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ค�ำน�ำผู้แปล

.

ทุกเท้าก้าวของเราที่เดินไปในเมืองใหญ่ปัจจุบันนี้ ปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าเมือ่ เงยหน้าขึน้ มองท้องฟ้า เราจะได้เห็นบางสิง่ ทีช่ วน
ให้พิศวงงงงวย สายตาของเราน�ำพาเราไปสู่ค�ำถามบางประการ
แน่นอนสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออาคารบางหลัง แต่แน่นอนอีกเช่นกัน
ที่เราไม่อาจท�ำความเข้าใจมันได้เลยว่ามันคืออาคารประเภทใด
ในอดีต รูปทรงของอาคารสร้างความมัน่ ใจให้กบั สายตา
ของเรามากกว่านี้ เมือ่ เห็นยอดแหลม หลังคาสีสม้ แสด เรารับรูไ้ ด้
ในทันทีวา่ นัน่ คืออารามในพุทธศาสนาแห่งหนึง่ เมือ่ เห็นเสาธงสูง
และห้องเล็กห้องน้อยบนอาคาร เรามีความแน่แก่ใจได้เลยว่านั่น
คือโรงเรียนแห่งหนึง่ เราเติบโตมากับการรับรูแ้ ละก่อร่างจิตส�ำนึก
เกีย่ วกับรูปทรงอาคารอย่างสม�ำ่ เสมอตลอดชีวติ เรา แต่มชิ า้ นาน
เมื่อเราเติบโตขึ้น เดินทางมากขึ้น ออกไปนอกพ้นวัฒนธรรม
แต่กำ� เนิดของเรา จิตส�ำนึกทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปทรงอาคารของเราก็
สัน่ คลอน ห้างสรรพสินค้าบางแห่งในทวีปยุโรปมีลกั ษณะหน้าตา
ทรวดทรง สัดส่วน แทบไม่ตา่ งจากอารามในคริสต์ศาสนา ในขณะที่
สนามกีฬาของสโมสรฟุตบอลชั้นน�ำเมื่อมองจากภายนอกกลับ
ท�ำให้เรานึกถึงห้างสรรพสินค้าแทน ผนังกระจก ทางเดินแคบ
ที่น�ำไปสู่ความลี้ลับ เราคาดหวังว่าจะได้พบกับสินค้านานาชนิด
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เบื้องหลังทางเดินนั้น แต่สิ่งที่เราพบเมื่อออกเดินไปจนสุดทาง
กลับเป็นสนามหญ้าอันเขียวขจีแทน
สถาปัตยกรรมในปัจจุบันได้ละทิ้งรูปทรงที่เราคุ้นเคย
และแฝงอยู่ในจิตส�ำนึกแต่เดิมมาของเราไปเสียแล้ว เรากลาย
เป็นตัวละครหนึ่งของชนเผ่าเร่ร่อนที่ต้องท�ำความเข้าใจโลก
รอบๆ ตัวอย่างสม�่ำเสมอ คอนกรีต เหล็ก ไม้ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็น
วัสดุหลักถูกแทนที่ด้วยไททาเนียม พลาสติก ไฟเบอร์กลาส
อย่างไม่หยุดหย่อน ลองนึกภาพว่าเราก�ำลังมองไปที่พิพิธภัณฑ์
แห่งหนึ่งในเมืองบิลเบา ประเทศสเปน เรารับรู้มาก่อนว่ามันคือ
พิพิธภัณฑ์ แต่อะไรเล่าที่อวดแสดงอยู่ภายใน เราจินตนาการ
สิ่งนั้นไม่ได้ สถาปัตยกรรมในปัจจุบันละทิ้งรูปทรงอันคาดเดาได้
ทิ้งไป และเรียกร้องการเข้าไปในมัน ลึกลงไปในมัน เพื่อที่เราจะ
ได้มีประสบการณ์เฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับมัน
สถาปัตยกรรม: ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้จึงท�ำหน้าที่
แทบไม่ต่างจากคู่มือของคนในชนเผ่าเร่ร่อนที่ก�ำลังออกเดินทาง
