นักวางแผนภาคและเมืองทีไ่ ด้รับการรับรองวิชาชีพ
(Certified Planner)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อรูปแบบขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนภาคและเมืองทั้งสามส่วนได้ถูกปรับ
เปลีย่ นไปตามข้อเสนอแนะทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น จึงมีความต้องการบุคคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
วางแผนภาคและเมืองทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญจำานวนมากขึ น้ และทีส่ ำาคัญ คือต้องมี
กระบวนการและกลไกในการรับประกันคุณภาพของบุคคลากรเหล่านั้น เพื่อให้มีทรัพยากร
มนุษย์ทมี่ ีคุณภาพเพียงพอต่อการทำาหน้าทีใ่ นการพัฒนาเชิงพื้นทีเ่ พื ่อประโยชน์สุขแห่งส่วนรวม
สอดคล้องกับหลักการของศาสตร์แห่งการวางแผนภาคและเมืองต่อไป

นักวางแผนภาคและเมืองมีหน้าทีอ่ ะไร
นักวางแผนภาคและเมืองเป็น “วิชาชีพ” (Professional) ในฐานะนักวางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ จะต้องทำาหน้าทีใ่ นการศึกษา สำารวจ กำาหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนา จัดทำาแผน
และผังพัฒนาเชิงพื้นที่ ดำาเนินการ ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาอันเกิดจากแผนและผังที่
ได้วางไว้ ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติการ ซึง่ การพัฒนาเมืองเป็ นงานสหศาสตร์
(Interdisciplinary) ทีต่ ้องการการบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ทั้งในมิติเชิงประเด็นการ
พัฒนาและมิติเชิงพื้นที่ ดังนั้น นักวางแผนภาคและเมืองจึงต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง 4
ประการ ได้แก่ จรรยาบรรณ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื ่อทีจ่ ะวางแผนทั้งในรูปแบบ
ของผังโครงสร้าง (ผังประเทศและผังภาค) และรูปแบบของผังปฏิบัติการ (ผังเมืองรวม) ที่
ถ่ายทอดและประสานนโยบายในทุกระดับ สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำากัดของพื้นที่ โดยมุ่ง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยสร้างสมดุลระหว่างความต้องการส่วนบุคคล ท้องถิน่ และ
ส่วนรวมได้อย่างเหมาะสม

