ี การออกแบบชุมชนเมือง (ตอนที่ 2)
ขอบเขตการทางานวิชาชพ
โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : สถาปนิกผังเมือง
Siwa_thong@yahoo.co.th เขี ยนเมื ่อ: 24/05/54

แนวคิดการแบ่ งขอบเขตการออกแบบชุมชนเมืองโดย ศาสตราจารย์ จอนแลง (Jon
Lang) นักวิชาการด้ านการออกแบบชุมชนเมือง
ศาสตราจารย์ จอนแลง (Jon Lang, Ph.D., Professor ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการออกแบบ
ชุมชนเมื อง มหาวิ ท ยาลัย เพ็ น ซิ ล วาเนี ย ตัง้ แต่ต้ น ทศวรรษที่ 1970 ถึง 1990 ปั จ จุบัน เป็ นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MUDD Program, Faculty of the Built Environment มหาวิทยาลัย New South
Wales ซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย) ถือได้ วา่ ผู้มีบทบาทและคร่ าหวอดในวงการวิชาชีพด้ านการออกแบบ
ชุมชนเมืองมาอย่างยาวนาน ได้ กล่าวไว้ วา่
“ในปั จจุบันมีแผนการออกแบบชุมชนเมืองหลายแผนการทั่วโลก ที่ เริ่ มต้ นมาจาก
ประกายความคิดของบุคคลบางคนจนประสบผลสาเร็ จกลายเป็ นส่วนหนึ่งของเมืองขึ ้นมา
และอีกหลาย ๆ โครงการที่ยงั คงไม่สมั ฤทธิ์ผล บ้ างก็ยงั อยู่ในกระบวนการตรวจสอบความ
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เป็ นไปได้ และอีกหลายร่ างโครงการที่ กาหนดลัก ษณะโครงการไว้ แน่นอนตายตัว บาง
โครงการออกแบบด้ วยกระบวนการสู่ความสาเร็ จเพื่อพิสจู น์ ถึงสิ่งที่ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ ให้ เกิดผล บางโครงการก็ขึ ้นอยู่กบั ความไม่แน่นอนทางการเมือง และอีกหลายโครงการ
ที่ไม่ประสบผลสาเร็ จ เพราะนักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถชักนาให้ เกิดการมีส่วน
ร่ วมในองค์ประกอบโครงการของสิ่งก่อสร้ างได้ ”
รู ปแบบทัว่ ไปของกระบวนการจะใช้ แบบขันตอนต่
้
อขันตอน
้
(Step-by-step) ซึง่ มาจากการ
รับรู้ ปั ญหาทางวิวฒ
ั นาการภายหลังการประสบผลสาเร็ จของงานที่เสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว แบบจาลองทาให้
เกิดโครงสร้ างภายในจิตใจและเกิดการตัดสินใจในการออกแบบชุมชนเมืองด้ วยกระบวนการที่เหมาะสม
ต่องานที่รับผิดชอบ ซึ่งทัง้ นี ้ ศาสตรจารย์ จอนแลง ได้ แบ่งลักษณะการดาเนินการและผลผลิตของงาน
ออกแบบชุมชนเมือง ไว้ ดงั นี ้
การออกแบบชุมชนเมืองโดยทัว่ ไปมีด้วยกัน 4 รู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการตามระดับ
การควบคุมของนักออกแบบ ทังที
้ ่เป็ นบุคคลและแบบกลุม่ ได้ สร้ างผลผลิตขึ ้น มีดงั นี ้
1. การออกแบบชุมชนเมืองแบบองค์ รวม (Total urban design) เป็ นลักษณะของนัก
ออกแบบชุมชนเมืองที่อยู่ในส่วนของกลุ่มพัฒนาได้ ดาเนินโครงการตังแต่
้ การเริ่ มต้ นไปจนเสร็ จสมบูรณ์
โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องจากบุคคลอื่น
2. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทัง้ หมดเป็ นส่ วน (All-of-a-piece urban design) เป็ น
ลักษณะของกลุ่มการออกแบบชุมชนเมืองที่ออกแบบแผนหลักขึ ้นมาและกาหนดตัวแปรหรื อปั จจัยหลัก
ภายใต้ จานวนการทางานของนักพัฒนาบนส่วนประกอบของโครงการทังหมด
้
3. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละส่ วน (Piece-by-piece urban design) เป็ น
