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บทคัดยอ
 
บทความนี้เปนสวนตอของบทความ “จากบาเบลสู ยูโทเปยสมัยใหม” ที่เคยตีพิมพใน วารสารวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับเดือนธันวาคม 2553  โดยอาศัยโครงสรางทางทฤษฎีทาง
สถาปตยกรรมทีพ่จิารณาการเปลีย่นแปลง (movement) ของแนวคดิทางสถาปตยกรรมสมยัใหมวามแีกนแกนอยูทีก่ระแส 
Modernism เพื่อชี้ใหเห็นวาตลอดระยะเวลา 100 ปที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงเชิงทฤษฎีทางสถาปตยกรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 นั้น ไดรับอิทธิพลจากความพยายามท่ีจะทําใหเกิดการอยูอาศัยเปนสังคมเมือง หรือ
วิถีเมืองที่ดี (Good urbanism) สวนหนึ่งของแนวคิดของสถาปนิกชื่อดังหลายทานในชวงเวลาดังกลาว ลวนแลวแตอุทิศ
ใหแกการใหความหมายของงานสถาปตยกรรม ในฐานะองคประกอบสาํคญัตอการสรางเมอืงแหงอนาคตในรปูแบบตางๆ 
จนถึง การอธิบายงานสถาปตยกรรมผานความเขาใจเร่ืองท่ีวางสาธารณะ และความเปนสภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน 
ทั้งในมิติทางวิศวกรรม จนถึงความเปนสังคมเศรษฐกิจ โดยมีภาพรวมอยูที่การอยูอาศัยแบบวิถีเมือง

คําสําคัญ:  ทฤษฎีทางสถาปตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง ยูโทเปย วิถีเมือง
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Abstract
 
A sequel to another article by the same author, “From Babel to Modernism Utopia,” (Journal of the Faculty of 
Architecture, Chulalongkorn  University, December, 2010), this article focuses on the theoretical framework 
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that examines the movement of contemporary architectural theory of the past 100 years, or from Modernism 
to Postmodernism.  Especially since the Postwar period, architectural theories have been signicantly inuenced 
by the ideas and implementation of good urbanism.  Many great architects had devoted their imagination to 
the meaning of architecture as a signicant element in the construction of various urban utopias for a better 
future. Others had examined and described architecture through the understanding of public spaces and the 
built environment.  From the engineering to socio-economic dimensions, these theoretical dialogues share a 
common, holistic vision of good urbanism for the better future.

Keywords:  Architectural Theory, Urban Design, Utopia, Urbanism

บทนํา
 
แมวาคาํวา “สถาปตยกรรมเมือง” หรอืการออกแบบเมือง 
(Urban design) นั้นจะเปนคําใหมที่มีผูนิยามมาเมื่อ
ศตวรรษทีผ่านมา แตการพดูถงึความสมัพนัธระหวางการ
ออกแบบอาคาร เมือง และวิถีชีวิตของคนในเมืองเปนสิ่ง
ที่ถูกเขียนและปรากฏเปนวาทกรรมท่ีสําคัญใหคนได
ยดึถอืและเปนตนแบบมานาน วาทกรรมดงักลาวมหีลาก
หลายรูปแบบตามยุคสมัยที่ตางกันมาเปนเวลานับพันป 
หรืออาจจะเรียกไดวานบัต้ังแตการมบีนัทึกถงึการรวมตัว
กนัเปนเมอืงแหงแรกข้ึนบนโลกก็วาได  “เพราะเมืองไมใช
แคเรือ่งของการวางแผน และสถาปตยกรรมไมใชแคเรือ่ง
ของอาคาร” ขอเขียนท่ีเกีย่วของกับสถาปตยกรรมเมืองจึง

ประกอบไปดวยการกลาวถึงวิถีชีวิตเมือง (Urbanism)1 
และรูปแบบทางกายภาพท่ีควรจะเปน (architecture) ซึง่
แตละยุคแตละสมัยมรีปูแบบและความสมัพันธนีแ้ตกตาง
กนัไป และมลีกัษณะวพิากษกนัเองตามพืน้ฐานการเปลีย่น 
ของสังคมมนุษยและรูปแบบเหตุผลและความจําเปนของ
การตัง้ถ่ินฐานในแตละยุคแตละสมัยบนพืน้ฐานงานเขยีน
และพัฒนาการของสังคมตะวันตก
 
จากบทความเรือ่ง “จากบาเบลสูยโูทเปยสมยัใหม”2 ผูเขยีน 
ไดชีป้ระเด็นวา Urbanism ทีป่รากฏอยูในวรรณกรรมตางๆ 
อยาง The Bible, Utopia (Sir Thomas More, 1478 - 
1535)  และ Towards a New Architecture รวมถงึผลงาน 
อื่นๆ ของเลอ คอรบูสิเอร (Le Corbusier) ลวนแลวแต

1  แมวาราชบัณฑิตจะใหศัพทบัญญัติของคําวา Urbanism ไววา “ชุมชนเมืองนิยม” แตเพื่อใหสอดคลองตอความเขาใจตอกระแส  New Urbanism 
ที่เนนการศึกษาและสรางรูปแบบการตั้งถ่ินฐานใหเหมาะกับวิถีชีวิตและความเปนสัตวสังคมของมนุษย ในบทความน้ีจึงใชคําวา “วิถีเมือง” แทน  
Urbanism เพื่อสื่อสารความเขาใจดังกลาว
2 บทความนี้เดิมเปนสวนหนึ่งของบทความที่วาดวยความสัมพันธเชิงอุดมคติระหวางวิถีเมืองและสถาปตยกรรมตั้งแตที่มีระบุในคัมภีรไบเบิลจนถึง
ปจจุบัน แตเพื่อความเหมาะสมของเนื้อหาและความยาว บทความจึงจําเปนจะตองถูกแยกออกเปน 2 ตอน โดยบทความตอนแรกช่ือ “จากบาเบลสู
ยูโทเปยสมัยใหม” ตีพิมพในวารสารคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับเดือนธันวาคม 2553 โดยมีประเด็นตามบทนําดังนี้ 
 บทความ “จากบาเบลสูยูโทเปยสมัยใหม” เปนการสํารวจขอคิดและขอเขียนท่ีอยูใน “วรรณกรรม”  3 ชุดหลัก ที่สรางวาทกรรมสําคัญ หรือมี
สวนชี้นําความคิดของสถาปตยกรรมและวิถีชีวิตของเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในโลกตะวันตก ตางยุคสมัยกันของ 3 วาทกรรมหลัก ตั้งแต 
Early Christian, Renaissance, และ Modernism ที่มีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงในรูปแบบของการเขียน ที่มา และเนื้อหาในการพูดถึงโลกและ 
สังคมมนุษย อันประกอบดวยคัมภีรไบเบิล หนังสือเรื่อง Utopia และแนวคิดในการสรางสถาปตยกรรมสมัยใหมของเลอ คอรบูสิเอรทั้ง 3 วาทกรรม
นี้ มีความแตกตางกันของยุคสมัยกวาสองสหัสวรรษ ซึ่งอยางไรก็ตามอิทธิพลท่ีมีตอกันของ 3  วาทกรรมน้ีจะถูกเขียนสอดแทรกโดยใชการอธิบาย
ดวยเชิงอรรถเปนสําคัญ   จนขอถกเถียงตางๆ จะถูกชี้ประเด็นในบทสรุปผานอิทธิพลของเลอ คอรบูสิเอรที่มีตองานสถาปตยกรรมในปจจุบันในสวน
ที่กลาวถึง “หลากสัญญา; จากความเปนคริสเตียนสูสมัยใหม” วาสถาปตยกรรมถูกนิยามใหมีหนาท่ีอยางไรกับวิถีชีวิตของคนเมือง 
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สรางมายาคติตอภาพของเมืองจนถึงวิถีชีวิตในรูปแบบ     
ที่แตกตางกันไป ดังในสวนสุดทาย “หลากสัญญา; จาก
ความเปนคริสเตียนสูสมัยใหม” ที่ผู เขียนช้ีวามีการ 
เปลีย่นรปูของเมอืงจากดนิแดนในสญัญาและดนิแดนของ
ผูเชื่อในพระผูเปนเจาอยางเมืองเยรูซาเล็มใหม (New 
Jerusalem) สามารถนําสูแมแบบของเมืองสังคมนิยมและ
การแสวงหาสังคมอุดมคติที่ทุกสิ่งทุกอยางอยูในการ
ควบคุมไดอยางเมืองยูโทเปยและ การคนหา “ยูโทเปย” 
ไดกลายเปนวาทกรรมของเมืองสมัยใหม (Modernism) 
สวัสดิการสังคม และสังคมอุดมคติแบบยุคอุตสาหกรรม 
อยาง “Contemporaine pour trois million d’habitants” 
เมืองสมัยใหมมีลักษณะท่ีตองละท้ิงอุดมคติทางชนช้ันที่
สลบัซบัซอนหรอืตวัตนตามแบบประเพณไีวเบ้ืองหลงั เพือ่
สูการอยูรวมกันในท่ีวางสาธารณะแบบ “Common Ground” 
ที่มีกลิ่นอายของยูโทเปยจากยุคเรอเนสซ็องสแบบเกาะ
อังกฤษ  (Komgrij Thanapet, 2010)

ใน “ดินแดนในสัญญาใหม (กวา)” จะเปนการสํารวจ  
วาทกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ในบทที่
ชื่อว า “หลังสมัยใหมดังวิถีเมือง” แสดงใหเห็นวา
แถลงการณหลังสงครามโลกต้ังแตป 1960 นั้น เปน
อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเมือง โดย
อาศยัโครงสรางทางทฤษฏจีากนกัทฤษฎทีางสถาปตยกรรม 
อยางชารลส เจ็งกส (Charles  Jencks) ที่พิจารณา 
กระแสหลังสมัยใหมวามีทั้งตัวเปนโพสตโมเดอรนิสซึม 
(Postmodernism) เองและ เลต-โมเดิรน (Late-
modern), นวิ-โมเดริน (New-modern) ไปจนถึง คริทคิลั 
โมเดอรนิสซึม (Critical modernism) โดยบทความนี้เริ่ม
ตั้งแตการตอยอดความฝนของสถาปตยกรรมสมัยใหม    
สู Post-War Futurist ไปสูการช้ีใหเหน็ภาวะหลังสมัยใหม
ทีว่ถิชีวีติ ความอดัแนน และรูปแบบทีห่ลากหลายของการ
บรโิภคของคนเมอืงเปนสิง่กาํหนดรปูแบบและแนวคดิทาง
สถาปตยกรรม ในขณะที่ความทันสมัยไดพามนุษยไปสู
จดุวกิฤตของการสรางสรรคพืน้ทีส่าธารณะของเมืองมาก
ขึน้จนมขีอเสนอตอการทาํอยางไรใหวถิชีวีติเมืองดขีึน้โดย

ไมใชการสรางขอกําหนดทางกายภาพและระบบการใช
ประโยชนพืน้ทีแ่ตเพยีงอยางเดยีว พืน้ทีท่างกายภาพของ
เมืองเปนสมรภูมิของการแกปญหา พื้นที่อยาง “ที่วาง
สมมุติ” หรือไซเบอรสเปซ (Cyberspace) ซึ่งถือกําเนิด
ขึน้มามผีลตอวถิชีวีติของคนเมอืงและการตัง้ถิน่ฐานแบบ 
“สถานท่ีไรถิน่” (None-place Place) และเปนคาํอธิบาย
วามนุษยตองการการพัฒนาดินแดนในสัญญาไปในรูป
แบบไหน โดยทายที่สุดบทความนี้อาศัยวาทกรรมของ 
เร็ม คูลฮาส (Rem Koolhaas)3 เปนประเด็นในการ  
แสดงใหเห็นสุดทายถึงความสัมพันธระหวางมนุษย 
สถาปตยกรรม และวิถีแหงเมืองนั้นมีแนวคิดและความ
สัมพันธที่ตางออกไปเกิดขึ้นเสมอ โดยส่ิงตางๆ เหลาน้ี
ไมมีวันที่จะเรียบงายขึ้น แตในทางกลับกันจะทวีความ  
ซับซอนข้ึนจากการสานตอวาทกรรมตางๆ ที่เคยมีมา

แถลงการณหลังสมัยใหม; 
Postmodern Manifestoes
 
การเปล่ียนแปลงหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 เปนตนมา 
เปลี่ยนโลกยุคอุตสาหกรรมอีกครั้งโดยไมมีวาทกรรม     
ที่ทรงพลังอยาง  Towards a New Architecture เกิดขึ้น
อกีเลยจนศตวรรษท่ี 21 อยางไรก็ตามปรากฏการณ  เชนนี้
เปนเครื่องช้ีใหเห็นวา ความเชื่อเรื่องของดินแดนใน 
สญัญารวมกนัเพยีงดนิแดนเดยีวหรอืแบบแผนเดยีวไดลด
บทบาทลงแลว  โลกไดเขาสูสภาวะหลังสมัยใหม โดยมี
การเปลี่ยนแปลงของเมืองและการตอตานแนวคิดแบบ
คอรบูเชียนยูโทเปยเปนแรงผลักดัน อยางไรก็ตามแม
อิทธิพลของ New Urbanism นั้นมีความสัมพันธกับภาวะ
หลังสมัยใหมโดยตรง แตจากผลงานหลายๆ ชิ้นของ
ชารลส เจง็กส อยาง Architecture Today (1993) ทีร่วม
เอางานเขยีนหลายเลมกอนหนาของชารลส เจง็กส เขาไว
เปนเลมเดียวกันชี้วากระแสหลังสมัยใหมไมไดมาแทนที่
กระแสสมยัใหมนยิมอยางท่ีหลายคนไดเขาใจ แมจะมกีาร
ประกาศการตายของสมัยใหมนิยมอยางเปนทางการใน

3 เร็ม คูลฮาสสถาปนิกชาวดัชทผูที่ไดชื่อวาเปนเลอ คอรบูสิเอรแหงโลกรวมสมัย  “Le Corbusier of Our Times”
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วงการสถาปตยกรรมโดยชารลส เจ็งกสเอง แตอุดมคติ 
(ideology) ก็ยังอยูในรูปตางๆ ที่แตกตางกันออกไป จน
อาจจะเรียกไดว าผลพวงหรือแถลงการใหมๆ หลัง
สงครามโลกครัง้ที ่2 นัน้ไมไดเปนอสิระจากสมยัใหมนยิม
หรอืความนิยมตอแนวคิดทีไ่ดรบัอทิธพิลของเลอ คอรบสูเิอร 
หรือกลุมคอรบูเชียน (Corbusian) ไดเลย4

