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PHẦN A. PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do lựa chọn đề tài 

Kinh tế ban đêm là một vấn đề được nói đến nhiều trong giai đoạn hiện 

tại, trong phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 11/2019, “kinh 

tế ban đêm là sự năng động của nền kinh tế trong bối cảnh mới, là cơ hội thúc 

đẩy tiêu dùng và tăng trưởng”. Đô thị đồng thởi cũng phải xây dựng hạ tầng cho 

việc phát triển kinh tế ban đêm, trong đó yếu tố ASNT là yếu tố quan trọng bậc 

nhất là sự khác biệt lớn của KGĐT ban ngày và ban đêm. Vì thế việc nghiên 

cứu về việc sử dụng yếu tố ánh sáng nhân tạo trong TKĐT vào ban đêm là việc 

làm cần thiết trong bối cảnh các đô thị đang muốn phát triển kinh tế vào ban 

đêm. TKĐT là việc cụ thể hóa nội dung QH chung, QH chi tiết xây dựng đô thị 

về mặt tổ chức không gian chức năng bên ngoài công trình, bố cục không gian, 

tạo cảnh và trang trí trong KGĐT; hình thành và cải thiện môi trường; hoàn 

thiện thiết bị bên ngoài. Hiện nay trong các trong đa số các dự án TKĐT chỉ 

xem xét việc tổ chức không gian vào ban ngày mà chưa quan tâm đến các thiết 

kế vào ban đêm. Cần thiết có các TKĐT hoạt động trong suốt 24 giờ; đáp ứng 

việc thay đổi không gian công năng theo thời gian. Bên cạnh đó, hình thái đô 

thị biến đổi do sự phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, cùng với sự đa dạng về 

các hoạt động theo thời gian dẫn đến việc nhận diện đô thị khác nhau, đòi hỏi 

có TKĐT khác nhau ban ngày – ban đêm. Cụ thể, một số công trình kiến trúc 

chủ yếu được sử dụng vào ban ngày (trường học, văn phòng…) và một số chủ 

yếu được sử dụng vào ban đêm (khách sạn…) và cũng có những công trình được 

phục vụ suốt 24/7 (bệnh viện), và hình ảnh của công trình ban ngày và ban đêm 
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cũng có phần khác nhau. Việc nghiên cứu chiếu sáng cũng cần thiết để làm tiền 

đề cho việc xây dựng các lý thuyết đô thị vào ban đêm. Từ bài học kinh nghiệm 

ở nhiều đô thị trên thế giới (Paris, Hồng Kông, Singapore…) cho thấy việc sử 

dụng yếu tố ánh sáng nhân tạo mang lại nhiều lợi ích tích cực không những 

trong việc TKĐT mà còn về kinh tế, văn hoá, chính trị. Quả vậy, vai trò của yếu 

tố ASNT trong TKĐT về đêm rất quan trọng, cần phải đảm bảo các nhu cầu của 

cư dân đô thị. Đầu tiên là cần đảm bảo an toàn - an ninh và tiện nghi nhìn giúp 

con người nhận diện không gian, phục vụ cho các hoạt động của con người vào 

ban đêm; góp phần phân định không gian, tham gia vào việc tổ chức các hoạt 

động về ban đêm của đô thị. Ánh sáng nhân tạo còn được xem là một chất liệu 

trong việc tổ chức không gian và tạo hình ảnh riêng của đô thị. Thêm nữa, như 

đã đề cập ở trên việc kiến tạo KGĐT vào ban đêm là hạ tầng để phát triển kinh 

tế cho đô thị vào ban đêm: tạo điểm đến, hình ảnh đô thị; bổ sung các hoạt động 

vào ban đêm, thu hút khách du lịch, thêm tiện ích cho dân cư từ đó kích thích 

sự phát triển kinh tế. Ngoài ra, chiếu sáng còn cần quan tâm đển việc phát triển 

bền vững trong tương lai, không chỉ dừng lại ở việc bền vững trong tiết kiệm 

năng lượng việc nghiên cứu ánh sáng nhân tạo mang lại tính bền vững về kinh 

tế, văn hóa, xã hội khi tập trung nghiên cứu việc chiếu sáng với sự cân bằng về 

sinh thái, lối sống… Khu đô thị mới Thủ Thiêm là đô thị mới tại bán đảo Thủ 

Thiêm tại TPHCM, có tính chất hỗn hợp: chính trị, văn hóa, thương mại – dịch 

vụ, dân cư, cần thiết có một TKĐT có chất lượng, phù hợp với sự biến đổi không 

gian công năng đa dạng, khả năng ứng dụng cao, sẽ mang lại nhiều hiệu quả 

tích cực. Khu vực lõi thương mai – dịch vụ khu trung tâm Thủ Thiêm (cụ thể 

khu chức năng 1&3) là khu vực tập trung có tính chất phức hợp (thương mại, 
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dịch vụ, nhà ở …); là không gian chuyển tiếp cũ – mới giữa nhiều khu vực đô 

thị hiện hữu. Do tính đa dạng về các không gian công năng, nên việc sử dụng 

yếu tố ánh sáng nhân tạo sẽ mang hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao chất lượng 

TKĐT của khu vực này, đồng thời mang tính điển hình có thể áp dụng cho nhiều 

khu vực khác của TPHCM. Hơn nữa, hai khu chức năng này mang tính chất 

khác nhau, có thể thể hiện rõ sự khác biệt hình thái đô thị ngày – đêm. Vì vậy 

việc nghiên cứu sử dụng yếu tố ASNT nhằm nâng cao chất lượng TKĐT về đêm 

của khu vực 1&3 - khu trung tâm Thủ Thiêm mang tính cấp thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đóng góp một phần vào lý luận TKĐT ban đêm bằng cách sử dụng yếu 

tố ánh sáng nhân tạo. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

 Tổng hợp các cơ sở lý luận, khoa học có liên quan phục vụ cho vệc sử 

dụng các yếu tố ánh sáng nhân tạo vào trong TKĐT; nghiên cứu và đánh giá vai 

trò của yếu tố ánh sáng nhân tạo trong TKĐT khu vực 1&3 - khu đô thị mới 

Thủ Thiêm và đưa ra các đề xuất các giải pháp sử dụng ánh sáng nhân tạo nhằm 

nâng cao chất lượng TKĐT về đêm; đưa ra các bước phát triển cụ thể trong việc 

sử dụng ASNT trong TKĐT về đêm tại khu chức năng 1&3 – khu đô thị mới 

Thủ Thiêm. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp Phân tích tổng hợp & Nghiên cứu tài liệu; phương pháp 

Sưu tầm; phương pháp Nghiên cứu Điều tra, Khảo sát; phương pháp So sánh 

4. Nội dung nghiên cứu 
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Nghiên cứu về các yếu tố ánh sáng, cảm thụ thị giác và các quy luật thị 

giác; các lý luận TKĐT và việc sử dụng ASNT trong TKĐT vào ban đêm; 

nghiên cứu vai trò của yếu tố về ánh sáng nhân tạo trong TKĐT - khu vực 1&3 

– KĐTM Thủ Thiêm về đêm; đề xuất một số giải pháp sử dụng yếu tố ánh sáng 

nhân tạo trong khu vực 1&3 - KĐTM Thủ Thiêm nhằm nâng cao chất lượng 

TKĐT về đêm. 