กระบวนการและนโยบายทั่วไปที่ถูกประยุกต์ใช้ ในอาณาเขตพืน้ ที่ของเมืองเพื่อควบคุมการพัฒนาโดย
กาหนดวิธีการไว้ อย่างแน่นอน
4. การออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริ ม (Plug-in urban design) เป้าหมายของการ
ออกแบบคือเพื่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานและเกิดการพัฒนาในภายหลัง โดยสามารถ plug-in เข้ าไปยัง
พื ้นที่ได้ องค์ประกอบใหม่ทางโครงสร้ างพื ้นฐานจะถูกดึงเข้ าไปยังโครงสร้ างชุมชนเมืองเดิมที่มีอยู่แล้ วเพื่อ
ช่วยเพิ่มระดับสิ่งอานวยความสะดวกภายในแหล่งที่ตงในฐานะของตั
ั้
วเร่ งการพัฒนา
ซึง่ งานออกแบบชุมชนเมืองทัง้ 4 ชนิดนี ้ ศาสตราจารย์ จอนแลง ได้ เขียนอธิบายรายละเอียด
ปลีกย่อยในแต่ละชนิด ให้ สามารถทาความเข้ าใจ ดังนี ้
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ลักษณะสามัญ 4 ชนิดของโครงการออกแบบชุมชนเมือง

1. การออกแบบชุมชนเมืองแบบองค์ รวม (Total urban design)
คือ การออกแบบชุม ชนเมื องขนาดใหญ่ เ ป็ นการรวมทัง้ หมดของโครงการ โดยการ
ออกแบบเป็ นกลุ่ม การพัฒ นาของผู้ ที่ ช านาญในแต่ ล ะด้ า น ทัง้ สถาปนิ ก ภู มิ ส ถาปนิ ก นัก วางแผน
วิศวกรรมการขนส่ง ฯลฯ ประกอบด้ วย สิ่งที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐาน การวางกลุ่มตึกที่ได้ รับการออกแบบ
รวมถึงการออกแบบลานกว้ างหรื อที่ว่างของชุมชนเมือง ซึ่งการออกแบบชุมชนเมืองรวมนัน้ จะครอบคลุม
ขอบเขตของเมืองมากกว่าความเป็ นเมืองทังหมด
้
ดังเช่น เมือง จันดีกา (Chandigarh) ซึง่ ออกแบบโดย เลอร์
คอร์ บูซิเอ (Le Corbusier) และตัวอย่างของเมืองเช่น the plan of Brasilia. การเกิดโครงการเมืองใหม่มี
มากมายทัว่ โลก แต่ก็ถกู ตรึงไว้ ทังนี
้ ้การเกิดโครงการออกแบบชุมชนเมืองแบบองค์รวมให้ ประสบผลสาเร็ จ
ได้ นนั ้ ต่างขึ ้นอยู่กบั ระบอบการปกครองของประเทศนัน้ ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในสังคมเกี่ยวกับระบบการ
ปกครองแบบเผด็จการนัน้ จึงมีพลังพอที่จะทาให้ โครงการเหล่านี ้ประสบความสาเร็ จสูง ซึง่ นักออกแบบ
ชุมชนเมือง คือส่วนหนึ่งที่สาคัญของทีมการพัฒนา โดยการควบคุมของโครงการทั ง้ หมดเริ่ มตังแต่
้ จาก
แผน จนถึงการเสร็ จสิ ้นโครงการ
การออกแบบชุมชนเมืองแบบองค์รวมจึงเป็ นลักษณะของการรวมสถาปั ตยกรรมและภูมิ
สถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ เกี่ยวข้ องกับการออกแบบโครงสร้ างทัง้ เขตสาธารณะและสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ
กลุม่ บุคคลผู้ดาเนินการจะรับผิดชอบการพัฒนาและควบคุมการออกแบบทังหมด
้
โครงสร้ างพื ้นฐานและ
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สิ่งก่ อสร้ างจะถูกออกแบบโดยกลุ่มนัก ออกแบบ การออกแบบจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยวิ ศวกรการขนส่ง
สถาปนิกและภูมิสถาปนิกซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในกลุม่ ผู้ดาเนินการ การอภิปรายเรื่ องต่าง ๆ จะเกิดภายในกลุม่
หลายคนเห็นว่า การออกแบบชุมชนเมืองแบบองค์ รวม (Total urban design) เป็ นมาตรฐานการ
ดาเนินการของการออกแบบชุมชนเมือง ซึง่ เป็ นสิ่งได้ หายากมากในปั จจุบนั
