึดอัดไมสบายใจ

ภาพที่ 22 แสดงสภาพแวดลอมที่มนุษยไมสามารถมองเห็นเสนแนวระดับ
ที่มา : William M.C. Lam, Perception and Lighting as Formgivers for Architecture (United
State of America : Mcgraw - Hill, Inc, 1977), 22.
1.1.2 ความตองการในการรับรูการเปลี่ยนแปลงของเวลา (The
Need for Time Orientation) มนุษยมีความตองการ การรับรูทางสายตาเกี่ยวกับจังหวะการ
เปลี่ยนแปลงระหวาง กลางวันและกลางคืน, การเปลี่ยนเวียนกันของฤดูกาล, ชวงเวลาสั้นยาว
ของแสงอาทิตยในแตละวัน เมื่อมนุษย สังเกต สะสม ประสบการณของความเปลี่ยนแปลงตางๆ
ที่เกิดขึ้น เริ่มเรียนรูและบันทึกอยูในสัญชาตญาณของเขา จนกระทั่งกลายเปน”ความคาดหวัง”
ของระดับความสวางในสภาพแวดลอมที่ควรเปนในชวงเวลานั้นๆ เชน เมื่อเราเดินออกไป
กลางแจงในเวลาบาย เราจะรูสึกผิดหวังทันทีถาหากพบวา ทองฟาภายนอกเต็มไปดวยเมฆ มืด
ครึ้ม นั่นเพราะเรา”คาดหวัง”ที่จะเห็นแสงแดดที่สวางไสวของเวลาชวงบาย
1.1.3 ความตองการรับรูความเปนรูปทรงของวัตถุที่เกิดจากคา
แสง-เงา (The Need for Consistancy between Lighting Gradients and Structural Forms)
2

William M.C. Lam, Perception and Lighting as Formgivers for Architecture
(United State of America : Mcgraw - Hill, Inc, 1977), 21.

26

แสงสวางจากดวงอาทิตยทาํ ใหมนุษยสามารถมองเห็นสภาพแวดลอมและสิ่งตางๆ เมื่อแสงสอง
ไปกระทบวัตถุ กอใหเกิดความความมืด-สวาง ที่ลดหลั่นกันไปตามพื้นผิว เกิดสวนที่สวางทีส่ ุด
(Highlight) และสวนของเงามืด (Shadow) เกิดเปนขอมูลสงสูสมองแปรสูการรับรูมิติของรูปทรง
ขึ้นมา ถาคาความเขม-จางของแสง (Gradient of Light) ของวัตถุนั้นๆสอดคลองกับ ”ความ
คาดหวัง” ของประสบการณการรับรูรูปทรงของเรา เราก็จะรูสึกพึงพอใจ และกลาวไดวารูปทรง
นั้นๆมีความสอดคลองกับธรรมชาติ
1.1.4 ความตองการปฏิสัมพันธกับแสงอาทิตย (The Need for
Contact with Sunlight) การมีปฏิสัมพันธกับแสงธรรมชาติ เปนความพึงใจพื้นฐานของชีวิตของ
มนุษย ถาใหเราอยูในหองที่มีแตเพียงแสงประดิษฐ โดยไมมีแสงสวางจากภายนอก กับหองที่มี
การเจาะชองใหแสงอาทิตยผานเขามา (แตควบคุมไมใหเห็นทิวทัศนภายนอก ซึ่งเปนอีกตัวแปร
หนึ่งในเรื่องนี้) ใหปริมาณแสงสวางเทาๆกัน ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เราจะรูสึกอึดอัดและไม
สบายใจเมื่ออยูในหองแรก นั่นเพราะแสงประดิษฐไมมีการสื่อสารตอบโตกับมนุษย อยางไรก็
ตามแมวาเราจะรูสึกสบายใจมากกวาในหองที่สามารถติดตอกับ แสงจากดวงอาทิตยได นัน่ ก็
ตราบเทาที่ความรอน และความสวางนั้นๆไมรบกวนกิจกรรมของเรา หรือ ทําใหเราอยูในสภาพ
ที่เราไมสามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงแสงที่สองเขามาโดนเราเปนระยะเวลานาน
1.1.5 ความตองการในการมองเห็นสภาพแวดลอม (The Need
for View) มนุษยตองการรับรูและประเมินความเปนไปของสภาพแวดลอมภายนอก ความเปน
ธรรมชาติ,รถยนตทวี่ ิ่งผานไปมา,ผูคน เพื่อคนหาขอมูลและแปลความหมายจากสิ่งนั้น เมื่อเรา
มองไปที่สภาพแวดลอมใดๆ เราจะพยายามใชหลักของการรับรูไดแก การจําแนกกลุมที่
เหมือนกัน(Similarity),การแยกกลุมออกตาม จังหวะ (Proximity), ความตอเนื่อง (Continuity),
การปดลอม(Closure), การแยกพื้นภาพ (Figure & Ground) เพื่ออธิบายถึงโครงสรางของ
สภาพแวดลอมนั้นๆ นอกจากนี้ความตองการรับรูสภาพแวดลอมยังเกี่ยวของไปถึง การตองการ
รับรูเรื่องเวลาจากทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับอารมณ
ความรูสึกของมนุษย
1.1.6 ความตองการมองเห็นเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ (The
Need for Focus on Activities) ความแตกตางของความมืด-สวางในแตละที่ ทําใหมนุษยจัดวาง
กิจกรรมที่เหมาะสมตามลักษณะกิจกรรมนั้นๆ และทําใหเราเรียนรูแยกแยะลําดับความ สําคัญ
ของกิจกรรมแตละประเภท กิจกรรมที่ใหความสําคัญกับการมองเห็นจะตองเนนใหมีแสงสวาง
มากกวาที่อื่นๆ อยางไรก็ดีการใหแสงสวางโดยที่ไมเนนไปที่จุดใดจุดหนึ่ง เชน สภาพแวด ลอม
ที่มีแสงสวางโพลน หรือมีเงามืดสลัวไปหมดทุกสวน ไมทําใหเกิดการรับรูในจุดๆควรสนใจ
กอใหเกิดสภาพแวดลอมที่นา เบื่อ และไมสงเสริมตอการประกอบกิจกรรม
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1.1.7 ความตองการในการกําหนดขอบเขตของแตละบุคคล (The
Need for Definition and Personalization of Territory) ไมวามนุษยกําลังประกอบกิจกรรมใด
อยู อยางตั้งใจหรือไมก็ตาม จะมีแสดงออกถึงอาณาเขตสวนบุคคล (Personal Space) ของแต
ละคนอยูเสมอ อาณาเขตสวนบุคคลเปนความตองการพื้นฐานทางจิตวิทยาของมนุษย ซึ่งมี
ขนาดแตกตางกันในแตละบุคคล และแตละเชื้อชาติ วัฒนธรรม บุคคลๆหนึ่งมักจะพยายามทํา
ใหขอบเขตของตนเอง”เห็น”ไดชัดเจน และมีความแตกตางไปจากที่อื่นๆ ในสถานที่สาธารณะ
เชน หองสมุด หรือสํานักงาน การแบงพื้นที่ออกเปนสวนยอยดวยการใหแสงสวางเฉพาะจุดจะ
ชวยใหผทู ี่เขามาใชสามารถสวมความเปนอาณาเขตของตนเองลงไปบนที่ยอยๆเหลานั้น ทําให
ผูใชรูสึกคุนเคย และงายตอการปรับตัว
1.2 การจัดระเบียบในการรับรู (Organization in Perception)
1.2.1 ภาพและพื้น (Figure and Ground) เมื่อแสงสองไปกระทบวัตถุ
และสะทอนกลับมาสูดวงตาของมนุษย ความตางกันของคุณภาพ และปริมาณของขอมูลของ
ภาพจะถูกรับรูโดยระบบประสาทและถูกบันทึกอยูในรูปของพลังงาน กอใหเกิดการรับรูสิ่งนั้นๆ
ใหกลายเปนรูปรางขึ้นมาได เพราะความแตกตางของขอมูล หรือ ”พลังงาน3” ที่ไมเทากันนี้เอง
ทําใหสวนที่ถกู ประเมินวามีความสําคัญมากกวา ไมวาจะดวยเนื้อหา,ปริมาณของขอมูล,ความ
คุน เคย หรือ สภาวะความใสใจในขณะนัน้ 4 เราจะเรียกสวนนี้วา “ภาพ” (Figure) และ แยกอีก
สวนหนึ่งใหเปน “พื้น” (Ground) ไป การรับรูที่ชัดเจนซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจแกผูมองนั้น
เกิดจากความสัมพันธระหวางภาพและพื้นตางที่เกื้อกูลกัน การเกิดการรับรูในลักษณะพื้น –
ภาพ ไดนั้นเกิดจากเหตุปจจัย 2 ประการไดแก
-หลักความสมบรูณ การรับรูภาพนั้นมีสวนเนื่องมาจากแนวโนมที่
บุคคลจะพยายามมองเห็นสิ่งตางๆเปนสิง่ ที่งายและชัดเจนเปนที่เขาใจได
นักจิตวิทยากลุม
เกสตัลต พบวา ในการรับรูภ าพที่มีลักษณะไมประติดประตอ บุคคลมีแนวโนมทีม่ องเห็นภาพนั้น
เปนรูปรางสมบรูณดวยการปด (Closure) หรือการประสานสวนที่ไมสมบรูณเขาดวยกันกลาย
เปนรูปรางซึ่งการเกิดรูปรางที่มีความหมายก็ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล

3

ทิพยสุดา ปทุมานนท, การจัดองคประกอบและทีว่ างในงานออกแบบพื้นฐาน
( กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค แอนด พับบลิเคชั่น, 2535), 24.
4
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม มูลฐานทางพฤติกรรม
เพื่อการออกแบบและวางแผน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2537), 49.
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ภาพที่ 23 แสดงหลักความ ”สมบรูณ”
ที่มา : ทิพยสดุ า ปทุมานนท, การจัดองคประกอบและที่วางในงานออกแบบพื้นฐาน (กรุงเทพฯ
: 49 กราฟฟค แอนด พับบลิเคชั่น, 2535), 17.
-หลักการรวมกลุม อีกลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษยในดานการมอง
เห็นมีแนวโนมที่จะจัดเอาองคประกอบตางที่มีความคลายคลึงกัน ทั้งในดานรูปราง, ขนาด,
ทิศทาง, สี เปนตน เขาไวดวยกัน และสรางใหเกิดเปน ”ภาพ”ของการรับรูนั้นๆ

ภาพที่ 24 แสดงหลักความ”รวมกลุม”
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York : Van Nostrand Reinhold,
1996), 20.
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การรับรูภาพและพื้นของแสงและเงาที่เปนเสมือนของคูตรงขามกัน ในสถานการณที่
มีทั้งแสงและเงาเกิดขึ้นพรอมๆกัน
บางครั้งเราจะเรียกปรากฏการณนั้นวามีเนื้อหาเกี่ยวกับ
“แสง” หรือบางครั้งเราจะตัดสินไดวาสิ่งที่ปรากฏขึ้นนีเ้ กี่ยวของกับ “เงา”นั่นเปนเพราะหลักการ
ของการจัดระเบียบการรับรูเ รื่องภาพ – พื้น (Figure & Ground) ถาสิ่งที่ปรากฏนั้นมีเงาเปน
ภาพที่โดดเดนออกมาจากพื้น(แสง) เราก็จะเรียกปรากฏการณนั้นวา “เงา” เชน เงาของตนไมที่
ยืนโดดเดี่ยวอยูทามกลางแสงแดด
สิ่งที่จะชวยใหเราเลือกวาในสถานการณนนั้ ๆ สิ่งไหนคือพื้น สิ่งไหนคือภาพไดแก
ขนาด-สัดสวนระหวางพื้น-ภาพ ,ความชัดเจนของรูปรางของภาพ, การสื่อความหมายของภาพ

ภาพที่ 25 แสดงการรับรูแสงที่เกิดจากขนาดสัดสวนระหวางภาพและพื้น

แตในบางสถานการณที่ปจจัยที่กลาวถึงขางตนอาจมีความใกลเคียงกัน กอใหเกิด
ความคลุมเครือในการการรับรูที่เกี่ยวกับแสงและเงา บุคคลก็จะเลือกตัดสินเอาจากความใสใจ
ของตนในขนาดนั้น เชน ในสถานที่เดียวกันบางคนอาจจะมองหารมเงาเนื่องจากเขารูสึกรอน
ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะกําลังใสใจกับรายละเอียดของสภาพแวดลอมที่มองเห็นไดภายใตแสง
สวาง
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ภาพที่ 26 แสดงการรับรูเงาที่เกิดจากการสื่อความหมายของภาพ

ภาพที่ 27 แสดงการรับรูทคี่ ลุมเครือระหวางแสงและเงาทําใหบุคคลเลือกที่จะรับรูต ามความ
สนใจของตน
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1.3 การรับรูความลึก การรับรูความลึกไดแก การที่มนุษยสามารถมองเห็นวัตถุที่
ปรากฏเปนรูปทรง 3มิติ และ สามารถจําแนกแยกแยะความใกลไกลของวัตถุได ความสามารถ
ในการรับรูความลึกไดนั้นเกิดจากสาเหตุสําคัญ คือการมองเห็นดวยตาทั้งสองขาง (Binocular
Cue) การรับภาพจากตาทั้งสองขางดวยมุมที่ไมเทากันเปน ขอมูลสงสูระบบประสาทสรางใหเกิด
การแยกแยะความใกลไกล และลึกตื้นของวัตถุ อยางไรก็ดีถึงแมกวาเราจะมองเห็นดวยตาเพียง
ขางเดียวเราก็ยังสามารถแยกแยะความลึกตื้นของการรับรูไดดวยปจจัยดังตอไปนี้
-การซอนกัน เปนที่เขาใจไดวาการที่วตั ถุหนึ่งบังซอนอีกสิ่งหนึ่ง ทําใหไมสามารถ
มองเห็นวัตถุขางหลังไดอยางสมบรูณนั้น ทําใหเกิดการรับรูไดวา วัตถุแรกนั้นอยูใ กลกวา
-ทัศนียภาพ การเปลี่ยนแปลงทางทัศนียภาพทั้ง 5 แบบไดแก ขนาด, เสนขนาน,
ระนาบทางนอน, ความหยาบละเอียด, ความชัดเจน เปนตัวบงชี้ถึงความใกลไกลของวัตถุนนั้ ๆ

ภาพที่ 28 แสดงความหยาบละเอียดของวัสดุที่มีผลตอการรับรูความลึกทางทัศนียภาพ
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York :Van Nostrand Reinhold,
1996), 25.
-การเคลื่อนไหว ในชีวิตจริงเราเคลื่อนไหวอยูเสมอทั้งการเคลื่อนทีข่ องสายตา และ
รางกาย การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งยอมทําใหเกิดการรับรูภาพที่ตอเนื่องกันไป
แบบหนึ่ง การรับรูความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในขณะที่เราเคลื่อนไหว เชน การสังเกตตําแหนง
ของวัตถุที่เคลือ่ นที่เขาหา หรือถอยหางออกจากเราทําใหเกิดการแปลความ หมายในดานความ
ใกล-ไกลของวัตถุนั้นๆ
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2. การรับรูความมืด และความสวางของวัตถุ
ในหัวขอแรกไดพูดถึงหลักการรับรูทางสายตาโดยทั่วไป ในที่นี้จะโยงให
เห็นถึงผลของการรับรูทางสายตาที่เกี่ยวของกับคาความมืดความสวางของวัตถุ
และ
สภาพแวดลอม รวมไปถึงความรูสึกของการอยูในสภาวะที่มีถูกปกคลุมไปดวยเงา
2.1 การรับรูความเปรียบตางของความมืด – สวาง ระหวางวัตถุและสภาพ
แวด ลอม (Simultaneous Contrast) ถาเรานําเอารูปสี่เหลี่ยมสีเทาวางตรงกึง่ กลาง ของพื้น
ภาพสีขาวและสีดํา รูปสี่เหลี่ยมที่วางอยูในสีขาวจะมองเห็นเปนสีที่เขมขึ้น ในขณะที่รูปสี่เหลี่ยม
ที่อยูในสีดําจะแลดูสวางขึ้นกวาปกติ นัน่ เกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมขางเคียงที่มีผลตอ
การรับรูคาความมืด-สวางของวัตถุนั้นผิดไปจากความเปนจริง

