ี ของน ักออกแบบชุมชนเมือง (ตอนที่ 1)
ขอบเขตด้านอาชพ
โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : สถาปนิกผังเมือง
Siwa_thong@yahoo.co.th เขี ยนเมื ่อ: 24/05/54

อเล็ค กริ ส เกอร์ (Alex Krieger) ศาสตราจารย์ นักวิ ช าการการออกแบบชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ( Alex Krieger, Urban Design Futures, 20.) กล่าวว่า ขอบเขตด้ านอาชีพของนัก
ออกแบบชุมชนเมือง นัน้ ยังคงยึดตามแนวทางเดิม เหมือนอย่างที่ โฮเซ หลุยส์ เซิท (José Luis Sert) ผู้
ก่อตัง้ สาขาวิช าการออกแบบชุมชนเมือง ได้ ระบุไว้ ในการประชุมที่ ฮ าวาร์ ดในปี ค.ศ.1956 ว่า “การ
ออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ สมมุติฐานระหว่างการวางผังเมืองและสถาปั ตยกรรม”
โดยได้ อธิบายไว้ 10 ประเด็น ดังนี ้
1. เป็ นสะพานที่เชื่อมระหว่ างการวางผั งเมืองและสถาปั ตยกรรม (The Bridge
Connecting Planning and Architecture)
นักออกแบบชุมชนเมืองทาหน้ าที่ อย่างไร จากความหมายของนักออกแบบชุมชนเมือง
ตามแนวทางแรกเริ่ มนัน้ ได้ ระบุไว้ ว่า นักออกแบบชุมชนเมืองได้ ยืนอยู่ระหว่างแผนและโครงการต่าง ๆ
บทบาทของนักออกแบบชุมชนเมือง คือ ทาความเข้ าใจกับวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ ด้ านการวางผังสาหรั บ
พื ้นที่ รู ปแบบชุมชน และแม้ แต่การจัดสรรแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ให้ เข้ ากับยุทธวิธีด้านกายภาพเพื่อที่จะชี ้
ทางแก่ ผลงานของสถาปนิก นักพัฒนา และผู้ดาเนินการอื่น ๆ โดยมีบทบาทเพื่อที่จะออกกฎเกณฑ์การ
ออกแบบเพื่ อโครงการการพัฒ นาต่ าง ๆ ที่ มองข้ ามการแบ่ งเขตพื น้ ฐาน และจากนัน้ ก็ ช่ วยทบทวน
ประเมินคุณค่า และอนุมตั ิงานของผู้ที่สนับสนุนโครงการ

จึงสรุ ปได้ วา่ ความคิดแรกเริ่ มของนักออกแบบชุมชนเมือง ในการคิดด้ านสถาปั ตยกรรม
ควรก าหนดแนวคิ ดด้ านการวางผัง เมือง เพื่ อ ที่ จ ะให้ แ นวคิดเหล่านี จ้ ะได้ รั บ การแก้ ไ ขก่ อนจะมีก าร
พิจารณาทางด้ านความหมาย โดยนัยต่าง ๆ ทางกายภาพผ่านเรื่ องราวการออกแบบจากความสัมพันธ์
ระหว่าง ผู้วางแผน-ผู้ที่กาหนดกับการออกแบบและผู้แปลต่าง ๆ จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ในข้ อนี ้ แสดงถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างวิชาชีพ การวางผังเมืองและวิชาชีพสถาปั ตยกรรม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ สามารถ
บอกได้ ว่านัก ออกแบบชุมชนเมืองจะต้ องถ่ ายทอด แนวความคิดด้ านการวางแผน และน าไปสู่งาน
สถาปั ต ยกรรม โดยการก าหนดกรอบแนวคิด เพื่ อเป็ นแนวทางในการออกแบบต่อ ไป ซึ่ง ในที่ นี โ้ ดย
ศาสตราจารย์ Jon Lang ได้ ระบุ ถึงความสัมพันธ์ของวิชาชีพนี ้ว่า นักวางผังเมือง นันจะมุ
้
่งความสนใจ
ไปที่ ปั ญ หาทางสังคมและเศรษฐกิ จ ของเมือง และกลุ่ม นัก ออกแบบชุ มชนเมือ ง สถาปนิ ก และภู มิ
สถาปนิก ยังคงสนใจที่คณ
ุ ภาพของสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของเมือง
การออกแบบชุมชนเมืองได้ ก่อให้ เกิดเป็ นศาสตร์ หนึง่ เหตุผลหลักเป็ นเพราะการออกแบบ
ชุมชนเมือง สามารถพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ต่าง ๆ ระหว่างรู ปแบบทางกายภาพและหน้ าที่ต่าง ๆ ของ
พื น้ ที่ ที่ อยู่ใกล้ กัน ไม่เหมือนกับสถาปนิ กที่ ถูก ปิ ดกัน้ โดยขอบเขตของพื น้ ที่ และความตัง้ ใจของลูก ค้ า
รวมทัง้ นักวางแผนและผังที่ต้องหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้ อทางการออกแบบ
กายภาพ จะเห็นได้ ว่าขอบเขตด้ านการออกแบบชุมชนเมืองนันอาศั
้
ยความสัมพันธ์ ระหว่างวิชาชีพตาม
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางที่เด่นชัด

แสดงความสัมพันธ์กนั ของสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองกับสาขาวิชาด้ านการ
ออกแบบสาขาอื่น ๆ
ที่มา : Jon Lang, Urban Design a Typology of procedures and products (Oxford England:
Burling Ton, MA Elsever/ Architectural Press, 2005), 394.
