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บทคัดย่อ
ชนชั้นคนรวยเป็นผู้บริโภคศิลปะของสถาปัตยกรรมมาเนิ่นนานแล้ว ตั้งแต่ยุคอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และกรีก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แนวปฏิบัติและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมมักจำ�กัดอยู่เป็นเพียงการรับใช้คน
ส่วนน้อยของประชากรโลกเท่านั้น การให้สถาปนิกมาช่วยออกแบบบ้านคนทั่วไปถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่จำ�เป็นหรือฟุ่มเฟือย
บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อชี้ช่องว่างระหว่างการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมกับประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย โดยมุ่งความสนใจไปที่ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อยและการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้น บทความนี้ยังนำ�
เสนอความท้าทายของการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก ซึ่งบูรณาการการพัฒนาชุมชนเข้ากับโครงการด้าน
สถาปัตยกรรม โดยยกกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษและไทย ผู้เขียนใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนถึงแนว
ปฏิบัติในการใช้การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือกในกรณีศีกษาดังกล่าว
บทความแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. บทนำ� 2. ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. การสะท้อน: การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก และ 4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กรณีศึกษาที่ใช้ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมภาคฤดูร้อน จัดโดยองค์กร Architecture Sans
Frontieres (ASF) - UK, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสตูดิโอการพัฒนาระหว่างประเทศ: ที่หลบภัย
และการตั้งถิ่นฐานหลังภัยพิบัติ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรูกส์, หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสตูดิโอการแทรกแซงในเมือง: ที่หลบภัยและการตั้งถิ่นฐานหลังภัยพิบัติ การสร้าง และการออกแบบ
เมืองในการพัฒนา ภาควิชาการวางแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน, และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
สถาปัตยกรรม “Sweet Dreams Community? Workshop” ซึ่งจัดร่วมกับนิตยสาร Art4D และได้รับการสนับสนุนเงิน
ทุนโดยสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
คำ�สำ�คัญ: การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม / การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม / การมีส่วนร่วมของชุนชนในสถาปัตยกรรมชุมชน
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บทนำ�
ชนชั้นคนรวยเป็นผู้บริโภคศิลปะของสถาปัตยกรรมมาเนิ่นนานแล้ว ตั้งแต่ยุคอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และกรีก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แนวปฏิบัติและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมมักจำ�กัดอยู่เป็นเพียงการรับใช้คนส่วน
น้อยของประชากรโลกเท่านั้น การให้สถาปนิกมาช่วยออกแบบบ้านคนทั่วไปถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่จำ�เป็นหรือฟุ่มเฟือย มี
ประชากรเพียงราวร้อยละ 10 เท่านั้นที่มีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างตามแบบที่ “สถาปนิกมืออาชีพ”
ได้ศึกษามา และมีเพียงร้อยละ 10 ของประชากรกลุ่มดังกล่าวที่คิดจะจ้างสถาปนิกจริง ๆ (ที่เหลือมักเลือกจ้างวิศวกรโยธา
หรือผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรง) ดังนั้น สถาปนิกจึงมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในสังคมของประชากรเพียงแค่
ประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น ในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ของแนวปฏิบัติและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์สมัยใหม่
สามารถมองย้อนกลับไปหลายทศวรรษ โดยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไป
เป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อพ.ศ. 2475 หลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็น
ทางการ โรงเรียนสถาปัตยกรรมแห่งแรกถูกตั้งขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพ.ศ. 2476 และสมาคมสถาปนิกสยามใน
พระราชูปถัมภ์ ในปีถัดมา โรงเรียนสถาปัตยกรรมแห่งที่สองในประเทศไทยถูกก่อตั้งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในพ.ศ. 2498
โดยมุ่งเน้นไปที่สถาปัตยกรรมไทยเป็นหลักในขณะนั้น ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีโรงเรียนสถาปัตยกรรมเกือบ 30 แห่งทั่ว
ประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการผลิตสถาปนิกเพื่อรับใช้กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ดังกล่าวเท่านั้น เนื่องจาก
การออกแบบสถาปัตยกรรมและกระบวนการก่อสร้างจำ�เป็นต้องมีลูกค้าที่มีงบประมาณสนับสนุน บทความนี้มีเป้าหมาย
เพื่อชี้ช่องว่างระหว่างการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยมุ่งความ
สนใจไปที่ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อยและการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้น บทความนี้ยังนำ�เสนอความท้าทายของการ
ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือกที่บูรณาการการพัฒนาชุมชนเข้ากับโครงการด้านสถาปัตยกรรม โดยยกกรณี
ศึกษาจากประเทศอังกฤษและไทย ผู้เขียนใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนถึงแนวปฏิบัติในการใช้การศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือกในกรณีศึกษาดังกล่าว ในขณะนั้น ผู้เขียนทำ�งานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ในสตูดิโอการออกแบบ
และผู้ประสานงานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมทางเลือกที่ใช้เป็นกรณีศึกษาสำ�หรับบทความนี้

ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาชุมชน
และการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ก่อนทศวรรษ 2480 อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาที่อยู่อาศัย เนื่องจากประชากรมีจำ�นวนค่อนข้างน้อยแม้แต่ใน
กรุงเทพมหานครเอง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลได้ก่อตั้งกองเคหสถาน ภายใต้กรมประชาสงเคราะห์ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำ�เนินการสร้างบ้านจัดสรรในพื้นที่ชนบท ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ภาวะการขาดแคลนที่อยู่
อาศัยกลายเป็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้น เพราะบ้านเรือนส่วนใหญ่เสียหายและถูกทำ�ลายระหว่างสงคราม และผู้คนจำ�นวนมากเดิน
ทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครเพื่อหารายได้ที่ดีกว่า กรุงเทพมหานครมีการเติบโตของประชากรอย่างก้าวกระโดดในช่วง
หลังสงครามนี้เอง สถาปนิกและโรงเรียนสถาปัตยกรรมแทบไม่มีบทบาทในการตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของ
คนจนเมืองในช่วงทศวรรษ 2490 นี้เลย เนื่องจากอาชีพสถาปนิกเพิ่งถูกพัฒนาขึ้นและยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น
ในช่วงทศวรรษ 2500 และ 2510 ประเทศไทยได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรก (25042509) เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม กระบวนการสร้างความทันสมัยนี้จำ�เป็นต้อง
ใช้แรงงานราคาถูกจำ�นวนมหาศาล โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและบริการในเมืองใหญ่ กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลาง
ด้านเศรษฐกิจ ระบบการเงิน การบริการสาธารณสุข การศึกษา การเมือง และการปกครองของประเทศ ชุมชนแออัด
หรือสลัม 4 แห่งแรกของประเทศไทย อันได้แก่ ชุมชนเปรมประชา ชุมชนวัดลาดบัวขาว ชุมชนซอยสายน้ำ�ทิพย์ และชุมชน
สะพานมักกะสัน ได้ถือกำ�เนิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 2500 จำ�นวนที่อยู่อาศัย
ที่รัฐและเอกชนจัดหาให้ในกรุงเทพมหานครไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ได้ ในปี 2503 คากว่ามีประชากรราว 740,000 คนอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร ราวปี 2503 รัฐบาลได้
ตั้งสำ�นักงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมกลาง สังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีถูกเรียกว่าสำ�นักงานไล่รื้อ
แหล่งเสื่อมโทรม การไล่รื้อครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2506 ที่ชุมชนแออัดหน้ากรมทางหลวงเพื่อสร้างอาคารสำ�นักงานของ
รัฐบาล การไล่รื้อชุมชนแออัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2510-2514) ช่วงระยะ
เวลาดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการไล่รื้อชุมชนแออัดและการสร้างแฟลตสงเคราะห์หลายแห่ง รัฐบาลก่อตั้งการเคหะ
แห่งชาติ (กคช.) ในปี 2516 เพื่อแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของคนจนและกลุ่มประชากรรายได้น้อยถึงปานกลาง
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ในด้านการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ แม้ว่าประเทศต้องเผชิญกับการขยายตัวของชุมชนแออัดและมีการก่อตั้งกคช.
แล้ว แต่แนวปฏิบัติและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์กระแสหลักในช่วงนี้ยังไม่มีบทบาทในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย
ของคนจนเมือง และเป็นเช่นนี้จนถึงกลางทศวรรษ 2510 หลังจากเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่ 14 ตุลาคม
2516 ประชาชนไทยได้มีความตระหนักและความกังวล เกี่ยวกับปัญหาคนจนเพิ่มขึ้น พร้อมมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
จากคนจนเพิ่มขึ้นเช่นกัน รายละเอียดจะกล่าวต่อไปด้านล่าง
ช่วงกลางทศวรรษที่ 2510 จนถึงทศวรรษที่ 2520 นโยบายที่อยู่อาศัยสำ�หรับคนจนเมืองต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนเนื่อง
มาจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการแสดงบทบาทเป็น “ผู้จัดหา” ในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ในปี 2521 กคช.
ได้ยกเลิกการพึ่งพาฝ่ายเคหะสงเคราะห์เนื่องจากการขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงานการพัฒนาชุมชนแออัด
และงานสถานที่และการบริการก็ถูกรวมเข้าไปในแผนเร่งด่วนปี 2522 - 2525 พร้อมกันนั้น กคช. ได้เสนอแผนการเช่าซื้อ
ที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2521 สำ�หรับประชากรที่มีรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะข้าราชการ และดำ�เนินโครงการย้ายถิ่นฐานและ
สร้างแฟลตสำ�หรับคนจน “การที่กคช. ล้มเลิกแนวทางที่มุ่งเน้นการสนับสนุนไปเป็นการจัดที่อยู่อาศัยสำ�หรับคนที่มีรายได้
น้อย... สะท้อนการยอมจำ�นนต่ออำ�นาจตลาดที่ดินในเมืองของรัฐ...” อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของกคช. อยู่ในระดับ
ต่ำ� กคช. สามารถสร้างที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำ�ได้เพียงประมาณ 6,000 แห่งต่อปีเท่านั้น ขณะเดียวกัน หลังจากที่ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากวิกฤตการณ์น้ำ�มันในช่วงต้นทศวรรษ 2520 เศรษฐกิจก็กลับมาเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในปี 2529 ดังนั้น รัฐบาลจึงตัดสินใจลดเงินสนับสนุนกคช. และย้ายไปสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างบ้านสำ�หรับกลุ่มคน
ที่มีรายได้น้อยและปานกลางแทน ขณะเดียวกัน องค์กรพัฒนาเอกชนต่างพยายามส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดย
มีคนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมของประชาชน “การพัฒนา” ถูกให้ความหมายใหม่ว่าเป็นการรวมคนที่ต้องการมีพลัง
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำ�ให้ผู้คนคิด วางแผน และทำ�งานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาใน
ทุกมิติของชีวิต นักพัฒนาสังคมทำ�หน้าที่เป็นเพียง “ตัวเร่งปฏิกิริยา” และ “ผู้จัด” เท่านั้น และผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดถูก
มองว่ามีบทบาทเป็นผู้แสดง ไม่ใช่เหยื่อ
ด้านการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในช่วงนี้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น เนื่องจากแม้ว่าสถาปนิกจะมีความตระหนัก
ทางสังคมเพิ่มขึ้น แต่การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยก็มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน ทำ�ให้ภาคเอกชนมีการดำ�เนิน
โครงการเชิงพาณิชย์มากมาย ขณะเดียวกัน วัสดุพื้นถิ่นก็ถูกนำ�มาใช้ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างมากขึ้น สถาปัตยกรรม
หลังสมัยใหม่ถูกนำ�เข้ามาใช้และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นแนวคิดที่ให้ความสำ�คัญกับ “สไตล์” ที่หลากหลายเกินไป สถาปนิก