 
บักมินสเตอร ฟุลเลอร (Buckminster Fuller) (1895 
– 1985) เปนวิศวกรท่ีมีผลงานท่ีเปนที่ถูกอางอิงของ
สถาปนิกมากท่ีสดุ เสนอแนวคิดรวมสมยักบัเลอ คอรบสูเิอร 
ถึงรูปแบบที่อยูอาศัยที่เบา และถอดประกอบไดจากชิ้น
สวนเลก็ๆ แนวคดิเรือ่ง Dymaxion  House ทีเ่สนอไวตัง้แต 
1929 มีผลตอสถาปนิกบางกลุม ที่พยายามหาทางออก
เรือ่งของความคุมคาทางวศิวกรรม และการสรางคณุภาพ
ชีวิต (Doordan, 2001) เพราะงานของ บักมินสเตอร  
ฟุลเลอร ที่รวมถึงจีโอเดสิคโดม (Geodesic Dome) ดวย
นั้นถูกคิดอยู บนพ้ืนฐานความงามทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร อยางที่เขียนตั้งแตบทแรกๆ ใน Towards a 
New Architecture ซึง่จะเหน็วาแนวคดิของสถาปตยกรรม
สมยัใหมมอีดุมคติตามอยางคริสเตียนนอยมาก ไมมนียัยะ 
เรือ่งคณุงามความดเีขามาเกีย่วของ มมีมุมองบรสิทุธิเ์รือ่ง
ของความเทาเทียมกันเปนพื้นฐาน   และเปนจุดเริ่มของ
การมองวาโลกคือการประกอบเขาของหนวยยอยๆ ไมใช
สิ่งที่สรางเสร็จไดภายใน  6 วัน

Late Modern; 
City as Infrastracture

ความเคลื่อนไหวอยางหนึ่งที่ชารลส เจ็งกสกลาวถึงวา
เปนกระแสตอเน่ืองมาจากโมเดอรนิสมโดยเฉพาะ     
เรื่องสุนทรียภาพแบบวิศวกรรมจักรกล (Mechine- 
engineering aesthetics) นัน้คอืเลต-โมเดรินโดยผลงาน
และแนวคิดท่ีมลีกัษณะของความเปนหน่ึงเดียว (uniform) 
ของโครงสรางทีม่ลีกัษณะซํา้ๆ หรอื Mechanical-structural 
modular มาตอๆ กัน สําหรับสุนทรียภาพในกระแสน้ีคือ
ความงามทางวิศวกรรมท่ีถกูเปดเผยหรือใหเหน็เปนหลัก
แกผูที่ไดพบ อิทธิพลหลักของงานกลุมน้ีอยูในชวงปลาย
ทศวรรษท่ี 60 ถงึ 70 โดยผลงานหลักๆ จะเปนการแสดง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการกอสราง และขอเสนอ
ของการอยูอาศัยของมนษุยในอนาคต  ผลงานดงักลาวจึง
อยูทั้งในรูปของอาคารที่กอสรางขึ้นมาใชงานอยางถาวร 
อาทิ  Pompidou center, Paris  (1971-1977) โดย
เร็นโซ เปยโน  (Renzo Piano) และริชารด รอเจอรส 
(Richard  Rogers) หรอือาคารท่ีสรางขึน้มาเปนตวัอยาง
และโครงสรางขนาดใหญเพื่อประโยชนการใชงาน   
เฉพาะดาน อาทิ Olympic stadium, Munich (1972) 
โดยเบนิช แอนด พารตเนอร (Benisch & Partner, with 
Gunther Grzimek) หรือศาลาจัดแสดงในงานเอกซโป 
(Expo) อยางผลงานของ คิโชะ คุโระกะวะ (Kisho 

4 กระแสสมัยใหมที่นาสนใจและแฝงอยูกอนหรือระหวางชวงที่  Towards a New Architecture กําลังเริ่มมีอิทธิพลตอแนวคิดของสถาปนิกกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 คือ Futurism งานอยาง The Street Enters the House และ The City Rises โดย Umberto Boccioni (1882 – 1916) ศิลปน
ชาวอิตาลี ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหมที่วิถีชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคสมัยใหมมากขึ้นอยางการท่ีผูหญิงตองทํางานนอก
บาน และพื้นท่ีเมืองที่กําลังขยายตัว บทบาทของชนชั้นแรงงานและกรรมกรในการขยายตัวของเมืองแบบอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชานเมือง โดยมีกลิ่น
อายของ Cubism ที่สลายรูปทรงของวัตถุ 3 มิติ และใหความสําคัญกับที่วางอันเกิดจากรูปทรงท่ียุบรวมกัน โดยใหความสําคัญกับพลวัต การ
เคลื่อนไหว ความเร็ว เทคโนโลยี  การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม และชัยชนะของมนุษยที่มีเหนือธรรมชาติรวมถึงมุมมองแบบชาตินิยม
อุตสาหกรรม สวนงานของ Antonio Sant’Elia ซึ่งเปนสถาปนิก แสดงภาพเมืองผานภาพ La Citt Nuova (The New City) หรือ Una Citta Nuava 
(1912–1914) อาคารสูงตอเนื่องใหญโต  ที่แมจะมีรูปทรงเหมือนอาคารในอดีตอยูบาง หากแตมีขนาดใหญโตกวามาก และไมมีองคประกอบหรือ
รูปแบบทางสถาปตยกรรมหรือเมืองจากอดีตอยูเลย เพื่อแสดงภาพวิถีชีวิตเมืองใหมของจักรวรรดิใหมซึ่งแทนท่ีประวัติศาสตรที่ดําเนินมาแตเดิมได
อยางหมดสิ้น โดยสัณฐานของเมืองที่ดูแมจะมีโครงสรางที่ชัดเจน แตจากการนําเสนอในรูปของเมืองที่มีขนาดใหญและแผกวางทําให “เมืองใหม” ดู
ซับซอน กระจัดกระจาย และลึกลับที่เลือนหายไปพรอมกับเสนนําสายตา จนภาพของ Futurism ถูกนํามาใชกับอนาคตอันมืดมัวและวุนวายตามแบบ
จินตนากรของ Fritz Lang จากภาพยนตรเรื่อง Metropolis (1926)  
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Kurokawa) ที่ออกแบบ Takara group pavilion ในงาน
เอกซโปป 1970 ที่ Osaka  นอกจากน้ีชารลส เจ็งกสยัง
จัดวาทกรรมอยาง The Magastructure ผลงานของฟุมิฮิ
โกะ มะก ิ(Fumihiko Maki) และงานเขียนเชิงทดลองผาน
รูปแบบของการตูนแสดงภาพเมืองในอนาคตอยางงาน
ของปเตอร  คุ ก (Peter Cook) และอาร คิแกรม  
(Archigram) ใหอยูในกลุมของเลต-โมเดอรนสิมดวยเชน
กัน (Jencks, 1993)
 
ในชวงทศวรรษท่ี 60 และ 70 เปนชวงท่ีนาสนใจของการ
เปล่ียนแปลง และแตกลูกแตกหลานของแนวคิดท่ีจะ    
พูดถึงเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยในอนาคตเลต-
โมเดอร นิสม เป นวาทกรรมหลักที่ยังยืนยันจะเอา
สุนทรียภาพแบบวิศวกรรมมาเปนคําตอบหลักของ
คณุภาพชีวติ และการอยูรอดของมนุษยในสภาพแวดลอม
ตางๆ โดยไมจาํกัดเงือ่นไข งานสวนใหญทีเ่ปนโครงสราง
ขนาดยกัษ (Megastructure) จะพดูถงึเมอืงในรปูแบบของ
อาคารหรือสงกอสรางขนาดใหญที่มีความสมบูรณใน    
ตัวเอง ระบบพยุงชีพ (Life support system) ตางๆ ถูก
คิดอยางประสานระบบเปนอยางดี ผานการเชื่อมโยง
ระบบทอ และโครงสรางที่สามารถตอขยายไดไมรูจบ ใน
ภูมิประเทศทุรกันดาร  มีระบบปดลอมที่ดี (enclosure)  
อาท ิขอเสนอ Project City-Communication Interchange 
as Means of Expression (1962) โดยฮานส ฮอลไลน 
(Hans  Hollein);  Ragnitz, Austria (1965 – 69) โดย 
ไอลฟรีด ฮูธ และ กุนเธอร โดเมนิก (Eilfried Huth & 
Gunther Domenig); Crater City (1968) โดย ชาเนแอก 
(Chaneac);  หรือ Compact City (1963-64) โดย   
วอลเทอร พิชเลอร (Walter Pichler) (Alison, 2007) 
สิง่ทีฟ่มุฮิโิกะ มะกเิขยีนอธิบายถงึ The Megastructure ไว
ในป 1964 วาเพราะวาสวนหน่ึงของเมืองหรือเมืองทั้ง
เมืองนั้นคือที่อยูอาศัย มันเปนไปไดที่จะสรางทั้งหมดขึ้น
มาได โดยท้ังหมดจะกลายเปนภมูทิศันทีม่นษุยสรางและ
สามารถกําหนดรูปแบบการใชงานในสวนตางๆ อยาง
สมบูรณ ทุกอยางใน Megastructure  สามารถเพ่ิมลดได
อยางเปนระบบ และมีลําดับชัดเจนเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนและประสทิธภิาพในการควบคมุสภาพแวดลอม
สูงสุด ฟุมิฮิโกะ มะกิ อางถึงขอเสนอของ เค็งโซะ ทังเกะ 

(Kenzo Tange) วาจุดสําคัญของ  Megastructure อยูที่
แนวคิดที่ต องหา Megaform ที่สามารถรองรับการ
เปลีย่นแปลงทีไ่มคาดคดิไดมากทีส่ดุ  โดยมขีอคดิทีส่าํคญั
อยู 3 ขอคือ มุมมองของวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่ตอง
ออกแบบเปนโครงสรางหลากประโยชนใชสอย (Multi-
function structure), และมุมมองท่ีวาสรางใหโครงสราง
พื้นฐาน (infrastructure) เปนใหเปนการลงทุนหรือ
ตนทุนของสาธารณะ (public investment) (Maki, 
1964)
 
แนวคิดเร่ืองของวิถีเมืองและโครงสรางขนาดใหญจะ   
คอนขางแตกตางออกไปในฝงองักฤษ ผลงานของอารคแิกรม 
และปเตอร คุกกลบัแสดงความมีชวีติและการเปล่ียนแปลง
มากกวาในญี่ปุ น ในภาคพื้นยุโรปสวนอื่น รวมถึงใน
อเมริกา อาจเปนเพราะโดยพ้ืนฐานของอารคิแกรมและ 
ปเตอร คุกมุงเนนการเสนอแนวคิดเชิงการทดลองผาน
ภาพรางและการตูน และลักษณะระบบโครงสรางที่เลือก
ใชก็จะเปนโครงสรางผิว (Membrane structure) ที่เปน
โครงสรางพองลมเหมอืนบอลลนูหรอืมรีปูทรงทีค่ลายกบั
ฟองน้ําเปนหลัก ดงัท่ีจะเห็นในงานอยาง “เมอืงสําเร็จรปู” 
(Instant city) ใน รูปแบบตางๆ ของปเตอร คุกมีขอ
สังเกตวา ผลงานตางๆ ของอารคิแกรมและปเตอร คุก  
ในวัยหนุมจะอยูในชวงของตนทศวรรษท่ี 70 หรือยุค       
บบุผาชนทีแ่นวคดิรวมสมยัในประเทศออสเตรยีอยางวูลฟ   
พริกซ (Wolf Prix)  และกลุมคูป ฮิมเมลเบ(ล)า (Coop 
Himmelb(l)au) ของเขาท่ียังอยูในวัยหนุมดวยเชนกัน 
วูลฟ พริกซเสนอแนวคิดเรื่อง Villa Rosa (1966 - 70)  
และ Cloud (1968 - 72)  ทีอ่ยูในรปูของโครงสรางแบบ
เปาลม เคลื่อนยายได และอยูท่ีไหนก็ได หรือผลงาน 
Pneumacosm (1968) โดยเฮาส-รุเชอร-โค (Haus-
Rucher-Co) ก็อยูในลักษณะของโครงสรางพองลมท่ี
ควบคุมสภาพแวดลอมไดและอยูที่ไหนก็ไดเชนกัน แต   
สงที่เปนความโดดเดนของงานกลุมนี้ก็คือการท่ีไมได
พยายามที่จะสรางเมืองทั้งเมือง หากแตเปนการหาทาง
แทรกเขาไปอยูในเมืองเดิม หรือการสรางโครงสรางท่ี
สามารถปรับรูปได ไปตามบริบทหรือสถานท่ีตางๆ  จน
มกีารเรยีกแนวคดิแบบนีว้า  “Inatable city” หรอื “เมือง
แฟบได” แมแนวคิดเชนนี้สะทอนใหเห็นเปนงานขนาด



38  

ยูโทเปยสมัยใหม (กวา): ปฏิสันถารแหงสถาปตยกรรมและวิถีเมือง

ใหญ แตไมไดเนนที่การสรางโครงสรางขนาดใหญอยาง 
Mega-structure ทีว่างแผนรองรบัการขยายตวัมาอยางดี 
ในทางกลับกันอารคิแกรมเนนความสามารถและอิสระ
ของการรวมตวัของหนวยยอยๆ ทีจ่ะเขามาเกาะเกีย่วรวม
กัน หรือมาเสียบในโครงสรางหลักอยางเปนอิสระ และ
เปนฐานความคิดงานในชวงทีใ่ชโครงสรางเปาลม งานดัง
กลาวจะอยูในชวงต้ังแตป 1964 โดยท่ีใชชื่อรวมๆ วา 
Universal structure  อาทิ งาน Walking city, Plug-in 
City, หรือ Computing city ที่เนนการออกแบบหนวย  
ใหญและระบบยอยท่ีประกอบหรือแยกกันไดอยางอิสระ 
(Archigram,1964) (Taschen, 2009) แนวคิดดงักลาว
มคีวามเช่ือมโยงใกลชดิกับกลุมเมทะโบลิสต  (Metabolists) 
ที่จะกลาวถึงตอไป
 