ภาพที่ 29 แสดงอิทธิพลของพื้นหลังที่มีผลตอการรับรูค วามสวางของวัตถุ
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York :Van Nostrand Reinhold,
1996), 13.
มีตัวอยางการนําเอาหลักการการรับรู Simultaneous Contrast มาใชในการ
ออกแบบ เชนเวลาเรามองยอนจากภายในหองออกไปสูภายนอกที่มีแสงสวางจา บริเวณกรอบ
หนาตางซึ่งมักจะประกอบไปดวยรายละเอียดตางๆ เชน ลายไมบนวงกบ หรือบานกรอบ หรือ
ลวดลายประดับตกแตง จะแลดูมืดและไมสามารถรับรูรายละเอียดเหลานั้นได นั่นเพราะลวดลาย
เหลานั้นถูกครอบคลุมดวยอิทธิพลของความสวางที่เปนพื้นหลัง การแกปญหาทําไดดวยการทํา
ขอบผนังบริเวณหนาตางใหลาดเอียง (Splayed Window) เพื่อสรางขอบสีเทา (Middle Grey) ที่
เกิดจากการสะทอนของแสงลงบนระนาบที่เอียง (Slant) ขอบสีเทานี้จะชวยปรับสายตาเราจาก
Contrast ที่รุนแรง และทําใหสายตาของเราสามารถรับรูรายละเอียดที่ตั้งใจไวได
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ภาพที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบระหวางหนาตางธรรมดา กับหนาตางที่มีของลาดเอียง
(Splayed Window)
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York : Van Nostrand Reinhold,
1996), 15.
อีกกรณีหนึ่งที่สถาปนิกนําเอาหลักการเปรียบตางระหวาง ความมืด – ความสวาง
มาใชในงานสถาปตยกรรมคือ ผนังที่กั้นระหวางภายใน และภายนอกของ Banca Populare di
Verona ออกแบบโดยสถาปนิก Carlo Scarpa ซึ่งเมื่อมองจากภายนอกสภาพแวดลอมที่สวาง
กวาทําใหเรารับรูชองเปดทีผ่ นังเปนเสมือนลวดลาย (Pattern) สีเขมบนผนังหินออน แตเมื่อมอง
จากผนังภายใน ซึ่งมีความสวางนอยกวาเราจะเห็นเปนชองเปดเชื่อมที่วางระหวางภายใน และ
ภายนอกเขาดวยกัน

ภาพที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบระหวางผนังภายใน (ซาย) และภายนอก (ขวา) ของ Banca
Populare di Verona โดยสถาปนิก Carlo Scarpa
ที่มา : Clarissa Mendez, of Surface and Shadow [Online], accessed 10 August 2004.
Available from http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-1621183972971
/unrestricted/mendez.pdf.
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นอกจากนี้ยังมีการเกิดภาพลวงตาที่เกิดจากการปรับสายตา ที่เรียกวา Hermann
Grid Effect ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีเมื่อเรามองเห็นการตัดกันของเสนสีขาวที่อยูบ นพื้นหลังสีดํา
หรือ เสนสีดําบนพื้นสีขาว เราจะมองเห็นจุดสีเทาที่ปรากฏระหวางจุดตัดของเสนแตละเสน การ
เกิด Effect นี้จะเกิดเฉพาะขนาดของเสนที่เหมาะสม เมื่อขนาดของเสนใหญขึ้นจุดสีเทาจะคอยๆ
จางลง ปรากฏการณนี้สามารถพบไดในชีวติ ประจําวันทั่วไปเชน เสนตัดกันของกระจกที่มองเห็น
เปนทีเขมดํา โดยมีฉากหลังเปนทองฟาภายนอกที่สวางโพลน

ภาพที่ 32 แสดงภาพลวงตาที่เกิดจาก Hermann Grid
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York : Van Nostrand Reinhold,
1996), 17.
2.2 การรับรูความมืด-สวางของความหยาบละเอียดของพื้นผิว เมื่อแสงที่มี
ความสวางเดียวกันตกกระทบ วัตถุที่มีความขรุขระของพื้นผิวไมเทากัน จะเกิด คาความสวางที่
สะทอนจากวัตถุนั้นกลับมายังตามีคาไมเทากัน พื้นผิวหยาบที่มีความลึกของวัสดุผิวหนามาก จะ
ทําใหเกิดเงาที่มีความชัด คาความสวางจะมีคาต่ํา และสรางความรูสึกในการรับรูวาวัตถุนนั้ อยู
ใกล สวนวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบหรือคอนขางเรียบจะมีคาความสวางจะมีคาสูงและสะทอนแสงได
มากกวา ไมมีรายละเอียดเงาของพื้นผิวเมื่อนํามาวางเปรียบเทียบกันวัสดุที่มีผิวเรียบจะแลดูไกล
ออกไป

ภาพที่ 33 แสดงการรับรูเงาที่เกิดขึ้นในวัสดุที่มีพื้นผิวแตกตางกัน
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York : Van Nostrand Reinhold,
1996), 40.
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มีตัวอยางการรับรูเงาที่ปรากฏบนพื้นผิวบนผนังภายนอกวัดเทพธิดาราม5 ซึ่งทําให
เกิดความรูสึกในการรับรูรูปทรงที่แตกตางกัน
พื้นผิวที่ฉาบเรียบของผนังภายนอกวัดเทพธิดาราม(หลังการบูรณะ)ใหความรูสกึ
เหมือน ผนังฉาบเรียบทั่วไป มีความหนักทึบ พื้นผิวที่ฉาบเรียบของผนังภายนอกวัดเทพธิดา
ราม (กอนการบูรณะ) เกิดเงา (Shading) ที่เกิดจากลักษณะการฉาบของชางสมัยกอน ลักษณะ
เงาที่เกิดขึ้นเปนคลื่นทําใหเกิดความรูสึกวาผนังแลดูนมุ นวล ชวยลดความแข็งกระดาง อาจจะ
เปรียบเทียบใหรูสึกเหมือนเงาที่ปรากฏอยูใตกอนเมฆ สงใหมวลของผนังโดยรวมแลดูเบากวา
ผนังฉาบเรียบของอาคารทั่วๆไป

ภาพที่ 34 แสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นผิว และเงา ของผนังวัดเทพธิดาที่มีผลความรูสึก
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, “การรับรูแสง และสีในงานสถาปตยกรรมไทย,” รายงานวิชา สัญ
ชานทางสถาปตยกรรม (Perception in Architecture) ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. (อัดสําเนา)
2.3 การรับรูขอบเขตของเงากับภาวะความเปนสวนตัว เมื่ออยูในขอบเขตของ
เงาที่ชัดเจนบุคคลจะรับรูไดถึงภาวะความเปนสวนตัว 2รูปแบบไดแก

5

มหาวิทยาลัยศิลปากร, “การรับรูแสง และสีในงานสถาปตยกรรมไทย,” รายงาน
วิชา สัญชานทางสถาปตยกรรม(Perception in Architecture) ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. (อัดสําเนา)
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2.3.1 ความสันโดษ (Solitude)6 คือภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
อยูลําพังเพียงคนเดียวและบุคคลอื่นๆไมสามารถสังเกตเห็นได การไมถูกรบกวนทางทัศนาการ
ความรู สึกทีว่ า ”ไมถูกมองเห็น” เปนการใชเงาสรางพื้นที่สวนตัวขึ้นทามกลาง พื้นที่ที่ถูกมองเห็น
(แสงสวาง) นอกจากนี้เมื่อเราเขาไปอยูในอาณาบริเวณที่ถูกครอบคลุมโดยเงา จะทําใหการรับรู
ทางสายตาของเราทํางานนอยลง ประสาทสัมผัสสวนอืน่ จะถูกกระตุน ใหตื่นตัวมากขึ้น เราจะเริม่
รับรูความเปนไปของโลกจากประสาทสัมผัสทางอื่น เชน การไดยินเสียงรอบๆขาง,สัมผัสทาง
ผิวหนังและการรับรูทางกลิน่
2.3.2 ภาวะนิรนาม (Anonymity)7 เปนสภาวะความเปนสวนตัวที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถปรากฏในสภาพแวดลอมสาธารณะได โดยไมคาดวาจะมีใครรูจัก
หรือจดจําได เชนการรวมอยูในขบวนพาเหรด การปรากฏตัวในถนน หรือสวนสาธารณะ การ
รับรูขอบเขตของเงาจึงเปนการสรางพื้นที่ความเปนสวนตัว (Privacy)
ขึ้นทามกลางพื้นที่
สาธารณะ (Publicity) ที่มักถูกทําใหมองเห็นตลอดเวลา ตัวอยางเชน เด็กเล็กมักจะชอบเลนอยู
ตามพื้นที่เล็กๆในซอกมุมตาง เพราะที่นนั่ เขาสามารถสรางโลกสวนตัวของเขาขึ้นได เรามักจะ
เรียกพื้นที่แบบนี้ตามความคุนเคยของแตละคน และมักไมมีการระบุเฉพาะเจาะจงถึงกิจกรรมที่
อยูในนั้น เชน มุมตึก,ใตถนุ บาน,หลังบาน...เปนตน พื้นที่ๆเกิดจากเงาเหลานี้เปนที่วางที่ซอน
อยูและเปดเผยตัวออกตามชวงเวลา

6

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม มูลฐานทางพฤติกรรม
เพื่อการออกแบบและวางแผน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537), 261.
7
เรื่องเดียวกัน, 262.
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ภาพที่ 35 แสดงการรับรูถงึ ขอบเขตของเงาที่สรางสภาวะความเปนสวนตัว
2.4 ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่ออยูในสภาวะที่ปกคลุมดวยความมืด
(The
Sensation of Visual Gloom) โดยทั่วไปมักเขาใจกันวา ความรูส ึกสลดหดหู (gloomy) เกิด
จากการที่มีเงามืด ในที่วางนั้นๆมากเกินไป ในความเปนจริงการที่ที่วางใดๆจะเกิดความรูสึก
สลดหดหู เกิดจากเหตุผลทีส่ ําคัญ 2 ประการไดแก
2.4.1 การที่คาความสวางนั้นผิดไปจากความคาดหวัง และการรับรู
เวลาทางชีววิทยาของมนุษย (Biological Clock) เชนในเวลากลางวันนาฬิกาในรางกาย และการ
ปรับสายตาของเราจะคาด หวังที่จะเห็นแสงสวาง ดังนั้นเมื่อเราเขาไปในที่ทํางานที่มีแสงสลัวเรา
จะรูสึกไมสดชื่น
อีกตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนไดแก
เมื่อเราเขาไปในรานอาหารที่มี
บรรยากาศของเงามืดในเวลากลางคืน
เราจะไมรูสึกหดหูเพราะสภาพแสงเปนไปตามความ
คาดหวังของเรา
2.4.2 การที่สภาพแวดลอมนั้นไมมีการเนนจุดสนใจ หรือมีการเนนที่
ผิดไปจากสวนที่ควรสนใจ เชน ในวันที่ทองฟามีเมฆมาก (Overcast Sky) ความสวางของ
ทองฟาจะมีมากกวาความสวางของวัตถุและอาคารที่ระดับพื้นดิน ทองฟาที่สวางโพลนซึ่งไมใช
จุดที่ควรสนใจจะดึงความสนใจไปจากวัตถุหรืออาคาร ที่ถูกแสงซึ่งกระจัดกระจายมาจากทองฟา
ลบเงาและความชัดเจนของอาคารออกไป ทัศนียภาพแบบนี้จะทําใหเราเกิดความรูสึกไมสดชื่น
เมื่อเปรียบเทียบกับทองฟาสีเขมในวันทีม่ ีแสงแดด ความสวางและเงาที่คมชัดของวัตถุจะทําให
จิตใจของผูมองถูกกระตุน และทําใหเกิดความรูสึกสดชืน่
การใหแสงสวางโดยไมเนนไปที่จุดที่ใดๆหรือการเกิดการเนนไปยังจุดที่ไมตั้งใจ ทํา
ใหเกิดองคประกอบที่ไมมีการสื่อสารกับผูใช (Informationless Element) กอใหเกิดเปน
สภาพแวดลอมที่ไมนาสนใจ เชน ในสํานักงานที่ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตซึ่งใหแสงสีขาว
กระจัดกระจายสม่ําเสมอแตเพียงอยางเดียว มักจะทําใหเกิดบรรยากาศของการทํางานที่นาเบื่อ
และสลดหดหู
กลาวโดยสรุปก็คือ สภาพแวดลอมที่มืดสลัวโดยตัวของมันเองไมใชสาเหตุที่ทําให
เรารูสึกสลดหดหู แตเปนเพราะสภาพแวดลอมนั้นขาดการสื่อสารกับผูรับรู เราสามารถสรางจุด
สนใจใหเกิดขึน้ ในแสงสลัว (Dull versus Interesting) ไดหลายรูปแบบ เชนโดยการลดแสงสวาง
ลงและเพิ่มความนาสนใจเฉพาะจุดลงไปแทน การใชสี หรือการเนนรูปทรงของวัตถุดวยเงาที่
ชัดเจน

บทที่ 4
ลักษณะทางสัญลักษณที่เกี่ยวของกับเงา

ในบทที่แลวไดกลาวถึง เงาในประเด็นของจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย โดยมุง
ศึกษาไปที่ปฏิกิริยาของมนุษยที่เกิดจากการรับรูดวยการมองเห็น กระบวนการรับรูใดๆก็ตามที่
เกิดขึ้นอยางซ้ําๆกันในชีวิตประจําวัน จะสรางใหมนุษยเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนากลาย
จนเปนระบบสัญลักษณที่เกี่ยวของกับสิ่งนั้นๆขึ้นมา
นอกจากลักษณะทางสัญลักษณที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูแลว จินตนาการ
และความคิดสรางสรรคของมนุษย ก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหเกิดระบบความหมายสัญลักษณทาง
นามธรรมซึ่งเปนเหมือนดังมิติทางบทกวี (Poetic dimension of thing) ของสิ่งนั้น
1. การเรียนรูและการเกิดความหมายสัญลักษณ
การเกิดสัญลักษณ หรือระบบความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไมไดเปนความหมายที่
เกิดจากลักษณะทางกายภาพของสิ่งนั้นโดยตรงเชน เมื่อเราเห็นสีแดง ความหมายของมันมักจะ
มีมากกวาแคเพียง “เปนสีๆหนึ่ง” แตมันไดถูกผูกรวมเขากับความหมายอื่นๆ เชน ความตื่นเตน,
ความรุนแรง, เลือด เปนตน การเรียนรูที่จะนําไปสูการสรางระบบความหมายหรือสัญลักษณ มี
กระบวนการอยู 2 ลักษณะไดแก
1.1 การเรียนรูที่เกิดจากกระบวนการสัมพันธ (Associative Process) เปน
กระบวนการเรียนรูที่เกิดจาก เหตุปจจัย, เงื่อนไข, หรือการตอบสนองตอสิ่งเรา ซึ่งโดยมาก
มักเปนการตอบสนองที่เกิดจากความตองการทางกายภาพของมนุษย ยกตัวอยางเชน หาก
มนุษยอยูกลางแดด จะรูสึกรอนและอาจทําใหไมสบาย บุคคลจึงพยายามหลบแดดโดยการเดิน
ในที่รม1 เมื่อบุคคลเกิดการตอบสนองตอเงื่อนไขนี้ขึ้นบอยๆขึ้น ผนวกกับปจจัยทางความรูสึก
อารมณ และความคิ ดสร า งสรรคข องมนุ ษ ย “ร มเงา” ไดถู กพัฒ นาระบบความหมายใหเ ป น
สัญลั ก ษณ ที่หมายถึ ง “การปกปองคุมครองจากสิ่ งที่มนุษยต องการหลีก เลี่ยง” และเกิ ดการ

