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ควำมซับซ้อนและควำมขัดแย้ง
ในสถำปัตยกรรม

ผู้แต่ง โรเบิร์ต เวนทูริ 
ผู้แปล หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร 
กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2559. 176 หน้า

Complexity and Contradiction in Architecture 
โดยโรเบิร์ต เวนทูริ (Robert Venturi) เป็นหนังสือเล่ม
ส�าคัญที่สุดเล่มหน่ึงในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัย
ใหม่ ทีต่พีมิพ์ขึน้ครัง้แรกใน ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) โดย
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (MoMA) นครนิวยอร์ก 
สหรฐัอเมรกิา ท่ามกลางบรรยากาศของการวพิากษ์ความ
ล ้มเหลวของสถาป ัตยกรรมสมัยใหม ่  (Modern 
Architecture) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 1960 และน�าไป
สู่แนวทางสถาปัตยกรรมโพสต์โมเดิร์นในช่วงเวลาต่อมา  
นับว่าเป็นปฐมบทของความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงที่
ส่งผลสะเทือนไปท่ัวโลกเป็นเวลาประมาณสองทศวรรษ 
ในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20  อย่างไรก็ดี แม้
สถาปัตยกรรมโพสต์โมเดร์ินทีเ่กิดขึน้นัน้ได้กลบัถกูวพิากษ์
เสยีเองด้วยความรนุแรงไม่แพ้กนั และกลายเป็นส่วนหนึง่
ของประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรมในเวลาต่อมา แต่หนังสือ 

Complexity and Contradiction in Architecture ก็
ยั งคงทรงพลังอยู ่ สืบต ่อมา ทั้ ง ในฐานะเอกสาร
ประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ และในฐานะของตัวอย่างของ
กลวิธีในการ “อ่าน” สถาปัตยกรรม ให้เข ้าใจถึง
ปรากฏการณ์ของความซับซ้อนและความขัดแย้ง ซึ่ง    
เวนทูริช้ีให้เห็นว่าเป็นส่ิงที่มีมาช้านานกว่าสองพันปีแล้ว 
ในกระแสธารแห่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก

ความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรม เป็น    
ผลงานแปลหนังสือเล่มส�าคัญน้ี โดยรองศาสตราจารย์  
ดร. หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร ซึ่งได้ส�าเร็จและ      
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในภาษาไทย ในปีที่หนังสือ 
Complexity and Contradiction in Architecture 
มอีายคุรบห้าสบิปีพอด ี การตพีมิพ์ฉบบัภาษาองักฤษครัง้
แรกนัน้ เป็นความพยายามของพพิธิภณัฑ์ศลิปะสมยัใหม่ 
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(MoMA) ที่จะจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีสถาปัตย-
กรรมสมัยใหม่  ส่วนการพิมพ์หนังสือ ความซับซ้อนและ
ความขดัแย้งในสถาปัตยกรรม นัน้ เป็นความพยายามของ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีริเริ่ม
โครงการแปลหนังสือหรือต�าราทางสถาปัตยกรรมที่ทรง
คุณค่าในระดับสากลออกเป็นภาษาไทย เพื่อให้นิสิต 
นักศึกษา สถาปนิก ตลอดจนผู้สนใจชาวไทย ที่อาจมีข้อ
จ�ากัดในการอ่านต้นฉบับในภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสใน
การเข้าถึงเนื้อหาสาระได้มากขึ้น 

