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ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

ก่อนถึงกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ (Postmodern Paradigm) อย่างในปัจจุบัน แนวคิดในการออกแบบ/สร้างเมืองและ           

งานสถาปัตยกรรมเป็นสิง่ทีถ่กูพฒันาขึน้มาภายใต้กระบวนทีม่กีารเปลีย่นแปลงต่อเนือ่งมาจากอดตีจนมาถงึยคุสมยัใหม่ ในโลก

ของสถาปัตยกรรมตะวันตกปรากฏมีวาทกรรมหลักอยู่ 3 เรื่องมีอิทธิพลต่อแนวคิดของการสร้างสถาปัตยกรรมและเมือง โดย

วาทกรรมทั้ง 3 ชุดนี้ไม่ได้กระท�าต่อสิ่งที่เป็นกายภาพเท่านัน้ หากแต่มีผลต่อมโนคติของผู้คนและแนวทางในการด�าเนนิชีวิต 

รวมถึงต่อความพยายามในการแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีในวิถีเมือง (Good Urbanism) 

บทความนีช้ี้ความเชื่อมโยงกันของวาทกรรม 3 ชุด อันประกอบด้วย the Bible, Utopia, และ Towards a New Architecture  

ในส่วนที่วาทกรรมต่างๆ เหล่านีจ้ะพยายามบอกถึงวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นของการร่วมกันเป็นสังคมเมือง และงานสถาปัตยกรรม

นัน้ควรจะเป็นเช่นไร อนัเนือ่งมาจากการทีท่ัง้ 3 ชดุวาทกรรมเป็นสิง่ทีถ่กูสร้างขึน้มาภายใต้เงือ่นเวลาทีแ่ตกต่างกนัถงึกว่า 2000 

ปี การตีความและการอ้างอิงถึงกันจึงอาศัยการท�าความเข้าใจบริบทของการคิดของวาทกรรมแต่ละชุด และเชื่อมโยงเข้าหากัน

ด้วยการพยายามค้นหาถึงว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยจนถึงยุคสมัยใหม่ มนุษย์จะพยายามสัญญาอะไรกันไว้กับตัวเองถึงความฝันที่

จะมีชีวิตที่ดี

From Babel to Modernism Utopia 
Assistant Professor Komgrij  Thanapet

Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

Abstract

Before the current influence of Postmodern Paradigm, the ideas of urbanism and architecture were gradually developed 

under a process continuing from the past.  In the Western ideology, the architectural world has been under the 

influence of “three significant discourses”.  These three discourses have dominated not only the physical development 

but also the mental need and life styles of people, which includes searching for “Good Urbanism”.

This paper points to the connection among the three discourses; the Bible, Utopia, and Towards a New Architecture, 

according to the parts of these three literatures that guide us about how people should live together in a city and 

how its architecture should be. Because the literatures were written over a 2000 year difference of time, interpretation 

and inter-referencing in this paper has to refer to historically ideological contexts of each literature and connect them 

with the question: “What did people dream and commit with themselves about their better lives and Urbanism?” 
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บทน�า

แม้ว่าค�าว่า “สถาปัตยกรรมเมอืง” หรอื Urban Architecture  

นัน้จะเป็นค�าใหม่ที่มีผู้นิยามมาเมื่อ ศตวรรษที่ผ่านมา แต่

การพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบอาคาร เมือง 

และวิถีชีวิตของคนในเมืองเป็นสิ่งที่ถูกเขียนให้ปรากฏเป็น

วาทกรรมส�าคัญ และให้คนได้ยึดถือเป็นต้นแบบมาช้านาน 

มีรูปแบบที่หลากหลายแบบต่างยุคต่างสมัยกันไป หรืออาจ

จะเรยีกได้ว่านบัตัง้แต่มกีารบนัทกึถงึการรวมตวักนัเป็นเมอืง

แห่งแรกขึ้นบนโลกก็ว่าได้  เนื่องมาจากว่าเมืองไม่ใช่แค่เรื่อง

ของการวางแผน และสถาปัตยกรรมไม่ใช่แค่เรือ่งของอาคาร 

ข้อเขยีนทีเ่กีย่วข้องกบัสถาปัตยกรรมเมอืง จะประกอบไปด้วย

การกล่าวถึงวิถีชีวิตเมือง (Urbanism) และรูปแบบทาง

กายภาพทีค่วรจะเป็น (Architecture) ซึง่แต่ละยคุแต่ละสมยั

มีรูปแบบและความสัมพันธ์นี้แตกต่างกันไป และมีลักษณะ

วิพากษ์กันเองตามพื้นฐานการเปลี่ยนของสังคมมนุษย์และ

รูปแบบเหตุผลและความจ�าเป็นของการตั้งถิ่นฐานในแต่ละ

ยุคแต่ละสมัยบนพื้นฐานงานเขียนและพัฒนาการของสังคม

ตะวันตก

 

ในบทความ “จากบาเบลสูย่โูทเปียสมยัใหม่”1 เป็นการส�ารวจ

ข้อคดิและข้อเขยีนทีอ่ยูใ่น “วรรณกรรม”  3 ชดุหลกั ทีส่ร้าง

วาทกรรมส�าคญั หรอืมส่ีวนชีน้�าความคดิของสถาปัตยกรรม

และวิถีชีวิตของเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในโลก

ตะวันตก ต่างยุคสมัยกันของ 3 วาทกรรมหลัก ตั้งแต่ Early 

Christian, Renaissance, และ Modernism ที่มีความแตก

ต่างกันโดยสิ้นเชิงในรูปแบบของการเขียน ที่มา และเนื้อหา

ในการพูดถึงโลกและ สังคมมนุษย์ อันประกอบด้วยคัมภีร์

ไบเบิล หนังสือเรื่อง Utopia และแนวคิดในการสร้าง

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของ Le Corbusier ทั้ง 3 วาทกรรม

นี้ มีความแตกต่างกันของยุคสมัยกว่าสองสหัสวรรษ ซึ่ง

อย่างไรก็ตามอิทธิพลที่มีต่อกันของ 3  วาทกรรมนีจ้ะถูก

เขียนสอดแทรกโดยใช้การอธิบายด้วยเชิงอรรถเป็นส�าคัญ   

จนข้อถกเถียงต่างๆ จะถูกชี้ประเด็นในบทสรุปผ่านอิทธิพล

ของ Le Corbusier ที่มีต่องานสถาปัตยกรรมในปัจจุบันใน

ส่วนทีก่ล่าวถงึ “หลากสญัญา; จากความเป็นครสิเตยีนสูส่มยั

ใหม่” ว่าสถาปัตยกรรมถกูนยิามให้มหีน้าทีอ่ย่างไรกบัวถิชีวีติ

ของคนเมือง 

“ไบเบิล”: the Bible ( _ , 1984)

ในคัมภีร์ไบเบิลที่ประกอบด้วยทั้งคัมภีร์เก่า (The Old 

Testament) ที่ใช้ร่วมกันของทั้งยิว คริสต์ และอิสลาม และ 

คัมภีร์ใหม่ (The New Testament)  มีการกล่าวถึงวิถีชีวิต 

เมือง และการเปลี่ยนแปลงของหลายๆ รูปแบบการตั้ง

ถิน่ฐาน  โดยเมอืงแรกทีป่รากฏอย่างชดัเจนในตอนต้นๆ ของ

คมัภร์ีคอื Babel ปรากฏอยูใ่นปฐมบทอย่าง Genesis 10:1, 

Nations Descended from Noah2 ในฉบับ  King James  ที่

กล่าวถึงภาวะหลังจากการที่น�้าท่วมโลกครั้งใหญ่ และ Noah 

ได้ช่วยเหลือชีวิตสรรพสัตว์ และครอบครัว ตามพระบัญชา

ของพระผู้เป็นเจ้า ลูกหลานของ Noah ได้ตั้งเมือง และ

อาณาจักรต่างๆ โดยลูกหลานแต่ละคนได้ตั้งครอบครัว และ 

พัฒนาเป็นชนชาติ และมีภาษาที่แตกต่างกันไป การตั้ง

ถิน่ฐานขยบัจากชายฝ่ังเข้าไปในดนิแดนทีล่กึเข้าไปในแผ่นดนิ  

Nimrod โหลนของ Noah  ที่เกิดจาก Cush ลูกชายของ 

Hamลกูคนรองของ Naoh เป็นผูเ้รอืงอ�านาจและตัง้ อาณาจกัร

ได้ ซึ่งมีบันทึกว่าก่อนอาณาจักรของ Nimrod จะมีเมืองชื่อ 

Babel, Erech, Accad และ Calneh บนแผ่นดนิทีช่ือ่ว่า Shinar 

และจากเมืองเหล่านี้ Cush จะเดินทางไปแผ่นดินที่ชื่อ 

Assyria เพื่อสร้างเมืองอย่าง Nineveh, Rehoboth Ir, Resen 

และ  Calah โดยม ีCalah เป็นเมอืงเอก (the  principal city) 

 

ในช่วงแรกหลังการน�า้ท่วมใหญ่ตามพระคัมภีร์ โลกเหมือน

ประกอบด้วย City State หรือเป็นนครรัฐ แต่ละเมืองมีราก

หรือต้นตระกูลเดียวกัน มีภาษาของตนเอง ในแผ่นดินของ

1 ความนี้เป็นการปรับแก้จากบทความเดิมในชื่อ “ดินแดนในสัญญาใหม่ (กว่า); ปฏิสันถารสถาปัตยกรรมวิถีเมือง” “Newer Utopia; Dialogue 
between Urbanism and Architecture” โดยการปรับแยกออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้มีความยาวที่เหมาะสม บทความส่วนที่ 2  ที่ถูกแยกออกไป จะ
เป็นการกล่าวถึงPostmodernism as Urbanism เพื่อแสดงให้เห็นว่าแถลงการณ์หลังสงครามโลกตั้งแต่ปี 1960นัน้ เป็นอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
วิถีชวีิตของคนเมือง โดยเริ่มตั้งแต่การต่อยอดความฝันของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สู่ Post-war Futurist   ไปสู่การชี้ใหเ้ห็นภาวะหลังสมยัใหม่ทีว่ถิีชีวิต 
ความอัดแน่น และรูปแบบที่หลากหลายของการบรโิภคของคนเมืองเป็นสิ่งก�าหนดรูปแบบและแนวคิดทางสถาปัตยกรรม

2 ในบทที่เกี่ยวกับ Bible ตัวอักษรเอียงถูกใช้แสดงชื่อเล่มในพระคัมภีร์ และชื่อของบุคคลที่ปรากฏในพระคัมภีร์



��    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช  ธนะเพทย์

วัจนะของพระผู้เป็นเจ้าถึงการออกเดินทางพร้อมลูกหลาน

ของตนมุง่ลงใต้ไปสูด่นิแดนของคนบาป (Sodom) ด้วยมพีระ

วัจนะน�าทาง ซึ่งตลอดทาง Abram ผ่านการผจญภัยหลาย

ครั้งหลายครา แต่มิลืมที่จะตั้งแท่นบวงสรวงเพื่อติดต่อกับ

พระผู ้เป็นเจ้าตลอดทางเช่นกัน เมื่อถึงดินแดนคนบาป

พระเจ้าได้กล่าวว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นของลูกหลานของ  

Abram ตลอดไป และพระองค์จะบันดาลให้ Abram มีลูก

หลานมากมายเหมอืนปรมิาณเมด็ฝุน่บนโลก ซึง่หลงัจากนัน้

เป็นต้นมาลูกหลานของ Abram ก็ได้ตั้งรกรากและสร้าง

อาณาจักรของชาวยิว ณ ดินแดนแห่งพันธสัญญานัน้ 

  

Jerusalem มาปรากฏความส�าคัญและความเป็นเมืองหลวง

ของอสิลาเอลหรอืชาวยวิอย่างชดัเจน เมือ่มกีารกล่าวถงึ การ

สร้างอาณาจกัรกษตัรย์ิเดวดิ และกษตัรย์ิโซลามอน ราชบตุร

ของกษัตริย์เดวิด โดยใน หลายๆ ส่วนของ   The First Book 

of Kings มกีารกล่าวถงึความร�า่รวยของ Jerusalem และการ

สร้างวิหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้ประดิษฐาน The Ark  

of Covenant หรอืหบีทีบ่รรจแุผ่นหนิ 2 แผ่นทีบ่นัทกึบญัญตัิ 

10 ประการ ใน 1 Kings 10:14, Solomon’s Great Wealth 

ได้กล่าวถงึยคุทองของ Jerusalem ว่ามเีงนิทองไหล มาเทมา 

มีพ่อค้าจ�านวนมากเดินทางมาจากแว่นแคว้นต่างๆ ของ

กษตัรย์ิอาหรบั หรอืผูป้กครองในรฐัต่างๆ นอกจากนีบ้ลัลงัก์

ของกษัตริย์โซโลมอนท�าด้วยงาช้างและทองแท้ รวมถึงข้าว

ของเครือ่งใช้ทกุอย่าง รวมถงึการมกีองรถม้าจ�านวนมากเพือ่

ใช้ในการค้าขายนอกเหนือจากการค้าทางน�้า ในยุคดังกล่าว

ใน Jerusalem  แร่เงินเป็นเสมือนเพียงแค่ก้อนหิน  จนเป็น

ที่เรื่องลือว่ากษัตริย์โซโลมอนเหนือกว่ากษัตริย์องค์ใดในยุค

เดียวกัน ทั้งเรื่องของความร�่ารวยและปัญญา ด้วยเหตุที่

โซโลมอนมีพระเจ้าในหัวใจ (จาก 2 Chronicles 9:22) 