1

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม มูลฐานทางพฤติกรรม
เพื่อการออกแบบและวางแผน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537), 109.
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พัฒนารูปความ หมายโดยการผนวกรวมกับชุดของความหมายอื่นเชนคําวา “ใตรมพระบารมี”,
“รมโพธิ์รมไทร” เปนตน
1.2 การเรียนรูที่เกิดจากกระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) นอก
จากการเรียนรูโดยกระบวนการสัมพันธทเี่ กี่ยวของกับวางเงื่อนไขแลว มนุษยยังสามารถเรียนรู
ดวยกระบวนการปญญา การแกปญหา ความทรงจํา เชน ความสามารถในการเขาใจรูปทรงของ
วัตถุจากการเรียนรูเรื่องของ แสง – เงา ที่ตกกระทบวัตถุ หรือการจดจําทิศทางที่เกิดจากทิศทาง
ของแสงและเงาที่ปรากฏในสถานที่นั้นๆ หรือตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนไดแก การเรียนรูวา
เงาที่เคลื่อนไหวอยูบนพื้นภาพของแสงสวางจะคัดลอกรูปรางของสิ่งนั้นๆ ดังนั้นมนุษยจึงนําเอา
หลักการนี้มาเปนวิธีการในการถายทอดเรื่องราวของสิ่งตางๆ เงาในที่นี้จึงมีความหมายของการ
แสดง (Shadow Play) และ ภาพเสมือนของความจริง (Rituality)
กระบวนการเรียนรูทั้ง 2 กระบวนการไดพัฒนา ”เงา” จากสิ่งที่เรารับรูตามสภาพ
ความเปนจริงของมันใหกลายเปนสัญลักษณตางๆที่เกี่ยวของกับมนุษย ทั้งลักษณะโดย
ธรรมชาติของเงาที่เปนเสมือนสิ่งที่จับตองไมได และยังเปนสวนหนึ่งของความมืด (Darkness)
ซึ่งเปนดานตรงกันขามของแสงสวาง สัญลักษณของ “เงา” จึงมักมีเนื้อหาเกี่ยวของกับ สิ่งลึกลับ
,การซอนเรน, กระแสรอง เปนตน
2. เงาในแงสญ
ั ลักษณทเี่ กีย่ วของกับมนุษย
2.1 ภาพเสมือนของความจริง (Rituality) Plato ไดเขียนนิทานอุทาหรณเรื่อง
“Allegory of the Cave” มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักโทษกลุมหนึ่งที่โดนจองจําอยูในถ้ําและถูกบังคับ
ใหหันหนาเขาหาผนังถ้ําตลอดเวลาไมมีโอกาสที่แมแตจะเห็นซึ่งกันและกัน ดานหลังของนักโทษ
กอเปนกองไฟกองใหญ ตลอดเวลาจะมีผูเดินชูสิ่งของเชน สัตว ตนไม เพื่อลอแสงไฟใหปรากฏ
เปน ”เงา” ขึ้นบนผนังถ้ําปรากฏแกหนาของของนักโทษ ดังนั้นสิ่งที่นักโทษจะเห็นตลอดเวลาก็
คือเงาของสิ่งตางๆที่เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตบนผนังถ้ํา เมื่อผานไปเปนเวลานานเขาเหลานั้นก็
จะคอยๆคุนเคยกับ “เงาของความเปนจริง”2 จนกระทั่งยอมรับใหมันเปนความเปนจริงขึ้นมา
อุทาหรณของนิทานเรื่องนี้ตองการชี้ใหเห็นวา เงาที่นักโทษเห็นซ้ําๆกันทุกวันเสมือน
การที่เราใชชีวิตอยูดวยความเคยชินตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กระทั่งมองเห็นวามันเปนสิ่งที่จริงแท จิตใจ
เราจะถูกขังอยูในโลกแหงความคุนเคยและออนแอลงจนไมมีความกลาที่จะกาวออกไปเพื่อแสวง
หาความจริงที่แทซึ่งอยูภายนอกได
2

ทิพยสุดา ปทุมานนท, กําเนิดสถาปตยกรรม, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 28.

40

รูปที่ 36 (ซาย) แสดงภาพจําลองของ Allegory of the Cave
ที่มา : Klaus Henning, The Future of Information and Communication [Online],
accessed 28 July 2004. Available from http://www.zlw-ima.rwth-aachen.de/forschung/
publications/the_future_of_ information_ and_communication.html
รูปที่ 37 (ขวา) แสดงภาพจําลองของ Origin of Painting
ที่มา : Ross Woodrow, Analysis of Images [Online], accessed 12 October 2004.
Available from http://www.newcastle.edu.au/discipline/fine-art/theory/analysis/corinth.htm
2.2 การระลึกถึงสิ่งที่เคยมีอยูในอดีต (Memorial) Corinthian Maid เรื่องราว
ของหญิงสาวที่ชื่อ Ditbutade ซึ่งลอกรูปราง “เงา”ของคนรักของเธอที่ทาบอยูบนผนัง เพื่อเปนที่
ระลึกกอนที่เขาจะตองเดินทางไปสงครามที่เ มืองอื่น เรื่องราวนี้นิยมนํามาใชอธิบายถึ งการ
กําเนิดของการวาดภาพ (The Origin of Painting) ในชวงปลายของศตวรรษที่ 18 ตอ ชวงตน
ของศตวรรษที่ 193 ลักษณะของเงาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือมันจะถายทอดรูปรางของสิ่งที่
สรางมันขึ้น ลงไปบนพื้นผิวนั้นๆอาจเปนชั่วเวลาหนึ่ง หรือทิ้งเปนรองรอยของสิ่งที่เคยอยูตรงนัน้
เชน ผนังที่ถูกสิ่งของตั้งบังแสงเปนเวลานานเมื่อยายสิ่งนั้นออกไป เราอาจรับรูไดถึงรูปรางของ
สิ่งของนั้นบนผนังที่มีสีแตกตางจากบริเวณอื่น
3

Ross Woodrow, Origins in Shadow(a History of Pictures) [Online],
accessed 12 October 2004. Available from http://www.newcastle.edu.au/discipline/
fine-art/theory /analysis/ anal-2.htm
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2.3 แนวคิดแบบกระแสรอง (The other) ในอดีตการแสดงความคิดแตกตางออก
ไปจากความเชื่อใดๆที่คุนเคยโดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนาเปนสิ่งตองหาม ดังนั้นกลุมคนที่มี
แนวความคิดที่แตกตางออกไปเหลานั้นจะตองระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดๆจะตองเก็บซอนใหอยูในวงจํากัด หรือเปนความลับ ดังนั้น
แนวคิดที่แตกตางจึงมักถูกเปรียบเทียบ เปน “เงา” หรือความมืด ซึ่งเปนดานตรงขามกับ “แสง”
ที่เปนเสมือนแนวคิดของคนสวนมาก หรือที่เรียกวา “แนวคิดกระแสหลัก”
ถึงแมปจจุบันการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางใดๆจะถือเปนเรื่องปกติ แต “เงา” ก็
ยังถูกใชเปนตัวแทนทางสัญลักษณของความคิดกระแสรอง เชน Websiteของมหาวิทยาลัยเที่ยง
คืน (Midnight University), ไรในเงา เปนตน
2.4 ระบบเวลา (Time) มีบันทึกที่แสดงวามนุษยรูจักนําเอา ”เงา” มาใชในการบอก
เวลาตั้งแตกอนคริสตกาล B.C.30 Marcus Vitruvius สถาปนิกชาวโรมันไดออกแบบ นาฬิกาแดด
ซึ่งมีรูปแบบแตกตางกัน 13 แบบ ติดตั้งอยูในสถานที่ตางๆใน กรีซ, เอเชียไมเนอร และอิตาลี
ตัวอยางที่เห็นไดชัดและเปนการนําเอาเงาที่เกิดจากสถาปตยกรรมมาใชในการบอก
เวลาไดแก Piazza de Campo ที่เงาของหอคอยพาดลงไปบน Plaza ตรงกลาง เปลี่ยนแปลงไป
ตามชวงเวลา และมีลวดลายของพื้น Plaza เปน scale บอกเวลา

ภาพที่ 38 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงาบน Plaza ของ Piazza de Campo
ที่มา : Marietta S Millet, Light revealing Architecture (U.S.A : A Division if International
Thomson Publishing Inc, 1996), 29.
การรับรูเรื่องเวลาอาจไมไดเกิดจากการอานสัญลักษณที่จําเพาะเพื่อการแสดงเวลา
เทานั้นนั้นแตอาจเกิดขึ้นไดจากความคุนเคยที่เราเขาไปอยูในที่วางที่คลอบคลุมไปดวยเงาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง และรับรูไดถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปรางและขนาดของเงา เชน รมเงาของตนไม
ที่พาดไปบนลานหนาบานที่เปลี่ยนไปในระยะเวลา 1 วัน ดังนั้นการรับรูการเปลี่ยนแปลงของ
เวลาเกิดจากจึงเกิดจากปจจัยหลัก 2 ประการไดแก เงา และตําแหนงอางอิงที่เงานั้นปรากฏขึ้น
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ภาพที่ 39 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงาบริเวณทางเดินสวนแกว ม.ศิลปากร ทีแ่ ตกตางไปตาม
ชวงเวลา
ที่มา : จากการบันทึกภาคสนาม วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
2.5 การคุมครองรักษา (Protection) ภาพวาดปูนเปยกในโบสถ Brancaci แสดง
ใหเห็นถึงความเชื่อของ ชาวคริสเตียนที่เกี่ยวของกับเงา ในรูปเปนภาพของ St. Peter รักษา
ผูปวยโดยการเดินผานและใหเงาทอดไปบนผูปวย
นอกจากนี้ยังมีการอางถึงประโยชนของรมเงา ที่เกี่ยวของกับการปกปอง โดยออม
ในหนังสือเลมที่ 1 ของ Vitruvius ถึงวิธีการจัดระบบผังเมืองโดยพิจารณาถึงการปองกันสิ่งตางๆ
จากความรอน ซึ่งเปรียบ เทียบไดกับ การที่ St. Peter ใชรมเงาของทานปองกัน (หรือ บรรเทา)
ผูปวยจากความรอน หรือ ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความหมายทางนามธรรมของเงาที่เกี่ยวของ
การปกปองคุมครอง ไดแก สํานวนที่วา “ใตรมกาสาวพัฒน” หรือ ”ใตรมพระบารมี” อันหมายถึง
การถูกคุมครองรักษา โดยบุคคล หรือสถาบัน ที่มีอํานาจอยูเหนือกวา
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รูปที่ 40 แสดงภาพ St.Peter รักษาผูปว ยดวยเงาของตัวเองและเงากับองคประกอบของเมือง
ที่มา : Nicola Mongelli, Shadow [Online], accessed 27 July 2004.Available from
http://www.Mongelli 2000.com/nicola/html2/sh1.html
2.6 การละเลนกับเงา (Shadow Play) สันนิษฐานวาการละเลนที่เกี่ยวกับเงานี้มี
ตนกําเนิดมาจาก จากการสังเกตเห็นเงาของสิ่งที่อยูรอบๆกองไฟในยามค่ําคืน เชนรูปรางของ
ใบไม หรือ ผูคนที่นั่งลอมกันอยู
มีบันทึกวามนุษยรูจักการนําเงามาใชเพื่อความบันเทิงมาตั้งแตอดีต โดยชาติแรกที่
เปนตนกําเนิดของการละเลนแบบนี้ไดแก อิยิปต กอนจะแพรหลายไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก ใน
ประเทศไทยก็มีการแสดงที่เกี่ยวของกับเงาที่เรียกวา “หนังใหญ” และ “หนังตะลุง” ซึ่งสันนิษฐาน
วานาจะไดรับอิทธิพลมาอีกตอหนึ่งจาก ชวา และอินเดีย
การละเลนกับเงา (Shadow Play) เกิดจากการนําเอาวัสดุประเภทตางๆ ซึ่งอาจฉลุ
ใหเปนลวดลาย หรือผานกรรมวิธีใหมีความโปรงแสง นํามาสองกับแหลงกําเนิดแสง (Light
Source) กอใหเกิดเปนเงาที่เคลื่อนไหวลงไปบนฉาก (Surface) ที่เตรียมไว ตอมาจึงมีการใส
เรื่องราว ซึ่งอาจเปนนิทานพื้นบาน หรือตํานานที่เลาสืบตอกันมา และกลายมาเปนตนกําเนิด
ของการชมภาพยนตรในโรงฉายอยางในปจจุบัน
การแสดง “หนัง” มักจะแสดงกันในเวลาเย็น เรื่อยไปจนถึงค่ํา ไปจนกระทั่งบางครั้ง
ถึงเชามืด เมื่ออยูในเงามืดความสามารถในการรับรูสภาพแวดลอมรอบๆขางจะลดลง
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ความสนใจของผูชมจะพุงไปที่เงาของตัวหนังซึ่งเคลื่อนไหวบนพื้นผาใบอันถูกฉาบทอดวยแสง
สวาง นําพาใหผูชมหลุดพนจากความเปนจริงรอบๆตัวไปสูโลกของจินตนาการ “เงา”ในที่นี้จึงทํา
หนาที่ทั้งเปน ขอมูล (ตัวหนัง) และสภาพแวดลอมไปพรอมๆกัน

แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธและตําแหนงของเงามืดและแสงในการแสดงหนัง

รูปที่ 41 แสดงการแสดงละครเงารวมสมัยของกลุม พระจันทรพเนจร
ที่มา : Monthatip Suksopha, Next Adventure of the Moon [Online], accessed 27 October
2004.Available from http://www.wanderingmoontheatre.com/wanderingmoon/alliance.asp

45

ภาพที่
42 แสดงลักษณะของหนังใหญ (ซาย) และหนังตะลุง (ขวา)
ที่มา : สุจิตรา มาถาวร, หนังใหญและหนังตะลุง (กรุงเทพฯ : เอส.ที.พี.เวิลด มีเดีย, 2542), 36,
97.
2.7 ความเกรงกลัว (Sublime) ภาพเขียนของ Mark Rothko ศิลปนชาวอเมริกัน
เปนภาพของสีดําสนิทที่ปรากฏบนพื้นผาใบสีขาว ศิลปนตองการสื่อกับผูชมศิลปะถึง ที่มาของ
อารมณดานมืดของมนุษย ความเศราโศก ความหดหู และการกลัวความมืด Rothko กลาววา
กอนที่จะมีศาสนาใดๆอุบัติขึ้นบนโลกนี้มนุษยมีชีวิตอยูรวมกับ ความกลัว(Sublime) ที่มีตอความ
มืด สิ่งที่ Rothko ตองการถายทอดไดแก “เงามืดแหงเมดิเตอริเนียน” ที่เกิดจากแสงอาทิตยอัน
รอนแรงในยามบาย เขากลาววา ในเวลาบายของประเทศแถบเมดิเตอริเนียน ความรอนจากดวง
อาทิตยจะหยุดกิจกรรมตางๆลง เมืองทั้งเมืองจะเต็มไปดวยความเงียบสงบ อยางลึกซึ้ง และนั่น
แหละเราเมื่อมองเขาไปในความมืดของเงา เราก็จะตระหนักไดถึงความรูสึกที่มีตอความมืดที่ฝง
อยูในตัวเราทุกคน
“ There is more mystery in an afternoon shadow than in all the
religions of the world”
นอกจากนี้ยังมีตัวอยางความกลั วที่มนุษยมีตอการปรากฏขึ้นของเงา
ได แ ก ปรากฏการณ สุ ริ ยุ ป ราคา และจั น ทรุ ป ราคา การเกิ ด สุ ริ ยุ ป ราคาเป น ปรากฏการณ
ธรรมชาติที่นากลัวอยางยิ่งสําหรับมนุษยในสมัยโบราณ โดยเฉพาะสุริยุปราคาเต็มดวง เพราะ
คนในสมัยนั้น ยังไมเขาใจถึงสาเหตุของการเกิดสุริยุปราคาที่แทจริงการไดเห็นทองฟามืดมิดไป
ชั่วขณะทั้งๆที่เมื่อครูทองฟายังสวางอยู ตางก็เกิดความเกรงกลัวคิดวาเปนการลงโทษจากพระ
เจาหรือเทพยดาเบื้องบน การปฏิบัติที่แสดงความเคารพบูชาของมนุษยที่ละทองถิ่นที่มีตอ
ปรากฏการณนี้จึงเกิด ขึ้น โดยมีแนวความคิดและการปฏิบัติแตกตางกันไปตัวอยางเชน

