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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นจากความสนใจในเรื่องของภาพยนตร์และสื่อวรรณกรรมไซไฟ

และเรื่องของแนวคิด Retro Future (แนวคิดเกี่ยวกับโลกอนาคตที่เกิดจากในอดีต) ซี่งมีเนื้อหาหลัก
กล่าวถึงโลกอนาคตและการคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในช่วง  
ค.ศ. 1930 -1980 ผ่านการเคลื่อนไหวของแนวคิดและศิลปะที่พรรณนาถึงอนาคตโดยมีเค้าโครงมา
จากสภาพสังคมและสถานการณ์ในปัจจุบันของแต่ละยุคสมัย  ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อม เมือง 
สถาปัตยกรรม และอาคารที่พักอาศัย ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของในการศึกษานี้จะมุ่งศึกษาไปที่ปัจจัยของการมองภาพอนาคตในแต่ละยุค
สมัยและแนวคิดการออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีแนวคิดการออกแบบของ
โลกอนาคต ว่ามีงานสถาปัตยกรรมแบบใดบ้างที่มีแนวคิดเกี่ยวกับโลกในอนาคตและโลกในอุดมคติ  
(Utopia) เพ่ือน ามาศึกษาจัดหมวดหมู่และคัดเลือกเนื้อหาเพ่ือน าไปค้นคว้าต่อและศึกษาข้อมูล
เจาะลึกเกี่ยวกับด้านแนวคิด คุณลักษณะ องค์ประกอบ และรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมทั้งที่ถูก
สร้างและไม่ถูกสร้างจริง ซึ่งจะน าผลลัพธ์ที่ได้มาหาค าตอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและจุดเชื่อมโยง
เกี่ยวกับแนวคิด Retro – Future 

โดยผลลัพธ์ของการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยของแนวคิดและข้อจ ากัดของงาน
สถาปัตยกรรมที่มีพ้ืนฐานความคิด Retro-Future ว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธ์ในลักษณะ
ใดบ้างหรือไม่ และศึกษาเปรียบเทียบกับบริบทของความคิดในช่วงเวลาเดียวกัน  โดยเน้นไปที่
แนวความคิดที่มีชื่อเรียกว่า Metabolism เพ่ือท าความเข้าใจที่มา การเปลี่ยนแปลง และเหตุผลที่
แนวคิดของงานสถาปัตยกรรม Metabolism นั้นถูกสร้างออกมาเป็นงานจริงน้อยมาก ปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้ มีความเกี่ยวของกับแนวคิดโลกอนาคตของ Retro – Future ในแง่ใด และถูกน ามาพัฒนา
สัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมในยุคต่อมาอย่างไรบ้าง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

620220013 : Major (Architecture) 
Keyword : RETRO FUTURE, IDEAL ARCHITECTURE, ARCHITECTURE OF THE FUTURE, 
METABOLISM 

MR. WARANCHIT CHAENGKRAJANG : RETRO-FUTURISTIC ARCHITECTURE THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. JEERASAK KUESOMBOT 

This thesis originated from the concept of Retro Future appeared in literature 
and cinema. It refers to concepts about the future, predicting future situations which 
was a well-known concept during the 1930-1980. Retro Future also involves many 
branches of art, predicting the future based on current socio-cultural situations of each 
period. It was often manifested through architecture, dwellings, cities and our 
environment. 

The aim of this study is to inquire into the nature of concepts about the 
Future occurred in each period, that also reflected architectural and urban ideas. The 
research aims to study different types of architecture that bear upon concepts about 
the Future as well as Utopia, in order to categorize and understand them. Architecture 
and urban ideas as well as products related to the concept of Retro-Future will be 
studied. 

The result of this study is to try to understand the transformation of Retro-
Future concept that was manifested in different types of architecture. Focusing on the 
notion of Metabolism, the research aims to study its foundation, limitation as well as 
possibilities to be developed and transformed into architecture of later periods. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความสนใจในเรื่องของ Retro - Future (แนวคิดเกี่ยวกับโลกอนาคตที่เกิดจากมุมมองใน

อดีต) ว่ามีที่มาและแนวคิดมาจากอะไร ท าไมถึงได้เกิดความคิดและการมองภาพแบบนี้ และมีการตั้ง
ค าถามและสมมติฐานเกี่ยวกับโลกในอุดมคติในมุมมองและแนวคิดจากสังคมในอดีต โดยมีความสนใจ
เกี่ยวกับงานอาคารสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Retro 
– Future ซึ่งเหมือนอาคารเก่าท่ียังคงมีความล้ าสมัยเกินกว่าที่จะอยู่ในอดีตหรือปัจจุบัน  

 
วัตถุประสงค์ : 

- การรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกของการออกแบบที่ใช้แนวคิดของ Retro – Futurism ว่ามี
แนวคิดและเหตุผลว่าเกิดจากอะไร ท าไมการออกแบบแนวนี้ถึงได้เกิดขึ้นในยุดสมัยนั้น และ
ถูกสร้างไว้เพ่ือรับรองอนาคตในแบบใด 

- ศึกษาปัจจัยในการเกิดแนวคิด Utopia และ Dystopia 

- ศึกษาปัจจัยในการเกิดแนวคิด Metabolist Movement 

- ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบในการออกแบบ เมือง , อาคาร และ สิ่งปลูกสร้างใน
อนาคตโดยใช้แนวคิดของ Retro – Futurism / Metabolism 

 
ขอบเขตในการศึกษา : 
           รวบรวมข้อมูลทั้งในหนังสือและทางสื่อต่างๆ แยกเป็นสองหมวดคือเคสที่ไม่ถูกสร้างจริง เป็น
เพียงแค่แนวความคิด Concept ที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงศิลปะและสื่อต่างๆ กับอีกหมวดหมู่ ที่เป็นอาคารที่
ถูกสร้างจริง โดยน าตัวอย่างทั้งสองมารวบรวมและเปรียบเทียบกันเพ่ือหาข้อแตกต่างส าหรับการ
ออกแบบอาคารที่มีแนวคิด Retro – Futurism สร้างข้อมูล Time - Line เพ่ือรวบรวมข้อมูลในเชิง
ลึกเกี่ยวกับแนวคิด คุณลักษณะ และองค์ประกอบ ของงานสถาปัตยกรรมอนาคตในแต่ละยุคเพ่ือหา
ข้อแตกต่างขององค์ประกอบและจุดเชื่อม รวมทั้งค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยหลักของงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมอนาคตว่าเกิดจากที่มาและแนวคิดแบบใด และ ศึกษาลงรายละเอียดของแนวคิดจาก
สถานการณ์ ในแต่ละยุค ว่าในช่วงนั้นโลกมีสภาพเป็นอย่างไรจึงท าให้เกิดอาคารในอนาคตแบบนั้น 
 
ค าถามแรกเริ่มก่อนการศึกษาเนื้อหา: 

- จุดเริ่มต้นและที่มาของแนวคิด 
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- เหตุผลที่ท าให้เกิดการมองภาพอนาคตมนรูปแบบล้ าสมัย 

- Retro – Futurist เกิดข้ึนในช่วงเวลาใดในอดีต  

- องค์ประกอบและลักษณะส าคัญของ Retro – Futurist 

- แนวคิดการสร้างเมืองและสถาปัตยกรรมในอนาคต 
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บทที่ 2 
ความหมาย และ ค าจ ากัดความของ Retro – Futurism 

 
Retro – Futurism นั้นคือการเคลื่อนไหวของแนวคิด และ ศิลปะที่พรรณนาถึงอนาคตที่จะ

เกิดขึ้นเป็นการคาดการณ์และตั้งสมมติฐานถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ สามารถนิยามได้ถึงสิ่งที่
น่าหลงใหลส าหรับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นและแนวคิดเกี่ยวกับโลกในอุดมคติของอนาคตโดยเกิดขึ้นจาก
ยุคศตวรรษที่ 19 ค านี้มักถูกน าไปใช้กับงานศิลปะและ Pop culture และ art movement เกี่ยวกับ
โลกในอุดมคติของคนในยุคสมัยนั้น โดยมีเค้าโครงมาจากสภาพสังคมและสถานการณ์ในปัจจุบันของ
แต่ละยุคสมัย 

 
เมื่อเราพูดถึงการออกแบบย้อนยุคผู้คนจะคิดถึงแฟชั่นดนตรีโปสเตอร์สไตล์และแนวโน้มของ

ปี 1930 ถึง 1980 อย่างไรก็ตามเทรนด์แนวคิดโลกอนาคตนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง มันเป็น  เทรนด์ที่
ถูกสร้างขึ้นโดยนักเขียนศิลปินและผู้ก ากับภาพยนตร์ในอดีตและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนิยาย
วิทยาศาสตร์ ด้วยการผสมผสานของสไตล์ย้อนยุคสมัยเก่ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคต Retro - 
Futurism คือรูปแบบของระหว่างอดีตและอนาคต สะท้อนหลักในการสร้างสรรค์ศิลปะและ
เทคโนโลยีที่ตระหนักถึงสิ่งประดิษฐ์จินตนาการที่เหนือกว่าความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริง Retro - Futurism ยังปรากฏในโลกของแฟชั่น,สถาปัตยกรรมการออกแบบ,ดนตรี,วรรณกรรม
,ภาพยนตร์ และ วิดีโอเกม โดยเทรนด์และการเคลื่อนไหวของแนวคิดศิลปะย้อนยุคแห่งโลกอนาคตนี้
ถูกเรียกว่า  “ Retro - futurism (Retro - futuristic และ Retro - future) Future’s past ”  

 
Retro - Futurism คือแนวคิดท่ีพรรณนาถึงอนาคตที่จะเกิดในยุคก่อนหน้านี้ เหมือนเป็นการ

คาดการณ์และตังสมมติฐานในอดีตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้าง Retro -Futurism สามารถ
นิยามได้ว่าเป็นสิ่งที่เพ้อฝันถึงอนาคตที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงมาก่อน  แต่ด้วยแนวคิดและอุดมคติของ
อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองจากยุคศตวรรษที่19 ค านี้จึงมักถูกน าไปใช้กับโลกในอุดมคติและ Pop-culture 
โดย Retro - Futurism นั้นสร้างขึ้นจากแนวคิดที่มีต่อโลกอนาคต โดยต่อมามีหน้าที่แตกต่างกันใน
หลายประการและมีค าจ ากัดความหลายแบบ แต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปแต่รูปแบบที่นิยมกัน
มากถูกเรียกว่า Futurism คือการมองโลกในอุดมคติหรือเรียกว่าเป็นการมองภาพของความคิดในอุดม
คติที่มีต่อโลกอนาคตเลยก็ว่าได้ โดยประวัติศาสตร์ของแนวความคิด Retro - futurism นั้นคือ 
“ประวัติศาสตร์แห่งความคิด หรือระบบของความคิด และอุดมคติที่มีต่ออนาคตโดยที่เป็นการกระท า
ของความเชื่อ และจินตนาการ” โดยถูกตีความหมายออกมาได้หลากหลายชนิดและต่างที่มากันแต่
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เกิดจากแนวคิดเดียวกันคือเกิดจากอดีตที่จินตนาการและพูดถึงโลกอนาคต (Guffey, & Lenay, 
2014) 

 
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของแนวความคิดเกี่ยวกับโลกอนาคตที่เกิดจากมุมมองในอดีตต่าง

กระจัดกระจายและมีหลากหลายองค์ประกอบทางแนวความคิดเป็นอย่างมากเราสามารถพบรูปแบบ
ของแนวความคิดนี้ได้ในสื่อและหมวดหมู่ของงานหลายประเภทและมีส่วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน
โดยแนวคิดเกี่ยวกับ Retro Futurism ซึ่งองค์ประกอบที่มักปรากฏจะเป็น ในงานศิลปะ Pop-
Culture, งานวรรณกรรม science fiction, ภาพยนต์และอนิเมชันที่เกี่ยวของกับโลกอนาคต โดย
เนื้อหาและองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมา มักจะมีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นอยู่ของคนในยุค
นั้น ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ,วิทยาศาสตร์, พลังงาน และเทคโนโลยี โดยลักษณะส่วนใหญ่ของโครง
เนื้อหามักเกิดจากการคาดคะเนอนาคตความเป็นอยู่ของของมนุษย์ โดยอ้างอิงจากความเป็นอยู่ของ
สังคมในปัจจุบันท าให้เกิดจินตนาการถึงภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าควรจะมีอะไรบ้าง มนุษย์ควรไป
ไหนทิศทางไหน 