หลายคนระบุว่า สถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่ในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2520 ไม่มีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ก่อนหน้านี้ เพราะทั้งสองแนวคิดไม่ได้สนใจบริบทของประเทศไทย ของผู้ใช้ชาวไทย หรือของพฤติกรรมของมนุษย์
โดยรวม แต่เป็นการแทนที่รูปแบบที่เรียบง่ายด้วยรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปข้างต้น หลังจาก
เหตุการณ์ลุกฮือเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาคมปี 2516 ในช่วงกลางทศวรรษ 2510 ความเชื่อมโยงระหว่าง
ความท้าทายของชุมชนแออัดและแนวปฏิบัติและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็มีความชัดเจนขึ้น โดยมีงานศึกษา
และงานวิจัยทางวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์จำ�นวนหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 2520
ที่ใช้บ้านและชุมชนของผู้มีรายได้น้อยเป็นกรณีศึกษา อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ใน
สถาปัตยกรรมนั้นเป็นการศึกษาเพื่อให้สถาปนิกเข้าใจผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการออกแบบของตนเป็นหลักเท่านั้น ไม่ใช่ความ
พยายามในการสร้างเสริมพลังอำ�นาจแก่ผู้ใช้ให้เข้าใจปัญหาและสถานการณ์ของตนได้ดีขึ้นแต่อย่างใด กล่าวในอีกแง่หนึ่ง
ก็คือ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักออกแบบ และแทบไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพหรือสร้างเสริมพลังอำ�นาจแก่ผู้ใช้เลย โรงเรียนสถาปัตยกรรมต่าง ๆ นำ�เสนอหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่หลากหลายในหัวข้อ เช่น บ้านสำ�หรับแรงงานก่อสร้าง การพึ่งพาตนเองในการออกแบบชุมชน และบ้านสำ�หรับผู้มีรายได้
น้อยที่เชื่อมโยงการออกแบบเข้ากับการทำ�มาหากิน พฤติกรรม และวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อขยาย
ประเด็นหัวข้อทางสถาปัตยกรรมในการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ นอกจากนั้นนักศึกษายังได้เยี่ยมชุมชนที่มีรายได้
น้อยบ่อยครั้ง และได้รับการสนับสนุนให้ทำ�กิจกรรมทางสังคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยด้วย
ในปี 2533 กรุงเทพมหานครมีเขตที่พักอาศัยประมาณ 1.55 ล้านแห่ง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 55 เป็นการสร้างโดยภาค
เอกชน ร้อยละ 22 เป็นการสร้างโดยบุคคลทั่วไป ร้อยละ 12 เป็นชุมชนแออัด และเพียงร้อยละ 8.5 เท่านั้นที่เป็นของกคช.
ส่วนร้อยละ 2.5 ที่เหลือเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทอื่น ๆ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า กคช. ไม่สามารถสนองความต้องการด้าน
ที่อยู่อาศัยได้อย่างชัดเจน นโยบายของรัฐบาลในช่วงปี 2535 – 2539 มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนแออัด ดังนั้น จึงได้มีการตั้งสำ�นักงานพัฒนาชุมชนเมือง (พชม.) ขึ้นมาภายใต้กคช. ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในปี 2543 พชม. เริ่มการดำ�เนินงานด้วยงบประมาณเงินทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อ
ให้เงินกู้สำ�หรับชุมชนที่รวมตัวกัน
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ช่วงกลางปี 2540 ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเผชิญกับวิกฤตการณ์การเงิน ทำ�ให้ช่วงปลายปีเดียวกันรัฐบาลไทยได้
ขอให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เข้ามารักษาเสถียรภาพของสกุลเงินบาท ด้วยเหตุดังกล่าว ประเทศไทย
จึงถูกบังคับให้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างของไอเอ็มเอฟ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(2540 – 2544) มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยย้ายจุดสนใจจากการพัฒนาเศรษฐกิจไปเป็นการพัฒนามนุษย์
ปัญหาของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดเปลี่ยนจากการต้องรับมือกับทางออกเฉพาะหน้าไปเป็นการวางแผนระยะยาวที่ยั่งยืน
เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ในทศวรรษที่ 2530 ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดต้องเจรจาพื้นที่ในการอยู่รอดด้วย
แนวทางที่ซับซ้อนขึ้นอย่างชัดเจนผ่านการล็อบบี้ การทำ�งานอย่างเป็นเครือข่าย และการสร้างภาคี
ในพ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีโครงการบ้านต้นทุนต่ำ�ระดับชาติ 2 โครงการ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
นายทักษิณ ชินวัตร สมัยก่อนหน้านี้ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรของกคช. และ โครงการบ้านมั่นคงของพอช. โครงการ
ทั้งสองเริ่มดำ�เนินการพร้อมกันอย่างคู่ขนาน โดยกคช. ตั้งเป้าในการเข้าถึงครัวเรือนรายได้น้อยจำ�นวน 600,000 ครัวเรือน
และพอช. ตั้งเป้าในการเข้าถึงครัวเรือนรายได้น้อยจำ�นวน 300,000 ครัวเรือนทั่วประเทศไทยภายในเวลา 5 ปี สถาปนิกขอ
งกคช. ที่ทำ�งานภายใต้โครงการบ้านเอื้ออาทรออกแบบและสร้างอาคารที่อยู่อาศัยพร้อมเข้าอยู่โดยไม่มีความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าของตัวเอง ในขณะที่สถาปนิกของพอช. ที่ทำ�งานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
และทำ�งานร่วมกับลูกค้าในโครงการเพื่อยกระดับชุมชนแออัด
ในแง่แนวปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรมกระแสหลัก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะก่อนหน้าเป็นเงื่อนไขที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมและเกื้อหนุนระหว่างกันและกันระหว่างแนวปฏิบัติและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์กับการพัฒนา
ทุนนิยม บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีความเจริญรุ่งเรือง ส่วนบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมหลายแห่งได้ขยายการบริการเพื่อ
ครอบคลุมการก่อสร้างด้วย สถาปนิกหลายคนได้ผันตัวไปเป็นนักพัฒนาโครงการ การถกเถียงในวงการสถาปนิกช่วงนี้มัก
วนเวียนอยู่กับประเด็นบทบาทการเป็นนักธุรกิจและความรู้ด้านธุรกิจและทักษะด้านสถาปัตยกรรม ขณะเดียวกัน
การตั้งพชม. พอช. และโครงการบ้านมั่นคงช่วยให้ “ความเป็นมืออาชีพทางสถาปัตยกรรมแบบใหม่” ถือกำ�เนิดขึ้นอย่าง
ไม่เป็นทางการ สถาปนิกที่ทำ�งานให้แก่พอช. อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สถาปนิกพอช. ที่พอช. จ้างโดยตรง และ
สถาปนิกจากบริษัท Community Architects for Shelter and Environment (CASE) ซึ่งรับเหมาช่วงโครงการพัฒนา
ชุมชนจากพอช. จำ�นวนหลายโครงการ ทั้งสถาปนิกจากพอช. และ CASE พยายามที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้าง
เสริมพลังอำ�นาจแก่ชุมชนในกระบวนการออกแบบ โดยไม่จำ�เป็นต้องได้รับการฝึกอบรมหรือมีพื้นฐานการศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์มาก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนต้องเน้นย้ำ�ว่า การเกิดขึ้นของแนวปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรมแบบใหม่