46

รูปที่ 43 แสดงภาพ เงายามบายของเมดิเตอรริเนียน ของ Mark Rothko
ที่มา : Nicola Mongelli, Shadow [Online], accessed 27 July 2004. Available from
http://www.mongelli 2000.com/nicola/html2/sh1.html
คนจีนในสมัยโบราณคิดวา สุริยุปราคา หรือจันทรุปราคาเกิดจากมังกรไลเขมือบ
ดวงอาทิตยและดวงจันทร จึงตองจุดประทัดและตีกลองไลเพื่อใหมังกรคายดวงอาทิตยและดวง
จันทรออกมา สวนคนไทยในสมัยโบราณเรียกปรากฏการณนี้วาเกิด "คราส" หรือ "สุริย
คราส"4(คราส แปลวา กิน) ก็มีความเชื่อที่เกิดจากเทพองคหนึ่งชื่อ "ราหู" เกิดความโกรธที่
พระอาทิตยและพระจันทรฟองรองพระอิศวรวา พระราหูกระทําผิดกฎของสวรรค คือแอบไปดื่ม
น้ําอมฤตที่ทําใหชีวิตเปนอมตะ พระอิศวรจึงลงโทษโดยตัดลําตัวราหูออกเปน 2 ทอน พระราหู
จึงทําการแกแคนโดยการไล "อม" พระอาทิตยและพระจันทร ดังนั้นเมื่อเกิดสุริยุปราคาหรือ
จันทรุปราคาครั้งใดผูคนก็จะชวยกันตีเกราะเคาะไม ตีปบ หรือสงเสียงดังๆ เพื่อขับไลพระราหูให
ปลอยดวงอาทิตยและดวงจันทรเสีย นอกจากนี้คนไทยในสมัยโบราณยังเชื่ออีกวา สุริยุปราคานํา
ความโชคไมดีหรือลางรายมาสูโลกเชนเดียวกับการมาของดาวหาง
4

โรงเรียนเบญจะมะมหาราชา , วัฏจักรสุริยุปราคา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22
เมษายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.benchama.ac.th/stdweb/eclipse/know1.html
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รูปที่ 44 แสดงลักษณะการเกิดสุริยุปราคา
ที่มา : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ความเชื่อเกี่ยวกับการ
เกิดสุริยุปราคา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 เมษายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.rit.ac.th/
homepage -sc/charud/scibook /eclipse/index11.htm

บทที่ 5
ความสัมพันธระหวางเงากับที่วางทางสถาปตยกรรม

ผูศึกษาไดเริ่มกระบวนการหาที่มาของลักษณะโครงการโดย
การหาสถานทีๆ่ มี
ปรากฏการณของ เงา เปนองคประกอบเพื่อโดยไดเขาไปทําการสังเกต (Observation) ลักษณะ
เงา และกิจกรรม ที่เกิดขึน้ เพื่อนํามาคนหาความสัมพันธที่เกี่ยวของระหวางเงาและทีว่ าง โดย
เลือกนําเอาหลักการปรากฏการณวิทยามาใชในการบรรยายสิ่งที่ปรากฏเห็น
ไมเฉพาะแกที่
ปรากฏแกสายตาเทานั้นแตตองสามารถโยงความคิดที่มีตอสิ่งนั้นคลอบคลุมในทุกแงมุมที่เปนไป
ได
อีกวิธีการหนึง่ ไดแก การศึกษาจากกรณีศึกษาซึ่งมีลักษณะโครงการที่เกี่ยวของกับ
เงา แลวจึงนํามาวิเคราะหหา ขอดีและขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะการนําเงามาใชในการออกแบบ
ลักษณะโครงการ การใชสอย และความสัมพันธระหวางเงากับที่วางทางสถาปตยกรรม
ในทายสุดของบทนี้เปนการสังเคราะห และรวบรวมประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธระหวางเงาและที่วางทางสถาปตยกรรมซึง่ จะเปนเรื่องที่นําไปสู การกําหนดแนว
ความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมเงาในบทตอไป
1. การสังเกตปรากฏการณเงาที่ปรากฏขึ้นในสถานที่ตางๆ
1.1 ทางเดินบริเวณถนนสําเพ็ง-พาหุรัด เปนทางเดินเทาที่ทอดยาวใน ทิศ
ตะวันออก – ตะวันตก ตั้งแตปลายถนนสําเพ็งดานที่ติดตอกับถนนราชวงศ จนมาสุดที่จุดตัด
ระหวางถนนวานิชกับถนนมังกร ในขั้นแรกผูศึกษาสนใจ รูปรางของเงาที่เกิดขึ้นจากกันสาด
และชายคาตลอดทางเดินที่มีแผงคาขายสินคาอยูทั้งสองฟากทาง เงาที่เกิดจากกิจกรรม เงาที่
เกิดจากตัวอาคาร แสงสวางที่ลอดเขามาจากตรอกซึ่งพุงเขามาทางทิศใต และรูปแบบของสิ่งปก
คลุมตลอดทางเดินที่สรางใหเกิดเงาขึ้น สิ่งที่นาสังเกตของสถานที่นกี้ ็คือ ความสัมพันธระหวาง
เงาและวิถีชวี ติ กิจกรรม เงาของชายคาทีป่ รากฏขึ้นมีความสัมพันธกบั การใชสอยในกิจกรรมการ
คาขายของรานคาและทางสัญจรของผูที่ผานไปมาในยานนี้
1.2 เรือนทับขวัญ จ.นครปฐม เรือนไทยแบบคหบดี เรือนหมูภาคกลางซึ่งแสดง
ลักษณะบานไทยในอดีตที่สมบรูณ จังหวะการวางเรือนในทิศทางตางๆ เงาของตนจันทนที่ปก
คลุม”ชาน”การปกคลุมทีล่ ดหลั่นกันตั้งแต ชาน ระเบียง และภายในหองที่สรางความเขมจางของ
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เงาที่ลดหลั่นกันไป เงาที่ทอดลงบนพื้นไมสีจางสลับกับแสงที่ทาบไปบนผนังไมสี
เขม เงาที่เกิดจากรูปแบบการประกอบขึ้นของผนัง กอนเงาขนาดใหญที่ใตถุนเรือนถูกแตมดวย
เสนแสงที่แทรกผานรอยแยกของพื้นเวนรองลงมายังพื้นดิน เหลานี้เปนเสมือนสารที่สงผานมา
จากอดีต การเลือกใชวัสดุ และวิธีการประกอบสรางใหเกิดเปนสิ่งปกคลุมที่มีชองวางและสวน
ทึบตันเฉพาะที่ซึ่งทําใหเกิดเงาแหงการะระลึกถึงมีความเปนอุดมคติ เรือนทับขวัญเปนเสมือน
พิพิธภัณฑที่สะสม รวบรวม รองรอย (Tracing)ของอดีต ซึ่งขาดการติดตอกับปจจุบัน เต็มไป
ดวยปรากฏการณทางการมองเห็นและความรูสึก แตขาดมิติของกิจกรรมและการเขาไปใชสอย

ภาพที่ 45 แสดงเงาบนทางเดินบริเวณสําเพ็ง-พาหุรัด และลักษณะเงาที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 46 แสดงเงาที่ปรากฏในบริเวณเรือนทับขวัญ จังหวัดนครปฐม
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1.3 บริเวณสวนแกว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
สวนแกวเปนสวน
ประติมากรรมขนาดเล็กรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผาตั้งอยูในแนวขนานกับ อาคารหอศิลปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีทางเดินขนาดโดยประมาณ 2 เมตรขัน้ อยูตรงกลาง บนทางเดินนี้เราจะสังเกต
เห็นปรากฏการณของเงาปรากฏขึ้นไดตลอดวัน เนื่องจากทางเดินนี้อยูในแกนเหนือใต(แนวแกน
บอกเวลาของนาฬิกาแดด) ตลอดทั้งวันเงาของตนแกวและเงาของอาคารหอศิลปจะผลัดกันทอด
ลงไปบนผนังและพื้นทางเดิน เกิดเปนประสบการณเรือ่ งระบบเวลาแหงสถานที่นั้นๆ นอกจาก
นี้ยังเกิดปรากฏการณที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งไดแกการยึดครองที่วางทีเ่ กิดจากรมเงาของอาคาร
และตนไมตามชวงเวลา เปนการใชทวี่ างที่มีลักษณะการใชสอยที่ไมเฉพาะเจาะจง เกิดการตั้ง
คําถามเกี่ยวกับหนาที่ของผนังสวนแกวทีเ่ กิดการซอนทับของความหมายที่ตองการแสดงออก
และความหมายโดยนัย และพัฒนาไปสูก ารกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual
Design) ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป

ภาพที่ 47 แสดงผังบริเวณของสวนแกว
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ภาพที่ 48 แสดงการเกิดเงาลักษณะตางๆในสวนแกว
2. กรณีศึกษา
ตอไปเปนการนําเอางานออกแบบสถาปตยกรรมที่มี “เงา” เปนองคประกอบที่สําคัญ
มาศึกษาถึงทีม่ าที่ไปตางๆ เชน ประเภทของกิจกรรม กระบวนการออกแบบ จนถึงรูปแบบ
สัมฤทธิข์ องงานสถาปตยกรรม และสรุปเปน ขอสังเกตที่สามารถนําไปใชประโยชนได
โครงการที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา มีทั้งผลงานประกวดแบบ และวิทยานิพนธซึ่งลวนแต
เปนงานที่นาสนใจทั้งสิ้น อยางไรก็ดีผูศึกษาตองขออนุญาตนําความคิดเห็นสวนตัว และทฤษฎีที่
สอดคลองกับการศึกษา มาแยกแยะเปนสิ่งที่นาสนใจและขอสังเกตในกรณีศึกษานั้นๆ ความ
คิดเห็นสวนตัวใดๆที่แสดงในที่นี้เปนการแสดงออกดวยเจตนาเพื่อเปนประโยชนแกการศึกษา
“สถาปตยกรรมเงา” ของวิทยานิพนธฉบับนี้ และผูที่สนใจตอไป
2.1 SHADOW : รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 2 การประกวด Experimental Design
หัวขอ “Shelter” ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป พ.ศ.2547
โดย
นายเมธัส ศรีสุชาต, นายณัฐพงศ สีระสาพร, นายวิน จิระกรานนท
2.1.1 ประเภทของกิจกรรม : Multipurposed การใชงานตั้งแตระดับ
การพักอาศัย จนไปถึงกิจกรรมในชุมชนเมือง เชน ศาล, สถานีตํารวจ...ฯลฯ
2.1.2 แนวความคิดและการออกแบบ : กลุมผูประกวดเริ่มตนจาก
การตีโจทย “Shelter” ซึ่งเปนหัวขอการประกวดครั้งนีโ้ ดยเริ่มจากประโยคที่วา “โดยปกติพื้นทีๆ่
มีแสงสวางเราจะเรียกวาภายนอก สวนที่เปนรมเงาจะถูกเรียกวาภายใน” แลวถาเราสรางรมเงา
ที่เหมาะสมกับ Activity ดวย Plane (ซึ่งสวนมากจะเปน Vertical Plane เพื่อรักษาความรูส ึก
ก้ํากึ่งระหวางภายนอก-ภายในอันเปนทีม่ าของคําถาม Do u know where is indoor - outdoor?
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ที่ปรากฏอยูในการแสดงแบบนี้) ที่มีความ สูง - ต่ํา, กวาง – ยาว แตกตางกันกอใหเกิดลักษณะ
ของเงาที่เปลีย่ นแปลงไปตามเวลาที่สัมพันธกับกิจกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตัดสินไดแสดงความคิดเห็นไวบางสวนวา “มีความนาสนใจใชการ
หยิบประเด็นงายๆอยางแสงเงามาแกปญหาเรื่องการสราง Shelter ใชแนวคิดนี้มาพัฒนาแก
ปญหาในเมืองรอนไดจริง”1
ดวยความที่งานนี้เปนงานประกวดแบบประเภท Experimental Design ซึ่งเนนการ
แสดงแนวความคิดที่ชัดเจน และกระชับ ดังนั้นจึงไมไดแสดงรายละเอียดที่ปลีกยอยลงไป ทวา
ในสวนของการนํามาเปนกรณีศึกษาผูศ ึกษาจะขอแสดงความเห็นในแบบ ”’งานสถาปตยกรรม”
ชิ้นหนึ่ง เพื่อใหไดขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษา
2.1.3 ความนาสนใจ และขอสังเกต งานออกแบบเปนการเลาเรื่อง
“เงา”อยางแทจริง การออกแบบสามารถทําใหเงาโดดเดนออกมาไดจากความเปนแสง เมื่อเรา
พิจารณาดูงานสถาปตยกรรมสมัยใหม ประเภทโบสถ เชน the Church of Light ของสถาปนิก
Tadao Ando ที่มีการอางถึงเงาในสถาปตยกรรม2 ทวาสิ่งที่เปนจุดสนใจจริงๆในที่วางนั้นก็ยัง
เปนแสงสวางที่แทรกเขามาโดดเดนอยูทามกลางความมืด เงาจึงไมใชสิ่งที่คนใหความสนใจ และ
เปนเพียงองคประกอบรองที่เสริมใหองคประกอบหลักมีพลังขึ้นมาเทานั้น ในทางกลับกันทําให
เกิดคําถามขึน้ มาวา แลวที่ไหนที่เงาจะแสดงความเปนตัวตนของมันไดเต็มที่ ถาเราใชวธิ ีคนหา
คําตอบโดยการมองแบบยอนกลับ คําตอบก็คือมีแตทๆี่ เต็มไปดวยแสงสวางเทานั้น เงามืดถึงจะ
เดนชัดขึ้นมา และกลายเปนสิ่งที่ผูคนจะตองมองหาทั้งในแงของความจําเปน และตระหนักถึง
ความหมายทีซ่ อนอยูของเงา
อีกสิ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ไดแก
กิจกรรมทุกๆอยางมีความสัมพันธกบั
ชวงเวลาทีเ่ หมาะสม และเงาที่ทอดลงมาจาก Plane ซึ่งออกแบบใหมีขนาด และลักษณะที่
สอดคลองไปกับกิจกรรมนั้นๆเปนความสัมพันธที่นาสนใจมาก
และเกี่ยวของกับพื้นฐานการ
ดํารงอยูของชีวิตมนุษย (ซึ่งแนนอนวาเปนหนาที่พื้นฐานของ Shelterดวย) แตทวาการเลือกใช
Solid Wall มาสรางเงาและพื้นผิวทีเ่ งาตกกระทบ ซึ่งมีลักษณะเดียวทั้งหมด ทําใหเกิดเงาที่มี
ลักษณะเพียงอยางเดียวคือ เงาที่มีขอบคมชัด ในความจริงมีวัสดุหลากหลายทีย่ อมใหแสงผาน
ในปริมาณ และลักษณะแตกตางกัน ซึ่งก็ทําใหเกิดมิตขิ องเงาที่มีความเขมจาง พลามัวออกไปได
1

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, "ผลการประกวดแบบ
Experimental Design,"อาษา, 7 (2547) : 66.
2
“...แสงเพียงอยางเดียวสรางแสงไมได ความมืดจึงทําใหแสงกลายเปนแสงที่เปยม
ไปดวยพลังและศักดิศ์ รี ความมืดซึ่งจุดประกายความสุกสวางเปนสวนหนึ่งของแสงมาแตกําเนิด”
ดูใน ชัยยศ อิษฎวรพันธ, ”วิหารแหงแสง : ปรากฏการณแหงสถานที่,” ธรรมชาติ ที่วาง และ
สถานที่ (กรุงเทพมหานคร : โฟคัลอิมเมจ พริ้นติ้ง กรุป, 2543), 141.
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อีกมากมาย และทําใหเราสามารถ นําเงาเหลานี้ไป กําหนด (Identify) ลักษณะที่วางสําหรับ
กิจกรรมประเภทตางๆใหเหมาะสม และหลากหลายไดอีก
นอกจากมิติในเรื่องวัสดุแลว ทิศทาง (Direction) การแสดงตัวของเงา ก็สามารถทํา
ไดในทิศทาง และระนาบทีน่ อกเหนือไปจากเฉพาะใน Working Plane เทานั้น เงาสามารถทอด
ไปบน Vertical Planeหรือ เกิดจากแสงสะทอนที่พื้นดิน (Secondary Light Source) สิ่งเหลานี้
อาจไมใชประเด็นของการใชสอย แตเปนการมองเงาในแงปรากฏการณ ซึ่งจะทําใหคนเริ่มตน
มองหาคุณคาความเปนเงาทั้งในระดับของวัตถุ และความหมายที่ซอนอยูในสุนทรียภาพ3

ภาพที่ 49 แสดงแนวความคิดและกระบวนการออกแบบของกรณีศึกษา “Shadow”
ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, "ผลการประกวดแบบ Experimental
Design," อาษา, 7(2547) : 66.
3

“...Norberg - Schulz กลาววาในสุนทรียภาพ สามารถแบงออกเปนสองอยางคือ สุนทรียภาพ
จากรูปทรง (Formal Aesthetics)และสุนทรียภาพที่มาจากความหมาย (Symbolic Aesthetics) ”
ดูใน ฐานิศวร เจริญพงค, สรรพสาระจากทฤษฎีสถาปตยกรรมตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 16.
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ภาพที่ 50 แสดงประเภทของกิจกรรมและรูปแบบสถาปตยกรรมของกรณีศึกษา “Shadow”
ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, "ผลการประกวดแบบ Experimental
Design," อาษา, 7(2547) : 68.