 

ในคัมภีร์ไบเบิลปรากฏชื่อเมืองอื่นอีกหลายต่อหลายเมือง 

และการเชื่อในพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในลักษณะความเชื่อใน

เรื่องของการศรัทธาใน “Church” ผ่านการสร้างและการ

บวงสรวงบชูาพระผูเ้ป็นเจ้าของลกูหลานชาว Israel หลายต่อ

หลายคน อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ตนและถือเป็นชนชาติของกลุ่มของตนเอง (ใน King James 

Version ใช้ค�าว่า “Land” และ “Nation”)  แม้จะเป็นลูก 

หลาน เหลน โหลน หรอืครอบครวัของ Noah ด้วยกนัทัง้หมด 

แต่ในบทถัดไปใน Genesis 11:1, The Tower of Babel ได้

ให้ค�าอธิบายไว้ว่าแต่เดิมโลกหลังน�า้ท่วมทั้งโลกมีภาษาและ

วิธีการสื่อสารอย่างเดียวกัน (Language และ  Speech) แต่

การตัง้ถิน่ฐานในทีร่าบ Shinar นัน้ก่อให้เกดิเหตทุีม่นษุย์ ถกู

แบ่งแยกกันโดยพระผู้เป็นเจ้า อันมีสาเหตุมาจากการสร้าง

เมือง และสร้างหอคอยสูงที่สามารถขึ้นถึงสรวงสวรรค์ เพื่อ

ที่จะสามารถ “สร้างชื่อหรือการเคารพตนเอง” ได้  (“... let 

us make a name for ourselves...”) การกระท�าดังกล่าว

สร้างความพโิรธให้แก่พระผูเ้ป็นเจ้า พระองค์จงึดลบนัดาลให้

เหล่ามนุษย์ลูกหลานของ Noah ที่เคยพูดจาภาษาเดียวกัน 

กลับท�าให้ไม่เข้าใจสิ่งที่ตนพยายามจะสื่อสารกัน และท�าให้

คนเหล่านัน้ต้องกระจดักระจายไปอยูต่ามทีต่่างๆ บนพืน้โลก

แทน เมืองดังกล่าวจึงถูกเรียกว่า Babel ซึ่งหมายความถึง 

“เสยีงทีส่บัสน” (a confused noise) ทีม่ทีีม่าจากเสยีงหลาย

เสียง อาทิ เสียงจากท้องถนนหรือตลาด มีความเชื่อว่าเมือง 

Babel ดังกล่าวคือเมือง Babylon เมืองโบราณในยุค 

Mesopotamia ที่มีอายุกว่า 2,000 ปีก่อนคริสตกาลเพราะ

มาจากรากศัพท์ค�าเดียวกัน3 

 

Jerusalem คืออีกเมืองที่มีการกล่าวถึงอย่างมากในพระ

คมัภร์ีเก่า ทีม่าของเมอืงในพระคมัภร์ีไม่ชดัเจน หากแต่หลกั

ฐานทางประวัติศาสตร์นัน้สามารถระบุได้ว่าเป็นเมืองที่มีมา

ตั้งแต่ยุคโลหะหรือ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งแต่เดิมก่อน

ที่จะมีการกล่าวถึง Jerusalem มีการกล่าวถึงเมืองหนึง่ที่ชื่อ 

Canaan ใน Genesis 13:1, Abram inherits Canaan เมือง

หรือพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “the Promised 

Land of Israelites” ณ บรเิวณฝ่ังตะวนัตกของแม่น�้าจอร์แดน  

ซึ่งก็คือที่ตั้งของประเทศอิสราเอลและพื้นที่พิพาทกับ

ปาเลสไตน์ในปัจจุบัน สิ่งที่ระบุว่า Canaan คือดินแดนใน

พันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่ระบุใน Genesis 12:1 - 

13:1 ก็คือ การที ่ Abram ผู้มีอายุถึง 75 ปีเชื้อสายที่ห่าง

ออกไปหลายชั่วอายุคนของ Noah หลายชั่วคนได้ยินพระ

3 Babylon เป็นภาษา Akkadian หรือกรีกโบราณ “babilani” หมายถึงประตูสู่เทพหรือพระผู้เป็นเจ้า “the Gate of God(s)” และเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักร Babylonia ตามหลักนิรุกติศาสตร์ (etymology) ค�าว่า Babylon เป็นการออกเสียงตามภาษา Hebrew  ของค�าว่า Babel ที่ปรากฏในคัมภีร์
ไบเบิลหมายถึง “confused” หรือสับสน (Genesis 11:9) และในไบเบิล Babylon เป็นการแสดงออกถึงภาวการณ์ปราศจากพระเจ้า (Godlessness)  
(อย่างไรก็ตาม Tower of  Babel เป็นสิ่งก่อสร้างต่างยุคกับ สวนลอย  Babylon) [1]
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จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่ 

บทสุดท้าย The Revelation of Jesus Christ4  มีเมืองส�าคัญ 

2 เมอืงทีด่เูหมอืน จะเป็นเมอืงคูต่รงข้าม การสือ่ความหมาย

ของเมอืงทัง้ 2 แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ส่วนหนึง่เป็นเมอืงของ

คนบาปนอกรีต เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า หรือพยายาม

ทดัเทยีมพระองค์ นัน่คอื Babel เป็นเมอืงทีถ่กูพระเจ้าลงโทษ 

หรือ Babylon เป็นเมืองที่ถูกพระเจ้าท�าลาย ส่วนอีกเมืองคือ

เมืองในพันธสัญญาก็คือ Jerusalem หรือที่ปรากฏใน 

Revelation 21:9 ก็คือ New Jerusalem  ใน The book of 

Isaiah เมือง Babylon ถูกพระเจ้าท�าลายเพราะเมืองถูก 

Lucifer หรือ Satan ครอบง�าโดยการล่มสลายของ Babylon 

จะเริ่มด้วยความมืด โรคระบาด และจมหายไปหรือไม่ก็

เป็นการถูกเผาท�าลาย (จาก Revelation 18; the fall of 

Babylon the Great) อย่างไรก็ตาม จาก  Revelation 18 

ก่อนการล่มสลาย Babylon เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่ยิ่ง

ใหญ่ หรูหรา และร�่ารวยมาก แต่ผู้คนประพฤติผิดศีลธรรม 

ขาดจรยิธรรม และหลงัจากการที ่Babylon ล่มสลายนบัพนัปี 

ถึงจะเกิด New Jerusalem ขึ้นมาใหม่ที่ว่ากันว่าเป็นสวรรค์

บนดิน  สุขสว่างเหมือนแสงจากแร่อัญมณี เมืองมีก�าแพง

เมืองสูง มีประตูทั้งสิ้น 12 ประตู ทิศละ 3 ประตู โดยแต่ละ

ประตูประดับด้วยไข่มุก หรือที่เรียกว่า Pearl  Gate โดยมี

ถนนที่ท�าด้วยทองค�าบริสุทธิ์   บริสุทธิ์ใสเหมือนแก้ว เมือง 

New Jerusalem  นี้ไม่ต้องการแสงจันทร์หรือแสงอาทิตย์ต่อ

ไป มันส่องสว่างด้วยความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจ้า และ

ความสว่างของผู้ที่เชื่อในพระองค์เอง โดยไม่มีกลางคืน ใน

เมืองมีแม่น�้าเช่นกัน เป็นแม่น�้าแห่งชีวิต ที่มีความใสมาก 

กลางถนนและรมิแม่น�า้มพีชืผลแห่งชวีติ 12 ชนดิ ซึง่ออกผล

ทกุเดอืน โดยมใีบทีใ่ช้รกัษาโรคได้  (จาก  Revelation 22:1) 

ความงดงามและความฝันถึง New Jerusalem กลายเป็น

แบบแผนถงึเมอืงในอดุมคต ิและ ภพของพระผูเ้ป็นเจ้า หรอืที่

อยูข่องคณุงามความดตีลอดมา

“ยูโทเปีย”: The UTOPIA 
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2551)
 

ความฝันของคุณงามความดี และเมืองที่สมบูรณ์แบบ ไม่ได้

หยดุลงที ่New Jerusalem แต่เพยีงอย่างเดยีว ในต้นศตวรรษ

ที ่16 (ประมาณปี 1516) เซอร์ โธมสั มอร์ (Thomas More 

4 มีข้อที่น่าสังเกตว่า การเรียกชื่อเมือง Babel ใน Genesis และ Babylon ใน Revelation นัน้เรียกต่างกัน แต่หมายถึงเมืองเดียวกัน เพราะทั้ง 2 บท
มาจากคัมภีร์ที่เขียนต่างเวลากัน ใน Genesis ปรากฏใน The Old Testament ที่เป็นคัมภีร์โบราณ ส่วน Revelation ปรากฏใน The New Testament  
ทีบ่นัทกึหลงัจากการสิน้พระชนม์ของพระเยซแูล้ว ดงันัน้สิง่ทีป่รากฏในคมัภร์ีเก่าหลายเรือ่งจะไม่ปรากฏอยูห่รอืถกูเขยีนในมติทิีต่่างออกไป เพราะอายุ
ของทั้ง 2 คัมภีร์มีความแตกต่างกันนับพันปี และหลายพันปีเมื่อเทียบกับปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากความต่างกันของเวลาบางท่านจึงว่า Babylon ใน 
Revelation เป็นเมืองที่เกิดใหม่เพราะ Babel เดิมถูกท�าลายไปแล้ว คนละเมืองกับ Babel ใน Genesis หรือบ้างก็ว่า Babylon เป็นเพียงการอ้างอิงชื่อ
เมืองโบราณที่เป็นเมืองร่วมสมัยที่มีอยู่จริงเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม Babylon หรือ Babel ถูกใช้ในความหมายเดียวกัน คือเมืองที่ละเมิดพระผู้เป็นเจ้า [2]
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช  ธนะเพทย์

1478 – 1535) ได้เขียนหนงัสือเรื่อง “Utopia” (ยูโทเปีย) 

เรียกได้ว่าเป็นผลงานร่วมยุค  Renaissance5 หรือถือได้ว่า

มอร์เป ็นคนร่วมสมัยกับ Renaissance Man อย่าง 

Michelangelo (1475 – 1564) แตเ่นือ่งจากฐานะหลกัขอ

งมอร์ไม่ได้อยูใ่นฐานะกวหีรอืศลิปิน แต่กลบัเป็นอคัรเสนาบดี

ในรัชสมัยของพระเจ้า Henry ที่ 8 แห่งเกาะอังกฤษ ท�าให้

การกล่าวถงึมอร์ในแวดวงศลิปะ Renaissance มอียูน้่อย แต่

ผูค้นกลบัรูจ้กัมอร์ในฐานะผูเ้ขยีนและผูน้ยิามค�าว่า “Utopia” 

ขึ้นมา สิ่งที่น่าสนใจของมอร์ที่มีผลต่อการประพันธ์ เรื่อง

ยูโทเปียก็คือการที่มอร์เคยเป็นอัครเสนาบดีในยุคสมัยที่

อังกฤษจะเริ่มเป ็นมหาอ�านาจทางทะเล เข ้าสู ่ยุคล ่า

อาณานคิม และที่ส�าคัญคือการมีนกิายของตนเองที่เริ่มต้น

รวมเอาความแตกแยกระหว่าง Catholic และ Protestant 

กลายเป็น Church of England6  ด้วยประวัติของการขึ้นเป็น

อัครเสนาบดีในยุคของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจบลง

ด้วยการถูกตัดสินประหารชีวิตโดยพระเจ้า Henry ที่ 8 เอง

นัน้ เป็นมูลเหตุที่น่าสนใจที่มีผลต่อการเขียนถึงเรื่อง Utopia 

เพราะด้านหนึง่มอร์ถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะไม่ยอมรับ

การแต่งตัง้ให้เป็นประมขุของศาสนจกัรขององักฤษเพือ่ให้การ

สนับสนุนการแต่งงานอีกครั้งของพระเจ้า Henry การถูก

ประหารครั้งนี้ท�าให้มอร์ได้ถูกแต่งตั้งเป็นนักบุญในคริสต์

ศาสนา7

 

จากการที่ต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นอัครเสนาบดีและมีพื้นฐาน