อย่างเฉพาะหน้าโดยสถาปนิกของพอช. และ CASE นี้ไม่ได้ส่งอิทธิพลต่อการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์กระแสหลัก
ดั้งเดิมมากนัก ยังมีหลักสูตรหรือวิชาที่พูดถึงประเด็นชุมชนรายได้น้อย ที่อยู่อาศัยแบบไม่เป็นทางการ และการออกแบบ
อย่างมีส่วนร่วมเพียงจำ�นวนเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนมากเป็นการที่อาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์นำ�นักเรียนไปทำ�งานร่วม
กับโครงการของพอช. เสียมากกว่า แม้ว่าในบางกรณีจะไม่ได้รับหน่วยกิตจากคณะก็ตาม
ปัจจุบันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของโรงเรียนสถาปัตยกรรมบางแห่งที่พยายามบรรจุปัญหาชุมชนแออัดเข้าไปในหลักสูตร
เช่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุมในกรุงเทพมหานคร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ละแห่งต่างเผชิญอุปสรรคและความท้าทายที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สำ�หรับบทความนี้
ผู้เขียนต้องการเน้น ย้ำ�ว่า ผู้เขียนต้องการมุ่งเน้นไปที่กรณีศึกษาที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนถึงแนว
ปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งจะกล่าวต่อไปด้านล่าง
ในด้านคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ระบุว่า สถาปนิกมักถูกมองว่าเป็นศิลปินที่เห็น
แก่ตัว ประชาชนจึงกีดกันสถาปนิกออกจากกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ นอกจากนั้น ดร. วิมลสิทธิ์ยังกล่าวว่า ประเทศไทย
มีโรงเรียนสถาปัตยกรรมจำ�นวนมากเกินไปที่ผลิตสถาปนิกนักออกแบบที่มีลักษณะคล้ายกันออกมามากเกินไป ดังนั้นยิ่ง
โรงเรียนสถาปัตยกรรมเหล่านี้ผลิตสถาปนิกออกมามากขึ้นเท่าใด อุตสาหกรรมก็ยิ่งมีสถาปนิกไม่พอมากขึ้นเท่านั้น ดร.
วิมลสิทธิ์โต้แย้งว่า การมีสถาปนิกเฉพาะทางที่หลากหลายเป็นเรื่องจำ�เป็น และเสนอว่า การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
จะต้องยึดปัญหาไม่ใช่ทางออกเป็นแกน ทุกวันนี้ การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้วิธีการสอนมาจาก Ecole des
Beaux Arts และ Bauhaus โดยมี “มาสเตอร์” หรือผู้สอนเป็นผู้นำ�ในสตูดิโอออกแบบ ดังนั้น ทฤษฎีบรรทัดฐานของผู้นำ�
สตูดิโอจึงได้รับความสำ�คัญเหนือกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์
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การวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีจำ�นวนน้อยมาก งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของวิมลสิทธิ์และคณะ และ
Worawan โต้แย้งว่า บทบาทของผู้สอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรเป็นผู้กระตุ้น ไม่ใช่มาสเตอร์ การวิจารณ์การออกแบบ
สถาปัตยกรรมไม่ควรเน้นการยั่วยุทางอารมณ์ และสตูดิโอออกแบบและวิทยานิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรเน้นที่
งบประมาณและการออกแบบขนาดเล็ก วรวรรณ อ้าง Donald Schon ในความเห็นที่ว่า การออกแบบ (ในสตูดิโอออกแบบ)
เป็นการสนทนาที่เกิดจากการพูดคุยกันระหว่างนักเรียนและผู้สอนสถาปัตยกรรม เขาเสนอว่า ผู้สอนควรเป็นผู้ถามคำ�ถาม
แทนที่จะให้หรือคาดหวังคำ�ตอบ งานวิจัยหลายชิ้น เห็นว่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรเอื้อให้เนื้อหามีความหลาก
หลายมากขึ้นและเน้นการเรียนรู้จากโครงการจริง เรียนรู้จากการกระทำ� จากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม
ข้ามสถาบันที่ส่งเสริมการฝึกทักษะการทำ�งานร่วมกัน และการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรสนับสนุนการฝึกฝนทาง
สถาปัตยกรรมให้มากกว่านี้
สถาปนิกในประเทศไทยทุกวันนี้มีบทบาทอยู่เพียงใน 3 ภาคส่วนเท่านั้น ได้แก่ ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา
ชุมชนไม่ถูกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม ดร. วิมลสิทธิ์ ระบุว่า ปัจจุบันมีสถาปนิก 3 ประเภทที่มี
ไม่เพียงพอ ประเภทแรกคือสถาปนิกที่ไม่สนใจ “การออกแบบ” แต่มีความสามารถในการทำ�งานด้านการบริหารจัดการ
การก่อสร้างและอาคาร ประเภทที่สองคือ สถาปนิกเฉพาะทางที่สามารถเป็นที่ปรึกษาโครงการได้ ส่วนประเภทที่สามคือ
สถาปนิกที่ทำ�งานเพื่อชนชั้นล่างในสังคม โดยชนชั้นล่างนี้หมายถึงคนจนในพื้นที่เมืองและชนบท ซึ่งดร. วิมลสิทธิ์เสนอ
ว่า ความเป็นมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของสถาปนิกพอช. และ CASE สามารถเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวได้
สุดท้าย ในด้านนโยบาย หนึ่งในความท้าทายต่อการบูรณาการประเด็นที่อยู่อาศัยแบบไม่เป็นทางการเข้าไปในการศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์คือ รัฐบาลได้ริเริ่มแผนเพื่อลดการสนับสนุนการศึกษา การดำ�เนินการดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำ�ให้
มหาวิทยาลัยกลายเป็น “สถานเลี้ยงดูเด็กชนชั้นกลาง” เท่านั้น แต่ยังบังคับให้มหาวิทยาลัยต้องมุ่งตอบสนอง
ความต้องการด้านการศึกษาของตลาดและพัฒนาหลักสูตรทำ�เงินเป็นหลัก
ระดับปัญหาชุมชนแออัดในประเทศไทยมีความรุนแรงและใหญ่โตอย่างชัดเจน นโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทยมี
ลักษณะคู่ขนานกับนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของโลก ความสัมพันธ์ของรัฐ รัฐบาล และภาคประชาสังคมเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลา จากแนวทางที่นำ�โดยรัฐ นำ�โดยประชาชน นำ�โดยตลาด ไปเป็นการมุ่งเน้นการทำ�งานแบบพหุภาคีระหว่างภาค
ส่วนทั้งสามตามลำ�ดับ การจัดตั้งกคช. พชม. พอช. และ CASE สะท้อนถึงกระบวนการทางนโยบายด้านที่อยู่อาศัยที่แตก
ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว แนวคิด “สถาปัตยกรรมเพื่อการสร้างเสริมพลังอำ�นาจ” ของ Serageldin ถูกนำ�เข้ามาใช้
ในประเทศไทยผ่านการทำ�งานของสถาปนิกพอช. และ CASE โดยเฉพาะในการริเริ่มโครงการบ้านมั่นคงของพอช. อย่างไร
ก็ตาม ผู้เขียนจำ�เป็นต้องเน้นย้ำ�ว่า แม้ “ความเป็นมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมแบบใหม่” ของสถาปนิกพอช. และ CASE
ถูกนำ�มาปฏิบัติใช้แล้วก็ตาม แต่การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ดั้งเดิมที่เป็นกระแสหลักก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลง
สถาปนิกพอช. และ CASE ไม่ได้นำ�ความรู้จากห้องเรียนในโรงเรียนสถาปัตยกรรมมาใช้มากนัก แต่เรียนรู้จากแนวปฏิบัติ
เฉพาะหน้าเป็นหลัก
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การสะท้อน: การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษาจากประเทศ
อังกฤษและไทย
ดังที่กล่าวไปข้างต้น ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์สังเกตแบบมีส่วนร่วมในหลักสูตรการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมทางเลือกใน
ประเทศอังกฤษและไทย โดยทำ�งานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ในสตูดิโอออกแบบหรือเป็นผู้ประสานงาน/ผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษมีดังนี้
•