  
ART CONCEPTUAL (Futurist) ในแต่ละยุค 

 
แนวคิดของ Retro – Future ไม่ได้ถูกจัดไว้อย่างชัดเจนแต่เกิดขึ้นในช่วงของ 1920 – 1980 

โดยมีโครงสร้างของแนวคิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย โดยค าว่า “Retro - Futurism” นั้นอาจ
สรุปได้ว่าเป็น “อนาคตที่มองเห็นจากอดีตและอดีตที่มองเห็นได้จากอนาคต” แม้จะเป็นอนาคตที่ไม่ได้
เกิดข้ึนจริงเหมือนที่อยู่ในปัจจุบันแต่รูปแบบของการคาดการณ์อนาคตนั้นก็ไม่ได้เกิดจากการที่ถูกแต่ง
ขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุ แต่เป็นการตั้งสมมติฐานของสถานการณ์ของสิ่งต่างๆในขณะนั้นว่าจะมีการ
พัฒนาไปในรูปแบบใดในอนาคตโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย จึงท าให้ไม่มี
ช่วงเวลาที่ชัดเจน 
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ภาพที่ 2.1 : ภาพรวมของ Art Concept ในแต่ละยุค 

 
รูปแบบของแนวคิดถูกแสดงออกมาในงานศิลปะ สื่อสิ่งพิมพ์ และวรรณกรรมที่กล่าวถึงการ

คาดการณ์ถึงโลกอนาคต โดยจะมีเนื้อหาที่ไปในทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่างๆ พลังงานและ 
เครื่องจักร รวมไปถึงการคาดการณ์ของสถานการณ์ของโลกในอนาคต โดยเกิดอ้างอิงจากแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตร์และสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละยุค โดยเนื้อหามักเกี่ยวกับเมือง  ที่พักอาศัย และ
สภาพความเป็นอยู่ในอนาคต 

โดยงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแนวคิดของการ
คาดการณ์อนาคต และมีจุดเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในแต่ละยุคซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับโลก
อนาคตขึ้น ซึ่งในแต่ละยุคก็จะมีแนวคิดของอนาคตที่ต่างกันรูปแบบของงานออกแบบและ
สถาปัตยกรรมในอนาคตก็ต่างกัน 
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1920 - 1930 

 
ภาพที่ 2.2 : แสดงถึงโลกอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน จากแนวคิดในปี1925 

ที่มาของรูปภาพ : 
https://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/FUTURE_CITY/NEW_YORK_MODERN/walkthrou

gh_corbett.php 
 

ยุคที่เริ่มมีการใช้เครื่องจักร และการเริ่มเกิดตึกสูงท าให้ภาพอนาคตของ 1920 - 1930 เน้น
ไปที่อาคารสูงและระบบคมนาคมโดยเป็นยุคที่ประกอบไปด้วยตึกระฟ้ามากมายและยุคของศิลปะและ
งานสถาปัตยกรรมแบบ Art – Deco (อลังการศิลป์) ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดของการออกแบบแนว 
Streamline Moderne ซึ่งเป็นการออกแบบในอนาคตที่เกิดขึ้นในช่วง 1930 -1940 และพบมากใน
การออกแบบอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักรต่างๆรวมไปถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
ART DECO ( 1925 ) 

เป็นยุคที่มีการแพร่หลายของอลังการศิลป์ที่มีผลกับที่มีผลต่อศิลปะการตกแต่งเช่น 
สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการออกแบบอุตสาหกรรม 1925 – 1939 โดยเป็นการ
ออกแบบที่เน้นความอลังการและความยิ่งใหญ่ มักพบเห็นได้ตามอาคารส าคัญตามยุคสมัยและ อาคาร
ตึกระฟ้าในช่วง 1930 พบได้ตามเมืองหลวงหรือย่าน metropolis ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่และ
ความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 2.3 : Chrysler Building in New York City (1930) 

ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Deco 
 
STREAMLINE MODERNE (1930 - 1940) 
 

เป็นการออกแบบสากลที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาร์ตเดคโค ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1930 ซึ่งได้รับ
แนวคิดมาจากการออกแบบอากาศพลศาสตร์ ใช้รูปแบบจากเส้นโค้ง และแนวยาว ซึ่งถูกใช้ในการ
ออกแบบหลายอย่างนอกเหนือจากงานสถาปัตยกรรม เช่น รถ ของใช้ทั่วไป โทรศัพท์ ซึ่งในยุคนั้น
ดีไซน์เหล่านี้ต่างแสดงออกและตีความไปถึงความทันสมัยและอนาคต 
 

 
ภาพที่ 2.4 : แสดงถึงงานสถาปัตยกรรมแบบ Streamline Moderne 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.history.com/this-day-in-history/disney-mgm-studios-
becomes-disneys-hollywood-studios 
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ภาพที่ 2.5 : แสดงถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในยุค Streamline Moderne 

ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%B6rwagen 
 
1950 

 
ภาพที่ 2.6 : Self Driving Car 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.orientsoftware.com/blog/the-future-of-autonomous-car-
technology 

 
เป็นยุคที่มีแนวคิดต่อยอดมาจากช่วงปี 1940 ที่พูดถึงอนาคตที่ล้ าสมัยที่มีอาคารรูปร่าง

หน้าตาแปลก พร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตึกระฟ้า การคมนาคมและการใช้หุ่นยนต์อ านวย
ความสะดวกต่าง ภาพอนาคตที่เกิดขึ้นจากในปี 1950 จึงกล่างถึงสิ่งอ านวยความสะดวก หุ่นยนต์รับ
ใช้ รถยนต์ที่ไม่ต้องใช้มนุษย์ขับ และงานอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ท าเป็นหลัก ซึ่งยุค1950 – 1960 
อาจดูเป็นภาพรวมหลักที่ถูกพูดถึงและเกิดขึ้นในหัว เมื่อมีค ากล่าวถึง Retro – Futurism ซึ่งค่อนข้าง
เป็นภาพที่ชัดเจน ซึ่งท าให้รู้สึกเหมือนอยู่ระหว่างอดีตและอนาคตผสมไปด้วยกันอย่างชัดเจน 
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ภาพที่ 2.7 : หุ่นยนต์ในอนาคตจาก1950 

ที่มาของรูปภาพ : https://paleofuture.com/blog/2012/7/20/warehouse-robots-1950s-
future-amazon 

 
SPACE AGE 

ช่วงต้นปี 1950 เป็นยุคเริ่มต้นของยุคอวกาศ เป็นการออกแบบแนวอนาคตท่ีมีรูปแบบมาจาก
เครื่องบินและยานอวกาศ มีการออกแบบที่เน้นภาพลักษณ์และสีสันที่ดึงดูด ซึ่งเป็นเทรนด์และมี
แพร่หลายตามเมืองและสถานที่ต่างและน าไปสู่จุดเริ่มต้นของงานสถาปัตยกรรม Googie 
Architecture 
 

 
ภาพที่ 2.8 : Googie-style McDonald’s in Downey, California (1953) 
ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Googie_architecture 
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1960 

 
ภาพที่ 2.9 : แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ในอนาคต จากแนวคิดคนในยุค1960 

ที่มาของรูปภาพ : 
https://www.reddit.com/r/RetroFuturism/comments/5phqdg/1960s_soviet_city_of_th

e_future_brumistrov/ 
 
 

เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดซึ่งแตกต่างออกไปยุค 1920 – 1930 เพราะเริ่มมี
กระแสและอยู่ในช่วงของการออกแบบ Space age ที่เข้ามาแทนที่และรับช่วงต่อจากยุคท่ีเฟ่ืองฟูด้วย
งานออกแบบ Streamline Moderne ซึ่งในช่วงปี 1958 ถึง 1963 ถูกเรียกได้ว่าเป็น Golden Age 
of American Futurism เพราะเป็นยุคที่มีงานออกแบบยุคอวกาศไปทั่วทุกที่ และมีเหตุการณ์ส าคัญ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และอวกาศ ซึ่งรวมไปถึงการก่อตั้งองค์การนาซ่าในปี 1958 และมีการ
สร้างการ์ตูนอนิเมชั่น The Jetsons ในช่วงปี 1962 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกในอนาคตที่มีแนวคิดและ
ได้รับอิทธิพลจากยุค Space Age ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงท าให้เกิดภาพจ าของแนวคิด 
ของโลกอนาคตที่แตกต่างออกไป โดยมนุษย์เริ่มพักอาศัยอยู่บนท้องฟ้า และอาคารก็มีรูปร่างผิดหูผิด
ตาราวกับยานอวกาศ 
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ภาพที่ 2.10 : แสดงถึงภาพจากการ์ตูนอนิเมชั่น The Jetsons ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของอาคารพัก

อาศัยในอนาคตจากยุค 1960 
ที่มาของรูปภาพ :  https://thejetsons.fandom.com/wiki/Orbit_City 

 
 

 
ภาพที่ 2.11 : แสดงถึงภาพจากการ์ตูนอนิเมชั่น The Jetsons ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของอาคารพัก

อาศัยในอนาคตจากยุค 1960 
ที่มาของรูปภาพ :  https://thejetsons.fandom.com/wiki/Orbit_City 

 
Googie Architecture 
 

จากแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตใน1960 จึงท าให้เป็นยุคที่เฟ่ืองฟูของแนวคิดสถาปัตยกรรม 
Googie Architecture เกิดขึ้นที่อเมริกาเป็นหลัก ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมยุค Space Age 
โดยได้แนวคิดและการออกแบบที่ล้ าสมัยเหมือนอยู่ในอวกาศด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนยานอวกาศและ
ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่นอกโลกที่ค่อนข้างแปลกตาไปจากอาคารสถาปัตยกรรม
ทั่วไปในยุคสมัยนั้น 
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ภาพที่ 2.12 : อาคารของสนามบิน LAX ที่ LA,1961 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแนว Googie 

Architecture 
ที่มาของรูปภาพ : https://www.laconservancy.org/locations/theme-building-lax 

 
 
1970 
 

 
ภาพที่ 2.13 : แสดงถึงแนวคิดที่มีต่อโลกอนาคตในยุค1970 

ที่มาของรูปภาพ : https://grandmastery.co/2019/11/10/ 
 

เป็นยุคที่เริ่มมีการตระหนักถึงทรัพยากรบนโลกเริ่มลดเหลือน้อยลง รวมทั้งมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมก็ถูกท าลายมากขึ้น บวกกับผลจากการส ารวจอวกาศขององค์การ Nasa การส ารวจดาว
อ่ืนๆ , ดวงจันทร์ จึงท าให้เริ่มเกิดแนวคิดการสร้างนิคมอวกาศขึ้น ซึ่งเป็นยุคที่เริ่มมีแนวคิดของการตั้ง
ถิ่นฐานในอวกาศ เนื่องด้วยการคาดการณ์ปัญหาในอนาคตโดย Gerard O’Neill ที่กล่าวถึงสภาะของ
โลกในอนาคตที่ขาดแคลนทรัพยากร และปัญหามลพิษ ท าให้เริ่มคิดถึงวิธีการสร้างอาณานิคมและ
อาศัยในอวกาศ 
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แต่ในแง่ของงานสถาปัตยกรรมนั้นกลับเป็นยุครุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมแนว Post – War 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดยูโทเปีย ที่เป็นการออกแบบเพ่ือพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้มี
สถาปัตยกรรมอนาคตที่ล้ าสมัยเกิดขึ้นมากมายโดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทอย่างชัดเจนคือ 
Metabolism และ Brutalist 

 

