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จุดยืนอยางเห็นไดชัดเจนในชวงระยะเวลารวม 30 ปที่ผานมา แมจะถูกบัญญัติใน พระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ.2543 ถึงความสําคัญของ สถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง วาคือ
วิชาชีพเดียวกันแตก็มีขอกังหาวา นักออกแบบชุมชนเมืองเปนใคร บทบาทของนักออกแบบชุมชน
เมืองคืออะไร การทํางานเปนอยางไร และทําไมถึงตองมีนักออกแบบชุมชนเมือง คําถามเหลานี้จึง
ตองการคําตอบที่แนนอนอยางชัดเจน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษา “บทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชน
เมืองในประเทศไทย” เพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปน ภาคสถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน ภาครัฐ และองคกรทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลนําไปใชในการวางแผนและ
กํ า หนดกลยุ ท ธก ารพั ฒ นาด า นวิช าชี พ สํา หรั บ “วิ ช าชี พ การออกแบบชุ ม ชนเมื อง” ต อ ไป การ
ดําเนินการวิจัยสามารถเปนไปตามกําหนดของแผนการดําเนินการวิจัย โดยไดรับความกรุณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่ชวยชี้แนะแนวทางและคอยใหคําปรึกษา รวมถึงการไดรับความอนุเคราะหอยางดี
ยิ่งจากผูตอบแบบสอบถามทุกทาน
ทายที่สุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
ทุกทาน และผู ชวยศาสตราจารย ดร.รุจิ โรจน อนามบุตร ที่ปรึกษาของงานวิจัย ครั้งนี้ รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุพัก ตรา สุทธสุภา และผูชว ย
ศาสตราจารย ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ที่ชวยแนะนําเพิ่มเติมเพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ที่ไดมีสวน
ชวยสนับสนุนใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จไดดวยดี
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ชุมชนเมืองเปนสถานที่อยูอาศัยของมนุษยในการตั้งถิ่นฐานอยูรวมกัน เปนเวลาชานาน
นั บศตวรรษ เริ่ มจากการที่ มนุ ษย รู จั กการทํ าเกษตรกรรมการประดิ ษฐ สิ่ งของเครื่ องใช จนเกิ ด
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดสะทอนออกมาในรูปแบบของสังคมเมือง และรูปแบบทางกายภาพของ
เมืองในแตละสภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน รูปแบบทางกายภาพของเมืองนั้นคือผลการตัดสินใจของคน
จํานวนมาก เกิดจากความพึงพอใจในรูปแบบที่สืบทอดตอ ๆ กันมา แตละยุคแตละสมัย
การออกแบบชุมชนเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองเริ่มขึ้นครั้งแรกในยุคกรีก
เมื่อประมาณ 500 ปกอนคริสตกาล โดย พลาโตและอริสโตเติล นักปราชญชาวกรีก คือ ผูวางรากฐาน
การออกแบบเมืองที่ ยึดมั่นในเรื่องสุขภาพและความสะดวกสบายของประชาชน สืบเนื่องจนถึง
อาณาจักรโรมันจนถึงในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ในฝรั่งเศส สมัยนโบเลียนที่ 3 ซึ่งขึ้นสืบทอด
อํานาจ ไดให บาฮอง ออสมัน (Baron Georges Eugene Houseman) เปนผูรับผิดชอบการตัดถนน
ใหมของกรุงปารีสในป ค.ศ.1853 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปราบจลาจล และเพื่อเชื่อมจุดยุทธศาสตร
และสถานที่สําคัญตาง ๆ และเมื่อประเทศฝรั่งเศสไดเปนเจาภาพจัดแสดงสินคาโลกป ค.ศ.1878 คน
ทั่วโลกก็ไดมีโอกาสชื่นชมโฉมใหมของกรุงปารีส ทําให บาฮองฮอสมัน และศิลปะการออกแบบเมือง
สมัยใหมในยุโรปและทวีปอื่น ๆ มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ศิลปะการออกแบบเมือง จึงเปนที่นิยม
โดยเฉพาะวงการวิชาชีพสถาปตยกรรม การผังเมือง ภูมิสถาปตยกรรม และศิลปนการออกแบบสาขา
อื่น ๆ ตางใฝฝนเดินทางไปศึกษาที่ สถาบันโบซา ณ กรุงปารีส ในชวงตอมาวงการผังเมืองซึ่งเนนการ
ออกแบบและวางผังดานกายภาพภายใตการชี้นําของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบ ตั้งแต
ปลายคริสศตวรรษที่ 19 ไดถูกปรับเปลี่ยนแนว กลายเปนการวางผังเมืองในแนวสังคมศาสตรและลด
บทบาทของงานออกแบบสรางสรรค โดยสิ้นเชิง จนกระทั่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงแลว
ประมาณ 10 ป จึงเริ่มมีการรื้อฟนเรื่องสุนทรียภาพในเมืองขึ้นใหมโดยแยกออกเปนวิชาชีพเฉพาะ
สาขาหนึ่ง ซึ่งเรียกวา”การออกแบบชุมชนเมือง 1
0

1

กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : ติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 383.
1

2
วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง จึงเปนวิชาชีพสาขาใหมที่เพิ่งไดรับการยอมรับและ
เห็นถึงความสําคัญที่แสดงลักษณะพิเศษแตกตางจากวิชาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะสถาปตยกรรมและ
การวางผังเมือง คําวา การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) และนักออกแบบชุมชนเมือง
(Urban Designer) เริ่มรูจักแพรหลายครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย (University of Pennsylvania) เปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโททางการ
ออกแบบเมือง (Civic Design Program) ในป ค.ศ.1954 และตอมามหาวิทยาลัยฮารวารด
(Harvard University) เปดสอนหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Program) ในป
ค.ศ.1960 จากอดีตถึงปจจุบันเปนระยะเวลารวมประมาณ 56 ป ที่วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับไปทั่วโลก 2 โดยไดรับการพัฒนาองคความรู แนวคิดทฤษฎีในการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ยังคงดําเนินการมาอยางตอเนื่องเรื่อยมา
ในป พ.ศ.2517 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปดหลักสูตร
สาขาวิ ชาการออกแบบชุมชนเมื อง ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย ตอมาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงไดเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบชุมชน
เมืองเชนกัน มีผูที่สนใจเขามาตอยอดความรูจากระดับปริญญาตรีทางดานสถาปตยกรรมและ
สาขาที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เปนจํานวนมากจนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดาน
การออกแบบชุมชนเมืองออกมาอยางมากมาย ในระยะเวลา 34 ปของการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโทสาขาการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยที่ผานมา เมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
เปนผูประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองมักจะทํางานทางดานผังเมืองโดยสวนใหญ ทั้งที่
เนื้อหาการทํางานนั้น มีความแตกตางกันเพียงแตเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันเทานั้น ทําให
ความรูความสามารถและประสบการณ ก ารนํ าองคความรูมาใชในการแกปญหา ไมสามารถ
นําไปใชไดอยางเต็มที่ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนพยายามแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางนัก
ผังเมือง สถาปนิกและนักออกแบบชุมชนเมืองออกจากกัน แตในประเทศไทยความเขาใจในเรื่อง
ออกแบบชุมชนเมืองยังมีนอยจึงทําใหไมเปนที่ตองการมากนัก ในชวงแรกนักออกแบบชุมชนเมือง
จึงทําหนาที่นักผังเมืองไปโดยปริยายหรือบางครั้งก็กลับไปทําอาชีพสถาปนิกเชนเดิม หลักสูตรการ
สอน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองของประเทศไทยในปจจุบันนั้น มีทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท เปาหมายของการศึกษา คือ ตองการผลิตนักออกแบบชุนชนเมืองที่มีความ
ถนัดในวิชาชีพเฉพาะดานเพื่อสรางสรรคสภาพแวดลอมของเมือง
1

2

สิทธิพร ภิรมยรื่น, การวางแผนและผังชุมชนเมือง : ประสบการณของสหรัฐอเมริกา
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 153.

3
ปจจุบัน ทามกลางสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ปจจัยหลาย ๆ อยาง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปรากฏการณสภาวะโลกรอน รวมถึงกระแสการ
ประหยัดพลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการพัฒนาเมืองใหมีความนาอยูและยั่งยืนนับวันจะมี
บทบาทและความสําคัญมากขึ้น การออกแบบชุมชนเมืองซึ่งเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงในการ
สรางสรรคสภาพแวดลอมเมือง ตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองโดยใหความสําคัญปจจัยเหลานี้
ในการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งจะต อ งเกี่ ย วข องโดยตรงกั บ ประชาชนจํ า นวนมาก
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาเงื่อนไขในการทํางานในวิชาชีพมากขึ้น แตก็ยังไมมีการวางกรอบการ
ทํางานของวิชาชีพที่เปนระบบสมบูรณ กระทั่งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 สภาสถาปนิกไดมีการ
ประกาศกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ในราชกิจจานุเบกขา ซึ่ง
กฎกระทรวงฉบับนี้ ไดกําหนดคํานิยามของวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง ขอบเขตงานสถาปตยกรรม
ผังเมืองและลักษณะงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ซึ่งมีผลใชบังคับผูที่จะประกอบวิชาชีพ
สถาป ตยกรรมผังเมื องที่เกี่ยวกับการวางผังสํ าหรับพื้นที่ สภาสถาปนิกไดจัดทํ ามาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพและยังอยูระหวางการพัฒนาใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ
จากการศึกษาจากคูมือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548
ในบทที่ 3 เรื่องมาตรฐานการผังเมือง เกี่ยวกับการจัดทําแผนทางกายภาพ ซึ่งไดวางมาตรฐานดาน
บุคลากรจัดทําผังเมือง ตามคุณวุฒิในระดับปริญญาโทที่เลื่อมกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทาง
สถาปตยกรรม ในระดับที่มีบทบาทเทาเทียมกัน และใชชื่อเรียกวา นักผังเมือง โดยกําหนดใหสามารถ
วางมาตรฐานในการจัดทําผังเมืองเฉพาะ ในระดับเทศบาลขนาดใหญ เทศบาลขนาดกลางและ
เทศบาลขนาดเล็ก 3 ซึ่งคูมือมือเลมนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานคูมือของหนวยงานการปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานดานผังเมืองของทองถิ่น เพราะฉะนั้นการ
สรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนมาก
ในขณะนี้
สาเหตุที่ตองศึกษาบทบาทหนาที่ ของนักออกแบบชุมชนเมือง
1. กฎกระทรวงประกาศกํ า หนดวิช าชีพ สถาปตยกรรมควบคุม ป พ.ศ.2549 สภา
สถาปนิกไดควบคุมการประกอบวิชาชีพโดย การกําหนดขอบเขต ประเภทของงานไวอยางชัดแจง
2

3

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, มาตรฐานการวางผังเมือง
(กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ , 2548), 9-22.
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ในสวนของประเภทตามสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ผูที่ถือใบอนุญาตจะตองเขาใจในบทบาท
หนาที่ของตนเอง
2. นโยบายกระจายอํานาจสูทองถิ่นทําใหบทบาทของนักออกแบบชุมชนเมืองถูก
บรรจุเปนบุคลากรในการจัดทําผังเฉพาะ และผังในระดับตาง ๆ ตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518
3. ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของนักออกแบบชุมชนเมือง ยังคลุมเครือ แมแต
นักออกแบบชุมชนเมืองเอง
4. วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ มีการพัฒนาตลอดเวลา เปนแนวทาง
ในการพัฒนาความรูความสามารถนักออกแบบชุมชนเมืองของไทย ใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
5. เพื่ อ ศึก ษาแนวทางที่ เ หมาะสมกั บลั ก ษณะการทํ า งานและสภาพแวดล อ มการ
ปฏิบัติวิชาชีพจริงของประเทศไทย
6. การศึกษาวิเคราะหแนวทางของประเทศตาง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนความเหมาะสมให
เปนมาตรฐานสากล
7. การสรางความรวมมือกับองคกรวิชาชีพในการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ในการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ ช าชี พ การ
ออกแบบชุมชนเมือง จึงไดกําหนดวิธีการที่ใชในการศึกษาโดยเริ่มตนดวยการทําความเขาใจ
ความหมายของการออกแบบชุมชนเมืองที่เปนลักษณะสากล โดยศึกษาจากประเทศที่มีความ
เจริ ญ ทางด า นสถาป ต ยกรรมและการวางผั ง เมื อ ง การศึ ก ษาผู วิ จั ย ได ยึ ด กรอบแนวคิ ด การ
ออกแบบชุมชนเมืองของศาสตราจารย จอนแลง (Jon Lang) เปนแนวทางหลักเพื่อใชในการวิจัย
รวมถึงพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
พ.ศ.2549 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ทํ า การศึ ก ษามาตรฐานวิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรมควบคุ ม สาขา
สถาปตยกรรมผังเมือง เปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ใน 3 ดาน คือ ดานคุณวุฒิ / ความรูดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพและดานขอบเขต ชนิดงาน ประเภทและขนาด
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ การออกแบบชุ ม ชนเมื อ งให บ รรลุ
เปาหมาย ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้จะทําใหทราบขอมูลเบื้องตนของการประกอบวิชาชีพในปจจุบันของนักออกแบบชุมชนเมือง
ที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและผูที่ทํางานดานการออกแบบชุมชนเมือง
เพื่อเปนประโยชนตอองคกรวิชาชีพ เชน สภาสถาปนิก ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
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วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองทั้งในปจจุบันและอนาคต อันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพการ
ออกแบบชุมชนเมืองตอไปในระดับสากล
4' (,/ & 4   )+
การวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อตองการศึกษาขอมูล สรางความเขาใจการปฏิบัติวิชาชีพ
โดยจะนําเสนอถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริง บทบาท และการทํางานดานวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมืองของนักออกแบบชุมชนเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน
,/ & 4   )+
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบแนวคิ ด ของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ
2. เพื่อศึกษาลักษณะงานออกแบบชุมชนเมืองและการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมืองในประเทศไทยกับตางประเทศ
3. เพื่อสํารวจบทบาทและการทํางานรวมถึงความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ดาน
การออกแบบชุมชนเมืองที่ทํางานในประเทศไทย
4/   )+
1. ทราบรูปแบบแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศและประเทศไทย นั้นมี
ความหมายวาอยางไร แตกตางกันหรือไม
2. ลักษณะงานออกแบบชุมชนเมืองและการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเทศไทยเปนอยางไร คลายคลึงหรือแตกตางกับงานออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ
3. ผูที่สําเร็จการศึกษา สาขาการออกแบบชุมชนเมือง ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทที่ทํางานในประเทศไทย ทํางานอะไร งานประเภทไหน และมีความเกี่ยวของกับงาน
ออกแบบชุมชนเมือง หรือไมอยางไร
 ,   )+
1.  ,>  $(
โดยในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา โดยมีเนื้อหาดังนี้
1.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ของวิ ช าชี พ การออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง โดยกํ า หนดแนวทาง
การศึกษาไดใชการวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยเลือกทําการศึกษาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองใน
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ตางประเทศ โดยพิจารณาจากความมีศักยภาพขององคกรวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพการ
ออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งประกอบดวย 3 สวนหลักดังนี้
1.1.1 รู ป แบบแนวคิ ด ของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งในต า งประเทศและ
ประเทศไทยในปจจุบัน
1.1.2 ลักษณะงานออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศและประเทศไทย
1.1.3 การปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ของนั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื องในต า งประเทศและ
ประเทศไทย
1.2 ศึกษาและทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมืองของนักออกแบบชุมชนเมืองที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองหรือ
สาขาอื่น ๆ ที่ใกลเคียง โดยใชเครื่องมือในการวิจัย คือ การสํารวจโดยใชแบบสอบถามและการ
สัมภาษณเชิงลึก
1.3 การวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณและแบบสอบถาม อันไดแก
1.3.1 ขอมูลสวนตัว
1.3.2 ขอมูลการปฏิบัติงานดานการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
1.3.3 ขอมูลทางดานความคิดเห็น
1.3.4 ปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะตอวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
1.4 สรุปผลการวิเคราะหและอภิปรายผลเกี่ยวกับสภาพการทํางานในปจจุบัน
ปญหาที่อาจเกิดขึ้น แนวทาง และขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ของประเทศไทยในอนาคต
2.  ,> $ #*
ในการวิจัย บทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ครั้ง
นี้ไดทําการศึกษาจากผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองหรือสาขาอื่น ๆ ที่
ใกลเคียง จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งยังปฏิบัติวิชาชีพอยูในปจจุบันใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
','  )+
ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ นักออกแบบชุมชนเมือง สาขาการออกแบบชุมชน
เมืองและสาขาอื่น ๆ ที่ใกลเคียง ซึ่งสําเร็จการศึกษาและทํางานในสํานักงานที่ยังคงใหบริการ
วิชาชีพในปจจุบันในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน โดยมีเกณฑการเลือก ดังนี้
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1. เปนนักออกแบบชุมชนเมือง ผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกลเคียงกับสาขาการออกแบบชุมชนเมือง ในระดับปริญญาตาง ๆ
2. เปนผูทํางานในสํานักงานนิติบุคคลสถาปนิก ที่ใหบริการวิชาชีพสถาปตยกรรมผัง
เมื อง วิช าชี พ ทางผั ง เมื อ ง ของหน ว ยงานเอกชนสํ า นั ก งานตั้ ง อยู ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
3. เปนผูทํางานในหนวยงานของรัฐ ที่ใหบริการวิชาชีพ สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง
และวิชาชีพทางผังเมือง ที่ทําการตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. เปนผูที่ยังทํางานอยูในชวงระยะเวลาที่ทําการวิจัย (พ.ศ.2551 - 2552 )
ทั้งนี้เนื่องจากการกําหนดประชากรของผูที่ประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ทั้ง หมดเปน ไปได ยาก การสุมตั ว อยางจึง ใชวิธีการแบบการสุมโดยการกําหนดเฉพาะเจาะจง
หนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่เปนที่ทราบโดยทั่วไปวามีหนาที่หรือความชํานาญเฉพาะ
การออกแบบชุมชนเมืองโดยตรง
4 * #*>  )+
เครื่องมื อที่ ใชในการศึกษา มี 2 วิธี คือ วิธีการส งแบบสอบถามแบบกรอกเองและ
วิธีการสัมภาษณ
1. แบบสอบถาม ใชเปนการสํารวจทางไปรษณีย (Mailing survey) ไปยังกลุมตัวอยาง
ผูตอบที่ตองการศึกษาวิจัย (Representative sample) ตามประเภทของกลุมตัวอยางเพื่อรวบรวม
ขอมูล การสงแบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะหการกรอกแบบสอบถามและติดตามผล และ
การใชวิธีการทางสถิติวิเคราะห ทดสอบ สมมุติฐานอีกครั้งเพื่อใหไดจํานวนผูกรอกแบบสอบถาม
ตามเปาหมายที่ตั้งไว
2. การสัมภาษณเชิงลึก การสํารวจความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ
ชุมชนเมือง เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกซึ่งระบุไวในคําถามของการสัมภาษณเพื่อใหไดคําตอบใน
มุมมองจากผูเชี่ยวชายดานนั้น ๆ
4 ' 4/ &3+1&/
1. พื้นฐานสวนตัวเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
2. บทบาทและหนาที่ของการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในปจจุบัน
3. ปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
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ในกระบวนการศึกษาจะประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ
1.    ! ,$ 4/  !
การวางแผนโครงการวิจัย กําหนดหัว ขอในการศึกษา ความเปนมาปญหาของ
งานวิ จั ย ความมุ ง หมายของงานวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค การกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งการวิ จั ย และวิ ธี
การศึกษารวมถึงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เพื่อสรางกรอบการวิจัยและขอบเขตของการศึกษา
2. $ ,  ?   >-$ ,>
การศึกษาเอกสารวรรณกรรม รวบรวม แนวคิดของบทบาทหนาที่ของนักออกแบบ
ชุมชนเมืองในตางประเทศกระบวนปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง รวมถึงสถานภาพของ
นักออกแบบชุมชนเมืองทั้งในไทยและตางประเทศ
3. $ ,  & !34& 
3.1 การจัดทําแบบสอบถามตามประเภทของกลุมผูใชเพื่อรวบรวมขอมูลทั้งใน
พื้นที่ศึกษาและการสงแบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะหการกรอบแบบสอบถามและติดตาม
ผลใหไดจํานวนผูกรอกแบบสอบถามตามเปาหมายที่ตั้งไว
3.2 การสัมภาษณ การสํารวจความคิดเห็นของนักออกแบบชุมชนเมืองในปจจุบัน
เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกตามกลุมตัวอยางที่ตองการเจาะจงเปนพิเศษซึ่งระบุไวในคําถามของการ
สัมภาษณเพื่อใหไดคําตอบตามที่คาดคะเนไว
4. $ ,  ?   >-* 4 (
4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจําแนกเปนหมวดหมูตามกลุมตัวอยางที่
กําหนด และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบคาตัวแปรที่กําหนดไว
4.2 การพิสูจนคําถามการวิจัยและขอสมมุติฐานที่ตั้งไว
4.3 ใชหลักการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยในการวิจัยไดเลือกการใหระดับคา
คะแนน (Value Scale) เขามาใชในการเก็บขอมูลทางสถิติและการใชโปรแกรม SPSS วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ
4.4 การนํ า ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด ม าสรุ ป ร ว มกั บ ทฤษฎี หลั ก การและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของตาง ๆ
5.  & 5 )+ &  
การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาโดยการนําผลการอภิปราย สรุปผลขอมูลให
เห็นสิ่งที่ไดคนพบจากงานวิจัยอธิบายผลจากการวิจัยที่เกิดขึ้นและเสนอแนะตามขอสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวรวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
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1.  )+ 4 Q+X#  !#*#* >
วิธีการที่ใชในการศึกษานั้น เริ่มจากการเก็บขอมูลจากวรรณกรรมตาง ๆ งานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเด็นของการประกอบวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมืองในตางประเทศที่ไดทําการเลือกศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของนักออกแบบชุมชน
เมืองโดยการหาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และอินเตอรเน็ต ประกอบกับการเขียนหนังสือขอความ
อนุเคราะหขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธจากองคกรหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพตาง ๆ
2.  & !34& 
เครื่องมือที่ใชวิจัยในการเก็บรวบรูปขอมูลภาคสนาม คือ แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ โดยแตละแบบแบงเปน 4 ตอนและ 2 ตอน คือ
แบบสอบถามทั่วไป (Quotation)
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองและขั้นตอน
กระบวนการทํางานตาง ๆ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการทํางานการออกแบบชุมชนเมืองและ
ความคิดเห็นตอการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ตอนที่ 4 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open-Ended)
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview)
ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นตอวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมถึงองคกร
ทางวิชาชีพ
3.  ?   >-
ผูวิจัยไดทําเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 ออกหนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม โดยการขอความ
อนุเคราะหงานทะเบียนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อขอรายชื่อและที่อยูของผูที่สําเร็จการศึกษาที่
เปนกลุมตัวอยางดังที่ไดกําหนดไวในการสงแบบสอบถามและการตอบกลับของแบบสอบถาม
ผูวิจัยอาจเดินทางไปสงแบบสอบถามและไปเก็บรวบรวมดวยตนเองหลังจากสงไปแลว 1 เดือน ถา
ยังไมได ผูวิจัยนัดวาจะมาเก็บตามอีกภายใน 1 สัปดาห
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3.2 การสั ม ภาษณ หลั ง จากที่ ผู วิ จั ย ได ส ง แบบสอบถามแล ว เพื่ อ ให ค รบตาม
กระบวนการผูวิจัยจึงใชการสัมภาษณเชิงลึก ของผูที่ตองการทราบขอมูลในประเด็นที่ตองการ
คําตอบโดยใชพื้นฐานโครงรางคําถามตามที่ระบุไวเบื้องตน
4.  4 ( >- & 5   )+
4.1 การสังเคราะหขอมูลซึ่งไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล โดยการนําผล
การวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มาทําการวิเคราะหโดยหาคาความถี่และรอย
ละ เพื่อใหอธิบายผลการสํารวจที่ได และการสรุปผลการวิจัยถึงสภาพการณในปจจุบัน ปญหาและ
แนวทางแกไขในอนาคต รวมถึงการนําไปเปนขอมูลอางอิงผลการวิจัยหรือเปนแนวทางของการ
วิจัยขั้นตอไปได โดยแสดงรายละเอียดและบริบทอยางสมบูรณ
4.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
โดยอาศัยการจับประเด็นที่สําคัญและตีความ เพื่อสรุปเปนความคิดเห็นในเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบชุมชนเมืองที่เกี่ยวของ
Q+X# (  4#*#* >
การศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาบทบาทหนาที่การประกอบวิชาชีพของนัก
ออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศเปรียบเทียบนักออกแบบชุมชนเมื องในประเทศไทย และ
การศึกษาความคิดเห็นของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ผูวิจัยไดยึดกรอบแนวคิดการ
ออกแบบชุมชนเมืองของศาสตราจารย จอนแลง (Jon Lang) เปนแนวทางหลักเพื่อใชในการวิจัย
รวมถึงพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
พ.ศ.2549 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ทํ า การศึ ก ษามาตรฐานวิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรมควบคุ ม สาขา
สถาปตยกรรมผังเมือง เปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ใน 3 ดาน คือ ดานคุณวุฒิ/ความรูดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานขอบเขต ชนิดงาน ประเภทและขนาด
#*>  )+
1. บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกผูอื่นคาดหวังวาจะตองแสดงออกให
สอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงานของบุคคลนั้น
2. คุณวุฒิ/ความรู หมายถึง ความรูความสามารถความถนัดเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมแก
ตําแหนงหนาที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ
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3. วิช าชี พ (Profession) หมายถึง เปนอาชีพ ที่ ใหบริ การแกสาธารณะที่ตอ งอาศัย
ความรูความชํานาญเปนการเฉพาะ ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ
โดยผูประกอบวิชาชีพตองฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบ
วิชาชีพตางกับ อาชีพ (Career) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองทําใหสําเร็จ โดยมุงหวังตอบแทนเพื่อการ
ดํารงชีพเทานั้น
4. นักออกแบบชุมชนเมือง (Urban Designer) หรือ สถาปนิกผังเมือง หมายถึง ผูที่มี
หนาที่สรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนเมืองโดยเนนคุณภาพ 3 ดาน คือ คุณภาพ
ทางดานสุนทรียภาพ คุณภาพทางดานชีวิตของสังคมเมือง และคุณภาพของสิ่งแวดลอม
5. สถาปตยกรรมผังเมือง หมายถึง วิชาชีพสถาปตยกรรมที่ใชศาสตรและศิลปในการ
ออกแบบวางผังเพื่อสรางสรรคองคประกอบและสภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง ชุมชนเมือง
ชุมชน และโครงการกลุมอาคารที่มีการใชงานประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท รวมถึงการวาง
ผังเพื่อกําหนดกิจกรรม พื้นที่ ขนาด ความหนาแนน ความสูง ที่โลงหรือพื้นที่ระหวางอาคาร และ
โครงสรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดังกลาว
6. วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม หมายถึง วิชาชีพสถาปตยกรรมในสาขา ดังตอไปนี้
(1) สถาปตยกรรมหลัก (2) สถาปตยกรรมผังเมือง (3) ภูมิสถาปตยกรรม (4) สถาปตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป
7. ผังเมืองเฉพาะ (Specific Plan) หรือพื้นที่เฉพาะ (Area Plan) หมายถึง เปนการ
วางผังเมืองเฉพาะในบริเวณหนึ่งบริเวณใด เชน ในยานชุมชนหรือในบริเวณที่จะพัฒนาเปนเมือง
ใหม ผังเฉพาะ จัดทําขึ้นใชสําหรับอาณาบริเวณที่กําหนดขอบเขตขึ้นเฉพาะเปนพิเศษของชุมชน
อยางชัดเจน มีขอแตกตางจากผังเมืองรวม
8. สาขาอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกับสาขาการออกแบบชุมชนเมือง หมายถึง คุณวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาตาง ๆ ไดแก ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีชื่อเรียกแตกตางกัน แต
มีรายวิชาการเรียนการสอนที่เนนดานการออกแบบชุมชนเมืองเปนหลัก หรือคุณวุฒิผูที่มีพื้นฐาน
ปริญญาตรีดานสถาปตยกรรม ศึกษาตอในระดับปริญญาโทดานผังเมืองและมีประสบการณหรือ
ผลงานดานการออกแบบชุมชนเมือง

12
  #*4'!> 
ทราบแนวทางการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองความมีศักยภาพขององคกร
วิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ
1. ทราบป ญ หา ข อ เสนอแนะ และความคิ ดเห็ น ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา สาขาการ
ออกแบบชุมชนเมืองและภายหลังการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
2. ทราบแนวทางรูปแบบการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองที่สอดคลองและ
ตรงตามความตองการของสังคมไทย

#* 2
 4 Q+X# &   ! #*#* >

เปนเวลากวาครึ่งศตวรรษ ที่วิชาชีพสาขาการออกแบบชุมชนเมือง เปนที่รูจักสามารถ
ยืนหยัดไดดวยตัวเอง การศึกษาตนกําเนิดและพัฒนาการของเมือง เริ่มตั้งแตการตั้งหลักแหลงใน
ยุคแรกสุด ไปจนถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมือง ตัวอยางศูนยกลางเมืองใหญในยุคแรก ๆ ในอดีต
เชน เมโสโปเตเมีย เมืองหุบเขา อียิปต และจีนโบราณ สามารถชวยใหเขาใจความหมายของการ
ออกแบบชุมชนเมืองเริ่มตนจากที่ไหน เมื่อไหร และการศึกษาพัฒนาการของเมืองใหญ ๆ จาก
ประสบการณในอดีต สามารถชวยแกปญหาการออกแบบเมือง ในยุคตอไป ๆ อยางไรไดบาง
โดยเฉพาะการออกแบบชุมชนเมืองในปจจุบันที่คํานึงความสมดุลของธรรมชาติ สังคม และสราง
สภาพแวดลอมในเมือง 1 ซึ่งในแตละยุคสมัยที่ผานมานั้น ไดคํานึงถึงสิ่งเหลานี้มากนอยเพียงใด
ในบทนี้ จะเป น การบรรยายถึ ง ประวั ติ ศ าสตร แ ละต น กํ า เนิ ด ของสาขาวิ ช า “การ
ออกแบบชุนชนเมือง” (Urban Design) การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งมุมมองของผูที่อยูใน
วงการวิชาการและวิชาชีพที่จะกลาวถึงการออกแบบชุมชนเมือง การศึกษารวบรวมขอบเขตของงาน
ออกแบบชุมชนเมืองในฐานะประเทศตนกําเนิดของวิชาชีพ การกอตั้งเปนวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง รวมถึงการนํามาซึ่งหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเทศไทย โดยแบงออกเปน 4 สวน ประกอบการศึกษาตามลําดับดังนี้
1. พัฒนาการและความสําคัญของสาขาวิชา “การออกแบบชุมชนเมือง”
2. ความหมายและนิยามของการออกแบบชุมชนเมือง
3. ขอบเขตการทํางานวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
3.1 แนวคิดการแบงแยกประเภทและขอบเขตการทํางานโครงการออกแบบชุมชนเมือง
3.2 การศึกษารูปแบบและกระบวนทัศนของการออกแบบชุมชนเมือง
3.3 การกําหนดขอบเขตการทํางานโดย องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของในประเทศไทย
4. การเรียนการสอนหลักสูตร ดานการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย
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Gideons Golany, Ethics & Urban Design : Culture, Form, & Environment
(New York : J. Wiley, 1995), 1.
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การออกแบบชุมชนเมืองเกิดขึ้นครั้งแรกในอเมริกา “ในป ค.ศ. 1956 โดยโฮเซ หลุยส
เซิท (José Luis Sert) ไดเปนประธานและผูจัดการประชุม การประชุมนานาชาติ ณ บัณฑิต
วิทยาลัยดานการออกแบบแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ในระหวางวันที่ 9-10 เมษายน กับความ
มุงมั่นที่จะรวบรวมขอมูลหลักฐานในนามของสาขาวิชาที่เปนที่ตองการที่เขาเรียกวา “การออกแบบ
ชุมชนเมือง” ตอมามีผูคนจํานวนมากใหความสนใจคิดถึงอนาคตของเมืองตาง ๆ และเขารวม
การประชุมนี้ ทามกลางผูเขารวมประชุมมากมาย ก็มีทั้ง เจน เจคอบส (Jane Jacobs) ที่ยังไมมี
ชื่อเสียงเทาไหรในตอนนั้น เอ็ดมัน เบคอน (Edmund Bacon) และเลวิส มัมฟอรด (Lewis Mumford)
นักประวัติศาสตรและเจาตําราปรัชญาสาขาวัฒนธรรม จอจี เคเปจ (Gyorgy Kepes) บุคคลสําคัญ
ที่มีผูทรงอิทธิพล ผูนําหลายคนของทีม 10 (Team 10) ที่ตอมาไดรวมตัวกัน ภูมิสถาปนิกที่
สําคัญ ๆ หลายคน อยางเชน ฮิเดโอะ ซาซากิ (Hideo Sasaki) แกเร็ท เอ็คโบ (Garrett Eckbo)
อาจารยจากมหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนียใต และเหลานายกเทศมนตรีผูที่มีอํานาจการฟนฟูเมือง
เชน เดวิด ลอเรนท (David Lawrence) แหงรัฐพิทบราก (Pittsburgh) และนักปฏิรูปอยาง วิคเตอร
กรวน (Victor Gruen) ผูไดชื่อวาเปนผูสรางสรรคหางสรรพสินคา เปนตน 2
ในคํากลาวเปดประชุมวันแรกของ โฮเซ หลุยส เซิท ทามกลางผูเขารวมประชุมจํานวน
มาก เขาไดแสดงความหวงใยในสภาพใจกลางเมืองของสหรัฐ ซึ่งในขณะนั้นเต็มไปดวยที่ดินรกราง
วางเปลา เกิดแหลงเสื่อมโทรมของคนยากจน อาชญากรรม ความวุนวายปญหาการจราจร รวมถึง
การจัดสรรที่ดินตามยานชานเมืองที่ไมเปนระเบียบและกระจัดกระจาย การขาดควบคุม เซิทจึงจัด
ประชุมเพื่อแสวงหาจุดรวมของผูที่ทํางานสรางสรรคดานกายภาพ โดยเชื่อวาเปนงานที่มีขอบขาย
ครอบคลุมอยางนอย 3 สาขา คือสาขาสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรมและผังเมือง รวมกัน
ภายใตชื่อ “การออกแบบชุมชนเมือง” 3
ซึ่งในการดําเนินงานการประชุมนั้น เซิทไดเปดเผยคําจํากัดความดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองใน 2 ลักษณะ จากการกลาวโดยเซิทประธานการประชุม ไดกลาวประเด็นแรกวา “การ
ออกแบบชุมชนเมืองเปนสวนหนึ่งของการวางผังเมืองซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพของ
เมือง” นี่เปนแนวคิดของการออกแบบที่เปนสวนหนึ่งของการวางผังเมือง ความเชี่ยวชาญพิเศษที่
เขาจัดวา “เปนระยะที่สรางสรรคที่สุดของการวางแผนเมือง ซึ่งจินตนาการและความสามารถทาง
1

2

2

Alex Krieger, Urban Design Futures (London : Rutledge, 2006), 18-19.
3
กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : ติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 125.

15
ศิลปะนี้มีบทบาทสําคัญมาก” ในชวงตนของการประชุม เซิทไดระบุเปาหมายที่มุงมั่นกวาเดิม วา
“เพื่อที่จะคนหาหลักทั่วไปสําหรับการทํางานรวมกันของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักวางผังเมือง
การออกแบบชุมชนเมืองนั้นกวางวาขอบเขตของทั้ง 3 อาชีพนี้” ทั้งหมดนี้จึงเปนจุดเริ่มตนแนวคิด
ทางดานสาขาการออกแบบแนวใหมในคํากลาวของ เซิท

ภาพที่ 1 โฮเซ หลุยส เซิท (José Luis Sert) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดานการออกแบบ
แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด ผูกอตั้งสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
ที่มา : José Luis Sert [Online], Accessed 7 May 2009, Available from http://media2.
web.britannica.com/eb-media/27/26327-004-D4FFE45D.jpg
ในขณะนั้ น ผูเ ข า ร วมประชุ ม หลายคนดูเหมือ นจะเห็น พอ งต องกัน วา การแบง แยก
ความคิดที่กําลังขยายออกในชวงกลางศตวรรษระหวาง “  ” กับ “  
  ” นั้น ไมไดกอใหเกิดประโยชนตอการสรางเมืองหรือการบูรณะเมือง ในขณะ
นั้นกําลังเปนที่ตองการอยางมาก ซึ่งเปนผลกระทบมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากผลพวกเหลานี้
ไดกอใหเกิดศาสตรใหมที่จะชวยสรางจุดยืนใหกับการออกแบบชุมชนเมืองใหเดนชัดขึ้น ทั้งใน
สหรัฐอเมริกา และในยุโรป เชน สภานานาชาติแหงสถาปตยกรรมสมัยใหม CIAM (The
Congrees International Architecture Modern (CIAM) or International Congress of Modern
Architecture) ตั้งแตกอนชวงป ค.ศ.1940 ที่ใหความสนใจตอการเปลี่ยนรูปแบบชุมชนเมืองใหญ
(Urbanization) ผูเขารวมการประชุมตางมีความมุงมั่นที่จะถายทอดและตอยอดทางความคิด
รวมทั้งคาดหวังวาศาสตรใหมนี้จะสามารถเชื่อมการแบงแยกระหวางการออกแบบกับการวางแผน
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และผังได โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในระยะเวลาไมกี่ป มหาวิทยาลัยฮาวารดจะเริ่มหลักสูตรหนึ่งที่
ไดรับปริญญาบัตรอยางเปนทางการหลักสูตรแรกที่เนนดานการออกแบบชุมชนเมือง และดวย
ชื่อเสียงของสถาบันที่ใหน้ําหนักแกแนวความคิด ในการฝกฝนดานการออกแบบชุมชนเมืองไดเปน
อาชี พ เพื่ อผลิ ตนั กออกแบบชุ ม ชนเมือ งซึ่ ง กํา ลัง เปน ที่ตอ งการ โดยเฉพาะกับเมือ งที่กํา ลั ง จะ
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 4
3

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวาง การออกแบบชุมชนเมือง กับสาขาหลักทั้งสาม ตามความ
คาดหวังของ โฮเซ หลุยสเซิท และคณะ เมื่อป ค.ศ.1960
ที่มา : กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร ติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 404.
ในครึ่งทศวรรษตอมา กระบวนการทางความคิด 2 ประเภทนี้ยังคงมีบทบาทอยาง
มาก และคํานิยามที่ชัดเจนสําหรับ “การออกแบบชุมชนเมือง” ยังคงไมเปนที่ยอมรับกันในวง
กวาง ไมวาการออกแบบชุมชนเมืองจะเปนความเชี่ยวชาญพิเศษทางอาชีพ หรือทัศนะทั่ว ๆ ไปที่
สามารถแสดงออกผานทางผลงานหลายชิ้นทางดานสาขาออกแบบตอการสรางเมืองยังคงไมเปน
หลักแหลง อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอโตแยงในบางประเด็นเกี่ยวกับความชัดเจนสําหรับสาขาการ
ออกแบบชุมชนเมือง

4

Alex Krieger, Urban Design Futures, 18-19.
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อเล็ค กริสเกอร (Alex Krieger) กลาววา ในโลกปจจุบันไดกําหนดประเภท จํานวน
และขนาดตาง ๆ ของชุมชนที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ดวยเหตุนี้การออกแบบชุมชนเมืองจึงไดรับ
ความสนใจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องหลังจากเกิดเปนองคความรูความชํานาญ (ถึงแมวายังไมเปนที่
รูจักกันเทาไหรนักในขณะนั้น) จึงเกิดความคาดหวังสูงวาจะมีผูที่รูถึงวิธีการออกแบบชุมชนเมือง
แตอยางไรก็ตามมีขอสงสัยวา จะมีสักกี่คนที่รูวิธีการออกแบบนี้ ในขณะเดียวกันก็มีผูที่อางถึง
ความชํานาญดานการออกแบบชุ มชนเมือง ดังนั้น จึง ตองรอบคอบที่จะสํ ารวจขอบเขตตา ง ๆ
ทางดานพื้นที่และดานความคิดผานทางสิ่งที่นักออกแบบชุมชนเมืองไดกระทําอยู หากวาการหาคํา
จํากัดความของคําวา แนวแสดงอาณาเขต (Territory) เปนไปไดอาจจะมองขามเรื่องภูมิศาสตรไป
ยังเรื่อง “ขอบเขตของการกระทํา” ดวยเหตุนี้ อเล็คไดวิธีการคิดที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการ
ออกแบบชุมชนเมือง กับขอบเขตของการกระทําในเมืองเพื่อสงเสริมพลังชีวิต การดํารงชีวิตและ
ลักษณะทางกายภาพของเมืองตาง ๆ มีขอบเขตของการกระทําอยูหลายขอบเขตมากกวาการมุง
ไปสูการสรางรูปแบบเดียว เพื่อที่จะอธิบายถึงแผนงานดานการออกแบบชุมชนเมืองขึ้นมา
ในขณะที่คําวา “การออกแบบชุมชนเมือง” เปนคําที่รูจักกันครั้งแรกในชวงศตวรรษที่
20 ในป ค.ศ.1956 ซึ่งแนนอนวาเมืองตาง ๆ นั้นไดกลายเปนประเด็นหนึ่งทางดานทฤษฎีและการ
ปฏิบัติการดานการออกแบบเปนเวลาหลายศตวรรษ ประเด็นนี้เปนขอบเขตของการออกแบบ
ชุมชนเมืองในฐานะเปนกิจกรรมที่โดดเดนตางจากสถาปตยกรรม การวางผัง หรือแมกระทั่งดาน
การทหารและวิศวกรรมโยธาซึ่งเปนเรื่องคอนขางใหมที่มีชื่อวา “นักออกแบบชุมชนเมือง” 5
หากยอนไปถึงประวัติศาสตรของการออกแบบเมืองในยุโรปในระยะแรก ในศตวรรษที่
16 เราไมอาจเรียกบุคคลเหลานี้วาเปนนักออกแบบชุมชนเมืองได เชน เจาชายฟลิปส (Philip) ที่ 2
แหงสเปน ผูที่ประกาศใชประมวลกฎหมาย 1 ที่กระชับที่สุดเพื่อกําหนดควบคุมเมืองตาง ๆ เรียกวา
กฎหมายของหมูเกาะอินดีส (The Laws of the Indies) ซึ่งมีอํานาจสูงสุดเหมือนกษัตริย ตอมาชื่อ
บาฮอง ฮอสมัน (Baron Haussmann) เปนเจาหนาที่ของนโปเลียนที่ 3 แหงแมน้ําเซน ซึ่งเปนนัก
บริหารที่มีมุมมองและความรับผิดชอบตาง ๆ ใกลเคียงกับ โรเบิต โมเซต (Robert Moses) วิศวกร
และขาราชการ และมากกวา เรยมอน อันวิน (Raymond Unwin) หรือ แดเนียล เบอรแนม (Daniel
Burnham) คูสถาปนิกผูซึ่งปฏิบัติตนเหมือนนักวางผังเมือง อเบ็นเซอร โฮเวิรด (Ebanezer
Howard) ผูมีทฤษฎีใหมสําหรับการสรางใหเปนเมืองใหญ เปนนักเศรษฐศาสตร คามิโล ซิดเต
(Camillo Sitte) เปนนักประวัติศาสตรศิลปะ เฟรเดริก ลอว โอมสเต็ท (Frederick Law Olmsted)
5

Ibid., 19-20.
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ผูมีอิทธิพลตอเมืองตาง ๆ ในอเมริกามากกวาบุคคลอื่นในศตวรรษที่ 19 เปนภูมิสถาปนิกและกอน
หนานี้ยังเปนนักเคลื่อนไหวทางสังคม เลวิส มัมฟอรด (Lewis Mumford) เปนนักประวัติศาสตร
เมืองและนักวิจารณสังคม นักทฤษฎีเมืองตาง ๆ ในยุคเรนาซอง (Renaissance) ที่สําคัญที่สุดคือ
เหลาสถาปนิกและศิลปน เชน เลอร คอรบูซิเอ (Le Corbusier) ในชวงที่มีประวัติศาสตรดานการ
สรางเมืองมากมายเหลานี้ ไดทําใหความเชี่ยวชาญพิเศษของสถาปนิกถูกคาดการณใหกระจายไป
ยังแผนงานของเมือง นับตั้งแตนั้นมา เหลาสันตะปาปา เจาหนาที่ รวมทั้งนักเศรษฐศาสตรอุดมคติ
ไดหันกลับมามองเหลาสถาปนิกเพื่อคิดถึงมุมมองเกี่ยวกับเมือง ซึ่งผูเขารวมการประชุมที่มีจํานวน
มากในป ค.ศ. 1956 จะเปนสถาปนิกที่จะเปลี่ยนมุมมองทางดานสถาปตยกรรม เพื่อที่จะอธิบาย
วาการออกแบบชุมชนเมืองที่มีอยูทั่วไปนั้น ไมไดใหความสําคัญที่ครอบคลุมทั้งหมด 6
ตอมา โฮเซ หลุยสเซิท (José Luis Sert) ไดกลาวไวที่ประชุม ในขอความสําคัญ ดังนี้
5

หลังจากที่ฝกฝนและสอนการออกแบบชุมชนเมืองมา 25 ป ขอสรุปของผมเองมีดังนี้
การออกแบบชุมชนเมืองเปนแนวคิดที่มีหลักเกณฑพื้นฐานหลากหลายมากกวาที่จะเปน
หลักการทางเทคนิคหรือกลวิธี มีการมองหา แบงปน และสนับสนุนความรูความเขาใจที่
ลึกซึ้งเกี่ยวกับรูปแบบของสังคม สิ่งที่ผูกมัดนักออกแบบชุมชนเมืองคือความรับผิดชอบใน
การปรับปรุงแกไขความเหมาะสมในการอยูอาศัยของเมืองตาง ๆ ชวยเรื่องการลงทุนของ
เมือง และการรักษาสภาพความเปนเมือง และจริงแทที่สุดคือยกระดับความเปนเมือง
ความตองการคํานิยามแคบ ๆ สําหรับกลุมผูสนใจนั้นเห็นชัดโดยไมตองอธิบาย เนื่องจาก
ความรับผิดชอบตอเมืองตาง ๆ ที่มีนักออกแบบชุมชนเมืองแตกตางจากอํานาจอื่น ๆ พวก
เขาตระหนักดีวาการจะสรางศูนยกลางของเมือง หรือสรางเมือง การจะฟนฟูบางสวนที่
เสื่อมโทรมของเมืองเกาซึ่งควรคาตอการรักษา และ การจะสรางโครงการการจัดการการ
เติบโตที่ถูกตองยุติธรรมนั้น อยูบนกลวิธี ทฤษฎี และการออกแบบชุมชนเมืองที่แตกตางกัน
อยางมากมาย ที่จริงแลวนาปลื้มใจที่มีสาขามากมายในของวงการสรางลักษณะความเปน
เมืองสําหรับผูที่มีใจรักในความเปนเมือง 7
6

กอนปดการประชุมในวันตอมา โฮเซ หลุยส เซิท สรุปวา

6

Ibid.
7
Ibid., 28.
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ผลจากการประชุมทําใหเห็นวา สาขาสถาปตยกรรมกับภูมิสถาปตยกรรมมีความ
ใกลเคียงกัน เพราะลักษณะงานเกี่ยวของกับการออกแบบพื้นที่วางสามมิติ แตสาขาผัง
เมือ งแตกตา งกับ สถาปต ยกรรมมาก เนื ่อ งจากนัก ผัง เมือ งไมไ ดทํ า งานสามมิต ิ ใน
ขณะเดียวกันสถาปนิกก็ไมมีความรูเรื่องการวางแผน ดังนั้น ถาทั้งสาม 3 จับมือกันไดก็
เปรีย บประดุจ การบรรเลงดนตรีใ นวงดุร ิย างค ก็จ ะทํ า ใหง านออกแบบชุม ชนเมือ ง
ประสบผลสําเร็จไดในที่สุด 8
7

หลังจากนั้นก็มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองตอ ๆ มาตลอดยุค 60
และยุค 70 ตามดวยการเปดหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ประมาณ 15
แหงในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสวนใหญจะเปดสอนในระดับปริญญาโท โดยเนนรับผูที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาสถาปตยกรรมหรือภูมิสถาปตยกรรมเปนหลัก บางมหาวิทยาลัยก็มีการจัด
รวมโปรแกรมกับสาขาภูมิสถาปตยกรรมหรือสาขาผังเมือง ซึ่งแตละหลักสูตรก็แตกตางกันไปตาม
แนวคิดแตละของสถาบัน ในระยะเริ่มตนการเรียนการสอนหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองยัง
ตองพึ่งพาความชวยเหลือจากคณาจารยผูสอนสาขาผังเมือง ที่เนนหนักไปทางวิชาการวางแผนแนว
สังคมศาสตร หลังจากมหาวิทยาลัยฮาวารดเปดสอนหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ในป ค.ศ.
1960 ได 9 ป สถาบันสถาปนิกแหงสหราชอาณาจักร (Royal Institute of British Architects หรือ
RIBA) จึงเริ่มเห็นความจําเปนที่จะตองใหมีการสอนในแนวนี้บาง แตก็ยังมีความแตกตางกันใน
เนื้อหา เพราะนักผังเมืองอังกฤษคอนขางมีทักษะดานการออกแบบเปนทุนเดิมอยูแลว มหาวิทยาลัย
ที่เริ่มเปดสอนสาขาการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศสหราชอาณาจักร ไดแก มหาวิทยาลัยแหง
Edinburgh, มหาวิทยาลัย Central London และมหาวิทยาลัย Oxford Polytechnics ซึ่งภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเปน Oxford Brookes จนถึงปจจุบันถึงแมยังไมสามารถหานิยามที่ชัดเจนและกระชับ
เกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองได แตทิศทางการเรียนการสอนหรือความเขาใจดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองในระยะเวลาตอ ๆ มาเริ่มเดินไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการแลกเปลี่ยนองคความรู
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดตั้งสมาคม องคกร หรือสถาบันเฉพาะทางดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นเรื่อยมา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเหลาคณาจารยนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบชุ มชนเมื อ งระหว า งมหาวิ ทยาลั ย ด านการออกแบบชุ มชนเมื องต า ง ๆ ทั่ วโลกตลอด

8

129-130.

กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : ติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป,
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ระยะเวลาที่ผานมา จนอาจกลาวไดวาการออกแบบชุมชนเมืองเริ่มมีลักษณะความเปนสากลที่มี
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น 9
ปจจุบันเปนที่ประจักษแลววา การปฏิบัติตามแผนภูมิความสัมพันธในรูปแบบดั้งเดิม ที่
โฮเซ หลุยสเซิท ไดเสนอไวในระยะแรกนั้น ไมสามารถที่จะผนึกความรวมมือทั้ง 3 สาขาวิชาได จึง
มีแนวคิดแผนภูมิใหมตามคํานิยามของ ศาสตราจารย กําธร กุลชล อาจารยประจําสาขาวิชาการ
ออกแบบชุมชนเมือ ง มหาวิท ยาลัย ศิ ลปากร ซึ่ง ได เ พิ่ม หวงวงกลมอีก 1 หวงตรงกลางอันเล็ก
หมายถึง สาขาการออกแบบชุมชนเมืองและถอยหาง สวนวงกลมอันใหญดั่งเดิม จนไมทับซอนกัน
และใหคาบเกี่ยวกับวงกลมอันเล็กตรงกลางแทน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางสาขาตาง ๆ ทั้ง
3 สาขา โดยมีสาขาการออกแบบชุมชนเมืองเปนศูนยกลาง (ดังภาพที่ 3)
8

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ ระหวางการออกแบบชุมชนเมืองกับสาขาหลักทั้งสาม
ในชวงป ค.ศ. 2000 - ถึงปจจุบัน
ที่มา : กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร ติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 406.

9

เรื่องเดียวกัน, 178.
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ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธกัน ของสาขาวิชาที่ถนัดของการออกแบบชุมชนเมือง
กับสาขาวิชาดานการออกแบบสาขาอื่น ๆ
ที่มา : Jon Lang, Urban Design a Typology of procedures and products (Oxford
England : Burling Ton, MA Elsever/ Architectural Press, 2005), 394.
ในระยะเวลาตอมาถึงปจจุบัน ศาสตราจารย Jon Lang ผูคร่ําหวอดในวงการออกแบบ
ชุมชนเมืองมากวา 20 ป ไดมีเพิ่มวิศวกรรมเกี่ยวกับเมืองเขาไปดวยดังเชนที่แสดงไวในภาพที่ 4 ซึ่ง
เปนการอนุมานไดอธิบายวา
การออกแบบชุมชนเมืองในขณะที่มีการเหลื่อมล้ํากับสาขาเหลานี้ก็ไดพัฒนาความรู
ความชํานาญของตัวเองดวย การออกแบบชุมชนเมืองจึงตองยอมรับรูปแบบของระเบียบ
วิ นั ย เพิ่ ม มากขึ้ น เช น เดี ย วกั บ ระเบี ย บวิ นั ย อื่ น ๆ (เช น ที่ อ ยู ภ ายใต ก ารแพทย แ ละ
สังคมศาสตร) จะเกิดขึ้นเมื่อความสนใจของศาสตรดานตาง ๆ นั้น ตัดกับความสนใจของ
สาขาดั้งเดิม กระตุนและชวยสรางภูมิศาสตรชุมชนเมือง วิศวกรรมศาสตร จิตวิทยาสภาวะ
แวดลอม กาลวิทยา และวิทยาการจัดการ ซึ่งบุคคลเดี่ยว ๆ เพียงคนเดียว ไมสามารถที่จะ
ผนึกรวมความรูทั้งหมดเหลานี้และเพื่อทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการออกแบบ 10
9

10

Jon Lang, Urban Design a Typology of procedures and products (Oxford
England : Burling Ton, MA Elsever/ Architectural Press, 2005), 392-394.
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ถึงแมวาการออกแบบชุมชนเมืองจะสามารถพัฒนาตัวเองใหเปนระบบระเบียบหรือ
อาจจะไมพัฒนาใหเปนระเบียบไดหรือไม อยางไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการออกแบบชุมชน
เมืองนั้น จะยังคงเปนภารกิจที่ตองรวมมือกัน
อเล็ค กริสเกอร ไดทําการสรุปเกี่ยวกับ ขอบเขตดานอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง
โดยไดยึดแนวทางเดิม เหมือนอยางที่ โฮเซ หลุยส เซิท ไดระบุไวในการประชุมที่ฮาวารดในป ค.ศ.
1956 วา “การออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวของกับความสัมพันธ สมมุติฐานระหวางการวางผังเมือง
และสถาปตยกรรม” โดยไดอธิบายไว 10 ประเด็น ดังนี้
1. % & #** ('   5  &/0,  (The Bridge
Connecting Planning and Architecture)
อเล็ค กริสเกอร กลาววา นักออกแบบชุมชนเมืองทําหนาที่อะไร จากความหมาย
ของนักออกแบบชุมชนเมือง ตามแนวคิดของเขาไดระบุไววา นักออกแบบชุมชนเมืองไดยืนอยู
ระหวา งแผนและโครงการต า ง ๆ บทบาทของนัก ออกแบบชุม ชนเมื อ ง คื อ ทํ า ความเข า ใจกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค ต า ง ๆ ด า นการวางผั ง สํ า หรั บ พื้ น ที่ รู ป แบบชุ ม ชน และแม แ ต ก ารจั ด สรรแหล ง
ทรัพยากรตาง ๆ ใหเขากับยุทธวิธีดานกายภาพเพื่อที่จะชี้ทางแก ผลงานของสถาปนิก นักพัฒนา
และผูดําเนินการอื่น ๆ โดยมีบทบาทเพื่อที่จะออกกฎเกณฑการออกแบบเพื่อโครงการการพัฒนา
ตาง ๆ ที่มองขามการแบงเขตพื้นฐาน และจากนั้นก็ชวยทบทวน ประเมินคุณคา และอนุมัติงาน
ของผูที่สนับสนุนโครงการ
จึ ง สรุ ป ได ว า ความคิ ด แรกเริ่ ม ของนั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง ในการคิ ด ด า น
สถาปตยกรรม ควรกําหนดแนวคิดดานการวางผังเมือง เพื่อที่จะใหแนวคิดเหลานี้จะไดรบั การแกไข
กอนจะมีการพิจารณาทางดานความหมาย โดยนัยตาง ๆ ทางกายภาพผานเรื่องราวการออกแบบ
จากความสัมพันธระหวาง ผูวางแผน-ผูที่กําหนดกับการออกแบบและผูแปลตาง ๆ จึงเปนเรื่องที่
สําคัญ 11 ในขอนี้ แสดงถึงความสัมพันธระหวางวิชาชีพ การวางผังเมืองและวิชาชีพสถาปตยกรรม
ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ สามารถบอกไดวานักออกแบบชุมชนเมืองจะตองถายทอด แนวความคิดดาน
การวางแผน และนําไปสูงานสถาปตยกรรม โดยการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบตอไป ซึ่งในที่นี้โดยศาสตราจารย Jon Lang ไดระบุ ถึงความสัมพันธของวิชาชีพนี้วา
นักวางผังเมือง (โดยเฉพาะผูที่อยูในแวดวงวิชาการ) นั้นมุงความสนใจไปที่ปญหาทางสังคมและ
10
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เศรษฐกิจของเมือง และกลุมสถาปนิก ภูมิสถาปนิก ยังคงสนใจที่คุณภาพของสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของเมือง 12
11

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวาง นักวิชาชีพสามสาขาหลักทั้งสาม
อเล็ค กริสเกอร (Alex Krieger) 13 กลาววา การออกแบบชุมชนเมืองไดกอใหเกิด
เปนศาสตรหนึ่ง เหตุผลหลักเปนเพราะการออกแบบชุมชนเมือง สามารถพิจารณาถึงความสัมพันธ
ตาง ๆ ระหวางรูปแบบทางกายภาพและหนาที่ตาง ๆ ของพื้นที่ที่อยูใกลกัน ไมเหมือนกับสถาปนิก
ที่ ถู ก ป ด กั้ น โดยขอบเขตของพื้ น ที่ แ ละความตั้ ง ใจของลู ก ค า รวมทั้ ง นั ก วางแผนและผั ง ที่ ต อ ง
หลี ก เลี่ ยงที่จ ะกลาวถึ งประเด็ น ตา ง ๆ เกี่ ย วกับหัว ขอทางการออกแบบกายภาพ จะเห็น ไดวา
ขอบเขตด า นการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งนั้ น อาศั ย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ช าชี พ ตามความรู
ความสามารถเฉพาะทางที่เดนชัด
2. % - 3#*#$ ]  “ &" 1” (A Form-based
Category of Public policy)
อเล็ค กริสเกอร (Alex Krieger) 14 กลาววา ลักษณะการออกแบบชุมชนเมือง คือ
แบบแผนนโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาลงทุนใด ๆ ก็ตาม การปฏิบัติตามกฎระเบียบผาน
ขอบังคับตาง ๆ จากแผนงานที่ผานมา จะเห็นวามีผลตอผลประโยชน ธุรกิจ ผลกําไร หุน หรือ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งผลประโยชนเหลานี้ไมไดมองถึงผลประโยชนของสาธารณะมากอน และบุคคล
ที่จะจัดการสิ่งเหลานี้คือ “นักออกแบบชุมชนเมือง”
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การออกแบบชุมชนเมืองไดใหการสนับสนุนที่สําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทําใหประชาชนรูสึกเพลิดเพลินและภาคภูมิใจที่จะทําหนาที่ดูแล รักษาเมืองเพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี น
อนาคต ดวยเหตุนี้เอง นักวิชาชีพทางการออกแบบตองมีความสามารถที่จะแจงเกี่ยวกับความ
เปนไปไดในอนาคตใหกับนักการเมืองและสาธารณะชนทั่วไปไดรับทราบ เพื่อทาทายสมมุติฐาน
ทางการเมืองและเพื่อทําตามแนวคิด 15
จากแนวคิดนี้จะเปนไปไดวา ขอบเขตทางดานอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมืองได
ใหความสําคัญถึงผลประโยชนของสาธารณะมากอน จึงเปนวิธีที่จะผลักดันผูทําธุรกิจที่ดินตั้งแต
เริ่มแรกโครงการใหมีคุณภาพมาตรฐานใหสูงขึ้น โดยใหขอสันนิษฐานวาอะไรคือแมแบบที่ดีของ
การตั้งเมือง หรืออาจเปนความตองการในการใชพื้นที่ หรือแนวทางพัฒนาขั้นพื้นฐาน เชน พื้นดิน
เพื่อการพาณิช หรือเปดพื้นที่วาง จึงสามารถเปนที่ยอมรับของสังคมได สิ่งเหลานี้ควรมีกฎหมาย
ควบคุม แตสิ่งที่นาสนใจคือ การชี้แจงถึงผลประโยชนที่ไดจากการออกแบบชุมชนเมือง โดยแบง
สวนหนึ่งเปนการประมวลคุณภาพการออกแบบ และอีกสวนหนึ่งเปนการจัดการกับระดับกฎการ
ปฏิบัติของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ที่เนนทําใหสะดวกดีกวาทําใหพัฒนา ยกตัวอยางเชน
โครงการแบตเตอรี่พารค (Battery Park) ของนิวยอรก เปนตัวอยางในความสําเร็จที่ดีที่เปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป สิ่งเหลานี้จึงเปนที่นาสนใจและเหมาะสม 16
3. % &/0,    (The Architecture of the City)
รูปแบบของการออกแบบชุมชนเมืองนี้ จะตองใชความพยายามทั้ง 2 สิ่งนี้เปนฐาน
ราก เชนนโยบายสาธารณะ และแนวความคิดในการออกแบบ ซึ่งการออกแบบชุมชนเมืองในชวง
ศตวรรษที่ 20 ตอนตน ที่เนนการดําเนินงานความสวยงามของเมืองในอเมริกา หรือกอนหนานั้นใน
ศตวรรษที่ 19 ที่ยอนไปถึงความสวยงามของศิลปะดั้งเดิมของชาวยุโรป โดยขั้นแรกคือวางแผนที่
วางโดยสถาปนิกและนักออกแบบชุมชนเมือง ดังนั้นขั้นพื้นฐานของการวางผังเมือง คือ พัฒนา
แบบแผนและเครื่องมือสําหรับงานนี้ ใหสําเร็จโดยผูรูและผูเชี่ยวชาญ ทําใหทั้งเมืองแมแตพื้นที่
สวนตัวสามารถสรางกฎและความเหมาะสมในความสัมพันธกับพื้นที่สาธารณะได โดยเฉพาะ
ยุโรปมีการเชื่อมโยงกับทฤษฎีของ “โครงการเมือง” เกิดขึ้นมา ไมวาจะเปนเงื่อนไขของโครงการ
แหลงเงินทุน และแบบที่เปนตัวกระตุนการพัฒนา ไมวาจะเปนของสาธารณะหรือของสวนรวมมักมี
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ความเสี่ยง ทําใหเปนการกระตุนและฟนฟูแถบเมือง ซึ่งความคิดของการออกแบบชุมชนเมืองตอง
เปนแบบฐานที่มั่นคง 17
โครงสรางของการออกแบบชุมชนเมืองที่เปนสถาปตยกรรม มักจะใชทฤษฎีแบบ
ของโรม ซึ่ ง การพรรณนาเกี่ ย วกั บ จั ก รวรรดิ โ รมที่ ยิ่ ง ใหญ เป น แรงดึ ง ดู ด ไปสู พื้ น ฐานของการ
ท อ งเที่ ย ว แต มั ก จะขั ด แย ง กั บ ส ว นการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมของเมื อ งยุ โ รปที่ เ น น ในขอบเขต
สาธารณะทําให เราเห็นการกาวกระโดดจากการพัฒนาความคิดของการออกแบบชุมชนเมืองใน
อีกแงมุม
4.     ]  & >  (>&-'&3 (Urban
Design as Restorative Urbanisms)
รูปแบบโครงสรางของเมืองในประเทศตะวันตกกอนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เชน
ขอตกลงการใชที่ดิน ความหนาแนนของกลุมอาคาร กลุมคนชนชั้นตาง ๆ และการเปลี่ยนแปลง
อยางชา ๆ จะถูกควบคุมโดยนักวางผังเมืองและสาธารณะ ซึ่งหากสังเกตเมืองดั้งเดิมในอดีตดู
เหมือนเปนการจัดการที่ดี ขนาดที่พอดี สามารถจัดการไดและดูสวยงาม ขอดีเหลานี้เหมือนจะ
หายไปในเมืองหลวงใหม ๆ จึงเกิดคําถามวาทําไมเราไมนําสิ่งเหลานี้กลับมา ปจจุบันนักวางผัง
เมืองรุนใหมมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับแนวคิด มีผูปกปองและยกยองขอดีของการสรางเมือง
ใหกลับสูสภาพเดิม แตเนื่องจากระบบแบงประเภทของเมืองอยางที่เปนปญหาของการดําเนินงาน
ความสวยงามของเมืองในอเมริกาชวงตนศตวรรษ คริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร (Christopher
Alexander) กลาววา “ในป ค.ศ. 1977 ผูเปนนักวางผังเมืองสมัยใหมไดสนับสนุนการนํากลับมา
ของสิ่ง ที่ไดรับการพิ สูจนแลว ผ า นเวลาในหลักการออกแบบชุมชนเมืองขณะนี้ปรากฏปญ หา
วัฒนธรรมตามชานเมืองที่กําลังเผชิญหนากับการทําเมืองใหทันสมัย”
สรุปไดวา ปจจุบันการหวนสูอดีตแบบดั่งเดิมของการออกแบบชุมชนเมืองใหผล
สุขลักษณะที่ดี ตอการอยูอาศัย สิ่งไหนที่มีการตอบรับที่ดีมักไดรับความสนใจ การควบคุมหรือการ
ชะลอความเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่ตองการมากขึ้น โดยเฉพาะทางดานกายภาพ จึงอาจกลาวไดวา
การฟนฟูสภาพเมืองเดิม และการออกแบบชุมชนเมืองที่เนนการออกแบบในแบบสถาปตยกรรม
อนุรักษนิยม นั่นเปนกระแสหลักที่สําคัญของการออกแบบชุมชนเมือง 18
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5.    4 “ & > -&/ #*” (Urban Design as
an Art of Place-Making)
ในขั้นตน ผูวิจัยจะอธิบายวา การออกแบบชุมชนเมืองเปนการจัดการทางพื้นที่ หรือ
การจัดการทางทัศนียภาพ จึงตองกลาววา แนวคิดของการออกแบบชุมชนเมือง อาศัย ปจจัยทั้ง
สองอยางในกระบวนการออกแบบ โดยมี 2 ประการ คือ
1) การมองการออกแบบชุมชนเมืองเปนเครื่องมือชวยสรางภาพลักษณที่ดี
2) มองการออกแบบชุมชนเมืองเปนการรวมทางสุนทรียภาพตาง ๆ ของสิ่งแวดลอม
สรุปไดวา ทัศนียภาพเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของลักษณะพื้นที่ในสิ่งแวดลอมที่
สรางขึ้นเทานั้น การสรางสถานที่มาเพื่อรองรับจุดประสงคของมนุษยหมายถึง การใหความสําคัญ
กับศิลปะการสราง-สถานที่ โดยนักออกแบบชุมชนเมืองควรใหความสําคัญที่จะทําสถานทีใ่ หมใหมี
คาเหมือนสิ่งที่สรางกอนหนามากกวานี้ ในบางครั้งนักออกแบบชุมชนเมืองอาจบอกวา เปาหมาย
ของตนนั้นเกือบจะชัดเจนแลว ซึ่งทําใหคิดวาเปนเพราะมาตรฐานและผลงานออกแบบที่ไดวางไว
และบางครั้งก็ยึดติดกับความเคยชินของรูปแบบเดิมและสุนทรียภาพในแบบดั้งเดิมในสถานที่
เหลานั้น ซึ่งทั้งหมดอาจจะไมใชสิ่งที่เราตองการที่จะเปนอยูในปจจุบัน 19
6.    (> “,,' .`” (Urban Design as
Smart Growth)
สําหรับแนวคิดนี้ เปนกระแสแนวคิดสําคัญของอเมริกา เกิดขึ้นเนื่องจากทศวรรษ
สุดทายของคริสตวรรษที่ 20 หลายมลรัฐในอเมริกาไดตระหนักถึงปญหาของ “การกระจัดกระจาย
ตัวในยานชานเมือง” (Suburban Sprawl) ซึ่งการพัฒนาเมืองสมัยตอ ๆ มามักมองระหวาง
ความสัมพันธที่ตอเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมือง ไดมีการเรียกรองการจัดการพัฒนาชนบทให
เติบโตพรอม ๆ กับแผนการลงทุนใหม เมื่อกระแสความตื่นตัวไดขยายวงกวางจนสามารถกลืน
กระแสลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) ซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้มีแนวทางที่คลาย ๆ กัน 20
ในศตวรรษที่ 21 จึงกลายเปนยุคอนุรักษนิยม และเห็นความสําคัญในการจัดการ
ทรัพยากรและพื้นที่ ดังนั้นการมองไปถึงความสัมพันธของการจัดการพลังงานกับสิ่งมีชีวิต การ
วิเคราะหระบบ การพั ฒนาพื้น ที่เ พื่อทางเศรษฐศาสตร กฎการใชพื้น ที่และประเด็น สําคั ญคือ
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Ali Madanipour, Urban Design Reader (Amsterdam : Architectural Press,
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กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : ติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป,