5. Đối tượng nghiên cứu 

TKĐT khu vực 1 & 3 - khu đô thị mới Thủ Thiêm; yếu tố ánh sáng nhân 

tạo trong TKĐT khu vực lõi thương mại - dịch vụ - KĐTM Thủ Thiêm; mối 

quan hệ giữa yếu tố ánh sáng nhân tạo với các yếu tố khác trong TKĐT. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

Giới hạn nghiên cứu: Nghiên cứu về một yếu tố trong thiết kế đô thị nói 

chung là một nghiên cứu chuyên sâu bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều 

góc độ nhìn nhận khác nhau tuy nhiên trong phạm vi luận văn chỉ cứu tập trung 

vai trò của yếu tố ánh sáng nhân tạo trong thiết kế QH đô thị và kiến trúc. 

Giới hạn không gian: Khu chức năng số 1 và khu chức năng số 3 – khu 

đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM. 

Giới hạn thởi gian: Đề tài nghiên cứu ứng dụng cho các giai đoạn phát 

triển trong hiện tại và tầm nhìn trong 10 năm tới. 

7. Cấu trúc luận văn 

Luận văn chia làm 3 phần: 

A. PHẦN MỞ ĐẦU: Nêu lý do lựa chọn đề tài, tổng quan về những 

nghiên cứu có liên quan đến đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên 

cứu, nội dung nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu 
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được sử dụng trong luận văn. 

B. PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, cho thấy cái nhìn khát quát 

nhất về vấn đề nghiên cứu là về TKĐT hiện có ở khu vực nghiên cứu cũng 

như thực trạng chiếu sáng ở khu trung tâm đô thị TP.HCM từ đó rút kinh 

nghiệm cho các đề xuất ở chương III 

Chương 2: Cơ sở khoa học về TKĐT và yếu tố ánh sáng nhân tạo trong 

trong TKĐT; hệ thống cơ sở lý luận khoa học có liên quan; nghiên cứu các 

bài học kinh nghiệm thực tiễn của các đô thị trong nước và quốc tế về việc 

sử dụng yếu tố ánh sáng nhằm nâng cao chất lượng TKĐT về đêm. 

Chương 3: Nghiên cứu và đưa ra các đề xuất giải pháp sử dụng yếu tố ánh 

sáng nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng TKĐT về đêm cho khu vực vực 

1&3 – khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Đúc kết lại kết quả nghiên cứu 

đã đạt được, đề xuất các nghiên cứu sâu hơn; đưa ra một số kiến nghị cụ thể 

để kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng vào thực tiễn. 
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PHẦN B. PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

I.1. Tổng quan về TKĐT khu vực 1&3 - khu đô thị mới Thủ 

Thiêm 

I.1.1 Liên hệ vùng và mối tương quan giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm 

với các khu vực xung quanh 

I.1.2. Bối cảnh lịch sử QH khu vực đô thị mới Thủ Thiêm 

I.1.3. Các định hướng QH chung, QH phân khu ở khu vực đô thị mới 

Thủ Thiêm  

I.1.4. Các đồ án QH chi tiết và các phương án TKĐT ở khu vực 1&3 

– khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

I.1.5. Phân tích các vấn đề QH & TKĐT của khu đô thị mới Thủ 

Thiêm có liên quan đến phạm vi luận văn 

Khu chức năng số 1; khu chức năng số 3; tổng thể hai khu chức năng số 

1 & số 3 

I.1.6. Thực trạng TKĐT khu vực 1&3 - khu đô thị mới Thủ Thiêm và 

việc thiếu quan tâm đến TKĐT vào ban đêm  

I.2. Tổng quan về việc sử dụng ASNT trong TKĐT vào ban đêm 

I.2.1. Tổng quan về việc sử dụng ASNT trong TKĐT vào ban đêm 

I.2.1.1. Lịch sử chiếu sáng cảnh quan vào ban đêm 

I.2.1.2. Lịch sử chiếu sáng đô thị ở TP.HCM  

I.2.2. Thực trạng việc sử dụng ASNT trong QH và TKĐT ở Việt Nam 

thông qua việc so sánh với các đô thị khác trong và ngoài nước.  
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I.2.3. Nghiên cứu hiện trạng và đo đạc việc sử dụng ASNT trong đô 

thị ở khu vực trung tâm TPHCM từ dó rút ra bài học kinh nghiệm cho khu 

vực Thủ Thiêm 

Trong phạm vi luận văn, học viên tiến hành khảo sát ở khu vực trung 

tâm hiện hữu TPHCM, qua đó tiến hành nghiên cứu trên ba địa điểm cụ thể: chợ 

Bến Thành – khu vực Lê Lợi; trục phố đi bộ Nguyễn Huệ; khu vực Hồ Con Rùa 

– trục đường Phạm Ngọc Thạch – công viên 30/4, đo đạc chất lượng ánh sáng 

thông qua các đại lượng cơ bàn như độ rọi, nhiệt độ màu, chỉ số hoàn màu. 

(Bảng 1.01 – Bảng 1.05) 

I.2.4. Đánh giá thực trạng việc sử dụng ASNT đô thị ở KVTT hiện 

hữu TP.HCM thông qua rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng cho trường hợp 

khu đô thị mới Thủ Thiêm 

I.3. Kết luận chương 

Thủ Thiêm là khu đô thị mới là một khu vực quan trọng đối với tổng 

thể TP.HCM. Đối với một khu vực đa chức năng như Thủ Thiêm, việc nghiên 

cứu các TKĐT có thể sử dụng trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Việc TKĐT đã được 

thực hiện và có định hướng phát triển chung tuy nhiên vẫn chưa có các nghiên 

cứu về TKĐT vào ban đêm, thiếu các khảo sát thực trạng xây dựng KGĐT vào 

ban đêm trong đó ánh sáng nhân tạo là một trong những yếu tố quan trọng góp 

phần cấu thành  hiệu quả kiến trúc. Ánh sáng là một thành tố của kiến trúc có 

thể tác động đến KGĐT nhằm phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ đô thị. Việc 

sử dụng ASNT trong TKĐT còn đòi hỏi sự kết hợp ngay từ đầu của kiến trúc 

sư, nhà thiết kế và các kỹ sư hạ tầng cùng giải quyết. Nội dung chương I chủ 

yếu khái quát được vấn đề cơ bản trong thực trạng TKĐT vào ban đêm và phân 
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tích các vấn đề từ các cơ sở pháp lý (Bảng 1.06) có liên quan đến Thủ Thiêm là 

khu dân cư mới của thành phố, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của 

thành phố. Sau 3 lần QH dang dở, thành phố vẫn đang triển khai các đồ án QH, 

trong đó dự án QH năm 2012 của Sasaki có tính đến việc TKĐT. Trong quá 

trình triển khai dự án chính quyền cũng đã có các Hướng dẫn thiết kế và Quy chế 

quản lý riêng cho khu vực này. Tuy nhiên trong các nghiên cứu TKĐT hiện 

nay vẫn chưa quan tâm đến không gian đô thị vào ban đêm, với các công 

năng khác với ban ngày, có thể khai thác không gian trong suốt ngày và là 

một khía cạnh cần khai thác để tạo nên hình ảnh “nơi chốn” cho thành phố. 