 
ภาพที่ 2.14 : แสดงถึงงานสถาปัตยกรรมแบบ Metabolism 

ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower 
 

Metabolism (新陳代謝, shinchintaisha) เป็นงานสถาปัตยกรรมหลังสงครามของญี่ปุ่นที่
หลอมรวมแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมกับการเติบโตทางชีววิทยาที่สามารถสร้าง
ขยายและเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆ 

 

 
ภาพที่ 2.15 : แสดงถึงงานสถาปัตยกรรมแบบ Brutalist 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.gq.com/story/9-brutalist-wonders-of-the-
architecture-world 
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Brutalist architecture เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1950 ในสหราช
อาณาจักรและสหภาพโซเวียต การฟ้ืนฟูในยุคหลังสงคราม อาคาร Brutalist โดดเด่นด้วยสิ่งปลูกสร้าง
แบบมินิมอลลิสต์ที่แสดงวัสดุก่อสร้างเปลือยเช่นคอนกรีตและอิฐและองค์ประกอบโครงสร้างที่
มองเห็นได้มากกว่าการออกแบบตกแต่ง ที่มีแนวคิดมาจาก Modernist movement  

 
1980 
 

 
ภาพที่ 2.16 : ภาพอนาคตในปี1980 

ที่มาของรูปภาพ : https://sydmead.com/gallery/ 
 

เป็นยุคที่กล่าวถึงยุคอนาคตที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ Utopia และ Dystopia ซึ่งกล่าวถึงยุค
อนาคตที่เลวร้าย มลภาวะต่างๆ ปัญหาพลังงานและภัยพิบัติ ภาพอนาคตในช่วงปี 1980 นั้นจะดู
ค่อนข้างเลวร้ายว่าในอนาคตโลกอาจะเจอภัยพิบัติ ปัญหาการขาดทรัพยากร และมลพิษทางอากาศ  
ปัญหาจากนิวเคลียร์ ภัยพิบัติและเหตุจากสงครามที่จะเกิดในอนาคตของปี  1980 เมืองจะถูกแบ่ง
ออกเป็นเขตเสื่อมโทรมและเมืองบางส่วนก็อยู่ในโดมที่สามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งภาพในอานคต
ของปี1980 มักเป็นไปในทางที่เลวร้ายประชากรล้นโลก แต่ก็เป็นยุคที่งานศิลปะและงานเนื้อหา
เกี่ยวกับ Science Fiction เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่คนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ Star 
wars และ Blade Runner งานศิลปะเกี่ยวกับอนาคตของ Syd Mead ซึ่งเป็นนักออกแบบงานศิลปะ
และอุตสาหกรรมแนวอนาคต  
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ภาพที่ 2.17 : Blade Runner City Design by Syd mead 

ที่มาของรูปภาพ : https://sydmead.com/gallery/ 
 

การออกแบบงานศิลปะที่เกี่ยวกับอนาคตของSyd Mead ได้ผสมพสานแนวคิดของโลก
อนาคตในแต่ละยุคออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิด Retro – Futureที่มีลักษณะและ
โครงสร้างจากในอดีตแต่เป็นการสร้างขึ้นในอนาคต 

 

 
ภาพที่ 2.18 : Syd mead Car Design 

ที่มาของรูปภาพ : https://sydmead.com/gallery/ 
 
งานสถาปัตยกรรมจากภาพยนตร์เรื่อง Blade Runner ในปี 1982 ซึ่งตัวเมืองอาคารงาน

สถาปัตยกรรม และรถยนต์ลอยฟ้าในภาพยนตร์ล้วนถูกออกแบบโดย Syd Mead 



  16 

    
ภาพที่ 2.19 : Blade Runner (Behind the Scene) 

 
ผลลัพธ์การศึกษา Historical Survey 
 

Retro - Futurism: เหมือนกับเป็นช่วงเวลาอดีตที่จินตนาการถึงอนาคต ท าให้รู้สึกว่า retro- 
futurism เป็นเนื้อหาที่นิยมมากในเนื้อหากับนิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการ จะสังเกตว่า retro - 
futurism ไม่ได้เป็นไปในแง่บวกทั้งหมดซึ่งบางครั้งการคาดคะเนถึงเรื่องราวในอนาคตอาจมีทั้งด้าน
บวกและลบตามแนวคิดของ UTOPIAN และ DYSTOPIAN แต่ก็ยังกล่าวได้ว่าแม้ในแต่ละยุคสมัยจะมี
แนวคิดเกี่ยวกับอนาคตไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ในแต่ละยุคมีความคล้ายกันก็คือไม่ว่าจะในยุคสมัยไหน 
มนุษยชาติก็ต่างมองหน้า และวาดฝันไปยังโลกอนาคตว่าต่อจากนี้ในอนาคตของตัวเองและโลกจะเป็น
อย่างไร โดยจากข้อมูลที่ศึกษาพบว่าเรามักพูดถึงโลกในอุดมคติ และค าว่า Utopia และ Dystopia ก็
ได้ถูกน ามาพูดถึงโลกอนาคตอยู่เสมอ 
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UTOPIA & DYSTOPIA  
 

 
ภาพที่ 2.20 : Utopia & Distopia  

 
UTOPIA 

นิยามความหมายของค าว่ายูโทเปีย (Utopia) ได้รับการบัญญัติขึ้นครั้งแรกโดยเซอร์ โทมัส 
มอร์ (Sir Thomas More) นักกฎหมาย นักเขียน นักปรัชญา และรัฐบุรุษของอังกฤษ โดยมีรากศัพท์
มาจากภาษากรีกซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีที่แห่งใด (No Place)” จากนั้นถูกน ามาดัดแปลงด้วยการใช้
รากศัพท์แบบอังกฤษคือ Eutopia ให้ออกเสียงใกล้เคียงกับค าในภาษากรีก แปลว่า “ดินแดนที่ดี 
(Good Place)” (More, 1516) 

 
โดยส่วนหนึ่งของเนื้อหามีการบรรยายถึง "เกาะยูโทเปีย (The Island of Utopia)" ที่มีอาณา

เขตวัดโดยรอบยาว 200 ไมล์ ประกอบด้วย 54 เมือง โดยเมืองหลวงตั้งอยู่ตรงกลาง และมีการจัดสรร
ความเจริญ ตลอดจนโครงสร้างการปกครองที่ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเอง โดยมีความมั่นคงทางการค้าและการเกษตรหล่อเลี้ยงเมือง จนกลายเป็นต้นแบบของเมือง
ในอุดมคติที่เป็นแบบอย่างทางความคิดของคนในยุคต่อมา 
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ภาพที่ 2.21 : “Thomas More's Utopia - The Island of Utopia” 

ที่มาของรูปภาพ : http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/utopia-thomas-more.html 
 
UTOPIAN & DYSTOPIAN in Architecture 
 

Utopian Architecture โดยแนวคิดยูโทเปียมีอิทธิพลอย่างมากกับศิลปินและสถาปนิก
ในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และช่วงตอนต้อนของศตวรรษท่ี 20 เพราะเป็นยุคหลังจากโลกได้เผชิญกับภัย
พิบัติและความขัดแย้งกับสงคราม โดยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความเชื่อ
ที่ว่างานสถาปัตยกรรมสามารถแก้ปัญหาของโลกได้ 

 
Utopian to Dystopian Architecture การเกิดสถาปัตยกรรมดิสโทเปียนนั้นมีค าจ ากัด

ความถึง การไปไม่ถึงยูโทเปียน อาจนับได้ว่าเป็น Failed Architecture เพราะทั้งหมดนั้นเกิดจาก
ความต้องการของผู้ออกแบบที่น าแนวคิดของยูโทเปียมาใช้ แต่ไม่สามารถท าให้เป็นยูโทเปียนได้ อาจมี
ปัจจัยมาจาก บริบท ฟังก์ชั่นการใช้งาน และ สภาพแวดล้อม สภาพสังคมในตอนนั้น 
                   
 
ค านิยามความหมายของ Utopia ในแนวคิด Metabolism 

Utopia ในแง่มุมของ Metabolism นั้นกล่าวถึงการพัฒนาเติมโตก้าวหน้าของประเทศญี่ปุ่น 
หลังจากฟ้ืนตัวจากสงครามในปี 1945 ภายหลังกลุ่ม Metabolist Movement ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้าง Utopia โดยการคิดค้นรูปแบบของเมืองและอาคารขึ้นใหม่ โดยค านึงถึงเทคโนโลยีล้ าสมัย 
การเปลี่ยนแปลงและเติบโต ระเบียบสังคมที่ก้าวหน้า เป็นระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการเติบโตของ
เมือง 



  19 

Arata Isozaki : Project Japan (Metabolism talks) 

 
ภาพที่ 2.22 : Arata Isozaki 

ที่มาของรูปภาพ : http://architectuul.com/architect/arata-isozaki 
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บทที่ 3 
จ าแนกประเภทและจัดหมวดหมู่งานสถาปัตยกรรม (Categorized) 

                      
เข้าถึงส่วนเนื้อหาบทที่ 3 จะเป็นการจัดแยกประเภทงานสถาปัตยกรรมที่ค้นพบจาก

การศึกษาข้อมูลในส่วนของบทที่ 2 ซึ่งสามารถจัดหมวดหมูงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นได้ 4 ชนิดโดย
ขอบเขตของงานที่กล่าวมาทั้ง 4 ถูกแบ่งออกเป็น 2 Movement อย่างชัดเจน ซึ่งจะน าข้อมูลทั้งหมด
ที่ค้นพบมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ Timeline และ Case Study และขอมูลของสภาพสังคมในแต่
ละยุคว่างานสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีแนวคิดและรูปแบบมาจากอะไร 
 

 
ภาพที่ 3.1 : รูปแบบงานสถาปัตยกรรมทั้ง 4 แบบ 

 
ตามภาพที่ 3.1 ตัวงานสถาปัตยกรรมทั้ง 4 ประเภทที่ถูกกล่าวถึงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน

สถาปัตยกรรม Retro – Futurist นั้นมี 
1. Streamline Moderne ซึ่งอยู่ในยุคเฟ่ืองฟูของ Art – Deco 
2. Googie Architecture เป็นงานสถาปัตยกรรมจากยุดอวกาศในช่วงปี1950 
3. Brutalist Architecture งานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นจากยุคหลังสงคราม 
4. Metabolism ซึ่งเป็น Movement ของงานสถาปัตยกรรมในอนาคตที่ก่อตัวขึ้นเพ่ือพัฒนา

ประเทศหลังสงครามของญี่ปุ่น 
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ภาพที่ 3.2 : เปรียบเทียบไทม์ไลน์ 

         
จากภาพที่  3.2 นั้ นตัวงานทั้ ง  4 จะถูกแบ่ งตามช่วง เวลาอย่างชัด เจนซึ่ ง  Googie 

Architecture นั้นจะเกิดต่อเนื่องจากยุคของ Streamline Moderne และได้น าแนวคิดและรูปแบบ
บางส่วนมาปรับใช้ด้วยจึงจะเห็นได้จากในบางงานอาจมีรูปแบบและลักษณะคล้ายๆกัน และในส่วน
ของงานสถาปัตยกรรม Brutalist กับ Metabolism นั้นจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงแต่
แตกต่างกับที่รูปแบบของแนวคิดและบริบท 
 

 
ภาพที่ 3.3 : ยุคสมัยของงานสถาปัตยกรรมและจุดเชื่อมต่อ 
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จากภาพที่ 3.3 ตัวงานทั้ง 4 มีช่วงสมัยที่ต่างกันอย่างชัดเจนตัวงาน Streamline Moderne 
นั้นจะอยู่ในช่วงของก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ส่วนงานที่เหลือทั้งสามถูกจัดอยู่ช่วงของ Post – War 
ซึ่งเป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นหลังสงคราม และตัวงาน Brutalist ที่อยู่ในเขตของสหภาพ
โซเวียตมักถูกเรียกอีกชื่อว่า Constructivist Architecture โดยงานทั้งสี่สามารถแบ่งออกได้เป็นสอง 
Movement อย่างชัดเจนคือยุคของ Modern Decorative , Industrial Arts และ Modernist 
Movement 
 