พ้นจากพื้นที่อันคุ้นเคย ในแต่ละบท เราจะเข้าใจถึงวิวัฒนาการ
ของสถาปัตยกรรม ในแต่ละบทเรียกร้องเราให้ละทิ้งความเชื่อ
เกี่ยวกับรูปทรงที่แน่นอน และบอกให้เห็นถึงเหตุผลว่าความ
แปลกแหวกแนวนั้นมีที่มาอย่างไร น่าสนใจยิ่งว่าภายใต้จ�ำนวน
หน้าไม่กี่มากน้อยนี้ สถาปัตยกรรมฉบับพกพากลับท�ำหน้าที่
ของมันได้อย่างดีเยี่ยม
ส�ำหรับผู้อ่าน นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ การได้อ่านหนังสือ
สักเล่มที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเราคือสิ่งที่นักเขียน
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จ�ำนวนมากใฝ่ฝันถึง และแม้ว่ามันจะแลดูไม่ต่างจากหนังสือเชิง
วิชาการอืน่ ๆ ในชุดนี้ สถาปัตยกรรม: ความรูฉ้ บับพกพา กลับแฝง
ไปด้วยอารมณ์ขันจ�ำนวนมากซึ่งหมายถึงความเพลิดเพลินที่
เราจะเก็บเกี่ยวได้นอกจากสาระของมัน ดังนั้นขอให้ทุกท่าน
เพลิดเพลินและโปรดดูแลหนังสือในมือของท่านไว้ให้มนั่ เปิดมัน
อ่านบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่ท่านจะกระท�ำได้ในการเร่ร่อนไปในโลก
สถาปัตยกรรมครั้งนี้
อนุสรณ์ ติปยานนท์
มิถุนายน 2562

สถาปัตยกรรม
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A

Very Short Introduction

ข้าประจักษ์นักเดินทางจากแดนบรรพ์
ผู้จ�ำนรรจ์ถึง “ขายักษ์สลักหิน
ยืนสง่าท้าผืนทรายไร้กายสิ้น
มีใบหน้าอันแหว่งวิ่นอยู่ใกล้กัน
พักตร์นั้นจมอยู่ใต้ทรายครึ่งหนึ่ง
ดูถมึงทึงด้วยคิ้วขมวดมั่น
ปากย่นหยักยิ้มเย้ยเฉยเมยนั้น
ดูจะหมั่นบัญชามาช้านาน
ประติมากรผู้สรรค์สร้างช่างแหลมคม
ทุกอารมณ์ใช้ใจรับจับประสาน
มือเสกสิ่งอนินทรีย์มโหฬาร
ให้ดูปานมีชีวิตเป็นนิตย์ไป
บนฐานเท้าจารึกความไว้ตามนี้:
‘ข้าโอซีแมนดิอัสกษัตริย์ใหญ่
ผู้รังสฤษฏ์สิ่งสรรพ์อันเกรียงไกร
แม้นเทพไท้จักสิ้นหวังหลังยินยล’
อนิจจานอกเหนือจากซากเศษหิน
อันพังภินท์เปล่าดายในแห่งหน
วาลิกาเวิ้งว้างร้างผู้คน
แผ่ขยายไปจนสุดสายตา”1
(เพอร์ซี บิชชี เชลลีย์, Ozymandias, 1818)
1

ถอดความและเรียบเรียงเป็นบทร้อยกรองภาษาไทยโดย ภูมิ น�้ำวล
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อาคารก่อสร้างต่างๆ อาจจะเป็นสิ่งของที่มีราคาสูงสุดเท่าที่
อารยธรรมของมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น การสร้างอาคารให้ทัดเทียม
กั บ คู ่ แ ข่ ง หรื อ ผลงานในอดี ต อาจเป็ น การสิ้ น เปลื อ งแรงงาน
และเงินทองไปแบบเปล่าๆ ปลี้ๆ การพยายามเอาชนะคะคาน
อย่างมีค่าใช้จ่ายสูงลิ่วนั้นอาจแลดูเหมือนการกระท�ำที่ไร้ค่า
ทว่าอารยธรรมใดก็ตามที่ปฏิเสธการกระท�ำดังกล่าวมักไม่มี
