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บทคัดยอ

โตเกียวเปนเมืองหลวงซ่ึงมปีระชากรอาศัยอยูกวาหน่ึงในส่ีของจํานวนประชากรท้ังหมดของประเทศญ่ีปุน และนับวาเปน
มหานครทีม่คีวามหนาแนนของประชากรมากทีส่ดุในโลก การอยูอาศยัอยางหนาแนนและเขมขนนีส้งผลตอความซบัซอน 
ความหลากหลาย และพลวัตของเมืองอันเปนศนูยกลางทางการปกครองเศรษฐกิจสงัคมและวัฒนธรรม ดวยพืน้ทีท่างต้ัง
เปนองคประกอบสําคัญตอการอยูอาศัยในพื้นที่จํากัด บทความนี้จึงมีความมุงหมายท่ีจะมองพัฒนาการของโตเกียวผาน
ลกัษณะทางกายภาพและความหมายของพ้ืนทีท่างตัง้ โดยการศกึษามติทิางตัง้ของเมอืงซอนชัน้นี ้ครอบคลมุการอยูอาศยั
ใน 3 ระดับ ไดแก เมือง บาน และองคประกอบภายในบาน ตั้งแตยุคเอะโดะ ยุคเมจิ จนกระทั่งปจจุบัน

วิวัฒนาการ “จากเมืองสูง-เมืองตํ่า สูเมืองซอนชั้น” “จากโดมะ สูเก็นคัง” และ “จากเส่ือตาตามิ สูเกาอ้ีไรขา” สะทอนการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางตั้งของโตเกียว ตั้งแตระดับของการตั้งถิ่นฐาน การอยูอาศัยสวนตัว และแบบแผนการใชสอยท่ีวาง ซึ่งมี
ความสัมพันธกับบริบททางสภาพแวดลอม สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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Abstract

Consisting of over a quarter of Japan’s population, Tokyo is renowned as the world’s most populous metropolis. 
Living with such intensity accounts for complexity, diversity, and dynamism of this political, economic, and 
socio-cultural center of Japan. Given that verticality plays a vital role in the compact living, this article employs 
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the vertical space as a crucial means to clarify the evolution of Tokyo, both in its physical and anthropological 
aspects. The multi-layered dwelling of Tokyo is studied at three levels: urban environment, house, and household 
furniture; chronologically, the article starts from the pre-modern Edo, to the modern state of Meiji, and the 
present-day Tokyo.

The transformations—“from the dual character of Edo’s high city-low city to the contrasting feature of multi-
layered city,” “from doma to genkan,” and “from tatami mat to legless chair”—aptly reflect the changes in not 
only the vertical space, but also the entire existential space, from the settlement level, the private dwelling to 
the proxemic ones, all of which are in dialogue with the ever-changing environmental, socio-cultural and 
technological contexts of Tokyo.

Keyword: Edo, Tokyo, dwelling, vertical space, transformation

โตเกียว: เมืองทางตั้ง 
(Tokyo: The Vertical City)

ประเทศญ่ีปุ นมีลักษณะภูมิประเทศปกคลุมดวยภูเขา 
เทือกเขา และเนินเขาเปนสวนใหญ มีพื้นที่ราบนอย สง
ผลใหประเทศมีพืน้ทีธ่รรมชาติคดิเปนสดัสวนกวารอยละ 
70 ของพืน้ทีท่ัง้หมด สวนพืน้ทีส่าํหรบัอยูอาศยัหรอืพืน้ที่
เมืองซึ่งมีเพียงรอยละ 30 นี้มีผูคนอาศัยอยูกวา 128 
ลานคน โดยหน่ึงในสี่ของจํานวนประชากรทั้งหมดอาศัย
อยูในโตเกียว ดวยเหตุดงักลาว โตเกยีวจงึเปนมหานครท่ี

มคีวามหนาแนนของประชากรสงูทีส่ดุในโลก ตัง้แตยคุกอ
ตั้งเอะโดะจนกระท่ังปจจุบัน (Sorensen, 2002)

เน่ืองจากเมืองตางๆ ในญีปุ่นโดยเฉพาะอยางยิง่โตเกยีวมี
พื้นที่ที่เหมาะสมตอการต้ังถิ่นฐานนอย แตมีประชากร
มาก การอยูอาศัยอยางหนาแนนและเขมขนทําใหเมือง
หลวงแหงนีม้กีารพัฒนาพ้ืนทีท่างต้ังทีเ่ดนชดั กอเกดิเปน
ความซับซอน ความหลากหลาย และพลวัตของเมืองหลวง
อันเปนศูนยกลางทางการปกครองเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1: ภูมิทัศนเอะโดะในป ค.ศ. 1850 (ซาย) และโตเกียวในปจจุบัน (ขวา) 
ที่มา: Jinnai, 1987; Tokyo: Online
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ดวยพืน้ทีท่างตัง้เปนองคประกอบทีม่คีวามสาํคญัอยางยิง่
ตอการอยูอาศัยในพ้ืนทีข่นาดจํากดั บทความน้ีจงึมุงเนน
ใช “พื้นที่ทางตั้ง” เปนเคร่ืองมือในการศึกษาและ
วิเคราะหวิวัฒนาการการซอนทับของการอยูอาศัยของ
โตเกียว ทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางสังคมวัฒนธรรม 
โดยแบงออกเปน 3 ระดบั ไดแก ระดบัการตัง้ถิน่ฐานของ
เมือง ระดบัทีอ่ยูอาศยั และระดบัการใชสอยทีว่างและองค
ประกอบภายในที่อยูอาศัย ตั้งแตยุคแรกเริ่มกอตั้งเมือง
หลวงใหมหรือยุคเอะโดะ (ค.ศ. 1603-1868) ยุค

โตเกียวใหมหรือยุคเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) สูโตเกียว

ในปจจุบัน

ตอนที่ 1 เอะโดะ: เมืองสูง - เมืองตํ่า 
(Edo: High City – Low City)

1.1 ที่สูง ที่ตํ่า

จากจุดชมวิวของอาคารที่วาการกรุงโตเกียว (Tokyo 

Metropolitan Government Buildings) ภูมิทัศนเมือง

หลวงทีป่รากฏเบ้ืองหนาอาจดูคลายภาพโมเสคท่ีชิน้สวน

ตางๆ ปะติดปะตอกันโดยปราศจากโครงสรางภาพท่ี

ชดัเจน อาคารบานเรอืนทีม่ขีนาดเลก็ใหญสงูตํา่ปะปนกนั

นั้นแลดูคอนขางใหม เมื่อเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร

รวม 400 ปของเมืองเอะโดะ ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก

โตเกียว หรือ เอะโดะในอดีต ประสบมหาภัยพิบัติทั้งจาก

ธรรมชาติและจากฝมอืมนุษย อนัเปนจดุเปล่ียนของเมือง

ถงึ 2 ครัง้ ไดแก เหตกุารณแผนดนิไหวครัง้ใหญในป ค.ศ. 
1923 หรือ The Great Kanto Earthquake ซึ่งคราชีวิต

