ขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง (ตอนที่ 1)
โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : สถาปนิกผังเมือง
เขียนเมื่อ: 24/05/54
บทนา
วิชาชีพด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่นานนัก โดยมี
ระยะเวลาร่วม ประมาณ 30 กว่าปี แต่ในต่างประเทศนั้นมีระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี ในระยะที่
ผ่านมา วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองได้ผ่านการสร้างองค์ ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
โดยแนวคิดของขอบเขตด้านอาชีพ การออกแบบชุม ชนเมืองในต่างประเทศนั้นผู้เ ขียนขอหยิบ ยก
บทความแปลจาก อเล็ค กริสเกอร์ (Alex Krieger) ศาสตราจารย์นักวิชาการการออกแบบชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ( Alex Krieger, Urban Design Futures, 20.) ซึ่งได้ไว้กล่าวว่า ขอบเขตด้าน
อาชีพของนักออกแบบชุม ชนเมือ งนั้น ยังคงยึดตามแนวทางเดิม เหมือนอย่างที่ โฮเซ หลุยส์ เซิท
(José Luis Sert) ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ได้ระบุไว้ในการประชุมที่ฮาวาร์ดในปี
ค.ศ.1956 ว่า “การออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ สมมุติฐานระหว่างการวางผังเมือง
และสถาปัตยกรรม” โดยได้อธิบายไว้ 10 ประเด็น ดังนี้
1. เป็นสะพานที่เ ชื่อมระหว่างการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรม (The Bridge
Connecting Planning and Architecture)
นักออกแบบชุมชนเมืองทาหน้าที่อย่างไร จากความหมายของนักออกแบบชุมชนเมือง
ตามแนวทางแรกเริ่มนั้น ได้ระบุว่า นักออกแบบชุมชนเมืองได้ยืนอยู่ระหว่างแผนและโครงการต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในเชิงกายภาพ บทบาทของนักออกแบบชุมชนเมือง คือ การทาความ
เข้าใจกั บวัตถุป ระสงค์ต่าง ๆ ด้านการวางผัง สาหรับพื้นที่ รูป แบบชุม ชน รวมถึงการจัดสรรแหล่ง
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เข้ากับยุทธวิธีด้านกายภาพเพื่อที่จะชี้ทางแก่ ผลงานของสถาปนิก นักพัฒนา และ
ผู้ดาเนินการอื่น ๆ โดยมีบทบาทเพื่อที่จะออกกฎเกณฑ์การออกแบบเพื่อโครงการการพัฒนาต่าง ๆ ที่
มองข้ามการแบ่งเขตพื้นฐานหรือขอบเขตพื้นที่ของการปกครอง และจากนั้นก็ช่วยทบทวน ประเมิน
คุณค่า และอนุมัติงานของผู้ที่สนับสนุนโครงการ
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ความคิ ด แรกเริ่ ม ของนั ก ออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง ในการคิ ด ด้ า น
สถาปัตยกรรม ควรกาหนดแนวคิดด้านการวางผังเมือง เพื่อที่จะให้แนวคิดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข
ก่อนจะมีการพิจารณาทางด้านความหมาย โดยนัยต่าง ๆ ทางกายภาพผ่านเรื่องราวการออกแบบจาก
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้วางแผน-ผู้ที่กาหนดกับการออกแบบและผูแ้ ปลต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่สาคัญ ใน

ข้อนี้ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ การวางผังเมืองและวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ สามารถบอกได้ว่านักออกแบบชุมชนเมืองจะต้องถ่ายทอด แนวความคิดด้านการวางแผน และ
นาไปสู่งานสถาปัตยกรรม โดยการกาหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป ซึ่งใน
ที่นี้โดยศาสตราจารย์ Jon Lang ได้ระบุ ถึงความสัมพันธ์ของวิชาชีพนี้ว่า นักวางผังเมือง นั้น จะมุ่ง
ความสนใจไปที่ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของเมือง และกลุ่ม นักออกแบบชุมชนเมือง สถาปนิก
และภูมิสถาปนิก ยังคงสนใจที่คุณภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง
การออกแบบชุม ชนเมื องได้ก่ อให้เ กิดเป็นศาสตร์ห นึ่ง เหตุผ ลหลัก เป็นเพราะการ
ออกแบบชุมชนเมือง สามารถพิจารณาถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างรูปแบบทางกายภาพและหน้าที่
ต่าง ๆ ของพื้นที่ที่อยู่ใกล้กัน ไม่เหมือนกับสถาปนิกที่ถูกปิดกั้นโดยขอบเขตของพื้นที่และความตั้งใจ
ของลูก ค้า รวมทั้ง นักวางแผนและผัง ที่ต้องหลีก เลี่ยงที่จ ะกล่าวถึง ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกั บหัวข้อ
ทางการออกแบบกายภาพ จะเห็นได้ว่าขอบเขตด้านการออกแบบชุ มชนเมืองนั้นอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างวิชาชีพตามความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เด่นชัด

แสดงความสัมพันธ์กัน ของสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองกับสาขาวิชาด้านการ
ออกแบบสาขาอื่น ๆ
ที่มา : Jon Lang, Urban Design a Typology of procedures and products (Oxford
England: Burling Ton, MA Elsever/ Architectural Press, 2005), 394.