Nghiên cứu điển hình cụ thể trường hợp khu chức năng số 1&3 với những tính 

chất khác nhau: vừa là đối thoại giữa trung tâm đô thị lịch sử hiện hữu và khu 

đô thị mới hiện đại; vừa là những khu đa chức năng phức hợp: thương mại, 

hành chính, công cộng phục vụ cộng đồng,… đóng vai trò kết nối 2 bên bờ 

sông Sài Gòn và mang nhiều ý nghĩa trong KGĐT. Thêm nữa chưa có hệ thống 

lý luận, nguyên lý nhằm áp dụng vào công tác thiết kế chiếu sáng cho tổng thể 

đô thị về đêm. Hướng nghiên cứu chính của đề tài tổng hợp các cơ sở khoa học 

có liên quan tới việc sử dụng ASNT nhằm nâng cao chất lượng của TKĐT vào 

ban đêm. Từ đó có thể áp dụng vào trường hợp của khu đô thị mới Thủ Thiêm 

nói chung và khu vực cụ thể - khu trung tâm thương mại – dịch vụ. 

 

  



Phụ lục biểu bảng chương I 

Khu vực đo đạc Độ rọi Nhiệt độ màu Chỉ số hoàn màu 

Khu vực 1 38.2lx 4128 K 86.1 (R9=27.5) 

Khu vực 2 32.5 lx 3299 K 79.9 

Khu vực 3 22.4 lx 3534 K 85.1 (R9=25.1) 

Khu vực 4 6.6 lx 3705 K 85.8 (R9=34.7) 

Bảng 1.01: Đo đạc hiện trạng chiếu sáng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (nguồn: học viên) 

Khu vực đo đạc Độ rọi Nhiệt độ màu Chỉ số hoàn màu 

Lòng đường 20.1 lx 2099K 22.6 

Khu vực 1 31.2 lx 1989K 21.4 (R8,9,11<0) 

Khu vực 2 19.6 lx 1976K 32.3 (R8,9,11<0) 

Khu vực 3 3.5 lx - - 

Bảng 1.02: Đo đạc hiện trạng chiếu sáng ở Hồ Con Rùa (nguồn: học viên) 

Khu vực đo đạc Độ rọi Nhiệt độ màu Chỉ số hoàn màu 

Lòng đường trb 26.5lx 2471K 61.1 (R9<0) 

Bảng 1.03: Đo đạc hiện trạng chiếu sáng ở dọc tuyến đường Phạm Ngọc Thạch 
(nguồn: học viên) 

Khu vực đo đạc Độ rọi Nhiệt độ màu Chỉ số hoàn màu 

Khu vực 1 20.01lx 2024K 40.1 (R8,9,11<0) 

Khu vực 2 3.1lx 2423K 72.1 (R9<0) 

Bảng 1.04: Đo đạc hiện trạng chiếu sáng ở công viên 30/4 (nguồn: học viên) 

Khu vực đo đạc Độ rọi Nhiệt độ màu Chỉ số hoàn màu 

Khảo sát được tiến hành 20:00 

Đ.Phan Chu Trinh 58.0lx 3252K 62.9  (R9<0) 

Đ. Phan Bội Châu 70 lx 4557K 79.1 (R9<0) 

Bảng 1.05: Đo đạc hiện trạng chiếu sáng ở Chợ Bến Thành (nguồn: học viên) 
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 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 
Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, 
TPHCM. 

Q
uy

 h
oạ

ch
 c

hu
ng

 
Quyết định số 24/2010/Qđ-TTg 
ngày 06/01/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ 

Phê duyệt điều chỉnh QH chung xây 
dựng Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2025 

Quyết định số 6565/2005/QĐ- 
UBND ngày 27/12/2005 của 
UBND TP HCM 

Phê duyệt điều chỉnh QH chung Khu 
Trung tâm Đô thị Mới Thủ Thiêm tỷ lệ 
1/5000 

Quyết định số 6577/QĐ-UB- 
QLĐT ngày 07/12/1998 UBND 
– TP.HCM 

Phê duyệt định hướng chủ yếu của đồ án 
QH chung quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh đến năm 2020 

Q
uy

 h
oạ

ch
 p

hâ
n 

kh
u 

Quyết định 3165/QĐ-UBND 
năm 2012 

Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QH 
phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới 
Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM 

Quyết định 5154/QĐ-UBND 
năm 2014 

Phê duyệt đồ án QH phân khu tỷ lệ 
1/2000 khu đô thị chỉnh trang kế cận 
khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 

Quyết định 4907/QĐ-UBND 
năm 2015 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QH phân 
khu tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng số 5 
và Khu chức năng số 6 thuộc Khu đô 
thị Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM 

Q
uy

 h
oạ

ch
 c

hi
 ti

ết
 

Quyết định 406/QĐ-UBND 
năm 2011 

Phê duyệt đồ án QH chi tiết tỷ lệ 
1/500 Khu đô thị mới Thủ Thiêm 
(phần hạ tầng kỹ thuật) do Ủy ban 
nhân dân TPHCM 

Quyết định 1537/QĐ-BQL 
ngày 26/12/2014 

Phê duyệt đồ án QH chi tiết tỷ lệ 
1/500 phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
Khu dân cư phía Bắc khu đô thị mới 
Thủ Thiêm 

Bảng 1.06: Tóm tắt về các cơ sở pháp lý có liên quan đến quy hoạch và TKĐT khu đô thị mới Thủ 
Thiêm (nguồn: học viên) 
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CHƯƠNG II. YẾU TỐ ÁNH SÁNG NHÂN TẠO TRONG TRONG TKĐT 

II.1. Cơ sở khoa học về TKĐT có liên quan 

II.1.1. Giới thiệu về các khái niệm TKĐT 

II.1.1.1. Khái niệm về TKĐT 

II.1.1.2. Nội dung của TKĐT 

II.1.1.3. Các yếu tố vật thể  

Cơ sở bố cục cảnh quan đô thị; quy luật tổ chức KGĐT; nguyên tắc tổ 

chức không gian.  

II.1.1.4. Các yếu tố phi vật thể 

Nguyên tắc tổ chức hoạt động.  

II.1.2. Một số Lý thuyết về TKĐT 

II.1.2.1. Lý thuyết đô thị của Norberg Schulz 

II.1.2.2. Lý thuyết đô thị hiện đại của Roger Trancik 

II.1.2.3. Lý thuyết phân tích hình ảnh đô thị của Kevin Lynch 

II.1.3. Một số Lý thuyết về TKĐT 

II.1.3.1. Nhận thức về yếu tố nơi chốn trong việc tạo dựng bản sắc 

KGĐT 

II.1.3.2. Lý thuyết kiến tạo một thành phố đẹp của Alain de Botton 

II.1.3.3. Lý thuyết về nơi chốn 

 Tóm tắt về các vấn đề thuộc lý thuyết TKĐT. (Bảng 2.01) 

II.2. Cơ sở khoa học về yếu tố ánh sáng 

II.2.1. Tổng quan về ánh sáng 

II.2.2. Các nhóm tính chất ảnh hưởng đến tương quan giữa ánh sáng 

và cảm nhận của con người 
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II.2.2.1. Các đại lượng ánh sáng mang tính công năng  

II.2.2.2. Các đại lượng ánh sáng mang tính tiện nghi 

II.2.2.3. Các yếu tố thị giác 

II.2.2.4. Những yếu tố vật lý tác động đến sự cảm thụ thị giác 

II.2.2.5. Những yếu tố tâm lý tác động đến sự cảm thụ thị giác 

Tóm tắt về các vấn đề thuộc các yếu tố ánh sáng có liên quan đến luận 

văn. (Bảng 2.02) 

II.3. Cơ sở khoa học về việc sử dụng yếu tố ASNT trong TKĐT vào ban 

đêm 

II.3.1. Cơ sở pháp lý về sử dụng yếu tố ánh sáng nhân tạo trong TKĐT 

II.3.1.1. Các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế (tham khảo) 

II.3.1.2. Các tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam [3], [4], [5], [6], [7] 

Tóm tắt về các cơ sở pháp lý có liên quan đến chiếu sáng đô thị. (Bảng 

2.03). 