มาจากการเป็นนกักฎหมาย และทูตผู้เจรจาการค้า และรอง

เสนาบดีกระทรวงการคลังของอังกฤษ ท�าให้มอร์เขียนถึง 

Utopia ในลักษณะของภาพสะท้อนของเกาะอังกฤษใน

ลักษณะที่มอร์อยากให้เป็นแต่ไม่สามารถเขียนออกมาได้

โดยตรงจึงใช้วิธีการเขียนถึงเกาะที่ชื่อ Utopia  ขึ้น โดยให้

นิยามของค�าว่า Utopia ว่า “No Place” หรือดินแดนที่ไม่มี

5 เป็นที่ทราบกันดีกว่า Renaissance เป็นการพื้นฟูศาสตร์และศิลป์ แบบคลาสิค หรือกรีก-โรมัน งานเขียนร่วมสมัยของ Utopia และ More อย่าง  
The First and Chief Grounds of Architecture โดย John Shate (d. 1563) หรือ The Elements of Architecture  โดย  Henry Wotton (1568 
– 1639) ซึ่งเป็นงานตีพิมพ์ในเกาะอังกฤษด้วยกันก็ล้วนอ้างอิงกลับไปที่ แนวคิดทางสถาปัตยกรรมของ Vitruvius (80-70 AD. – 15 BC.) ซึ่งมัก
กล่าวถงึเรือ่งสดัส่วนขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างเรือ่งสดัส่วนของเสา จนเข้าสูย่คุ Neo-Classic ในศตวรรษที ่18  [3] แต่เหตทุีง่านเขยีน
ของ Wotton นัน้ส�าคัญเพราะ Wotton เป็นคนที่ถ่ายทอดแนวคิดทางสถาปัตยกรรมของ Vitruvius ผ่านงานของ Alberti จนกลายมาเป็นภาษาอังกฤษ 
ที่คนเข้าใจหลักการของสถาปัตยกรรมของ Vitruvius ว่ามีแค่ 3 ข้อ คือ  Commodity (Utilitas), Firmness (Firmitas), และ Delight (Venustas)  
หรือที่ปรากฏในบทที่ 3 ของ The Ten Books on Architecture ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “All buildings must be built with due reference to 
durability, convenience and beauty.” [4] ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าการให้ความหมายของสถาปัตยกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกแปลจากบริบทที่ต่างยุค และ
ต่างภาษากันโดยสิ้นเชิง แต่กลับกลายเป็นอิทธิพลทางทฤษฎีที่มีอยู่ในวงกว้าง รวมถึงในประเทศที่มีรากฐานการศึกษาทางสถาปัตยกรรมจากตะวัน
ตกอย่างประเทศไทยด้วยเช่นกัน 
 ความเป็นจริงแล้ว The Ten Books of Architecture หรือ De Architectura libri decem ถูกเขียนเป็นภาษาละติน และกรีก และกลายมาเป็นแรง
บนัดาลใจของสถาปนกิ Renaissance ยคุแรกๆ อย่าง Leon Battista Alberti (1404-72), Leonardo Da Vinci (1452-1519), และ Michelangelo 
(1475-1564) ซึ่งจริงๆ แล้ว De Architectura  ไม่ได้กล่าวถึงแค่สถาปัตยกรรม แต่กล่าวถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในยุคโรมันอย่าง เครื่องยิงธนู กังหัน
น�้า อุปกรณ์ทดน�้า และงานวิศวกรรมโยธาหลายๆ อย่าง เพราะโดยพื้นฐานแล้ว Vitruvius เป็นนกัการทหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธที่ต้องไปรบและ
ขยายอาณาจักรโรมันในสมัย Julius  Saesar ด้วยเช่นกัน  จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าในเล่มแรกของ  De Architectura ซึ่งมี 7 บท หลังจาก 2 บทแรกที่พูด
ถึงสถาปนกิ แล้วตั้งแต่บทที่ 3 – 7 จะว่าถึงการสร้างเมือง โดยในบทที่ว่าด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมว่ามีอะไรบ้าง อาทิ ก�าแพงเมือง อาคาร
สาธารณะ และอาคารส่วนตัว จนไปสู่ท่าเรือ โรงอาบน�้า โรงละคร หรือที่เปิดโล่ง ก็ล้วนแล้วเป็นการพูดถึง สถาปัตยกรรม อันน�าไปสู่การพูดถึงการ
สร้างเมือง การเลือกที่ตั้งหรือการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ เข้าไปในเมือง แล้วจึงให้รายละเอียดของอาคารแบบต่างๆ ตามมาในเล่มอื่นๆ 
 ใน The Vitruvian Fallacy; A History of Categories in Architecture and Philosophy  โดย David Smith Capon ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ปรากฏในบทที่ 
3 ของเล่มที่ 1 นัน้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างด้วยเช่นกัน คือ to defence,  to religion และ to convenience ซึ่งแปลความเป็นสถาปัตยกรรม
หรืออาคารสาธารณะที่เป็นองค์ประกอบของเมืองเมื่อ 2,000 ปีก่อนได้ตามล�าดับ ดังนี้ ก�าแพงเมือง วิหาร และตลาด [4] 

6 หลังจากรัชสมัยของพระเจ้า Henry ที่ 8 (1491 – 1547 ครองราชย์อยู่ 37 ปี) ก็จะมีกษัตริย์อีกไม่กี่พระองค์และเข้าสู่รัชสมัยของพระนางเจ้า 
Elizabeth ที ่1 (1533 – 1603) บตุรของพระเจ้า  Henry ที ่8 กบัแอนน์ โบลนีน์ พระมเหสคีนที ่2 ซึง่เป็นมลูเหตทุีท่�าให้มอร์ขดัแย้งกบัพระเจ้าHenry 
และน�าไปสู่การตัดสินประหารชีวิต อย่างไรก็ตามในรัชสมัยของพระนางเจ้า Elizabeth ที่ 1ถือว่าเป็นยุคทองของอังกฤษยุคหนึง่ ซึ่งพระนางครองราชย์
อยู่ถึง 44 ปี เป็นยุคที่อังกฤษสถาปนากองเรือ และอ�านาจการค้าในมหาสมุทรเหนือกว่ามหาอ�านาจเดิมอย่างสเปน หรือโปรตุเกส

7 ในบางส�านวนจะกล่าวว่ามอร์ถกูประหารเพราะงานเขยีนเรือ่ง Utopia เป็นปฏปัิกษ์ต่อศาสนจกัร แต่หลกัฐานทีม่อร์ถกูแต่งตัง้เป็นนกับญุ และประวตัิ
ความขัดแย้งของพระเจ้า Henry ที่ 8 กับศาสนจักรท�าให้เห็นว่า มอร์ถูกประหารเพราะอุดมการณ์ทางศาสนาการเมือง ที่มีมูลเหตุมาจากเรื่องส่วน
พระองค์ของพระเจ้า Henry ที่ 8
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จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่ 

วันเป็นจริงขึ้น ว่ากันว่าการเขียนถึง Utopia8 นัน้มอร์ได้รับ

อิทธิพลมาจากงานเขียนเรื่อง The Republic ของ Plato9 ทั้ง

เนื้อหาที่กล่าวถึงการเมืองการปกครอง การศึกษา ความ

ยุติธรรม ประชาธิปไตย และทรราช นอกจากนัน้ยังใช้กลวิธี

การเขียนที่ใกล้เคียงกันคือ Plato10 เขียนถึงเรื่องราวต่างๆ 

ผ่าน การเล่าถึงบทสนทนาหรือค�าสอนของ Socrates ผู้เป็น

อาจารย์ ซึ่งเนื้อหาใน Utopia ก็กล่าวถึงที่ตั้ง ภูมิประเทศ 

เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตของชาว Utopia ผ่านบทสนทนา

ของมอร์เองกบัการผจญภยัของตวัละครอย่างราฟาเอล ฮธิโล

เดย์ (Raphael Hythloday) ทีต้่องเดนิทางไปเกาะทีช่ือ่ Utopia 

ตามค�าบัญชาของกษัตริย์ โดยอ้างอิงว่าราฟาเอลเป็นบุคคล

คนหนึง่ในการเดินทางของ Amerigo Vespucci (1454 - 

1512) หรอืชาวอติาลทีีม่ตีวัตนอยูจ่รงิ ผูท้ีท่�างานให้ตระกลู

เมดดิจิ แห่งฟรอเรนซ์ และเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเป็นคน

แรก (โดยเข้าใจผิดว่าเป็นอินเดีย)

 

การบรรยายถงึรายละเอยีดของ Utopia นัน้ถกูระบอุยูใ่นเล่ม

ที่ 2 ให้รายละเอียดตั้งแต่สัณฐานทางภูมิศาสตร์ของเกาะ 

และความได้เปรียบทางชัยภูมิที่น�ามาสู่ความมั่นคงในการ

เป็นเมืองท่า แต่เดิมดินแดน Utopia มีส่วนที่ติดกับแผ่นดิน

ใหญ่ แต่หลงัจากกษตัรย์ิยโูทปัสเข้ายดึครองดนิแดนจากชาว

พืน้เมอืงแล้ว กใ็ห้ทัง้ชาวพืน้เมอืงและทหารของตนช่วยกนัขดุ

เอาดินแดนที่ติดกันออก และไม่ใช้ชาวพื้นเมืองเยี่ยงทาส

ท�าให้การขดุท�าไปได้อย่างรวดเรว็ ในเกาะประกอบด้วยนคร

ย่อยอีก 54 นคร แต่ละนครอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 24 ไมล์ 

แต่ไม่ไกลกว่าการเดินทางใน 1 วัน โดยมีเมืองอะมอโรต์ 

(Amaurot แปลว่า ไม่แน่นอน) เป็นเมอืงเอก ซึง่ถกูวางไว้ตรง

กลางเกาะเพือ่ให้เข้าถงึจากส่วนต่างๆ ของเกาะได้สะดวก ใน

เรื่องการปกครองมอร์จะระบุว่ามีกษัตริย์ใน Utopia แต่การ

บริหารจะใช้ระบบสภาที่จะเลือกตัวแทนผู้อาวุโสจากเมือง

ต่างๆ มาท�าหน้าที่ตัดสินเรื่องราวต่างๆ ดังนัน้การก�าหนด

เมืองเอกไว้ตรงกลางก็เพื่อความสามารถในการเดินทางเข้า

มาประชุม 

 

สิง่ทีม่อร์เขยีนถงึเศรษฐกจิการเมอืงของ Utopia นัน้ท�าให้เหน็

ว่า Utopia เหมือนเป็นรัฐสวัสดิการ และมีความเป็น

สงัคมนยิมสงูพอๆ กบัระบบจรยิธรรมทีเ่น้นความสมถะ ผูค้น

ใน Utopiaทุกคนจะต้องท�างาน มีการบริหารระบบมูลนาย

หรอื Commune แต่ไม่มเีจ้านาย แต่จะม ี“ไซโฟแกรนท์” หรอื

ผู้อาวุโสท�าหน้าที่เป็นผู้ปกครอง แบ่งปันส่วนสิ่งต่างๆ โดยที่

ทุกคนไม่ต้องสะสมทรัพย์ หรือแม้แต่บ้านเรือน เพราะจะมี

การสลับที่อยู่อาศัยกันทุก 10 ปี ผู้คนท�าหน้าที่ดูแลบ้าน

เรือนให้ใหม่และสวยงามเท่านัน้ เพื่อไม่ต้องเสียเงินจ�านวน

มากเพื่อสร้างใหม่ หรือซ่อมครั้งใหญ่ ทุกคนจะท�างานวันละ 

6 ชั่วโมงเท่านัน้ และเวลาที่เหลือจะเป็นเรื่องของการศึกษา 

หรือการสนทนาธรรม เล่นหมากรุก หรือเล่นเกมส์ต่อสู้

ระหว่างความดกีบัความชัว่ เพราะการทีม่คีนท�างานมากกว่า

คนอื่นย่อมน�ามาซึ่งความเกียจคร้าน นอกจากนี้ใน Utopia 

ไม ่มีโรงเหล ้าหรือสถานที่ที่ เป ็นข ้ออ ้างส�าหรับความ

เกยีจคร้าน โดยอาชพีหลกัส่วนใหญ่ของชาว Utopia คอือาชพี

ทางการเกษตร ทุกคนจะออกไปร่วมกันท�า ไร่นา และเวลา

ที่เหลือจึงจะไปท�างานอย่างอื่นที่ตนถนัด นอกจากนี้ชาว 

Utopia จะมีการควบคุมขนาดประชากรของนครไม่ให้เกิน 

6,000 คน และค�านงึถึงความสมดุลระหว่างวัยท�างาน คน

8 บทความนี้ใช้ตัวพิมพ์เอียงแสดงชื่อหนงัสือ เพื่อความแตกต่างกับชื่อเมือง

9 Plato เป็นนกัปราชญ์ชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในประมาณ  428 – 348 ปีก่อนคริสตกาล ใน The Vitruvian Fallacy [4] กล่าวถึง Plato ว่ามีอิทธิพล
ต่อแนวคิดของ Vitruvius ผ่านการถ่ายทอดทางปรัชญา โดย ผ่านแนวคิดเรื่อง Three Kinds of Art; Makes, Uses, และ Imitates จนกลายเป็น Three 
Goods of Body; Strength, Wealth , และ Beauty ซึ่งกลายมาเป็น Vitruvian Category อย่างที่รับรู้กันคือ Firmness, Commodity, และ Delight 
 “อุตมรัฐ” หรือ Republic ที่เขียนถึง Plato ใน The Growth of Ideas. โดยให้รายละเอียดถึงอุตมรัฐที่ Plato หมายถึงว่ามีต้นแบบมาจากนครรัฐ 
(City-states) หรือ Politics แบบกรีกที่แต่ละเมืองเป็นเหมือน 1 รัฐ และมีอ�านาจปกครองตนเอง ใน Republic Plato ชี้ผ่านการพูดคุยของ โสกราตีส
ผู้เป็นอาจารย์ว่า เมืองประกอบด้วย พลเมือง 3 แบบ พวกแรกคือ ผู้ปกครอง ทหาร และประชาชน โดยประชาชนก็มี 3 แบบ คือ แรงงาน ศิลปิน และ
พ่อค้า แต่ละกลุ่มต้องได้รับการศึกษาในกลุ่มของตน เพื่อที่จะเรียนรู้แบบแผนที่ควรจะเป็นของตนเอง (โลกของแบบ หรือ Theory of Forms ก็เป็น
ปรัชญาส่วนหนึง่ที่ Plato เป็นคนคิดขึ้น โดยพูดถึงสิ่งต่างๆ มีแบบแผนที่สมบูรณ์อยู่ในอีกโลกหนึง่) [5] [6]

