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บทคัดย่อภาษาไทย: 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นจากความสนใจในเรื่องของภาพยนตร์และสื่อวรรณกรรมไซไฟและเรื่องของแนวคิด Retro Future (แนวคิด
เกี่ยวกับโลกอนาคตที่เกิดจากในอดีต) โดยกล่าวถึงโลกอนาคตและการคาดการณ์ถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในช่วง 1930 
-1980 ผ่านการเคลื่อนไหวของแนวคิดและศิลปะที่พรรณนาถึงอนาคตโดยมีเค้าโครงมาจากสภาพสังคมและสถานการณ์ในปัจจุบันของแต่ละยุค
สมัย ซ่ึงมุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อม เมือง สถาปัตยกรรม และอาคารที่พักอาศัย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
           วัตถุประสงค์ของในการศึกษานี้จะมุ่งศึกษาไปที่ปัจจัยของการมองภาพอนาคตในแต่ละยุคสมัยและแนวคิดการออกแบบเมื องและ
สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งที่ถูกสร้างและไม่ถูกสร้างจริงที่มีแนวคิดการออกแบบของโลกอนาคต อาคารแบบใดบ้างที่น าแนวคิดเกี่ยวกั บ
อนาคต สังคม Utopia (โลกในอุดมคติ) มาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด คุณลักษณะ และองค์ประกอบ ของงานสถาปัตยกรรม
อนาคตในแต่ละยุคโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากงานที่ถูกสร้าง ไม่ถูกสร้าง และภาพอนาคตที่เกิดขึ้นจากศิลปินในยุคนั้น โดยน าผลลัพธ์และข้อสรุปมา
เปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมอนาคตในยุคต่างๆ รวมทั้งในปัจจุบันเพื่อหาข้อแตกต่างขององค์ประกอบและจุดเชื่อม รวมทั้งค้นหาและวิเคราะห์
ปจัจัยหลักของงานออกแบบสถาปัตยกรรมอนาคตว่าเกิดจากที่มาและแนวคิดแบบใด 
           โดยผลลัพธ์ของการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่แนวคิดและข้อจ ากัดลักษณะต่างๆของสถาปัตยกรรมในแต่ละชนิดที่มีการน าแนวคิดของ Retro – 
Future และ Utopian , Dystopian มาใช้ได้อย่างชัดเจนและศึกษาถึงปัจจัยที่มาของในแต่ละยุคที่เป็นงานสถาปัตยกรรมเพื่ออนาคตแต่กลับมีกลิน่
อายของความเป็นอดีต โดยหยิบยกรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งค าถามเกี่ยวกับแนวคิดและสภาพแวดล้อม สถานการณ์ของโลกว่ามี
ความสัมพันธ์กับการออกแบบอย่างไร 
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1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย นาย วรัญชิต แจ้งกระจ่าง และ อาจารย์ พีรณัฐ อุไรรัตน์ เรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมในอดีตทีม่า
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Abstract: 
This thesis has taken shape from an interest in Sci-fi film and literature genre about Retro Future, which focuses on 

concepts of the future that were expressed in the past. It is a genre that was originated during the 1930s and continue its 
relevance till 1980s. This type of ideas about the future is shaped by socio-cultural as well as economic situations of each 
period and often manifested itself in environmental, architectural constructs, especially dwellings of the future. 

This study aims to investigate visions about the future from the many periods of the past. It aims to understand 
the various types of architectural ideas and concepts within the Retro Future framework that has actually been implemented. 
Both built and unbuilt projects within the Retro Future theme will be investigated, analyzed and compared. 

The main goal of this study is to understand the relationship between the real and the ideal. Retro Future is also 
closely linked to the notion of Utopia and Dystopia, which have largely affected concepts of architecture and urban design 
in various periods. Understanding the relationship between the notion of Retro Future and the development of architecture 
between 1930s-1980s will help us understand the close relationship between architecture, environment and our own vision 
of the future. 
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1. บทน า 
จากความสนใจในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับโลกอนาคตที่เกิดจากมุมมองในอดีต (Retro - Future) ว่ามีที่มาและแนวคิดมาจากอะไร 

ท าไมถึงได้เกิดความคิดและการมองภาพแบบนี้ และมีการตั้งค าถามและสมมติฐานเกี่ยวกับโลกในอุดมคติในมุมมองและแนวคิดจากสังคมในอดีต 
โดยมีความสนใจเกี่ยวกับงานอาคารสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดดังกล่าวนั้น ซ่ึงเหมือนอาคารเก่าที่
ยังคงมีความล้ าสมัยเกินกว่าที่จะอยู่ในอดีตหรือปัจจุบัน 