ในปั จจุบันมีโครงการออกแบบชุมชนเมืองที่ สาคัญอยู่หลายแห่งทั่วโลกที่ ถูกจัดอยู่ใน
ประเภท การออกแบบชุมชนเมืองแบบองค์รวม (Total urban design) โดยมักเปลี่ยนแปลงระดับตังแต่
้
เมืองใหม่ เขตเมืองใหญ่ การออกแบบลานกว้ างในเมืองจนไปถึงพืน้ ที่เปิ ดโล่งอื่น อีกทัง้ มีรูปแบบเมือง
บริ ษัท (Company town) จานวนมากมายทั่วโลกซึง่ ถือเป็ นตัวอย่างของการออกแบบชุมชนเมืองแบบ
องค์ รวมทัง้ สิ ้น และส่วนใหญ่ การออกแบบชุมชนเมืองแบบองค์ รวม มักเกี่ ยวข้ องกับบริ เวณของเมือง
มากกว่าเขตเมืองทังหมด
้
2. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทัง้ หมดเป็ นส่ วน (All-of-a-piece urban design)
กลุ่มการออกแบบชุมชนเมืองโดยถื อนโยบายเกี่ ยวกับความคิด แผนผังและแนวทาง
สาหรับการพัฒนาทังหมด
้
ซึง่ มีตวั แปรคือผู้ที่ต้องการร่ วมลงทุนการพัฒนารายย่อยเป็ นส่วนประกอบของ
โครงงาน โดยแต่ละผังจะแสดงถึงการออกแบบการพัฒนา การลงทุน และการบอกรายละเอียดโครงการ
ทัง้ หมด ซึ่งผู้ที่ต้องการลงทุนการพัฒนาย่อยจะต้ องตระเตรี ยม ส่วนประกอบที่ เกี่ ยวข้ องกับแผน เพื่ อ
ประมาณราคาสาหรับการก่อสร้ าง การออกแบบชุมชนเมืองประเภทนีถ้ ือว่าเป็ น กลอุบายอย่างหนึ่ง ที่จะ
ทาให้ แผนผังความคิดเป็ นที่ยอมรับ การมีสว่ นประกอบและแนวทางการพัฒนาทังหมด
้
เพื่อสร้ างแนวทาง
ให้ ผ้ พู ฒ
ั นารายย่อยเห็นความสาคัญ มีวิธีการปฏิบตั ิการจัดการรวมถึงการครอบคลุมการก่อสร้ างทังหมด
้
ด้ วยกระบวนการจัดการโครงการออกแบบชุมชนเมื อง และนาไปสู่การออกแบบของการวางผังแม่บท
(Master Plan) และในท้ ายที่สดุ ผลผลิตโครงการอาจจะแตกต่างจาก ผังแม่บทต้ นฉบับในตอนแรก แต่ก็
ถื อว่ายังเป็ นไปในทิ ศทางเดีย วกัน ดังเช่ น สวนสาธารณะแบตเตอรี่ พ าร์ ค (Battery Park City,
Manhattan), ศูนย์ Charles หรื อ Potsdamer Platz เป็ นต้ น
โครงการพัฒ นาชุมชนเมืองขึน้ ใหม่แ ละการพัฒ นาเขตชานเมืองหลายโครงการเป็ น
โครงการใหญ่ โดยที่ขนาดของผู้พัฒนารายเดียวและนักลงทุน จะขาดความสามารถในเรื่ องการเงิน
สาหรั บการดาเนินการ ซึ่งการจัดการและการเชื่อมต่อแหล่งพืน้ ที่อาจเป็ นไปได้ ยากสาหรั บนักพัฒนา
รายเดียว ในกรณี นีจ้ ึงมีการให้ คาแนะนากับกลุ่มพัฒนาในการออกแบบในลักษณะสามมิติครอบคลุม
การพัฒนาทุกส่วน ชิน้ ส่วนของโครงการจะถูกแบ่งให้ กับนักพัฒนาหลาย ๆ ราย แตกต่างกันออกไป
หลัง จากนัน้ พวกเขาจะรั บ ผิดชอบทัง้ ในส่วนของการเงิน และการออกแบบ โครงการเช่น นี ส้ ่วนมาก
นัก พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รั ฐ บาลหรื อ เอกชนอาจสร้ างโครงสร้ างพื น้ ฐานทัง้ หมดขึ น้ แต่ก็อ าจมี
ปั ญหาในการประสบความสาเร็ จ อีกทัง้ โครงการทางการเงินหรื อเป้ าหมายโครงการล้ วนถูกประเมิน
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โดยกลุ่มลูกค้ าและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสุดท้ ายมักเกิดการออกแบบแผนหลักขึน้ มาใหม่ ดังนัน้
ผลลัพธ์ เมื่อสิ ้นสุดอาจแตกต่างจากการคาดคะเนไว้

การจาลองกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
ที่มา : Jon Lang, Urban Design a Typology of Procedures and Products (Oxford,
England : Burling Ton, MA Elsevier/Architectural Press, 2005), 24-33.