ผูคนกวาแสนคน และทาํใหพืน้ทีเ่มอืงกวา 44 เปอรเซน็ต

ไดรบัความเสียหายอยางหนัก และการพายแพสงครามโลก 
ครัง้ที ่2 ซึง่นาํไปสูการออกแบบและวางผงัเมอืงสมยัใหม 
แมโตเกียวในปจจบุนัจะดูเสมือนไรระบบระเบียบ อยางไร
ก็ดี หากพิจารณาสืบยอนกลับไปในประวัติศาสตร ถอด
ลําดับชั้นท่ีซอนทับกันของเมืองออกทีละชั้นและทําความ
เขาใจควบคูกับไปเรื่องราวของการอยูอาศัย ในแตละยุค
สมัย จะพบวาเมืองหลวงแหงนี้มีระบบโครงสรางการวาง
ผงัเมอืงท่ีมคีวามแตกตางจากเมืองหลวงเกาทางฝงตะวัน
ตกของประเทศอยางนาสนใจ

ในขณะท่ีเมืองหลวงเกาซ่ึงตั้งบนท่ีราบเชิงเขาอยางเฮโจ

เคยีว หรอื นารา (ค.ศ. 710-794) และเฮอนัเคยีว หรอื 

เกียวโต (ค.ศ. 794-1185) นําลักษณะผังเมืองแบบ

ตารางซึ่งเปนรูปแบบที่จําลองมาจากพระราชวังของ

ราชวงศถังในประเทศจีนมาประยุกตใช เอะโดะใช

ประโยชนจากยุทธศาสตรความสูง-ตํ่าของพื้นที่ในการ

วางผังเมืองแบบปราสาท1 เพื่อรวมศูนยอํานาจการ

ปกครองและปองกนัขาศกึศตัรภูายใน โครงสรางของเมอืง

เอะโดะจึงเกิดจากการผสมผสานของพื้นที่ที่มีสภาพทาง

ภูมิศาสตรที่แตกตางกัน 2 ลักษณะ ไดแก พื้นท่ีสูงชันฝง

ตะวันตก หรือ “เมืองสูง” (high city) ซึ่งกอใหเกิดการ

วางตัวของเมืองตามสันฐานธรรมชาติ และพื้นที่ราบเชิง

เขา พืน้ทีร่าบลุมรมินํา้ฝงตะวนัออก หรอื “เมอืงต่ํา” (low 

city) ซึ่งมีลักษณะการวางผังแบบตาราง

โครงสรางทางสังคมอันเขมงวดในสมยัเอะโดะทีแ่บงผูคน

ออกเปน 4 ชนช้ัน ไดแก นักรบ ชาวนา ชางฝมือ และ

พอคา2 มบีทบาทตอการกาํหนดพืน้ทีอ่ยูอาศยัของบคุคล

แตละชนช้ัน เมืองสูงทางฝงตะวันตกเปนพ้ืนที่อยูอาศัย

ของเหลานกัรบหรือชนช้ันสงูในสังคม สวนเมอืงต่ําทางฝง

1 ในอดีต เมืองตางๆ ของญี่ปุนมีลักษณะแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศและหนาท่ีใชสอยของเมือง ไดแก หมูบานชาวนา (nouson) เมือง
ทางหลวง (shukubamachi) เมืองทา (minatomachi) เมืองวัด-ศาลเจา (monzenmachi) และเมืองปราสาท หรือ เมืองปอมปราการ (joukamachi)
2  ชิโนโคโช (shinoukoushou) หรือ ระบบชนช้ันซึ่งมีพื้นฐานจากลัทธิขงจื๊อใหม (neo-confucianism) อันประกอบดวย (1) นักรบ (bushi) คือ ผู
ปกครองซึ่งมีอํานาจสูงสุดในประเทศ (2) ชาวนา (noujin) คือ ผูผลิตทรัพยากรใหแกประเทศ (3) ชางฝมือ (koujin) คือ ผูแปรรูปผลผลิตสูสินคา 
และ (4) พอคา (shounin) คือ ผูกระจายสินคา ภายใตสภาพแวดลอมทางสังคมอันเครงครัด สถาปตยกรรมหองชงชา ซึ่งปราศจากส่ิงประดับ
ตกแตงอันแสดงถึงฐานะและมีความสูงของประตูทางเขาเพียง 60 เซนติเมตร ที่บังคับใหผูเขาไปสูพื้นท่ีภายในตองนอมตัวลงอยางเทาเทียมและ
สํารวม นับไดวาเปน “พื้นที่อนุโลม” ที่ปราศจากชองวางความสูง-ตํ่าระหวางชนช้ันของสังคมในยุคกลาง  
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ตะวันออกเปนพ้ืนทีอ่ยูอาศัยของประชาชนท่ัวไปประกอบ

ดวย พอคา ชางฝมอื ชาวนา รวมถึงผูใชแรงงานอ่ืนๆ อาจ

กลาวไดวา ลําดับชั้นทางสังคมสงผลตอการกําหนด

ตําแหนงแหงที่หรือความสูง-ตํ่าของสถานที่ตั้งของที่อยู

อาศัย เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการอยูอาศัยในอดีต

ที่ผูคนสวนใหญอยูในบานขุดหลุมฝงดิน (pit dwelling) 

แลว สถาปตยกรรมไมยกพื้น เชน บานแบบชินเด็นและ

บานแบบโชอินของบรรดาเช้ือพระวงศ ขุนนาง และเหลา

นักรบช้ันสูง3 เปนเสมือนสิ่งแสดงสถานะของผูอยูอาศัย 

จากประเดน็ขางตนอาจกลาวไดอกีนยัวา ไมเพยีงแตความ

สูง-ตํ่าของพื้นบานเทานั้น แตความสูง-ตํ่าของฐานเมือง

ในยุคเอะโดะยังสะทอนถึงลําดับชั้นทางสังคมของผูอยู

อาศัยเชนกัน

นอกเหนือจากระดับความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศท่ีแตก

ตางกัน สภาพแวดลอม ขนาดที่ตั้ง ตลอดจนความหนา

แนนของการอยูอาศยัและกิจกรรมทีเ่กดิขึน้ในเมอืง ยงัสง

ผลใหรูปแบบการตั้งถิ่นฐานลักษณะทางกายภาพ และ

บรรยากาศของเมืองทั้งสองนี้แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

กลาวคือ ในเมืองสูงซึ่งพื้นที่สวนใหญถูกปกคลุมไปดวย

ภเูขาและเทือกเขา คดิเปนอตัราสวนมากกวาสองจากสาม

สวนของพืน้ทีเ่มอืงเอะโดะ มผีูคนอาศยัอยูเพยีงหนึง่ในหา

ของจํานวนประชากรในเมืองหลวง ทวา เมืองตํ่าซึ่ง

ครอบคลุมพื้นที่ราบลุมริมแมนํ้าลําคลองคิดเปนพื้นที่

เพียงหนึ่งในสามสวนของเมืองเอะโดะ กลับมีผูคนอาศัย

อยูกันอยางหนาแนนถึงสี่ในหาของประชากรท้ังหมด 

(Sorensen, 2002)4 ดวยความกวางขวางของพ้ืนที ่ความ

เบาบางของจํานวนประชากร และความอุดมสมบูรณของ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เมืองสูงจึงมีลักษณะของ 