10 City of the Sun ตีพิมพ์ในปี 1623โดย  Tommaso Campanella (โทมัสโซ แคมพานาล่า, 1568 - 1639) ชาวอิตาเลียน คือหนงัที่ได้รับแรง
บันดาลใจมาจาก The Republic ของ Plato ด้วยเช่นกัน มีเนื้อหาแบบ Dialogue ระหว่างบุคคล และเมืองที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นแนวทางด�าเนนิชีวิต 
รวมถึงการที่ประชาชนไม่มีทรัพย์สมบัติส่วนตัว [7]
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช  ธนะเพทย์

ชรา และเด็กให้สมดุลกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ หาก

ไม่สมดลุจะมกีารโยกย้ายประชากร ดงันัน้พืน้ทีเ่มอืงจะไม่ถกู

ขยายจากการถอืครองทีด่นิทีไ่ม่สมดลุกบัการผลติ เพราะชาว 

Utopia เชื่อว่าจะไม่ถือครองหรือสะสมที่ดินที่ตนไม่สามารถ

ท�าประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อสาธารณสุข อาทิ การจัดให้ทาสท�าการช�าแหละอาหาร

สดนอกเมืองและให้ล�าธารชะล้างก่อนน�าเข้ามาในเมือง เข้า

มาประกอบอาหารในตึกสาธารณะที่จะรับประทานอาหาร

ร่วมกัน ตึกแบบนี้จะกระจายตัวอยู่ทั่วเมืองและเป็นที่รับ

ประทานอาหารของ 30 ครอบครัว   อย่างไรก็ตามมีพวก

เดียวที่ละเว้นไม่ต้องท�างานคือพวกที่เป็นนกัวิชาการ แต่ถ้า

คนเหล่านีไ้ม่สามารถสร้างความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ได้ พวกเขา

จะต้องกลับไปท�างานเยี่ยงคนปกติ  หรือเวลาที่มีความ

ต้องการในการสร้างสิ่งของสาธารณะ ก็จะใช้วิธีการเกณฑ์

แรงงานเท่าที่จ�าเป็น และลดเวลาท�างานส่วนอื่นลง เพราะ

เจ้าหน้าทีป่กครองเชือ่ว่าควรจะใช้แรงงานของพลเมอืงไปท�า

แต่ในเรื่องที่ก่อเกิดประโยชน์ 

 

จริยธรรมและระบบการให้คุณค่าของชาว Utopia สามารถ

เริ่มดูได้จากการแต่งกาย เพราะคุณค่าของการแต่งกายของ

ชาว Utopia ไม่ได้อยูท่ีเ่ครือ่งประดบั สายสร้อยทีท่�าด้วยโลหะ

เงินหรือทอง ชาว Utopia มองว่าเป็นการประดับของทาสที่

ต้องมีโซ่ตรวนพันธนาการตนเองอยู่ ขนสัตว์ราคาแพงต่างๆ 

กถ็กูพจิารณาว่าเป็นแค่หนงัของสตัว์มาก่อน การเกบ็เงนิทอง 

หรือพืชผลมีส�ารองไว้เพื่อยามศึกสงคราม หรือยามที่ต้อง

ประสบกับภัยธรรมชาติ เงินทองที่เก็บไว้มีไว้เพื่อจ้างทหาร

รับจ้างหรือไว้ด�าเนินกลศึกเท่านั้น หาใช่ให้ค่าเพื่อการ

แก่งแย่งกันในประเทศ ชาว Utopia ให้ความส�าคัญกับการ

สนทนาธรรม หรือมีระบบกฎหมายที่ผูกโยงอยู ่กับหลัก

ศาสนาที่นับถือพระเจ้าหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์   กฎหมาย

ต้องไม่มีความซับซ้อนเพราะถือว่ากฎหมายที่เขียนยากและ

ซับซ้อนท�าให้ต้องมีการศึกษาและตีความ ชาว Utopia ไม่ใช่

ชาวครสิเตยีน ไม่ได้มรีะบบศาสนาอย่างชาวครสิเตยีนทีพ่ระ

หรือนกับวชมีอ�านาจทางการปกครอง แม้ชาว Utopia จะมี

พระเจ้าแต่ชาว Utopia ไม่เชือ่ในโชคลาง ฤกษ์ และดวงชะตา 

หรือสิ่งใดๆ ที่จะท�าให้คนเกียจคร้าน ชาว Utopia ให้ความ

ส�าคัญกับการศึกษา และเปิดใจที่จะศึกษาองค์ความรู้อื่นๆ 

จากภายนอก แต่โดยไม่ลืมว่าการศึกษามีเพื่อความสุขทาง

จติใจ หรอืแม้แต่งานสถาปัตยกรรมทีม่อร์อธบิายว่าโบสถ์ของ

ชาว Utopia ไม่เน้นความสว่าง แต่กลบัเน้นความมดืสลวัเพือ่

ท�าให้เกิดการเพ่งพินิจ ซึ่งต่างกับอิทธิพลของ Gothic ที่

ด�าเนนิอยูซ่ึง่เน้นช่องแสงขนาดใหญ่เพือ่แสดงพระอ�านาจของ

พระผูเ้ป็นเจ้า นอกจากนีเ้ป็นเรือ่งทีน่่าแปลกทีช่าว Utopia มี

ความรูท้างศาสตร์ต่างๆ ทดัเทยีมชนชาตอิืน่โดยไม่ต้องเรยีน

รูป้รชัญาเมธ ีชาว Utopia ให้ความส�าคญัอย่างมากกบัการมี

คูเ่พยีงคนเดยีวตลอดชวีติถงึกบัการทีต้่องเปลือ้งผ้าให้กนัและ

กันดูก่อนแต่งงาน นอกจากนี้แม้ว่าชาว Utopia จะมีระบบ

สวัสดิการที่มีโรงพยาบาลที่จะช่วยรักษาคนเจ็บ แต่หากเป็น

โรคที่รักษาไม่หาย นกับวชและเจ้าหน้าที่ปกครองมีสิทธิยื่น

การสนับสนนุให้ผู้ที่เจ็บป่วยรับยาที่ช่วยให้ตายโดยสงบได้ 

โดยถอืว่าสิง่ทีส่ญูเสยีจากความตายดงักล่าวมเีพยีงความทกุข์

ทรมานเท่านัน้ 

 

สิ่งที่มอร์เขียนถึง Utopia ครอบคลุมถึงทุกเรื่อง ซึ่งดูเหมือน

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน Utopia จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หรือไม่

สามารถจะเกดิขึน้ทัง้ในยคุของมอร์ และในโลกปัจจบุนั มกีาร

เปรียบเทียบว่าสิ่งที่มอร์เขียนถึง Utopia นัน้เป็นต้นก�าเนดิ

ของสังคมนิยม11 (จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี #1, 2547)  แต่เมื่อ

พิจารณาจากระบบจริยธรรมของชาว Utopia แล้วมีความ

แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิในเรือ่งของการให้คณุค่าทางจติใจและ

การยึดหลักศาสนาในการด�าเนนิชีวิตในสังคมเกษตร การ

ออม และความพอเพียงโดยการแบ่งปันไม่สะสม ไม่ใช่จาก

การลิดรอนสิทธิ แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่แตกต่างจากหลัก

คริสต์ศาสนาที่มอร์ยึดถืออยู่ อาทิ การยินยอมตายเมื่อป่วย

หนัก นอกจากนี้มอร์เขียนระเบียบของการจัดวางผังเมือง 

และสาธารณปูการ ทีค่�านงึถงึเรือ่งสดัส่วนประชากร และการ

11 ช่วงปลายของการเปลี่ยนผ่านก่อนเข้ายุคสมัยใหม่หรือในศตวรรษที่ 19 มีการปฏิวัติทางสังคมและการเมืองอย่างมากในยุโรป ซึ่งเป็นผลมาจาก
การก่อตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 เกิดการปฏิวัติให้ถือเอาทรัพย์สมบัติต่างๆ เป็นของสังคม หรือถูกน�ามาใช้เพื่อก่อเกิด
ประโยชน์กบัสงัคมมากทีส่ดุ หรอืการเอาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากทีส่ดุ แนวคดิส่วนหนึง่ท�าให้เกดิสหกรณ์
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาสู่สังคมนิยมแบบรุนแรงคือการที่ไม่มีนายทุน ใครท�ามากควรได้มาก หรือใครท�าก็ควรมีสิทธิเหนือผลประโยชน์
ที่มากจากผลผลิตที่ตนนัน้ผลิตได้ [8]
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จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีหลักการแตกต่างไปจากเมืองใน

ยุคเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลที่มาจากการศึกษา The 

Republic หรืองานเขียนของกรีกหรือละตินมาเป็นจ�านวน

มาก (จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี # 2, 2547) อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็น

คุโณปการของ Utopia ต่อคนทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่หลักการที่

ถกูเขยีนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ให้คนปฏบิตัติาม เพราะ

ว่าข้อแตกต่างระหว่าง Utopia ที่มีความเป็นไปของเมืองใน

ลกัษณะทีพ้่นยคุกลางมาใหม่ๆ นัน้ต่างจากเมอืงในปัจจบุนัที่

เต็มไปด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการจ�านวน

มาก อย่างไรกต็ามการทีม่อร์ได้ตัง้ชือ่หรอืนยิามค�าว่า Utopia 

ว่า Not Place แต่สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับคือข้อวิพากษ์อย่าง

รุนแรงถึงสังคมที่ตนก�าลังอยู่อาศัยว่ามีความแตกต่างจาก 

Utopia ที่มอร์เขียนถึง และเกิดค�าถามตามมาว่าจะสร้าง 

Utopia ของตนต่อไปอย่างไร สิ่งใดที่ตนขาด และสิ่งใดที่ตน

อยากให้เกิดขึ้นในสังคมที่ตนอยู่อาศัย

สู่สถาปัตยกรรมสมัยใหม่อีกครั้ง; 
Towards a New Architecture, 
Again!  (Le Corbusier #1, 1946) 
(Conrads, 1920)
 

หนงัสือ Towards a New Architecture (1927) ประพันธ์

โดยชาร์ล เอดูอาร์ ฌานเนอเรต์ (Charles Eduard 

Jeanneret) หรือ เลอ คอร์บูซิเยร์ (Le Corbusier) และถูก

ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1920 เป็นบทความในนติยสารภาษา

ฝรัง่เศษชือ่ L’Esprit Nouveau และถกูรวมเล่มพมิพ์เป็นภาษา

ฝรั่งเศสในปี 1923 ในชื่อ Vers Une Architecture โดยใน

หนงัสอื กล่าวถงึความงามทีน่่าจะเป็นของงานสถาปัตยกรรม 

(สมัยใหม่) เปรียบเทียบกับความงามแบบเครื่องจักร 

วศิวกรรม ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นความคดิเรือ่งของมวล พืน้ผวิ 

และผังพื้นในงานสถาปัตยกรรม รวมถึงบทเรียนจากอดีต  

จนถงึบ้านทีผ่ลติโดยระบบอตุสาหกรรม โดยมปีระเดน็ส�าคญั

ในส่วนต่างๆ ดังนี้

  

Le Corbusier เริ่มพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า New Architecture จาก

การชี้ให้เห็นถึง New Aesthetics หรือสุนทรียภาพอย่างใหม่

ก่อน ซึ่งก็คือวิศวกรรม โดยให้เหตุผลว่าวิศวกรรมเป็นสิ่งที่

ถกูผลกัดนัโดยกฎทางเศรษฐศาสตร์ จดัการโดยคณติศาสตร์ 

และท�าให ้เราอยู ่ร ่วมกับสิ่งต ่างๆ ได ้อย ่างกลมกลืน   

สุนทรียภาพแบบวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรมควรเป็น

สิ่งที่ไปคู่กัน สถาปนิกในฐานะผู้เรียบเรียงรูปทรงจึงควร

ตระหนกัถึงการสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์จากจิตวิญญาณ  จาก

การแสวงหาความบรสิทุธิแ์ละสนุทรยีภาพแบบวศิวกรรม Le 

Corbusier เตือนให้สถาปนกิมองงานสถาปัตยกรรมที่ มวล 

พื้นผิว และผังพื้น    โดย Le Corbusier ชี้ให้เห็นว่าเราเห็น

รูปทรงด้วยแสงซึ่งเรามักจะพึงพอใจ แต่วิศวกรรมและ

คณติศาสตร์เปิดเผยให้เราเหน็ศลิปะทีแ่ท้จรงิ   และจากการ

ที่มวลถูกปิดบังด้วยพื้นผิว  พื้นผิวจึงเป็นสิ่งที่จะเปิดเผยให้

เหน็มวลทีแ่ท้จรงิ และสดุท้ายผงัพืน้เป็นเหมอืนต้นก�าลงั หรอื

แหล่งก�าเนดิของสิ่งต่างๆ เพราะเมื่อปราศจากผังพื้น เราจะ

ปราศจากล�าดับของสิ่งต่างๆ วิถีชีวิตสมัยใหม่ต้องการผังพื้น

ชนดิใหม่ไม่แม้แต่บ้าน หากแต่ส�าหรับเมืองด้วย!