กระบวนการของการออกแบบชุมชนเมืองแบบทังหมดเป็
้
นส่วน (All-of-a-piece design) จะ
ดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ นักพัฒนาอสังริ มทรัพย์ รัฐบาลหรื อเอกชนจะเริ่ มต้ นโครงการด้ วยการ
แสวงหาที่ ดิน และทาการตัดสิน ใจว่าจะสร้ างอะไร ความต้ องการทางการตลาดในท้ องถิ่ นและตัง้ ข้ อ
สมมุติฐานว่าอะไรที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะชน นักพัฒนาอสังริ มทรั พย์ รั ฐบาลหรื อเอกชนจะ
ว่าจ้ างนักออกแบบชุมชนเมือง ทังลั
้ กษณะเดี่ยวและแบบทีมเพื่อสร้ างจินตนาการในการออกแบบและเพื่อ
พัฒนาการออกแบบ
การออกแบบชุมชนเมืองแบบทังหมดเป็
้
นส่วน (All-of-a-piece design) มีวิวฒ
ั นาการมา
ยาวนานดังนัน้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่เพียงแต่การจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสบายแล้ วยัง
รวมไปถึงคุณภาพทางด้ านสุนทรี ยภาพอีกด้ วยเพื่อยกระดับรู ปแบบให้ ทนั โลก ส่วนแบ่งทางการตลาดแบ่ง
ออกเป็ นหลายส่วนในรู ปแบบของวัฒนธรรม วงจรชีวิต และสภาวะของผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิ จ
ของผู้คนประเภทต่าง ๆ ซึ่งแต่ละโครงการออกแบบชุมชนเมืองล้ วนมีเป้าหมายในส่วนแบ่งเฉพาะทาง
การตลาดทังสิ
้ ้น
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3. การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละส่ วน (Piece-by-piece urban design)
เป็ นนโยบายทั่วไปและวิธีการนาไปปฏิ บัติได้ รับการนาเข้ าสู่ขอบเขตของเมืองเพื่ อที่ จะ
ดาเนิ น วิถี การพัฒนาในทิ ศทางที่ เจาะจงเข้ าไปในพื น้ ที่ เป็ นการควบคุมพื น้ ที่ และผลประโยชน์ รวมถึง
บทลงโทษจากกฎหมาย ทังนี
้ ้กระบวนการออกแบบ จะได้ จากการตัดสินใจของบุคคลผู้มีส่วนร่ วม มากมาย
การลงทุน ภายใต้ กระบวนการของกฎหมาย ซึง่ หากเปรี ยบเทียบ ในขอบเขตของงานออกแบบชุมชนเมือง 2
ข้ อแรก การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละส่วน ก็คือ ขอบเขต เช่น บ้ านเรื อนใกล้ เคียง ( Neighborhood)
ซึง่ แตกต่างกับการออกแบบชุมชนเมืองแบบทังหมดเป็
้
นส่วน คือการไม่ขึ ้นอยู่กบั ที่ตงั ้ เช่น ตึกโดยตึก ทังนี
้ ้
พื ้นฐานที่สาคัญคือ จะต้ องตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานการรั บรู้ ของสาธารณะ ซึง่ หากแนวทางการพัฒนาอยู่ภายใต้
กฎระเบียบของการอนุญาตทางกฎหมาย ก็อาจได้ รับรางวัลตอบแทนจากการพัฒนา
หลายเมืองล้ วนมีการออกแบบแทบทังสิ
้ ้น ซึง่ การสร้ างสิ่งก่อสร้ างขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจ
ออกแบบของบุคคลภายใต้ โครงสร้ างของการตัดสินใจลงทุนในเมืองสาคัญและภายใต้ กฎหมายข้ อบังคับ
ถ้ าการออกแบบชุมชนเมืองแบบองค์รวม (Total urban design) มุ่งที่จะรวมระดับโครงการทาง
สถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ ไ ว้ ด้ วยกัน การออกแบบชุมชนเมืองแบบทัง้ หมดเป็ นส่วน (All-of-a-piece
urban design) ก็มงุ่ เพื่อการวางแผนสร้ างเมือง ในขณะที่การออกแบบชุมชนเมืองแบบทีละส่วน (Pieceby-piece urban design) คืออาณาเขตบริ เวณหรื อย่านที่อยู่อาศัย พื ้นฐานลักษณะนี ้จะตรงกันข้ ามกับ
การออกแบบชุมชนเมืองแบบทังหมดเป็
้
นส่วน (All-of-a-piece design) ซึง่ ไม่ได้ เป็ นในลักษณะของแหล่ง