ความซบัซ้อนและความขดัแย้งในสถาปัตยกรรม มเีนือ้หา
รวมสิบบท โดยบทต้นมีเน้ือหาเป็นอารัมภกถา แสดง
ความจ�านงของผู้เขียนที่ต้องการให้หนังสือเล่มน้ีเป็น 
“แถลงการณ์แบบเบาๆ” (gentle manifesto) ที่ชี้ให้   
เหน็ลกัษณะอันหลากหลายและละเอยีดอ่อนของ “ความ
ซับซ ้อน” (complexity) และ “ความขัดแย ้ง” 
(contradiction) ในสถาปัตยกรรมต่างยุคต่างสมัยนับ
ร้อยหลังที่ เวนทูริยกมาเป็นตัวอย่าง โดยที่ดูจะมุ ่ง
วเิคราะห์เพยีงระดบัองค์ประกอบสถาปัตยกรรมทีร่บัรูไ้ด้
ด้วยสายตา (visual elements) เป็นหลัก โดยจ�าแนก
กลวิธีในการ “สร้าง” และ “อ่าน” งานสถาปัตยกรรมใน
หลายลักษณะ เช่น “ทั้งสองอย่าง” (both-and)  “องค์
ประกอบสองบทบาท” (double-funct ioning 
elements) เป็นอาท ิโดยทีร่ากเหง้าของความซบัซ้อนนัน้
ย ่อมงอกเงยข้ึนจากปฏิสัมพันธ ์ระหว ่างโปรแกรม 
(program) กับสภาพแวดล้อม ระหว่างปัจจัยภายในกับ
ปัจจัยภายนอก (the inside and the outside) หรือ
บริบทในมิติต่างๆ เช่น กายภาพ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ 
ทีย่งัให้เกดิสถาปัตยกรรมซึง่สามารถสือ่ (express) ความ
หมายให้แก่ผู ้รับสาร ซึ่งสะท้อนถึงบริบททฤษฎีทาง      
สญัศาสตร์ (Semiotics) ทีท่รงอทิธพิลยิง่ในสมัยทีเ่วนทูริ 
เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น ดังที่ปรากฏในงานเขียนเชิงทฤษฎี
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ได้แก่ คริสเตียน นอร์เบิร์ก-ชูลซ์ 
(Christian Norberg-Schulz) และชารลส์ เจงคส์ 
(Charles Jencks) เป็นต้น ส�าหรับเวนทูริเองนั้นจักได้  
น�าเสนอแนวความคิดเรื่องสัญศาสตร์ในสถาปัตยกรรม
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหนังสือ Learning from Las 
Vegas ซึ่งแต่งร่วมกับเดนีส สก็อตต์ บราวน์ (Denise 