55
2.2 ศูนยศิลปะการแสดงหนังตะลุง : พินัย สิริเกียรติกุล วิทยานิพนธสถาปตย
กรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2545
2.2.1 ประเภทของกิจกรรม : ศูนยศิลปะ และสถานทีแ่ สดงการละเลน
หนังตะลุง
2.2.2 แนวความคิดและการออกแบบ : ผูออกแบบเริ่มตน โดยการ
ยกประเด็นขอขัดแยงของการคนหารูปแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย จากการลอกเลียนรูป
แบบประเพณีโดยไมไดพิจารณาถึง วัสดุ และวิธีการกอสรางที่เปลี่ยนแปลงไป และตั้งสมมติฐาน
วาเราจะสามารถสรางสถาปตยกรรมที่มีความเปน”ไทย”ดวยวิธีการอยางอื่นไดหรือไม ถึงตอนนี้
ผูออกแบบไดยกเอาทฤษฎีปรากฏการณศาสตรและการละเลนของไทยที่มีความสัมพันธระหวาง
แสง - เงา มาทดลองสรางสถาปตยกรรมไทยที่เกิดจากปรากฏการณแสงและเงาในการแสดง
หนังตะลุง
ผูออกแบบไดจัดวางผังใหสัมพันธระหวาง ชวงเวลาของกิจกรรม และทิศทางของ
แสงที่เคลื่อนที่ไปตามเวลาในชวง 1 วันโดย “แสงที่ถูกนํามาใชในอาคารเพื่อการสรางปรากฏ
การณแหงแสงและเงานั้น จะผานเขามาทางระนาบหลังคาและผนังโดยใหลอดผานลวดลายของ
พื้นผิว (Surface) ที่หอหุมอาคาร ทั้งที่เปนแผนโลหะฉลุเปนลวดลายของตัวหนัง ผนังโลหะสาน
ลายขัดแตะ ระแนงเหล็กทีเ่ รียงตัวตอกันถี่ๆผนังโครงเครารูปตารางเปนตน เกิดเปนจินตภาพ
ของการหอหุมกอนที่วางทางสถาปตยกรรม ไวดวยพื้นผิวที่มีลกั ษณะโปรง เปน Pattern
ลวดลายตางๆ ใหเกิดขึ้นเปนรูปทรงทางสถาปตยกรรม”4
กระบวนการคิดออกแบบทั้งหมดมีความสมบรูณ
เริ่มตั้งแตการมองเห็นปญหา
เริ่มตนตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอมูลกอนนํามาสังเคราะห จนกระทั่งกลายเปน
ผลสําเร็จ จากกระบวนการทั้งหมดผูศึกษาพอจะสรุปเปนขอคิดเห็นไดดังนี้
2.2.3 ความนาสนใจ และขอสังเกต เงาที่เกิดขึ้นในโครงการ มีความ
หลากหลายทัง้ ที่มาและระดับของความหมาย ซึ่งพอจะแยกแยะได 3ประเภทไดแก
-เงาที่เกิดจากลายฉลุของตัวตะลุง
เปนการหยิบเอารูปแบบของตัว
ละครในหนังตะลุงมาเปน Surface เพือ่ ใหเกิดเงาของตัวตะลุงนัน้ ฉายลงไปยังจุดที่กําหนด ใน
เวลา 9.00 - 10.00 ของแตละวัน เงาที่เกิดขึ้นมีความหมายเดิมตามวัตถุทใี่ หกําเนิด และเปน
การสื่อถึงภาพลักษณ (Image) ของกิจกรรมในโครงการ

4

พินัย สิริเกียรติกุล, ”ศูนยการแสดงศิลปะหนังตะลุง : สถาปตยกรรมแหง
ปรากฏการณแสงและเงา,” หนาจั่ว 1, 1(มกราคม 2547) : 115.
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ภาพที่ 51 แสดงการ Project ตําแหนงแสงเพื่อสรางเงาของหนังตะลุงในเวลา 9.00 - 10.00
ที่มา : พินัย สิริเกียรติกลุ , ”ศูนยการแสดงศิลปะหนังตะลุง : สถาปตยกรรมแหงปรากฏการณ
แสงและเงา, ”หนาจั่ว 1, 1(มกราคม 2547) : 114.
-เงาที่เกิดจาก Pattern ของผนังในสถาปตยกรรมพื้นถิน่ (ภาคใต) เงา
ที่เกิดขึ้นเปนการ Analogy Pattern ของผนังและ ลวดลายการประกอบขึ้นของวัสดุทองถิ่น เปน
การสรางความหมายใหกับเงา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวโยงกับบริบทของสถานที่
-เงาที่เกิดจากโครงเหล็กตาราง และกระจกสี5 เปน Pattern ที่ผู
ออกแบบสรางขึ้นเพื่อสรางปรากฏการณของแสงและเงาฉายลงไปบนที่วาง เงาประเภทสุดทาย
5

พินัย สิริเกียรติกุล, “ศูนยศลิ ปะการแสดงหนังตะลุง” (วิทยานิพนธสถาปตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 73.
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นี้ไมมีความหมาย(ความหมายในเชิงสัญลักษณที่ตั้งใจใหเกิด) การเกิดความหมายใดๆขึ้นอยูกบั
ประสบการณสวนบุคคลของผูที่ผานไปในที่วางนั้นๆ

ภาพที่ 52 แสดงเงาที่เกิดจากโครงเคราเหล็กรูปตาราง
ที่มา : พินัย สิริเกียรติกลุ , ”ศูนยการแสดงศิลปะหนังตะลุง : สถาปตยกรรมแหงปรากฏการณ
แสงและเงา,” หนาจั่ว 1, 1(มกราคม 2547) : 116.

ภาพที่ 53 แสดงเงาของตัวหนังตะลุงทีฉ่ ายลงไปบนฉากในเวลา 9.00 - 10.00 ของสวนการ
แสดงในรม
ที่มา : พินัย สิริเกียรติกลุ , “ศูนยศลิ ปะการแสดงหนังตะลุง” (วิทยานิพนธสถาปตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 91.
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จะเห็นไดวา “เงา” ที่ผูออกแบบบรรจุเขาไปในโครงการนั้นมีความแตก ตางกันทั้ง
การสื่อความหมายแบบตรงไปตรงมา การ Analogy กับ Element ที่อยูในบริบท และเงาที่ไมมี
ความหมายโดยตัวมันเอง
ผูศึกษามีความเห็นวาขอดีของการประกอบกันขึน้ ของเงาที่หลาก
หลายก็คือ การประกอบกันขึ้นของชุดความหมาย และภาพลักษณ (Image) ของโครงการที่
ผูออกแบบตองการสื่อ แตดวยความหลากหลายของ”เงา”ในปริมาณที่ใกลเคียงกัน อาจจะทําให
“เงา”ที่เกิดขึ้นขาดเอกภาพในการทําหนาที่ ทั้งหนาที่ในแงสัญลักษณ ในแงของการเปน
สถาปตยกรรมที่เปน “ฉาก” ของกิจกรรมการแสดง และหนาที่ในแงของปรากฏการณ
3. เงากับที่วา งทางสถาปตยกรรม
3.1 ที่วางทีเ่ กิดจากเงา (Shadow Space)
เงาและทีว่ างทางสถาปตยกรรม
(Architectural Space) มีลักษณะรวมกันอยูประการหนึ่งนั่นคือสามารถสรางขึ้นจากการปดลอม
(Enclosure) และการหอหุม (Envelope) ในทุกๆครั้งที่มี“เงา” (Cast Shadow) ปรากฏขึ้น จะ
เกิดขอบเขตของที่วางที่ครอบครองดวยความมืด “Shadow Space” ขึ้นเสมอ ทีว่ างที่เกิดจาก
เงาไมไดหมายถึงขอบเขตของเงาที่ทอดลงไปบนระนาบใดๆเทานั้น
แตมีความหมายถึง
ปริมณฑลของความมืดที่โยงใยอยูในการปดลอมนั้นๆ
.
ภาพที่ 54 แสดงปริมณฑลของที่วางเงา (Shadow Space)
ที่มา : Lou Michel, Light :The Shape of Space (New York : Van Nostrand Reinhold,
1996), 39.
ในบางเวลา“ที่วางทางสถาปตยกรรม”ที่เราตั้งใจใหเกิด และ “ที่วางเงา” ที่เกิดจาก
การปดลอมดวยสิ่งปกคลุม (Shelter) เดียวกัน เกิดขึ้นซอนลงในตําแหนงเดียวกันในบางครั้งก็
เกิดขึ้นคนละตําแหนงและ สามารถทําใหเรารับรูไดถึงความแตกตางระหวางที่วางทั้ง 2 ชนิด
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ภาพที่ 55 แสดงที่วางที่ตั้งใจสราง และทีว่ างเงาที่เกิดจากสิ่งปดลอมเดียวกัน แตอยูคนละ
ตําแหนงกัน
ที่วางทางสถาปตยกรรมที่เราตั้งใจสรางใหเกิดขึ้น และ ที่วางที่เกิดจากเงาทําใหเกิด
ความสัมพันธในแงประโยชนใชสอย และการรับรูความเปน Spaceทีแ่ ตกตางกัน
-พื้นที่ที่มีการใชสอยเฉพาะ พื้นที่ๆมนุษยกําหนดกิจกรรมที่แนนอน และสรางชือ่ ที่
ใชเรียกพื้นทีน่ ั้นๆโดยเฉพาะเชน หองรับแขก(ตอนรับแขก), หองนอน(หลับนอน), หอง
รับประทานอาหาร(รับประทานอาหาร), เฉลียง(นั่งพักผอน)...ฯลฯ
-พื้นที่เกิดจากเงา มักเปนขอบเขตของพื้นที่ๆปรากฏขึน้ ตามชวงเวลา และมักถูก
เรียกหรือมีการใชสอยที่ไมเฉพาะเจาะจง เชน หลังบาน, ใตถุน, ใตตน ไม..เปนตน
การเกิดที่วางทั้งสองประเภทนาจะเปรียบเทียบไดกับสิง่ ที่ Goffman (ในหนังสือ
The Presentation of Self in Everyday Life) ไดแบงแยกสภาพแวดลอมทางกายภาพออกเปน
2 บริเวณทีเ่ รียกวา “เบื้องหนา (Front Regions) และเบื้องหลัง (Back regions) ในเบื้องหนา
เปรียบไดกับอยูบนเวที บุคคลเลนตามบทบาทที่เหมาะสมตามความคาดหมายของตนและผูอื่น
ซึ่งมักเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม สวนในเบื้องหลังนั้น บุคคลอยูนอกเวที บุคคลไมไดเลน
ตามบทบาทอีกตอไป บุคคลถอดหนากากออกและผอนคลายดวยการพัก และมีพฤติกรรมที่
เหมาะ สมกับภาวะเปนสวนตัว กลาวไดวา การมีภาวะเปนสวนตัวอยางแทจริง ก็คือการอยูใน
เบื้องหลังหรือนอกเวทีนั่นเอง ในเบื้องหลังบุคคลสามารถใชความคิด ตรึกตรอง สามารถทําการ
ประเมินตัวเอง และสภาพการณตางๆ” 6
การรับรูความแตกตางระหวางที่วางทั้ง 2 ประเภทขึน้ อยูกับการเปรียบตางความ
ชัดเจนระหวางพื้นที่ทั้ง 2 ชนิดที่กลาวมาแลว ในบางครั้งอาจจะซอนทับ มีขอบเขตทีใ่ ชรว มกัน
6

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม มูลฐานทางพฤติกรรม
เพื่อการออกแบบและวางแผน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2537), 274.
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หรือบางครั้งเราก็สามารถรับรูความแตกตางที่เกิดขึ้นไดโดยการแยกแยะการรับรูทางการ
มองเห็น (Visual Perception) หรือการรับรูที่วางจากอุณหภูมิ (Thermal Space)7
3.2 เงาเปนตัวกลางทีท่ ําใหเกิดที่วาง นอกจาก “เงา”จะเปนที่วา งโดยตัวเองแลว
เงายังเปนเครือ่ งมือในการสราง ที่วาง หรือเชื่อม,แบงใหเกิดเปนที่วางใหมขนึ้ มา การรับรู
ขอบเขตของเงาที่ชัดเจน หรือพลามัวสรางใหเกิดคุณภาพของการปดลอมที่แตกตางกัน เชนใน
Court ตรงกลางอาคารที่ลอ มรอบดวยทางเดินที่มีหลังคาปกคลุม ความสวางของCourt ตัดกับ
ความมืดของเงาทางเดินในเวลาเที่ยงวัน ทําให Space ภายในCourt เดนชัดขึ้นมา ในทาง
ตรงกันขามถาแสงสวางจากทองฟา (Sky Light) ที่กระจัดกระจาย หรือชายคาทีป่ กคลุมทางเดิน
สั้นเกินไป ทําใหแสงสวางสามารถแทรกเขามาลบเลือนขอบเขตของเงาลง ความเปน Space
ภายใน Court ก็จะไมชัดเจน และไหลเลือ่ นไปรวมกับสวนอื่นๆ
เงายังเชื่อมที่วาง 2 ชนิดหรือเนนใหเห็นการเชื่อมตอระหวางที่วางเขาดวยกัน ทั้ง
ทางสายตาเชนการสรางแนวของเงาที่เรียงกันเปนเสนนําสายตา หรือเชื่อมโดยกายภาพเชนรม
เงาของตนไมและหลังคาทางเดิน นอกจากนี้ลําดับความเขม-สวางที่ลดหลั่นกัน จากสวางไปสู
มืด จากการสรางเงาที่เบาบาง ไปสูเงาที่หนักทึบ ก็สามารถใชเปนตัวเชื่อมระหวางภายนอก เขา
มาสูภายในได

ภาพที่ 56 แสดงเงาที่เปนตัวกลางเชื่อมตอระหวางทีว่ า งในสวนแกว มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตทาพระ
7

เลอสม สถาปตานนท, องคประกอบ : สถาปตยกรรมพืน้ ฐาน, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร :อัลลายด พริ้นเตอรส, 2545), 57.
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อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแกเพิ่มระดับการปดลอมใน เรือนไทยภาคกลางแบบประเพณี
จากชาน มาสู ระเบียงกอนเขาสูหอง สรางระดับของเงาที่เปนตัวกลางในการเชือ่ มตอระหวาง ที่
วางภายนอกเขามาสูภายในได

ภาพที่ 57 แสดงลําดับเงามืดจากภายนอกสูภายในของเรือนไทยทับขวัญ จังหวัดนครปฐม
ที่มา : การบันทึกภาคสนาม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2547