ทำาไมต้องมีการรับรองวิชาชีพนักวางแผนภาคและเมือง

เมื่อสังคมในปั จจุบันมีความต้องการ “คนกลางทีเ่ ชื่อถือได้” ทางการพัฒนาเชิงพื้นทีท่ ี่
เกีย่ วข้องกับเรื่องของประโยชน์สว่ นรวม จึงมีความต้องการการรับประกันว่านักวางแผนภาค
และเมืองมี “ความเป็นกลาง” ผ่านคุณสมบัติด้านจรรยาบรรรณ และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่
“เชื่อถือได้” ผ่านคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นการรับประกันในเบื้อง
ต้นว่าแผนและผังการพัฒนาเชิงพื้นทีท่ ไี่ ด้รับการวางและจัดทำาโดยผู้มีความรู้ความชำานาญ เป็ น
แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นทีท่ สี่ ามารถสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยผ่านหลักวิชาการทั้งด้าน
พื้นฐานทีเ่ ป็นสหศาสตร์และด้านความเชีย่ วชาญเฉพาะเชิงพื้นที่ ทีส่ ามารถสื่อสารกับภาคีการ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสม ได้รับฉันทามติจากผู้มีส่วนเกีย่ วข้อง
ขอบเขตในการปฏิบัติงานของนักวางแผนภาคและเมืองทีไ่ ด้รับการรับรองวิชาชีพจะ
เกีย่ วข้องกับการวางแผนและผังทีเ่ ป็นเรื่องของนโยบายและแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นทีท่ ี่
เกีย่ วข้องกับประโยชน์ส่วนรวม ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด กลุ่มจังหวัด จนถึงระดับเมือง ซึง่
หมายถึงตั้งแต่ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด และผังเมืองรวม ส่วนการวางและจัดทำา
ผังเมืองเฉพาะควรอยู่ในความรับผิดชอบของวิชาชีพสถาปั ตยกรรมผังเมือง เนื ่องจากเป็นหน่วย
พื้นทีท่ มี่ ีความเกีย่ วข้องกับศาสตร์ของการออกแบบเชิงกายภาพทีไ่ ม่ใช่การวางแผนแบบสห
ศาสตร์ แต่เป็นเรื่องของสถาปั ตยกรรมทีม่ ีความเกีย่ วข้องกับพื้นทีส่ ่วนหนึง่ ของเมืองทีม่ ีประเด็น
สำาคัญหรือประเด็นจำาเพาะเจาะจงในการพัฒนาเชิงกายภาพ
เกณฑ์ในการรับรองวิชาชีพ
นักวางแผนภาคและเมืองทีจ่ ะมาทำาหน้าทีว่ างแผนพัฒนาเชิงพื้นทีโ่ ดยมีประโยชน์สุข
แห่งส่วนรวมเป็นทีต่ ้งั ในลักษณะทีเ่ รียกว่า “คนกลางทีเ่ ชื่อถือได้” จะต้องมีคุณสมบัติทเี่ หมาะ
สม สามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นทีท่ สี่ ามารถสร้างสมดุลบนความขัดแย้งอันเนื ่องจาก
ภาคีการพัฒนา (Stakeholder) ทีเ่ กีย่ วข้องกับพื้นทีเ่ ป้าหมายมีความต้องการจากการพัฒนาเชิง
พื้นทีท่ แี่ ตกต่างกันได้ ซึง่ นักวางแผนภาคและเมืองทีด่ ีจะต้องมีคุณสมบัติทไี่ ด้มาตรฐานทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ จรรยาบรรณ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จรรยาบรรณ (Moral) งานของนักวางแผนภาคและเมืองเป็นการกระทำาที่
เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ ้ัง ด้วยเป็นคนกลางในการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม และมีการสร้างกลไกในการชดเชยผู้เสียสละเพือ่ ส่วนรวมอย่างยุติธรรม ดัง

2.

3.

4.

นั้น นักวางแผนภาคและเมืองทีด่ ี จะต้องมี “ความเป็นกลาง” และมี “จิต
สาธารณะ” เพื่อให้เกิดการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นทีโ่ ดยไม่มีอคติใด ๆ และทำาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง
ความรู้ (Knowledge) นักวางแผนภาคและเมืองทีด่ ีจะต้องมีความรู้พ้นื ฐานหลาย
ด้าน เนื่องจากการพัฒนาเชิงพื้นทีเ่ ป็นงานสหศาสตร์ ส่งผลให้นักวางแผนจะต้อง
เข้าใจความรู้พ้นื ฐานของศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำาผลการวิเคราะห์เฉพาะทางที่
เกีย่ วข้องกับเชิงพื้นทีข่ องแต่ละศาสตร์มาสังเคราะห์และบูรณาการกันให้ออกมา
เป็นแผนทีค่ รอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนา (Comprehensive Plan) ดังนั้น นัก
วางแผนภาคและเมืองจึงต้องผ่านการศึกษาสองส่วน ส่วนแรกเป็นวิชาพื้นฐาน
ของศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจเพื่อนำาไปสู่การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากศาสตร์ต่าง ๆ ส่วนทีส่ องเป็นความเชีย่ วชาญ
เฉพาะวิชาชีพการวางแผนภาคและเมืองในฐานะนักวางแผนและผัง (Planner) ที่
จะต้องสามารถนำาผลการสำารวจและศึกษาข้อมูลรายสาขามาบูรณาการเพื่อ
วางแผนและผังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามทีต่ ้ังไว้ ซึง่ นักผังเมืองควรได้รับการ
ศึกษาทั้งสองศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความรู้ทสี่ อดคล้องกับความต้องการ
ในการประกอบวิชาชีพ
ทักษะ (Skill) จากบทบาทหน้าทีข่ องนักวางแผนภาคและเมืองซึง่ เป็นวิชาชีพดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทีด่ ีจะต้องมีทักษะหลายประการ
เพื่อจะเป็น “คนกลางทีน่ ่าเชื่อถือ” ได้แก่ ทักษะในการเลือกประเภท จัดระเบียบ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำาความรู้ทเี่ ป็นสหศาสตร์มาประสาน
ระหว่างกันอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพูด ฟั ง อ่าน และเขียน เนื่องจากจะต้องทำางานร่วมกับ
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทีม่ พี ้นื ฐานทางสังคมแตกต่างกัน จึงต้องมีทักษะในการ
สื่อสารทั้งไปและกลับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันระหว่างภาคีการ
พัฒนา
ประสบการณ์ (Experience) นอกจากคุณสมบัติสามประการทีก่ ล่าวมาแล้วข้าง
ต้น นักวางแผนภาคและเมืองทีด่ ีจำาเป็นต้องมีการฝึกฝนคุณสมบัติท้ังสามส่วนให้