 

Regulating Line หรือเส้นบังคับเป็นองค์ประกอบที่ปฏิเสธ

ไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ส่วนผสมของงานสถาปัตยกรรม เพราะ

สถาปัตยกรรมต้องการระเบียบ ซึ่งเส้นบังคับท�าให้สิ่งต่างๆ 

รวมเข้าอยู่ด้วยกันได้   เส้นบังคับเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นชัดใน

งานสถาปัตยกรรม Le Corbusier ยังเตือนให้สถาปนกิเห็น

ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาจากสิ่งที่เรียกว่าผลผลิตของ

วิศวกรรม อย่างการพิจารณาเรือเดินสมุทร เครื่องบิน และ

รถยนต์ โดยการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เหล่านี้กับการ

สร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของสถาปนิกอย่างมหาวิหารกรีก    

โดย Le Corbusier เปรยีบเทยีบให้เหน็ว่าสถาปัตยกรรมไม่ใช่ 

Style หรอืเป็นเรือ่งของรปูแบบทีจ่ะลอกเลยีนกนั หากแต่เป็น

สิง่ทีต้่องท�าเป็นพเิศษ เป็นสิง่ทีค่วรสร้างขึน้เพือ่การแก้ปัญหา   

ทั้งมหาวิหารและผลผลิตทางวิศวกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วน

งดงามด้วยมาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานนัน้คือตรรกะ การ

วิเคราะห์ และการศึกษาทดลอง 

 

Le Corbusier กล่าวถึงสถาปัตยกรรมโดยตรง ในบทที่       

ชื่อง่ายๆ ว่า “Architecture” โดยกล่าว “สถาปัตยกรรม”    

ในฐานะ ”บทเรียนจากกรุงโรม” ว่าสถาปัตยกรรมคือเรื่อง

ของความสัมพันธ์ของอารมณ์ ผ ่านวัตถุดิบอย่างหิน   

สถาปัตยกรรมได้ไปไกลเกินกว่าความต้องการในการใช้งาน

หรือประโยชน์ใช้สอย มันเป็นทั้งสิ่งที่ปั้นแต่งได้ (Plastic)   

โรมแสดงให้เห็นจิตวิญญาณของความมีระเบียบ และเป็น

เอกภาพของเจตคติ สิ่งที่ปรากฏอยู่ในโรมแสดงให้เห็นว่า

ความปรารถนาสามารถสร้างความรูส้กึขึน้มาจากก้อนหนิไร้

ชวีติได้  ในส่วนทีก่ล่าวถงึการลวงตาของผงัพืน้ “The illusion 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช  ธนะเพทย์

of plans”  Le Corbusier พดูถงึผงัพืน้อกีครัง้ว่าเป็นสิง่ทีต้่อง

ท�าจากข้างในออกข้างนอก เพราะองค์ประกอบที่แท้จริงของ

งานสถาปัตยกรรมคอืแสงและเงา ผนงัและทีว่่าง และมนษุย์

เห็นการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยดวงตาจากระยะ

ความสูงเพียงประมาณ 5 ฟุต 6 นิ้ว จากพื้นเท่านัน้ ผังพื้น

จึงสร้างความลวงตาหรือท�าให้เราก้าวข้ามหลักเกณฑ์หรือ

การควบคุมของผังพื้นผ่านความผิดพลาดของการรับรู้ หรือ

ผ่านการเรียนรู้ “ไปสู่” สิ่งที่ไม่ได้มีอยู ่จริง  แม้ว่า Le 

Corbusier เน้นตรรกะการคดิเชงิวศิวกรรมตัง้แต่ตอนต้นของ

เล่ม แต่ในตอนท้ายของบท “Architecture” Le Corbusier 

แนะน�าว่าเส้นโครงร่างเป็นมาตรฐานของงานสถาปัตยกรรม 

มันท�าให้เห็นความแตกต่างระหว่างศิลปินหรือวิศวกรในตัว

สถาปนกิ เพราะเส้นร่างเป็นสิ่งที่เป็นอิสระจากข้อจ�ากัด มัน

ไม่มข้ีอจ�ากดัทางประเพณ ีการก่อสร้าง หรอืประโยชน์ใช้งาน 

เส้นโครงร่างจึงเป็นการสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ของจิตวิญญาณ

ที่แท้จริง  

 

Towards a New  Architecture เป็นหนงัสือที่เมื่อแรกอ่าน มี

ความยากต่อความเข้าใจว่าสิ่งที่ Le Corbusier พยายามจะ

พดูถงึนัน้คอือะไร เนือ่งจากหนงัสอืดงักล่าวเกดิจากการทีเ่อา

บทความต่างๆ มารวมเล่มกัน และพูดถึงหลักการในการ

สร้างงานสถาปัตยกรรมในมิติต่างๆ ตั้งแต่มุมมองพื้นฐาน 

องค์ประกอบที่ส�าคัญ เป้าหมายของการสร้างสรรค์ จนไปสู่

เทคนคิและวิธีการในการสร้างสรรค์ แต่หากเมื่อพิจารณาดู

จากความเชือ่มโยงของเนือ้หาทัง้หมดแล้ว สิง่ที ่Le Corbusier 

พยายามจะพูดถึงงานสถาปัตยกรรมในมิติที่ไม่ใช่เรื่องของ

การออกแบบอาคารแต่เพียงอย่างเดียว สถาปัตยกรรมกลับ

กลายเป็นเรื่องของการออกแบบระบบของการอยู่อาศัยแบบ

อตุสาหกรรมในบทสดุท้าย และส่วนทีเ่พิม่เตมิเข้าไปในฉบบั

ที่ตีพิมพ์เป็นหนงัสือ คือการกล่าวถึง “Mass-production 

Houses” หรือบ้านที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมหรือการ

ผลิตจ�านวนมาก   ดูเหมือนว่าสิ่งที่ Le Corbusier พยายาม

เขียนถึงสถาปัตยกรรมทั้งหมด ไม่ได้มีเพื่ออาคารเพียง 1 

หลัง หากแต่เป็นการท�าความเข้าใจและการเตรียมความคิด

ที่เรียกว่า “จิตวิญญาณใหม่” อย่างแท้จริง (ในยุคนัน้) Le 

Corbusier อ้างถึงอุตสาหกรรมว่าเป็นสิ่งที่ถาโถมพัดพาเรา

เข้าสูย่คุใหม่ เราอยูด้่วยกฎทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาของเคห

การคือปัญหาของยุคสมัย12   ความเท่าเทียมกันทางสังคม

ของเราขึน้อยูก่บัเคหการ และมนัคอืหน้าทีอ่ย่างแรกของงาน

สถาปัตยกรรมในยุคที่ต้องการการฟื้นฟู และการทบทวน

คุณค่าใหม่ การผลิตซ�้าและอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ

การวเิคราะห์และการทดลอง การทีจ่ะท�าเช่นนัน้ได้ต้องสร้าง

จิตวิญญาณของการผลิตเชิงอุตสาหกรรมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใน

เรือ่งของการสร้าง การอยู ่และความเข้าใจ และทีส่�าคญัหาก

เราก�าจัดแนวคิดที่ตายไปแล้วของเรื่องบ้านแบบเดิมออกไป

บ้าง และตั้งค�าถาม ณ จุดที่ส�าคัญที่สุด   ซึ่งหากเราท�าได้

เราจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า  “House -Machine” (จักรกลแห่ง

การอยู่อาศัย) บ้านจากการผลิตทางอุตสาหกรรมสมบูรณ์

และงดงาม อย่างเช่นเครื่อง   มอืและอุปกรณ์ต่างๆ (ที่ผลิต

จากระบบอุตสาหกรรม) นัน้งดงาม13   Le Corbusier ได้

กล ่าวเพิ่มเติมในบทที่ เติมเข ้ามา (Architecture of 

Revolution) ว่า สิ่งต่างๆ ที่ถูกกล่าวถึงใน Towards a New 

Architecture นัน้เกิดขึ้นแล้วในรูปแบบต่างๆ จิตใจของเรา

สามารถรับรู้ได้โดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวถึงเหตุการณ์นี้  ความ

ต้องการใหม่ๆ ล้วนอบุตัโิดยรูต้วัและไม่รูต้วัเช่นกนั    กลจกัร

ของสงัคมทีผ่พุงัแกว่งไปมาระหว่างสิง่ทีด่ขีึน้และความหายนะ  

เพราะสัญชาติญาณพื้นฐานของมนุษย์คือการปรับตัวเข้ากับ

การอยู่อาศัยของตน แต่ชนชั้นแรงงานในปัจจุบันกลับไม่

12 ในปีที่ตีพิมพ์บทความตอนแรกของ Towards a New Architecture ในปี 1920 นัน้ เป็นระยะเวลาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เพียง  2 ปี ซึ่ง
ตอนนัน้ Le Corbusier  ในนาม  Charles Eduard Jeanneret อายปุระมาณ 33 ปี ลกูหลานของครอบครวัช่างนาฬิกา อยูใ่นฐานะทัง้อดตี “ช่างนาฬิกา” 
ครศูลิปะ นกัเขยีน จติรกร Purism และสถาปนกิหนุม่ ทีเ่คยท�างานกบัการพฒันากระบวนการก่อสร้าง และวสัดใุหม่ๆ ทีผ่่านทัง้  Study Trip ในประเทศ
ต่างๆ ตั้งแต่อายุ 20 ปี Charles Eduard Jeanneret เริ่มอาชีพในฐานะสถาปนกิ และศิลปินในปารีส หลังจากสงครามเลิกและเริ่มใช้นามปากกา “Le 
Corbusier”    แต่จากการที่เคยท�างานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมาก่อน และการที่ได้สัมผัสกับสภาพความเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัยในกรุงปารีส
ยุคทั้งก่อนและหลังสงคราม รวมถึงได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาสถาปัตยกรรมตามที่ต่างๆ โดยเฉพาะที่เอเธนท์ กรีก  ท�าให้ Le  Corbusier สามารถ
เขียน Towards a New Architecture  ถึงสิ่งที่น่าจะเป็นของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ออกมาได้ [9] 
13 ใน  Towards a New Architecture นัน้ Le Corbusier ใช้ภาพของเครื่องจักรกล หรือผลผลิตของเครื่องจักรกลจ�านวนมาก เพื่อสะท้อนถึงความงาม
ลงตัวที่แท้จริงของวิศวกรรม อาทิ รูปของพัดลมอัดอากาศรูปก้นหอย เครื่องปั่นไฟ รายละเอียดของดุมบังคับล้อ หรือ กล้องยาสูบที่สะท้อนถึงเหตุผล
ทางหน้าที่ใช้สอย รูปทรง ความแม่นย�า และสุนทรียภาพไปพร้อมกัน [10]
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จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่ 

สามารถอยู่อาศัยได้ตอบรับกับความต้องการพื้นฐานของ

ตนเอง ความไร้ความสามารถนีร้วมถงึแม้กระทัง้ช่างฝีมอืและ

ปัญญาชน   ปัญหาของสิ่งก่อสร้างจึงกลายเป็นต้นเหตขุอง

ความไม่สงบทางสงัคมในทกุวนันี ้ “สถาปัตยกรรม หรือ การ

ปฏิวัติ” ที่ Le Corbusier กล่าวถึง ไม่ได้หมายถึงการปฏวิตัิ

ทางสถาปัตยกรรม หากแต่กล่าวถงึว่าสถาปัตยกรรมจะกลาย

เป็นส่วนช่วยไม่ท�าให้เกิดการปฏิวัติ อันมีเหตุมาจากความ

แตกแยกหรือชนชั้นทางสังคม และจากบทที่ผ ่านมา 

สถาปัตยกรรมที่  Le  Corbusier หมายถึงว่าจะเป็นกลไกใน

การแก้ปัญหานัน้ Le Corbusierหมายถึง Mass-production 

Housing ที่มีความงดงาม ประณีต และมีเหตุมีผลด้วย

วิศวกรรมด้วยเช่นกัน 

Urbanisme; Guiding Principles of Town 
Planning14 (Taschen, 2003) (Boesiger, 1995) 
(ชัยยศ อิษฏ์ วรพันธุ์, 2551)

 

จากการที่อ้างถึงว่าเคหการ คือ เครื่องจักรของการอยู่อาศัย 

Le Corbusier เติมเต็มแนวคิดของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

ด้วยเอกภาพทั้งหมดของงานเขียนเรื่อง Towards a New 

Architecture ด้วยการเสนอให้พจิารณาว่าเมอืงคอื “working 

tools” หรอืเครือ่งมอืใช้งาน โดยพจิารณาว่าหลายเมอืงยงัไม่

สามารถท�างานได้เต็มที่ ความไม่สมบูรณ์หรือความไร้

ประสิทธิภาพดังกล่าวเกิดจากการช�ารุด และการที่มีจิต

วิญญาณที่วุ่นวาย ความวุ่นวายไร้ระเบียบของเมืองที่มากขึ้น 

มันท�าลายความเคารพตนเองของมนุษย์ และท�าให้บั่นทอน

เกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ เมืองที่มีอยู่ เมืองคือการ

บกุรกุหรอืการกระท�าของมนษุย์ต่อธรรมชาต ิเป็นการกระท�า

ฝืนและต่อต้านธรรมชาต ิเมอืงเป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างสรรค์เพือ่

อยูแ่ละท�างาน    เพือ่ทีจ่ะให้เข้าใจนามธรรมของเมอืง ทีค่วร

จะเป็น Le Corbusier กล่าวเปรียบเทียบถึงเมืองกับบทกวีว่า 

บทกวเีป็นความเชือ่มโยงระหว่างภาพและความเข้าใจ บทกวี

ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่ารูปธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างของจิตใจ

มนษุย์   เมอืงกลายเป็นสิง่ทีม่อี�านาจในการปลกุจติวญิญาณ 

“ท�าไมไม่ท�าให้เมืองกลายเป็นต้นก�าเนดิของบทกวี?” 