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2. เป็ นรู ปแบบประเภทที่มีพืน้ ฐานของ “นโยบายสาธารณะ” (A Form-based
Category of Public policy)
ลักษณะของการออกแบบชุมชนเมือง คือ แบบแผนนโยบายสาธารณะและโครงการ
พัฒนาลงทุนต่าง ๆ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบผ่านข้ อบังคับต่าง ๆ จากแผนงานที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีผล
ต่อผลประโยชน์ ธุรกิจ ผลกาไร หุ้น หรื ออสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ผลประโยชน์เหล่านี ้ไม่ได้ มองถึงผลประโยชน์
ของสาธารณะเป็ นหลัก และบุคคลที่จะจัดการปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือ “นักออกแบบชุมชนเมือง”
การออกแบบชุมชนเมืองได้ ให้ การสนับสนุนที่สาคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทาให้
ประชาชนรู้ สึกเพลิดเพลินและภาคภูมิใจที่ จะทาหน้ าที่ ดูแล รั กษาเมืองเพื่อคุณภาพชี วิตที่ดี ในอนาคต
ด้ วยเหตุนี ้เอง นักวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองต้ องมีความสามารถที่จะแจ้ งเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ใน
อนาคตให้ กบั นักการเมืองและสาธารณะชนทัว่ ไปได้ รับทราบ เพื่อท้ าทายสมมุติฐานทางการเมืองและเพื่อ
ทาตามแนวคิด
จากแนวคิดนีจ้ ะเป็ นไปได้ ว่า ขอบเขตทางด้ านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมืองได้ ให้
ความสาคัญถึงผลประโยชน์ ของสาธารณะมาก่อน จึงเป็ นวิธีที่จะผลักดันผู้ทาธุรกิ จที่ดินตังแต่
้ เริ่ มแรก
โครงการให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานให้ สูงขึน้ โดยให้ ข้อสันนิษฐานว่าอะไรคือแม่แบบที่ดีของการสร้ างเมือง
หรื ออาจเป็ นความต้ องการในการใช้ พื ้นที่ หรื อแนวทางพัฒนาขันพื
้ ้นฐาน เช่น พื ้นดินเพื่อ การพาณิช หรื อ
เปิ ดพื ้นที่วา่ ง จึงจะสามารถเป็ นที่ยอมรับของสังคมได้ สิ่งเหล่านี ้ควรมีกฎหมายควบคุม แต่สิ่งที่น่าสนใจ
นอกเหนือจากนัน้ คือ การชีแ้ จงถึงผลประโยชน์ที่ได้ จากการออกแบบชุมชนเมือง โดยแบ่งส่วนหนึ่งเป็ น
การประมวลคุ ณ ภาพการออกแบบ และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นการจั ด การกั บ ระดับ กฎการปฏิ บั ติ ข อง
อุต สาหกรรมอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ เน้ น ท าให้ ส ะดวกสะบาย ยกตัวอย่ างเช่ น โครงการแบตเตอรี่ พ าร์ ค
(Battery Park) ของนิวยอร์ ก เป็ นตัวอย่างที่ประสบความสาเร็ จและได้ รับการยอมรับโดยจากประชาชน
โดยทัว่ ไป
3. เป็ นสถาปั ตยกรรมของเมือง (The Architecture of the City)
รู ป แบบของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง จะต้ อ งใช้ 2 สิ่ ง นี เ้ ป็ นรากฐาน คื อ นโยบาย
สาธารณะและแนวความคิดในการออกแบบ แต่เดิมนัน้ การออกแบบชุมชนเมืองในช่วงศตวรรษที่ 20
ตอนต้ น จะเน้ นที่การดาเนินการเพื่อความสวยงามของเมืองในอเมริ กา หรื อก่อนหน้ านันในศตวรรษที
้
่ 19
ที่ย้อนไปถึงความสวยงามของศิลปะดังเดิ
้ มของยุโรป โดยขันแรกคื
้
อวางแผนที่ว่างโดยสถาปนิกและนัก
ออกแบบชุมชนเมือง ดังนันขั
้ นพื
้ ้นฐานของการวางผังเมือง คือ พัฒนาแบบแผนและเครื่ องมือ สาหรับงาน
นี ้ ให้ สาเร็ จโดยผู้ร้ ู และผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ เกิดขึน้ ทัง้ เมืองแม้ แต่พืน้ ที่ส่วนตัวสามารถสร้ างกฎและความ
เหมาะสมในความสัมพันธ์ กบั พื ้นที่สาธารณะได้ โดยเฉพาะยุโรปมีการเชื่อมโยงกับทฤษฎีของ “โครงการ
เมือง” เกิดขึ ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นเงื่อนไขของโครงการ แหล่งเงินทุน และแบบที่เป็ นตัวกระตุ้นการพัฒนา ไม่
