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บทคัดย่อ

	 โครงการวจิยันี	้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาแนวโนม้ความตอ้งการและคณุสมบตับิณัฑติสาขา
การออกแบบชุมชนเมืองเพื่อนำาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนสาขาการออกแบบชุมชนเมือง	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนให้ตอบรับกับความต้องการด้านวิชาชีพในระดับประเทศและระดับสากล	 ในปัจจุบันบุคลากร
ที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยยังมีน้อย	 เมื่อเปรียบ
เทยีบกบัปรมิาณโครงการดา้นออกแบบชมุชนเมอืงในประเทศไทยและในภาคพืน้เอเชยีแปซฟิกิทีม่ี
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งมีสาเหตุมาจากประเทศส่วนใหญ่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคนั้นเป็นประเทศ
กำาลังพัฒนา	 ทำาให้มีอัตราการขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว	 ในสภาวะเช่นนี้นักออกแบบ
ชุมชนเมืองจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาและออกแบบสภาพแวดล้อมของเมืองให้เป็น
ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	ทางดา้นคณุภาพชวีติและดา้นสภาพแวดลอ้ม	เพือ่ตอบรบัการเปลีย่นแปลง
ของสงัคมเมอืงและสภาวะการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศในปจัจบุนั	โดยผลงานวจิยันี	้จะเปน็ขอ้มลู
สำาคญัประกอบการพฒันาหลกัสตูรการออกแบบชมุชนเมอืงในประเทศไทยทีเ่หมาะสม	และตอบรบั
กับความต้องการวิชาชีพของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิค	เพื่อยกระดับให้วิชาชีพมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติต่อไป

Abstract

					The	research	project	aims	to	study	the	trends	of	demand	for	the	graduates	in	
urban	design	program.	This	research	data	can	be	useful	for	developing	curriculum	
and	teaching	methods	to	meet	the	needs	of	the	profession	internationally.	At	the	
present,	 there	are	not	many	urban	designers	 in	 the	 related	professional	field	 in		
urban	design	comparing	to	the	amount	of	urban	design	projects	which	are	increased		
steadily	in	Thailand	and	the	Asia	Pacific	region.	Most	of	the	countries	in	the	Asia	
Pacific	region	are	the	developing	countries.	For	this	reason,	the	rate	of	Asian	cities	
growth	has	been	 increasing	 rapidly.	 In	this	situation,	urban	designer	can	play	an	
important	role	in	the	development.	With	the	efficient	design	of	urban	environments,	
the	 living	quality	 and	 the	environment	will	 be	better	 in	 response	 to	 the	 social		
conditions	and	the	climate	change.	The	results	of	this	research	are	the	important	
data	 for	 developing	 the	 urban	 design	 program	 in	 respond	 to	 the	 needs	 of	 the	
urban	design	profession	in	Thailand	and	Asia	Pacific	region	and	to	enhance	the	urban	
design	professional	standards	comparable	to	international.
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1.  บทนำา
	 1.1  ความสำาคัญและที่มาของปัญหา

	 	 เนือ่งดว้ยสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาใน

ฐานะทีเ่ปน็หนว่ยงานกำากบัและสง่เสรมิการดำาเนนิการของสถาบนั

อุดมศกึษา	จึงไดด้ำาเนินการโครงการจัดทำา	กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย	(Thai	Qualifications	Frame-

work	for	Higher	Education:	TQF)		ซึง่มุง่เนน้การพฒันาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตอบรับกับความ

ตอ้งการของการประกอบวชิาชพีในระดบัประเทศและสากล	ดงันัน้	

สถาบันการศึกษาจึงมีความเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาความต้องการ

บณัฑติอนัพงึประสงคต์อ่การประกอบวชิาชพี	และควรจะเปน็หนว่ย

งานที่เป็นผู้นำาในการกำาหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว		

ที่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ

	 	 เนื่องมาจากสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองเป็น

สาขาวชิาเฉพาะทาง	ทำาใหม้บีคุลากรทีป่ระกอบวชิาชพีในดา้นการ

ออกแบบชุมชนเมืองยังมีไม่มากนักในประเทศไทย	 แต่ในทางกลับ

กันความต้องการนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย	 และใน

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีสาเหตุเนื่อง

มาจาก	ประเทศส่วนใหญ่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคนั้นเป็นประเทศ