 

Le Corbusier ยังกล่าวถึงบทบาทของเรขาคณิตในการ

สร้างสรรค์สิง่ต่างๆ  ว่าเรขาคณตินัน้เป็นพืน้ฐานของสิง่ต่างๆ 

รอบๆ ตัว เหมือนอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์

แบบอย่างโลกของสวรรค์15   มันเป็นสิ่งที่ท�าให้เราปิติได้กับ

คณติศาสตร์  เครื่องจักรต่างๆ ก็ถูกสร้างขึ้นจากเรขาคณติ  

หรือโลกสมัยใหม่ทั้งใบก็ถูกสร้างจากเรขาคณิต หลังจาก

ศตวรรษแห่งการวิเคราะห์ ศิลปะสมัยใหม่และความคิด 

พยายามมองหาอะไรที่มากกว่าความเป็นจริงอันสับสนหรือ

คาดคะเนไม่ได้ เรขาคณติเป็นสิง่ทีน่�าเราไปสูก่ฎระเบยีบทาง

คณติศาสตร์  และระดบัจติใจทีถ่กูท�าให้เปิดกว้างออกไปเป็น

อย่างมาก Le Corbusier ยงัย�า้ถงึว่าบ้านท�าให้เหน็ปัญหาของ

สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจต่อความหมายใหม่

ของมัน หรือความพยายามท�าให้ผังพื้นเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถี

ชวีติสมยัใหม่ หรอืการทีต้่องท�าให้สนุทรยีภาพสามารถหลดุ

ออกจากกรอบของจติใจ   ถงึเวลาทีต้่องท�าให้ความปรารถนา

ต่างๆ ดังนี้มาเปลี่ยนแปลงยุคสมัย   ความปรารถนาต่างๆ 

นัน้ต้องเป็นความปรารถนาทีแ่ม่นย�า ไม่เพ้อฝัน เพราะความ

แม่นย�าและความชัดเจนจะช่วยยกระดับความฝันให้เป็นไป

ได้ และสมบูรณ์แบบ  การที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะต้องกล้า

หาญอย่างกร้าวแข็ง และมีก�าลังเข้มแข็ง   ยุคสมัยใหม่ไม่ใช่

ยุคของการผ่อนคลาย และไหลลื่น มันถูกท�าให้ต้องพร้อมที่

จะท�า และเราต้องเชื่อในสิ่งดีในตัวคน 

 

การเชื่อในความปรารถนา และความฝันส�าหรับเมืองสมัย

ใหม่ตามแบบของ Le Corbusier นัน้ ไม่ได้เป็นแค่การท�าให้

เกดิเมอืงรปูแบบใหม่ แต่เป็นความเชือ่ทีจ่ะสร้างความจ�าเป็น

และความจริงต่อความเข้าใจการอยู่อาศัยขึ้นมาใหม่ รวมถึง

ความจ�าเป็นใน “การสร้างสังคม” รูปแบบใหม่ขึ้นมา  ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าเป็นยุคที่ต้องการการทดลองจ�านวนมาก      

ทีจ่ะท�าให้เหน็ว่าสมมตฐิานต่างๆ มาถกูทางและมคีวามเป็น

ไปได้ แนวคิดต่างๆ ที่ปรากฏใน Urbanisme นี้ไม่ใช่สิ่งที่    

Le Corbusier คิดขึ้นในปีเขียนบทความเล่มดังกล่าว          

Le Corbusier แสดงแนวคิดดังกล่าวไว้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัง้แต่ ปี 1922 หรอืหลงัจากทีเ่ขยีน  Vers Une Architecture 

เพื่อให้แสดงถึงว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ไม่ได้หมายถึง

อาคารสมัยใหม่ หากแต่เป็นวิถีชีวิตเมืองสมัยใหม่ หรือ 

14 Urbanisme ถูกเขียนเป็นบทความใน de I’Espirt Nouveau ในปี  1925 [11]
15 ในท่อนนี้ Le Corbusier น่าจะกล่าวถึงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม และวงกลมในภาพ Vitruvious Man 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช  ธนะเพทย์

Modern  Urbanism  ดังที่สามารถเห็นได้ในโครงการ Ville 

Contemporaine pour trois millions d’habitants                 

(a contemporary city of three million inhabitants)         

ซึง่ประกอบด้วยอาคารสงูระฟ้า 24 หลงั วางอยูบ่นศนูย์กลาง

ขนส่งที่ชัดเจน และถูกแบ่งออกจากกันด้วยพื้นที่สีเขียวและ

ถนน โดยจดัแบ่งพืน้ทีอ่อกจากกนัชดัเจนด้วย ถนน พืน้ทีก่าร

จราจร พื้นที่ท�างาน พื้นที่พักอาศัย และพื้นที่พักผ่อนหย่อน

ใจ ผังดังกล่าวที่ถูกพัฒนาในปี 1922 ถูกพัฒนาขึ้นอีกทีใน

ปี 1929  เพือ่ปรบัเป็นข้อเสนอให้กบักรงุปารสี หรอืเรยีกว่า

แผนผังวัวแซง (Voisin Plan) เพื่อที่จะฟื้นฟูพัฒนาย่านเก่า

ใจกลางเมืองให้กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ และผังดังกล่าว     

ถูกพัฒนาเป็นระยะจนถึงปี 1937 ก็ไม่ได้สร้างเพราะมีการ

รื้อย่านเก่าทิ้งมากเกินไป16 และหลังจากข้อเสนอเรื่อง 

Contemporary City ไม่ประสบความส�าเร็จ   ในปี 1935    

16 จากบท “The Modern City” ใน Twentieth-Century Architecture (2001) โดย Dennis P. Doordan แสดงถึงแนวคิดต่างๆ เรื่องเมืองสมัยใหม่
เริ่มมาตั้งแต่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาความแออัดของมหานครในอังกฤษ  ใน Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898) 
โดยEbenezer Howard (1850 – 1928) เสนอแนวคิดเรื่อง “Garden City” ที่พยายามรวมเอาโอกาสทางการศึกษา และวัฒนธรรมที่เป็นข้อดีของ
ชวีติในชนบทในยคุนัน้เข้ากบัเมอืงผ่านการจดัให้มส่ีวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีวขนาดใหญ่เป็นส่วนทีแ่บ่งพืน้ทีก่ารใช้งานต่างๆ ของเมอืงในช่วงเริม่แรกของยคุ
อุตสาหกรรม และก่อนสงครามโลก ที่มีสัณฐานของการอยู่อาศัยเชื่อมโยงกันด้วยและระบบถนนแบบต่างๆ เป็นโครงข่ายแบบรัศมี  แต่เมืองแบบที่ 
Howard ออกแบบมีขนาดส�าหรับประชากรเพียง 32,000 คน [13]
 ตามมาด้วยความพยายาม ของ Daniel Burnham (1846 – 1912) และ Edward Bennett (1874 – 1954) ที่เสนอแนวทางการท�าเมืองยุค
ใหม่ให้สวยด้วยการก�าหนดผังโครงข่ายถนนให้แก่เมือง Chicago ในปี 1909 เพื่อที่จะแก้ปัญหาจราจร แก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของเมือง ป้องกัน
ปัญหาเรื่องสุขลักษณะ รวมถึงการเพิ่มการจัดวางพื้นที่พักผ่อนและวัฒนธรรมเข้าไป โดยใช้ผังถนนที่เป็นทั้ง Grid และ รัศมีร่วมกันจนท�าให้เกิดผังรูป
หลายเหลี่ยมขึ้น ผังดังกล่าวมีความสวยงามเพราะเป็นการก�าหนดการจัดวางการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวางอาคารส�าคัญ ทั้งรูปแบบและต�าแหน่ง
เป็นอย่างดี รวมถึงการเสนอทัศนียภาพของเมืองที่เกิดขึ้น ผังดังกล่าวท�าให้เกิดการตื่นตัวในการปรับผังเมืองในเมืองต่างๆ เพื่อท�าให้เมืองมีความ
สวยงามตามรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลระบบคุณค่าแบบ E’cole des Beaux-Arts หรือแบบ Neo-classic ที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในยุคนัน้  และส่งผลต่อมุม
มองเรื่องของ “The Grand Urbanism” ที่มีลักษณะเด่นที่ความหรูหรางดงาม และแกนขนาดใหญ่ยังส่งผลถึงแนวทางการออกแบบเมืองต่างๆ ในยุค
หลังจากนัน้ จนถึงปัจจุบัน [12]
 Tony Garnier (1869 – 1948)  สถาปนกิชาวฝรั่งเศสร่วมสมัยกับ Le Corbusier  ได้ตีพิมพ์ Une Cite Industrielle: etude pour la construction 
de villes หรือ The Industrial City ตีพิมพ์ในปี 1917  ที่สะท้อนแนวคิดเมืองอุดมคติในนวนิยายที่ถูกเขียนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 อาทิ แนวคิดของ 
Clause-Nicolas Ledoux (1736 – 1806) ทีก่ล่างถงึเมอืงอตุสาหกรรมและทางเลอืกแบบ Utopian ทีก่ล่าวถงึความเท่าเทยีมกนั และการไม่ถอืครอง
ทรัพย์สิน โดย  Tony Garnier วางผังของเมืองในอนาคตที่มีระบบระเบียบทางสังคมที่ชัดเจน มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเน้นเรื่องสิทธิต่อ
ทรัพย์สินและอ�านาจทางการเมืองในระบบสังคมนิยม อย่างไรก็ตามเมืองของ  Tony Garnier มีการกล่าวถึงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ต่างๆ เป็นอย่างดี คนงานมีความสามารถในการมีส่วนร่วมกับชุมชนของตน เรื่องสุขภาพและระบบสาธารณสุขจะเป็นเรื่องที่ค�านงึถึงอย่างยิ่งในผังดัง
กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบแสงสว่าง และคุณภาพอากาศของผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งความใส่ใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองในลักษณะนี้เป็น
ลักษณะส�าคัญของเมืองอุตสาหกรรม หรือความเป็นเมืองในศตวรรษที่ 19 มาจนถึง 20 นอกเหนือจากเรื่องของคุณภาพชีวิตผ่านระบบการจัดวาง 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แต่ไม่เน้นผังที่มีถนนขนาดใหญ่ Plate Form ที่ถูกยกขึ้นส�าหรับเป็น Transit Hub ระบบการสัญจรด้วยรถ และ 
Skyscraper เป็นหลักเหมือนของ Le Corbusier   วิสัยทัศน์ทางสถาปัตยกรรมของ Tony Garnier  ที่แม้จะจบจาก   E’cole des Beaux-Arts แต่รูป
แบบทางสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลแนวคิดจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างยุคของ Adolf Loos เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีความล�้าหน้าในด้าน
ของการเลอืกใช้ Prefablicated – Reinforced Concrete ซึง่ตอนนัน้สามารถสร้างสงูอย่างมากแค่ 3-4 ชัน้ เป็นแนวทางการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
ใน The Industrial City ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงงานและ Landmark ที่เป็นหอคอย [14]
 แตกต่างจาก Tony Garnier lสถาปนกิชาวอิตาเลียนอย่าง Antonio Sant’Elia (1888 – 1916) เสนอแนวคิด Futuristic City ในการเสนอผลงาน 
Una Citta Nuova (1914) ซึ่งแนวคิดเรื่อง Futurism นี้ ถูกเสนอโดย Filippo Tommaso Marinetti (1876 – 1944) ตั้งแต่ปี 1909 ในฐานะรูป
แบบของ Avant-garde ซึ่งโดยพื้นฐานของ  Una Citta Nuova เป็นการแสดงถึงเมืองที่มีความสลับซับซ้อนทั้งความสูงเสียดฟ้า จ�านวนชั้น และระบบ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ เมืองที่ได้ชื่อว่า  Futurism ในยุคนัน้คือเมืองที่มีการไหลลื่นด้วยระบบสะพาน ทางรถไฟ ถนน เกาะเกี่ยวพันไปมากับวิถีชีวิตของ
เมอืงบนอาคารสงู ทกุอย่างเดนิทางอย่างรวดเรว็ ไม่มศีนูย์กลางหรอืแกนทีช่ดัเจนและแน่นอนเมือ่มองจากผงั ส่วนต่างๆ ในเมอืงเหมอืนจะเป็นศนูย์กลาง
ของตนเองที่เชื่อมกันด้วยระบบโครงข่ายเส้นทางสัญจรที่ซับซ้อน ซึ่งหากมองถึงเมืองในยุคปัจจุบันความกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ เหมือนเป็นค�า
ท�านายจาก Una Citta Nuova ซึ่งภาพดังกล่าวรวมกับภาพลักษณะของเมืองอย่าง Babel ถูกสะท้อนเป็นรูปธรรมออกสู่สาธารณะในวงกว้างผ่าน
ภาพยนตร์เรื่อง Metropolis โดย Fritz Lang ที่ออกฉายในปี 1926 แต่ในลักษณะของเมืองที่มีแต่ความวุ่นวาย ความแตกต่างทางชนชั้น และต้องการ
การแสวงหาแสงสว่างของความรัก และความเป็นมนุษย์ ภาพลักษณ์ของ Futurismที่ด�ามืดเช่นนัน้ถูกใช้ในภาพยนตร์หลายๆ เรื่องต่อมา    ในภาพที่
ตรงข้ามกับเมืองในอนาคตที่มืดมัว วุ่นวาย แบบจินตนาการของ Fritz Lang  แนวคิดที่ไม่มีทางเป็นไปได้อย่าง Alpine Architecture (1919) โดย 
Bruno Taut (1880 – 1938) สถาปนกิและนกัวิชาการทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่พยายามเสนอแนวคิดเหนือจริงของอาคารขนาดมหึมาขนาด
เท่ากับภูเขา หรือสร้างปกคลุมยอดเขาที่มีลักษณะใส สว่าง ราวกับแก้วมณี  และเหมือนกับมหาวิหารขนาดใหญ่ ที่เป็นตัวแทนของการเรียกร้องความ
รุ่งเรืองและบริสุทธิ์ ของสังคมมนุษย์ในแนวทางทีผนวกทั้ง Utopian และ Expressionism ในงานสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกัน ในลักษณะของเมืองสวรรค์
ยุคใหม่ที่มีความเป็นอิสระ และไม่อ้างอิงพระเจ้าเหมือนแนวคิดของ Friedrich Niezsche [12] [15]
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จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่ 