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมภาคฤดูร้อนแบบไม่ได้หน่วยกิต จัดโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรชื่อ
Architecture Sans Frontieres (ASF) – UK ในปี 2548 และ 2550

•

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสตูดิโอการพัฒนาระหว่างประเทศ: ที่หลบภัยและการตั้งถิ่นฐานหลังภัยพิบัติ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรูกส์ ปี 2549

•

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตูดิโอการแทรกแซงในเมือง: ที่หลบภัยและการตั้งถิ่นฐานหลังภัยพิบัติ การสร้าง
และการออกแบบเมืองในการพัฒนา ภาควิชาการวางแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ปี 2550 - 2552

กรณีศึกษาจากประเทศไทยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมแบบไม่มีหน่วยกิต
“Sweet Dreams Community? Workshop” ซึ่งจัดร่วมกับนิตยสาร Art4D ในปี 2554 และได้รับการสนับสนุนเงินทุนโดย
สำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
กรณีแรก โรงเรียนภาคฤดูร้อนหนึ่งสัปดาห์ปี 2548 ของ ASF-UK ที่ The Eden Project เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
สถาปัตยกรรมประจำ�ปีที่จัดขึ้นโดย Architecture San Frontieres (ASF) – UK และ Institute for Development in
Extreme Environments (IDee) สำ�หรับสถาปนิกและนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ “ที่หลบภัยและการตั้งถิ่นฐาน: หลักการเกี่ยวกับการวางแผน ความยากจน ภูมิอากาศ
และขยะ” และ “แนวทางการพัฒนาตามสิทธิ” อีกส่วนเป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ กรณีที่สองเป็นการเปรียบเทียบความรู้
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ ได้แก่ สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมสำ�หรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี 2 และ 3 ของโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรูกส์ ประเทศสหราชอาณาจักร ในปี 2549 สตูดิโอนี้มุ่งสนใจการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในการฟื้นฟูชุมชนแบบไม่เป็นทางการในภาวะหลังภัยพิบัติ ซึ่งใช้โครงการจริงในกรุงเทพมหานครเป็นกรณี
ศึกษา สตูดิโอได้นำ�เสนอแนวคิดการออกแบบแบบ 4 ขั้นตอนในการพัฒนาชุมชน P.E.A.S. – Provide, Enable, Adapt, and
Sustain ในด้านวิธีการสอน การประชุมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนภาคฤดูร้อนของ ASF ในปี 2548 ให้ความสำ�คัญกับการ
เรียนรู้จากการลงมือทำ�และการแสดงบทบาทสมมติ นักศึกษาทั้ง 25 คนถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อยและได้รับโจทย์ ให้สร้างชุมชน
จากวัสดุเหลือใช้จากศูนย์รีไซเคิล The Eden Project ภายในเวลาสองวัน ผู้เข้าร่วมถูกให้แสดงบทบาทเป็นคนจนเมืองเพื่อ
ทำ�ความเข้าใจว่าชุมชนแบบไม่เป็นทางการเกิดขึ้นได้อย่างไร จากการสังเกตการณ์ของผู้เขียน กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติน่าจะ
มีประสิทธิภาพดี ในช่วงต้น ผู้เข้าร่วมถกเถียงกันเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำ�มาใช้และต่อสู้กันเพื่อแบ่งพื้นที่และทางเดิน เสมือนว่าพวก
เขาเป็นคนจนเมืองที่ต้องแก่งแย่งเพื่อสร้างบ้านของตัวเองด้วยทรัพยากรที่จำ�กัดจริง ๆ โดยไม่มีใครนึกถึงพื้นที่ส่วนรวม หลัง
จากนั้น เมื่อผู้เข้าร่วมตระหนักว่า พวกเขาไม่สามารถสร้างทุกสิ่งได้ด้วยตัวเอง จิตสำ�นึกร่วมชุมชนจึงเกิดขึ้น นอกจากนั้น พื้นที่
ชุมชนก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีการวางแผนเช่นเดียวกัน ความท้าทายของโรงเรียนภาคฤดูร้อนของ ASF ในปี 2548
อยู่ที่การรักษาความต่อเนื่องในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจและการพูดคุยหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง ทางผู้จัดมีแผนที่จะ
พูดคุยกับ Royal Institute of British Architects (RIBA) เพื่อให้นักศึกษาและสถาปนิกที่สนใจด้านการพัฒนาเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยสามารถเก็บหน่วยกิตสำ�หรับหลักสูตรและการปฏิบัติของตนได้ ล่าสุด หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองเป็น
ส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development: CPD) ของ RIBA อีก
ด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นนี้เป็นตัวอย่างของทางออกเฉพาะหน้าในการปรับปรุงการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมแบบ
ดั้งเดิมผ่านการแทรกแซงทีละเล็กทีละน้อย
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ภาพที่ 1: การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
สถาปัตยกรรมภาคฤดูร้อนจัดโดย
Architecture Sans Frontieres (ASF)
– UK ปี 2548

ภาพที่ 2: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาสตูดิโอการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ: ที่หลบภัยและการตั้งถิ่นฐานหลัง
ภัยพิบัติ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรูกส์

วิธีการสอนของสตูดิโอออกแบบสำาหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี 2 และ 3 ของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ดบรูกส์ ใช้การแสดงบทบาทสมมติ การวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำางานเป็นกลุ่ม การบรรยายภาคทฤษฎี
และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเบื้องต้น การอภิปรายภาพยนตร์ และการทดลองออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ เช่นเดียวกับโรงเรียน
ภาคฤดูร้อนของ ASF ในปี 2548 กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติและการทดลองดูมีประสิทธิภาพดี นักศึกษามีความกระตือรือร้น
สูง อย่างไรก็ตาม หลักสูตรก็ไม่สามารถจัดทัศนศึกษาไปเยี่ยมชนสถานที่จริงได้ เนื่องจากข้อจำากัดด้านการเงิน ดังนั้น นักศึกษาจึง
ไม่ได้พบปะกับลูกค้าจริง ๆ ซึ่งนำาไปสู่การตั้งคำาถามต่อไปว่า การสอนการออกแบบอย่างมีส่วมร่วมจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดโดย
ปราศจากการติดต่อกับลูกค้าและสัมผัสความสลับซับซ้อนของโครงการจริง แน่นอนว่า การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ แต่มันก็มีข้อจำากัดในการทำาความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น
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ในด้านวิธีและทักษะการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก โรงเรียนภาคฤดูร้อนของ ASF ในปี 2550 ที่จัดขึ้นที่
กรุงเทพมหานครได้สำารวจบริบท “จริง” ของชุมชนแบบไม่เป็นทางการในกรุงเทพมหานคร กิจกรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
เสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาปนิกในฐานะ “ตัวเร่งปฏิกิริยา” ผู้เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมให้พูดคุยกับลูกค้าใน
โครงการจริง และออกแบบบรีฟ พร้อมระบุปัญหาและระเบียบวิธีในการออกแบบด้วยตนเอง จากการสังเกตการณ์ของผู้
เขียน ผู้เขียนพบเห็นความยากลำาบากทั้ง
สำาหรับผู้เข้าร่วมและผู้สอน ผู้เข้าร่วมไม่ทุกคนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความรู้สึกคับข้องใจ สุดท้าย
ผลลัพธ์จึงมีความแตกต่างหลากหลายมาก เช่น ของเล่นเด็กที่ถูกออกแบบมาจากวัสดุเหลือใช้ โมเดลแผนที่ชุมชนที่มีเป้า
หมายเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชน และนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับคนในชุมชน ในความเป็นจริง โครงการออกแบบที่ถูกเสนอมาส่วนใหญ่เป็นเพียงเครื่องมือในการก
ระตุ้นการพูดคุยเท่านั้น ข้อได้เปรียบของการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้คือลักษณะแบบเฉพาะหน้า เนื่องจากข้อจำากัดด้านเวลา
ทำาให้นักศึกษาต้องทำางานอย่างรวดเร็วและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ส่วนความท้าทายมาจากความซับซ้อนในการทำางานกับ
ลูกค้าจริงในบริบทที่เกิดขึ้นจริงด้วยเวลาที่จำากัด ท้ายที่สุด เราจำาเป็นต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างแนวทางที่ผู้สอนให้
และความเป็นอิสระที่ผู้เข้าร่วมต้องการในการคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง
ภาพที่ 3: การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
สถาปัตยกรรมภาคฤดูร้อน จัดโดย
Architecture Sans Frontieres (ASF)
– UK ปี 2550