 
ภาพที่ 3.4 : แบ่งยุคของงานอกแบบ 

 
สภาพสังคมในแต่ละยุค 
 
Streamline Moderne – Googie Architecture 

จากยุคช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองงานสถาปัตยกรรมสไตล์ Art- Deco และStreamline 
Moderne นั้นได้มีบทบทและเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งต่อมาถึง
ยุคหลังสงครามในช่วงของปี1960ซึ่งเป็นยุคทองของ American Futurism เลยก็ว่าได้การก าเนิดของ 
Googie Architecture นั้นมีส่วนของการต่อยอดแนวคิดของ Streamline Moderne ให้ทันสมัยขึ้น
ในยุคหลังสงคราม มีการคงสภาวะของยุคที่มีการเริ่มใช้งานเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่างๆเป็นหลัก 
แต่หลังสงครามก็คงสภาพของMetropolis น้อยลง ยุคที่เริ่มมีการใช้รถเพ่ิมมากขึ้น มีอุตสาหกรรม
รองรับและมีผู้ใช้รถเยอะขึ้น จึงไม่จ าเป็นต้องอยู่ใจกลางเมืองอีกต่อไป ธุรกิจส่วนใหญ่จึงถูกกระจายไป
ตามตัวเมืองและชานเมือง โดยสิ่งอ านวยความสะดวกทุกอย่างจะเน้นการเข้าถึงด้วยรถยนต์ หรือ
เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่นเซอร์วิสต่างๆที่เป็น Drive-In , Diner, Gas station งานออกแบบสิ่งต่างๆ
จึงมีรูปลักษณ์โดดเด่น แปลกตา โดยกล่าวถึงความเร็วและพลังงาน มีสีสันดึงดูดด้วยป้ายและไฟหลาก
สี พร้อมทั้งรูปทรงที่หยิบยืมมาจากลักษณะของยานอวกาศ 
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Brutalist Architecture – Metabolism 
เป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่อยู่ใน Modernist Movement และเป็นงานสถาปัตยกรรม

ที่ถ่ายทอดแนวคิดของ Utopian และ Dystopian โดยกล่าวถึงการฟ้ืนตัวหลังสภาวะสงคราม และ
ความเป็นอยู่ของสังคม 

โดยรูปแบบของสภาพสังคมตามรูปแบบของ Brutalist นั้นคือมีการฟื้นตัวจากสภาวะสงคราม 
เริ่มจากอังกฤษเป็นหลัก ยุคช่วงที่ทุนในการสร้างอาคารพักอาศัยค่อนข้างต่ า เน้นด้าน  ความเป็นอยู่ 
การพักอาศัยแบบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน เน้นไปที่สิ่งปลูกสร้างใหญ่โตที่รองรับความเป็นอยู่หลาย
รูปแบบ และเกี่ยวพันกับช่วงเวลาหลังสงครามโลก โดยเฉพาะอาคารพักอาศัยจ าพวก อพาร์ตเมนท์ที่
ต้องตอบสนองปริมาณคนจ านวนมาก การสร้างที่อยู่อาศัยทางตั้งท่ีจะให้ประโยชน์กับคนหมู่มาก 

ในส่วนของสภาพสังคมและจุดก าเนิดของ Metabolism นั้นการฟ้ืนตัวจากสภาวะสงคราม 
ในญี่ปุ่น โดนเน้นไปที่ความเปลี่ยนแปลงของเมืองและความเป็นอยู่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นยุคที่
พัฒนาเทคโนโลยีและฟ้ืนฟูเมืองไปด้วย แสดงถึงแนวคิดที่สามารถรองรับและปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ต่างๆ 
 
Brutalist 

ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม Brutalist นั้นค าว่า Brutalism นั้นมาจากค ากล่าวในภาษา
ฝรั่งเศส “Béton-brut” ซึ่งแปลได้ว่า “Raw Concrete” ซึ่งเป็นการแสดงถึงเนื้อแท้ของวัสดุที่ก่อรูป
อย่างตรวงไปตรงมาได้ชัดเจน อีกทั้งคอนกรีตเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสูงโดยใช้หล่อเป็นรูปทรงหรือสร้าง
รูปแบบพ้ืนที่ใดๆ ได้รวดเร็วและง่ายดาย มันจึงใช้น าเสนอแนวความคิดของผู้ออกแบบได้หลากหลาย 
และแสดงถึงความยิ่งใหญ่และยั่งยืนมักถูกใช้กับอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่ และเรื่องของความ
ยั่งยืนของตัววัสดุ ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ท่ีแข่งแกร่ง ตรงไปตรงมา ไม่เสื่อมโทรมไปตามยุคสมัย 

ตัวงานสถาปัตยกรรม Brutalist นั้นแบ่งออกเป็นสามประเทศหลักๆที่มีรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรม Brutalist ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
 
British Post – War 

การฟ้ืนตัวจากสภาวะสงคราม เริ่มจากอังกฤษเป็นหลัก ยุคช่วงที่ทุนในการสร้างอาคารพัก
อาศัยค่อนข้างต่ า  เน้นความเป็นอยู่ การพักอาศัยแบบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน เน้นไปที่สิ่งปลูกสร้าง
ใหญ่โตที่รองรับความเป็นอยู่หลายรูปแบบ 
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ภาพที่ 3.5 : London Brutalism 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.moderne-regional.de/tag/robin-hood-gardens/ 
 
French 
 

เกี่ยวพันกับช่วงเวลาหลังสงครามโลก อาคารพักอาศัยจ าพวกอพาร์ตเมนท์ที่ต้องตอบสนอง
ปริมาณคนจ านวนมาก เช่น Unite d’ Habitation โดย Le Corbusier ในปีค.ศ.1952 อาคารที่อยู่
อาศัยคอนกรีตขนาดใหญ่ส าหรับรองรับผู้อาศัยกว่า 1600 คน ที่สร้างให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยจาก
สงครามในฝรั่งเศส 
 

 
ภาพที่ 3.6 : Unite d’ Habitation 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.archdaily.com/85971/ad-classics-unite-d-habitation-le-
corbusier 

 
Soviet 
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ประเทศเกิดขึ้นจากสงคราม แต่ให้ความส าคัญกับเมืองและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ และน่าเกรงขามของสหภาพโซเวียต 

 

 
ภาพที่ 3.7 : Polytechnic Institute of Minsk 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.wegointer.com/2020/03/brutalist-architecture-buildings-
by-frederic-chaubin/ 

 
Metabolism 

พูดถึงยุคสมัยหลังสงคราม สถาปัตยกรรมและเมืองทุกอย่างพังราบ จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบเผาผลาญที่มีไว้เพ่ือให้สิ่งมีชีวิตสามารถใช้กระบวนการนี้สร้างพลังงานเพ่ือให้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ ตัว
สถาปัตยกรรมเองก็ใช้แนวคิดนี้เช่นเดียวกัน อาคารต่าง ๆ ที่เคยล่มสลายก็ต้องเกิดขึ้นใหม่  อาคารเม
ตาบอลิซึมนั้นมาจากการเปรียบเทียบกับชีววิทยาและธรรมชาติ: ต้นไม้ แกนกลางการไหลเวียนตาม
แนวตั้ง จะเป็นรูปแบบในโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นล าต้นจาก“ ล าตัว” (CORE) ถึง“ กิ่ง” (UNIT) โดย
Core มีอายุการใช้งานยาวนานในขณะที่หน่วยสามารถใช้แทนกันได้ เป็นงานสถาปัตยกรรมเน้นการ
ก่อ Unit และความ Flexible ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต 

โดยแนวคิดเริ่มต้นนั้นเกิดจากกลุ่ม Metabolist Movement ที่ประกอบไปด้วย Kenzo 
Tange แบะกลุ่มลูกศิษย์ใน Tange Lab ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว โดยเริ่มจากการน าเสนอแบบร่างของ
โคตรงการผังเมืองโตเกียวใหม่ในช่วงปี1960 โดยแนวทางของงาน Metabolism นั้นจะเป็นอาคารที่
เป็น Megastructure ที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่การออกแบบเมืองที่จัดวางหลายๆส่วนเข้ารวมไว้ใน
โครงสร้างเดียว จัดระบบโครงสร้างเป็น Core และ Units เพ่ือความ Flexible สามารถปรับปรุงและ
ต่อเติมได้ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นงานสถาปัตยกรรมที่เติบโตได้ในอนาคต 

ค าว่า Metabolism นั้นถูกหยิบยืมมาจากศาสตร์ของชีววิทยาที่กล่าวถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตคือการน ากระบวนการเปลี่ยนแปลงและสร้างใหม่น ามาใช้กับงาน
สถาปัตยกรรมและผังเมือง โครงสร้างใหม่ของเมืองใหม่ให้เหมาะสมกับวงจรชีวิตของพลเมืองซึ่ง
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หมายความว่าโครงสร้างต่างๆจะได้รับการออกแบบมาเพ่ือเติบโตแลเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต 
 
นิยาม Metabolism 
 

"ผมคิดว่าสถาปัตยกรรมไม่ใช่ศิลปะถาวรสิ่งที่สร้างเสร็จและคงที่ แต่เป็นสิ่งที่เติบโตไปสู่
อนาคตได้รับการขยายปรับปรุงและพัฒนานี่คือแนวคิดของการเผาผลาญ (เผาผลาญหมุนเวียนและรี
ไซเคิล)" 
: คิโช คุโรกาวะ 
 
บทสรุปการคัดเลือกเนื้อหาที่สนใจเพื่อน าไปศึกษาต่อ 
 

- เลือกจากความสนใจในแนวคิดของ Metabolism 

- การตีความหมายของเมืองและงานสถาปัตยกรรมเป็นการเจริญเติมโตของร่างกายและ
ธรรมชาติ 

- การวางแผนแก้ปัญหาของเมือง การสร้าง UTOPIA และการวางผังเมืองในอนาคต ที่สามารถ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ 

- ระบบการก่อสร้างที่ล้ าสมัย แบ่งออกเป็น Core & Unit 
 

แนวทางการคัดเลือกเนื้อหาที่สนใจและน าไปศึกษาต่อเกิดจากผลสรุปของการหาข้อมูลงา
สถาปัตยกรรมที่เกิดจากแนวของโลกอนาคตในแต่ละยุคซึ่งงานสถาปัตยกรรม Metabolism ได้สร้าง
ความประหลาดในและน่าทึ่งทั้งในทางแนวคิดและวิธีการก่อสร้าง แนวคิดที่มาจากระบบร่างกายและ
ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้น้อยมากเมื่อแทบกับรูปแบบอ่ืนที่ถูก
ค้นพบ อีกทั้งแนวคิดในการสร้างงานสถาปัตยกรรมมีการกล่าวถึงโลกในอนาคตที่ เป็นแนวคิดยูโทเปีย 
ที่สร้างสรรค์จากโลกหรือประเทศที่อยู่ในยุคดิสโทเปีย ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและเกิดค าถาม
มากมายเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม Metabolism 
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บทที่ 4 
ข้อมูลเจาะลึก Metabolism Architecture 

 

จุดเริ่มต้น 
แม้ว่าญี่ปุ่นจะฟ้ืนขึ้นจากความหายนะหลังสงครามได้รวดเร็ว แตเ่มืองต่างๆก็ถูกลบทิ้งและถูก

ท าลายไปเนื่องจากการทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยั้งในช่วงปี 1945 เรื่องของผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจาก
การท าลายที่อยู่อาศัยจ านวนมากเพ่ือความความอยู่รอดจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างเมืองและที่อยู่อาศัย
ขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว 

 
การก าเนิดของ METABOLISM นั้นเกิดขึ้นจากในช่วง 15 ปีหลังสงครามของญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจ

เริ่มเติบโตขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของเมืองในช่วงปี 1960 ได้มีกลุ่มสถาปนิกที่มีชื่อเสียงมาร่วมกัน
สร้างงานสถาปัตยกรรมที่ส าคัญของประเทศญี่ปุ่นที่น าเรื่องราวของการเผาผลาญและการเจริญเติมโต 
กลุ่มสถาปนิกญี่ปุ่นที่น าโดย เคนโซ ตังเกะ และกลุ่มลูกศิษย์ คิโช คุโรคาวะ, คิโยโนริ คิคุทาเกะ, ฟุมิฮิ
โกะ มากิ, มาซาตู โอซาก้า และคนอ่ืน ๆ ได้จัดท าการน าเสนองานที่เรียกว่า “Metabolism: 
Proposals for a New Urbanism” 
 

การก าเนิดของ Metabolist Movement 
ในช่วงปี 1930 ญี่ปุ่นเริ่มท าการสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา (The Greater East 

Asia Co-Prosperity Sphere) มาซึ่งในยุคนั้น มี แมนจูเรีย มองโกเลีย ประเทศไทย เวียดนาม ลาว 
เมียนม่า ฟิลิปปินส์ และ อินโดนิเซีย ซึ่ง ซึ่งการสร้างวงไพบูลย์นี้น าพาความเป็นไปได้อย่างน่าทึ่ง
ส าหรับสถาปนิกชาวญี่ปุ่นที่น ากลับมาพัฒนาประเทศตัวเองในยุคหลัง1930 แต่หลังจากนั้น ในเวลา
ต่อมา 10 ปีระเบิดปรมาณู ก็ได้ท าลายบ้านเกิดของพวกชาวญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งหมด ซึ่งหลังจากนั้นก็ถูก
ทางอเมริกา ควบคุมทางการทหารส าหรับผู้แพ้สงคราม ด้วยเหตุร้ายแรงจากการถูกโจมตีโดยระเบิด
ปรมาณูและพิษจากสงครามจึงท าให้ เมืองทั้งเมืองถูกเปลี่ยนจากเมืองที่มีแผนพัฒนาเมืองในอุดมคติ
ในปี 1930 กลายเป็นเมืองที่มีแต่เศษซากของชิ้นส่วนอาคาร กัมมันตภาพรังสีได้กระจายไปทั่วเมือง 
ได้รับความเสียหายและราบเป็นหน้ากลองทุกหย่อมหญ้า ปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงจาก utopia 
สู่ยุควันสิ้นโลกภายในเวลาอันสั้น 
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ภาพที่ 4.1: The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere 

ที่มาของรูปภาพ : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Greater_East_Asia_Co-

Prosperity_Sphere_1941.jpg 

        

การท าลายล้างจากพิษสงครามและระเบิดปรมาณูได้ส่งผลอย่างรุนแรงต่อประเทศญี่ปุ่นและ
กรุงโตเกียวมีสภาพที่ถูกท าลายไม่เหลือชิ้นดี ไม่เหลือแม้แต่พ้ืนดินที่จะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ได้ ทาง
รัฐบาลและเหล่าสถาปนิกต่างใช้เวลาหลายสิบปีเพ่ือคิดค้นและน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
โตเกียวและประเทศญี่ปุ่นอยู่หลายครั้ง 
 

 
ภาพที่ 4.2: สภาพของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกท าลาย 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.thwiki.press/wiki/Nuclear_winter 
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เมล็ดพันธุ์ของ Metabolism 
1955 The Wachsmann seminar 
ในช่วงแรกของยุคที่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนงานสถาปัตยกรรม post-war architectural ใน

ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสถาปนิกชาวต่างชาติและประเทศต่างๆ The Wachmann Seminar ได้ถูกจัด
ขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีสถาปนิก Konrad Wachsmann (ที่เคยร่วมงานกับ walter 
gropius ในปี1940) 

 

 
ภาพที่ 4.3: Konrad Wachman Spaceframe 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.atlasofplaces.com/architecture/usaf-aircraft-hangar/ 

 

เพ่ือมาสัมมนาเกี่ยวกับระบบโครงขนาดใหญ่ส าหรับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม  
Metabolist ก็ได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วยโดยการสัมมนาและ workshop ร่วมกันกินเวลา
ยาวนานถึงสองเดือนรวมถึงการเรียนรู้และสอนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับระบบการสร้างอาคาร  
Megastructure แบบใหม่ เทคนิคโครงสร้าง Spaceframe และเทคนิคแบบใหม่ของอาคาร 
prefabrication กลุ่ม Metabolist เห็นความเป็นไปได้ และสิ่งเชื่อมต่อระหว่างไอเดียแนวคิดของ 
Wachmann และความสามารถของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น 15ปีต่อมาโครงสร้างspace frame ขนาด
ใหญ่ของ Wachman ได้ถูกน ามาใช้เป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างของ big roof ที่ expo70 โดย Kenzo 
Tange 
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ภาพที่ 4.4: The Big Roof Expo70 kenzo tange 

ที่มาของรูปภาพ : 

https://storymaps.arcgis.com/stories/124619e6e4604b3ab39750b7d4429f52 

 

การรวมตัวของกลุ่ม Metabolist Movement  
 

จุดเริ่มต้นของการรวมตัวและก่อตั้ง Movement เกิดขึ้นในปี1958 ถึง 1960 การรวมตัว
ของมูฟเม้นในช่วงก่อน Design Conference ในปี 1960 Kenzo Tange ได้รวบรวมกลุ่มสถาปนิก
และเหล่าลูกศิษย์ที่มีความสามารถใน Tange Lab เพ่ือก่อตั้งกลุ่ม Metabolist Movement ขึ้นมา 
 

 
ภาพที่ 4.5: Kenzo Tange at Tange Lab 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.wikiwand.com/en/Kenz%C5%8D_Tange 
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1960 

ช่วงงาน Design Conference Noboru Kawazoe ไดพู้ดถึงไอเดียของ Metabolism โดยที่
มีกลุ่ม Metabolist Movements ให้ทั่วทั้งโลกเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีพ้ืนที่เพียงพอและมีศักยภาพ
มากพอที่จะสามารถสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าหากแม้ไม่มีพ้ืนดินที่จะสร้าง Metabolism จะปรับตัว
และสามารถสร้างได้บนพื้นที่ของตัวมันเอง 

 
Noboru Kawazoe ได้ กล่ าวถึ ง  Metabolism ในปี  1960 Metabolism : Metabolist 

Movement คือชื่อของกลุ่มที่สมาชิกแต่ละคนน าเสนอเกี่ยวกับงานออกแบบของโลกในอนาคต ผ่าน
ตัวอาคาร งานสถาปัตยกรรม และ illustrator โดยเหตุผลที่เราใช้ ระบบชีววิทยา และ ระบบ 
Metabolism เพราะเราเชื่อว่าการออกแบบและเทคโนโลยี ควรเป็นส่วนหนึ่งและมีลักษณะเหมือน
รูปแบบของระบบร่างกายมนุษย์ที่สามารถซ่อมแซม ย่อยสลาย และ ปรับปรุงตัวเองสร้างขึ้นมาใหม่ได้
จึงไดเ้ปรียบเทียบ ได้กับการน า Metabolism มาเป็นการน าเสนอการสร้างโลก สร้างเมือง และระบบ
สังคมขึ้นมาใหมผ่่านโปรเจ็คของเรา 

 

 
ภาพที่ 4.6: Kenzo Tange and Tange Lab 

ที่มาของรูปภาพ : https://radical-pedagogies.com/search-cases/a30-kenzo-tange-lab/ 

 

Metabolist , Metabolism 

 

ในปี 1959 คิคุทาเกะได้ค้นพบค าศัพท์ที่จะน ามาใช้และน่าสนใจกว่าค าว่า shinchitaisha (
新陳代謝)  ให้เหลือแค่ Taicha ซึ่งก็แปลว่า metabolism เช่นกันแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเพราะว่า 
ค าๆนี้ ไม่ได้แสดงออกถึง การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์  หรือการเปลี่ยนแปลงแบบที่กลุ่ม 
Metabolist ก าลังศึกษากันอยู่ 
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ภาพที่ 4.7: Metabolism Logo 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talk 

 

โลโก้ Metabolism ในปี 1960 ถูกออกแบบโดย Awazu Design โดยเปลี่ยนแปลงมาจาก
สัญลักษณ์ tomoe (เครื่องหมายจุลภาคหมุนวน)ซึ่งในรูปชิ้นส่วนที่สามจะเล็กกว่าสองชิ้นส่วนที่เหลือ 
ซึ่งหมายความถึงชิ้นที่เล็กที่สุด เหมือนเป็นลูกหลานของชิ้นใหญ่สุดทั้งสองอันซึ่งแสดงถึงการเกิดและ
งอกใหม ่
 

 
ภาพที่ 4.8: Tomoe Symbol 

ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Tomoe 
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ภาพที่ 4.9: เครื่องหมายจุลภาคใน Tomoe Symbol 

ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Tomoe 

 
โดยรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม Metabolism มีโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะ

สร้างโครงข่ายนิคมของเมือง (Colonization)บนพ้ืนที่ของตัวมันเองที่ถูกสร้างขึ้นเป็น (Artificial 
Ground) ซึ่งตรงกับค าพูดของ Noboru Kawazoe ที่ว่า “ถ้าหากไม่สามารถสร้างอาคารบนพ้ืนได้ 
หรือประเทศญี่ปุ่นไม่มีพ้ืนดินเพียงพอส าหรับการสร้างเมือง Metabolism จะปรับตัวและสร้างบน
พ้ืนที่ของตัวมันเอง” ซึ่งตัวงานถูกแบ่งเป็น Artificial Ground ที่ถูกสร้างบนพื้น , บนท้องฟ้า และ บน
น้ า 

 
ภาพที่ 4.10 : แผนภาพแนวคิดองค์ประกอบ Metabolism Architecture 

 

Tokyo Bay 1960 
หลังจากสงครามได้ท าลายเมืองโตเกียวจนหมดสิ้นท าให้กรุงโตเกียวอยู่ในสภาพที่สุดโทรม  

Tangeและ กลุ่ม Metabolist จึงได้เริ่มน าเสนอผังแม่บทส าหรับการพัฒนาอ่าวโตเกียวเพ่ือสร้าง และ
ฟ้ืนฟูโตเกียวขึ้นมาใหม่ โดยการน าเสนอแผนการฟ้ืนฟูอ่าวโตเกียวนั้นคือการใช้พ้ืนที่ในอ่าว เพ่ือสร้าง
เครือข่ายของเมืองขนาดใหญ่ และการคมนาคมขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นการเปลี่ยน จากอ่าวโตเกียว
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ขึ้นมาเป็นเกาะลอยน้ าโดยใช้โครงสร้างขนาดใหญ่โดยมีการเชื่อมต่อของทางด่วนลอยฟ้าท่าเรือ
บ้านเรือนอาคารส านักงานโรงงาน ยาวตลอดทางเรียกได้ว่าเป็นเมืองใหม่ท่ีเกิดข้ึนในทะเล 

และในช่วงปี1958 ถึง 1961 อ่าวโตเกียวได้ถูกน าเสนอแผนพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบหลาย
ครั้งผ่านสถาปนิกหลายท่าน โดยในระยะเวลา4 ปี ก็ได้มีการน าเสนอแบบการสร้างเมืองที่อ่าวโตเกียว
ถึง 10 แบบ 
 

 
ภาพที่ 4.11: Tokyo Bay plan 1958 – 1961 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talk 

 

 
ภาพที่ 4.12: Tokyo Bay plan 1961 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talk 
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Plan for Tokyo Bay 

Tange Lab ในปี1960 โดยผังแม่บทเมืองโตเกียนี้ถูกคิดค้นและออกแบบโดย Kenzo Tange 
และทีม Metabolist โดยมีแนวคิดจะสร้างเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่บนพ้ืนผิวน้ าทะเลของอ่าวโตเกียวโดย
มีโครงสร้างลักษณะคล้ายสะพานเป็นแกนหลักของเมืองที่ทอดยาว มีความยาวของแกนกลางตัวเมือง 
80 กิโลเมตร ตลอดทางข้ามอ่าวโตเกียว โดยที่แกนกลางมีตัวเชื่อมเป็นสะพานที่เป็นเหมือนกระดูกสัน
หลังของโครงการติดกันตลอดทางโดยมีความยาว 9 กิโลเมตรและประกอบไปด้วย Loop ถนนไฮเวย์
จะสามารถไปได้ทั่วถึงทั้งเมืองและข้ามฝั่งเอาโตเกียวได้  ประชากร 5,000,000 คนจะใช้ชีวิตอยู่ใน
ทะเลบนโครงสร้าง Megastructure ขนาดใหญ่ ที่ทั้งเมืองขยายและก่อตัวไปตามผิวน้ าของอ่าว
โตเกียว โดยแบ่งตามเขตต่างๆไปทั่วอ่าวโตเกียวที่มีระบบการคมนาคมที่ครบครันและเพียบพร้อม
ส าหรับประชากรทุกคน 