กำาลงัพฒันา	ทำาใหม้อีตัราการขยายตวัของสงัคมเมอืงอยา่งรวดเรว็	

ในสภาวะเช่นนี้	 นักออกแบบชุมชนเมืองจึงเข้ามามีบทบาทอย่าง

มากในการพัฒนาและออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพของเมือง

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต	 และด้าน

สภาพแวดล้อม	 เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองและ

สภาวะการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศในปจัจบุนั	โดยผลงานวจิยันี้	

จะเป็นข้อมูลสำาคัญประกอบการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ

ชมุชนเมอืงในประเทศไทยทีเ่หมาะสม	และตอบรบักบัความตอ้งการ

วิชาชพีของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยและประเทศใน

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค	เพื่อยกระดับให้วิชาชีพมีมาตรฐานทัดเทียม

นานาชาติ	

	 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 	 1)		 ศกึษาหลกัสตูรระดบัมหาบณัฑติทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การออกแบบชุมชนเมืองทั้งในประเทศและในระดับสากล	

	 	 2)		 ศกึษาแนวโนม้ความตอ้งการนกัออกแบบชมุชน

เมอืง	และศกึษาลกัษณะมหาบณัฑติสาขาการออกแบบชมุชนเมอืง

ที่พึงประสงค์จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการออกแบบชุมชน

เมือง	ในประเทศไทย	เวียดนาม	และสิงคโปร์

	 	 3)		 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการ

ออกแบบชุมชนเมืองของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับ

สากล	

	 1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 	 1.3.1)		ด้านวิชาการ	

	 	 เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชน

เมือง	 ผลการวิจัยสามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุน	 และ

เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองใน

ประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล	

	 	 1.3.2)		ด้านวิชาชีพ

	 	 	 ผลการวจิยัทีไ่ดส้ามารถนำาไปใชเ้ปน็แนวทางใน

การพฒันากรอบวชิาชพีนกัออกแบบชมุชนเมอืงในประเทศไทย	ให้

มคีณุภาพไดม้าตรฐานในระดบันานาชาต	ิใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้

ความตอ้งการนกัออกแบบชมุชนเมอืงและคณุลกัษณะนกัออกแบบ

ชุมชนเมืองที่พึงประสงค์ในตลาดวิชาชีพทั้งในประเทศและในภาค

พื้นเอเชียแปซิฟิก	

	 1.4  คำานิยามของการออกแบบชุมชนเมือง

	 	 	 ประเทศไทย	 :	 การออกแบบชุมชนเมือง	 คือ	

การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานของ

มนษุย	์ซึง่เนน้คณุภาพทางดา้นสนุทรยีภาพ	คณุภาพชวีติของสงัคม

เมือง	และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม	(กำาธร	กุลชล.	2545)

	 	 	 ประเทศสิงคโปร์	 :	 การออกแบบชุมชนเมือง	

เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม	ประกอบด้วยบริบท	สังคม	วัฒนธรรม

และสิง่แวดลอ้มเชงิกายภาพ	โดยกำาหนดรปูแบบอาคาร	ขนาดและ

ระยะเวลาในแผนพัฒนา	 เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงในการสัญจร	

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกสบายทัง้คนและยานพาหนะ	และเกีย่วขอ้ง

กับการเสียสละพื้นที่เพื่อทางสัญจรสาธารณะ	 พื้นที่สีเขียว	 พื้นที่

สาธารณะ	และชุมชนเมือง	(URA.	2008)

	 	 	 ประเทศสหรฐัอเมรกิา	:	การออกแบบชมุชนเมอืง	

คือ	 ศิลปะแห่งการสรรค์สร้างพื้นที่สำาหรับประชาชน	 เป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างสิ่งปลูกสร้างด้วยกัน	 อาคารกับทางสัญจร	 จัตุรัส	