2007), 14.
367-369.
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สุขอนามัยโดยสวนรวมของประชาชนควรจะเปนรากฐานของการฝกฝนนักออกแบบชุมชนเมือง
การสนับสนุนนักออกแบบชุมชนเมือง “เพื่อการเติบโตอยางฉลาด” กฎระเบียบวันนี้เปนความมั่นใจ
ในมโนคติที่เปนการลดขยาย หรือการอนุรักษแบบพื้นที่เปดก็เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งนอกจากแนวคิดนี้
แลว การทํางานรวมกันจะชวยใหไดทักษะเพิ่มและไดผูรวมวางแผน ก็เปนสิ่งที่สําคัญเทา ๆ กัน ใน
ความเปนจริงแลว การจัดการความเติบโตของเมืองหลวง จะทําใหเกิดความตองการเหมือนการ
อนุรักษพื้นที่ การจัดการน้ําและการคมนาคม ตัดผานเขตแดนโดยอํานาจแหงศาล ดังนั้นควรเพิ่ม
ประเด็นสําคัญนี้ใหเกี่ยวของกับการออกแบบชุมชนเมืองดวย 21
7. 4 & > &" 1-34$ ]   (The Infrastructure of the City)
การจัดระเบียบถนนและอาคาร การแบงสรรพื้นที่วางสาธารณะ การจัดวางแนว
ระบบการขนสง ทางสั ญ จรเลี ย บถนนใหญ และขอ กํ า หนดของการบริ ก ารเทศบาล ล ว นเป น
สวนประกอบสําคัญในการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งการมุงเนนไปที่โครงสรางสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
เพียงประเภทเดียว เพียงแคเล็กนอยก็มีความสําคัญตอเมืองหรือชุมชนตาง ๆ อาจมากกวา ระบบ
คมนาคมขนสงที่ดีที่ตองลงทุนสูงอื่น ๆ หากกลาวถึงระบบการจราจรที่มีการปฏิบัติตามกันมา โดย
มีความอิสระ หลากหลาย และแยกออกจากเครือขายที่ซับซอนของระบบในเมืองใหญอื่น ๆ นั้น
ทายที่สุดก็ขัดแยงตอการเกิดสังคมที่มั่นคงแข็งแรง หลักการทางวิศวกรรมที่เราไดเรียนมานั้นก็ไม
เพียงพอที่จะเปนเครื่องมือในการสรางเมืองที่ดีได
นอกจากนี้ในบางครั้งการจะทําใหโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปนสถาปตยกรรม
ยังมีจากที่เห็นในขอเสนอสิ่งกอสรางขนาดใหญที่นักวางผังและผูออกแบบ ไมไดมีบทบาทสําคัญ
ในระบบคมนาคม หรือ การวางแผนโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ ดังนั้นจึงกลายเปนอีก
สาขาหนึ่ ง สํ า หรั บ นั กออกแบบชุ ม ชนเมื อ งที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ทํ า เรื่ อ งในระดั บ นี้ โดยสร า ง
ขอกําหนดมาตรฐานสําหรับระบบขนสงใหเขากับความตองการทางสังคม และในวิธีการแบบใหม
ซึ่งรวมรูปแบบของเมืองและระบบคมนาคมเขาดวยกัน จะเห็นไดวาเปนสิ่งที่มีความนาสนใจใน
ปจจุบันดวยการพัฒนาการขนสงในพื้นที่ใหม ๆ ของการสรางเมืองและดวยความหนาแนน ความ
ผสมผสาน จึ ง มั ก เชื่ อ มต อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ส าธารณะส ว นบุ ค คลเข า กั บ ศู น ย ก ลางคมนาคม
หลากหลายรูปแบบในเมืองตาง ๆ ที่มีขนาดใหญ
ในศตวรรษที่ 20 เนื่ อ งจากความนิ ย มรถยนต ไ ด ล ดความสํ า คั ญ ของการสร า ง
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเมืองและการคมนาคม ในชวงตอมาของศตวรรษ จึงไดคนพบอีกครั้งวาการ
รวมรูปแบบเมืองและการขนสงเขาดวยกันนั้น ขึ้นอยูกับความซับซอนของสายเชื่อมโยงตาง ๆ
20

21

Alex Krieger, Urban Design Futures, 21-22.
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(สายไฟ สายเคเบิล) มากกวาถนน และยิ่งเปนจริงมากขึ้นตั้งแต โลกวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงการ
มุงเนน จากเครื่องมือทางกลไก (Hardware) ไปเปนการออกแบบระบบโดยตัวอยาง เชน เทคโนโลยี
การจัดการปญหาจราจร ความรูของสาขาวิชานี้มีวา ปจจัยตาง ๆ เชน ความเหมาะสมในการอยู
อาศัย (Livability) ความชวยเหลือสามารถไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainability) และความเจริญ
ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเปนจุ ดมุงหมายที่แทจริงของโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ 22
จากหลักการนี้จะเห็นไดวา ความสําคัญสําหรับโครงสรางพื้นฐานกับการออกแบบ
ชุมชนเมือง นั้นเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของและมีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน สิ่งเหลานี้แสดงให
เห็นวา การออกแบบชุมชนเมืองเปนสิ่งที่ชวยกําหนดโครงสรางสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพพื้นฐานของเมือง
8.     3-   (.' “3-  
4('” (Urban Design as “Landscape Urbanism”)
ในชวงระยะเวลาที่ผานมามีแนวคิดใหมเกี่ยวกับเมืองตาง ๆ เกิดขึ้นเรียกวา ภูมิ
ทัศนในเมืองใหญ ผูสนับสนุนในแนวคิดนี้ พยายามรวมเอานิเวศวิทยา ภูมิสถาปตย และโครงสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เขาดวยกันในการอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมือง ถึงแมวาขอ
อภิปรายในการเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะเปนพื้นที่วางทางภูมิทัศน ไมใชสถาปตยกรรมอีกตอไป
แตก็เปนพลังในการสรางสรรค เมืองขนาดใหญใหทันสมัย
ในการประชุมครั้งที่ 56 ในการอภิปรายของสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ทํา
ใหมีการเสนอความคิดมากมายเกี่ยวกับ การที่ภูมิสถาปตยกรรมไดกลายเปนสวนสําคัญในการ
เติมเต็มการออกแบบชุมชนเมือง แตแนวคิดก็ไดถูกจัดไวในสถาปตยกรรมทันที มีอยูชวงหนึ่งที่ไมมี
พื้นที่วางสําหรับแนวคิดภูมิสถาปตยกรรมเลย แตในทางกลับกัน พื้นที่ชุมชนในอเมริกาเหนือไดถูก
ออกแบบโดยภู มิ ส ถาปนิ ก มากกว า ผู เ ชี่ ย วชาญด า นอื่ น ๆ อย า งไรก็ ต ามมี คํ า กล า วหาว า ภู มิ
สถาปนิก นักออกแบบชุมชนเมืองที่ชื่นชอบการสรางพื้นที่ใหมีความหนาแนนนอย แสดงความเปน
ทางการนอย และปลอยใหมีพื้นที่เปดโลงเปนสวนใหญ ไดสรางสภาพแวดลอมที่ไมใชลักษณะ
เมืองที่สมบูรณ
ผูสนับสนุนแนวคิด “ภูมิทัศนในเมืองใหญ” อีกคนหนึ่ง ไดแก เจมส คอนเนอร
(James Corner) ไดยืนยันวา การเกิดขึ้นในการรับรูสวนทึบของเมือง (Conception of solid) ใน
จินตนาการทางประวัติศาสตร ไดพยายามทําใหมุมมองที่วา กลวิธีของมนุษยกับธรรมชาตินั้นคง
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Ibid., 24-26.
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อยูตลอดไป โครงการภูมิทัศนในเมืองใหญมีจุดประสงคเพื่อเอาชนะความแตกตางนี้ ไมยึดถือทั้ง
นโยบายเศรษฐกิจ และกระแสหลัก ๆ ของเทคนิคในการสรางเมืองมาใชในขั้นพื้นฐาน ผูสนับสนุน
แนวคิด “ภูมิทัศนในเมืองใหญ” ยืนยันวาการออกแบบชุมชนเมืองที่มีคุณคาตองหาจุดเชื่อม
ระหวาง นิเวศวิทยา วิศวกรรม การออกแบบ การวางแผนงานที่รอบคอบ และนโยบายทางสังคมให
ได สวนใหญจะเปนเรื่องของคุณคามากกวาการปฏิบัติใหทันตามกําหนด
การเคลื่อนไหวอาจจะเปนการตอบสนองตอทรรศนะในการสรางเมืองในรูปแบบ
ของแผนที่นอยลิ (Nolli Map) ซึ่งมีแนวคิด 2 ดานเกี่ยวกับเมืองตาง ๆ คือ การมีอยูของสิ่งกอสราง
และที่วาง ที่เปนสวนสีขาวของแผนที่ (ความวางเปลา) ซึ่งมาจากสวนสีดําของแผนที่นั่นเอง บางที
อาจจะเปนการตีความที่มีประโยชนตอเมืองอุตสาหกรรมในอนาคต ที่มีพื้นที่ภูมิประเทศที่ไมไดรับ
การออกแบบภูมิทัศน แตภายในเมืองพื้นที่นั้นมีผลมาจากแบบการสราง แตก็ยังไมมีการพิจารณา
อยางรอบคอบของแผนที่เมืองใดพิสูจนใหเห็นวาการแทรกแซงแบบนี้นั้นผิด แนนอนวาพื้นที่สีขาว
ของนอยลิ มีหลากหลายเฉดสีและความหมายของการไลสี และกลุมพวกที่หัวรุนแรงดานความเชื่อ
(Racialism) ก็ไดรับเอาแนวคิดภูมิทัศนนี้มาใชในการพิจารณาและจัดระเบียบรูปแบบของเมือง
และแนวคิดพื้นที่สีขาวของนอยลิ ก็ไดรับการประยุกตโดยกลุมนี้ เกิดสีสันแหงความเขียวชอุมที่
กลายมาเปนองคประกอบหลักของการออกแบบชุมชนเมืองในปจจุบัน 23
9.      “"   4,” (Urban
Design as “Visionary Urbanism”)
แนวคิดนี้เ ปน ความคาดหวัง ในการออกแบบชุม ชนเมือ ง ซึ่ง ผูสรา งทฤษฎีไดใ ห
แนวความคิดไวอยางลึกซึ้ง และรูปแบบเกี่ยวกับวิธีที่เราควรจะจัดระเบียบชุมชนใหมีพื้นที่วาง
การคาดการณของสมมุติฐานเกี่ยวกับการสรางเมืองในอนาคตสามารถดึงดูดคนใหมาศึกษา
โปรแกรมการออกแบบชุมชนเมืองไดมากกวาวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงในการ
สรางเมืองใหญ จึงเปนสาขาหรือแวดวงที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครั้งใหญในการ
สรางเมืองแบบทันสมัยจากบาฮอง ฮอสมัน (Baron Haussmann) ไปจนถึงแดเนียล เบอรเนม
(Daniel Burnham) อเบ็นเซอร โฮเวิรด (Ebenazer Howard) เรยมอน อันวิน (Raymond Unwin)
เลอร คอรบูซิเอ (Le Corbusier) หรือบางทีแมแตเรม คูฮาท (Rem Koolhaas) และอันแดส ดันนี
(Andres Duany) ทุกวันนี้มีผูยึดถือแนวคิดนี้ ซึ่งเปนคนรุนใหมในประเทศจีน หรือแมแตสวนอื่น ๆ
ของโลกไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตก็ยังไมมีใครนําไปใชจริงในทางปฏิบัติ
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ได มี นั ก ทฤษฎี ห รื อ นั ก สั ง คมวิ ท ยา ได ก า วอี ก ขั้ น ไปสู ก ารสํ า รวจธรรมชาติ ข อง
วัฒนธรรมสังคมเมืองในปจจุบัน ทั้งนี้ก็ไมไดจัดวาเปนนักออกแบบชุมชนเมืองแตในยุคปจจุบันนี้
ถือวาพวกเขาเปนนักแปลงชุมชนเมือง (Urban transformers) ที่ยิ่งใหญในอดีต
ในศตวรรษที่ 20 เราไดเห็นการทําลายความเปนเมืองเกิดขึ้นอยางรุนแรง โดยเหลา
ผูที่เสนอแนวคิดหนึ่งเดียวหรือแนวคิดสากล (Singular or universal idea) วาเมืองคืออะไร หรือ
ลักษณะสังคมเมืองควรสรางอะไร แตก็มีเหลาผูสังเกตการณทางวัฒนธรรมออกมาเตือนวาการ
ปฏิบัติกับกลวิธีไมสามารถทดแทนกันได และผูปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบทั้งหลายควรรอ
ขอสรุปที่เปนเอกฉันนในการสรางความสนใจตอสาธารณะ แตยังคงมีคําถามวาการออกแบบ
ชุมชนเมืองตองเปนอยางไรในโลกของความเปนจริง 24
10.     ”& >   & &   & 4” (Urban
Design as Community Advocacy (Or Doing No Harm))
โดยภาพรวมตั้งแตป ค.ศ.1956 การออกแบบชุมชนเมืองแสดงใหเห็นถึงแนวคิดใน
ระดับใหญ ที่ไมใชการพิจารณาพื้นที่อยูอาศัยขนาดใหญก็เปนการสรางทฤษฎีระดับใหญเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิถีชีวิตในเมือง แตในหมูผูอยูอาศัยที่เปนละแวกชุมชนกับชุมชนเมือง การออกแบบ
ชุมชนเมืองเริ่มเขามาเกี่ยวของกับประชาชนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงในเรื่องการ
ปรับปรุงละแวกชุมชน การบรรเทาปญหาจราจร การลดผลกระทบแงลบในการพัฒนาแบบใหม
การขยายทางเลือกที่อยูอาศัย การคงไวซึ่งสถานที่โลงกวาง การแกไขไหลทางเพื่อการสัญจร และ
การสรางสภาพแวดลอมที่ดูสบายตามากขึ้น
ความรวมมือในการออกแบบชุมชนเมืองและการที่ประชาชนมีสวนรวมทายที่สุดก็
เปนผลมาจากของระบบการบริหารราชการที่เกิดขึ้นชา ๆ จากการวางแผนชุมชนของตัวเอง จาก
สถานการณ ไ ม ส งบทางสั ง คมในยุ ค 60s และความเห็ น เป น เอกฉั น ท ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ความ
ลมเหลวของการเปลี่ยนรูปแบบเมืองใหม ดังนั้นจุดมุงหมายของการวางแผนจึงเริ่มเปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็วจากการวางแผนแบบรูปธรรมไปเปนกระบวนการและการกําหนดนโยบาย หากสถาปนิก
และนักออกแบบชุมชนเมืองเปนคนแนวแน มีทัศนคติของตน และมุงมั่นในทฤษฎี ดังนั้นหนาที่ของ
นักผังเมือง (planner) ก็ตองพิจารณาถึงความตองการและกระบวนการทางเหตุผล ที่ไมใชการทํา
ตามทัศนคติของตนเอง ที่จะนําไปสูการวางแผนทางเทคนิคเพื่อใหไดรับความรวมมือในวงกวาง
23
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และการสนับสนุนทางสังคม แตในทางกลับกันทําใหผูวางผัง เริ่มหางจากกิจกรรมที่จะวางแผน
สรางละแวกชุมชน ที่ดีกวา หนทางสูสถานที่ทํางานและพาณิชยกรรมที่ดี รวมถึงสภาพแวดลอมที่
จะชวยลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน
เมื่อวิชาชีพดานการวางแผนเริ่มขยายไปสูขอบเขตของการกําหนดนโยบายที่กวาง
ขึ้น จุดมุงหมายของการวางแผนเริ่มปรากฏตอสาธารณะชน เปนรูปนามธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
แทบไมแตกตางไปจากความตองการในชีวิตประจําวันโดยตรงเลย และผูวางผังก็จะเริ่มเปนที่รูจัก
ในนามผูเชี่ยวชาญที่สามารถปรับตัวใหเขากับการแกปญหาของเมืองไดดีที่สุด แตไมใชตัวแทนของ
หนวยงานที่จะมาเปลี่ยนแปลงเมือง ในความคิดของประชาชนผูคนที่ทําการออกแบบชุมชนเมือง
ไมใชผูกําหนดทิศทางของเมืองเพราะหากเปนเชนนั้นบุคคลเหลานี้ก็จะดูไมนาไววางใจได ปจจุบัน
นักออกแบบชุมชนเมือง (Urban designer) จะเปนผูที่จะปรากฏในฐานะผูเชี่ยวชาญแทนที่นักผัง
เมือง (planner) และโดยนัยแลวก็จะเปนผูผูกมิตร สรางความสัมพันธที่ดีมากกวาการมุงเนนที่การ
วางแผนอยางเดียว 25
24

ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวาง นักออกแบบชุมชนเมืองและกลุมบุคคลผูเกี่ยวของตาง ๆ

25

Ibid., 27.

32
4(4     
หลังจากการจัดการประชุมนานาชาติ ในป ค.ศ.1956 โฮเซ หลุยสเซิท (José Luis Sert)
โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขาการออกแบบ แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด เพื่อถกปญหาเกี่ยวกับ
ขอมูลหลักฐานรายวิชาที่กําลังเปนที่ตองการในสมัยนั้น ซึ่งเรียกวา “การออกแบบชุมชนเมือง”
(Urban Design) ผลจากการประชุมครั้งนั้น ถือไดวาเปนตนกําเนิดของสาขาวิชาการออกแบบ
ชุมชนเมือง ซึ่งไดทําใหศาสตรทางดานการออกแบบชุมชนเมืองไดปรากฏขึ้นบอยครั้ง โดยการ
คนควาเปนงานเขียนทางการศึกษารวมถึงทางดานวิชาชีพออกมาอยางสม่ําเสมอและกําลังเพิ่มขึ้น
ถึงแมวาในปจจุบัน “การออกแบบชุมชนเมือง” ยังคงมีความหมายคลุมเครืออยู มีความพยายามที่
จะสรางคํานิยามที่สั้นกระชับและมีความชัดเจน
อเล็ค กริสเกอร (Alex Krieger) 26 กลาววา ในเมื่อการออกแบบชุมชนเมืองนั้นไมมี
ความหมายชัดเจนทางดานกิจกรรมที่เกี่ยวของ จึงสงผลใหเกิดความตองการคําจํากัดความที่แน
ชัดทางดานการออกแบบชุมชนเมือง สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาทําไมการคนหาความหมายที่ชัดเจน
สําหรับการออกแบบชุมชนเมืองยังคงดําเนินตอไป อยางไรก็ตาม โลเลย (Rowley) ไดกลาววา เมื่อ
ดูที่การคนหาความหมายครั้งนี้อยางคราว ๆ จะรูวาการคนหายังอยูในระยะแรก ๆ ตัวอยาง เชน
ความพยายามครั้งกอน ๆ หลังจากไดทบทวนคํานิยามทางดานการออกแบบชุมชนเมืองจํานวน
มาก ซึ่งไดสรุปวา คํานิยามที่สั้นและชัดเจนนั้นไมอาจจะเปนไปได มีคําแนะนําวา เราควรมุง
ประเด็นไปที่เนื้อหาสาระ แรงจูงใจ วิธีการ รวมทั้งบทบาทตาง ๆ ของการออกแบบชุมชนเมือง
มากกวา 27
การคนหาความหมายของการออกแบบชุมชนเมืองวา การออกแบบเปนกระบวนการ
แกปญหา หัวใจของกระบวนการแกปญหาคือ กิจกรรมที่ตองการเปลี่ยนสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
ไปสูสภาพที่ควรจะเปน การแกปญหาจะบรรลุผลในอนาคต เกิดผลที่คาดวาจะดีขึ้นกวาเดิม จึง
เปนการแกปญหาในเชิง “พัฒนา” ทั้งนี้จึงกลาวไดวา “การออกแบบชุมชนเมือง” หรือ “Urban
Design นั้น แทจริง คือ กระบวนการแกปญหาที่เกี่ยวกับเมือง 28
25
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Ali Madanipour, Urban Design Reader, 12-13.
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ยุทธศาสตร ถาปาลบุตร, 2547, อางถึงใน วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกบั
สภาพวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 5.
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การค น หาความหมาย ของความคลุ ม เครื อ โดยการมองถึ ง การใช คํ า ว า “Urban
Design” หรือ “การออกแบบชุมชนเมือง” ซึ่ง Urban ไดใหความหมายวา เกี่ยวกับเมือง อะไรก็
ตามที่เกี่ยวของกับเมือง และ “Design” อาจหมายถึง กระบวนการ เพราะฉะนั้นความหมายที่
เกิดขึ้น ของการออกแบบชุมชนเมือง นาจะหมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข องกับเมือง ซึ่งจาก
ความหมายที่คลุมเครือเหลานี้ คือสิ่งที่ชวยสรางจุดยืนของวิชาชีพทางดานการออกแบบชุมชน
เมืองและความหนักแนนของศาสตรตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นหรือบางประเด็นที่ละเลย ไดเกิดความสําคัญ
ขึ้นมา
อลิ มาดานิพอล (Ali madanipour) ไดอธิบายในการหาคํานิยามสําหรับการออกแบบ
ชุมชนเมืองวา เราจะตองยึดเอาขอมูลจากความพยายามตาง ๆ เหลานี้เปนหลัก และจะตองชี้ถึง
ตัวแปรตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความกํากวมและความสับสน จากนั้นเราก็จะสามารถหาความหมายที่
ชัดเจนขึ้นไดดวยตัวของเราเอง ในการหาคํานิยามดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้น ในบทความนี้
จะใชขอมูลทางดานการออกแบบชุมชนเมืองจากสามแหลงดวยกัน คือ
1. วิธีการเขาถึงการออกแบบชุมชนเมืองของผูฝกฝนวิชาชีพ ซึ่งไดรวบรวมขอมูลจาก
หลายบริษัทในประเทศอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญดานการออกแบบชุมชนเมือง
2. วิธีการของผูอบรม ซึ่งไดรวบรวมแผนพับและเอกสารตาง ๆ จากมหาวิทยาลัยตางๆ
ในประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกาซึ่งมีการสอนดานการออกแบบชุมชนเมืองในระดับบัณฑิต
วิทยาลัย
3. จากบทความตีพิมพตาง ๆ ดานการออกแบบซึ่งเขียนโดยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ
การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงขอบเขตของความกํากวมในดานการใช รวมทั้ง
ดานการประยุกตใชคําวาการออกแบบ และยังไดแสดงถึงแนวทางตาง ๆ ในการคลี่คลายความ
กํากวมตาง ๆ เหลานี้
หลังจากไดทบทวนเอกสารตาง ๆ เหลานี้แลว ไดระบุความสับสนและความกํากวมไว
ประเด็นใหญ ๆ 7 ขอ ไดแก
1. ขนาดโครงสรางของการออกแบบชุมชนเมือง
2. การเน น ย้ํ า ของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งว า เป น การจั ด การด า นพื้ น ที่ ห รื อ ด า น
ทัศนียภาพ
3. การเนนย้ําของการออกแบบชุมชนเมืองวาเปนการจัดการดานสังคมหรือดานพื้นที่
4. ความสัมพันธระหวางกระบวนการกับสิ่งที่ไดจากการออกแบบ
5. ความสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญตาง ๆ กับกิจกรรมที่ทํา
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6. การมีสวนรวมดานการออกแบบชุมชนเมืองวาเปนของภาครัฐหรือภาคเอกชน
7. การออกแบบในฐานะเปนกระบวนตามหลักเหตุผลกฎเกณฑ หรือ เปนกระบวนการ
ที่แสดงทัศนคติสวนตัว 29
ซึ่งประเด็นสาระสําคัญทั้ง 7 ขอนี้ ทําใหสามารถที่จะสรางคํานิยามของการออกแบบ
ชุมชนเมือง โดยใหครอบคลุมประเด็นทั้งหมดได โดยอาศัยแนวคิดขางตนเหลานี้ เพื่อสะทอนถึง
ความสําคัญของการออกแบบชุมชนเมือง โดยผนวกกับความเชื่อที่วา มนุษยสามารถจะควบคุม
ทําลายและสรางอนาคตได การวางแผนยุทธศาสตรตาง ๆ จึงมีผลตอการกําหนดอนาคต ซึ่งสอด
รับแนวคิดสมัยนิยมที่มองวา การพัฒนาไมไดเกิดขึ้นไดเอง ตองมีการวางแผน กําหนดทิศทาง เปน
การเปลี่ยนแปลงที่ปรารถนาและตองตามคานิยมของสังคม กลาวคือการพัฒนาจะเกิดขึ้นไดตอง
อาศัยกระบวนการสรางความสมัยใหม (Modernization process) จึงกลาวไดวาการออกแบบ
ชุมชนเมืองจะตองเปลี่ยนไปตามคานิยมของสังคมในปจจุบันตามกระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบเมือง
จากอดีตถึงปจจุบันเปนระยะเวลารวมประมาณ 58 ปในตางประเทศ ที่วิชาชีพการ
ออกแบบชุมชนเมืองเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับไปทั่วโลก โดยไดรับการพัฒนาองคความรู
แนวคิดทฤษฎีในการออกแบบชุมชนเมืองที่ยังคงดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ในหัวขอนี้ผูวิจัยได
หยิบยกคํานิยามตาง ๆ ได โดยการศึกษาคนควา ซึ่งปจจุบันนิยามตาง ๆ ของการออกแบบชุมชน
เมื อ งนั้ น ได เ ปลี่ ย นแปลงไปมากและมี ค วามหลากหลายขึ้ น ทั้ ง นี้ จ ะขอยกเฉพาะ นิ ย ามที่ มี
ความสําคัญและมีลักษณะโดดเดน ตามลําดับเหตุการณจนถึงปจจุบัน ที่ผูวิจัยสามารถรวบรวมมา
ไดดังนี้
1. คํานิยามแรกเริ่มของการออกแบบชุมชนเมืองโดย โฮเซ หลุยส เซิท ซึง่ ไดตงั้ สมมติฐาน
วา สภาพแวดลอมของชุมชนเมืองจะมีคุณภาพดียิ่งขึ้นถาสรางความรวมมืออยางใกลชิดระหวาง
สาขา สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม และผังเมือง 30
28

29

29

Ali Madanipour, Urban Design Reader, 12-13.
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35
2. เควิน ลินท ไดนิยามการออกแบบชุมชนเมืองวาเกี่ยวกับ “รูปแบบสิ่งแวดลอมที่
เปนไปได” และไดใหคําจํากัดความที่กวางขึ้นไปอีกวา “ศิลปะการสรางความเปนไปไดสําหรับการ
ใช การจัดการ และรูปแบบของชุมชนตาง ๆ หรือสวนสําคัญตาง ๆ” 31
3. เอ็ ด เวิ ด เรฟ (Ralph) ผู ที่ ม องการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งนั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ ด า น
ทั ศ นี ย ภาพ ได มุ ง ประเด็ น ไปที่ “ความผสมผสานของทิ ว ทั ศ น เ มื อ งรวมทั้ ง แหล ง มรดกต า ง ๆ
ความสัมพันธระหวางสิ่งปลูกสรางทั้งใหมและเกา รูปแบบตาง ๆ ของพื้นที่ และการปรับปรุงใน
ระดับเล็ก ๆ ของถนนหนทางทั้งหลาย 32
4. คณะสิ่งแวดลอมดานการออกแบบเมืองของสหราชอาณาจักร ไดใหคํานิยามซึ่ง
กลาวถึงความสัมพันธหลายอยาง คือ ระหวางสิ่งปลูกสรางกับถนน จัตุรัสกับสวนสาธารณะ และ
พื้นที่เปดอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดอาณาเขตชุมชนเปนความสัมพันธสวนหนึ่งของหมูบาน เขตเมือง และ
เมืองกับสวนอื่น ๆ และเปนบทบาทรวมกันของสิ่งแวดลอมที่กําลังพัฒนาของสิ่งปลูกสรางและ
คุณคา ความคาดหวังตาง ๆ รวมทั้งแหลงทรัพยากรทั้งหลายของผูคน สรุปคือ เปนความสัมพันธที่
ซับซอนตอกันระหวางสวนประกอบทั้งหลายทั้งหมดของพื้นที่ที่สรางขึ้นมาและพื้นที่วางกับความ
รับผิดชอบตอพื้นที่นั้น 33
5. การออกแบบชุมชนเมืองสามารถนิยามไดวา เปนกิจกรรมแหงการกําหนดรูปแบบ
และการจัดการทางสิ่งแวดลอมของหลายสาขาวิชาที่สนใจทั้งในดานกระบวนการกําหนดรูปแบบ
และดานพื้นที่ตาง ๆ นั้น การออกแบบชุมชนเมืองเปนตัวชวยกําหนดขึ้นมา นักออกแบบชุมชน
เมืองไดรวมเอาความสํา คัญตาง ๆ ทางดานการสื่อสาร ดานเทคนิค ดานสังคม และดานการ
แสดงออกทางความเห็น รวมทั้งไดใหความสนใจตอภาวะตอเนื่องทางพื้นที่และสังคมเมืองในทุก ๆ
ระดับ 34
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36
6. การออกแบบชุมชนเมืองคือกระบวนการของการตั้งคารูปรางทางกายภาพสําหรับ
ชีวิตในเมือง ชุมชนเมือง และหมูบาน คือศิลปะของการสรางสถานที่ ซึ่งรวมอยูดวยกับการ
ออกแบบของอาคาร กลุมของอาคาร ที่วาง ภูมิทัศน และการตั้งกระบวนการซึ่งทําใหการพัฒนา
มีความเปนไปไดและประสบความสําเร็จ 35
7. การออกแบบชุมชนเมืองอยูระหวางกลางของวิชาชีพการวางแผน (Urban Planning)
และสถาปตยกรรม (Architecture) การออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวของกับการจัดวางและออกแบบ
พื้นที่หรือบริเวณขนาดใหญของเมือง การกําหนดรูปรางและมวล (Massing) และการจัดวางอาคาร
หลายหลัง ที่วางระหวางกลุมอาคาร ซึ่งการออกแบบชุมชนเมืองมีหลายองคประกอบ (Factor) การ
ออกแบบชุมชนเมืองตองเกี่ยวของกับพื้นที่ขนาดใหญ บางสวนของเมือง หรือทั้งหมดของเมือง
นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับระยะเวลาที่ยาวนาน 15 ถึง 20 ป ซึ่งเปนเรื่องปกติ 36
8. การออกแบบชุมชนเมือง คือ การสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพของการตั้ง
ถิ่นฐาน ของมนุษย ซึ่งเนนคุณภาพ 3 ประการ ไดแก คุณภาพทางดานสุนทรีภาพ คุณภาพชีวติ ของ
สังคมเมือง คุณภาพของสิ่งแวดลอม 37
9. การออกแบบชุมชนเมือง คือ ศิลปะของการสรางสถานที่สําหรับผูคน (The art of
making places for people) รวมถึงการเชื่อมตอระหวางคนและสถานที่ การเคลื่อนไหวและ
รูปแบบในเมือง ธรรมชาติ และรูปแบบการสรรคสราง กระบวนการของการจัดการที่ประสบ
ความสําเร็จ ความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้งหมดของการสรางและไมสรางในที่วาง รวมถึง
การออกแบบภูมิทัศน ประกอบดวยความสัมพันธระหวางตึกตาง ๆ ระหวางตึกและที่วางซึ่งทําขึ้น
ในอาณาเขตพื้นที่ของสาธารณะ ระหวางสวนหนึ่งของที่ตั้งและสวนอื่น ๆ เกี่ยวของกับธรรมชาติ
และคุณภาพของขอบเขตการกระทําเพื่อสาธารณะ และรูปแบบของกิจกรรมและการเคลื่อนไหว 38
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10. การออกแบบชุ ม ชนเมื อ งคื อ ศิ ล ปะของการสร า งสถานที่ สํ า หรั บ ผู ค น (Urban
Design is the art of making places for people) เพราะฉะนั้นจะอยูในความสนใจกับดาน
ประโยชนใชสอย, โดยครอบคลุมการเชื่อมตอระหวางผูคนและสถานที่, การเคลื่อนไหวและรูปแบบ
ชุมชนเมือง, ธรรมชาติและการติดตั้งองคประกอบรวมถึงกระบวนการสําหรับการสรางสถานที่ให
ประสบความสําเร็จและดํารงรักษาไว การออกแบบชุมชนเมืองถูกวาดดวยกันเสนใยมากมาย
เกี่ยวกับ สถานที่-การสราง-ความหวงใยตอสภาพแวดลอม, ความเสมอภาคทางสังคมและเศรฐ
ศาสตรที่สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได เพื่อการสรางสรรคผลงานภายใตเงื่อนไขของความ
ยั่งยืนยาวนาน
การออกแบบชุมชนเมืองจึงถูกเชื่อมเขาดวยกันระหวาง การวางผังเมือง ระบบขนสง
คมนาคม การออกแบบสถาปตยกรรม เศรษฐศาสตรการพัฒนา ภูมิสถาปตยกรรม และวิศวกรรม
เพื่อการสรางสรรคทางวิสัยทัศนของพื้นที่ พื้นฐานใตหลักการของการออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวของ
กับศิลปะของการสรางสถานที่สําหรับผูคน คือพื้นฐานของการสงตอของสถานที่ที่มีคุณภาพ
เกี่ยวของกับกระบวนการสําหรับการสรางใหสถานที่ประสบความสําเร็จและดํารงรักษาไว 39
38
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(Jon Lang)  >   
ศาสตราจารย จอนแลง (Jon Lang, Ph.D., Professor ผูรับผิดชอบหลักสูตรการ
ออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยเพ็นซิลวาเนีย ตั้งแตตนทศวรรษที่ 1970 ถึง 1990 ปจจุบันเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร MUDD Program, Faculty of the Built Environment มหาวิทยาลัย
New South Wales ซิดนี่ย ประเทศออสเตรเลีย) ไดกลาวไววา
ในปจจุบันมีแผนการออกแบบชุมชนเมืองหลายแผนการทั่วโลก ที่เริ่มตนมาจาก
ประกายความคิดของบุคคลบางคนจนประสบผลสําเร็จกลายเปนสวนหนึ่งของเมืองขึ้นมา
และอีกหลาย ๆ โครงการที่ยังคงไมสัมฤทธิ์ผล บางก็ยังอยูในกระบวนการตรวจสอบความ
เปนไปได และอีกหลายรางโครงการที่กําหนดลักษณะโครงการไวแนนอนตายตัว บาง
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โครงการออกแบบดวยกระบวนการสูความสําเร็จเพื่อพิสูจนถึงสิ่งที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดใหเกิดผล บางโครงการก็ขึ้นอยูกับความไมแนนอนทางการเมือง และอีกหลายโครงการ
ที่ไมประสบผลสําเร็จเพราะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมสามารถชักนําใหเกิดการมีสวน
รวมในองคประกอบโครงการของสิ่งกอสรางได 40
39

รูปแบบทั่วไปของกระบวนการจะใชแบบขั้นตอนตอขั้นตอน (Step-by-step) ซึ่งมาจาก
การรั บ รู ป ญ หาทางวิ วั ฒ นาการภายหลั ง การประสบผลสํ า เร็ จ ของงานที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ แ ล ว
แบบจําลองทําใหเกิดโครงสรางภายในจิตใจและเกิดการตัดสินใจในการออกแบบชุมชนเมืองดวย
กระบวนการที่เหมาะสมตองานที่รับผิดชอบ ซึ่งทั้งนี้ ศาสตรจารย จอนแลง ไดแบงลักษณะการ
ดําเนินการและผลผลิตของงานออกแบบชุมชนเมือง ไวดังนี้
การออกแบบชุมชนเมืองโดยทั่วไปมีดวยกัน 4 รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการตาม
ระดับการควบคุมของนักออกแบบ ทั้งที่เปนบุคคลและแบบกลุมไดสรางผลผลิตขึ้น มีดังนี้
1. การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม (Total urban design) เปนลักษณะของนัก
ออกแบบชุมชนเมืองที่อยูในสวนของกลุมพัฒนาไดดําเนินโครงการตั้งแตการเริ่มตนไปจนเสร็จ
สมบูรณ โดยไมมีสวนเกี่ยวของจากบุคคลอื่น
2. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece urban design) เปน
ลักษณะของกลุมการออกแบบชุมชนเมืองที่ออกแบบแผนหลักขึ้นมาและกําหนดตัวแปรหรือปจจัย
หลักภายใตจํานวนการทํางานของนักพัฒนาบนสวนประกอบของโครงการทั้งหมด
3. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน (Piece-by-piece urban design) เปน
กระบวนการและนโยบายทั่วไปที่ถูกประยุกตใชในอาณาเขตพื้นที่ของเมืองเพื่อควบคุมการพัฒนา
โดยกําหนดวิธีการไวอยางแนนอน
4. การออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in urban design) เปาหมายของการ
ออกแบบคือเพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานและเกิดการพัฒนาในภายหลัง โดยสามารถ plug-in เขา
ไปยังพื้นที่ได องคประกอบใหมทางโครงสรางพื้นฐานจะถูกดึงเขาไปยังโครงสรางชุมชนเมืองเดิมที่
มีอยูแลวเพื่อชวยเพิ่มระดับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงที่ตั้งในฐานะของตัวเรงการพัฒนา
ซึ่ง งานออกแบบชุ ม ชนเมื อ งทั้ ง 4 ชนิ ด นี้ ศาสตราจารย จอนแลง ได เ ขี ย นอธิ บ าย
รายละเอียดปลีกยอยในแตละชนิด ใหสามารถทําความเขาใจ ดังนี้
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ภาพที่ 7 แสดงลักษณะสามัญ 4 ชนิดของโครงการออกแบบชุมชนเมือง
1.     4  (Total urban design)
คือ การออกแบบชุมชนเมืองขนาดใหญเปนการรวมทั้งหมดของโครงการ โดยการ
ออกแบบเปนกลุมการพัฒนาของผูที่ชํานาญในแตละดาน ทั้งสถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักวางแผน
วิศวกรรมการขนสง ฯลฯ ประกอบดวย สิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐาน การวางกลุมตึกที่ไดรับการ
ออกแบบ รวมถึงการออกแบบลานกวางหรือที่วางของชุมชนเมือง ซึ่งการออกแบบชุมชนเมืองรวมนั้น
จะครอบคลุมขอบเขตของเมืองมากกวาความเปนเมืองทั้งหมด ดังเชน เมือง จันดีกา (Chandigarh)
ซึ่งออกแบบโดย เลอร คอรบูซิเอ (Le Corbusier) และตัวอยางของเมืองเชน the plan of Brasilia.
การเกิดโครงการเมืองใหมมีมากมายทั่วโลก แตก็ถูกตรึงไว ทั้งนี้การเกิดโครงการออกแบบชุมชนเมือง
แบบองครวมใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ตางขึ้นอยูกับระบอบการปกครองของประเทศนั้น ๆ แต
อย า งไรก็ ต าม ในสั ง คมเกี่ ย วกั บ ระบบการปกครองแบบเผด็ จ การนั้ น จึ ง มี พ ลั ง พอที่ จ ะทํ า ให
โครงการเหลานี้ประสบความสําเร็จสูง ซึ่งนักออกแบบชุมชนเมือง คือสวนหนึ่งที่สําคัญของทีมการ
พัฒนา โดยการควบคุมของโครงการทั้งหมดเริ่มตั้งแตจากแผน จนถึงการเสร็จสิ้นโครงการ
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การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวมจึงเปนลักษณะของการรวมสถาปตยกรรม
และภู มิ ส ถาป ต ยกรรมขนาดใหญ เกี่ย วขอ งกับ การออกแบบโครงสรา งทั้ ง เขตสาธารณะและ
สิ่ง ก อสร า งตา ง ๆ กลุ ม บุ ค คลผู ดํา เนิน การจะรับผิ ด ชอบการพัฒ นาและควบคุม การออกแบบ
ทั้งหมด โครงสรางพื้นฐานและสิ่งกอสรางจะถูกออกแบบโดยกลุมนักออกแบบ การออกแบบจะ
เสร็จสมบูรณโดยวิศวกรการขนสง สถาปนิกและภูมิสถาปนิกซึ่งเปนสวนหนึ่งในกลุมผูดําเนินการ
การอภิปรายเรื่องตาง ๆ จะเกิดภายในกลุม หลายคนเห็นวา การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม
(Total urban design) เปนมาตรฐานการดําเนินการของการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเปนสิ่งไดหา
ยากมากในปจจุบัน
ในปจจุบันมีโครงการออกแบบชุมชนเมืองที่สําคัญอยูหลายแหงทั่วโลกที่ถูกจัดอยู
ในประเภท การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม (Total urban design) โดยมักเปลี่ยนแปลง
ระดับตั้งแตเมืองใหม เขตเมืองใหญ การออกแบบลานกวางในเมืองจนไปถึงพื้นที่เปดโลงอื่น อีกทั้ง
มีรูปแบบเมืองบริษัท (Company town) จํานวนมากมายทั่วโลกซึ่งถือเปนตัวอยางของการ
ออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวมทั้งสิ้น และสวนใหญการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม มัก
เกี่ยวของกับบริเวณของเมืองมากกวาเขตเมืองทั้งหมด 41
2.    $ (% &' (All-of-a-piece urban design)
กลุมการออกแบบชุมชนเมืองโดยถือนโยบายเกี่ยวกับความคิด แผนผังและแนวทาง
สํ า หรั บ การพั ฒ นาทั้ ง หมด ซึ่ ง มี ตั ว แปรคื อ ผู ที่ ต อ งการร ว มลงทุ น การพั ฒ นารายย อ ยเป น
สวนประกอบของโครงงาน โดยแตละผังจะแสดงถึงการออกแบบการพัฒนา การลงทุน และการ
บอกรายละเอี ย ดโครงการทั้ ง หมด ซึ่ ง ผู ที่ ต อ งการลงทุ น การพั ฒ นาย อ ยจะต อ งตระเตรี ย ม
สวนประกอบที่เกี่ยวของกับแผน เพื่อประมาณราคาสําหรับการกอสราง การออกแบบชุมชนเมือง
ประเภทนี้ ถื อ ว า เป น กลอุ บ ายอย า งหนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให แ ผนผั ง ความคิ ด เป น ที่ ย อมรั บ การมี
ส ว นประกอบและแนวทางการพั ฒ นาทั้ ง หมด เพื่ อ สร า งแนวทางให ผู พั ฒ นารายย อ ยเห็ น
ความสําคัญ มีวิธีการปฏิบัติการจัดการรวมถึงการครอบคลุมการกอสรางทั้งหมด ดวยกระบวนการ
จัดการโครงการออกแบบชุมชนเมือง และนําไปสูการออกแบบของการวางผังแมบท (Master Plan)
และในทายที่สุด ผลผลิตโครงการอาจจะแตกตางจาก ผังแมบทตนฉบับในตอนแรก แตก็ถือวายัง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังเชน สวนสาธารณะแบตเตอรี่พารค (Battery Park City, Manhattan),
ศูนย Charles หรือ Potsdamer Platz เปนตน
40

41

Ibid., 28-30.

41
โครงการพัฒนาชุมชนเมืองขึ้นใหมและการพัฒนาเขตชานเมืองหลายโครงการ
เปนโครงการใหญ โดยที่ขนาดของผูพัฒนารายเดียวและนักลงทุนจะขาดความสามารถในเรื่อง
การเงิน สํา หรับ การดํา เนิน การ ซึ่ง การจัด การและการเชื่อ มตอ แหลง พื้น ที่อ าจเปน ไปไดย าก
สําหรับนักพัฒนารายเดียว ในกรณีนี้จึงมีการใหคําแนะนํากับกลุมพัฒนาในการออกแบบใน
ลักษณะสามมิติครอบคลุมการพัฒนาทุกสวน ชิ้นสวนของโครงการจะถูกแบงใหกับนักพัฒนา
หลาย ๆ ราย แตกตางกันออกไปหลังจากนั้นพวกเขาจะรับผิดชอบทั้งในสวนของการเงินและ
การออกแบบ โครงการเชนนี้สวนมาก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย รัฐบาลหรือเอกชนอาจสราง
โครงสรางพื้นฐานทั้งหมดขึ้น แตก็อาจมีปญหาในการประสบความสําเร็จ อีกทั้งโครงการทาง
การเงินหรือเปาหมายโครงการลวนถูกประเมินโดยกลุมลูกคาและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
สุดทายมักเกิดการออกแบบแผนหลักขึ้นมาใหม ดังนั้น ผลลัพธเมื่อสิ้นสุดอาจแตกตางจากการ
คาดคะเนไว

ภาพที่ 8 แสดงการจําลองกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
ที่มา : Jon Lang, Urban Design a Typology of Procedures and Products (Oxford,
England : Burling Ton, MA Elsevier/Architectural Press, 2005), 24-33.
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กระบวนการของการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece
design) จะดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว นักพัฒนาอสังริมทรัพย รัฐบาลหรือเอกชนจะ
เริ่มตนโครงการดวยการแสวงหาที่ดินและทําการตัดสินใจวาจะสรางอะไร ความตองการทางการ
ตลาดในทองถิ่นและตั้งขอสมมุติฐานวาอะไรที่อยูในความสนใจของสาธารณะชน นักพัฒนาอสัง
ริมทรัพย รัฐบาลหรือเอกชนจะวาจางนักออกแบบชุมชนเมือง ทั้งลักษณะเดี่ยวและแบบทีมเพื่อ
สรางจินตนาการในการออกแบบและเพื่อพัฒนาการออกแบบ
การออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece design) มี
วิวัฒนาการมายาวนานดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางไมเพียงแตการจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายแลวยังรวมไปถึงคุณภาพทางดานสุนทรียภาพอีกดวยเพื่อยกระดับรูปแบบใหทันโลก
สวนแบงทางการตลาดแบงออกเปนหลายสวนในรูปแบบของวัฒนธรรม วงจรชีวิต และสภาวะของ
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของผูคนประเภทตาง ๆ ซึ่งแตละโครงการออกแบบชุมชนเมือง
ลวนมีเปาหมายในสวนแบงเฉพาะทางการตลาดทั้งสิ้น 42
3.    #&' (Piece-by-piece urban design)
เป น นโยบายทั่ วไปและวิ ธี การนํ าไปปฏิ บั ติ ได รั บ การนํ า เข า สู ขอบเขตของเมื อ ง
เพื่ อ ที่ จ ะดํ า เนิ น วิ ถี ก ารพั ฒ นาในทิ ศ ทางที่ เ จาะจงเข า ไปในพื้ น ที่ เ ป น การควบคุ ม พื้ น ที่ แ ละ
ผลประโยชนรวมถึงบทลงโทษจากกฎหมาย ทั้งนี้กระบวนการออกแบบ จะไดจากการตัดสินใจของ
บุคคลผูมีสวนรวม มากมาย การลงทุน ภายใตกระบวนการของกฎหมาย ซึ่งหากเปรียบเทียบ ใน
ขอบเขตของงานออกแบบชุ มชนเมื อง 2 ข อแรก การออกแบบชุ มชนเมื องแบบที ละส วน ก็ คื อ
ขอบเขต เชน บานเรือนใกลเคียง ( Neighborhood) ซึ่งแตกตางกับการออกแบบชุมชนเมืองแบบ
ทั้งหมดเปนสวน คือการไมขึ้นอยูกับที่ตั้ง เชน ตึกโดยตึก ทั้งนี้พื้นฐานที่สําคัญคือ จะตองตั้งอยูบน
พื้นฐานการรับรูของสาธารณะ ซึ่งหากแนวทางการพัฒนาอยูภายใตกฎระเบียบของการอนุญาตทาง
กฎหมาย ก็อาจไดรับรางวัลตอบแทนจากการพัฒนา
หลายเมืองลวนมีการออกแบบแทบทั้งสิ้น ซึ่งการสรางสิ่งกอสรางขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจออกแบบของบุคคลภายใตโครงสรางของการตัดสินใจลงทุนในเมืองสําคัญและภายใต
กฎหมายขอบังคับ ถาการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม (Total urban design) มุงที่จะรวม
ระดับโครงการทางสถาปตยกรรมขนาดใหญไวดวยกัน การออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปน
สวน (All-of-a-piece urban design) ก็มุงเพื่อการวางแผนสรางเมือง ในขณะที่การออกแบบชุมชน
เมืองแบบทีละสวน (Piece-by-piece urban design) คืออาณาเขตบริเวณหรือยานที่อยูอาศัย
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Ibid., 30-32.
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พื้นฐานลักษณะนี้จะตรงกันขามกับการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece
design) ซึ่งไมไดเปนในลักษณะของแหลงพื้นที่ตอแหลงพื้นที่ อาคารตออาคาร
กระบวนการอัน ดับแรกของการออกแบบชุม ชนเมื องแบบที ล ะสว น (Piece-bypiece urban design) จะเกี่ยวของกับการตั้งวัตถุประสงคสําหรับบริเวณพื้นที่และหลังจากนั้นจะ
พัฒนาและออกแบบนโยบายเพื่อมุงสูความสําเร็จ การตั้งวัตถุประสงคเปนแนวคิดทางนโยบายขั้น
สูงแตก็เปนเพียงตามที่กลาวกันเทานั้นโดยพื้นฐานจริง ๆ นั้นขึ้นอยูกับการรับรูถึงสิ่งที่สาธารณชน
ใหความสนใจมากกวา เมื่อวัตถุประสงคใดไดรับการยอมรับ ขั้นตอนถัดไปคือการออกแบบและ
ควบคุมเพื่อใหบรรลุผล 43
4.    &  (Plug-in urban design)
การออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มของการออกแบบตองสราง
สิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหการพัฒนาภายหลังสามารถที่จะ “เสริม” สิ่งที่เปนโครงสราง
พื้นฐานเขาไปในเนื้อของชุมชนเมืองที่มีอยู เพื่อเพิ่มความเรียบรอยของที่ตั้งและเปนตัวเรงปฏิกิริยา
สํา หรั บ การพั ฒ นา การออกแบบและเครื่ อ งมื อ ของสิ่ ง ที่ เ ป น โครงสร า งพื้ น ฐาน มี 2 ชนิ ด ของ
โครงการออกแบบชุมชนเมือง ไดแก
4.1 เปนสิ่งที่รวมอยูในขอกําหนดของการพัฒนาสิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐานอยูแลว
โดยปกติ
4.2 คือ การเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเขาไปในเนื้อเมือง เพื่อการแกปญหา เพิ่ม
คุณคา และการพัฒนาใหดีขึ้น
ทั้งนี้ บางครั้งการเปนตัวเสริมของสิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐาน ในกรณีนี้ก็จะแตกตาง
กับ การออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน ซึ่งหากตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเขาไป
ในเนื้อเมือง จะตองมีการทําสํารวจ วิเคราะหตลาดของสถานที่และการลงทุน เพื่อคาดการณ
ลวงหนาตัวเสริมของการออกแบบชุมชนเมืองจะชวยกระตุนการพัฒนาที่สําคัญ โครงการที่ประสบ
ความสําเร็จที่ผานมา ไดแก ระบบทางสัญจรยกระดับ (Sky Walk) ที่เมือง Minneapolis และระบบ
A tubular bus station เมือง Curitiba ประเทศบราซิล
กรณีศึกษาของการออกแบบและการดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จของโครงการ การ
สรางโครงสรางพื้นฐานโดยไดรับแรงกระตุนเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการดําเนินการ โครงการใน
ลักษณะของการออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in urban design) นี้มีดวยกันสองแบบ คือ
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1. เกี่ยวของกับการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน ในเขตเมืองและชานเมืองและการทํา
พาณิชในพื้นที่เหลานั้นใหกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่สามารถทําการกอสรางได
2. เกี่ยวของกับการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานไปยังโครงสรางชุมชนเมืองที่ยัง
ดํารงอยูกอนแลวเพื่อเพิ่มคุณคาของสิ่งอํานวยความสะดวกสบายใหมากขึ้น
บางครั้งกระบวนการสรางโครงสรางพื้นฐานของอาคารและโครงสรางในเขตเมือง
หรือเขตชานเมืองลวนควบคุมอยางยากลําบาก ประโยชนของสิ่งกอสรางจะถูกกําหนดไวพรอมกับ
การสรางแนวทางการออกแบบเพื่อใหผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยแตละคนไดปฏิบัติตาม กรณีนี้
กระบวนการจะเปลี่ยนแปลงเปนการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece
urban design)
แบบลําดับที่สองของการออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in urban design)
กลาวถึง สถานการณที่องคประกอบของโครงสรางพื้นฐานถูกนําไปเขาไปยังเมืองที่ตั้งอยูกอนแลว
เพื่อหวังใหมีการกระตุนจนเกิดการพัฒนาขึ้นใหมหรือการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสบายแก
สาธารณะใหมีมากขึ้น องคประกอบของโครงสรางพื้นฐานอาจถูกเชื่อมโยงเขากับแหลงพื้นที่ตาง ๆ
หรือการจัดหาอาคารเพื่อประโยชนโดยเฉพาะ สิ่งเหลานี้ถูกคาดวาจะเปนตัวเรงใหเกิดการพัฒนา
ในลําดับตอไป 44
5.  1>    (Financing)
การออกแบบชุมชนเมืองทั้งหลายลวนมีผลกระทบในดานการเงินทั้งสิ้น นั่นคือตอง
มีใครสักคนเปนผูรับผิดชอบการจายเงินสําหรับโครงการทั้งหมด แผนงบประมาณหลักมีดวยกัน
สองประเภทดังนี้
5.1 เงินลงทุน
5.2 ตนทุนการดําเนินการ
ซึ่งหลักพื้นฐานของคําถามในดานการเงินคือ “เงินงบประมาณมาจากที่ไหน? ใคร
เปนผูรับผิดชอบในการจาย? อะไรคือตนทุนทางการเงิน?” ซึ่งอัตราดอกเบี้ยมักสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจในการออกแบบดวย
การดําเนินการในหลาย ๆ โครงการขึ้นอยูกับความสามารถดานกองทุนสนับสนุน
ของประเทศ แหลงการเงินมีดวยกันสองแหลงคือ จากภาครัฐและภาคเอกชน ในสังคมแบบสังคม
นิ ย มกองทุ น สนั บ สนุ น ส ว นใหญ มั ก มาจากรั ฐ บาล สั ง คมแบบทุ น นิ ย มแหล ง เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
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โครงการบางครั้งมาจากรายไดในการจัดเก็บภาษีและบางครั้งมาจากการกูยืมเงิน แตโดยปกติจะ
รวมสองสวนนี้เขาดวยกัน ในกลุมสังคมแบบเผด็จการศูนยกลางอํานาจที่แข็งแกรงทําใหการหา
แหลงทางการเงินเปนเรื่องงายสําหรับรัฐบาลในการเพิ่มเงินตราแตความเชื่อมั่นตองตั้งอยูบน
พื้นฐานของความสามารถในการเพิ่มรายรับจากภาษีอากรในอนาคต หลาย ๆ เมืองมีเศรษฐกิจที่
ไมมั่นคงและไมแนนอน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนบุคคลตองเพิ่มเงินทุนสนับสนุนในลักษณะ
โครงการตอโครงการและคนหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ผลรวมความตองการตอโครงการออกแบบชุมชนเมืองจะถูก พิจารณาและการ
ลงทุ น ต อ งดํ า เนิ น การก อ นที่ เ งิ น ลงทุ น จะย อ นกลั บ มา ค า ใช จ า ยที่ เ ห็ น ได ชั ด คื อ การซื้ อ ที่ ดิ น
แผนการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน การสรางแผนที่บริเวณภายนอกเพื่อการพัฒนา การเขียนแนว
ทางการออกแบบชุมชนเมือง การเจรจาขายที่ดิน การสํารวจโครงการพัฒนาสวนบุคคล ขั้นตอน
ของการพัฒนาถือวาสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนการกําหนดการพัฒนาของสิ่งกอสรางกอนจะมี
ราคาสูง
การลงทุนของภาครัฐในสวนของโครงสรางพื้นฐานจะเปนตัวเรงสําคัญที่ทําใหเกิด
การพัฒนามากมาย ความลมเหลวที่เกิดจากการคาดหวังในการลงทุน ทายที่สุดแลวจะตองปลอย
ใหภาวะการเงินเพิ่มขึ้นในแตละโครงการ มีหลาย ๆ โครงการที่ไดสรางโครงสรางพื้นฐานขึ้นและ
ภาคเอกชนยังมองไมเห็นประโยชนในสิ่งกอสรางเหลานั้น ในปจจุบันนี้แหลงการเงินมักจะไมเหลือ
ในหลาย ๆ เมืองทั้งแบบเผด็จการและภาคเอกชน 45
6.  , (The Market)
ไมมีโครงการใดในสังคมแบบเผด็จการที่จะดําเนินการโดยปราศจากแนวคิดในเรื่อง
การตลาด ทุกอยางตองสามารถขายได ตลาดถูกตองการเพื่อสนับสนุนโครงการและสามารถใชได
ในสายตาของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยตอการคนหาแหลงพื้นที่ทางประชากรและบริการอื่น ๆ
สําหรับแผนการออกแบบชุมชนเมืองประเภทตาง ๆ ที่กําลังพิจารณาถึงคําถามที่วา “ขนาดของ
ตลาดใหญ พ อที่ จ ะให ก ารสนั บ สนุ น ได ห รื อ ไม ?” มี บ างโครงการที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานการวิ จั ย ทาง
การตลาดและบนพื้นฐานของความรูสึกทางสัญชาตญาณอื่น ๆ และรวมไปถึงความคาดหวังดวย
มีโครงการออกแบบชุมชนเมืองจํานวนมากทั่วโลกที่ไมมีผูคนอาศัยอยูเพราะการตลาดถูกกําหนด
ไวอยางไมถูกตองเหมาะสม
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ภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกตางกันแตก็มีแนวคิดที่เหมือนในเรื่องการตลาด
ภาคเอกชนมักเกี่ยวของกับอํานาจทางการซื้อขายดานศักยภาพของนักลงทุน การจัดการรายได
สวนภาครัฐอาจเขาไปมีบทบาทในรูปแบบการรับรูความสนใจของสาธารณะชน ซึ่งความตองการ
ของสาธารณะเหลานั้นที่ภาคเอกชนไมสนใจ
การออกแบบชุม ชนเมื องแบบทั้ง หมดเปน สว น (All-of-a-piece
design) มี
วิวัฒนาการมายาวนานดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางไมเพียงแตการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายแลวยังรวมไปถึงคุณภาพทางดานสุนทรียภาพอีกดวย เพื่อยกระดับรูปแบบให
ทันโลก สวนแบงทางทางการตลาดแบงออกเปนหลายสวนในรูปแบบของวัฒนธรรม วงจรชีวิต
และสภาวะของผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของผูคนประเภทตาง ๆ แตละโครงการการ
ออกแบบชุมชนเมืองลวนมีเปาหมายในสวนแบงเฉพาะทางการตลาดเกือบทั้งสิ้น 46
7.  44  ,> (Controls and Incentives)
กลไกทางกฎหมายมั ก ใช ใ นการวางแผนสร า งเมื อ งซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การสร า ง
สิ่งแวดลอม ขอกําหนดเขตการใชพื้นที่ (Zoning) ถือเปนตัวอยางที่ดีที่สุดเกี่ยวกับขอบังคับทาง
กฎหมาย และยังรวมถึงนโยบายการจัดเก็บภาษีการกําหนดเขตการใชพื้นที่ ยังถูกใชเพื่อกําหนด
ขนาดและความสูงของอาคารและความตองการที่จอดรถ การยับยั้งความตองการทางถนนและ
วัตถุประสงคในการสรางอาคาร ประเภทของขอกําหนดเขตการใชพื้นที่ โดยทั่วไปมักประยุกตใชใน
บริเวณเขตเมืองโดยการสรางถนนซึ่งเรียกวานักวางผังกลุม (Planner blocks) นักออกแบบชุมชน
เมืองควรมีสวนเกี่ยวของกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนสองฝงถนนเพราะถนนนั้นเปรียบเหมือนรอยตอของชีวิต
ชุมชนเมือง
ขอจํากัดของขอกําหนดเขตการใชพื้นที่ (Zoning) ถือเปนเครื่องมือในการออกแบบ
ที่ไมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสรางพฤติกรรมและการแสดงถึงสุนทรียภาพ การใชขอกําหนดเขต
การใชพื้นที่ ในการเชื่อมตอกับเขตพื้นที่พิเศษสามารถชวยกระตุนใหเกิดผลสําเร็จในระดับอื่นได
8.  , !&  (Design Review)
มี ห ลายตั ว อย า งที่ อ า งถึ ง โครงการที่ ส ร า งขึ้ น มาจากความล ม เหลวจนประสบ
ผลสําเร็จไดรับรางวัลจนมีชื่อเสียง วิวัฒนาการของการออกแบบเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ ดังนี้
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8.1 คาดคะเนถึงสภาพแวดลอมในอนาคตที่โครงการจะมีบทบาททางสุนทรียภาพ
และลักษณะทางพฤติกรรม
8.2 คาดคะเนวาโครงการจะสามารถดําเนินการในอนาคตไดอยางไร
8.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตอโครงการอื่นที่มีความเปนไปได
อยางไรก็ตามอนาคตเปนสิ่งที่เราไมสามารถรูลวงหนาไดแมจะทําการคาดคะเน
ดวยเหตุผลอันสมควรแลวก็ตาม ดังนั้น เราจะใชแผนการเลนอยางปลอดภัย หรือ จะเดินไปสูความ
ลมเหลว
ในบางพื้นที่กระบวนการตรวจสอบการออกแบบดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
กรณีในระยะชวงหลังนี้จะเนนน้ําหนักไปที่เปาหมายเปนสวนมาก จดจําวาเปาหมายคือสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดกว า สิ่ ง อื่ น แต ล ะลัก ษณะของการออกแบบถูกประเมิน คา ทางตั วเลขภายใตพื้น ฐานทาง
ความคิ ด ของผู เ ชี่ ย วชาญในรู ป แบบของสภาวการณ ท างเป า หมายสํ า หรั บ แหล ง การพั ฒ นา
กระบวนการอาจมีลักษณะที่เดนชัด เขาใจงายแตก็ตองยอมรับสําหรับการวิพากษวิจารณดวย
ปจจุบันนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยมักทําความเขาใจหลักเหตุผลของการตรวจสอบกระบวนการวา
อะไรคือสิ่งที่สาธารณะสนใจและไมสนใจ
หลายอํานาจในการตัดสินการวางแผนทั่วโลกไดออกแบบนโยบายและการควบคุม
ที่ขาดความชัดเจนหรือพลาดประเด็นสําคัญ ผลลัพธก็คือ การตรวจสอบของรางขอเสนอการ
พัฒนาและการออกแบบมีความคลุมเครือ การออกแบบนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่มีความ
ชัดเจนจะทําใหมีเหตุผลเพียงพอในการเลือกแผนการที่ดีที่สุดได แนวทางปฏิบัติตองพิสูจนไดวา
สามารถสนองความตองการเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว
ในอํานาจการตัดสินที่มีความตองการการพัฒนานั้นอํานาจของคณะตรวจสอบการ
ออกแบบจะมีศักยภาพมากกวาในแหลงพื้นที่ที่เรียกหาบุคคลเพื่อมาพัฒนาบางสิ่งบางอยาง ใน
สั ง คมแบบเผด็ จ การที่ นั ก พั ฒ นาเป น บริ ษั ท เอกชนมี อํ า นาจมอบงานให กั บ นั ก พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยรายอื่น หรือการขายที่ดินออกไปใหผูอื่นทําการพัฒนา อํานาจของคณะตรวจสอบ
บริษัทอาจทําไดอยางสมบูรณแบบ 47
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 )+ -     4    (Urban
Design Paradigms)48
1.   )+#* -&.+1
ประเภท (Type) เปนสิ่งที่สรางขึ้นของผลผลิตหรือกระบวนการที่ซึ่งทําหนาที่เปน
แบบจําลองเฉพาะของวิธีการคิด สถาปนิกยังคงออกแบบชนิดเพื่อที่จะเลียนแบบในการแกไข
ประเภทของปญหาการรวมกันของที่อยูอาศัย (Unite d’Habitation) ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นโดย
เลอ คอร บูซิเอ (Le Corbusier) เพื่อเปนรูปแบบ (type) ที่จะไดรับการผลิตซ้ําทั่วโลก ในการ
ออกแบบอาคารจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของแผนแมบทนั้น ที่ไดรับการจําแนกโดยชนิด
(คุณ ลั ก ษณะด า นการใช ส อย การรวมตัว และทางสุ น ทรีศ าสตร) ชนิ ด นั้น เกี่ ย วขอ งกั บชุ ม ชน
ระหวางกรณีหรือตัวอยางของการออกแบบชุมชนเมือง มีหลาย ๆ วิธีของการมองหาชนิดของการ
ออกแบบชุมชนเมือง วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูสึกตอวิธีการตาง ๆ เหลานั้นโดยการจัดเขาใน
ประเภทและโดยการพัฒนาการศึกษารูปแบบและสัญลักษณของโครงการ
คําวา ไทโพโลจี (Typology) หมายถึง การศึกษาและทฤษฎีของชนิดและระบบการ
จัดหมวดหมู ในที่นี่หมายถึงระบบการจัดหมวดหมูของสิ่งหนึ่งใหงาย ๆ ไมซับซอนแตเขาใจงาย ซึ่ง
จะงายกวาที่จะครอบคลุมทุกชนิดของความสนใจดวยความชัดเจนที่เกิดขึ้น โดยมีจํานวนตัวแปร
นอยซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ ที่จะทําใหบุคคลสามารถที่จะเขาใจความคงตัวซึ่งตั้งอยู
เบื้องหลังของตัวอยางเฉพาะ
ศาสตราจารย Jon Lang การจําแนกประเภทชวยใหจัดระบบความคิดดวยวิธีการ
งาย ๆ วิธีหนึ่ง คือ จําแนกระหวางชนิดของผลผลิตที่หลากหลาย ใหถูกจัดหมวดหมูภายใตหัวเรื่อง
“การออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง” และชนิด ที่ เ กี่ ย วกั บขั้ น ตอนการทํ า งานที่ สํา คัญ มากกว า กรณี แ รก
จัดการกับผลผลิตของงานออกแบบชุมชนเมืองและจากนั้นดําเนินการตามที่ถูกนํามาประยุกตใช
ซึ่งเขามาอยูในลักษณะของกิจกรรมตาง ๆ ของนักออกแบบชุมชนเมือง
2.   0.(   )+ * -&.+1
สาขาดานการออกแบบนั้นขึ้นอยูกับประเภทตาง ๆ ในการคิดเกี่ยวกับโปรแกรมการ
ออกแบบอาคารและตัวอาคาร สํานักงานทางวิชาชีพตางก็มีหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับโครงราง
อาคาร ถนน และพื้นที่เปดโลงที่เหมาะสมกับประเภทของกิจกรรม ระบบการจัดจําแนกใด ๆ ซึ่ง
สามารถช ว ยเรี ย กคื น ข อ มู ล และหรื อ มุ ง ความสนใจไปที่ ตั ว แปรหลั ก ซึ่ ง ต อ งถู ก จั ด การโดยนั ก
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ออกแบบในสถานการณเฉพาะนั้น ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก ของการศึกษาดานรูปแบบและ
สัญลักษณที่พัฒนาขึ้น
การศึกษารูปแบบและสัญลักษณที่นําเสนอนั้นไดชวยใหกรณีศึกษาตาง ๆ เหลานั้น
ถูกจัดหมวดหมู 3 ลําดับขั้น คือ
1. ตามกระบวนการซึ่งกระบวนการตาง ๆ เหลานี้ถูกผลิตและสรางขึ้น
2. ตามชนิดของผลผลิตที่เปน
3. ตามกระบวนทัศนทางการออกแบบชุมชนเมืองภายในที่ที่ถูกออกแบบมา โดย
การใชการศึกษารูปแบบและสัญลักษณที่นําเสนอในนี้
เราสามารถเริ่มที่จะเขาใจกระบวนการ ผลผลิตและอุดมการณดานการออกแบบที่
ซึ่งการออกแบบเฉพาะนั้นถูกสรางขึ้น ความเปนไปไดในการใชการศึกษารูปแบบและสัญลักษณ
ใด ๆ ก็คือการมุงเนนไปที่การจัดหมวดหมูความเหมือนระหวางตัวอยางและไมใชความแตกตาง
ในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนเรื่องงายที่จะแสดงใหเห็นสถานการณที่กําลังเผชิญวาเปนประเภทเฉพาะ
เนื่องจากความเหมือนที่ดูผิวเผินจากนั้นจึงใชกระบวนการตาง ๆ เหลานี้ที่ธรรมดาสําหรับแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
3.  3 $ ,  355,    
ศาสตราจารย Jon Lang ไดเขียนระบุไวกอนหนาวามีกระบวนการเชิงขั้นตอนของ
การออกแบบชุมชนเมืองที่สําคัญ 4 ประเภท ไดแก
1. การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม (Total urban Design) ซึ่งทีมหนึ่งนั้น
ไดรับการควบคุมจากโครงการรวมทั้งหมด
2. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece Urban Design)
ซึ่งทีมหนึ่งสรางแผนแมบทหรือแผนเบื้องตนและเขียนแนวนโยบายสําหรับการพัฒนาพื้นที่สวน
บุคคลภายในแผนนั้นโดยผูประกอบการตาง ๆ ที่แตกตางกันและสถาปนิกของผูประกอบการ
เหลานั้น
3. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน (Piece-by-piece Urban Design) ซึ่ง
ขอเสนอเพื่อที่จะรับกิจกรรมเฉพาะเขาสูพื้นที่นั้นถูกควบคุมจากหลักเกณฑของแตละเขตและสิ่ง
กระตุนและการลงโทษ
4. การออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in Urban Design) ซึ่งองคประกอบ
ดานโครงสรางพื้นฐานนั้นถูกใชเปนตัวเรงการพัฒนา
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ชนิดผลิตผลดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้นสามารถจัดจําแนกในหลาย ๆ วิธี
แตก็เ ปน การยากที่จ ะออกแบบระบบการจัดจํา แนกอยา งละเอีย ดถี่ถว น และจัดหมวดหมูใ ห
ประเภทตา ง ๆ นั้น ไมไ ดเ หลื่อ มล้ํา การศึก ษาเกี่ย วกับ รูป แบบและสัญลัก ษณ ในที่นี้จึง เปน
ลักษณะแบบงาย ๆ เปนแบบพื้น ๆ ประเภทของผลผลิตของการออกแบบชุมชนเมืองที่สามารถ
สะทอนออกมา ดังนี้
1. เมืองใหม (New towns)
2. ขอบเขตของชุมชนเมืองซึ่งมีชนิดที่มากมาย ใหมและเริ่มใหม (Urban precincts)
3. องคประกอบของโครงสรางพื้นฐาน (Elements of Infrastructure)
4. เบ็ดเตล็ด : วัตถุเฉพาะอยางที่เปนไปไดภายในเมืองซึ่งเพิ่มความรุงโรจนใหกับ
ชุมชนเมือง (Miscellaneous: individual objects in urban space)
จุดรวมความสนใจในนั้นอยูที่ 3 ประเภทแรกแตละประเภทนั้นมีประเภทยอย ๆ อีก
มากมาย ทั้งหมดนั้นผนึกรวมการวางแผน ภูมิสถาปตยกรรม และงานดานสถาปตยกรรมในแบบ
เฉพาะซึ่งรวมกันเปน “การออกแบบชุมชนเมือง”