จากแนวคิดของสถาปนิกบุบผาชน ผูเริ่มใหการสนใจ   
การแสดงออกสถาปตยกรรมดวยงานทดลอง วารสารแนว
ทดลอง และภาพอนาคตผานรูปแบบของการตูนปเตอร 
คุกและวูลฟ พริกซกลายมาเปนผูมีชื่อเสียงหรือ “Big 
Name” ในวงการสถาปตยกรรมในชวงปลายศตวรรษที่ 
20 หลายส่ิงหลายอยางท่ีเหน็ในกระดาษรางกลายมาเปน
รูปธรรม  Peteปเตอร คุกถึงศาสตราจารย และผูบรหาร
ที่ The Bartlett School of Architecture, University 
College London ไดมโีอกาสเปลีย่น Walking City ใหกลาย
เปน  Graz Kunsthaus หรือ อาคารอเนกประสงคและ  
หอศิลปเมือง Graz หรือ แนวคิดท่ีเสนอในกระดาษวา
สถาปตยกรรมท่ีเสนอเขาไปในเมืองควรจะคอยๆ เติบโต
และเชื่อมโยงเมืองทั้งหมดใหเปนเนื้อเดียวกัน และใช
ประโยชนของทีว่างในเมอืงอยางเตม็ที ่ตรงนีจ้ะเหน็ไดจาก
การจัดที่วางในอาคารสาธารณะหลายงาน จะเชื่อมโยง
เอามวลและองค ประกอบของอาคารเข ากับที่ว าง
สาธารณะของเมือง อาทิ การใชเช่ือมที่วางจากหนา
อาคารหรือพ้ืนท่ีเปดโลงสวนตางๆ ใหสามารถเดินทะลุไป
สวนอ่ืนๆ หรือ ขึ้นไปยังระดับอื่นๆ อยางพื้นที่บนดาดฟา
โดยที่ไมตองเขาไปในอาคาร กรณีของวูลฟ พริกซเขาได
พาคูป ฮิมเมลเบ(ล)าไปสูสํานักงานการออกแบบท่ีสราง
ผลงานทางสถาปตยกรรมท่ีลบเลอืนขอบเขตระหวางทีว่าง
ภายในและภายนอกอาคารใหกลายเปนที่วางของเมือง
และสาธารณะไปไดเกือบทั้งหมด อยาง The Cloud กลับ

มาเปน BMW Welt ที่พึงแลวเสร็จในป 2007 นอกจากนี้
แนวคิดวาภาพรวมทางกายภาพของเมืองคือโครงสราง 
พื้นฐานหรือเปนโครงสรางขนาดยักษนั้นไดกลับขึ้นมา
เปนโครงการพฒันาฟนฟเูมอืงในเขตพืน้อุตสาหกรรมเกา
กลางเมืองหรือการพัฒนาเพิ่มศักยภาพจากโครงสราง  
พื้นฐานอยางพื้นที่ทางดวน และขอเสนอหลักของการ
สรางเมืองใหมในยุโรปตะวันออกอยางอะเซอรไบจานและ
ตะวันออกกลางอยางดูไบดังท่ีจะเห็นลักษณะงานไดจาก
ผลงานในป 2009 ทั้งที่สรางเสร็จจริงและเปนขอเสนอ
โครงการของสถาปนิกรุนหลานอยางบีเจรค อิงเกลส 
(Bjarcke Ingels) หรือกลุมบกิ (BIG) ทีม่วีาทะของตัวเอง
วา “Yes is More.” มตีวัอยางงานทีน่าสนใจอยางอาคาร
อเนกประโยชนขนาด 190,000 ตร.เมตร ที่เปนท้ัง
โรงแรมและหางสรรพสินคาอยาง The S Pillars of 
Bawadi ที่ถูกนิยามวาพระราชวังหลังยุคน้ํามัน (Post-
petroleum Palace) ในสวนเมืองใหมของดูไบหรือ
โครงการที่แลวเสร็จแลวอยาง The Mountain โครงการ
พักอาศัยขนาด 33,000 ตารางเมตร ที่ถูกนิยมวาเปน
ชานเมืองทางตั้ง (vertical suburbia) (Ingels, 2009)
 
ในป 1960 สถาปนิกหนุมชาวญี่ปุน 4 คน อันประกอบ 
ดวยคิโชะ คโุระกะวะ, ฟมุฮิโิกะ มะก,ิ คโิยะโนะริ คกิทุะเกะ 
(Kiyonori Kikutake) และมะสะโตะ โอะทะกะ (Masato 
Otaka) รวมกันราง Metabolism 1960 – A Proposal 
for a new Urbanism โดยนัยยะสําคญัคอืการใชเทคโนโลยี 
ควรเปนไปเพ่ือการมีชวีติอยูของมนุษย เทคโนโลยีเปรยีบ
เสมือนการเปนสวนตอขยายของมนุษย และนอกจากนี้ 
สังคมมนุษยเปนสวนหน่ึงของระบบธรรมชาติที่เชื่อมโยง
กันท้ังหมดไมวาสัตวหรือพืช สิ่งหน่ึงที่ The Metabolists 
เชื่อเพ่ิมเติมจากความเช่ือของเลอ คอรบูสิเอรก็คือ ขอ
เสนอท่ีเลอ คอรบูสิเอรแบงพ้ืนท่ีของมนุษยออกเปน 
ทํางาน พักอาศัย พักผอน และทั้งหมดเชื่อมโยงกันดวย
ระบบพ้ืนทีส่ญัจรน้ันไมพอ “ความตองการในชีวติประจํา
วันของคนมีมากกวาน้ัน” แนวคิดดังกลาวไดรับอิทธิพล
มาจาก A Plan for Tokyo;  Towards Structural 
Reorganization Proposal ที่ Kenzo Tange ทําใหแก
โตเกียวในปเดียวกัน ขอเสนอดังกลาวเปนการเสนอให
เมอืงโตเกียวขยายเขาไปในอาวโตเกียวโดยไมตองถมทะเล 
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เนื่องจากชวงหลังสงครามโลก ญี่ปุ นอยูภายใตความ
จาํเปนทางเศรษฐกจิทีจ่ะตองฟนตวัดวยอตุสาหกรรม การ
ขยายตัวเขาไปในอาวโตเกียวดังกลาว เปนการวางแผนที่
จะเชื่อมพื้นที่ในอาวโตเกียวเขาดวยกัน และเตรียมการ
ขยายพ้ืนที่เมืองและโครงสรางพ้ืนฐานอยางถนน และ
ระบบการสัญจร เพือ่รองรับกบัจาํนวนประชากรท่ีมากข้ึน
ไปสูอกีดานหนึง่ของอาว และรนระยะทางการเชือ่มตอกบั
ศูนยกลางของโตเกียวเดิมลงไดกวาครึ่ง อิทธิพลของ 
Tange ดงักลาวทาํใหคโิชะ คโุระกะวะในวยัหนุม ไดเสนอ
แนวคิดที่คลายกันที่เมือง Kasumigaura ในผลงานเมือง
ลอย (Floating city) ในปถดัมา หรอืเสนอใหเปนรูปธรรม
อกีครัง้ใน The Japan World Exposition’ 705  ในผลงาน
บานกระสวย (Capsule house) ที่จัดแสดงในศาลาจัด
แสดงแนวคิดหลักรวมถึงการเขียนหนังสอืถึงแนวคิดเร่ือง 
Metabolism นอกจากนี้แนวคิดดังกลาวกระตุ นแรง
บันดาลใจของเพื่อนรวมงานวัยหนุมอยางอะระตะ อิโซะ
ซะกิ (Arata Isozaki)  ทีเ่สนอแนวคิดอยางเมืองหรือกลุม
เมืองในอากาศ (City in the Air หรือ Cluster in the Air) 
ในปตอๆ มา 
 
ในป 1977 คโิชะ คโุระกะวะเสนอแนวคิดเรือ่ง Metabolism 
in Architecture อกีครัง้ในรปูของหนงัสอืหากพจิารณาโดย
ผิวเผินจากขอเสนอทางกายภาพ และงานสถาปตยกรรม
ที่เกิดขึ้นแลว แนวคิดทั้ง 2 มีความคลายคลึงกับแนวคิด
เรื่องเมืองคือโครงสรางพื้นฐานหรือโครงสรางขนาดยักษ
อยางมาก แตสิ่งที่แตกตางก็คือพื้นฐานแนวคิดเรื่องใน
เร่ือง Metabolism ของ  คโิชะ คโุระกะวะมพีืน้ฐานมาจาก
ปรัชญาทางพุทธศาสนา องคความรูทางชีววิทยา และ  
พื้นฐาน ทางวัฒนธรรมญี่ปุน ประกอบกับความตองการ
ในการแกปญหาเมอืงและสภาพแวดลอมจากการขยายตวั
ของอุตสาหกรรมไปพรอมๆ กัน จากขอเสนอเร่ืองบาน
กระสวยต้ังแตป  70  คโิชะ คโุระกะวะช้ีวาสถาปตยกรรม
และทีว่างของเมอืงควรจะมกีารจดัระบบความสมัพนัธกนั
ในลักษณะของ แกนแกนและองคประกอบ แนวคิดเรื่อง

บานกระสวยคือท่ีอยูอาศัยที่เปนหนวยยอย แตแทนท่ีจะ
ตดิอยูกบัดิน กลับตดิอยูกบัแกนแกนทางตัง้ของโครงสราง
ที่สามารถเช่ือมโยงระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหกับ
หนวยของการอยูอาศัยได หนวยตางๆ มีหลายขนาด  
แตกตางตามความตองการประโยชนใชสอยหรือระบบ
กิจกรรม (ไมไดเปนหนวยยอยที่ถูกจัดวางไวลวงหนา
เหมือนของเลอ คอรบสูเิอร) นอกจากน้ีการทีใ่ชแกนทาง
ตัง้เพือ่ประโยชนของการประหยัดพืน้ทีแ่ละการต้ังถ่ินฐาน
ในทะเลเหมือนสภาพภูมิประเทศหลักในญี่ปุน สําหรับ
เรื่องของสุนทรียภาพ คิโชะ คโุระกะวะช้ีวาความสัมพันธ
ทีล่งตวัระหวางสังคมมนุษยและธรรมชาติคอืความงดงาม
ทีส่ดุ (ตางจากสุนทรยีภาพแบบวศิวกรรมท่ีเลอ คอรบสูเิอร 
เคยช้ีไว) เพราะโดยพ้ืนฐานของวัฒนธรรมญ่ีปุนมพีืน้ทีท่ี่
เรียกวา “EN” หรือพื้นที่ที่เปนที่เปลี่ยนผาน (ในองค
ประกอบของบานจะเปนพืน้ทีช่านทีท่าํใหคนไดสมัผัสกบั
พืน้ทีส่วน) ทีว่างแหงการเปลีย่นผานนีเ้ปนความสมัพนัธ
ที่ไมสิ้นสุดระหวางสถาปตยกรรม เมือง มนุษย และ
ธรรมชาติ จึงเปนส่ิงที่ควรจะตองทําใหเกิดขึ้น และท่ี
สําคัญที่สุดคิโชะ คุโระกะวะชี้วาส่ิงตางๆ ลวนอยู ใน 
“สงัสารวัฎฎ”    สถาปตยกรรม เมอืง และมนุษยลวนแต
มีอายุไข สิ่งตางๆ ควรออกแบบใหปรับเปลี่ยนไดและ
แทนท่ีกันได นั้นคือหัวใจของ Metabolic architecture    
ที่กลุมของตนไดเสนอ (Kurokawa, 1977) (Taschen, 
2003)
 
ในป 1987 คิโชะ คุโระกะวะเสนอแนวคิดเร่ือง The 
Philosophy of Symbiosis เพื่อตอยอดความคิดเร่ือง 
Metabolism (การเปลี่ยนรูป) อีกครั้งโดยใน Symbiosis 
(การเก้ือกูล) นัน้  คโิชะ คโุระกะวะขยายความวาส่ิงตางๆ 
ลวนตองพึง่พากนั การอยูรวมกันของมนษุยและธรรมชาติ
ตองเก้ือกูลกัน ซึ่งถึงจุดนี้คิโชะ คุโระกะวะช้ีถึงจุดออน   
ของ Architecture ในยุคแหงเคร่ืองจักรตามแนวคิด      
ของ เลอ คอรบูสิเอรวามีจุดออนตรงน้ี  Symbiosis คือ 
“สถาปตยกรรม ของยุคแหงชีวิต” (the Architecture of 

5 ในปเดียวกัน กลุม Metabolists คนอื่น ไดงานออกแบบช้ินสําคัญใน  Expo ป 1970 ดวยเชนกัน อยาง Kikutake ไดออกแบบ Expo Tower 
ดวยอุดมคติ เดียวกัน
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the Age of Life) และชีวติกม็คีวามหลากหลายอันเกิดมา
จากการเปลีย่นแปลงและเปลีย่นรปูไปตามกาลเวลา หรอื
เรียกไดวามีรูปแบบของ Metamorphosis เหมือนวงจร
ชีวิตของผีเสื้อที่เปลี่ยนจาก ไข หนอน ดักแด และแมลง 
ที่ทุกขั้นของชีวิตลวนมีความสําคัญ ดังนั้นใน Symbiosis 
นี ้คโิชะ คโุระกะวะใหความสาํคญัมากข้ึนสาํหรับการ คงอยู 
และคอยๆ เปลีย่นผาน และมีการพูดถงึวาประวัตศิาสตร 
และความหลากหลายทางวฒันธรรมคือสิง่ท่ีสะทอนความ
สัมพันธระหวางมนุษย และธรรมชาติที่งดงาม การ
ออกแบบสถาปตยกรรม เมือง ระบบธรรมชาติ และส่ิง
แวดลอมตางๆ ควรจะคาํนงึถงึการคอยๆ เปลีย่นผาน และ
การพ่ึงพาเหลานี้ (Kurokawa, 1987) จะเห็นวาเม่ือ    
ถึงตรงนี้คิโชะ คุโระกะวะไดมาไกลกวาอิทธิพลของ           
เลอ คอรบูสิเอรมากแลว และจะเห็นไดจากงานชวงหลัง
ทีท่ัง้อะระตะ อโิซะซะกิและคิโชะ คโุระกะวะหันมาใหความ
สําคัญกับที่วางทางวัฒนธรรม และถูกจัดใหเปนผลงาน
ในกลุมหลังสมัยใหมนิยมมากกวาเลต-โมเดอรนิสม
เหมือนฟุมิฮิโกะ มะกิ6 หลังสมัยใหมดังวิถี เมือง; 
Postmodernism as Urbanism 
 