“เมอืงสวน” (garden city)5 ทีม่บีรรยากาศสงบรมรืน่ ใน

ทางตรงกันขาม เมืองตํ่าซึ่งมีการอยูอาศัยอยางหนาแนน

และเปนศูนยกลางกิจกรรมท้ังทางธุรกิจและความบันเทิง

มลีกัษณะของ “เมอืงน้ํา” (city of water) ทีม่บีรรยากาศ

คึกคักและเปนสีสันของวัฒนธรรมเอะโดะ (Jinnai, 

1987: 3)

อยางไรกด็ ีเมอืงปราสาทของเอะโดะมคีวามแตกตางจาก

เมืองที่มีการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจในวัฒนธรรม

อื่นๆ อาทิ วัฒนธรรมจีนและตะวันตก กลาวคือ เมือง

ปราสาทแบบตะวันตกใชกําแพงเมืองกําหนดขอบเขต

พื้นท่ีและสรางจุดหมายตาหรือจุดอางอิง เชน อนุสาวรีย

และสถานทีส่าํคญัตางๆ บรเิวณใจกลางเมอืง ในทางกลบั

กัน ญี่ปุนนิยมใชธรรมชาติซึ่งถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติ

ความเช่ือของคนญ่ีปุน รวมทั้งศาสนสถาน อาทิ วัดวา

อาราม ศาลเจา เปนเคร่ืองแสดงอาณาเขต ปกปอง

คุมครองเมือง และเปนกรอบอางอิงของเมือง การใหความ

สาํคญักบัความสมัพนัธระหวางมนษุยและสภาพแวดลอม

นี้ สะทอนใหเห็นท้ังในการวางผังถนนหนทาง การ

ออกแบบแบงพื้นท่ีสวนตางๆ ของเมือง ตลอดจน “การ

ยืมมุมมอง” (borrowed scenery) ในการออกแบบภูมิ

ทัศนสวนบาน สวนวัด ใหมีทิศทางและมุมมองสัมพันธ

กบัองคประกอบทางต้ังท่ีสาํคญัในธรรมชาติ เชน ภเูขาไฟ

ฟูจิ ภูเขาทสึคุบะ (Jinnai, 1995) ในเชิงทฤษฎีที่วางจึง

อาจกลาวไดวา การออกแบบเมืองของญี่ปุ นไมเพียง

ประกอบดวยลักษณะของที่ว างแบบรวมศูนยอํานาจ 

(centripetal space) แตยงัรวมถึงลักษณะท่ีวางแบบสาน

ความสัมพันธสูธรรมชาติโดยรอบ (centrifugal space) 

(ภาพที่ 2)

3 บานแบบชินเด็น (shinden-style residence) เปนที่พักของราชวงศ ขุนนางช้ันสูง ในสมัยเฮอัน โดยเฉพาะชวงศตวรรษท่ี 10 บานแบบโชอิน 
(shoin-style residence) เปนที่พักของราชวงศ บานนักรบ อาศรมพระในวัด ตั้งแตศตวรรษท่ี 12
4  ในชวงปลายศตวรรษท่ี 18 ยานที่อยูอาศัยของเอะโดะมีพื้นที่ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร ทวามีประชากรอาศัยอยูกวาหาแสนคน สําหรับเมือง
ที่มีความสูงของอาคารบานเรือนเพียงหนึ่งถึงสองช้ันเชนนี้ นับไดวาเมืองตํ่ามีความหนาแนนของการอยูอาศัยสูงมาก
5  ทั้งนี้ นิยามคําวา “เมืองสวน” หรือ “garden city” ของเมืองเอะโดะซ่ึงปรากฏในบทความ หมายถึงเพียงลักษณะทางกายภาพของเมืองเทาน้ัน 
มิไดหมายความถึงการวางผังเมืองการเดนซิตี้ตามแนวคิดของเอเบเนเซอร ฮาววารด
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1.2 ที่อยู ที่ทํากิน

ในสังคมเกษตรกรรมด้ังเดิมของญ่ีปุน บานไมเพียงทํา
หนาที่เปนที่อยูอาศัยแตยังเปนสถานท่ีทํามาหาเล้ียงชีพ
ไมวาจะเปนบานในชนบท บานชาวนา (nouka) หรอืบาน
ในเมือง เรือนรานคา (machiya) จะประกอบดวยพื้นที่
สาํคญั 2 สวน ไดแก สวนพ้ืนไมซึง่ยกสูงจากระดับดนิราว 
45-100 เซนติเมตร สําหรับอยูอาศัย และสวนพื้นดิน 
หรือ โดะมะ (doma) สําหรับประกอบอาชีพ ประกอบ
อาหาร และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก   

โดะมะมรีะดบัเดยีวกบัพืน้ภายนอก ผูคนสามารถประกอบ
กิจกรรมไดสะดวกโดยไมจําเปนตองถอดรองเทา จึงนับ
ไดวาโดะมะเปนสวนหน่ึงของพ้ืนที่ภายนอกท่ีอยูภายใน
อาคาร อาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ บานของคนญี่ปุนท่ัวไป
ในอดีตประกอบดวยพ้ืนไมยกสูงและพ้ืนท่ีตํ่าหรือโดะมะ 
เปนที่นาสนใจวาขนาดของพ้ืนที่ตํ่าสามารถบงบอกอายุ
ของที่อยูอาศัยได กลาวคือ บานที่มีสัดสวนของพื้นที่ตํ่า 
หรอื โดะมะ คอนขางมากมักเปนบานท่ีมคีวามเกาแกกวา
บานที่มีพื้นท่ีตํ่านอย (ภาพที่ 3)

ภาพท่ี 2: ไดอะแกรมแสดงโครงสรางเมืองสูง-เมืองตํ่าของเอะโดะ (ซายบน) แผนที่เอะโดะ (ขวาบน) ไดอะแกรมแสดง 
องคประกอบของเมืองเอะโดะ (ซายลาง) และภาพเขียนแสดงความสัมพันธระหวางเมืองและธรรมชาติ (ขวาลาง)
ที่มา: วาริชา วงศพยัต, 2555 ; Sorensen, 2002 ;  Jinnai, 1987
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1.3 นั่งพื้น นอนพื้น