พื ้นที่ตอ่ แหล่งพื ้นที่ อาคารต่ออาคาร
กระบวนการอันดับแรกของการออกแบบชุมชนเมืองแบบที ละส่วน (Piece-by-piece
urban design) จะเกี่ยวข้ องกับการตังวั
้ ตถุประสงค์สาหรั บบริ เวณพื ้นที่และหลังจากนันจะพั
้
ฒนาและ
ออกแบบนโยบายเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็ จ การตังวั
้ ตถุประสงค์เป็ นแนวคิดทางนโยบายขันสู
้ งแต่ก็เป็ นเพียง
ตามที่กล่าวกันเท่านันโดยพื
้
้นฐานจริ ง ๆ นันขึ
้ ้นอยู่กบั การรับรู้ ถึงสิ่งที่สาธารณชนให้ ความสนใจมากกว่า
เมื่อวัตถุประสงค์ใดได้ รับการยอมรับ ขันตอนถั
้
ดไปคือการออกแบบและควบคุมเพื่อให้ บรรลุผล
4. การออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริม (Plug-in urban design)
การออกแบบชุมชนเมื องแบบเสริ ม ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเริ่ มของการออกแบบต้ องสร้ างสิ่งที่
เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ การพัฒนาภายหลังสามารถที่จะ “เสริ ม” สิ่งที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานเข้ าไป
ในเนือ้ ของชุมชนเมืองที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความเรี ยบร้ อยของที่ตงและเป็
ั้
นตัวเร่ งปฏิกิริยาสาหรับการพั ฒนา
การออกแบบและเครื่ องมือของสิ่งที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐาน มี 2 ชนิดของโครงการออกแบบชุมชนเมือง
ได้ แก่
4.1 เป็ นสิ่งที่รวมอยู่ในข้ อกาหนดของการพัฒนาสิ่งที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานอยู่แล้ วโดย
ปกติ
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4.2 คือ การเสริ มระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานเข้ าไปในเนื อ้ เมือง เพื่ อการแก้ ปั ญหา เพิ่ ม
คุณค่า และการพัฒนาให้ ดีขึ ้น
ทังนี
้ ้ บางครัง้ การเป็ นตัวเสริ มของสิ่งที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐาน ในกรณี นี ้ก็จะแตกต่างกับ
การออกแบบชุมชนเมืองแบบทังหมดเป็
้
นส่วน ซึง่ หากต้ องการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเข้ าไปในเนื ้อเมือง
จะต้ องมีการทาสารวจ วิเคราะห์ตลาดของสถานที่และการลงทุน เพื่อคาดการณ์ ล่วงหน้ าตัวเสริ มของการ
ออกแบบชุมชนเมืองจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาที่ สาคัญ โครงการที่ ประสบความสาเร็ จที่ผ่านมา ได้ แก่
ระบบทางสัญจรยกระดับ (Sky Walk) ที่เมือง Minneapolis และระบบ A tubular bus station เมือง
Curitiba ประเทศบราซิล
กรณีศกึ ษาของการออกแบบและการดาเนินการให้ เกิดผลสาเร็ จของโครงการ การสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานโดยได้ รับแรงกระตุ้นเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในการดาเนินการ โครงการในลักษณะของการ
ออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริ ม (Plug-in urban design) นี ้มีด้วยกันสองแบบ คือ
1. เกี่ยวข้ องกับการจัดหาโครงสร้ างพื ้นฐาน ในเขตเมืองและชานเมืองและการทาพาณิช
ในพื ้นที่เหล่านันให้
้ กบั นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่สามารถทาการก่อสร้ างได้
2. เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานไปยังโครงสร้ างชุมชนเมืองที่ยงั ดารงอยู่