จนถึงปลายทศวรรษท่ี 50 หรือภาวะหลังสงครามท่ี
ประเทศบนโลกทยอยไดรับความอิสระจากการเปน
ประเทศอาณานิคมมากข้ึน ในขณะเดียวกันความเขาใจ
ตอเมือง ความแตกตางทางวัฒนธรรมของเมืองบนโลก 

ถูกมองอยางเทาเทียมกันมากขึ้น ในชวงน้ีจึงเกิดกลุมผูมี
ความเชื่อเรื่อง Situationism ขึ้นมา “สถานการณนิยม” 
คือผูที่เชื่อในเร่ืองของความเปนมนุษยจะถูกกําหนดโดย
สภาพแวดลอมท่ีตางกัน และเพราะความแตกตางกันบน
โลก จงึทําใหมนษุยตางกนั มนษุยจงึมคีวามเทาเทยีมกนั 
ไปพรอมๆ กับความแตกตางกัน (ซึ่งตางจากสมัยใหม
นยิมท่ีวามนษุยจะเทากนัได ตองเหมอืนกนั) และไมเกีย่ว
กับการเช่ือหรือไมในพระเจา เพราะแตละท่ียอมมีระบบ
ความเชือ่ของตัวเอง แนวคดิบาบลิอนใหม (New babylon) 
เปนแนวคิดที่ถูกเสนอโดยกลุมสถานการณนิยม โดยมี
ลักษณะของยูนิทารี เออรบานิสซึม (Unitary urbanism) 
หรือการท่ีหาทางเชื่อมโยงความแตกตางกันของวิถีชีวิต
เมืองท่ัวโลกใหมีความเปนหน่ึงเดียว7  แนวคิดเรื่อง New 
Babylon เกิดขึ้นมาทามกลางซากปรักหักพังของสงคราม 
และการแสวงหาแนวทางใหความแตกตางทางดาน
วฒันธรรมของเมืองในโลกอยูรวมกันได ผานแนวคิดเรือ่ง
ของ Meta-city ทีเ่ปนผลรวมของเมืองบนโลกตอเน่ืองกนั 
ไปทัง้โลก แตอยูบนฐานทีย่กสงูตามแนวคดิของเลอ คอรบู
สเิอรดงันัน้ผลงานในกลุมอยาง Guide Psychogeographique 
de Paris (1957) โดยกี เออรเนสต เดอบอรด (Guy 
Ernest Debord) หรอื New Babylon Series (1956-74) 
โดยคอนสตองต นีเวนฮอยส (Constant Niewenhuys) 
หรือ Spatial City (1958 – 60) โดยโยนา ฟรีดแมน 
(Yona Friedman) ที่มีสวนผสมของท้ังหมูบานเมือง 

6 เมื่อถึงทางแยกตรงน้ี เรื่องราวเก่ียวกับแนวคิดการสรางเมืองและสถาปตยกรรมท่ีมีลักษณะพึงพิงกัน คํานึงวงจรชีวิต  และความสัมพันธกับ
ธรรมชาตินั้นไมไดจบลงในปลายทศวรรษที่ 80 หากแตเจริญเติบโต ตอยอดตามกระแส Sustainable Development ที่พัฒนาขึ้นมาพรอมกัน และยัง
คงเปนแนวคิดที่มีผูพูดถึงอยูมากในปจจุบัน จน Term บางอยางที่เคยกลาวถึงการที่จะตองจํากัดความตองการบางอยาง เพื่อแลกมาดวยการพัฒนา
เมืองที่ดีขึ้น อยาง Compact City ไดถูกนํากลับมาพูดถงึอีกครั้ง หรือ Term บางตัวถูกสรางขึ้นมาใหม อยาง Integrated design เพื่อให แนวคิดเรื่อง
ของการอยูอยางคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา  เปนไปไดมากขึ้น ซึ่งชารลส เจ็งกสก็กลาวถึงประเด็นตางๆ เหลาน้ีอยูบางแตในลักษณะ
ของ Post-modern Ecology และการตั้งคําถามเกี่ยวกับที่มนุษยจะตองถึงเวลาอยูอยาง “Critical Modernism” หรือการท่ีตองอยูอยางที่ตองคิดถึง
ปฏิสัมพันธของสงตางๆ มากขึ้น ผูเขยีนตัดสินใจท่ีจะไมเขียนรายละเอียดของสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นน้ีมากไปกวาแนวคิดเรื่อง Symbiosis 
เพราะวาเมื่อถึงจุดนี้ ความรับผิดชอบและการแบงแยกระหวางสถาปตยกรรมและวิถีชีวิตไดสิ้นสุดลงแลว เหมือนกับที่   คิโชะ คุโระกะวะต้ังขอสังเกต
วาเมอืงเละอาคารควรสรางระบบความสัมพนัธแบบใหมไดแลว ซึง่ตอนนีผู้ทีต่องทาํหนาทีแ่บบน้ีไมใชเรือ่งของสถาปนิกและนักออกแบบเมืองอยางเดยีว
7 กระแสการจัดระเบียบโลกหรือการเช่ือมโยงโลกใหเปนหนึ่งเดียวมีตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เมื่อกอตั้ง United Nations ในป 1946 และนํา
มาสูโลกของโลกาภิวัตนในปจจุบัน
8 ในชวงทศวรรษท่ี 50 – 60 แนวคิดในการออกแบบ Urban Shelter หรือ  Habitation เกิดขึ้นอยางมาก เพราะเปนภาวะหลังสงครามท่ีมีการเพ่ิม
จํานวนประชากรอยางรวดเร็วและความตองการแนวคิดการตั้งถ่ินฐานใหม แนวคิดที่ไมไดใสรายละเอียดไวในบทความน้ีคือการออกแบบอาคาร 
หรือที่วางที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงธรรมชาติ เพราะการคลี่คลายในจุดสุดทายอยูในระดับงานทดลองหรือกาวขามไปสู New Modernism 
ที่เปนการพูดถึง Animate Form มากกวาการอยูรวมกันของมนุษยในแบบ Urbanism
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(Urban village) และโครงสรางขนาดยักษเขาไวดวยกัน8  
ดานหนึ่งบาบิลอนใหมสะทอนถึงภาวะปฏิเสธความเปน
ครสิต (Anti-christianity) ของโลกหลงัสมัยใหม หรอืหาก
ไมใชการตอตานก็อยูในระดับที่เพิกเฉยตอวิถีที่เขียนอยู
ในคําภีรไบเบิลในลักษณะท่ีกลาวถึงวาคําภีรไบเบิลคือ  
คําตอบของโลกใหม ซ่ึงเมืองบาเบลในท่ีนี้คือเมืองหลาก
วัฒนธรรมแหงแรก อันเนื่องมาจากการท่ีพระผูเปนเจา
สาปใหมนุษยมีภาษาท่ีตางกัน ไมสามารถส่ือสารกันได 
จนเกิดเปนระบบวัฒนธรรมท่ีตางกันและการต้ังถิน่ฐานท่ี
ตางกัน แนวคิดบาบิลอนใหมจึงมีลักษณะตางจากเยรูซา
เร็มใหม (New Jerusalem) หรือยูโทเปยเพราะเกิดข้ึน
จากความพยายามในการทีจ่ะนาํเอาไมสมบรูณและความ
แตกตางมารวมกันขึ้นเปนแนวคิดในการสรางชุมชนโลก
อีกคร้ัง แมในมุมมองของแนวคิดบาบิลอนใหมจะขาด   
มุมมองเร่ืองของระบบนิเวศ เพราะแนวคิดบาบิลอนใหม
มองแตความเช่ือมโยงของมนุษยกันเองในเชิงสังคม    
รวมถึงการตั้ ง ถ่ินฐานผ านกายภาพของเมืองและ
สถาปตยกรรมแคนัน้ (ขอเสนอของแนวคิดบาบิลอนใหม
ใชการยกตัวของเมืองสูงบนที่ราบ เพิกเฉยตอปจจัยดาน
ภูมิศาสตรและระบบนิเวศ) แตแนวคิดบาบิลอนใหมถือ
เปนขอเสนอที่เปดมุมมองดานวิถีเมืองเขาสูโลกหลังสมัย
ใหมอยางเปนทางการ และกอนนักทฤษฎีทานอื่นที่จะ
กลาวถึงตอไป 
 
การที่ชาร ลส เจ็งกสวางโครงสรางของทฤษฏีทาง
สถาปตยกรรมหลังป 1960 โดยเอาคําวา “ใหมหรือ    
โมเดิรน” เปนแกน เปนสิง่ทีช่วยทาํความเขาใจวาทกรรม
ของสถาปตยกรรมหลังสมัยใหมไดอยางชัดเจน วาทกรรม
ที่เกิดข้ึนจากงานเขียนท่ีรวบรวมใน Theories and 
Manifestoes of contemporary architecture (1997) 
และงานออกแบบใน Architecture Today (1993) ในบท
ที่วาดวยสถาปตยกรรมหลังสมัยใหม  ชี้ใหเห็นวาความ
ตองการตัวตนในการต้ังถิ่นฐานในโลกใหม และวิถีชีวิต
ของคนเมืองยุคใหม เปนปจจัยตนๆ ของการกําเนิด
แนวคดิเรือ่งภาวะหลงัสมยัใหมในงานสถาปตยกรรม สวน
เร่ืองรหัสซอน (Double coding) หรือการถอดรหัสความ
หมายเปนเร่ืองทีต่องตามมาเพ่ือใชทาํความเขาใจรหัสทาง
วัฒนธรรมดังกลาว ในป 1960 เควิน ลินช (Kevin 

Lynch) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการอานและทําความเขาใจ
เมืองผานการมองเห็น องคประกอบตางๆ ของเมืองและ
ความสามารถในการรับรูเมืองของผูคน ใน The Image 
of the City  เควิน ลินชเสนอวาการท่ีผูคนจะใชงานเมือง
ไดนัน้โดยพ้ืนฐานมาจากความเขาใจหรือการจดจําไดทีม่ี
ตอเมือง หรือภาพของเมือง โดยองคประกอบที่ผู คน
สามารถเลือกท่ีจะจดจําไดนัน้มอียู 5 องคประกอบหลักๆ 
ดวยกัน คือเสนทาง (path), ขอบเขต (edge), ยาน 
(district), ศนูยกลาง (node), และทีห่มายตา (landmark) 
โดยความสามารถในการจดจําสิ่งตางๆ ดังที่กลาวนั้นขึ้น
อยูกบัความหมายทางสังคม หนาท่ีใชสอย ประวัตศิาสตร 
และช่ือของพื้นที่นั้นๆ  เควิน ลินชยังเสนอตอวาแตละ
เมืองมีรูปแบบของเมืองท่ีดีที่แตกตางกัน แตก็มีหลักการ
รวมกันบางประการดวยเชนกัน อาท ิความลงตัวเปนหนึง่
เดยีวของภาพและพืน้ (figure and ground) การมีรปูทรง
หรือสัณฐานของเมืองที่เรียบงาย มีความตอเนื่อง มีจุด
เดน มีจุดเชื่อมตอของสวนตางๆ ในเมอืงทีป่รากฏเห็นได
ชดั มกีารกําหนดทิศทางได มรีปูแบบ การมองเห็นระยะ
ไกลหลายรูปแบบและเอื้อประโยชนกับการใช งาน 
สามารถสรางการตระหนักรูพื้นท่ีระหวางการเดินทาง 
มีชื่อหรือความหมาย และเนื่องจากเมืองบางเมืองมี
ประวตัศิาสตรอนัยาวนาน การทีเ่มืองสามารถสือ่ชวงเวลา
ในพื้นที่ตางๆ ไดจากรูปแบบทางกายภาพ จะเปนสวน
สําคัญใหผูคนผูกพันกับเมือง และใชเมืองไดดี (Lynch, 
1960)
 
ในปถัดมา 1961 เจน เจคอบส (Jane Jacobs) เขียนสิ่ง
ทีถ่อืวาเปนการวิพากษแนวคิดในการออกแบบเมืองแบบ
สถาปตยกรรมสมัยใหมอยางรุนแรงและในจุดที่เปนจุด
ออนถึงระดับท่ีสถาปนิกหลายคนตองหันกลับมาทบทวน
แนวทางสมัยใหมนยิมในท้ังกระบวนเจน เจคอบสชีถ้งึจดุ
ออนและความตองการของผูคนและเมอืงในสหรฐัอเมรกิา
วาเมืองในอเมรกิาใหความสําคญักบัรถยนตหรอืเสนทาง
สัญจรดวยยานพาหนะมากเกินไป แตไมใหความสําคัญ
กบัพืน้ท่ีสาธารณะทีค่นจะมาเจอกันไดอยางแทจริง อยาง
ทางเทาท่ีปลอดภยัและสงเสรมิวถิชีวีติ นอกจากนีค้วามที่
จะพยายามแบงเมอืงตามหนาท่ีใชสอยออกเปนสวนๆ นัน้
เปนการทําลายความครบถวนสมบูรณและความสามารถ
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ในการพึ่งตนเองของชุมชนเมือง ซึ่งความสามารถในการ
ดูแลตนเองของชุมชนในขนาดที่เหมาะสมตางหากที่จะ
เปน รากฐานของการพัฒนาเมืองในระยะยาว ดังนั้น
ความสามารถดังกลาวตองการเมืองท่ีมคีวามหลากหลาย
ในดานตางๆ อาทิ การใชประโยชนที่ดิน รวมถึงขอเรียก
รองใหบลอคมีขนาดเล็กลง เพื่อสรางความเปนเจาของ
รวมในพื้นที่ได และการที่ควรมีการเก็บหรืออนุรักษ
อาคารเกาเพื่อเปนที่ระลึกถึงความผูกพันกับพื้นที่ หรือ
การที่ตองการใหพื้นที่เมืองมีความกระชับตัวเพราะมัน
เปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยเจน เจคอบสยังช้ีอีกวาการ
ออกแบบเมืองไมใชงานศิลปะที่สักแตวาทําเอาสวยๆ 
เมืองเปนท่ีๆ ตองตอบสนองกับวิถีชีวิตท่ีเขมขนและซับ
ซอน การออกแบบเมืองควรทําอยางมีกระบวนการ ไม
ควรทาํโดยการอนมุานหรอืควรสรางคาํตอบเฉพาะใหกบั
เมอืงในแตละสวน ไมควรมองเมืองท้ังเมืองดวยแบบแผน
เดียวกันหมด หนังสือที่ Jacobs เขียนถึงสิ่งตางๆ เหลานี้
ชื่อ  The Death and Life of Great American Cities ที่
เปนการวิพากษแนวทางของเลอ คอรบูสิเอรและเบาเฮา
สที่กําลังมีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาโดยตรง (Jacobs, 
1961)
 
