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Paradigm = กระบวนทศัน์

เป็นคาํทีบัญญัติโดย โธมัส คูนห์ (Thomas Kuhn) ในปี 1962 หมายถงึกรอบความคิด
ทีอธิบายหรือควบคุมผลปฏิบัติหรือสิงต่าง ๆ ในยุคสมัยหนึง

อาจกล่าวได้ว่า กระบวนทศัน์ หมายถงึ แม่บท ของแนวความคดิของยุค
สมัย การอธิบายถงึกระบวนทศัน์มักอยู่ในรูปแบบทางนามธรรม หรือรูป
กระบวนการ 

ทงันีหากมีความคดิใด ๆ ทไีม่สามารถจัดอยู่ในกรอบตามแม่บท ของยุค
สมัยได้ อาจนาํไปสู่การเปลียนแปลงทเีรียกว่า 
การเปลียนแปลงกระบวนทศัน์ (Paradigm shift) ไปสู่ทศันะแม่บทใหม่

Paradigm = กระบวนทศัน์

การมองประวัตศิาสตร์แบบเส้นตรง ทาํให้เกดิการแบ่งกระบวนทศัน์ตาม
ยุคสมัย เช่น 

กระบวนทศัน์ดกึดาํบรรพ์ (Primitive paradigm)

กระบวนทศัน์โบราณ (Ancient paradigm)

กระบวนทศัน์ยุคกลาง (Medieval paradigm)

กระบวนทศัน์สมัยใหม่ (Modern paradigm) 

กระบวนทศัน์ปัจจุบัน หรือกระบวนทศัน์ร่วมสมัย (Contemporary paradigm)

Paradigm shifting to Modernity

ในรายวชิานีเราจะเน้นเนือหาของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สถาปัตยกรรม
หลังสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
เราจงึเน้นทกีารเปลียนกระบวนทศัน์สู่ยุคสมัยใหม่ 
และการเปลียนกระบวนทศัน์ “พ้น” สมัยใหม่ 

ในช่วงสัปดาห์ท ี1-6 จะเป็นการกล่าวถงึสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

ในช่วงสัปดาห์ท ี7-11 จะกล่าวถงึสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่ และ

ในช่วงสัปดาห์ท ี12-16 จะกล่าวถงึสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

ในสัปดาห์นีจะเน้นทกีารเปลียนแปลงกระบวนทศัน์สู่ยุคสมัยใหม่

Paradigm shifting to Modernity

Modernity / Modernism / Modern
Modernity = ความเป็นสมัยใหม่

Modernism = ผลผลิตหรือโครงการของความเป็นสมัยใหม่ บางครังมีการ
แทนกันด้วยคาํว่า Modern + n. เช่น Modern architecture, Modern art ถือ
ได้ว่าเป็นโครงการหนึงของความเป็นสมัยใหม่

อย่างไรก็ตาม ผลงานบางชินทถูีกเรียกว่า “Modernism” นันเป็นการเน้นว่าเป็น
ผลงานทเีป็นผลผลิตของความเป็นสมัยใหม่ ถึงแม้ว่าอาจจะเกิดอยู่ภายใต้
กระบวนทศัน์หลังสมัยใหม่ 

Marcos Vitruvius Pollio
(84BC – 14AD)

วิทรูเวียส (Vitruvius) เป็นวิศวกรและสถาปนิกชาวโรมนั ผูเ้ขียน

หนงัสือ De architectura libri decem (The Ten Books on 
Architecture) ซึงนบัไดว่้าเป็นงานเขียนทีว่าดว้ยเรืองราวเกียวกบั
สถาปัตยกรรมเลม่แรก ๆ ของโลกเท่าทีสามารถหาหลกัฐานได้

De architectura ไดร้บัการอา้งถึงในวงการประวตัิศาสตรแ์ละทฤษฎี

สถาปัตยกรรมอยา่งกวา้งขวา้งจนในช่วงศตวรรษที 19 
De architectura ถึงแมจ้ะไดถู้กแปลความว่าเป็นหนงัสือ แตจ่ริง ๆ แลว้ถูก

เขียนในลกัษณะของมว้นกระดาษจารึก 10 มว้น
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Buildings 

Public

Education of the architect ……. Book 1
Book 2Evolution of architecture ………

Book 3Temples …………………………
Book 4Types of temples, the orders ...

Book 5Communal building, theatre ….

Book 6The private house 

Environments ……….. 

Machines ………………………………………………………..….

Private
Book 6The private house ……………..

Book 7Materials ………………………..