II.3.2. Một số lý thuyết về sử dụng yếu tố ánh sáng nhân tạo trong 

kiến trúc và TKĐT 

II.3.2.1. Lý thuyết về sử dụng các yếu tố ánh sáng nhân tạo của Richard 

Kelly  

II.3.2.2. Lý thuyết của Kaoru Mende [55] về TKĐT vào ban đêm  

II.3.2.3. Lý thuyết của Roger Narboni [54] 

Tổng hợp các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng ASNT nhằm nâng 

cao chất lượng TKĐT vào ban đêm. (Bảng 2.04) 

II.4. Tham khảo các bài học kinh nghiệm về việc sử dụng yếu tố ánh 

sáng nhằm nâng cao hiệu quả TKĐT về đêm. 



11 
 

II.4.1. Thành phố Lyon, Pháp  

II.4.2. Khu vực Roppongi, thành phố Tokyo, Nhật Bản  

II.4.3. Thành phố Hàng Châu, Trung Quốc  

II.4.4. QH chiếu sáng khu Civic District, Singapore  

II.4.5. Chỉnh trang chiếu sáng khu vực cảng Victoria của Hồng Kông  

II.4.6. Mặt bằng tổng thể chiếu sáng Alingsås, Thụy Điển  

Tóm tắt các bài học kinh nghiệm từ các dự án quy hoạch, TKĐT trên 

thế giới vào ban đêm sử dụng yếu tố ASNT. (Bảng 2.05). 

II.5. Kết luận chương 

Sau khi xem xét vấn đề nghiên cứu một cách tổng quan ở chương I, thì 

ở chương II, học viên đã tìm hiểu, thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, 

sau đó tiến hành tổng hợp lại theo khía cạnh nghiên cứu của đề tài. ASNT có 

thể bị chi phối và kiểm soát bởi người thiết kế, thông qua các đại lượng ánh sáng 

nhân tạo mang tính công năng (cường độ nguồn sáng, độ rọi, quang thông…) 

và các đại lượng ánh sáng nhân tạo mang tính tiện nghi (độ chói, độ tăng 

ngưỡng, sự tương phản, sự chóa (lóa), chỉ số hoàn màu (CRI), nhiệt độ màu…). 

Bên cạnh đó cần tính đến việc tác động đến các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cảm 

thụ thị giác như: sự thích nghi thị giác, năng suất phân li của mắt; những yếu tố 

tâm lý thị giác… Trên thế giới, nhiều nước đã biên soạn và ban hành các tiêu 

chuẩn này với đầy đủ các hạng mục, là khung pháp lý tham chiếu cho các giải 

pháp chiếu sáng. Ngoài ra cũng có các tiêu chuẩn quốc tế như BS (Anh), CIE 

(Ủy ban chiếu sáng quốc tế), IESNA (Mỹ).. để tham khảo nhằm nâng cao hiệu 

quả chiếu sáng. Ở Việt Nam, khung tham chiếu vẫn đang được xây dựng và 

hoàn chỉnh. Về mặt lý luận, tuy vẫn chưa có nhiều các cơ sở khoa học nhưng đã 
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hình thành các lý thuyết của các chuyên gia: Richard Kelly hay là Kaoru Mende, 

Roger Narboni – các chuyên gia về chiếu sáng trong đô thị. Yêu cầu trong việc 

sử dụng yếu tố ánh sáng nhân tạo trong TKĐT vào ban đêm bao gồm: trải 

nghiệm của người dân; tính bền vững và tính linh hoạt; khả năng thích ứng và 

bản sắc; thiết kế nhiều lớp ánh sáng và sử dụng ánh sáng thiết thực. Đồng thời 

hình thành các thang đo để đánh giá hiệu quả chiếu sáng bao gồm: thang đo về 

an ninh – an toàn, bản sắc đô thị, hình ảnh đô thị, thân thiện với môi trường và 

tiện nghi. Qua các bài học kinh nghiệm từ các đô thị khác trên thế giới mang ý 

nghĩa tham khảo, là cái nhìn trước cho tương lai đô thị ở Việt Nam, từ đó rút ra 

kinh nghiệm từ những ưu điểm và nhược điểm của từng dự án để hoàn thiện 

hơn những nghiên cứu hay những thiết kế sâu hơn. Trong chương III, nghiên 

cứu sẽ tổng hợp lại các cơ sở lý luận có liên quan đến ASNT trong KGCC đô 

thị làm tiền đề cho việc đề xuất các nguyên tắc và giải pháp cho trường hợp khu 

thương mại – dịch vụ - khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. 

 

  



Phụ lục biểu bảng chương II 
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Cơ sở bố cục 
cảnh quan đô thị 

Điểm nhìn, tầm nhìn 
và góc nhìn 

1. Lý thuyết đô thị của Chiristian
Norberg Schulz

2. Lý thuyết đô thị hiện đại của
Roger Trancik

3. Lý thuyết phân tích hình ảnh
đô thị của Kevin Lynch

Quy luật tổ chức 
KGĐT 

Không gian công 
cộng, bán công cộng, 
riêng tư 

Nguyên tắc tổ 
chức không gian 

Khung kết nối 

Khu vực đặc trưng 

Khu vực cộng đồng 

C
ác

 y
ếu

 tố
 p

hi
 v

ật
 th

ể 

Nguyên tắc tổ 
chức hoạt động 

Tập hợp hay phân tán 4. Lý thuyết kiến tạo một thành 
phố đẹp của Alain de Botton 

5. Nghiên cứu khác Richard
Florida 

6. Nghiên cứu của
Edward McMahon 

7. Lý thuyết về nơi chốn của
Đoạn Nghĩa Phu 

Hòa nhập hay cô lập 

Hút vào hay đẩy ra 

Mở rộng hay che kín 

Bảng 2.01: Tóm tắt về các vấn đề thuộc lý thuyết TKĐT (nguồn: học viên) 
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Các đại lượng ánh sáng mang 
tính công năng 

Cường độ nguồn sáng 
Quang thông 
Độ rọi (E) 
Hiệu suất phát sáng, (lm/W) 
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Các đại lượng ánh sáng mang 
tính tiện nghi 

Độ chói (luminance - L) 
Độ tăng ngưỡng (TI - Threshold 
Increment, %) 
Sự thích nghi thị giác (visual adaptation) 
Nhiệt độ màu ánh sáng 
Chỉ số hoàn màu (CRI) 

Đ
ẸP

, Đ
Ặ

C
 S

Ắ
C

 
Đ

ể 
cả

m
 n

hậ
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Các yếu tố thị giác Thị giác (vision) 
Trường nhìn (visual field) 
Năng suất phân li của mắt 
Tính liên kết thị giác - Lực thị giác 
Nguyên lý thị giác 