2. เป็นรูปแบบประเภทที่มีพื้นฐานของ “นโยบายสาธารณะ” (A Form-based
Category of Public policy)
ลักษณะของการออกแบบชุมชนเมือง คือ แบบแผนนโยบายสาธารณะและโครงการ
พัฒนาลงทุนต่าง ๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านข้อบังคับต่าง ๆ จากแผนงานที่ผ่านมา จะเห็นว่ามี
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ผลต่อ ผลประโยชน์ ธุรกิ จ ผลกาไร หุ้น หรืออสัง หาริม ทรัพย์ ซึ่ง ผลประโยชน์เ หล่ านี้ไม่ได้ม องถึง
ผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก และบุคคลที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นคือ “นักออกแบบชุมชน
เมือง”
การออกแบบชุมชนเมืองได้ให้การสนับสนุนที่สาคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทา
ให้ประชาชนรู้สึก เพลิดเพลินและภาคภูมิใจที่ จ ะท าหน้าที่ ดูแล รัก ษาเมื องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ใน
อนาคต ด้วยเหตุนี้เอง นักวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองต้องมีความสามารถที่จะแจ้งเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ในอนาคตให้กับนักการเมืองและสาธารณะชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อท้าทายสมมุติฐานทาง
การเมืองและเพื่อทาตามแนวคิด
จากแนวคิดนี้จะเป็นไปได้ว่า ขอบเขตทางด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมืองได้ให้
ความสาคัญถึงผลประโยชน์ของสาธารณะมาก่อน จึงเป็นวิธีที่จะผลักดันผู้ทาธุรกิจที่ดิน ตั้งแต่เริ่มแรก
โครงการให้มีคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยให้ข้อสันนิษฐานว่าอะไรคือแม่แบบที่ดีของการสร้างเมือง
หรืออาจเป็นความต้องการในการใช้พื้นที่ หรือแนวทางพัฒนาขั้นพื้นฐาน เช่น พื้นดินเพื่อ การพาณิช
หรือเปิดพื้นที่ว่าง จึงจะสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ สิ่งเหล่านี้ควรมีกฎหมายควบคุม แต่สิ่งที่
น่าสนใจนอกเหนือจากนั้น คือ การชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการออกแบบชุมชนเมือง โดยแบ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นการประมวลคุณภาพการออกแบบ และอีก ส่วนหนึ่งเป็นการจัดการกับระดับกฎการ
ปฏิบัติ ของอุ ตสาหกรรมอสัง หาริม ทรัพ ย์ ที่ เ น้น ท าให้ ส ะดวกสะบาย ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
แบตเตอรี่พาร์ค (Battery Park) ของนิวยอร์ก เป็นตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จและได้รับการยอมรับ
โดยจากประชาชนโดยทั่วไป
3. เป็นสถาปัตยกรรมของเมือง (The Architecture of the City)
รูป แบบของการออกแบบชุม ชนเมื อง จะต้องใช้ 2 สิ่ง นี้เ ป็น รากฐาน คือนโยบาย
สาธารณะและแนวความคิดในการออกแบบ แต่เดิมนั้นการออกแบบชุมชนเมืองในช่วงศตวรรษที่ 20
ตอนต้น จะเน้นที่การดาเนินการเพื่อความสวยงามของเมืองในอเมริกา หรือก่อนหน้านั้นในศตวรรษที่
19 ที่ย้อนไปถึงความสวยงามของศิลปะดั้งเดิมของยุโรป โดยขั้นแรกคือวางแผนที่ว่างโดยสถาปนิกและ
นักออกแบบชุมชนเมื อง ดังนั้นขั้นพื้นฐานของการวางผังเมื อง คือ พัฒ นาแบบแผนและเครื่องมื อ
สาหรับงานนี้ ให้สาเร็จโดยผู้รแู้ ละผู้เชี่ยวชาญ ทาให้เกิดขึ้นทั้งเมืองแม้แต่พื้นที่ส่วนตัวสามารถสร้างกฎ
และความเหมาะสมในความสัมพันธ์กับพื้นที่สาธารณะได้ โดยเฉพาะยุโรปมีการเชื่อมโยงกับทฤษฎี
ของ “โครงการเมื อง” เกิ ดขึ้นมา ไม่ ว่าจะเป็นเงื่อนไขของโครงการ แหล่งเงินทุน และแบบที่ เป็น
ตัวกระตุ้นการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นของสาธารณะหรือของส่วนรวมมักจะมีความเสี่ยง และช่วยเป็นการ