ภาพที่ 9 แสดงประเภทของผลผลิตโครงการออกแบบชุมชนเมือง
1. เมืองใหม (New Town) ลักษณะของเมืองใหมเปนการตั้งถิ่นฐานซึ่งถูกสรางขึ้น
จากพื้นที่ที่ปกติแลวไมเคยใชงานมากอน การที่จะเปนเมืองใหมไดนั้นจําเปนตองจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ทั้งหมด รวมทั้งโอกาสในการทํางาน อาจไมมีการสํารวจสํามโนประชากรของ
เมืองใหมที่ไดรับการออกแบบและสรางขึ้น จํานวนประชากรนั้นเปลี่ยนแปลงในดานขนาดและ
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ความสําคัญจากเมืองเล็ก ๆ ที่มีลักษณะคลายบริษัทไปเปนเมืองหลวงของประเทศเกือบทั้งหมด
นั้น โดยสวนมากจะเปนการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวมหรือแบบเลือกทั้งหมด
ประเทศตาง ๆ จํานวนมากไดมีการสรางเมืองใหม ๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวาระทาง
การเมืองของประเทศ นโยบายตาง ๆ ไดสงผลใหเกิดตามคําสั่งโดยพื้นที่บางสวนนั้นมีขนาดใหญ
พอที่จะเปนเมือง เมืองใหม ๆ มากมายนั้นเปนเมืองแบบบริษัท (Company Town) บางสวนมี
เหมื อ งหรื อ ฐานข อ มู ล อื่ น ๆ และเมื อ งอื่ น ๆ นั้ น เป น เมื อ งอุ ต สาหกรรมหรื อ เป น ที่ ตั้ ง ของทาง
การทหาร ตัวอยางบางเมืองที่ไมเปนการทหารนั้นเปนผลผลิตของนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในประเทศสังคมนิยม แตเมืองอื่น ๆ นั้น มักถูกสรางโดยองคกรภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหเหมาะ
กับวัตถุประสงคขององคกรเหลานั้น เมืองตาง ๆ นั้น แตกตางกันในแงของขนาดและความยั่งยืน
(ชวงอายุ) เมืองเหลานี้อาจจะมีประชากรจํานวนเล็กนอยแค 500 คนในขณะที่เมืองอื่น ๆ อาจจะมี
ผูอาศัยมากกวาแสนคน
การออกแบบของเมืองใหมนี้อยูในประเภทตาง ๆ ซึ่งจํานวนมากขึ้นอยูกับกระบวน
ทัศนที่แพรหลายในชวงที่มีการสรางเมืองเหลานั้น เมืองใหมในที่เปนแบบอังกฤษ-อเมริกานั้นเจริญ
รอยตามหลักการเมืองในสวน (Garden City) ในขณะที่เมืองอื่น ๆ ในยุโรปและเอเชียตะวันออก
นั้น เจริญรอยตามหลัก การของผูถือ เหตุและผล ถึง แมใ นกระบวนทัศนที่มีอยูทั่ว ไปจะมีค วาม
แตกตางกันในดานการออกแบบก็ตาม การออกแบบเมืองใหมของอังกฤษนั้นจะเปนเมืองในสวน
แบบหลวม ๆ ขึ้น อยู ก ับ การตระหนัก รูถ ึง การออกแบบรว มสมัย ของปญ หาที่จ ะถูก แกไ ขและ
รูปแบบที่จําเปนสําหรับการแกไขปญหานั้น บางเมืองไดรับการออกแบบดวยเหตุผลเรื่องของการ
รองรับรถยนต นอกจากนี้นักออกแบบก็พยายามอยางหนักเพื่อที่จะประทับเอกลักษณสวนตัวไว
ในการออกแบบเชนกัน 49
2. บริเวณ/อาณาเขต (Precincts) การออกแบบชุมชนเมืองสวนใหญที่ไมไดจัดการ
กับเมืองใหม ๆ แตเนนจัดการกับเรื่องบริเวณ/อาณาเขต – พื้นที่เล็ก ๆ ของเมืองและพื้นที่ใหม ๆ
บางสวนที่อยูบนชานเมือง พื้นที่ในเมืองอาจจะมีไวสําหรับการใชงานในทางธุรกิจ ที่อยูอาศัย และ
เพื่อ ความบั น เทิ ง แต พื้น ที่ ม ากมายที่ เ ปนแบบใช ง านผสม บางเมือ งนั้น ถูก สรา งตามแบบการ
ออกแบบในภาพรวม และเมืองอื่น ๆ นั้นเปนการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวนมีพื้นที่
ใหม ๆ มากมายในเมืองซึ่งเรียกกันวา เมืองใหม การใชคํานี้นั้นอาจจะทําใหเขาใจผิด การออกแบบ
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ชุมชนเมืองในเมืองจํานวนมากประกอบไปดวยพื้นที่เล็กของอาคารบานเรือนที่มีการใชสอยที่
เหมือนกัน พื้นที่เหลานี้อาจจะเปนพื้นที่ทางธุรกิจหรือองคกรที่สําคัญของเมือง
หนึ่ ง ในประเด็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น ในด า นการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งก็ คื อ เรื่ อ งที่ ว า สิ่ ง
อํา นวยความสะดวกต า ง ๆ นั้ นควรจะถูก จับมารวมกัน เปน กลุม เดี ย วหรือกระจายไปทั่ ว เมื อง
คําถามนี้ถูกยกมาเกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อประกอบสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
พื้นที่มหาวิทยาลัยเปนพื้นที่ใชสอยแบบพิเศษของกลุมอาคารในสภาพแวดลอมที่
คลาย ๆ สวนและถูกแยกโดยระยะหาง (โดยการใชสวนหรือถนน) หรือรั้วจากสวนอื่น ๆ ของเมือง
หรือชนบท โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหม ๆ นั้นเกิดเปนเอกลักษณที่แยกออกจากกัน วิทยาเขตของ
มหาวิ ทยาลัยจึงเปน ตัวอยางที่ ดี ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยถูกรวมเขา ไปกับเมืองที่ลอมรอบ
แนวคิดดานการออกแบบชุมชนเมืองปรากฏในโครงรางของสํานักงานและพื้นที่ธุรกิจ การพัฒนา
จํานวนมากนั้นเกิดขึ้นไดดวยเงินทุนจากภาครัฐและเงินชวยเหลือจากภาครัฐอื่น ๆ
การพั ฒ นาชานเมื อ งส ว นใหญ ใ นหลาย ๆ ประเทศ เช น สหรั ฐ อเมริ ก า และ
ออสเตรเลียนั้นดําเนินตามแนวคิดเมืองในสวน (Garden City) และยังคงเปนแบบนั้นอยู เมื่อเร็ว ๆ
นี้แนวคิด ชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanist) โดยวิธีการแบบ Neo-Traditionalist ตอการ
ออกแบบชุมชนเมืองไดรับการสนับสนุนมากขึ้น
พื้นที่มากมายไมไดมีขอบเขตที่ชัดเจนแตมีแกนหลักที่ชัดเจน เชน จัตุรัสหรือถนน
การออกแบบถนนและจัตุรัสนั้นเปนขอบเขตของภูมิสถาปตยแตก็สามารถเปนการออกแบบชุมชน
เมืองดวย จะเปนภูมิสถาปตยถาเฉพาะพื้นที่เปดโลงถูกออกแบบ และจะเปนการออกแบบชุมชน
เมืองถามีองคประกอบปดลอมรวมอยูในการออกแบบดวย ในกรณีหลังนั้นกอใหเกิดอาณาบริเวณ
50
49

2.1 การฟนฟูชุมชนเมือง (Urban renewal) การฟนฟูชุมชนเมืองนั้นหมายความ
ถึงกระบวนการของสรางใหมในพื้นของเมืองซึ่งไดกลายมาเปนรูปแบบเกาลาสมัยและถูกทิ้งราง
หรือในสถานะที่เสื่ อมโทรม นอกเสียจากวาเมืองตาง ๆ ซึ่ง มีสภาพทางเศรษฐกิจแบบหยุดนิ่ง
มากกวา 20 ป สาขาการออกแบบชุมชนเมืองในฐานะความมุมานะทางวิชาชีพนั้นไดเติบโตพรอม
กับประสบการณของการสรางโครงการฟนฟูชุมชนเมืองแบบองครวมหรือแบบเลือกทั้งหมดเปน
สวน บางครั้งการฟนฟูชุมชนเมืองนั้นรวมไปถึงการขจัดสลัมและการสรางขึ้นใหมของสภาพแวดลอม
ทั้งหมด แตในตอนนี้มักรวมถึงการรื้อถอนและการผสานของการออกแบบเกาและใหม

50

Ibid., 45-51.
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บางครั้งที่การฟนฟูชุมชนเมืองเกิดขึ้นในลักษณะที่ไมมีความมุงหมายในการรวมมือ
กัน ในที่นี่จะไมถือวาเปนการออกแบบชุมชนเมือง ถึงแมวาบางโครงการอาจจะถือวาเปนการ
ออกแบบชุมชนเมืองแบบเลือกทีละสวน บางโครงการออกแบบชุมชนเมืองไดรวมการดัดแปลง
พื้นที่ที่มีอยูโดยการปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพและการเตรียมการใชงานใหมสําหรับอาคาร
บานเรือน
โครงการรื้ อ ฟ น ชุ ม ชนเมื อ งแบบใหม ปรากฏขึ้ น ระหว า งสองทศวรรษหลั ง ของ
ศตวรรษที่ 20 เนื่องจากคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของพื้นที่ชานเมืองนั้นไดเปลี่ยนไป ดังนั้น
เกิดความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในรูปแบบของศูนยการคา เกิดปรากฏที่เปนใจ
กลางเมืองของชานเมืองมากกวาที่จะเปนใจกลางเมืองแบบดั้งเดิม
ในเวลาอื่น ๆ นั้นก็เกิดขึ้นเพราะวาชานเมืองมีพื้นที่เชิงกลยุทธบนถนนสายหลัก
ระหวางเมืองสําคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ก็คืออาคารสองหรือสามชั้นนั้นจะถูกแทนที่การพัฒนาดวย
อาคารสูงเพื่อการธุรกิจและเพื่อการพักอาศัยถึงแม กระบวนการนี้นั้นเกิดขึ้นอยางเต็มใจสมัครใจ
หรือไมก็ตาม แตยังมีตัวอยางมากมายซึ่งการพัฒนาใหมนั้นไดรับความใสใจตอความพยายามใน
การออกแบบชุมชนเมืองไวดวย
3. การออกแบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Design) ธรรมชาติของโครงสราง
พื้นฐานเปนอะไรที่จําแนกความแตกตางของเมืองหนึ่งจากอีกเมืองหนึ่ง มากเทา ๆ กับธรรมชาติ
ของสถาปตยกรรม มีหลากหลายวิธีของการพิจารณาโครงสรางพื้นฐานของเมือง แตรูปแบบอยาง
กวาง ๆ สามารถครอบคลุมทุกสิ่งซึ่งเปนสวนของสาธารณะสมบัติไมวาจะอยูในความครอบครอง
ของรั ฐ หรื อ เอกชน ในมุ ม มองนี้ คื อ ถนนและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด า นการคมนาคมขนส ง
โรงเรียนและสถาบันของรัฐ เชน หองสมุดและพิพิธภัณฑ ทั้งหมดนั้นสามารถเปนสวนหนึ่งของ
โครงสรางพื้นฐานของเมือง
มีประเด็นมากมายที่เกี่ยวของในการออกแบบโครงสรางพื้นฐานที่เกิดขึ้นนอกกรอบ
ของการออกแบบชุมชนเมือง เขาสูสภาพที่แทจริงของการวางผังเมืองและวิศวกรรมโยธา ผลที่
ตามมาของการตัดสินใจสําหรับการออกแบบอาณาเขตของเมืองนั้น เปนเพราะการเพิ่มแบบเทา
ทวีคูณและผลกระทบที่ไดสรางขึ้น สิ่งที่นาเปนหวงในเรื่ององคประกอบโครงสรางพื้นฐานของการ
ออกแบบจึงไมใชเพียงแคกับการบริการตาง ๆ ที่ไดจัดไวใหแตยังรวมถึงกับผลกระทบดวย พื้นที่
และการออกแบบถนนหนทางที่ชัดเจนมีผลกระทบที่สําคัญตอเมืองในศตวรรษที่ 20 และจะเปน
เชนเดียวกันในศตวรรษที่ 21 ตัวอยางเชน การพัฒนาทางหลวงระหวางเมืองไดสรางเมืองบริวาร
มากมายและการสรางเครือขายรถไฟและสถานีรถไฟใหม ๆ ไดกระตุนการพัฒนาที่สําคัญรอบ ๆ
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สถานีนั้น ๆ บางครั้งการพัฒนาพื้นที่และพื้นที่สถานที่นั้นเปนไปตามแผนที่ประสานกอนการเริ่ม
การกอสราง บอย ๆ ที่ถูกปลอยสูตลาดเพื่อควบคุมผลลัพธหลังจากโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ได
กอสรางแลว
มีประเด็นอีกมากมายที่เกี่ยวของในการออกแบบโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนความ
สนใจโดยตรงในการออกแบบชุมชนเมือง ประเด็นหนึ่งก็คือการแยกคนเดินเทาและยานพาหนะ
ตาง ๆ เพื่อจัดหาสภาพแวดลอมที่เปนที่พอใจและปลอดภัย การแยกนั้นสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง วิธีการแบบเกานั้นเปนมาตรฐาน ดวยการแบงทางเดินเทาซึ่งจัดไวสําหรับคน
เดินถนน แตยังมีตัวอยางการแบงแยกในแนวตั้งอีกมากมาย ในหลาย ๆ สถานที่ทั่วโลกบางถนน
เพื่อการจราจรนั้นถูกปดลงหามรถวิ่งและเปลี่ยนไปเปนรานคาสําหรับคนเดินเทาแทน เปาหมายนัน้
ก็เพื่อดึงดูดใหคนเขามาใชสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ บางครั้งหางสรรพสินคาบนถนนนั้นไดรับ
การพิสูจนแลววาประสบความสําเร็จอยางมาก แตบางชวงก็ไมไดประสบความสําเร็จเทาที่ควร
แผนการแบบนี้เปนโครงการทางสถาปตยกรรมที่โดดเดน ซึ่งโครงการเหลานี้ยังคง
ถูกสรางตอไป การแบงแยกคนเดินถนนและยานพาหนะสัญจรนั้นเกิดขึ้นในหลาย ๆ ที่ และดวย
ความสําเร็จที่แตกตางกัน ระบบเหลานี้มีหลาย ๆ รูปแบบ รูปแบบหนึ่งก็คือการจัดการจราจรของ
ยานพาหนะไวที่ระดับใตดินและสรางรานคาและทางเดินสําหรับคนเดินเทาไวบนถนนใตดินนั้น อีก
ชนิดคือการจัดสะพานคนเดินเชื่อมภายในกึ่งสาธารณะของอาคารตาง ๆ ในระบบทางเดินสําหรับ
คนเดินเทาแบบลอยฟา (Skywalk system) และรูปแบบอื่น ๆ นั้นจัดใหคนเดินเทาอยูใตถนน
หลาย ๆ เมืองมีโครงขายรถไฟใตดินเพื่อการโดยสารที่ทําใหคนเดินถนนขามจากอีกฝงไปยังอีกฝง
โดยปราศจากการรบกวนการจราจร สิ่งเหลานี้ยังคงถูกสรางอยางตอเนื่อง เนื่องจากสถานที่เหลานี้
เปนสถานที่ที่มีชีวิตชีวา แตบางครั้งก็อาจเปนสถานที่ไมนาอภิรมย 51
4. เบ็ดเตล็ด : วัตถุเฉพาะอยางที่เปนเอกลักษณในพื้นที่วางของเมือง (Miscellaneous:
individual objects in urban space) มีวัตถุ 2 อยางที่แยกออกจากอาคารบานเรือนซึ่งถือเปน
ผลตอบแทนสําหรับการออกแบบชุมชนเมือง ไดแก
1. ประกอบไปดวยงานศิลปะ ตามปกติแลวเปนงานประติมากรรมแตยังรวมถึง
จิตรกรรมฝาผนัง เพื่อเปนสื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งสวนใหญที่ถูกแนะนําเพื่อใหเปนจุดหลักชวยสราง
ความนาสนใจในสถานที่ที่ซบเซาหรือเพื่อทําใหกําแพง/ผนังที่วางเปลาใหมีชีวิตชีวา หรือเปน
องคประกอบของตัวกระตุนในเมืองหรือองคกร
50
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Ibid., 51-57.
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2. ประกอบไปดวยวัตถุที่เปนเอกลักษณของเมือง เชน อนุสาวรีย น้ําพุ หอนาฬิกา
และเครื่องตกแตงถนนหนทาง และการออกแบบวัตถุตาง ๆ ซึ่งถูกรวมเปนสวนหนึ่งของแผนการ
ใหญที่สําคัญของเมือง
อนุสาวรียเปนสิ่งที่มีความสําคัญ อนุสาวรียตาง ๆ นั้นมีความสลักสําคัญเปนพิเศษ
เนื่องจากชวยปกปองย้ําเตือนความทรงจํามากมายและเปนเครื่องหมายของเอกลักษณและคุณคา
ในตัวเองของชาติหรือกลุมชนที่มีขนาดเล็กตาง ๆ บางครั้งอนุสาวรียเหลานี้ก็สามารถเปนจุดรวม
ของกลุมคน หอนาฬิกา เสาหิน และน้ําพุ นั้นถือเปนจุดสังเกตในแผนการออกแบบชุมชนเมือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ซึมซับความสวยงามของเมือง หรือศิลปะแนวบาโรกที่สอดแทรกอยู สิ่งเหลานี้
เปนจุดรวมและเสริมการประสบการณชีวิตในชุมชนเมือง

ภาพที่ 10 แสดงความสัมพันธ ระหวางการออกแบบชุมชนเมืองกับสาขาหลักทั้งสาม
ในชวงป ค.ศ.2000 - ถึงปจจุบัน
ที่มา : กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร ติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ :
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 406.
ทั้งนี้ หากมองในการปฏิบัติงาน ตามแผนภูมิโดย ศาสตราจารย กําธร กุลชล ที่ได
ระบุไวตอนตนโดยอาศัยความสัมพันธของ 3 วิชาชีพหลักดั่งเดิม ไดแก สถาปตยกรรม การวางผัง
เมือง และภูมิสถาปตยกรรม ที่แสดงความสัมพันธระหวางสาขาจะมีรายละเอียดปลีกยอยของการ
ปฏิบัติงาน ในแตละสาขาที่เกี่ยวของโดยอาศัยศูนยกลางความสัมพันธหลักคือการออกแบบชุมชน
เมือง ซึ่งงานประเภทเหลานี้จะเห็นไดชัดเจนมากในปจจุบัน ถือวาเปนลักษณะของงานของผลผลิต
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ที่เกิดขึ้นเปนงานออกแบบชุมชนเมือง โดยไดหยิบยก การอธิบายความหมายของความสัมพันธ
ระหวางสาขาตาง ๆ ซึ่งรายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนี้
1. ผลผลิตของการวางผังเมืองกับธรรมชาติของการออกแบบชุมชนเมือง (The products
of city planning and the nature of urban design) ความสัมพันธระหวางสาขาการออกแบบ
ชุมชนเมือง กับสาขาผังเมือง หมายถึงความคลายคลึงกันเพราะตางก็กําหนดนโยบายเปนกรอบ
การพัฒนาอยางกวาง ๆ ใชกระบวนการแกปญหาซึ่งเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมและตรวจสอบ
ได และเปนภารกิจที่ไมมีกําหนดเวลาแลวเสร็จแนนอน ตองกระทําตอเนื่องกันไปตามสภาพสังคม
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง แตแตกตางกันโดยที่งานดานกายภาพของสาขาผังเมืองมีขอจํากัด
เพราะเป น งาน 2 มิ ติ เชน การวางแผนการใชที่ดินการควบคุมความสูงของอาคารและความ
หนาแนน โครงสรางพื้นฐาน การจราจรและขนสง เปนตน ขณะที่สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
เนนการสรางสรรคสุนทรียภาพในมิติที่ 3 และมิติที่ 4 ดวย อีกทั้งจะตองตอบสนองตอพฤติกรรม
ของสังคม โดยมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับธรรมชาติความตองการของมนุษยและสิ่งแวดลอม 52
51

ภาพที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางวิชาชีพการวางผังเมืองกับการออกแบบชุมชนเมือง
ลักษณะของการปฏิบัติงาน (Urban Design Practice)
1. การออกแบบแนวความคิด (Conceptual site design) และแนวทางในการ
พัฒนา (Guidelines for development)
2. การวางผังเมืองรวม (Traditional planning product types : comprehensive
plans)
3. การวางผังเมืองใหมกับการออกแบบชุมชนเมือง (New town planning and
urban design)
52

407.

กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : ติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป,
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4. แผนผังแมบท (Master Plan)
4.1 พื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว (brown-field)
4.2 พื้นที่ที่ยังไมมีการพัฒนา (green-field)
4.3 พื้นที่ในเมืองมีอาคารเดิม (urban infill)
5. บริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
6. บริเวณที่ไมมีความสําคัญทางประวัติศาสตร ฯลฯ
2. ผลผลิ ตของภู มิ ส ถาป ตยกรรมกั บธรรมชาติ ของการออกแบบชุ ม ชนเมื อง (The
products of landscape architecture and the nature of urban design) ความสัมพันธระหวาง
สาขาการออกแบบชุมชนเมืองกับสาขาภูมิสถาปตยกรรม หมายถึงความคลายคลึงกันเพราะตางก็
จัดระเบียบสภาพแวดลอมภายนอกอาคารดวยรูปทรงทางกายภาพ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของ
ผูใชงานและความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม แตแตกตางกันโดยธรรมชาติของการ
ใหบริ การคลาย ๆ กั บสาขาสถาปตยกรรมที่ก ลาวมาแลว ทั้ง นี้ สาขาภูมิสถาปตยกรรมมีสว น
เกี่ยวของกับตัวอาคารนอย และใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะที่สาขาการออกแบบชุมชน
เมืองใชตัวอาคารเปนองคประกอบที่สําคัญในการกําหนดรูปทรงของที่วาง และรับผิดชอบการ
ออกแบบพื้นที่สาธารณะเปนหลัก 53
52

ภาพที่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมกับการออกแบบชุมชนเมือง
ลักษณะของการปฏิบัติงาน (Urban Design Practice)
1. การออกแบบภูมิทัศนของชุมชน (Urban landscape design)
2. การออกแบบในขอบเขตสาธารณะ (public realm)
2.1 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม (Landscape design)
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เรื่องเดียวกัน, 408.
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2.2
2.3
2.4
2.5

ระบบสัญจรทางเทา (Pedestrian malls, walkway and experiential trails)
พื้นที่สีเหลี่ยมจัตุรัส (Squares)
ถนน (Streets)
สวน (Parks)
- ฯลฯ
3. ผลผลิต ของสถาปต ยกรรมกับ ธรรมชาติข องการออกแบบชุม ชนเมือ ง (The
products of architecture and the nature of urban design) ความสัมพันธระหวางสาขาการ
ออกแบบชุมชนเมือง กับสาขาสถาปตยกรรม หมายถึง ความคลายคลึงกันเพราะตางก็มีหนาที่
สรางสรรครูปทรง 3 มิติ และจัดระเบียบดวยเสนเรขาคณิต แตแตกตางกันโดยธรรมชาติของการ
ใหบริการ กลาวคือ งานสถาปตยกรรมจะตอบสนองความตองการของลูกคาเพียงคนเดียวหรือ
กลุมเดียว มักเกี่ยวของกับพื้นที่ของเอกชน พึ่งพาอัจฉริยะภาพและประสบการณของผูออกแบบ
เปนหลัก รวมทั้งมีการกําหนดระยะเวลาที่เสร็จตายตัว ขณะที่สาขาการออกแบบชุมชนเมืองจะ
เกี ่ย วขอ งกับ การออกแบบพื ้น ที ่ว า งและพื ้น ที ่ส าธารณะซึ ่ง มีค วามซับ ซอ นเพื ่อ ตอบสนอง
พฤติกรรมมนุษยทุกเพศทุกวัยและทุกกลุม พื้นที่รับผิดชอบมักเปนของภาครัฐ ไมมีการออกแบบ
ในรายละเอีย ด ทวา สรา งกรอบการออกแบบไวเ ปน นโยบายอยา งกวา ง ๆ ใชก ระบวนการ
แกปญหาซึ่งตรวจสอบได เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ และเปนงานที่กําหน
เวลาแลวเสร็จไดยาก ตองกระทําตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ขอถกเถียงที่วาโครงการพัฒนา
พื้นที่ขนาดใหญจะเขาขายโครงการออกแบบสถาปตยกรรมหรือโครงการออกแบบชุมชนเมือง จึง
ตองพิจารณาจากธรรมชาติของการใหบริการดังกลาว 54
53

ภาพที่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางวิชาชีพสถาปตยกรรมกับการออกแบบชุมชนเมือง
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เรื่องเดียวกัน, 407.
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ลักษณะของการปฏิบัติงาน (Urban Design Practice)
การออกแบบโครงการขนาดใหญ (Large scale design -Architecture)
คลายคลึงกับงานสถาปตยกรรม
1. อาคาร (Building)
2. การออกแบบพื้นที่บริบท (Contextual Design)
3. การกระตุนอาคาร สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง (Building as catalysts
for urban development)
4. การออกแบบชุมชนเมืองตามกลุมอาคาร (Building as urban design)
5. การออกแบบชุ ม ชนเมื อ งตามกลุ ม อาคารที่ มี ลั ก ษณะซั บ ซ อ นหลากหลาย
(Building complexes as urban design)
ฯลฯ
4. กระบวนทัศนการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Paradigms) อีกวิธีของการ
จําแนกการออกแบบชุมชนเมืองนั้นก็คือโดยกระบวนทัศนที่สําคัญที่ถูกใชเปนพื้นฐานสําหรับการ
ออกแบบ กระบวนทัศนเปนแบบจําลองที่ถือเปนตัวอยางของการปฏิบัติที่ดี ประวัติศาสตรทาง
สถาป ตยกรรมมากมาย เกี่ย วของกับการจําแนกกระบวนทัศนของการเคลื่อนไหวที่สํา คัญใน
สถาปตยกรรมและรู ปแบบที่ไดรับการสงเสริมเพื่อตอบสนองตออะไรที่ผู สนับสนุนรับรูวาเปน
ปญหารวมสมัย ในการออกแบบชุมชนเมืองในศตวรรษที่ 20 นั้น ซึ่งแบงตามยุคสมัยและ
พัฒนาการ ดังนี้
1. เรื่องความสวยงามของเมือง (City Beautiful) วิธีแบบใชศิลปะแบบบาโรกตอ
พิกัดทางเรขาคณิตของเมืองตาง ๆ เปนกระบวนทัศนที่สําคัญ ผูเขาแขงขันเกือบทั้งหมดในการ
แขงขันออกแบบเมือง Canberra (1911) นั้นไดใชแผนการนี้ (ภาพประกอบที่ 14 a)
2. กลุมประสบการณนิยม (กลุมที่ยอมรับความจริง) และกลุมที่ยึดเหตุและผล (ผู
ยึดมั่นในอุดมคติ) เปนสาขาของการพัฒนาสมัยใหมตามแนวคิด เมืองในสวน (City Garden)
(ภาพประกอบที่ 14 b) และหนวยระดับระแวกบาน (Neighborhood unit)
3. แบบจําลองการออกแบชุมชนเมืองของเลอ คอร บูซิเอ (Le
Corbusier)
(ภาพประกอบ 3.0c) และกลุมบาวเฮาส (Bauhaus) (ภาพประกอบ 14 d)
4. ตัวอยางของชวงหลัง ตลอดชวงศตวรรษที่ 20 มีความตึงเครียดระหวางกลุม
ความคิดสองสายซึ่งยังคงมีอยู ยังคงมีการออกแบบชุมชนเมืองของกระบวนทัศนทางธุรกิจ
(ภาพประกอบที่ 14 e)
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5. การสํารวจดวยเรขาคณิตเชิงพื้นฐาน (สวนใหญแลวประยุกตใชกับขอบเขตของ
การกอสราง ดูภาพประกอบ 14 f)

ภาพที่ 14 แสดงตัวอยางของเมืองในรอบ 20 ป ของกระบวนทัศนการออกแบบ
ที่มา : Jon Lang, Urban Design a Typology of Procedures and Products (Oxford,
England : Burling Ton, MA Elsevier/Architectural Press, 2005), 55.
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กลุมประสบการณนิยมนั้นมีแนวโนมที่จะพึ่งพาแบบอยางที่มีมากอนแลว และการ
สังเกตวาอะไรใชการไดและอะไรใชการไมไดเปนพื้นฐานสําหรับการออกแบบ มีตัวอยางของเมือง
ในอดีตมากมายซึ่งชวยสามารถพิจารณา ดังนั้นมีสายความคิดที่แตกตางกันเกี่ยวกับอนาคตใน
หมูสมาชิกกลุมประสบการณนิยม เมืองในชนบทเล็ก ๆ เปนอดีตแบบหนึ่ง เมืองในยุคกลางก็
เชนกัน เชนเดียวกันมีสายความคิดที่แตกตางกันในเรื่องของอนาคตในกลุมเหตุผลนิยม สมาชิก
กลุม เหตุผลนิยมแยกตัวจากแนวความคิดในอดีต แบบจําลองของกลุม เหตุผลนิย มนั้นอยูบน
พื้นฐานของสมมุติฐานที่หลากหลายเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอนาคตในจินตนาการ กระบวนทัศนการ
ออกแบบชุมชนเมืองของกลุมความคิด (ลัทธิ) ในยุคกอน ๆ นั้นยกตัวอยางไดโดยแผนการเชิงชีวิต
และในยุคหลัง ๆ นั้นยกตัวอยางไดโดยเรขาคณิตเสนตรง สมัยกอนนั้นหันหนาเขาหาถนนแตใน
ระยะหลัง ๆ นั้นหันหลังใหกับถนน
กระบวนทัศนทั้งหมดเหลานี้เอนเอียงไปมากับขอบเขตที่ยิ่งใหญกวาและนอยกวา
ไดเ กิด วิธีก ารแกแ นวคิด แบบยุค หลัง สมัย ใหม (Post
ในชว งครึ่ง หลัง ของศตวรรษที่ 20
modernism) เปน ผลลัพ ธข องการวิพ ากษว ิจ ารณอ ยา งรุน แรงซึ ่ง แนวคิด ทางการออกแบบ
สมัยใหม ไดรับในชวงทศวรรษ 1960 และ 1970 แนวคิดเหลานี้นาํ เสนอในงานของทั้งกลุมเหตุผล
นิยมสมัยใหม (Neo-Rationalists) และกลุมประสบการณนิยมสมัยใหม (Neo-Empiricists) ใน
ตอนหลัง ๆ นั ้น นํ า เสนอซึ ่ง คิด วา นา จะดีที ่สุด โดยวิธ ีก ารแบบประเพณีน ิย มสมัย ใหม (NeoTraditional) ตอการออกแบบชุมชนเมืองซึ่งคอย ๆ พัฒนาไปเปนกลุมเชี่ยวชาญดานชุมชนเมือง
ยุคใหม (New Urbanist) และแบบจําลองการเติบโตอยางชาญฉลาด (Smart Growth Models)
การเขาใจกระบวนทัศนเหลานี้นั้นสําคัญเพราะวากระบวนทัศนตาง ๆ เหลานี้ใหตัวอยางวาอะไร
ที่นักออกแบบชุมชนเมืองมากมายไดพินิจและพิจารณาปญหารวมสมัยของสังคมที่ควรจะเปน
ในแตละกระบวนทัศนนําเสนอโลกทัศน แตละแบบเสนอการยอมรับวิธีการที่ดีที่สุด
เพื่อจัดการกับปญหาการออกแบบชุมชนเมืองของโลกเพื่อผลประโยชนสวนรวม ไมมีอันไหนที่จะ
จัดการกับขอสงสัยที่วา “คนคนหนึ่งจะสามารถกระจายการจําแนกปญหาและวิธีการแกไขที่นา
เปน ไปไดไ ดอ ยา งไร?” ซึ่ง เปน การจัด การกับ ผลผลิต ไมใ ชก ระบวนการ การพัฒ นาของแตล ะ
กระบวนทัศนเกี่ยวของกับแนวความคิดสรางสรรค ความยากลําบากก็คือแตละสวนมีแนวโนมที่
จะกลายมาถูกแชแข็งใหเขากับสูตรของรูปแบบซึ่งถูกประยุกตใชโดยปราศจากการคิด เพราะ
รูปแบบเหลานี้นั้นเปนที่รับรูวาไดนําเสนอไปสู “วิธีการปฏิบัติที่ดีทีสุด” และ “ทันสมัย”
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5. การศึกษารูปแบบและสัญลักษณของโครงการออกแบบชุมชนเมือง
แตละโครงการที่ไดอธิบายไวนั้นสามารถจัดหมวดหมูไดตามประเภทของกระบวนการ
ประเภทของโครงการ และกระบวนทัศนหลักที่ถูกใช และดวยเหตุนี้จึงนําเสนอประเด็นที่มุงสนใจ
กระบวนทัศนการออกแบบชุมชนเมือง 55
1. ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองในทวีปยุโรป
1.1 การใชหลักการเหตุและผล (Neo-Rationalism)
1.2 การกลับไปสูรูปแบบดั้งเดิม (Neo-Classicism)
2. ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง : โดยสัมพันธมิตรอเมริกันฝายอักษะ
2.1 การเคลื่อนไหวของภูมิทัศนในเมือง (The Townscape Movement)
2.2 ระบบเว็นทูริและอรรถาธิบายเนื้อความ (Venturi and Conceptualism)
2.3 การเลือกหาจากสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร (Historical Eclecticism)
2.4 กระแสของชุมชนเมืองยุคใหม (Neo-traditional Urbanism) การกลับมาของ
รูปแบบประเพณีหรือประเพณีนิยมสมัยใหม เปนผลงานที่มีลักษณะการออกแบบผสมผสาน ระหวาง
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น กับ รูปทรงคลาสสิค 56
54

55

55

Urban Design –Lecture Notes-Spring 2002 [Online], Accessed 14 May
2009, Available from http://www.angelfire.com/ar/corei/UDLectureNotes2002.pdf
56
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แนวคิดดานการออกแบบชุมชนเมือง ไดเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงอยูในความสนใจ
ของสาขาวิชาอาชีพอื่น ๆ มากมาย บางก็เกิดแนวคิดของการเพิ่มสาขาวิชา ทางดานวิศวกรรม
เกี่ยวกับเมืองผนวกเขาไปดวย แตความสําคัญของการออกแบบชุมชนเมือง ยังอยูบนจุดตัดของ
ความสนใจของอาชีพหลักทั้งสามซึ่งเกี่ยวของกับแผนผังของสภาพแวดลอม ไดแก สถาปตยกรรม
ภูมิสถาปตยกรรม และการวางผังเมือง กลาวคือ ทั้งหมดนี้อาจเปลี่ยนแปลง ไปเมื่อศาสตรทางดาน
การออกแบบชุมชนเมือง มีการสรางองคความรูใหเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา เกิดความ
หลายหลาย เกิดประเด็นใหม ๆ เพื่อชวยสรางจุดยืนของวิชาชีพดานการออกแบบชุมชนเมืองใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น
อย า งไรก็ต าม การออกแบบชุม ชนเมื อง ก็ยั ง มีค วามหมายที่ คลุ ม เครื อ และความ
พยายามคนหานิยาม ที่มีความสั้นและชัดเจน หากแตความคลุมเครือของคําวา “การออกแบบ
ชุมชนเมือง” (Urban Design) เปนพลังในการชวยสรางความหลากหลาย ของการคนหาคําตอบ
มากมายและเพื่อความนาสนใจของสาชาวิชาชีพนี้ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจกลาวไดวา หากการออกแบบ
ชุมชนเมือง มีความหมายชัดเจน แลวนั้น ก็จะไมมีการหาประเด็นที่ชวยใหมีความเกี่ยวของไดเลย
ที่ผานมาประเด็นตาง ๆ ที่ไมควรมองขามนั้น เกิดขึ้นมาเพื่อสงเสริมมากมาย จนทําใหศาสตรของ
สาขาวิชา การออกแบบชุมชนเมือง สามารถสรางจุดยืนและมีความเขมแข็งมากขึ้นนั้นเอง
ในการอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติของการออกแบบชุมชนเมือง ไดสรุปการแบงประเภท
โดย ศาสตราจารย จอนแลง โดยการแบงประเภทและขอบเขตของงานโดยสวนใหญแตเดิมได
มุงเนนไปที่ประเภทของผลผลิตและกระบวนทัศนในการออกแบบมากกวาที่จะเนนที่ประเภทของ
ขั้ น ตอนการทํ า งาน ในที่ นี่ จึ ง ได จั ด หมวดหมู โ ครงการต า ง ๆ อย า งพื้ น ๆ ตามประเภทของ
กระบวนการและตามดวยประเภทผลผลิตแตไดพยายามที่จะชี้ใหเห็นจุดสนใจและกระบวนทัศน
ทางปญญาภายในโครงการออกแบบชุมชนเมืองเหลานั้น การเขาใจในประเภทจึงเปนพื้นฐานของ
การแก ไขป ญ หาในทุก ๆ สาขาดา นการออกแบบ แตก็ยั ง ไมมี ก ารศึ ก ษาเกี่ย วกับรู ป แบบและ
สัญลักษณเดี่ยว ๆ ไหนที่ถูกตอง แตละอยางมีขอไดเปรียบและขอจํากัดที่เปนไปไดไมวาใครก็
ตามที่ ใ ช ในการพั ฒ นาการศึ ก ษารู ป แบบและสั ญ ลั ก ษณ ข องโครงการออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง
ประโยชนของ Typology นั้น จะขึ้นอยูกับวิธีการที่คนอื่น ๆ จะสามารถใชมันไดหรือใชไมได
อยางไรก็ตามสาขาการออกแบบชุมชนเมืองจะคอย ๆ พัฒนาไปตามลําดับของขอบเขตที่จะสราง
ความเขาใจในลําดับตอไป
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ความสนใจดานการออกแบบชุมชนเมือง จึงเปนที่ตระหนักและตองการ เมื่อสภาพ
ความเปนเมืองถึงจุดตกต่ํา การรักษาไวซึ่งโดยเฉพาะการออกแบบชุมชนเมืองที่คํา นึง ความ
สมดุลของธรรมชาติ สังคม และสรางสภาพแวดลอมในเมือง รวมถึงการคนหาแขนงและแงมุม
ตาง ๆ ของศาสตร ที่เกิดขึ้นจากความสนใจในปจจุบัน ไมวาจะเปน การออกแบบที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Design) สภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้น (Global Warming) และการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) ฯลฯ ในบริบทนี้ อาจชวยสรางความกระจาง เขาใจดานการ
ออกแบบชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้น
 (   ,     4 ##*#* >   
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การควบคุมดานวิชาชีพ ในประเทศไทยนั้น โดยเฉพาะสาขาดานการวางแผนทางดาน
กายภาพ ไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ ในระยะแรกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งถือกําเนิดใน
ป พ.ศ.2477 จากการรวมมือกันของสถาปนิก ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศกลุมหนึ่งจํานวน
7 คนในขณะนั้น ดวยความตั้งใจที่จะสงเสริม และเผยแพรความรูทางดานวิชาสถาปตยกรรมให
เจริ ญ รุ ง เรื อ งและให เ ป น ที่ รู จั ก และอํ า นวยประโยชน แ ก ส าธารณชน โดยเป น สื่ อ กลางในการ
แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นในหมูสถาปนิกดวยกัน คณะผูกอตั้งและคณะกรรมการอํานวยการ
ของสมาคมฯในยุคแรก จึงไดรวมกันรางขอคับและระเบียบของสมาคมฯ และจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งในสวนของสมาคมเอง และในระดับชาติ
ป พ.ศ. 2484 ประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากภาวะสงครามโลก ครั้งที่ 2 และกรณี
พิพาทอินโดจีนเปนผลใหสมาคมฯหยุดดําเนินการไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ป พ.ศ. 2489 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ จึงไดมีการฟนฟูสมาคมสถาปนิก
สยามขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่วางโครงการ และพิจารณา
รางระเบียบการของสมาคมฯขึ้นใหมและไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ใหเปนสมาคมในพระบรมรา
ชูปถัมถในป พ.ศ. 2497
ป พ.ศ. 2499 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติวิชาชีพขึ้น
โดยมี วัตถุประสงค เพื่ อควบคุมการประกอบวิชาชี พสถาป ตยกรรมใหเป นอาชีพสําหรับคนไทย
โดยเฉพาะ ในการรางพระราชบัญญัติวิชาชีพขึ้นนั้นในขั้นแรกไดบัญญัติเฉพาะ สาขาสถาปตยกรรม
หลักเพียงสาขาเดียว แตในขณะเดียวกันวิชาชีพวิศวกรรมไดเสนอรางในขอบเขตของสาขาอื่น ๆ
เพิ่มเติมดวยจึงมีการเสนอสาขาอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก 5 สาขาไดแกสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขา
ภูมิสถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรมอุตสาหการ และสาขาสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป จากนั้น
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9 ป ต อ มา ในวั น ที่ 14 ธั น วาคม พ.ศ. 2508 การผลั ก ดั น พระราชบั ญญั ติ วิ ช าชี พ นี้ จึ งประสบ
ความสําเร็จ และมีผลบังคับใชในที่สุด 57
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการควบคุมทางวิชาชีพนั้น จึงทําไดโดยระยะเวลาไมนานนัก
วิชาชีพวิศวกรรมไดรับการควบคุมเมื่อ พ.ศ. 2505 และตอมาวิชาชีพสถาปตยกรรมไดรับการ
ควบคุ ม เมื่ อ พ.ศ. 2508 ทั้ ง นี้ ป จ จั ย หลั ก โดยได รั บ แรงผลั ก ดั น จากสมาคมสถาปนิ ก สยามฯ
หลังจากการกอตั้งสมาคมขึ้น เปนพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม หนึ่งในนั้น มีวิชาชีพ
สถาปตยกรรมผังเมือง รวมอยูดวย ทั้งนี้ยังไมมีผลบังคับใชจนกวาจะมีประกาศกฎกระทรวง ใน
ภายหลัง
ปจจุบันวิชาชีพสถาปตยกรรมและสถาปนิก มีสภาสถาปนิกเปนผู กํากับ ดูแล ควบคุม
ความประพฤติ และการประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และขอกําหนด ที่ได
ระบุไว โดยสภาสถาปนิกเปนนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ไดรับการจัดตั้ง
อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2543 เพื่อดําเนินงานตาง ๆ แทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ ก.ส. เดิม และมีวัตถุประสงคอื่น ๆ เพิ่มเติมดวย 58
ทั้ ง นี้ ใ นป จ จุ บั น ได มี ก ฎกระทรวง ฉบั บ ใหม เป น กฎกระทรวง กํ า หนดวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 โดยไดรับการแกไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติ
วิชาชีพ ทั้ง 4 สาขา ไดแก สาขาสถาปตยกรรมหลัก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาสถาปตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป และสาขาภูมิสถาปตยกรรม
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หากพิจารณาถึงคําวา “การออกแบบชุมชนเมือง” ในบทที่กลาวมาสวนกอนหนานี้
แสดงให เ ห็ น ว า ความหมายของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งนั้ น ที่ มี ค วามคลุ ม เครื อ อยู แ ล ว ใน
ความหมายของคําแตก็ไดรับความนิยม และเปนคําที่ใชกันอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับ
ไปแลวทั่วโลก หากมองในสวนของประเทศไทยการใชคําวา “สถาปตยกรรมผังเมือง” (Urban
Architecture) แทนคําวา “การออกแบบชุมชนเมือง” (Urban Design) นั้น จึงตองยอนกลับไปดู
56

57

57

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, The association of Siamese
architects under royal patronage (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ,
2537), 9-11.
58
รัชด ชมภูนิช,” รูจัก...สถาปนิก, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท พลัสเพรส จํากัด,
2549), 128-129.

67
คําตอบของการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สถาปตยกรรมผังเมือง” หรือ “การออกแบบชุมชนเมือง”
เมื่อวันเสาร ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ หองประชุมสถาบัน วิจัย จุฬาภรณ จึง ไดขอสรุปวา
ลักษณะของวิวัฒนาการการศึกษาทางดานการวางแผนทางดานกายภาพในสวนของประเทศไทย
นั้น “ไดรับการสืบทอดมาจากผูที่ไดเดินทางไปศึกษาจากตางประเทศในระยะแรก ๆ ผานการ
ถายทอดองคความรูของผูที่ไดจบการศึกษา ภายใตเงื่อนไขของเวลาในขณะนั้น ซึ่งศาสตรองค
ความรูการพัฒนาแนวความคิดและทฤษฎีดานการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศไดรับการ
พัฒนาตอเนื่องมาโดยตลอด จึงสงผลใหความรูที่ไดรับการถายทอดจากผูที่ไดรับการศึกษาจึงมี
ความแตกต า งกั น ตามวิ วั ฒ นาการขององค ค วามรู ” ซึ่ ง อาจเป น ลั ก ษณะของคํ า ที่ ใ ช เ รี ย กใน
ระยะแรก เพื่อสรางความเขาใจ หรือ แสดงใหเห็นวาสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองนั้น เปน
ตัวเชื่อมระหวาง งานสถาปตยกรรม และงานผังเมือง การสะทอนของลักษณะคําจึงมีชื่อเรียกตาง
ๆ ที่ยังเปนปญหาและไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน แตอาจเปนคําที่สรางความเขาใจ
ของการออกแบบชุมชนเมืองในสมัยนั้น หากพิจารณา คําวา “สถาปตยกรรมผังเมือง” หรือ (Urban
Architecture) เปนวิวัฒนาการของการพัฒนาองคความรูในการแกปญหากายภาพของเมืองและ
ชุม ชน และกํ า ลัง พัฒ นาใหเ ขา สู ก ระบวนการพัฒ นาของสัง คมไทยก็จ ะสามารถเขา ใจและ
สามารถปรับการพัฒนาความรูที่มีอยูในตางกรรมตางวาระ เขาสูกระบวนการพัฒนาความรูอยาง
เปนเอกภาพ และสามารถนํามาปฏิบัติจริงในสภาพสังคมไทย เกิดประสบการณและสรุปเปน
หลักการหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับสังคมไทยตอไป ดังนั้น การที่มีพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.
2543 และกฎกระทรงวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 จึงเปนสวนหนึ่งของ
การวิวัฒนโดยการกําหนดขอบเขตงานและผูรับผิดชอบชัดเจน และใชคําวา “สถาปตยกรรมผัง
เมือง” ดังนั้น จึงกลาวไดวา การที่จะใชคําเรียกและการใหคํานิยามซึ่งมีความหมายเฉพาะตัวของ
การใหคําเรียก ความสําคัญที่อยูวาเนื้อหาในความหมายนั้นจะสามารถครอบคลุมงานและความ
รับผิดชอบใหแกผูที่มีบทบาทรับมอบหมายในหนาที่ตอสังคมเพื่อดูแลการแกไขปญหาเมืองและ
ชุมชนเมือง ไดมากนอยแคไหน 59
2. 4  &3&/ 
“สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง” หมายความวา วิชาชีพสถาปตยกรรมที่ใชทั้งศาสตร
และศิลปในการออกแบบวางผังเพื่อสรางสรรคองคประกอบและสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
58

59

สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย, “ขาววิชาการ สัมมนาวิชาการเรื่อง สถาปตยกรรม
ผังเมืองหรือการออกแบบชุมชนเมือง,” จดหมายขาว สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย, 1, 2
(สิงหาคม 2549) : 8-10.
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เมือง ชุมชนเมือง ชุมชน และโครงการกลุมอาคารที่มีการใชงานประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท
รวมถึงการวางผั งเพื่อกําหนดกิจกรรม พื้น ที่ ขนาด ความหนาแนน ความสูง ที่โ ลง หรื อที่วา ง
ระหวางอาคาร และโครงสรางทางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดังกลาว 60
นิ ย ามข า งต น จะมี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ นิ ย ามของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งใน
ชวงแรกที่ไดกลาว ซึ่งไดบอกถึงลักษณะของการปฏิบัติงานและหนาที่ของนักออกแบบชุมชนเมือง
ซึ่งนิยามเหลานี้มักจะมีประเด็นสาระที่สําคัญรวมอยู แตขอบเขตของงานออกแบบชุมชนเมือง ดังที่
ไดกลาว มาในกอนหนานี้ มักจะหนีไมพนความสัมพันธระหวาง 3 สาขาวิชาชีพหลัก ซึ่งไดแก
สาขาสถาปตยกรรม สาขาผังเมืองและสาขาภูมิสถาปตยกรรม โดยจะมีความเกี่ยวของกับประเภท
ของผลผลิตที่ออกแบบในแตละประเภท ตามสาขา รวมถึงการรวมทุกสาขาเขาดวยกันเปนงาน
ออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมไดมากกวา
3.  3  &/0 ,  5    ,   |  ,   # 
&/0, 5 
ชนิดงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง มีดังตอไปนี้
1. งานศึกษาโครงการ ไดแก การศึกษาโครงการตามรายละเอียดขอบเขตของงาน
สามารถจัดใหบริการในระดับ และขนาดพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
1.1 งานศึกษาโครงการระดับการจัดทําแผนนโยบายแผนงานโครงการ แผน
งบประมาณโครงการของการพัฒนาขนาดชุมชน พื้นที่เฉพาะ และกลุมอาคาร
1.2 งานศึกษาโครงการ ระดับการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการแผนงานการ
จัดการ แผนการจัดองคกร แผนงานจัดการดานกฎหมายของการพัฒนาขนาดชุมชนเมือง พื้นที่
เฉพาะ และกลุมอาคาร
1.3 งานศึกษาโครงการระดับ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการใชพื้นที่ของการ
พัฒนาขนาดชุมชน พื้นที่เฉพาะ และกลุมอาคาร
1.4 งานศึกษาโครงการระดับการจัดทําแผน และออกแบบ และวางผังของการ
พัฒนาขนาดชุมชน พื้นที่เฉพาะ และกลุมอาคาร
1.5 งานตามขอ 3 ที ่เ กี ่ย วขอ งกับ การวางผัง พื ้น ที ่ห รือ กลุ ม อาคารตาม
กฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ขอ 2 (2)
59
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กระทรวงมหาดไทย, กฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549
(กรุงเทพมหานคร : สภาสถาปนิก, 2549).
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2. งานออกแบบและวางผัง จําแนกออกเปนรายละเอียดขอบเขตของงาน สามารถ
จัดใหบริการตามขนาดของงาน ดังนี้
2.1 งานออกแบบและวางผังขนาดชุมชนเมือง
2.2 งานออกแบบและวางผังขนาดพื้นที่เฉพาะ
2.3 งานออกแบบและวางผังที่มีผลตอการวางผังกลุมอาคาร
2.4 งานตามข อ 3 ที่ เ กี่ ย วกั บ การวางผั ง สํ า หรั บ พื้ น ที่ ห รื อ กลุ ม อาคาร ตาม
กฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ขอ 2 (2)
3. งานบริหารโครงการและอํานวยการกอสราง ทั้งนี้งานบริหารโครงการ สามารถ
ใหบริการตามขนาดของโครงการ ดังนี้
3.1 งานบริหารโครงการขนาดของชุมชนเมือง
3.2 งานบริหารโครงการ ขนาดพื้นที่สาธารณะ
3.3 งานบริหารโครงการ ตามขนาดพื้นที่ที่มีผลตอการวางผังกลุมอาคาร
3.4 งานตามข อ 3 ที่ เ กี่ ย วกั บ การวางผั ง สํ า หรั บ พื้ น ที่ ห รื อ กลุ ม อาคาร ตาม
กฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ขอ 2 (2)
4. งานตรวจสอบ หมายถึง การสํารวจ การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ
รวมทั้ ง การหาข อ มู ล สถิ ติ ต า ง ๆ เพื่ อ เป น หลั ก เกณฑ ใ นการตรวจสอบงาน โดยจํ า แนกเป น
รายละเอียดเนื้อหาและ ขอบเขตการใหบริการ ดังนี้
4.1 งานตรวจสอบดําเนินการตามการจําแนกรายละเอียดขอบเขตงาน ขั้นตอน
และใหบริการตามขนาดของงานศึกษาโครงการ
4.2 งานตรวจสอบดําเนินการตามการจําแนกรายละเอียดขอบเขตงาน ขั้นตอน
และใหบริการตามขนาดของงานออกแบบ
4.3 งานตรวจสอบดําเนินการตามการจําแนกรายละเอียดขอบเขตงาน ขั้นตอน
และใหบริการตามขนาดของงานบริหารโครงการ และอํานวยการกอสราง
5. งานใหคําปรึกษา หมายถึง การใหขอเสนอแนะเพื่อใหคําปรึกษาในงานศึกษา
โครงการ ออกแบบ งานบริหารโครงการและอํานวยการกอสราง และงานตรวจสอบโดยเสนอ
แนวความคิด แนวทาง ทางเลือ กตา ง ๆ โดยแสดงความเห็น จากประสบการณ หรือ การ
วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูมีอํานาจตัดสินใจ จําแนกเปน
รายละเอียดดังนี้
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5.1 งานใหคําปรึกษาดําเนินการตามการจําแนกรายละเอียดขอบเขตของงาน
และขั้นตอนและใหบริการตามขนาดของงานศึกษาโครงการ
5.2 งานใหคําปรึกษาดําเนินการตามการจําแนกรายละเอียดขอบเขตของงาน
และขั้นตอนและใหบริการตามขนาดของงานออกแบบ
5.3 งานใหคําปรึกษาดําเนินการตามการจําแนกรายละเอียดขอบเขตของงาน
และขั้นตอนและใหบริการตามขนาดของงานบริหารโครงการกอนดําเนินการกอสราง
5.4 งานใหคําปรึกษาดําเนินการตามการจําแนกรายละเอียดขอบเขตของงาน
และขั้นตอนงานตรวจสอบ
6. งานประกอบวิชาชีพ หมายถึง งานบริการที่นอกเหนือจากงานศึกษาโครงการ
งานออกแบบ งานบริหารโครงการและอํานวยการกอสราง งานใหคําปรึกษา และงานตรวจสอบ ซึง่
สถาปนิกสามารถใหบริการไดแตตองไมขัดตอระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดของกฎหมาย เชน
6.1 การดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
6.2 งานเจรจาตอรอง ในฐานะตัวแทนในกรณีโครงการที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
สาธารณะ
6.3 การตรวจรับงาน
6.4 การเปนพยานในฐานะผูเชี่ยวชาญ ทางสถาปตยกรรมผังเมือง
6.5 การเปนอนุญาโตตุลาการ
4. +1  #*#*  $ #* มีลักษณะดังตอไปนี้
ประเภทและขอบเขตของการปฏิบัติงานในกฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพ สถาปตยกรรม
ควบคุม พ.ศ.2549 ฉบับนี้ ไดใหความหมาย ตามขอ 1 กฎกระทรวง สําหรับ สาขาสถาปตยกรรม
ผังเมือง
ทั้งนี้ไดกําหนด ลักษณะงาน เกี่ยวกับการวางผังพื้นที่ หรือกลุมอาคาร ดังตอไปนี้
ก พื้นที่ที่มีการบังคับใชผังเมืองรวมและการจัดทําผังเมืองเฉพาะ ตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมือง
ข พื้นที่ที่มีการจัดรูปที่ดินตามกฎหมาย วาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ค พื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
ง พื้นที่อนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
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จ พื้นที่ในเขตเพลิงไหม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือพื้นที่ที่มีภัย
พิบัติและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกําหนด
ฉ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือพื้นที่พัฒนาพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด
ช กลุมอาคารที่ประกอบดวยอาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคาร
สาธารณะ อาคารสูง และอาคารพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีพื้นที่รวมกัน
ตั้งแต 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ทั้ ง นี้ ผู ที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ ดั ง กล า ว จะต อ งได รั บ อนุ ญ าต โดยมี ใ บประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ในสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง 61
5. 41Z .. #&/0, 44 & &/0, 5
 ..2546    &/  มีลักษณะดังตอไปนี้
สาขาสถาปตยกรรมผัง เมือง ผูสมัค รเปน สมาชิก สามัญ สภาสถาปนิก จะตอ ง
เปน ผู ม ีคุณ วุฒ ิที ่จ บการศึก ษา ไดร ับ ปริญ ญาสาขาสถาปต ยกรรมผัง เมือ งในหลัก สูต รและ
สถาบันการศึกษาตามที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศนี้ กอนป พ.ศ.2546
สําหรับผูจบปริญญามหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมืองหรือสาขาใกลเคียง
ที่เทียบเทาจากสถานศึกษาที่ไมมีชื่อในบัญชีแนบทายประกาศนี้ ตองจบปริญญาบัณฑิต (ปริญญา
ตรี) จากสถานศึกษาในประเทศหรือในตางประเทศ ในสาขาสถาปตยกรรมหลัก หรือในสาขาภูมิ
สถาปตยกรรม หรือในสาขาสถาปตยกรรมอื่นที่สภาสถาปนิกรับรอง และตองยื่นเอกสารหลักฐาน
สําเนาใบปริญญา และสําเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) เพื่อใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาดวย 62
60

61

61

สภาสถาปนิก, มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2550
(ฉบับราง) (กรุงเทพมหานคร : สภาสถาปนิก, 2550).
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สภาสถาปนิก, ประกาศคณะกรรมการสภาสถาปนิก เรือ่ งการรับรองคุณวุฒิ
ปริญญาในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปตยกรรม
และสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป พ.ศ.2546) (กรุงเทพมหานคร : สภาสถาปนิก,
2546).
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ซึ่งบัญชีแนบทายไดระบุ ผูที่จบปริญญา 2 สถานศึกษา ไวดังนี้
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาบัณฑิต (สถม.) สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาบัณฑิต (สถม.) สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
ระดับของสถาปนิกในสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ไดแก
1. ระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร 5 ปขึ้นไป
1.1 ระดับภาคีสถาปนิก ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษามากอนวันที่ออกขอบังคับ
และเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง หรือภูมิสถาปตยกรรม หรือสถาปตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป
1.2 ระดับสามัญสถาปนิก ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ป
และเปนผูที่ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง หรือภูมิสถาปตยกรรม หรือสถาปตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป
1.3 ระดับวุฒิสถาปนิก ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 30 ป
และเปนผูที่ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปตยกรรม หรือสถาปตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป
2. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
2.1 ระดับภาคีสถาปนิก ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษามากอนวันที่ออกขอบังคับ
และเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง หรือภูมิสถาปตยกรรม หรือสถาปตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป
2.2 ระดับสามัญสถาปนิก ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 4 ป
และเปนผูที่ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง หรือภูมิสถาปตยกรรม หรือสถาปตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป
2.3 ระดับวุฒิสถาปนิก ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 12 ป
และเปนผูที่ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปตยกรรม หรือสถาปตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป
หมายเหตุ ผูที่ขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง
ตามประเภทตาง ๆ ตองผานการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามหลักสูตรที่สภาสถาปนิกกําหนด และใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ใหมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
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วิชาชีพดานการออกแบบชุมชนเมือง มีความเกี่ยวของ กับการวางผังเมืองในระดับ
ตาง ๆ และความคาบเกี่ยวระหวางสาขาสถาปตยกรรมและสาขาการวางผังเมืองเปนสําคัญ กรม
โยธาธิการและผังเมืองซึ่งเปนหนวยงาน มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การ
โยธาธิการ การออกแบบกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแล
นโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนด
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการก อ สร า งสถาป ต ยกรรมวิ ศ วกรรมและการผั ง เมื อ ง เพื่ อ ให มี
สภาพแวดลอมที่ดีเกิดมาตรฐานความปลอดภัยแหงสาธารณะชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อั นจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่ง
อํานาจหนาที่ภายในกรม ไดมีการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค โดยสวนที่มีความเกี่ยวของกับงานทางดานการออกแบบชุมชนเมือง ไดแก สํานักผัง
เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 63
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ดํ า เนิ น การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งเฉพาะตามกฎหมายว า ด ว ยการผั ง เมื อ ง
รวมทั้งผังประเภทอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ
2. สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและตรวจสอบการวางและจัดทําผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ใหคําปรึกษาดานวิชาการผังเมืองแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน
4. วิเ คราะห กลั่ น กรองเรื่ อ งและเสนอความคิดเห็น ในเบื้อ งตน และดํา เนิ น การ
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานประชุมของคณะกรรมการผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมืองและ
คณะกรรมการอุทธรณ
62
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กรมโยธาธิการและผังเมือง, อํานาจหนาที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
(กรุงเทพมหานคร : กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549).
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5. ดําเนินการดานพิจารณาคํารองและอุทธรณของผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้งแจง
มติคณะกรรมการผังเมืองและติดตามผลการปฏิบัติตามมติของหนวยงานหรือบุคคลตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง
6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย
2.  !5  ,' }  "" 5 
.

ภาพที่ 16 แสดงกระบวนการขั้นตอนจากแผนดานกายภาพสูโครงการออกแบบชุมชนเมือง
เสนประ คือ ผัง 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
ที่มา : ปรับปรุงจาก กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, มาตรฐานการวาง
ผังเมือง (กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2548), 16.
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ภาพที่ 17 แสดงความเกี่ยวเนื่องดานกายภาพกับการออกแบบชุมชนเมือง
ที่มา : ปรับปรุงจาก พัฒนจิต ศรีรัตน, “กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองประสานระบบการวาง
ผั ง เมื อ งกั บ การออกแบบสถาป ต ยกรรมเพื่อ กระบวนการออกแบบครบวงจร,” (วิ ท ยานิ พ นธ
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 35.
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ภาพที่ 18 แสดงลําดับขั้นของการวางแผนดานกายภาพและผูจัดทํา
ที่มา : ปรับปรุงจาก สมพล ดํารงเสถียร, การออกแบบชุมชนเมือง Urban Design (กรุงเทพฯ :
ภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548), 1_1.
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การเสนอโครงการเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น ในเอกสารขอกําหนด
โครงการ มักจะกําหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษากรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะทําการวาจางเพื่อ
ดําเนินการโครงการวางและจัดทําผังเฉพาะ โดยไดระบุบุคลากรหลักไวในหลายสาขาอาชีพ โดย
การพิจารณาขอเสนอโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะยึดถือหลักเกณฑความเหมาะสม
ทางดานเทคนิค ความเหมาะสมทางดานบุคลากร และประสบการณ เปนหลัก
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
คุณสมบัติของบริษัทที่ปรึกษาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะทําการวางจางเพื่อ
ดําเนินการศึกษาในการวางและจัดทําผังเฉพาะพื้นที่ชุมชน... จังหวัด...
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1. ที่ปรึกษาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคในการใหบริการเปนที่ปรึกษา
2. มีรายชื่อเปนที่ปรึกษาไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังในสาขาที่
เกี่ยวของ โดยแสดงหนังสือรับรองจากหนวยงานที่ดําเนินการจดทะเบียน
3. ที่ปรึกษาตองเปนผูมีความชํานาญ มีประสบการณและผลงานที่เกี่ยวของกับ
โครงการในดานตาง ๆ ไดแก ดานการวางผังเมืองในระดับตาง ๆ     
ดานการจัดทําแผนดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และอื่น ๆ
4. ที่ปรึกษาตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถประสบการณและผลงานใน
สาขาตาง ๆ พรอมหนังสือยืนยันการรวมงานของบุคลากรหลักที่เขารวมดําเนินการดวย ไดแก
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการผั ง เมื อ ง            ผู เ ชี่ ย วชาญด า น
สถาปตยกรรม ผูเชี่ยวชาญดานภูมิสถาปตยกรรม ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา ผูเชี่ยวชาญดาน
วิศวกรสิ่งแวดลอม ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ผูเชี่ยวชาญดาน
คมนาคมขนสง ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรสุขาภิบาล ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม ผูเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐศาสตร ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสั ง คมศาสตร แ ละประชากรศาสตร และผู ชํ า นาญการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เปนตน  !"# $%! &$"!'
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หมายเหตุ ขอเสนอดานเทคนิคทั้งหมด ในการคัดเลือกถือเปนกรรมสิทธิ์ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปใชประโยชนหรือ
ดัดแปลงเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนในกิจการของกรมโยธาธิการและผังเมืองตอไป โดยไมถือเปน
การลอกเลียนหรือละเมินทรัพยสินทางปญญาของที่ปรึกษา และไมมีภาระตองจายคาตอบแทน
ใดๆ แกที่ปรึกษา
กรมโยธาธิการและผังเมืองของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ใหที่ปรึกษารายหนึ่งราย
ใดไดรับการคัดเลือก โดยที่ปรึกษารายอื่นที่เขารวมในการคัดเลือกไมมีสิทธิ์โตแยงหรือเรียกรองใดๆ
ทั้งสิ้น 64
จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวา นักออกแบบชุมชนเมืองนั้นมีสวนรวมที่สําคัญใน
กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ มีการระบุคุณวุฒิที่ถูกตองชัดเจนในการรับผิดชอบ
โครงการ ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า นั ก ออกแบบชุม ชนเมือ งนั้น จะเริ่ ม มี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น ในส ว นของ
63
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กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย, แบบฟอรม ขอบเขตวาจางที่
ปรึกษาโครงการวางและจัดทําผังพืน้ ทีเ่ ฉพาะชุมชน จังหวัด” (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.).
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รายละเอียดของการวางผังที่มีความรูในเชิงลึกเฉพาะทาง และมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ดานกายภาพของพื้นที่ จึงบงบอกไดวาบทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองนั้น เริ่ม
มีความสําคัญมากขึ้นตั้งแตระดับผังเมืองเฉพาะลงมาจนถึงระดับพื้นที่ชุมชน มีการทํางานรวมกับ
วิชาชีพเฉพาะสาขาอื่น ๆ มากมายในนามของบริษัทที่ปรึกษา
, ] > 4   !5 `  &' &  4 
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   (
การวางผังเมือง เป นภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งสงผลต อชีวิตความ
เป น อยู ข องประชาชน ในด า นที่ อ ยู อ าศั ย และด า นสิ่ ง แวดล อ ม ภารกิ จ ดั ง กล า วเป น ภารกิ จ ที่
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการ
กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองถายโอนงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
จากการโอนถายภารกิจดานผังเมือง สูองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองจัดทําคูมือเพื่อใหทองถิ่นมีความสามารถในการบริหารทองถิ่นของ
ตนเองใหครอบคลุมในทุก ๆ ดานรวมถึงการบริหารงานดานผังเมือง ทั้งนี้ ไดกําหนดการจัดทํา
แผนผังทางกายภาพและมาตรฐานดานบุคลากรที่เกี่ยวของในแผนผังระดับตาง ๆ เอาไวดังนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะวางและจัดทําผังจังหวัด หรือรวมกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดอื่น ๆ ในการวางและจัดทําผังเฉพาะ ควรมีบุคลากร ในดานตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงบุคลากรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
 4 > /*
เทศบาลขนาดใหญ

-

4
5  (&/0, &,  (12, & 
  )
สถาปนิก (สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
ภูมิสถาปนิก (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา)
นักเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
จุลภาค)
นิติกร (นิติศาสตรบัณฑิต)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
 4 > /*
เทศบาลขนาดกลาง

เทศบาลขนาดเล็ก/
อบต.