Book 8Water ……………………………

Book 9Sundials …………………………

Book 10

Vitruvian Concepts of Architecture

ข้อความสาํคญัของวทิรูเวียสได้แก่ กฎเกณฑ์สมประการทผีสานขึนเป็นงาน
สถาปัตยกรรม

ความมันคง (“Firmitas” / durability / Firmness)

ความสะดวกสบาย (“Utilitas” / convenience / commodity)ความสะดวกสบาย ( Utilitas  / convenience / commodity)

ความงาม (“venustas” / beauty / delight) 

The birth of architect

The concept of architect (Architectus / Architéktõn)
The 9 disciplines needed for architecture: 

Writing / drawing / geometry / history / philosophy / music (acoustics) / 
medicine (healthy environments) / law (building codes and make contracts) / 
astronomy (sundials) 

The Vitruvian Man

Da Vinci’s Vitruvian Man

Leon Basttista Alberti
(1404-1472)

อัลเบอร์ต ิ(Alberti) เป็น นักเขียน จติรกร ช่างปัน สถาปนิก นักคณิตศาสตร์ 
นักทฤษฎีศลิปะสถาปัตยกรรม เรียกได้ว่าเป็น Universal man ในยุคฟืนฟู
ศลิปวทิยาการ

ผลงานทมีีชือเสียงของเขาได้แก่ De re aedificatoria (On the art of Building ( g
in Ten Books หรือเรียกว่า Ten Books of Architecture) 

Alberti’s six elements of architecture: 

Region/ Site/ Division of spaces (Planning)/ Walls/ Roofing/ Openings

Outside Buildings Inside-outside 
relationship

Filarete
(1400-1469)

ชือจริง Antonio di Pietro Averlino หรือรู้จกักันในนาม Filarete (Lover of 
virtue) มีงานเขียนในเชิงทฤษฎีสถาปัตยกรรม Treatise on Architecture ซึง
เขียนเป็นภาษาอิตาลี (วิทรูเวียส และ อัลเบอร์ตเิขียนเป็นภาษา Latin) 

Andreas Palladio
(1508-1580)

ปาลลาดโิอ (Palladio) เป็นสถาปนิก ผู้เขียนหนังสือ Quattro Libri dell’ 
Architecttura (The Four Books of Architecture) มีแนวคิดในการเน้นความ
ผสานกลมกลืนทงัในผัง รูปด้านอาคาร และพนืทภีายใน
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นิโคลาส โคเปอร์นิคัส (Nicholas Copernicus, 1473-1543) นําเสนอทฤษฎีโลก
กลม และเสนอว่าดวงอาทติย์น่าจะเป็นศูนย์กลาง

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei, 1564-1642) ได้เสนอว่าวัตถุมีคุณสมบัตเิชิง
ปฐมภมิู (Primary quality) ได้แก่ ขนาด รูปร่าง นําหนัก และตาํแหน่ง และ
คุณสมบัตเิชิงทุตยิภมิู (Secondary quality) ได้แก่ สี รสชาต ิและกลิน โดยกา
ลิเลโอให้ความสําคัญกับคุณสมบัตเิชิงปฐมภมิู เพราะมีลักษณะเป็นภววิสัย 

เรอเน เดการ์ต (René Descartes,1596-1650) เป็นเจ้าของข้อความเดด็ “ฉัน
คิดจงึมีฉัน” (Cogito ergo sum, I think. Therefore I am) แนวคิดนีเป็นการเน้น
ทวิภาคระหว่าง “กาย” กับ “จติ” และเป็นต้นกาํเนิดของตรรกะแบบ “นิรนัย” 
(Deduction) โดยมองเหน็ว่าจะต้องมีการตงัมูลบทซึงเป็นความจริงแท้เสียก่อน 
แล้วจงึมีการพสูิจน์ปัญหาทสีงสัยเพอืให้แน่ใจว่าได้ความจริงทุกขันตอน

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon, 1561-1626) มีแนวคิดแบบประจกัษ์นิยม
หรือประสบการณ์นิยม (Empiricism) แย้งวิธีคิดตรรกะแบบ “นิรนัย” แบบ
เหตุผลนิยมไม่สามารถนําไปสู่ความจริงแท้ได้ เพราะมนุษย์ไม่ได้มีมโนทศัน์
หรือความจริงแท้ประทบัในจิตอย่างทเีดการ์ตกล่าวไว้ แต่มนุษย์จะเริมมี
ความรู้เมือผ่านประสบการณ์จริง (“ประจกัษ์”) แล้วเท่านัน เบคอนเสนอวิธี
แบบ “อุปนัย” (Induction) ซึงเป็นการสรุปจากการสังเกตรวบรวมข้อเทจ็จริง
ต่าง ๆ ซึงตรงข้ามกับวิธีแบบ “นิรนัย” ของเดการ์ตตาง ๆ ซงตรงขามกบวธแบบ นรนย  ของเดการต

เซอร์ไอแซค นิวตนั (Isac Newton, 1642-1727) ได้ใช้วิธีแบบ “อุปนัย” ในการ
พสูิจน์สมมตฐิาน ด้วยหลักฐานเชิงประจกัษ์จาํนวนมาก จนเกิดความเชือว่ามี 
“กฎสากลในธรรมชาต ิ(universal laws of nature)” ทอีธิบายส่งต่าง ๆ ได้ เขา
มองว่าวัตถุและศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ สามารถแยกย่อยเป็นหน่วยพนืฐาน
ภายใต้กระบวนการลดทอน (reductivity) 