ส าหรับการศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Retro – Futurism” เพื่อแทนค าแปล “แนวคิดเกี่ยวกับโลกอนาคตที่เกิดจากมุมมองในอดีต” ซ่ึงใน
ที่นี้ คือ การเคลื่อนไหวของแนวคิด และศิลปะที่พรรณนาถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นเป็นการคาดการณ์และตั้งสมมติฐานถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 
สามารถนิยามได้ถึงสิ่งที่น่าหลงใหลส าหรับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นและแนวคิดเกี่ยวกับโลกในอุดมคติของอนาคตโดยเกิดขึ้นจากยุคศตวรรษที่ 19 ค า
นี้มักถูกน าไปใช้กับงานศิลปะและวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop culture) และพลวัตความคลื่อนไหวทางศิลปะ (art movement) เกี่ยวกับโลกในอุดม
คติของคนในยุคสมัยนั้น โดยมีเค้าโครงมาจากสภาพสังคมและสถานการณ์ในปัจจุบันของแต่ละยุคสมัย 

เมื่อเราได้ยินการออกแบบย้อนยุคผู้คนจะคิดถึงแฟชั่นดนตรีโปสเตอร์สไตล์และแนวโน้มของปี 1930 ถึง 1980 อย่างไรก็ตามแนวโน้ม
ความคิดว่าด้วยการย้อนยุคแห่งอนาคตนั้นแตกต่างอยา่งสิ้นเชิง เพราะเป็นแนวโน้มที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักเขียนศิลปินและผู้ก ากับภาพยนตร์ในอดีตซ่ึง
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนิยายวิทยาศาสตร์ ด้วยการผสมผสานของแนวทางแบบ "ย้อนยุค" สมัยเก่ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพราะฉะนั้น 
แนวทาง Retro - Futurism จึงหมายถึงรูปแบบของระหว่างอดีตและอนาคต สะท้อนหลักในการสร้างสรรค์ศิลปะและเทคโนโลยีที่ตระหนักถึง
สิ่งประดิษฐ์จินตนาการที่เหนือกว่าความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น (จินตนาการถึงสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดขึ้น) Retro - Futurism ยัง
ปรากฏในโลกของแฟชั่น,สถาปัตยกรรมการออกแบบ,ดนตรี,วรรณกรรม,ภาพยนตร์ และ วิดีโอเกม โดยเทรนด์และการเคลื่อนไหวของแนวคิดศิลปะ
ย้อนยุคแห่งโลกอนาคตนี้ถูกเรียกว่า  “Retro – futurism” “Retro – futuristic” “Retro – future” และ“Future’s past”  

ทั้งนี้ แนวคิดว่าด้วย Retro - Futurism คือ การเคลื่อนไหวของแนวคิดที่พรรณนาถึงอนาคตที่จะเกิดในยุคก่อนหน้านี้  เหมือนเป็นการ
คาดการณ์และตังสมมติฐานในอดีตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้าง Retro -Futurism สามารถนิยามได้ว่าเป็นสิ่งที่เพ้อฝันถึงอนาคตที่ไม่เคย
เกิดขึ้นจริงมาก่อน แต่ด้วยแนวคิดและอุดมคติของอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองจากยุคศตวรรษที่19 ค านี้จึงมักถูกน าไปใช้กับโลกในอุดมคติและ Pop-
culture โดย Retro - Futurism นั้นสร้างขึ้นจากแนวคิดที่มีต่อโลกอนาคต โดยต่อมามีหน้าที่แตกต่างกันในหลายประการและมีค าจ ากัดความ
หลายแบบ แต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปแต่รูปแบบที่นิยมกันมากถูกเรียกว่า Futurism หรือบางครั้งถูกเรียกว่าFuturelogy คือการมองโลกใน
อุดมคติหรือเรียกว่าเป็นการมองภาพของความคิดในอุดมคติที่มีต่อโลกอนาคตเลยก็ว่าได้ โดยประวัติศาสตร์ของแนวความคิด Retro - futurism 
นั้นคือ “ประวัติศาสตร์แห่งความคิด หรือระบบของความคิด และอุดมคติที่มีต่ออนาคตโดยที่เป็นการกระท าของความเชื่อ และจินตนาการ” โดย
ถูกตีความหมายออกมาได้หลากหลายชนิดและต่างที่มากันแต่เกิดจากแนวคิดเดียวกันคือเกิดจากอดีตที่จินตนาการและพูดถึงโลกอนาคต  

