การวางผผังและออกแบบเพพพื่อสรร้างเมพองแหห่งการเดดิน
(Planning and Design for Walkable City)
โดย

ฐาปนา บบุณยประววิตร

Smart Growth Institute/thapana.asia@gmail.com/http://www.smartgrowthasia.com
Http://www.asiamuseum.co.th/http://www.smartgrowththailand.com

ความนนา
ความหมายของเมมืองแหห่งการเดวินของ Congress the New urbanism หรมือ CNUs ททที่วห่า “เมมืองแหห่งการเดวินหมายถถึงเมมืองททที่
ประชาชนมทโอกาสในการเดวินและใชช้โอกาสนนนั้นอยห่างเปป็นกวิจวนตรในการสห่งเสรวิมเศรษฐกวิจและสบุขภาพ” นนนั้น มทคคาสคาคนญใหช้
พวิจารณา 4 คคาไดช้แกห่ โอกาสในการเดวิน การใชช้อยห่างเปป็นกวิจวนตร การสห่งเสรวิมเศรษฐกวิจ และการสห่งเสรวิมสบุขภาพ โดยคคา
สคาคนญสองคคาแรกจนดเปป็นองคค์ประกอบดช้านกายภาพททที่เปป็นปปัจจนยกระตบุช้นใหช้เกวิดการเดวินซถึที่งเปป็นผลจากการวางผนงและ
ออกแบบเมมือง สห่วนสองคคาสคาคนญหลนงนนนั้นจนดเปป็นผลจากสองคคาสคาคนญแรกททที่ชบุมชนและประชาชนไดช้รนบ ในบทความนทนั้จะชทนั้ใหช้
เหห็นวห่า เกณฑค์การเตวิบโตอยห่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) สามารถวางผนงและออกแบบเมมืองอยห่างไรททที่ทคาใหช้
เกวิดปปัจจนยกระตบุช้นใหช้เกวิดการเดวิน และผลประโยชนค์ททที่ประชาชนจะไดช้รนบประกอบดช้วยอะไรบช้าง โดยอช้างอวิงตามขช้อเสนอของ
บทความ ICIC เรมืที่อง Designing Walkable Downtown Help Cities Reap Real Benefits เขทยนโดย Jeff Speck ผผช้เขทยน
หนนงสมือเรมืที่อง The Walkable City

ภาพยห่านพาณวิชยกรรม Robson Street เมมืองแวนคผเวอรค์ ททที่ออกแบบปรนบปรบุงฟฟฟื้นฟผเพมืที่อใหช้เปป็นใจกลางของชบุมชนแหห่งการเดวินททที่มทคบุณภาพของ
เมมือง
ททที่มา: ฐาปนา บบุณยประววิตร (กบุมภาพนนธค์: 2557)

การวางผผังและออกแบบเมพองเพพพื่อสรร้างโอกาสในการเดดินททพื่เปป็นกดิจวผัตร
การเตวิบโตอยห่างชาญฉลาดกคาหนดใหช้การวางผนงและออกแบบเมมืองเปป็นไปตามความตช้องการของผผมช้ ทสห่วนไดช้สห่วนเสทย โดย
เฉพาะอยห่างยวิที่ง การสรช้างเมมืองแหห่งการเดวิน (Walkable City) จะตช้องดคาเนวินการตาม 4 ขนนั้นตอนอนนประกอบดช้วย การ การ

วางผนงยบุทธศาสตรค์ททที่กคาหนดใหช้ปรนบเปลทที่ยนกายภาพเปป็นเมมืองแหห่งการเดวิน การจนดทคานโยบายการวางผนงเพมืที่อสรช้างโอกาสใหช้
ประชาชนมทความสามารถในการเขช้าถถึงแหลห่งงานและบรวิการสาธารณะดช้วยการเดวิน การสรช้างนโยบายการออกแบบเมมือง
เพมืที่อใหช้หนห่วยบรวิการและททที่อยผห่อาศนยตนนั้งอยผห่ใกลช้เคทยงกนน และการจนดสรช้างขช้อกคาหนดเพมืที่อสห่งเสรวิมสภาพแวดลช้อมในการเดวิน
รายละเอทยดดนงนทนั้