สําหรับสํานักอิตาเลียนอยางอัลโด รอสซิ (Aldo Rossi) 
ชี้ใหเห็นวาคุณภาพชีวิตของการอยูในเมืองขึ้นอยูกับงาน
สถาปตยกรรมโดยตรง  สถาปตยกรรมถอืเปนสิง่ประดษิฐ
ของเมือง (Urban artifacts) ที่มีหนาที่ที่จะทําใหเมืองมี
ความสวยงามลงตัว ผลงานที่สวยงามลงตัวชวยสงเสริม
ใหเมืองเปนผลงานสรางสรรคชิ้นสําคัญของมนุษย ใน 
The Architecture of the City (1966)  อัลโด รอสซิได
วพิากษแนวคดิในการสรางงานสถาปตยกรรมแบบหนาที่
นิยม (functionalism) อยางรุนแรงวาไมมีอาคารไหนท่ี 

มีรูปแบบการใชงานอยางเดียวไปตลอด การที่พยายาม
ออกแบบใหอาคารสามารถตอบสนองรูปแบบการใชสอย
แตเพียงอย างเดียวเป นแนวคิดท่ีอ อนตอโลกมาก           
อัลโด รอสซิเรียกรองใหการออกแบบเมืองมุงศึกษา
ประวัตศิาสตรของเมอืงเปนสาํคญั และการสรางเมอืงจาก
ประวัติศาสตรของเมืองนี่แหละที่จะทําใหเมืองมีความ
มั่นคงถาวรมากท่ีสุด9 (Rossi, 1966) ผลงานอยาง 
Piazza d’Italia, New Orleans, Louisiana (1975 – 80) 
โดยมัวร (Moore, Perez Associates, INC., U.I.G., and 
Ron Filson) หรือ ผลงานอยาง Austrian Travel Bureau, 
Vienna, Austria (1978) โดยฮานส ฮอลลายน (Hans 
Hollein) แสดงถงึการออกแบบพ้ืนทีส่าธารณะโดยอางองิ
กับองคประกอบของเมืองและสถาปตยกรรมท่ีนํามา
ดัดแปลงหรือลดทอนรูปรางเพื่อสรางความเช่ือมโยงกับ
พืน้ทีท่างวฒันธรรมทีเ่คยมอียูในลกัษณะทีก่ลายเปนพืน้ที่
ที่ไมเคยมีอยูจริง (Jencks, 1993) หรือผลงาน  AT&T 
Building, New York City (1978-82) โดยจอหนสัน/
เบอรกี อารคิเท็กตส (Johnson/Burgee Architects) ที่
ใชรปูทรงทางสถาปตยกรรมท่ีมกีารดัดแปลงรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมในอดีตมาใชกับอาคารสูงจนกลายเปน    
จุดสนใจของเมือง กระแสทั้งหมดน้ีเริ่มตนมากอนหนานี้
โดยความเคล่ือนไหวของผูทีป่ระสงคจะเตมิเตม็ขอเสนอท่ี
แหงแลงของ Towards a New Architecture และ
สถาปตยกรรมสมัยใหม ใน  Body, Memory and 
Architecture (1977) Kent C Bloomer และ Charles W 
Moore ชีว้ามนุษยตระหนักรูตนเองผาน ความสามารถใน
การกําหนดตัวตนลงในพ้ืนท่ีที่ตนอยูอาศัย ในพื้นท่ีเมือง
ทีม่อีงคประกอบทางกายภาพนัน้เปนสงท่ีสรางความทรง
จาํใหแก     มนุษยผานผลรวมขององคประกอบยอยๆ ใน
งานสถาปตยกรรม10 สถาปตยกรรมสามารถทําใหเกิด

9 จากบท “Context นัย (แหง) ความสัมพันธ” ในหนังสือ คนและความคิดทางสถาปตยกรรม โดย ตนขาว ปาณินท ไดกลาวถึงการวิจารณ Mod-
ernism ในชวงทศวรรษที่ 60โดยกลุมสถาปนิกชาวอิตาลี หนึ่งในนั้นคือ  Emesto Rogers ที่กลาวถึงการใชประวัติศาสตรสานตอไปในอนาคต ไมใช 
Modernism ที่มีแตปจจุบันท่ีไมเปลี่ยนแปลง  ตนขาว ปาณินท ชี้วา  Emesto Rogers ใชคําวา  Ambiente และคําดังกลาวไดแพรหลายไปในกลุมของ
สถาปนิกชาวอติาลีในยุคนั้น และหนึ่งในนั้นก็คือ Aldo Rossi ในหนังสือ The Architecture of the City ซึ่งใชคําวา  Ambiente เชนกัน แตคร้ัน The 
Architecture of the City ถูกแปล คําวา Ambiente แปลดวยคําวา Context ทั้งที่มี Semantic ที่ตางกัน ซึ่งคําวา Context กลับมากลายเปนคํานิยม
โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง Contextualism โดย Colin Rowe ผูแตง Collage City (1978) อยางไรก็ตามการพูดถึง Context เปนส่ิงที่แพรหลายอยางมาก 
แมแตในประเทศไทยและเปนที่ไดยินกันในคําที่วา “บริบท” ซึ่งแตกตางจากความหมายของ  Ambiente ซึ่งมีความหมายเชิงความรูสึกและนามธรรม
ที่มองไมเห็นแฝงอยู 
10 ในป 1975 Rob Krier ไดเสนอนิยามกวางๆ ของ Urban Space วาเปนท่ีวางในเมืองที่อยูระหวางอาคาร ดังนั้น Urban Space ในเมืองจึง
ประกอบขึ้นดวยทางเขาจตุรัส ถนน และพื้นที่เปดโลงแบบตางๆ ในเมือง และลอมกรอบดวยรูปดานจํานวนมากของอาคารสรางที่วางที่คนรับรูขึ้นมา 
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สถานทีท่ีท่าํใหผูคนสามารถเชือ่มโยงตนเองกบัทีท่ีเ่ขาอยู
หรอืทีใ่นความทรงจํา [16] ลอีอน  เครยีร  (Leon Krier) เปน 
ผูที่ออกมาเรียกรองถึงสถาปตยกรรมท่ีเปนเหตุเปนผล 
(Rational architecture) ขอเรียกรองดังกลาวไมไดกลาว
ถงึงานสถาปตกรรมทีถ่กูสรางขึน้อยางเปนเหตเุปนผลใน
ตวัมนัเอง แตเปนขอเรยีกรองใหงานสถาปตยกรรมท่ีเกิด
ขึน้ดวยผลประโยชนของสงัคมและสาธารณะ ลอีอน  เครยีร 
ชีว้าแตเดิมประวตัศิาสตรสถาปตยกรรม คอืประวตัศิาสตร
ของประเภทอาคารเทานั้น แตในปจจุบันความเปนเมือง
ตองการสถาปตยกรรมที่สามารถตอบสนองพลวัตของ
วฒันธรรมเมืองได พอๆ กบัความสามารถในการอนุรกัษ
เสนหของพืน้ทีช่านเมอืง เพ่ือประโยชนของสาธารณะ เรา
ควรจะใหความสาํคญัระหวางประเภทของอาคาร และการ
สรางท่ีวางของเมือง ใหไดอยางเหมาะสมท้ังการใชงาน
เพือ่คนหมูมาก และสวนเลก็ของเมอืงสาํหรับคนกลุมนอย
ไปในขณะเดียวกัน (Krier, 1978)
 
จากอิทธิพลของสถานการณนิยม เมืองเปนที่ตองการ
แนวทางการออกแบบท่ีสามารถสรางลักษณะเฉพาะมาก
ที่สุด ลักษณะเฉพาะดังกลาวมีไวเพื่อสรางลักษณะพิเศษ
ของแตและพื้นที่ในเมือง และมีผลตอความทรงจํา การ
หยิบเอารูปทรงในอดีตหรือประวัติศาตรของเมืองมา
ศึกษาวิเคราะหก็ถือวาเปนวิธีหนึ่งชารลส เจ็งกสเองชี้ถึง
ประเด็นเรื่องความเชื่อในความไมถาวรและเหตุบังเอิญ 
(adhocism) วาเปนปจจัยสําคัญของวืถีเมืองและเปน
ลักษณะสําคัญในภาวะหลังสมัยไมดวยเชนกัน แอดฮอก 
(ad hoc) คอืสิง่ทีม่เีฉพาะที ่หรือลกัษณะเดนหรอืลกัษณะ
จําเพาะ ซึ่งเปนความแตกตางของสังคมแบบสมัยใหมที่
ตองการมาตรฐาน ความเหมือน และความเทาเทียมกัน 
Ad hoc จึงนํามาซ่ึงสภาพที่เปนพหุนิยม (pluralist) โดย
ชารลส เจ็งกสใหเหตุผลที่วาโลกถูกสรางดวยอดีตที่แตก
ตางกัน เราอยูในโลกของ “พหุนิยม”  จิตวิญญาณของ

ความไมแนนอนจึงประกอบดวย ความไมคาดหมาย     
รูปแบบที่เปนลูกผสม ความฉับพลันที่ถูกจัดวางไวเปน
อยางดี การรําลึกอดีต หรือ ความสามารถในการบงช้ี
ความแตกตางของสิง่ของทีด่แูมจะคลายกนั ลกัษณะตางๆ 
เหลานี ้เปนสิง่ท่ีควรเกิดขึน้กบัสวนตางๆ ของเมอืง เพราะ
เมอืงหรอืสถาปตยกรรมไมใชพืน้ทีท่ีม่คีวามบรสิทุธิ ์หรอื
ไมไดเกิดขึ้นจากความตรงไปตรงมา เมืองเปนภาวะท่ีมี
ความสลับซับซอนและขัดแยงกันในตัวเองอยูเสมอ เมือง
และสถาปตยกรรมจึงไมสามารถสรางดวยความตรงไป
ตรงมาโดยปราศจากอดีตอยางยุคสมัยใหมตองการ สิ่งที่
สรางข้ึนมามักมีความหมายซอนใหคนที่มีความแตกตาง
กันอานไดแตกตางกันเสมอ เมืองและสถาปตยกรรม      
มีสภาพเปนพหุลักษณะดวยธรรมชาติของตัวมันเอง 
(Jencks, 1972) (Jencks, 1993) ใน Collage City 
(1975) คอลลิน โรว  (Collin Rowe) และเฟร็ด คอตเทอร  
(Fred Koetter)  อางถึงผลงาน “Bull  Head” อันเลื่อง
ชื่อของปกัสโซวา ความสมบูรณแบบของ Bull Head  ใน
ฐานะผลงานศิลปะชิ้นเอกนั้น เกิดจากชิ้นสวนที่ไม
สมบูรณของจักรยานเพียง 2  ชิ้น อันประกอบดวยอาน
และมือบังคับมารวมกันอยูแบบหลวมๆ เทาน้ัน สิ่งที่ได
จากเมืองอยางโรมน้ันเปนสิ่งท่ีบอกใหเรารูวาเมืองท่ีมี
เสนหไมไดเกิดจากการท่ีเปนเน้ือเดียวของเมืองที่เหมือน
กันหรือหลอมรวมกันทั้งหมด หากแตเกิดจากการปะติด
กันของประสบการณที่มีความแตกตางบริบทกันเปน
จํานวนมากอยางลงตัว (Rowe, 1975) ในจุดหน่ึงที่
ชารลส เจ็งกสชี้ถึงความเปนภาวะหลังสมัยใหมที่สําคัญ
อีกสวนหน่ึงก็คือ ลักษณะที่เปนการคัดสรรอยางประณีต 
(Radical eclecticism) หรือการคัดสรรสิ่งละอันพันละ
นอยใหมารวมกันอยางลงตัวและมีเหตุผล ไมวาสิ่งตางๆ 
จะมีลักษณะจําเพาะ หรือมีสภาพเปนพหุลักษณก็ตาม  
การรวมกันเขาของสิ่งตางๆ ที่มีความแตกตางกันควรจะ
เกิดจากการคัดสรรที่ลงตัว (Jencks, 1980)
 