-

-

-

4
5  (&/0, &, (12, & 
  ) หรือ สถาปนิก (สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา)
5  (&/0, &, (12, & 
  ) หรือ สถาปนิก (สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา)

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, มาตรฐานการวางผังเมือง
(กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2548), 21.
ทั้ ง นี้ องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น อาจขอรั บ การสนั บ สนุ น บุ ค ลากรจากหน ว ยงาน
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีบุคลากร) กรณีไมมีบุคลากร
เฉพาะดานตามที่กําหนดไวมาตรฐานนี้ 65
ในส วนนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในสวนการถายโอนภารกิจดานผังเมืองใหทองถิ่นรับผิดชอบ ในขอนี้ คุณวุฒิ
ของนักออกแบบชุมชนเมือง ถูกระบุเปนบุคลากรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แตมีการระบุเพิ่มเติมถึงขนาดขององคกรทองถิ่น และ
บุคลากรดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทํา ทั้งนี้ไดกําหนดวาหากองคกรปกครองทองถิ่นมีความ
ประสงคจะดําเนินการจัดทําผังเมืองเฉพาะตามขนาดขององคกรจะตองมีบุคลากรหลักดานใดบาง
สังเกตไดวา คุณวุฒิดานการออกแบบชุมชนเมืองถูกระบุ ในตําแหนง “นักผังเมือง” ตามมาตรฐาน
สายงานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และหากดูตามขนาดองคกร
64

65

กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, มาตรฐานการวางผัง
เมือง (กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ , 2548), 9-22.
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เทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก/อบต. สามารถใชนักออกแบบชุมชนเมืองหรือสถาปนิกแทนได
ซึ่งในความเปนจริงนั้น คุณวุฒิในระดับปริญญานั้น แตกตางกัน
1.  Z , ]   5 
การวางผังเมืองที่ดําเนินการอยูในปจจุบันมุงเนนแตเพียงการวางและจัดทําผังเมือง
รวม โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ดังนั้นเพื่อใหการผังเมืองมีความ
ครอบคลุมครบทุกระดับของการวางแผน จึงสมควรสนับสนุนและกําหนดมาตรฐานการวางผังเมือง
ผังจังหวัด ผังอนุภาค ผังภาค นอกจากนี้ยัง "'  #,
"!&'   -." /'!# ." #(   ../.2518 36
!"$%  7$ & 9( 9!&' “ '(” .
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(Urban Design) เพื่อใหเกิดการสรางสรรคคุณคาความงดงามหรือสุนทรียภาพควบคูกับการสราง
เสริมสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยใหแกบริเวณพื้นที่นั้น ๆ
จะเห็ น ได ว า ในอนาคตอั น ใกล การวางแผนทางด า นกายภาพในระดั บ อื่ น ๆ จะมี
ความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะการเนน ในการวางและจัดทําผังเฉพาะ และมีการบังคับ
ใชอยางจริงจัง ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการเกิดโครงการออกแบบชุมชนเมือง ในลักษณะตาง ๆ และ
วิชาชีพดานการออกแบบชุมชนเมืองก็จะเริ่มมีความสําคัญตอบทบาทดานการพัฒนาเมือง ใน
ระยะตอไป 66
65

66

เมือง, 82.

กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, มาตรฐานการวางผัง
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ภาพที่ 19 แสดงขั้นตอนของการจัดทําผังเมืองเฉพาะ ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
ที่มา : สมพล ดํารงเสถียร, การออกแบบชุมชนเมือง Urban Design (กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร
สถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548), 3_4.
จากมาตรฐานของบุคลากรดานผังเมือง ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ได
ระบุ คุณวุฒิไว ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ บทบาทของนักออกแบบชุมชนเมืองไดมีการ
ระบุไวอยางชัดเจน ในขอบเขตการทํางานจากการกระจายนโยบายดานผังเมืองสูทองถิ่น นัก
ออกแบบชุมชนเมืองมีสวนรวมในการวางผังในระดับตาง ๆ ตามขนาดขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมืองขนาดใหญ เทศบาลขนาดกลาง และ
เทศบาลขนาดเล็ก ทุกขนาดลวนมีความเกี่ยวของทั้งสิ้น จากขอมูลนี้ทําใหทราบไดวา ในปจจุบัน
และอนาคตอั น ใกล ความต อ งการนั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งสู ท อ งถิ่ น ส ว นภู มิ ภ าคย อ มมี ขึ้ น
ตามลําดับ นักออกแบบชุมชนเมืองจะกระจายสูภูมิภาคทองถิ่นมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการควบคุมดูแล
พัฒนาการเติบโตของเมืองในอนาคต
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2. $ ,      (Urban Design Project)
ความสัมพันธกับกลุมวิชาชีพตาง ๆ
การออกแบบชุมชนเมืองนั้น หากมองในความสัมพันธกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขา
ผังเมือง สาขาสถาปตยกรรม และสาขาภูมิสถาปตยกรรม ทั้ง 3 สาขาที่ถือเปนหัวใจหลักของงาน
ออกแบบชุมชนเมือง แตแทจริงนั้น โครงการออกแบบชุมชนเมืองมีความสัมพันธกับสาขาวิชาอื่น ๆ
อีกมากมาย ทั้ งนี้ในขั้นตอนกระบวนการทํางานนั้น จะตองประสานการทํางานรวมกับบุคคล
ผูเชี่ยวชาญดานอื่น ๆ ตลอดเวลาจนจบโครงการ ซึ่งพอจะสรุปความสัมพันธกับบุคคลกลุมตาง ๆ
ไดดังนี้

ภาพที่ 20 แสดงการประสานงานตามลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบชุมชนเมือง

83

ภาพที่ 21 แสดงความสัมพันธระหวางนักออกแบบชุมชนเมืองกับกลุมบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ภาพที่ 22 แสดงความสัมพันธของนักออกแบบชุมชนเมืองกับกลุม วิชาชีพการออกแบบ
ดานกายภาพ
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ภาพที่ 23 แสดงความสัมพันธตามกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองและขั้นตอนการทํางาน
, ] >   4    !        4 ( 5  
&* >   &     5 &* >        &, 
4 #&* >
ในสวนนี้ มีความเกี่ยวของตาม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเกี่ยวของใน
สวนของ&!&' (" 7"&(  มีความเกี่ยวของโดยออมใน
บางกรณีในสวนของผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในมาตรา 51 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535 กําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact
Assessment EIA) ตองจัดทําและไดรับการรับรองจาก บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ซึ่งนักออกแบบชุมชน
เมืองอาจไดรับการเปนผูชํานาญการดานนี้
สําหรับโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของกับ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นอกจากผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตแลว จะตองมี
ผูชํานาญการเฉพาะสาขารวมจัดทํารายงานฯ ไดแก นักออกแบบชุมชนเมืองหรือสถาปนิกผังเมือง
แลวแตกรณี
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กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติผูจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination IEE) จัดทําโดย
บุคคลผูมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งมีประสบการณหรือผานการ
ฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 30 ชั่วโมง รวมทั้งตองมีผลงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และตองแนบประวัติบุคคล ซึ่งแสดงคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ
ผลงาน หลักฐาน หรือหนังสือรับรองผานการฝกอบรมแนบทายรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนครบถวน ซึ่งผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
หรือ ในสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง หรืออื่น ๆ หากมีความรูและประสบการณดังกลาว ขางตนก็มี
สิทธิที่จะเปนผูจัดทํารายงานไดตามกฎหมาย 67
ทั้งนี้ อาจรวมถึงการไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหเบื้องตน หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรเอกชน อีกดวย
จะเห็นไดวา บทบาทการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองนั้น หากมีความรูความ
ชํานาญในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม ก็ยอมมีโอกาสทํางานในสวนที่มีความเกี่ยวของกับการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือเปนผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนและความ
หลากหลายของการทํางานที่ครอบคลุม โดยมองถึงประโยชนที่สาธารณะจะไดรับและคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม ตามแนวคิดดานการออกแบบชุมชนเมืองที่เนนในเรื่องดุลยภาพระหวางธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
66
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กรมโยธาธิการและผังเมือง (สวนกลาง)
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (สวนภูมิภาค เฉพาะปริมณฑล)
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานผังเมืองกรุงเทพทมหานคร
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
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บัณฑิต จุลาสัย, การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (กรุงเทพฯ : ศูนยตําราและ
เอกสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 50.
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สภาสถาปนิก
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย
สมาคมนักผังเมืองไทย
สมาคมภูมิสถาปนิกแหงประเทศไทย
สถาบันพัฒนาเมือง สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
การเคหะแหงชาติ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรมที่ดิน
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
(&-,  )+>      
การเริ่มตนการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ได
เกิดขึ้นเนื่องจากในขณะนั้น มีนักวิชาการและนักผังเมืองไทยไดไปศึกษาการวางแผนทางกายภาพ
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อไดสําเร็จการศึกษาก็ไดนําอิทธิพลการเรียนการสอนประเทศ
สหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทในสังคมไทย ผูที่ไดศึกษาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ในขณะนั้น
ไดแก ผูชวยศาสตราจารย เจตกําจร พรหมโยธี (ผูกอตั้งสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย) ตามดวย
แรงบัลดาลใจของการเปดหลักสูตรในระดับปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง เปน
หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาแรกของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ศาสตราจารยพลเรือตรี สมภพ ภิรมย อดีตคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในขณะนั้น และบุคลากรผูที่ไดไปศึกษาทางดานการออกแบบชุมชนเมืองโดยตรงจากตางประเทศใน
ขณะนั้น ไดแก ศ.กําธร กุลชร จาก Kent State University และ รศ. สิทธิพร ภิรมยรื่น จาก
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
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การศึ กษาระดับมหาบั ณฑิต ในสาขาการวางแผนทางกายภาพในประเทศไทย จึง
เริ่มตนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อป พ.ศ.2517 เมื่อไดโครงรางของ
หลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองเปนที่เรียบรอยแลว จึงไดเปดหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ในระดับปริญญาโท เปนแหงแรกของประเทศไทย จากนั้น
นับเปนเวลา 12 ป มีการวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวางผังเมืองสมัยใหมครั้งแรก
ตามแนวคิด Comprehensive Plan ในประเทศไทย และการสถาปนา”สํานักผังเมือง” หรือ (กรม
โยธาธิการและผังเมืองในปจจุบัน) หนวยงานระดับกรมเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบทางดานการผัง
เมือง กอนที่จะมี พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ.2543 เพื่อควบคุมวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง ถึง 23 ป 68
ทั้งนี้ในปจจุบัน ไดมีการเปดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ในหลายมหาวิทยาลัย ทั้ง
ของรั ฐ และเอกชน ป จ จุ บั น หลั ก สู ต รที่ เ น น การเรี ย นการสอนด า นการออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง
โดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ไดแก
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
67
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ในป พ.ศ. 2517 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มเปดสอน
หลักสูตร การออกแบบชุมชนเมือง ระดับปริญญาโท เปนแหงแรกของประเทศไทยชื่อวา หลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (Master of Architecture
program in Urban Design) โดยใชระยะเวลาหลักสูตรการศึกษา 2 ป และตอมา ในป พ.ศ.2547
68
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สิทธิพร ภิรมยรื่น, ระบบการขนสงประชากรเมือง. กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
69
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปตยกรรมศาสตร.หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง) ป พ.ศ.2547 [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2552, เขาถึงไดจาก http://www.arch.su.ac.th
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ไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเดิม ซึ่งใชเวลาการศึกษา 2 ป เปนหลักสูตรใหมโดยใชระยะเวลา
การศึกษา 1.5 ป ในปจจุบัน
ชื่อหลักสูตรและปริญญา
1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
(Master of Architecture Program in Urban Design)
2. สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบชุมชนเมือง)
Master of Architecture (Urban Design)
3. สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)
M.Arch. (Urban Design)
โครงสรางหลักสูตร
ลักษณะโครงสรางหลักสูตรไดแบงออกเปน 2 แผนการศึกษา ซึ่งผูศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษาแผนใดแผนหนึ่งจากสองแผนการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก (1) ที่เนนการวิทยานิพนธ โดยเฉพาะ มีคาเทียบเทา 38 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก (2) การศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 38 หนวยกิต
แผน ข การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรูรวมไมนอยกวา 38 หนวยกิต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจและทักษะดานการออกแบบชุมชนเมือง
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพสาขาการออกแบบชุมชน
เมืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพของชุมชนเมืองในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มพูนองคความรูนําไปสูการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพสาขาการ
ออกแบบชุมชนเมือง
เปาหมายของหลักสูตรนั้น เนนการประกอบวิชาชีพดานการออกแบบชุมชนเมือง โดย
ผลิตนักออกแบบชุมชนเมืองที่มีทักษะ ทางดานวิชาชีพในระดับสูง ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาแตละ
แผนการศึกษา ไดเนนการเปนนักวิชาการและนักปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาองคความรูการ
วิจัยดานการออกแบบชุมชนเมือง ตามความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ

89
41&/0, &,  !~  1( 70
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง เปน
หลักสูตรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 597 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 และไดเริ่มทําการสอนในภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2543 โดยใชระยะเวลา 2 ปการศึกษา
ในระยะเวลาตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน โดยการรวมกลุ ม รายวิช าบางรายวิช าและไดร ับ ความเห็น ชอบจากสภาจุฬ าลงกรณ
มหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั ้ง ที ่ 634 เมื ่อ วัน ที ่ 31 ตุล าคม 2545 และไดทํ า การสอนโดย
หลักสูตรที่ไดปรับปรุงนี้มาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม เนื่องดวยภาควิชาการวางแผน
ภาคและเมือ ง คณะสถาปต ยกรรมศาสตร ไดมีห ลัก สูต ร การวางผัง เมือ งบัณ ฑิต สาขาวิช า
สถาปตยกรรมผังเมือง โดยใชระยะเวลาการศึกษา 5 ปการศึกษา ซึ่งไดเริ่มทําการสอนตั้งแตป
การศึกษา 2547 และจะมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 จึงเปนเหตุผลความจําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตรและในการเปลี่ยนชื่อปริญญาเปนการวางผังเมืองมหาบัณฑิต เพื่อใหเปน
หลักสูตรระดับปริญญาโทที่ตอเนื่องกับหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิตซึ่งเปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี รวมทั้งการแกไขโครงสรางหลักสูตรที่เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธตามแผน ก
แบบ ก1 และเปนหลักสูตรตามแผน ก แบบ ก2 ที่สอดคลองกับการควบคุมวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมือง ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ปจจุบัน
ชื่อหลักสูตรและปริญญา
คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รทางด า นการ
ออกแบบชุมชนเมือง 2 หลักสูตร ไดแก
1. ระดับปริญญาโท
1.1 หลักสูตรการวางผังเมืองมหาบัณฑิต สาชาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
(Master of Urban Planning Program in Urban Design)
1.2 การวางผังเมืองมหาบัณฑิต (การออกแบบชุมชนเมือง)
Master of Urban Planning (Urban Design)
69
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม
2552. เขาถึงไดจาก http://www.cuurp.org
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1.3 ผ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)
M.U.P. (Urban Design)
2. ระดับปริญญาตรี
2.1 หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง
(Bachelor of Urban planning Program in Urban Architecture)
2.2 การวางผังเมืองบัณฑิต (สถาปตยกรรมผังเมือง)
Bachelor of Urban Planning (Urban Architecture)
2.3 ผ.บ. (สถาปตยกรรมผังเมือง)
B.U.P (Urban Architecture)
โครงสรางหลักสูตร
1. ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก (1) ที่เนนการวิทยานิพนธ โดยเฉพาะ มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก (2) การศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หมายเหตุ : นิสิตสามารถเลือกเรียน แผน ก แบบ ก (1) หรือ แผน ก แบบ ก (2)
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมือง
2. ระดับปริญญาตรี
ผูศึกษาใชเวลาการศึกษา 5 ปการศึกษา จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม
นอยกวา 162 หนวยกิต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานการออกแบบชุมชนเมือง และมี
ทักษะในการศึกษาวิเคราะหและการออกแบบชุมชนเมือง และมีคุณสมบัติตรงตามการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
2. เพื่ อ ผลิ ต องค ค วามรู เ ฉพาะสํ า หรั บ ประเทศไทยและองค ค วามรู ส ากลจากการ
ศึกษาวิจัยในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง อันจะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
และการปฏิบัติวิชาชีพ
3. เพื่อรวมมีบทบาทในการสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหแกสังคม และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเมือง
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนคณะเดียวที่มีการเรียนการสอนทั้งวิชาการออกแบบชุมชน
เมืองในระดับปริญญาโทและสถาปตยกรรมผังเมืองในระดับปริญญาตรี (Urban Architecture) โดย
ในระดับปริญญาโท โดยไดเปลี่ยนจากหลักสูตรเดิมคือ Master of Architecture (Urban Design) ซึ่ง
ใชในการเรียนการสอนในระยะแรก มาเปน Master of Urban Design โดยตรง โดยมีโครงสรางของ
หลักสูตรที่เนนใหมีจํานวนหนวยกิตที่นอยที่สุดแตใหไดผลมากที่สุด สําหรับการศึกษาตอเนื่องจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหากศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกัน จะใชเวลาการศึกษา
เพียง 1 ป เปนการศึกษาแบบ 5+1 ซึ่งสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลา 6 ป
จากภาวะความตองการบัณฑิต หนวยงานราชการทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น ตลอดจนองคกรรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
เมืองจําเปนตองมีนักออกแบบชุมชนเมือง เพื่อการศึกษาสํารวจ วิเคราะห และวางผังชุมชนเมือง
ตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพภายใตการควบคุมโดยพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
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ในป พ.ศ.2539 คณะสถาปตยกรรมศาสตรผัง เมื องและนฤมิตศิ ลป มหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม ได เ ป ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สถาป ต ยกรรมศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน (Bachelor of Architecture program in City and Urban Design)
เปนหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ใชเวลาการศึกษา 5 ปการศึกษา
ชื่อหลักสูตรและปริญญา
หลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรมเมื อ งและชุ ม ชน
(Bachelor of Architecture program in City and Urban Design)
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน)
Bachelor of Architecture (City and Urban Design)
B.Arch. (City and Urban Design)
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โครงสรางหลักสูตร
ผูศึกษาใชเวลาการศึกษา 5 ปการศึกษา จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอย
กวา 180 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น เนนจุดเดนที่เปนสถานศึกษาทองถิ่น โดยเฉพาะเปน
แหงแรกของประเทศที่เปดการเรียนการสอนทางดานการออกแบบชุมชนเมือง ในระดับปริญญาตรี
เพื่อตอบรับนโยบายและการปฏิบัติในเรื่องการกระจายอํานาจบริหารจัดการเมืองไปสูทองถิ่นที่ได
ดําเนินการมาอยางแทจริง ทางมหาวิทยาลัยจึงเห็นความจําเปนเรงดวนที่ตองผลิตบุคลากรดาน
การออกแบบวางผังอยางนอยที่สุด เพื่อใหมีนักวางผังและจัดโครงสรางพื้นฐานสําหรับชุมชน
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ปรัชญาของหลักสูตร เนื่องจากสภาพของเมืองและชนบทเปนลักษณะในการดํารงชีวิต
ของมนุษย การอยูอยางชนบทหมายถึงการทํามาหาเลี้ยงชีพแบบเกษตรกสิกรรม เปนชุมชนที่ไม
หนาแนน สวนการอยูอยางชาวเมืองนั้นตรงขามกับชนบท มีอาชีพทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
รับจางตาง ๆ มีลักษณะการอยูอาศัยอยางแออัด เบียดเสียด มีสาธารณูปโภค การบริการและ
สถาบันตาง ๆ โดยหนาที่และลักษณะชุมชนที่ดีนั้นทั้งชุมชนเมืองและชนบทจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันรวมถึงมีความสมดุล แตในปจจุบันชุมชนเมืองและชนบทไมไดเปนดังที่กลาวไว ชนบท
กําลังถูกเมืองบุกรุกมากขึ้นทุกที จึงทําใหทรัพยากร วัฒนธรรมประเพณีของชนบทถูกทําลายลงไป
เรื่อย ๆ สงผลใหเกิดปญหาทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมทั้งของเมืองและชนบทตามมา
อยางมากมาย
ในปจจุบันรัฐธรรมนูญไดสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นซึ่งรวมไปถึงการ
ใหอํานาจทองถิ่นไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล สามารถวางผัง
การพัฒนาทางกายภาพเพื่อยกคุณภาพชีวิตของประชากรใหดีขึ้นการควบคุมใหชุมชนเติบโตอยาง
มีระเบียบรวมถึงการกระจายทรัพยากรธรรมชาติในเมืองและชนบท ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาโดยใช
ผังเมืองและผังชนบทเปนกลยุทธในการควบคุม หากชุมชนเมืองและชนบทมีการพัฒนาควบคูกัน
ไปแล ว จะช ว ยให ชุ ม ชนเติ บ โตอย า งมี ร ะเบี ย บ มี ก ารบริ ห าร การจั ด การพื้ น ที่ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถบรรเทาปญหาที่สําคัญ เชนพื้นที่ชนบทถูกบุกรุก
จากชุมชนเมือง การอพยพของประชากรจากชนบทเขาสูเมือง และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
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เปนตน ซึ่งในปจจุบันไดมีการดําเนินการอยูบางแลวบางสวน เชน ทางดานเศรษฐกิจและสังคม แต
ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการวางแผนพัฒนาทางดานกายภาพที่จะไป
สนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกที่ได
เปดสอน หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและชนบท
ในระดับปริญญาโท (Master of Architecture program in Urban Design) ในป พ.ศ. 2542 ได
เล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังที่กลาวมา จึงไดเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและชนบทขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการทางดานวางแผน
พัฒนาทางกายภาพ อันจะเปนการชวยบรรเทาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหแกชุมชนเมืองและชนบท
เพื่อใหชุมชนเมืองและชนบทมีความสมดุลและสัมพันธตอเนื่องกันอยางเปนระบบ นอกจากนี้ยัง
เป น การตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาลในการเน น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ยใ นแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
ชื่อหลักสูตรและปริญญา
1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและ
ชนบท (Master of Architecture Program in Urban Design)
2. สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท)
Master of Architecture (Urban Design)
3. สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท)
M.Arch. (Urban Design)
โครงสรางหลักสูตร
ลักษณะโครงสรางหลักสูตรไดแบงออกเปน 2 แผนการศึกษา ซึ่งผูศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษาแผนใดแผนหนึ่งจากสองแผนการศึกษา ดังนี้
แผน ก การศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 54 หนวยกิต
แผน ข การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู ไมนอยกวา 54 หนวยกิต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึง
ความตองการของประเทศชาติในงานดานการออกแบบและวางผังทางกายภาพของชุมชนเมือง
และชนบท ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู แ ละความสามารถใน
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและชนบท
3. เพื่อผลิตเอกสาร ผลงานวิจัย ตํารา และเผยแพรใหบริการทางวิชาการ สาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท อันจะทําใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการและหลักสูตร การอบรม
ระยะสั้น
4. เพื่ อ ให เ กิ ด หลั ก สู ต รต อ เนื่ อ งจากปริ ญ ญาตรี ท างสถาป ต ยกรรมไปสู ห ลั ก สู ต ร
มหาบั ณ ฑิ ต เป น การบริ ก ารสั ง คมในด า นวิ ช าการ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รอย า งมี
ประสิทธิภาพ
Z    )+>      
พ.ศ. 2517 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดสอนสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (Urban
Design) ระดับปริญญาโทเปน แหงแรกของประเทศไทย
พ.ศ. 2539 คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ได เ ป ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สถาป ต ยกรรมศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน (Bachelor of Architecture program in City and Urban Design)
พ.ศ. 2541 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนมหาวิทยาลัยเอกชน
แหงแรกที่ไดเปดสอน หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชน
เมืองและชนบท ในระดับปริญญาโท (Master of Architecture program in Urban Design)
พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดสอนสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
(Urban Design) ระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2547 มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ได ปรับ ปรุง หลัก สูต รการศึ ก ษาเดิ ม ซึ่ ง ใช เ วลา
การศึกษา 2 ป เปนหลักสูตรใหมโดยใชระยะเวลาการศึกษา 1.5 ป
พ.ศ. 2547 ในป เ ดี ย วกั น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได เ ป ด สอนหลั ก สู ต ร ระดั บ
ปริญญาตรี หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง โดยใชระยะเวลา
การศึกษา 5 ปการศึกษา
พ.ศ. 2551 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมือง (เดิม) โดยการเปลี่ยนชื่อปริญญาเปนการวางผังเมืองมหาบัณฑิต เพื่อให
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ตอเนื่องกับหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิตซึ่งเปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีโดยใชระยะเวลา 5+1 ป หรือผูที่มาศึกษาตอจากสาขาอื่นเปน 2 ปการศึกษา
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พ.ศ. 2552 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 73
สรุปความคิดเห็น
จะเห็นไดวา แตละสถาบันการศึกษา ไดมุงเนนการผลิตนักออกแบบชุมชนเมืองตาม
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถจําแนกเปนการวางแผน (Planning) และการออกแบบ
(Design) โดยมากการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองในระดับปริญญาตรีนั้น จะมุงหมายเพื่อ
การผลิตนักวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) เพื่อวางผังและโครงสรางพื้นฐานที่ยังไมมีความลึกซึ้ง ในขณะที่
ระดับปริญญาโทจะมุงเนนในดานความเชี่ยวชาญหรือชํานาญการที่มีความลึกซึ้งกวา และเปน
หัวหนาผูประสานงานกับสาขาวิชาชีพตาง ๆ และกลุมผูที่เกี่ยวของเพื่อใหโครงการออกแบบชุมชน
เมืองบรรลุตามวัตถุประสงค
นอกจากนี้ในอนาคตคาดวา จากนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จะทําใหการเปดการเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
จะเริ่มมีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะความตองการบุคลากรในการจัดทําผังเมืองเฉพาะโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผังเมืองชุมชน (เทศบาล) ผังชุมชน (อบต.) และโครงการออกแบบ
ชุ ม ชนเมื อ ง รวมถึ ง ความต อ งการผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษาการพั ฒ นาเมื อ งและงานด า นผั ง เมื อ ง จึ ง
จําเปนตองผลิตบุคลากรทองถิ่น ที่มีความสามารถในการวางผังและการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อ
ตอบรั บ นโยบายเหลา นี้ นอกจากนี้แ นวโนมในอนาคตคาดวา มหาวิ ท ยาลัย สว นภูมิ ภาคจะมี
บทบาทในการผลิตบัณฑิตและเปดหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานการออกแบบชุมชนใน
อนาคตอันใกลนี้ ไดแก
1. มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, หลักสูตรที่เปดสอน [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2552, เขาถึงไดจาก http://reg.rmutr.ac.th/registrar/program_info.asp

#* 3
4      
จากความเปนมาในบทที่ผานมา เราไดทราบถึงพัฒนาการของสาขาวิชา “การออกแบบ
ชุมชนเมือง” ซึ่งไดเกิ ดขึ้ นจนพัฒนามาถึงการกํ าหนดเป นวิ ชาชี พสถาปตยกรรมควบคุม สาขา
สถาปตยกรรมผังเมือง และพัฒนาการศึกษาการเรียนการสอนดานการออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเทศไทยเปนระยะเวลามากวา 30 ป ถึงปจจุบัน มีโครงการออกแบบชุมชนเมืองมากมาย
เกิดขึ้นทั่วโลก บางโครงการประสบผลสําเร็จและบางโครงการก็ลมเหลว ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวน
เกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานและลักษณะแนวความคิดที่แตกตางกัน มีโครงการออกแบบชุมชน
เมืองตนแบบที่สามารถนําไปปรับใช ไดทําใหโครงการออกแบบชุมชนเมืองประสบความสําเร็จ
อยางสูงและบางโครงการจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหเขากับพื้นที่และบริบทของตนเอง จาก
ภาวการณปจจุบันในระยะเวลาที่ผานมาของการพัฒนาเมืองในประเทศ ทําใหเกิดโครงการที่มี
ลักษณะของงานออกแบบชุมชนเมืองเกิดขึ้นประเทศไทยที่เปนรูปธรรมอยางเดนชัด ในลักษณะ
ของผลผลิตงานออกแบบชุมชนเมืองหลากหลายรูปแบบ
ในปจจุบัน มีรายงานการศึกษาโครงการออกแบบชุมชนเมืองมากมายในพื้นที่หลาย
สวนของประเทศไทย แตโดยสวนใหญจะมีลักษณะเปนแผนงานที่ยังไมไดนําไปปฏิบัติจริง หรือ
ปฏิบัติจริงแลวในบางโครงการ หรืออยูระหวางการดําเนินการและการกอสรางอยู แตผลงานที่
เกิดขึ้นก็ถือไดวา เขาขายลักษณะงานออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งจะมีผลกระทบตอสาธารณะโดยสวน
ใหญ ในบทนี้จะเปนการศึกษาสํารวจโครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยที่ไดเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรมหรือกําลังดําเนินการกอสรางอยู เปนผลผลิตเดนชัดใชระยะเวลาอันยาวนานใน
การกอสรางและเขาขายลักษณะงานออกแบบชุมชนเมือง ตามการแบงขอบเขตลักษณะการ
ทํางานออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหงายตอการศึกษา ผูวิจัยไดยึดแนวทางโครงการออกแบบชุมชนเมือง
4 ชนิด และรายละเอีย ดปลีก ยอ ยในแตล ะชนิด รวมถึง ลัก ษณะสํา คัญ ของผลผลิต ที่เ กิด ขึ้น
จากความสัมพันธแตละสาขาวิชาชีพ ไดแก สาขาผังเมือง สาขาสถาปตยกรรมและสาขาภูมิ
สถาปตยกรรม โดยพิจารณาโครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ตามหลักการแนวคิด
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การออกแบบชุมชนเมือง โดย ศาสตราจารย Jon Lang คือ การแบงประเภทงานออกแบบชุมชน
เมืองตามลักษณะการดําเนินงานและประเภทของผลผลิตงานออกแบบชุมชนเมือง เราสามารถ
อธิบายความหมายในแตละรูปแบบของโครงการออกแบบชุมชนเมืองทั้ง 4 ชนิดและสรุปเปน
ตาราง โดยการจัดหมวดหมูโครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ไดดังนี้
+1`     (Typology of Urban Design Projects)
+1    4  3
ผูวิจัยไดระบุไวกอนหนาวามีกระบวนการเชิงขั้นตอนของการออกแบบชุมชนเมืองที่
สําคัญ 4 ประเภท โดยการแบงตามประเภทของการดําเนินงาน (Procedural Types) ไดแก
1. การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม (Total urban design)
2. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece urban design)
3. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน (Piece-by-piece urban design)
4. การออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in urban design)

ภาพที่ 24 แสดงลักษณะโครงการออกแบบชุมชนเมือง 4 ประเภท
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 3  55,4    (Types of Urban Design
Project)
ชนิดผลิตผลดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้นสามารถจัดจําแนกในหลาย ๆ วิธีแตก็
เปนไปไดยากที่จะออกแบบระบบการจัดจําแนกอยางละเอียดซึ่งละเอียดถี่ถวนและประเภทตาง ๆ
นั้นไมใหเหลื่อมล้ํา การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและสัญลักษณในที่นี้นั้นเปนแบบพื้น ๆ ที่ประเภท
ของผลผลิตของการออกแบบชุมชนเมืองนั้นสามารถเปน ไดแก
1. เมืองใหม (New towns)
2. ขอบเขตของชุมชนเมืองซึ่งมีชนิดที่มากมายทั้งใหมและฟนฟูใหม (Urban precincts)
3. องคประกอบของโครงสรางพื้นฐาน (Elements of Infrastructure)
4. เบ็ดเตล็ด : วัตถุเฉพาะอยางที่เปนไปไดภายในเมืองซึ่งเพิ่มความรุงโรจนใหกับ
ชุมชนเมือง (Miscellaneous: individual objects in urban space)

ภาพที่ 25 แสดงประเภทของผลผลิตโครงการออกแบบชุมชนเมือง
ฉะนั้น จุดรวมความสนใจจึงอยูที่ 3 ประเภทแรกแตละประเภทนั้นมีประเภทยอย ๆ อีก
มากมาย ทั้งหมดนั้นผนึกรวมการวางแผน ภูมิสถาปตยกรรม และงานดานสถาปตยกรรมในแบบ
เฉพาะซึ่งรวมกันเปน “การออกแบบชุมชนเมือง”
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ภาพที่ 26 แสดงแบบอยางของงานออกแบบชุมชนเมือง (Typology of Urban Design Projects)
 3  +1#*,$ 4    (Urban Design Site)
ขอบเขตดานพื้นที่ (Spatial scale) ดังที่ไดกลาวมาแลววา การออกแบบชุมชนเมือง
เกี่ยวของกับพื้นที่ทุกขนาด ซึ่งมักเกี่ยวของกับพื้นที่สาธารณะและพื้นที่วางระหวางอาคาร อยางไร
ก็ตาม โครงการออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวของกับลักษณะที่ตั้งโครงการ 2 ประเภท คือ
1. โครงการตั้งอยูบนพื้นที่พื้นดินที่ยังไมไดใชหรือเพื่อการเกษตร (Green-field)
2. โครงการถูก สรางบนพื้น ที่พื้น ที่ที่เคยมีสิ่ง กอสรางแตไดรื้อถอนออกไป (Brownfield)
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 3  +1      3  55,

ภาพที่ 27 แสดงวิธีดําเนินการและผลงาน (Urban Design: Procedures and Products)
ทั้งนี้ผูวิจัยจะกลาวถึง รายละเอียดปลีกยอยในแตละประเภทของผลผลิต ซึ่งมาจาก
การจัดแยกประเภทหมวดหมูเพิ่มเติมและคนหาลักษณะโครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศ
ไทยโดยการจัดหมวดหมูใหม ตามประเภทลักษณะการทํางาน และลักษณะผลผลิตที่เกิดขึ้น โดย
การอางอิง รายละเอียดเพิ่มเติมจาก รองศาสตราจารย สิทธิพร ภิรมยรื่น ในสวนรายละเอียด
ลักษณะโครงการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งไดแสดงรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ไวดังนี้
ลักษณะของโครงการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Project Types)
1. เมืองใหม (New Towns)
2. การพัฒนาบริเวณชานเมือง (Suburban Development)
2.1 ศูนยกลางชุมชนชานเมืองใหม
2.2 ที่อยูอาศัยชานเมือง
2.3 เมืองชานเมือง (Edge cities)
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3. ยานพิเศษ (Campuses) มหาวิทยาลัย/สถาบันราชการ
3.1 ยานอุตสาหกรรม
3.2 ยานสํานักงานธุรกิจ
3.3 งานมหกรรมแสดงสินคา
3.4 ศูนยกีฬา (Sport complexes)
4. การฟนฟูบูรณะบริเวณเมืองเกา (Urban Renewal)
4.1 การพัฒนาใหมทั้งหมด (Redevelopment)
4.2 การปฏิสังขรณบริเวณเดิม (Rehabilitation)
4.3 การอนุรักษบริเวณเดิม (Preservation)
4.3.1 ศูนยธุรกิจใจกลางเมือง (CBD)
4.3.2 ยานพักอาศัยในเมือง (Residential neighborhood)
4.3.3 ยานผสม (Mix-uses)
4.3.4 ศูนยตามแนวยาว (Urban corridor)
4.3.5 ศูนยการคมนาคมขนสง (Transportation center)
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ภาพที่ 28 แสดงลักษณะประเภทของผลผลิตโครงการออกแบบชุมชนเมืองโดยแยกยอย
รายละเอียดตาง ๆ
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    4  (Total urban design)
การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม (Total urban design) เกิดขึ้นเมื่อโครงการ
ทั้งหมดอยูภายใตความรับผิดชอบของบุคคลและภายใตวิธีการของนักออกแบบสวนบุคคลหรือ
กลุมที่ดําเนินงานในลักษณะสวนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน เริ่มมาจากประเด็นนโยบายที่กวาง
ที่สุดไปสูรูปแบบทางสถาป ตยกรรมและไปยัง ลัก ษณะทางภูมิ สถาปตยกรรมและสุ ดทายไปสู
รายละเอียดสวนประกอบตาง ๆ ทางถนน การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม ยังรวมไปถึง
ผลผลิตรูปแบบตาง ๆ เชน เมืองแหงใหม การกําหนดบริเวณผังเมืองตาง ๆ แถบชานเมืองใหม การ
พัฒนาที่อยูอาศัย สถานศึกษาและการฟนฟูประวัติศาสตรขึ้นมาใหม ซึ่งบางโครงการอาจรวม
หลาย ๆประเภทเขาดวยกันก็ได
จุดแข็งของการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม ก็คือลักษณะที่มีการรวมเขาดวยและ
เปนรูปแบบที่มีความเดนชัด ซึ่งนักวิจารณกลาววา “ลักษณะของการรวมเขาดวยกันถือวาเปน
จุดออนของการออกแบบประเภทนี้ ทัศนคติตอการกําหนดการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม
นั้นจะเปลี่ยนแปลงจากผูสังเกตคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งและพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงมันอยาง
เต็มที่ตามทัศนคติที่มี 1”
โดยสามารถ แบงแยกลักษณะประเภทของผลผลิต ไดดังนี้
1.  (' (New Towns) การพัฒนาที่เริ่มตนจากการออกแบบชุมชนเมืองแบบ
องครวม (Total urban design) อาจกลายเปนการออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน (Piece-bypiece urban design) ทั้งหมดมีวิวัฒนาการมานานแลว ตัวอยางเชน จันดีการ (Chandigrah) ใน
อินเดีย ซึ่งดูเหมือนเลอ คอร บู ซิเอ (Le Corbusier) จะดําเนินการตาง ๆ มากมาย แตจริง ๆ แลว
เปนการทํางานของผูคนหลาย ๆ คนและมีมากขึ้นในขณะที่เวลาผานไป เริ่มตนจากการออกแบบ
ชุมชนเมืองแบบองครวม (Total urban design) ในการรางภาพโครงการอยางกวาง ๆแตไดมีการ
แบงบริเวณออกเปนสองสวนจนมีวิวัฒนาการเปนการวางแผนสรางเมืองดวยจํานวนแผนการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่เกิดขึ้น
การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม ยังรวมถึงเมืองสําคัญประจําชาติ หลายเมือง
ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อจัดสรรประชากรภายในเมืองขึ้นใหมอีกดวย
0

1

Jon Lang, Urban Design a Typology of procedures and products (Oxford
England : Burling Ton, MA Elsever/ Architectural Press, 2005), 149-150.
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1.1 เมืองบริษัท (Company Towns) เปนโครงการที่จัดขึ้นสําหรับแรงงานใน
องคกรอุตสาหกรรมเชิงเดี่ยว หลายที่ถูกสรางขึ้นที่ยุโรปตะวันตกและอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 19
ยกตัวอยางเชน อุตสาหกรรมของเมืองบริษัทโคก (Coke town) มีการพัฒนาที่เปนลักษณะเฉพาะ
และเปนสวนบุคคล มีชีวิตอยูภายในเมืองภายใตขอบังคับของบริษัท
เมืองลักษณะนี้จะมีคุณสมบัติเปนบริษัทโดยการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
ในชุมชนและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัยมักมีลักษณะที่เหมือนกัน พนักงานทั่วไปจะอยูรวมในแหลง
พํานักขนาดใหญ สวนที่พักของผูจัดการนั้นมักมีลักษณะที่แตกตางออกมา โดยจะโดดเดนอยาง
เห็นไดชัด
มีเมืองบริษัทลักษณะอื่นที่ตั้งอยูในแหลงผลิต หลาย ๆที่ตั้งอยูในแหลงเหมือง
แรหรืออื่น ๆ สวนมากอุตสาหกรรมการผลิตแบบเมืองบริษัทมักตั้งอยูแถบชานเมือง และมีการ
ปรับปรุงระบบการขนสง สถาปนิกผูเชี่ยวชาญมักเปนผูออกแบบเมืองบริษัท
2. 1 ,$ #*: +1$ #* green-field  Brown-field (Precincts:
Green-field and Cleared Brown-field Sites) แผนการออกแบบชุมชนเมืองสวนมากเกี่ยวของ
กับอาณาเขตของเมือง ถูกออกแบบดวยผูรับผิดชอบเพียงกลุมเดียว โดยรวมเอาเมืองหลวง เขต
วัฒนธรรม ศูนยกลางทางการคา สถานศึกษาประเภทตาง ๆ การพัฒนาที่อยูอาศัยที่มีจํานวน
มากมายเขาดวยกัน โครงการออกแบบชุมชนเมือง เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการ 2 ประเภท ไดแก
1. โครงการตั้งอยูบนพื้นที่ Green-field (พื้นดินที่ยังไมไดใชหรือเพื่อการเกษตร)
2. โครงการถูกสรางบนพื้นที่ Brown-field (พื้นที่ที่เคยมีสิ่งกอสรางแตไดรื้อถอน
ออกไป)
3. 1 ,$ #*:   -&3  (Precincts: Urban Renewal)
โครงการพัฒนาฟนฟูชุมชนเมือง ซึ่งโครงการนี้เกี่ยวของกับแผนการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่เลิกใชแลว
หรือสวนของเมืองที่มีลักษณะเสื่อมโทรม อาจดําเนินการทั้งหมดทุกสวนหรือในบางสวน จากนั้นก็
สรางขึ้นใหม การพัฒนาขึ้นใหมอาจเปนเงินลงทุนจากรัฐบาลหรือจากเอกชนหรือทั้งสองประเภท
รวมกันก็ได บอยครั้งที่รัฐบาลใชอํานาจที่มีเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินจากนั้นรวบรวมพื้นที่ขนาดเล็กไป
เปนที่ดินแปลงเดี่ยวและทําการพัฒนาขึ้นมาใหม บริษัทเอกชนปราศจากซึ่งอํานาจในลักษณะนั้น
แตก็สามารถประสบสําเร็จไดโดยการพยายามรวบรวมพื้นที่สวนบุคคลจนกลายเปนที่ดินแปลง
ใหญ สวนใหญจึงขึ้นอยูกับรูปแบบของเจาของที่ดิน และเขตการพัฒนาบนพื้นที่ Brown-field และ
การบูรณาการสิ่งกอสรางที่ยังคงดํารงอยูใหเกิดการพัฒนารูปแบบใหม ทั้งหมดลวนเปนการพัฒนา
ฟนฟูชุมชนเมือง
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4. 1 ,$ #*:  +&3  ,&,  & >  
)$ (' (Precincts: Historic Preservation and Urban Revitalization) มีสิ่งกอสรางหลาย
แบบที่ ถู ก แปรสภาพเพื่ อ การใช ง านของผู อื่ น เมื่ อ พื้ น ที่ บ ริ เ วณนั้ น เป น แหล ง ยุ ท ธศาสตร แ ละมี
คุณภาพแกการใชประโยชนประเภทอื่น การออกกฎหมายในเขตพื้นที่พิเศษและใชเขตพื้นที่เปน
การกระตุนใหภาคสวนการวางแผนเมืองไดเห็นอาณาเขตที่ถูกอนุรักษหรือการบูรณะซอมแซมและ
ยกระดับมาตรฐานชีวิตของชุมชมเสมอ เพื่อเปนการยกระดับสถานะทางการเงินของผูอยูอาศัยใน
ชุมชนใหปรากฏขึ้น เชน ประชากรที่ถูกเขาแทนที่ดวยรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพและบริการตาง ๆ ไดถูกปรับปรุง ซึ่งเปนการแปรสภาพของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เมือง
เพื่อใชในวัตถุประสงคอื่นโดยปราศจากการกระตุนใหเกิดการรื้อถอน
5. 1 ,$ #*: #*  (Precincts: Housing Complexes) กลุมที่
เกี่ยวกับการรวมมือสหกรณ (Cooperative) เปนอาคารชุดหลายยูนิตหรือหมูบานจัดสรรซึ่งเปนที่
อยูอาศัยเพื่อใหผูคนครอบครองยูนิตโดยการซื้อในรูปแบบของกลุมบริษัทเพื่อพัฒนาและเปน
เจาของโครงการ บริษัทคือลูกคาและสถาปนิกที่ออกแบบโครงการและบริษัทก็ขายสวนที่เรียบรอย
เหมาะสมออกเปนยูนิต กลุมที่เกี่ยวกับการรวมมือสหกรณก็จะดําเนินการและรักษาซอมแซมโดย
เลือกกลุมผูบริหารผูที่มอบหมายการดําเนินงานไปยังผูถือเงินลงทุน การพัฒนาที่อยูอาศัยก็ถูกจัด
ประเภทดวยเชนเดียวกับสถานศึกษาและถนน การประกอบขึ้นจากหลายสวนของอาคารที่อยู
อาศัยมีแนวโนมที่จะเปนบริเวณพื้นที่สําหรับผูใชคนเดียว
บริษัทการเคหะ (Cohousing) เกี่ยวของกับการออกแบบจํานวนที่พักอาศัย ปกติจะ
ประมาณ 20 หรือ 30 เพื่อแยกจากกลุมชุมชน บานพักจะตั้งอยูรอบบริเวณพื้นที่เปดโลงหรือ
สิ่งกอสรางทั่วไป ภายในกลุมอาจมีการแบงกิจกรรมตาง ๆ ภายในครัวเรือน
6. 1 ,$ #*: &/ )+/&/  (Precincts: Campuses)
รูปแบบของสถานศึกษาที่ประยุกตใชอันดับแรกก็คือ มหาวิทยาลัย แนวคิดการรวมสถานศึกษาที่
ตั้งอยูในชนบทนั้นหางไกลจากความเปนจริงและการดึงดูดความสนใจ สวนมากแลวแนวคิดของชาว
อเมริกันก็คือมีชีวิตอยูในเมือง ในป ค.ศ. 1980 รูปแบบสถานศึกษาก็มีการพัฒนารูปแบบตาง ๆ
มากกวาการเปนมหาวิทยาลัย นั่นคือมีสิ่งอํานวยความสะดวกในดานการแพทย สถานทํางานครบ
วงจรและแมแตแหลงอุตสาหกรรม แมนักวิจารณอาจแยกระหวางการออกแบบสถานศึกษาและการ
ออกแบบชุมชนเมือง แตประเด็นในเรื่องแหลงที่ตั้งก็มีขนาดใหญเหมือนกัน หลาย ๆ สถานศึกษาที่
อยูในเมืองเล็ก สถานศึกษาแบบมหาวิทยาลัยเปนลักษณะของการออกแบบชุมชนเมืองแบบองค
รวม สถานศึกษาตองจัดพื้นที่เพื่อใหผูเรียนเลือกใชตามความตองการ (park-like) และถนนอันเปน
องคประกอบทางโครงสรางพื้นฐานของชุมชนเมือง ปจจุบันก็มีเปนจํานวนมากในประเทศที่กําลัง
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พั ฒ นา อยางไรก็ต ามรู ปแบบนี้ ส ามารถประยุก ตใ นชว งขั้ น แรกของการพั ฒ นาเทา นั้น บางที
สถานศึ ก ษาส ว นใหญ ก็ มี แ นวคิ ด ของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งอยู บ า งเล็ ก น อ ยเบื้ อ งหลั ง การ
ออกแบบแหลงที่ตั้ง สิ่งกอสราง อาคารตาง ๆ มักตั้งอยูภายในแหลงพื้นที่สีเขียว
7. 1 ,$ #* : / (Precincts: Street) ลักษณะแบบการออกแบบชุมชน
เมืองแบบองครวม ในระดับที่กวางใหญ มักเกี่ยวของอยางมากกับคุณภาพถนนในลักษณะสามมิติ
อนุสาวรียจะถูกสรางขึ้นเพื่อเปนการประทับตรา การออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวมสวนหนึ่งที่มี
ขนาดใหญของยานที่อยูอาศัย ที่เรียกวากลุมที่อยูอาศัย (Home zone) ซึ่งเปนการรวมกันของถนน
ที่มีผูใชหลากหลายกับหมูบานที่อยูติดกัน 2
1

2

Ibid., 151-203.

ตารางที่ 2 แสดงโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม (Total Urban Design) ในตางประเทศ
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ตารางที่ 3 แสดงโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม (Total Urban Design) ในประเทศไทย
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   $ (% &' (All-of-a-piece urban design)
การออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece urban design) นั้นถือ
วาเปนรองการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม เพราะมีการทํางานของศิลปะแบบเฉพาะนอย
กวา สถาปนิกสวนใหญเชื่อวาโครงการจะดียิ่งกวานี้หากแรงบันดาลใจถูกออกแบบดวยมือเพียง
หนึ่งมืออยางเชน การออกแบบของเลอ คอร บูซิเอ (Le Corbusier) ใหแกเมืองหลวงในจันดีการ
(Chandigrah)
อยางไรก็ตาม ก็มีบุคคลอื่นเชื่อวามีเพียงการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปน
สว น เท า นั้น ที่ มี ทั้ ง การรวมกัน และความหลากหลายซึ่ ง สามารถจั บ กลุ ม ขึ้ น เป น การออกแบบ
โครงการขนาดใหญ ขึ้น ในป จจุ บั น การพิจ ารณาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต ก ารออกแบบที่ ถู ก
ควบคุมในระดับสูงถึงการพิจารณาอิสระในการดําเนินการที่ใหกับนักพัฒนาและนักออกแบบ
สวนประกอบของโครงการ ผลผลิตของการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน ดําเนินการ
ผานขอบเขตของประเภทการออกแบบ เชน เมืองแหงใหม เขตใหมและโครงการฟนฟูสภาพเมือง
การออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน นั้นสามารถดึงดูดความสนใจไดมากเทา ๆ กับการ
ออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม โดยการพุงความสนใจไปที่ธรรมชาติของวัฒนธรรมและสิทธิโดย
การเขาไปมีสวนเกี่ยวของดวย แตละแผนการจะเนนในสวนของการสรางสภาพแวดลอม แหลง
เงินทุนมักมีสวนเกี่ยวของดวยเสมอแตประเด็นพิเศษก็คือการเพิ่มขึ้นของการออกแบบชุมชนเมือง
ในลักษณะการดําเนินการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวนในประเทศทุนนิยม
ซึ่งธรรมชาติของแบบแผนตนแบบการออกแบบนั้น ใชสรางแผนการออกแบบชุมชน
เมืองเพื่อเปนศูนยกลางไปยังการทํางานทางการออกแบบชุมชนเมืองในรูปการออกแบบชุมชน
เมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of-a-piece urban design) 3
โดยสามารถ แบงแยกลักษณะประเภทของผลผลิต ไดดังนี้
1.      (Design Guidelines) เคร ครูปเปอร มากัส (Clare
Cooper Marcus) 4 ไดเขียนเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบวา เปนการเชื่อมโยงกันระหวางการ
คนควาวิจัยและการปฏิบัติแนวทางเชนนี้เปนการกลาวถึงลักษณะทั่วไปที่ระบุถึงเปาหมาย รูปแบบ
การออกแบบสูความสําเร็จและการเชื่อมโยงอยางชัดเจนระหวางเปาหมายและรูปแบบ ในการ
ออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวนนั้นเกี่ยวของกับการเขียนถึงแนวทางที่ยืนยันวาจะคนพบ
3

Ibid., 204-205.
4
Ibid., 205.
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จุดมุงหมายของแนวคิดทางการออกแบบได มีแนวทางในการออกแบบ 3 แนวทางที่ใชเพื่อทําให
วัตถุประสงคในการออกแบบชุมชนเมืองเกิดผลสมบูรณ คือ
1. คําสั่ง
2. การดําเนินการ
3. การใหคําปรึกษา
สิ่งเหลานี้อาจใชเปนการระบุรายละเอียดสําหรับพื้นที่เปดโลงอยางเชน ถนนหรือ
ลานกวาง และใชสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมีการกําหนดเอาไว กฎการใชภาษาอธิบายถึงรูปแบบของ
อาคารที่หลากหลายกิจกรรม (Building complex) อาคารและสวนประกอบของอาคารจะตองถูก
ใช แนวทางในการดําเนินการระบุวาสิ่งกอสรางควรทํางานอยางไร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สนใจสิ่งแรกเพราะวาความตองการของรูปแบบการออกแบบนั้นมีความหลากหลาย งายตอการ
สรางแนวทางการบังคับใชเมื่ออํานาจของรัฐมีขอบังคับทางกฎหมายสนับสนุนการพัฒนา เชน เปน
ผูครอบครองพื้นที่หรือการสนับสนุนตอโครงการดานการเงิน หรือโดยการสรางขอตกลงหรือความ
ตองการอื่น ๆ ในการใหการอนุญาตตอนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยสําหรับการกอสราง แนวทางใน
การใหคําปรึกษาเปนลักษณะการแนะนําในขณะที่คําสั่งและการดําเนินการเปนอํานาจบังคับ ซึ่ง
จะไมมีขอบังคับทางกฎหมายตอการทําตามแนวทางในการใหคําปรึกษา
รูปแบบแนวทางทั้งสามแบบนี้มักใชรวมกันเสมอ ซึ่งอาจกําหนดลักษณะการดําเนินงาน
แตเปนคําสั่งขั้นสูง แนวทางเกี่ยวกับดานหนาของตึก เปนการใหคาํ แนะนําทีช่ ดั เจนแตมกี ารพิจารณา
ถึงอํานาจในวิธีการที่ดําเนินการจัดการการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน เกี่ยวของกับ
การกําหนดลักษณะสิ่งกอสรางสวนบุคคลในบางพื้นที่ ความตองการทั่วโลกสวนใหญก็คือสิทธิการ
ใชอาคารแตปจจัยอื่น ๆ มากมายสามารถเปนขอกําหนดเงื่อนไขสําหรับอาคารและการออกแบบ
พื้นที่เปดโลง ระดับการออกแบบอาคารควรถูกควบคุมโดยการเปดอภิปรายวัตถุประสงคการ
ออกแบบชุมชนเมืองเพื่อไดแสดงคุณลักษณะอยางชัดเจนของบริเวณทั่วไป เชน ถนนหรือลาน
กวางและพื้นที่โลงอื่น ๆและประกอบดวยการรวมกันและความหลากหลายของพื้นที่
2.  (' (New Town) การออกแบบเมืองแหงใหมแบบ All-of-a-piece โดย
แทจริงจะมีจํานวนนอยและขนาดเล็ก มีกระบวนการการพัฒนาและการออกแบบที่ เรียบงา ย
กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองแหงใหมมักเริ่มตนดวยวิสัยทัศนเกี่ยวกับบทบาทของเมือง วิธีการ
และสัญลักษณ การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองแหงใหมแบบ All-of-a-piece นั้น
คอนขางยากตอการกอสรางหลังจากมีการเปรียบเทียบผลสําเร็จกับการออกแบบชุมชนเมืององค
รวม (total urban design) ยกตัวอยาง เชน พื้นที่ชายฝงทะเลของรัฐฟอริดา ในสหรัฐอเมริกาที่มี
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ขนาดเล็กและมีการออกแบบจากหลาย ๆ คน เปนแบบอยางของการออกแบบชุมชนเมืองแหงใหม
แบบ All-of-a-piece ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่สําคัญกรณีหนึ่งเพราะวาเปนการพิสูจนถึงจุดสําคัญของ
กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
3. 1 ,$ #*: +1$ #* green-field  Brown-field (Precincts:
Green-field and Cleared Brown-field Sites) หลายเมืองทั่วโลกลวนมีอาณาเขตพื้นที่ที่กวาง
ใหญไพศาล และยังมีหลายพื้นที่ที่ยังไมมีสิ่งกอสรางในบริเวณเขตรอบนอกเมืองซึ่งกําหนดใหเปน
ที่ สํ า หรั บ การพั ฒ นา เช น การขยายเมื อ ง แหล ง พื้ น ที่ ใ นอดี ต ส ว นใหญ เ ป น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตและการขนสงแตความตองการยกระดับพื้นที่ยังคงเปนปจจัยใน
การดึงดูดตอการฟนฟู
การคํานึงถึงพื้นที่ Green-field สวนตัวอื่นถูกสรางบนพื้นที่ Brown-field ซึ่งอาณา
เขตพื้นที่นั้นขึ้นอยูกับผลกระทบทางการเมืองและนักการเมือง โลกและเงื่อนไขเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ในแต ล ะท อ งถิ่ น การพั ฒ นาที่ มี ร ะยะเวลานานจะถู ก กํ า หนดไว ด า นบนส ว นด า นล า งเป น
กระบวนการที่ดําเนินจนบรรลุผลสําเร็จ
4. 1 ,$ #*:   -  (Precincts: Urban Renewal) โครงการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา All-of-a-piece ของบริเวณชุมชนเมืองที่ยังดํารงอยูภายใตการคุมครองโดย
ปราศจากการทําลาย กระบวนการฟนฟูผังเมืองโดยทั่วไปเกี่ยวของกับการแสวงหาทางเลือกของ
ทรัพยสินโดยใชตัวแทนเกี่ยวกับการปกครองเมืองดวยตนเองในเขตอํานาจของรัฐบาล
อํานาจของรัฐบาลนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมมากมายจากเมืองหนึ่งสูอีก
เมืองหนึ่ง ขึ้นอยูกับการกําหนดกฎหมายการเปนเจาของพื้นดินและสามารถรับเอาไว ประเทศ
ประชาธิปไตยโดยอํานาจรัฐบาลตอการรับที่ดินนั้นจะถูกจํากัด แตกฎหมายประเทศในระบอบ
เผด็จการนั้นมีอํานาจเบ็ดเสร็จไมจํากัด
หลายตอหลายมหานครในชวงไตรมาสสุดทายของศตวรรษที่ยี่สิบมีประสบการณ
ในการพัฒนาเขตชานเมืองใหมหรือ “edge cities” การพัฒนาไดรับแรงกระตุนจากการเปลี่ยนแปลง
ทางหลวงสายใหมขึ้น แตก็มีระบบรถไฟใตดิน (subway system) และปจจุบันตามที่กลาวกันมา
นั่นคือ บางแหงก็มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาถนนในการซื้อสินคาในเขตชานเมืองขึ้นใหมให
สามารถไปสูใจกลางเมืองได สวนที่อื่นก็มีการเพิ่มขึ้นของแหลงจับจายสินคา (shopping mall) ใน
เขตชานเมืองจนกระทั่งมีการรวมคุณลักษณะการใชงานพื้นที่หลากหลายเขาดวยกันและแมแต
ระดับความหนาแนนของศูนยกลางเมืองที่ยังคงดํารงอยู Glendale เปนตัวอยางการเปลี่ยนแปลง
ของ all-of-a-piece ของแหลงชานเมืองที่เสื่อมโทรมไปสูเมืองที่มีชีวิตชีวา (lively downtown)
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5. 1 ,$ #*: &/  )+ (Precincts: Campuses) มีการออกแบบ
สถาบันแหงใหมขึ้นมากมายในชวงครึ่งศตวรรษที่ยี่สิบซึ่งเปนไปอยางไมมีระเบียบ บางแหงไดรับ
การเปลี่ยนสภาพในชวงป 1990s เชน มหาวิทยาลัยแอดมินิสเตเตอร (University administrator)
พยายามที่จะทําใหเปนสถานที่ดึงดูดความสนใจจากนักเรียน บางแหงเปนการออกแบบชุมชนเมือง
ในลักษณะแบบองครวม และบางที่ก็เปนการออกแบบ all-of-a-piece ซึ่งบางครั้งก็เกิดความยุงยาก
ในการบอกกลาว อยางเชน มหาวิทยาลัย ออโทโนมา ดีย เม็กซิโก (Universidad Autónoma de
Mexico UAM )
โดยทั่วไปแลวมหาวิท ยาลัยจะประกอบไปดวยกลุมอาคารที่ตั้งอยูในสภาพภูมิ
ประเทศที่ มี ทิ ว ทั ศน ดี มี ส วนโดยรอบ หรือ อาจตั้ ง อยูใ จกลางเมือ งหรือ เขตรอบนอกเมือง The
Denver Technology Center (DTC) ในเขตชานเมืองของ Denver DTC และ SUNY เปนตัวอยาง
ของแผนการและการออกแบบสถาบันทางการศึกษา
6. 1 ,$ #*: #*-' (Housing) มีโครงการที่อยูอาศัยขนาดใหญหลาย ๆ
โครงการ ซึ่งเปนลักษณะของการออกแบบชุมชนเมืองแบบองครวม ซึ่งไดดึงดูดความสนใจของ
ผูคนจํานวนมากกับการบีบความสูงของงานสถาปตยกรรม ในขณะที่จํานวนของอาคารที่นอยลง
การออกแบบที่อยูอาศัยแบบทั้งหมดเปนสวนนั้น หากดูจากโครงการ Seaside ถือวาเปนตัวอยาง
ที่ดีจํา นวนเล็ก นอ ย ประเด็น สํ า คัญ คือ การสรา งแนวทางในการออกแบบรูป ทรงของอาคาร
ประเภทนี้
7. 1 ,$ #*:  !& $ #* 1  $ (Waterfront Festival
markets) มีการพัฒนาประเภทเขตเมืองริมฝงน้ําแบบตาง ๆ มากมาย ยกตัวอยางเชน โครงการ
แบตเตอรรี่พารค (Battery Park City) บนแมน้ําฮัทสัน (Hudson River) ซึ่งเปนพื้นที่ศูนยกลาง
การคาและอาคารสําหรับที่อยูอาศัยมากมาย อีกประเภทหนึ่ง เชน แมน้ําสิงคโปร (The Singapore
River) ซึ่งเปนสถานที่หลักในการขนถายสินคาจากแหลงไปยังอีกแหลงหนึ่งไดมีการสรางทางเดิน
เทาขึ้นทั้งสองดานของแมน้ํา รูปแบบการพัฒนาใหมของแหลงทาเรือเรียกวา “festival markets”
ซึ่งมีจํานวนมากมายทั่วโลก
นักวิจารณซีนิคอล (Cynical) กลาววา “ทั้งหมดนี้ลวนมีลักษณะเดียวกัน พวกเขา
ลวนใชสิ่งตาง ๆ ที่เหมือนกัน สิ่งดึงดูดใจหลัก เชน พิพิธภัณฑ และรานคาแบรนดเนม และทั้งหมด
นี้ลวนอยูบนเขตพื้นที่ริมน้ํา ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จอีกอยางหนึ่งและมีอัตราการประสบผลสําเร็จ
สูง ทุกพื้นที่ลวนเปนพื้นที่ที่นาสนใจ นอกเขตเมืองและมีนักทองเที่ยวตางชาติมากมาย”
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ความหลากหลายของผลผลิตทางการออกแบบชุมชนเมืองไดสรางผานกระบวนการ
All-of-a-piece design ทั้งดานสาธารณะและสวนบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกับการรวมมือกันอยางใกลชิด
ระหวางสองภาคสวนทางเศรษฐกิจ คุณภาพของการออกแบบชุมชนเมืองมีความหลากหลายอยาง
มาก แผนดํา เนิน การทางการตลาดที่มี ฐ านอยูบ นความสะดวกสบายของการพัฒ นาภายใน
โครงสรางของตลาดทางการเงินนานาชาติขนาดใหญโดยไมสนใจความเกี่ยวของภายในทองถิ่น
นั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งได พิ สู จ น แ ล ว ว า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะขจั ด ข อ บกพร อ งในการ
ออกแบบขั้นพื้นฐาน แตทั้งนี้ก็พลาดโอกาสหลายโอกาสเชนเดียวกันเมื่อมองยอนกลับไปจะเห็นถึง
ความชัดเจนวาไดสรางความสูญเสียทางโอกาสเปนจํานวนมาก การออกแบบอื่น ๆ ควรเสร็จสิ้นใน
ลักษณะที่ดีกวานี้ “แมการออกแบบนั้นถือวาลุลวงตามเปาหมายแตผลของเปาหมายที่มีคุณภาพ
นั้นสําคัญยิ่งกวา”
รอป กริส (Rob Krier) ไดเขียนไววา เพื่อบรรลุแนวคิดโดยรวมที่สอดคลองกันใน
แผนพัฒนาชุมชนเมืองตามขนาด แนวคิดของบล็อกตองกําหนดอยางชัดเจนในรูปแบบเรขาคณิต
เพื่อใหเกิดการรวมกันของสิ่งหลาย ๆ สิ่ง โดยสถาปนิกที่รับผิดชอบในแตละสวนตองมีหลักการและ
กฎระเบียบการควบคุมใหมากเทาที่จะสามารถทําได
กรณี ศึ ก ษาแสดงว า สถาปนิ ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ นานาชาติ จ ะเต็ ม ใจปฏิ บั ติ ง าน
ภายในแนวทางที่เขมงวด หากวัตถุประสงคของพวกเขาและวัตถุประสงคของโครงการทั้งหมดมี
ความชัดเจนและเปนเหตุเปนผล แนวทางตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเหตุผลที่ชัดเจนและสามารถ
พิสูจนวาพวกเขาจะดําเนินงานใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการออกแบบ
มีการแสดงออกถึงความเกี่ยวของเกี่ยวกับระดับการควบคุมที่ยังคงมีอยูของการ
ออกแบบชุมชนเมืองแบบ All-of-a-piece ที่พิเศษก็คือ การคนหาสิ่งตางๆเพื่อรวบรวมเขาดวยกัน
ในการออกแบบ หลายเมืองที่ดีที่สุดในโลกก็ลวนเนนถึงการออกแบบที่เปนเอกภาพ นั่นคือเกิดจาก
การรวมเขาดวยไมใชแคจากสิ่งเดียวหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตก็มีอีกหลายเมืองที่ยังใชแนวคิด
แบบปจเจกชนนิยม รูปแบบทางสถาปตยกรรมนั้นไมไดสําคัญตอการออกแบบชุมชนเมืองแตเปน
ลักษณะของชุมชนเมือง ซึ่งจุดยืนนี้ตองมีการเปดอภิปรายขึ้นอีกครั้ง 5
4

5

Ibid., 205-303.
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ตารางที่ 5 แสดงโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบทั้งหมดเปนสวน (All-of- a piece Urban Design) ในประเทศไทย
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   #&' (Piece-by-piece urban design)
การคาบเกี่ยวกันระหวางการวางแผนเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเกิดขึ้นเมื่อทั้ง
สองฝายเกี่ยวของกับการออกแบบทางวัตถุสามมิติของสภาพแวดลอม รายละเอียดของกิจกรรม
ควรจะเปนบานและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติโดยรอบ ในกรณีของแผนหลัก การวางแผนเมืองและ
การออกแบบชุมชนเมืองบางครั้งอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได แผนที่รวมไวดวยกันจะมีชุดของ
แผนการออกแบบชุมชนเมืองที่ชัดเจนภายในตัว ระบบทั้งหมดจะเริ่มเกิดขึ้นพรอมกัน เมื่อแผนการ
ลงไปอยู ใ นระดั บ เขตด ว ยการระบุ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ชั ด เจนสํ า หรั บ หลาย ๆ กิ จ กรรมที่ ค วรมี
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่และสิ่งกอสรางหรือรูปแบบโครงสรางพื้นฐานถูกตอง เพื่อสามารถทําให
เกิดกลุมเหลานั้นขึ้นมาซึ่งจะเปนสวนที่เกี่ยวของกับการออกแบบชุมชนเมือง
การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน (Piece-by-piece urban design) เปนอีกหนึ่ง
วิธีการสําหรับการปรับปรุงคุณภาพของเขตเมืองที่ดํารงอยู เริ่มตนดวยมโนภาพทางจิตใจทั่วไปวา
บริเวณพื้นที่ควรดําเนินอยางไรและอะไรที่ควรเปนสวนประกอบเพื่อใหเกิดการดําเนินการ ซึ่งเปน
ความคิดอีกทางเลือกหนึ่งของการออกแบบชุมชนเมือง 6
โดยสามารถ แบงแยกลักษณะการดําเนินการ ไดดังนี้
1. 4 & >  ,   (Planning Districts and Urban
Design) การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน (Piece-by-piece urban design) คือการกลาวถึง
ปญหาโดยเฉพาะของเขตพื้นที่เปนอีกหนึ่งวิธีของการทําใหเกิดรูปแบบเขตพื้นที่ตามธรรมชาติใน
วิธีการแบบพิเศษ การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน แตกตางจากการวางแผนเมืองในการ
กําหนดเขตการใชที่ดิน ในขณะที่การควบคุมการกําหนดเขตการใชที่ดินเปนลักษณะทั่วไปที่ถูกใช
เพื่อปองกันพลเมืองจากผลลัพธดานลบในการกอสราง การออกแบบชุมชนเมืองแบบ Piece-bypiece จะถูกนํามาใชเพื่อสนับสนุนและใหการสงเสริมโครงสรางของรูปแบบสิ่งกอสรางพิเศษและ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ อยางเชนพื้นที่ที่ถูกออกแบบใหเปนเขตพื้นที่โครงการพิเศษ แรงดึงดูด
จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งกอสรางหรือสิ่งอํานวยความสะดวกไดเกิดขึ้น ซึ่งไมใชทุกพื้นที่ที่ไดรับความสนใจ
แตเปนบางที่ในบริเวณเขตพื้นที่
ชาวอังกฤษเรียกลักษณะเชนนี้วา “โปรแกรมการจัดการศูนยกลางเมือง (Town
Centre Management Programs) นักธุรกิจสรางเขตพื้นที่แบบนี้ขึ้นเพื่อชวยเพิ่มใหสถานที่นั้นเกิด
การทําธุรกิจมากขึ้น ซึ่งเปนที่ที่พวกเขาดําเนินการทางธุรกิจ เปาหมายคือสรางเมืองขึ้นเพื่อ การ
งาน การช็อปปงหรือความบันเทิงที่นําเสนอ เพื่อเปนประสบการณอันปลอดภัย ความรื่นรมยและ
5

6

Ibid., 304-305.
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ความปลอดภัยโดยรอบ กลไกทางกฎหมายตองวางกฎระเบียบขึ้นเพื่อชวยใหเหลานักธุรกิจในเขต
บริเวณนั้นไดเพื่อ 3 กรณี คือ
1. การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณตามอาณาเขต
2. การดําเนินการจัดงานพิเศษเพื่อดึงดูดผูคน
3. การรักษาสภาพเขตพื้นที่หลังการปรับปรุง
การออกแบบในหลาย ๆ งานมักเกี่ยวของกับภูมิสถาปนิก การปรับปรุงแสงไฟบน
ถนน การปูพื้น และรวมถึงการปลูกตนไมและอื่น ๆ วัตถุประสงคคือเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนตอสวน
ผ า นการดํ า เนิ น การทางตรงและทางอ อ มด ว ยการเร ง ปฏิ กิ ริ ย าผลลั พ ธ ข องการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุนใหมากขึ้น 7
6

7

Ibid., 306-317.