 “Retro - Futurism: อดีตจินตนาการถึงอนาคต” ท าให้รู้สึกว่า retro- futurism เป็นประเภทที่นิยมมากในเนื้อหากับนิยาย
วิทยาศาสตร์และจินตนาการแบบ “ดิสโทเปียน (dystopian)” เมื่ออนาคตเริ่มเป็นเหมือนคนแปลกหน้า สถานที่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา จน
กลายเป็นการคาดคะเนอนาคตที่ดูสนุกสนานของคนรุ่นก่อน ๆ จะสังเกตว่าแนวคิด retro - futurism ไม่ได้เป็นไปในแง่บวกทั้งหมดซ่ึงบางครั้งการ
คาดคะเนถึงเรื่องราวในอนาคตอาจมีทั้งด้านบวกและลบตามแนวคิดของผู้ที่มีแนวคิดแบบยูโทเปีย (Utopian) และดิสโทเปีย (Dystopian) 

 
 

1.2 แนวคิดว่าด้วยยูโทเปีย (Utopia) และ ดิสโทเปีย (Dystopia) 
ยูโทเปีย (Utopia) หมายถึง สังคมในอุดมคติ และแนวคิดของโลกที่สมบูรณ์แบบ แต่ไม่สามารถไปถึงและเกิดขึ้นจริงได้ แนวคิดเรื่องยูโท

เปีย (Utopia) จึงถูกน าไปใช้เป็นค าจ ากัดความของดินแดนและสังคมที่สมบูรณ์แบบ ผู้คนอยู่ดีกินดีและมีความสงบสุขโดยมีความเท่าเทียมเป็น
หัวใจส าคัญ 

ทั้งนี้ ยูโทเปีย (Utopia) เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบไม่มีสงคราม ไม่มีความอดอยากอยู่กันอยา่งสงบสุข หมายถึง สถานที่ที่ดี และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียบพร้อมนิยามความหมายของค าว่ายูโทเปีย (Utopia) ได้รับการบัญญัติขึ้นครั้งแรกโดยเซอร์ โธมัส มอร์ (Sir Thomas More) นัก
กฎหมาย นักเขียน นักปรัชญา และรัฐบุรุษของอังกฤษ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีที่แห่งใด (No Place)” จากนั้นถูก
น ามาดัดแปลงด้วยการใช้รากศัพท์แบบอังกฤษคือ Eutopia ให้ออกเสียงใกล้เคียงกับค าในภาษากรีก แปลว่า “ดินแดนที่ดี (Good Place)” 

ส าหรับ ดิสโทเปีย (Dystopia) หมายถึง โลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ สังคมที่ไม่พึงประสงค์ เกิดปัญหาและภัยพิบัติในโลกรุนแรง ถูกปกครอง
ควบคุมโดยระบบอ านาจ และเป็นโลกและสถานที่เลวร้าย อาจแปล ได้ว่า สถานที่ที่เลวร้าย (bad place) ซ่ึงเป็นค าคู่ตรงข้ามกับยูโทเปีย (Utopia) 
หรือดินแดนในอุดมคติ อันเป็นค าที่เซอร์โธมัส มอร์ (Thomas More) คิดขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16  

 



 

 

1.3 สถาปัตยกรรมแบบยูโทเปีย และดิสโทเปีย (Utopian and Dystopian Architecture) 
1.3.1 สถาปัตยกรรมยูโทเปีย (Utopia in architecture)  
สถาปัตยกรรมยูโทเปีย (Utopia in architecture)จากค ากล่าวที่ว่า “ยูโทเปีย (Utopia)” คือ สังคมที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริง ซ่ึงแนวคิด

นี้ท าให้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับศิลปะและโดยอย่างยิ่งกับสถาปนิกในช่วงตอนต้นของศตวรรษที่ 20 คือ ยุคหลังจากโลกเผชิญกับภัยพิบัติและการ
ท าลายล้างจากสงคราม โดยท าให้สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจากสถาปนิกที่มีความเชื่อว่าอาคารและเมืองที่พวกเขาออกแบบจะ
สามารถแก้ปัญหาของโลกได้ สถาปนิกสมัยใหม่จึงต่างพากันสร้างแนวคิดเพื่อจินตนาการถึงเมืองและอาคารแบบใหม่เพื่อที่จะรองรับสังคมในอุดม
คติและอุดมคติที่ปราศจากแนวคิดที่เสื่อมโทรม 

 โดยเป็นสถาปัตยกรรมและเมืองที่มีความสะดวกสบายและความทันสมัยเพื่อที่จะตอบโจทย์ของแนวความคิดโลกในอุดมคติมากที่สุด 
โดยหลอมรวมสถาปัตยกรรมเข้ากับธรรมชาติสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีแนวคิดของ Utopian ในสถาปัตยกรรมของสมัยศตวรรษที่20 โดย
ในช่วงของศตวรรษที่20นั้นได้แสดงให้เห็นถึงถึงแนวคิดอุดมคติในการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมตามรูปแบบการใช้ชีวิตแบบยูโทเปียที่มีทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกและการเข้าถึงปัจจัยของสิ่งจ าเป็นต่างๆตามแบบเมืองในอุดมคติ  