ภาพแสดงกายภาพถนนและอาคารบรวิการยห่านชานเมมืองพวิษณบุโลกททที่สงห่ เสรวิมการใชช้รถยนตค์สห่วนบบุคคล
ททที่มา: ฐาปนา บบุณยประววิตร (มทนาคม 2557)

การวางผผังยยุทธศาสตรร เพมืที่อกคาหนดใหช้เกวิดการปรนบเปลทที่ยนกายภาพเปป็นเมมืองแหห่งการเดวิน โดยการระบบุ
วนตถบุประสงคค์และเปป้าหมายในการดคาเนวินงานของทบุกหนห่วยงานใหช้จนดทคาโครงการเพมืที่อสห่งเสรวิมกายภาพตามเปป้าหมาย “การ
เปป็นเมมืองแหห่งการเดวิน” และรห่วมสรช้างปปัจจนยกระตบุช้นใหช้ประชาชนใชช้การเดวินททที่เปป็นกวิจวนตร การลดการใชช้รถยนตค์สวห่ นบบุคคล
และลดกวิจกรรมทางเศรษฐกวิจและนนนทนาการททที่ขนดแยช้งกนบการเปป้าหมายการสห่งเสรวิมการเดวิน ทนนั้งนทนั้ ยบุทธศาสตรค์เมมืองททที่สรช้าง
ขถึนั้นจะตช้องไดช้มาจากความเหห็นชอบรห่วมกนนของประชาชน ผผปช้ ระกอบการ และหนห่วยงานททที่เกทที่ยวขช้อง
การจผัดทนานโยบายการวางผผัง เพมืที่อสรช้างโอกาสใหช้ประชาชนมทความสามารถในการเขช้าถถึงแหลห่งงานและบรวิการ
สาธารณะดช้วยการเดวิน นโยบายนทนั้จะปรากฎอยผห่ในสาระสคาคนญของผนงเมมืองรวม (comprehensive plan) โดยเฉพาะอยห่าง
ยวิที่งในผนงการใชช้ประโยชนค์ททที่ดวินททที่ตช้องกคาหนดใหช้มทศผนยค์พาณวิชยกรรมผสมผสานททที่อยผห่อาศนยททที่มทความกระชนบ มทขอบเขตเนมืนั้อ
เมมืองททที่ชนดเจน และภายในศผนยค์จะตช้องผสมผสานกวิจกรรมประเภทตห่างๆ อยผห่อยห่างครบถช้วน โดยใชช้ฐานการคคานวณกวิจกรรม
ทางเศรษฐกวิจและนนนทนาการททที่ตช้องตนนั้งอยผห่ภายในศผนยค์ไมห่นช้อยกวห่ารช้อยละ 50 ทนนั้งนทนั้ เพมืที่อลดความจคาเปป็นในการเดวินทาง
ระหวห่างททที่อยผห่อาศนยกนบแหลห่งงาน และททที่อยผห่อาศนยกนบหนห่วยบรวิการพาณวิชยกรรมและบรวิการสาธารณะ หรมืออาจกคาหนดการ
วางผนงพนฒนาพมืนั้นททที่รอบสถานทขนสห่งมวลชน (TOD) เพมืที่อกระชนบรผปทรงเมมืองใหช้หนาแนห่นบรวิเวณใจกลางและรอบรนศมท หรมือ
สองขช้างถนนในพมืนั้นททที่ศผนยค์พาณวิชยกรรม หรมือการกคาหนดประเภทกวิจกรรมจคาแนกตามรายแปลงททที่ดวินหรมือสองขช้างทาง
(corridor) เพมืที่อสรช้างอนตลนกษณค์ใหช้เกวิดขถึนั้นเฉพาะสถานททที่ สคาหรนบผนงโครงการคมนาคมและขนสห่ง และผนงโครงขห่าย
การขนสห่งมวลชน จะตช้องระบบุระบบการสนญจรสทเขทยว (Green Transportation) เปป็นระบบการสนญจรหลนกของประชาชน
โดยใหช้ความสคาคนญสคาหรนบระบบการสนญจรจากมากไปหานช้อยดช้วยการเดวิน การใชช้จนกรยาน การใชช้ระบบขนสห่งมวลชน และ
การใชช้รถยนตค์สวห่ นบบุคคล และการวางแผนการลงทบุนโครงขห่ายทางเดวินใหช้เชมืที่อมตห่อกนนทนที่วทนนั้งยห่าน ชบุมชน และเมมือง ทนนั้งนทนั้เพมืที่อ
ปรนบปรบุงกายภาพเมมืองใหช้เปป็นเครมืที่องสรช้างโอกาสในการการเดวินของประชาชน