สวนสาธารณะ	และพืน้ทีว่า่งเพือ่ประโยชนส์าธารณะ	ความสมัพนัธ์

ระหวา่งชมุชน	ยา่น	หรอืเมอืง	กบัสว่นอืน่ในพืน้ที่	อาทเิชน่	รปูแบบ

ทางสญัจร	และกจิกรรมทีก่ำาหนด	กลา่วโดยสรปุ	คอื	ความสมัพนัธ์

ระหว่างสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ	(UDA.	2003)

	 	 	 ประเทศองักฤษ	:	การออกแบบชมุชนเมอืง	คอื	

กระบวนการสร้างรูปแบบสิ่งแวดล้อมกายภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

คนเมืองและชุมชนเมือง	 เป็นศิลปะแห่งการสรรค์สร้างพื้นที่	
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ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร	 กลุ่มอาคาร	 พื้นที่ว่าง	 และ

ภูมิทัศน์	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้ประสบความสำาเร็จ	 (UDG.	

2003)	

	 	 สรุปการออกแบบชุมชนเมืองจากคำานิยามทั่วโลก	

คือ	 ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 โดย

คำานึงถึงปัจจัยทางสังคม	 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาต	ิ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง	ทางสัญจร	พื้นที่สาธารณะ

และสว่นอืน่ในเมอืง	เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองคนเมอืงและประโยชน์

สาธารณะเป็นสำาคัญ

	 1.5  วิธีการดำาเนินงานวิจัย

	 	 การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	 เพื่อศึกษา

แนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาการออกแบบชุมชนเมือง	

ในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบชุมชนเมือง	 และคุณลักษณะของ

นักออกแบบชุมชนเมืองที่พึงประสงค์ขององค์กรและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งในประเทศไทย	และในภาคพืน้เอเชยีแปซฟิกิ	มพีืน้ทีศ่กึษา

คือ	ไทย	เวียดนาม	และสิงคโปร์	โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงานดังนี้	

	 	 1.5.1		กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 1)	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	ได้แก่	องค์กรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย	

เวียดนาม	 และสิงคโปร์	 ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเมืองอย่าง

รวดเร็วในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค		

	 	 2)		 กลุม่ตวัอยา่ง	ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง	

พจิารณาจากหนว่ยงานในประเทศดงักลา่วทีม่ผีลงานปฏบิตัวิชิาชพี

ด้านการออกแบบชุมชนเมือง	แบ่งเป็น	2	กลุ่มตัวอย่าง	คือ

	 	 	 2.1)		 องค์กรภาครัฐ	 ได้แก่	 สำานักผังเมือง	

สถาบันการศึกษา	และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 2.2)		 องค์ภาคเอกชน	 ได้แก่	บริษัทที่ปรึกษา

ด้านการผังเมือง	บริษัทสถาปนิก	และบริษัทภูมิสถาปนิก	ประกอบ

ด้วยผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ชุมชนเมือง	ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น	19	องค์กร	จำานวน	89	คน	

ในประเทศเวียดนามรวมทั้งสิ้น	7	องค์กร	จำานวน	23	คน	และใน

ประเทศสิงคโปร์รวมทั้งสิ้น	9	องค์กร	จำานวน	26	คน

	 	 1.5.2		สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือวิจัย

สำาหรับนำาไปประกอบการสำารวจข้อมูล	มีดังนี้

	 	 1)		 แบบสอบถามปกตแิละแบบออนไลนฉ์บบัภาษาไทย	

และฉบับภาษาอังกฤษ	

	 	 2)		 บทสัมภาษณ์ฉบับภาษาไทย	 และฉบับภาษา

อังกฤษ	 ด้านวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง	 (Urban	 Design	

Profession)	 และด้านแนวโน้มความต้องการนักออกแบบชุมชน

เมืองในวิชาชีพ	 (Trends	of	demand	of	Urban	Designer	 in	

professional	practice)	

	 	 1.5.3		การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐาน	โดยการเกบ็รวมรวม

ข้อมูลทางสถิติ	 และการเก็บข้อมูลในเชิงสำารวจด้วยแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ลูกจ้างและผู้ว่าจ้างในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติวิชาชีพ	 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 เพื่อศึกษาความ