ธรรมเนียมการถอดรองเทากอนขึ้นเรือนและวิถีชีวิตกิน
+อยูกบัพ้ืน ไมวาจะเปนพ้ืนไมกระดาน พืน้ไมไผ หรือพ้ืน
ไมปดูวยเสือ่ตาตาม ิทาํใหพืน้ของบานญีปุ่นเปนมากกวา 
“ทาง” ติดตอสัญจร (circulation space) แตเปน “ที่” 
รองรับกิจกรรมอันหลากหลายของชีวิต (multifunctional 
space) สถาปตยกรรมพักอาศัยของญ่ีปุนจึงมีลักษณะ
คลายเครือ่งเรือนชิน้ใหญ โดยมีพืน้ทาํหนาทีเ่ปนทัง้เกาอี้
และเตยีง และมอีงคประกอบเรอืนอืน่ๆ อาท ิหนาตางและ
ประตูที่มีชองเปดระดับเดียวกับระดับสายตาขณะน่ังพื้น 
อางลางจานชนิดวางบนพ้ืน เตาไฟฝงพ้ืน รวมถึงเคร่ือง
เรือนที่มีความสูงไมมากตอบรับวิถีชีวิตที่คลุกคลีใกลชิด
อยูกับพื้น

ในเมืองท่ีมีการอยูอาศัยอยางหนาแนนเชนเอะโดะ การ
ตอบสนองประโยชนใชสอยสูงสุดในพ้ืนท่ีอันจํากัดนับวา
เปนโจทยทีส่าํคญัย่ิง นอกเหนอืจากองคประกอบทีเ่อือ้ตอ
วฒันธรรมนัง่พืน้ดงักลาวแลว การใชสอยพืน้ทีว่างทางตัง้
ทีม่กัซอนจากสายตาปกติ เชน บนัไดซอนพ้ืนทีเ่ก็บของท่ี
เรยีกวา ฮะโคะไคดนั (hakokaidan) และพืน้ทีเ่กบ็ของใต
พืน้-ใตหลงัคาอนัเปนเอกลกัษณของเรอืนรานคา ชัน้เกบ็
เครื่องนอนและขาวของสัมภาระที่เรียกวา โอะชิอิเระ 
(oshiire) ซึ่งมองเผินๆ คลายฝาเลื่อนทั่วไป ตลอดจนหิ้ง

บชูาบรรพบรุษุทีซ่อนอยูบนตูเกบ็ของและซอนอยูดานหลัง

บานเปดอีกชั้นหน่ึง ยังสะทอนแบบแผนการใชสอยท่ีวาง

อยางคุมคาและแนวคิดการจัดระเบียบพื้นที่ขนาดเล็กได

เปนอยางดี (ภาพที่ 4)

เปนที่น าสนใจวานัยเรื่องความสูง-ตํ่าของพ้ืนที่ใน

วัฒนธรรมญี่ปุนดูเหมือนจะมีความหมายแตกตางจาก

วฒันธรรมอืน่ โดยเฉพาะอยางยิง่วัฒนธรรมตะวนัตก ดงั

ที่โยะชิโนะบุ อะชิฮะระ (Ashihara, 1989) ไดเปรียบ

เทียบความสัมพันธระหวางความสูงขององคประกอบ  

ทางตั้ง เชน ผนังและชองเปด กับสถานะของผูใชสอย 

พรอมใหขอสังเกตวาระดับความสูงขององคประกอบ

สถาปตยกรรมกับสถานะสูง-ตํ่าทางสังคมไมไดมีความ

สัมพันธแบบแปรผันตามกัน นอกจากน้ี เม่ือพิจารณา

ความสัมพันธ ของแนวคิดเรื่องความสูง-ตํ่าในเชิง

วัฒนธรรมระหวางระดับเมืองและระดับบาน จะพบ

แบบแผนการใชสอยที่วางที่มีความสอดคลองกัน คือ 

ลาํดบัความสาํคญัของพืน้ทีใ่นวฒันธรรมญีปุ่นนาจะขึน้อยู

กับลําดับชั้นของท่ีวาง (layers of space) ซึ่งหมายรวม

ทั้งมิติของที่วาง (ไดแก ระยะทาง ความลึก) และมิติของ

เวลา (Henry, 1993) ดังเห็นไดจากการจัดวางพื้นที่

สาํคญัทีส่ดุไวดานในท่ีสดุของบานและการปกคลมุพืน้ผิว 

การตกแตงพืน้ ฝา ฝา รวมถงึความสมัพนัธระหวางบคุคล

และที่ทาง เชน ตําแหนงที่นั่งของบุคคลที่สําคัญที่สุดมัก

อยูหางจากทางเขามากที่สุดเสมอ 

ภาพที่ 3: ความสัมพันธระหวางพื้นไมยกสูงและพื้นดินในบานญี่ปุน (ซาย) และความสัมพันธระหวางที่อยูและที่ทํากิน (ขวา)
ที่มา: วาริชา วงศพยัต, 2551
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ภาพท่ี 4: วัฒนธรรมนั่งพื้นลอมรอบเตาไฟฝงพื้น (ซาย) และองคประกอบทางตั้งในบานญ่ีปุน (ขวา)
ที่มา: Kawasakishi Nihon Minkaen, 2004 ; วาริชา วงศพยัต, 2551

ตอนที่ 2 โตเกียว: เมืองใหม 
(Tokyo: The Modern State)

2.1 จากเมืองนํ้า สูเมืองบก

ภารกิจทางวัฒนธรรมที่ประเทศมหาอํานาจตะวันตกใช

เปนขออางในการลาอาณานิคมประเทศแถบเอเชีย ใน

สมัยเมจิซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 5 เปนปจจัยสําคัญตอการ

ปฏริปูประเทศครัง้ใหญ รฐับาลญีปุ่นภายใตการปกครอง

ของจักรพรรดิเมจิไดเปล่ียนนโยบายจากการปดประเทศ

เพื่อรวมศูนยอํานาจและปองกันขาศึกภายใน สูการเปด

ประเทศเพือ่รบัอารยธรรม นวตักรรมสมยัใหม ซึง่มจีดุมุง

หมายเพื่อปองกันภัยคุกคามจากศัตรูภายนอก ในยุคน้ี

เมืองหลวงของญ่ีปุนไดเปลี่ยนช่ือจากเอะโดะเปนโตเกียว 

ซึ่งมีความหมายวา “เมืองหลวงทางฝงตะวันออก” เชน
เดียวกบัประเทศไทย การพฒันาเมอืงในชวงตนของยคุเม
จิมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทําใหประเทศแลดู “ศิวิไลซ” 
ปองกันมิใหชาติมหาอํานาจอางความเปนบานปาเมือง