การสรร้างนโยบายการออกแบบเมพอง เพมืที่อใหช้หนห่วยบรวิการและททที่อยผห่อาศนยตนนั้งอยผห่ใกลช้เคทยงกนน อยผห่ในระยะของ
การเดวินถถึง ดช้วยการออกแบบปรนบปรบุงขนาดแปลงททที่ดวินใหช้สอดคลช้องกนบระยะการเดวินถถึง ระยะการเขช้าถถึงสถานทขนสห่งมวลชน
ตลาดสด โรงเรทยน และหนห่วยบรวิการชบุมชน การออกแบบปรนบปรบุงรผปแบบอาคาร ขนาดอาคาร ประเภทและกวิจกรรมการใชช้
อาคารททที่รวบรวมผผช้ใชช้ประโยชนค์ใหช้มทจคานวนเพทยงพอตห่อการสรช้างเศรษฐกวิจภายในพมืนั้นททที่ และสรช้างโอกาสในการเดวิน หรมือการ
ปรนบปรบุงสภาพดช้านหนช้าอาคาร กายภาพทางเดวิน ภผมวิทนศนค์ถนน และสภาพแวดลช้อมเมมืองใหช้งดงาม มทความปลอดภนย เปป็น
เครมืที่องดถึงดผดการเดวิน สห่งเสรวิมกวิจกรรมทางเศรษฐกวิจใหช้มทชทววิตชทวา และกระตบุช้นการเดวินในการสนญจรเชมืที่อมตห่อระหวห่างททที่อยบุห่
อาศนยกนบสถานททที่ทคางานและยห่านพาณวิชยกรรม

ภาพตนวอยห่างการออกขช้อกคาหนดอาคารรวิมถนน Robson ใหช้อาคารชนนั้นหนถึที่งเปป็น window display เพมืที่อสห่งเสรวิมการเดวิน
ททที่มา: ฐาปนา บบุณยประววิตร (กบุมภาพนนธค์: 2557)