มีความเชีย่ วชาญก่อนทีจ่ ะไปประกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับประโยชน์สุขส่วน
รวม เนื่องจากความเป็นสหศาสตร์ทผี่ ู้ประกอบวิชาชีพทีม่ ีกระบวนการทีซ่ ับซ้อน
ต้องประสานข้อมูลหลายสาขา และในบางสาขาอาจไม่ใช่สาขาทีน่ ักวางแผนภาค
และเมืองคุ้นเคยนัก อีกทั้งต้องการการเรียนรู้จากการปฏิบัตโิ ดยผ่านการดูแลของ
นักวางแผนภาคและเมืองทีม่ ีประสบการณ์ เพือ่ ให้มีการสั่งสมประสบการณ์อย่าง
เหมาะสมก่อนทีจ่ ะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทีม่ คี วามซับซ้อนสูงต่อไป
คุณสมบัติท้ังสีด่ ้านตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นคุณสมบัตพิ ้นื ฐานทีน่ ักผังเมืองทีไ่ ด้รับ
การรับรองวิชาชีพต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละด้าน จะไม่ผ่านด้านใดด้านหนึง่ ไม่ได้ จึงจะ
มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพในการวางแผนภาคและเมืองทีม่ ีประโยชน์สว่ นรวมเป็ นเป้าหมาย
ได้ต่อไป แต่เนื่องจากการวางแผนภาคและเมืองเป็นสหศาสตร์ทผี่ ู้ทจี่ บการศึกษาจากศาสตร์ที่
เกีย่ วข้องสามารถมาประกอบวิชาชีพได้ จึงควรอนุญาตให้สามารถนำาประสบการณ์ในฐานะนัก
วางแผนภาคและเมืองมาชดเชยคุณสมบัติในประเด็นอื่น ๆ ได้ด้วย โดยอาจให้ผู้ทมี่ ิได้จบการ
ศึกษาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนภาคและเมืองโดยตรงสามารถขอสมัครเพื ่อรับการ
พิจารณาเป็นนักวางแผนภาคและเมืองทีไ่ ด้รับการรับรองวิชาชีพได้ ในกรณีทไี่ ด้ทำางานด้านการ
วางแผนภาคและเมืองมาตามระยะเวลาทีก่ ำาหนดไว้ โดยทีม่ ีองค์กรกลางทีท่ ำาหน้าทีเ่ ป็ นผู้กำาหนด
มาตรฐานและให้การรับรองนักผังเมืองวิชาชีพเพื่อให้เป็นทางการและมีความเป็นกลางในการ
กำาหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ในการรับรอง
สิทธิและหน้าทีข่ องนักผังวางแผนภาคและเมืองทีไ่ ด้รับการรับรอง
เมื่อบุคคลได้รับการอนุมัติโดยองค์กรกลางให้เป็นนักวางแผนภาคและเมืองทีไ่ ด้รับการ
รับรองวิชาชีพแล้ว ควรได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนภาคและเมืองทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการทีจ่ ัดทำาหรือจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง เช่น สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ หรือหน่วยงานส่วนท้องถิน่ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต่าง ๆ นอกจากนีย้ ังควรได้รับสิทธิในการเป็นผู้วางแผนระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ เช่น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าสาระสำาคัญของการเป็นนักวางแผนภาคและเมืองทีไ่ ด้รับการรับรองวิชาชีพจะมุ่งเน้นที่
งานสาธารณะทีม่ ีประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ ้งั แต่งานของภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผน

พัฒนาเชิงพื้นทีก่ ็จะได้ประโยชน์จากการมีการรับรองวิชาชีพดังกล่าว เนื ่องจากจะได้นักวางแผน
เชิงพื้นทีท่ มี่ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วนไปเป็นบุคคลากร
ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการรับรองวิชาชีพ
หน่วยงานทีท่ ำาหน้าทีร่ ับรองคุณสมบัตินักวางแผนภาคและเมืองควรเป็ นองค์กรกลางทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญด้านการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นทีใ่ นรูปแบบของคณะกรรมการร่วมหลายภาคี
สำาหรับหน่วยงานกลางทีจ่ ะเป็นเจ้าภาพในการรับรองวิชาชีพสามารถทำาได้ 2 ลักษณะ คือ โดย
สมาคมวิชาชีพ (สมาคมนักผังเมืองไทย) หรือโดยสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยทีม่ ีการเรียน
การสอนด้านการวางแผนภาคและเมือง) ซึง่ พันธกิจของหน่วยงานทีท่ ำาหน้าทีเ่ ป็นเจ้าภาพในการ
รับรองวิชาชีพควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติท้ังสีด่ ้านทีก่ ล่าวมาแล้ว
ข้างต้น เป็นไปตามหลักการและมีความยุติธรรม โดยแต่ละส่วนมีหน้าทีด่ ังนี้
1. การรับรองสถาบันหรือหลักสูตรการศึกษา ทำาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบคุณสมบัติ
ด้านความรู้และทักษะทีส่ ถาบันการศึกษาได้เปิดให้มีการเรียนการสอน ว่ามี
เนื้อหาความรู้และการฝึกฝนทักษะตรงกับเกณฑ์ของการเป็นนักวางแผนภาคและ
เมืองทีไ่ ด้มาตรฐานหรือไม่ โดยควรจัดให้เป็นรูปแบบของคณะกรรมการรับรอง
หลักสูตรการศึกษาด้านการวางแผนภาคและเมือง (Planning Accreditation
Board) ทีป่ ระกอบด้วยภาคีต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนภาคและเมือง ไม่ว่า
จะเป็น สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน
2. การรับรองตัวบุคคลเพื่อเป็นนักวางแผนภาคและเมืองทีไ่ ด้รับการรับรองวิชาชีพ
ทำาหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติท้ังหมดในภาพรวม เป็นผู้ต้ังเกณฑ์ของคุณสมบัติ
แต่ละด้าน และจัดการในการรับรองตัวบุคคลทั้งหมด โดยควรจัดตั้งเป็น
“สถาบันเพื่อการรับรองวิชาชีพนักวางแผนภาคและเมือง” (Institute of Certified
Planner) เพื่อให้มีหน่วยงานในรูปแบบของสถาบันเพือ่ บริหารจัดการระบบการ
รับรองคุณสมบัติท้ังหมดได้อย่างเหมาะสม
สำาหรับการรับรองวิชาชีพการวางแผนภาคและเมืองในประเทศไทย สมควรทีจ่ ะให้อยู่
ในความรับผิดชอบของสมาคมนักผังเมืองไทย ซึง่ เป็นสมาคมวิชาชีพทีม่ คี วามพร้อมในการ
บริหารจัดการ เป็นองค์กรกลางทีเ่ ป็นระบบสามารถนำาเอาทั้ง “สถาบันเพือ่ การรับรองวิชาชีพนัก

วางแผนภาคและเมือง” และ “คณะกรรมการรับรองหลักสูตรการศึกษาด้านการวางแผนภาคและ
เมือง” เข้าไปอยูภ่ ายใต้ร่มเดียวกันได้อย่างเหมาะสม เป็นผลดีต่อการยกระดับการยอมรับและตัว
ตนในวิชาชีพอย่างเป็นทางการต่อไปในอนาคต