ตารางที่ 6 แสดงโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน (Piece-by-piece Urban Design) ในตางประเทศ
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ตารางที่ 7 แสดงโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละสวน (Piece-by-piece Urban Design) ในประเทศไทย
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3.2.4    &  (Plug-in urban design)
การออกแบบโครงสรางพื้นฐานมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนเมืองที่แตกตางกัน
ในเรื่องของขอบเขตและขนาดโดยเปลี่ยนจากระดับเขตเปนเมือง เปนยานที่อยูอาศัยและกลายเปน
ระดับสิ่ งก อสร างที่ ประกอบขึ้ นจากหลาย ๆ ส วนและมีความซั บซ อนขึ้นหรื ออาจเรียกวา เปน
สิ่งกอสรางครบวงจร เพื่อแกปญหาผลกระทบดานลบในการออกแบบเสนทางสัญจรสายหลักบน
ยานที่อยูอาศัยภายในเมือง
การออกแบบ Plug-in urban ไดพุงไปที่กลยุทธการกอสรางสวนประกอบโครงสราง
พื้นฐานของเมือง ในกรณีของเมืองแหงใหม มันคือโครงสรางพื้นฐานของเครือขายเมืองหลวง
ทั้งหมดที่มีความสําคัญ การตัดสินใจการลงทุนตอเครือขายของเมืองหลวงเหลานี้สงผลกระทบ
อยางไร โดยสามารถถูกใชเพื่อใหมีผลตอลักษณะทางกายภาพของหลาย ๆ เมืองที่ไดรับความ
สนใจมานานจากนักออกแบบชุมชนเมือง
ซึ่ ง นั ก นิ เ วศวิ ท ยา ได ก ล า วว า “โครงสร า งพื้ น ฐานของเมื อ งยั ง รวมถึ ง เขตพื ช พั น ธุ
ธรรมชาติที่จะชวยลดภาวะอากาศรอนและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง” โครงสราง
พื้นฐาน ไดแก
1. องคประกอบ อยางเชน ถนนและบริการที่ทําใหการพัฒนามีความเปนไปได
2. การลงทุนเกี่ยวกับประเภทสิ่งกอสรางที่แนนอน (เชน พิพิธภัณฑ ที่จอดรถ และ
โรงเรียน) ที่คาดหวังวาจะเกิดผลลัพธที่เพิ่มขึ้นตอการลงทุนในบริเวณโดยรอบ
การออกแบบ Plug-in urban กลาวถึงการออกแบบและการสรางโครงสรางพื้นฐาน
ของแหลงการพัฒนาเพื่อรวมเขาเปนหนวยหรือกลุมและกระตุนใหเจาของผูกอสรางสวนบุคคล
และนัก พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ยม าลงทุน ตน ทุน ขององคป ระกอบอัน ใหมอ าจถูก หนุน โดย
นักพัฒนาโครงการ, สาธารณะหรือสวนบุคคล เชนการแสดงใหเห็นในแผนการระดับสูงสําหรับ
แหลงทําเลที่ตั้งหรือโดยนักพัฒนาสิ่งกอสรางสวนบุคคลประเภทผลผลิตการออกแบบ Plug-in
urban เปลี่ยนแปลงขนาดของการกําหนดโครงสรางพื้นฐาน ชวงของการเชื่อมโยงคือถนนหรือ
ทางเขาอื่น ๆ ที่ถูกกําหนด
การออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in urban design) ครอบคลุมขอบเขต
ผลผลิตที่ระดับดานการเงิน มีกองทุนสาธารณะและโปรแกรมการบริการที่มีวัตถุประสงคในการ
จัดหา น้ํา ทอระบายน้ํา ระบบทอน้ําเสีย หองสุขาสาธารณะและระบบเสนทางสัญจรของการ
พัฒนาเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดต่ําดวยการกระตุนใหสรางและปรับปรุงพัฒนาที่อยูอาศัย
ของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาแถบชานเมืองสําหรับครอบครัวผูมีฐานะก็มีลักษณะคลายคลึง
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กันแตมีความสมบูรณมากกวาระดับความซับซอนดานอื่น มีระบบของตําแหนงที่ตั้งในแนวตรง
แบงแยกการเชื่อมตอระบบขนสงทางเดินและดาดฟา 8
ซึ่งลักษณะการดําเนินการ ไดแก
1.  & %  44 (Plugging-in as an Idea) การออกแบบชุมชนเมือง
นั้น แนวคิดของตัวเสริม (Plug-in) ถูกรวมขึ้นจากความคิดสองกระแส คือ
1. มีการใช Down-to-earth ของโครงสรางพื้นฐานของเมืองเหมือนกับเปนตัวเรงให
เกิดการพัฒนาหรือการรวมการพัฒนาใหสอดคลองกัน
2. การเชื่อมโยงกับกลุมอารชิแกรม (Archigram) ในอังกฤษ ผูเสนอแนวทางในการ
สรางเมืองสําเร็จรูป Plug-in City
กลุม Archigram เห็นวา หลายคนอาศัยอยูในสังคมที่ใชแลวทิ้ง แนนอนวา
ผลิตภัณฑทุกประเภทตั้งแตกระดาษชําระไปจนถึงรถยนต คอมพิวเตอรจะถูกทิ้งใหเปนสิ่งของ
เอนกประสงคหรือใชแลวในอดีต กลุมนี้แนะนําวาสวนประกอบของเมืองควรถูกพิจารณาดวย
วิธีการแบบเดียวกัน บริเวณของเมืองควรถูกผลักดันใหมีการดํารงอยูของโครงสรางของเมืองเทาที่
ความตองการและการเคลื่อนยายไปสูสถานที่แหงใหมนั้นถูกตอง แตแนวคิดนี้ยังหางไกลจากการ
ยอมรับในปจจุบัน
การออกแบบที่ใกลที่สุดตอแนวคิดของ Archigram คือการใหบริการสถานที่ตั้งคาย
นักทองเที่ยวเดินทางโดยรถตูพักแรม (camper van) ซึ่งรถลักษณะนี้สามารถใชเปนที่พักไดดวย
พวกเขาสามารถไปยังสถานที่ ตาง ๆ และกลับมาบานได สถานที่จอดรถเทรเลอรก็มีลั กษณะ
คลายกันยกเวนวาจะไมมีการเคลื่อนไหว เขตที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับนักแสวงบุญตาง ๆ
การออกแบบโครงสรางพื้นฐานที่ระดับเมืองหลวงขนาดใหญ กลุมนี้แบงออกไดเปน
2 สวน คือ
1. โครงสรางพื้นฐานของสิ่งกอสรางเดิมอยูที่ไหน
2. ที่ไหนที่ตัวเสริม (plug-in) ใหเกิดการคงอยูของการสรางสภาพแวดลอม
กรณีศึกษาเกี่ยวของกับการออกแบบโครงสรางพื้นฐานที่ระดับเขต มีการแบงแยก
ยอยเชนกัน
ชนิดสิ่งกอสรางพิเศษไปเปนแบบเขตเพื่อดําเนินการเปนตัวเรงการพัฒนา การ
ออกแบบเชื่อมโยงระหวางอาณาเขตเมือง ของงานออกแบบชุมชนเมือง และสวนภูมิภาคกับการ
วางผังเมืองหรือวิศวกรรมเกี่ยวกับเมือง
7

8

Ibid., 318-319.
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2.  *    : ( '  4   (Urban Links:
Binding Cities into Units) การออกแบบชุมชนเมืองใหมเริ่มจากการดําเนินการในรูปแบบ
โครงสรางพื้นฐาน การเชื่อมโยงสามารถเชื่อมตอทางหลวงหรือถนน ทางรถไฟยอยหรือหลัก และ
ทางเทาและทางจักรยานเขาด วยกันได นักออกแบบปจจุบัน นี้ไดใหความสนใจเปน พิเศษตอ
ทิวทัศนของถนนและลานสาธารณะตลอดเสนทางเดินรถเพื่อยืนยันวาสาธารณะยอมรับในความ
สุนทรียภาพของสวนประกอบในฉากของชุมชนเมือง แมวาเครือขายนี้จะมีลักษณะที่สําคัญแต
ถนนและทางสําหรับคนเดินเทาก็ยังคงเปนสวนประกอบในโครงสรางหลักของรูปแบบชุมชนเมือง
เมืองคูริติบา (Curitiba) ในบราซิล ถูกพิจารณาในระดับนานาชาติวาเปนตัวอยางที่
ดีของการวางแผนระดับสูงตัวอยางหนึ่งและสัมพันธกับการออกแบบ Plug-in urban อันดับแรก
ของกลุมตัวอยางนี้คือระบบขนสงมวลชนของสิงคโปร (Mass Rapid Transit : MRT) อันดับสอง
คือ Jubilee Line ในลอนดอน
3.  *,'1 ,: 1 ,  4  > ( ' (Precinct
Links: Binding Precinct into Unit) การเชื่อมตอลักษณะทางกายภาพไดรวมอาณาเขตใหเกิด
ความตอเนื่องกัน สิ่งที่เห็นไดงายที่สุดคือ ถนนและทางเดินเทา หรือเสนทางจักรยาน เสนทางบิน
เสนทางเดินใตดิน เครือขายทางเดินเทาใตดินนั้นอาจมองวาเปนเสนทางที่ประหลาดสําหรับการ
เชื่อมตอองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกันในระดับอาณาเขตแตในหลาย ๆ เมืองก็มีเสนทางใน
ลักษณะนี้
the
4.  4 & > $ ] (>% ,&  > (Designing
Infrastructure to be plugged into) การออกแบบโครงสรางพื้นฐานอยางเชน ถนน ระบบการ
จัดสงน้ํา ระบบน้ําทิ้ง ระบบไฟฟาและการติดตอสื่อสารเปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
ชุมชนเมือง ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถนําไปสูการพัฒนาได อีกลักษณะที่คลายคลึงกัน การพัฒนาที่อยู
อาศัยแถบชานเมืองทั่วโลกก็ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานดวยกันทั้งสิ้นอันไดแก ถนน ระบบทอ
น้ําเสีย การจัดสงน้ําและไฟฟา เริ่มตนสรางโดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย สาธารณชนหรือเอกชน
และโครงการที่ขายใหกับเจาของสวนบุคคลที่ตองการพัฒนา ก็ลวนเปนสวนหนึ่งของการออกแบบ
ชุมชนเมืองดวยการออกแบบบานสวนบุคคลที่ตองอาศัยคูมือการออกแบบเขาชวยอยางมาก ซึ่ง
การพัฒนาอยางอิสระตอการออกแบบจัดใหกับผูเปนเจาของสวนบุคคลคอนขางมาก
แหลงทําเลและการบริการที่จะสรางที่พักอาศัยใหกับผูยากไร แนวเขตใหมจะถูกจัดขึ้น
และประกอบดวยถนน ไฟบนถนน ระบบทอน้ําทิ้งและระบบน้ําประปา แตละแหลงที่ตั้งจะถูกจัดให
มีการเชื่อมตอไปยังระบบทอน้ําทิ้งและกอกน้ํา ในบางกรณีที่ลูกคามีแหลงทรัพยากรที่ดีกวา ทําเล
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ที่ตั้งก็อาจจัดใหมีหองน้ําสาธารณะและหองเอนกประสงคสําหรับชุมชน หลังจากนั้นเจาของบานก็
จะสรางบานของพวกเขาใหเชื่อมตอกับโครงสรางพื้นฐานที่จัดไวใหกอนหนานี้
5.  & ,&  > 4 & > $ ] (Plugging in the Infrastructure)
การเชื่อมตอถูกออกแบบเพื่อรวมทุกสวนที่ดํารงอยูเขาดวยกัน เหตุผลในการเชื่อมตอก็เพื่อชวยให
งา ยต อ การเข า ถึ ง สถานที่ ตา ง ๆ และจัด หาสิ่ ง อํา นวยความสะดวกใหกั บ คนเดิน เท า หรือ ผู ใ ช
จักรยาน การศึกษาทั้งสองแบบไดอธิบายถึงคุณลักษณะที่มีความแตกตางกัน โครงสรางพื้นฐาน
สวนแรกอยูที่ระดับชั้นที่สองและถูกลอมรอบไวในขณะที่โครงสรางพื้นฐาน สวนที่สองอยูต่ํากวา
ถนนในระดับชั้นใตดินแตก็สามารถเปดสูภายนอกได สวนแรกถูกออกแบบเพื่อแยกคนเดินเทาและ
การจราจรทางยานพาหนะและจัดหาเสนทางที่อํานวยความสะดวกจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคาร
หนึ่ ง อย า งเช น ในเมื อ งมิ นีอ าโปลิ ส (Minnesota) ที่มี ช ว งฤดู ห นาวอั น รุ น แรง ส ว นที่ ส องนั้ น มี
ลักษณะที่เรียบงายเพื่อสรางศูนยกลางเมืองใหเปนแหลงดึงดูดความสนใจมากขึ้น ทั้งสองแบบนี้
ถือเปนตัวเรงการพัฒนาแบบใหม
6. ,  &   :  4   ,  &      "&,      % ,   '
|  (Plugging in Components: Strategic Investments as Catalysts) การบริหารปกครอง
สวนของเมือง ประเทศ และระดับชาติสวนมากมักลงทุนในการเจาะจงสิ่งกอสรางเชนการเรง
ปฏิกิริยาเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนามากขึ้น มีนโยบายระดับชาติเพื่อลงทุนในสวนพิพิธภัณฑที่
เปนหัวใจหลักของหลาย ๆ เมืองเพื่อสรางแกนกลางอันใหมขึ้นมาโดยการนําเอานักทองเที่ยวเขา
มามากขึ้น มีการลงทุนสรางโรงจอดรถเพื่อกระตุนการพัฒนาการขายปลีก อีกทั้งเพื่อดึงดูดความ
สนใจจากเหลาวัยรุนภายในเมือง 9
8

9

Ibid., 320-357.

ตารางที่ 8 แสดงโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in Urban Design) ในตางประเทศ
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ตารางที่ 9 แสดงโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in Urban Design) ในประเทศไทย
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+1   |,  4#* >      
การปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยที่ผานมานั้น จากการสังเกต
พบวา นักออกแบบชุมชนเมืองสวนใหญไดปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของกับงานดานผังเมือง อยูใน
ภาคธุรกิจเอกชนในรูปแบบของบริษัทที่ปรึกษาดานการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ปฏิบัติงาน
ที่ไดรับจากเจาของโครงการที่เปนหนวยงานภาครัฐ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาจากผลผลิตที่เปนรายงาน
การศึกษาจากบริษัทเอกชนเหลานี้และสอบถามโดยตรงกับหนวยภาครัฐที่นักออกแบบชุมชนที่ได
ปฏิบัติวิชาชีพเชนเดียวกัน จากการศึกษาจากเอกสารทําใหทราบถึงรูปแบบการทํางานในลักษณะ
ตาง ๆ โดยไดจัดหมวดหมูและแบงประเภทงานออกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1.  >  )+ ( 4#* >     :
 -&- )
งานดานการศึกษา ลักษณะงานดานการศึกษาประกอบดวย การหาขอมูล การ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะห ในพื้นที่ที่ยังไมเคยมีการศึกษามากอน หากสภาพพื้นที่เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือตองการพัฒนาพื้นที่ จําเปนตองทําการศึกษาพื้นที่เหลานั้น กอน
จะมีการพัฒนาโครงการในการศึกษาหาขอมูลเพื่ออางอิงและประกอบการวิเคราะหในอนาคต
หากขาดงานดานการศึกษาจะไมสามารถ ทราบศักยภาพ แนวโนม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ
สภาพในปจจุบันและในอนาคต งานดานการศึกษาแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1.1   )+$ ,> เปนลักษณะงานการศึกษาขอมูลพื้นฐานเบื้องตน
จากหลาย ๆ แหลง กอนจะลงรายละเอียดในระดับเชิงลึก เพื่อการประเมิน หรือการวิเคราะหอยาง
คราว ๆ กอนจะลงรายละเอียดของการวางผังและโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่มีรายละเอียดมากขึ้น
โดยงานลักษณะนี้ จะใหรายละเอียดของยุทธศาสตร นโยบายของการพัฒนา รวมถึงการแกปญหา
ขอดี ขอเสี ย ภาพรวมของศักยภาพพื้นที่ แนวความคิด และการวางทางเลื อกเพื่ อประกอบการ
พิจารณา ทั้งนี้ยังรวมถึง การเปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (วาดวย
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535) ในมาตรา 51 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนดใหรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองจัดทําและไดรับการรับรองจาก บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปน
ผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ซึ่งนัก
ออกแบบชุมชนเมืองอาจไดรับการเปนผูชํานาญการในดานนี้
1.2   )  +(&(  4% > เปน ลั ก ษณะงานการศึก ษา
ความเปนไปไดของพื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพของโครงการหรือนโยบายดานยุทธศาสตรการ

127
พัฒนา ที่คาดวาจะเปนไปได รวมถึงการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการเพื่อ
การลงทุน
1.3  >  & ! เปนลักษณะงานการสํารวจในระดับพื้นที่ โดยอาศัย
ขอมูลอางอิงทางสถิติ มาประกอบเพื่อประเมินวิเคราะหศักยภาพของการจัดทําแผนผังในอนาคต
หมายเหตุ : นักออกแบบชุมชนเมือง มีสวนรวมในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบาย
กวาง ๆ เกี่ยวกับการกระจายของกิจกรรมตาง ๆ การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ การผสมผสาน
ระหวางการใช ที่ ดิน ดานตาง ๆ ในสว นขั้นตอนของการวางผังและออกแบบ เปนคนวางผัง ใน
รายละเอียดของการออกแบบชุมชนเมือง ใหเปนรูปเปนราง รวมถึงการทําผังทางเลือกสําหรับการ
พิจารณา
งานลั ก ษณะการศึ ก ษา ยั ง ไม ส ามารถลงรายละเอี ย ดในระดั บ ลึ ก ได เพื่ อ ดู
ศักยภาพแนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา ในพื้นที่ ๆ ยังไมเคยมีการศึกษามากอน ซึ่งเปน
ขั้นแรกของการศึกษาโครงการ หากตองการศึกษาในระดับลึก ก็จะเปนงานที่อาศัยขอมูลของงาน
ดานการศึกษาประกอบ
ทั้งนี้ สําหรับโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของกับ พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นอกจากผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตแลว
จะต อ งมี ผู ชํ า นาญการเฉพาะสาขาร ว มจั ด ทํ า รายงานฯ ได แ ก นั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งหรื อ
สถาปนิกผังเมือง แลวแตกรณี
2.  !5 5 ,' }
งานจัดทําแผนผังในระดับตาง ๆ ลักษณะโครงการประเภทนี้ จะเปนการทํางานเชิง
นโยบาย วางยุทธศาสตรของการพัฒนาในระดับกวาง (Macro Scale) เปนการจัดทําผังเพื่อวางผัง
นโยบายในการควบคุมพื้นที่ โดยยังไมลงรายละเอียดในระดับที่มีผลกระทบตอชุมชน เปนลักษณะ
แผนงานระยะยาว ซึ่งสามารถแบงการทํางานออกเปน 3 ประเภท ไดแก
2.1 5 > (ระดับความเกี่ยวของของการออกแบบชุมชนเมือง : ระดับต่ํา)
เป น ลั ก ษณะของงานจั ด ทํ า แผนผั ง เพื่ อ การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น นโยบาย และยุ ท ธศาสตร ที่
เกี่ยวของกับลักษณะของพื้นที่ ขนาดใหญ ในระดับภูมิภาค ประเทศ ภาค อนุภาค จังหวัด และ
เมือง โดยการจัดทําผังจะไดรับการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ตามความเหมาะสม ลําดับของผัง
จะเปนลักษณะที่ตอเนื่องกัน ซึ่งประกอบดวยผัง 3 ประเภทไดแก
1. ผังภาค
2. ผังอนุภาค
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3. ผังจังหวัด
นัก ออกแบบชุม ชนเมือง มีส ว นรว มในส ว นที่เ กี่ย วข อ งกับ นโยบายกว า ง ๆ
เกี่ยวกับการกระจายของกิจกรรมตาง ๆ วางนโยบายการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ การผสมผสาน
ระหวางการใชที่ดินดานตาง ๆ เปนคนวางผังในรายละเอียดของการออกแบบชุมชนเมือง เปนการ
กําหนดวางผังแนวความคิด ใหเปนรูปเปนราง รวมถึงการทําผังทางเลือกสําหรับการพิจารณา
2.2 5  (ระดับความเกี่ยวของของการออกแบบชุมชนเมือง :
ระดับกลาง-สูง) เปนลักษณะของงานจัดทําแผนผังเพื่อการกําหนดผังนโยบาย การใชประโยชน
ที่ดินประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะของพื้นที่ ในระดับจังหวัด พื้นที่เมือง สวนหนึ่งของเมือง
หรือพื้นที่เฉพาะ โดยการจัดทําผังจะไดรับการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ตามความเหมาะสมเพื่อ
กําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประเภท ความสูง เสนทางคมนาคม ในสวนไดแก ผังเมืองจังหวัดและ
ผังเมืองรวม สวนผังเมืองเฉพาะหรือผังพื้นที่เฉพาะจะนําขอกําหนดของผังเมืองรวมเพื่อกําหนโดย
ละเอียดของการออกแบบ การควบคุมการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ โดยลําดับของ
ผังจะเปนลักษณะที่ตอเนื่องกัน นโยบายที่ไดกําหนดในผังเมืองรวมและยอมเปนโอกาสทีม่ าตรฐาน
ในสวนที่เกี่ยวของกับการวางและจัดทําผังเฉพาะ ดังกลาวนี้จะกําหนดเกณฑในดานการออกแบบ
ชุมชนเมือง (Urban Design) ตอไป ซึ่งประกอบดวยผัง 3 ประเภทไดแก
1. ผังเมืองรวมจังหวัด (วาดวย พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518)
2. ผังเมืองเฉพาะและผังพื้นที่เฉพาะ (วาดวย พ.ร.บ. ผังเฉพาะ พ.ศ.2518)
นักออกแบบชุมชนเมือง มีสวนรวมในในการกําหนดนโยบายการใชประโยชน
ที่ดิน เกี่ยวกับการกระจายของกิจกรรมตาง ๆ การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ การผสมผสานระหวาง
การใชที่ดินดานตาง ๆ เปนคนวางผังในรายละเอียดของการออกแบบชุมชนเมือง ใหเปนรูปเปนราง
การกํ า หนดเกณฑ แนวทางในการออกแบบแนวทางในการนํ า ผัง ไปปฏิ บัติ รวมถึ ง การทํา ผั ง
ทางเลือกสําหรับการพิจารณา
2.3 5 ? (ระดับความเกี่ยวของของการออกแบบชุมชนเมือง : ระดับสูง)
เปนลักษณะของการวางผังการใชประโยชนที่ดิน ประเภทตาง ๆ การควบคุม การกําหนดพื้นที่
ตามมาตรฐานการผังเมือง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดระบุไว ซึ่งประกอบดวย ผัง 3
ประเภทไดแก
1. ผังองคการบริหารสวนตําบล
2. ผังตําบล
3. ผังชุมชน
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นักออกแบบชุมชนเมือง มีสวนรวมในในการกําหนดนโยบายการใชประโยชนที่ดิน
เกี่ยวกับการกระจายของกิจกรรมตาง ๆ การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ การผสมผสานระหวางการ
ใชที่ดินดานตาง ๆ เปนคนวางผังในรายละเอียดของการออกแบบชุมชนเมือง ใหเปนรูปเปนราง
การกํ าหนดเกณฑ แนวทางในการออกแบบแนวทางในการนํา ผังไปปฏิบัติ รวมถึ งการทํา ผัง
ทางเลือกสําหรับการพิจารณา นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดกฎเกณฑเพื่อควบคุมทองถิ่นและเทศ
บัญญัติทองถิ่น เพื่อใหผังไดดําเนินไปตามนโยบายทองถิ่นที่วางไว
3.  ! -#* !& #* ( 4#* >   
  : &- )
3.1 งานจัดรูปที่ดิน (วาดวย พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547)
3.1.1 งานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการจัดเตรียมแปลงที่ดินเพื่อกอสรางอาคาร
3.1.2 งานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.2 งานจัดสรรที่ดิน (วาดวย พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543)
3.2.1 งานโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการที่อยูอาศัย
3.2.2 งานโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการพาณิชย
3.2.3 งานโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
4.  !5 5 ' ( 4#* >   
 : &- )
4.1 ผังแมบทเพื่อพัฒนาพื้นที่ เชน ผังแมบทมหาวิทยาลัย ผังแมบทยาน
พหลโยธิน ผังแมบทยานมักกะสัน ผังแมบทชายทะเลเขาหลัก ผังแมบทเพื่อการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ฯลฯ
4.2 ผังแมบทเพื่อการอนุรักษ เชน ผังแมบทเพื่อการอนุรักษเมืองเกา ผังแมบท
เพื่อการอนุรักษโบราณสถานบานเชียง ฯลฯ
5.  4   5 Z  ( 4#* >   
  : &- )
5.1 งานโครงการพัฒนาพื้นที่
5.2 งานโครงการปรับปรุงและฟนฟูเมือง
5.3 งานโครงการอนุรักษพื้นที่
5.4 งานโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยแหงใหม
นอกจากนี้ยังรวมถึง งานตามลักษณะ ตามสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง เพื่อใหมี
ความสอดคลองกับกฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 (ดูบทที่ 2)
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6.  4 & > $ ]   ( 4#* >   
  :  -&- )
เปนลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสรางความเชื่อมั่นในการสรางองคประกอบของ
โครงสรางพื้นฐานที่มีขนาดใหญ
6.1 งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานของเมือง (Infrastructure
Design) เพื่อกระตุนการพัฒนา เสนอแนะแนวทางการลงทุน แกนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เกี่ยวกับการจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมถึงการปรับปรุง ฟนฟู ไดแก
ทอน้ํา ไฟฟา ประปา ถนน สวนสาธารณะ แมน้ํา คลอง เปนตน การวางองคประกอบของโรงเรียน
พิพิธภัณฑ การจัดระเบียบถนนและอาคาร การแบงสรรพื้นที่วางสาธารณะ การจัดวางแนวระบบ
ถนน ระบบทางสัญจร และขอกําหนดของการบริการเทศบาล
6.2 งานระบบการคมนาคมขนสงของเมือง (Transportation System) การจัดทํา
ขอกําหนดมาตรฐานระบบขนสง ใหเขากับความตองการทางสังคมและในวิธีการแบบใหม ซึ่งรวม
รูปแบบของเมืองและระบบคมนาคมเขาดวยกัน รวมถึงการวางระบบคมนาคมหลากรูปแบบในเมืองที่
มีขนาดตาง ๆ โดยอาศัยความรวมมือกับวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับเมือง (Civic Engineering) เชน
การวางระบบขนสงของเมือง (Mass transit) ระบบสัญจรทางเทายกระดับ (Sky walk) ฯลฯ
6.3 งานองคประกอบของชุมชนเมือง (Element of Urban Design) ประกอบดวย
งานศิลปะ ไดแก งานประติมากรรมรวมถึงงานจิตรกรรมฝาผนัง
ประกอบด ว ยวั ต ถุ ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข องเมื อ ง ได แ ก อนุ ส าวรี ย น้ํ า พุ หอ
นาฬิ ก า และเครื่อ งตกแต ง ถนนหนทาง รวมถึ ง การออกแบบวั ตถุตา ง ๆ ซึ่ง เปน ส ว นหนึ่ ง ของ
แผนงาน
7.  * } ( 4#* >     :  &- )
7.1 การเงินงบประมาณ การตลาด โครงการพัฒนาการลงทุน เชน อสังหาริมทรัพย
ที่อยูอาศัย ฯลฯ
7.2 การควบคุมและการกระตุน การตรวจสอบการออกแบบ (Design Review)
หรือการประเมินโครงการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และการใหคําปรึกษา
7.3 งานตรวจสอบและการประเมินโครงการ การตรวจสอบมาตรฐานงาน การ
ประเมินคุณภาพผลกระทบโครงการกอนและหลัง เสร็จสิ้นโครงการ
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7.4 งานประสานงานที่ เ กี่ ย วข อ งกับ วิ ช าชี พ การติ ด ต อ ประสานงานขอความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือใหการชวยเหลือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน การจัด
ประชุมการมีสวนรวมของประชาชน การเปนพยานในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการออกแบบชุมชน
เมืองหรือสถาปตยกรรมผังเมือง การเปนผูเจรจาตอรอง การเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบ
สิ่ง แวดล อ ม คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุฒิ และผู แ ทนองค ก รเอกชน ผู
พิจารณารายงาน ฯลฯ
ตารางที่ 10 แสดงลําดับลักษณะการปฏิบัติงานของนักออกแบบชุมชนเมือง

 3  
1. งานดานการศึกษา

2. งานการจัดทําแผนผัง
ระดับตาง ๆ
3. งานจัดรูปที่ดนิ และ
จัดสรรที่ดิน
4. งานจัดทําแผนและผัง
แมบท
5. งานโครงการวางผัง
พัฒนาเมือง

   |, 
- งานการศึกษาเบื้องตน
- งานการศึกษาความเหมาะสมหรือ
ความเปนไปได
- งานดานการสํารวจ
- ผังระดับกวาง
- ผังระดับกลาง
- ผังระดับเล็ก
- งานจัดรูปที่ดนิ
- งานจัดสรรที่ดิน
- ผังแมบทเพื่อพัฒนาพื้นที่
- ผังแมบทเพื่อการอนุรักษ
- งานโครงการพัฒนาพื้นที่
- งานโครงการปรับปรุงและฟนฟูเมือง
- งานโครงการอนุรักษพื้นที่
- งานโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยแหง
ใหม

4#* > 
 
ระดับกลาง-สูง
ระดับกลาง-สูง
ระดับกลาง-สูง
ระดับต่ํา
ระดับกลาง-สูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับกลาง-สูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
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ตารางที่ 10 (ตอ)

 3  

   |, 

6. งานโครงสรางพื้นฐาน - งานสาธารณูปโภคและ
ของเมือง
สาธารณูปการพื้นฐานของเมือง
- งานระบบคมนาคมขนสง
- งานองคประกอบของชุมชนเมือง
7. งานอื่น ๆ
- งานการเงินงบประมาณ
- งานการควบคุมตรวจสอบและการ
กระตุน
- งานตรวจสอบและประเมินโครงการ
- งานประสานงานที่เกีย่ วของกับ
วิชาชีพ

4#* > 
 
ระดับกลาง-สูง
ระดับกลาง-สูง
ระดับกลาง-สูง
ระดับกลาง-สูง
ระดับกลาง-สูง
ระดับกลาง-สูง
ระดับกลาง-สูง

& 44(?
โครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยนั้น หากมองถึงลักษณะการดําเนินการ
และผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้น ยังมิไดเกิดจากกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองอยางแทจริง หากคนหา
ตามลักษณะการแบงขอบเขตของโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบในตางประเทศนั้น ถือไดวา
โครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยยังไมมีความสมบูรณเทาใดนัก เนื่องจากผลกระทบ
จากปจจัยในการสงเสริ มใหเกิดขึ้นของโครงการออกแบบชุมชนเมืองในหลาย ๆ อยาง หลาย
โครงการตองหยุดชะงักและหลายโครงการกําลังดําเนินการกอสรางอยู ทั้งนี้ในบางโครงการ
ออกแบบชุมชนเมืองก็เขาขายลักษณะโครงการออกแบบชุมชนเมืองดวยความบังเอิญอาจเปน
โครงการออกแบบชุมชนเมืองขนาดเล็ก ๆ ที่คาบเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกและภูมิสถาปนิกซึ่งเปน
คนดําเนินการ ในโครงการที่เกี่ยวของกับระบบขนสงมวลชนของเมือง (Mass transit) ก็เปนหนาที่
ของนักผังเมืองและวิศวกรเกี่ยวกับเมือง ซึ่งอาจไมไดใชกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองในการ
เพิ่มความสมบูรณใหกับเมือง การปฏิบัติงานของนักออกแบบชุมชนเมืองไทยที่ผานมา มิไดมี
บทบาทที่เดนชัดในการเปนผูนําการพัฒนาเมือง การทํางานในปจจุบันจึงถูกจํากัดศักยภาพของ
วิชาชีพใหอยูในบริษัทที่ปรึกษาและผลผลิตของรายงานการศึกษาที่มิไดนําไปปฏิบัติ สําหรับ
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โครงการที่ไดรับการดําเนินการไปปฏิบัติก็จะแตกตางกับแนวคิดในระยะแรก ความคิดตาง ๆ
เหลานี้อาจจะไมไดรับการสานตอ เนื่องดวยแนวคิดตาง ๆ นั้นเกี่ยวของกับเมือง และเมืองตาง ๆ
นั้นตองใชเวลานานที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลง การออกแบบเหลานี้อาจไดรับการดําเนินการกับ
ความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตอบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไป แตก็ยังถือวาเปน
ผลที่เกิดขึ้นของโครงการออกแบบชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในเวลานั้น
การใช ศักยภาพของนักออกแบบชุมชนเมื องมีมากมายหลายอยาง ที่ จะชวยใหการ
พัฒนาเมืองมีความสมบูรณมากขึ้น เนื่องจากพื้นฐานสวนใหญที่มาจากวิชาชีพสถาปนิก ซึ่งใน
ตางประเทศนักออกแบบชุมชนเมืองมีบทบาทที่สําคัญอยางมาก ถือไดวาเปนผูนําแนวคิดการพัฒนา
เมืองและประสานงานกับวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเมืองเพื่อผลประโยชนแหงสาธารณะชน แตกตาง
กับประเทศไทยที่ถูกจํากัดศักยภาพทางวิชาชีพใหอยูในกรอบที่ไมชัดเจนระหวางความเปนสถาปนิก
หรือนักผังเมือง การพัฒนาวิชาชีพจึงควรเปนไปตามหลักแนวทางสากล เพื่อชวยสราง
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จากการศึกษาในบทที่ผานมา เราไดทราบถึงลักษณะของโครงการออกแบบชุมชนเมือง
ในประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบกับกรอบลักษณะงานออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ ทําใหเกิด
ความเข าใจถึ งขอบข ายลั กษณะการปฏิบั ติวิ ชาชี พการออกแบบชุ มชนเมื องจากผลผลิตที่เป น
รูปธรรม และเกิดคําถามตอไปวาโครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยที่ผานมา มีการพัฒนา
จากอดีตจนถึงปจจุบันเปนผลมาจากบุคลากรดานการออกแบบชุมชนเมืองหรือไม? นักออกแบบ
ชุมชนเมืองมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการออกแบบชุมชนเมืองตาง ๆ มากนอยแคไหน ในบทนี้จะ
เปนการกําหนดกระบวนการและวิธีการวิจัยภาคสนาม เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และการ
ทํางานจริงของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจั ยอันไดแก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก
ในการศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ แบ งวิ ธี การเก็ บข อมู ลภาคสนามเป น 2 ส วน ได แก การทํ า
แบบสอบถามและการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เนื่องจากความตองการในรายละเอียดและประเด็น
ตาง ๆ ของขอมูลที่แตกตางกัน ในบทนี้จะอธิบายแยกรายละเอียดเปนขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.4 การวิเคราะหขอมูล
4.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
  ','
 
ประชากรการวิจัยเรื่อง “บทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศ
ไทย” นั้น คือนักปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยทั้งหมด แตเนื่องจากการหา
ตัวกลุมประชากรทั้งหมดนั้นทําไดยาก เพื่อความเปนไปไดไดกําหนดกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางเปน นักออกแบบชุมชนเมืองใน
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ประเทศไทย และกํ าลั ง ปฏิ บั ติวิช าชีพ อยูใ นปจจุบันโดยการแบงบทบาทหลัก ของวิช าชีพ การ
ออกแบบชุมชนเมือง ตามภาคสวนของหนาที่การงานไดแบงออกเปน 3 กลุมตัวอยางดวยกัน
ไดแกคือ 1. กลุมการทํางานในภาคธุรกิจเอกชน 2. กลุมการทํางานในภาครัฐ 3. กลุมการทํางาน
ในภาคการศึกษาและองคกรวิชาชีพ เลือกสถานที่ทํางานที่ตั้ง อยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจากประชากรทั้งหมด
','
เนื่องจากผูวิจัยตองการเก็บรายละเอียดของขอมูล 2 ระดับ คือระดับขอมูลทั่วไปและ
ระดับขอมูลเชิงลึก ผูวิจัยจึงไดเลือกใชวิธีการเก็บขอมูล 2 วิธี คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
ถามถึงทัศนคติสําหรับผูที่จบการศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในที่ทํางานภาค
สวนตาง ๆ
เกณฑการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของประชากร จากจํานวน
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาด า นการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งทั้ ง หมด ตั้ ง แต ก ารเป ด หลั ก สู ต รจาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆนั้น มีประมาณ 1,034 คนซึ่งไดมาจากการประมาณการจํานวนการรับ
สมัครของแตละหลักสูตรจนถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 2552 เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาของผูวิจัยได
ทําการระบุพื้นที่ศึกษาเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนประชากรในพื้นที่
ศึกษา ประมาณ 500 คน โดยไดใชเกณฑการวิจัยการกําหนดกลุมตัวอยาง ตามตารางสําเร็จรูป
ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เมื่อคาคลาดเคลื่อนเปนรอยละ 10 หรือ 10% และสัดสวน
ประชากรเทากับ 0.5 1 ซึ่งจากจํานวนประชากร 500 คน จะไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 83
คน เพื่อใหคุณสมบัติของประชากรในกลุมตัวอยางตรงกับความตองการ และเปนตัวแทนของความ
คิดเห็นไดดีที่สุด ไดแบงตัวอยางออกเปน 3 กลุม ซึ่งไดอางอิงเปนสัดสวนดังนี้
กลุมที่ 1 ภาคธุรกิจเอกชน (แบบสอบถาม)
จํานวน 40-45 คน
กลุมที่ 2 ภาครัฐ (แบบสอบถาม)
จํานวน 40-45 คน
กลุมที่ 3 ภาคการศึกษาและองคกรวิชาชีพ (แบบสัมภาษณ) จํานวน 10 คน
รวม
83-100 คน
โดยมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา มีดังนี้
0

1

สุวิมล ติรกานันท, 2542, 155-156 อางถึงใน สิน พันธุพ ินิจ, เทคนิคการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, 2551), 135.
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1. 34" ! การศึกษาดานบทบาทการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองที่
อยูในภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะอยูในรูปแบบของบริษัทที่ปรึกษา (Consultant) โดยการใชเครื่องมือ
เปนแบบสอบถามกับกลุมผูปฏิบัติวิชาชีพและใหบริการวิชาชีพในปจจุบันจํานวนระหวาง 40-45 คน
โดยการสุมจํานวนกลุมตัวอยางและเลือกเฉพาะบริษัทผูที่มีคุณวุฒิดานการออกแบบชุมชนเมือง
จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซึ่งการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่ไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดย
สถานที่ทํางานตั้งอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน 86 บริษัท โดยใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยาง แบบอันตรภาคชั้น (Stratified Quota) คือ เลือก 50% จากกลุมตัวอยาง จึง
เหลือ 43 บริษัท ซึ่งมีรายชื่อ บริษัทที่ปรึกษาสามารถดูไดจากภาคผนวก ก รายชื่อบริษัท
2. 34 ] เปนการใชแบบสอบถาม นักออกแบบชุมชนเมืองหรือสถาปนิกผังเมือง
โดยการสุมกลุมตัวอยางเฉพาะผูที่มีคุณวุฒิดานการออกแบบชุมชนเมืองจากมหาวิทยาลัยตาง ๆที่
ทํางานอยูในหนวยงานราชการ ที่มีความเกี่ยวของดานวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองตาง ๆ
จํ า นวน 40-45 คน โดยสถานที่ ทํ า งานอยู ใ นเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดย
หนวยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวของ มีดังนี้
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง (สวนกลาง)
2. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (สวนภูมิภาค เฉพาะปริมณฑล)
3. สํานักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร
4. การเคหะแหงชาติ
5. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
6. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
7. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
8. ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
3. 34 )+ 4  # เนื่องจากภาคการศึกษาและองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของ ถือไดวามีบทบาทตอการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพโดยตรง ในสวนนี้จะใช
แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมือง และผูที่มบี ทบาทในวงการ
วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย จํานวน 10 ทาน โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก จากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองจํานวน 3 มหาวิทยาลัยและองคกรวิชาชีพจํานวน 2 หนวยงาน รวมถึงผูทรงคุณวุฒิ
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ระดับวุฒิ สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ในนามผูบริหารบริษัทดานการออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเทศไทย มีดังนี้
1. สถาบันการศึกษา ที่เปดสอนหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมือง
1.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.นพนันท ตาปนานนท คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.กําธร กุลชร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
นายอนุวัฒน การถัก คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
2. องคกรทางวิชาชีพ สภาสถาปนิกและสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย
นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา คณะกรรมการสภาสถาปนิก
นายเจตกําจร พรหมโยธี
นายกสมาคมสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย
3. ผูปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง (บริษัทเอกชน)
นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง/ผูบริหาร
บริษัท ครีเอทีฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง/ผูบริหาร
บริษัท เออรเบิ้นอารคิเต็คส จํากัด
4 * #*>  !
1. แบบสอบถาม (Quotation) โดยใชแบบสอบถามลักษณะเติมคําทางเลือกและคําถาม
ปลายเปด ทําใหเกิดความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และมีความเที่ยงตรงสูง สําหรับสอบถาม
นักออกแบบชุมชนเมืองที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งกําลังปฏิบัติวิชาชีพ
อยูในปจจุบันในระหวางการทําวิจัย ป พ.ศ. 2551-2552
2. แบบสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สําหรับสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ โดยจะตั้งประเด็นในการถามหลักในเนื้อหาที่ตองการทราบ ซึ่งจะ
ไดขอมูลที่เปนมุมมองของผูเชี่ยวชาญดานนั้น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดโครงรางคําถามสําหรับการสัมภาษณและสําหรับ
แบบสอบถามโดยใชโครงรางในลักษณะเดียวกัน โดยออกแบบคําถามในการสัมภาษณใหมี
รายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม ในประเด็นคําถามที่ตองการขอมูลเชิงลึก โดยไดกําหนด
ประเด็นคําถามออกเปน 4 ตอน เพื่อใหไดขอมูลในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และแบบปลายเปด (Open-Ended)
มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณดานการทํางาน ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) มีขอคําถามจํานวน 9 ขอ ซึ่งมีเกณฑในการประเมินคานําหนักของการประเมิน 4 ระดับในขอ
ที่ 3 และขอที่ 4 ดังนี้
ระดับการเปนผูปฏิบัติงานสวนที่เกี่ยวของ
คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
ไมเกี่ยวของ
กําหนดใหมีคาเทากับ 0 คะแนน
นอย
กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน
มาก
กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
มากที่สุด
กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาระดับการเปนผูปฏิบัติงานสวน
ที่เกี่ยวของ กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00-0.49
แปลความวา ไมมีความเกี่ยวของ
คะแนนเฉลี่ย 0.50-1.49
แปลความวา มีความเกี่ยวของนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49
แปลความวา มีความเกี่ยวของมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.00
แปลความวา มีความเกี่ยวของมากที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการทํางาน ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 15 ขอ ซึ่งมี
เกณฑในการประเมินคานําหนักของการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
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คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
ระดับความคิดเห็น
นอยที่สุด
กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน
นอย
กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
ปานกลาง
กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
มาก
กําหนดใหมีคาเทากับ 4 คะแนน
มากที่สุด
กําหนดใหมีคาเทากับ 5 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาระดับการเปนผูปฏิบัติงานสวน
ที่เกี่ยวของ กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.49
แปลความวา มีความพึงพอใจนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
1.50-2.49
แปลความวา มีความพึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย
2.50-3.49
แปลความวา มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
3.50-4.49
แปลความวา มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย
4.50-5.00
แปลความวา มีความพึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะ
ตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ปลายเปด (Open-Ended) มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลว
สรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่ง
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งหมด ใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview)
ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นตอวิชาชีพการออกแบบชุมชน
เมือง โดยทําการสรุปความที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นเชิงลึกที่ตองการทราบ
เพื่อจับใจความสําคัญในมุมมองของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบชุมชนเมือง
ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมถึงองคกรทาง
วิชาชีพโดยทําการสรุปความที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นเชิงลึกที่ตองการทราบ
เพื่อจั บ ใจความสํ า คั ญ ในมุ ม มองทีมีต อการควบคุม มาตรฐานการศึก ษาและการควบคุม ทาง
วิชาชีพ (รายละเอียดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูล ดูไดจาก ภาคผนวก ก)
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แยกเปน 2 สวน คือ 1. เปนขอมูลเบื้องตนเพื่อทําความเขาใจ 2. นําความรูจากขอ 1 ไป
ออกแบบแบบสอบถาม
1. % >-$ ,> *4 >!
1.1 ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการทํางาน ลักษณะงาน ประเภทโครงการดานการ
ออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ จากเอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งกฎหมายวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของดานการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย
1.2 ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท หนาที่ การทํางาน ของนักออกแบบชุมชนเมืองใน
หนวยงานราชการและเอกชนในประเทศไทย ที่เกี่ยวของกับการทํางานของผูที่มีคุณวุฒิทางดาน
การออกแบบชุมชนเมือง
1.3 ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดานการออกแบบชุมชน
เมืองของประเทศไทยในปจจุบัน
1.4 ศึกษารวบรวม วิเคราะห โครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย โดย
การแบงแยก ประเภท หมวดหมู รูปแบบและรายละเอียดตามลักษณะงานออกแบบชุมชนเมือง
1.5 ศึกษาวิเคราะห ปจจัย โครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศที่นักออกแบบ
ชุมชนเมืองไดมีสวนรวมในการทํางาน
2. 4 ->! > 1 &/
2.1 ออกแบบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพหลังสําเร็จการศึกษา การใชความรูความสามารถดานการออกแบบชุมชนเมือง
หนาที่และการทํางานในปจจุบัน
2.2 เก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสําคัญดาน
การออกแบบชุมชนเมืองในสังคมไทย และแบบสอบถามนักออกแบบชุมชนเมืองในสํานักงานและ
องคกรตาง ๆ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทํางานในปจจุบัน ตอการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชน
เมือง เพื่อรวบรวมผลตอบรับ ปญหา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เกิดขึ้น
2.3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางที่
ไดคัดเลือกไวเพื่อสรุปและอภิปรายผล
2.4 สรุปและเสนอแนะ แนวทางการแกปญหา การดําเนินการ การปรับปรุง และ
พัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองใหสอดคลองและเหมาะสมกับประเทศไทยตอไป
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วิเคราะหขอมูลแยกตาม ประเด็นคําถามที่กําหนดไวเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณดานการทํางาน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการทํางาน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นตอปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะ ตอการพัฒนาวิชาชีพ
การออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย
, #* 1 >-&/ 3&' ,  5->,&/
1. คุ ณ วุ ฒิ ด า นการศึ ก ษา ทํ า ให ท ราบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
ปริญญาโท บงบอกถึงสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีที่ตองการมาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ทางดานการออกแบบชุมชนเมืองและคุณวุฒิปริญญาตรีอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการ
ศาสตรดานการออกแบบชุมชนเมือง สําหรับผลิตบัณฑิตการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย
2. อายุการทํางาน ตําแหนงหนาที่ และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ทราบถึงประสบการณ
ในการทํางาน ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ และขอบเขตงานที่รับผิดชอบซึ่งแสดงถึง ความรูความสามารถ
ที่ไดรับการยอมรับตามคุณวุฒิการศึกษา รวมถึงบทบาทหนาที่สําคัญในองคกรโดยมาจากพื้นฐาน
ดานคุณวุฒิและประสบการณในการทํางานของตนเปนหลัก
3. ขอมูลเกี่ยวกับ องคกร/สํานักงาน ขอมูลองคกร/สํานักงาน ที่ใหบริการงาน ประเภท
ตาง ๆ ขอบเขตของการทํางาน เพื่อทราบถึงการบริการวิชาชีพและจํานวนบุคลากรเฉพาะทางที่ตรง
ตามคุณวุฒิสาขา จํานวนบุคลากรภายในสํานักงาน เพื่อการแยกประเภทและขนาดขององคกร
, #* 2 >-44(? #* & 1>   
1. ดานบทบาทหนาที่ในการทํางาน เปนปจจัยที่แสดงถึงการทํางานในสํานักงานหลัง
จบการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อเขาสูตลาดแรงงานที่ตรงตามสาขาวิชา ซึ่งจะบงบอกถึงลักษณะ
การทํางาน ในองคกร และการใชศักยภาพ ความรู ความสามารถเฉพาะทาง มาใชในการประกอบ
อาชีพ เปนหลัก หรือในสวนที่เกี่ยวของตาง ๆ ทางดานคุณวุฒิในตําแหนงที่ใกลเคียงหรือสอดคลอง
กับสาขาวิชา เปนตน
2. ดานการทํางานและลักษณะงาน บงบอกถึงการใชองคความรูดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองในการทํางาน การใชเทคนิค วิธีการ และกระบวนการการออกแบบชุมชนเมืองในการ
ทํ า งาน รวมถึ ง การมีโ อกาสใช ความคิ ด สร า งสรรคใ นการทํ า งาน และการแนะนํ า ชว ยเหลื อ
ถายทอดความรูดานการออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย
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3. ดานเงินเดือน เปนปจจัยที่บงบอกถึง การไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ ที่ไดรับและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติ การมีความรูความสามารถเฉพาะ
และความเหมาะสมในการปรับขึ้นเงินเดือนตามอายุและประสบการณในการทํางาน
4. ดานความสัมพันธในการทํางาน แสดงถึงปฏิสัมพันธในตางสาขาวิชา ที่ตองทํางาน
รวมกัน หลากหลายสาขา เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ รวมถึงความสัมพันธในการประสาน ความรู
ของหลากหลายสาขาวิชาเพื่อบูรณาการกับองคความรูดานการออกแบบชุมชนเมือง เขาไวดวยกัน
5. ดานความกาวหนาและการยอมรับ เปนปจจัยที่แสดงถึงความกาวหนาในอาชีพ
รวมถึงการพัฒนาความรู โอกาสเขารับการศึกษา อบรม และการยอมรับไววางใจในงานสําคัญซึ่ง
สามารถนํามาพิจารณาถึงความกาวหนาในการทํางาน ในระดับที่สูงขึ้น เมื่อมีประสบการณ
เพียงพอและไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ผูบริหาร ตามคุณวุฒิและความสามารถ
, #* 3 >-44(? #* 4,   
1. ทัศนคติตอการทํางานและขอบเขตของการปฏิบัติงาน มีความสําคัญตอการพัฒนา
วิชาชีพในวงกวาง โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาโดยตรง ทําใหทราบความตองการ ทัศนคติ วิชาชีพ
และความพึงพอใจในการทํางาน เพื่อการปรับปรุง แกไข ใหสอดคลองกับการทํางานตอไป
2. ความคิ ด เห็น ตอ องคก ร/สํ า นั ก งาน เป น ปจ จัย ที่แ สดงถึ ง แนวทางการพั ฒ นา
องคกรหรือสํานักงาน ใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิต ที่ตอบสนองตอความตองการของตลาด
เศรษฐกิจและสังคม
, #* 4 >-#*44(? ,'0.(    >&  
,' Z #     
1. ความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน สามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การแกปญหา โดยมาจากหลากหลายความคิดในวิชาชีพ เพื่อพิจารณาปญหาของการทํางานใน
ปจจุบัน
2. ความคิดเห็นแนวทางและขอเสนอแนะการพัฒนาวิชาชีพ เปนปจจัยพิจารณาถึง
ความคิดเห็นในการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ตอการทํางานในปจจุบัน ใหเปนที่
รูจักในสังคมไทย
3. นําขอมูลแตละกลุมตัวอยางมาวิเคราะห และทําการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น
เพื่อใหไดผลวิเคราะหจากการรวบรวมขอมูล โดยอาศัยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ใชใน
การศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
3.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลตรงสวนนี้ จะวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยใชการวิเคราะหเชิงบรรยายเปนหลัก เนื่องจากขอมูลเปน ขอมูล
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ความคิดเห็นและประสบการณสวนตัวของผูใหสัมภาษณและผูตอบแบบสอบถาม ในสวนแสดง
ความคิดเห็นแบบเขียนบรรยาย ซึ่งเปนขอมูลเชิงลึก ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่แทจริง
3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ จะใชการนําคาความถี่ในการตอบแบบสอบถาม มาแจก
แจงเพื่อประกอบการวิเคราะห โดยในการวิจัยไดเลือก การใหระดับคาคะแนน (Rating Scale)
เขามาใชในการเก็บขอมูลทางสถิติ และการใชโปรแกรม SPSS ในการชวยอํานวยความสะดวกใน
การเก็บขอมูลและคาสถิติตาง ๆ รวมถึงวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
&/,#*>  4 ( >-
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยไดนําขอมูล
จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาเปลี่ยนเปนรหัสตัวเลข (Code) แลวบันทึกลงโปรแกรม เพื่อ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตามลําดับ 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การคํ า นวณหาข อ มู ล สถานสภาพส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถามจาก
แบบสอบถามตอนที่ 1 ที่ มี ลั ก ษณะเป น แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช วิ ธี ก ารหา
คาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
2. การคํานวณหาขอมูลตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณดานการทํางาน
จําแนกตามลักษณะการทํางานประเภทตาง ๆ แตละหัวขอ ใชวิธีการหาคาความถี่แบบสองทาง
(Cross tabs) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
3. การคํานวณหาขอมูลตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการทํางาน จําแนก
ตามลักษณะความคิดเห็นดานตาง ๆ ใชวิธีการหาคาความถี่แบบสองทาง (Cross tabs) แลวสรุป
ออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
4. การคํานวณหาขอมูลตอนที่ 4 ความคิดเห็นตอปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะ
ตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ในประเทศไทย โดยจําแนกตามลักษณะความ
คิดเห็นดานตาง ๆ 4 ดานและขอเสนอแนะ ใชวิธีการหาคาความถี่ แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ
(Percentage)
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ภาพที่ 29 แสดงวิธีการดําเนินการวิจัย

#* 5
5 4 ( >-
การวิเคราะหและการนําเสนอผลของการวิจัยเรื่อง “บทบาทและการทํางานของนัก
ออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย” นี้ การนําเสนอผลการวิจัยเรื่องนี้ในรูปแบบตารางประกอบ
คําบรรยาย และภาพประกอบคําบรรยาย โดยในบทที่นี้ไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน
2 สวน คือ
1. ผลการวิเคราะหขอมูล (แบบสอบถามทั่วไป)
2. ผลการวิเคราะหขอมูล (แบบสัมภาษณเชิงลึก)
!  ,' #*? >-
ประเภทกลุมตัวอยางประชากรแบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะเครื่องมือการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามทั่วไปและแบบสัมภาษณเชิงลึก จากการสงแบบสอบถามจํานวน 150 ชุด โดย
ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด 84 ชุด จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 84 คน ซึ่งเปนจํานวนที่มีขนาด
ตามที่ไดระบุจํานวนกลุมตัวอยางไว และจากการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 10 ทาน โดยใชลักษณะของการสัมภาษณแบบตัวตอตัว รวมเปนกลุมตัวอยางในการเก็บ
ขอมูลทั้งหมด 94 คน
5 4 ( >- (&/*)
ลําดับตอไปนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลของการวิจัยโดยเรียงลําดับการนําเสนอ ทั้ง 4
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณดานการทํางาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการทํางาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะ ตอ
การพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ในประเทศไทย

145

146
, #* 1 5 4 ( >-#*&/ 3&' 44  5->,&/
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเปนตรวจสอบรายการ (Check List) และขอคําถามปลายเปด (Open View) จํานวน
11 ขอ ดังตารางที่ 7 ถึง ตารางที่ 41 โดยแสดงขอมูลดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานเพศ

ชาย
หญิง


! 
53
31
84

>
63.1
36.9
100.0

แผนภูมิที่ 1 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ
จากตารางที่ 11 และแผนภูมิที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดแก เพศชาย
คิดเปนรอยละ 63.1 ที่เหลือไดแก เพศหญิง คิดเปน รอยละ 36.9
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานอายุ

ชวงอายุระหวาง 22-25 ป
ชวงอายุระหวาง 26-30 ป
ชวงอายุระหวาง 31-35 ป
ชวงอายุระหวาง 36-40 ป
ชวงอายุระหวาง 41-45 ป
ชวงอายุมากกวา 46 ปขึ้นไป


! 
11
37
9
8
2
17
84

>
14.0
44.0
10.0
9.5
2.3
20.2
100.0

แผนภูมิที่ 2 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ
จากตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง
26-30 ป คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต 46 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 20.2 และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 22-25 ป คิดเปนรอยละ 14.0
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใน
ดานระดับการศึกษา
 )+
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก


! 
21
61
2
84

>
25.0
73.0
2.0
100.0

แผนภูมิที่ 3 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานระดับการศึกษา
จากตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 73.0 รองลงมา คือ ศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.0 และ
ศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.0
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม
ในดานสาขาวิชา
& 
สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน
การออกแบบชุมชนเมือง
การวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
การวางผังเมือง
Urban Design & Planning
Architecture
อื่น ๆ ในประเทศ
อื่น ๆ ในตางประเทศ


! 
21
46
4
3
1
1
1
2
5
84

>
25.0
55.0
5.0
4.0
1.2
1.2
1.2
2.4
5.0
100.0

แผนภูมิที่ 4 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานสาขาวิชาที่จบการศึกษา
จากตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียนสาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมือง คิดเปนรอยละ 55.0 รองลงมา คือ เรียนสาขาวิชาสถาปตยกรรมเมือง
และชุมชน คิดเปนรอยละ 25.00 และ เรียนสาขาวิชาอื่น ๆ ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 6.00
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานสถาบันที่จบการศึกษา
&/
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในตางประเทศ


! 
4
1
47
3
21
1
7
84

>
5.0
1.2
56.0
3.6
25.0
1.2
8.0
100.0

แผนภูมิที่ 5 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานสถาบันที่จบการศึกษา
จากตารางที่ 15 และแผนภู มิ ที่ 5 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมา คือ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คิดเปนรอยละ 25.0 และ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 8.0
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานตําแหนง/หนาที่รับผิดชอบ
,( ' /( > #* 5
สถาปนิก
นักออกแบบชุมชนเมือง
นักผังเมือง
อาจารย
ผูบริหาร
นักวิจัย/ผูชว ยวิจัย
ไมระบุอาชีพ


! 
39
7
17
3
9
8
1
84

>
46.4
8.3
20.2
3.6
10.7
9.5
1.2
100.0

แผนภูมิที่ 6 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานตําแหนง/หนาที่รับผิดชอบ
จากตารางที่ 16 และแผนภูมิที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนง/
หนาที่รับผิดชอบ คือ สถาปนิก คิดเปนรอยละ 46.4 รองลงมา คือ ตําแหนง/หนาที่นักผังเมือง คิด
เปนรอยละ 20.2 และ ตําแหนง/หนาที่ผูบริหาร คิดเปนรอยละ 10.7
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานหนวยงาน/องคกรที่ทํางาน
( '  / 4 #* 
ภาคธุรกิจเอกชน
ภาครัฐ
ไมระบุหนวยงาน


! 
40
41
3
84

>
47.6
48.8
3.6
100.0

แผนภูมิที่ 7 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานหนวยงาน/องคกรที่ทํางาน
จากตารางที่ 17 และ แผนภูมิที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานหนวยงาน
ภาครัฐ คิดเปนรอยละ 48.8 โดยมีความใกลเคียงกับผูที่ทํางานภาคธุรกิจเอกชน คิดเปนรอยละ 47.6
และมีผูที่ไมระบุหนวยงาน/องคกรที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 3.6
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานจํานวนบุคลากรในหนวยงาน/องคกรที่ทํางาน
!  4  ( '   / 4 #* 
นอยกวา 20 คน
21- 40 คน
41-60 คน
มากกวา 60 คน


! 
46
11
6
21
84

>
55.0
13.0
7.0
25.0
100.0

แผนภูมิที่ 8 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดาน!  4 $ (
ในหนวยงาน/องคกรที่ทํางาน
จากตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 8 พบวา จํานวนบุคลากรในหนวยงาน/องคกรที่ทํางาน
สวนใหญ จํานวนนอยกวา 20 คน คิดเปนรอยละ 55.0 จํานวนบุคลากรรองลงมา คือ มากกวา
60 คน คิดเปนรอยละ 25.0 และจํานวนบุคลากร 21- 40 คน คิดเปนรอยละ 13.0
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานจํานวนนักออกแบบชุมชนเมืองในหนวยงาน/องคกรที่ทํางาน
!   
 ( '  / 4 #* 
นอยกวา 5 คน
6-15 คน
16-20 คน
มากกวา 20 คน


! 

>

66
10
7
1
84

79.0
12.0
8.0
1.0
100.0

แผนภูมิที่ 9 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานจํานวนนักออกแบบ
ชุมชนเมืองในหนวยงาน/องคกรที่ทํางาน
จากตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 9 พบวา จํานวนนักออกแบบชุมชนเมืองในหนวยงาน/
องคกรที่ทํางานสวนใหญ จํานวนนอยกวา 5 คน คิดเปนรอยละ 79.0 รองลงมา คือ นักออกแบบ
ชุมชนเมือง จํานวน 6-15 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และ นักออกแบบชุมชนเมือง จํานวน 16-20
คน คิดเปนรอยละ 8.0
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ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานประสบการณในการทํางาน
 & 1   
นอยกวา 2 ป
2-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
มากกวา 20 ป
ไมระบุ


! 
22
25
23
3
10
1
84

>
26.2
29.8
27.4
3.6
12.0
1.0
100.0

แผนภูมิที่ 10 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานประสบการณในการทํางาน
จากตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
ในการทํางาน 2-5 ป คิดเปนรอยละ 29.8 รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป คิด
เปนรอยละ 27.4 และมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 2 ป คิดเปนรอยละ 26.2
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ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและคารอยละความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานคํา
ที่ใชเรียกวิชาชีพ
4#*> ##
สถาปตยกรรมผังเมือง
การออกแบบชุมชนเมือง
อื่น ๆ
ไมระบุ


! 
17
49
14
4
84

>
20.2
58.3
16.7
4.8
100.0

แผนภูมิที่ 11 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานคําที่ใชเรียกวิชาชีพ
จากตารางที่ 21 และแผนภูมิที่ 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยากใหใช
คํ า ว า การออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง เรี ย กชื่ อวิ ช าชี พ คิ ดเป น ร อ ยละ 58.3 รองลงมา คื อ ใช คํ า ว า
สถาปตยกรรมผังเมือง เรียกชื่อวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 20.2 และใชคําเรียกอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 16.7
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, #* 2 5 4 ( >-44(? #* & 1>   
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณดานการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) มีจํานวน 4 ขอ โดยแบง
ออกเปนรายดานดังตารางที่ 5.12 ถึง ตารางที่ 5.16 โดยแสดงขอมูลดังนี้
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับประสบการณดานการทํางานของผูต อบแบบสอบถาม
ตามประเภทโครงการและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
 3  ชุมชนเมือง
เมืองใหม (New Town)
อาณาเขต/พื้นที่ (Precincts)
การออกแบบวางระบบโครงสรางพืน้ ฐาน
งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ


!  (4  )
36
303
222
65
626

>
5.7
48.4
35.4
10.3
100.0

แผนภูมิที่ 12 แสดงประสบการณดานการทํางานของผูตอบแบบสอบถามตามประเภทโครงการ
และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
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จากตารางที่ 22 และแผนภูมิที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
ด านอาณาเขต/พื้นที่ จํ านวน 303 โครงการ คิ ดเป นร อยละ 48.4 รองลงมา คื อ งานด า นการ
ออกแบบวางระบบโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 222 โครงการ คิดเปนรอยละ 35.4 และงานในดาน
อื่น ๆ จํานวน 65 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.3
ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ
ประเภทงานออกแบบชุมชน เมืองใหม (New Town) ของผูตอบแบบสอบถาม
4|,
 3   
 (' (New Town)
เมืองใหมโดยรัฐ
เมืองใหมแบบบริษัทเมือง
เมืองใหมตามคําสั่งอื่นๆ
อื่นๆ


! 