Scott Brown) และสตีเฟน ไอเซนาวร์ (Steven 
Izenour) และตพิีมพ์ใน ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515)  หนงัสอื 
ความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรม จึงมี
ความซับซ้อนและละเอียดอ่อนในการใช้ภาษาอย่างมาก 
ซึ่งผู ้แปลและเรียบเรียงก็ได้พยายามถ่ายทอดความ       
ซับซ้อนนั้นออกมาเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ประกอบ
กับความพยายามของผู้จัดพิมพ์ ที่พยายาม “จ�าลอง” 
ขนาดและการออกแบบเรขศิลป์ ให้หนังสือพากย์ภาษา
ไทยนัน้มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัหนงัสอื Complexity and 
Contradiction in Architecture ฉบบัพมิพ์ครัง้แรกเมือ่
ครึ่งศตวรรษที่แล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้     
ผู้อ่านควรตระหนักว่าหนังสือดังกล่าวย่อมมีบริบท คือ
หนังสือเก่ียวกับทฤษฎีสถาปัตยกรรมที่ตีพิมพ์ขึ้นในช่วง
เวลาใกล้เคยีงกนั เช่น Collage City (1978) ของคอลิน โรว์ 
(Colin Rowe) หรือ The Architecture of the City 
(1966) ของอัลโด รอสซี (Aldo Rossi) อันต่างเป็นความ
พยายามทีจ่ะอธบิายความสัมพนัธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม
กับบริบทแวดล้อมในวิธีที่ต่างออกไปจากวิธีที่เวนทูริน�า
เสนอใน ความซบัซ้อนและความขดัแย้งในสถาปัตยกรรม 
ซึง่หวงัว่าจะมกีารแปลออกเปน็ภาษาไทยในโอกาสต่อไป  
ทั้ง น้ีป ัญหาของความซับซ้อนและความขัดแย ้งใน
สถาปัตยกรรมนั้น มิได้ยุติลงไปในช่วงทศวรรษที่ 1960 
หากยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ตามที่ผู้แปล
ได้ปรารภไว้ในค�าน�าเสนอ ว่า “ปัจจบุนั ความซบัซ้อนและ
ขัดแย้งดูจะเป็นอาการหลักของสังคมรอบตัวเราอย่าง
ชัดเจน ขณะที่โลกของสถาปัตยกรรมก็เต็มไปด้วยทาง
เลือกอันหลายหลากมากมาย ระหว่างภาษาที่พยายาม
สะท้อนความซับซ้อนของโลกโดยรอบ กับภาษาที่เรียบ
ง่ายเป่ียมพลงัของสถาปัตยกรรมโมเดร์ินซึง่ดจูะกลบัมาสู่
ความนิยมอีกครั้งอย่างน่าสนใจ” (หน้า 10)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี  โพวาทอง
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ (พ.ศ. 2443 
- พ.ศ. 2524) เป็นสถาปนิกไทยรุ่นแรกๆ ที่ได้รับการ
ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างสมัยใหม่ในโลก
ตะวนัตก แล้วกลบัมามบีทบาทอย่างมาก ทัง้ในวงวชิาชพี
และวงวิชาการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย โดยที่ท่าน
ได้ประกอบวชิาชพีสถาปนกิ ทัง้ในระบบราชการและงาน
ส่วนพระองค์ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งท่ีสอง ตลอดจน
เป ็นอาจารย ์ประจ�า ท่ีคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา 
โดยที่ทรงด�ารงต�าแหน่งคณบดีในช่วง พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 
2507 อันเป ็นช ่วงเวลาท่ีส�าคัญในประวัติศาสตร ์
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย ด้วยช่วงสอง
ทศวรรษก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นช่วง
เวลาแห่งการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ ต่อเนื่องกับช่วง
สงครามเวียดนาม ที่ยังความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

มหาศาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสมัย
ที่หม่อมเจ้าโวฒยากรเป็นคณบดี ได้ผลิตสถาปนิกไทย   
รุ ่นใหม่จ�านวนมากออกมารับใช้สังคมในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อที่ส�าคัญดังกล่าว

หนังสือ Alternate Moderns: The Half-timbered 
Architecture of HSH Prince Vodhyakara Varavarn 
in Thailand, 1930s – 1950s เป็นผลงานวิจัยของ
อาจารย์ ดร. ชมชน ฟสิูนไพบลูย์ อาจารย์ประจ�าภาควชิา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ท�าการค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ต่อเนื่องจากส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ที่ ดร. ชมชนได้เขียนขึ้นระหว่างที่ศึกษาใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ 

Alternate Moderns: The Half-
timbered Architecture of HSH Prince 
Vodhyakara Varavarn in Thailand, 
1930s – 1950s

Chomchon Fusinpaiboon
Bangkok : Department of Architecture, 
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, 
2016.  168 pp.
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ประเทศองักฤษ ในหวัข้อ Modernisation of Building: 
The Transplantation of the Concept of 
Architecture from Europe to Thailand, 
1930s–1950s (Ph.D. thesis, University of Sheffield, 
2014 )  นั บ เป ็ นการศึ กษาบทบาทและผลงาน
สถาปัตยกรรมของหม่อมเจ้าโวฒยากรอย่างเป็นระบบ
ที่สุดเป็นครั้งแรก เพราะเท่าท่ีผ่านมาน้ัน มีเพียงการ
รวบรวมประวตั ิผลงาน และข้อเขยีนของท่าน ในหนงัสอื 
หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ 2443-2524 = Works of 
Mom Chao Vodhyakara Varavarn 1900-1981 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ, 2534) 