ว่าจะเป็ นของสาธารณะหรื อของส่วนรวมมัก จะมีความเสี่ยง และช่วยเป็ นการกระตุ้นและฟื น้ ฟูแถบเมือง
ซึง่ ความคิดของการออกแบบชุมชนเมืองต้ องเป็ นรากฐานที่มนั่ คงเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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โครงสร้ างของการออกแบบชุมชนเมืองที่เป็ นสถาปั ตยกรรม มักจะใช้ ทฤษฎีแบบของโรม
ซึ่งการพรรณนาเกี่ ยวกับจักรวรรดิโรมที่ยิ่งใหญ่ เป็ นแรงดึงดูดไปสู่พืน้ ฐานของการท่องเที่ยว แต่มกั จะ
ขัดแย้ งกับส่วนการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมของเมืองยุโรปที่เน้ นในขอบเขตสาธารณะ ซึง่ ทาให้ เราเห็นการก้ าว
กระโดดจากการพัฒนาความคิดของการออกแบบชุมชนเมืองในอีกแง่มมุ
4. การออกแบบชุ มชนเมื องในฐานะการสร้ างเมื องให้ กลั บสู่ สภาพเดิม (Urban
Design as Restorative Urbanisms)
รู ป แบบโครงสร้ างของเมือ งในประเทศตะวัน ตกก่ อนถึง ยุค ปฏิ วัติ อุตสาหกรรม เช่ น
ข้ อตกลงการใช้ ที่ดิน ความหนาแน่นของกลุม่ อาคาร กลุม่ คนชนชันต่
้ าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงอย่างช้ า ๆ
จะถูกควบคุมโดยนักวางผังเมืองและสาธารณะ ซึง่ หากสังเกตเมืองดังเดิ
้ มในอดีตดูเหมือนเป็ นการจัดการ
ที่ดี มีขนาดที่พอดี สามารถจัดการได้ และดูสวยงาม ข้ อดีเหล่านี ้เหมือนจะหายไปในเมืองหลวงใหม่ ๆ จึง
เกิ ดคาถามว่า ทาไมเราไม่นาสิ่ งเหล่านี ก้ ลับ มา ปั จจุบันนักวางผังเมืองรุ่ นใหม่มีความเกี่ ยวข้ องอย่าง
ใกล้ ชิดกับแนวคิด มีผ้ ูปกป้องและยกย่องข้ อดีของการสร้ างเมืองให้ กลับสู่สภาพเดิม แต่เนื่องจากระบบ
แบ่งประเภทของเมืองอย่างที่เป็ นปั ญหาของการดาเนินงานความสวยงามของเมืองในอเมริ กาช่วงต้ น
ศตวรรษ คริ สโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ (Christopher Alexander) กล่าวว่า “ในปี ค.ศ. 1977 ผู้เป็ นนักวาง
ผังเมืองสมัยใหม่ได้ สนับสนุนการนากลับมาของสิ่งที่ได้ รับการพิสจู น์แล้ ว ผ่ านเวลาในหลักการออกแบบ
ชุมชนเมืองขณะนี ้ปรากฏปั ญหาวัฒนธรรมตามชานเมืองที่กาลังเผชิญหน้ ากับการทาเมืองให้ ทนั สมัย”
สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จุ บั น การหวนสู่ อ ดี ต แบบดั่ ง เดิ ม ของการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งให้ ผล
สุขลักษณะที่ดี ต่อการอยู่อาศัย สิ่งไหนที่มีการตอบรับที่ดีมกั ได้ รับความสนใจ การควบคุมหรื อการชะลอ
ความเปลี่ยนแปลง เป็ นสิ่งที่ต้องการมากขึ ้น โดยเฉพาะทางด้ านกายภาพ จึงอาจกล่าวได้ ว่า การฟื ้นฟู
สภาพเมืองเดิม และการออกแบบชุมชนเมืองที่เน้ นการออกแบบในแบบสถาปั ตยกรรมอนุรักษ์ นิยม นั่น
เป็ นกระแสหลักที่สาคัญของการออกแบบชุมชนเมือง
5. การออกแบบชุมชนเมื องคือศิลปะ “การสร้ าง-สถานที่” (Urban Design as an Art
of Place-Making)
ในขันต้
้ น จะอธิบายว่า การออกแบบชุมชนเมืองเป็ นการจัดการทางพื ้นที่ หรื อการจัดการ
ทางทัศนี ย ภาพ จึ งต้ องกล่าวว่า แนวคิดของการออกแบบชุมชนเมื อง อาศัย ปั จ จัย ทัง้ สองอย่ างใน
กระบวนการออกแบบ โดยมี 2 ประการ คือ
1) การมองการออกแบบชุมชนเมืองเป็ นเครื่ องมือช่วยสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
2) มองการออกแบบชุมชนเมืองเป็ นการร่ วมทางสุนทรี ยภาพต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้ อม
สรุ ปได้ วา่ ทัศนียภาพเป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของลักษณะพื ้นที่ในสิ่งแวดล้ อมที่สร้ าง