กระตุ้นและฟื้นฟู แถบเมื อง ซึ่งความคิดของการออกแบบชุมชนเมื องต้องเป็น รากฐานที่มั่ นคงเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติ
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โครงสร้างของการออกแบบชุมชนเมืองที่เป็นงานสถาปัตยกรรม มัก จะใช้ทฤษฎีแบบ
ของโรม ซึ่งเป็นการพรรณนาถึงจักรวรรดิโรมที่ยิ่งใหญ่ เป็นแรงดึงดูดไปสู่ พื้นฐานของการท่องเที่ยว
แต่มักจะขัดแย้งกับส่วนการปฏิวัติอุตสาหกรรมของเมืองยุโรปทีเ่ น้นในขอบเขตสาธารณะ ซึ่งทาให้เรา
เห็นการก้าวกระโดดจากการพัฒนาความคิดของการออกแบบชุมชนเมืองในอีกแง่มุม
4. เป็นการออกแบบชุมชนเมืองในฐานะการสร้างเมืองให้กลับสู่สภาพเดิม (Urban
Design as Restorative Urbanisms)
รูปแบบโครงสร้างของเมืองในประเทศตะวันตกก่อนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เช่น
ข้อตกลงการใช้ที่ดิน ความหนาแน่นของกลุ่มอาคาร กลุ่มคนชนชั้นต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ช้า ๆ จะถูกควบคุมโดยนักวางผังเมืองและสาธารณะ ซึ่งหากสังเกตเมืองดั้งเดิมในอดีตดูเหมือนเป็น
การจัดการที่ดี มีขนาดที่พอดี สามารถจัดการได้และดูสวยงาม ข้อดีเหล่านี้เหมือนจะหายไปในเมือง
หลวงใหม่ ๆ จึงเกิดคาถามว่าทาไมเราไม่นาสิ่งเหล่านี้กลับมา ปัจจุบันนักวางผังเมืองรุ่นใหม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิด มีผู้ปกป้องและยกย่องข้อดีของการสร้างเมืองให้กลับสู่สภาพเดิม แต่
เนื่องจากระบบแบ่งประเภทของเมืองอย่างที่เป็นปัญหาของการดาเนินงานความสวยงามของเมืองใน
อเมริกาช่วงต้นศตวรรษ คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ (Christopher Alexander) กล่าวว่า “ในปี ค.ศ.
1977 ผู้เป็นนักวางผังเมืองสมัยใหม่ได้สนับสนุนการนากลับมาของสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ผ่ านเวลา
ในหลักการออกแบบชุมชนเมืองขณะนี้ปรากฏปัญหาวัฒนธรรมตามชานเมืองที่กาลังเผชิญหน้ากับการ
ทาเมืองให้ทันสมัย”
สรุป ได้ว่า ปัจ จุบัน การหวนสู่อดีตแบบดั่ ง เดิม ของการออกแบบชุม ชนเมื องให้ผ ล
สุขลักษณะที่ดี ต่อการอยู่อาศัย สิ่งไหนที่มีการตอบรับ ที่ดีมักได้รับความสนใจ การควบคุมหรือการ
ชะลอความเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านกายภาพ จึงอาจกล่าวได้ว่า การ
ฟื้นฟูสภาพเมืองเดิม และการออกแบบชุมชนเมืองที่เน้นการออกแบบในแบบสถาปัตยกรรมอนุรักษ์
นิยม นั่นเป็นกระแสหลักที่สาคัญของการออกแบบชุมชนเมือง
5. การออกแบบชุมชนเมืองคือศิลปะ “การสร้าง-สถานที่” (Urban Design as an
Art of Place-Making)
ในขั้นต้น จะอธิบายว่า การออกแบบชุมชนเมื องเป็นการจัดการทางพื้นที่ หรือการ
จัดการทางทัศนียภาพ จึงต้องกล่าวว่า แนวคิดของการออกแบบชุมชนเมือง อาศัย ปัจจัยทั้งสองอย่าง
ในกระบวนการออกแบบ โดยมี 2 ประการ คือ
1) การมองการออกแบบชุมชนเมืองเป็นเครื่องมือช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
2) มองการออกแบบชุมชนเมืองเป็นการร่วมทางสุนทรียภาพต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อม
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สรุปได้ว่า ทัศนียภาพเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของลักษณะพื้นที่ในสิ่ง แวดล้อมที่
สร้างขึ้นเท่านั้น การสร้างสถานที่มาเพื่อรองรับจุดประสงค์ของมนุษย์หมายถึง การให้ความสาคั ญกับ
ศิลปะการสร้าง-สถานที่ โดยนักออกแบบชุมชนเมืองควรให้ความสาคัญที่ จะทาสถานที่ใหม่ให้มี ค่า