ก่อนแล้ วเพื่อเพิ่มคุณค่าของสิ่งอานวยความสะดวกสบายให้ มากขึ ้น
บางครัง้ กระบวนการสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานของอาคารและโครงสร้ างในเขตเมืองหรื อเขต
ชานเมืองล้ วนควบคุมอย่างยากลาบาก ประโยชน์ของสิ่งก่อสร้ างจะถูกกาหนดไว้ พร้ อมกับการสร้ างแนว
ทางการออกแบบเพื่ อ ให้ ผ้ ู พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะคนได้ ป ฏิ บั ติ ต าม กรณี นี ก้ ระบวนการจ ะ
เปลี่ยนแปลงเป็ นการออกแบบชุมชนเมืองแบบทังหมดเป็
้
นส่วน (All-of-a-piece urban design)
แบบลาดับที่ สองของการออกแบบชุมชนเมืองแบบเสริ ม (Plug-in urban design)
กล่าวถึง สถานการณ์ ที่องค์ประกอบของโครงสร้ างพืน้ ฐานถูกนาไปเข้ าไปยังเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ก่อนแล้ วเพื่อ
หวังให้ มีการกระตุ้นจนเกิดการพัฒนาขึ ้นใหม่หรื อการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสบายแก่สาธารณะให้
มีมากขึน้ องค์ ประกอบของโครงสร้ างพืน้ ฐานอาจถูกเชื่อมโยงเข้ ากับแหล่งพืน้ ที่ต่าง ๆ หรื อการจัดหา
อาคารเพื่อประโยชน์โดยเฉพาะ สิ่งเหล่านี ้ถูกคาดว่าจะเป็ นตัวเร่ งให้ เกิดการพัฒนาในลาดับต่อไป
5. งบประมาณด้ านการเงิน (Financing)
การออกแบบชุมชนเมืองทังหลายล้
้
วนมีผลกระทบในด้ านการเงินทังสิ
้ ้น นัน่ คือต้ องมีใคร
สักคนเป็ นผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินสาหรับโครงการทังหมด
้
แผนงบประมาณหลักมีด้วยกันสองประเภท
ดังนี ้
5.1 เงินลงทุน
5.2 ต้ นทุนการดาเนินการ
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ซึง่ หลักพื ้นฐานของคาถามในด้ านการเงินคือ “เงินงบประมาณมาจากที่ไหน? ใครเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจ่าย? อะไรคือต้ นทุนทางการเงิน ?” ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยมักส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ในการออกแบบด้ วย
การดาเนิ นการในหลาย ๆ โครงการขึน้ อยู่กับความสามารถด้ านกองทุนสนับสนุ นของ
ประเทศ แหล่งการเงินมีด้วยกันสองแหล่งคือ จากภาครัฐและภาคเอกชน ในสังคมแบบสังคมนิยมกองทุน
สนับสนุนส่วนใหญ่มกั มาจากรัฐบาล สังคมแบบทุนนิยมแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการบางครัง้ มาจาก
รายได้ ในการจัดเก็บภาษี และบางครัง้ มาจากการกู้ยืมเงิน แต่โดยปกติจะรวมสองส่วนนี ้เข้ าด้ วยกัน ใน
กลุม่ สังคมแบบเผด็จการศูนย์กลางอานาจที่แข็งแกร่ งทาให้ การหาแหล่งทางการเงินเป็ นเรื่ องง่ายสาหรับ
รัฐบาลในการเพิ่มเงินตราแต่ความเชื่อมัน่ ต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความสามารถในการเพิ่มรายรับจาก
ภาษี อากรในอนาคต หลาย ๆ เมืองมีเศรษฐกิจที่ไม่มนั่ คงและไม่แน่น อน นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ส่วน
บุคคลต้ องเพิ่มเงินทุนสนับสนุนในลักษณะโครงการต่อโครงการและค้ นหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี ้ยต่า
ผลรวมความต้ องการต่อโครงการออกแบบชุมชนเมืองจะถูกพิจารณาและการลงทุนต้ อง
ด าเนิ น การก่ อ นที่ เ งิ น ลงทุ น จะย้ อนกลับ มา ค่า ใช้ จ่ ายที่ เห็ น ได้ ชัดคื อ การซื อ้ ที่ ดิ น แผนการพัฒ นา