ขึ ้นเท่านัน้ การสร้ างสถานที่มาเพื่อรองรับจุดประสงค์ของมนุษย์ หมายถึง การให้ ความสาคัญกับศิลปะ
การสร้ าง-สถานที่ โดยนักออกแบบชุมชนเมืองควรให้ ความสาคัญที่จะทาสถานที่ใหม่ให้ มี ค่าเหมือนสิ่งที่
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สร้ างก่อนหน้ ามากกว่านี ้ ในบางครั ง้ นักออกแบบชุมชนเมืองอาจบอกว่า เป้าหมายของตนนัน้ เกือบจะ
ชัดเจนแล้ ว ซึ่งทาให้ คิดว่าเป็ นเพราะมาตรฐานและผลงานออกแบบที่ได้ วางไว้ และบางครั ง้ ก็ยึดติดกับ
ความเคยชินของรู ปแบบเดิมและสุนทรี ยภาพในแบบดังเดิ
้ มในสถานที่เหล่านัน้ ซึง่ ทังหมดอาจจะไม่
้
ใช่สิ่ง
ที่เหมาะสมกับสภาพเป็ นอยู่ในปั จจุบนั
6. การออกแบบชุมชนเมืองให้ “เติบโตอย่ างชาญฉลาด” (Urban Design as Smart
Growth)
สาหรับแนวคิดนี ้ เป็ นกระแสแนวคิดสาคัญของอเมริ กา เกิดขึ ้นเนื่องจากทศวรรษสุดท้ าย
ของคริ สตวรรษที่ 20 หลายมลรัฐในอเมริ กาได้ ตระหนักถึงปั ญหาของ “การกระจัดกระจายตัวในย่านชาน
เมือง” (Suburban Sprawl) ซึง่ การพัฒนาเมืองสมัยต่อ ๆ มามักมองระหว่างความสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่องกับ
การออกแบบชุมชนเมือง ได้ มีการเรี ยกร้ องการจัดการพัฒนาชนบทให้ เติบโตพร้ อม ๆ กับแผนการลงทุน
ใหม่ เมื่อ กระแสความตื่น ตัวได้ ข ยายวงกว้ างจนสามารถกลื น กระแสลัท ธิ ชุมชนเมืองยุคใหม่ (New
Urbanism) ซึง่ ทังสองแนวคิ
้
ดนี ้มีแนวทางที่คล้ าย ๆ กัน
ในศตวรรษที่ 21 จึ ง กลายเป็ นยุ ค อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม และเห็ น ความส าคัญ ในการจัด การ
ทรัพยากรและพื ้นที่ ดังนันการมองไปถึ
้
งความสัมพันธ์ ของการจัดการพลังงานกับสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์
ระบบ การพัฒ นาพื น้ ที่ เพื่ อทางเศรษฐศาสตร์ กฎการใช้ พื น้ ที่ แ ละประเด็น ส าคัญ คือสุ ข อนามัย โดย
ส่วนรวมของประชาชนควรจะเป็ นรากฐานของการฝึ กฝนวิชาชีพนักออกแบบชุมชนเมือง การสนับสนุน
งานออกแบบชุมชนเมือง “เพื่อการเติบโตอย่างฉลาด” กฎระเบียบวันนีเ้ ป็ นความมัน่ ใจในมโนคติที่เป็ น
การลดขยาย หรื อการอนุรักษ์ แบบพื ้นที่เปิ ดก็เป็ นสิ่งสาคัญ ซึง่ นอกจากแนวคิดนีแ้ ล้ ว การทางานร่ วมกัน
จะช่วยให้ ได้ ทกั ษะเพิ่มและได้ ผ้ รู ่ วมวางแผน ก็เป็ นสิ่งที่สาคัญเท่า ๆ กัน ในความเป็ นจริ งแล้ ว การจัดการ
ความเติบโตของเมืองหลวง จะทาให้ เกิดความต้ องการเหมือนการอนุรักษ์ พืน้ ที่ การจัดการนา้ และการ
คมนาคม ตัดผ่ านเขตแดนโดยอานาจแห่ งศาล ดังนัน้ ควรเพิ่ ม ประเด็น ส าคัญ นี ใ้ ห้ เกี่ ย วข้ องกับ การ
ออกแบบชุมชนเมืองด้ วย
7. โครงสร้ างสาธารณูปโภคพืน้ ฐานของเมือง (The Infrastructure of the City)
การจัดระเบียบถนนและอาคาร การแบ่งสรรพืน้ ที่ว่างสาธารณะ การจัดวางแนวระบบ
การขนส่ง ทางสัญจรเลียบถนนใหญ่ และข้ อกาหนดของการบริ การเทศบาล ล้ วนเป็ นส่วนประกอบสาคัญ
ในการออกแบบชุมชนเมือง ซึง่ การมุ่งเน้ นไปที่โครงสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐานเพียงประเภทเดียว เพียง
แค่เล็กน้ อยก็มีความสาคัญต่อเมืองหรื อชุมชนต่าง ๆ อาจมากกว่า ระบบคมนาคมขนส่งที่ดี ที่ต้องลงทุน
สูงอื่น ๆ หากกล่าวถึงระบบการจราจรที่มีการปฏิ บัติตามกันมา โดยมีความอิสระ หลากหลาย และแยก
ออกจากเครื อข่ายที่ซบั ซ้ อนของระบบในเมืองใหญ่อื่น ๆ นัน้ ท้ ายที่สดุ ก็ขัดแย้ งต่อการเกิดสังคมที่มนั่ คง
แข็งแรง หลักการทางวิศวกรรมที่เราได้ เรี ยนมานันจึ
้ งไม่เพียงพอที่จะเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างเมืองที่ดีได้