ใครจดจ�ำ ทว่าอย่างน้อยก็ถูกลืมเลือนไปในทางประวัติศาสตร์
สถาปั ต ยกรรม ในขณะที่ อ ารยธรรมกรี ก หรื อ โรมั น ซึ่ ง มี สิ่ ง
ก่อสร้างทีห่ รูหรากลับด�ำรงอยูใ่ นความทรงจ�ำของมวลมนุษยชาติ
สิ่งก่อสร้างที่เป็นอมตะเหล่านี้ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นผ่านทาง
ชื่อเสียงอันเป็นอมตะซึ่งเป็นสาเหตุที่ดึงดูดใจให้เหล่าผู้มีอ�ำนาจ
ปรารถนาทีจ่ ะสร้างสรรค์ประจักษ์พยาน ทว่าเมือ่ กาลเวลาผ่านไป
ชั่วระยะหนึ่ง ทุกสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นก็ดูจะไม่ยั่งยืนอีกต่อไป
บทกวี Ozymandias อันเลื่องลือของเชลลีย์ (Percy Bisshe
Shelly) เผยให้เห็นถึงความเย้ายวนใจต่อการสร้างประจักษ์พยาน
และความเพ้อฝันของผู้สร้างที่ว่าตนนั้นจะได้รับการยกย่องไป
ตลอดกาล ความส�ำคัญประการหนึ่งของสถาปัตยกรรมก็คือ
มันแสดงให้เราเห็นว่าอะไรคือสิ่งส�ำคัญที่แท้จริงส�ำหรับเหล่าผู้
มีอ�ำนาจในอดีต ส่วนความส�ำคัญอีกประการก็คือ มันน�ำมาซึ่ง
ความเป็นไปได้ที่เราผู้มีชีวิตอยู่จะใช้ชีวิตในวิถีทางที่เหมาะสม
อีกทั้งอธิบายให้เราแต่ละคนเข้าใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรให้
ความส�ำคัญอย่างแท้จริงทั้งในฐานะปัจเจกและในฐานะสังคม
อารยธรรมแต่ละแห่งล้วนมีกลไกที่แตกต่างกันไปในการถ่วงดุล
ระหว่างการจัดหาสิ่งที่ดูเหมือนจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของ
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ผู้คนกับการก้าวพ้นขีดจ�ำกัดของความต้องการเฉพาะหน้าเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งซึ่งจะเป็นที่รู้จักส่งต่อไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง
หนังสือความรู้ฉบับพกพาเล่มนี้พยายามอธิบายให้
เห็นว่าสถาปัตยกรรมท�ำหน้าที่ตามที่มันถูกสร้างขึ้นได้อย่าง
ใดบ้าง อาคารทั่วไปเพียงแต่ปกป้องเราให้อบอุ่น ไม่ต้องทน
ต่อความหนาวเย็น อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับการด�ำรงชีวิตประจ�ำ
วันของเรา ส่วน “สถาปัตยกรรม” นั้นกลับมีมิติทางวัฒนธรรม
แฝงอยู่ หากเราเลือกจะใส่ใจมันอย่างถ่องแท้ ในบทที่ 1 นั้นเรา
จะได้รับการบอกเล่าว่าอาคารต่างๆ เกี่ยวข้องต่อการรับรู้ว่าเรา
เป็นใครอย่างใดบ้าง ส่วนบทที่ 2 นั้นจะน�ำเสนอให้เห็นว่าการที่
อาคารในวัฒนธรรมหนึ่งถูกสร้างให้แลดูคล้ายคลึงกันนั้นล้วนมี
จุดประสงค์เพือ่ น�ำเสนอสารบางอย่างแก่ “ผูท้ แี่ ปลความมันออก”
ได้อย่างลึกซึ้ง ในขณะที่บทที่ 3 เราจะได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ
ทีท่ ำ� ให้สถาปัตยกรรมแต่ละแห่งมีความส�ำคัญทางวัฒนธรรมกว่า
สถาปัตยกรรม