เถื่อนมายึดครองแผนดินและทรัพยากรของประเทศได 

การปฏิรูปสมัยเมจิ (Meiji Restoration) จึงมีการลมเลิก
ระบบชนช้ัน มุงเนนการพัฒนากายภาพและโครงสรางพืน้
ฐานของเมอืง โดยเฉพาะอยางยิง่ระบบโครงขายทางรถไฟ
และระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ แมภาพรวมของ

การพัฒนาเมืองในสมัยเมจิยังคงอยูบนรากฐานเดิมของ

เมอืงเอะโดะ ทวา ววิฒันาการของเมืองสูง-เมอืงต่ําในยุค

นี้เริ่มมีรูปแบบและระดับของการเปลี่ยนแปลงที่แตกตาง

กันอยางเห็นไดชัด 

ภายหลังจากการลมเลิกระบบการปกครองแบบโชกุน 

เหลานักรบและชนช้ันสูงจํานวนมากละท้ิงบานในเมือง

หลวงและยายถ่ินฐานไปเม่ืองอ่ืน พืน้ทีห่ลายสวนในเมือง

สงูจงึไดรบัการปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงเปนทีพ่าํนกัของ

เจาหนาที่รัฐ สถานท่ีราชการ สถานศึกษา รวมถึงสวน

สาธารณะตางๆ พัฒนาการของเมืองสูงในยุคนี้ จึงเปน

แบบแยกส วนและค อยเป นค อยไป โดยยังรักษา

คุณลักษณะของ “เมืองสวน” ไว ในทางตรงกันขาม การ

พัฒนาระบบคมนาคมเครือขายทางรถไฟ ถนนหนทาง 

และสะพานตางๆ ทาํใหการเปลีย่นแปลงการใชสอยพืน้ที่

ในเมืองตํ่าเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและกวางขวาง จนในท่ีสุด

เมืองตํ่าไดเปลี่ยนจาก “เมืองน้ํา” เปน “เมืองบก” ที่มี

อาณาเขตขยายสูปริมณฑล (ภาพที่ 5) นอกจากนี้ การ

ยกเลิกระบบชนช้ันและขอหามตางๆ วาดวยเร่ืองศักด์ิและ

สทิธิแ์หงชนชัน้ทาํใหเมอืงใหมทีเ่กิดขึน้ไมถกูจาํกดัดวยขอ

บังคับเดิมอีกตอไป บานเดี่ยวรายลอมดวยสวนบนแปลง

ทีด่นิขนาดใหญซึง่เปนรูปแบบบานของชนช้ันสงูในอดีตท่ี

เรียกวา ยะชิก ิ(yashiki) จงึกลายเปนบานในอุดมคติของ

ผูมีฐานะและชนช้ันกลางระดับสูงที่เกิดขึ้นตามชานเมือง 
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ภาพที่ 5: แผนฟนฟูโตเกียวป ค.ศ. 1923 (บน) ไดอะแกรมแสดงการเปลี่ยนแปลงของโตเกียวใหม (ซายลาง) และภาพแสดง
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนโตเกียวใหม (ขวาลาง)
ที่มา: Sorensen, 2002 ; Jinnai, 1987
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2.2 ที่อยู ที่ทํางาน

แมวาในชวงตนของการปฏิรปูประเทศ ญีปุ่นยงัคงลักษณะ
สงัคมแบบเกษตรกรรม ทวา ความกาวหนาของระบบการ
ศึกษาและการคมนาคมไดเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพและขยายปริมณฑลของการติดตอสัมพันธระหวาง
กนั ผูคนสามารถเดินทางจากท่ีหนึง่ไปทํางานในอีกพืน้ที่
หนึ่งไดโดยสะดวกและรวดเร็ว วิถีชีวิตซึ่งแยกท่ีอยูและที่
ทํากินออกจากกัน ทําใหโดะมะเริ่มลดบทบาทและลด

ขนาดลงในบานญ่ีปุน ในชวงเวลาตอมา ความตองการ

พืน้ท่ีใชสอยท่ีเพิม่มากข้ึนบนท่ีดนิขนาดจํากัด โดยเฉพาะ

อยางยิง่ภาวะการขาดแคลนพืน้ทีอ่ยูอาศยัภายหลงัจากภยั

แผนดินไหวครัง้รายแรงป ค.ศ. 1923 นาํไปสูพฒันาการ

รูปแบบที่พักอาศัยทางตั้ง ตัวอยางที่สําคัญ ไดแก 

โครงการอาคารชุดพักอาศัยสําหรับชนช้ันกลาง โดจุนไค 

(Doujunkai housing development) ซึ่งกอสรางดวยเงิน

บริจาคชวยเหลือเหยื่อในเหตุการณแผนดินไหว เปน

อาคารคอนกรีตสูง 4 ชั้นหลังแรกของญี่ปุน (ภาพที่ 6)

2.3 นั่งพื้น นั่งเกาอี้

การเปดรบัอารยธรรมตางชาตใินยคุนีท้าํใหวฒันธรรมนัง่
เกาอ้ีเขามามีบทบาทกับชวีติประจําวันของคนญ่ีปุนอยาง
จริงจังเปนคร้ังแรก ภายหลังจากความลมเหลวคร้ังแลว
ครัง้เลาตัง้แตยคุโบราณเปนตนมา6 โดยในชวงแรก เกาอ้ี
เขามาเปนองคประกอบหนึง่ในบานของชนชัน้สงู พอคาผู
มัง่คัง่ และแผขยายความนยิมสูประชาชนทัว่ไปในทีส่ดุ วถิี
ชีวิตคูขนานระหวางวัฒนธรรมน่ังพื้นและวัฒนธรรมน่ัง

เกาอ้ีเริ่มตนจากความแตกตางของรูปแบบการนั่งพื้นใน

บานและการน่ังเกาอ้ีในท่ีทาํงาน สูการน่ังพืน้ในหองแบบ

ญี่ปุนและการน่ังเกาอ้ีในหองแบบตะวันตกดังปรากฏใน

บานญี่ปุนปจจุบันจากการรับวัฒนธรรมตางชาติเพียง

อยางเดียวในชวงแรกของการเปดประเทศ ญี่ปุนไดเรียน

รูและประยกุตวฒันธรรมเกาและใหมเขาดวยกัน ตวัอยาง

ของผลิตผลทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนการปรับตัวให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการอยูอาศัย 

ไดแก ชาบไูดหรอืโตะเตีย้อเนกประสงคสามารถพบัขาเกบ็

ภาพท่ี 6: ผังพื้นและรูปตัดโครงการอาคารชุดพักอาศัยโดจุนไค (ซาย) และอาคารโดจุนไคริมถนนโอโมะเตะซันโด (ขวา)
ที่มา: Japan General Housing Centre, 1974 ; วาริชา วงศพยัต, 2546