แนวโน้มความต้องการมหาบัณฑิตสาขาการออกแบบชุมชนเมือง	

ในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบชุมชนเมือง	 และคุณลักษณะของ

นักออกแบบชุมชนเมืองที่พึงประสงค์ขององค์กรและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยมีพื้นที่

ศึกษาคือ	ไทย	เวียดนาม	และสิงคโปร์		

	 	 1.5.4		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจในรูปแบบ

รอ้ยละ	พจิารณาความสมัพนัธแ์ละเหตปุจัจยัของผลขอ้มลูทีไ่ด	้เพือ่

ศึกษาหาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาการออกแบบชุมชน

เมือง	ในการปฏิบัติวิชาชีพ	และเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักสูตร

การออกแบบชุมชนเมืองมหาบัณฑิตในประเทศไทยให้ตอบรับ

กับความต้องการด้านวิชาชีพ	 และส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้

ทัดเทียมนานาชาติในอนาคต

2.  ผลการสำารวจและอภิปรายผล
	 จากผลการสำารวจขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามและสมัภาษณ์

จากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบชุมชน

เมืองในประเทศไทย	 เวียดนาม	 และสิงคโปร์	 เพื่อศึกษาแนวโน้ม

ความต้องการบัณฑิตสาขาการออกแบบชุมชนเมือง	 ในการปฏิบัติ

วิชาชีพออกแบบชุมชนเมือง	 และคุณลักษณะของนักออกแบบ

ชมุชนเมอืงทีพ่งึประสงค	์ดา้นวชิาชพีการออกแบบชมุชนเมอืงและ

ด้านแนวโน้มความต้องการนักออกแบบชุมชนเมืองในวิชาชีพ	ผู้ให้

ข้อมูลคือบุคลากรระดับพนักงานในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น	89	คน	

ในประเทศเวียดนามรวมทั้งสิ้น	 23	 คน	 และในประเทศสิงคโปร์

รวมทั้งสิ้น	 26	 คน	 ส่วนข้อมูลด้านแนวโน้มความต้องการนัก

ออกแบบชมุชนเมอืงในวชิาชพีไดม้าจากบคุลากรระดบัผูบ้รหิาร	ใน

ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น	19	องค์กร	ในประเทศเวียดนามรวมทั้งสิ้น	

7	องค์กร	และในประเทศสิงคโปร์รวมทั้งสิ้น	9	องค์กร

	 2.1		ด้านข้อมูลทั่วไป

	 บุคลากรผู้ให้ข้อมูลเป็นสถาปนิกมากที่สุดในทั้งไทย	
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เวียดนามและสิงคโปร์	 (แผนภูมิ	 1)	 เป็นจำานวนร้อยละ	 38.20,	

34.78	 และ	 42.30	 ตามลำาดับ	 โดยลำาดับที่รองลงมาในไทยคือ

นักผังเมือง	 ในขณะที่เวียดนามและสิงคโปร์ลำาดับที่รองลงมาคือ		

ภูมิสถาปนิก	แสดงให้เห็นว่าในผู้ปฏิบัติวิชาชีพในปัจจุบันส่วนใหญ่

เป็นสายวิชาชีพอื่นมากกว่านักออกแบบชุมชนเมืองโดยตรง	 เนื่อง

มาจากบุคลากรที่จบการศึกษาด้านนี้ยังมีไม่มากนักจึงจำาเป็นต้อง

ใช้บุคลากรที่มีความรู้ในสาขาที่ใกล้เคียงมาปฏิบัติงานแทน

แผนภูมิที่ 1  ร้อยละประเภทวิชาชีพของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมือง

แผนภูมิที่ 2  ร้อยละแสดงระดับการศึกษาของบุคลากร

	 จากขอ้มลูการสำารวจแสดงใหเ้หน็วา่วชิาชพีการออกแบบ

ชุมชนเมืองในประเทศไทยมีบุคลากรที่จบปริญญาโทด้านการ

ออกแบบชุมชนเมืองหรือการผังเมืองที่มีพื้นฐานปริญญาตรี

สถาปตัยกรรมเปน็สว่นใหญ	่ในขณะเดยีวกนัทางเวยีดนามมสีดัสว่น

บุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเท่ากัน	 ส่วนใน

สิงคโปร์มีผู้จบปริญญาตรีมากที่สุด	 (แผนภูมิ	2)	และมีความสนใจ

ทีจ่ะศกึษาตอ่หลกัสตูรการออกแบบชมุชนเมอืงในระดบัปรญิญาโท

และเอกในไทยมมีากถงึรอ้ยละ	64.04	ในเวยีดนามมรีอ้ยละ	43.47	

และสิงคโปร์มีร้อยละ	30.76	(แผนภูมิ	3)	แสดงให้เห็นว่าบุคลากร

ทีจ่บปรญิญาตรใีนสาขาทีใ่กลเ้คยีงซึง่ปฏบิตัวิชิาชพีอยูเ่ปน็สว่นใหญ่

ในปจัจบุนันัน้	มคีวามประสงคท์ีจ่ะศกึษาตอ่เพือ่เพิม่เตมิความรูด้า้น

การออกแบบชุมชนเมือง
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	 2.2		ด้านวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง	

	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าทิศทางความสนใจที่มี

ตอ่งานออกแบบชมุชนเมอืงในประเทศไทย	เวยีดนาม	และสงิคโปร	์

มีความสนใจตรงกันในด้านการออกแบบเมืองยั่งยืนมากที่สุด		

รอ้ยละ	80.89,	86.95	และ	84.61	ตามลำาดบั	(แผนภมู	ิ4)	อนัเนือ่ง

มาจากปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มและสภาวะภมูอิากาศ

ในปจัจบุนั	และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งสว่นใหญค่วามคดิเหน็วา่แนวโนม้

ปริมาณงานออกแบบชุมชนเมืองในอนาคตจะมีจำานวนเพิ่มขึ้น	 ใน

ไทยร้อยละ	63.15	เวียดนามร้อยละ	71.42	สิงคโปร์ร้อยละ	77.77	

แสดงให้เห็นถึงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองที่

สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศกำาลังพัฒนาใน

ปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงอนาคต

แผนภูมิที่ 3  ร้อยละของบุคลากรที่สนใจจะศึกษาต่อหลักสูตรด้านการออกแบบชุมชนเมือง

แผนภูมิที่ 4  ร้อยละแสดงความคิดเห็นด้านทิศทางทิศทางความสนใจที่มีต่องานออกแบบชุมชนเมือง
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	 2.3	 ด้านแนวโน้มความต้องการนักออกแบบชุมชนเมือง

ในวิชาชีพ

	 ปจัจบุนัผูท้ีท่ำางานออกแบบชมุชนเมอืงสว่นใหญใ่นองคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง	คือ		องค์กรที่เกี่ยวข้องในไทย	เวียดนามและ	สิงคโปร์มี

ความเหน็วา่นกัออกแบบชมุชนเมอืงมคีวามจำาเปน็ถงึรอ้ยละ	84.21	

ร้อยละ	 85.71	 และร้อยละ	 88.88	 ตามลำาดับ	 (แผนภูมิ	 6)	 และ

จำานวนองค์กรที่มีความต้องการนักออกแบบชุมชนเมืองเพิ่มไทย	

เวียดนามและ	สิงคโปร์มีมากถึงร้อยละ	63.15	ร้อยละ	71.42	และ

ร้อยละ	77.77	ตามลำาดับ	(แผนภูมิ	7)	อันเนื่องมาจากการพัฒนา

เมืองทำาให้เกิดโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐ

และเอกชน	จงึจำาเปน็ตอ้งใชบ้คุลากรทีม่คีวามรูใ้นสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อปฏิบัติงาน	ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐในไทยและเวียดนามมี

การวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศเพือ่จดัทำาโครงการ	เนือ่งจาก

มีบุคลากรภายในประเทศไม่เพียงพอ	 ในขณะที่สิงคโปร์มีบรรษัท	

URA	 (Urban	 Redevelopment	 Authority)	 ดูแลงานด้านนี้

โดยตรง	 แต่ก็ยังต้องการบุคลากรเพิ่ม	 เนื่องจากงานที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาเมืองเป็นงานต่อเนื่องที่ไม่มีวันจบ	 ตราบที่ประเทศ