สาเหตุที่ท�ำให้บรรดานักโบราณคดีให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ ก็เพราะสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นล้วน
เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในหลายด้าน รูปแบบของอาคารจะบอก
ให้เราทราบถึงวิถที างทีผ่ คู้ นปฏิสมั พันธ์กบั มัน นัน่ ท�ำให้เราทราบ
ว่ามันเป็นที่รวมตัวของชนกลุ่มใดและกีดกันชนกลุ่มใด วัสดุที่ใช้
ก่อสร้างอาคารแต่ละหลัง ตลอดจนแนวทางในการใช้สอยวัสดุ
เหล่านั้นบอกอะไรเราได้มากมาย หินก้อนที่ใช้ก่อสร้างอาคาร
หลังนั้นหากน�ำมาจากสถานที่ไกล ย่อมแปลว่าสังคมนั้นมีระบบ
การขนส่งที่ดีเลิศ หรือมิเช่นนั้น หินต้องเป็นวัตถุที่มีความพิเศษ
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ส�ำหรับคนในสังคมดังกล่าว พวกเขาจึงยอมทุ่มเทแรงกายแรง
ใจเคลื่อนย้ายมันมา หรือหากเมื่ออาคารหลังนั้นก่อสร้างด้วย
โครงเหล็ก ก็แสดงว่ามันเป็นสิง่ ก่อสร้างในยุคสมัยใหม่ เพราะคน
โบราณย่อมไม่รู้จักการใช้เหล็กในการก่อสร้างเป็นแน่
อาคารและสิ่งก่อสร้างเป็นหลักฐานส�ำคัญที่บอกให้
เราทราบว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างในอดีต อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า
อะไรคือสิ่งส�ำคัญส�ำหรับคนในยุคปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากเรา
ยินยอมให้มีการตัดมอเตอร์เวย์ผ่านเขตชนบท นั่นแสดงให้
เห็นว่าเราให้ความส�ำคัญกับชนบทน้อยกว่าความต้องการใน
การเดินทาง ในฐานะปัจเจกชน เราแต่ละคนอาจมีการตัดสินใจ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ทว่ า ในฐานะของสั ง คมส่ ว นรวม เราต้ อ ง
พิจารณาข้อดีขอ้ เสียระหว่างการถ่ายเทกับการกระจุกตัวของเงิน
รวมถึ ง ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณากระบวนการต่ า งๆ ทางการเมื อ ง
เพื่อแสวงหาวิธีประนีประนอมความคิดที่แตกต่างเข้าด้วยกัน
ดู จ ากอาคารแต่ ล ะแห่ ง ที่ ร ายรอบเรา ในฐานะปั จ เจกชนเรา
ท�ำอะไรได้น้อยมากต่อการก่อสร้างอาคารเหล่านั้น แต่ในบาง
สถานการณ์ การรวบรวมทรัพย์สินและอ�ำนาจก็ช่วยให้ปัจเจก
ชนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ว่ากันว่าเมื่อจักรพรรดิ
ออกุสตุส (Augustus) แห่งจักรวรรดิโรมันเสด็จมาถึงกรุงโรม
อาคารทุ ก หลั ง นั้ น ก่ อ สร้ า งด้ ว ยอิ ฐ แต่ เ มื่ อ พระองค์ จ ากไป
อาคารทุกหลังล้วนก่อสร้างด้วยหินอ่อน กษัตริย์โอซีแมนดิอัส
[Ozymandias (ฟาโรห์รามเสสที่ 2)] นั้นก็ขึ้นชื่อว่าชอบให้มีการ
ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอันใหญ่โตโอ่อ่า อาคารต่างๆ ที่แลดูสวยงาม
และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้พบเห็นเมื่อถูกสร้างขึ้นจริง (ไม่ใช่
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แค่อยู่ในจินตนาการ) มันจะแสดงให้เห็นถึงนัยทางเศรษฐกิจ
และการเมืองควบคู่ไปกับนัยทางสุนทรียศาสตร์และอื่นๆ เช่น
เทคนิควิทยาการ อาทิ อาคารนั้นจะตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้หรือไม่
จะกันฝนได้หรือไม่ จะให้ความอบอุ่นได้เพียงพอไหม จะร้อนจน
เกินไปทีจ่ ะตอบสนองชีวติ แบบทีเ่ ราต้องการได้หรือไม่ กระทัง่ ว่า
เราอยากเป็นผู้ที่ได้อยู่อาศัยในอาคารหลังนั้นหรือไม่
ด้วยสาเหตุที่อาคารแต่ละหลังมีแง่มุมอันหลากหลาย
เช่นนี้ จึงจ�ำเป็นที่เราจะเลือกกล่าวถึงสถาปัตยกรรมจากแง่มุม
ใดแง่มุมหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ เช่น เราอาจให้ความสนใจไปที่
ประวัตศิ าสตร์ดา้ นเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยยึดถือเอาเรือ่ งราว
ของความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมเป็นหลัก เพราะวิธกี ารก่อสร้าง
แบบเดิมย่อมถูกแทนที่ด้วยวิธีการก่อสร้างที่ใช้เทคนิคซับซ้อน
ขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะเป็นความก้าวหน้าส�ำคัญๆ อย่างการประดิษฐ์
ซีเมนต์ การคิดค้นโครงสร้างโค้ง หรือการสร้างสรรค์อาคารรูปแบบ
ใหม่ๆ ซึง่ เป็นจริงได้ดว้ ยนวัตกรรมล�ำ้ ยุคเหล่านี้ ทว่าสิง่ ทีข่ าดหาย
ไปจากแนวทางการบรรยายเช่นนี้คือข้อเท็จจริงที่ว่า ณ ปัจจุบัน
มีอาคารเพียงไม่กี่หลังที่สร้างขึ้นด้วยวิทยาการล�้ำหน้าอาคาร
หลังอื่นๆ อาคารส่วนใหญ่เป็นเหมือนแค่สิ่งก่อสร้างธรรมดาๆ
ที่แม้ไม่พังทลายลงมา แต่ก็จะหมดประโยชน์เมื่อมีการคิดค้น
วิทยาการใหม่ๆ ขึ้น ผู้คนในยุโรปจ�ำนวนมากอาศัยอยู่ในบ้าน
เรือนทีก่ อ่ สร้างมาแล้วนานนับร้อยปี โครงสร้างโค้งทีเ่ ราพบในสิง่
ก่อสร้างของอาณาจักรโรมันเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผคู้ นในปัจจุบนั นีจ้ ดจ�ำ
อารยธรรมของชาวโรมันได้ แต่ไม่ใช่อาคารที่ประกอบขึ้นเป็น
โครงสร้างส่วนใหญ่ของเมือง อันทีจ่ ริงสิง่ ก่อสร้างแบบโรมันทีเ่ ป็น
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ที่รู้จักกันดีในสมัยเราก็เพิ่งเกิดขึ้นในยุคท้ายของจักรวรรดิโรมัน
ดังนัน้ จึงกลายเป็นว่าอาคารแบบนีไ้ ม่ได้เป็นทีร่ จู้ กั ในหมูช่ าวโรมัน
แม้แต่นักเขียนยุคโรมันที่เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมอย่าง
วิทรูเวียส (Vitruvius) ผูเ้ ขียนหนังสือหลายเล่มทีค่ นยุคเราคุน้ เคยดี
ก็ยังไม่รู้จักสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ด้วยซ�้ำเพราะเขาเกิดมาเร็วไป