6  คะซึโคะ โคะอิซึมิ (Koizumi, 1986) ไดแบงการนําเขาวัฒนธรรมน่ังเกาอ้ีสูสังคมญี่ปุนเปน 4 ชวงเวลา ไดแก (1) สมัยโคฟุนตอนปลายถึงชวง
ตนของสมัยนารา (กอนคริสตกาล 300 ป - ค.ศ. 794) นําเขาจากจีน (2) สมัยคะมะคุระ (ค.ศ. 1185-1333) นําเขาผานศาสนาพุทธนิกายเซน 
(3) สมัยโมโมยะมะ (ค.ศ. 1573-1600) นําเขาโดยมิชชันนารีและพอคาชาวสเปนและ โปรตุเกส และ (4) สมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) นําเขา
จากชาติตะวันตก
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ได ซึง่เกิดจากการผสมผสานของวถิชีวีตินัง่พืน้ การใชสอย

พื้นท่ีอยางประหยัด และการใชพื้นที่รับประทานอาหาร

หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ รวมกันอยางวัฒนธรรมตะวันตก 

(ภาพที่ 7)

ตอนที่ 3 โตเกียว: มหานครซอนช้ัน 
(Tokyo: Cities within City)

3.1 เมืองซอนเมือง

จากประเทศทีถ่กูภยัจกัรวรรดนิยิมคกุคาม ญีปุ่นไดผนัตวั
เปนประเทศลาอาณานิคมในยุคตอมา จนเปนเหตุนําไป

สูภาวะสงครามและความเสยีหายอยางหนกัของบานเมือง 
การพฒันาและฟนฟเูมอืงในชวงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 

อันเปนตนแบบของโตเกียวอยางที่รูจักในปจจุบันมีความ
แตกตางจากครั้งท่ีผานมา กลาวคือ การพัฒนาเมืองใน
คร้ังนี้ไดใชแนวคิดการวางผังเมืองแบบตะวันตก ซึ่งไม

เพยีงมุงเนนประโยชนใชสอย แตยงัคาํนงึถงึความสะดวก
สบายและความสวยงามของสภาพแวดลอมเมือง ตลอด

จนใหความสําคัญกับภาพรวมและพื้นที่สาธารณะของ

เมืองมากกวาการพัฒนาแบบแยกสวนดังที่เคยปฏิบัติใน

อดีต (Jinnai, 1995)

ความเขมขนของระบบคมนาคมขนสงที่ถักทอเปนโครง

ขายโยงใย ทั้งระดับเหนือดิน บนดิน และใตดิน โดย

เฉพาะบริเวณจุดเช่ือมตอระหวางทางรถไฟสายหลัก อาทิ 

สายยะมะโนะเตะ (Yamanote line) ที่แบงแนวเขตพื้นท่ี

เกา-ใหมของโตเกยีว และทางรถไฟสายเอกชน ผนวกกบั

การซอนชัน้ทางต้ังของพ้ืนทีใ่ชสอยเปนปจจยัสําคญัทาํให

เกิดศูนยกลางยอยในเมืองใหญขึ้น เชน ยานชิบุยะ ยาน

ชนิจกู ุและยานอเิคะบคุโุระ7 ปรากฏการณเมอืงซอนเมอืง

นี้ไมเพียงทําใหโตเกียวมีความซับซอน ความเขมขน และ

ความหลากหลายของกจิกรรม แตการซอนทบัของการอยู

อาศยัจนเกดิเปนตกึสูงระฟาและ “เมืองทางตัง้” ยงักลาย
เปนองคประกอบใหมของภูมิทัศนเมืองหลวงควบคูกับ

สญัลกัษณดัง้เดมิของประเทศอยางเชนภเูขาไฟฟจู ิ(ภาพ
ที ่8) ดวยการซอนทับของการอยูอาศัยและความซบัซอน

ของการเตบิโตของเมอืง ตวัแปรท่ีมผีลตอการจับจองทีท่าง
และการเลือกขนาดของที่อยูอาศัยในเมืองทางตั้ง จึงไม

เพียงขึ้นอยู กับสถานภาพทางสังคมดังเชนอดีตหรือ
สถานะทางเศรษฐกิจของผูอยูอาศัยเทานั้น แตยังขึ้น     

ภาพที่ 7: วัฒนธรรมน่ังพื้นและโตะชาบูได (ซาย) และวิถีชีวิตคูขนานระหวางนั่งพื้น-นั่งเกาอี้ (ขวา)
ที่มา: Sand, 2002

7 ยานชินจูกุนับไดวาเปนยานธุรกิจที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ และเปนยานท่ีมีคา F.A.R (Floor Area Ratio) สูงที่สุดในโตเกียว
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อยูกับปจจัยที่เก่ียวเน่ืองตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงระยะ
ทางและระยะเวลาที่จะใชในการเดินทางระหวางที่อยู      
ที่ทํางาน และสถานศึกษา

นอกจากนี้ การเจริญเติบโตของเมือง ความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ และความหนาแนนของประชากร ซึ่งสงผลให
ราคาท่ีดินสูงขึ้นมาก ยังกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ประเภทการใชสอยของที่ดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ
ยานธุรกิจสําคัญ ดังปรากฏในกรณีโครงการพักอาศัย    

โดจนุไค ซึง่ถูกเปลีย่นเปนโครงการขนาดใหญทีม่ลีกัษณะ

การใชสอยพืน้ทีแ่บบผสมผสานระหวางสวนพาณิชย สวน
พักอาศัย สวนบริการ (จอดรถ) และสวนสันทนาการ 
(สวนดาดฟา) ภายใตชื่อโครงการ โอโมะเตะซันโด ฮิวส 

(Omotesando Hills) โดยมี ทะดะโอะ อันโด สถาปนิก
ญี่ปุนช่ือดังเปนผูออกแบบ (ภาพที่ 9) รวมถึงความนิยม
สถาปตยกรรมพักอาศัยแบบช่ัวคราวรูปแบบใหม เชน 

แคปซูลโฮเตล็ ทีก่ระจายอยูทัว่ประเทศญีปุ่น (ภาพที ่10) 

ภาพท่ี 8: แผนที่โตเกียวในปจจุบัน (บน) ไดอะแกรมแสดงเมืองซอนเมือง (ซายลาง) และโตเกียวสกายทรีกับภูมิทัศน
เมืองหลวงในปจจุบัน (ขวาลาง)
ที่มา: Jinnai, 1987 ; Sorensen, 2002 ; Tokyo Sky Tree: Online
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3.2 ที่นอน ที่กิน ที่ทํางาน