นอกจากนี ้ในบางครัง้ การจะทาให้ โครงสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่เป็ นสถาปั ตยกรรมยังมี
จากที่ เห็นในข้ อเสนอสิ่งก่อสร้ างขนาดใหญ่ ที่ นักวางผังและผู้ออกแบบ ไม่ได้ มีบทบาทสาคัญในระบบ
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คมนาคม หรื อ การวางแผนโครงสร้ างสาธารณูป โภคพื น้ ฐานอื่น ๆ ดังนัน้ จึงกลายเป็ นอีกสาขาหนึ่ง
สาหรั บนักออกแบบชุมชนเมืองที่ ได้ รับมอบหมายให้ ทาเรื่ องในระดับนี ้ โดยสร้ างข้ อกาหนดมาตรฐาน
สาหรับระบบขนส่งให้ เข้ ากับความต้ องการทางสังคม และในวิธีการแบบใหม่ซงึ่ รวมรู ปแบบของเมืองและ
ระบบคมนาคมเข้ าด้ วยกัน จะเห็นได้ ว่าเป็ นสิ่งที่มีความน่าสนใจในปั จจุบนั ด้ วยการพัฒนาการขนส่งใน
พื ้นที่ใหม่ ๆ ของการสร้ างเมืองและด้ วยความหนาแน่น ความผสมผสาน จึงมักเชื่อมต่อการพัฒนาพื ้นที่
สาธารณะส่วนบุคคลเข้ ากับศูนย์กลางคมนาคมหลากหลายรู ปแบบในเมืองต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่
ในศตวรรษที่ 20 เนื่ องจากความนิ ยมรถยนต์ ได้ ลดความสาคัญของการสร้ างแนวคิ ด
เกี่ยวกับรู ปแบบเมืองและการคมนาคม ในช่วงต่อมาของศตวรรษ จึงได้ ค้นพบอีกครัง้ ว่าการรวมรู ปแบบ
เมืองและการขนส่งเข้ าด้ วยกันนัน้ ขึน้ อยู่กับความซับซ้ อนของสายเชื่อมโยงต่าง ๆ (สายไฟ สายเคเบิล)
มากกว่าถนน และยิ่งเป็ นจริ งมากขึ ้นตังแต่
้ โลกวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงการมุ่งเน้ น จากเครื่ องมือทางกลไก
(Hardware) ไปเป็ นการออกแบบระบบโดยตัวอย่าง เช่น เทคโนโลยี การจัดการปั ญหาจราจร ความรู้ ของ
สาขาวิชานีม้ ีว่า ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมในการอยู่อาศัย (Livability) ความช่วยเหลือสามารถไป
ถึงการพัฒนาที่ ยั่งยื น (Sustainability) และความเจริ ญทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิ จเป็ นจุดมุ่งหมายที่
แท้ จริ งของโครงสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
จากหลักการนี ้จะเห็นได้ วา่ ความสาคัญสาหรับโครงสร้ างพื ้นฐานกับการออกแบบชุมชน
เมือง นัน้ เป็ นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้ องและมีความสาคัญมากขึ ้นในปั จจุบัน สิ่งเหล่านีแ้ สดงให้ เห็นว่า การ
ออกแบบชุมชนเมืองเป็ นสิ่งที่ช่วยกาหนดโครงสร้ างสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพื ้นฐาน
ของเมือง
8. การออกแบบชุมชนเมืองในแบบภูมิทัศน์ ในเมืองใหญ่ “ภูมิทัศน์ ชุมชนเมืองยุค
ใหม่ ” (Urban Design as “Landscape Urbanism”)
ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมามีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเมืองต่าง ๆ เกิดขึน้ เรี ยกว่า ภูมิทศั น์ใน
เมื อ งใหญ่ ผู้ สนั บ สนุ น ในแนวคิ ด นี ้ พยายามรวมเอานิ เ วศวิ ท ยา ภู มิ ส ถาปั ตย์ และโครงสร้ าง
สาธารณูปโภคพื ้นฐาน เข้ าด้ วยกันในการอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมือง ถึงแม้ ว่าข้ ออภิปราย
ในการเปลี่ยนแปลงนี ้ดูเหมือนจะเป็ นพื ้นที่วา่ งทางภูมิทศั น์ ไม่ใช่สถาปั ตยกรรมอีกต่อไป แต่ก็เป็ นพลังใน
การสร้ างสรรค์ เมืองขนาดใหญ่ให้ ทนั สมัย
จากการประชุมครัง้ ที่ 56 ในการอภิปรายของสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ทาให้ มี
การเสนอความคิดมากมายเกี่ยวกับ การที่ภูมิสถาปั ตยกรรมได้ กลายเป็ นส่วนสาคัญในการเติมเต็มการ
ออกแบบชุมชนเมือง แต่แนวคิดก็ได้ ถูกจัดไว้ ในสถาปั ตยกรรมทันที มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีพื ้นที่ว่างสาหรั บ