3.3 เงาและทีว่ างทีเกี่ยวของกับเวลา ดังที่ไดกลาวมาแลววาการรับรูความเปลีย่ น
แปลงของเวลา เปนหนึ่งในความตองการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการมองเห็นของมนุษย ระบบ
เวลาแบบเข็มนาฬิกา ก็มีตนกําเนิดมาจากการที่มนุษยสังเกตการเคลื่อนที่ของเงาที่สัมพันธกบั
การเปลี่ยนแปลงมุมของดวงอาทิตย สรางเปน Scale ของเวลาบนนาฬิกาแดด และพัฒนามา
เปนระบบบอกเวลาแบบเข็มในที่สุด
ในที่วางใดๆ การที่มนุษยรับรูและเรียนรู “Pattern” การเคลื่อนไหวของเงาสังเกต
เห็นถึงการเคลื่อนไหวของเงา การเปลี่ยนแปลงตําแหนงและลักษณะในแตละชัว่ โมง, การซ้ําของ
เงาในตําแหนงเดิมทุกๆวัน (สอดคลองกับการประกอบกิจกรรมของมนุษยที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ในวันหนึ่งๆ แตมักจะเกิดเหมือนๆกันทุกวัน), ตําแหนงเงาที่เลื่อนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สราง
ระบบเวลาของสถานที่นั้นขึน้ มา
การสังเกตเงาที่ผูสังเกตอยูในแนวแกน เหนือ-ใต ทําใหเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเวลาในวงจร 1 วัน (เฉพาะชวงเวลาที่มีแสงสวาง) สวนการสังเกตตําแหนงของเงาจาก
แนวแกนตะวันออก-ตะวันตก (สุริยวิถี) ทําใหมนุษยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ เวลาใน 1รอบ
ป การเปลี่ยนเขาสูแตละฤดูกาล เชน ในฤดูหนาวการโคจรของดวงอาทิตยจะเบนไปทางทิศใต
ทําใหเงามีลักษณะยาวขึ้นไปทางทิศเหนือ ดังที่เรียกปรากฏการณนี้วา “ตะวันออมขาว”
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ภาพที่ 58 แสดงการที่มนุษยเขาไปใชสอยปรากฏการณของเงา
3.4 เงาและทีว่ างทีเกี่ยวของกับปรากฏการณ รมเงาและประโยชนใชสอยเปนสิ่ง
ที่คูกันในประเทศเขตรอน เราพยายามควบคุมแสงอาทิตยทเี่ ขามาสูตัวอาคาร (Solar Control)
โดยการสรางเครื่องปองกันแดดที่สามารถใหรมเงาแกเราไดตลอดเวลา
กิจกรรมตางๆของมนุษยทเี่ กิดขึ้นบนทีว่ า ง มีทั้งกิจกรรมที่มีวงจรเวลาที่แนนอน
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งคราว มนุษยแตละคนจะมีกิจกรรมที่มวี งจรเวลาทีแ่ นนอน ซึ่งอาจ
แตกตางกันออกไป เชน การรับประทานอาหารเวลาเชา ,นอนยามบาย,ทําการบานตอนเย็น..
เราสามารถทดลองสรางที่วา งที่มีการใชสอยบางชวงเวลาใหเงาปรากฏขึ้น เงาในที่นี้จึงไมใชแค
ประโยชนใชสอยที่เรามองเห็นตลอดเวลา หากเปน “ ปรากฏการณธรรมชาติ” ทีม่ นุษยเขาไปใช
สอยได
4. ความมืด-สวางที่มีผลตอพื้นที่กิจกรรมของมนุษย
กิจกรรมตางๆของมนุษยยอ มตองการแสงสวางที่แตกตางกัน คาความมืด-สวางมี
ความสัมพันธโดยตรงกับพืน้ ที่กิจกรรมประเภทตางๆและการใชความคิดของมนุษย ดังที่แสดง
ในแผนภูมิที่ 2 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธในลักษณะตรงกันขาม
ของประเภทกิจกรรมที่เนน
ความสําคัญของการมองเห็น เชน โรงพยาบาล,สํานักงาน,หองเรียน สถานที่เหลานี้ตองการแสง
สวางมากเพื่อใหสามารถเห็นสิ่งตางไดชัดเจน ปลอดภัย ทําใหเกิดความตื่นตัวตลอดเวลาแตทวา
เปนสภาพแวดลอมที่ไมกอใหเกิดความคิดสรางสรรค
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ในทางตรงขามกับพื้นที่กิจกรรมที่มีแสงสวางนอยจะสามารถสรางความรูสึกผอน
คลาย แรงบันดาลใจ และจินตนาการของมนุษย เชน ชานนั่งเลน(ตอนกลางคืน), หองนอน,
โบสถ, สถานบันเทิง เปนตน

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดสวนความลึกกับความสูงของชองเปดที่มีผลตอเงามืดภายใน
ที่มา : Egan, M.David, Concept in Architectural Lighting (United State of America :
Mcgraw - Hill, Inc, 1976), 168.
ความรูสึกในที่วางที่เกิดจากการใหแสงสวางในระนาบตางๆ ความมืดสวางที่ระนาบ
หลักไดแก พื้น, ผนัง, เพดาน
ที่แตกตางกันสรางความรูสกึ ที่เกิดขึ้นในที่วาง (Spatial
Expression) แตกตางกันตามตารางที่แสดงดานลางดังนี้

ภาพที่ 59 แสดงความมืด-สวางของระนาบที่มีผลตอความรูสึกในทีว่ า ง
ที่มา : ธาริณี รามสูต, “การอบรมระยะสั้นการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบแสงสวาง,” เอกสาร
อบรมคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 - 22 สิงหาคม 2546. (อัดสําเนา)
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ตารางที่ 4 แสดงความมืด-สวางของระนาบที่มีผลตอความรูสึกในทีว่ า ง
เพดาน
ผนัง
พื้น
ความรูสึก
สวาง
สวาง
สวาง
สวาง,แผขยายออกในแนวขาง แตขาดเอกลักษณ
สวาง
สวาง
มืด
สดชื่น แตไมดึงดูดใหทํางาน
สวาง
มืด
สวาง
สงา เปนทางการ
สวาง
มืด
มืด
นาพักผอน แตอาจนารําคาญไดถาเพดานสวาง
กวา โตะ(Working Plane)มากเกินไป
มืด
สวาง
สวาง
สดชื่น แตเกิดอาการ Glare (แสงจาสองเขาตา)
ได
มืด
สวาง
มืด
สดชื่น แตทําไดยากโดยไมใหเกิด Glare
มืด
มืด
สวาง
เครงเครียดแนวธุรกิจ นาสะพรึงกลัว
มืด
มืด
มืด
สลดหดหู
ที่มา : ธาริณี รามสูต, “การอบรมระยะสั้นการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบแสงสวาง,” เอกสาร
อบรมคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 - 22 สิงหาคม 2546. (อัดสําเนา

บทที่ 6
แนวความคิดในการออกแบบ และการออกแบบสถาปตยกรรม

ในบทนี้จะไดอธิบายถึง การกําหนดแนวความคิดเพื่อการออกแบบทดลอง การ
เลือกที่ตั้งโครงการที่มีความสอดคลองกับแนวความคิด การวิเคราะหบริบทตางๆที่มีผลกระทบ
ตอพื้นที่ศึกษา การทําการออกแบบทดลองยอยๆ เพื่อคนหาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
ตางๆของเงา และสุดท า ยเป นการออกแบบสถาปต ยกรรม เพื่ อเปนกรณีศึ กษาของผลจาก
กระบวนการออกแบบทั้งหมดลงไปในบริบทของที่ตั้งโครงการ
1.การสังเคราะห และแนวความคิดในการออกแบบ
1.1 การรับรูที่นําไปสูการเกิดระบบสัญลักษณ พิจารณาวาการรับรูนาจะเปน
เครื่องมือ ที่เราสามารถนํามาใชในการออกแบบ เนื่องจากการรับรู เปนตัวกลางระหวางประสาท
สัมผัสของมนุษยและสิ่งแวดลอมขั้นพื้นฐานที่สุด การรับรูทางการมองเห็น เปนปฏิกิริยาของ
มนุษยแตละคนตอปรากฏการณที่ปรากฏขึ้นอยางตรงไปตรงมา ซึ่งเปดโอกาสใหผูรับรูแตละคน
สามารถเรียนรูและสรางเปนระบบความหมายสัญลักษณขึ้นตามแตประสบการณของแตละคน
อันเปนการสรางงานสถาปตยกรรมเปดที่ใหโอกาสแกผูมาเขาใชสามารถประเมินคุณคาของ
สถาปตยกรรมนั้นๆไดดวยตัวของเขาเอง
แตการนําการรับ รูมาใช ในกรณีนี้ไมใ ชการนําเอาหลักทั่ วๆไปมาใช แตเ ปนการ
พิจารณายอนกลับจากระบบความหมายสัญลักษณที่เกี่ยวของกับเงา เพื่อใหการรับรูที่หยิบยก
มานั้นเปนมีความเกี่ยวของกับเงาอยางแทจริง
การรับรูที่เกิดจากการสืบกลับจากระบบความหมายสัญลักษณ สามารถแบงเปนขอ
ใหญได 2 ลักษณะ คือ “การเห็นการปรากฏ” ไดแก การรับรูการเคลื่อนไหวของภาพเงาบนพื้น,
การระลึกถึงรูปทรงที่มีความใกลเคียงกับ สิ่งที่เคยมีตัวตนอยู, การรับรูเชิงเปรียบเทียบระหวาง
วัตถุตนแบบกับเงาที่เกิดขึ้น, การรับรูการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของเงาจากจุดอางอิงใดๆ, การ
รับรูในลักษณะคูตรงขามกับ แสงสวาง เปนตน การรับรูอีกลักษณะหนึ่งไดแก “การเขาไปอยูใน
ขอบเขต” ซึ่งก็คือการรับรูที่วางเงานั่นเอง
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บทที่ 7
บทสรุป และเสนอแนะการออกแบบสถาปตยกรรมเงา