 

 
ภาพที่ 4.13: Tokyo Bay plan  

ที่มาของรูปภาพ : http://zeitgeist.jp/en/kenzo-tange-dentsu-headquarters-tsukiji-

redevelopment/ 

   

โดยทีมงานค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับผังแม่บทกรุงโตเกียว 1960 ส าหรับการสร้างเมืองโตเกียว
ว่าจะมีค่าใช้จ่ายถึง 18 ล้านล้านเยน ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 20 ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
ส าหรับการสร้างเมืองโตเกียวขึ้นมาใหม่ตามแนวคิดของ Metabolism 
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ภาพที่ 4.14: Tokyo Bay plan  

ที่มาของรูปภาพ : https://archeyes.com/plan-tokyo-1960-kenzo-tange/ 

 

 
ภาพที่ 4.15: Tokyo Bay plan  

ที่มาของรูปภาพ : https://archeyes.com/plan-tokyo-1960-kenzo-tange/ 
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ภาพที่ 4.16: Tokyo Bay plan  

ที่มาของรูปภาพ : https://archeyes.com/plan-tokyo-1960-kenzo-tange/ 

 

ในช่วงปีต่อๆมาก็ได้มีการน าเสนอโปรเจ็คต่อยอดจากแนวคิดผังเมืองของตังเกะ ซึ่งมีการ
เสนอแนวคิดของเขตและเมืองต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตโตเกียว 
 

The City in the Air, Arata Isozaki 
(Shinjuku , Japan, 1961) 

ในช่วงที่ท างานส าหรับแผนพัฒนาโตเกียว ในปี 1960 Isozaki ได้คิดค้นระบบโครงสร้างแบบ
ใหม่ ที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ megastructure เกี่ยวกับระบบ joint & core system ที่สามารถ
ขยายออกไปในแนวทางที่ต่างกันได้โดยที่ยังอยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันของทั้งเมือง ตัวระบบ joint 
& core system นั้นสามารถปรับเปลี่ยนและเพ่ิมลดได้ในอนาคตตามปริมาณของเมือง ที่อยู่อาศัย 
และประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ในเขตชินจูกุ แต่การออกแบบก็ต้องมีข้อจ ากัดเพราะว่าทุกอย่างต้องถูก
สร้างขึ้นโดยมีความสูงไม่เกิน 30 เมตร ด้วยกฏหมายควบคุมอาคารของโตเกียวมีก าหนดให้มีความสูง
ไม่เกิน 31 เมตร 

ตัวเมืองมีระบบการจัดการหลายชั้นระบบรถไฟฟ้า ไฮเวย์ ลิฟท์ที่สามารถขนส่งประชากรขึ้น
ไปตามชั้นต่างๆ มีระบบการคมนาคมส าหรับการเข้าถึงทุกส่วนของโครงการบ้านพักอาศัย และอาคาร
ต่างๆ ให้ลอยขึ้นเหนือเมือง Shinjuku 
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ภาพที่ 4.17 : City in the air Arata Izosaki  

ที่มาของรูปภาพ : https://www.archdaily.com/912738/the-city-in-the-air-by-arata-isozaki 

 

Helix City , Kisho Kurokawa 
(Tokyo, Japan, 1961) 

เป็นผังที่ถูกพัฒนาซิตี้ในปี 1961 นั้น เกิดจากการเพียงตัวของยูนิต อาคารพักอาศัยที่มี
ลักษณะเป็นเกลียวท ามีต้นแบบมาจากเซลล์ดีเอ็นเอของมนุษย์ซึ่งพอมีเซลล์หลายหลายเซลล์ประกอบ
เชื่อมกันหลายหลาย. ก็จะกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ลอยน้ าอยู่แล้วโตเกียว 
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ภาพที่ 4.18 : Helix City 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.kisho.co.jp/page/200.html 

 

 
ภาพที่ 4.19: Helix City  

ที่มาของรูปภาพ : https://www.moma.org/collection/works/621 
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Renewal of Tsukiji District. Kenzo Tange, 1 
การวางผังเมืองเขต Tsukiji ที่รวบรวมเครือข่ายอาคารพักอาศัย กับอาคาร office building 

ให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และขยายเติบโตเป็นเขตใหญ่ๆ 
 

 

 
ภาพที่ 4.20 : Helix City 

ที่มาของรูปภาพ : https://whitespacebkk.wordpress.com/2013/05/13/renewal-of-tsukiji-

district-and-the-metabolic-movement/ 
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Floating City , Kisho Kurokawa 
(Tokyo, Japan, 1961) 

เป็นโครงการกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ถูกสร้างเกาะกลุ่มกันบนพ้ืนผิวของแม่น้ าที่เชื่อมต่อไปถึง
สนามบินนาริตะ ตามผังเมืองโตเกียวที่ถูกออกแบบขึ้นมา การสัญจรถูกเชื่อมด้วยถนนที่อยู่ด้านบน
ของแต่ละยูนิตที่เกาะกันเป็นกลุ่มบนผิวน้ า ดังนั้นชั้นดาดฟ้าของทุกยูนิตจะเป็นถนนส าหรับเส้นางการ
สัญจรภายในโครงการและเชื่อมต่อไปยังที่อ่ืนๆ 

 

 
 

 
ภาพที่ 4.21 : Floating City 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.kisho.co.jp/page/199.html 
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Kiyonori Kikutake 
งานสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ รระหว่างสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติอากาศ

และท้องทะเล การหยิบยืมคุณลักษณะทางธรรมชาติมาปรับใช้กับการสร้างงาน สถาปัตยกรรม 
metabolism 
 
1958 Tower - Shaped community 

รูปแบบของกลุ่มอาคารพักอาศัยเป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 300 เมตรที่มียูนิคพักอาศัยแปะอยู่
รอบๆCoreของโครงการ 

 
ภาพที่ 4. 22 : Marine City Tower Shaped 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 

 

1958 The marine city 
The Marine city เป็นเมืองลอยน้ าที่สามารถเคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนได้  อาคารเป็น

แนวดิ่งลงไปภายในทะเลโดยมีระบบการสร้างเดียวกันกับ Tower – Shaped Community ที่มียูนิค
พักอาศัยแปะอยู่รอบ Core อาคารในแนวด่ิงใต้ผิวน้ าทะเล 
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ภาพที่ 4.23 : Marine City  

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 

 

Box type apartment (kisho kurokwa) 
งานออกแบบแคปซูลงานแรกของคุโรกาวะ Box - Type apartment ซึ่งเกิดขึ้นและถูก

ออกแบบในปี 1962 โดยเริ่มจากในช่วงปี 1958 คุโรกาวะได้เดินทางไปดูงาน Prefabrication house 
ที่มอสโควและได้น าแนวคิดอาคาร Prefabrication และ Housing Unit มาสร้างเป็นแคปซูลทั้งสี่ชนิด 
ซึ่งเป็นยูนิตที่ติดอยู่กับตัวคานอาคารที่เป็นแกนกลาง 
 



  44 

 
ภาพที่ 4. 24 : Box-Type Apartment 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 

 

และจากงานออกแบบ Box – Type apartment จึงได้น าแนวคิดของอาคารระบบการ
ก่อสร้างและระบบยูนิตพักอาศัยมาพัฒนาต่อเป็นโครงการ Expo’70 Takara Beautilion ซึ่งเป็น 
pavilion ที่ถูกสร้างจากแนวคิด Core&Unit Prefabrication 
 

 
ภาพที ่4.25 : Expo’70 Takara Beautilion 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.kisho.co.jp/page/211.html 
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Nakagin Capsule Tower / Tokyo / Kisho Kurokawa / 1972 
Nakagin Capsule Tower ตั้งอยู่ในเขตชิมบาชิของกรุงโตเกียว แนวคิดเรื่องการขยายตัว

ของเมืองหรือที่อยู่อาศัยที่ต้องพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนกลายเป็นคอนเซ็ปต์หลักในการออกแบบ  เป็น
ต้นต ารับของการสร้างโรมแรมแคปซูล 

 

 
 

 
Capsule plan 

ภาพที่ 4.26 : Nakagin Capsule Tower - Plan 
ที่มาของรูปภาพ : https://www.archdaily.com/110745/ad-classics-nakagin-capsule-tower-

kisho-kurokawa 
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ภาพที่ 4.27 : Nakagin Capsule Tower - Plan 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.archdaily.com/110745/ad-classics-nakagin-capsule-tower-

kisho-kurokawa 

 

การถอด ประกอบ กลายเป็นรูปแบบการสร้างหลักของผลงาน กว่าจะมาเป็นโรงแรมแคปซูล
แห่งนี้กระบวนการสร้างจึงเป็นการสร้างแบบ modular แต่ละส่วนประกอบขึ้นก่อนส่งเข้ามาใน
โตเกียวแล้วใช้เครนยกขึ้นมาประกอบกันแต่ละชั้นจนครบสมบูรณ์ ที่ส าคัญยังใช้เวลาน้อยเพราะ
เบ็ดเสร็จการก่อสร้างของอาคาร 13 ชั้นแห่งนี้ใช้เวลาเพียง 30 วัน 
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ภาพที่ 4.28 : Nakagin Capsule Tower  

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 

 

END OF METABOLISM 
จุดจบของแนวคิด Metabolism / ค าถามท่ีเกิดข้ึนหลังการศึกษา / ข้อสงสัยและบทสรุป 

 
หลังจากจบงาน Expo 70 กลุ่ม Metabolist Movement ก็ได้แยกย้ายไปท างานในแนวทาง

ตามท่ีตัวเองสนใจ และสร้างผลงานใหม่ๆขึ้นมา โดยพบอาคารสถาปัตยกรรม Metabolism ที่ถูกสร้าง
จริงขึ้นน้อยมาก จึงได้เกิดข้อสงสัยและข้อสันนิฐานหลังการศึกษา ขึ้นว่าเหตุผลใดที่อาคาร
สถาปัตยกรรม Metabolism ถูกสร้างข้ึนน้อยมาก 
 

และมีข้อสันนิฐานว่านี่อาจจะยังไม่ใช้จุดจบที่แท้จริงของงานสถาปัตยกรรม Metabolism แต่
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง โดยงานสถาปัตยกรรมและแนวคิดของกลุ่ม Metabolist 
Movement ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและเข้าไปอยู่ในงานรูปแบบอ่ืน หรืองานสถาปัตยกรรมที่อยู่นอก
ประเทศญี่ปุ่น 
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ข้อสรุปส าหรับข้อสงสัยที่จะน าไปหาผลลัพธ์ 
-  แนวคิดของ Metabolism นอกประเทศญี่ปุ่น 
-  การต่อยอดแนวความคิด การกลายพันธ์ของ Metabolism ทั้งในและนอกญี่ปุ่นว่าจนถึง

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบไปแบบไหนบ้าง 
- วิธีการก่อสร้าง องค์ประกอบของ Metabolism เหตุผลที่บางงานยังสร้างจริงไม่ได้ 
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บทที่ 5 
บทสรุปข้อสงสัยในการค้นคว้า 

 