ยังต้องการพัฒนาเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	 ความต้องการ

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับสายงานจึงมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

แผนภูมิที่ 5  ร้อยละแสดงความคิดเห็นด้านแนวโน้มปริมาณงานออกแบบชุมชนเมืองในอนาคต

 แผนภูมิที่ 6  ร้อยละจำานวนองค์กรที่เห็นว่านักออกแบบชุมชนเมืองมีความจำาเป็นต่อวิชาชีพ
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	 คุณสมบัตินักออกแบบชุมชนเมืองที่องค์กรพึงประสงค์

ส่วนใหญ่	 คือ	 มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมและด้านการออกแบบ

ชุมชนเมือง	 มีประสบการณ์วิชาชีพสูง	 และมีความรู้ภาษาอังกฤษ

ดี	 (แผนภูมิ	 8)	 โดยในไทยและเวียดนามต้องการผู้มีพื้นฐานด้าน

สถาปัตยกรรมมากที่สุด	แสดงให้เห็นว่า	งานส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้

ยังคงเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมอยู่ค่อนข้างมาก	 เนื่องจากใน

ประเทศกำาลงัพฒันาจำาเปน็ตอ้งสรรคส์รา้งสิง่แวดลอ้มพืน้ฐานกอ่น	

ในขณะทีส่งิคโปรต์อ้งการผูท้ีม่คีวามรูภ้าษาองักฤษดมีากทีส่ดุ	แสดง

ใหเ้หน็ถงึความสำาคญัดา้นการสือ่สารทีเ่ปน็สากล	เนือ่งจากงานดา้น

นีจ้ำาเปน็ตอ้งมกีารประสานงานระดบันานาชาต	ิจงึทำาใหส้งิคโปรซ์ึง่

เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก	 มีความได้เปรียบและเป็น

ผู้นำาในวิชาชีพของภูมิภาคในปัจจุบัน

แผนภูมิที่ 7  ร้อยละจำานวนองค์กรที่มีความต้องการนักออกแบบชุมชนเมืองเพิ่ม

แผนภูมิที่ 8  ร้อยละความคิดเห็นด้านคุณสมบัติที่องค์กรพึงประสงค์
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	 ด้านระดับการศึกษา	 องค์กรส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด	 	 โดยในไทยร้อยละ73.68	

เวียดนามร้อยละ	 85.71	 และสิงคโปร์ร้อยละ	 88.88	 (แผนภูมิ	

9)	 อันเนื่องมาจากสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองมีความ

ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา	 อาทิ	 สถาปัตยกรรม	

ภูมิสถาปัตยกรรม	 การผังเมือง	 วิศวกรรม	 สิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น		

พืน้ฐานความรูร้ะดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจงึไมเ่พยีงพอ	

องค์กรจึงมีต้องการบุคลากรที่จบระดับปริญญาโทในสาขาการ

ออกแบบชมุชนเมอืงโดยตรง	ซึง่ประเดน็นีส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูทัว่ไป

ในข้อที่ว่า	 บุคลากรส่วนใหญ่มีความประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร

การออกแบบชุมชนเมืองในระดับปริญญาโทและเอก

แผนภูมิที่ 9  ร้อยละความคิดเห็นด้านระดับการศึกษาของบุคลากรที่พึงประสงค์

3.  สรุปผลการวิจัย 
	 ด้านวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง	 การพัฒนาใน

ภูมิภาคนี้เน้นไปทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวข้องกับ

การออกแบบทางกายภาพเป็นส่วนใหญ่	 การออกแบบเมืองอย่าง

ยั่งยืนเป็นทิศทางที่องค์กรในวิชาชีพให้ความสนใจ	 เนื่องมาจาก

สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วโลกในปัจจุบันทำาให้เกิด

ปญัหาและผลกระทบมากมาย	การออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

แวดล้อม	ระบบนิเวศ	เศรษฐกิจ	วิถีชีวิตและวัฒนธรรม	จึงมีความ

จำาเปน็อยา่งยิง่ตอ่การสง่เสรมิคณุภาพชวีติของคนเมอืง	นอกจากนี้

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำาลังพัฒนา	มีผลทำาให้

เกิดโครงการขนาดใหญ่จำานวนมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

	 ด้านแนวโน้มความต้องการนักออกแบบชุมชนเมือง		

ผู้ปฏิบัติวิชาชีพในภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีพื้นฐาน