เหมือนสิ่งที่สร้างก่อนหน้ามากกว่านี้ ในบางครั้งนักออกแบบชุมชนเมืองอาจบอกว่า เป้าหมายของตน
นั้นเกื อ บจะชัดเจนแล้ ว ซึ่ง ท าให้คิดว่า เป็นเพราะมาตรฐานและผลงานออกแบบที่ ได้วางไว้ และ
บางครั้งก็ยึดติดกับความเคยชินของรูปแบบเดิมและสุนทรียภาพในแบบดั้งเดิมในสถานที่เ หล่านั้น ซึ่ง
ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบัน
6. การออกแบบชุม ชนเมืองให้ “เติบโตอย่า งชาญฉลาด” (Urban Design as
Smart Growth)
สาหรับแนวคิดนี้ เป็น กระแสแนวคิดสาคัญของอเมริกา เกิดขึ้นเนื่องจากทศวรรษ
สุดท้ายของคริสตวรรษที่ 20 หลายมลรัฐในอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาของ “การกระจัดกระจายตัว
ในย่ า นชานเมื อ ง” (Suburban Sprawl) ซึ่ ง การพั ฒ นาเมื อ งสมั ย ต่ อ ๆ มามั ก มองระหว่ า ง
ความสัม พันธ์ ที่ต่อ เนื่อ งกับ การออกแบบชุม ชนเมือง ได้มีการเรียกร้องการจัดการพัฒนาชนบทให้
เติบโตพร้อม ๆ กับแผนการลงทุนใหม่ เมื่อกระแสความตื่นตัวได้ขยายวงกว้างจนสามารถกลืนกระแส
ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ (New Urbanism) ซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้มีแนวทางที่คล้าย ๆ กัน
ในศตวรรษที่ 21 จึง กลายเป็นยุค อนุรัก ษ์นิยม และเห็นความส าคัญ ในการจัดการ
ทรัพ ยากรและพื้ นที่ ดัง นั้นการมองไปถึง ความสัม พันธ์ของการจัดการพลัง งานกั บ สิ่ง มี ชีวิต การ
วิเ คราะห์ ร ะบบ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อทางเศรษฐศาสตร์ กฎการใช้ พื้น ที่ และประเด็ นส าคัญ คื อ
สุขอนามัยโดยส่วนรวมของประชาชนควรจะเป็นรากฐานของการฝึก ฝนวิชาชีพนักออกแบบชุมชน
เมือง การสนับสนุนงานออกแบบชุมชนเมือง “เพื่อการเติบโตอย่างฉลาด” กฎระเบียบวันนี้เป็นความ
มั่นใจในมโนคติที่เป็นการลดขยาย หรือการอนุรักษ์แบบพื้นที่เปิดก็เป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งนอกจากแนวคิดนี้
แล้ว การทางานร่วมกันจะช่วยให้ ได้ทักษะเพิ่มและได้ผู้ร่วมวางแผน ก็เป็นสิ่งที่สาคัญเท่า ๆ กัน ใน
ความเป็นจริง แล้ว การจัดการความเติบ โตของเมืองหลวง จะท าให้เ กิดความต้องการเหมือนการ
อนุรัก ษ์พื้นที่ การจัดการน้าและการคมนาคม ตัดผ่านเขตแดนโดยอานาจแห่งศาล ดัง นั้นควรเพิ่ม
ประเด็นสาคัญนี้ให้เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมืองด้วย
7. โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง (The Infrastructure of the City)
การจัดระเบียบถนนและอาคาร การแบ่งสรรพื้นที่ว่างสาธารณะ การจัดวางแนวระบบ
การขนส่ง ทางสัญจรเลียบถนนใหญ่ และข้อกาหนดของการบริการเทศบาล ล้ วนเป็นส่วนประกอบ
สาคัญในการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งการมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงประเภท
เดียว เพียงแค่เล็กน้อยก็มีความสาคัญต่อเมืองหรือชุมชนต่าง ๆ อาจมากกว่า ระบบคมนาคมขนส่งที่ดี
ที่ ต้อ งลงทุ น สูง อื่ น ๆ หากกล่า วถึง ระบบการจราจรที่ มี ก ารปฏิบั ติตามกั นมา โดยมี ความอิ ส ระ
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หลากหลาย และแยกออกจากเครือข่ายที่ซับซ้อนของระบบในเมืองใหญ่อื่น ๆ นั้น ท้ายที่สุดก็ขัดแย้ง
ต่อการเกิดสังคมที่มั่ นคงแข็งแรง หลักการทางวิศวกรรมที่เ ราได้เรียนมานั้นจึง ไม่เพียงพอที่จะเป็น
เครื่องมือในการสร้างเมืองที่ดีได้
นอกจากนี้ในบางครั้งการจะทาให้โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นสถาปัตยกรรมยัง