การจผัดสรร้างขร้อกนาหนด เพมืที่อสห่งเสรวิมสภาพแวดลช้อมในการเดวิน เชห่น การออกขช้อกคาหนดใหช้ผลประโยชนค์
สคาหรนบการปรนบปรบุงอาคารเกห่าหรมือสภาพดช้านหนช้าอาคาร กรณทของเมมืองแวนคผเวอรค์ เจช้าของอาคารหรมือผผช้เชห่าททที่ใชช้ประโยชนค์
อาคารจะไดช้รนบการลดหยห่อนภาษทเงวินไดช้นวิตวิบบุคคลรช้อยละ 25 ระยะเวลา 2 ปปี หรมือการลงทบุนททที่กห่อสรช้างอาคารตามแบบททที่
เสนอแนะโดยเทศบาลกห็จะไดช้รนบผลประโยชนค์ดช้านภาษทเชห่นเดทยวกนบการปรนบปรบุงอาคารเกห่าเชห่นกนน หรมือการออกขช้อกคาหนด
บนงคนบประเภทกวิจกรรมตามผนงการใชช้ประโยชนค์ททที่ดวิน เชห่น ในใจกลางยห่านพาณวิชยกรรมกคาหนดใหช้ทบุกอาคารมทความกวช้างไมห่
นช้อยกวห่า 6 เมตรและมทระยะความสผงชนนั้นหนถึที่งสผงจากระดนบพมืนั้นถถึงคานชนนั้นแรกไมห่นช้อยกวห่า 4 เมตรและกคาหนดใหช้ดช้านหนช้า
อาคารชนนั้นหนถึที่งโปรห่งแสงไมห่นช้อยกวห่ารช้อยละ 70 เพมืที่อบนงคนบใหช้พมืนั้นททที่บรวิเวณดนงกลห่าวเปป็นหช้องแสดงสวินคช้า รช้านอาหาร หรมือรช้าน
คช้าบรวิการททที่แสดงผลวิตภนณฑค์เพมืที่อใหช้สภาพแวดลช้อมสองขช้างทางเตห็มไปดช้วยการจนดแสดงหนช้ารช้านหรมือ window display
เปป็นตช้น
จะเหห็นไดช้วาห่ แนวทางการสรช้างเมมืองแหห่งการเดวินนนนั้น ตช้องใชช้องคค์ประกอบการวางผนงและการออกแบบทางกายภาพเปป็นตนว
ชทนั้นคาเพมืที่อกระตบุช้น จผงใจ และบนงคนบใหช้พมืนั้นททที่วางผนงและกวิจกรรมการใชช้ประโยชนค์เปป็นไปตามแผนยบุทธศาสตรค์ สรช้างจคานวน
ประชากรในพมืนั้นททที่ใหช้เปป็นตนวขนบเคลมืที่อนระบบเศรษฐกวิจ และสรช้างความมทชทววิตชทวาใหช้กนบพมืนั้นททที่ดช้วยการเดวินของประชาชนททที่เปป็น
กวิจวนตร

ผลประโยชนรของการสรร้างชยุมชนแหห่งการเดดิน
Jeff Speck ไดช้บรรยายในงาน The CEOs for Cities conference โดยไดช้กลห่าวถถึงผลประโยชนค์และความสคาคนญในการ
พนฒนาสภาพแวดลช้อมทางเดวินเขตชช้นนในของเมมือง ไวช้ 3 ประการ ดนงนทนั้

การออกแบบปรนบปรบุงผวิวทางเดวินและทางขช้ามของเมมืองแวนคผเวอรค์เพมืที่อสรช้างความปลอดภนยสคาหรนบคนเดวิน
ททที่มา: ฐาปนา บบุณยประววิตร (กบุมภาพนนธค์: 2557)

ผลประโยชนรดร้านเศรษฐกดิจ เขาไดช้นคาผลการศถึกษาพฤตวิกรรมของคนใน Gen-M หรมือประชากรททที่มทอายบุระหวห่าง
18-24 ปปีหรมือผผช้ระหวห่างการศถึกษาระดนบปรวิญญาโทหรมืออยผห่ในชห่วงเรวิที่มตช้นทคางานซถึที่งระบบุวห่าคนใน Gen-M ตช้องการอยผห่อาศนย
ในยห่านพาณวิชยกรรม (downtown) หรมือในบรวิเวณชนนั้นในของเมมืองมากกวห่ายห่านชานเมมือง (สอดคลช้องกนบผลการววิจนยหลายๆ
ชวินั้นททที่ Smart Growth Thailand เคยนคาเสนอไปแลช้ว) เนมืที่องจากตช้องการททที่อยผห่อาศนยใกลช้เคทยงททที่ทคางาน ใกลช้เพมืที่อน ใกลช้สถาน
บนนเทวิง ใกลช้ตลาดสดหรมือรช้านคช้าปลทก ซถึที่งปปัจจนยเหลห่านทนั้จนดเปป็นเครมืที่องกระตบุช้นเศรษฐกวิจในบรวิเวณศผนยค์พาณวิชยกรรมใจกลาง
เมมือง