แนวคิดภูมิสถาปั ตยกรรมเลย แต่ใ นทางกลับกัน พื น้ ที่ ชุมชนในอเมริ กาเหนื อได้ ถูก ออกแบบโดยภูมิ
สถาปนิกมากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้ านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม มีคากล่าวหาว่า ภูมิสถาปนิก นักออกแบบชุมชน
เมืองที่ชื่นชอบการสร้ างพื ้นที่ให้ มีความหนาแน่นน้ อย โดยปล่อยให้ มีพืน้ ที่เปิ ดโล่งเป็ นส่วนใหญ่ ได้ สร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่ไม่ใช่ลกั ษณะเมืองที่สมบูรณ์
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ผู้สนับสนุนแนวคิด “ภูมิทศั น์ในเมืองใหญ่ ” อีกคนหนึ่ง ได้ แก่ เจมส์ คอนเนอร์ (James
Corner) ได้ ยืนยันว่า การเกิดขึ ้นในการรับรู้ ส่วนทึบของเมือง (Conception of solid) ในจินตนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ได้ พยายามทาให้ มมุ มองที่ว่า กลวิธีของมนุษย์กบั ธรรมชาตินนคงอยู
ั้
่ตลอดไป โครงการภูมิ
ทัศน์ในเมืองใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อเอาชนะความแตกต่างนี ้ ไม่ยึดถือทังนโยบายเศรษฐกิ
้
จ และกระแส
หลัก ๆ ของเทคนิคในการสร้ างเมืองมาใช้ ในขันพื
้ ้นฐาน ผู้สนับสนุนแนวคิด “ภูมิทศั น์ในเมืองใหญ่” ยืนยัน
ว่าการออกแบบชุมชนเมืองที่มีคุณค่าต้ องหาจุดเชื่อมระหว่าง นิเวศวิทยา วิศวกรรม การออกแบบ การ
วางแผนงานที่รอบคอบ และนโยบายทางสังคมให้ ได้ ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของคุณค่ามากกว่าการปฏิบตั ิ
ให้ ทนั ตามกาหนด
การเคลื่อนไหวอาจจะเป็ นการตอบสนองต่อทรรศนะในการสร้ างเมืองในรู ปแบบของแผน
ที่แบบนอยลิ (Nolli Map) ซึง่ มีแนวคิด 2 ด้ านเกี่ยวกับเมืองต่าง ๆ คือ การมีอยู่ของสิ่งก่อสร้ าง และที่ว่าง
ที่เป็ นส่วนสีขาวของแผนที่ (ความว่างเปล่า) ซึง่ มาจากส่วนสีดาของแผนที่ บางทีอาจจะเป็ นการตีความที่
มีประโยชน์ ต่อ เมืองอุตสาหกรรมในอนาคต ที่ มีพืน้ ที่ ภูมิประเทศที่ ไ ม่ได้ รั บ การออกแบบภูมิทัศน์ แต่
ภายในเมืองพื ้นที่นนมี
ั ้ ผลมาจากแบบการสร้ าง แต่ก็ยงั ไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบของแผนที่เมืองใด
พิ สูจน์ ให้ เห็นว่าการแทรกแซงแบบนี น้ ัน้ ผิ ด แน่นอนว่าพื น้ ที่ สีข าวของนอยลิ มีหลากหลายเฉดสีและ
ความหมายของการไล่สี และกลุ่มพวกที่หวั รุ นแรงด้ านความเชื่อ (Racialism) ก็ได้ รับเอาแนวคิดภูมิทศั น์
นีม้ าใช้ ในการพิจารณาและจัดระเบียบรู ปแบบของเมือง และแนวคิดพืน้ ที่สีขาวของนอยลิ ก็ได้ รับการ
ประยุกต์โดยกลุม่ นี ้ เกิดสีสนั แห่งความเขียวชอุม่ ที่กลายมาเป็ นองค์ประกอบหลักของการออกแบบชุมชน
เมืองในปั จจุบนั
9. การออกแบบชุ ม ชนเมื องในแบบ “ทรรศนะชุ มชนเมื องในอุ ดมคติ ” (Urban
Design as “Visionary Urbanism”)
แนวคิด นี เ้ ป็ นความคาดหวัง ในการออกแบบชุม ชนเมือ ง ซึ ่ง ผู้ ส ร้ างทฤษฎีไ ด้ ใ ห้
แนวความคิด ไว้ อย่างลึกซึ ้ง และรู ป แบบเกี่ย วกับ วิธี ที่ เราควรจะจัดระเบีย บชุมชนให้ มีพื น้ ที่ว่าง การ
คาดการณ์ ของสมมุติฐานเกี่ยวกับการสร้ างเมืองในอนาคตสามารถดึงดูดคนให้ มาศึกษาโปรแกรมการ
ออกแบบชุมชนเมืองได้ มากกว่าวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากเป็ นการเปลี่ยนแปลงในการสร้ างเมืองใหญ่ จึง
เป็ นสาขาหรื อแวดวงที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบครั ง้ ใหญ่ในการสร้ างเมืองแบบทันสมัยจาก
บาฮอง ฮอสมัน (Baron Haussmann) ไปจนถึงแดเนียล เบอร์ เนม (Daniel Burnham) อเบ็นเซอร์ โฮ
เวิร์ด (Ebenazer Howard) เรย์มอน อันวิน (Raymond Unwin) เลอร์ คอร์ บูซิเอ (Le Corbusier) หรื อ