Các yếu tố vật lý tác động đến 
sự cảm thụ thị giác 

Các vật thể tạo hướng nhìn 
Quan hệ phông hình 
Đường viền, đường chân trời đô thị 
Chuỗi phối cảnh 

Các yếu tố tâm lý tác động 
đến sự cảm thụ thị giác 

Tâm lý của người cảm thụ 
Trình độ, văn hoá, tập quán, tôn giáo và tín 
ngưỡng của người nhận thức 
Tâm lý theo lứa tuổi, giới 
Cảm giác về thời gian, dấu ấn nơi chốn 

Bảng 2.02: Tóm tắt về các vấn đề thuộc các yếu tố ánh sáng có liên quan đến luận văn  

(nguồn: học viên)  



 

 
C

Ơ
 S

Ở
 P

H
Á

P 
L

Ý
 V

Ề
 C

H
IẾ

U
 S

Á
N

G
 Đ

Ô
 T

H
Ị 

C
ác

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 

th
iế

t k
ế 

qu
ốc

 tế
 

IESNA - Hiệp hội kỹ thuật 
chiếu sáng Bắc Mỹ 

Hướng dẫn Chiếu sáng cho khu vực ngoài trời 
(Lighting Guide for Outdoor Environment) 

ENS - Viện Tiêu chuẩn 
Châu Âu 

Hướng dẫn chiếu sáng ngoài trời 

CIBSE & ILE Hướng dẫn về môi trường đô thị tốt 
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Phụ lục A.4.4 - QCVN 
03:2012/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc 
phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 
tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng. 

Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 4400:1987 

Kĩ thuật chiếu sáng – 
Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 8095-845:2009 

Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế 
Phần 845: Chiếu sáng là văn bản thay thế tiêu 
chuẩn Việt Nam TCVN 4400:1987. 

Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam TCXDVN 333:2005 

Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình 
công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu 
chuẩn thiết kế. 

Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam TCXDVN 259:2001 

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo 
đường, đường phố, quảng trường đô thị. 

Bảng 2.03: Tóm tắt về các cơ sở pháp lý có liên quan đến chiếu sáng đô thị (nguồn: học viên) 

  



Các bước thiết kế 
chiếu sáng 

Bước 1 Xác định mục tiêu cần chiếu sáng 
Bước 2 Cân nhắc sắp xếp các thứ tự ưu tiên thẩm mỹ, bản sắc địa 

phương, an toàn – an ninh, phòng chống tội phạm, xâm 
phạm ánh sáng, ô nhiễm ánh sáng, vị trí có thể đăt để thiết 
bị, hiệu quả năng lượng – kinh tế, công nghệ… 

Bước 3 Tìm chủ đề chiếu sáng (ý tưởng, phong cách chiếu sáng) 
Bước 4 Phát triển một hệ thống đèn chiếu sáng 
Bước 5 Xem xét mức độ chói sáng ảnh hưởng đến nhận thức và 

tầm nhìn của người dân trong đô thị 
Bước 6 Xác định độ sáng ảnh hưởng đến cảm nhận của cư dân 

và môi trường đô thị 
Bước 7 Tuyên truyền & phổ biến các quy định cho cộng đồng 

Mối quan hệ 
giữa yếu tố 
ánh sáng nhân 
tạo với các 
yếu tố khác 
trong TKĐT 

Phân cấp thị giác và các điểm mốc đô thị 
ASNT với các yếu 
tố kiến trúc 

Kiến trúc lớn 
Kiến trúc nhỏ 

ASNT với các yếu tố địa hình 
ASNT với các yếu tố cây xanh 
ASNT với các yếu tố mặt nước 
ASNT với với cuộc sống của các “cư dân” đô thị 

Yêu cầu trong 
việc sử dụng 
yếu tố ánh 
sáng nhân tạo 
trong TKĐT 
vào ban đêm 
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Yếu tố xã hội Khuyến khích họ thực hiện các tương tác xã 
hội 
Cho phép tạo ra những địa điểm, nơi chốn 
thú vị để khám phá vào ban đêm 
Hỗ trợ cho các hoạt động của người dân 

Yếu tố cảm 
xúc 

Biến những không gian quen thuộc trở nên 
thú vị và mới lạ vào ban đêm 
Thích ứng với thói quen và nhu cầu sử 
dụng của người dân đô thị 

Yếu tố liên 
quan đến 
nhận thức và 
định hướng 
không gian 

Định hướng và phân cấp không gian 
Làm nổi bật các điểm nhấn trong KGĐT 

Yếu tố sinh 
thái 

Giảm mức tiêu thụ năng lượng 
Tránh ô nhiễm ánh sáng 



 

 Yêu cầu trong 
việc sử dụng 
yếu tố ánh 
sáng nhân tạo 
trong TKĐT 
vào ban đêm 

 Yếu tố thiết 
kế 

Chính xác và đúng lúc với các hệ thống 
tương ứng, mà không lãng phí ánh sáng. 
Tạo sự cân bằng giữa ánh sáng nhân tạo và 
bóng tối (bắt đầu từ ánh sáng tự nhiên 
(moonlight) vào ban đêm). 
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Yếu tố bản 
sắc xã hội 

Tiện nghi trong sinh hoạt. 
Cải thiện chất lượng cuộc sống và trải 
nghiệm độc đáo người dân và du khách 
thông qua bản sắc địa phương 

Yếu tố thiết 
kế 

Thay đổi một không gian bỏ trống thành 
không gian sống động hơn. 
Tạo nên bầu không khí chung, tạo một 
không gian tĩnh, riêng biệt hay một nơi sinh 
động, nhộn nhịp. 
Tạo môi trường ánh sáng để làm cho không 
gian trở nên hấp dẫn hơn. 
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Lớp ánh sáng Tạo ra một trải nghiệm nhất định. 
Các lớp ánh sáng khác nhau thay đổi góp 
phần kết nối liên tục các hoạt động trong 
một khoảng không gian/ thời gian. 

Công cụ ánh 
sáng 

Tuân theo một mô thức (module), ở đó 
chiếu sáng thích ứng với các yêu cầu thiết 
kế khác nhau, nhưng đảm bảo thiết kế phù 
hợp giữa các dự án khác nhau. 

Ngôn ngữ thiết kế thống nhất và thích hợp 
cho toàn bộ KGĐT 
Kết hợp các thông số thiết kế trong khoa 
học đòi hỏi sự chính xác với cảm giác ánh 
sáng của người sử dụng bằng cách thiết lập 
các tùy chỉnh. 

Các thiết kế đòi hỏi phải đa chức năng 
  

 

 Việc lắp đặt đơn giản và linh hoạt, có thể sửa 
chữa dễ dàng tại vị trí công trường. 

  

 

 Kiểm soát và tương thích với sự phát triển 
công nghệ trong tương lai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Thang đo hiệu 
quả sử dụng yếu 
tố ánh sáng nhân 
tạo trong TKĐT 
vào ban đêm 

1 Thang đo về an toàn – an ninh 
2 Thang đo tiện nghi 
3 Thang đo hình ảnh đô thị 
4 Thang đo thân thiện với môi trường 
5 Thang đo về bản sắc đô thị 

Bảng 2.04: Tổng hợp các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng ASNT nhằm nâng cao chất lượng 
TKĐT vào ban đêm (nguồn: học viên) 

 

Lyon, Pháp Thành phố lịch sử, văn hóa 
Mục tiêu chính:  
Chiếu sáng trở thành thương hiệu đô thị 
Đối thoại giữa di sản và phát triển thông qua chiếu sáng 

Tokyo, khu vực 
Roppongi Hills 

Phát triển khu phức hợp hiện đại, mới mẻ 
Mục tiêu chính: 
Sử dụng công nghệ chiếu sáng mới nhất thể hiện tầm nhìn của một 
đô thị phát triển, một thành phố tương lai 

Hàng Châu,  
Trung Quốc 

Thành phố lịch sử với nhiều yếu tố kiến trúc giá trị 
Mục tiêu chính: 
Tôn trọng và làm nổi bật các công trình hiện hữu  
Giảm thiểu tác động đến các yếu tố di sản sẵn có. 