โครงสร้ างพื ้นฐาน การสร้ างแผนที่บริ เวณภายนอกเพื่อการพัฒนา การเขียนแนวทางการออกแบบชุมชน
เมือง การเจรจาขายที่ดิน การสารวจโครงการพัฒนาส่วนบุคคล ขั ้นตอนของการพัฒนาถือว่าสาคัญ
อย่างยิ่งเพราะเป็ นการกาหนดการพัฒนาของสิ่งก่อสร้ างก่อนจะมีราคาสูง
การลงทุนของภาครั ฐในส่วนของโครงสร้ างพืน้ ฐานจะเป็ นตัวเร่ งสาคัญที่ทาให้ เกิดการ
พัฒนามากมาย ความล้ มเหลวที่เกิดจากการคาดหวังในการลงทุน ท้ ายที่สุดแล้ วจะต้ องปล่อยให้ ภาวะ
การเงินเพิ่มขึน้ ในแต่ละโครงการ มีหลาย ๆ โครงการที่ได้ สร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐานขึ ้นและภาคเอกชนยัง
มองไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งก่อสร้ างเหล่านัน้ ในปั จจุบนั นี ้แหล่งการเงินมักจะไม่เหลือในหลาย ๆ เมืองทัง้
แบบเผด็จการและภาคเอกชน
6. การตลาด (The Market)
ไม่มีโครงการใดในสังคมแบบเผด็จการที่ จ ะดาเนิ น การโดยปราศจากแนวคิดในเรื่ อง
การตลาด ทุกอย่างต้ องสามารถขายได้ ตลาดถูกต้ องการเพื่อสนับสนุนโครงการและสามารถใช้ ได้ ใน
สายตาของนักพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ต่อการค้ นหาแหล่งพืน้ ที่ทางประชากรและบริ การอื่น ๆ สาหรั บ
แผนการออกแบบชุมชนเมืองประเภทต่าง ๆ ที่ ก าลังพิ จารณาถึงคาถามที่ ว่า “ขนาดของตลาดใหญ่
พอที่จะให้ การสนับสนุนได้ หรื อไม่?” มีบางโครงการที่อยู่บนพื ้นฐานการวิจยั ทางการตลาดและบนพื ้นฐาน
ของความรู้ สกึ ทางสัญชาตญาณอื่น ๆ และรวมไปถึงความคาดหวังด้ วย มีโครงการออกแบบชุมชนเมือง
จานวนมากทัว่ โลกที่ไม่มีผ้ คู นอาศัยอยู่เพราะการตลาดถูกกาหนดไว้ อย่างไม่ถกู ต้ องเหมาะสม
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ภาครั ฐ และภาคเอกชนมีความแตกต่างกั น แต่ก็ มีแ นวคิดที่ เหมือนในเรื่ องการตลาด
ภาคเอกชนมักเกี่ยวข้ องกับอานาจทางการซื ้อขายด้ านศักยภาพของนักลงทุน การจัดการรายได้ ส่วน
ภาครั ฐ อาจเข้ า ไปมีบ ทบาทในรู ป แบบการรั บ รู้ ความสนใจของสาธารณะชน ซึ่ง ความต้ องการของ
สาธารณะเหล่านันที
้ ่ภาคเอกชนไม่สนใจ
การออกแบบชุมชนเมืองแบบทังหมดเป็
้
นส่วน (All-of-a-piece design) มีวิวฒ
ั นาการมา
ยาวนานดังนันจึ
้ งมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่เพียงแต่การจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสบายแล้ วยัง
รวมไปถึ ง คุณ ภาพทางด้ านสุน ทรี ย ภาพอี ก ด้ ว ย เพื่ อ ยกระดับ รู ป แบบให้ ทัน โลก ส่ ว นแบ่ ง ทางทาง
การตลาดแบ่งออกเป็ นหลายส่วนในรู ปแบบของวัฒนธรรม วงจรชี วิต และสภาวะของผลกระทบทาง
สังคมและเศรษฐกิจของผู้คนประเภทต่าง ๆ แต่ละโครงการการออกแบบชุมชนเมืองล้ วนมีเป้าหมายใน
ส่วนแบ่งเฉพาะทางการตลาดเกือบทังสิ
้ ้น
7. การควบคุมและการกระตุ้น (Controls and Incentives)
กลไกทางกฎหมายมักใช้ ในการวางแผนสร้ างเมืองซึง่ เกี่ยวข้ องกับการสร้ างสิ่งแวดล้ อม
ข้ อกาหนดเขตการใช้ พืน้ ที่ (Zoning) ถือเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดเกี่ ยวกับข้ อบังคับทางกฎหมาย และยัง
รวมถึงนโยบายการจัดเก็บภาษี การกาหนดเขตการใช้ พืน้ ที่ ยังถูกใช้ เพื่อกาหนดขนาดและความสูงของ
อาคารและความต้ องการที่จอดรถ การยับยังความต้
้
องการทางถนนและวัตถุประสงค์ในการสร้ างอาคาร