11 เปนที่นาสนใจวาในป 1980 ภายใตกระแสความเคล่ือนไหวของ Feminism ในสหรัฐอเมริกาที่เปนลักษณะหน่ึงของการเคล่ือนไหวในสังคมหลัง
สมัยใหม Dolores Hayden เขียน What would a Non-Sexist City Be Like? Speculation on Housing, Urban Design, and Human Work ลักษณะ
หน่ึงที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับโลกของผูชายในงานออกแบบสภาพแวดลอมของมนุษยวาจะเปลี่ยนไปอยางไรหากคํานึงถึงวิถีชีวิตของเพศหญิงบาง อาทิ ที่
วางหรือสวนสาธารณะสําหรับแมบานที่วางชวงบาย รานขายของชําใกลบานหรือเครือขายอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยใหเหตุผลวาการวางแผน
เรื่องของที่อยูอาศัย และเมืองอาจจะออกแบบใหคนทํางานก็ตาม แตแมบานเปนแรงงานท่ีมองไมเห็น ถูกซอนอยูในระบบเศรษฐศาสตรของเมือง
กลับเปนสิ่งที่ไมถูกมองเห็นในโลกของเพศชาย แมแตตัวการออกแบบ “บาน” เองก็ตาม 
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ตัง้แตทศวรรษที ่80 เปนตนมา11 สถาปตยกรรมและการ
ออกแบบเมืองจะมีหนาทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหเมอืงเปนสภาพ
แวดลอมที่เหมาะกับการอยูอาศัยของมนุษย แตทั้ง 2 ยัง
แยกกันทําหนาที่ตามสิ่งที่ตนคิดวาเปนขอบเขตความ
สามารถทางวิชาชีพของตน จนถึงยุคที่การขยายตัวของ
เมืองและวิสัยทัศนของเมืองใหมไมใชคําตอบในการแก
ปญหาเรือ่งคณุภาพชวีติของคนเมอืงอกีตอไป ตัง้แตปลาย
ทศวรรษที่ 70 หลายตอหลายเมืองเกิดการเปล่ียนแปลง
และมีความตองการทีจ่ะฟนฟบูรูณะผลงานอนัเกดิมาจาก
การพัฒนาเมือง และสถาปตยกรรมท่ีถูกสรางข้ึนกอน
หนา อาทิ การพัฒนาพื้นที่ริมนํ้าและยานทาเรือเกาของ
กรุงลอนดอน ยานริมแมนํ้า สถานีรถไฟเกา คลังสินคา
ชานเมอืงปารีส และเหตกุารณทีส่าํคญัทางการเมอืงอยาง
การทุบทาํลายกําแพงเมืองเบอรลนิ ในป 1989 การฟนฟู
เมือง (urban renewal) กลายมาเปนแนวคิดในการต้ัง
ถิน่ฐานท่ีสาํคญั รวมถงึความพยายามทําเมอืงใหสามารถ
กลบัฟนมามชีวีติ (revitalized) ถอืเปนจดุเร่ิมตนของการ
ตั้งตนของวิถีชีวิตเมืองขึ้นมาใหมได  การเร่ิมตนดังกลาว
เร่ิมจากการจัดรูปแบบการใชงานและการใชพื้นที่ตางๆ 
ของเมืองขึน้มาใหม (reconguring) ซึง่ไมใชการหาทางใช
พื้นที่ดินในเมืองใหคุมคาแตเพียงอยางเดียว (Doordan, 
2001) (The Brussels Declaration, 1978) ในป 1988 
เชนกัน เจาฟาชายชารล มงกุฎราชกุมารแหงอังกฤษให
สัมภาษณถึงอนาคตของอังกฤษ และมีการตีพิมพบท
สัมภาษณสวนหนึ่งลงในบทความชื่อ A Vision of Britain 
โดยมปีระเดน็สาํคญัๆ ทีพ่ระองคอยากเห็นคอื การทํางาน
รวมกนัและความเขาใจกนัอยางปราศจากขอบเขตระหวาง
คนงาน กรรมการ นกัพฒันา สถาปนิก และชางฝมอืตางๆ 
ในการที่จะฟ นฟูอังกฤษโดยไมต องเขียนกฎหมาย 
(ผังเมือง) ขึ้นมาใหม พระองคทรงพูดถึงแผนดินของ
พระองคดวยการมองวามันเปนสถานทีท่ีท่กุตารางนิว้ลวน
มปีระวตัศิาสตรทีอ่ดัแนนอยู และทรงใหขอคดิตางๆ เปน
หลักการในการคิดและทํางานรวมกันของคนกลุมตางๆ 

ตั้งแตการคํานึงถึง ลําดับศักดิ์ (hierarchy), สัดสวน 
(scale), ความกลมกลืน (harmony), การปดลอม 
(enclosure), วสัด ุ(materials), การตกแตง (decoration), 
ศลิปะ (art), สญัลกัษณและแสง(signs and lights), และ 
ชุมชน (community) (HRH The Prince of Wales, 
1989)
 
หลังจากพระกระแสรับส่ังของเจาฟาชายชารล มงกุฎ   
ราชกุมารแหงอังกฤษ12 ประมาณ 3 ปใหหลัง กลุมดิ     
เออรเบิน วิลเลจ กรุป (The Urban Village Group) อัน
เปนการสังเคราะหงานของนักผังเมืองช่ือดังหลายคน
อยางลีออน เครียรและ คริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร 
(Christopher Alexander) ไดออกรายงานเรื่อง Urban 
Villages: A Concept for Creating Mixed-Use 
Development on a Sustainable Scale ขึ้น โดยใน
รายงานมีสาระตางๆ ตั้งแตวัตถุประสงคของรายงานคือ 
การเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองรูปแบบใหมที่เนนการ
ใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสานข้ึนมา และเพื่อใหหนวย
งานหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองในดาน
ตางๆ ใชเปนหลกัการของการพฒันาสภาพแวดลอมดาน
ตางๆ ของเมือง โดยหลกัการคอืการทีห่าทางใชทรพัยากร
เมอืงอยางยัง่ยืนและยดืหยุน เนนแนวคดิเรือ่งชมุชนเพือ่น
บาน และเลกิแนวคดิเรือ่งวฒันธรรมเดีย่ว (monoculture)   
การสรางการใชประโยชนทีด่นิอยางผสมผสานจะตองเปน
ไปเพื่อสงเสริมการมีชีวิตชีวา โดยดึงเอามวลชนและภาค
เอกชนจํานวนมากเขามารวม และการวางแผนตองนึกถงึ
การจดัสาธารณปูการใหครบถวนไมใชมเีฉพาะข้ันพ้ืนฐาน 
และกระจายตัวอยูในระยะเดินใหเมืองมีความตอเนื่อง 
ขนาดของหมูบานเมือง (Urban village)ที่เหมาะสมมี
ขนาดประมาณ 40 Hectares (0.4 ตารางกิโลเมตร) 
สําหรับประชากร 3,000 – 4,000 คน ลักษณะการใช
ที่ดินแบบผสมผสานควรมีทุกชวงของถนน และมีความ
ผสมผสานรูปแบบและสัดสวนของท่ีอยูอาศัย แหลงงาน

12 อยางไรก็ตามมีสถาปนิกจํานวนมากลุกขึ้นมาเสนอขอคิดเห็นที่ประทวงความคิดเห็นของพระองค เนื่องจากขอวิพากษของพระองคตรงไปท่ีการ
สรางสรรคสถาปนิก และแนวคิดของสถาปตยกรรมสมัยใหม เนื่องหลายคร้ังที่พระองคแทรกแซงการทํางานของสถาปนิกดวยการแจงขอคิดเห็น
โดยตรงไปถึงผูจางวาสถาปตยกรรมของสถาปนิกตางๆ มีความไมเหมาะสมอยางไร จนในป 2009 ที่ผานมา กลุมสถาปนิกที่ไดรับรางวัล  Pritzker 
Prize และ Stirling Prize  ที่เปรียบเสมือนรางวัลโนเบลของวงการสถาปตยกรรม อาทิ Norman Foster, Zaha Hadid, Jacques Herzog, Jean Nou-
vel, Renzo Piano และFrank Gehry ไดรวมกันทําหนังสือถึงหนังสือพิมพ The Sunday Times การกระทําท่ีไมเหมาะสมของพระองค
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และรูปแบบอาคารแบบตางๆ การพัฒนาดานตางๆ ควร
ดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป ไมควรใชการรื้อยาย
แบบถอนรากถอนโคน การพัฒนาควรคํานึงถึงความ
สามารถในการถือครอง ความเปนเจาของ การเปล่ียนมือ 
อาทิ การจางงาน ความสามารถในการเชา หรือซื้อ การ
พัฒนาตองสรางความรูสึกรัก หวงแหน ความรูสึกเปน
เจาของ และการมสีวนรวมในกระบวนการตางๆ ใหคาํนงึ
ถึงความสําคัญระหวางท่ีวางระหวางอาคารพอๆ กับตัว
อาคาร และใหคาํนงึถงึความสมดุลของระบบนิเวศ ศลิปะ
สาธารณะ ไปพรอมๆ กับการเขาถึงและการใชงาน 
อาคารเกา สิ่งกอสรางทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม
ทีท่รงคุณคาควรถูกนาํเสนอเหมือนกบัตนทนุทางจิตวทิยา
เพ่ือสรางความรูสึกถึง “ถิ่น” ที่อยู สิ่งตางๆ ควรดําเนิน
การใหอยูในรูปของผังเฉพาะ ผงับริเวณและขอกาํหนดใน
ดานตางๆ ใหครบถวน ผังตางๆ ควรใหความสําคัญกับ
การสัญจรดวยเทามากกวารถยนต และการจัดระบบการ
ขนสงสาธารณะเพื่อเช่ือมโยงสวนตางๆ ใหพอเพียง หลัก
การตางๆ ใน urban villages กลายเปนหลักการสําคัญ
ของนวิเออรบานิสม หรอืการสรางเมอืงยุคใหมจากพืน้ฐาน 
ของเทรดิชันนัล เออรบานิสซึม (Traditional Urbanism) 
(The Urban Village Group, 1992) โดยในป 1993     
ปเตอร คัลธอรป(Peter Calthorpe), ไมเคิล คอรเบ็ตต 
(Michael Corbett), อันเดรส ดุเอนี (Andrs Duany),    
เอลซิาเบธ มลู (Elizabeth Moule), เอลซิาเบธ เพลเทอร-
ไซเบอรก (Elizabeth Plater-Zyberk), สเตฟาโนส        
โปลิซอยเดส (Stefanos Polyzoides), และ แดเนียล 
โซโลมอน (Daniel Solomon) รวมมือกันกอตั้ง the 
Congress for the New Urbanism (สภาแหงวถิเีมอืงใหม) 
ขึ้นมา โดยมีหลักการสําคัญ ณ จุดเร่ิมตนอยูที่การให
ความสาํคญักบัการสญัจรดวยเทา และจกัรยาน การสราง
ยานชุมชนหรือชุมชนเพ่ือนบาน การมีศูนยกลางยอยท่ี
ประกอบดวยรานคา โรงเรียน และสาธารณูปการท่ีสาํคญั 
ทีก่ารกระจายตวัตามระยะการสญัจรดวยเทา และมโีครง

ขายของการสัญจรและพื้นท่ีสีเขียวท่ีทั่วถึงสม่ําเสมอ การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึงการ
พจิารณาบทบาทของเมอืงมหานคร การจดัการทรพัยากร
และส่ิงแวดลอมรวมกันของเมืองและพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง รวม
ถึงความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดอยาง
เหมาะสมของเมืองในเชิงรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร   
สิ่งแวดลอม (The Congress for the New Urbanism, 
2011) 
 
กลางทศวรรษที่ 90 เร็ม คูลฮาสไดชี้ถึงความจําเปนใน
การทีจ่ะตองเอาสถาปตยกรรมและวถิเีมอืงเขามารวมกนั
อยางจริงจังอีกครั้ง แมขอเสียของขอเสนอจากเลอ คอรบู
สเิอรและนักสมยัใหมนยิมทัง้หลายคือการทําความรุมรวย
ของวิถีชีวิตเมือง แตสถาปนิกยุคโมเดิรนก็ยังพยายาม
คิดถึงสถาปตยกรรมไปพรอมๆ กับภาพชีวิตที่ควรจะเกิด
ขึ้น  เร็ม คูลฮาสชี้ใหเห็นจุดสําคัญที่วา เรื่องราวเก่ียวกับ
วิถีเมืองน้ันใหญโตและสลับซับซอนกวาการเอากลวิธีใน
การออกแบบสถาปตยกรรมแบบเดมิ เขาไปกาํหนด จาก
พืน้ฐานของการเขียนบทภาพยนตร และความเปนนกัวจิยั 
ตัง้แตป 1978 เรม็ คลูฮาสเสนองานวิจยั “จรติของเมือง
ใหญ” เมืองระดับท่ีไดชื่อวาเปนนครหลวงของโลก หรือ
บาบิลอนในโลกปจจุบัน เรื่อง Delirious New York: A 
Retroactive Manifesto for Manhattan แนวทางการเขียน
ของหนังสือเลมน้ีมีภาวะความเปนหลังสมัยใหมมาก
เพราะเปนการเขยีนยอนไปศกึษาประวตัขิอง Manhattan  
และ Manhattan Urbanism ในสวนตางๆ ดวยคําสําคัญ
หลากหลายทีเ่มือ่แรกอานดเูหมอืนจะไมเกีย่วกนั เหมอืน
สารานุกรม แตเมือ่พจิารณาดูทัง้หมดเขาดวยกันแลว  คาํ
สําคัญทั้งหมดลวนแลวแตเปนนิยามของ Manhattan 
เปนการเลาถึง Urbanism ดวยการปะติดของนยิามแทนที่
จะเปนการเลาถึงท่ีวางและสถาปตยกรรมของเมือง
โดยตรงแตเพียงอยางเดยีว13 (Koolhaas, 1978)

13 หนังสือเลมหนึ่งที่มีกลวิธีการเขียน และการเลาเรื่องที่สามารถกระตุนจินตนาการเก่ียวกับเมือง และ Urbanism ไดดีเชนกัน Invisible Cities เปน
นวนิยายที่เขียนโดย   Italo Calvino ตั้งแตป 1972  หนังสือเลมดังกลาวถูกอางอิงวาเปน หนังสือท่ีสถาปนิก และศิลปนใชอานหรือจัดใหเปน Read-
ing Book ในโรงเรียน เพื่อใชกระตุนจินตนาการเกี่ยวกับความเปนเมืองที่อาจจะเปนไปได เพราะในสาระของหนังสืออางอิงถึงบทสนทนาระหวาง 
Marco Polo กับ Kublai Kahn ตั้งแตศตวรรษที่ 13 ถึงการที่ Kahn ถามถึงเมืองตางๆ ที่ Marco Polo เดินทางผานมา ซึ่ง Marco Polo ไดเลาถึงเมือง
ตางๆ กวา 10 เมือง โดยตอนทายถูกเฉลยวาเมืองตางๆ ที่มีลักษณะพิเศษเหลาน้ันลวนแลวแตเปนเมืองๆ เดียวกัน นั่นก็คือ Venice  ซึ่งตามเกร็ด
ของประวัติศาสตรของ Marco Polo จริงๆ ก็การกลาววาแทที่จริงแลว Marco Polo ไมเคยเดินทางไปถึงเมืองจีน แตงานเขียนของ  Marco Polo ตอ
เมืองจีน อาศัยจากคาํบอกเลาของนักเดินทางทานอื่นเชนกัน
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สิง่ทีเ่ปนการปฏสินัถารระหวางสถาปตยกรรมและวถิเีมอืง
ที่ถูกพัฒนาขึ้นในยุคหลังสมัยใหมเอง แทที่จริงแลวก็คือ
ตัวยุคหลังสมัยใหมนั่นเอง  แนวทางการพัฒนาจากส่ิงที่
เลอ คอรบสูเิอรและนักสมัยใหมนยิมท่ีเคยเสนอก็คอืการ
คอยๆ ถอด/ลดทอนอุดมคติบางอยางออกไปต้ังแต
รากฐานของสุนทรียภาพ การยกเลิกการมุงเนนที่การ
เปลีย่นแปลงระบบขนาดใหญ การมองหาแนวทางการจะ
รวมกับธรรมชาติ และระบบสังคมมนุษยมากขึ้น การที่
ทาํใหสถาปตยกรรมอยูรวมกบัวถิเีมอืงท่ีเปนอยูได การให
ระบบคุณคาที่ไมเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก การ
ยกเลิกระบบคุณคาแบบไบเบิลการใหความสําคัญกับ
ประวัตศิาสตร และการสราง/คนหาตัวตนของมนุษย การ
ทําใหสถาปตยกรรมและเมืองเปนมิตรกับคนแปลกหนา 
และใชงานดวยภาพมากกวาการจดจาํพืน้ทีแ่ละหนาทีข่อง
มนัเหมอืนเมอืงเปนเพยีงเครือ่งจกัร การใหคณุคาเฉพาะ 
การปะติด ความไมสมบูรณแบบ การเลือกสรรแบบมี
เหตุผล พหุลักษณ ความหลากหลาย สลับซับซอน และ
ความขัดแยง  ไปสูความเขาใจเมืองแบบ Constructivism  
การใชงานแบบผสมผสานไมแบงแยก แตกย็งัมรีะบบ และ
มุงเนนความเขาใจเร่ืองของสถานท่ี (place) และท่ีวาง
ทางจิตวิญญาณ มากกวาที่วางทางกายภาพ (physical 
space)