 
 1.3.2 สถาปัตยกรรมดิสโทเปีย (Dystopian Architecture)  
 สถาปัตยกรรมดิสโทเปีย (Dystopian Architecture) เป็นแนวคิดของสถาปัตยกรรมที่ดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม บางทีก็ดูผิดหูผิดตาจาก
อาคารทั่วไปเป็นอย่างมาก แต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวและดูเป็นสถานที่ที่ไม่พึงประสงค์ต่อการใช้งานและอาศัย และบางทีก็เกิดจากความล้มเหลว
ในงานสถาปัตยกรรมจนถูกทิ้งร้างเอาไว้ซ่ึงเกิดจากแนวคิดความเสื่อมโทรมตามยุคสมัย จนลามไปถึงความเสื่อมโทรมทางสถาปัตยกรรม และเป็น
แนวคิดของอาคารอุตสาหกรรมและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการป้องกันต่างๆในอนาคตในมุมมองของDystopia และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสื่อม
โทรมของสถาปัตยกรรมตามยุคสมัย  
 
 
 
 1.3.3 สถาปัตกรรมย้อนยุคแห่งอนาคต (Retro – Futuristic Architecture) 

 การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมือนใครและการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศิลปะ อาคารเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของศิลปินใน
อนาคต แม้อาคารจะมีลักษณะเป็นอนาคต แต่อาจมีความรู้สึกชวนให้นึกถึงภาพของอดีตที่แม้จะดูทันสมัยแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าเกิดขึ้นจากในอดีต อาจ
เกิดจากการประยุกต์ใช้สไตล์ย้อนยุคแห่งอนาคตในการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารเหล่านั้น Retro-futurism เป็นแนวโน้มของการออกแบบ
และเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดในอนาคตตามที่แสดงโดยศิลปินนักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์ในอดีต การพรรณนาทั่วไป
ของโลกย้อนยุคแห่งอนาคตคือรถยนต์ที่บินได้หุ่นยนต์ในฐานะพ่อบ้านหรือผู้ช่วย และการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นมีขนาดใหญ่และสูงเชื่อมโยง
กันด้วยถนนที่ห้อยอยู่ระหว่างอาคาร 

 แม้ว่าชื่อนี้จะเป็นการ "ย้อนยุค" แต่ก็ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนในยุคใดยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเราเพราะยุคอนาคตแห่งอนาคต
ย้อนยุคไม่มีแม้แต่ช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น Retro - Futurism ก็มีความเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ส ารองซ่ึงหมายถึงโลกที่แตกต่างจากที่เราเห็น
ในทุกวันนี้จึงมีค ากล่าวว่า Retro – Futurism นั้นเป็นเทรนด์และสไตล์ของศิลปะการออกแบบที่เป็นการมองภาพถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ซ่ึง
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยก่อนปัจจุบัน ซ่ึงมักพบได้จากการ์ตูนอนิเมชั่น ภาพยนตร์ วรรณกรรม และ นวนิยายแนวไซไฟ โดยแนวและรูปแบบ
ของอาคารในลักษณะนี้เกิดได้จากแนวคิดหลายอย่างเช่นเป็นการคาดคะเนของผู้ออกแบบที่มีแนวคิดต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีรูปลักษณ์ที่
แตกต่างกันออกไป แต่สามารถเข้าใจในจุดเช่ือมโยงของการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ Retro – Futurism เช่น รูปทรง , ลักษณะของอาคาร , 
ช่วงของยุคที่ถูกออกแบบ โดยมีการออกแบบที่มีการค านึงและอ้างอิงถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งต่างๆที่ในยุคสมัยนั้นยังไม่มี   

 สถาปัตยกรรมยูโทเปียได้รับแรงผลักดันจากวิสัยทัศน์ว่าชีวิตควรจะเป็นอย่างไร จากความคิดของสังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อเอาชนะการ
แบ่งแยกของชนชั้นการแข่งขันและความเชื่อเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของชุมชนเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น (และเป็น
มนุษย์มากขึ้น) อยู่กับธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่หมายถึงการท าให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น  ซ่ึงบางครั้งก็มีหน้าตาและรูปทรงที่ประหลาดและสะดุดตา
ราวกับหลุดมาจากนอกโลก การขับเคลื่อนของแนวคิดยูโทเปีย แสดงออกมาในรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างและเปลี่ยนไปในช่วงหลายสิบปี  แต่ความ
ยิ่งใหญ่และความทะเยอทะยานของพวกเขาบางครั้งก็เหมือนจะให้กลายไปเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่ของยูโทเปีย แต่เป็นดิสโทเปี ย อาคารที่
กลายเป็นความล้มเหลวที่เกิดจากแนวคิดของสังคมในอุดมคติท าหน้าที่เป็นที่ตัวแทนของค าว่าดิสโทเปีย  