กรณีที่สาม ได้แก่ สตูดิโอการแทรกแซงในเมือง: ที่หลบภัยและการตั้งถิ่นฐานหลังภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหลักสูตรสําหรับนักเรียน
ปริญญาโทโดย PROF. NABEEL HAMDI DR. CASSIDY JOHNSON SARA FEYS และสุพิชชา โตวิวิชญ์ (ผู้ช่วยอาจารย์) และเป็นส่วน
หนึ่งของวิชาการสร้างและออกแบบเมืองในการพัฒนา ภาควิชาการวางแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน
นักศึกษา 13 คนจากพื้นหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้รับโจทย์ในการปรับปรุงพัฒนาชุมชนในซอยสวนพลู
กรุงเทพมหานคร หลังเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ สตูดิโอได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานของ COMMUNITY ARCHITECTS FOR SHELTER AND ENVIRONMENT (CASE) ในประเทศไทย และเริ่มด้วยกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติที่ให้นักศึกษาเลือกบทบาทของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะ คนขับรถตุ๊ก ๆ พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารหาบเร่ หรือผู้ใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งเป็นตัวแทน
ของครัวเรือนจํานวน 250 ครัวเรือนในชุมชนสวนพลู ต่อจากนั้น นักศึกษาได้ใส่ชีวิตและอาชีพแก่ชุมชน พร้อมระบุปัญหา
และโอกาสร่วมกัน จากการแสดงบทบาทสมมติเป็นสมาชิกในชุมชน นักศึกษาสามารถสร้างโมเดล
“บ้านในฝัน” ของพวกเขาก่อนที่จะได้รับทราบถึงขนาดที่ดิน ดังนั้น เมื่อโมเดลดังกล่าวไม่สามารถสร้างบนที่ดินแปลงเล็ก
ที่ถูกจัดให้ได้จึงเกิดความสับสนขึ้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคนพยายามต่อสู้และเจรจาเพื่อให้ได้ที่ดินติดถนน เมื่อเห็นว่าปัญหาไม่
สามารถหาทางออกได้ นักศึกษาจึงตั้งคณะทํางานกลุ่มย่อยขึ้นมาด้วยตนเองเพื่อพัฒนาแนวทางการใช้พื้นที่ พร้อมแปลง
บทบาทเป็นสถาปนิกที่ได้รับโจทย์ในการพัฒนาชุมชน ผู้เข้าร่วมใช้กระบวนการออกแบบ 4 ขั้นตอนหรือ P.E.A.S. ปัญหา
หลักคือการหาสมดุลระหว่างการออกแบบที่มากและน้อยเกินไป ความยืดหยุ่น และประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต ส่วนที่สองเป็น
งานรายบุคคล โดยเป็นการทํางานด้วยขั้นตอน P.E.A.S. ต่อโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากส่วนแรก ผลลัพธ์สุดท้ายมีความหลาก
หลาย โดยเป็นเกมส์และกล่องเครื่องมือสําหรับให้สถาปนิกและชุมชนเรียนรู้และออกแบบร่วมกันและสร้างโครงสร้างการ
ออกแบบที่สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตามความต้องการและความสามารถของตน ผู้เข้าร่วมได้นําเสนอโครงการต่างๆ
เช่น โครงการสํารวจขยะในชุมชนเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง กระดานหกที่ทําหน้าที่เป็นปั๊มน้ําไปในตัว ใบปลิวเชิญชวนคนมาเข้า
ร่วมกิจกรรมจัดการน้ําเสียชุมชน การใช้ก๊าซชีวภาพ และแปลงผักชุมชน เพื่อเป็นวิธีในการหลอกล่อให้คนมาทํางานร่วมกัน
เป็นชุมชน
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การนำาเสนอโครงการขั้นสุดท้ายได้ช่วยให้เกิดการอภิปรายพูดคุยที่เข้มข้นและน่าสนใจ ซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้างการ
สนทนามากกว่าการปกป้องความคิดของตัวเอง นักศึกษาได้สะท้อนมุมมองและความเห็นของตัวเองโดยตรงกับผู้ที่ตั้ง
คำาถามต่อความยากลำาบากในการหาสมดุลระหว่างการออกแบบที่มีโครงสร้างตายตัวกับการออกแบบที่ยืดหยุ่น บางคน
รู้สึกว่ายังจำาเป็นต้องกลับไปหากระบวนการทดลองและทดสอบการออกแบบแบบเก่า ส่วนบางคนได้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่อง
ของการออกแบบของตนเอง ตัวอย่างคำาถามที่ถูกถาม ได้แก่ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular architecture) คืออะไร
และสตูดิโอให้ความสำาคัญกับความต้องการของชุมชนมากเกินไปหรือไม่ ทุกคนเห็นด้วยในข้อเท็จจริงที่ว่าผลงานเหล่านี้ไม่
ได้ให้ทางออกที่เป็นข้อสรุป เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการเรียนรู้และออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเท่านั้น ดังนั้น ผลงาน
ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่คำาตอบ แต่เป็นวิธีในการตั้งคำาถามเพื่อนำาไปสู่คำาตอบบางประการเท่านั้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถทบทวน
บทบาทของสถาปนิกที่ทำางานด้านการพัฒนาชุมชน สตูดิโอไม่ได้นำาเสนอคำาตอบที่ถูกต้องหรือการยุติปัญหา แต่เป็นการ
กระตุ้นให้เราเปิดใจต่อคำาถามต่าง ๆ เหล่านี้
ภาพที่ 4: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สตูดิโอการแทรกแซงในเมือง: ที่หลบภัยและการตั้ง
ถิ่นฐานหลังภัยพิบัติ การสร้าง และการออกแบบ
เมืองในการพัฒนา ภาควิชาการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน

กรณีที่สี่เป็นกรณีศึกษาจากประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม
“Sweet Dreams Community? Workshop” ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับนิตยสาร Art4D และได้รับการสนับสนุนเงิน
ทุนโดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 40 คนเป็นสถาปนิกและ
นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังเมืองจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แต่ละคนได้แสดงบทบาทเป็นสมาชิกชุมชน
เพื่อสร้าง “ชุมชนในฝัน” ภายใต้ข้อจำากัดต่าง ๆ การสัมมนารวมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่หลากหลาย ตั้งแต่การถาม
ตอบ กลุ่มอภิปราย การสร้างโมเดล การตัดสินใจ และการทำางานเป็นทีม ไปจนถึงการระดมสมองในกระบวนการออกแบบ
ร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบที่สถาปนิกหลายคนใช้ในการทำางานโครงการกับชุมชน
ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนคำานิยามของคำาว่า “บ้าน” “ชุมชน” และ “เมือง” หลังจากนั้น โจทย์ก็ถูก
เปลี่ยนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทั้ง 40 คนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำาลอง ที่ซึ่งพวกเขาเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกโดยรัฐบาลสมมติให้
ออกแบบและสร้างโครงการต้นแบบที่ชื่อว่า “ชุมชนในฝัน” งบประมาณถูกตั้งอย่างสมเหตุสมผลและให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ตามแต่ละโครงการ โดยไม่ต้องคำานึงถึงประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากจนเกินไปนัก ผู้เข้าร่วมต้องสร้างโมเดลใน
อัตราส่วน 1:75 ภายในเวลา 2 ชั่วโมง และหาทางวางแผนชุมชนบนแปลงที่ดินสมมติที่ด้านหนึ่งติดคลองที่สวยงาม ส่วนอีก
ด้านติดกองขยะ ผู้เข้าร่วมตั้งคำาถามต่อสถานการณ์ ในความเป็นจริงว่าไม่มีใครต้องการอยู่อาศัยข้างกองขยะ หากมันไม่มี
สิ่งทดแทนอื่น ๆ เช่น แปลงที่ดินใหญ่ขึ้นหรือสถานที่ใกล้กับสวนชุมชน ขณะเดียวกัน แนวคิดแบบโลกสวยต่อชุมชนก็ถูก
ตั้งคำาถามอย่างต่อเนื่อง ภารกิจสุดท้ายคือการเวนคืนที่ดินบางส่วนในชุมชนเพื่อสร้างทางด่วนสายใหม่ตามที่รัฐบาลสมมติ
ประกาศ โดยผู้เข้าร่วมมีเวลา 5 ชั่วโมงในการสร้างโมเดลและปรับแผนใหม่ การที่สถาปนิกและนักวางผังเมืองในอนาคตที่
แสดงบทบาทเป็นสมาชิกชุมชนต้องตัดสินใจโยนโมเดล “ภาพในฝัน” ของตนเองทิ้งและปรับแผนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสม
กับพื้นที่จำากัดมากขึ้นเป็นภาพที่น่าสนใจมาก ผู้เข้าร่วมจัดการแบ่งกลุ่มกันเองเพื่อทำาการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนชุมชนและ
กฎระเบียบใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมได้เลือกตัวแทน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหาทางออกให้
มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ผู้เข้าร่วมมีความจริงจังกับบทบาทสมาชิกชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด ภารกิจ แรงกดดัน
และปัญหากลายเป็นพลังที่ผลักดันให้ทุกคนคิดและหาทางออกร่วมกัน ซึ่งไม่ต่างจากงานพัฒนาชุมชนจริง ๆ ชุมชนที่อยู่
ภายใต้แรงกดดันใด ๆ มักจะรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็งกว่าชุมชนที่ผู้คนต่างคนต่างใช้ชีวิต แผนสุดท้ายที่ออกมามี
ความธรรมดามาก โดยที่ดินถูกแบ่งเป็นแปลงขนาดเล็กเท่ากันและถนนและซอยตัดเป็นเส้นตรง บ้านต้นแบบถูกสร้างออก
มา 2 ลักษณะเพื่อให้เกิดความกลมกลืน และพื้นที่ใต้ทางด่วนถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียว ทุกคนตกลงที่จะไม่ถอยห่างจาก
เส้นทางด่วนมากเกินไป (หากพวกเขาตัดสินใจทำาทุกอย่างตามกฎหมายทั้งหมดจะทำาให้มีพื้นที่ไม่เพียงพอ) เป็นที่น่าสนใจ
ว่าเมื่อสถาปนิกและนักวางผังเมืองสลัดบทบาทอาชีพของตนออกและสวมบทบาทสมาชิกชุมชนแล้ว กฎหมายก็กลายเป็น
สิ่งที่ยืดหยุ่นขึ้น หากกรณีนั้นๆ มีเหตุผลที่เหมาะสมรองรับ ผู้เข้าร่วมหลายคนกล่าวว่า เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการออกแบบ
กระบวนการนานกว่าตัวบ้านเองเสียอีก ความซับซ้อนของการปรับแผนอยู่ที่การเจรจาระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มย่อย
รวมถึงการอภิปราย การโต้เถียง การแลกเปลี่ยนความคิด กระบวนการตัดสินใจและออกแบบร่วมกัน และการแบ่งประเภท
กลุ่มทำางานตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
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แน่นอนว่างานการพัฒนาชุมชนมีประเด็นที่ซับซ้อนมากมายและจำาเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบทั้งผลลัพธ์และกระบวนการให้นำาไปใช้ได้จริง การประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 3 วันไม่สามารถทำาอะไร
ได้มากไปกว่าการกระตุ้นให้สถาปนิกและนักวางผังเมืองในอนาคตตั้งคำาถามเกี่ยวกับความรู้และเครื่องมือที่พวกเราเคยชิน
ในการออกแบบ “บ้าน” “ชุมชน” และ “เมือง” ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่พวกเขาได้กลับไปคือความสามารถในการเรียนรู้วิธีการ
ทำางานกับชุมชนผ่านสถานการณ์จำาลองโดยสมมติเป็นสมาชิกชุมชน รวมถึงความสามารถในการตั้งคำาถามชุดความคิดแบบ
“โลกสวย”
ของสิ่งที่เรียกว่า “ชุมชน” สุดท้ายแล้ว ชุมชนไม่ใช่สถานที่ที่ทุกคนจะน่ารัก เกรงอกเกรงใจ ยิ้มแย้ม กลมเกลียว
และมีอัธยาศัยดีเสมอไป ดังนั้น ความท้าทายทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความสมดุลระหว่าง
ความต้องการต่าง ๆ และหาจุดร่วมที่ทุกสิ่งสามารถมาเจอกันได้ในที่สุด

ภาพที่ 5: กิจกรรม “Sweet Dreams
Community? Workshop” ร่วมกับ
นิตยสาร Art4D และได้รับการสนับสนุนเงิน
ทุนโดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