นับตั้งแตยุคโตเกียวใหมเปนตนมา วิถีชีวิตแบบแยกสวน
กอใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่รองรับการอยูอาศัยในบาน
ญี่ปุน จากการแยกพ้ืนที่ประกอบอาชีพออกจากพื้นที่อยู
อาศัยซึ่งเร่ิมข้ึนในยุคเมจิ สูรูปแบบครอบครัวเดี่ยวหรือ
ครอบครวัแบบแยกสวนในยคุหลงัสงคราม และมลูคาของ
ที่ดินที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหบานญี่ปุนมีขนาด
เล็กลง เนื่องจากเหตุผลทางสุขอนามัยผนวกกับความ
กาวหนาของระบบสาธารณูปโภค บานจึงถูกแยกพ้ืนท่ีกนิ
ออกจากพ้ืนทีห่ลบันอน กลาวไดวา การปฏริปูครวัเปนจดุ
เริ่มตนของวิวัฒนาการท่ีอยู อาศัยสมัยใหมของญ่ีปุ น 

ภาพที่ 9: ผังพื้นและรูปตัดโครงการโอโมะเตะซันโด ฮิวส (ซาย) และสถาปนิกโครงการ (ขวา)
ที่มา: Omotesando Hills, 2005 ; วาริชา วงศพยัต, 2548

ภาพที่ 10: ไดอะแกรมแสดงแนวคิดความสัมพันธระหวางการใชเวลาและพื้นที่ในแคปซูลโฮเต็ล (ซาย) และการซอนช้ันทางตั้ง
ของหนวยอยูอาศัยขนาดเล็กในแคปซูลโฮเต็ล (ขวา)
ที่มา: Nine Hours: Online

(Sand, 2002) พื้นท่ีซึ่งเดิมเคยเปนโดะมะถูกปรับใหสูง

ขึ้นจนมีระดับเดียวกับสวนพื้นไมเดิม เพื่อเดินทองาน

ระบบ กาซหุงตม นํ้าประปา และปูทับดวยวัสดุปูผิวสมัย

ใหม เปล่ียนเปนหองครัวที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ

ครัน แมวาโดะมะไดหมดหนาที่ในบานสมัยใหมและมี

ขนาดเลก็ลงจนกลายเปนเพยีง เก็นคงั (genkan) หรอืพืน้ที่ 

ขนาดเล็กสําหรับถอดรองเทาใกลทางเขา-ออกของบาน 

อยางไรกต็าม โดะมะยอสวน หรอื เกน็คงั นีน้บัไดวาเปน

องคประกอบสําคัญของบานญ่ีปุนในทุกรูปแบบและทุก 

ขนาด ตั้งแตคฤหาสนชั้นดีจนถึงหองเชาขนาดเล็กใน

อพารตเมนต
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ความพรอมของระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะเปนโรงอาบน้ํา
สาธารณะ หองสมุด รานอาหาร หรือสถานบันเทิง ตลอด
จนรูปแบบการใชชีวิตในสังคมมนุษยเงินเดือนที่ผูคนใช
ชีวิตสวนใหญในสถานประกอบการ อาคารสํานักงาน 
ทาํใหโตเกียวในปจจบุนัมสีดัสวนประชากรในชวงกลางวัน
มากกวากลางคืนถึงส่ีเทา8 บานญ่ีปุนจึงเปล่ียนหนาท่ี

ใชสอยจากที่กินอยูหลับนอนเหลือเพียงท่ีนอนหลับพัก
ผอนในเวลากลางคนืเทานัน้ ดวยเหตุดงักลาว บานญีปุ่น
สวนใหญจงึสามารถมีพืน้ทีใ่ชสอยแตเพยีงนอยหรือเทาที่
จาํเปน อาจกลาวไดวา บานญ่ีปุนขนาดกะทัดรดัทีพ่บเหน็
ในปจจบุนัประกอบดวยองคประกอบพืน้ฐานเพยีง 2 สวน
เทานั้น คือ เก็นคังและพื้นท่ีวางอเนกประสงคสําหรับกิน
อยูหลับนอน (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11: ภาพแสดงโดะมะ การปฏิรูปครัวและครัวสมัยใหม (ซาย) และไดอะแกรมแสดงพัฒนาการจากโดะมะสูเก็นคัง (ขวา) 
ที่มา: Sand, 2002 ; วาริชา วงศพยัต, 2555

8 “Vertical Garden City.”  [Online].  Available: www.mori.co.jp/en/company/urban_design/vgc.html.  Retrieved May 14, 2012.
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3.3 เกาอี้ไรขา

“ผมมีความรูสึกพิเศษตอพื้น เม่ือนั่งพื้นรางกายของผม
และพ้ืนจะสัมผัสไดถึงกันและกัน สําหรับผมพ้ืนเปนองค
ประกอบท่ีสําคัญที่สุดในสถาปตยกรรม เพราะวาเราจะ
สมัผสักบัฝาก็แคเพยีงครัง้คราวเทานัน้ ทวา เราอยูตดิกบั
พ้ืนเสมอ…”

เค็งโกะ คุมะ อางถึงใน Knabe, 1999: 45.

ถึงแมการเปดรับอารยธรรมตะวันตกในสมัยเมจิทําให

วัฒนธรรมการน่ังเกาอ้ีรวมถึงเคร่ืองใชไมสอยตางๆ เขา

มาครอบครองพื้นที่ในบานญี่ปุน อยางไรก็ตาม คนญี่ปุน

สวนใหญยังคงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตน่ังพื้น นอนพ้ืน 
เห็นไดจากการเกบ็รกัษาหรอืการสรางพืน้ทีเ่ลก็ๆ ในบาน
ใหคงลักษณะหองแบบญี่ปุ น พื้นปูด วยเสื่อตาตามิ 
(tatami mats) การออกแบบเครือ่งเรอืนทีม่กีารประยกุต
ใชวทิยาการสมยัใหมใหตอบสนองวฒันธรรมดัง้เดมิ เชน 
โคะตะทส ึ(kotatsu) หรอื โตะเตีย้คลมุดวยผาหมมรีะบบ
ใหความอบอุนอยูขางใต เกาอี้หรือโซฟาไรขา ตลอดจน
เส่ือไฟฟาสําหรับปูรองบนที่นอนแบบญี่ปุน ไมวาจะดวย
คานิยม ชาตินิยม หรือความเคยชิน แตการใชชีวิตอยูกับ

พืน้ มเีคร่ืองเรือนเพียงนอยชิน้ และมอีปุกรณชวีติทีไ่มถอื

ครองที่วางอยางถาวร ชวยใหการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีขนาด

จํากัดนั้นไมรูสึกคับแคบจนเกินไปนัก (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12: ไดอะแกรมเปรียบเทียบจํานวนผูใชสอยในพื้นท่ีขนาดเทากันระหวางการนั่งพ้ืน-นั่งเกาอี้ (บน) งานออกแบบเกาอี้ 
(ซายลาง) และเกาอี้ไรขาโดยนักออกแบบชาวญี่ปุน (ขวาลาง)
ที่มา: Nishiyama, 1974 ; Japanese Chair: Online ; Legless Easy Chair: Online
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“แงมมุท่ีนาสนใจของสถาปตยกรรม กค็อื สถาปตยกรรม
มีความสัมพันธอยางแนบแนนกับวัฒนธรรม จนกระทั่ง
ตั้งแตตัวอาคารถึงรายละเอียดสุดทายน้ันสะทอนถึง
วัฒนธรรม”

เอ็ดเวิรด ที ฮอลล 

อางถึงใน  Ashihara, 1989: 11.