บางทีแม้ แต่เรม คูฮาท (Rem Koolhaas) และอันแดส ดันนี (Andres Duany) ทุกวันนีม้ ีผ้ ยู ึดถือแนวคิดนี ้
ซึ่งเป็ นคนรุ่ นใหม่ในประเทศจี น หรื อ แม้ แต่ส่วนอื่น ๆ ของโลกได้ เพิ่ มขึน้ อย่างรวดเร็ ว แต่ก็ยังไม่มีใคร
นาไปใช้ จริ งในทางปฏิบตั ิ
ได้ มีนักทฤษฎีหรื อนักสังคมวิทยา ได้ ก้าวอีกขัน้ ไปสู่การสารวจธรรมชาติข องวัฒนธรรม
สังคมเมืองในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ก็ไม่ได้ จดั ว่าเป็ นนักออกแบบชุมชนเมือง แต่ในยุคปั จจุบนั นี ้ถือว่าพวกเขาเป็ น
นักแปลงชุมชนเมือง (Urban transformers) ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต
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ในศตวรรษที่ 20 เราได้ เห็นการทาลายความเป็ นเมืองเกิดขึ ้นอย่างรุ นแรง โดยเหล่าผู้ที่
เสนอแนวคิดหนึ่งเดียวหรื อแนวคิดสากล (Singular or universal idea) ว่าเมืองคืออะไร หรื อลักษณะ
สังคมเมืองควรสร้ างอะไร แต่ก็มีเหล่าผู้สงั เกตการณ์ทางวัฒนธรรมออกมาเตือนว่าการปฏิบั ติกบั กลวิธีไม่
สามารถทดแทนกันได้ และผู้ปฏิบตั ิวิชาชีพในการออกแบบทังหลายควรรอข้
้
อสรุ ปที่เป็ นเอกฉันน์ ในการ
สร้ างความสนใจต่อสาธารณะ แต่ยงั คงมีคาถามว่าการออกแบบชุมชนเมืองต้ องเป็ นอย่างไรในโลกของ
ความเป็ นจริ ง
10. การออกแบบชุ มชนเมืองในแบบ”สร้ างการแรงสนั บสนุ นทางสั งคม” (Urban
Design as Community Advocacy (Or Doing No Harm))
โดยภาพรวมตังแต่
้ ปี ค.ศ.1956 การออกแบบชุมชนเมืองแสดงให้ เห็นถึงแนวคิด ในระดับ
ใหญ่ ที่ไม่ใช่การพิจารณาพื ้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ แต่เป็ นการสร้ างทฤษฎีระดับใหญ่เกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิถีชีวิตในเมือง โดยในหมู่ผ้ อู ยู่อาศัยที่เป็ นละแวกชุมชนกับชุมชนเมืองการออกแบบชุมชนเมือ งเริ่ ม
เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับประชาชนมากขึ ้นเรื่ อย ๆ มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงในเรื่ องการปรับปรุ งละแวกชุมชน
การบรรเทาปั ญหาจราจร การลดผลกระทบแง่ลบในการพัฒนาแบบใหม่ การขยายทางเลือกที่อยู่อาศัย
การคงไว้ ซงึ่ สถานที่โล่งกว้ าง การแก้ ไขไหล่ทางเพื่อการสัญจร และการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดสู บายตา
มากขึ ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง นักออกแบบชุมชนเมืองและกลุม่ บุคคลผู้เกี่ยวข้ องต่าง ๆ

ความร่ วมมือในการออกแบบชุมชนเมืองและการที่ประชาชนมีสว่ นร่ วมท้ ายที่สดุ ก็เป็ นผล
มาจากของระบบการบริ หารราชการที่ เกิ ดขึน้ ช้ า ๆ จากการวางแผนชุมชนของตัวเอง สืบเนื่ องมาจาก
สถานการณ์ไม่สงบทางสังคมในยุค 60s และความเห็นที่เป็ นเอกฉันท์ที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับความล้ มเหลวของ
การเปลี่ยนรู ปแบบเมืองใหม่ ดังนัน้ จุดมุ่งหมายของการวางแผนจึงเริ่ มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วจากการ
วางแผนแบบรู ปธรรมไปเป็ นกระบวนการและการกาหนดนโยบาย หากสถาปนิกและนักออกแบบชุมชน
เมืองเป็ นคนแน่วแน่ มีทัศนคติของตน และมุ่งมั่ นในทฤษฎี ดังนัน้ หน้ าที่ของนักผังเมือง (planner) ก็
จะต้ องพิจารณาถึงความต้ องการและกระบวนการทางเหตุผล ที่ไม่ใช่การทาตามทัศนคติของตนเอง เพื่อ
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จะนาไปสู่การวางแผนทางเทคนิคเพื่อให้ ได้ รับความร่ วมมือในวงกว้ างและการสนับสนุนทางสังคม แต่
ในทางกลับกันทาให้ ผ้ ูวางผัง เริ่ มห่างจากกิ จกรรมที่ จะวางแผนสร้ างละแวกชุมชน ที่ ดี กว่า หนทางสู่