7.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทดลองสรางที่วางทางสถาปตยกรรม
จากสิ่งที่จับตองไมได(Intangible) ซึ่งในที่นี้ไดแก“เงา” และรวบรวมลักษณะทางดานตางๆที่
เกี่ยวของกับเงาทั้ง ลักษณะทางกายภาพ (Physical), ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychology) และ
ลักษณะทางสัญลักษณ (Signification) ที่เกี่ยวของกับความหมายในเชิงนามธรรมของเงา และ
จากนั้นจึงศึกษาถึงความสัมพันธของเงากับที่วางทางสถาปตยกรรม ในทายที่สุดเพื่อทดลอง
สรางกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมเชิงทดลองอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อแสวงหารูปแบบทาง
สถาปตยกรรมอันเปนตัวแทนของยุคสมัยในบริบทที่เราอาศัยอยู โดยมีวิธีการศึกษาโดยยอดังนี้
-ศึกษารวบรวมจากเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวของทั้งบทความจากหนังสือภาษาไทย,
รายงาน, วิทยานิพนธ, งานประกวดแบบ และกรณีศึกษาสถาปตยกรรม ที่มีการนําเงามาใชเปน
สวนหนึ่งของงานออกแบบ โดยมุงเนนไปที่3ประเด็นหลัก ไดแก การเกิดเงาในแงของกายภาพ
การรับรูสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับเงาและความมืด ความหมายและระบบสัญลักษณของเงา
ที่เกี่ยวของกับมนุษย
-ศึกษาความเปนเงาเชิงเปรียบเทียบกับบริบทอื่นๆ ในลักษณะกรณีศึกษา โดยมี
ประเด็นที่ตองคํานึงถึงคือ บริบทของแสงในสถานที่นั้น, การสรางสิ่งปกคลุม, ที่วางใตรมเงานั้น
และลักษณะของเงาที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถเขาใจถึงขั้นตอนการเกิดของเงา เปรียบเทียบกันในแต
ละบริบท
-การศึก ษาเอกสารที่ มีข อมูล เกี่ย วกับ การสังเกต, วิ เ คราะห บันทึ ก และจั ดแบ ง
ประเภทของแสง เพื่อนําเอาหลักการมาประยุกตใชในการวิเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยว ของกับ เงา
-นําเอาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของมาวิเคราะห ความเปนเงาในดานตางๆ เชน ทฤษฎี
การรับรูภาพ-พื้น (Figure & Ground)...เปนตน
-นําเอาธรรมชาติและลักษณะของเงาที่เกิดจากการศึกษา มาทําการทดลองยอยๆ
โดยที่ยงั ไมกําหนด ขอจํากัดทางดานบริบท และลักษณะโครงการ
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-กําหนดที่ตั้งและรายละเอียดโครงการโดยพิจารณาเลือกที่ตั้ง และประเภทของโครง
การที่มีเนื้อหาสนับสนุนการออกแบบ เพื่อวัตถุประสงคในการการศึกษาทดลอง เปนสําคัญ
-ออกแบบที่วาง สิ่งปกคลุม เพื่อสรางสถาปตยกรรมเงาเชิงทดลอง ที่สัมพันธกับ
บริบทของสถานที่ตั้งที่กําหนด
-การเสนอแนะจัดเปนผลสรุปรวบรวมขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรค ตลอดจน
แนวทางในการศึกษาคนควา เพิ่มเติมสําหรับผูที่สนใจในหัวขอการศึกษานี้ตอไป
ในการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับเงา ผูศึกษาไดเริ่มมองไปที่มิติตางๆที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนสิ่งนั้น ซึ่งพอจะจําแนกประเภทของมิติที่ประกอบกันขึ้นเปน “ความเปน” ของสรรพสิ่งได
3ประการไดแก
1. มิติทางกายภาพวิทยาของสรรพสิ่ง (Physical dimension of thing)
2. มิติทางจิตวิทยาของสรรพสิ่ง (Psychological dimension of thing)
3. มิติทางบทกวีของสรรพสิ่ง (Poetic dimension of thing)
ลักษณะทางกายภาพของเงา (Physical of Shadow) ไดแก ลักษณะทางกายภาพ
ของเงาที่เราสามารถ สังเกต บันทึก ตัวแปรตางๆที่ทําใหเกิดเงาลักษณะตางๆขึ้น เริ่มจาก
ประเภทของแหลงกําเนิดแสง(Light Source)แสงที่แบงออกเปน แสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับแสงธรรมชาติซึ่งเปนแหลงกําเนิดแสงที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้เปนหลัก
ได แ ก สภาพของท อ งฟ า , อุ ณ หภู มิ ข องแสงในแต ล ะช ว งเวลา นอกจากนี้ แ สงธรรมชาติ ยั ง
เกี่ยวของไปถึงสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือ การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในรอบวัน และรอบป ซึ่ง
มีผลอยางมากตอการรับรูการ“ปรากฏ”ของเงาที่จะกลาวถึงตอๆไป ปจจัยตอมาไดแก สิ่งปกคลุม
(Shelter) ความโปร ง ใสของวั ส ดุ ลวดลาย ระยะระหว า งสิ่ ง ปกคลุ ม ไปถึ ง ป จ จั ย อื่ น เช น
แหลงกําเนิดแสงหรือพื้นผิวที่เงาตกกระทบ (Surface) ก็ยอมมีผลตอการเกิดของเงาเชนกัน และ
ปจจัยสุดทายไดแก สิ่งที่มารองรับใหเกิดรูปรางของเงาขึ้นไดแก เงา (Shadow) และพื้นผิวที่เงา
ตกกระทบ (Surface) ถาจะสรุ ปเปนความสัมพันธของสิ่งทั้ง 4 นี้อาจกลาวไดวา การศึ กษา
สถาปตยกรรม (Shelter) ที่มีความสัมพันธกับสภาพธรรมชาติ (Natural Light Source) และการ
ปรากฏขึ้น (Shadow) ของที่วาง (Surface)
ลักษณะทางจิตวิทยาของเงา (Psychological of Shadow) สิ่งตางๆมีลักษณะทาง
กายภาพของตัวเองอยูไดโดยสภาพของธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ จนกระทั่งมีมนุษยเขาไปเกี่ยว
ของในสภาพแวดลอมนั้นๆ การรับรูจะสรางความเปนตัวตนของสิ่งนั้นที่สัมพันธกับมนุษย อาจ
กลาวไดวาการรับรูเปนรูปแบบพื้นฐานที่สุดของความสัมพันธระหวางประสาทสัมผัสของมนุษย
และธรรมชาติแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ที่มุงเนนไปที่การรับรูทางสายตา
โดยเริ่มศึกษาตั้งแต ความจําเปนของมนุษยที่จะตองรับรูทางสายตาไดแก ความตองการในเรื่อง
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ตําแหนงทิศทาง, ความตองการในการรับรูการเปลี่ยนแปลงของเวลา, ความตองการรับรูความ
เปนรูปทรงของวัตถุ, ความตองการปฏิสัมพันธกับแสงอาทิตย ,ความตองการในการมองเห็น
สภาพแวดลอม, ความตองการมองเห็นเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ ,ความตองการในการกําหนด
ขอบเขตของแตละบุคคล
หลักการของการรับรูทางสายตาที่เกี่ยวของอยางมากกับการรับรูความเปนเงาไดแก
การจัดระเบียบในการรับรูโดยการแยกแยะ ภาพ - พื้น (Figure & Ground) เนื่องจากเงาและ
แสงเปนสองสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นพรอมๆกัน ดังนั้นในสถานการณไหนที่ผูรับรูจะสามารถรูไดวา
ภาพ(Figure)ที่เกิดขึ้นนั้นเป นการสื่อถึงผูรับรูถึงเรื่องของเงา โดยอาศัยหลักการของ ขนาด
สั ด ส ว นระหว า งพื้ น -ภาพ ,ความชั ด เจนของรู ป ร า งของภาพ, การสื่ อ ความหมายของภาพ
หลักการเรื่องการรับรูพื้นภาพเมื่อนํามาใชกับการเปรียบตางระหวางภาพและพื้นที่มีความมืด
หรือสวาง ทําใหมีปจจัยทางดานกายภาพของมนุษยอีกอยางหนึ่งเขามาเกี่ยวของไดแก การปรับ
สายตา ซึ่งทําเกิดประเด็นยอยๆลงไปอีกเชนการเกิด Simultaneous Contrast และ Hermann
Grid Effect การรับรูทางสายตาที่เกี่ยวของกับเงา ยังเกี่ยวของกับการรับรูขอบเขตความเปน
สวนตัวของมนุษย ซึ่งเปนพื้นฐานตอการรับรูเงาในลักษณะที่วางอีกดวย
ลักษณะทางความหมายสัญลักษณของเงา (Signification of Shadow) เมื่อมนุษยสั่ง
สมประสบการณการรับรูที่เกี่ยวของกับเงาซ้ําๆกันจนกลายเปนการเรียนรูสรางเปนระบบความ
หมายทางนามธรรม (Abstract Meaning) และสัญลักษณ (Symbol) ที่เกี่ยวของกับเงาขึ้นมา
กระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรูสามารถแบงไดเปนสองลักษณะ คือการเรียนรูที่เกิดจาก
กระบวนการสัมพันธ (Associative Process) ไดแกการเรียนรูที่เกิดจากการวางเงื่อนไข เชน
เมื อ อยู ก ลางแดดเรามั ก จะไม ส บาย ดั ง นั้ น เราจึ ง มองหาร ม เงา ร ม เงาจึ ง ถู ก พั ฒ นาระบบ
ความหมายของมันจาก “รมเงา” ไปเปนสิ่งปกปองคุมครอง กระบวนการเรียนรูอีกประเภทหนึ่ง
ไดแกกระบวนการทางปญญา (Cognitive
Process) ยกตัวอยางเชน การเรียนรูวาเงาที่
เคลื่อนไหวอยูบนพื้นภาพของแสงสวางจะคัดลอกรูปรางของสิ่งนั้นๆ ดังนั้นมนุษยจึงนําเอา
หลักการนี้มาเปนวิธีการในการถายทอดเรื่องราวของสิ่งตางๆ เงาในที่นี้จึงมีความหมายของการ
แสดง(Shadow Play) และ ภาพเสมือนของความจริง (Rituality) กระบวนการเรียนรูทั้งสอง
ประเภทไดสรางใหเกิดเปนระบบความหมายและสัญลักษณของเงาไดดังนี้
-ภาพเสมือนของความจริง (Rituality)
-การระลึกถึงสิ่งที่เคยมีอยูในอดีต (Memorial)
-แนวคิดแบบกระแสรอง(The other)
-ระบบเวลา (Time)
-การคุมครองรักษา (Protection)
-การละเลนกับเงา (Shadow Play)
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-ความกลัวตอสิ่งที่ยิ่งใหญกวา (Sublime)
ผูศึกษาไดเริ่มโยงลักษณะทั้งหมดของเงาเขาสูประเด็นทางสถาปตยกรรมโดยการหาสถานที่ๆมี
ปรากฏการณของ เงา เปนองคประกอบเพื่อโดยไดเขาไปทําการสังเกต(Observation) ลักษณะ
เงา และกิจกรรม ที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาคนหาลักษณะความสัมพันธของเงาที่เกี่ยวของกับที่วาง
โดยเลือกนําเอาหลักการปรากฏการณวิทยามาใชในการบรรยายสิ่งที่ปรากฏเห็น ไมเฉพาะแกที่
ปรากฏแกสายตาเทานั้นแตตองสามารถโยงความคิดที่มีตอสิ่งนั้นคลอบคลุมในทุกแงมุมที่เปนไป
ได โดยไดเลือกสถานที่ผูศึกษามีความเห็นวามีลักษณะของเงาที่นาสนใจ
-ทางเดินบริเวณถนนสําเพ็ง-พาหุรัด มีรูปแบบของสิ่งปกคลุมตลอดทางเดินที่สราง
ใหเกิดเงาขึ้น สิ่งที่นาสนใจของสถานที่นี้ก็คือเงาเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตประจําวันและกิจกรรม
-เรือนทับขวัญ จ.นครปฐม เปนการเขาไปสังเกตวาเงาที่เกิดจากวิถีการดํารงชีวิตใน
อดีต กับที่วางมีลักษณะอยางไร เงามืดของความเขมจางเนื่องจากการปดลอมที่ลดหลั่นกันใน
เรือนไทยแบบประเพณี และลักษณะของเงาที่ทอดทับไปบนวัสดุพื้นผิว รวมไปถึง “ชองวาง"ที่
สรางใหเกิดลวดลายของแสงและเงาที่แตกตางกัน อยางไรก็ดีเงาที่เกิดขึ้นเปนเสมือนภาพอุดม
คติของสุนทรียภาพในอดีต ทวาขาดความเชื่อมโยงกับมิติของการใชสอย
-บริเวณสวนแกว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ สวนแกวเปนสวนประติมากรรม
ขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูในแนวขนานกับอาคารหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
ทางเดินขนาดโดยประมาณ 2เมตรขั้นอยูตรงกลาง บนทางเดินนี้เราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ
ของเงาปรากฏขึ้นไดตลอดวัน เนื่องจากทางเดินนี้อยูในแกนเหนือใต ตลอดทั้งวัน(แนวแกนบอก
เวลาของนาฬิกาแดด) ตลอดทั้งวันเงาของตนแกว และเงาของอาคารหอศิลปจะผลัดกันทอดลง
ไปบนผนังและพื้นทางเดิน เกิดเปนประสบการณเรื่องระบบเวลาแหงสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้
ยังเกิดปรากฏการณที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งไดแกการยึดครองที่วางที่เกิดจากรมเงาของอาคาร
และตนไมตามชวงเวลา เปนการใชที่วางที่มีลักษณะการใชสอยที่ไมเฉพาะ เจาะจง
นอกจากการเขาไปสังเกต(Observation) เงาในสถานที่ทั้ง 3 แหงแลว ผูศึกษาได
วิเคราะหกรณีศึกษางานสถาปตยกรรมที่มีการนําเงามาเปนองคประกอบในการออกแบบ 2 งาน
ไดแก
-Shadow:รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 2 การประกวด Experimental Design หัวขอ
“Shelter”ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป พ.ศ.2547 โดย
นายเมธั ส ศรี สุ ช าต, นายณั ฐ พงศ สี ร ะสาพร, นายวิ น จิ ร ะกรานนท นํ า เอาระนาบทาง
สถาปตยกรรมแนวตั้ง และแนวนอนมาตอบคําถามเรื่องShelter ซึ่งเปนหัวขอของการประกวด
ครั้งนี้มาสราง “เงา” ขึ้น ความนาสนใจของกรณีศึกษานี้อยูที่ การเปลี่ยนแปลงของเงาที่สัมพันธ
กับการเปลี่ยนแปลงของเวลา
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-ศูนยศิลปะการแสดงหนังตะลุง : พินัย สิริเกียรติกุล วิทยานิพนธสถาปตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2545 ลักษณะ
โครงการเปนการนําเอาของ ลวดลายฉลุบนตัวหนังตะลุง ,ลวดลายของการสานกันของผนังใน
ทองถิ่น ,และการประกอบกันขึ้นขององคประกอบทางสถาปตยกรรม มาสรางใหเกิด “เงา” ลงไป
บนสถานที่นั้นๆ ความนาสนใจของโครงการนี้อยูที่ “เงา” ในแงของความหมายสัญลักษณที่
ปรากฏขึ้นทั้งในแงของปรากฏการณ และการใชสอยตามชวงเวลา
การเข า ไปสั ง เกตเงาในสถานที่ ที่ ไ ด ก ล า วไปแล ว และการวิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา
นําไปสูหัวขอของ ”เงา” ที่สัมพันธกับที่วางทางสถาปตยกรรม (Architectural Spatiality in
Relation to Shadow)
-ที่วางเงา (Shadow Space) เงาและที่วางทางสถาปตยกรรม (Architectural Space)
มีลักษณะรวมกันอยูประการหนึ่งนั่นคือสามารถสรางขึ้นจาก การปดลอม (Enclosure) และการ
หอหุม (Envelope) ในทุกๆครั้งที่มี “เงา” (Cast Shadow) ปรากฏขึ้น จะเกิดขอบเขตของที่วางที่
ครอบครองดวยความมืด “Shadow
Space” ขึ้นเสมอ ที่วางที่เกิดจากเงาไมไดหมายถึง
ขอบเขตของเงาที่ทอดลงไปบนระนาบใดๆเทานั้น แตมีความหมายถึง ปริมณฑลของความมืดที่
โยงใยอยูในการปดลอมนั้นๆ ในบางเวลา“ที่วางทางสถาปตยกรรม”ที่เราตั้งใจใหเกิด และ “ที่วาง
เงา” ที่เกิดจากการปดลอมดวยสิ่งกําบัง(Shelter) เดียวกันเกิดขึ้นซอนลงในตําแหนงเดียวกัน ใน
บางครั้งก็เกิดขึ้นคนละตําแหนงและ เราสามารถรับรูไดถึงความแตกตางระหวางที่วางทั้ง 2 ชนิด
ที่วางทั้งสองประเภทยังมีความแตกตางกันในแงของการใชสอย กลาวคือ ที่วางทาง
สถาปตยกรรมมักจะถูกกําหนดใหมีการใชสอยที่แนนอน เชน หองประชุม, หองทํางาน เปนตน
สวนที่วางที่เกิดจากเงามัก จะเปน “พื้นที่” ที่มีการใชสอยไมเฉพาะเจาะจง เชน ใตถุนบาน, ซอก
ตึ ก , ใต บั น ได เป น ต น นอกจากนี้ ”ที่ ว า งเงา”ยั ง ทํ า หน า ที่ อื่ น ๆเหมื อ นที่ ว า งทั่ ว ไปเช น เป น
ตัวกลางในการแบง หรือเชื่อมที่วางอื่นเขาดวยกัน หนาที่ในการสรางขอบเขตที่แตกตางจาก
สภาพโดยรอบ เปนตน
นอกจากที่วางแลวอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเกี่ยวกับเงา ไดแกเรื่องของ เวลา ซึ่งทําให
ที่วางเงามีลักษณะที่นาสนใจเฉพาะตัว ความสําคัญของเวลาทําใหเงาไมใชเพียงที่วางที่เขาไปใช
สอยได แตเปนปรากฏการณที่เราสามารถเขาไปใชสอยไดตามชวงเวลาที่เงาปรากฏขึ้น
การสังเคราะหขอมูลตางๆเขาดวยกัน เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมเงาเชิงทดลอง มีสิ่งที่ผูศึกษาสนใจดังนี้
-พิจารณาวาการรับรูนาจะเปนเครื่องมือที่เราสามารถนํามาใชในการออกแบบ เนื่อง
จากการรับรู เปนตัวกลางระหวางประสาทสัมผัสของมนุษยและสิ่งแวดลอมขั้นพื้นฐานที่สุด การ
รับรูทางการมองเห็น เปนปฏิกิริยาของมนุษยแตละคนตอปรากฏการณที่ปรากฏขึ้นอยางตรงไป
ตรงมา ซึ่งเปดโอกาสใหผูรับรูแตละคนสามารถเรียนรูและสรางเปนระบบความหมายสัญลักษณ
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ขึ้นตามแตประสบการณของแตละคน อันเปนการสรางงานสถาปตยกรรมเปดที่ใหโอกาสแกผูมา
เขาใชสามารถประเมินคุณคาของสถาปตยกรรมนั้นๆไดดวยตัวของเขาเอง แตการนําการรับรู
มาใชในกรณีนี้ไมใชการนําเอาหลักทั่วๆไปมาใช แตเปนการพิจารณายอนกลับจากระบบความ
หมายสัญลักษณที่เกี่ยวของกับเงา เพื่อใหการรับรูที่หยิบยกมานั้นเปนมีความเกี่ยวของกับเงา