>

18
6
7
5
36

50.0
16.6
19.4
13.4
100.0

แผนภูมิที่ 13 แสดงประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ ประเภทงานออกแบบชุมชน
เมืองใหม (New Town) ของผูตอบแบบสอบถาม

159
จากตารางที่ 23 และแผนภูมิที่ 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
การปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ ประเภทงานออกแบบชุมชนเมืองใหม (New Town) ในโครงการ
ประเภทเมืองใหมโดยรัฐ คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา คือ โครงการเมืองใหมตามคําสั่งอื่น ๆ
คิดเปนรอยละ 19.4 และ โครงการเมืองใหมแบบบริษัทเมือง คิดเปนรอยละ 16.6
ตารางที่ 24 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ
ประเภทงานออกแบบชุมชน อาณาเขต/พื้นที่ (Precincts) ของผูตอบแบบสอบถาม
4|,
 3   
1 ,/$ #* (Precincts)
พัฒนายานธุรกิจ-พาณิชยกรรม
พัฒนาเมืองใหม –ในเมืองเดิม
การฟน ฟูชมุ ชนเมือง
การรักษาสภาพทางประวัตศิ าสตรและ
การสรางชุมชนเมืองขึน้ มาใหม
ที่พกั อาศัยรวม
การพัฒนาบริเวณชานเมือง
สถาบัน
บริเวณพืน้ ที่รมิ น้ํา
อื่น ๆ


! 

>

42
27
51

13.8
8.9
16.8

35

11.5

43
32
17
49
7
303

14.1
10.5
5.6
16.1
2.3
100.0
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แผนภูมิที่ 14 แสดงประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ ประเภทงานออกแบบชุมชน
อาณาเขต/พื้นที่ (Precincts) ของผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 24 และแผนภูมิที่ 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
การปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ ประเภทงานออกแบบชุมชน อาณาเขต/พื้นที่ ในโครงการประเภท
การฟนฟูชุมชนเมือง คิดเปนรอยละ 16.8 รองลงมา คือ โครงการประเภทที่พักอาศัยรวม คิดเปน
รอยละ 14.1 และโครงการประเภทพัฒนายานธุรกิจ-พาณิชยกรรม คิดเปนรอยละ 13.8
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ
ประเภทงานออกแบบชุมชน การออกแบบวางระบบโครงสรางพืน้ ฐาน
(Infrastructure Design) ของผูตอบแบบสอบถาม
4|,
 3   
! 
  4 & > $ ]
โครงสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
33
ระบบถนน
46
ระบบการขนสงคมนาคม
33
ระบบการสัญจรทางเทา
52
พื้นที่วา งสาธารณะ
55
อื่น ๆ
3
222


>
14.8
20.7
14.8
23.4
24.7
1.3
100.0

แผนภูมิที่ 15 แสดงประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ ประเภทงานออกแบบชุมชนการ
ออกแบบวางระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Design) ของผูตอบแบบสอบถาม
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จากตารางที่ 25 และแผนภูมิที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
การปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ ประเภทงานออกแบบชุมชน การออกแบบวางระบบโครงสราง
พื้นฐาน (Infrastructure Design) ในโครงการประเภทพื้นที่วางสาธารณะ คิดเปนรอยละ 624.7
รองลงมา คือ โครงการประเภทระบบการสัญจรทางเทา คิดเปนรอยละ 23.4 และ โครงการประเภท
ระบบถนน คิดเปนรอยละ 20.7
ตารางที่ 26 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ
ประเภทงานออกแบบชุมชนในงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (Miscellaneous) ของผูตอบ
แบบสอบถาม
4|,
 3   
 ?,?* }
ศิลปะของชุมชนเมือง
ปรับปรุงภูมิทศั นชุมชนเมือง
อื่น ๆ


! 

>

8
56
1
65

12.3
86.1
1.2
100.0

แผนภูมิที่ 16 แสดงประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ ประเภทงานออกแบบชุมชนใน
งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (Miscellaneous) ของผูตอบแบบสอบถาม
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จากตารางที่ 26 และแผนภูมิที่ 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
การปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ ประเภทงานออกแบบชุมชน งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (Miscellaneous)
ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนเมือง คิดเปนรอยละ 86.1 รองลงมา คือ โครงการประเภทศิลปะ
ชุมชนเมือง คิดเปนรอยละ 12.3 และงานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 1.2
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โครงการที่ เ คยปฏิ บั ติ ง านของผู ต อบ
แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) มีจํานวน 2 ขอ โดยแบง
ออกเปนรายดานดังตารางที่ 5.17 ถึง ตารางที่ 5.18 โดยแสดงขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 27 แสดงจํ า นวนและค า ร อ ยละเกี่ ย วกั บ โครงการที่ เ คยปฏิ บั ติ ง านของผู ต อบ
แบบสอบถาม ประเภทงานจัดทําแผนผังระดับตาง ๆ
4|,
 3  
 !5 5 ,' }
ผังประเทศ
ผังภาค
ผังอนุภาค
ผังจังหวัด
ผังเมืองรวมจังหวัด
งานจัดรูปที่ดนิ
งานจัดสรรที่ดิน
อื่น ๆ


! 

>

5
9
19
17
33
23
34
21
161

3.1
5.5
11.8
10.5
20.4
14.2
21.1
13.0
100.0
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แผนภูมิที่ 17 แสดงโครงการที่เคยปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม ประเภทงานจัดทําแผนผัง
ระดับตาง ๆ
จากตารางที่ 27 และแผนภูมิที่ 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยปฏิบัติงาน
ตามโครงการงานจัดสรรที่ดิน คิดเปนรอยละ 21.1 รองลงมา คือ เคยปฏิบัติงานตามโครงการผัง
เมืองรวมจังหวัด คิดเปนรอยละ 20.4 และเคยปฏิบัติงานตามโครงการงานจัดรูปที่ดิน คิดเปน
รอยละ 14.2
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับโครงการที่เคยปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทงานบริการอื่น ๆ
4|,
 3  
    * }
งานการเงินงบประมาณ

! 

>

23

29.1
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งานควบคุมตรวจสอบและประเมินโครงการ
งานประสานงานที่เกีย่ วของกับวิชาชีพ
อื่น ๆ


19
34
3
79

24.0
43.0
3.7
100.0

แผนภูมิที่ 18 แสดงโครงการที่เคยปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม ประเภทงานบริการอื่น ๆ
จากตารางที่ 28 และแผนภูมิที่ 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยปฏิบัติงาน
ตามโครงการประสานงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมา คือ เคยปฏิบัติงาน
ตามโครงการการเงินงบประมาณ,การพัฒนาการลงทุน,การตลาด คิดเปนรอยละ 29.1 และเคย
ปฏิบัติงานตามโครงการงานควบคุมตรวจสอบและประเมินโครงการ คิดเปนรอยละ 24.0
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพรวมงานออกแบบชุ ม ชนเมื อ งที่
รับผิดชอบของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามประเภทมาตรวัดคา ดังตารางที่ 5.19 ถึง
ตารางที่ 5.20 โดยแสดงขอมูลดังนี้
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ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมงาน
ออกแบบชุมชนเมืองที่รับผิดชอบ > $ ,        5
ของผูตอบแบบสอบถาม
$ ,        5
(Planning Process)

x

S.D.



การยืน่ ขอเสนอโครงการ

2.29

1.11

มาก

การกําหนดขอบเขตโครงการ แผนงานการศึกษา
ทั้งโครงการ

2.10

.977

มาก

การเก็บรวบรวมขอมูล ภาคเอกสาร

2.14

.959

มาก

2.31

.864

มาก

2.26

.852

มาก

2.12

.911

มาก

2.01

.988

มาก

2.19

.857

มาก

2.26

.920

มาก

การพัฒนาทางเลือก วางผังและออกแบบรายละเอียด

2.10

.939

มาก

การเสนอแนะแนวทางและการนําแผนผังไปปฏิบัติ

2.10

.939

มาก

การประชุมการมีสวนรวมของประชาชน

2.15

.976

มาก

2.16

.941

มาก

การศึกษาสภาพทั่วไปของทีต่ ั้งโครงการและ
การสํารวจพืน้ ที่
การวิเคราะหขอ มูลและการประเมินขอมูล
เพื่อการวางผัง
การสังเคราะหขอมูล
การกําหนดวิสยั ทัศน บทบาท หนาที่ นโยบาย
และความตองการ
การกําหนดกรอบแนวความคิดในการวางและ
จัดทําแผนผัง
การกําหนดโปรแกรมและการวางผังออกแบบ
สรางทางเลือก
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แผนภูมิที่ 19 แสดงภาพรวม ดานขั้นตอนการทํางานกระบวนการวางผังของผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 29 และแผนภูมิที่ 19 พบวา ขั้นตอนการทํางานในกระบวนการวางผัง
สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม ใน 3 ลําดับแรก คือ การศึกษาสภาพทั่วไปของที่ตั้งโครงการและ
การสํารวจพื้นที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 รองลงมา คือ การยื่นขอเสนอโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.29 และการกําหนดโปรแกรมและการวางผังออกแบบ สรางทางเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.26
โดยจัดอยูในเกณฑระดับมากทั้งหมด และมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.16 จัดอยูในเกณฑมาก
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ตารางที่ 30 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมงาน
ออกแบบชุมชนเมืองที่รับผิดชอบ > $ ,       
  ของผูตอบแบบสอบถาม

1.

2.

3.

4.
5.

6.

$ ,       
S.D.

x
  (Urban Design Process)
การเก็บรวบรวมขอมูล (inventory)
เอกสาร
2.15
.988
มาก
สํารวจภาคสนาม
2.19
.911
มาก
การวิเคราะหขอ มูล (Analysis)
วิเคราะหที่ตงั้ โครงการ (Site Analysis)
2.27
.812
มาก
วิเคราะหระบบนิเวศ (Ecological Analysis)
1.83
1.06
มาก
การวิเคราะหความเปนไปไดของผิวพืน้ ดิน
2.10
1.47
มาก
(Potential Surface Analysis) (PSA)
การวิเคราะห จากประสบการณหรือ
1.94
.961
มาก
การสังเกต(Empirical Analysis)
การทําแผนทีท่ างภูมิศาสตร (GIS)
1.77
1.25
มาก
การวิเคราะห SWOT
1.92
1.00
มาก
การคาดการณอนาคต (Projection)
สถิติ
1.83
1.22
มาก
แบบจําลอง (Model)
2.00
1.26
มาก
การกําหนดนโยบาย ความมุง หมาย วัตถุประสงค (Policy, Goal, Objective, Target)
การสังเคราะห
1.93
.954
มาก
การเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (Proposal) การวางผังออกแบบ (Planning & Design)
มาตรฐานในการวางผังและออกแบบ
2.05
.877
มาก
การสรางทางเลือก
2.07
.803
มาก
การใชความคิดริเริ่มสรางสรรคแกปญหา
2.07
.833
มาก
การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation)
การบริหารแผนงานโครงการ (Phasing)
1.90
1.01
มาก
การควบคุมและเสนอแนะ
1.90
.952
มาก
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ตารางที่ 30 (ตอ)
$ ,       
  (Urban Design Process)
7. การประเมินผล (Evaluation)
เทคนิคการประเมินผล


x

S.D.



1.81
1.94

1.26
1.04

มาก
มาก

แผนภูมิที่ 20 แสดงภาพรวมดานขั้นตอนการทํางานกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองของผูตอบ
แบบสอบถาม
จากตารางที่ 30 และแผนภูมิที่ 20 พบวา ขั้นตอนการทํางานในขั้นตอนการทํางาน
กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง สวนใหญของผูตอบแบบสอบถามใน 3 ลําดับแรก คือ ดานการ

170
วิเคราะหขอมูล (Analysis) ไดแก วิเคราะหที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.27
รองลงมา คือ ดานการเก็บรวบรวมขอมูล (inventory) ไดแก สํารวจภาคสนาม มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.19 และงานดานเอกสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15 โดยจัดอยูในเกณฑระดับมากทั้งหมด และมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 1.94 จัดอยูในเกณฑมาก
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในความความคิดเห็นวายังมี
ขั้ น ตอนใดอี ก บ า งนอกเหนื อ จากตารางข า งต น ที่ เ ป น หน า ที่ โ ดยตรงหรื อ หน า ที่
สนับสนุนของนักออกแบบชุมชนเมือง
$ , * } #* ( !( >#*
ไมมี
มี
ไมระบุ


! 
27
37
20
84

>
32.1
44.0
23.8
100.0

แผนภูมิที่ 21 แสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขั้นตอนอื่น ๆ นอกเหนือจากตารางขางตน ที่เปน
หนาที่โดยตรงหรือหนาที่สนับสนุนของนักออกแบบชุมชนเมือง
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จากตารางที่ 31 และแผนภูมิที่ 21 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามี
ขั้นตอนที่นอกเหนือจากหนาที่ คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวายังไม
มีขั้นตอนที่นอกเหนือจากหนาที่ คิดเปนรอยละ 32.1 และผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุคําตอบ
คิดเปนรอยละ 23.8
ตารางที่ 32 แสดงจํานวนและคารอยละของสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูตอบ
แบบสอบถาม

*& 
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาผังเมือง
สาขาสิ่งแวดลอม
สาขาสังคมศาสตร
สาขาวิศวกรรมศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตร
สาขาภูมิศาสตร
สาขาสํารวจ
สาขาบริหารการจัดการ
สาขานิติศาสตร
สาขาการศึกษาศาสตร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาธรณีวทิ ยา
อื่น ๆ
สาขาอุตุนิยมวิทยา
สาขาสาธารณสุข
สาขาจิตวิทยา

#* >  |, 
! 
> 
72
69
64
64
63
51
51
50
42
31
29
27
20
14
10
10
8

10.6
10.2
9.4
9.4
9.3
7.5
7.5
7.4
6.2
4.5
4.2
4.0
2.9
2.0
1.4
1.4
1.1
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แผนภูมิที่ 22 แสดงสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 32 และแผนภูมิที่ 22 พบวา สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
ผูตอบแบบสอบถามใน 3 ลําดับแรก คือ สาขาสถาปตยกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 10.6
รองลงมา คือ สาขาผังเมือง คิดเปนรอยละ 10.2 และสาขาสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 9.4
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ตารางที่ 33 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามดานระยะเวลาในการดําเนินการ
ของรายงานการศึกษาตั้งแตยื่นเสนอโครงการจนถึงฉบับสมบูรณ
    
0-1ป
1-2 ป
2-3 ป
มากกวา 3 ป


!  (4 )
22
32
25
5
84

>
26.1
38.0
29.7
5.9
100.0

แผนภูมิที่ 23 แสดงด า นระยะเวลาในการดํ า เนิ น การของรายงานการศึ ก ษาตั้ ง แต ยื่ น เสนอ
โครงการจนถึงฉบับสมบูรณ
จากตารางที่ 33 และ แผนภูมิที่ 23 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชระยะเวลา
ในการดําเนินการของรายงานการศึกษาตั้งแตยื่นเสนอโครงการจนถึงฉบับสมบูรณ 1-2 ป คิดเปน
รอยละ 38.0 รองลงมา คือ ใชระยะเวลา 2-3 ป คิดเปน รอยละ 29.7 และใชระยะเวลา 0-1 ป
คิดเปน รอยละ 26.1
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ตารางที่ 34 แสดงจํ า นวนและค า ร อ ยละของจํ า นวนผู ต อบแบบสอบถามที่ ใ ช มู ล ค า จั ด จ า ง
โครงการที่จนเสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ

-4'!4   
0-5 ลานบาท
5-10 ลานบาท
10-15 ลานบาท
15-20 ลานบาท
20-30 ลานบาท
มากกวา 30 ลานบาทขึน้ ไป
อื่น ๆ

4   
!  (4 )
>
37
30.3
33
27.0
17
13.9
9
7.3
8
6.5
13
10.6
5
4.0

แผนภูมิที่ 24 แสดงดานมูลคาจัดจางโครงการที่จนเสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ
จากตารางที่ 34 และแผนภูมิที่ 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีมูลคาจัดจาง
โครงการที่จนเสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 37 คน ที่ใชมูลคาการจัดจางอยูที่ 0-5 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมา คือ มีมูลคาจัดจางอยูที่ 5-10 ลานบาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ
27.0 และมีมูลคาจัดจางอยูที่ 10-15 ลานบาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.9
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ตารางที่ 35 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามดานจํานวนโครงการที่จัดทําจน
เสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ

-4'!4   
0-5 ลานบาท
5-10 ลานบาท
10-15 ลานบาท
15-20 ลานบาท
20-30 ลานบาท
มากกวา 30 ลานบาทขึน้ ไป

4   
!  (4  )
>
154
52.7
52
17.8
36
12.3
10
3.4
15
5.1
25
8.5

แผนภูมิที่ 25 แสดงดานจํานวนโครงการที่จัดทําจนเสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ
จากตารางที่ 35 และแผนภูมิที่ 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวน
โครงการที่จัดจางจนเสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ 154 โครงการ มูลคาการจัดจาง 0-5 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมา คือ 52 โครงการ มูลคาการจัดจาง 5-10 ลานบาท คิดเปนรอยละ
17.8 และ 36 โครงการ มูลคาการจัดจาง 10-15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.3
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ตารางที่ 36 แสดงจํ า นวนและคา รอ ยละของผู ต อบแบบสอบถามด า นเจ า ของโครงการและ
สัดสวนในความรับผิดชอบ
 &&'  4  5
 3( '  
! 
ราชการ
55
รัฐวิสาหกิจ
14
เอกชน-นิติบุคคล-ประเทศไทย
24
เอกชน-นิติบุคคล-ตางประเทศ
14
เอกชน-บุคคล-คนไทย
19
เอกชน-บุคคล-คนตางชาติ
7

>
41.3
10.5
18.0
10.5
14.2
5.2

แผนภูมิที่ 26 แสดงดานเจาของโครงการและสัดสวนในความรับผิดชอบ
จากตารางที่ 36 และแผนภูมิที่ 26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญมี เ จ า ของ
โครงการและสัดสวนในความรับผิดชอบในหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมา คือ
หนวยงานเอกชน-นิติบุคคล-ประเทศไทย คิดเปนรอยละ 18.0 และหนวยงานเอกชน-บุคคลคนไทย คิดเปนรอยละ 14.2
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ผลการวิเ คราะหข อ มูล ความคิด เห็น เกี ่ย วกับ ทัศ นคติใ นการทํ า งานของผู ต อบ
แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามประเภทมาตรวัดคา โดยแบงขอมูลออกเปนรายดาน ตามตารางที่
5.27 ถึงตารางที่ 5.29 ดังนี้
ตารางที่ 37 แสดงจํานวนและคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทัศนคติในการ
ทํางาน ในดานความคิดเห็นดานความรู ความสามารถ ของผูตอบแบบสอบถาม
S.D.
 0.(
x
44(? > 4 >4- & /
ลักษณะของงานที่ทาํ ตรงกับสาขาที่ไดสําเร็จ
3.98
.931
การศึกษามากนอยเพียงใด
สามารถนําความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมา
4.11
.850
ประยุกตใชกับหนาทีก่ ารงานที่ทาํ อยู
มีโอกาส ใชความคิดสรางสรรค ในการทํางาน
ไดรับการสนับสนุน ในเรื่องความกาวหนาของ
การทํางานและการเปลี่ยนแปลง ตําแหนงที่สูงขึน้
ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ในองคความรู
ดานการออกแบบชุมชนเมืองแกเพื่อนรวมงาน
หรือบุคคลอื่น ๆ




มาก
มาก

4.17

.834

มาก

3.56

.986

มาก

3.70

.902

มาก

3.90

.900

มาก
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แผนภูมิที่ 27 แสดงทัศนคติในการทํางาน ในดานความคิดเห็นดานความรู ความสามารถ ของ
ผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 37 และแผนภูมิที่ 27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
ดานความรู ความสามารถดานมีโอกาส ใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.17 จัดอยูในเกณฑมาก รองลงมา คือ สามารถนําความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกับ
หนาที่การงานที่ทําอยู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 จัดอยูในเกณฑมาก และลักษณะของงานที่ทําตรง
กับสาขาที่ไดสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 จัดอยูในเกณฑมากเชนกันโดยภาพรวม
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 จัดอยูในเกณฑมาก
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ตารางที่ 38 แสดงจํานวนและคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทัศนคติในการ
ทํางาน ในดานความคิดเห็นดานการทํางาน ของผูตอบแบบสอบถาม
 0.(
44(? >  
ความพอใจกับหนาที่และงานที่ทาํ อยู
มีการเปลี่ยนแปลงงานจากงานที่ไดทํา
มีสวนรวมในการวางแผน เตรียมงานและรับผิดชอบงาน
มีสวนรวมในการแกปญหา
ความพึงพอใจกับเงินเดือนทีไ่ ดรับ


x

S.D.



3.75
3.46
4.07
4.05
2.95
3.04

.917
1.12
.916
.930
1.01
.835

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง



แผนภูมิที่ 28 แสดงทั ศ นคติ ใ นการทํ า งานในด า นความคิ ด เห็ น ด า นการทํ า งานของผู ต อบ
แบบสอบถาม
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จากตารางที่ 38 และแผนภูมิที่ 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
ดานการทํางานดานการมีสวนรวมในการวางแผน เตรียมงานและรับผิดชอบงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.07 จัดอยูในเกณฑมาก รองลงมาคือ มีสวนรวมในการแกปญหางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05
จัดอยูในเกณฑมาก และมีความพอใจกับหนาที่และงานที่ทําอยู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 จัดอยูใน
เกณฑมากเชนกัน โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 3.04 จัดอยูในเกณฑปานกลาง
ตารางที่ 39 แสดงจํานวนและคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทัศนคติในการ
ทํางาน ในดานความคิดเห็นดานวิชาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม
 0.(
x
44(? > #
นักออกแบบชุมชนเมืองของไทยในปจจุบนั มีบทบาท
2.95
มากนอยเพียงใด ในการแกปญหาและพัฒนาเมือง
บริษัทหรือองคกรของทานใหความสําคัญกับนัก
3.19
ออกแบบชุมชนเมือง มากนอยเพียงใด
กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองนัน้ แตกตางกับ
กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมและการวางแผน
3.42
มากนอยเพียงใด
“นักออกแบบชุมชนเมือง” ควรไดรับการควบคุม
3.75
วิชาชีพมากนอยเพียงใด
ประชาชนทัว่ ไปรูจักบทบาทหนาที่ของนักออกแบบ
1.96
ชุมชนเมืองมากนอยเพียงใด
3.05


S.D.



1.23

ปานกลาง

1.17

ปานกลาง

1.04

ปานกลาง

.955

มาก

1.08

นอย

1.09

ปานกลาง
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แผนภูมิที่ 29 แสดงทั ศ นคติ ใ นการทํ า งานในด า นความคิ ด เห็ น ด า นวิ ช าชี พ ของผู ต อบ
แบบสอบถาม
จากตารางที่ 39 และแผนภูมิที่ 29 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
ดานวิชาชีพวา “นักออกแบบชุมชนเมือง” ควรไดรับการควบคุมวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75
จัดอยูในเกณฑมาก รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวากระบวนการออกแบบชุมชนเมืองนั้น
แตกตางกับกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมและการวางแผน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 จัดอยูใน
เกณฑปานกลาง และบริ ษัทหรือองคกรใหความสําคัญกับนักออกแบบชุมชนเมือง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.19 จัดอยูในเกณฑปานกลางเชนกัน โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 3.05 จัดอยูในเกณฑ
ปานกลาง
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ความคิดเห็นตอปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมืองในประเทศไทยของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด จํานวน
5 ขอคําถาม โดยแบงขอมูลออกเปนรายดานและรายขอ ตามตารางที่ 5.30 ถึง ตารางที่ 5.35
ดังนี้
1. 0.(& 4>    สามารถจําแนกออกเปน รายดาน คือ
1.1 ดานการทํางาน/ การปฏิบัติวิชาชีพ ดังตารางที่ 5.30
ตารางที่ 40 แสดงความถี่ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคดานการทํางาน

0.(& 4>   
0.(>   
ประชาชนยังไมเขาใจและเห็นความสําคัญของการออกแบบ
ชุมชนเมือง
การทํางานขาดความสัมพันธกับชุมชนทองถิน่ และการมีสวนรวม
ของประชาชน
จํานวนบุคลากรดานการออกแบบชุมชนเมืองมีไมเพียงพอ
การทํางานในภาคเอกชน เนนเชิงธุรกิจ
และผลประโยชนมากกวา การมองในภาพรวม
งานที่ไดรับมอบหมายไมตรงกับความรูความชํานาญที่ศกึ ษามา
ทํางานทีม่ ีลักษณะใกลเคียง เชน งานผังเมือง ฯลฯ
เนื้อหาปริมาณงานมากและเวลาในการจัดทํานอย ทําใหงาน
ออกมาไมสมบูรณ
ภาครัฐไมสามารถนําแผนงานไปปฏิบัติจริง หรือกวาจะนําแผน
ไปปฏิบัติผลงานที่ทาํ ก็ลา สมัยไมเปนปจจุบัน
การทํางานโดยสวนใหญเปนการแกปญหาเฉพาะหนา
การจัดสรรงบประมาณภาครัฐมีนอย
การทํางานของบริษัทเอกชนใหทาํ งานหลายอยาง โดยไมคุมกับ
คาจางที่ไดรับ

(? >/% 0.(
! 
>

20

23.8

6

7.1

2

2.4

2

2.4

2

2.4

2

2.4

2

2.4

1
1

1.2
1.2

1

1.2
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ตารางที่ 40 (ตอ)
(? >/% 0.(
0.(& 4>   
0.(>   
การจายเงินใหกับราชการเปนจํานวนมากและเสี่ยงกับการขาดทุน
ทางธุรกิจ
ปญหาเรื่องการจัดทําแผนที่เพื่อมาวิเคราะหและจัดทําผัง
ปญหาเรื่องการรวบรวมผลงานจากผูเชีย่ วชาญตาง ๆ มาวิเคราะห
& 4>   
ผูบริหารระดับสูง ขาดวิสัยทัศนที่ดี
ขาดความรวมมือจากหนวยงานทองถิน่ ตาง ๆ เชน อบต. อบจ.
ความรูนอยตองอาศัยประสบการณอีกมาก
คณะกรรมการในการตรวจรับงานสวนใหญ ไมมีความรู
ความเขาใจเพียงพอ
กระบวนการติดตอประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ลาชา
ขอจํากัดทางดานกฎหมายตาง ๆ
ไมสามารถรับงานกับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากไมมี
เสนสาย
ขาดความตอเนื่องของโครงการ
ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญสายตรง ที่สามารถใหคําแนะนําได
ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพ

! 

>

1

1.2

1
1

1.2
1.2

12
7
6

14.3
8.3
7.1

3

3.6

2
1

2.4
1.2

1

1.2

1
1
1

1.2
1.2
1.2

จากตารางที่ 40 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาดานการทํางานใน 3
ลําดับแรก ไดแก ปญหาประชาชนยังไมเขาใจและเห็นความสําคัญของการออกแบบชุมชนเมือง
คิดเปน รอยละ 23.8 รองลงมา คือ การทํางานขาดความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น และการมีสวน
รวมของประชาชน คิดเปน รอยละ 7.1 และปญหาที่พบวามีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 2.4 ไดแก
เนื้อหาปริมาณงานมาก และเวลาในการจัดทํานอย ทําใหงานออกมาไมสมบูรณ การทํางานใน
ภาคเอกชน เนนเชิงธุรกิจและผลประโยชนมากกวา การมองในภาพรวม งานที่ไดรับมอบหมาย ไม
ตรงกับความรูความชํานาญที่ศึกษามา ทํางานที่มีลักษณะใกลเคียง เชน งานผังเมือง ฯลฯ เนื้อหา
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ปริมาณงานมาก และเวลาในการจัดทํานอย ทําใหงานออกมาไมสมบูรณ ภาครัฐไมสามารถนํา
แผนงานไปปฏิบัติจริง หรือกวาจะนําแผนไปปฏิบัติผลงานที่ทําก็ลาสมัยไมเปนปจจุบัน
ปญหาดานอุปสรรคใน 3 ลําดับแรก คือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบอุปสรรคกับ
ผูบริหารระดับสูง เพราะขาดวิสัยทัศนที่ดี คิดเปนรอยละ 14.3 รองลงมา คือ ขาดความรวมมือจาก
หนวยงานทองถิ่นตาง ๆ เชน อบต. อบจ. คิดเปนรอยละ 8.3 และมีความเห็นวาตนเองความรูนอย
ตองอาศัยประสบการณอีกมาก คิดเปนรอยละ 7.1
1.2 ดานวิชาชีพ ดังตารางที่ 5.31
ตารางที่ 41 แสดงความถี่ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคดานการทํางาน

0.(& 4> #
0.(> #
ขาดความชัดเจนของวิชาชีพ เชน ใบประกอบวิชาชีพ มาตรฐาน
ขั้นตอนการทํางาน คาบริการวิชาชีพ ทฤษฎีและเนื้อหาความรู
ในเชิงวิชาการที่มีนอย
ปญหาเรื่องการถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับผูจบคุณวุฒิ
สาขาอื่น ๆ
รูปแบบของการทํางานและความสําคัญของการวางผัง
& 4> #
บทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองอาจถูก
ทักทวงจากผูเชี่ยวชาญหลายฝาย

(? >/% 0.(
! 
>

10

11.9

3

3.6

2

2.4

3

3.6

จากตารางที่ 41 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาดานวิชาชีพ คือ ขาด
ความชัดเจนของวิชาชีพ เชน ใบประกอบวิชาชีพ มาตรฐานขั้นตอนการทํางาน คาบริการวิชาชีพ
ทฤษฎีและเนื้อหาความรูในเชิงวิชาการที่มีนอย คิดเปนรอยละ 11.9 รองลงมา คือ ปญหาเรื่องการ
ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับผูจบคุณวุฒิสาขาอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 3.6 และปญหาเรื่อง
รูปแบบของการทํางานและความสําคัญของการวางผัง คิดเปนรอยละ 2.4
สวนอุปสรรคดานวิชาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาดานบทบาทและการ
ทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองอาจถูกทักทวงจากผูเชี่ยวชาญหลายฝาย คิดเปนรอยละ 3.6
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2.    #4  #*%    #*% -" 
#* 4  โดยสามารถจํา แนกออกเปน รายดา นและรายขอ ตามโครงการ 5 โครงการ ดัง
ตารางที่ 5.32
ตารางที่ 42 แสดงความถี่ข องผู ต อบแบบสอบถามเกี่ย วกับ 44 (?  4  
  #*% -" 

4     #*% -" 
เห็นวาไมมีโครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ที่
เปนรูปธรรมชัดเจน
1.  4  ,   
โครงการที่เกี่ยวกับมูลนิธิชยั พัฒนา
2.  ('
เมืองทองธานี

(? >/% 0.(
! 
> 
47

56.0

1

1.2

5

6.0

เมืองใหมนครนายก

1

1.2

เมืองใหมบางพลี

1

1.2

1

1.2

4

4.8

ยานศูนยการคาจังซีลอนภูเก็ต

1

1.2

ยานราชประสงคโครงการชายแดนชองสะงํา

1

1.2

1

1.2

5

6.0

งานพัฒนาที่อยูอาศัย ของการเคหะแหงชาติ

2

2.4

โครงการบทฉโลง เคหะชุมชนบางพลี

2

2.4

เมืองใหมยานบางบัวทอง
3. 1 ,/$ #* (Precincts)
โครงการวางผังแมบทตาง ๆ เชนธรรมศาสตรศูนยรังสิต

ชุมชนคลองจัน่
 3#
*   
งานโครงการบานมัน่ คง พอช.
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ตารางที่ 42 (ตอ)
(? >/% 0.(
! 
>
 3 +&3  ,&,  & >   )$ ('
งานเชิงอนุรักษโครงการพัฒนาตลาดชุมชนตาง ๆ เชน
6
7.1
สามชุก นาน อัมพวา อืน่ ๆ
โครงการถนนราชดําเนินและบริเวณเกาะรัตนโกสินทร
4
4.8
โครงการพัฒนาเมืองภูเก็ต ยานตลาดเกา
2
2.4
โครงการพัฒนาเมืองนครราชสีมา เมืองเกาและคูเมือง
1
1.2
โดยรอบ
โครงการพัฒนาเมืองประวัตศิ าสตรและสุโขทัย
1
1.2
4.  4 & > $ ]
Sky walk เซนทรัลเวิล
4
4.8
ลานหนาสยามพารากอน
4
4.8
โครงการวางระบบขนสงมวลชนตาง ๆ
3
3.6
ลานหนาเซลทรัลเวิล
2
2.4
5.     3- 
สวนสันติชัยปราการ
5
6.0
โครงการปรับปรุงชายหาดพัทยา
2
2.4
โครงการพัฒนาพืน้ ที่ชายหาดปาตอง พัทยา บางแสน
2
2.4
หัวหิน ภูเก็ต ฯลฯ
โครงการพัฒนาพืน้ ที่ ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร
1
1.2
โครงการเชียงใหมงาม ของสถาปนิกลานนา
1
1.2
4     #*% -" 

จากตารางที่ 42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการงานออกแบบชุมชนเมืองที่เปนรูปธรรม โดยจําแนกออกเปนรายดาน โดยงานโครงการ
ตามพระราชดําริที่เห็นวาเปนรูปธรรม คือ โครงการที่เกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนา คิดเปนรอยละ 1.2

187
โครงการเมืองใหมที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก เมืองทองธานี คิดเปนรอยละ 6.0
โครงการอาณาเขต/พื้ น ที่ (Precincts) ที่ เ ห็ น ว า เป น รู ป ธรรม ได แ ก งานผั ง แม บ ทต า ง ๆ เช น
ธรรมศาสตรศูนยรังสิต คิดเปนรอยละ 4.8 หากเปนประเภทที่พักอาศัยรวม ที่เห็นวาเปนรูปธรรม
ไดแก งานโครงการบานมั่นคง พอช. คิดเปนรอยละ 6.0 และหากเปนประเภทการรักษาสภาพทาง
ประวัติศาสตรและการสรางชุมชนเมืองขึ้นมาใหม ที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก งานเชิงอนุรักษ
โครงการพัฒนาตลาดชุมชนตาง ๆ เชน สามชุก นาน อัมพวา อื่น ๆ คิดเปน รอยละ 7.1
สวนการออกแบบโครงสรางพื้นฐาน ที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาเปน
รูปธรรม ไดแก Sky walks เซนทรัลเวิลและลานหนาสยามพารากอน มีจํานวนเทากัน คิดเปน
รอยละ 4.8 และโครงการวางระบบขนสงมวลชนตาง ๆ คิดเปนรอยละ 3.6
สวนงานปรับปรุงภูมิทัศน ที่เห็นวาเปนรูปธรรมไดแก สวนสันติชัยปราการ สูงถึง
รอยละ 6.0 รองลงมา คือ โครงการปรับปรุงชายหาดพัทยา และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาด
ปาตอง พัทยา บางแสน หัวหิน ภูเก็ต ฯลฯ มีจํานวนที่เทากัน คือ รอยละ 2.4
สวนผูตอบแบบสอบถามที่เห็นวาไมมีโครงการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย
ที่เปนรูปธรรมชัดเจนสูงถึงรอยละ 56.0
3. 4 Z #>    (>% #* ->! 
 & 4>'  โดยสามารถจําแนกออกเปนรายดานและรายขอจํานวน 3 ดาน ดังตาราง
ที่ 5.33
ตารางที่ 43 แสดงความถี่ของการตอบคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนา
วิชาชีพดานการออกแบบชุมชนเมือง

&* #*4 Z 
1. >   & "
การประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน การจัดรายการโทรทัศน
โฆษณา อินเตอรเน็ต การจัดทํานิตยสาร แมกกาซีน หนังสือพิมพ
การทําตัวอยางโครงการออกแบบชุมชนเมืองใหเกิดขึน้ จริง
การนําเสนอโครงการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ และ
นักออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ

(? >/4 Z 
! 
>

14

16.7

10

11.9

1

1.2

188
ตารางที่ 43 (ตอ)

&* #*4 Z 
2. >  4 #
การจัดทํามาตรฐานทางวิชาชีพใหมีความชัดเจน
เผยแพรผลงานใหประชาชนไดรับรู
การเปนผูน าํ รวมมือระหวาง สมาคม+มหาวิทยาลัย+องคกร
ทองถิน่ พัฒนาวิชาชีพ
การเปดตําแหนง นักออกแบบชุมชนเมือง โดยเฉพาะตาม
หนวยงานราชการและบริษทั
นําแผนงานไปปฏิบัติจริง ใหเปนตนแบบที่ดี
บรรยาย อบรม และกระจายความรูดานการออกแบบชุมชนเมือง
เพิ่มความเชื่อมั่นและแนวทางการออกแบบใหกับผูน ําทองถิ่นให
มากขึ้น
ทํางานการกุศลใหคําปรึกษากับหนวยงานฟรี
3. > &/  )+
การพัฒนาการเรียนการสอน ในสาขาที่เกีย่ วกับเมืองและชุมชน
การปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
การจัดนิทรรศการบอย ๆ นําเสนอผลงานวิชาการตาง ๆ กระจาย
ออกทุกภาคสวน

(? >/4 Z 
! 
>
23
9

27.4
10.7

7

8.3

7

8.3

4
3

4.8
3.6

2

2.4

1

1.2

4
4

4.8
4.8

4

4.8

จากตารางที่ 43 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ที่
ควรพัฒนาวิชาชีพดานการออกแบบชุมชนเมือง ใหเปนที่รูจักและยอมรับในสังคม สามารถจําแนก
ออกเปนรายดาน คือ
ดานการประชาสัมพันธ สิ่งที่ควรพัฒนา คือ การประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน
การจัดรายการโทรทัศน โฆษณา อินเตอรเน็ต การจัดทํานิตยสาร แมกกาซีน หนังสือพิมพ
คิดเปนรอยละ 16.7
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ดานองคกรวิชาชีพ สิ่งที่ควรพัฒนา คือ การจัดทํามาตรฐานทางวิชาชีพใหมีความ
ชัดเจน คิดเปนรอยละ 27.4 และสิ่งที่ควรพัฒนา
ดานสถาบันการศึกษา มีจํานวนผูที่แสดงความคิดเห็นเทากัน ไดแก การพัฒนา
การเรียนการสอน ในสาขาที่เกี่ยวกับเมืองและชุมชน การปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ และการจัดนิทรรศการบอย ๆ นําเสนอผลงานวิชาการตาง ๆ กระจายออกทุกภาคสวน
คิดเปนรอยละ 4.8
4. (&-, >     ( 4 * 
( 4 -> *  #*!$  ,'  #
ตารางที่ 44 แสดงความถี่ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมือง
ของมหาวิทยาลัย ที่ควรเพิ่มรายวิชา

(&-, #*4 * 
1. > 4 ->$ ]
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองแบบ
ตะวันออก
การถายทอดประสบการณจริงของนักออกแบบชุมชน
เมืองทัง้ ในและตางประเทศ
วิชาทางดานการตั้งถิน่ ฐาน สังคมในดานโครงสรางชุมชน
2. > 4 4
การจัดการชุมชนเมือง หรือการบริหารชุมชนเมือง
เทคนิคการวิเคราะหทางดานผังเมือง ดานประชากร
แรงงาน เศรษฐศาสตร เทคนิคการบูรณาการขอมูล

(? >/4 *(&-,
! 
> 

3

3.6

3

3.6

1

1.2

6

7.1

6

7.1

การเงิน/การจัดทํางบประมาณโครงการ/Passing

4

4.8

วิชาการเคหะ

2

2.4

Space Syntax

1

1.2

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย

1

1.2
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ตารางที่ 44 (ตอ)

(&-, #*4 * 
วิชาทางภูมิศาสตร

(? >/4 *(&-,
! 
> 
1
1.2

การบริหารจัดการโครงการองคกรภาครัฐและเอกชน

1

1.2

การวางแผนธุรกิจ Business plan

1

1.2

การพัฒนาเมืองยั่งยืนขนาดเล็กดวย Economic Social
and Environmental

1

1.2

ความรูทางดานขอกฎหมายตาง ๆ เชน EIA ฯลฯ

6

7.1

การปฏิบัติวิชาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง

2

2.4

การจัดรูปที่ดนิ และการจัดสรรที่ดิน

1

1.2

การมีสวนรวมของประชาชน

16

19.0

ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองภาคสนาม

13

15.5

กราฟฟคสําหรับงานออกแบบชุมชนเมือง

3

3.6

การออกแบบแบบมีสวนรวม

3

3.6

การเขียนรายงานการศึกษาทางดานวิชาการ

3

3.6

จิตวิทยาในการนําเสนออยางมืออาชีพ

1

1.2

การเขียนรายงาน วิเคราะหเชิงบรรยาย

1

1.2

จิตวิทยา มนุษศาสตร

1

1.2

การทําประชาพิจารณ

1

1.2

3. >  |,#

4. >  &*&
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ตารางที่ 44 (ตอ)

(&-, #*4 * 

(? >/4 *(&-,
! 
> 

5. >  
การออกแบบแบบมีสวนรวม

3

3.6

2

2.4

1

1.2

การวางผังระดับตาง ๆ และกลุมอาคารแตละประเภท

1

1.2

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม

1

1.2

การอนุรักษพลังงาน การลดสภาวะโลกรอน

1

1.2

การออกแบบชุมชนเมืองแออัด เพื่อใหเขาใจความเปนมา
ของผูมีรายไดนอยในเมือง/ชนบท
การออกแบบระบบ Facilities +โครงขายการ สัญจร+
ระบบถนน การคมนาคม

จากตารางที่ 44 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองของมหาวิทยาลัย ที่ควรเพิ่มรายวิชาใน 3 ลําดับแรก ไดแก
รายวิชาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน คิดเปนรอยละ 19.0 รองลงมา คือ รายวิชาเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองภาคสนาม คิดเปนรอยละ 14.3 และรายวิชาที่ควรเพิ่มที่มีผูตอบ
จํานวนเทากัน ไดแก รายวิชาเกี่ยวกับความรูทางดานขอกฎหมายตาง ๆ เชน EIA ฯลฯ รายวิชา
เกี่ ย วกั บ การจั ด การชุ ม ชนเมื อ งหรื อ การบริ ห ารชุ ม ชนเมื อ ง และรายวิ ช าเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การ
วิเคราะหทางดานผังเมือง ดานประชากร แรงงาน เศรษฐศาสตร เทคนิคการบูรณาการขอมูล
คิดเปน รอยละ 7.1
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ไมควรมีการศึกษาดานผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมืองใน
ระดับปริญญาตรี เพราะ วัยวุฒิและประสบการณของผูศ ึกษาไม
เพียงพอ

1

1.2

สภาสถาปนิกไมควรยุงเกีย่ วกับวิชาชีพนี้ ควรแยกตัวออก

1

1.2

1

1.2

1

1.2

1

1.2

การใสใจกับชุมชนเล็ก ๆ ที่เปนองคประกอบของชุมชนดวย

1

1.2

ผูบริหารทองถิน่ ควรไดรับการศึกษาเรื่องการออกแบบชุมชนเมือง
ดวย (โดยบังคับวาตองเรียนเหมือนในตางประเทศ)

1

1.2

ควรกําหนดวิชาชีพที่ใหชัดเจน ไมเหลื่อมล้าํ กับวิชาชีพสาขาอื่น ๆ

1

1.2

1

1.2

1

1.2

1

1.2

ตองบูรณาการทางวิชาชีพ ไมเฉพาะกลุมผูที่จบการศึกษาตามที่
สภาสถาปนิกกําหนด
ตองบูรณาการทางวิชาชีพ ไมเฉพาะกลุมผูที่จบการศึกษาตามที่
สภาสถาปนิกกําหนด
ทางมหาวิทยาลัยควรรวมกับสมาคมวิชาชีพและขอกําหนดตาง ๆ
ใหเปนรูปธรรม

องคกรวิชาชีพและมหาวิทยาลัยทีม่ ีหลักสูตรทางดานนีค้ วรจัด
แสดงนิทรรศการ และการจัดประกวดแบบการออกแบบชุมชน
เมือง เพื่อประชาสัมพันธตอไป
การศึกษาในระดับปริญญาโท ควรเปนการศึกษาแบบทํา
วิทยานิพนธ แผน ก อยางเดียวซึง่ จะไดพฒ
ั นาองคความรูทาง
วิชาการใหมากขึ้น
ยอยงานทางวิชาการใหสามารถปฏิบัติไดมากขึ้น
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ใหนักออกแบบชุมชนเมืองมีความเกี่ยวของกับสถาปตยกรรม
ผังเมือง เขาไปรวมในงานออกแบบโครงการขนาดใหญทุกครั้ง

1

1.2

ควรกลับไปใชหลักสูตรเกา 2 ป (สําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร)

1

1.2

สําหรับหลักสูตร ของมหาสารคามควรเพิม่ เปน 6 ป

1

1.2

จากตารางที่ 45 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ไ ด มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
เสนอแนะจํานวนที่เทากัน คือ รอยละ 1.2 โดยเสนอแนะวา
1. ไมควรมีการศึกษาดานผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมืองในระดับปริญญาตรี
เพราะ วัยวุฒิและประสบการณของผูศึกษาไมเพียงพอ
2. สภาสถาปนิกไมควรยุงเกี่ยวกับวิชาชีพนี้ ควรแยกตัวออก
3. ตองบูรณาการทางวิชาชีพ ไมเฉพาะกลุมผูที่จบการศึกษาตามที่สภาสถาปนิกกําหนด
4. ทางมหาวิทยาลัยควรรวมกับสมาคมวิชาชีพและขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนรูปธรรม
5. การใสใจกับชุมชนเล็ก ๆ ที่เปนองคประกอบของชุมชนดวย
6. ผูบริหาร ทองถิ่นควรไดรับการศึกษาเรื่อง การออกแบบชุมชนเมืองดวย (โดยบังคับ
วาตองเรียนเหมือนในตางประเทศ)
7. องคกรวิชาชีพและมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรทางดานนี้ควรจัดแสดงนิทรรศการ
และการจัดประกวดแบบการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อประชาสัมพันธตอไป
8. การศึกษาในระดับปริญญาโท ควรเปนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ แผน ก อยาง
เดียวซึ่งจะไดพัฒนาองคความรูทางวิชาการใหมากขึ้น
9. ยอยงานทางวิชาการใหสามารถปฏิบัติไดมากขึ้น
10. ควรกําหนดวิชาชีพที่ใหชัดเจน ไมเหลื่อมล้ํากับวิชาชีพสาขาอื่น ๆ
11. ใหนักออกแบบชุมชนเมืองมีความเกี่ยวของกับ สถาปตยกรรม+ผังเมือง โดยเขาไป
รวมในงานออกแบบโครงการขนาดใหญทุกครั้ง
12. ควรกลับไปใชหลักสูตรเกา 2 ป (สําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร)
13. สําหรับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรเพิ่มเปน 6 ป

194
5 4 ( >- (&3+1 ))
การศึกษาขอมูลภาคสนาม เปนการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูทรงคุณวุฒิดานการ
ออกแบบชุมชนเมืองจํานวน 10 ทาน โดยมีประเด็นของการสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
1. ความคิดเห็นตอวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมถึงองคกรทางวิชาชีพ
โดยมีรายละเอียดคําถามในสวนตาง ๆ ดังนี้
& 5 4 ( >- (&3+1 ))
ตารางที่ 46 แสดงผลสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ
 ? 4/
& 5 &3+1
  &3+1
1. ความคิดเห็นตอวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
1.1 อธิบายความหมายของ
แยกประเด็นในคําถามที่ 1
“การออกแบบชุมชนเมือง” 1. การออกแบบชุมชนเมืองเกีย่ วของกับพืน้ ที่วา ง
ตามความเขาใจของทาน
สาธารณะหรือเปนการจัดการพื้นทีว่ างสาธารณะ
(อาคารที่วา ง)
2. เปนลักษณะการวางแผนพัฒนาเมืองหรือแกปญหา
เมืองทางดานกายภาพเชิง 3 มิติ
3. มีความเกี่ยวเนื่องกันดวย 3 ปจจัยหลัก คือ เศรษฐกิจ
สังคม และกายภาพ (สิ่งแวดลอม)
4. มีกรอบการทํางานอยู 2 รูปแบบ คือ ลักษณะของ
การปฏิบัติงานดําเนินงานและผลผลิตที่เกิดขึ้น
5. มีหลากหลายขนาดและหลากหลายพืน้ ที่
6. เปนกรอบการทํางาน (Framework) ใหสถาปนิก
และภูมิสถาปนิกไปดําเนินการตอ
7. เปนกระบวนการแกปญหาของเมือง
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1.2 ในทรรศนะของทาน
กระบวนการพัฒนา
ทางดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองของไทยที่ผาน
มา เปนอยางไรบาง

1.3 อยากใหทา นอธิบายความ
แตกตางของนักออกแบบ
ชุมชนเมืองไทยและ
นักออกแบบชุมชนเมืองใน
ตางประเทศ จากทีท่ า น
เคยสัมผัสมา

& 5 &3+1
สามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
1. กระบวนการพัฒนาพัฒนาทางดานการออกแบบชุมชน
เมืองในประเทศไทยที่ผา นมานัน้ มีการพัฒนาที่ชา มาก
หรือแทบไมเกิดการพัฒนาเลย
2. ที่ผานมาเนนการพัฒนาทางดานผังนโยบาย เชน
ผังเมืองรวม ผังภาค ผังประเทศ มากกวา
3. ไมมีโครงการออกแบบชุมชนเมืองที่เปนรูปธรรมใหเห็น
ชัดเจน แตทพี่ บไดนั้น เปนงานออกแบบชุมชนเมือง
ขนาดเล็ก ๆ ทีค่ าบเกี่ยวกับสาขาอื่น ๆ เชน ภูมิสถาปตยกรรม หรือสถาปตยกรรม มิไดเกิดจาก
กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
4. ประชาชนหรือบุคลากรภาครัฐ ยังไมเห็นความสําคัญ
ของการออกแบบชุมชนเมือง
5. ขาดความตอเนื่องของผังระดับตาง ๆ ที่จะนําไปสู
โครงการออกแบบชุมชนเมืองและงานสถาปตยกรรม
สรุปความแตกตางระหวางนักออกแบบชุมชนเมืองไทย
และตางประเทศ
นักออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ
1. ประชาชน นักวิชาชีพสาขาตาง ๆ และผูที่เกี่ยวของให
ความรวมมือสูงและเขาใจบทบาท หนาที่ที่เดนชัดของ
นักออกแบบชุมชนเมือง
2. มีกฎหมายที่เขมแข็ง และการยอมรับละเคารพในสาขา
วิชาชีพอื่น ๆ
3. มีการจัดตั้ง “บรรษัทพัฒนาเมือง” โดยเฉพาะสําหรับ
การพัฒนาเมือง
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& 5 &3+1
4. รัฐบาลและเอกชนใหความสําคัญกับงานออกแบบ
ชุมชนเมืองสูง
5. โครงการออกแบบชุมชนเมืองเกิดขึ้นจริงในระยะเวลา
อันสั้น
6. สถาปนิก นักผังเมือง ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบ
ชุมชนเมืองมีการทํางานรวมกัน ปราศจากปญหาดาน
ขอบเขตการทํางาน
7. มีการดําเนินการตามการวางแผนนโยบายและนําไปสู
การปฏิบัติจริง
8. มีการระดมทุนทัง้ จากภาครัฐและเอกชนอยางเสมอภาค
นักออกแบบชุมชนเมืองไทย
1. นักออกแบบชุมชนเมืองไทยไมมีบทบาท หนาที่ที่ชัดเจน
มีบทบาทในฐานะผูรับจาง (หรือที่ปรึกษา) เพื่อ
ทําการศึกษาโอกาสและนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนา
เมืองใหกับภาครัฐ
2. กฎหมายตาง ๆ ยังไมเขมแข็งพอ
3. มีปญหาดานขอบเขตการทํางานกับสาขาวิชาชีพอืน่ ๆ
4. รูปแบบการทํางานแบบตัวใครตัวมัน ไมบรู ณาการเขา
ดวยกัน
5. ประชาชนมีสวนรวมนอย
6. ไมมีหนวยงานสําหรับดําเนินการการพัฒนาเมือง
โดยเฉพาะ
7. โครงการออกแบบชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นมักเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนาในระยะสั้น ๆ ไมใชระยะยาว
8. ภาครัฐไมใหความสําคัญกับการออกแบบชุมชนเมือง
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1.4 ความคิดเห็นของความ
สําคัญกับบทบาทหนาที่
ของนักออกแบบชุมชน
เมืองไทยที่มีตอ สังคมไทย
ในปจจุบันและในอนาคต

& 5 &3+1
1. นักออกแบบชุมชนเมืองมีความสําคัญมากสําหรับผูท ี่
จะมาออกแบบพื้นที่สาธารณะ
2. นักออกแบบชุมชนเมืองมีบทบาทสําคัญที่จะกําหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองจากผังเมืองรวม
ไปสูการพัฒนาทางกายภาพของเมือง
3. จะมีความสําคัญกับหนวยงานราชการ เชน เทศบาล
องคกรปกครองสวนทองถิน่
4. ผังเมืองเฉพาะตองการนักออกแบบชุมชนเมืองใน
การจัดทํา

1.5 สาเหตุและปญหาของ
1. ขาดความตอเนื่องของกฎหมายและความตอเนื่องของ
วิชาชีพการออกแบบชุมชน
ผังในระดับตาง ๆ
เมืองและการเกิดขึ้นของ
2. ขาดหนวยงานในการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะที่เรียกวา
โครงการออกแบบชุมชน
“บรรษัทพัฒนาเมือง”
เมืองในประเทศไทย
3. ไมมีการใหความรูตอสาธารณะ เกีย่ วกับความสําคัญ
ของงานออกแบบชุมชนเมืองและประชาชนยังไมเห็น
ความสําคัญ
4. ขอบเขตประเภทของงานที่ไมสามารถกําหนดได
5. รัฐบาลยังไมเห็นความสําคัญ และขาดผูบริหารที่มี
วิสัยทัศนกวางไกล
6. ขาดการเกิดขึน้ ของกระบวนการทางสังคมที่เกิดจาก
ความตองการของชุมชนโดยแทจริง
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1.6 เมื่อมีการกําหนดพระราชบัญญัติ “ผังเมืองรวม” และ
“ผังเมืองเฉพาะ” อยากให
ทานอธิบายเกีย่ วกับสาเหตุ
และปญหาของการนํา
“ผังเมืองเฉพาะ” มาบังคับ
ใช ซึ่งมีผลโดยตรงตอ
โครงการออกแบบชุมชน
เมือง

& 5 &3+1
สาเหตุและปญหาสามารถสรุปได ดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับการจัดการดานกรรมสิทธิท์ ดี่ ิน และ
การจัดรูปที่ดนิ
2. มุงแตความสําคัญไปที่ผังเมืองรวมขาดความตอเนื่อง
ของผังเมืองเฉพาะ
3. ไมมีผูที่เห็นความสําคัญและความเขาใจเกีย่ วกับ
“ผังเมืองเฉพาะ”
4. ปญหาของ “ผังเมืองเฉพาะ” มาจากการกําหนด
รายละเอียดของผังที่ลึกเกินไปและไมมีความยืดหยุน
5. ผังเมืองรวมมีขอกําหนดเยอะแยะมากมายเกินไป
6. ขาดความจริงจังและวิสยั ทัศนของผูบริหาร

1.7 ขอเสนอแนะหรือความ
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน 1. ตองทําใหเห็นเปนรูปธรรมอยางแทจริงอยางนอย 1
การพัฒนาวิชาชีพการ
โครงการ
ออกแบบชุมชนเมืองใหเปน
2. ใหประชาชนรับรูแ ละเขาใจวา “พื้นที่กิจกรรมทาง
ที่รูจักและยอมรับในสังคม
สังคม” นั้น มีความสําคัญและมีคุณคาอยางไร
ไทยมากขึ้นไดอยางไร
3. สถาบันการศึกษาทุกสถาบันดานการออกแบบชุมชน
เมือง ตองสอนไปในทิศทางเดียวกันและถูกตองตาม
หลักแนวทางสากล เพื่อการแขงขันในอนาคต
4. กําหนดนโยบายใหมีการ “ออกแบบชุมชนเมือง” ตอ
จาก “การวางผังเมืองรวม”
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5. กําหนดตําแหนงทางวิชาชีพ “นักออกแบบชุมชนเมือง”
ในหนวยงาน ภาครัฐรวมถึง บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบตาง ๆ
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทย ควรเปนหนวยงาน
หลักในการผลักดัน หนวยงานเฉพาะกิจ ดานการ
พัฒนาเมืองโดยเฉพาะ
7. สมาคมทางวิชาชีพตาง ๆ ตองเปนกลไกในการประชาสัมพันธโครงการออกแบบชุมชนเมือง โดยการรวมมือ
กับสถาบันการศึกษา ในการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูแ ละเขาใจถึงความสําคัญของการ
ออกแบบชุมชนเมือง
8. การนําเสนอผลงาน ประชาสัมพันธดานวิชาชีพโดย
สื่อโฆษณาหรือรายการโทรทัศน
9. การจัดประกวดโครงการออกแบบชุมชนเมืองประจําป
10. การออกจดหมายขาวหรือวารสาร ไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทัว่ ประเทศ
11. การจัดประชุมชนทางวิชาการ
12. การคัดสรรคนหนุมเขามาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
วิชาชีพ
13. ตั้งผูแทนสถาบันในมหาวิทยาลัยที่มหี ลักสูตรดาน
การออกแบบชุมชนเมือง
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2. ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสาขา วิชาการออกแบบชุมชนเมือง
ของไทย
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 1. หลักสูตรการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้นได
ผลิตบัณฑิต สาขาวิชา
พยายามที่จะผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจและ
การออกแบบชุมชนเมือง
สังคมรวมถึงสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตาม
ของสถาบันการศึกษา
สายงานทั้งโดยตรงและที่เกี่ยวของโดยไดแยกประเภท
ของประเทศไทยใหมีความ
เชน ในระดับปริญญาตรีเปนระดับการปฏิบัติการสวน
สอดคลองกับความตองการ
ในระดั บ ปริ ญ ญาโทก็ จ ะเน น การเป น มื อ อาชี พ เพื่ อ
ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม
บูรณาการศาสตรตาง ๆ เขาดวยกันซึ่งในปจจุบันการ
และสิ่งแวดลอม ในปจจุบนั
ทํางานของบัณฑิตที่จบมานั้น สามารถแยกได 2 สาย
และอนาคต
คือ 1. สายวิชาการ 2. สายการปฏิบัติวิชาชีพที่มีความ
เกี่ยวของ
(สถาบันการศึกษา)
2. บัณฑิตที่จบมาทางดานนี้มกั แฝงตัวอยูในบริษัทที่
ปรึกษา หรือถาเปนหนวยงานราชการตาง ๆ ก็จะอยูใน
ทีมสถาปนิกและนายชางตาง ๆ
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
1. ควรเนนที่การปฏิบัติดานการทํางานออกแบบชุมชน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของใน
เมืองเปนหลักมากกวา
การควบคุมมาตรฐานและ 2. ควรรับรองหลักสูตรตาง ๆ ทุกระดับใหรัดกุมและ
คุณภาพการศึกษาสาขา
ควบคุมดวยมาตรฐานขัน้ ต่ํา
การออกแบบชุมชนเมือง
3. สภาสถาปนิกควรทําความเขาใจกับความหมายของ
ในประเทศไทย
“สถาปตยกรรมผังเมือง” และ “การออกแบบชุมชน
(สภาสถาปนิก)
เมือง” ใหชัดเจน
4. ควรบูรณาการหนวยงานที่ควบคุมคุณภาพทางการ
ศึกษา ใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
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2.3 ขอเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ “มาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.
2550 สาขาสถาปตยกรรม
ผังเมือง” ที่ออกโดยสภา
สถาปนิก

& 5 &3+1
มาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรม
ควบคุม พ.ศ.2549
สาขาสถาป ต ยกรรมผั ง เมื องที่
ประกาศใชอยูในปจจุบันคอนขางดีและตรงกับการทํางาน
จริงของนักออกแบบชุมชนเมืองในปจจุบันแตอาจมีปญหา
ในการนํามาปฏิบัติจริง ควรติดตามปญหาที่เกิดขึ้นและ
ควรกําหนดขอบเขตของงานออกแบบชุมชนเมืองใหชัดเจน
เพื่อบูรณาการวิชาชีพสาขาอื่น ๆ เขาดวยกัน

ผลสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ เปนแบบสัมภาษณประเภท
ปลายเปด จํานวน 6 ขอคําถาม โดยแบงขอมูลออกเปนรายดาน ตามตารางที่ 46 ดังนี้
44(? ,'#   โดยแยกเปนดานตาง ๆ 6 ดาน
ดังนี้
1. > 4!4 “   ”
จากที่ไดกลาวในตอนตนแลววา คําจํากัดความของ “การออกแบบชุมชนเมือง”นั้น
สรางความคลุมเครือในเรื่ องความหมายของคํา แตโดยสว นใหญ จะมีนัย สํา คัญที่จะกลา วถึ ง
“กระบวนการ” หรือ ”สิ่งที่ไดรับ” ไมวาความหมายจะเปนอยางไร จากการสัมภาษณพบวา
ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากการ
ออกแบบชุมชนเมืองยืนอยูระหวางดานสถาปตยกรรมและดานการวางผังเมือง ซึ่งมีความสัมพันธ
กับลักษณะทั้ง 2 ดาน สามารถสรางความซับซอนและลดความชัดเจนตอขอบเขตการออกแบบ
ชุมชนเมือง โดยขึ้นอยูกับจุดวิจารณตาง ๆ ซึ่งอาจจะมีความโนมเอียงไปยังดานใดดานหนึ่งตาม
ความชอบ วาจะมองการออกแบบชุมชนเมืองในฐานที่เปนกระบวนการหรือสิ่งที่จะไดจากการ
ออกแบบชุมชนเมือง โดยสามารถแยกไดเปน 7 ประเด็น ดังนี้
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1. การออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวของกับพื้นที่วางสาธารณะหรือเปนการจัดการ
พื้นที่วางสาธารณะ (อาคารที่วาง)
2. เปนลักษณะการวางแผนพัฒนาเมืองหรือแกปญหาเมืองทางดานกายภาพเชิง
3 มิติ
3. มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดวย 3 ปจจัยหลัก คื อ เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ
(สิ่งแวดลอม)
4. มีกรอบการทํางานอยู 2 รูปแบบ คือ ลักษณะของการปฏิบัติงานดําเนินงานและ
ผลผลิตที่เกิดขึ้น
5. มีหลากหลายขนาดและหลากหลายพื้นที่
6. เปนกรอบการทํางาน (Framework) ใหสถาปนิกและภูมิสถาปนิกไปดําเนินการตอ
7. เปนกระบวนการแกปญหาของเมือง
2. >    Z >     
กระบวนการพัฒนาดานการออกแบบชุมชนเมืองของไทยนั้นไมมีการพัฒนา ที่ผาน
มาจะเนนการพัฒนาทางดานผังนโยบาย เชนผังประเทศ ผังภาค และผังเมืองรวม ทําใหขาดความ
ตอเนื่องของผังระดับตาง ๆ ตามลําดับขั้นตอน ทําใหเกิดการกาวกระโดดไปสูงานสถาปตยกรรม
หรือภูมิสถาปตยกรรม รวมถึงความไมเขาใจและเห็นความสําคัญตอการออกแบบชุมชนเมืองของ
ประชาชนหรือบุคลากรของภาครัฐ
3. > 4,,'     ,'  
จากการสัมภาษณ สรุปไดวานักออกแบบชุมชนเมืองของไทยนั้น มีความแตกตาง
กั น ในทางตรงกั น ข า มกั บ นั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งของต า งประเทศ บทบาทที่ เ ด น ชั ด ของนั ก
ออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศนั้นมีปจจัยตาง ๆ รองรับที่เอื้อตอการปฏิบัติวิชาชีพและการ
เกิดขึ้นของโครงการออกแบบชุมชนเมือง การจัดตั้ง “บรรษัทพัฒนาเมือง” หรือลักษณะที่ใกลเคียง
กั น นี้ใ นประเทศไทย ถื อว า เป น ป จจัย หลัก ที่สํ า คัญต อ บทบาททางวิ ช าชีพ และการเกิดขึ้ น ของ
โครงการออกแบบชุมชนเมือง
4. >  4& 4 .   ( >  #*   4,      
 
จากการสัมภาษณพบวา ในอนาคตอันใกลนักออกแบบชุมชนเมืองจะมีความสําคัญ
มากขึ้นในฐานะผูที่จะมาออกแบบพื้นที่สาธารณะ ผูที่จะกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง
ไปสูการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่เมือง และเปนบุคลากรหลักในการจัดทําผังเฉพาะ ตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการตาง ๆ
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สามารถแยกประเดนที่ไดจากการสัมภาษณ ได 6 ประเด็นดังนี้
1. ขาดความตอเนื่องของกฎหมายและความตอเนื่องของผังในระดับตาง ๆ
2. ขาดหนวยงานในการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะที่เรียกวา “บรรษัทพัฒนาเมือง”
3. ไมมีการใหความรูตอสาธารณะ เกี่ยวกับความสําคัญของงานออกแบบชุมชน
เมือง และประชาชนยังไมเห็นความสําคัญ
4. ขอบเขตประเภทของงานที่ไมสามารถกําหนดได
5. รัฐบาลยังไมเห็นความสําคัญ และขาดผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล
6. ขาดการเกิดขึ้นของกระบวนการทางสังคมที่เกิดจากความตองการของชุมชน
โดยแทจริง
6. >   ..,  5  ..2518 #* “5  `”
จากการสัมภาษณพบวา ปญหาสวนใหญจะเกี่ยวกับการจัดการดานกรรสิทธิ์ที่ดิน
และการจัดรูปที่ดิน ขาดความตอเนื่องจากผังเมืองรวมและผังเมืองรวมมีขอกําหนดเยอะแยะ
มากมายเกินไป รวมถึงรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะที่ไมมีความยืดหยุน อีกทั้งผูบริหารขาด
วิสัยทัศนที่ดีและความจริงจังในการดําเนินการ
7. > >&  ( 44(? #*    Z #
  