  ความสนใจในตัวของ Retro – Futurism ถูกโฟกัสไปที่ยังเครื่องจักร, อาคาร ,เมืองและระบบการขนส่งที่ยอดเยี่ยม การออกแบบที่ล้ า
สมัยของต้นศตวรรษที่ 20 เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมรถยนต์และอวกาศและยุคอะตอม สิ่งนี้มีต้นก าเนิด
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ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 และด าเนินต่อไปประมาณกลางทศวรรษ 1960  ซ่ึง Retro - Futurism มีปรากฏอยู่ใน
ตัวอย่างบางส่วนของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ค าว่า "รูปแบบในอนาคต" คือค าจ ากัดความของรูปแบบอาคารที่ใช้แนวคิดของ Retro - Futurism ใน
บางตัวอย่าง บางส่วนของอาคารไม่ได้รวมเข้ากับอาคาร แต่จะแสดงตัวเป็นวัตถุที่แยกออกมาจนมีลักษณะดูคล้ายจานบินขนาดใหญ่จะติดอยู่กับ
อาคารทั่วไป   อาคารสนามบินนานาชาติลอสแองเจลลิส (Los Angeles International Airport) คล้ายกับยานอวกาศลงจอด อาคารสนามบิน
นานาชาติ ลอสแองเจลิส ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2504 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงยุคสมัยแห่งเครื่องบินเจ็ตและอวกาศยุคใหม่ เปิดตัวในปี ค.ศ. 
2008 ส าหรับการขยายอาคารสนามบินนานาชาติลอสแองเจลลิส (Los Angeles International Airport) โดยถูกออกแบบขึ้นมาจากแนวคิด 
Retro - Futurist ที่น าเสนอตัวอาคารในรูปแบบของจานบินและยานอวกาศที่ดูเหมือนหลุดจากอนาคต  
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของบทความ: 
 1. ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดของ Retro - Futurism เพื่อหาค าตอบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้ 
 2. ศึกษาปัจจัยในการเกิดแนวคิดยูโทเปีย (Utopia) และ และดิสโทเปีย (Dystopia) 
 3. รวบรวมข้อมูลในเชิงลึกของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้แนวคิดของ Retro – Futurism ว่ามีแนวคิดและเหตุผลว่าเกิดจากอะไร
การออกแบบแนวนี้ถึงได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นและถูกสร้างไว้เพื่อรองรับอนาคตและแบบใด 
            4. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับออกแบบ เมือง, อาคาร และ สิ่งปลูกสร้างในอนาคตโดยใช้แนวคิดของ Retro – Futurism และจัดหมวดหมู่
เปรียบเทียบหาองค์ประกอบและข้อแตกต่างในงานแต่ละยุค 
 
 

3. วิธีการวิจัย  
รวบรวมข้อมูลทั้งในหนังสือและทางสื่อต่างๆ แยกเป็นสองหมวด คือ กรณีที่ไม่ถูกสร้างจริงเป็นเพียงแค่แนวความคิด ที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิง

ศิลปะและสื่อต่างๆ กับอีกหมวดหมู่ ที่เป็นอาคารที่ถูกสร้างจริง โดยน าตัวอย่างทั้งสองมารวบรวมและเปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อแตกต่างส าหรับการ
ออกแบบอาคารที่มีแนวคิด Retro – Futurism สร้างข้อมูลเส้นเวลา (Time – Line) เพื่อรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด คุณลักษณะ และ
องค์ประกอบ ของงานสถาปัตยกรรมอนาคตในแต่ละยุคเพื่อหาข้อแตกต่างขององค์ประกอบและจุดเชื่อม รวมทั้งค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยหลักของ
งานออกแบบสถาปัตยกรรมอนาคตว่าเกิดจากที่มาและแนวคิดแบบใด และ ศึกษาลงรายละเอียดของแนวคิดจากสถานการณ์ ในแต่ละยุค ว่าในช่วง
นั้นโลกมีสภาพเป็นอย่างไรจึงท าให้เกิดอาคารในอนาคตแบบนั้น 
 

4. ผลการวิจัย  
แนวคิดของ Retro – Future ไม่ได้ถูกจัดไว้อย่างชัดเจนแต่เกิดขึ้นในช่วงของ ค.ศ.1920 – ค.ศ. 1980 โดยมีโครงสร้างของแนวคิดที่

แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย โดยค าว่า “Retro - Fururism” นั้นอาจสรุปได้ว่าเป็น “อนาคตที่มองเห็นจากอดีตและอดีตที่มองเห็นได้จาก
อนาคต” แม้จะเป็นอนาคตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเหมือนที่อยู่ในปัจจุบันแต่รูปแบบของการคาดการณ์อนาคตนั้นก็ไม่ได้เกิดจากการที่ถูกแต่งขึ้นมาแบบ
ไม่มีสาเหตุ แต่เป็นการตั้งสมมติฐานของสถานการณ์ของสิ่งต่างๆในขณะนั้นว่าจะมีการพัฒนาไปในรูปแบบใดในอนาคตโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย จึงท าให้ไม่มีช่วงเวลาที่ชัดเจน 

รูปแบบของแนวคิดถูกแสดงออกมาในงานศิลปะ สื่อสิ่งพิมพ์ และวรรณกรรมที่กล่าวถึงการคาดการณ์ถึงโลกอนาคต โดยจะมีเนื้อหาที่
ไปในทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่างๆ พลังงาน และเครื่องจักร รวมไปถึงการคาดการณ์ของสถานการณ์ของโลกในอนาคต โดยเกิดอ้างอิงจาก
แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์และสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละยุค โดยเนื้อหามักเกี่ยวกับเมือง ที่พักอาศัย และสภาพความเป็นอยู่ในอนาคต 

โดยงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแนวคิดของการคาดการณ์อนาคต และมีจุดเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ในแต่ละยุคซ่ึงก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับโลกอนาคตขึ้น ซ่ึงในแต่ละยุคก็จะมีแนวคิดของอนาคตที่ต่างกันรูปแบบของงานออกแบบและ
สถาปัตยกรรมในอนาคตก็ต่างกัน 

 
 
 
 



 

 

 
ค.ศ.1920 – 1930 

 
 

ภาพที่ 1 : แสดงถึงโลกอนาคตที่จะเกิดข้ึน จากแนวคิดในปี1925 
ที่มาของรูปภาพ : https://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/FUTURE_CITY/NEW_YORK_MODERN/walkthrough_corbett.php 

 
ยุคที่เริ่มมีการใช้เครื่องจักร และการเริ่มมีการสร้างตึกสูง ท าให้ภาพอนาคตของ ค.ศ. 1920 - 1930 เน้นไปที่อาคารสูงและระบบ

คมนาคมโดยเป็นยุคที่ประกอบไปด้วยตึกระฟ้ามากมายและยุคของศิลปะและงานสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโค (Art – Deco) ที่มีผลต่องานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมในยุค ค.ศ. 1925 – 1930 ซ่ึงก่อให้เกิดแนวคิดของการออกแบบแนว Streamline Moderne ซ่ึงเป็นการออกแบบในอนาคตที่
เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1930 -1940 และพบมากในการออกแบบอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักรต่างๆรวมไปถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

                               
 
               ภาพที่ 2 : แสดงถึงงานสถาปัยกรรมแบบ Streamline Moderne                   ภาพที่ 3 : แสดงถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในยุค Streamline Moderne  

ที่มาของรูปภาพ : https://www.history.com/this-day-in-history/disney-mgm-studios-becomes-disneys-hollywood-studios 
ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%B6rwagen 

 
 
 
 
 
 
ค.ศ. 1960 
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                                       ภาพที่ 4 : แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ในอนาคต จากแนวคิดคนในยุค1960 

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

 
เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดซ่ึงแตกต่างออกไปยุค ค.ศ. 1920 – 1930 ซ่ึงในช่วงตอนต้นของ ค.ศ.  1960 ถูกเรียกได้ว่า

เป็นยุคทองของสถาปัตยกรรมอนคตนิยมของอเมริกา (Golden Age of American Futurism) ซ่ึงรวมไปถึงการก่อตั้งองค์การนาซ่าในปี ค.ศ. 
1958 และเป็นยุคที่การ์ตูนอนิเมชั่น The Jetsons ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกในอนาคตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงท าให้เกิดแนวคิดของโลก
อนาคตที่แตกต่างออกไป โดยมนุษย์เร่ิมพักอาศัยอยู่บนท้องฟ้า และอาคารก็มีรูปร่างผิดหูผิดตาราวกับยานอวกาศ   

 

         
 
             ภาพที่ 5 , 6 : แสดงถึงภาพจากการ์ตูนอนิเมชั่น The Jetsons ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของอาคารพักอาศัยในอนาคตจากยุค 1960 