10 / 13

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นการผลิตสถาปนิกที่ออกมาทำ�งานให้กับผู้พัฒนา
เอกชนที่เอื้อประโยชน์แก่ตลาดทุน อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นตัวอย่างของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือกแบบ
เฉพาะหน้าบ้างที่พยายามบูรณาการชุมชนแออัดและการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเข้ามา โดยแต่ละหลักสูตรก็ได้เผชิญ
ความท้าทายที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนาชุมชนเป็นสายงานที่จำ�เป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ
(ทั้งในด้านกระบวนการและผลลัพธ์) มากกว่าการใช้ทัศนคติแบบสังคมสงเคราะห์ที่ขาดความรู้และความสามารถที่เหมาะสม
ในการนี้ การจำ�ลองและแสดงบทบาทสมมติเป็น “ผู้อื่น” น่าจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ และขยายกรอบความคิดในการตอบ
คำ�ถามให้กว้างขึ้น มันไม่ใช่ว่าความมั่นใจและทักษะของผู้เชี่ยวชาญไม่มีความสำ�คัญ แต่การเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่นอาจช่วยให้
เราค้นพบการทางเลือกในการออกแบบอื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นวิธีหาคำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถามของเราอย่างมี
ประสิทธิภาพกว่าในระยะยาว แม้อาจจะใช้เวลานานกว่าก็ตาม
แน่นอนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราขาดหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่บรรจุวาระการพัฒนา แต่อยู่ที่หลักสูตรเหล่านั้น
ไม่แพร่หลายเพียงพอ และการมีหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาจำ�นวนมากขึ้นก็ไม่ได้
เป็นการรับประกันการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติแต่อย่างใด โดยเฉพาะหากนั่นหมายถึงเพียงการคัดลอกคำ�ศัพท์ด้าน
การพัฒนา อาทิ การมีส่วนร่วมหรือการสร้างเสริมพลังอำ�นาจ ลงมาในการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์เท่านั้น
การยอมรับแนวคิดการมีส่วนร่วมและการสร้างเสริมพลังอำ�นาจจำ�เป็นต้องถูกปลูกฝังลงในความรู้สถาปัตยกรรมแบบใหม่
ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างแท้จริง
สุดท้าย ผู้เขียนเสนอว่า การบูรณาการการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนในการศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือกนำ�มาซึ่งโอกาสหลายประการ ประการแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่า การออกแบบอย่างมี
ส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนทำ�ให้อาชีพและการศึกษาสถาปัตยกรรมมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยช่วยสนับสนุนบทบาท
ของสถาปนิกและผู้สอนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้สนับสนุนและตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนั้น มันยังทำ�ให
้การออกแบบมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้มากขึ้น ประการที่สอง การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนในความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ช่วยอุดช่องว่างระหว่างสถาปัตยกรรมกระแสหลักกับประชากรส่วนใหญ่ของโลก
ประการที่สาม การสอนและฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านสถาปัตยกรรม
ซึ่งสถาปนิกและนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์สามารถนำ�ไปปรับใช้กับลูกค้าและโครงการก่อสร้างหลายประเภท การสอน
และฝึกอบรมในด้านนี้ยังส่งเสริมการเปิดใจยอมรับความหลากหลาย การทำ�งานเป็นกลุ่ม และการเรียนรู้จากโครงการจริง
และวิธีการสอนที่ยืดหยุ่นยังเป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการส่งเสริมทักษะการทำ�งานร่วมกันและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
หมู่นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกด้วย
ขณะเดียวกัน เราก็พบความท้าทายอย่างเห็นได้ชัด ประการแรก หลักสูตรและการจัดการหลักสูตรเป็นอุปสรรคที่สำ�คัญ
ที่สุด การมีเวลาที่จำ�กัดสำ�หรับงานชุมชนที่กินเวลาเยอะระหว่างภาคเรียน การขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะ
สม และการมองว่างานชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยอาจเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่ทำ�ให้งานชุมชนเกิดขึ้นได้ยากและไม่น่า
ดึงดูดเท่ากับงานสถาปัตยกรรมในสำ�นักงาน ประการที่สอง หลักสูตรปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์มักไม่มีความ
ยืดหยุ่น การมีวิชาเลือกทางเลือกที่หลากหลายขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการขนาดสั้น
และการส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกงานชุมชนสำ�หรับวิชาภาคปฏิบัติในชั้นปีที่ 4 อาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ ในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ประการสุดท้าย การทำ�งานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างโรงเรียนสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก สถาบัน นักปฏิบัติ และองค์กรอาชีพด้านสถาปัตยกรรม เช่น พอช. และ CASE
เจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และเครือข่ายภาคประชาสังคมของ
ชุมชนท้องถิ่นต้องได้รับการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ปัจจัยบางประการที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทาง
เลือก ได้แก่ เจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาชุมชนยากจนในเมืองอย่างจริงจัง
ความช่วยเหลือทางการเงินจากหน่วยงานรัฐสำ�หรับโครงการชุมชนหรือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก
ภาคีที่เข้มแข็ง การสนับสนุนการทำ�งานร่วมกันและด้านเทคนิคระหว่างโรงเรียนสถาปัตยกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องและ
การคำ�นวณหน่วยกิตสำ�หรับงานชุมชน

11 / 13

ขณะเดียวกัน เราก็พบความท้าทายอย่างเห็นได้ชัด ประการแรก หลักสูตรและการจัดการหลักสูตรเป็นอุปสรรคที่สำ�คัญที่สุด
การมีเวลาที่จำ�กัดสำ�หรับงานชุมชนที่กินเวลาเยอะระหว่างภาคเรียน การขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม และการ
มองว่างานชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยอาจเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่ทำ�ให้งานชุมชนเกิดขึ้นได้ยากและไม่น่าดึงดูดเท่ากับงาน
สถาปัตยกรรมในสำ�นักงาน ประการที่สอง หลักสูตรปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์มักไม่มีความยืดหยุ่น การมีวิชาเลือกทาง
เลือกที่หลากหลายขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการขนาดสั้น และการส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกงานชุมชน
สำ�หรับวิชาภาคปฏิบัติในชั้นปีที่ 4 อาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ประการสุดท้าย การทำ�งาน
ร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างโรงเรียนสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก สถาบัน นักปฏิบัติ และ
องค์กรอาชีพด้านสถาปัตยกรรม เช่น พอช. และ CASE เจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของ
ผู้มีรายได้น้อย และเครือข่ายภาคประชาสังคมของชุมชนท้องถิ่นต้องได้รับการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ปัจจัยบางประการที่ช่วย
ส่งเสริมการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก ได้แก่ เจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาชุมชน
ยากจนในเมืองอย่างจริงจัง ความช่วยเหลือทางการเงินจากหน่วยงานรัฐสำ�หรับโครงการชุมชนหรือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางเลือก ภาคีที่เข้มแข็ง การสนับสนุนการทำ�งานร่วมกันและด้านเทคนิคระหว่างโรงเรียนสถาปัตยกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องและ
การคำ�นวณหน่วยกิตสำ�หรับงานชุมชน
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