เป็นสถาปนิก	 อันเนื่องมาจากมีผู้ที่จบสายตรงด้านการออกแบบ

ชุมชนเมืองค่อนข้างน้อย	 บุคลากรส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในวิชาชีพจึง

เป็นผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหรือการผังเมือง	

ทำาให้องค์กรส่วนใหญ่มีความต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การออกแบบชมุชนเมอืงเขา้มามบีทบาทในการจดัทำาโครงการและ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เพื่อตอบรับกับ

แนวโน้มปริมาณงานที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต	

	 ด้านคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์	 องค์กรส่วนใหญ่มี

ความต้องการผู้ที่มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ชุมชนเมือง	 เนื่องจากทิศทางด้านวิชาชีพในประเทศกำาลังพัฒนา

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค	 ยังคงเน้นการสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมโดย

มีงานสถาปัตยกรรมเป็นหลัก	 ความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม

จึงมีความจำาเป็น	ประกอบกับความรู้ในสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่ง

ศาสตร์ด้านการออกแบบชุมชนเมืองค่อนข้างซับซ้อน	 และจำาเป็น

ต้องมีประสบการณ์สูง	องค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรที่จบการ

ศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย	 และคุณสมบัติด้านความรู้

ภาษาอังกฤษที่ดีก็มีความจำาเป็นในการปฏิบัติงานระดับนานาชาติ

	 การออกแบบชมุชนเมอืง	กลา่วโดยรวมคอื	ศลิปะแหง่การ

สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 โดยคำานึงถึงปัจจัยทางสังคม	

วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม	ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการออกแบบอาคาร	กลุม่
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อาคาร	 พื้นที่ว่าง	 ภูมิทัศน	์ ความเชื่อมโยงในการสัญจร	 ตลอดจน	

แผนพัฒนา	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองและส่งเสริมการ

พัฒนาให้ประสบความสำาเร็จ	 หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง

ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค	 ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศกำาลังพัฒนา	

จึงควรมีเนื้อหาที่แตกต่างจากหลักสูตรในประเทศตะวันตก	 ซึ่ง

เปน็กลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้	เนือ่งจากมบีรบิททีแ่ตกตา่งกนั	หลกั

สูตรฯควรเน้นการออกแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กายภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ

ภูมิภาค	 มุ่งเน้นการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม	 และสงวนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ	นอกจากนี้จำาเป็นต้องคำานึงถึงการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ	 รวมไปถึงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สัมพันธ์กับ

การพัฒนาของประเทศ	 โดยสามารถนำาองค์ความรู้สากลจากต่าง

ประเทศมาประยุกต์ใช้	 เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกการพัฒนาที่เกิด

ขึ้นในระดับโลก	 เนื่องมาจากวิชาชีพในปัจจุบันอยู่ในโลกยุคโลกา

ภิวัตน์ที่ไร้พรมแดน	 การแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ

จึงมีความจำาเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพในเป็นไปในระดับสากล	

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย	 (Thai	 Qualifications	 Framework	 for	 Higher	

Education:	TQF)		ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องและตอบรับกับความต้องการของการ

ประกอบวิชาชีพในระดับประเทศและสากลเช่นกัน	 ตลอดจน	

สง่เสรมิการพฒันาเมอืง	ซึง่เปน็หนึง่ในกลไกทีม่คีวามสำาคญัตอ่การ

พัฒนาประเทศ	ตลอดจนภูมิภาค	ไปจนถึงระดับสากล	วิชาชีพการ

ออกแบบชมุชนเมอืงมบีทบาทในการสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ	 ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยทางสังคม	 เศรษฐกิจและ	

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 ที่จะสามารถ	

ส่งเสริมการพัฒนาโดยรวมของสังคมโลกให้มีคุณภาพอย่าง

สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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