Le Corbusier ได้มโีอกาสในการเสนอผงัเมอืงทีม่รีปูแบบแตก

ต่างกนัออกไปบ้าง กล่าวคอืไม่เน้นการรวมศนูย์ แต่เน้นการ

ค่อยๆ เปลีย่นไปของย่านและพืน้ทีโ่ซนต่างๆ โครงการนีเ้รยีก 

La Ville Radieuse หรือ Radiant City  ผังดังกล่าวมีความ

ละเอียดอ่อนของการกระจายโซน การจัดถนนตามความเร็ว

ของยานพาหนะ โดยการแบ่งเป็น les unites ที่แต่ละหน่วย

ได้ลมและแสงธรรมชาติ และมีที่อยู่อาศัยหลายแบบมากขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับครอบครัวที่มีขนาดแตกต่างกัน แต่ละ 

les unites มีความสูงกว่า 50 เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของคน 

2,700 คน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 14 ตารางเมตรต่อคน 

โดยชัน้แรกเปิดโล่งสงูประมาณ 5 เมตรให้เป็นพืน้ทีธ่รรมชาติ 

แต่ละหลงัสร้างด้วยระบบ Prefabricationมกีารสญัจรทางตัง้ 

และการเดินเชื่อมกันระหว่างอาคาร โดยแยกทางสัญจรของ

รถประเภทต่างๆ ออกจากกัน นอกจากนี้มีส่วนที่จัดให้เป็น

ศูนย์กลางทางธุรกิจ ที่เป็นกลุ่มอาคารสูงระฟ้า วางตัวห่าง

กัน 400 เมตร ในอาคารสูงแต่ละหลังสามารถมีคนท�างาน

อยู่ได้ถึง 3,200 คน   Radiant City ได้ชื่อว่าเป็นแนวคิดที่

สร้างจากความสมดุลระหว่างกระแสทุนนิยม และความ

ต้องการที่พักอาศัยของคนใช้แรงงานได้ แนวคิดเช่นนี้บาง

ส่วนน�าไปสร้างและทดลองปฏบิตัจิรงิในการออกแบบวางผงั

เมืองจัณฑีครห์ ประเทศอินเดีย17

หลากสัญญา; จากความเป็นคริสเตียนสู่
สมัยใหม่
The Promises; From Christianity to 
Modernism    
 

นกัวิชาการอย่าง Devid Smith Capon มองว่าทฤษฎีทาง

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เป็นเพียงมรดกของ Le Corbusier 

เท่านัน้ (David Smith C., 1999)  ส่วนหนึง่กเ็หน็จะถกูต้อง

เพราะเมื่อมองจากสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู ่ ในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมในปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ Le Corbusier 

ชี้ไว้ใน Towards a New Architecture ในหลายๆ ประเด็น 

ทั้งเรื่องของการใช้ เรขาคณติ การคิดแบบจากผังพื้น การที่

ต ้องมีเส้นร่าง และเส้นก�ากับ หรือการที่ค�านึงถึงงาน

สถาปัตยกรรม ที่เริ่มต้นจากมวล และพื้นผิว หรือระบบ 

Modular และ Five Points of Architecture ที่ไม่ได้กล่าวถึง

ในบทความนี้ ก็ยังเป็นแนวคิดที่ปรากฏให้เห็นในทศวรรษ

ล่าสุด  อย่างไรก็ตามหลายมรดกของ Le Corbusierที่สถาป

นกิส่วนใหญ่ลืมไปเพราะได้แต่ชื่นชมในอัจฉริยภาพของการ

สร้างพื้นผิว และรูปทรงก็คือ ปรัชญาที่ชี้ให้เห็นลึกถึงระดับ

การอุปมาอุปมัยถึงความละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรมกับความแม่นย�าและสุนทรียภาพทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล18 และอีกอย่างหนึง่ที่เลือนหายไปก็คือ

17 แนวคดิเรือ่งเมอืงสมยัใหม่ของ  Le Corbusier ถกูแพร่ขยาย และเกดิการสนบัสนนุกนัในวงกว้าง ส่วนหนึง่ผ่าน CIAM หรอื Congress Internationaux 
d’Architecture Moderne หรือการประชุมสถาปนกิสมัยใหม่นานาชาติ ที่มีประเด็นสอดคล้องกับแนวคิดของ Le Corbusier ในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น 
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สุนทรียภาพสมัยใหม่ เคหการของผู้มีรายได้น้อย เมืองใหม่ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 1933  ที่ Le Corbusier ได้มี
โอกาสเสนอ Radiant  City เป็นปีที่ CIAM มีการยกร่างสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีภายหลังว่ากฎบัตรเอเธนส์ Athens Charter ที่มีการระบุว่า Town Planning 
เป็นการจัดความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างวิถีชีวิตและการใช้งานในชีวิตประจ�าวัน โดยแบ่งแยกเป็น ที่อยู่อาศัย ท�างาน พักผ่อน และการสัญจร ซึ่ง
ถือว่าเป็นการพิจารณาเมืองในรูปแบบใหม่ อย่างเป็นทางการ CIAM เน้นให้เมืองเป็นที่พัฒนาของเศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ แต่ไม่เน้นการอนุรักษ์การ
ธ�ารงค์อยู่ของประวัติศาสตร์ ประเพณตีามอย่างคลาสิคแบบตะวันตก [9] [12] 

18 ในทศวรรษนี้อาจมีข้อโต้เถียงได้ว่า สถาปนกิไม่ได้ลืมหรอก มรดกดังกล่าวอยู่ในรูปของ New Modernism Paradigm ที่น�า Bio-mechanic มาเป็น
แรงบันดาลใจผ่าน  Animated Form รูปแบบต่างๆ  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช  ธนะเพทย์

ความเป็นผู้น�าเรื่องของการที่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องของวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมือง (Urbanism) หรือใน

บทบาทของ Urban Architect หรือผู้ที่ชี้น�ารูปแบบความเป็น

อยู่ของสังคมได้ (Social Architect)  

 

แม้ว่าลักษณะของเผด็จการทางความคิดแบบของสถาปนกิ

ยุคโมเดิร์นจะถูกปฏิเสธจากแนวคิดหลังสมัยใหม่ก็ตาม แต่

สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันถึงทิศทางหรือแนวคิดที่ Le Corbusier 

เองชี้ว่าหน้าที่หลักของสถาปัตยกรรมที่ควรจะเป็นนัน้คือวิถี

ชวีติเมอืง  ทัง้ทีป่รากฏอยูใ่นบททีว่่าด้วย Mass-production 

Housing หรือ Urbanisme สิ่งต่างๆ ที่ Le Corbusier คิด19 

อาทิ อาคารควรมีหลังคาแบนเพื่อให้คนสามารถขึ้นไปใช้ได้ 

ควรใช้ทางลาด หรือการที่แต่ละหน่วยควรมีขนาดเท่ากัน 

และปรับเปลี่ยนการใช้งานได้เท่าที่จ�าเป็น หรือการที่สร้าง 

F.A.R. หรอื Floor Area Ratioให้สงูขึน้เพือ่ให้มทีีว่่างสาธารณ

ะมากขึ้น หรือการแบ่งแยกระบบพื้นที่ให้ชัดเจน  แต่มีความ

เชื่อมโยงกันได้ด้วยรูปแบบการสัญจรแบบต่างๆ และการ

สัญจรโดยรถยนต์ ล้วนแต่ไม่ใช่แนวคิดของการสร้างอาคาร

เพียงหลังเดียว หากแต่เป็นอุดมคติของการสร้างเมืองหรือที่

ว่างและระบบทางสังคมทั้งสิ้น แม้ว่าแนวคิดแบบ European 

Modernism แบบนีถ้กูประชดประชนัจาก American Architect 

ว่าเป็นการพัฒนาของถูกให้กลายเป็นของแพง หรือเอา

สถาปัตยกรรมของชนชั้นแรงงานมาท�าให้เป็นของแพง โดย

ต้องปรบัรสนยิมให้เป็นแบบเครือ่งจกัรกลตาม หรอืทีช่ดัเจน

มากทีส่ดุคอื “อสิรภาพ” ที ่Le Corbusier จะมอบให้นัน้ ล้วน

แล้วแต่อยู่ภายใต้การควบคุมที่สมบูรณ์แบบ20 (ชาญวุฒิ 

วรวรรณ, 2545) อย่างไรกต็ามคงต้องยอมรบัว่า Architectural 

Ideology เหล่านีก้ลายเป็นภาษาหลักของสถาปัตยกรรมที่

ปรากฏให้เหน็ได้ชดัเจนถงึปัจจบุนั แต่สิง่ที ่Le Corbusier ตัง้

ค�าถามและคาดหวงัมากทีส่ดุใน Towards a new Architecture 

คือการที่ Housing  คือค�าตอบหรือทางแก้ปัญหาความแตก

ต่างทางสังคมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จน Le Corbusier 

ต ้องเขียนบทสุดท ้ายตามมาในฉบับที่ เป ็นหนังสือว ่า 

“Architecture or Revolution” เพื่อตั้งค�าถามว่าจะ

เปลี่ยนแปลงที่งานสถาปัตยกรรม หรืองานสถาปัตยกรรมที่

ค�านงึถึงการอยู่อาศัยของคนหมู่มากแท้จริงแล้วคือค�าตอบ 

ไม่ใช่ “การปฏวิตั”ิ21  ซึง่ดเูหมอืนว่าจนถงึปัจจบุนัเรายงัไม่มี

ค�าตอบที่ดีพอส�าหรับการแก้ไขปัญหาความแตกต่างทาง

สังคมที่น�ามาสู่ชนวนของปัญหาอื่นๆ ในภูมิภาคอื่นๆ ของ

โลก  

โดยพื้นฐานของ Towards a new Architecture และแนวคิด

ของ Le Corbusier นัน้มีความแตกต่างจากความเป็นไปของ

เมืองที่ดี หรือดินแดนในพันธสัญญาอย่าง Jerusalemในคัม

ภีร์ไบเบิลเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพราะว่า Le Corbusier  ไม่ใช่ 