Singapore 
 

Tái cấu trúc đô thị 
Mục tiêu chính:  
Sử dụng ánh sáng như một công cụ để hồi sinh khu dân cự trung tâm  
Tăng cường các yếu tố đô thị hiện có thông qua việc sử dụng ánh 
sáng nhân tạo. 

Cảng Victoria,  
Hồng Kông 

Cải tạo đô thị và xây dựng mặt đứng đô thị vào ban đêm 
Mục tiêu chính: 
Nhấn mạnh các công trình kiến trúc vốn có dọc theo bờ sông trở 
thành đường chân trời đô thị mới vào ban đêm 

Alingsås, Thụy 
Điển 

Tái sinh đô thị của cấu trúc thành phố hiện có 
Mục tiêu chính:  
Làm nổi bật cấu trúc vốn có vào ban ngày  
Làm hình ảnh đô thị trở nên khác biệt vào ban đêm 

Bảng 2.05: Tóm tắt các bài học kinh nghiệm từ các dự án quy hoạch, TKĐT trên thế giới vào ban 
đêm sử dụng yếu tố ASNT (nguồn: học viên) 
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CHƯƠNG III. NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG 

YẾU TỐ ÁNH SÁNG NHÂN TẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

TKĐT VỀ ĐÊM KHU VỰC 1&3 – KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM 

III.1. Tổng hợp cơ sở lý luận về việc sử dụng yếu tố ánh sáng nhân tạo 

trong TKĐT  

III.1.1. Mối quan hệ giữa yếu tố ánh sáng nhân tạo với các yếu tố 

khác trong TKĐT. 

III.1.1.1. Phân cấp thị giác và các điểm mốc đô thị 

III.1.1.2. Ánh sáng nhân tạo với các yếu tố kiến trúc lớn 

III.1.1.3. Ánh sáng nhân tạo với yếu tố địa hình 

III.1.1.4. Ánh sáng nhân tạo với yếu tố cây xanh 

III.1.1.5. Ánh sáng nhân tạo với yếu tố mặt nước  

III.1.1.6. Ánh sáng nhân tạo với cuộc sống của các “cư dân” đô thị  

III.1.2. Yêu cầu trong việc sử dụng yếu tố ánh sáng nhân tạo trong 

TKĐT vào ban đêm 

III.1.2.1. Trải nghiệm của người dân 

Yếu tố xã hội; yếu tố cảm xúc; Yếu tố liên quan đến nhận thức và định 

hướng không gian 

III.1.2.2. Tính bền vững và tính linh hoạt 

Yếu tố sinh thái; Yếu tố thiết kế;  

III.1.2.3. Khả năng thích ứng và bản sắc 

Yếu tố bản sắc xã hội; Yếu tố thiết kế 

III.1.2.4. Thiết kế nhiều lớp ánh sáng và Ánh sáng thiết thực 

Lớp ánh sáng; Công cụ ánh sáng 
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III.1.3. Phân loại việc chiếu sáng trong đô thị hiện nay 

III.1.4. Các bước xây dựng thực hiện đồ án QH hay TKĐT chiếu sáng  

III.2. Điều tra xã hội về việc việc sử dụng ánh sáng nhân tạo trong đô thị 

của khu trung tâm hiện hữu TP.HCM để xây dựng mục tiêu chiếu sáng 

nhằm áp dụng cho trường hợp khu đô thị mới Thủ Thiêm 

III.2.1. Tổng quan về khảo sát 

Trong khuôn khổ luận văn, học viên tiến hành khảo sát ở các khu trung 

tâm TP.HCM để đánh giá việc sử dụng ASNT trong QH và TKĐT ở đây, khảo 

sát được tiến hành trên 105 người trong đó có 59 nữ và 46 nam (Bảng 3.01) với 

nhiều lứa tuổi chủ yếu là người trẻ <60 tuổi (94.3%) (Bảng 3.02) và trên nhiều 

ngành nghề (Bảng 3.03) (sinh viên, nhân viên văn phòng, giáo viên, kỹ sư, … 

và các chuyên gia chiếu sáng). Khảo sát được tiến hành trên Google Docs và 

phiếu khảo sát 50 phiếu, trong đó Google Docs thu được 75 ý kiến và số phiếu 

khảo sát thu được là 30 phiếu, tổng cộng 105 ý kiến trả lời.  

III.2.2. Nghiên cứu về sở thích và tâm lý của người được khảo sát 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn người dân thích ra ngoài vào ban 

đêm (Bảng 3.04) và trông chờ hình ảnh KGĐT vào ban đêm sẽ rất khác so với 

hình ảnh ban ngày (Bảng 3.05) và phần lớn đều chưa hài lòng về thiết kế chiếu 

sáng hiện nay và mong muốn thay đổi (88/101 người chiếm tỉ lệ 87.1%). Thêm 

nữa, yếu tố thẩm mỹ chiếu sáng được quan tâm đến trong khảo sát. Những người 

được khảo sát ưa thích ánh sáng màu (đỏ, xanh, lam, tím…) để chiếu sáng trong 

đô thị (87/104 người, chiếm tỉ lệ 83.7%); và đa phần sở thích đổi màu để chiếu 

sáng (81/103 người, chiếm tỉ lệ 78.6%) (Bảng 3.06 & Bảng 3.07), việc khảo sát 

cho thấy các ý kiến của số đông đi ngược lại với ý kiến của các chuyên gia thiết 
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kế chiếu sáng với tỉ lệ thích việc chiếu sáng màu sắc khác nhau và việc đổi màu 

là (1/3 người, chiếm tỉ lệ 33%). Đa phần những người được khảo sát cảm thấy 

không gian càng sáng, họ lại càng an tâm khi ra đường vào ban đêm (Bảng 

3.08). Thêm nữa, họ cũng mong muốn thay đổi thiết kế chiếu sáng hiện nay 

chiếm tỉ lệ gần như tuyệt đối 93% (Bảng 3.09), tuy nhiên vẫn chưa đưa ra được 

nhiều ý kiến thay đổi và không rõ muốn thay đổi thang đo nào. Ngoài ra khảo 

sát còn mong muốn người tham gia so sánh khu vực nào mà họ thích đến vào 

ban đêm để có cái nhìn khách quan hơn khi so sánh với các đo đạc chiếu sáng 

ở chương I. (Bảng 3.10) 

III.2.3. Các thang đo việc sử dụng yếu tố ASNT áp dụng cho khu vực 

trung tâm hiện hữu TP.HCM 

Quan trọng nhất, việc khảo sát xác định sơ bộ điểm số trên các thang đo 

thiết kế chiếu sáng được xác định như các lý thuyết được đề cập chương II ở 

trên, điểm trung bình của các thang đo như sau: 

Thang đo an toàn 6.54 Bảng 3.11 

Thang đo an ninh 6.28 Bảng 3.12 

Thang đo tiện nghi 6.18 Bảng 3.13 

Hiện tượng chói lóa  Bảng 3.14 

Thang đo hình ảnh đô thị 6.28 Bảng 3.16 

Thang đo bản sắc đô thị 5.83 Bảng 3.16 

III.3. Xem xét áp dụng cho trường hợp khu vực trung tâm thương mại – 

dịch vụ - khu đô thị mới Thủ Thiêm 

III.3.1. Áp dụng cho tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm 

III.3.1.1. Tầm nhìn chiến lược 
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III.3.1.2. Quan điểm 

III.3.1.3. Mục tiêu 

III.3.1.4. Lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp  

III.3.1.5. Xây dựng các định hướng chiếu sáng 

Bước 1: Thiết lập khung kết nối chiếu sáng 

Bước 2: Xác định các yếu tố điểm nhấn và tìm ra giải pháp chiếu sáng 

trong tổng thể KGĐT. 