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

 
จากแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตใน ค.ศ. 1960 จึงท าให้เป็นยุคที่เฟื่องฟูของแนวคิดสถาปัตยกรรม “Googie Architecture” ซ่ึงถูกเรียกว่า

เป็นสถาปัตยกรรมยุค “Space Age” โดยได้แนวคิดและการออกแบบที่ล้ าสมัยเหมือนอยู่ในอวากาศด้วยรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างแปลกตาไปจาก
อาคารสถาปัตยกรรมทั่วไปในยุคสมัยนั้น 

 
 

                                  ภาพที่ 7 : อาคารของสนามบิน LAX ที่ LA,1961 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแนว Googie Architecture 
ที่มาของรูปภาพ : https://www.laconservancy.org/locations/theme-building-lax 



 

 

 
ค.ศ.1970 

 
 

                                                           ภาพที่ 8 : แสดงถึงแนวคิดที่มีต่อโลกอนาคตในยุค1970 
ที่มาของรูปภาพ : https://grandmastery.co/2019/11/10/ 

 
ยุคที่เริ่มมีการตระหนักถึงทรัพยากรบนโลกเริ่มลดเหลือน้อยลง รวมทั้งมลพิษและสิ่งแวดล้อมก็ถูกท าลายมากขึ้น บวกกับผลจากการ

ส ารวจอวกาศ ดาวอื่นๆ, ดวงจันทร์ จึงท าให้เร่ิมเกิดแนวคิดการสร้างนิคมอวกาศขึ้น ซ่ึงเป็นยุคที่เริ่มมีแนวคิดของการตั้งถิ่นฐานในอวกาศ เนื่องด้วย
การคาดการณ์ปัญหาในอนาคตโดย Gerard O’Neill ที่กล่าวถึงสภาะของโลกในอนาคตที่ขาดแคลนทรัพยากร และปัญหามลพิษ ท าให้เริ่มคิดถึง
วิธีการสร้างอาณานิคมและอาศัยในอวกาศ 

แต่ในแง่ของงานสถาปัตยกรรมนั้นกลับเป็นยุครุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมแนวหลังสงคราม (Post – War Architecture) สอดคล้องกับ
แนวคิดยูโทเปียที่เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจงึได้มีสถาปัตยกรรมอนาคตที่ล้ าสมัยเกิดขึ้นมากมายโดยถกูแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทอย่างชัดเจน คือ แนวทางแบบเมตาบอลิซึ่ม (Meatabolism Architecture) และสถาปัตยกรรมแบบบรูตัล (Brutalist Architecture) 

 
 

                                                             ภาพที่ 9 : แสดงถึงงานสถาปัตยกรรมแบบ Metabolism  
ที่มาของรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower 

 

ส าหรับสถาปัตยกรรมแบบเมทาบอลิซ่ึม (Metabolism Architecture) (新陳代謝, shinchintaisha) เป็นงานสถาปัตยกรรมหลัง
สงครามของญี่ปุ่นที่หลอมรวมแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมกับการเติบโตทางชีววิทยาที่สามารถสร้างขยายและเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower
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                                                           ภาพที่ 10 : แสดงถึงงานสถาปัตยกรรมแบบ Brutalist 

ที่มาของรูปภาพ : https://www.gq.com/story/9-brutalist-wonders-of-the-architecture-world 

 
ส าหรับแนวทางของสถาปัตยกรรมแบบบรูตัล (Brutalist Architecture) เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950 ในส

หราชอาณาจักรและสหภาพโซเวียตการฟื้นฟูในยุคหลังสงคราม อาคาร Brutalist โดดเด่นด้วยสิ่งปลูกสร้างแบบมินิมอลลิสต์ที่แสดงวัสดุก่อสร้าง
เปลือยเช่นคอนกรีตและอิฐและองค์ประกอบโครงสร้างที่มองเห็นได้มากกว่าการออกแบบตกแต่ง ที่มีแนวคิดมาจากความเคลื่อนไหวของการเป็น
สมัยใหม่ (Modernist movement) 

จากเนื้อหาการวิจัยในข้างต้นนั้นเราสามารถจ าแนกงานสถาปัตยกรรมที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Retro – Futurism ออกมาได้เป็น 4 ชนิด
ด้วยกันคือ Streamline Moderne , Googie Architecture, Brutalist และ Metabolism ซ่ึง Googie, Brutalist และ Metabolism ต่างมี
จุดเชื่อมที่คล้ายกันและเป็นองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมแบบหลังสงคราม (Post – War Architecture) ของในแต่ละประเทศที่น าแนวคิด
ของยูโทเปียและแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตมาใช้ 

 
 