The Pearly Gates of Cyberspace 

(1999)
 
เปนที่นาประหลาดใจที่วาขอเขียนจํานวนมากท่ีกลาวถึง
ไซเบอรสเปซแลวมักจะอางถึงการเปนยูโทเปยหรือ      
ดินแดนในสัญญาอยูเปนจํานวนมาก The Pearly Gates 
of Cyberspace; A History of Space from Dante to the 
Internet (1999) เปนหนงัสอืท่ีเขยีนโดยมารกาเรต็ เวอรไธม 
(Margaret Wertheim) โดยกลาวถงึการพฒันาความเขาใจ
ของท่ีวางท่ีไมใชทางกายภาพ (None-physical space) 
ของวฒันธรรมตะวนัตก ตัง้แตวาทกรรมของยุคกลางทีว่า
ดวยโลกของจิตวิญญาณ นรก สวรรค และการพิจารณา
ระนาบของที่วางทางจิต (Soul space) วามีอยูดานลาง 
และบนโลก 3 มิติของมนุษย จนถึงบทที่วาดวยไฮเปอร
สเปซ (Hyperspace) ที่ตองอธิบายดวยฟสิกสแบบควัน

ตั้มใน 3 บทสุดทายจะเปนการกลาวถึงไซเบอรสเปซ     
วาเปนที่ว างทางจิตของโลกยุคใหมและเปนยูโทเปย     
มารกาเร็ต เวอรไธมอธิบายวาประวัติศาสตรของท่ีวาง
ทางจิตวาจิตของมนุษยตองการที่อยูและตองการความ
ยัง่ยืนในความฝนของ ไซเบอรสเปซ  สามารถใหภาพของ 
“ชีวิตที่ดกีวา” ไมมีวันตาย  นอกจากน้ี ยังสามารถถอด
สารัตถะ (essence)  ออกจากกายหรือ Body ที่กําหนด
ความเปนตัวตน (being) เพื่อเดินทาง หรือเชื่อมโยงกัน
ทางสังคมไดอยางไมมีขีดจํากัด  โดยไมตองเปนผูวิเศษ 
มารกาเร็ต เวอรไธมไดรวมเอาความฝนของมนุษยในสอง
เร่ืองเขาไวดวยกันคอืความยนืยงแบบสวรรค และการรวม
ตวัเปนชมุชนทีม่คีวามเทาเทียมกนั อยางยโูทเปยเขาเปน
จุดเดนของไซเบอรสเปซนอกจากนั้น ภาวะที่สนใจอยาง
หน่ึงของไซเบอรสเปซคือความจริงเสมือนหรือ Virtual  
Reality ในโลกหลังสมัยใหมที่มุงเนนการแสวงหาหรือ     
มีตัวตนในระดับจิตวิญญาณ หลังจากที่ความจริงไมไดมี
เพยีงแบบเดยีวแลวความจรงิเสมอืน ความจรงิเสมอืนคอื
สภาวะของความจริงแบบหน่ึงท่ีแยกเอาการปรากฏหรือมี
ตวัตนอยูในท่ีวางทางกายภาพออกจากการปรากฏตัวตน
ในที่วางทางจิตโดยที่ยังไมตาย หรือไมเปนเรื่องของ
จนิตนาการทีม่าจากการอานหรอืคดิตามภาพทีเ่หน็ เพราะ 
ความจริงเสมือนดังกลาวอาศัยเครื่องมือคอมพิวเตอร  
เพื่อแยกตัวตนที่เปนกายควบคุมเครื่องอยูที่แหงหนึ่งซ่ึง
คือท่ีวางทางกายภาพ สวนจิตหรือสภาพของตัวตนท่ีเปน
ขอมูลไปรวมอยูในท่ีอีกแหงหน่ึงที่เรียกวาไซเบอรสเปซ  
(Wertheim, 1999) ดังนั้นพื้นท่ีที่เปนท่ีวางทางสังคมใน
ไซเบอรสเปซท่ีทุกคนมีสิทธิมาพบเจอกันไดโดยไมผาน
อุปสรรคของภูมิศาสตรจึงถูกเรียกวาชุมชนเสมือนจริง 
(Virtual Community) หรือไซเบอรยูโทเปย (Cyber 
Utopia) ซึ่งเปนยูโทเปยของความจริงเพียงแคครึ่งเดียวท่ี
รวมกันอยู 
 
ใน City of Bits ใหคาํนยิามเชงิพืน้ทีใ่น ไซเบอรสเปซ   ไว
อยางนาสนใจวา “Electronic Agoras” หรือตลาดอิเล็ก
ทรอนิคส คนท่ีจะเขาตลาดท่ีเปนพืน้ท่ีสาธารณะไดจะตอง
มีตัวตนอีกแบบหน่ึง อาทิ email address และเขาผาน
กุญแจที่เรียกวา Password ในขณะท่ีกายภาพนั่งอยูหนา 
cafe ที่เรียกวา keyboard (mouse และ monitor) เพื่อท่ี
จะเปดเจากลองทีเ่รยีกวา box (inbox) เพือ่ทีจ่ะตดิตอกับ
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ผูอื่นไดทุกเวลา ผูเดินทางบางคร้ังเปนเพียง Flaneur14 

หรือผูที่ทองไปอยางไรจุดหมาย William J’ Mitchell ผู
เขียน City of Bits ชี้วาเราอยูใน Bit City สิ่งที่เรียกวา 
network  คือเมืองหรือพื้นที่สาธารณะท่ีเราอยู เครือขาย
ตางๆ เกิดมากอนตัวตนของเราเสียอีก เราเปนเพียงผูที่
ตองการเขามาอาศยัอยู ใน City of Bits มทีีด่นิ และมลูคา
ของส่ิงตางๆ เชื่อมโยงกับโลกทางกายภาพแบบไมเปน
หนึ่งเดียว (ยํ้าวาความจริงเสมือนที่มีความจริงสองสวน
แยกกันอยูระหวางความตองการที่ตั้งของกายและจิต ไม
เกี่ยวของกันเลยก็ได) การเดินทางใน City of Bits ก็
เหมือนกับเดินทางในเมืองที่ไมมีขอจํากัดทางภูมิศาสตร 
และลําดับทางกายภาพ เหมือนเมืองที่มีลาน จตุรัส มี
ถนน มีตลาด หรือ สถานที่ตางๆ แตใน City of Bits มี
สิ่งที่เรียกวา “Site” หรือ Website  แทน ซึ่งไมมีเจาของ 
มีแตผูดูแล แตมีมูลคาและการถือครองไดอยางชั่วคราว 
จนถงึตรงนี ้สภาพของ ไซเบอรสเปซ  ทีก่อตวัขึน้เปน City 
of Bits ในปจจบุนั มสีภาพเหมอืนการอยูอาศยัในยโูทเปย
มาก (Mitchell, 2000) คุณคาของการอยูในสถานท่ี
เสมอืนหรอืภาพการจาํลองแบบนีค้อืความไมจรีงัและการ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา เสนหของ ไซเบอรสเปซคือ
ความสามารถในการบรรจุ และการคนเจอส่ิงทีไ่มคาดคิด
อยูเสมอ    
  
จากการที่จิตตองการที่อยูและมีที่ใหจิตไดอยูอยูเสมอใน
ประวตัศิาสตรของการสรางทีว่างของมนษุย ไซเบอรสเปซ
จึงเปนเหมือนภาคตอขยายที่มากอนเวลาหรือกอนวัน
พิพากษาสูปฐมแหงบทเยรูซาเล็มใหม (พรอมกับการลม
สลายของ Babylon) ใน Space between People: How 
the Virtual Changes Physical Architecture มีการกลาว
ถงึภาวะการอวตาร (Avatar) หรอืการสรางตวัตนใหมใน
ไซเบอรสเปซ  เพราะในโลกหลงัประตเูมืองเยรซูาเรม็แหง
ใหมไมไดอธิบายไววามนุษยจะอยูตอไปอยางไร โดย
เฉพาะหลังจากการที่ภาวะหลังสมัยใหมไดประกาศลด
บทบาทของผูสรางอยางพระเจาไปแลว ไซเบอรสเปซจึง
เปนพืน้ทีเ่ปดใหผูคนตางๆ ทีป่ระสงคจะอยูอาศยัสามารถ

สรางตัวตนข้ึนมาใหมไดในลักษณะของ “Second Life” 
หรอืชวีติที ่2 ตวัตนใหมดงักลาวอาจจะถกูสรางจากตวัตน
เดิม หรือตรงขาม/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงจากเดิมจาก   
ที่ตนไมตองการก็ได นอกจากนั้นไซเบอรสเปซ ยังเปด
โอกาสใหเกิดที่ว างทางสังคมแหงใหมที่ไมขึ้นอยู กับ      
ขีดจํากัดของภูมิศาสตรและเวลา เพราะหลังจากจิตของ
คนตองการท่ีอยูแลว ก็ตองการการรวมกลุม (Schich, 
2008)  เครือขายทางสังคม (social network) นี้กลาย
เปนนวัตกรรมทางสังคมรูปแบบใหมของการรวมตัวกัน
ของผูที่สนใจเฉพาะเร่ือง และไมตองการใหขีดจํากัดพื้น
ทางอยางอายุ เพศ วัย และฐานะทางสังคมมาเปน
อปุสรรคพืน้ฐานในการพบเจอกนัเครอืขายทางสงัคมผาน
ไซเบอรสเปซกลายเปนเครือขายและเคร่ืองมือทางสังคม
รูปแบบใหมที่สรางการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองตางๆ ได
มากกวาการรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเฉพาะเรื่อง    
เครือขายทางสังคมตางๆ จึงเกิดขึ้นเพื่อสรางพื้นที่และ
เคร่ืองมือในการปฏิสันถารและสรางปฏิสัมพันธกัน
ระหวางมนุษยตามขอจาํกัดของความเร็วและขนาดในการ
รับสงขอมูลผานอุปกรณตางๆ  อยางไรก็ตาม การกลาว
เปรียบเทียบวาไซเบอรสเปซเปนยูโทเปยหลังสมัยใหม 
(postmodernist utopia) นั้น อาจจะมีสวนถูกหาก
ยูโทเปยหมายถึงสิ่งท่ีไมใช สถานท่ีและไมมีอยู ทาง
กายภาพ (no-place and no-topo) ไซเบอรสเปซได
เปลี่ยนความหมายจากความเปนอิสระจากการถือครอง 
ไปสูการเปนอิสระจากขอจํากัดที่จะมี จะเปน หรือจะ
เปลี่ยน อยางไรก็ได และที่สําคัญจาก “สถานท่ีที่ไมมีวัน
เปนจริง” ไซเบอรสเปซไดเปลี่ยน (deconstruct) ให
ยโูทเปยกลายเปนความจรงิในอกีรปูแบบหนึง่ตอยอดจาก
ความเปนจริงในวรรณกรรม มาสูความเปนจริงเสมือนท่ี
ยอมรับไดวาเปนความจริงชนิดหนึ่งในโลกหลังสมัยใหม 
อยางไรก็ตาม ไซเบอรสเปซ  ถูกมองวาเปนหองทดลอง
ของพื้นที่สาธารณะ เปนผลรวมของความฝนของการที่
มนษุยจะอยูรวมกนัในรปูแบบตางๆ หรอืทีเ่รยีกวา “ความ
จรงิสมมุต”ิ  Simulacrum หรือเปนวถิเีมอืงอีกรูปแบบหน่ึง
ที่มีสถาปตยกรรมที่แตกตางออกไป 

14 แนวคิดเร่ือง Flaneur ปรากฏอยูในแนวคิดเรื่อง Postmodernism ที่อางถึงพฤติกรรมของผูที่เดินทาง หรือทองไปในท่ีตางๆ เรื่อยๆ อยางไรจุดมุง
หมาย ไมกอเกิดประโยชน เปนอาการหนึ่งของคนในยุคขอมูลขาวสาร หรือในโลกของการส่ือสารสมัยใหม เหมือนคนเปน “จิตเภท” ดู TV ทอง Web 
ลองลอยไปอยางไมรูตัวตน บอกไมไดวาตองการอะไร ความจริงเปนเพียงสิ่งที่พบเห็นในหวงสั้นๆ เทาน้ัน เหมือนกับคนเลือกเดินหาง หรือการเลอืก
สินคาแตไมไดมีความตองการซื้อในตลาด ปลอยใหความตองการและสิ่งตางๆ เกิดขึ้นเองอยางไรเจตจํานง เหตุที่เกิดการเดินทางในลักษณะนี้ไดอัน
เน่ืองมาจาก “ฟลาเนอร” นั้นปลอยใหตัวเองเดินทางดวยจินตภาพ จิตใตสํานึก ความทรงจํา ความปรารถนา โดยอางอิงกับรองรอยท่ีมีอยูในสถานท่ี
จริง และเปนมากในที่วางอยาง  Cyberspace 
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“More” is not “Newer”: 
“มากขึ้น” ไมใช “ใหมกวา” 
 