จากข้อสงสัยและการสันนิฐานท้ายบทที่ 4 ซึ่งได้มีการสรุปทิ้งท้ายว่าจริงๆแล้วจุดจบของ 
Metabolist อาจยังไม่ใช่ในช่วงท้ายของ 1970 แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆงานสถาปัตยกรรมที่
ยังส่วนประกอบของแนวคิดงานสถาปัตยกรรม Metabolism ยังทิ้งเมล็ดพันธ์ไว้และได้ออกไปเติบโต
เป็นงานสถาปัตยกรรมชนิดอ่ืนนอกประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ การค้นหาค าตอบของค าถามที่ว่าท าไมงาน
สถาปัตยกรรม Metabolism ถึงได้ถูกสร้างจริงน้อยมาก มีข้อจ ากัดทางการก่อสร้างอะไรหรือไม่ ที่ท า
ให้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ หรือตัวงานสถาปัตยกรรมและแนวคิดได้ถูกพัฒนาและกลายเป็นงาน
อาคารในรูปแบบอ่ืน 
 

ข้อสงสัยที่จะน ามาหาค าตอบ 
-  แนวคิดของ Metabolism นอกประเทศญี่ปุ่น 
-  การต่อยอดแนวความคิด การกลายพันธ์ของ Metabolism ทั้งในและนอกญี่ปุ่นว่าจนถึง

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบไปแบบไหนบ้าง 
- วิธีการก่อสร้าง องค์ประกอบของ Metabolism เหตุผลที่บางงานยังสร้างจริงไม่ได้ 
 
โดยการหาข้อมูลของทางทฤษฎีข้อสันนิฐานและข้อมูลเจาะลึก เพ่ือหาค าตอบในข้อสงสัยและ

หยิบยกงานสถาปัตยกรรมมาท าการเทียบเคียงและวิเคราะห์เพ่ือหาจุดเชื่อมโยงของการพัฒนางาน
สถาปัตยกรรม Metabolism 
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ภาพที่ 5.1 : Metabolism 2.0  

ที่มาของรูปภาพ : https://www.designboom.com/architecture/muca-safaryan-

metabolism-2-0-the-city-above-the-city-01-06-2017/ 

 

Metabolism (Concept) Outside Japan 
           

งานสถาปัตยกรรมนอกประเทศญี่ปุ่นที่มีแนวคิดของ Metabolism ที่เกิดขึ้นจากสถาปนิก
ต่างชาติ ที่นอกเหนือจากกลุ่ม Metabolist movement โดยที่มีแนวคิดและองค์ประกอบเดียวกันกับ
งานสถาปัตยกรรม metabolism ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างของเมืองและกลุ่มอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ 

 
Yona Friedman, ville Spatiale, 1958 

ในช่วงปี 1958 ที่ฝรั่งเศสสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Yona Friedman มีแนวคิดที่คล้ายๆกับ
แนวคิด Metabolism ซึ่งเป็น Spatial city ขนาดใหญ่ที่ประกอบกันด้วย Modular เรียงตัวกันสูง
เหนือเมืองซึ่งมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามโครงสร้าง เหมือนก็เป็นเมืองที่สามารถปรับเปลี่ยน
ชิ้นส่วนแคปซูลหรือ Modular ของตัวเมืองได้ตลอด 
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ภาพที่ 5.2 : Yona Friedman, ville Spatiale, 1958 

ที่มาของรูปภาพ : http://www.yonafriedman.nl/?page_id=78 

 

Constant Nieuwenhuys, New Babylon,1958 
ในปี 1958 โปรเจ็คเมืองนิวบาร์บี้โลนเป็นความคิดที่ฝันเป็นอย่างมากในยุคนั้น เมืองนี้ถูก

ออกแบบและมีแนวคิดเริ่มต้นจากศิลปิน เป็นงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ถูกสร้างหรือคิดค้นโดย
สถาปนิก แนวคิดเมืองบาบิโลน หรือเป็นเหมือนการสร้างรวบรวมเมืองและlandscape ในหลายหลาย
ระดับรวมอยู่ในเมืองที่มีโครงข่ายและโครงสร้างเป็นระบบเดียวกันโดยแบ่งเป็นระดับเลเวลตามพ้ืนที่ 
แต่งงานท่ีนี่ก็เป็นเพียงแค่รูปแบบ concept เท่านั้นไม่ได้ถูกสร้างจริง 

 

 
ภาพที่ 5.3 : New Babylon 

ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/New_Babylon_(Constant_Nieuwenhuys) 
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The End of Metabolism (1973) 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี 1960 – 1970 ที่สามารถ
ยกระดับเศรษฐกิจ จนอยู่ในอันดับสองของโลก นายกรัฐมนตรีทานากะได้เผยแพร่แผนการส าหรับการ
รีโมเดลเกาะญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่ในปี 1972 
 

 
ภาพที่ 5.4 : Metabolism Project 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 

 

แต่วิกฤตการณ์น้ ามันของประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 1973 เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างมากมาย 
ท าให้ญี่ปุ่นที่ก าลังอยู่ในช่วงวิวัฒนาการและก าลังเติมโตต้องหยุดชะงัก โดยวิกฤตการณ์น้ ามันในช่วงปี 
1973 ถึง 1974ได้หยุดการวิวัฒนาการแผนพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศญี่ปุ่น ข้อจ ากัดทาง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยุคนั้นท าให้งานสถาปัตยกรรม Metabolismเกิดขึ้นได้ยาก และ
แผนพัฒนาญี่ปุ่นของ Tange ที่มีงบประมานสูงจึงถูกยกเลิกไป 
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ภาพที่ 5.5 : Japan Oil-Crisis 1973 

ที่มาของรูปภาพ : 

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/32ocio/frenzied_shoppers_scrambl

e_to_buy_toilet_paper_at/ 

 

Kenzo Tange และกลุ่ม Metabolist บางคนก็ได้หันเหความสนใจจากฝั่งญี่ปุ่นไปยังฝั่ง
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเนื่องด้วยประเทศเหล่านี้ ก าลังขยายตัวและความมั่นคงทางการเงิน
เศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น ด้วยรายได้จากการค้าขายน้ ามัน ซึ่งกลุ่มประเทศฝั่งตะวันออกกลางและอาหรับ 
ต่างหลงใหลในวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และแนวคิดงานสถาปัตยกรรม ซึ่งต้องการแนวคิดของ
สถาปนิกชาวต่างชาติน ามาพัฒนาประเทศ จึงน ามาสู่การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมและการวางผัง
เมือง ท าให้ในช่วงหลังปี 1973 งานสถาปัตยกรรม Metabolism ได้มีแนวคิดและงานสถาปัตยกรรมที่
เติบโตและถูกพัฒนาในกลุ่มประเทศตัวนออกกลาง 
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ภาพที่ 5.6 : Metabolism Project Nigeria 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 

 

ซึ่งมีค ากล่าวของ Kenzo Tange ที่กล่าวถึงสถานการณ์ในช่วงนี้ว่า “เป็นหน้าที่ของญี่ปุ่นที่มี
องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการก่อสร้างและการออกแบบ ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประเทศโลกที่
สามและประเทศที่ก าลังพัฒนาให้รู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรของพ้ืนที่ที่ตนเองมี” Kenzo 
Tange 1974 

 

 
ภาพที่ 5.7 : Kenzo Tange at Middle East 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
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Master Plan for Pilgrim Accommodation in Muna (Tange and Ekuan) 1974 
Masterplan กลุ่มที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับผู้แสวงบุญนับถือศาสนาอิสลามในประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ตั้งอยู่ที่หุบเขาทางตอนใต้ของกรุงเมกกะซึ่งห่างไปหากิโลเมตร เพ่ือท าพิธีฮัจญ์ และใช้
พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว โดยเมืองชั่วคราวแห่งนี้สามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ถึง 2 ล้านคน 

 

 
ภาพที่ 5.8 : Master Plan for Pilgrim Accommodation in Muna 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
 

ตัวอาคารเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ติดกับตัวเนินเขาซึ่งตัวสิ่งปลูกสร้างถาวรมีหน้าที่เป็นส่วน
อ านวยความสะดวกส าหรับพ้ืนที่พักอาศัยซึ่งโซนของพ้ืนที่พักอาศัยจะเป็นลานกว้างๆตรงกลางซึ่งจุคน

ได้ถึง 2 ล้านคนโดยเต็นท์ส าหรับพักอาศัยจะแยกกันเป็นยูนิต และกระจายไปทั่วทั้งเชิงเขา เต็นท์และ
ถุงนอน ห้องอาบน้ า ห้องน้ า แทงค์เก็บน้ า แทงค์เก็บก๊าซหุงต้ม เครื่องปั่นไฟ และระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆถูกยัดเข้าไปอยู่รวมกันในระบบโครงสร้างใต้เชิงเขา 
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ภาพที่ 5.9 : Master Plan for Pilgrim Accommodation in Muna 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
 

 
ภาพที่ 5.10 : Master Plan for Pilgrim Accommodation in Muna 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
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ภาพที่ 5.11 : Master Plan for Pilgrim Accommodation in Muna 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
 

Um Al Khanazeer Island tourism development project (Kisho Kurokawa) 1975 
แผนปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงแรมส าหรับนักท่องเที่ยวที่แบกแดดประเทศอิรักซึ่งเป็น

อาคารโรงแรมขนาดใหญ่ เป็นอาคารสูงที่มีระบบโครงสร้างเป็นอาคาร Prefabrication และประกอบ
ในแต่ละชั้นด้วยระบบของแคปซูลยูนิต 
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ภาพที่ 5.12: Um Al Khanazeer Island tourism development project 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
 

Floating Luxury Hotel (Kikutake) 1977 
โรงแรมลอยน้ าขนาดใหญ่ในซาอุดิอาระเบียของ Kikutake ที่เอาระบบโครงสร้างของการต่อ

เรือน้ ามาสร้างเป็นโรงแรม โดยโรงแรมขนาดใหญ่จะถูกสร้างให้เหมือนเรือและมียูนิทพักอาศัยจ านวน
มากอยู่บนโครงสร้างของเรือ มีระบบพลังงานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคครบครัน โดยไม่ต้อง
น าเข้าจากภายนอก 
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ภาพที่ 5.13 : Floating Luxury Hotel 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
 

2002 Qatar Project (Arata Isozaki) 
โครงการที่ยอดแนวคิดมาจากโปรเจ็ค City in the Air ที่ Shinjuku เมื่อปี 1961 ที่ไม่ได้ถูก

สร้างจริงน ามาต่อยอดและปรับเปลี่ยนเพื่อใช้กับงานงานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ที่ Qatar โดย
น าแนวคิดและระบบการก่อสร้างมาตอนยอดใช้กับอาคารทั้งสองหลัง 
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Qatar National bank : City in the air, pulled down to earth 
 

 

 
ภาพที่ 5.14 : City in the air, pulled down to earth 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.researchgate.net/figure/City-in-the-Air-by-Arata-Isozaki-
Source-Arata-Isozaki-Associates_fig7_45687112  

/Project Japan : Metabolism Talks 
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National library of Qatar : a single cluster in the air 
 

 
ภาพที่ 5.15 : City in the air, pulled down to earth 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.archdaily.com/912738/the-city-in-the-air-by-arata-isozaki 
/Project Japan : Metabolism Talks 

 

แนวคิด Metabolism ที่ถูกต่อยอดและพัฒนาต่อในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาและ
ทดลองจากแนวความคิดสู่การก่อสร้างจริง 
 

Kurokawa’s Capsule development  
ระบบการก่อสร้ าง  Prefabrication และระบบ Capsule unit ที เริ่ มจาก Box-type 

Apartment ได้ถูกพัฒนาต่อและน าไปสู่โครงการใหม่ๆที่น าระบบของแคปซูลมาใช้เป็นองค์ประกอบ
หลักของอาคาร โดยโปรเจ็คหลักที่ เราได้รู้จักกันก็คือ Box-Type Apartment 1962 , Takara 
Beautillion ,Expo 70 และ Nakagin Capsule Tower 1972 
 

 
ภาพที่ 5.16 : Box-Type, Expo 70 , Nakagin Capsule tower 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.kisho.co.jp/page/209.html /Project Japan : Metabolism 

Talks 
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จากโครงการที่กล่าวมา ตัวระบบแคปซูลก็ได้ถูกพัฒนาต่อและน าไปใช้กับรูปแบบของอาคาร  
Housing Unit และเป็นส่วนประกอบของอาคารขนาดใหญ่ Capsule Summer House 1973 , 
Capsule Village 1973 และ Sony Tower 1976 