ประเภทของข้ อกาหนดเขตการใช้ พื ้นที่ โดยทัว่ ไปมักประยุกต์ใช้ ในบริ เวณเขตเมืองโดยการสร้ างถนนซึง่
เรี ยกว่านักวางผังกลุ่ม (Planner blocks) นักออกแบบชุมชนเมืองควรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ สิ่งที่เกิดขึ ้นบน
สองฝั่ งถนนเพราะถนนนันเปรี
้ ยบเหมือนรอยต่อของชีวิตชุมชนเมือง
ข้ อจากัดของข้ อกาหนดเขตการใช้ พื ้นที่ (Zoning) ถือเป็ นเครื่ องมือในการออกแบบที่ไม่
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสร้ างพฤติกรรมและการแสดงถึงสุนทรี ยภาพ การใช้ ข้อกาหนดเขตการใช้ พื ้นที่
ในการเชื่อมต่อกับเขตพื ้นที่พิเศษสามารถช่วยกระตุ้นให้ เกิดผลสาเร็ จในระดับอื่นได้
8. การตรวจสอบการออกแบบ (Design Review)
มีหลายตัวอย่างที่อ้างถึงโครงการที่สร้ างขึน้ มาจากความล้ มเหลวจนประสบผลสาเร็ จ
ได้ รับรางวัลจนมีชื่อเสียง วิวฒ
ั นาการของการออกแบบเกี่ยวข้ องกับสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
8.1 คาดคะเนถึงสภาพแวดล้ อมในอนาคตที่โครงการจะมีบทบาททางสุนทรี ยภาพและ
ลักษณะทางพฤติกรรม
8.2 คาดคะเนว่าโครงการจะสามารถดาเนินการในอนาคตได้ อย่างไร
8.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานต่อโครงการอื่นที่มีความเป็ นไปได้
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อย่างไรก็ตามอนาคตเป็ นสิ่งที่ เราไม่สามารถรู้ ล่วงหน้ าได้ แม้ จะทาการคาดคะเนด้ วย
เหตุผลอันสมควรแล้ วก็ตาม ดังนัน้ เราจะใช้ แผนการเล่นอย่างปลอดภัย หรื อ จะเดินไปสูค่ วามล้ มเหลว
ในบางพื ้นที่กระบวนการตรวจสอบการออกแบบดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีใน
ระยะช่วงหลังนี ้จะเน้ นน ้าหนักไปที่เป้าหมายเป็ นส่วนมาก จดจาว่าเป้าหมายคือสิ่งที่ สาคัญที่สดุ กว่าสิ่งอื่น
แต่ละลักษณะของการออกแบบถูกประเมินค่าทางตัวเลขภายใต้ พื ้นฐานทางความคิดของผู้เชี่ยวชาญใน
รู ปแบบของสภาวการณ์ทางเป้าหมายสาหรับแหล่งการพัฒนา กระบวนการอาจมีลกั ษณะที่เด่นชัด เข้ าใจ
ง่ายแต่ก็ต้องยอมรับสาหรับการวิพากษ์ วิจารณ์ด้วย ปั จจุบนั นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มกั ทาความเข้ าใจ
หลักเหตุผลของการตรวจสอบกระบวนการว่าอะไรคือสิ่งที่สาธารณะสนใจและไม่สนใจ
หลายอานาจในการตัดสินการวางแผนทัว่ โลกได้ ออกแบบนโยบายและการควบคุมที่ขาด
ความชัดเจนหรื อพลาดประเด็นสาคัญ ผลลัพธ์ ก็คือ การตรวจสอบของร่ างข้ อเสนอการพัฒนาและการ
ออกแบบมีความคลุมเครื อ การออกแบบนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่มีความชัดเจนจะทาให้ มีเหตุผล
เพียงพอในการเลือกแผนการที่ดีที่สดุ ได้ แนวทางปฏิบตั ิต้องพิสจู น์ได้ ว่าสามารถสนองความต้ องการเมื่อ
สิ ้นสุดโครงการแล้ ว
ในอานาจการตัดสิ น ที่ มีความต้ องการการพัฒ นานัน้ อานาจของคณะตรวจสอบการ
ออกแบบจะมีศกั ยภาพมากกว่าในแหล่งพืน้ ที่ที่เรี ยกหาบุคคลเพื่อมาพัฒนาบางสิ่งบางอย่าง ในสังคม
แบบเผด็จการที่นกั พัฒนาเป็ นบริ ษัทเอกชนมีอานาจมอบงานให้ กบั นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รายอื่น หรื อ
การขายที่ดินออกไปให้ ผ้ อู ื่นทาการพัฒนา อานาจของคณะตรวจสอบบริ ษัทอาจทาได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
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