“What ever happened to urbanism?” (1994) ใน
บทความที่อยูใน S, M, L, XL  ที่ เร็ม คูลฮาสเปดดวย
ประเด็นรอนของการท่ีไมปรากฏอยูของ “เออรบานิสม” 
ในฐานะ “วิชาชีพและศาสตร” อีกแขนงหน่ึงที่เก่ียวของ
กับการออกแบบวิถีชีวิตเมืองที่มากกวาการศึกษาหรือ
สังเกตวิถีชีวิตแบบสังคมวิทยา เร็ม คูลฮาสใชคําวาเออร
บานิสมพรอมกันใน 3 ความหมายคือ ศาสตร วิชาชีพ 
และวิถชีวีติ และชีว้าองคประกอบขนาดใหญของเมอืงอยาง
สนามบิน เมืองใหม เมืองบริวาร ทางหลวง อาคารสูง 
โครงสรางพื้นฐานตางๆ หรือสิ่งตางๆ ที่เปนผลพวงจาก
ยุคสมัยใหมเพราะงานท้ังหมดไปตกอยูในมือของนักวาง
ผงัและสถาปนกิ โดยเรม็ คลูฮาสใหเหตผุลถงึความยุงยาก
และสลับซับซอนของตัวศาสตรของการออกแบบเมืองใน
ฐานะเออรบานิสมเองที่ทําใหเกิดเหตุการณเชนน้ี  เร็ม 
คูลฮาสตอกยํ้าดวยการอางอิงภาพลอของเออรบานิสม 
ดวยการอางอิงแนวคิดของเหลานกัปรัชญาหลังโครงสราง
นิยม (Post-structuralism) หลายคนอยางเดอรริดา 
(Derrida) ทีม่กัจะพดูถงึ “... cannot be Whole.”,  โบดรยิารด 
(Baudrillard) วา “... cannot be Real.” และวิริลิโอ 
(Virilio) ที่วา “...cannot be There.” สามารถใชนิยาม 
เออรบานิสมได 
 
แทจริงแลวเจตนาของเร็ม คูลฮาสคือการบอกวา “เออร
บานิสมคอืยโูทเปย” หรือไม? เรม็ คลูฮาสช้ีวาเหตุทีเ่ออร
บานิสม ในฐานะ “ศาสตร” ตกอยูในสภาพเหมือนถูก
เนรเทศไปสูโลกแหงการสมมุติเพราะ ปญหาของความ
สัมพันธระหวางเออรบานิสมกับปญหาของเมืองมันหยั่ง
รากลึกและไมชดัเจน สาเหตุมาจากสวนหน่ึงรากฐานแบบ
เออรบานสิมในตวัศาสตรเองทีมุ่งมองหาสงัคมทีส่มบรูณ
แบบ ซึ่งอาจตรงขามกับหนาที่ความรับผิดชอบจริงๆ ที่
ตองทํา  ทั้งๆ ที่เออรบานิสมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
พลังของการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ แตกลับถูกแยก
เงื่อนไขท่ีสําคัญออกจากกัน แถมยังตัดตัวเองจากการ
ปฏิบัติ หรือกลาวโทษวาที่ทําสิ่งตางๆ ไมไดเปนเพราะ

ผูคนไมเขาใจ และเมื่อเปนเชนน้ันเร็ม คูลฮาสชี้วาโลกก็
เหมือนถูกท้ิงใหอยู กับสถาปตยกรรมในรูปของการ
ออกแบบอาคารและการวางผังเมืองอยางเดียว   โดยเร็ม 
คูลฮาสชี้วาการออกแบบสถาปตยกรรมแบบเดิมที่เต็ม  
ไปดวยการลอลวง และ “ทําใหสิ่งที่ควรเกิดดวยวิถีชีวิต
เมืองนัน้ตายไป” (Koolhaas, 1994) ความตายดังกลาว
นํามาซึ่งความหายนะทั่วทุกหัวระแหงเพราะโลกกําลัง   
จะเปนโลกแหงเมือง เน่ืองมาจากวาประชากรสวนใหญจะ
อยูในเมือง  
 
อยางไรก็ตาม ไมใชวาความสัมพนัธรปูแบบใหมๆ  ระหวาง 
สถาปตยกรรมและวิถีเมืองจะจบสิ้นลงแลว เพราะหากดู
จากท้ังทิศทางของการพัฒนาทางสังคมและท่ีวางของ
ความรูใน ไซเบอรสเปซ หรอืแนวทางของ Green Urbanism 
แบบตางๆ กต็องการความสมัพนัธหรอืการปฏิสนัถารกบั
งานสถาปตยกรรมในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป  และส่ิงที่ 
เรม็ คลูฮาสพยายามชีก้ไ็มใชการลมสลายของ Urbanism 
จริงๆ อยางที่อางอิงไวตั้งแตแรก แตกลับเปนการบอกวา
สาํหรับอิทธพิลของ Urbanism ในงานสถาปตยกรรมไมมี
คาํวา “ใหม” หรอื “ใหมกวา” แลว มแีตคาํวา “มากกวา” 
หรือ “มากขึ้น” (more) หรือตองการ “การปรับปรุง
เปลีย่นแปลง” (modied) เหตทุี ่เรม็ คลูฮาสชีเ้ชนน้ีเพราะ
วาเห็นวาตอไปน้ีวิถีชีวิตเมืองไมตองการสิ่งใหม (หรือ
จริงๆ แลวก็ไมเคยตองการความใหมมากอนเลย) แตวิถี
ชีวิตเมืองตองการส่ิงที่ตอบสนองวิถีชีวิตไดมากขึ้น หรือ
ตองการการปรับรปูแบบจากของเดมิอยางเหมาะสม การ
ออกแบบไมควรมีการสรางอารยธรรมใหมใหแลวเสร็จ
สมบรูณแลวอยูไปรอยปพนัปโดยไมตองแกไข เพราะทกุสิง่ 
อยูภายใตการพัฒนาอยูตลอดเวลา เมื่อกอนการสรางวิถี
เมอืงเปนเพยีงความฝนแบบปราสาททรายในทางตรงกัน
ขาม ในปจจบุนัเหมือนการหาทางท่ีจะวายน้ําในทะเลเปด 
สุดทาย เร็ม คูลฮาสชี้ขอดีของความลมเหลวของเออรบา
นิสมในอดีตท่ีผานมาวามัวแตอางอิงมายาคติจากอดีต
หรอืดนิแดนในสัญญาโดยเปรียบเทยีบวา “การไดเรยีนรู
แนวคิดของนิทเชคือโอกาสอันเกิดมาจากความลมเหลว
ของนักออกแบบเมืองท่ีผานมา”15  นักออกแบบเมืองจะ
ตองเรียนรูแนวคิดหรือสรางจินตภาพของเมืองไดนับพัน

15 นักปรัชญาชาวเยอรมัน ผูประกาศความตายของพระเจา และเปนตนรากความคิดของปรัชญาหลังสมัยใหม โดยมีแนวคิดที่สําคัญท่ีการมองวา
มนุษยถูกพันธนาการดวยวาทกรรม ดวยชุดความคิดจากตํารา ตํานาน หรือศาสนา ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีเปนพันธนาการท่ีหามหรือปดกั้นไมใหมนุษย
คนพบตัวตนหรือความจริงที่แทจริงของแตละคนได
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รูปแบบและตองรูจักเสี่ยงแบบไรเหตุผลบาง เร็ม คูลฮาส
ประกาศกราววาวถิเีมอืงควรจะเปนเรือ่งทีค่ยุกนัอยางเอา
จริงเอาจังใหเหมือนกับองคความรูหรือศาสตรที่เกี่ยวกับ
เร่ืองเพศ สําหรับเร็ม คูลฮาสแลวดินแดนสุดทายใน
สัญญาจบลงไปต้ังแตขอเสนอของเลอ คอรบูสิเอรเสนอ
โครงการ “A Contemporary City of Three Million 
Inhabitants” และตอแตนี้เมืองในสัญญาไมวาจะเปนมุม
มองจากสถาปตยกรรมหรือจากวิถีเมืองใดๆ ก็ตาม ไมมี
อะไรนอกจากการปฏิสันถารระหวางเรื่องวิถีชีวิตและ
สภาพแวดลอมของความเปนเมืองอีกตอไปแลว

บรรณานุกรม

Alison, J. et al., eds., 2007.  Future City: Experiment and 
Utopia in Architecture.  London: Thames & Hudson.

 
“Archigram.”  2003.  In Architectural Theory from The 

Renaissance to the Present, 770 - 775.  Koln: Taschen. 

Archigram.  1964.  “Universal Structure.”  In C. Jencks and 
K. Kropf,  eds.  Theories and Manifestoes of Contemporary 
Architecture, 224 - 225.  London: Academy Editions.

Bloomer, K.C. and Moore, C.W.,  1977.  “Body, Memory 
and Architecture.” In C. Jencks and K. Kropf, eds.  
Theories and  Manifestoes of  Contemporary Architecture, 
71 – 74.  London: Academy Editions. 

Doordan, D.P. 2001.  Industrialization and the Home, In R. 
Mason, Editor.  Twentieth-Century Architecture, 72 – 
75.  London: Laurence King.  

_______.  2001.  Reconguring the City, In R. Mason, Editor.  
229 – 241.  Twentieth-Century Architecture, London 
: Laurence King. 

HRH The Prince of Wales, 1989.  A Vision of Britain, In C. 
Jencks and K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes 
of Contemporary Architecture, 196 - 198.  London: 
Academy Editions. 

Ingels, B., 2009. Yes is More: An Archicomic on Architectural 
Evolution.  Dauphin Island, AL. : Evergreen Press.  

Jacobs, J.,  1961.  The Death and Life of Great American 
Cities, In C. Jencks and K. Kropf Editors.  Theories and 
Manifestoes of Contemporary Architecture, 24 - 26.  
London: Academy Editions.  

Jencks, C., 1993.  Ad Hoc and Urbanist: Toward a City with 
Memory, In C. Jencks and K. Kropf, Editors.  Architecture 
Today, 158 - 177.  London:  Academy  Editions. 

_______.  1993. From Historicism to Radical Eclecticism, In 
C. Jencks and K. Kropf, Editors.  Architecture Today,  
112 - 141.  London: Academy Editions.

  
_______.  1993.  Late-modern Departures, In C. Jencks and 

K. Kropf, Editors.  Architecture Today, 21 - 49. London: 
Academy Editions. 

_______.  1980.Towards a Radical Eclecticism, In C. Jencks 
and K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes of 
Contemporary Architecture, 86 - 87.  London: Academy 
Editions. 

Jencks, C. and N. Silver, 1972.  Adhocism, In C. Jencks and 
K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes of 
Contemporary Architecture, 49 - 51.  London: Academy 
Editions. 

“Kisho Kurokawa.”  2003.  In Architectural Theory from The 
Renaissance to the Present, 776 - 781.  Koln: Taschen.  

Koolhaas, R., 1978.  Delirious New York: A Retroactive 
Manifesto for Manhattan, In C. Jencks and K. Kropf, 
Editors. Theories and Manifestoes of Contemporary 
Architecture, 271 - 273.  London: Academy Editions. 



50  

ยูโทเปยสมัยใหม (กวา): ปฏิสันถารแหงสถาปตยกรรมและวิถีเมือง

_______.  1994.  What Ever Happened to Urbanism?, In C. 
Jencks and K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes 
of Contemporary Architecture, 305 - 306. London: 
Academy Editions. 

Krier, L., 1978.  Rational Architecture: The Reconstruction 
of the City, In C. Jencks and K. Kropf, Editors.  Theories 
and Manifestoes of Contemporary Architecture, 75 - 
76.  London: Academy Editions. 

Kurokawa, K., 1977.  Metabolism in Architecture, In C. 
Jencks and K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes 
of Contemporary Architecture, 68 - 70.  London:  
Academy Editions. 

Kurokawa, K., 1987.  The Philosophy of Symbiosis, In C. 
Jencks and K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes 
of Contemporary Architecture, 106 – 108.  London: 
Academy Editions.  

Lynch, K., 1960.  The Image of the City, In C. Jencks and 
K. Kropf, Editors. Theories and Manifestoes of Contemporary 
Architecture, 18 -21.  London: Academy Editions. 

Maki, F., 1964.  The Megastructure, In C. Jencks and K. 
Kropf, Editors. Theories and Manifestoes of 
Contemporary Architecture, 227 - 228.  London: 
Academy Editions.  

Mitchell, W.J., 2000.  Electronic Agoras, In City of Bits; 
Space, Place, and  Infobahn, 7 - 24.,  Cambridge, 
MA.:  The MIT Press. 

Rossi, A., 1966.  The Architecture of the City, In C. Jencks 
and K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes of 
Contemporary Architecture, 36 -39.  London:  Academy 
Editions. 

Rowe, C. and Koetter, F., 1975.  Collage City, In C. Jencks 
and K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes of 
Contemporary Architecture, 61 - 64.  London:  
Academy Editions. 

Schich, M. and Kramer, S., 2008.  “How Simple Life 
Deconstructs Utopia.”, In S. Doesinger, Editor.   Space 
between People, 30 – 45.  Munich: Prestel.

Thanapet, K.,2010.  “From Babel to Modern Utopia.”, 
Department of Architecture Journal, Chulalongkorn 
Universtity. (December, 2553): 39 – 54. 

“The Brussels Declaration, Reconstruction of the European 
City.”, 1978.  In C. Jencks and K. Kropf, Editors.  
Theories and  Manifestoes of Contemporary Architecture, 
176 - 177. London:  Academy Editions. 

“The Congress for the New Urbanism, “Charter of the New 
Urbanism.””, (n.d.).  [Online].  Available: http://www.
cnu.org/charter., [Retrieved March, 2011].

“The Urban Village Group, Urban Villages”, 1992.  In C. 
Jencks and K. Kropf, Editors.  Theories and Manifestoes 
of Contemporary Architecture, 199 – 200.  London: 
Academy Editions. 

Wertheim, M., 1999.  The Pearly Gates of Cyberspace: A 
History of Spacefrom Dante to the Internet.  London: 
Doubleday Book.  

 