Bước 3: Phân cấp thị giác 

Bước 4: Xây dựng chi tiết một thước đo tỉ lệ chiếu sáng 

Bước 5: Nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật có liên quan 

III.3.1.6. Đưa ra hướng dẫn thực hiện (5) 

III.3.2. Áp dụng nghiên cứu vào thiết kế cụ thể 1 khu vực trong khu 

vực 1&3- khu trung tâm Thủ Thiêm 

III.3.2.1. Khung kết nối chung phân khu chức năng 1 & 3 

Trục giao thông đại lộ Vòng Cung; trục giao thông Bắc Nam; trục cảnh 

quan bờ sông; Trục cảnh quan Hồ trung tâm 

III.3.2.2. Xây dựng chi tiết một thước đo tỉ lệ chiếu sáng cho khu chức 

năng 1&3 Thủ Thiêm 

Thước đo tỉ lệ chung của cả hai khu chức năng 1&3 

Thước đo tỉ lệ riêng cho từng khu chức năng 1&3 

Nhìn theo các chỉ tiêu phát triển dự kiến cho khu vực này có thể dự đoán 

được sự khác biệt về hình thái đô thị vào ban ngày và ban đêm ở hai khu vực 

này. (minh họa theo Bảng 3.17) 
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III.3.2.3. Đề xuất kết hợp yếu tố ASNT với các yếu tố khác của cảnh 

quan ở khu chức năng 1&3 Thủ Thiêm 

Yếu tố địa hình; Yếu tố cây xanh; Yếu tố mặt nước; Yếu tố kiến trúc 

công trình; Yếu tố kiến trúc nhỏ. 

III.3.2.4. Sử dụng yếu tố ASNT trong việc cải thiện hình ảnh đô thị 

khu vực Thủ Thiêm 

Đề xuất một số không gian đặc biệt; Đề xuất các xử lý về thiết bị đèn 

cho các yếu tố đô thị 

III.4. Kết luận chương 

Luận văn nghiên cứu hiện trạng, tiến hành đo đạc và khảo sát xã hội để 

tiến hành đánh giá việc thiết kế chiếu sáng khu trung tâm đô thị hiện hữu từ đó 

rút kinh nghiệm cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhìn chung, đã có các thang 

đo hiệu quả chiếu sáng trong đô thị, nhưng có rất nhiều các tiêu chuẩn được áp 

dụng, và ở Việt Nam chung có bộ hướng dẫn chi tiết nào cho việc sử dụng yếu 

tố ánh sáng nhân tạo trong việc thiết kế đô thị vào ban đêm.  Ở chương III là 

chương tổng hợp các cơ sở khoa học để góp phần đưa ra các nghiên cứu khái 

quát nhất về những vấn đề và những yếu tố liên quan đến yếu tố ánh sáng nhân 

tạo trong không gian đô thị làm tiền đề cho việc đề xuất định hướng chung về 

chiếu sáng nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng đô thị nói chung và trường hợp 

điển hình Khu đô thị mới Thủ Thiêm nói riêng. Sau đó, luận văn đưa ra hướng 

dẫn để phát triển chiếu sáng dô thị cho khu vực này và lên một thước đo tỉ lệ cụ 

thể cho tổng thể và thí điểm cho hai khu chức năng 1 & 3. Qua đó nhìn nhận lại 

giá trị của các lý thuyết được tổng hợp ở các chương I& II.  



Phụ lục biểu bảng chương III 

Bảng 3.01: Biểu đồ thể hiện giới tính của 
người được khảo sát (nguồn: học viên) 

Bảng 3.02: Biểu đồ thể hiện độ tuổi của người 
được khảo sát (nguồn: học viên) 

Bảng 3.03: Biểu đồ thể hiện nghề nghiệp của người được khảo sát (nguồn: học viên) 



 
Bảng 3.04: Câu hỏi khảo sát 4 (nguồn: học viên) 

 
Bảng 3.05: Câu hỏi khảo sát 5 (nguồn: học viên) 

 
Bảng 3.06: Câu hỏi khảo sát 6 (nguồn: học viên) 

 
Bảng 3.07: Câu hỏi khảo sát 7 (nguồn: học viên) 

 

 

 

 



 
Bảng 3.08: Câu hỏi khảo sát 8 (nguồn: học viên) 

 
Bảng 3.09: Câu hỏi khảo sát 18 (nguồn: học viên) 

 
Bảng 3.10: Câu hỏi khảo sát 9 (nguồn: học viên) 

  



 
Bảng 3.11: Kết quả khảo sát Thang đo an toàn (nguồn: học viên) 

 
Bảng 3. 12: Kết quả khảo sát Thang đo an ninh (nguồn: học viên)  

 

 

 

 



 
 
Bảng 3. 13: Kết quả khảo sát Thang đo tiện nghi (nguồn: học viên)  

 
Bảng 3.14: Khảo sát về hiện tượng chói, lóa (nguồn: học viên)  

  



 
Bảng 3.15: Kết quả khảo sát Thang đo hình ảnh đô thị (nguồn: học viên) 

 
Bảng 3.16: Kết quả khảo sát Thang đo bản sắc đô thị (nguồn: học viên) 

  



Khu vực 

chức năng 

Tỷ lệ % sàn 

Nhà ở 

Tỷ lệ % sàn 

thương mại 

Dân số cư trú Số người 

làm việc 

Khu vực số 1 27% 72% 14,902 81,713 

Khu vực số 3 93 % 5% 30,260 2,545 

Bảng 3.17: Số liệu minh họa sự khác biệt về hình thái đô thị vào ban ngày và ban đêm ở hai khu 
chức năng số 1&3 (nguồn: học viên) 

PK. Ban ngày Phân khu chức năng 1   Phân khu chức năng 3  
 Nội dung  Tỉ lệ Nội dung Tỉ lệ 
Yếu  tố  cảnh 
quan khác 

Cây  xanh,  mặt  nước, 
tiện ích đô thị… 

 1.5 Cây  xanh,  mặt  nước, 
tiện ích đô thị… 

1 

Khu vực 
đặc trưng 

Các công trình cao tầng, 
khu vực thương mại – 
dịch vụ… 

 3 Khu dân cư 1.5 

Khung 
kết nối 

Trục cảnh quan 
bờ sông 

 2 Trục cảnh quan 
bờ sông 

1 

Khung 
kết nối 

Trục cảnh quan 
Hồ trung tâm 

  Trục cảnh quan 
Hồ trung tâm 

3 

 Đại lộ vòng cung   Đại lộ vòng cung 2 
 Trục cảnh quan 1   Trục cảnh quan 3 2.5 
 Các trục giao thông phụ   Các trục giao thông phụ 1 
Công trình 
cột mốc 