สถานที่ทางานและพาณิชยกรรมที่ดี รวมถึงสภาพแวดล้ อมที่จะช่วยลดความตึงเครี ยดในชีวิตประจาวัน
เมื่อวิชาชีพด้ านการวางแผนเริ่ มขยายไปสู่ขอบเขตของการกาหนดนโยบายที่กว้ างขึน้
จุดมุ่งหมายของการวางแผนเริ่ มปรากฏต่อสาธารณะชนและเป็ นรู ปธรรมมากขึน้ เรื่ อย ๆ จนแทบไม่
แตกต่างไปจากความต้ อ งการในชี วิตประจ าวัน โดยตรงเลย ต่อไปผู้วางผังก็ จะเริ่ มเป็ นที่ ร้ ู จักในนาม
ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการแก้ ปัญหาของเมืองได้ ดีที่สดุ แต่ไม่ใช่ตวั แทนของหน่วยงานที่
จะมาเปลี่ยนแปลงเมือง ในความคิดของประชาชนผู้คนที่ ทาการออกแบบชุมชนเมืองไม่ใช่ ผ้ ูกาหนด
ทิศทางของเมืองเพราะหากเป็ นเช่นนัน้ บุคคลเหล่านี ้ก็จะดูไม่น่าไว้ วางใจได้ ปั จจุบนั นักออกแบบชุมชน
เมือง (Urban designer) จะเป็ นผู้ที่จะปรากฏในฐานะผู้เชี่ยวชาญแทนที่นักผังเมือง (Planner) และ
โดยนัยแล้ วก็จะเป็ นผู้ผกู มิตร สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าการมุง่ เน้ นที่การวางแผนอย่างเดียว
สรุ ปความคิดเห็น
แนวคิดด้ านการออกแบบชุมชนเมือง ได้ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงอยู่ในความสนใจของ
สาขาวิชาอาชีพอื่น ๆ มากมาย บ้ างก็เกิดแนวคิดของการเพิ่มสาขาวิชา ทางด้ านวิศวกรรมเกี่ยวกับเมือง
ผนวกเข้ าไปด้ วย แต่ความสาคัญของการออกแบบชุมชนเมือง ยังอยู่บนจุดตัดของความสนใจของอาชีพ
หลักทังสามซึ
้
ง่ เกี่ยวข้ องกับแผนผังของสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ สถาปั ตยกรรม ภูมิสถาปั ตยกรรม และการ
วางผังเมือง กล่าวคือ ทังหมดนี
้
้อาจเปลี่ยนแปลง ไปเมื่อศาสตร์ ทางด้ านการออกแบบชุมชนเมือง มีการ
สร้ างองค์ความรู้ ให้ เกิดขึ ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดความหลายหลาย เกิดประเด็นใหม่ ๆ เพื่อช่วย
สร้ างจุดยืนของวิชาชีพด้ านการออกแบบชุมชนเมืองให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม การออกแบบชุมชนเมือง ก็ยังมีความหมายที่คลุมเครื อ และความพยายาม
ค้ น หานิ ย าม ที่ มีความสัน้ และชัดเจน หากแต่ความคลุมเครื อของคาว่า “การออกแบบชุมชนเมือง”
(Urban Design) เป็ นพลังในการช่วยสร้ างความหลากหลาย ของการค้ นหาคาตอบมากมายและเพื่อ
ความน่าสนใจของสาชาวิชาชีพนีย้ ิ่งขึน้ ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่า หากการออกแบบชุมชนเมือง มีความหมาย
ชัดเจน แล้ วนัน้ ก็จะไม่มีการหาประเด็นที่ช่วยให้ มีความเกี่ยวข้ องได้ เลย ที่ผ่านมาประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่ควร
มองข้ ามนัน้ เกิ ดขึน้ มาเพื่ อส่งเสริ มมากมาย จนทาให้ ศาสตร์ ของสาขาวิชา การออกแบบชุมชนเมือง
สามารถสร้ างจุดยืนและมีความเข้ มแข็งมากขึ ้นนันเอง
้
ความสนใจด้ านการออกแบบชุมชนเมือง จึงเป็ นที่ตระหนักและต้ องการ เมื่อสภาพความเป็ น
เมืองถึงจุดตกต่า การรั กษาไว้ ซึ่งโดยเฉพาะการออกแบบชุมชนเมืองที่คานึ งความสมดุลของธรรมชาติ
สังคม และสร้ างสภาพแวดล้ อมในเมือง รวมถึงการค้ นหาแขนงและแง่มมุ ต่าง ๆ ของศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นจาก
ความสนใจในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ น การออกแบบที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (Green Design) สภาวะโลก
ร้ อนที่เกิดขึ ้น (Global Warming) และการพัฒนาที่ยงั่ ยื น (Sustainable Development) ฯลฯ ในบริ บทนี ้
อาจช่วยสร้ างความกระจ่าง เข้ าใจด้ านการออกแบบชุมชนเมืองมากยิ่งขึ ้น
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