เราอาจฉวยโอกาสละเลยไม่กล่าวถึงเทคนิควิทยาการ
หรือกล่าวถึงแต่พอสังเขปก็ยอ่ มได้ แต่นนั่ จะท�ำให้ประวัตศิ าสตร์
สถาปัตยกรรมกลายเป็นเพียงเรื่องราวของอาคารบ้านเรือนที่
มีรูปแบบหลากหลายเท่านั้นเอง การที่อาคารในรูปแบบหนึ่งจะ
เปลีย่ นแปลงเป็นอีกรูปแบบหนึง่ ได้นนั้ ต้องพึง่ พากาลเวลา ดังนัน้
ประวัตศิ าสตร์ในแนวทางแบบนีจ้ งึ ชวนให้ฟงั ดูคล้ายดังว่ารูปทรง
สถาปัตยกรรมแต่ละแบบต่างมีเจตจ�ำนงที่จะวิวัฒนาการและ
พัฒนาตัวเองอยู่ในตัว ประเพณีและวัฒนธรรมนั้นเปลี่ยนแปลง
ตนเองอยู่เรื่อยๆ อีกทั้งบรรดาสถาปนิกก็ไม่เคยหยุดทดลอง
แนวคิดใหม่ๆ บางแนวคิดก็ปรับปรุงจากแนวคิดเดิมๆ จากนั้น
ก็มีสถาปนิกคนอื่นๆ น�ำไปปรับปรุงตามวิถีทางของตน การ
ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมด้วยแนวทางดังกล่าวจึง
อาจท�ำให้เราหมกมุ่นอยู่แต่การวิเคราะห์รูปแบบของอาคารจน
หลงลืมข้อเท็จจริงที่ว่ามีเหตุผลในทางปฏิบัติอยู่เบื้องหลังการ
ก่อสร้างอาคารแต่ละหลัง รวมทั้งอาจท�ำให้เรามองข้ามประเด็น
ทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจ และหลายครัง้
ก็เป็นประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดเกี่ยวกับอาคารหลังนั้น นอกจากนี้
ยังมีข้อเท็จจริงอันซับซ้อนข้อหนึ่งที่ว่า การมองสิ่งต่างๆ ใน
ระยะใกล้และระยะไกลย่อมให้ภาพที่แตกต่างกันออกไป ความ
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เปลี่ยนแปลงที่เรามองว่ากินเวลานานหลายศตวรรษ แท้จริง
แล้วอาจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นฉับพลันทันใดในยุคสมัยนั้น
โดยปกติแล้วผู้คนมักไม่ปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในการท�ำสิ่งต่างๆ
กันง่ายๆ สิง่ ทีม่ กั เกิดขึน้ เมือ่ แนวคิดใหม่เข้ามาครอบง�ำสังคมคือ
คนรุ่นหนึ่งจะกลายเป็นคนแก่ตกรุ่นหมดสมรรถภาพ ในขณะที่
คนรุ่นเด็กกว่าซึ่งเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ๆ เหล่านั้นจะ
กลายเป็นก�ำลังส�ำคัญของสังคมแทน ดังนั้นการจะมองว่าความ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นไปอย่างช้าๆ หรือก้าวกระโดดจึงขึ้นอยู่
กับว่าเราเป็นผูม้ องทีอ่ ยูห่ า่ งจากช่วงเวลาทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด เพราะโศกนาฏกรรมทั้งหลายย่อมไม่
ต่างอะไรจากละครตลกเมื่อเรามองมันในระยะกระชั้นชิด
มีสถาปัตยกรรมจ�ำนวนมากในโลกนี้ที่ถูกสร้างขึ้นใน
เวลาอันใกล้และเวลาอันไกลโพ้น จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะ
รวบรวมสถาปัตยกรรมหมดนั้นมาน�ำเสนอได้ โดยเฉพาะใน
หนังสือความรู้ฉบับพกพา ผมจ�ำต้องคัดเลือกสิ่งก่อสร้างบางชิ้น