Claude Perrault
(1613-1688)

เปรอลต์ (Perrault) เป็นสถาปนิกคนแรก ๆ ทปีระยุกต์แนวคดิเชิง
วทิยาศาสตร์ (แบบ “อุปนัย”) มาใช้ เขามองว่าความรู้เกดิจากการสังเกต
จากประสบการณ์ตรงหลายๆ ครัง จนเกดิเป็นหลักฐานเพอืพสูิจน์
สมมตฐิาน สิงนีสะท้อนมุมมองแบบอัตวสัิย ทปีฏเิสธว่าความงามทางฐ ุ ฏ
สถาปัตยกรรมนันมีอยู่จริงอย่างตายตัว (ตามแบบอย่างของวทิรูเวียส อัล
เบอร์ต ิหรือ ปาลลาดโิอ) สามารถเปลียนแปลงได้

แนวคดิดังกล่าวเป็นจุดเริมต้นของการปฏเิสธแนวทางเชิงประวัตศิาสตร์ที
ตายตัว เรียกได้ว่าเป็น Anti-Vitruvian แนวคดิดังกล่าวเป็นพนืฐานของการ
เข้าสู่สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

Marc-Antoine Laugier
(1713-1769)

ลูจีเอร์ (Laugier) เป็นนักบวชนิกายเจซูอติ 
ผู้เขียน Essai sur l’architecture (Essay on 
Architecture) ในช่วงเวลาทใีนฝรังเศสกาํลังเบือ
หน่ายกับความฟุ่ งเฟ้อของศลิปสถาปัตยกรรม
แบบบาโรค และเริมมองหาความเรียบง่าย เขา
ได้เสนอว่าจุดเริมต้นของสถาปัตยกรรมแบบ
คลาสสิค ในมุมมองทแีตกต่างจากวทิรูเวียส
โดยมองย้อนกลับไปท ีhypothetical original hut 
เพอืเป็นต้นแบบของงานในปัจจุบัน
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Étienne-Louise Boullée
(1728-1799)

แตกต่างจากแนวคดิของลูจเีอร์ทเีน้นความ
เรียบง่ายและ rustic ในแนวทางแบบจนิตนิยม 
(Romanticism) บเูล่ (Boullée) และสถาปนิกใน
กลุ่ม “the revolutionaries” ได้เสนอแนวทาง

์ของการมองหากฎเกณฑ์เชิงภววสัิยโดย
มองเหน็ว่ารูปทรงพนืฐานแบบเพลโตนิค มาใช้
เป็นรูปทรงบริสุทธิของอาคาร งานของบูเล่
แสดงถงึแนวคดิหวัก้าวหน้าของสถาปัตยกรรม
แบบ Neoclassic

Jean-Nicolas-Louis Durand
(1760-1834)

ในขณะทเีปรอลต์เป็นผู้ต่อต้านแนวคดิของวทิรูเวียสโดยการประยุกต์
แนวคดิแบบเหตุผลนิยมเชิงวทิยาศาสตร์สู่การออกแบบสถาปัตยกรรม 
ดูรองด์ (Durand) สถาปนิกผู้เคยทาํงานร่วมกับ บูเล่ ได้พฒันาการมอง
สถาปัตยกรรมในลักษณะทเีป็นส่วนหนึงของวทิยาศาสตร์ งานเขียนที
สาํคัญคือ Recueil et parallèle des édifices de tout genre, ancients et 
moderns (1830) ส่วนงานเขียนอีกชิน Prècis des leçons d’architecture
(Precis of the lectures on architecture, 1809) ได้รับการยอมรับและใช้งาน
เป็นอีกร้อยปีใน Ecole des Beaux-Arts

Epilogue

แนวความคดิแบบตรรกะนิยม (Rationalism) และมโนทศัน์ความงามแบบ
ภววสัิย (objectivity) ได้รับการปลูกฝังตังแต่ยุคคลาสสิค อีกทงัได้รับการ
เน้นยาํอย่างชัดเจนในยุคฟืนฟูศลิปวทิยาการ และต่อเนืองมาจนถงึช่วง
ศตวรรษท ี17 (บาโรค) 

ตังแต่ช่วงปลายศตวรรษท ี17 การพฒันากระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์ได้
ส่งผลต่อการพฒันาทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน จุดเปลียนนีเป็น
การเริมต้นของการเปลียนแปลงกระบวนทศัน์สู่ยุคสมัยใหม่ บทเรียนต่อไป
ในสัปดาห์หน้าจะกล่าวเพมิเตมิในเปลียนแปลงดงักล่าว และการพฒันา
ของทฤษฎีและผลงานสถาปัตยกรรมในศตรวรรษท ี19 และต้นศตวรรษท ี
20
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