 
 
กรณีศึกษา เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม Googie , Brutalist , Metabolism 
“Sculptured House” 
Denver ,CO ,United States 1963 
Architect : Charles Deaton 
Catagory : Googie Achitecture , Space Age' 
 

 
ภาพที่ 11 : Sculptured House 

https://www.gq.com/story/9-brutalist-wonders-of-the-architecture-world


 

 

ที่มาของรูปภาพ : http://hiddenarchitecture.net/sculptured-house/ 

 

 
 
 

ภาพที่ 12 : Sculptured House Plan 
ที่มาของรูปภาพ : http://hiddenarchitecture.net/sculptured-house/ 

 

           โครงการของ Charles Deaton มักแสดงความใกล้ชิดกับวิศวกรรมอากาศพลศาสตร์ และนิยายวิทยาศาสตร์มากกว่าแนวทางทาง
สถาปัตยกรรม จึงท าให้การออกแบบอาคารหลังนี้เป็นไปตามแนวคิดของอากาศพลศาสตร์และมีความล้ าสมัยมากในยุค ค.ศ. 1960 ซ่ึงท าให้ตัวบ้าน
และพื้นที่ภายในมีความใกล้เคียงกับยานอวกาศ 
 

 
ภาพที่ 13 : Sculptured House 

ที่มาของรูปภาพ : http://hiddenarchitecture.net/sculptured-house/ 

“Nakagin Capsule Tower” 
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Tokyo , Japan 1972 
Architect : Kisho Kurokawa 
Catagory : Metabolism , Japan Metabolism , Metabolist movement , Japanese Post – War 
 

 
ภาพที่ 14 : Nakagin Capsule tower 

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

 
สถาปนิกชาวญี่ปุ่นหลายคนเริ่มสร้างสถาปัตยกรรมพยายามสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับโลกใหม่ โดยการฉีกกฎเกณฑ์ของสถาปัตยกรรม

แบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวทางสถาปัตยกรรมในยุคหลังสงครามโลกของญี่ปุ่น หนึ่งในอาคารที่ฟื้นฟูหลังสงครามนี้ คือ นาคากิน 
แคปซูล ทาวเวอร์ (Nakagin Capsule Tower)  

ตัวอาคารออกแบบโดย คิโช คุโรกาว่า สถาปนิกชั้นน าชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เริ่มต้นการออกแบบแนว Metabolist 
Movement ดังนั้นการสร้างอาคารจึงเป็นไปตามแนวคิดของ Metabolist โดยเป็นการเรียงตัวของห้องแคปซูลขนาดเล็ก 4*2.5 จ านวน140
แคปซูลและเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ 

 

              
                     ภาพที่ 15 : Nakagin Capsule tower                                                     ภาพที่ 16 : Nakagin Capsule tower interior 
 ที่มาของรูปภาพ : https://www.archdaily.com/110745/ad-classics-nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa 

 
 
 
 
 



 

 

5. การอภิปรายผล  
จากการศึกษาเนื้อหาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ Retro – Future และสถาปัตยกรรมที่ใช้แนวคิดของ Retro – Futurism 

ท าให้ค้นพบจุดเริ่มต้นของแนวคิดเหล่านี้ตรงตามสมมติฐานและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยได้ข้อสรุปของการแบ่งยุคสมัยที่ชัดเจนขึ้น จากการ
ค้นคว้าท าให้ค้นพบว่าแนวคิด Retro – Future นั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นโดยไม่มีมูลเหตุหรือเป็นแค่เพียงแนวคิดที่เกิดขึ้นในวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ (Science Fiction) แต่เกิดขึ้นจากแนวคิดและการคาดการณ์โลกอนาคตจากสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละยุค จึงท าให้แนวคิดนี้มีความ
หลากหลายมากในแต่ละยุคสมัย เพราะโลกมีการพัฒนาขึ้นแนวคิดก็จะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นกัน แม้ทั้งในแง่ของ
สถาปัตยกรรมอนาคตที่ท าออกมาเพื่อยกระดับชีวิตของคนในสมัยนั้น และตอบสนองแนวคิดโลกในอุดมคติเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นโดย
จะน าข้อสรุปในด้านสถาปัตยกรรมมาต่อยอด และตั้งค าถามเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม Googie Architecture, Brutalist และ Metabolism เพื่อ
หาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างงานออกแบบที่ตอบสนองแนวคิดทางสถาปัตยกรรมของสิ่งกล่าวมา และตอบสนองแนวคิดงาน
สถาปัตยกรรมแบบ Retro Futuristic เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และจ าแนกประเภทของงานสถาปัตยกรรมอนาคตที่เกิดขึ้นในอดีต 
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