ที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่ผมต้องการจะเอ่ยถึง จุดมุ่งหมาย
ของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ เพื่ อ เปิ ด ความคิ ด และมุ ม มองเกี่ ย วกั บ
สถาปัตยกรรมให้ผู้อ่านได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมนั้นสามารถเป็น
หัวข้อที่สามารถพูดคุยและถกเถียงได้จากหลายแง่มุม แม้ว่า
บางทีมันอาจก่อให้เกิดความสับสนบ้างก็ตาม แต่ละบทของ
หนังสือเล่มนี้จึงกล่าวถึงประเด็นแตกต่างกันไป โดยผมน�ำเสนอ
สิ่งก่อสร้างบางชิ้นเป็นตัวอย่างประกอบข้อพิจารณาในบทนั้นๆ
หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้กล่าวถึงสิ่งก่อสร้างตามล�ำดับเวลา แต่เพื่อ
ให้ผู้อ่านเข้าใจล�ำดับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น ตอนท้ายของ
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หนังสือเล่มนีจ้ งึ มีลำ� ดับเวลาของสถาปัตยกรรมอยู่ อย่างไรก็ตาม
โปรดสังเกตว่าสถาปัตยกรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่างในแต่ละบท
มาจากยุ ค สมั ย ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ปั จ จุ บั น มากกว่ า ในอดี ต ทั้ ง นี้
ด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกคือ สิ่งก่อสร้างจากยุคใกล้
ยังมีหลงเหลือให้เราศึกษามากกว่าสิ่งก่อสร้างในอดีตอันไกล
อี ก ประการคื อ คนเรามั ก สนใจในสิ่ ง ใกล้ ตั ว มากกว่ า สิ่ ง ที่ อ ยู ่
ห่างไกลมากๆ หากผมพิจารณาพีระมิดในฐานะสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็น
ตัวแทนของอารยธรรมอันยืนยงมากว่า 3,000 ปี ในภาพรวมผม
ย่อมรู้สึกว่าเป็นการพิจารณาที่เหมาะสม แต่หากผมใช้หลักการ
เดียวกันกับทุกสถาปัตยกรรมทีม่ ขี นึ้ ตลอดช่วง 3,000 ปีทผี่ า่ นมา
ผมจะรู้สึกทันทีว่าเป็นเรื่องไม่ควรอย่างยิ่ง อีกทั้งยังชวนขบขัน
ด้วยซ�้ำไป คงดูตลกและน่าสมเพชหากใครจะใช้อนุสรณ์สถาน
เพียงแห่งเดียวเพื่อสรุปใจความส�ำคัญของสถาปัตยกรรมยุโรป
ทั้งหมด มหาวิหารหลายแห่งในยุคกลางอาจถือว่าเป็นอนุสรณ์
สถานขนาดใหญ่ในของยุคสมัยดังกล่าว แต่ผมเกรงว่าคงไม่เข้าท่า
เท่าใดนักหากจะถือว่าพวกมันเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยไปเลย
ล�ำดับเวลาทั่วไป
ภาษาในทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนั้นประกอบ
ไปด้ ว ยภาษาที่ มี อั ก ขระต่ า งกรรมต่ า งวาระในการชี้ ช วนให้
พิจารณารูปแบบอันหลากหลายของสถาปัตยกรรม จึงเป็นการ
สะดวกที่เราจะแบ่งอารยธรรมของมนุษย์ออกเป็นช่วงกว้างๆ
แม้มีข้อโต้แย้งว่าการแบ่งในลักษณะนี้อาจไม่ถูกต้องนัก แต่มัน