อยางแทจริง
-การรับรูที่เกิดจากการสืบกลับจากระบบความหมายสัญลักษณ สามารถแบงเปนขอ
ใหญได 2 ลักษณะ คือ “การเห็นการปรากฏ” ไดแก การรับรูการเคลื่อนไหวของภาพเงาบนพื้น,
การระลึกถึงรูปทรงที่มีความใกลเคียงกับ สิ่งที่เคยมีตัวตนอยู, การรับรูเชิงเปรียบเทียบระหวาง
วัตถุตนแบบกับเงาที่เกิดขึ้น, การรับรูการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของเงาจากจุดอางอิงใดๆ, การ
รับรูในลักษณะคูตรงขามกับ แสงสวาง เปนตน การรับรูอีกลักษณะหนึ่งไดแก “การเขาไปอยูใน
ขอบเขต” ซึ่งก็คือการรับรูที่วางเงานั่นเอง
-นอกจากการรับรูที่เกิดจากเนื้อหาของเงาโดยตัวของเงาเองแลว การรับรูที่วางเงา
เชิงเปรียบเทียบกับที่วางทางสถาปตยกรรม ยังชวยใหเรามองเห็นลักษณะของที่วางเงาไดชัด
เจนขึ้น ลักษณะเชิงเปรียบเทียบอยางหนึ่งของที่วางเงา และที่วางทางสถาปตยกรรมก็คือ ที่วาง
ทางสถาปตยกรรมมักมีลักษณะเปนความหมายที่ตั้งใจแสดงออกมา (Explicit) สวนที่วางเงา
มักจะเปนตัวแทนของความหมายโดยนัย (Implicit)
การสังเคราะหขางตนนําไปสูการกําหนดแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม
เงาเชิงทดลองโดยผูศึกษาตองการ ”ออกแบบงานสถาปตยกรรมที่บรรจุการรับรูที่เกิดจากการสืบ
ย อ นความหมายสั ญ ลั ก ษณ และสร า งการเปรี ย บเที ย บระหว า งที่ ว า งเงา และที่ ว า งทาง
สถาปตยกรรม เพื่อทําใหเรารับรูจังหวะ “การปรากฏ” และ “ขอบเขต” ของที่วางทั้ง 2 ชนิด
เสมือนจังหวะของดนตรี 2 ประเภทที่ทําปฏิกิริยาตอกัน บางทีทับซอนผสานกันเหมือนดังชีวิต
ของสถานที่นั้นๆ เปนดังบทรอยกรองของสิ่งที่ตองการใหเห็น และสิ่งที่ซอนอยู”
การเลือกที่ตั้งโครงการ จากแนวความคิดเบื้องตนผูศึกษาไดเลือกพื้นที่บริเวณขาง
ป อ มพระสุ เ มรุ ซึ่ ง มี อ าคารเดิ ม ของโรงพิ ม พ คุ รุ ส ภาตั้ ง อยู ขึ้ น มาเพื่ อ ทดลองออกแบบ
สถาปตยกรรมเงาเชิงทดลอง เนื่องจากที่พื้นที่บริเวณนี้มีนาสนใจของความหลากหลายทาง
กิจกรรม และยังมีองคประกอบของสิ่งที่เคยมีอยูในอดีต ไดแก กําแพงพระนคร และ ตนลําพู
ตนไมทองถิ่นที่เปนที่มาของชื่อยาน
การออกแบบทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อหยิบเอาประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับเงามา
ทดลองสรางใหเปนรูปแบบทางกายภาพ(Physical) กระบวนการออกแบบทดลองในที่นี้ใชการ
จําลองที่ ตั้งโครงการและสภาพของแสงธรรมชาติ โดยโปรแกรมคอมพิว เตอรเ ปน หลัก การ
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ทดลองพยายามศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย ตอ ปจจัย ที่ทําใหเกิดเงาขึ้นและเชื่อมโยง
ไปสูประเด็นแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมเชิงทดลองที่กําหนดไวดวย
เวลาที่ใชในการออกแบบทดลอง จะเปนการเปรียบเทียบใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในรอบปของปรากฏการณแสงธรรมชาติที่สามารถรับรูไดชัดเจนทั้ง 4 ครั้ง และยังสัมพันธ
กับการหมุนเวียนของฤดูกาล ซึ่งเชื่อมโยงไปสูกิจกรรมตางๆของมนุษยอีกดวย เวลาทั้ง4ชวง
ไดแก วันที่ 21มีนาคม และ 21กันยายน (Equinox) วันที่ 21มิถุนายน (Summer Solstice) และ
วันที่ 21ธันวาคม (Winter Solstice)
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธของเวลาในรอบวันซึ่งเกี่ยวพันกับการใชสอยเงา การ
ปรากฏใหเห็น โดยกําหนดใหเปนเวลา เชา (8.00น.) ,กลางวัน (12.00น.) ,เย็น (16.00น.) โดย
พิจารณาจากขอที่วา
-ขนาด-สัดสวน ที่ที่จะรับรูเงาไดดีที่สุดยอมตองการพื้นภาพที่เปนแสงไดแก เวลา
กลางวัน
-ชวงเวลาที่กําหนดเพื่อใหสามารถรับรู “ภาพ”ของเงาไดแก เวลาชวง8.00น.คือเวลา
ที่มนุษยคอยๆเริ่มรับรูการเกิดของเงาจากพื้นในยามกลางคืนจนกระทั่งกลายเปนภาพที่สมบรูณ
กับเวลาชวง16.00น.คือชวงเวลาที่เรารับรูที่วางเงาที่สมบรูณจนกระทั่งเลือนหายไปกับความมืด
นอกจากนี้เวลาทั้งสองชวงยังเกี่ยวของกับระบบเวลาในการประกอบกิจกรรมของมนุษย เปนการ
เปรียบเทียบใหเห็นระหวางเวลาของที่วางเงา และเวลาของที่วางที่มีการใชสอยที่เฉพาะเจาะจง
ตามแนวความคิดในการออกแบบอีกดวย การออกแบบทดลองทั้งหมดมีดังนี้
-Shadow and Place เพื่อตองการทําความคุนเคยกับเงาในที่ตั้งโครงการจากการ
วางระนาบ แนวตั้งและแนวนอน
-Shadow, Place and Time เพื่อสังเกตการปรากฏขึ้นของเงาในที่ตั้งโครงการวา
ยังคงมีลักษณะเปนลําดับ (Sequences) ที่ทําใหเกิดการรับรูในลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเวลา
หรือไม
-Shadow, Shelter and Time ตั้งสมมติฐานวาในเมื่อผนังทึบสามารถสรางใหเกิด
เงาขึ้นได เราจะสามารถสรางVolumeเพื่อเขาไปใชสอยภายใน และยังคงทําใหเกิดเงาทึบใน
ลักษณะเดียวกันไดอยูหรือไม
-Shadow and Memorial
เงาจะสามารถนําเอาImageของShelterที่มีอยูเดิมใน
พื้นที่ทดลองมาสรางเปนสิ่งปกคลุมใหมไดหรือไม
-Shadow, Space and Time(Season) การทดลองนี้เปนการสังเกตการปรากฏขึ้น
ของเงาภายใต Shelter ที่มีลักษณะเปน Massที่ความสูงหนึ่งๆ
-Two Shadows, Two Spaces and Time ตองการเปรียบเทียบการเกิดที่วาง และ
ที่วางที่เกิดจากเงา และตองการแสดงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงเงาที่สัมพันธกับเวลาใน
รอบวัน
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-Between Space and Shadow ทดลองใชระนาบแนวนอนเปนตัวปดลอมทาง
ดานบนเพื่อสราง “ที่วางที่ตั้งใจใหเกิด” (Positive) และระนาบเดียวกันนี้ยังเปน Shelter ที่สราง
ใหเกิดเงาที่ปรากฏขึ้นบนตําแหนงอางอิงไดโดยมีปจจัยดานเวลา (Time) เขามาเกี่ยวของกับการ
เกิดขึ้นของที่วางทั้งสองประเภท
การวิเคราะหบริบทโครงการการวิเคราะหบริบท(Context) รอบๆที่ตั้งโครงการที่มีผล
ตอการออกแบบสถาปตยกรรม แบงออกไดดังนี้
-บริ บ ทของกิ จ กรรม แบ ง เป น กลุ ม กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศิ ล ปะและดนตรี ,
ประวัติศาสตร,ชุมชน และ ความรู โดยจัดวางตามตําแหนงที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมรอบขาง
-บริบทของกายภาพ ไดแกลักษณะกายภาพของ “ตรอก” ที่เชื่อมโยงจากรอบๆดาน
เขามาสูที่ตั้งโครงการ รวมไปถึงสัดสวนและลักษณะทิศทางของของอาคารขางเคียง อีกปจจัย
หนึ่ ง ที่ ถื อ เป น บริ บ ททางกายภาพได แ ก เงาจากอาคารข า งเคี ย งที่ เ ข า มาปรากฏอยู ใ นที่ ตั้ ง
โครงการในบางชวงเวลา
-บริบทดานประวัติศาสตร เสนตอเนื่องจากกําแพงเมืองเกาและพื้นที่น้ําทวมถึงที่เต็ม
ไปด วยตนลําพู เป นImageของประวัติศ าสตรในพื้นที่ รวมไปถึ งความรูสึกระหวาง ภายในภายนอก ที่เกิดจากการแบงกั้นโดยกําแพงเมืองในอดีตดวย
การออกแบบสถาปตยกรรมเงาเชิงทดลอง นําเอาการพัฒนาจากการทดลองเรื่อง
Between Space and Shadow มาจัดวางเรียงตัวลงในที่ตั้งโครงการ โดยเรียงลําดับ Shelter ที่
เกิ ดจาก เดือนมิ ถุนายนไวทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ (สอดคลองกั บ การเคลื่อนที่ของดวง
อาทิตยในชวงเดือนนี้ที่จะคอนไปทางทิศเหนือ) เดือนมีนาคมและกันยายนที่ตําแหนงตรงกลาง
และเดือนธันวาคมที่ดานตะวันออกเฉียงใต ซึ่งการเรียงตัวทั้งหมดสอดคลองกับตําแหนงการ
โคจรของดวงอาทิตย จากจัดวาง, ขนาดสัดสวนของอาคาร รวมไปถึงการใชงานในสิ่งปกคลุม
(Shelter)ที่สรางขึ้นสอดคลองกับบริบทของสภาพแวดลอมโดยรอบตามที่ไดวิเคราะหขึ้นมา
นอกจากนี้ยังนําเอาเงาที่จากการสรางVolumeของผนังทึบ มาสรางเงาแหงความทรง
จําถึงแนวตอเนื่องกับเงาทึบของกําแพงเมือง ใหปรากฏขึ้นในวันที่มักมีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ระลึกถึงอดีต ไดแกชวงเวลาเชาของวันที่ 13 เมษายน และยังนําสรางที่เกิดจาก Image ของ
Shelter ดั้งเดิม ไดแก “ตนลําพู” เพื่อบรรจุเรื่องราวของการรับรู ภาพ-พื้น (Perception of
Shadow Play), การรับรูภาพเสมือนของความจริง (Perception of Virtuality)
สถาปตยกรรมเงาเชิงทดลองที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง เงาและที่
วางทางสถาปตยกรรมและเวลา เงาที่ “ปรากฏ” ขึ้นสรางการรับรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
เวลา (Perception of Time) และการ “เขาไปอยูใน” ไดตามชวงเวลาที่กําหนดสรางการรับรูเงา
ในความหมายของที่วางและการถูกปกปอง (Perception of Protection ) นอกจากนี้การสราง
ใหเงาและที่วาง เกิดจากสิ่งปกคลุมเดียวกัน (แตปรากฏคนละชวงเวลา) เปนการเปรียบเทียบ
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ความเปนตัวตนระหวาง ที่วางเงาที่มีความหมายโดยนัย (Implicit) และ ที่วางที่ตั้งใจใหเกิด
(explicit) อันเปนการสรางจังหวะของชีวิตใหเกิดขึ้นในสถาปตยกรรมแหงเงา
7.2 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในที่นี้ไดแก แนวทางตอไปสําหรับผูที่สนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของ
กับเงาและสถาปตยกรรม
-ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากการใหความสําคัญกับแสงมาเปนรมเงา
อาจจะยังไมสามารถแสดงใหเห็ นไดชัดเจนในการศึกษาครั้งนี้ อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติจากสิ่งที่เราตางคุนเคย คงไมใชการเกิดขึ้นอยางทันทีทันใด และ แนวความคิดใดๆตาง
ยอมตองใชเวลาในการพิสูจนถึงความสอดคลองกับบริบทที่ไดเกี่ยวของอยู
-การรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับเงาในวิทยานิพนธฉบับนี้ ยังคงเปนไปใน
ลักษณะกวางๆขอควรพิจารณาก็คือ ในลักษณะทั้งสามที่เกี่ยวของกับเงา ไดแก ลักษณะทาง
กายภาพ, ลักษณะทางจิตวิทยา และลักษณะทางความหมายสัญลักษณ ลวนเปนประเด็นที่ผูที่
สนใจที่จะนําไปศึกษาตอไป สามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปไดอีก
หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อาจารยหลายทานไดตั้งขอสังเกตไวเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง
ความรูสึกของมนุษยที่เกิดจากการรับรูเงาที่มีลักษณะตางๆกัน
-เมื่อผูศึกษาทําการทดลองมาถึงจุดหนึ่งไดพบวามีทางเลือกในการทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ไปใน 2 แนวทางคือ ทดลองออกแบบสถาปตยกรรมเงาเชิงทดลองที่เปนสถานที่รวบรวม
ประเด็นตางๆเกี่ยวกับเงาที่ไดศึกษามาใหมีความครบถวนของเนื้อหามากที่สุด กับอีกแนวทาง
หนึ่ งได แก นํ าเอาบางประเด็นที่ได จากการศึกษามาผนวกรวมกับ ปจจัยดานอื่นๆเชน ที่ตั้ง
โครงการ, หรือกิจกรรมในบริบท มาสรางเปนสถาปตยกรรมเงา โดยที่อาจไมจําเปนตองมีเนื้อหา
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเงา แตเปนงานสถาปตยกรรมที่มีความสมบรูณในดานอื่นๆประกอบกัน
ทั้งสองแนวทางลวนเปนแนวทางที่นาสนใจ แตในทายที่สุดผูศึกษาก็ไดเลือกที่นําเอา
แนวทางแรกคือนําเอาประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับเงามาเปนหลักในการออกแบบ เพื่อทดลองดูวา
เงาโดยตัวของมันเองจะสามารถสรางสถาปตยกรรมที่มีลักษณะไหนขึ้นมาไดบาง รูปแบบงาน
สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจึงเปนเสมือนการทดลองที่สามารถตอบคําถามเรื่องเงาไดในระดับหนึ่ง
เพื่ อที่จะนําไปเปนแนวทางศึกษาตีความ คลี่คลาย ผนวกรวมกับปจจัยทางดานอื่นๆ เปน
แนวทางที่สองสําหรับผูที่สนใจจะนําไปศึกษาตอไป และรวมไปถึงเปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการ
พัฒนาทางความคิดของตัวผูศึกษาเองตอไป
-เงาที่เกิดในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งเกิดจากการสิ่งปกคลุมที่ประกอบกันขึ้นของ
วั ส ดุ ใ นแต ล ะท อ งถิ่ น เป น เงาที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ที่ มี ค วามน า สนใจเป น อย า งมาก ทั้ ง
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นยังเปนสถานที่ที่เต็มไปดวยชีวิตและกิจกรรมที่สัมพันธไปกับเงาและแสง
เปนสิ่งที่ผูศึกษาใหความสนใจมาตั้งแตตน แตวาดวยขอจํากัดในเรื่องของวัตถุประสงคของ
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การศึกษา และเวลาในการศึกษาทําใหไมมีโอกาสไดศึกษาในเบื้องลึก จึงขอนํามาใสไวในสรุป
ความเรื่องการเสนอแนะ และขอสนับสนุนผูที่สนใจจะศึกษาหัวขอนี้ตอไป
-ในตัวของเงาเองนอกจากจะมีมิติที่สัมพันธกับมนุษยในเรื่อง”การปรากฏ” และ”การ
เขาไปใชแลว” ถาศึกษาแยกยอยลงไปในเรื่องของการปรากฏตอไปอีก เงาจะมีมิติของความเขม
จาง ขอบเขตที่ชัดเจนหรือพลาเลือน ซึ่งมีผลตอกิจกรรม, การรับรูและความเปนตัวตนของแตละ
สถานที่ ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจและสามารถนําไปเปนหัวขอในการศึกษาตอไปได
-ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบที่วาง และสถาปตยกรรมโดยนํา
เงามาเปนหลัก ผูศึกษาประเมินผลที่เกิดขึ้นวาสามารถแสดงใหเห็นถึงความนาสนใจไดในระดับ
หนึ่ง การนําเอาสิ่งที่ปรากฏที่พื้น (และสัมพันธกับการประกอบกิจกรรม) ในชวงระยะเวลาหนึ่งที่
เราตองการใหเกิดมากําหนดรูปแบบของ Shelter เปนสิ่งที่นาสนใจที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ทํา
ใหเกิดความสัมพันธ ระหวาง เงา ,ที่วาง, Shelter และเวลาอยางไมสามารถจะแยกออกจากกัน
ได
-การออกแบบสิ่งปกคลุมและสถาปตยกรรมทดลอง ที่เกิดจากที่วางเงาในการศึกษา
ครั้งนี้ เปนเพียงการออกแบบกรณีศึกษาขึ้นมารูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบ
และภาษาทางสถาปตยกรรมจากทางใดทางหนึ่ง โดยไมไดเปนความตั้งใจตั้งแตเริ่มแรกของ
ผูออกแบบ สําหรับ ผูที่สนใจศึกษาตอไปผูศึกษาหวังวาเมื่อวิธีการคิดคอยๆเปลี่ยนแปลงไป
รูปแบบที่เกิดขึ้นก็จะคอยๆเปลี่ยนไปจนเกิดรูปแบบที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะแนวคิดนั้นๆ
ไดมากที่สุด
-ประเด็นเรื่องการคนหารูปแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย ยังคงเปนสิ่งที่ผูศึกษาคิดวา
ยังไมสามารถมองเห็นไดในการออกแบบทดลองครั้งนี้ ดังที่ไดกลาวมาแลววาเมื่อมุงที่จะศึกษา
ไปที่ปจจัยตางๆที่เกิดจากเงาแตเพียงอยางเดียว ทําใหสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นยังไมสามารถ
ตอบคําถามในเรื่องอื่น (อาจารย อนุสรณไดตั้งเปนขอสังเกตที่นาสนใจวา การใช Layerของมิติ
อื่นๆเขามาซอนทับนาจะชวยใหงานมีความเปนมิติอื่นๆไดมากขึ้น) ของบริบทที่เราอาศัยอยูได
มากนัก ไมวาจะเปนเรื่องของวัสดุ ประโยชนใชสอยที่สามารถใชงานไดจริง รวมไปถึงรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรม อยางไรก็ดีผูศึกษาหวังวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนแนวทางที่ดีที่ผูที่สนใจ
ตอไปสามารถที่จะหยิบจับเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งนําไปพัฒนาจนเกิดสถาปตยกรรมที่มี
รูปแบบเฉพาะตัวและสอดคลองกับบริบทที่เราอาศัยอยูไดตอไป
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