Religious Man เลยซะทีเดียว หากแต่ Le Corbusier มอง

สุนทรียภาพผ่านความละเอียดอ่อนในระดับสัจธรรมของรูป

ทรงเรขาคณติ วทิยาศาสตร์ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

ว่าด้วยการปรากฏขึ้นของวัตถุผ่านแสงที่ตกกระทบพื้นผิว 

และการออกแบบรปูทรงและช่องเปิดให้สอดรบักบัพืน้ผวิและ

แสงได้เป็นอย่างด ีดงัทีจ่ะเหน็ได้จากการออกแบบโบสถ์หลงั

ต่างๆ ของ Le Corbusier ทีใ่ช้เทคนคิดงักล่าวสร้างทีว่่างทาง

ศาสนา งานชิ้นที่สะท้อนถึงความเป็น Social Architecture 

ส�าหรับคนงาน สถาปัตยกรรมที่ใช้ลดความแตกต่างทาง

19 แนวคดิต่างๆ ของLe Corbusier มาปรากฏชดัในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 อาท ิUnite d’Habitation ทีเ่มอืงมาร์แซย เป็นอาคารทีม่ ี330 หน่วย 
และมีความแตกต่างกันของหน่วยต่างๆ อยู่ถึง  23 แบบ อาคารเริ่มสร้างในปี 1947 แล้วเสร็จในปี 1952 ภายในมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และครัว built 
in  ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ใหม่มากของยคุนัน้  นอกจากนีใ้นอาคารยงัมทีัง้โรงเรยีน สถานทีอ่อกก�าลงักาย และร้านค้าอยูบ่นชัน้ต่างๆ ของอาคารเหมอืนชมุชน
ลอยฟ้า แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยด้านของการบริหารจัดการ และลักษณะของโครงการที่มีความใหม่มากในยุคนัน้ โครงการนี้ไม่เป็นประสบความ
ส�าเร็จในตัวเองมากนกั แต่กลับเป็นแนวคิดให้โครงการอื่นๆ ในอนาคตที่ตามมา [16]

20 ข้อท้วงติงแบบนี้ปรากฏอยู่ใน  From Bauhuas to Our House  (1981) โดย Tom Wolfe และไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงนกักับ Le Corbusier  (แต่จะ
เกิดโดยตรงกับ Mies van der Rohe หรือ Walter Gropius และสถาปนกิ Bauhuas คนอื่นๆ ที่มามีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา) แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
ต้องเขียนถึงเพราะอิทธิพลของแนวคิดต่อรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นมีมากเหลือเกิน จนเกิดค�าว่า ”Corbusian” และข้อโต้แย้งต่างๆ เหล่านี้
ท�าให้เห็นถึงโลกปัจจุบันว่ามีความเป็น “โลกหลัง Corbu” (Post-corbusian Era) มากขึ้น [17]

21 ภาวะหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางอ�านาจ และการปกครองของประเทศต่างๆ อนัมมีลูเหตมุาจากการตกต�า่ทางเศรษฐกจิ 
และความแตกต่างฐานะสังคม 
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จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่ 

สงัคม และแนวคดิของ  Le Corbusier นัน้เหมาะกบัการสร้าง

สถานที่ไว้ละกิเลสมากที่สุดก็คือ Sainte Marie de la 

Tourette monastery in Eveux sur Arbresie (1957) ซึ่ง

เป ็นทั้ งวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักบวชนิกาย 

Dominican ที่ทุกอย่างสร้างจากกฎของ Modular ส�าหรับ 1 

คน การใช้ช่องเปิดและแสง รวมถงึผวิสมัผสัเพือ่สร้างทีว่่างที่

แตกต่างกัน รวมถึงการใช้พื้นที่หลังคาเพื่อเป็นพื้นที่เดิน

จงกรม โดยมลีกัษณะแตกต่างจากการใช้ทีว่่างบนหลงัคาของ

อาคารสาธารณะอืน่ทีใ่ช้เป็นพืน้ทีก่จิกรรมของคนหมูม่ากตรง

ที่ผนงัคอนกรีตของดาดฟ้าดังกล่าวสูงกว่าที่ผู้ใช้จะมองข้าม

ไปได้ พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้งานจะสัมผัสถึงที่ว่าง

ระหว่างท้องฟ้าและสนามหญ้าที่เป็นตัวแทนของพื้นดิน

เท่านัน้ นอกจากนีค้วามสูงของอาคารต่างจากข้อเสนอใน 

Contemporary City หรือ Radiant City ที่ Sainte Marie มี

ผงัพืน้เป็นสีเ่หลีย่มทีเ่กอืบเป็นจตัรุสั และสงูเพยีง 4 – 5 ชัน้ 

เท่านั้น และอาคารทั้งหมดยกลอยจากระดับพื้น (ตาม

แนวคิดเรื่องของการใช้ที่ว่างร่วมกันระหว่างคนกับคน และ

คนกับธรรมชาติ)  แต่อย่างไรก็ตามที่ส�าคัญของที่ว่างทาง

ศาสนาของLe Corbusier มีความแตกต่างจาก New 

Jerusalem หรือความพยายามที่จะใช้ที่ว่างในยุคกลางทั้งที่

อยูใ่นยคุทีจ่ะท�าให้เกดิแสงสว่างในทกุทศิทกุทางและทกุเวลา

ได้   แต่การให้แสงสว่างของ Le Corbusier คล้ายกับการ

ก�าหนดลกัษณะทีว่่างในศาสนสถานของชาว Utopia มากกว่า 

กล่าวคือการให้แสงเป็นจุดหรือให้ความมืดสลัวเป็นสิ่งที่ใช้

สร้างสมาธิ  ซึ่งดูเหมือนว่าJerusalem ของ Le Corbusierไม่

ใช่ทีส่�าหรบักษตัรย์ิและความร�า่รวยของพ่อค้านานาชาต ิแต่

กลบักลายเป็นความพอเพยีงเชงิกายภาพ และความเท่าเทยีม

กันในสังคม ความสูงไม่ได้มีไว้เพื่อท้าทายอ�านาจของพระผู้

เป็นเจ้าเหมอืน Babel หากแต่มไีว้เพือ่ทกุคนได้อยูใ่กล้ชดิพระ

ผู้เป็นเจ้าบนพื้นโลกได้มากขึ้น และมีโอกาสในการสัมผัส

พระองค์ผ่านลมและแสงสว่างตามธรรมชาติที่จะได้รับ    

มากขึ้น

 

สถาปัตยกรรมเมืองคือสิ่งที่สร้างโครงสร้างทางสังคม และ

สร้างความเข้าใจ หรือข้อก�าหนดต่อวิถีชีวิตคือสิ่งที่สะท้อน

จาก Towards a New Architecture ไปกลับไปสู่ Utopia ซึ่ง

แม้ว่าค�าว่า Utopia ให้นัยยะของความเป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่

เขียนอยู่ใน Utopia กลับท้าทายความน่าจะเป็นของสังคม

สมัยใหม่ นับตั้งแต่ยุคสมัยของมันเองเป็นต้นมา ดังจะเห็น

จากแนวคิดของ Le Corbusier เอง และผลงานการออกแบบ

อีกหลายชิ้นที่อ้างอิงในเชิงอรรถ มีความกล้าที่จะถามถึง

ลกัษณะของสิง่ทีเ่ป็นกายภาพของสิง่ทีย่งัไม่มอียูจ่รงิ ด้านหนึง่

ความเป็น Utopia แบบสังคมนิยมก็เป็นสิ่งที่ใช้โจมตีแนวคิด

ของ Le Corbusier และเพื่อนที่ข ้ามมาจากยุโรปสู ่

สหรฐัอเมรกิาหลงัสงคราม จากการทีเ่น้นความเป็นอยูท่ีเ่ท่า

เทียมกันของมนุษย์ และการใช้อาคารสูงเพื่อให้มี Common 

Ground ร่วมกนัมากทีส่ดุ ทัง้พืน้ดนิ ดาดฟ้าอาคาร จนไปถงึ

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ไม่แสดงออกถึงความแตกต่าง

กนัทางเชือ้ชาต ิและความฟุง้เฟ้อทางด้านวตัถ ุสิง่ต่างๆ เหล่า

นีเ้ป็นเหมอืนสญัญาทีส่ถาปัตยกรรมสมยัใหม่สามารถให้กบั

มนุษย์ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้ผ่านอาคารหลังหนึง่

หลังใดแต่เพียงอย่างเดียว หากผ่านระบบการสร้างที่ว่าง

สาธารณะ และการผลิตแบบ Mass-production ของระบบ

อุตสาหกรรม ที่ทุกคนต้องท�างาน หรือมีงานท�า เมื่อเสร็จ

แล้วค่อยมาพักผ่อนร่วมกันเหมือนแนวคิดของชาว Utopia 

แม้จะไม่เคร่งครัดและเน้นการพัฒนาปัญญาของการอยู่ร่วม

กันเท่าแนวคิดที่ปรากฏอยู่ใน Utopia ก็ตาม  ซึ่งความแตก

ต่างเช่นนีท้�าให้เกิดความล่มสลายของสังคมสมัยใหม่ หรือ

โลกของอุตสาหกรรมตามมาเช่นในปัจจุบันเช่นกัน  และ

ท�าให้สถาปนกิเสยีพืน้ทีข่องการเป็นผูส้ร้างความสขุและความ

มั่นคงในการอยู่อาศัยตามอย่างวิถีชีวิตคนเมืองไป 

 

การได้มาซึ่งดินแดนในสัญญามีลักษณะแตกตามกันไปตาม

วาทกรรมของแต่ละสมัย ใน Bible มีลักษณะเป็นข้อผูกมัด 

หรอืรปูแบบของสญัญาต่อมนษุย์และพระเจ้าอย่างแท้จรงิ ใน

ลักษณะต่างๆ อาทิ ต้องเดินทางไกล ต้องต่อเรือ และต้อง

ท�าความดี หรือท�าตามบัญญัติของพระประสงค์ จึงจะได้อยู่

ใน Jerusalem บ้าง หรือ New Jerusalem หลังจากที่โลกถูก

ท�าลาย หรือเงื่อนไขคล้ายกันนี้พระเจ้าเคยให้ไว้กับ Noah 

และครอบครัว ในลักษณะที่เมื่อสร้างเรือเสร็จแล้ว จะเป็นผู้

อยู่รอดในโลกใหม่ หลังน�้าท่วม ในทางกลับกัน การเกิดโลก

มนุษย์อย่างที่เป็นอยู่ อาทิ ความหลากหลายในเชื่อชาติและ

ภาษา การตระหนกัรูใ้นบาปกรรม และศลีธรรม เกดิจากการ

ผิดสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า และถูกลงโทษ อาทิ ในกรณขีอ

งอีฟ ที่ยอมเชื่อค�ายุยงของงูให้ทานผลไม้ต้องห้าม หรือกรณี

ของ Babel ที่ละเมิดค�าสัญญาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยการ

ร่วมมือกันสร้าง หอคอยสูงขึ้นไปเพื่อมีสิทธิในการแก้ไขชื่อ

ของตนบนสวรรค์ได้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช  ธนะเพทย์

แต่ในลกัษณะของ Utopia ไม่ใช่การละเมดิ แต่เป็นสญัญาของ

ความเท่าเทียมกันของผู้ที่มาอยู่ หรือผู้ที่ได้ปฏิบัติตามกฎที่

เมืองถูกเขียนขึ้นเป็นอย่างดี  จากการที่ Utopia มีลักษณะ

เป็นเกาะ และตัดขาดจากโลกภายนอก ใน Utopia มีการ

ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จจนไปถึงระดับระบบศีลธรรม และ

วฒันธรรมการให้คณุค่า การทีเ่ป็นเกาะและมกีารควบคมุโดย

กลไกของสังคม ตั้งแต่ขนาดประชากร และลักษณะการรวม

กลุ่ม หรือมีลักษณะที่เป็น Unsinkable ด้วยชัยภูมิ และการ

แสวงหาหรอืขยายตวั ด้วยระบบพืน้ทีอ่าณานคิม ลกัษณะเช่น

นีท้�าให้ Utopia เป็น “Not-place” อย่างสมบูรณ์ (Schich, 

M. and S. Kramer, 2008)  Utopiaถูกออกแบบให้ปฏิบัติ

ตามไม่ได้ หรือเจตนาให้มีความสมบูรณ์แบบมาก เพื่อถูกใช้

เป็นแม่แบบ มากกว่าทีจ่ะสามารถปฏบิตัจิรงิหรอืปฏบิตัติาม

ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งต่างจากความคิดของ Le Corbusier ที่

เจตนาให้ทุกสิ่งที่เสนอเป็นความจริง และเป็นแบบแผนหรือ

ทางออกของการอยูร่่วมกนัของสงัคมโลกยคุอตุสาหกรรม สิง่

ที่เป็นสัญญาอย่างเดียวเพื่อที่จะให้ได้ตามความฝันของ Le 

Corbusier ไม่ใช่การเป็นกรรมกร แต่เป็นการที่ทุกคนต้องมี

ความเหมอืนกนัในรปูแบบการด�าเนนิชวีติ และการทีม่กีเิลส

น้อยที่สุดเป็นแรงผลักดัน 
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