มีจากที่เห็นในข้อเสนอสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่นักวางผังและผู้ออกแบบ ไม่ได้มีบทบาทสาคัญในระบบ
คมนาคม หรือ การวางแผนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ ดังนั้น จึงกลายเป็นอีกสาขาหนึ่ง
สาหรับนักออกแบบชุมชนเมืองที่ได้รับมอบหมายให้ทาเรื่องในระดับนี้ โดยสร้างข้อกาหนดมาตรฐาน
สาหรับระบบขนส่งให้เข้ากับความต้องการทางสังคม และในวิธีการแบบใหม่ซึ่งรวมรูปแบบของเมือง
และระบบคมนาคมเข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจในปัจจุบันด้วยการพัฒนาการ
ขนส่งในพื้นที่ใหม่ ๆ ของการสร้างเมืองและด้วยความหนาแน่น ความผสมผสาน จึงมักเชื่อมต่อการ
พัฒนาพื้นที่ สาธารณะส่วนบุคคลเข้ากั บศูนย์กลางคมนาคมหลากหลายรูปแบบในเมื องต่าง ๆ ที่ มี
ขนาดใหญ่
ในศตวรรษที่ 20 เนื่องจากความนิยมรถยนต์ ได้ลดความสาคัญของการสร้างแนวคิด
เกี่ ยวกั บรูป แบบเมื องและการคมนาคม ในช่วงต่อมาของศตวรรษ จึงได้ค้นพบอีกครั้ง ว่าการรวม
รูปแบบเมืองและการขนส่งเข้ าด้วยกันนั้น ขึ้นอยู่กั บความซับซ้อนของสายเชื่อมโยงต่าง ๆ (สายไฟ
สายเคเบิล) มากกว่าถนน และยิ่งเป็นจริงมากขึ้นตั้งแต่ โลกวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงการมุ่งเน้น จาก
เครื่องมือทางกลไก (Hardware) ไปเป็นการออกแบบระบบโดยตัวอย่าง เช่น เทคโนโลยี การจัดการ
ปัญหาจราจร ความรู้ของสาขาวิชานี้มวี ่า ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมในการอยู่อาศัย (Livability)
ความช่วยเหลือสามารถไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) และความเจริญทางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
จากหลักการนี้จะเห็นได้ว่า ความสาคัญสาหรับ โครงสร้างพื้นฐานกั บการออกแบบ
ชุมชนเมือง นั้นเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสาคัญมากขึ้นในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
การออกแบบชุมชนเมืองเป็นสิ่งที่ช่วยกาหนดโครงสร้างสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พื้นฐานของเมือง
8. การออกแบบชุ ม ชนเมืองในแบบภูมิทัศน์ ในเมืองใหญ่ (Urban Design as
“Landscape Urbanism”)
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีแนวคิดใหม่เกีย่ วกับเมืองต่าง ๆ เกิดขึ้นเรียกว่า ภูมิทัศน์ใน
เมื อ งใหญ่ ผู้ ส นั บ สนุ น ในแนวคิ ด นี้ พยายามรวมเอานิ เ วศวิ ท ยา ภู มิ ส ถาปั ต ย์ และโครงสร้ า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Urban Ecological Design) เข้าด้วยกันในการอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบ
ชุมชนเมือง ถึงแม้ ว่าข้ออภิป รายในการเปลี่ยนแปลงนี้ดูเ หมือนจะเป็นพื้ นที่ว่างทางภูมิ ทัศน์ ไม่ใช่
สถาปัตยกรรมอีกต่อไป แต่ก็เป็นพลังในการสร้างสรรค์ เมืองขนาดใหญ่ให้ทันสมัย
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จากการประชุมครั้งที่ 56 ในการอภิปรายของสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ทาให้
มีการเสนอความคิดมากมายเกี่ยวกับ การที่ภูมิสถาปัตยกรรมได้กลายเป็นส่วนสาคัญในการเติม เต็ม
การออกแบบชุมชนเมือง แต่แนวคิดก็ได้ถูกจัดไว้ในสถาปัตยกรรมทันที มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีพื้นที่ว่าง
สาหรับแนวคิดภูมิสถาปัตยกรรมเลย แต่ในทางกลับกัน พื้นที่ชุมชนในอเมริกาเหนือได้ถูกออกแบบโดย
ภูมิสถาปนิกมากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม มีคากล่าวหาว่า ภูมิสถาปนิก นักออกแบบ
ชุมชนเมืองที่ชื่นชอบการสร้างพื้นที่ให้มีความหนาแน่นน้อย โดยปล่อยให้มีพื้นที่เปิดโล่งเป็นส่วนใหญ่
ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ลักษณะเมืองที่สมบูรณ์
ผู้ส นับ สนุนแนวคิ ด “ภูมิ ทั ศน์ในเมื องใหญ่ ” อีก คนหนึ่ง ได้แก่ เจมส์ คอนเนอร์
(James Corner) ได้ยืนยันว่า การเกิดขึ้นในการรับรู้ส่วนทึบของเมือง (Conception of solid) ใน
จินตนาการทางประวัติศาสตร์ ได้พยายามทาให้มุมมองที่ว่ า กลวิธีของมนุษย์กับธรรมชาติ นั้นคงอยู่
ตลอดไป โครงการภูมิทัศน์ในเมืองใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อเอาชนะความแตกต่างนี้ ไม่ยึดถือทั้งนโยบาย
เศรษฐกิจ และกระแสหลัก ๆ ของเทคนิคในการสร้างเมืองมาใช้ในขั้นพื้นฐาน ผู้สนับสนุนแนวคิด “ภูมิ
ทัศน์ในเมืองใหญ่” ยืนยันว่าการออกแบบชุมชนเมืองที่มีคุณค่าต้องหาจุดเชื่อมระหว่าง นิเวศวิทยา
วิศวกรรม การออกแบบ การวางแผนงานที่รอบคอบ และนโยบายทางสังคมให้ได้ ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องของคุณค่ามากกว่าการปฏิบัติให้ทันตามกาหนด
การเคลื่อนไหวอาจจะเป็นการตอบสนองต่อทรรศนะในการสร้างเมืองในรูปแบบของ
แผนที่แบบนอยลิ (Nolli Map) ซึ่งมีแนวคิด 2 ด้านเกี่ยวกับเมืองต่าง ๆ คือ การมีอยู่ของสิ่งก่อสร้าง
และที่ว่าง ที่เป็นส่วนสีขาวของแผนที่ (ความว่างเปล่า) ซึ่งมาจากส่วนสีดาของแผนที่ บางทีอาจจะเป็น
การตีความที่มีประโยชน์ต่อเมืองอุตสาหกรรมในอนาคต ที่มีพื้นที่ภูมิประเทศที่ไม่ได้รั บการออกแบบ
ภูมิทัศน์ แต่ภายในเมืองพื้นที่นั้นมีผลมาจากแบบการสร้าง แต่ก็ยังไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบของ
แผนที่ เ มื อ งใดพิ สูจ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การแทรกแซงแบบนี้ นั้ น ผิ ด แน่ น อนว่า พื้ น ที่ สีข าวของนอยลิ มี
หลากหลายเฉดสีและความหมายของการไล่สี และกลุ่มพวกที่หัวรุนแรงด้านความเชื่อ (Racialism) ก็
ได้รับเอาแนวคิดภูมิทัศน์นี้มาใช้ในการพิจารณาและจัดระเบียบรูปแบบของเมือง และแนวคิดพื้นที่สี
ขาวของนอยลิ ก็ได้รับการประยุกต์โดยกลุ่มนี้ เกิดสีสันแห่งความเขียวชอุ่มที่กลายมาเป็นองค์ประกอบ
หลักของการออกแบบชุมชนเมืองในปัจจุบัน
9. การออกแบบชุ ม ชนเมืองในแบบ “ทรรศนะชุ มชนเมืองในอุ ดมคติ ” (Urban
Design as “Visionary Urbanism”)
แนวคิด นี้เ ป็น ความคาดหวัง ในการออกแบบชุม ชนเมือ ง ซึ่ง ผู้ส ร้า งทฤษฎีไ ด้ใ ห้
แนวความคิดไว้อย่างลึกซึ้ง และรูปแบบเกี่ยวกับวิธีที่ เราควรจะจัดระเบียบชุมชนให้มีพื้นที่ว่าง การ
คาดการณ์ของสมมุติฐานเกี่ยวกับการสร้างเมืองในอนาคตสามารถดึง ดูดคนให้ม าศึก ษาโปรแกรม
การออกแบบชุมชนเมืองได้มากกว่าวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสร้างเมือง
ใหญ่ จึงเป็นสาขาหรือแวดวงที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครั้งใหญ่ในการสร้างเมืองแบบ
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ทันสมัยจากบาฮอง ฮอสมัน (Baron Haussmann) ไปจนถึงแดเนียล เบอร์เนม (Daniel Burnham)
อเบ็นเซอร์ โฮเวิร์ด (Ebenazer Howard) เรย์มอน อันวิน (Raymond Unwin) เลอร์ คอร์บูซิเอ (Le
Corbusier) หรือบางทีแม้แต่เรม คูฮาท (Rem Koolhaas) และอันแดส ดันนี (Andres Duany) ทุก
วันนี้มีผู้ยึดถือแนวคิดนี้ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในประเทศจีน หรือแม้แต่ส่วนอื่น ๆ ของโลกได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว แต่ก็ยังไม่มีใครนาไปใช้จริงในทางปฏิบัติ
ได้มีนักทฤษฎีหรือนักสังคมวิทยา ได้ก้าวอีกขั้นไปสู่การสารวจธรรมชาติของวัฒนธรรม