Trung tâm hội nghị 
triển lãm 

  Nhà bảo tàng 3 

 Khu phức hợp 
khách sạn 

    

 Nhà hát giao hưởng   Trường học 1 
 Trung   tâm  triển   lãm 

Quy hoạch 
    

Nút 
cảnh quan 

Các nút cảnh quan  4 Các nút cảnh quan 2.5 

Bảng 3.18: Đề xuất thước đo chiếu sáng cho khu chức năng 1&3 (nguồn: học viên) 
 

Phương thức chiếu sáng Các yếu tố phụ thuộc Mục đích 

Chiếu từ dưới lên 
(uplight) 

Tùy thuộc vị trí lắp đặt 
thiết bị đèn 

Tạo ra nhiều các hiệu ứng 
khác nhau 

Chiếu từ phía trước 
(frontlight) 

Tùy thuộc dáng cây 
trồng, chi tiết, màu sắc 

Nhấn vào “chất liệu” 
(texture) của cây xanh 

Chiếu từ phía sau 
(backlight) 

Tùy thuộc vào màu sắc 
và chi tiết của cây 

Nhấn vào hình dáng cây, 
tạo chiều sâu 

Chiếu từ phía bên 
(sidelight) 

Tùy thuộc vào loại cây và 
nơi trồng, đặt cây xanh 

Nhấn cả cây trồng và 
hình dạng bồn cây 

Bảng 3.19: Các phương thức chiếu sáng cây xanh (nguồn: học viên) 
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PHẦN C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

Mục tiêu của luận văn chỉ dừng lại ở việc tổng kết các lý luận có liên 

quan đến việc sử dụng ASNT nhằm nâng cao chất lượng của TKĐT vào ban 

đêm. Việc này nhằm tạo nên một không gian đô thị vận hành tốt trong suốt 24 

giờ/ 7 ngày; vừa góp phần tạo nên bản sắc đô thị. Đối với việc chiếu sáng đô 

thị, có các yếu tố cần để nhìn thấy an ninh – an toàn, đủ để nhìn rõ phục vụ cho 

sinh hoạt của cư dân đô thị và đẹp, độc đáo để mang lại bản sắc cho đô thị sau 

đó quan tâm hơn đến việc thân thiện với môi trường. Trước đó cũng đã có luận 

văn nói về vấn đề “Yếu tố ASNT trong TKĐT không gian công cộng thành phố 

Đà Nẵng” cũng đã đề cập về các nội dung này với sáu tiêu chí để đánh giá chất 

lượng của một giải pháp thiết kế chiếu sáng theo khía cạnh thẩm mỹ và cảm 

nhận của người sử dụng. Trong phạm vi luận văn, học viên mong muốn bổ sung 

thêm lý thuyết và là cơ sở học thuật phát triển làm rõ hơn các tiêu chí này sâu 

hơn. Ngoài ra với hai đô thị khác nhau, nếu Đà Nẵng phát triển trọng điểm là 

thành phố du lịch (giai đoạn luận văn) thì thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc 

biệt của cả nước đòi hỏi các TKĐT vừa phát triển về chất và lượng. Một góc 

nhìn từ một đô thị mới thay vì cải tạo đô thị cũ sẽ mang đến cái nhìn không quá 

phụ thuộc vào điều kiện thực tế. Trên quan điểm của học viên, việc sử dụng 

ASNT vào trong đô thị vào ban đêm cần có cái nhìn từ vĩ mô đến vi mô và thực 

hiện theo từng bước cụ thể (tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài và các đồ án quy 

hoạch chiếu sáng trên thế giới) sau đó cần vi phân đến các vấn đề liên quan 
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(phân cấp thị giác, các yếu tố cảnh quan khác…) và nghiên cứu các vấn đề kỹ 

thuật như công nghệ và cách lắp đặt các thiết bị đèn. 

Ngoài ra, từ kinh nghiệm của các chuyên gia nước ngoài, luận văn xây 

dựng năm (5) thang đo chiếu sáng đô thị: an ninh – an toàn; tiện nghi; hình ảnh 

đô thị; thân thiện môi trường và bản sắc đô thị. Các thang đo này được xây dựng 

phù hợp với sự phát triển chiếu sáng đô thị theo dòng lịch sử. Khu vực Thủ 

Thiêm là một khu vực quan trọng đối với tổng thể TP.HCM. Đối với một khu 

vực đa chức năng như Thủ Thiêm, việc nghiên cứu các thiết kế đô thị có thể sử 

dụng trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Việc thiết kế đô thị đã được thực hiện và có 

định hướng phát triển chung tuy nhiên vẫn chưa có các nghiên cứu về thiết kế 

đô thị vào ban đêm. Việc nghiên cứu vẫn còn thiếu các khảo sát thực trạng xây 

dựng không gian đô thị vào ban đêm. Thiết kế đô thị vào ban đêm là tìm ra giải 

pháp thiết kế và tổ chức không gian đô thị nhằm kéo dài thời gian sử dụng cho 

các hoạt động của con người. Trong việc thiết kế đô thị vào ban đêm, yếu tố ánh 

sáng nhân tạo trong việc chiếu sáng rất quan trọng. Yếu tố này cần thiết trong 

việc tạo nên vẻ đẹp của đô thị vào ban đêm. Chính vì vậy, học viên các định 

hướng nghiên cứu chính của đề tài là tìm ra những nguyên tắc và giải pháp cụ 

thể cho việc sử dụng yếu tố ánh sáng nhân tạo nhằm tăng cường tính kết nối 

cũng như tạo nên bản sắc đô thị về đêm.Để nâng cao chất lượng không gian của 

một đô thị, tạo dựng hình ảnh đô thị và xác định bản sắc đô thị đòi hỏi sự phối 

hợp từ nhiều lĩnh vực, từ lịch sử - văn hóa đến việc áp dụng khoa học – kỹ thuật, 

từ quy hoạch cho đến kiến trúc. Tùy thuộc vào những dự án khác nhau, cần có 

giải pháp và quy định riêng để quản lý chiếu sáng trong đô thị. 
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2. Kiến nghị 

Cần có quy hoạch chiếu sáng cho từng đô thị khác nhau, quy định cụ 

thể nhưng linh hoạt để tránh dẫn đến việc chiếu sáng tự phát để “tự thu hút” của 

các nhà đầu tư, tránh ồn ào thị giác và ô nhiễm ánh sáng không đáng có trong 

đô thị. Dù là quy định, nhưng cần linh hoạt để không cản trở sự sáng tạo trong 

việc thiết kế là một thách thức trong bức tranh tổng thể của đô thị về đêm hiện 

nay. ASNT là yếu tố nhỏ nhưng góp phần nhìn thành nên hình thái đô thị về 

đêm. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, dù vẫn còn nhiều lĩnh vực cần ưu tiên 

hơn, nhưng việc quan tâm phát triển về chiếu sáng sẽ như là bước chuẩn bị sẵn 

sàng cho sự phát triển trong tương lai. Khuyến khích các thành phần tư nhân sử 

dụng ASNT để cải thiện hình ảnh thành phố, không làm lãng phí nguồn lực này. 
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