ผลประโยชนรดร้านสยุขภาพ เขาไดช้นคาเอาผลการศถึกษาจากหลายๆ แหลห่งททที่ยมืนยนนถถึงผลประโยชนค์จากการเดวินซถึที่ง
เปป็นกวิจกรรมทางกายททที่ชห่วยลดภาวะโรคอช้วนอนนเปป็นตช้นเหตบุของโรคภนยไขช้เจห็บตห่างๆ โดยสรบุปไดช้วห่า ในพมืนั้นททที่เมมืองททที่เนช้นการ
เดวินหรมือ walkable city จะเปป็นพมืนั้นททที่มทมลพวิษทางอากาศนช้อยกวห่าเมมืองททที่เนช้นการใชช้รถยนตค์หรมือ automobile city เชห่นเดทยว
กนบโอกาสในการเกวิดอบุบนตวิเหตบุซถึที่งเมมืองประเภทแรกมทนช้อยกวห่า
ผลดร้านสภาวะแวดลร้อม เมมืองแหห่งการเดวินจะเปป็นเมมืองททที่ประหยนดการใชช้พลนงงงาน เปป็นเมมืองททที่ลดโลกรช้อน และ
สรช้างสรรคค์สภาพแวดลช้อมททที่นห่าอยผห่

การสรร้างกายภาพเมพองเพพพื่อสห่งเสรดิมการเดดิน
Jeff Speck ไดช้แสดงบนนได 4 ขนนนั้ ในการสรช้างเมมืองแหห่งการเดวินหรมือ Walkable Cities ไวช้ดนงนทนั้
1. เมมืองควรสรช้างเหตบุแหห่งการเดวินและเหตบุแหห่งการพนฒนา เขาบอกวห่านนกผนงเมมืองไมห่ควรควิดเพทยงแคห่วาห่ จะสห่งเสรวิม
การเดวินระหวห่างบช้านไปยนงททที่ทคางานเทห่านนนั้น แตห่ตช้องใหช้ความสคาคนญกนบการปรนบเปลทที่ยนพมืนั้นททที่ททที่กห่อใหช้เกวิดความสมดบุลระหวห่าง
การเดวินกนบการใชช้งาน นนที่นกห็หมายถถึง ตช้องมทความพยายามในการสรช้างพมืนั้นททที่ใหช้เกวิดการผสมผสานการใชช้ประโยชนค์ในยห่านททที่
อยผห่อาศนย ททที่ทคางาน รช้านคช้าปลทก สถานบนนเทวิง และอมืที่นๆ ใหช้พมืนั้นททที่เหลห่านทนั้เปป็น walkable ททที่สมบผรณค์

2. สรช้างทางเดวินททที่ปลอดภนย ขช้อนทนั้มทความสคาคนญมาก แตห่มทการกลห่าวถถึงนช้อย ขนาดของแปลงททที่ดวินททที่ตช้องมทขนาดไมห่
ใหญห่เกวินไป และการเพวิที่มความปลอดภนยบนทางเดวินใหช้มากขถึนั้น
3. สรช้างทางเดวินใหช้มทความสะดวกสบาย ออกแบบสถานทจอดรถใหช้อยผห่ใจกลางของแปลงททที่ดวิน ปรนบปรบุงกายภาพ
ทางเดวินใหช้งดงามดช้วยตช้นไมช้ สวนหยห่อม และดผแลสภาพหนช้ารช้านใหช้มทความสมบผรณค์
4. สรช้างทางดวินใหห่มทความเปป็นเอกลนกษณค์นห่าสนใจ อาจจะมทความเหมมือนหรมือแตกตห่างกนนกห็ไดช้ ขถึนนั้ อยผห่กนบ
ยบุทธศาสตรค์ของเมมืองททที่ไดช้กคาหนดไวช้

สรยุป
เมมืองแหห่งการเดวินเปป็นเมมืองททที่สรช้างความปลอดภนย สรช้างเศรษฐกวิจ และสรช้างสบุขภาพททที่ดทแกห่ประชาชน การเปป็นเมมืองแหห่งการ
เดวินไดช้มาดช้วยการวางผนงและออกแบบททที่ดท เพมืที่อใหช้เกวิดโอกาสสคาหรนบประชาชนในการเลมือกระบบการสนญจรดช้วยการเดวิน
ทนนั้งนทนั้ เปป็นไปตามยบุทธศาสตรค์ททที่ประชาชน และผผมช้ ทสห่วนไดช้สห่วนเสทยรห่วมกนนสรช้างขถึนั้น
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