สังคมเมืองในปัจจุบัน ทั้งนี้ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นนักออกแบบชุมชนเมือง แต่ในยุคปัจจุบันนี้ถือว่าพวกเขา
เป็นนักแปลงชุมชนเมือง (Urban transformers) ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต
ในศตวรรษที่ 20 เราได้เห็นการทาลายความเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยเหล่าผู้ที่
เสนอแนวคิดหนึ่งเดียวหรือแนวคิดสากล (Singular or universal idea) ว่าเมืองคืออะไร หรือ
ลักษณะสังคมเมืองควรสร้างอะไร แต่ก็มีเหล่าผู้สังเกตการณ์ทางวัฒนธรรมออกมาเตือนว่าการปฏิบัติ
กับกลวิธีไม่สามารถทดแทนกันได้ และผู้ปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบทั้งหลายควรรอข้อสรุปที่เป็น
เอกฉันน์ในการสร้างความสนใจต่อสาธารณะ แต่ยังคงมีคาถามว่าการออกแบบชุมชนเมืองต้องเป็น
อย่างไรในโลกของความเป็นจริง
10. การออกแบบชุมชนเมืองในแบบ”สร้า งการแรงสนับสนุนทางสังคม” (Urban
Design as Community Advocacy (Or Doing No Harm)
โดยภาพรวมตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 การออกแบบชุมชนเมืองแสดงให้เห็นถึงแนวคิด ใน
ระดับใหญ่ ที่ไม่ใช่การพิจารณาพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ แต่เป็นการสร้างทฤษฎีระดับใหญ่เกี่ยวกั บ
ธรรมชาติของวิถีชีวิตในเมือง โดยในหมู่ผู้อยู่อาศัยที่เ ป็นละแวกชุม ชนกับ ชุมชนเมืองการออกแบบ
ชุมชนเมื องเริ่ม เข้ามาเกี่ยวข้อ งกับประชาชนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงในเรื่องการ
ปรับปรุงละแวกชุมชน การบรรเทาปัญหาจราจร การลดผลกระทบแง่ลบในการพัฒนาแบบใหม่ การ
ขยายทางเลือกที่อยู่อาศัย การคงไว้ซึ่งสถานที่โล่งกว้าง การแก้ไขไหล่ทางเพื่อการสัญจร และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดูสบายตามากขึ้น
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ความสัมพันธ์ระหว่าง นักออกแบบชุมชนเมืองและกลุ่มบุคคลผูเ้ กี่ยวข้องต่าง ๆ
ความร่วมมือในการออกแบบชุมชนเมืองและการที่ประชาชนมีส่วนร่วมท้ายที่สุดก็เป็น
ผลมาจากของระบบการบริห ารราชการที่ เ กิ ดขึ้ นช้ า ๆ จากการวางแผนชุ ม ชนของตั วเอง สื บ
เนื่องมาจากสถานการณ์ไม่สงบทางสังคมในยุค 60s และความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
ความล้มเหลวของการเปลี่ยนรูปแบบเมืองใหม่ ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการวางแผนจึงเริ่มเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็วจากการวางแผนแบบรูปธรรมไปเป็นกระบวนการและการกาหนดนโยบาย หากสถาปนิก
และนักออกแบบชุมชนเมืองเป็นคนแน่วแน่ มีทัศนคติของตน และมุ่งมั่นในทฤษฎี ดังนั้นหน้าที่ของนัก
ผังเมือง (planner) ก็จะต้องพิจารณาถึงความต้องการและกระบวนการทางเหตุผล ที่ไม่ใช่การทาตาม
ทัศนคติของตนเอง เพื่อจะนาไปสู่การวางแผนทางเทคนิคเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในวงกว้างและการ
สนับสนุนทางสังคม แต่ในทางกลับกันทาให้ผู้วางผัง เริ่มห่างจากกิจกรรมที่จะวางแผนสร้างละแวก
ชุมชน ที่ดีกว่า หนทางสู่สถานที่ทางานและพาณิชยกรรมที่ดี รวมถึงสภาพแวดล้อมที่จะช่วยลดความ
ตึงเครียดในชีวิตประจาวัน
เมื่อวิชาชีพด้านการวางแผนเริ่มขยายไปสู่ขอบเขตของการกาหนดนโยบายที่กว้างขึ้น
จุดมุ่งหมายของการวางแผนเริ่มปรากฏต่อสาธารณะชนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนแทบไม่
แตกต่างไปจากความต้อ งการในชีวิตประจาวันโดยตรงเลย ต่อไปผู้วางผังก็จะเริ่มเป็นที่รู้ จักในนาม
ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการแก้ปัญหาของเมืองได้ดีที่สุด แต่ไม่ใช่ตัวแทนของหน่วยงาน
ที่จะมาเปลี่ยนแปลงเมือง ในความคิดของประชาชนผู้คนที่ทาการออกแบบชุมชนเมืองไม่ใช่ ผู้กาหนด
ทิศทางของเมืองเพราะหากเป็น เช่นนั้นบุคคลเหล่านี้ก็ จะดูไม่น่าไว้วางใจได้ ปัจจุบัน นักออกแบบ
ชุมชนเมือง (Urban designer) จะเป็นผู้ที่จะปรากฏในฐานะผู้เชี่ยวชาญแทนที่นักผังเมือง (Planner)
และโดยนัยแล้วก็จะเป็นผู้ผูกมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าการมุ่งเน้นที่การวางแผนอย่างเดียว
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สรุปความคิดเห็น
แนวคิดด้านการออกแบบชุมชนเมื อง ได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงอยู่ในความสนใจของ
สาขาวิชาอาชีพอื่น ๆ มากมาย บ้างก็เกิดแนวคิดของการเพิ่มสาขาวิชา ทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับ
เมืองผนวกเข้าไปด้วย แต่ความสาคัญของการออกแบบชุมชนเมือง ยังอยู่บนจุดตัดของความสนใจของ
อาชีพหลักทั้งสามซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนผังของสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
และการวางผังเมือง กล่าวคือ ทั้งหมดนี้อาจเปลี่ยนแปลง ไปเมื่อศาสตร์ทางด้านการออกแบบชุมชน
เมือง มีการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดความหลายหลาย เกิดประเด็น
ใหม่ ๆ เพื่อช่วยสร้างจุดยืนของวิชาชีพด้านการออกแบบชุมชนเมืองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การออกแบบชุมชนเมือง ก็ยังมีความหมายที่คลุมเครือ และความพยายาม
ค้นหานิยาม ที่มีความสั้นและชัดเจน หากแต่ความคลุมเครือของคาว่า “การออกแบบชุมชนเมือง”
(Urban Design) เป็นพลังในการช่วยสร้างความหลากหลาย ของการค้นหาคาตอบมากมายและเพื่อ
ความน่าสนใจของสาชาวิชาชีพนี้ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า หากการออกแบบชุมชนเมือง มีความหมาย
ชัดเจน แล้วนั้น ก็จะไม่มีการหาประเด็นที่ช่วยให้มีความเกี่ยวข้องได้เลย ที่ผ่านมาประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่
ควรมองข้ามนั้น เกิดขึ้นมาเพื่อส่ งเสริมมากมาย จนทาให้ศาสตร์ของสาขาวิชา การออกแบบชุมชน
เมือง สามารถสร้างจุดยืนและมีความเข้มแข็งมากขึ้นนั้นเอง
ความสนใจด้านการออกแบบชุมชนเมือง จึงเป็นที่ตระหนักและต้องการ เมื่อสภาพความ
เป็นเมื องถึง จุดตกต่า การรัก ษาไว้ซึ่ง โดยเฉพาะการออกแบบชุม ชนเมื องที่ คานึง ความสมดุล ของ
ธรรมชาติ สังคม และสร้างสภาพแวดล้อมในเมือง รวมถึงการค้นหาแขนงและแง่มุมต่าง ๆ ของศาสตร์
ที่เ กิดขึ้นจากความสนใจในปัจ จุบัน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบที่เ ป็นมิ ตรกั บสิ่ง แวดล้อม ( Green
Design) สภาวะโลกร้อ นที่ เ กิ ดขึ้น (Global Warming) และการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน (Sustainable
Development) ฯลฯ ในบริบทนี้ อาจช่วยสร้างความกระจ่าง เข้าใจด้านการออกแบบชุมชนเมือง
มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กาธร กุลชล. การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : ติดตามหาคาตอบในรอบ 40 ปี.
กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
Kriger, Alex. Urban Design Future. London: Rutledge, 2006.
Lang, Jon. Urban Design a Typology of procedures and products. Oxford, England:
Burling Ton, MA Elsevier/Architectural Press, 2005.
Madanipour, Ali. Urban Design Reader. Amsterdam: Architectural Press, 2007.

10