“จากเมืองสูง-เมืองต่ํา สูเมืองซอนเมือง” เผยใหเห็น

พัฒนาการการสรางบานแปงเมืองของโตเกียว จาก

โครงสรางพืน้ฐานของเมอืงทีม่ลีกัษณะแบบรวมศนูยและ

มีการกําหนดลําดับช้ันทางสังคมสัมพันธกับความสูงต่ํา

ของฐานเมือง สูเมืองซอนเมืองซ่ึงประกอบดวยโครงขาย

ของศูนยกลางยอยในเมืองใหญ ในมหานครใหมที่มีการ
ซอนทับของการอยู อาศัยทั้งมิติทางราบและทางตั้ง 

สถานะทางเศรษฐกิจของผูอยูอาศัยและปจจัยแวดลอม 

เชน ระยะทางและเวลาในการเดินทาง จึงมีบทบาทตอ

การเลือกตําแหนงแหงที่และขนาดของพื้นที่อยูอาศัยใน

บานญี่ปุนสมัยใหม

“จากโดมะ สูเก็นคัง” สะทอนการเปล่ียนแปลงของการ

อยู อาศัย จากวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรรมซ่ึงบาน

ประกอบดวยพ้ืนไมยกสูงสําหรับเปนท่ีอยูและโดมะเปน

พื้นท่ีทํามาหาเลี้ยงชีพ เมื่อโดะมะเปนสวนพ้ืนดินท่ี       
ไมจําเปนตองถอดรองเทา โดมะจึงทําหนาที่เปนทั้ง “ที่” 

ทํากิน ทําครัว และเปน “ทาง” ติดตอสัมพันธระหวาง

กิจกรรมภายในกับกิจกรรมภายนอกบาน และระหวาง

สมาชิกครอบครัวกับเพ่ือนบาน สูวิถีชีวิตแบบแยกสวน
และครอบครัวแบบแยกสวนซ่ึงแยกท่ีอยูกับที่ทํางานออก
จากกันและแยกผูคนออกจากการปฏิสัมพันธระหวางกัน 

ปรากฏการท่ีเกิดข้ึนเมื่อผนวกกับการเปดรับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและคานิยม “ความเปนสวนตัว” แบบสังคม
ตะวนัตก ไมเพยีงสงผลใหโดมะหมดหนาทีใ่ชสอยและถกู

ลดขนาดจนเหลือเปนพืน้ทีข่นาดเล็กใกลทางเขาออก หรือ 

เก็นคัง เทานั้น ทวา ยังทําใหพื้นที่ในบานญี่ปุนซึ่งเดิม 
เปนพื้นที่ที่สามารถรองรับกิจกรรมอันหลากหลายของ
ครอบครัว ถูกแบงออกเปนหองตางๆ ตามหนาที่ใชสอย
และความตองการของสมาชิกแตละคน

“จากเส่ือตาตามิ สูเกาอี้ไรขา” ชี้ใหเห็นถึงการปรับตัว 
และการผสมผสานแบบแผนการใชสอยที่วางระหวาง
วัฒนธรรมน่ังพื้นอันเปนแบบแผนด้ังเดิมของญ่ีปุนและ
วัฒนธรรมนั่งเกาอี้จากชาติตะวันตก การดํารงอยูของ

วฒันธรรมน่ังพ้ืนซ่ึงมบีทบาทตอลกัษณะท่ีวางและวิธกีาร

ใชสอยท่ีวางในสถาปตยกรรมญ่ีปุน และการใชเครื่อง

เรอืนท่ีมรีะดับความสูงตอบรับกบัวถิชีวีตินัง่พ้ืนและไมยดึ

ครองที่วางอยางถาวร เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหพื้นของ

บานญ่ีปุนสวนใหญในปจจบุนั ยงัคงคุณลกัษณะของท่ีวาง

อเนกประสงคสามารถรองรับการอยูอาศัยในพื้นที่ขนาด

จํากัดได

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวม

ถึงประเทศไทย จะเห็นวาประเทศญ่ีปุนมิไดมีความพรั่ง

พรอมของพ้ืนท่ีที่เหมาะสมตอการต้ังถิ่นฐานเทาใดนัก 

หากแตประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยตลอด ความ

ตระหนักในความสําคัญของธรรมชาติและความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ นับไดวาเปน “สํานึกรวม” 

ที่สําคัญที่ทําใหคนญี่ปุนรูจักใชทรัพยากรอยางรูคุณและ

คุมคา ทั้งในระดับการใชพื้นท่ีเมืองซ่ึงมีสัดสวนนอยมาก

เมื่อเทียบกับพื้นที่ธรรมชาติ และระดับการใชสอยพื้นที่

สวนตัวในท่ีพักอาศัย นอกจากนี้ ความตระหนักในความ

ดอยในความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ยัง
ทาํใหสงัคมญีปุ่นเรงพฒันาความรูจนไดชือ่วาเปน “สังคม
แหงการเรียนรู” ความพยายามคิด ประยุกต คัดสรร 

สรางสรรค และปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลก ไมเพียงทําใหสังคมญ่ีปุนสามารถดํารง

อยูและอยูรอดได แตยังสงผลใหผลผลิตทางความคิด
ตางๆ ตลอดจนแบบแผนการดําเนินชีวิต สถาปตยกรรม 

ชุมชน และเมือง มีเอกลักษณที่สะทอนถึงรากเหงาทาง

วัฒนธรรมและความกาวหนาทางเทคนิควิทยาการอยาง
ชัดเจน แมมหานครชั้นนําโลกอยางเชนกรุงโตเกียวจะมี
พัฒนาการทางกายภาพ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
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และกิจกรรมของเมืองท่ีซับซอน ซอนชั้น และดูเหมือน  
ไมเคยหยุดนิง่ อยางไรก็ด ีสาํนกึทีค่นรุนกอนสงตอมาถึง
คนรุนปจจุบัน และสํานึกรวมของผูคนในสังคม เปนกล
ไกลสําคัญที่อํานวยใหสังคมญี่ปุนดําเนินไปอยางราบร่ืน 
มีระบบและระเบียบ ในขณะที่ยังสามารถดํารงไวซึ่งอัต
ลักษณไดในบริบทที่เปล่ียนแปลงไป
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