โดยทั่วไปนั้นสามารถสรุปไดวา จากระยะเวลาที่ผานมาควรเพิ่มการประชาสัมพันธ
ใหหลากหลายรูปแบบ ไดแก
1. การดําเนินการออกแบบชุมชนเมืองใหเปนรูปธรรมจริงอยางนอย 1 โครงการ
2. การกําหนดตําแหนงทางวิชาชีพ ในตําแหนง “นักออกแบบชุมชนเมือง” หรือ
“สถาปนิกชุมชนเมือง” เปนตําแหนงทางวิชาชีพเฉพาะดานทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. สถาบันการศึกษาและองคกรวิชาชีพควรรวมมือประชาสัมพันธความรูดานการ
ออกแบบชุมชนเมืองใหประชาชนเขาใจอยางทั่วถึง
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จากการสัมภาษณพบวา คุณภาพมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองนั้น ไดพยายามที่จะผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสิ่งแวดลอม
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามสายงานทั้งโดยตรงและที่เกี่ยวของโดยไดแยกประเภท เชนในระดับ
ปริญญาตรีเปนระดับการปฏิบัติการ สวนในระดับปริญญาโทก็จะเนนดานการวิจัยและความ
เชี่ยวชาญในเชิงลึกเพื่อบูรณาการศาสตรตาง ๆ เขาดวยกันซึ่งในปจจุบันการทํางานของบัณฑิตที่
จบมานั้น สามารถแยกได 2 สาย คือ สายวิชาการ และสายปฏิบัติวิชาชีพที่มีความเกี่ยวของ อีกทั้ง
สถาบันการศึกษาแตละสถาบันตางมุงเนนการผลิตนักออกแบบชุมชนเมืองตามวัตถุประสงคที่
แตกตางกันตามบริบทของแตละมหาวิทยาลัย
สวนองคกรทางวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิมคี วามเห็นวา ควรเนนที่การปฏิบัติดานการทํางาน
ออกแบบชุมชนเมืองเปนหลักมากกวา และควรรับรองหลักสูตรตาง ๆ ทุกระดับใหรัดกุมและควบคุม
ดวยมาตรฐานขั้นต่ํา ทั้งนี้ทางสภาสถาปนิกควรทําความเขาใจกับความหมายของ “สถาปตยกรรม
ผังเมือง” และ “การออกแบบชุ มชนเมือง” ใหชัดเจน รวมถึงควรบูรณาการหนวยงานที่ ควบคุม
คุณภาพทางการศึกษา ใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
สวนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 สาขาสถาปตยกรรม
ผังเมือง ที่ประกาศใชอยูในปจจุบันทราบถึงเจตนารมณที่จะกําหนดขอบเขตของการทํางานเพื่อให
ครอบคลุมและมีความตั้งใจใหตรงกับการทํางานจริงของนักออกแบบชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน แต
อาจมีปญหาในการนํามาปฏิบัติจริง เพราะกอนที่จะมีการรางมาตรฐานฉบับนี้ นักออกแบบชุมชน
เมืองไดไปเนนการทํางานดานผังเมือง เพราะฉะนั้นหากมีการนําไปใชในทางปฏิบัติ ควรติดตาม
ปญหาที่เกิดขึ้นและควรกําหนดขอบเขตในสวนของงานออกแบบชุมชนเมือง ใหชัดเจน เพื่อบูรณา
การวิชาชีพสาขาอื่น ๆ เขาดวยกันมากกวาที่จะแบงแยกขอบเขตการทํางานในแตละสาขา
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึงบทบาทและ
การทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย โดยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเปน
3 ขอ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบแนวคิ ด ของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ
2. เพื่อศึกษาลักษณะงานออกแบบชุมชนเมืองและการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ
ชุมชนเมืองในประเทศไทย
3. เพื่อสํารวจบทบาทการทํางานและความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาดานการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ทํางานในประเทศไทย
ประชากรของการวิจัย คือ นักออกแบบชุมชนเมืองจากการประมาณการมี 1,034 คน
ไดทําการระบุพื้นที่ศึกษาเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนประชากรในพื้นที่
ศึกษา ประมาณ 500 คน โดยไดใชเกณฑการวิจัยการกําหนดกลุมตัวอยาง ตามตารางสําเร็จรูป
ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เมื่อคาคลาดเคลื่อนเปนรอยละ 10 หรือ 10% และสัดสวน
ประชากรเทากับ 0.5 ซึ่งจากจํานวนประชากร 500 คน จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 83 คน ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ เ ป น เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล แล ว นํ า มาวิ เ คราะห ด ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ใชสถิติความถี่ รอยละ และคะแนนคาเฉลี่ย โดยขั้นแรกจะเปนการสรุป
ผลการวิจัยของแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถาม
ลัก ษณะแบบสอบถามเป น แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และแบบปลายเปด (OpenEnded) มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสบการณ ด า นการทํ า งาน
ลั ก ษณะแบบสอบถามเป น แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และเป น แบบมาตราส ว น
ประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 9 ขอ
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการทํางาน ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 15 ขอ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปญหา แนวทาง และขอเสนอแนะ
ตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ปลายเปด (Open-Ended) มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลสําหรับขอคําถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นตอปญหา แนวทาง
และขอเสนอแนะตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency)
แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งหมด ใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
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การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวมและขอสรุปผลการวิจัยที่
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้
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จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามซึ่งทุกคนยังปฏิบัติวิชาชีพอยูในปจจุบันจํานวน 84 คน
พบวาโดยสวนใหญเปน ชาย (63.1%) หญิง (36.9%) อยูในชวงอายุระหวาง 26-30 ป มีการศึกษา
สวนใหญในระดับปริญญาโท (73.0%) โดยสาขาวิชาที่จบการศึกษาคือ สาขาวิชาการออกแบบ
ชุ ม ชนเมื อ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร รองลงมา (25.0%) เป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดานตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ เกือบ
ครึ่ง (46.4%) เปนตําแหนง สถาปนิก รองลงมา (20.2%) เปนตําแหนง นักผังเมือง จากการวิจัย
พบวาผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทนั้น จะมีพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดาน
สถาป ต ยกรรมมาก อนแล ว มาต อ ยอดทางดา นการออกแบบชุ ม ชนเมือ ง เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณวุ ฒิ ท าง
การศึกษา แตยังคงทํางานในตําแหนงสถาปนิกเชนเดิมหรือใชสองตําแหนงควบคูกัน
ในดานหนวยงานองคกรที่ทํางาน 48.8% จะอยูใน ภาครัฐ และ 47.6% จะเปนภาค
ธุรกิจเอกชน ในดานขนาดขององคกร (55.0%) พบวาประมาณครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถาม
ทํางานในองคกรจะเปนองคกรขนาดเล็กที่มีบุคลากรทั้งหมดจํานวนไมเกิน 20 คน ซึ่งองคกรเหลานี้
จะเปนภาคธุรกิจเอกชน รองลงมา (25.0%) จะเปนองคกรที่มีบุคลากรที่มากกวา 60 คน สังเกตได
วา องคกรเหลานี้จะเปนหนวยงานภาครัฐในระดับกรม สํานัก หรือ สถาบันตาง ๆ

207
สวนจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละองคกร (79.0%) จะมีจํานวนนักออกแบบ
ชุมชนเมืองนอยกวา 5 คน รองลงมา (12.0%) มีจํานวนนักออกแบบชุมชนเมืองระหวาง 6-15 คน
ดานประสบการณทํางาน ผูตอบแบบสอบถามกลุมใหญสุด (29.8%) มีประสบการณทํางาน 2-5 ป
รองลงมา (27.4%) มีประสบการณระหวาง 6-10 ป ซึ่งตรงกับการศึกษาในระดับปริญญาโทของ
ผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องคําที่ใชเรียกวิชาชีพมากกวาครึ่งของผูตอบแบบสอบถาม (58.3%)
อยากใหใชคําวา “การออกแบบชุมชนเมือง” รองลงมา (20.2%) อยากใหใชคําวา “สถาปตยกรรม
ผังเมือง” พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยากใหใชชื่อเรียกวิชาชีพที่ตรงกับชื่อปริญญาใน
สาขาที่จบการศึกษามา
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ผูตอบแบบสอบถามกลุมใหญที่สุด (48.4%) ไดปฏิบัติงานออกแบบชุมชนเมือง ใน
ประเภทอาณาเขต/พื้นที่ (Precincts) รองลงมาเปนประเภทการออกแบบโครงสรางพื้นฐาน
(35.4%) และประเภทงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (10.3%) ซึ่งในแตละประเภทของงานออกแบบชุมชน
เมืองนั้นมีรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ตาม 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทเมืองใหม (New town) งานที่ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณ ไดแก
เมืองใหมโดยรัฐ (21.4%) ไดแก เมืองหลวงของประเทศ, เมืองบริวาร, เมืองภูมิภาค, เมืองที่เกิดขึ้น
จากนโยบายวาระทางการเมือง, เมืองที่เปนที่ตั้งทางการทหาร เปนตน รองลงมาคือ เมืองใหมตาม
คําสั่ง อื่น ๆ (8.3%) ไดแก เมืองตามพระราชกฤษฎีกาหรือพระบรมราชโองการ, เมืองจําลองเพื่อ
การศึกษา, เมืองภาพยนตร สวน เมืองใหมแบบบริษัทเมือง (7.1%) ไดแก เมืองนิคมอุตสาหกรรม,
เมืองเหมืองแร เปนตน สวนคําตอบอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ การทํา
โมเดลจําลองเมืองใหม และการออกแบบเมืองอนุรักษ
2. ประเภทอาณาเขต/พื้น ที่ (Precincts)
โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม มี
ประสบการณ ไดแก โครงการฟนฟูชุมชนเมืองมากที่สุด (60.7%) รองลงมาเปนโครงการบริเวณ
พื้นที่ริมน้ํา (54.8%) สวนโครงการประเภทที่พักอาศัยรวม (51.2%) ซึ่งจะใกลเคียงกับโครงการ
ประเภท พั ฒ นาย า นธุ ร กิ จ -พาณิ ช ยกรรม (50.0%) ส ว นคํ า ตอบอื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ ที่ ผู ต อบ
แบบสอบถามไดเสนอไว คือ พื้นที่เมืองโบราณและเขตอนุรักษโบราณสถาน, หมูบานนักกีฬา,
พื้นที่บริเวณชายหาดสถานที่ทองเที่ยว, สนามกีฬา และการออกแบบพื้นที่ชุมชน
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3. ประเภทการออกแบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure design) ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ ไดแก ประเภทพื้นที่วางสาธารณะ (65.5%) รองลงมาจะ
เปน การออกแบบระบบสัญจรทางเทา (61.9%) และระบบถนน (54.8%)
4. ประเภทงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (Miscellaneous) ประมาณ 2 ใน 3 ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณ ไดแก ประเภทงานปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนเมือง (66.7%)
รองลงมาเปนงานประเภทศิลปะชุมชนเมือง (9.5%) สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามไดปฏิบัติและมี
ประสบการณดานการทํางาน คือ ประเภทงานอาณาเขต/พื้นที่ ตัวอยางเชน โครงการฟนฟูชุมชน
เมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําและโครงการที่พักอาศัยรวม ซึ่งตรงกับการทํางานจริงของนัก
ออกแบบชุมชนเมือง
สวนในระดับประเภทของงานผังเมือง เกี่ยวกับการจัดทําแผนผังระดับตาง ๆ ผูตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณดานการทํางาน ประเภทงานจัดสรรที่ดิน (40.5%) รองลงมาเปนงาน
ผังเมืองรวมจังหวัด (39.3%) และงานจัดรูปที่ดิน (27.4%) สวนคําตอบอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอไว คือ การจัดทําผังเมืองรวมชุมชน, ผังบริเวณ, งานวางผังเมืองระดับ
สุขาภิบาล, แผนแมบท (พื้นที่สาธารณะ)
ในสวนงานบริการอื่น ๆ นักออกแบบชุมชนเมืองสวนใหญ (40.5%) ทํางานประสานงานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพ รองลงมา (22.6%) เปนงานควบคุมตรวจสอบและประเมินโครงการ เชน การตรวจสอบ
รายงานการศึกษา สวนคําตอบอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ การจัดประชุม
ประชาชน, การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2. > $ ,        5
เมื่อถามถึงตามขั้นตอนการทํางานกระบวนการวางผัง (Planning process) ซึ่งจะ
เกี่ยวของกับขั้นตอนการทํางานของนักผังเมืองหรือนักวางผังชุมชนเมืองโดยสวนใหญ ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามไดรับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะนี้โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนน
(Rating Scale) จากสเกล 0 ถึง 3 ตามลําดับดังนี้ 0 = ไมเกี่ยวของ, 1 = นอย, 2 = มาก, 3 = มาก
ที่สุด
ใน 3 ลําดับแรก คือ 1.การศึกษาสภาพทั่วไปของที่ตั้งโครงการและการสํารวจพื้นที่
เทากับ 2.31 รองลงมาคือ การจัดทําขอเสนอโครงการ เทากับ 2.29 และการกําหนดโปรแกรมและ
วางผังออกแบบสรางทางเลือก เทากับ 2.26 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามไดรับผิดชอบงานที่
เกี่ยวของกับการศึกษาลักษณะทางกายภาพภาคสนามและเปนผูกําหนดโปรแกรมในการวางผัง
ออกแบบ รวมถึงเปนผูเสนอในสวนของขอกําหนดโครงการในระยะแรก
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ใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนน (Rating Scale) จากสเกล 0 ถึง 3 ตามลําดับ
คือ 0 = ไมเกี่ยวของ, 1 = นอย, 2 = มาก, 3 = มากที่สุด
ตามขั้นตอนการทํางานกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง (Urban
Design
process) พบวาขั้นตอนการทํางานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับผิดชอบ ขั้นตอนการทํางาน
โดยจัดอยูในเกณฑมาก ทั้งหมดใน 3 ลําดับแรก คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล (Inventory)
ไดแก การสํารวจภาคสนาม เทากับ 2.19 และงานดานเอกสาร เทากับ 2.15 รองลงมาคือ ขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูล (Analysis) ไดแก การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) เทากับ 2.27
สังเกตไดวา ในขั้นตอนแรกผูตอบแบบสอบถามมีสวนในการปฏิบัติมากที่สุดคือ การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล สวนขั้นตอนที่มีความสํา คัญรองลงมา คือ ขั้ นตอนการกํ าหนด
นโยบาย ความมุงหมาย วัตถุประสงค (Policy, Goal, Objective, Target) และขั้นตอนการ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา (Proposal) และวางผังออกแบบ (Planning & Design) สวนขั้นตอน
อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหนาที่ รอยละ 41.3 นักออกแบบชุมชนเมืองตอบวา ยังมี ไดแก 1. การมีสวน
รวมของประชาชน 2.โครงการนําผังไปสูการปฏิบัติ 3.ขั้นตอนการเสนอแนวทางชุมชนใหกับเมือง/
ทองถิ่นและแผนพัฒนาเมืองภายหลังการออกแบบเสร็จสิ้น 4.งบประมาณการเงินของโครงการ
4. > & #*#* >  |,    
สาขาวิชาที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนักออกแบบชุมชนเมืองมากทีส่ ดุ
ใน 3 ลําดับแรก คือ สาขาสถาปตยกรรมศาสตร (85.7%) ซึ่งรวมถึง สาขาสถาปตยกรรมหลัก
สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง และสาขาภูมิสถาปตยกรรม รองลงมาคือ สาขาผังเมือง (82.1%) และ
สาขาดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ (76.2%) สวนสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่สําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอไว คือ สาขาประวัติศาสตรโบราณคดี, สาขานิเทศศาสตร, สาขา Product Design, สาขา
สังคมสงเคราะห, สาขาการตลาด, สาขาประชาสัมพันธ, สาขาประชากรศาสตร และแลวแตกรณี
ของงานหรือเจาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. >         )+,$ ,'! >& 4 
! /)   `&- 1
ผู ต อบแบบสอบถามใช ร ะยะเวลาในการดํ า เนิ น การ ในแต ล ะโครงการ 1-2 ป
(38.1%) รองลงมาคือ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 2-3 ป (29.8%) และใชระยะเวลา 0-1 ป
(26.2%) จึงจะเสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ สวนระยะเวลาในการดําเนินการอื่น ๆ ที่สําคัญที่
ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ ระยะเวลาไมแนนอนขึ้นอยูกับนโยบาย, การจัดทําผังเมืองรวม
จะใชเวลาเริ่มตนจนถึงประกาศใชบังคับเปนกฎหมายจะใชเวลาในการทําประมาณ 5 ป
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สวนมูลคาการจัดทําโครงการออกแบบชุมชนเมืองในแตละโครงการ คือ 0-5 ลาน
บาท (44.0%) รองลงมาคื อ 5-10 ล า นบาท (39.3%) และ 10-15 ล า นบาท (20.2%) ส ว น
ระยะเวลาในการดําเนินการตามประสบการณทํางานอื่น ๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอไว คือ
ปญหาภายในองคกรโครงการไมแลวเสร็จ, ตามลักษณะของการบริหารงานไมสามารถระบุได,
แลวแตโครงการ และไมไดจัดจางเปนโครงการ เพราะเปนการดําเนินงานของภาครัฐเอง
สวนงานและสัดสวนในความรับผิดชอบ มีเจาของโครงการประเภทไหนบาง ผูตอบ
แบบสอบถามระบุวา ราชการ (65.5%) รองลงมาเปน เอกชน-นิติบุคคล-ประเทศไทย (28.6%)
และเอกชน-บุคคล-คนไทย (22.6%)
, #* 3 44(? #* 4,   
ใหผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นโดยมีคาคะแนน (Rating Scale) จาก
สเกล 1 ถึง 5 ตามลําดับคือ 1 = นอยที่สุด, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด โดย
แยกประเภทความคิดเห็นในดานตาง ๆ ไดแก
1. 44(? > 4 ->4& /
ใน 3 ลําดับแรก คือ 1. มีโอกาสใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน เทากับ 4.17
จัดอยูในเกณฑมาก รองลงมา คือสามารถนําความรูจากสาขาวิชา ที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่
ที่ทํา อยู เท า กั บ 4.11 จัด อยู ใ นเกณฑ ม าก และลั ก ษณะของงานที่ ทํา ตรงกับ สาขาที่ ได สํา เร็ จ
การศึกษา เทากับ 3.98 จัดอยูในเกณฑมากเชนกัน
2. 44(? >   
ส ว นทั ศ นคติ ด า นการทํ า งาน ผู ต อบแบบสอบถามเห็ น ว า ได มี ส ว นร ว มในการ
วางแผน เตรียมงานและรับผิดชอบงาน จัดอยูในเกณฑมาก 4.07 รองลงมาคือ การมีสวนรวมใน
การแกปญหางาน เทากับ 4.05 และมีความพอใจกับหนาที่และงานที่ทําอยู เทากับ 3.75 โดย
ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 3.04 จัดอยูในระดับปานกลาง
3. 44(? > #
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานวิชาชีพวา“นักออกแบบ
ชุมชนเมือง” ควรไดรับการควบคุมวิชาชีพ เทากับ 3.75 จัดอยูในเกณฑมาก รองลงมา คือ ผูตอบ
แบบสอบถามเห็ น วากระบวนการออกแบบชุมชนเมือ งนั้น แตกตางกับกระบวนการออกแบบ
สถาปตยกรรมและการวางแผน เทากับ 3.42 จัดอยูในเกณฑปานกลาง และบริษัทหรือองคกรให
ความสํ า คั ญ กั บนั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง เท า กั บ 3.19 จั ด อยู ใ นเกณฑ ป านกลางเชน กั น โดย
ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 3.05 จัดอยูในเกณฑปานกลาง
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ปญหาดานการทํางานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา ประชาชนยังไมเขาใจ
และเห็นความสําคัญของการออกแบบชุมชนเมือง โดยการทํางานขาดความสัมพันธกับชุมชน
ทองถิ่น เพราะขาดมีสวนรวมของประชาชน และผูตอบแบบสอบถามมักพบอุปสรรคกับผูบริหาร
ระดับสูง เพราะ ขาดวิสัยทัศนที่ดี และการขาดความรวมมือจากหนวยงานทองถิ่นตาง ๆ เชน
องคการบริหารสวนตําบล
สวนปญหาดานวิชาชีพ ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เห็ นวา การขาดความ
ชัดเจนของวิชาชีพ เชน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาตรฐานขั้นตอนการทํางาน คาบริการ
วิชาชีพ ทฤษฎีและเนื้อหาความรูในเชิงวิชาการที่มี และปญหาเรื่องการถือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพกับผูจบคุณวุฒิสาขาอื่น ๆ และพบวา บทบาทและการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมือง
อาจถูกทักทวงจากผูเชี่ยวชาญหลายฝาย เปนอุปสรรคดานวิชาชีพ
2. 4    #*% -"   
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ห็ น ว า ไม มี โ ครงการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งที่ เ ป น
รูปธรรมในประเทศไทยที่เห็นไดชัดเจน แตไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงานออกแบบชุมชน
เมืองที่เปนรูปธรรม โดยจําแนกออกเปนรายดาน โดยงานโครงการตามพระราชดําริที่เห็นวาเปน
รูปธรรม คือ โครงการที่เกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนา , โครงการเมืองใหมที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก
เมืองทองธานี, โครงการในประเภทอาณาเขต/พื้นที่ ที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก งานผังแมบทตาง ๆ
เชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต หากเปนประเภทที่พักอาศัยรวม ที่เห็นวาเปนรูปธรรม
ไดแก งานโครงการบานมั่นคง พอช. และหากเปนประเภทการรักษาสภาพทางประวัติศาสตรและ
การสรางชุมชนเมืองขึ้นมาใหม ที่เห็นวาเปนรูปธรรม ไดแก งานเชิงอนุรักษโครงการพัฒนาตลาด
ชุมชนตาง ๆ เชน สามชุก นาน อัมพวา สวนโครงการออกแบบโครงสรางพื้นฐาน ที่เห็นวาเปน
รูปธรรม ไดแก Sky walks เซนทรัลเวิลและลานหนาสยามพารากอน และโครงการงานปรับปรุงภูมิ
ทัศน ที่ เ ห็น วาเป นรู ปธรรม ไดแก โครงการปรับปรุ งชายหาดพัทยา และโครงการพั ฒ นาพื้น ที่
ชายหาดปาตอง พัทยา บางแสน หัวหิน ภูเก็ต ฯลฯ
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพัฒนาวิชาชีพดาน
การออกแบบชุมชนเมือง ใหเปนที่รูจักและยอมรับในสังคม สามารถจําแนกออกเปน รายดาน คือ
ดานการประชาสัมพันธ สิ่งที่ควรพัฒนา คือ การประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน การจัดรายการ
โทรทัศน โฆษณา อินเตอรเน็ต การจัดทํานิตยสาร แมกกาซีน หนังสือพิมพ และการทําตัวอยาง
โครงการออกแบบชุมชนเมืองใหเกิดขึ้นจริง ดานองคกรวิชาชีพ สิ่งที่ควรพัฒนา คือ การจัดทํา
มาตรฐานทางวิชาชีพใหมีความชัดเจนและเผยแพรผลงานใหประชาชนรับรู และสิ่งที่ควรพัฒนา
ดานสถาบันการศึกษา ไดแก การพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวกับเมืองและชุมชน โดย
ผูตอบแบบสอบถามตองการให มีการปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และการจัด
นิทรรศการบอย ๆ เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการตาง ๆ ใหกระจายออกทุกภาคสวน
4. (&-, >     (#*4 *
รายวิชาเพื่อเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองของมหาวิทยาลัย ที่ควรเพิ่มรายวิชา
คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน และหลักสูตรเกี่ยวกับปฏิบัติการออกแบบชุมชน
เมืองภาคสนามในทางดานการปฏิบัติในพื้นที่จริงรวมกับประชาชนและทําใหโครงการเปนจริง
ขึ้นมา
5. >&  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเสนอแนะจํานวนที่เทากัน คือ รอยละ
1.2 ดานสถาบันการศึกษาไมควรมีการศึกษาดานผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมืองในระดับ
ปริญญาตรีเพราะ วัยวุฒิและประสบการณของผูศึกษาไมเพียงพอ รอยละ1.2 การศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ควรเปนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธแผน ก อยางเดียวซึ่งจะไดพัฒนาองคความรู
ทางวิชาการใหมากขึ้น สําหรับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรเพิ่มเปน 6 ป และ
สําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรกลับไปใชหลักสูตรเกา 2 ป รอยละ1.2 ดานผูบริหารทองถิ่น
ควรได รั บ การศึ ก ษาเรื่ อ ง การออกแบบชุ ม ชนเมื อ งด ว ย โดยบั ง คั บ ว า ต อ งเรี ย นเหมื อ นใน
ต า งประเทศ ทั้ ง นี้ท างมหาวิท ยาลั ย ควรร ว มกับ สมาคมวิ ช าชี พ และข อกํ า หนดต าง ๆ ให เ ป น
รูปธรรม
ขอเสนอแนะดา นวิชาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ห็น วา รอยละ 1.2 ให
นั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ สถาป ต ยกรรมและผั ง เมื อ งเข า ไปร ว มในงาน
ออกแบบโครงการขนาดใหญทุกครั้ง รอยละ 1.2 เห็นวาควรยอยงานทางวิชาการใหสามารถปฏิบัติ
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ไดมากขึ้น และควรใสใจกับชุมชนเล็ก ๆ ที่เปนองคประกอบของชุมชนดวย ทั้งนี้ควรกําหนดวิชาชีพ
ที่ใหชัดเจน ไมเหลื่อมล้ํากับวิชาชีพสาขาอื่น ๆ รอยละ 1.2 เห็นวาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ไมควรตองไดรับการควบคุม ซึ่งหากมีการควบคุมทางวิชาชีพตองมีการบูรณาการทางวิชาชีพ ไม
เฉพาะกลุ ม ผู ที่ จ บการศึ ก ษาตามที่ ส ภาสถาปนิ ก กํ า หนดเท า นั้ น ส ว นองค ก รวิ ช าชี พ และ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห ลั ก สู ต รทางด า นนี้ ค วรจั ด แสดงนิ ท รรศการ และการจั ด ประกวดแบบการ
ออกแบบชุมชนเมือง เพื่อประชาสัมพันธตอไป
 3 5 !
ประเด็นสําคัญที่ไดพบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายเพื่อสรุป
เปนขอยุติใหทราบถึงขอเท็จจริงโดยมีการศึกษาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุน
หรือขัดแยง ได 4 ขอ ดังนี้
3 &/  1    ,'   
การออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศในชวง 50 ป ที่ผานมามีนักวิชาการคนควา
พั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ที่ ต อ เนื่ อ งมาโดยตลอด เห็ น ได จ ากการค น คว า องค ค วามรู ท างวิ ช าการ
ทําการศึกษา วิจัย ทฤษฎีใหม ๆ อยูเสมอ มีสถาบันและชุมชนทางวิชาชีพไดแก กลุมการออกแบบ
ชุมชนเมือง (Urban Design Group) ในสหราชอาณาจักร และสถาบันสําหรับการออกแบบชุมชน
เมือง (Institute for Urban Design) ในสหรัฐอเมริกาและกลุมอิสระของนักวิชาชีพที่มีแนวคิด
คลายกันทั่วโลก คือ สภาลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (The Congress for New Urbanism. หรือ
CNU) ซึ่งประกอบไปดวยสถาปนิกและนักออกแบบชุมชนเมืองที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ และเปนผูประกาศ กฎบัตรแหงลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (Chart of New Urbanism ในป
ค.ศ.1996) แตอยางไรก็ตาม วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองก็ยังไมมีตัวบทกฎหมายที่เทียบไดกับ
คณะกรรมการควบคุมสถาปตยกรรมตออาชีพทางการออกแบบชุมชนเมือง
ถึงแมนิยามความหมายของการออกแบบชุมชนเมืองจะยังไมมีความชัดเจนในเรือ่ งของ
คํา แตวิชาชีพก็ไดกาวไปสูทิศทางเดียวกันจนมีลักษณะแบบสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และเห็น
วาการออกแบบชุมชนเมืองเปนสิ่งจําเปนและขาดไมไดสําหรับการพัฒนาเมือง ปจจุบันเราสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญสําหรับขอบเขตของการทํางานโครงการออกแบบชุมชนเมือง(Typology of
Urban Design Projects) ออกไดเปน 3 ประเด็นสําคัญ คือ (ดูภาพที่ 29)
1. รูปแบบและสัญลักษณของโครงการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Paradigms)
2. การแบงตามประเภทของการดําเนินงาน (Procedural Types)
3. การแบงตามประเภทของผลงาน (Product Types)
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การเข าใจกระบวนการดําเนินการ สามารถจะนํา ไปสูรูปแบบประเภทของผลผลิต
โครงการประเภทตาง ๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดอีกมากมาย ซึ่งรายละเอียดมากมายเหลานี้จะเหลื่อม
กับวิชาชีพสาขาอื่น ๆ คือ สาขาสถาปตยกรรม สาขาภูมิสถาปตยกรรม และสาขาผังเมือง หรือ
อาจจะเหลื่อมกับสาขาวิศวกรรมเกี่ยวกับเมือง ซึ่งตองอาศัยการทํางานรวมกันอยางใกลชิด เพื่อ
ดําเนินการใหโครงการออกแบบชุมชนเมืองประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม การออกแบบชุมชน
เมืองในฐานะเครื่องมือสําหรับการควบคุมสภาพแวดลอม ควรเปนการดําเนินงานทางดานวิชาชีพ
ที่ตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนักการเมือง นักวิชาชีพดานการออกแบบ สาธารณะชน และ
ภาคเอกชน

ภาพที่ 29 แสดงวิธีดําเนินการและผลงาน (Urban Design: Procedures and Products)
การศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศนั้นสวนใหญของการศึกษา จะ
อยูในระดับที่สูงกวาระดับปริญญาตรี ในการคัดเลือกเขาศึกษาสําหรับแผนการศึกษาการออกแบบ
ชุมชนเมืองสวนใหญนั้นจําเปนตองไดรับการฝกอบรมทางดานสถาปตยกรรมกอน จึงกลาวไดวา
ความรูดานการออกแบบชุมชนเมืองเปนความรูในเชิงลึกที่ตองอาศัยการวิเคราะหสังเคราะหขอมูล
ในระดับสูง และตองอาศัยประสบการณดานสถาปตยกรรมซึ่งเปนพื้นฐาน
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ปจจุบันนิยามของการออกแบบชุมชนเมืองไดพัฒนาโดยใชความหมายสั้น ๆ วา "การ
ออกแบบชุมชนเมือง คือ ศิลปะของการสรางสถานที่สําหรับผูคน (Urban Design is the art of
making places for people)”
จากการเปดหลักสูตรครั้งแรก ในสหรัฐอเมริกา ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (University
of Pennsylvania) เปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโททางการออกแบบเมือง (Civic Design
Program) ในป ค.ศ.1954 และตอมามหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) เปดสอน
หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Program) ในป ค.ศ.1960 สําหรับประเทศไทย
หลังจากนั้นประมาณ 20 ป มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเปดหลักสูตรด านการวางแผนกายภาพ
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองขึ้นครั้งแรก ในป พ.ศ.2517
ในชวงที่มีการรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรมในป พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956)
ซึ่งตรงกับชวงที่คําวา “การออกแบบชุมชนเมือง” หรือ Urban Design ถูกใชขึ้นเปนครั้งแรก ใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นคําวา “ผังเมือง”ก็เกิดขึ้นพรอม ๆ กันดวย โดยในหมูสถาปนิกทั้งใน
ยุโ รปและสหรั ฐมี ค วามเข า ใจรว มกัน ว า “ผั ง เมื อ ง”และ”การออกแบบเมือง”เป น เรื่อ งเดี ย วกั น
สําหรับในประเทศไทยหลังจากนั้นอีก 9 ปตอมา ในป พ.ศ.2508 การผลักดันพระราชบัญญัติ
วิชาชีพนี้จึงประสบความสําเร็จ และมีผลบังคับใชในที่สุด หนึ่งในนั้นมีวิชาชีพสถาปตยกรรมผัง
เมืองรวมอยูดวย แตยังไมมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการประกาศกฎกระทรวงในภายหลัง จนถึง ป
พ.ศ.2548 เปนเวลารวม 40 ปของการเปดหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตทางดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองเพื่อรับใชสังคม ก็ยังไมมีผลบังคับใช
จนกระทั่งในป พ.ศ.2549 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับใหมเปนกฎกระทรวง
กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ไดรับการแกไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของ
การปฏิบัติวิชาชีพทั้ง 4 สาขา ไดแก สาขาสถาปตยกรรมหลัก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขา
สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป และสาขาภูมิสถาปตยกรรม มีการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ในสาขาสถาปตยกรรมผังเมืองสําหรับผูที่จบการศึกษากอนป พ.ศ.
2546 ดานหนวยงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ไดแก
สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทยและสภาสถาปนิก ซึ่งมีบทบาทหลักในการควบคุมวิชาชีพ
จากการวิเคราะหนิยามของการออกแบบชุมชนเมือง ที่ไดจากการศึกษาขอมูลคํา
นิยามตาง ๆ รวมถึงขอสังเกตที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยสามารถสังเคราะหและ
สรางคํานิยาม โดยสรุปในแบบฉบับของผูวิจัยเอง วา”การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร” ดวยคํา
นิยามสั้น ๆ ดังนี้
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“การออกแบบชุมชนเมือง คือ การเชื่อมตอระหวางวิสัยทัศน นโยบาย กับการนําแผน
ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง การออกแบบชุ ม ชนเมื อ งนั้ น อาศั ย วิ ท ยาศาสตร ก ารวางแผนผนวกกั บ ความคิ ด
สรางสรรคทางดานศิลปะการออกแบบ เพื่อถายทอดแนวคิดที่นําไปสูความเปนไปไดในอนาคต
โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนหลัก”
 |,#   +1  
   
1.  |,#     
การปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยนั้น หากดูจากการเปด
หลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองครั้งแรก ในป พ.ศ.2517 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ปตอมาได
มีการผานรางการประกาศใช พระราชบัญญัติการผังเมืองในป พ.ศ.2518 มีการแกไขเพิ่มเติมโดย
ไดแบงประเภทของผังเมือง เปน พรบ.ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได
กําหนดกระบวนการวางผังเมืองตามกฎหมายโดยระบุขั้นตอนของการวางและจัดทําอยางละเอียด
ซึ่งสามารถดําเนินการไดงาย จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 40 กวาป ไดผลิตบัณฑิตดานการ
ออกแบบชุมชนเมืองออกมาเปนจํานวนมาก จากการเปดหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมือง
การปฏิบัติวิชาชีพของนักออกแบบชุมชนเมืองในระยะแรก ๆ นั้น จึงไดไปเนนที่การจัดทําผัง ผัง
เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ตาม พ.ร.บ การผังเมือง พ.ศ.2518
ผลจากการวิจัย ทราบไดวาผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง และทราบถึงความแตกตางในวิชาชีพแตละดาน รวมถึงการทํางานรวมกับวิชาชีพอื่น ๆ จะ
เห็นไดวาผูที่จบการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยนั้น ตําแหนงในหนาที่การ
งานจะใชทั้งคําวา สถาปนิกหรือ สถาปนิกและนักผังเมือง ควบคูกัน สวนรอยละ 10.7 นั้นจะอยูใน
ตําแหนงระดับผูบริหาร การทํางานสวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถามจะทํางานในหนวยงาน
ภาครัฐในระดับ กรม สํานัก หรือสถาบัน ฯลฯ ที่เปนองคกรขนาดใหญ สวน การทํางานในภาค
ธุรกิจเอกชนนั้นจะอยูในรูปแบบบริษัทที่ปรึกษา (Consultant)
จากการวิจยั พบวา ลักษณะของการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม มีหนาทีใ่ น
การจัดทํารายงานการศึกษาตามขั้นตอนกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง ในดานการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล ได แ ก ก ารสํ า รวจภาคสนามและงานด า นเอกสาร ส ว นด า นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก
การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ สวนใหญจะไดรับผิดชอบงานในสวนที่เกี่ยวของกับความสามารถใน
การออกแบบ และพบวานักออกแบบชุมชนเมืองมีสวนรวมมากที่สุดทุกกระบวนการที่สําคัญและ
ทุกขั้นตอนจนสิ้นสุดกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
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สวนงานดานการจัดทําแผนผังระดับตาง ๆ ตามพ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน ไดแก งาน
จัดสรรที่ดิน ซึ่งไดจัดทํามากที่สุด รองลงมาพ.ร.บ. การผังเมืองไดแก การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
และการจัดทําผังเมืองเฉพาะ และพ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไดแก งานจัดรูปที่ดิน
สวนขั้นตอนการทํางานกระบวนการวางผังไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
การกําหนดโปรแกรมและวางผังออกแบบสรางทางเลือก ทั้งนี้ จากการสํารวจการปฏิบัติงานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยสามารถแบงตามประเภทของผลงานได 7 ประเภทดังนี้ (ภาพที่ 30)
1. งานดานการศึกษา
2. งานจัดทําแผนผังระดับตาง ๆ (ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง)
3. งานจัดรูปที่ดินและจัดสรรที่ดิน (ตาม พ.ร.บ. การจัดรูปที่ดินและการจัดสรรที่ดิน)
4. งานจัดทําแผนและผังแมบท
5. งานโครงการวางผังพัฒนาเมือง นอกจากนี้ยังรวมถึง งานตามลักษณะ ตาม
สาขาสถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ ง เพื่ อ ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ กฎกระทรวง
กํ า หนดวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549
6. งานโครงสรางพื้นฐานของเมือง (เพิ่มเติมใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานที่
ครอบคลุมการออกแบบชุมชนเมือง)
7. งานบริการอื่น ๆ (เพิ่มเติมใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานที่ครอบคลุมการ
ออกแบบชุมชนเมือง)
โดยทั่วไปรูปแบบการทํางานของผูตอบแบบสอบถามจะอยูในขอ 1, 2, 3, 4 และ 7
(รายละเอียดสามารถดูไดในบทที่ 3) ดานงานในลักษณะขอ 5 นั้น จะมีแคบางสวนที่ไมไดปฏิบัติ
เนื่องจากงานบางประเภท ขึ้นอยูกับสถานการณอุบัติภัยหรือกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ดานงานในลักษณะขอ 6 จะเปนลักษณะงานบางประเภทที่ตองอาศัยการทํางาน
ควบคูกับวิศวกรที่เกี่ยวกับเมือง เพื่อใหงานที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมของเมืองไดดําเนินไป
พรอมกับกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง ปจจุบันการปฏิบัติงานดานนี้มีบทบาทนอยมาก
ดานงานในลักษณะขอ 7 ในงานบางประเภทก็จะเปนหนาที่โดยตรงของหนวยงาน
ของภาครัฐที่มีหนาที่กํากับดูแล ตรวจงานหรือประเมินโครงการ ฯลฯ
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ภาพที่ 30 แสดงลักษณะของการปฏิบัติงานและความเกี่ยวของกับนักออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเทศไทย
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2. +1      
โครงการออกแบบชุมชนเมืองที่มีลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนเปนรูปธรรมใน
ประเทศไทยนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาไมมีโครงการออกแบบชุมชนเมืองที่เปน
รูปธรรมโดยแทจริง หากจะยกตัวอยางโครงการออกแบบชุมชนเมืองที่เปนรูปธรรมนั้น ไดแก งาน
ในโครงการตามพระราชดําริตาง ๆ โครงการเมืองทองธานี โครงการวางผังแมบทตาง ๆ เชน
ธรรมศาสตรศูนยรังสิต งานโครงการบานมั่นคง พอช. งานพัฒนาที่อยูอาศัย ของการเคหะแหงชาติ
งานเชิงอนุรักษโครงการพัฒนาตลาดชุมชนตาง ๆ เชน สามชุก นาน อัมพวา อื่น ๆ
สวนงานดานการออกแบบโครงสรางพื้นฐาน ไดแก Sky walks เซนทรัลเวิล ลาน
หนาสยามพารากอน โครงการวางระบบขนสงมวลชนตาง ๆ และงานปรับปรุงภูมิทัศน ไดแก สวน
สันติชัยปราการ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดปาตอง พัทยา บางแสน หัวหิน ภูเก็ต ฯลฯ
การศึกษาลักษณะงานออกแบบชุมชนเมืองนั้นจะตองศึกษาวิธีการดําเนินการใน
แตละโครงการ อยางไรก็ตามนักออกแบบชุมชนเมืองจะตองมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองดวย หรือหากมองในแงผลผลิตของงานออกแบบชุมชนเมืองแลว
ก็สามารถบอกไดวาอยูในลักษณะงานประเภทไหน ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษา จะเห็นไดวา
ลั ก ษณะงานออกแบบชุ ม ชนเมื อ งที่ ก ล า วมานั้ น นั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งมิ ไ ด เ ป น ผู นํ า การ
ดําเนินการโครงการออกแบบตามกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
        
บทบาทดานการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยในปจจุบันสวนใหญ
สามารถแบงรูปแบบการทํางานได 3 รูปแบบ ดังนี้
1.        34" !
สํา หรับ บทบาทหลั ก ของวิ ช าชี พ การออกแบบชุม ชนเมื อ งไทย โดยสว นมากจะ
ทํางานอยูในภาคเอกชนสวนใหญ เนื่องจากการใชบริการของนักออกแบบชุมชนเมือง จะเปนไป
ในหลายลักษณะที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยทางออมกับงานดานผังเมืองและออกแบบชุมชน
เมือง ซึ่งจะอยูในรูปแบบของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือบริษัทที่ปรึกษา (Consultants) ดาน
การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง วาจางรับงานจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน-นิติ
บุคคลโดยสวนใหญ จากการตอบแบบสอบถามจะเห็นไดวา รูปแบบการทํางานนั้นนักออกแบบ
ชุมชนเมืองจะมีสวนรวมในการทํางานที่เกี่ยวของดานผังเมืองคือการจัดทําแผนผังระดับตาง ๆ
ไดแก การจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การจัดทําผังจังหวัด ผังอนุภาคหรือผังประเทศ
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เปนตน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเหลานี้ เปนผูจัดทําโครงการ (Contractor) โดยการวาจางจากหนวยงาน
ภาครัฐ เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษามีทรัพยากรทางดานเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลาย
สาขา และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.        34 ] ]&(!
รูปแบบนี้เปนรูปแบบ ที่นักออกแบบชุมชนเมืองสวนใหญใหความสนใจ เนื่องดวย
งานออกแบบชุมชนเมือง จะเปนงานที่เกิดจากภาครัฐและมีงบประมาณในการดําเนินการสูง
สังเกตไดจากผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะอยูในหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาครัฐในสังกัดสวนใหญจะเปนองคกรขนาดใหญที่มีบุคลากรจํานวนมาก ไดแก
กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ องคการปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย การเคหะแหงชาติ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) หรือการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมาตรฐานตําแหนงสายงานที่ตองการใน
ตําแหนง สถาปนิก หรือนักผังเมือง
บทบาทการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในภาครัฐนั้น นอกจากการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องนัก ออกแบบชุม ชนเมื อ งแล ว จะทํ า หน า ที่ เ ป น ผูป ระสานวิ ชาชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก
การเงินงบประมาณ การตรวจสอบการออกแบบ (Design Review) หรือการประเมินโครงการ
การใหคําปรึกษา การตรวจสอบมาตรฐานงาน การประเมินคุณภาพผลกระทบโครงการกอน-หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ และการติดตอประสานงานขอความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือใหการ
ชวยเหลือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน การจัดประชุมการมีสวนรวมของประชาชน การ
เปนพยานในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการออกแบบชุมชนเมืองหรือสถาปตยกรรมผังเมือง การเปนผู
เจรจาตอรอง ฯลฯ
ในอนาคตบทบาทการทํางานของนักออกแบบชุมชนเมืองในภาครัฐ จะถูกกระจาย
สูทองถิ่นมากขึ้น เนื่องจากนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และทองถิ่นเองจะตองดูแลบริหาร
จัดการงานดานผังเมืองดวยตนเอง ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่นก็ยังไมเห็นความสําคัญของ
การออกแบบชุมชนเมืองเทาที่ควร แตอยางไรก็ตาม ผลจากการกระจายอํานาจสูทองถิ่นจะทําให
บุคลากรดานผังเมืองจะมีความสําคัญมากขึ้น เพราะจะตองมีโครงการพัฒนาเมืองหรือทําการวาง
ผังชุมชนเมืองตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งหนวยงานทองถิ่นจะตองดําเนินการจัดการ หากไม
มีบุคลากรดําเนินการเพียงพอ อาจจะตองวาจางบริษัทที่ปรึกษามาชวยในการดําเนินการแทน
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3.        34 )+
การทํ า งานในภาคการศึ ก ษาหรื อ การเป น อาจารย ต ามมหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น
การศึกษาตาง ๆ ซึ่งสวนใหญจะรับผิดชอบ การศึกษาในรายวิชาดานผังเมือง การออกแบบชุมชน
เมือง หรือนักวิชาการ นักวิจัย เปนแนวโนมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากในอนาคตอันใกล
หลายสถาบันการศึกษาจะมีการเปดหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลมา
จากนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และการประกาศใชพระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ.2543
เพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง และการผลิตบุคลากรดานการ
ออกแบบชุมชนเมือง อันเปนผลตอเนื่องมาจาก ความตองการของหนวยงานทองถิ่น เชน องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมืองขนาดตาง ๆ หรือองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ เปนตน
ในอนาคตสถาบันการศึกษาที่มีแนวโนมจะเปดสอนหลักสูตรดานการวางแผนทาง
กายภาพเพิ่มมากขึ้น ไดแก
1. มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
& 0!!#*#5,' Z #     
จากการศึกษาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบกับการวิเ คราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนา
วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย มีดังตอไปนี้
1.  & >  4 >  !   #  “      ” (  
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การสรางความเขาใจในวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองใหเปนที่รูจักและยอมรับได
นั้น อาจตองใชระยะเวลาในระยะหนึ่ง เชนเดียววิชาชีพสถาปนิกที่พัฒนาจนมีจุดยืนที่ชัดเจน
ประชาชนทั่วไปรูจักและเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของสถาปนิก การจะพัฒนาวิชาชีพนั้นสวนหนึ่งมา
จากการสนับสนุน และเปน ปากเป น เสียงใหแกวิช าชี พ โดยนักวิช าชีพเองที่จะช ว ยกันสง เสริม
มาตรการที่ดีในการสรางความรูความเขาใจใหเปนที่รูจักและยอมรับ สิ่งที่สําคัญในวิชาชีพ การ
ออกแบบชุมชนเมืองก็คือการรวมมือกับสาขาวิชาชีพดานอื่น ๆ จํานวนมาก นักวิชาชีพดานการ
ออกแบบทางกายภาพจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและดํารงรักษา
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ซึ่งจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตน เพื่อใหวิชาชีพเจริญรุงเรืองและมั่นคงตอไป กลุมที่ตองสรางความรู
ความเขาใจในระยะแรก ไดแก กลุมนักวิชาชีพการออกแบบกายภาพ กลุมบุคลากรภาครัฐ กลุม
ภาคธุรกิจเอกชน กลุมภาคประชาชน กลุมผูบริหาร และกลุ มนักวิชาการตาง ๆ ผลจากการ
สอบถามและสัมภาษณ โดยทั่ วไปนั้นสามารถสรุปไดวา จากระยะเวลาที่ผ านมาควรเพิ่ม การ
ประชาสัมพันธใหหลากหลายรูปแบบ ไดแก
1. เพิ่มการประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองทุกรูปแบบ
2. การจัดตั้ง “บรรษัทพัฒนาเมือง”(Urban Redevelopment Authority) เชนเดียวกับ
ตางประเทศ
3. การดําเนินการออกแบบชุมชนเมืองใหเปนรูปธรรมจริงอยางนอย 1 โครงการ
4. การกําหนดตําแหนงทางวิชาชีพ ในตําแหนง “นักออกแบบชุมชนเมือง” หรือ”
สถาปนิกชุมชนเมือง”
5. สถาบันการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองสอนไปในทิศทางเดียวกัน
6. การประชาสัมพันธความรูดานการออกแบบชุมชนเมืองใหประชาชนเขาใจอยาง
ทั่วถึง
2. ( '  #*-#>   
สภาสถาปนิ ก เป น องค ก รหลั ก ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ในการกํ า กั บ ดู แ ลพั ฒ นาและ
ส ง เสริ ม ด า นวิ ช าชี พ ในสถาป ต ยกรรมควบคุ ม ทุ ก สาขา รวมถึ ง สาขาสถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ ง
ปจจุบันสภาสถาปนิกไดประกาศใช กฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ.2549 เพื่อ
ควบคุม วิ ช าชีพ สถาป ตยกรรมในสาขาอื่น ๆ แตทั้ ง นี้ก็ยัง เกิ ดป ญ หาเกี่ย วกั บขอบเขตของการ
ปฏิบัติงาน
จากการสั ม ภาษณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เห็ น ว า ควรเน น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ด า นการทํ า งาน
ออกแบบชุมชนเมืองเปน หลัก มากกวา และควรรับรองหลัก สูตรต าง ๆ ทุกระดับใหรัดกุมและ
ควบคุ ม ด ว ยมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ทั้ ง นี้ ท างสภาสถาปนิ ก ควรทํ า ความเข า ใจกั บ ความหมายของ
“สถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ ง” และ “การออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง” ให ชั ด เจน รวมถึ ง ควรบู ร ณาการ
หนวยงานที่ควบคุมคุณภาพทางการศึกษาใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
ส ว นมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรมควบคุ ม พ.ศ.2549 สาขา
สถาปตยกรรมผังเมือง ที่ประกาศใชอยูในปจจุบันคอนขางดีและตรงกับการทํางานจริงของนัก
ออกแบบชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน แตอาจมีปญหาในการนํามาปฏิบัติจริง ควรติดตามปญหาที่
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เกิดขึ้นและควรกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมืองและอัตราคาวิชาชีพให
ชัดเจน เพื่อสรางความเปนเอกภาพในวงการวิชาชีพและบูรณาการวิชาชีพสาขาอื่น ๆ เขาดวยกัน
3. 4,,' (' (&-,  )+,'&/
หลักสูตรการศึกษาดานการวางแผนทางกายภาพในปจจุบัน มีความหลากหลายทั้ง
รูปแบบการเรียนการสอนและวัตถุประสงคของหลัก สูตรที่แตกตางกัน ไมว าจะเป น ในเรื่อ งชื่อ
หลักสูตร ปริญญาที่ไดรับ คุณวุฒิการศึกษา ซึ่งสามารถแยกเปน 2 ประเด็น หลักดังนี้
1. ระดับการศึกษา ไดแก ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
2. วัตถุประสงคของการศึกษา ไดแก เนนดานการวางแผน (Planning) และเนน
ดานการออกแบบ (Design)
ปญหาของความหลากหลายของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรดานการ
ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งนั้ น มี ผ ลตอ การกํา กั บ ดูแ ลควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุณภาพมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้น
ไดพยายามที่จะผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานตามสายงานทั้งโดยตรงและที่เกี่ยวของโดยไดแยกประเภท เชนในระดับปริญญาตรีเปน
ระดับการปฏิบัติการ สวนในระดับปริญญาโทก็จะเนนการเปนมืออาชีพเพื่อบูรณาการศาสตรตาง
ๆ เขาดวยกัน ซึ่งในปจจุบันการทํางานของบัณฑิตที่จบมานั้น สามารถแยกได 2 สาย คือ สาย
วิชาการและสายปฏิบัติวิชาชีพ อีกทั้งสถาบันการศึกษาแตละสถาบันตางมุงเนนการผลิตนัก
ออกแบบชุ มชนเมืองตามวัตถุ ประสงคที่แตกตางกัน ทั้งนี้การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของ
หลักสูตรควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของแตละหลักสูตรประกอบดวย
4.     .. & &/0, 44 & &/0, 5

ปจจุบันสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรดานการวางแผนทางกายภาพมีมากมายและ
หลากหลายในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร จึงขึ้นอยูที่การรับรองหลักสูตร (Accreditation)
ของสภาสถาปนิ ก ซึ่ ง มี ผ ลต อ การเข า ศึ ก ษาและหลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเพื่ อ เข า สู วิ ช าชี พ จาก
การศึกษาพบวาสามารถแบงเกณฑการรับรองปริญญาได 2 สาย คือ
1. คุณวุฒิดานการออกแบบชุมชนเมือง สายหลัก คือ ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญาทางดานการออกแบบชุมชนเมืองโดยตรง ซึ่งสภาสถาปนิกไดรับรองหลักสูตรเพื่อสอบ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ในปจจุบัน
ไดแก สถาบันการศึกษา ดังนี้
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สาขาวิชา สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน คุณวุฒิ สถบ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชา การออกแบบชุมชนเมือง คุณวุฒิ สถม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชา สถาปตยกรรมผังเมือง คุณวุฒิ ผบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาวิชา การออกแบบชุมชนเมือง คุณวุฒิ ผม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ ทางดานการออกแบบชุมชนเมือง (ที่
สภาสถาปนิกรับรอง)
2. คุณวุฒิดานการออกแบบชุมชนเมือง สายรอง คือ ผูที่เขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทดานผังเมือง การวางผังชุมชนเมือง การวางแผนภาค ฯ ซึ่งจะตองมีพื้นฐานปริญญาตรี
ทางสถาปตยกรรมหรือเทียบเทา (ที่สภาสถาปนิกรับรอง) และจะตองมีประสบการณทาํ งานดานผัง
เมืองหรือการออกแบบชุมชนเมือง
5. 4& "*,' (' &/  )+ 4  #
ปจจุบันสถาบันการศึกษาและองคกรทางวิชาชีพมีระยะหางดานความสัมพันธเพื่อ
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ด า นวิ ช าชี พ ที่ ไ ม ค อ ยจะเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แม ค ณะกรรมการสภา
สถาปนิกจะเปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ แตการแลกเปลี่ยนองคความรูทาง
วิชาการก็ไมไดมีการปรับปรุงแกไขใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน เมื่อคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกครบวาระ คณะทํางานที่มีบทบาทหนาที่ตาง ๆ ก็หมดหนาที่เชนกัน ทําใหขาดความ
ตอเนื่องของการพัฒนาดานการศึกษารวมถึงการติดตอประสานงานระหวางองคกรวิชาชีพอื่น ๆ
เพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาชีพในหนวยงานตาง ๆ
การจัดตั้งหนวยงานภายในโดยมีวัตถุประสงคเปาหมายในทิศทางที่ชัดเจน เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาดานการศึกษาโดยตรงใหเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขตาง ๆ ก็จะสงเสริมใหมาตรฐานการศึกษาเปนที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
การประชุมหารือเพื่อทําความเขาใจ 3 ฝาย หรือไตรภาคี ระหวาง สมาคม สภาสถาปนิกและสภา
คณบดี ก็มีความจําเปนเชนกันที่จะตองจัดประชุมใหตอเนื่องทุก ๆ ป
6. > 4 X(
การประกาศบั ง คั บ ใช ก ฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ งเพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ
ตามนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา การไมปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองหรือกลไกการ
ตรวจสอบผูกระทําผิดทางกฎหมายที่ยอหยอน หากไมมีการดําเนินการบทลงโทษอยางเปนระบบ
ขั้นตอน ยอมทําใหความนาเชื่อถือหรือความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายลดหยอนลง มีผลกระทบ
ตอเนื่องที่ทําใหเกิดปญหาตามมาในหลาย ๆ ดานการจัดการมาตรการควบคุมทางกฎหมายใหเปน
ระบบมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจสอบและควบคุม ทําใหปจจัยดานอื่น ๆ ที่ตอง
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อาศัยกฎหมายไดดําเนินการตอไปอยางเหมาะสมเปนขั้นเปนตอน ทั้งนี้หากกระบวนการทาง
กฎหมายไดดําเนินการอยางเปนขั้นเปนตอนก็จะสงผลไดดังนี้ ยกตัวอยางเชน การประกาศบังคับ
ใชผังเมืองรวม เมื่อผังเมืองรวมเกิดการเปลี่ยนแปลงยากแกการควบคุม ก็จะตองดําเนินการจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะ เมื่อมีการจัดทําผังเมืองเฉพาะ แลวไดประกาศบังคับใชเพื่อปฏิบัติตาม ก็ยอมสงผล
ตอการเกิดโครงการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑของผังเมืองเฉพาะ
ทั้งหมดนี้ก็จะสงเสริมการควบคุมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดลอมที่ดีได
7.  ' (' 34 ] 34  
โครงการออกแบบชุมชนเมืองจะเกิดขึ้นได จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ลักษณะรูปแบบของงานออกแบบชุมชนเมือง และการ
ปฏิบัติวิชาชีพในประเทศไทยนั้น คอนขางแตกตางกับตางประเทศนั้นก็คือ ขาดการมีสวนรวมกับ
ภาคประชาชนและเอกชนในการชวยกันพัฒนาการลงทุน ภาครัฐอยางเดียวไมเพียงพอตอการ
พัฒนาทางดานกายภาพของเมืองโดยทั้งหมด
หากการออกแบบชุมชนเมืองดําเนินการโดยภาครัฐก็จะถูกจัดเปนการบริการตอ
สาธารณะที่ทําใหเกิดคุณภาพทางสิ่งแวดลอม และหากเอกชนจะเปนผูลงทุนก็จะเปนไปเพื่อขยาย
ผลกําไรจากการลงทุน การออกแบบชุมชนเมืองโดยแทจริงไมไดถูกผูกมัดวาเปนของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน แตละภาคสวนอาจจะมีสวนในดานการออกแบบชุมชนเมืองและอาจจะมีบทบาทที่
แตกตางกันไป รวมทั้งการใหความสนใจตางกัน ขึ้นอยูกับวาใครจะเปนผูดําเนินการ ไมวาการ
ดําเนินการจะเปนของภาคสวนใด การออกแบบชุมชนเมืองก็เปนกระบวนการที่กําหนดรูปแบบและ
จัดการพื้นที่เมืองเพื่อประโยชนของสาธารณะชน และพื้นที่เหลานั้นจะแสดงถึงคุณคาและแรง
บันดาลใจตางๆ ของผูที่สรางออกมาอยางชัดเจน
8. &   5-> ( &- &
วิสัยทัศนของผูบริหาร นับวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบชุมชน
เมือง เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีอํานาจตัดสินใจ ดําเนินการตาง ๆ ผูบริหารที่ขาดวิสัยทัศนที่ดีตอ
การพัฒนาเมืองจะทําใหบานเมืองขาดการพัฒนาหรือถอย หากผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลตอ
การพัฒนาเมืองก็จะทําใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้
โครงการออกแบบชุมชนเมืองจะเกิดขึ้นได ปจจัยหนึ่งที่สําคัญจึงขึ้นอยูกับผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่
จะสานตอดานนโยบาย นําแผนพัฒนาไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
อยางไรก็ตาม การสั่นคลอนและความไมแนนอนทางการเมืองก็มีผลกระทบตอ
ความตอเนื่องของโครงการออกแบบชุมชนเมืองเชนกัน
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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดพบขอบกพรองที่อาจเปนประเด็นที่สําคัญที่จะนําไปสู
การศึกษาขอมูลในเชิงลึกตอไป ไดแก
1. ในการวิจัยผูวิจัยไดหยิบยกประเด็นและมุมมองของการออกแบบชุมชนเมืองใน
กรอบรูปแบบแนวคิดของตางประเทศโดยสวนใหญ ซึ่งไมไดทําการศึกษาถึงความหมายของการ
ออกแบบชุมชนเมืองในบริบทของประเทศไทยในแงของมิติทางสังคมหรือในฐานที่เปนกระบวนการ
ทางสั งคมกั บพื้ นที่ ซึ่ งมี ความแตกต างกั นในแง ของการรั บรู (Perception) เพราะฉะนั้นมุ ม มอง
ทางดานพื้นที่และมุมมองทางดานสังคมที่ประชาชนในพื้นที่รับรูไดนั้นจึงแตกตางกันทั้งในบริบท
ของพื้นที่และการวิพากษจากบริบททางสังคมของไทย การนําแนวคิดของตางประเทศมาใชจึงไม
สามารถจะนําไปใชไดเต็ม 100% นอกจากกระบวนการทางสังคมและดานพื้นที่ที่แตกตางกันแลว
ยังมี กฎหมายและปจจัยดานอื่น ๆ ที่แตกตางกันอีกดวย ประเด็นเหลานี้จึงเปนประเด็นที่มีความ
ละเอียดออนตอวิถีของคนไทย ซึ่งตองทําการศึกษาถึงความตองการของชุมชนที่แทจริงกอนแลว
ตามดวยการเขาไปชวยเหลือดวยองคความรูทางดานกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
2. กลุมตัวอยางในการวิจัย ผูวิจัยไดระบุกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ตามตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เมื่อคาคลาดเคลื่อนเปนรอยละ
10 หรือ 10% และสัดสวนประชากรเทากับ 0.5 (สุวิมล ติรกานันท 2542:155-156 อางใน สิน พันธุ
พินิจ 2551:135) ซึ่งจากจํานวนประชากร 500 คน จะไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 83 คน
โดยเลือกจากภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีขนาดเทากัน เพราะฉะนั้นคําตอบที่ไดจากงานวิจัย
จึ ง ไม ส ามารถเปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นระหว า งภาครั ฐ หรื อ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนหรื อ สามารถวั ด ค า
เปรียบเทียบกันดานประสบการณการทํางานได ซึ่งหากจะทําการเปรียบเทียบจะตองทําการเลือก
กลุมตัวอยางทั้งสองกลุม กลุมละ 83 คน จึงจะสามารถวัดคาเปรียบเทียบได ซึ่งคอนขางจะตองใช
เวลาในการทําวิจัยและคาใชจายสูง
>&  * 5 !>
วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยนั้น ที่ผานมาถือไดวาอยูในระยะฟกตัว
ในระยะแรก ปจจุบันเริ่มมีการเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของวิชาชีพการออกแบบ
ชุ ม ชนเมื อ งที่ มี พั ฒ นาการมากขึ้ น เห็ น ได จ ากการประกาศใช กฎกระทรวง กํ า หนดวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ในสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง รวมถึงการเปดหลักสูตรดาน
การออกแบบชุมชนเมืองในแตละมหาวิทยาลัย จนเปนที่ประจักษไดวาวิชาชีพการออกแบบชุมชน
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เมืองจะมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ จากผลการวิจัยเรื่อง “บทบาทและการทํางานของนัก
ออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย” ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางที่สําคัญ ดังตอไปนี้
> &  *
หนวยงานภาครัฐในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางดานกายภาพเกี่ยวกับ
เมือง ควรใหความสําคัญกับวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง เชนเดียวกับ วิชาชีพสถาปตยกรรม
และวิชาชีพผังเมืองใหมีความสําคัญที่นอกเหนือและแตกตางดานองคความรูความชํานาญเฉพาะ
ดาน แตมี ความสั มพัน ธที่สอดคลองและใกลชิดกันมากกวา วิชาชีพ ดานอื่น ๆ โดยหนวยงาน
ราชการที่ควรเปนหนวยงานหลักในการผลักดัน ไดแก
1. สถาบันการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรดานการออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเทศไทย ซึ่งกําหนดทิศทางการพัฒนาของสาขานี้และวิชาชีพดานการออกแบบทุกสถาบันควร
รวมมือเพื่อหารือทําความเขาใจทางวิชาการในเรื่องชื่อปริญญา สาขาวิชา และคุณวุฒิการศึกษา
ระดับตาง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สิ่งสําคัญคือการกําหนดชื่อคุณวุฒิและ
ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าต า ง ๆ ที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจะได รั บ ให เ ป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ทุ ก
มหาวิทยาลัย และเปนมาตรฐานสากล ที่ถูกตอง แมนยํา
2. สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย ควรจัดทําขอมูลทางดานวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพ
การออกแบบชุมชนเมือง เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ การรับรองปริญญา และคุณวุฒิ
เฉพาะการออกแบบชุมชนเมืองหรืออื่น ๆ รวมถึงชื่อตําแหนงเฉพาะ เชน สถาปนิกชุมชนเมือง
เปนตน และควรเลือกกลุมบุคคลที่มีใจรักเมืองและทุมเทใหกับการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อให
การยอมรับวางานออกแบบชุมชนเมืองเปนการดําเนินการทางวิชาชีพที่เปนเอกลักษณ
3. สภาสถาปนิก ควรจัดทํากรอบเกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง
และการรับรองปริญญา ตามมาตรฐานขั้นต่ําในวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมืองหรือระเบียบทาง
วิชาชีพเพื่อใชในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง รวมถึงกรอบ
การปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และการดํ า เนิ น การ ประเภทของงานสถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ ง ขอบเขตและ
จรรยาบรรณของผูที่ประกอบวิชาชีพดานสถาปตยกรรมผังเมือง ใหมีความชัดเจนและเปนไปใน
แนวทางสากล เพื่อลดความขัดแยงกันระหวางวิชาชีพดานอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วของ โดยใหครอบคลุม
ในกฎหมายตาง ๆ ทั้งกฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พระราชบัญญัติการผังเมือง
พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดิน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
ทําการอธิบายความหมายของผูทรงคุณวุฒิดานผังเมืองกับการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผัง
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เมือง ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน โดยการระบุคุณวุฒิใหชัดเจนสําหรับผูที่จะ
ไดรับใบประกอบวิชาชีพดานนี้
4. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน กพ.) ควรเปดตําแหนง
เปนคุณวุฒิโดยเฉพาะในสายงานทางดานสถาปตยกรรมหรือทางผังเมือง ในตําแหนง “สถาปนิก
ชุมชนเมือง” เพื่อใชเปนชื่อตําแหนงในหนวยงานราชการ มีการระบุคุณวุฒิและการรับรองปริญญา
จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมถึงมาตรฐานสายงานแตละขั้น และมาตรฐานเงินเดือนขั้นต่ําใน
แตละระดับ
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมการปกครองสวนทองถิ่น ควรหารือเพื่อใช
มาตรฐานตํา แหนง และสายงานตามสํา นัก งานคณะกรรมการขา ราชการพลเรือ น ในทิศ ทาง
เดียวกันรวมถึงหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
6. สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่เปดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับผูบริหารหรือการปกครอง
ทองถิ่นหรืออื่น ๆ ในแนวเดียวกันนี้ ควรบรรจุรายวิชาหลักหรือรายวิชาเลือก เกี่ยวกับการออกแบบ
ชุมชนเมือง เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ทราบถึงความสําคัญของการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อเปด
กวางทางวิสัยทัศน การใชงานนักออกแบบชุมชนเมือง รวมถึงการทํางานรวมกันกับนักออกแบบ
ชุมชนเมืองเพื่อการวางแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมือง
ทั้งนี้ สามหนวยงานหลักสําคัญ 3 ฝาย (ไตรภาคี) ซึ่งประกอบดวย สมาคมสถาปนิก
ชุมชนเมืองไทย สภาสถาปนิกและสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ควรจัดประชุมเพื่อหารือ
ถึงปญหาขอบเขตของวิชาชีพ การจัดทํามาตรฐาน กระบวนการรับรองหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ความเปนไปไดของวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองตอไป
> &    !4 $ ,'
1. วิทยานิพนธเลมนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ที่เกี่ยวของกับ “สภาวะการทํางานของ
บัณฑิต” สามารถใชเปนตัวอยางและแนวทางในการศึกษางานวิจัยในสาขาวิชาชีพ “สถาปตยกรรม
ควบคุม” สาขาอื่น ๆ หรือวิชาชีพอื่น ๆ ไดเชน วิชาชีพภูมสิ ถาปตยกรรม, มัณฑนศิลป, สถาปตยกรรม
ภายใน หรือ ผังเมือง เพื่อพัฒนาวิชาชีพใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณของประเทศไทย
ตอไป
2. การศึกษาการออกแบบชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมในบริบทของไทย
3. การศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ทํ า เกณฑ ม าตรฐานของวิ ช าชี พ การออกแบบชุ ม ชนเมื อ งใน
ประเทศไทย
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4. การศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ทํ า ระบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรมควบคุ ม ในสาขา
สถาปตยกรรมผังเมือง
5.การจัดทําเกณฑทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา เพื่อรับรองปริญญาสถาปตยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง
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การศึ ก ษาขอมูลภาคสนาม เปนการสั มภาษณกลุมตัว อยางผูทรงคุณวุฒิดา นการ
ออกแบบชุมชนเมืองจํานวน 10 ทาน โดยมีประเด็นของการสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นตอวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมถึงองคกรทางวิชาชีพ
โดยมีรายละเอียดคําถามในสวนตาง ๆ ดังนี้
, #* 1 44(? ,'#  
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การออกแบบชุมชนเมือง คือ การจัดการลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะ
เปนการจัดการลักษณะที่วางระหวางอาคาร แตการออกแบบชุมชนเมืองนั้น จะครอบคลุมไปถึง
เครื่องมือทางผังเมืองที่เกี่ยวของกับกายภาพอยู 6 อยาง คือ 1. การจัดสรรที่ดิน 2. การจัดรูปที่ดิน
3. การวางผังพื้นที่เฉพาะ 4. การพัฒนาฟนฟูเมือง 5. การอนุรักษฟนฟูเมือง 6. การทําใหเมือง
กลับคืนสูปกติ (Urban rehabilitation) และการจัดทําผังพื้นที่เขตเพลิงไหม หรือภัยพิบัติและ
นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ เพราะฉะนั้นลักษณะของการออกแบบชุมชนเมือง จะเปนศาสตรเฉพาะที่
ครอบคลุมลักษณะการจัดการ 3 มิติของเมือง ทั้งยังรวมไปถึงสิ่งที่เปนขนาดเล็ก เชน ถนน สตรีท
เฟอรนิเจอร ที่เกี่ยวของกับการจัดการทางสาธารณะอื่น ๆ ดวย
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
การออกแบบชุมชนเมือง คือ การสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความสวยงามของพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนที่ อ ยู อ าศั ย ใช ส อยชุ ม ชนเมื อ ง และดํ า รงรั ก ษาซึ่ ง
สิ่งแวดลอม
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
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การออกแบบชุมชนเมือง ตามหลักวิชาการ คือการปรับปรุงสรางสรรคสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของชุมชนเมือง (The art of making places) คือศิลปะของการทําสถานที่ ใหนาอยู นา
ใชโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่สาธารณะจะอยูในขอบขายของการออกแบบชุมชนเมือง โดย
เนน 3 ปจจัยคือ 1.คุณภาพทางดานสุนทรีภาพ 2.คุณภาพชีวิตของสังคมเมือง 3.คุณภาพของ
สิ่งแวดลอม
(ศ. กําธร กุลชล, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
การออกแบบชุมชนเมือง คือ การวางแผนพัฒนาเมืองทางดานกายภาพ ตอจากการ
วางผังเมืองรวม ไปสูการพัฒนาเมืองใหเปนรูปเปนรางทางกายภาพ (อาคารที่วาง) ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามการวางผังเมืองรวม รวมทั้งมีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาใน
ปจจุบัน เพื่อนําไปสูการเปนชุมชนเมือง ที่นาอยูในอนาคต
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
การออกแบบชุ ม ชนเมือ ง คื อ การออกแบบองค ป ระกอบของเมื อ งในลัก ษณะของ
ภาพรวม โดยจะมีความเกี่ยวของระหวาง คน เมือง และชุมชน เปน 3 ตัวหลัก แตจะเนนในมิติที่
เกี่ยวของระหวาง คนและเมืองมากกวา ซึ่งการใหความหมายสามารถแยกได 2 กรณีตามแนวคิด
คือ 1.การใหความหมายตามขอบเขตของงาน 2. การใหความหมายตามเนื้อหาของงาน
(นายอนุวฒ
ั น การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
การออกแบบชุมชนเมือง นั้นสามารถแยกได 2 คํา คือการออกแบบและชุมชนเมือง
เพราะฉะนั้นตามความเขาใจ การออกแบบคือการทําใหดีขึ้นและการทําชุมชนใหนาอยูขึ้น ยังรวมถึง
สภาพของ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนเมืองมีความนาอยู ซึ่งการออกแบบชุมชน
เมืองจะตองคํานึงถึง 3 อยางนี้ เพื่อใหเกิดความสมดุล นั้นคือการออกแบบชุมชนเมือง
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
 4  #
การออกแบบชุมชนเมือง คือการออกแบบพื้นฐานโดยทั่วไปคือการมองขอบเขต การ
กําหนดขอบเขตของขนาดชุมชนเมืองที่พอเหมาะ เพื่อใหมีความชัดเจนในพื้นที่หรือยาน แตก็มี
ความเกี่ยวของกับดานอื่น ๆ ทั่วไปแตความสําคัญคือ ขอบเขตของพื้นที่ ๆ ทําการศึกษา
(นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
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การออกแบบชุมชนเมือง คือการสรางสรรคงานที่เกี่ยวกับชุมชนเมือง ที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะทางกายภาพในเชิง 3 มิติ ในขณะเดียวกันจะดูแลในเรื่องพื้นที่สาธารณะของเมือง เชน
พื้นที่วางสาธารณะ (Open Space) รวมถึงการออกขอกําหนด เพื่อเปนแนวทางใหสถาปนิกหรือ
ภูมิสถาปนิกนั้น ทํางานตอได เปรียบเสมือนกรอบการทํางานกวาง ๆ (Framework) เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
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การออกแบบชุมชนเมือง คือ งานในลักษณะ 3 มิติของเมือง ซึ่งเริ่มในสมัยยุคเรนาซอง
ที่คอนขางจะตรงกับงานออกแบบชุมชนเมือง มองถึงความสวยงาม ทางสัญจร ซึ่งเปนลักษณะ 3
มิติที่เปนทั้งงานภูมิสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมที่ผสมผสานกันอยู จนถึงยุคที่เรียกวา “City
Beautiful” การออกแบบชุมชนเมือง เดิมทีจะเรียกวา Civic Design ซึ่งจะอยูในงานสาธารณะหรือ
งานราชการเปนหลัก ตอนหลังเอกชนเริ่มมามีบทบาท ปจจุบันคนเริ่มมองถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น
จึงเรียกไดวา เปนงานออกแบบทางกายภาพของชุมชนเมือง
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
การออกแบบชุมชนเมือง ในความหมายคือ งานออกแบบที่มีหลายขนาดและหลาย
พื้นที่ หลายพื้นที่ก็จะมีทั้งในเมืองขนาดใหญ ในเมืองขนาดรอง และในชุมชนขนาดยอย โดยจะมี
3 ขนาดหลัก ๆ สวนการออกแบบก็จะมีทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองยอย ซึ่งความหมายของ
ชุมชนเมืองก็จะมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน เมืองในเมือง ชุมชนเมืองในเมือง หรือชุมชนชานเมือง
ทั้งหมดนี้ก็จะประกอบไปดวย พื้นที่ตาง ๆ เชน พาณิชยกรรม พื้นที่สาธารณะ และที่พักอาศัย
องคประกอบเหลานี้ก็จะเกี่ยวในเรื่องของขนาด ซึ่งทั้งหมดจะมีความสัมพันธกับเรื่องของความ
หนาแนน และระบบสาธารณูปโภคโภคสาธารณูปการ ตาง ๆ
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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กระบวนการพัฒนาทางดานการออกแบบชุมชนเมืองที่ผานมา ยังเริ่มตนไมคอยเต็มที่
สาเหตุเพราะวา การผังเมืองในประเทศไทยนั้นยังตองการการจัดการทางดานผังภาค ผังเมือง
รวมอยูคอนขางมาก ทําใหลงไปไมถึง ผังทางกายภาพหรือผังโครงการ ซึ่งผังประเภทนี้ตองการนัก
ออกแบบชุมชนเมืองที่ผานมานั้น เรามักจะเนนที่การกําหนดมาตรการหรือกระบวนการทางผัง
เมืองรวม โดยที่ยังไมสามารถนําลงมาใชลงมายังผังเฉพาะหรือผังพื้นที่เทาไหรนัก ซึ่งผังเฉพาะจะ
เปนเครื่องมือที่สําคัญของนักออกแบบชุมชนเมือง หากผังเฉพาะไมเกิดพัฒนาการทางดานการ
ออกแบบชุมชนเมืองจึงไมสามารถเกิดขึ้นได
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
การออกแบบชุมชนเมืองที่ผานมา เริ่มจริงจังตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มุงเนนการสราง
ความงดงามใหกับกรุงเทพมหานครฯ แตหากยอนไปกอนหนานั้นอาจจะยังไมมีความชัดเจน แตถา
กล า วถึ ง การตั้ ง ถิ่ น ฐานในสมั ย โบราณที่ มี เ ค า โครงของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งในแบบของ
ตะวันออกอยูในแตละสมัย ที่มีแนวแกนหรือการวางผังตามคติความเชื่อแบบขอม ตอมาจึงเริ่มมี
ความเดนชัดอีกครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการตัดถนนราชดําเนิน หรืออื่น ๆ จากนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนอีก
ครั้งเมื่อเริ่มมีการทําผังเมืองรวม หรือที่เรียกวา Comprehensive plan การออกแบบชุมชนเมืองจึง
ถูกลดความสําคัญลง โดยมาเนนที่การวางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญซึ่งในขณะนั้นกําลังเปน
ชวงที่กรุงเทพมหานครเรงการเติบโตเมือง จึงไมไดใหความสําคัญงานออกแบบชุมชนเมือง
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
กระบวนการพัฒนาทางดานการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยที่ผานมา เริ่มตน
ในป พ.ศ.2517 ซึ่งเริ่มเร็วแตการพัฒนาทางดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้นชามาก ในขณะที่งาน
ออกแบบชุมชนเมืองในประเทศตะวันตกนั้น หลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตป 1980 ซึ่งใน
ประเทศไทยนั้นพัฒนาผิดและแตกตางไปจากแนวทางสากล ในขณะนั้นยังคงหลงทิศทางอยู อีกทัง้
ความเขาใจดานการออกแบบชุมชนเมืองที่ยังคลุมเครืออยูระหวางสถาปนิกและนักผังเมือง แตใน
ปจจุบันจึงเริ่มกลับมาทบทวนความสําคัญกันอีกครั้งตั้งแตป พ.ศ.2540
(ศ.กําธร กุลชล, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
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ไมมีกระบวนการพัฒนา เปนการกาวกระโดดจาก “ผังเมืองรวม” ไปสู “การออกแบบ
สถาปตยกรรม (อาคารแตละหลัง)” เลย ทําใหเมืองขาดความกลมกลืนเปนเอกภาพ กลายเปน
เมืองที่ไมมีเอกลักษณเนื่องมาจาก การวางผังเมืองรวม ที่คลายคลึงกันเกือบทุกเมือง
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
กระบวนการพัฒนาทางดานการออกแบบชุมชนเมืองที่ผานมานั้น งานที่เปนรูปธรรม
ยังไมมี โดยสวนมากจะคาบเกี่ยวกับงานทางสาขาอื่น ๆ เชน ภูมิสถาปตยกรรมหรือสถาปตยกรรม
เพราะงานที่เปนลักษณะของโครงการออกแบบชุมชนเมืองจริงๆนั้น ยังไมมีคนรูจัก โดยเฉพาะยังไม
มีคนที่จะมาใชงานนักออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งจริง ๆ แลวผูที่จะใชงานนักออกแบบชุมชนเมืองคือ
นักการเมืองทองถิ่น โดยสวนใหญจะเปนคนอีกรุนหนึ่ง ที่ยังไมรูจักศาสตรทางดานการออกแบบ
ชุ ม ชนเมื อ ง แต จ ะรู จั ก แค ส ถาปนิ ก ซึ่ ง พั ฒ นาการของสาขาการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งนั้ น จะ
คลายคลึงกับสาขาภูมิสถาปตยกรรมในชวงแรก ๆ ที่ยังไมมีคนรูจัก ซึ่งอาจตองใชเวลาอีกซักระยะ
ตามขั้นตอนการพัฒนาของวิชาชีพ
(นายอนุวัฒน การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
คอนขางเห็นเปนรูปธรรมนอย ทั้งนี้ในประเทศไทยจะมีงานออกแบบเยอะ มีแผนงาน
ตาง ๆ แตจะเปนแครูปเลมเฉย ๆ แตลักษณะตัวงานที่ออกมาจริงนั้นมีนอย ซึ่งกระบวนการพัฒนานั้น
มีหลายปจจัย ปจจัยแรกคือการควบคุม ซึ่งความสําคัญนั้นอยูที่งบประมาณ หากฝายการเมือง
ทองถิ่นไมใหความสําคัญกับเรื่องนี้ โอกาสที่งานออกแบบชุมชนเมืองจะเกิดขึ้นนั้นจึงคอนขางยาก ไม
วาจะเปนนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริการสวนจังหวัด ซึ่งจะตองสรางความเขาใจตรงจุดนี้
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
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กระบวนการพัฒนาทางดานการออกแบบชุมชนเมืองของไทย ยังไมมีอะไรที่สามารถ
เห็นเปนรูปธรรมหรือสามารถอางอิง เปนผลงานใหเห็นชัดเจนไดเลย เนื่องจากการผังเมืองไมมี
ความเขาใจในประโยชนของการออกแบบชุมชนเมือง ไมทราบถึงความตอเนื่องของผัง ซึ่งขาดการ
ใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ปจจุบันที่ทําไดคือการออกขอกําหนดมากกวา แตงานออกแบบชุมชน
เมืองสวนใหญจริง ๆ จึงเปนแครูปเลม ซึ่งไมไดนํามาใชงานหรือปฏิบัติ
(นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
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ไมคอยมีพัฒนาการมาก ตั้งแตการเปดหลักสูตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือแทบจะไมมีการพัฒนาเลย มีการผลิตบัณฑิตออกมามากมาย สวนหนึ่งก็ไปทํางานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพนี้บาง และสวนหนึ่งก็ไมไดทํา ปจจุบันสภาสถาปนิกจึงเปดโอกาสให ผูที่จบกอนป พ.ศ.
2546 มีสิทธิ์ในการรับใบประกอบวิชาชีพ ปรากฏวา มีผูมาขอใบประกอบวิชาชีพนอยมาก ทั้งที่ผู
จบการศึกษานั้นมีมากกวา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาทางดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้นถือ
วาเดินชามาก
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
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ชามาก คนไทยยังไมเขาใจและยังไมใหความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมือง
เท า ที่ ค วร และเรายั ง ไมไ ด พั ฒ นาความก า วหน า ทางวิช าชี พ เท า ที่ ค วรในที่ ผา นมา อาจมีง าน
ออกแบบชุมชนเมืองเล็ก ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงหรือบังเอิญ เชน ลานคนเมืองบริเวณวัดสุทัศน แต
ถากลาวถึงขนาดของงานออกแบบชุมชนเมืองนั้นไมมี
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
การผังเมืองของไทยที่ผานมา ถือไดวาลมเหลว และการพัฒนาดานการออกแบบชุมชน
เมืองจริง ๆนั้นมีนอยมากที่เปนงานออกแบบจริง ๆ พอทําเสร็จก็ไมไดนําไปพัฒนาตอซึ่งก็ตองใช
เวลาในการทํ า และเกี่ ย วข อ งกั บ ผู บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น ที่ ก ว า ง ในขณะเดี ย วกั น เราไปให
ความสําคัญในเรื่องนี้เปนตัวรองในโครงสรางการบริหารพัฒนาประเทศ ที่ผานมาเราไปเนนทางใน
เรื่ องเศรษฐกิจ การทํ า มาคา ขาย และการใหค วามสํา คัญกั บ หน ว ยงานที่พัฒ นาทางด า นการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่คอนขางนอย
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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นั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งของต า งประเทศนั้ น มี วิ ช าชี พ ที่ เ ข ม แข็ ง มาอย า งต อ เนื่ อ ง
ยาวนาน อีกทั้งยังมีการควบคุมทางวิชาชีพดวย รวมถึงการกําหนดบทบาททางวิชาชีพที่คอนขาง
ชัดเจนถึงขอบเขตของการปฏิบัติวิชาชีพที่ไดแบงแยกไวซึ่งไดแก นักผังเมือง , สถาปนิก, นัก
ออกแบบชุมชนเมือง, หรือภูมิสถาปนิก
แตนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยนั้น สืบเนื่องมาจากผังเมืองเฉพาะที่ยังไม
เกิดขึ้น จึงยังไมสามารถที่จะแสดงบทบาทหนาที่ตรงนี้ได ที่ทําในปจจุบันจึงคาบเกี่ยวกับงานของ
วิชาชีพอื่น ๆ เชน การจัดผังภูมิทัศน ที่เปนงานของภูมิสถาปนิกมาใชในการแกปญหาของเมือง
ตรงจุดนี้เองจึงสืบเนื่องมาจากกระบวนการวางผังเมือง ที่นักออกแบบชุมชนเมืองของไทยยังมี
บทบาทหนาที่ที่ยังไมชัดเจน ซึ่งตางประเทศนั้นมีขอบเขตทางวิชาชีพที่ชัดเจนแลว โดยมีบริษัทที่
เปนงานออกแบบชุมชนเมืองโดยเฉพาะ แตของประเทศไทยนั้นนักออกแบบชุมชนเมืองยังอยูใน
รูปแบบที่แฝงตัวอยูในบริษัททางผังเมือง โดยสวนใหญ
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
ในปจจุบันนั้น ยังไมไดมีการทํางานออกแบบชุมชนเมืองอยางเปนกิจจะลักษณะ นัก
ออกแบบชุมชนเมืองก็เลยไมไดมีงานสายตรงหรือมีบทบาทหลักเหมือนนักออกแบบชุมชนเมืองใน
ตางประเทศ ในตางประเทศนั้นมีการใหความสําคัญและมีโครงการออกแบบชุมชนเมืองมากมาย
เชน มาเลเซียหรือสิงคโปรเมื่อไมมีการทํางานที่เดนชัด คนที่จะทํางานก็ขาด ขาดประสบการณและ
การพัฒนาในเชิงวิชาชีพ
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
นักออกแบบชุมชนเมืองกลุมแรกคือ New Urbanism เปนกลุมที่มีความชัดเจนในการ
ทํางานครอบคลุมออกแบบชุมชนเมือง แตในประเทศไทยคนสวนมากที่ทํางานออกแบบชุมชน
เมืองจะเปนงานของสถาปนิก ซึ่งงานดานการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ จะเขาใจกรอบ
และบทบาทการทํ า งานที่ ชั ด เจน แต ใ นประเทศไทยนั้ น ยัง ไม มีที่เ ห็ น ชัด เจน แต อ าจจะมี บ าง
โครงการที่เขาขายซึ่งสวนใหญจะมาเปนสวน ๆ
(ศ.กําธร กุลชล, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
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นักออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศมีบทบาท ในการเสนอแนะการพัฒนาทางดาน
กายภาพของเมือง และนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นสูง
นักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยมีบทบาทในฐานะ ผูรับจาง (หรือที่ปรึกษา)
ทําการศึกษาโอกาสและแนวทางในการพัฒนาเมืองใหกับภาครัฐมาก
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
นักออกแบบชุมชนเมืองของไทยนั้น ยังไมเห็นการมีตัวตนของลักษณะการทํางานที่
ชัดเจน แตนักออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศจะมีกฎหมายและการมีสวนรวมในการออกแบบ
ที่ชัดเจน ซึ่งของประเทศไทยนั้นเพิ่งจะเริ่มมี เชน ระเบียบการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมผัง
เมือง โดยสภาสถาปนิก หากมีการผลักดันควบคุมวิชาชีพเหลานี้ใหชัดเจนก็สามารถแบงแยก
บทบาทและการทํางานได โดยไมแยงงานกัน ซึ่งในตางประเทศนั้นจะมีบทบาทของการทํางานที่
ชัดเจนและสาขาอื่น ๆ ก็จะรับผิดชอบในสาขาของตนเอง โดยมีจุดยืน 2 อยางคือ 1.กฎหมายที่
เดนชัดเขมแข็ง 2.การยอมรับและเคารพในสาขาวิชาชีพอื่น
(นายอนุวฒ
ั น การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
จากประสบการณในตางประเทศที่สัมผัสมานั้น ผูที่มาทํางานดานการออกแบบชุมชน
เมืองนั้น จะไมมีใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากขนาดของงานออกแบบชุมชนเมืองนั้นมีขนาดใหญ
จะมีความเกี่ยวของกับทุกคน หลากหลายภาคสวนตองเขามาออกแบบรวมกัน โดยการอาศัยการ
ทํางานแบบ Workshop ซึ่งงานออกแบบชุมชนเมืองนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจริง ในระยะเวลาอันสั้น นั้น
คือความแตกตาง ๆ ของนักออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ และจะมีภาคเอกชนเขามาชวยเรื่อง
งบประมาณ และงบประมาณนั้นมิตองรอแบบภาครัฐอยางเดียว อยางเชน กรณีของประเทศไทย
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
 4  #
ในทั ศ นคติ นั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งของต า งประเทศนั้ น มี วิ ช าชี พ และกฎหมายที่
เขมแข็ง รวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายและประชาชนที่ใหความรวมมือสูง ซึ่งเปนกลไกสําคัญใน
การออกแบบชุมชนเมืองใหนั้นประสบความสําเร็จ ซึ่งในประเทศไทยนั้นใหความสําคัญกับนัก
ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งน อ ย เพราะการบัง คับ ใช ก ฎหมายของประเทศไทยไม เ อื้อ ตอ การใช ง าน
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เนื่องจากการผังเมืองไมนํามาใชอยางจริงจังรวมถึงการสงเสริมงบประมาณของรัฐบาลก็ไมมี ซึ่งถา
เทียบกับตางประเทศ จะมีกฎหมายรองรับแทบทุกอยาง
(นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
กฎหมายของไทยไมเอื้ออํานวยใหเกิดการออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา นักออกแบบชุมชนเมืองไมจําเปนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แตสาขา
การออกแบบชุมชนเมืองถือวาเปนความรูเฉพาะทาง ซึ่งผูที่เปนสถาปนิกก็สามารถทํางานออกแบบ
ชุมชนเมืองได แคเรียนสาขาการออกแบบชุมชนเมืองในระดับปริญญาโท ซึ่งในการทํางานจริง ๆ
นั้น มีการทํางานรวมกันเชน สถาปนิกหรือภูมิสถาปนิก และนักออกแบบชุมชนเมือง นั้นมาทํางาน
รวมกันอยางชัดเจน และมีบทบาทที่แนชัด ซึ่งแตกตางกับประเทศไทยที่ เมื่อเปนกฎหมายแลวกลับ
มีปญหาทางดานขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
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การออกแบบชุมชนเมืองของเรานั้น มีการออกแบบวางผังมากมาย แตไมเคยนําไป
ปฏิบัติจริงจึงไมเห็นผลงาน สวนงานออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศนั้นมีการทําจริง ประเทศที่
เห็นไดชัดคือ สิงคโปร หรือที่มาเลเซีย เชน บุตราจายาที่เห็นจริงแลว หากพูดถึงคุณภาพของการ
ออกแบบวางผังนั้นไมแตกตางกับของเรา แตในตางประเทศนั้นเมื่อไดวางผังแลวทําจริงซึ่งก็ไดเห็น
สิ่งแวดลอมใหม ๆ เกิดขึ้น และในตางประเทศนั้นจะมี “บรรษัทพัฒนาเมือง” ที่มีความสําคัญมาก
ตอการพัฒนาเมือง ถือวาเปนเจาภาพองคกรหลัก เชนที่ URA ของสิงคโปร
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
ในตางประเทศนั้น จะนําผังกับแผนขึ้นมากอน แลวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดขึ้น ซึ่งจะ
แตกตางกับบานเราที่ชอบแกปญหาเฉพาะหนา ในตางประเทศจะมีบทบาทของเมืองที่ชัดเจนใน
แตละเมือง และในตางประเทศก็จะมีกลุม และบทบาทของแตละคนในการทํางานออกแบบชุมชน
เมืองที่ชัดเจนดวย และนักออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศเทาที่ทราบนั้น ไมมีใบประกอบ
วิชาชีพ แตสาขานี้จะเปนเพียงการตอยอดองคความรูจากสาขาสถาปตยกรรมตาง ๆ เทานั้น
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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มีความสําคัญมาก เมืองที่สวยงามและมีเอกลักษณหากไมมีนักออกแบบชุมชนเมือง ที่
สามารถทํางานมากกวาตัวอาคารเดี่ยว ๆ นั้นจะไมมีโอกาสสรางความสวยงามและเอกลักษณ
เฉพาะไดเลย เพราะในประเทศไทยนั้นยังมุงเนนที่ผังเมืองรวม ซึ่งขาดชวงตอของนักออกแบบ
ชุมชนเมืองที่จะมารักษาทางกายภาพของกลุมอาคารของพื้นที่ขนาดใหญซึ่งมีความสําคัญมาก
และในอนาคตนักออกแบบชุมชนเมืองจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
ในอนาคต ประเทศไทยคงจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งตามการ
คาดการณ ข องสภาพั ฒ น ป 2573 เราจะมี ป ระชากรที่ ค งที่ แ ละเริ่ ม ลดลง และหลั ง จากนั้ น
ประมาณ 20 ปนี้เองประเทศไทยจะเขาสูสภาวะหยุดนิ่งไมมีการพัฒนาขยายเมืองอีก เมื่อถึงจุดนั้น
เราจะเริ่มแสวงคุณคาของการดํารงชีวิตในเมืองที่จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจริง ๆ แลวในปจจุบันนั้นก็
เริ่มมีเคาโครงใหเห็นตรงจุดนี้แลว ทิศทางในอนาคตบทบาทหนาที่ของนักออกแบบชุมชนเมืองจะ
เริ่มมีมากขึ้นตามกระแส
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
ความแตกตางระหวางประเทศไทยกับตางประเทศนั้น ที่เห็นไดชัดเจนคือการขาดคน
ออกแบบสภาพแวดลอมภายนอกหรือพื้นที่สาธารณะ (Pubic Space) ซึ่งทั้งหมดนี้คืองาน
ออกแบบชุมชนเมือง และความสําคัญตอสังคมไทยปจจุบันและอนาคตคือ ผูที่จะมาออกแบบพื้นที่
ทางสาธารณะเหลานี้
(ศ.กําธร กุลชล, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
นักออกแบบชุมชนเมืองมีบทบาทสําคัญที่จะกําหนดนโยบายและการพัฒนาเมืองจาก
ผังเมืองรวมไปสูการพัฒนาเมืองทางกายภาพของภาคเอกชน แตภาครัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมเขาใจบทบาทหนาที่สวนนี้ จึงไมมีการกําหนดตําแหนง และจํากัดบทบาทตัวเองอยู
เฉพาะหนาที่และความรับผิดชอบของภาครัฐ
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
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การออกแบบชุ ม ชนเมื อ งถื อ ได ว า เป น ศาสตร ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ น
เมืองไทยเยอะ ซึ่งการเติบโตของชุมชนเขาสูความเปนเมืองนั้น ขาดการวางแผนทําใหตองตาม
แกปญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองไมวาจะเปนเรื่องระบบสาธารณูปโภคและการใชพื้นที่ของเมือง บทบาท
ของนักออกแบบชุมชนเมืองในปจจุบันจึงยังไมมี แตในอนาคตนักออกแบบชุมชนเมืองจะเปนตัว
หลักที่มีความสําคัญมากขึ้นซึ่งอาจตองใชเวลาในการสรางความรูจักและเขาใจ
(นายอนุวัฒน การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
บทบาทสําคัญตอนนี้ เนื่องจากโครงการตาง ๆ ที่นักศึกษาไดทํางาน ก็จะมีการคุยหรือ
ปรึกษากับทางเทศบาล หรือพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งไดเขารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจริง เมื่อ
นักศึกษาสามารถเปนเครือขายในลักษณะนี้ ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ จึงเริ่มเขามามี
การพูดคุย ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนามากขึ้น โดยการเขามาปรึกษากับทางคณะ และการทําโปร
เจคในพื้นที่เมืองตาง ๆ โดยการติดตอกับทางเทศบาล ซึ่งหากทางฝายผูบริหารการเมืองทองถิ่น
สนใจ ก็สามารถชวยใหบทบาทที่สําคัญตรงนี้ไดมากยิ่งขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตตอไป
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
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มีความสําคัญมาก ถามองในมุมของผูที่จะมาทําการผังเฉพาะคือนักออกแบบชุมชน
เมือง หากผังเฉพาะไมเกิด การออกแบบชุมชนเมืองก็ไมสามารถเกิดขึ้นได ซึ่งการกําหนดขอบเขต
ของประเภทของงานในแตละสาขานั้นยังไมชัดเจน บทบาทของนักออกแบบชุมชนเมืองจึงไม
เดนชัด ซึ่งหาก พรบ.วิชาชีพ ไมผลัดดันภาครัฐในกฎหมายที่มีใหสามารถบังคับใชไดจริง จึงไม
สามารถทําได
(นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
ปจจุบันกฎหมายผังเมือง พ.ศ.2518 นั้นกําลังมีการปรับแกไขใหม โดยจะเอื้อโอกาสให
ผังเฉพาะนั้น สามารถออกมาใชได อีกทั้งการกระจายอํานาจดานผังเมืองสูทองถิ่นที่ ใหทองถิ่น
รับผิดชอบในการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเอง ซึ่งกฎหมายฉบับใหมนั้นจะสงเสริมในสวน
นี้ เพราะฉะนั้นบทบาทของนักออกแบบชุมชนเมืองตอไปจะมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับ
ของผังเมืองเฉพาะ โดยสามารถที่จะออกเปนกฎกระทรวงใหสามารถบังคับใชไดเลย แมกระทั้ง
ขอบัญญัติทองถิ่น ทําใหงานออกแบบชุมชนเมืองมีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้น และในอนาคตบทบาท
ของนักออกแบบชุมชนเมืองก็จะมีมากขึ้น
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
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บทบาทหน า ที่ ข องนั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ งที่ ผ า นมานั้ น แทบไม มี ใ ห เ ห็ น เมื่ อ ไม มี
เจาภาพหรือเจาของงานก็ไมมีตัวอยางเกิดขึ้น ซึ่งเราตองการ คนรุนใหมไฟแรงในการเดินหนาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพตอไปในอนาคต และควรจัดตั้ง “บรรษัทพัฒนาเมือง” ใหเห็นเปนจริงเปนจัง บทบาท
ของนักออกแบบชุมชนเมืองตอไปก็จะไปอยูตามหนวยงานราชการ เทศบาล หรือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
ประเทศเราตองการนักออกแบบชุมชนเมืองมากมาย แตจะตองมีการสรางกลไกใหนัก
ออกแบบชุมชนเมืองเปนที่ยอมรับในวงการตาง ๆ ไมวาจะเปนวงการราชการ หรือเอกชน นัก
ออกแบบชุมชนเมืองถาหากวาไมมีกลไกที่ชวยสงเสริมนั้นก็ยากที่จะทําใหเกิดได ซึ่งนักออกแบบ
ชุมชนเมืองเองนั้นจะตองทําใหเปนที่ยอมรับกอน ก็จะเกี่ยวของกับ สถาบันการศึกษาและองคกร
วิชาชีพที่จะเปนแรงผลักดันหลักตอไป
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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สาเหตุเพราะวา ขาดชวงของกฎหมายและอีกสาเหตุหลักก็คือ ประเทศไทยยังไมมี
เครื่องมือของหนวยงานหนึ่งที่เรียกวา “บรรษัทพัฒนาเมือง” ซึ่งก็คือการรวมทุนกันระหวางภาครัฐ
และเอกชนที่มีประสิทธิภาพ เพราะภาครัฐนั้นจําเปนตองควบคุมการพัฒนาของเมืองใหเปนไป
อยางสอดคลองทุกระดับ ในขณะที่ภาครัฐเองนั้นก็ไมมีงบประมาณเพียงพอ อาจจะตองมีการ
ระดมทุนจากเอกชนหรือเจาของที่ดิน ซึ่งลักษณะของการทํางานโครงการออกแบบชุมชนเมืองนั้น
หากจะทําใหเมืองมีการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพจะตองมีขนาดใหญเพียงพอ ซึ่งเครื่องมือตรง
นี้ยังไมมีรองรับในลักษณะของบริษัทรวมทุน
ควรวิพากษสังคมไทยโดยรวม วาทําไมประเทศไทยจึงไมเกิดโครงการออกแบบชุมชน
เมืองแตทําไมตะวันตกถึงสามารถเกิดขึ้นได แสดงวากระบวนการทางสังคมยังไมเกิดโดยมุมมอง
จากบริบทสังคมของเรา ซึ่งหากมองในแงของตัวบริบทที่ใกลเคียง ยกตัวอยางเชน ของประเทศ
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ญี่ปุนที่เกิดจากกระบวนการทางสังคมใหชุมชนมีความตองการเรงดวนจริงๆ สวนใหญเมืองไทยจะ
เกิดจากบริบทความตองการในพื้นที่หรือทําดวยกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง งานก็จะไมเกิด
แตถามีการใหความรูตอชุมชนกอนแลวคอยตอดวยกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง จึงมีความ
เปนไปไดสูงกวาที่จะเกิดเปนงานออกแบบชุมชนเมืองจริง ๆ
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
สาเหตุคือเรายังไมเห็นคุณคาความสําคัญของการออกแบบชุมชนเมือง หากยอนไปถึง
การกําเนิดวิชาชีพนั้นการออกแบบชุมชนเมืองนั้นเกิดมาหลังสุดหลังจากวิชาชีพทางดานผังเมือง
การเกิดวิชาชีพนี้นั้นจะสัมพันธกับวิวัฒนาการของมนุษย เมื่อถึงขั้นพนระดับความตองการพื้นฐาน
แลวจะเริ่มแสวงหาคุณคาความงาม ซึ่งสังคมไทยนั้นยังไมถึงจุดที่เรียกวา “การแสวงหาความ
ตองการพื้นฐาน” เพราะฉะนั้นจึงยังไมเกิดวิชาชีพของการแสวงหาการสรางคุณคาความงามหรือ
ออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งคงตองรออีกซักระยะหนึ่ง
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
สาเหตุ แ ละป ญ หา คื อ ไม มี ก ารให ค วามรู ต อ สาธารณะ ซึ่ ง สาธารณะไม รู ว า การ
ออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร กระนั้นในวงการวิชาชีพเองสถาปนิกเองก็พยายาม เอาการออกแบบ
ชุมชนเมืองไปออกใบอนุญาตทางวิชาชีพ ซึ่งจริง ๆ แลวการออกแบบชุมชนเมืองเปนสาขาของการ
ออกแบบสาขาหนึ่งที่มาเชื่อมตอประสานชวยสงเสริมเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของเมืองที่ดี และ
ปญหาทางวิชาชีพ คือ การขาดความรูความเขาใจวาการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไรกันแน และ
ระบบการบริหารจัดการที่ยังไมเห็นความสําคัญ
(ศ.กําธร กุลชล, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
1. สวนใหญมาจากแนวคิดและความเชื่อที่วา เมื่อมีผังเมืองรวมแลวเมืองจะมีการ
พัฒนาทางกายภาพที่ดีและเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งไมเปนความจริง
2. คิดวา สถาปนิกทั่วไปสามารถวางผังโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญได ซึ่งความ
เปนจริงโครงการออกแบบสถาปตยกรรมแตกตางจากโครงการออกแบบชุมชนเมือง
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
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สาเหตุและปญหา เพราะวายังไมมีคนรูจักศาสตรทางดานการออกแบบชุมชนเมืองวา
คืออะไร จึงไมมีโอกาสที่จะไปทําผลงานเกี่ยวกับเมือง ผูคนจึงยังไมรูจักวิชาชีพการออกแบบชุมชน
เมือง ก็เลยตองเปนปญหาของทางภาครัฐ เชน ตองมีการเปดกรอบอัตรากําลังของทองถิ่น โดย
ผลั ก ดั น การเป ด ตลาดหรื อ ตํ า แหน ง ของนั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง เข า ไปในหน ว ยงานต า ง ๆ
นอกเหนือจาก ตําแหนงสถาปนิกและนักผังเมือง ที่มีในปจจุบัน
(นายอนุวฒ
ั น การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
บทบาทสําคัญตอนนี้ เนื่องจากโครงการตาง ๆ ที่นักศึกษาไดทํางาน ก็จะมีการคุยหรือ
ปรึกษากับทางเทศบาล หรือพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งไดเขารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจริง เมื่อ
นักศึกษาสามารถเปนเครือขายในลักษณะนี้ ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ จึงเริ่มเขามามี
การพูดคุย ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนามากขึ้น โดยการเขามาปรึกษากับทางคณะ และการทําโปร
เจคในพื้นที่เมืองตาง ๆ โดยการติดตอกับทางเทศบาล ซึ่งหากทางฝายผูบริหารการเมืองทองถิ่น
สนใจ ก็สามารถชวยใหบทบาทที่สําคัญตรงนี้ไดมากยิ่งขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตตอไป
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
 4  #
ปญหาของวิชาชีพในขณะนี้เปรียบเสมือน เรือที่ไมมีหางเสือหรือไรทิศทาง ซึ่งปญหา
คือ ขอบเขต ประเภทของงานที่ ไมสามารถกําหนดได เมื่อบทบาทไมชัดเจนจุดยืนตัวตนก็ไมเกิดขึ้น
(นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
สาเหตุเพราะวา ขาดกระบวนทางกฎหมายที่แนชัด ซึ่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง
ฉบับใหม จะสามารถสงเสริมทองถิ่นใหทําการวางผัง ซึ่งหากทองถิ่นขาดบุคลากรก็สามารถจาง
จั ด ทํ า ผัง กั บ ภาคธุ รกิ จ เอกชน และตอ ไปจะเอื้อ ให มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายได งา ยขึ้ น ป จจุ บั น
กฎหมายฉบับใหมก็มีการทําประชาพิจารณ ปรับปรุงใหผังเฉพาะมีโอกาสบังคับใชไดงายมากขึ้น
ซึ่งก็จะทําใหงานออกแบบชุมชนเมืองเกิดขึ้นได
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
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สาเหตุ เพราะวาความไมเขาใจถึงวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมื อง และการเกิดใน
ลัก ษณะงานที่ ใกล เ คี ย งกับ งานออกแบบชุม ชนเมือ งนั้ น จะมาจากความไมตั้ง ใจที่เ กิ ด ขึ้ น โดย
สถาปนิก ซึ่งไมไดเกิดจากนักออกแบบชุมชนเมือง ไมไดเกิดจากกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
อีกทั้งแนวคิดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมเปนระบบและตอเนื่อง ทําใหไปไมถึงระดับผูบริหาร 100% และ
สาเหตุอีกอยางคือผูบริหารไมเขาใจประโยชนของการออกแบบชุมชนเมือง
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
สาเหตุเพราะรัฐบาลไมเห็นความสําคัญ สถาบันการศึกษาและวิชาชีพเองตองสราง
ความสําคัญใหเห็น ซึ่งของเรานั้นแตกตางกับตางประเทศที่จะมีงบประมาณมหาศาลสําหรับตรงนี้
ต า งประเทศจะใช เ ครื่ อ งมื อนี้ ใ นการนํา พัฒ นาประเทศ และในประเทศไทยนั้ น ก็ แ ทบจะไม มี
โครงการออกแบบชุมชนเมืองที่เห็นไดชัดเจนเลย
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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จากขอนี้ จะเกี่ยวกับเรื่ องของการจัดการกรรมสิทธิ์นั้นจะมีปญหามากมาย หลาย
ขั้นตอน ซึ่งการเกิดขึ้น สําหรั บการบังคับใช “ผังเฉพาะ” นั้น ยากมากและเสียเวลา อีกทั้ง
ความสําคัญของ “การจัดรูปที่ดิน” ที่มีสัดสวนที่เหมาะสมดวย
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
ผังเมืองเฉพาะ ในที่นี้คือ Project plan ซึ่งเปนผังการดําเนินการ เนื่องจากสมัยนั้นเรา
ไปใหความสําคัญกับผังเมืองรวมโดยที่ไมรูวาผังเมืองเฉพาะนั้นมีความสําคัญเชนกัน และไมมีนัก
ผังเมืองที่เขาใจวาผังเมืองเฉพาะคืออะไร นักผังเมืองจึงไปมุงเนนที่ผังเมืองรวม ก็เลยเกิดปญหาไม
มีการทําผังเมืองเฉพาะเพราะไมมีใครเขาใจผังเมืองเฉพาะและไมเห็นความสําคัญ และปญหาที่
สําคัญคือนักผังเมืองสวนใหญยังไมเขาใจกฎหมายผังเมืองอยางแทจริง
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)

268

กอนอื่นตองมาดู คํานิยามของ “ผังเมืองเฉพาะ” วาคืออะไร ซึ่งคําที่นํามาใชนั้นตอง
สรางความเขาใจใหแนชัด ซึ่งความหมายของผังเมืองเฉพาะของไทยนั้น คือการจัดทําผังบางพื้นที่
บางจุดอาจเรียกวา Spot Zoning หรือ Spot Planning ซึ่งไมใชผัง Zoning แบบในตางประเทศ ซึ่ง
จะตองเขาใจวาผังเมืองเฉพาะที่ทํามานั้น มีความหมายยังไงและผังตองการอะไร ซึ่งหากจะใชแค
ผังเมืองรวม ในการทํางานออกแบบชุมชนเมืองนั้นก็สามารถทําได
(ศ.กําธร กุลชล, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
ปญหาของ “ผังเมืองเฉพาะ” มาจากการกําหนดรายละเอียดของผังลึกมากเกินไป และ
ไมมีความยืดหยุน รวมทั้งการตองประกาศใชเปน “พ.ร.บ” แต “ผังเมืองเฉพาะ”ไมใช “โครงการ
ออกแบบชุมชนเมือง” เนื่องจากการออกแบบชุมชนเมืองเปนแผนและผังที่เสนอแนะการพัฒนา
เมืองทางกายภาพที่ยืดหยุน ไมใชการบังคับ
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
ปญหาของ “ผั งเมื องเฉพาะ” อยูที่กระบวนการจัดทํา การทํ า “ผังเฉพาะ” นั้น จะมี
ปญหาตอนการบังคับใช สาเหตุเพราะวา การทําผังเฉพาะสวนใหญนั้นจะเปนบริษัทที่ปรึกษา ซึ่ง
การมีสวนรวมของประชาชนนั้นนอยมาก ซึ่งกระบวนการมีสวนรวมนั้นจะเปน ตัวหลักที่สําคัญที่จะ
สรางความเขาใจแกประชาชน หากไดรับการยอมรับที่ดี การประกาศบังคับใชจึงสามารถทําได
โดยง า ยเพราะ ประชาชน เป น ฐานเสี ย งที่ สํ า คั ญ สาเหตุ ก็ คื อ 1.กระบวนการจั ด ทํ า ผั ง 2.
กระบวนการมีสวนรวมโดยประชาชนเปนสําคัญ
(นายอนุวฒ
ั น การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
ปญหาของผังเมืองเฉพาะนั้น ยังมีไมครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ ควรใหนักออกแบบชุมชน
เมือง ไปจัดทําผังเฉพาะในพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งการประกาศบังคับใชนั้น คอนขางยุงยากและแตกตาง
จากผังเมืองรวม จึงยากที่จะประกาศมาบังคับใชได
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
 4  #
ไมสามารถนํามาบังคับใชได ซึ่งติดในเรื่องของการขอบังคับที่จะมากําหนดการใชผัง
เฉพาะ ซึ่งการผังเมืองไมสามารถทําได จากประสบการณนั้นมีหลายประเด็นที่เปนหาของการ
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บังคับใช นาจะตองเพิ่มเติมระเบียบ ขอบังคับออกมาเสริมใน พรบ.การผังเมือง 2518 ใหมีความ
สอดคลองและเอื้อตอการใชงานที่งายนาจะดีกวาการปรับปรุงแกไข ทําฉบับใหม และการขาดการ
ทําผัง Zonning Ordinance ซึ่งมีความสําคัญมาก
(นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
กระบวนการผังเมืองของไทย จากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดแก “ผัง
เมืองรวม”และ“ผังเมืองเฉพาะ” ปจจุบันผังเมืองเฉพาะ มีการจัดทําอยู 2 ผัง แตก็ไมไดมีการ
ประกาศใช ปญหาอยูที่วา การประกาศใชนั้นตองออกเปนพระราชบัญญัติ ซึ่งผานขั้นตอนตาง ๆ
มากมาย จึงไมส ามารถนํ า มาใชได ซึ่ง จริง ๆ แลว ผัง เมือ งเฉพาะนั้ น คื อ ผัง ของการปฏิบัติ มี
ลักษณะเปน 3 มิติ จึงทําใหการผังเมืองไมสามารถนํามาใชได ผังเมืองรวมจึงถูกใสขอกําหนดไป
เยอะแยะมากมาย จึงกึ่ง ๆ ผังเฉพาะ จึงเกิดปญหามากมาย เกี่ยวกับปญหาของผังเมืองรวม ซึ่ง
จริง ๆ ผังเมืองรวมนั้นเปนผังเชิงนโยบาย ที่ไมจําเปนตองใสขอกําหนดมากมายเชนนั้น นั้นคือ
ปญหาสําคัญของขอกฎหมาย
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
5->|,#   ( + )
ปญหามาจากผูบริหาร หรือเจาของงานที่มองวา “ผังเมืองเฉพาะ” นั้นเปนเรื่องยาก จึง
พูดไดวา การจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้นยังไมมีการเริ่มตน คือความยุงยากของกระบวนการ และ
พรบ.ฉบับป พ.ศ. 2518 ที่กําลังปรับปรุงแกไขอยูนั้น ก็ไมไดปรับแกใหเอื้อตอโครงการออกแบบ
ชุมชนเมือง จึงสรุปไดวา ปญหาคือ การขาดความจริงจังและวิสัยทัศนของผูบริหาร
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
สาเหตุเปนในเรื่องนโยบายทางราชการ ที่จะกําหนดวาเมื่อมีผังเมืองรวมก็ควรทําผัง
เฉพาะตอ ซึ่งเปนเรื่องของกลไกทางกฎหมาย เชนผังเมืองรวมหนึ่งเมือง ควรมีผังเฉพาะเทาไร เปน
ตน
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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จะเหมือนกับ วิชาชีพสถาปตยกรรมสาขาอื่น ๆ คือการสรางความเขาใจในสังคมให
ประชาชนรับรูวา เมืองนั้นเปนสาธารณะประโยชนและกระบวนการทางผังเมืองซึ่งบทบาทหนาที่
ของนักผังเมืองหรือนักออกแบบชุมชนเมืองนั้นควรไดรับความรวมมือหรือความเขาใจของคน โดย
ตอ งการนัก ผัง เมื องที่ มี วิ สัย ทั ศ น ก ว า งไกล ซึ่ง หากตอ งการใชนั ก ออกแบบชุม ชนเมือ งก็ต องมี
ตัวอยางที่ดีใหเห็น โดยการผลักดันโครงการตัวอยางที่ดีเกิดขึ้นใหได หากไดตัวอยางที่ดีแลวก็จะ
ทําใหรูวาเมืองที่ดีที่มีเอกลักษณนั้นสามารถทําไดจริงและนําตัวอยางอันนี้ไปประชาสัมพันธใหคน
อื่น ๆ ทั่วไปรูวาการจัดการเมืองที่ดียุติธรรมและมีประสิทธิภาพนั้นสามารถทําไดจริง เพราะฉะนั้น
รัฐบาลจําเปนตองผลักดันโครงการทําพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่สําคัญใหเห็น โดยเฉพาะคนไทยตองเห็น
ตัวอยางจริง ๆ และที่สําคัญคือการเกิดของโครงการตาง ๆ นั้นจะตองขึ้นอยูกับเสถียรภาพทางการ
เมือง ทางดานนโยบาย ความมั่งคง และงบประมาณที่เขมแข็ง
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
ตองฝาทางตันและตองมีตัวอยางใหเห็นผลงาน ชี้ใหสังคมเห็นวามีงานออกแบบชุมชน
เมืองนั้น ดีอยางไร ซึ่งจะตองอธิบายใหสังคมรูและเขาใจถึงงานออกแบบชุมชนเมือง อยางเชน
พื้นที่ Open Space ของสยามพารากอนที่ปจจุบันคนเริ่มเห็นคุณคาพื้นที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเรา
จะตองทําใหประชาชนรับรูและเขาใจเขาใจวา “พื้นที่กิจกรรมทางสังคมนั้นมีความสําคัญและ
คุณคาอยางไร”
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
หากดูสถาบันการศึกษา ศิลปากรเปดมาแลว 30 กวาป และจุฬาลงกรณ 10 กวาป
และตอมาคือมหาสารคาม ตองดูวาแตละสถาบันการศึกษานั้น สอนไปในแนวทางเดียวกันหรือ
เปลา ซึ่งตองดูการผลิตบุคลากรนั้นวาไปในแนวทางสากลเชนเดียวกับตางประเทศหรือไมหรือเพื่อ
ตอบสนองตอกฎหมายวิชาชีพ หากเปนเชนเดียวกัน ก็จะเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการ
ออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยได และสังคมก็จะเขาใจมากขึ้น
(ศ.กําธร กุลชร, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
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1. รัฐตองกําหนดนโยบาย ใหมี “การออกแบบชุมชนเมือง” ตอจากการวาง “ผังเมือง
รวม” และการออกแบบชุมชนเมืองนั้นตองครอบคลุมการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน
2. นอกจากนี้ยังตองกําหนดตําแหนง วิชาชีพ”นักออกแบบชุมชนเมือง”ในหนวยงาน
ของภาครัฐ รวมทั้งการกําหนด บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบดวย
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกระทรวงมหาดไทย
ควรเปนหนวยงานหลักที่จะผลักดัน กรอบอัตรากําลังตําแหนงหนาที่ของนักออกแบบชุมชนเมือง
เพื่อใหบุคลากรเหลานี้เขาไปทํางาน เพื่อใหผลงานไดเกิดขึ้นทั่วประเทศ เพราะการทํางานงาน
ออกแบบชุมชนเมืองนั้น คือพื้นที่สาธารณะ โดยการควบคุมของ องคการบริหารสวนทองถิ่น เทศบาล
ซึ่งพื้นที่เหลานี้ก็จะถูกสรางสรรคขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพและสวยงาม เปนผลจากการกระจาย
อํานาจนี้เอง สวนภาคเอกชนนั้น มีความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่เหลานี้ดีอยูแลว จึงไมตองเปนหวง
(นายอนุวัฒน การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
ตอนนี้ หากผลักดั นสมาคมวิชาชีพ นักออกแบบชุ มชนเมือง ใหเ ทีย บไดกับสมาคม
สถาปนิก ก็จะชวยในการพัฒนาวิชาชีพได ใหประชาชนรับรูถึงบทบาทหนาที่และอาชีพของนัก
ออกแบบชุมชนเมือง โดยการขับเคลื่อนของสมาคมของนักออกแบบชุมชนเมือง สิ่งสําคัญคือ การ
ประชาสัมพันธของโครงการออกแบบชุมชนเมือง พอประชาชนเขาใจวาจะเกิดอะไรในพื้นที่ ก็จะ
เกิดการยอมรับ
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
 4  #
ขาดการประชาสัมพันธอยางแทจริง ควรทําใหงานออกแบบชุมชนเมืองเปนรูปธรรม
และจับตองไดมากกวานี้
(นายคธาทิพย เอีย่ มกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
นี้เปนเรื่องสําคัญของทางสมาคม ซึ่งก็พยายามจะทําเรื่อง ตั้งแตการกอตั้งสมาคม ซึ่งก็
พยายามสร างความเขา ใจว าการออกแบบชุ มชนเมือ งคืออะไร ใหประชาชนรั บรู ทางสมาคม
พยายามประชาสัมพันธเพื่อใหคนรูจัก เทาที่สมาคมสามารถทําได แตก็มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ
ในการประชาสัมพันธซึ่งมีนอย ซึ่งไดแก การใหรางวัลโครงการออกแบบชุมชนเมืองดีเดน โดยการ
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ออกโปสเตอรไปยังภาคเอกชนตาง ๆ และการออกจดหมายขาวไปยัง องคการปกครองสวนทองถิ่น
ทั่วประเทศ การจัดประชุมวิชาการปละครั้ง รวมถึงการจัดทริปศึกษาดูงาน ดานการพัฒนาการ
ออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศตาง ๆ
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
5->|,#   ( + )
ในฐานะนายกสมาคมคนใหม ตามวิสัยทัศน คืออยากเห็นผลที่ออกมาเปนเมืองนาอยู
เพื่อวิสัยทัศนที่ดีของประชาชน ใหเปนนามธรรมที่สมั ผัสได โดยมีนโยบาย(ขั้นตน) อยู 5 อยางคือ
1. เลือกสรรคนหนุม เขามาดูแลตัวเองและวิชาชีพ (+พี่เลี้ยง)
2. เนนการมุงสูการปฏิบัติทาง Urban Design & Development
3. เสริมการเผยแพรประชาสัมพันธ และเจาะหาผูปฏิบัติ
4. ตั้งผูแทนสถาบัน และมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรออกแบบชุมชนเมือง
5. เตรียมตัวใหพรอมสําหรับการพัฒนาวิชาชีพ
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
1. ควรติดตอหนวยราชการ จัดสัมมนา นําเสนอผลงาน แสดงใหเห็นวาออกแบบชุมชน
เมืองมีประโยชนและความสําคัญอยางไร
2. สถาบันการศึกษาเองก็ตอง แสดงใหเห็นเชนกัน
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี นั้ น เราเล็ ง เห็ น ว า เมื อ งนั้ น ยั ง ขาดรอยต อ
ระหวางสถาปนิกและนักวางแผน ซึ่งตองการนักออกแบบชุมชนเมืองสรางความเชื่อมตอระหวาง
สถาปนิกและนักวางแผน เพราะลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ดี นั้นจะเกิดขึ้นจากลักษณะทาง
กายภาพที่ดีเชนกัน ซึ่งจะตองเปนกายภาพในลักษณะของเมือง นั้นคือจุดมุงหมายของการผลิต
บัณฑิตที่มีความสอดคลองอยูแลว
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ,, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ ง ของจุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยนั้น หากพูดตามชื่อสาขาวิชานั้น คือสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ซึ่งจริง ๆ แลวจะ
แคบกวาการออกแบบชุมชนเมือง กลาวไดวาจะไมเหมือนกับการออกแบบชุมชนเมืองเทาไหรนัก
โดยจะเนนที่การออกแบบเนื้อเมือง หรือเรียกวา Urban Architecture หรือ สถาปนิกที่ทํางาน
เกี่ยวกับเมือง, พื้นที่เมือง ซึ่งจะแตกตางกับการออกแบบชุมชนเมืองซึ่งจะกวางกวา ซึ่งการเปด
หลักสูตรนั้น ประเทศไทยยังตองการผูที่ทํางานดานกายภาพคอนขางเยอะ ซึ่งจะเปนในเชิงปริมาณ
สวนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการออกแบบชุมชนเมืองที่ปรับใหมนั้น จะเนน
การรับ สายตรงและสายที่ ไม ต รง ซึ่ ง ผู ที่ จ บสาขาสถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ ง จะใชเ วลาเพี ย ง 1 ป
การศึกษา หรือ 5+1 หาเปนสายอื่น ๆ ก็อาจจะใชเวลา 1 ปครึ่ง
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท,, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
เนื่องจากหลักสูตร การออกแบบชุมชนเมืองในชวงตนนั้น แมแตในตางประเทศเองนั้น
ก็เขาใจไปคนละทิศคนละทาง จะเนนไปในทาง Planning มาในชวงระยะหลังนั้นจึงเริ่มที่จะ
แยกแยะ มาเฉพาะ Urban Design ซึ่งหลักสูตรเดิมใชระยะเวลานานมาก ตอมาหลักสูตรศิลปากร
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ไดแยก การปรับหลักสูตรใหแยกออกจากกันกับ หลักสูตรทาง planning จึงยนระยะเวลาใหสั้นลง
และเนนเฉพาะองคความรูทางการออกแบบชุมชนเมือง จึงมีความเปนเฉพาะทางมากขึ้น
(ศ.กําธร กุลชล,, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
1. เนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการวางผังเมืองและการ
พัฒนาเมือง
2. เนนความรูความเขาใจดานกระบวนการพัฒนาเมืองของภาครัฐและภาคเอกชน
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น,, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
หลักสูตรระดับ ป.ตรี นั้นมีความสําคัญเนื่องจาก ถือวาเปนสายปฏิบัติการในการที่จะ
ไปแทรกซึมตามหนวยงานตาง ๆ จุดเนนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงอยูที่ทองถิ่นเปนสําคัญ
โดยหลักสูตรแตละที่นั้นจะขึ้นอยูกับแนวความคิดที่แตกตางกัน โดยหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ที่นี้นั้น จะตองสรางบุคคลรอบรูในเรื่ องของสถาปตยกรรมขนาดเล็ กถึงขนาดกลาง จึงไดแบง
หลักสูตรในชวง 3 ปแรกของการศึกษาเปนอนุปริญญาทางดานสถาปตยกรรมและ 2 ปหลังนั้นจะ
เนนที่ความรูเกี่ยวกับชุมชนในระดับที่กวางขึ้น
(นายอนุวัฒน การถัก,, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี นั้ น นั้ น ค อ นข า งเป น ที่ ต อ งการขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งหากนักศึกษาจบไปก็จะเขาไปในหนวยงานก็สามารถที่จะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขาใจมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้จะสอดคลองกับความตองการ ทางสังคม ทางคณะก็
ผลิตบัณฑิตโดยสอดรับกับนโยบายการกระจายอํานาจสวนทองถิ่นอยูแลว ซึ่งหากมีนักออกแบบ
ชุมชนเมืองกระจายอยูทั่วประเทศ การจะทําอะไรเกี่ยวกับก็จะงายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใชงานของทาง
เทศบาลนั้น การใชคุณวุฒิปริญญาตรีก็เพียงพออยูแลว
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ,, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
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คุณภาพนั้น แบงออกเปน 2 อยางคือ 1.ทางการศึกษา 2.การปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งทั้ง
สอง นี้มีความแตกตางกัน ซึ่งปจจุบันมีบุคลากรดานการออกแบบชุมชนเมืองนั้นมีมากมาย แตไม
สามารถทํางานตามที่เรียนมาได ซึ่งที่ผานมานั้นความสําคัญควรมุงไปดู ฝายผลิตนักศึกษาที่ไม
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สอดคลองกับขอเท็จจริงทางสังคม หากดูจํานวนผูที่ไดใบประกอบวิชาชีพ สถาปตยกรรมผังเมือง
มีอยูจํานวนหนึ่งแตก็ไมทราบวาจะสามารถทําอะไรไดบาง หากมองการปฏิบัติ การทํางานก็จะมี
2 อยางคือ 1.งานทางวิชาการ 2.งานปฏิบัติ ซึ่งงานทางวิชาการถือวาประสบความสําเร็จ แตงาน
ทางดานการปฏิบัตินั้นยังไมมี
(นายคธาทิพย เอีย่ มกมลา,, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
เนื่องจากหลักสูตรนั้นมีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑของ คณะกรรมการอุดมศึกษา ใน
ทุก ๆ 5 ป คุณภาพของบัณฑิตของสถาบันการศึกษาตาง ๆ นั้นก็ไมมีปญหา เพียงแตตองปรับให
สอดคลองกับหลักสากลของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งหลักสูตรควรเนน
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางให แ น ชั ด และให ต อบสนองต อ ความต อ งการบั ณ ฑิ ต จริ ง ๆ ภาค
การศึกษาจึงตองควรศึกษาตลาดใหชัดเจนสําหรับสภาวะการทํางานของหนวยงาน ตาง ๆ ดวย
และหลักสูตรก็ควรใหเนนเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองจริง ๆ
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
5->|,#   ( + )
บัณฑิตที่เราผลิตนั้น สอดคลอง แตนอยคนที่ไดทํางานออกแบบชุมชนเมือง สวนมาก
จะทํางานตามหนวยงานราชการที่ใกลเคียงแตไมไดตรงสาย ซึ่งมักจะไปอยูกับทีมสถาปนิกหรือ
นายชาง ปจจุบันมีหนวยงานเอกชนที่เกิดขึ้นมาทางดานผังเมือง แตมักเกิดขึ้นในนามบริษัทวิศวกร
ที่ปรึกษา ซึ่งเรามักจะไปแฝงอยูมากกวา ซึ่งนิสิต นักศึกษาจะตองชวยกันเปนแรงผลักดันในสวนนี้
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)

คุณภาพของบัณฑิตจะผลิตออกมาคุณภาพดีเทาไหร แตถาไมไดปฏิบัติงานก็จะคอย ๆ
หายไปเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งทางสถาบันการศึกษาก็มีความตั้งใจที่จะผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ แต
ทั้ ง หมดนี้ ก็ จ ะอาศั ย ประสบการณ ทํ า งานต อ ไปถึ ง จะแสดงถึ ง คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ได และ
สถาบันการศึกษาตองรูวาคุณสมบัติของนักออกแบบชุมชนเมืองนั้นจะตองมีทางดานใดบาง
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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การควบคุมคุณภาพของบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรมผังเมืองหรือการออกแบบชุมชน
เมือง ทางสภาสถาปนิกนั้นควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ ตามลักษณะของผูที่มาตอยอดหรือ
ทางเขาที่จะมาสูการเปนนักออกแบบชุมชนเมืองโดยการควบคุมรายวิชาของการเรียนการสอน ซึ่ง
ในความเปนจริงแลวนั้น เราควรเนนที่การควบคุมจากการปฏิบัติการทํางานทางดานออกแบบ
ชุมชนเมืองเปนหลัก และการรับรองหลักสูตรตาง ๆ นั้นควรรัดกุม ซึ่งทางสภาสถาปนิกก็ควร
แบงแยกขอบเขตของงานและสรางความเขาใจระหวางวิชาชีพแตละสาขาอื่น ๆ อยางบูรณาการ
เขาดวยกันดวย
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
ทางสภาสถาปนิก ยั ง ไมมี ค วามเขา ใจในเรื่ อ งของสถาป ต ยกรรมผัง เมื อ งหรื อ การ
ออกแบบชุมชนเมืองเทาไหรนัก ซึ่งยังไมเขาใจในวิชาชีพอื่น ๆ เชนภูมิสถาปตยกรรม หรือตกแตง
ภายในที่ยังเขาใจอยูบาง แตถากลาวถึงสถาปตยกรรมผังเมืองแลวยังไมมีความเขาใจ ซึ่งก็ยังมี
ความสงสัยอยูวา การออกแบบชุมชนเมืองนั้น จําเปนตองควบคุมทางวิชาชีพหรือไม เพราะใน
ตางประเทศนั้น จะมีแคใบรับรองวาเปนผูที่มีความรูหรือความเชี่ยวชาญดานนั้น ๆ ซึ่งหากทางสภา
สถาปนิกจะทําการควบคุมวิชาชีพ ก็ควรทําใหถูกตองและมีประโยชนตอประชาชน
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
สภาสถาปนิกมีหนาที่ควบคุมในวิชาชีพ ทั้ง 4 สาขา ซึ่งสาขาสถาปตยกรรมผังเมืองยัง
ไมรูวาคืออะไร การออกแบบชุมชนเมืองจึงเขาไปสวมเปนคําเดียวกับสถาปตยกรรมผังเมือง ซึ่ง
ความหมายของคําวา สถาปตยกรรมผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองนั้นแตกตางกัน ซึ่งงาน
ออกแบบชุมชนเมืองนั้น ไมจําเปนตองเขาไปควบคุมทางวิชาชีพก็ได
(ศ.กําธร กุลชล, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
กรรมการสภาสถาปนิก มีความเขาใจในเรื่อง การประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชน
เมือง นอยมาก
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
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การควบคุมการบริหารจัดการของสภาสถาปนิกนั้น ยังไมดีพอ โดยเฉพาะการดูแล
สถาปนิกสวนภูมิภาค ที่กระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ ทั้งนี้หากมีการจัดระบบ ระเบียบกฎหมาย
ตาง ๆ ของสาขาวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ใหเรียบรอยชัดเจน ก็จะสามารถทําใหวชิ าชีพตาง ๆ
มีความเขมแข็งมากขึ้น เพราะนั้น 3 หนวยงานที่ควบคุมคุณภาพทางการศึกษา เชน สกอ. สภา
สถาปนิกและ สกส. ควรจับมือกันโดยสรางความเขาใจในแนวทางเดียวกัน สวนระบบ CDI นั้นจะ
คลายคลึงกับตางประเทศจึงมีความเหมาะสมในการนํามาปรับใช ในการพัฒนาวิชาชีพ
(นายอนุวัฒน การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
หลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมเมื อ งและชุ ม ชน นั้ น เป น หลั ก สู ต รค อ นข า งใหม ซึ่ ง ป ญ หา
ทางการปฏิบัติวิชาชีพก็คือความคลุมเครือระหวางภูมิสถาปตยกรรมกับการออกแบบชุมชนเมือง
ในลักษณะการควบคุม ก็เลยยังไมรูหลักของขอบเขตงานที่แนนอน ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามถือไดวาเปนหลักสูตรนํารองที่ผานการอนุมัติกับทางสภาสถาปนิก และไดรับการ
ยอมรับจากความตองการของตลาด หากมีการเปดหลักสูตรในระดับนี้ตอไปก็จะคอนขางงายขึ้น
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
 4  #
สภาสถาปนิก มีห นาที่ ในการเขียนหลัก สูตรในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาใหมีความชัดเจน เพื่อสรางจุดรวมใหแกมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งปจจุบันยังไมมีเกณฑตรงนี้ จึงยากที่จะวางกรอบแนวทางในการควบคุมมาตรฐานของบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองที่แนนอนได เมื่อไมมี แตละมหาวิ ทยาลั ยจึงผลิตบัณฑิตใน
ทิศทางของตนเอง
(นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
ขอบังคับของทางสภาสถาปนิกนั้นเพิ่งออก เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งหลักสูตรตองผานการรับรองจากทางสภา เพื่อประเมินเรื่องบุคลากร รายวิชาตาง ๆ ฯลฯ ในแต
ละสาขา ฉะนั้นคนที่จะเขาเรียนในวิชาชีพก็จะตองตรวจสอบวาสภาสถาปนิกนั้นรับรองปริญญา
หรือเปลา ซึ่งถือวาดีแลว
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
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สภาสถาปนิก ไดดําเนินการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนด
รายละเอี ย ดหน ว ยกิ ต หรื อ รายวิ ช าของการศึ ก ษา ซึ่ ง ตรงนี้ ค วามสํ า คั ญ เบื้ อ งลึ ก คื อ การผลิ ต
“สถาปนิกเมือง” ที่สามารถทํางานได ก็เพียงพอแลว
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
ในตางประเทศนั้นไมมี ใบประกอบวิชาชีพ แตเปนการตอยอดองคความรูจากสถาปนิก
ซึ่งการทํางานตอไปก็จะเปนในเรื่องของประสบการณ แตทางสภาสถาปนิกนาจะมีเจตนารมณ
ที่ดี ในการที่จะใหสังคมยอมรับในการที่มีใบประกอบวิชาชีพ และคุมครองการเขามาทํางานของ
ตางชาติ ซึ่งก็มีทั้งดีและไมดี สวนที่ไมดีก็จะเปนในเรื่องขอบเขตการทํางานที่มีความคาบเกี่ยว
กันเยอะ
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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หากมองจากกฎกระทรวง นั้นการกําหนดขอบเขตของงานออกแบบชุมชนเมืองหรือ
สถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ งมี ค วามชั ด เจนอยู แ ล ว ซึ่ ง ได กํ า หนดขอบเขตการทํ า งานหรื อ แบ ง แยก
ลักษณะการทํางานของสถาปตยกรรมผังเมืองไวอยางชัดเจน โดยไมคาบเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพอื่น
ๆ ตรงจุดนี้เองอยากใหทางสมาคมวิชาชีพนั้นสามารถยืนหยัดไดในสาขาวิชาชีพของตนสรางความ
เขมแข็ง และควรแบงแยกระดับของการทํางานของผูที่จบหลักสูตรระดับปริญญาตาง ๆ ใหชัดเจน
เพื่อใหการทํางานเปนกระบวนการที่มีความสอดคลองกัน
(ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
ในฉบับ ป 2549 เดิมที่ประกาศใชอยูนั้นคอนขางดีและเห็นดวย แตในฉบับที่กําลังราง
อยูนั้นก็อาจจะยังไมคอยเห็นดวยเทาไหร
(ผศ. ดร. นพนันท ตาปนานนท, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
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หากมองจากกฎกระทรวง หรือมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
พ.ศ.2550 สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ซึ่งเกณฑตรงนี้ เมื่อออกมาแลวก็ตองปรับเปลี่ยนอีก เพราะ
ไมใชแนวทางเดียวกับหลักสากลที่เปนอยู จึงไมนาจะใชไดนาน ปจจุบันนั้นเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับ
ขอบเขตของงานที่ยังคาบเกี่ยวกันอยู ซึ่งการคาบเกี่ยวทับซอนในที่นี้นั้นคือการสงเสริมซึ่งกันและ
กัน ไมใชการแยงงานกันระหวางตางสาขา แตเปรียบเสมือนวงดนตรีที่ตองบรรเลงประสานงานกัน
ใหเกิด ความสวยงามไพเราะนาฟง
(ศ.กําธร กุลชล, สัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2552)
มาตรฐานของสภา ที่ออกมาไดนําบริบทของการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชน
เมือง มาประกอบดวยจึงคิดวาอยูใน ระดับที่ใกลเคียงกับการทํางานจริง แตทั้งนี้ อาจตองปรับปรุง
เมื่อใชไปสักระยะหนึ่ง ซึ่งอาจมีปญหาในทางปฏิบัติ เชนการกําหนด ขนาดของพื้นที่ ที่จะถือไดวา
เปนการออกแบบชุมชนเมือง
(รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น, สัมภาษณ, 14 กันยายน 2552)
ภาพรวม “มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2550 สาขา
สถาปตยกรรมผังเมือง” นั้นดีแลว หากมีการแบงแยกขอบเขตกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต
การแบงแยกระหวางความรับผิดชอบระหวางภาคีหรือสามัญ นั้นดูคอนขางแตกตางกันมาก
(นายอนุวัฒน การถัก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2552)
ขอบเขตของการปฏิบัติวิชาชีพยังไมชัดเจน หากมองจากกฏกระทรวงในเรื่อง การจัด
รูปที่ดินและจัดสรรที่ดินนั้น สาขาวิชาชีพอื่น ๆ ตางอางสิทธิที่จะปฏิบัติวิชาชีพ แตหากมองดูถึง
เรื่องความเหมาะสมนั้นควร เปนสาขาการออกแบบชุมชนเมืองมากกวา หากทางสภาสถาปนิกได
กําหนดขึ้นมาแลวก็นาจะดี เพราะไดผานการอนุมัติตามกระบวนการขั้นตอนการพิจารณา
(ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2552)
 4  #
ปจจุบันเรามี พรบ.สถาปนิก 2543 และ กฎกระทรวง 2549 ซึ่งเพิ่งจะประกาศใชอยาง
เปนทางการ ไมควรตองไมมีปรับแกอีกหากมองในแงของสมาคม สภาสถาปนิกนั้นยังคงยึดมั่นใน
ฉบับเดิม เพื่อใหสมาชิกผูมีใบประกอบวิชาชีพไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา, สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2552)
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ตอนนี้มาตรฐานของทางสภาสถาปนิกนั้น ยังไมออกประกาศใช ตอนนี้ทางสมาคมนั้น
กําลัง จัดทํามาตรฐานเอง ซึ่งระหวางรอมาตรฐานนี้ ทางสภาสถาปนิกก็ยังไมออกประกาศใช ทาง
สมาคมจึงจัดทํามาตรฐานขึ้น ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ํา รวมถึงขั้นสูงไวดวย เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การออกแบบชุมชนเมือง การใหบริการ ถาถามถึงมาตรฐานของทางสภาสถาปนิกที่กําลังรางอยู
นั้นก็ยังไมทราบความคืบหนาวาในขณะนี้ถึงไหนแลว จึงควรรายงานแกทางสมาคมสถาปนิก
ชุมชนเมืองไทยใหทราบดวย
(นายเจตกําจร พรหมโยธี, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
5->|,#   ( + )
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง นั้นทางสภาสถาปนิกนั้น
พยายามแยกแยะขอบเขตงานอยู ซึ่งในความเปนจริงนั้นวิชาชีพทั้งหมดนี้ ไมสามารถแยกออกกัน
ไดเพราะขอบเขตงานนั้นจะเหลื่อมล่ํากันอยู ซึ่งวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมืองนั้นตองการการบูร
ณาการระหวางวิชาชีพตาง ๆเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดเปนงานออกแบบชุมชนเมือง
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2552)
ไมมีความคิดเห็นครับ
(นายอัจฉริยะ โรจนภิรมย, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2552)
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