หนังสือ Alternate Moderns อาศัยข้อมูลบางส่วนจาก
หนังสือดังกล่าว ประกอบกับเอกสารชั้นต้นจากทายาท
ของหม่อมเจ้าโวฒยากร คือรองศาสตราจารย์ หม่อม
ราชวงศ์ชาญวุฒิ วรวรรณ ตลอดจนข้อมูลเอกสาร
จดหมายเหตุอื่นๆ และข้อมูลจากตัวอาคารอันเป็นผล
งานการออกแบบของหม่อมเจ้าโวฒยากร น�าเสนอข้อ
วิเคราะห์สภาวะการเข้าสู่ความเป็น “สมัยใหม่” ของ
สถาปัตยกรรมในประเทศไทยในช่วงเวลาสองทศวรรษ
ก่อนและหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง เพือ่ช้ีให้เหน็ถึงความ
ซบัซ้อนซ่อนเงือ่นของสภาวะดังกล่าว ตลอดจนเหตปัุจจยั
ที่น�าไปสู่สภาวะนั้น อันเป็นการน�าเสนอค�าอธิบายทาง
เลือกว่าด้วยสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ที่มิได้แบ่งแยก 
“จารีต” กับ “สมยัใหม่” หรอื “โลกตะวนัตก” กบั “ไทย” 
อย่างแยกขาดจากกันโดยสมบูรณ์ หากแต่เป็นกระบวน
การเลือกรับปรับประยุกต์ที่ซับซ้อน โดยที่ผู้เขียนเลือก
ศึกษาอาคารประเภทครึ่งตึกครึ่งไม้ (half-timbered) ที่
หม่อมเจ้าโวฒยากรทรงออกแบบ ได้แก่ บ้านเลขที่ 42 
ซอยต้นสน บ้านเลขที่ 23/1 ซอยชิดลม บ้านชาวนาใน
งานฉลองวันชาติ พ.ศ. 2486  สถานีรถไฟนครเชียงใหม่ 
และแบบบ้านส�าหรับชาวนาทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2496 
เป็นต้น โดยชีใ้ห้เหน็ความพยายามของหม่อมเจ้าโวฒยากร 
ที่ทรงประยุกต์องค์ความรู้ในเทคนิควิทยาการก่อสร้าง
แบบโบราณของประเทศอังกฤษ ในการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมส�าหรับสังคมไทยที่ก�าลังก้าวสู่สมัยใหม่    
ทั้งในงานบ้านพักอาศัยส�าหรับครอบครัวของท่านเอง 
ตลอดจนชนชั้นสูงในกรุงเทพฯ ท่ีอยู ่อาศัยส�าหรับ

เกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ หรือแม้แต่อาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่อย่างสถานีรถไฟนครเชียงใหม่ เกิด
เป็นงานสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะความเป็น “สมัย
ใหม่” ที่มีความเฉพาะตัวในบริบทของสังคมไทยในช่วง
ยีสิ่บปีก่อนและหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ทีม่ไิด้เป็นการ 
“รับเอา” หรือ “ได้รับอิทธิพล” จากสถาปนิกสมัยใหม่
ระดับโลกอย่างเลอ คอร์บูซิเอร์ (Le Corbusier) หรือ   
ลดุวกิ มสี แวนเดอร์โรห์ (Ludwig Mies van der Rohe) 
ทัง้ยงัมไิด้มคีวามทนัสมัยในแง่วสัดโุครงสร้าง ท้ังโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก หรือกระจก ตาม “ภาพจ�า” 
ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในความเข้าใจของคนทั่วไป  

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ผลงานสถาปัตยกรรมไทย
สมยัใหม่ของหม่อมเจ้าโวฒยากรแล้ว หนงัสือ Alternate 
Moderns ยงัมจีดุเด่นทีข้่อเขยีนของทายาทของท่าน คอื
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ชาญวฒุ ิและหม่อมหลวง 
วรตุม์ วรวรรณ ทีไ่ด้ให้มมุมองเกีย่วกบัทัง้หม่อมเจ้าโวฒยากร 
เองในฐานะบุคคล และความรู้สึกของผู้ที่ได้อยู่อาศัยใน  
ผลงานสถาปัตยกรรมของท่านอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี  โพวาทอง
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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