   
ภาพที่ 5.17 : Capsule Summer House , Capsule Village , Sony Tower 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
 

โดยแนวคิดแคปซูลของ Kurokawa ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี1962 และได้ถูกปรับใช้ให้เข้ากับ
อาคารในรูปแบบต่างๆมาเรื่อยๆ 
 

Aquapolis, Okinawa Ocean Expo 75 (Kikutake)      
ในปี1975 Kikutake ก็ได้แสดงให้ทั้งโลกได้เห็นว่าแนวคิดของการสร้างเมืองลอยน้ า  

(Floating City) สามารถถูกสร้างจริงได้ ที่ Okinawa Ocean Expo 75 Kikutake ได้สร้างพ้ืนที่ลอย
น้ าขนาด 100 คูณ 100 ตารางเมตรและได้สร้างรูปแบบของแท่นขุดเจาะน้ ามันและลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ โดยได้น าเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีรูปทรงจากขวดที่ลอยน้ า โครงสร้างของการวิจัย 
Marine City เกือบร่วม20ปี ได้ถูกน ามาสร้างจริงและพิสูจน์ว่าแนวคิดที่จะสร้างเมืองลอยน้ าที่จะ
รับมือกับภัยพิบัติสามารถสร้างข้ึนได้จริง 
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ภาพที่ 5.18 : Okinawa Ocean Expo75 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
           

โดยแนวคิดนั้นได้ถูกพัฒนามาจากการออกแบบ Marine City : Hawaii Edition ที่ใช้การ
ทดลองระบบการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 5.19 : Marine City : Hawaii Edition 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
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Stratiform Structure Module , 1972-92 (Kikutake) 
ระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นรูปๆร่างอาคารพักอาศัยที่ก่อตัวเป็นเนินเขา ซึ่งตัวโครงสร้าง

ใหญ่ได้ก่อตัวและสร้างพ้ืนที่ส าหรับ รองรับยูนิตพักอาศัยที่เป็นบ้านพักสไตล์ตะวันตก ที่วางต่อกันเป็น
ชั้นๆไปตามโครงสร้างเนินเขาท่ีเกิดข้ึน 

 

 
ภาพที่ 5.20 : Stratiform Structure Module 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 

              

โดย Kikutake ออกแบบให้กลุ่มอาคารเนินเขาอยู่ตามถนนเส้นหลัก และครอบคลุมไปถึงตาม
แนวทางรถไฟที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเพ่ือลดปัญหาการเพ่ิมจ านวนของประชากรที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตและความสะดวกสบายการเข้าถึงที่พักอาศัยที่อยู่กับถนนเส้นหลัก 

 

 
ภาพที่ 5.21: Stratiform Structure Module on Countryside 

ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 
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ตัวระบบโครงสร้างที่ถูกคิดค้นขึ้นได้ถูกปรับปรุงพัฒนาเป็นเวลา 20 ปีและมีการสร้างโมเดล
ขนาด 1:1 เพ่ือทดสอบแรงสั่นสะเทืองของแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ไฟไหม้ 

 

 
ภาพที่ 5.22: Stratiform Structure Module 1:1 model 
ที่มาของรูปภาพ : Project Japan : Metabolism Talks 

 

อภิปรายผลการศึกษาบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุปของการค้นคว้า การหาค าตอบของข้อสงสัยและค าถามที่เกิดขึ้น 
-  แนวคิดของ Metabolism นอกประเทศญี่ปุ่น 
-  การต่อยอดแนวความคิด การกลายพันธ์ของ Metabolism ทั้งในและนอกญี่ปุ่น 
ว่าจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบไปแบบไหนบ้าง 
- วิธีการก่อสร้าง องค์ประกอบของ Metabolism เหตุผลที่บางงานยังสร้างจริงไม่ได้ 
 

แนวคิดของ Metabolism นอกประเทศญี่ปุ่น 
มีการค้นพบแนวความคิดเดียวกับ Metabolism นอกญี่ปุ่นจริงและสามารถพิสูจน์ได้ด้วย

ระบบแนวความคิดที่มีเหมือนกันด้วยระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ที่รวบรวมเมืองให้อยู่ในกลุ่มโครงสร้าง
เดียว โดยตัวเมือสามารถแบ่งกลุ่มและเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต เช่นเดียวกับแนวคิดของ  
Metabolism ที่รองรับการขยายตัวและภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
การต่อยอดแนวความคิด การกลายพันธ์ของ Metabolism ทั้งในและนอกญ่ีปุ่น 

ถึงแม้ว่ากลุ่มMetabolist จะแยกย้ายไปท างานตามแนวทางที่ตนเองสนใจหลังงาน Expo70 
แต่ในขณะเดียวกันก็ได้แสดงแนวคิดของตนออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งการสันนิฐานของผู้ท าการวิจัยก็
เป็นจริง เนื่องด้วยหลังจากวิกฤตการณ์น้ ามันในปี 1973 นั้นได้มีการสร้างงานสถาปัตยกรรม 
Metabolism ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งหลายงานก็เป็นการต่อยอดของแนวคิดที่ไม่ได้ถูก
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สร้างขึ้นในญี่ปุ่น และเป็นการแสดงออกถึงแนวทางและแนวความคิดของสถาปนิกแต่ละคน เช่น  
Kenzo Tange : ระบบเมืองและการสร้างนิคมขนาดใหญ่ , Arata Izosaki : เมืองและกลุ่มอาคารลอย
ฟ้า , Kisho Kurokawa : ระบบโครงสร้าง Prefabrication Core & Unit การปรับเปลี่ยนและต่อเติม
ในอนาคต และ Kiyonori Kikutake : แนวคิดเมืองลอยน้ า ระบบโครงสร้างที่มาจากแนวคิดของ
สิ่งมีชีวิตในทะเล และระบบการรับมือกับภัยพิบัติ จากข้อมูลนั้นได้พบว่าตัวงานสถาปัตยกรรมได้ถูก
เปลี่ยนแปลงและย้ายไปเติบโตในบริบทอ่ืนนอกประเทศญี่ปุ่น โดยที่มีการต่อยอดแนวคิดในบริบทอ่ืน
และน ากลับมาสร้างจริงในประเทศญี่ปุ่นด้วย 
 

วิธีการก่อสร้าง องค์ประกอบของ Metabolism เหตุผลที่บางงานยังสร้างจริงไม่ได้ และมีงานที่
ถูกสร้างจริงน้อยมากๆ 

ระยะเวลา , การปรับตัว , ปัญหาสงคราม , งบประมาณ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 
ด้วยปัญหาญี่ปุ่นอยู่ในช่วงที่ก าลังฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์น้ ามันจากการส ารวจพบว่า
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนผังกรุงโตเกียว 1960 ว่าจะมีค่าใช้จ่ายถึง 18ล้านล้านเยน ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งหมด 20 ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากและใช้เวลานานมากส าหรับการสร้างเมืองโตเกียวขึ้นมาใหม่ 
และงบประมาณในตัวอาคารทีถูกสร้างจริงในช่วงที่ญี่ปุ่นอยู่ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองท าให้ไม่สามารถ
ต่อเติมหรือขยายยูนิตของตัวงานสถาปัตยกรรม Metabolism ที่ถูกสร้างจริง เช่นระบบแคปซูลถอด
ประกอบของ Nakagin Capsule Tower ที่พบว่าตั้งแต่สร้างมาก็ยังไม่มีใครเคยทดลองใช้ฟังก์ชันนี้
เลย เนื่องจากเมื่อลองประเมินการถอดเข้าแล้วเสริมของใหม่เข้าไปแล้วมูลค่าการเปลี่ยนแคปซูลต่อ
ห้องสูงถึง 6.2 ล้านเยนเลยถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมต่อไปโดยไม่มีการบูรณะหรือต่อเติม 

 
ระยะเวลาและการปรับตัวของญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

บ่อยมาก ซึ่งด้วยความท่ีเจอกับภัยพิบัติบ่อยมากจึงเป็นประเทศรับมือและฟ้ืนฟูปรับตัวได้เร็ว มีการหา
วิธีการเพ่ือรับมือและปรับตัวตลอดเนื่องด้วยตัวงาน Metabolism ต้องใช้ระบบการก่อสร้างที่ทันสมัย 
และรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องใช้เวลานานในการทดลองเพ่ือการพักอาศัยจริง และ
รองรับภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการทดลองว่าจะสามารถสร้างและใช้งาน
ได้จริง ซึ่งกินเวลาไปนานมากๆ 

ปัญหาสงครามเกี่ยวกับน้ ามันในช่วง1980 - ปัจจุบันแม้จะเป็นประเทศที่เติมโตจากการค้า
ขายน้ ามันแต่ชาติอาหรับและตะวันออกกลางก็พบกับสงครามการขุดเจาะน้ ามันและการแย่งแข่งขัน
ของระบบท่อส่งน้ ามันที่ข้อพิพาทและปัญหาตลอดจนมาถึงยุคปัจจุบัน แม้จะมีการจัดการได้บางส่วน
แต่ก็ท าให้แนวคิดของ Metabolism ไม่ค่อยถูกค้นพบและสร้างจริงมานักในประเทศฝั่งตะวันออก
กลาง 
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ข้อเสนอแนะของการศึกษา 
บทสรุปมุมมองของงานสถาปัตยกรรม Metabolism และแนวคิดของ Retro – Future 

ความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของ Metabolism กับ Retro – Futurism การสร้างงาน
และอาคารเพ่ือรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับแนวคิดของ Retro – Future ที่คาดคะเน
อนาคตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆ จากการศึกษาในช่วงบทที่สองพบว่ามนุษย์มีแนวคิดและ
พยายามมองภาพไปยังอนาคตอยู่เสมอ ซึ่งสภาพที่เราอยู่ในปัจจุบันก็แตกต่างจากอนาคตที่คนในยุค 
1960 มองภาพในปัจจุบันเอาไว้ ผู้วิจัยมองว่า Metabolism ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งการตีความและ
คาดคะเนอนาคตของประเทศญี่ปุ่นที่พ่ึงผ่านพ้นจากภัยสงครามและก าลังพัฒนาประเทศในช่วงปี 60 -
70 ออกมาในรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่ขยายและเติบโตเพ่ือรองรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต และแนวคิดของ Metabolism ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในแพร่หลายในปัจจุบันอาจเป็นเพราะเราไม่ได้
อยู่ในสภาพสังคมที่เป็นไปตามแนวคิดของ Metabolism แต่เปลี่ยนไปตามแนวคิดของยุคสมัยที่พบ
เจอเหตุการณ์และเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีแนวคิดของโลกอนาคตในอีกแบบหนึ่ง ที่
เปลี่ยนไปจากมุมมองของ Metabolism 

 
ระบบโครงสร้างและการศึกษาวิทยานิพนท์ 

การศึกษาวิทยานิพนท์ฉบับนี้เกิดขึ้นจากความสงสัยและการตั้งค าถามเกี่ยวกับความสนใจใน
แนวคิดของโลกอนาคต โดยจะด าเนินไปตามระบบโครงสร้างของการเล่าเรื่องและการค้นหาค าตอบที่
มีจุดเริ่มต้นมาจากความสนใจหนึ่ง ที่น าไปสู่การพบเจอเนื้อหาใหม่ๆ การตั้งค าถามที่ต่อยอดจาก
ค าถามตั้งต้นน าไปสู่สิ่งที่ค้นพบจนมาถึงค าถามช่วงท้ายของการศึกษาโดยจะเป็นการไล่ตั้งค าถามกับ
ความสนใจและข้อสงสัยของผู้วิจัยที่พบเจอระหว่างค้นคว้าเนื้ อหาที่เกี่ยวของกับแนวคิด Retro – 
Future จนไปถึงเนื้อหาของงานสถาปัตยกรรม Metabolism ทั้งในทางแนวคิด การก่อสร้าง และ
ประวัติศาสตร์สถานการณ์ของสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย 
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