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เมอืงยุคหลงัการสันดาป
ของเชือ้เพลงิ

บทคัดย่อ

ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวของภาวะโลกร้อน กระบวนทัศน์การออกแบบและฟื้นฟู
เมืองด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและพัฒนาโครงข่ายทางเดินเท้าในเขตเมือง
ได้รับความสนใจจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และดูเหมือนว่าจะเป็น
คำตอบสุดท้ายสำหรับการแก้ป ัญหาการใช ้พลังงานของเมืองมหานครอย่าง
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

จากแนวความคิดของ Peter Calthorpe (1989) ในบทความ Pedestrian Pocket
แสดงให้เห็นถึงปัญหาของเมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ประสบเมื่อ 40 ปีที่แล้ว
ซึ ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาแบบเดียวกัน อันเป็นผลมาจาก
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบแบ่งย่าน และการวางโครงข่ายการคมนาคม
ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างถนนเพื่อรถยนต์มากจนเกินไป จนส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของคนในเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในบทความดังกล่าว แสดงถึงแนวทาง
การแก้ปัญหาด้วยมาตรการทางผังเมือง และการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่ง
มวลชนร่วมกับการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเดินเท้าที่สอดประสานกัน เพื่อส่งเสริมให้
เมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง เช่น การส่งเสริมการใช้ที ่ดินแบบผสมผสาน
ภายในย่าน การสร้างทางเลือกในการเดินทางย่านละแวกบ้าน หรือการจัดระบบ
ขนส่งมวลชนให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
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บทความนี้  ได้นำเอาฐานความคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับ ปัญหาและศักยภาพ
ของพื้นที่ในบริบทเฉพาะของสังคมไทย พร้อมทั้งผลการวิจัยเชิงสำรวจพฤติกรรม
การเดินเท้าของคนไทย เพื ่อเสนอแนวทางว่า กรุงเทพมหานครในอนาคตควร
วางแผนเพื ่อปรับปรุงเมืองอย่างบูรณาการ โดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น
รถไฟฟ้า ให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินเท้าของคนไทยอย่างไร และ
เส้นทางเดินเท้าแบบใดของคนไทยที่ยังขาดหายไปจากระบบและส่งผลให้ โครงข่าย
ในภาพรวมไม่สมบูรณ์

เมืองในยุค (ท่ี) เช้ือเพลิงเป็นของหาง่าย

นับตั้งแต่ Henry Ford เริ่มผลิตรถยนต์ Model T ออกวางจำหน่ายในปี ค.ศ. 1908
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ในราคา 950
ดอลลาร์สหรัฐต่อคัน และลดราคาลงมาเหลือเพียง 525 ดอลลาร์สหรัฐต่อคัน
เมื่อเริ ่มผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ. 1913 ส่งผลให้ประชาชนทั่วไป
สามารถมีรถยนต์เป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการเดินทางไปยังจุดหมายใดๆ ได้อย่าง
เป็นอิสระ จนกระทั่งมีจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ส่งผล
กระทบต่อรูปแบบการของคนเมืองจากการเดินเท้าและการใช้รถขนส่งสาธารณะ
มาเป็นการใช้รถยนต์ส่วนตัว สิ่งที่ตามมาคือการเพิ่มพื้นผิวถนน  และการขยายตัว
ของเมืองที่มีผลต่อลักษณะรูปทรงของเมืองอย่างขนานใหญ่

ปรากฏการณ์ดังกล่าว บวกกับภาวะเสื่อมโทรมของเมืองจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
เปล่ียนแนวความคิดมุมมองต่อเมือง ซ่ึงมีผลกระทบต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
แนวความคิดในการออกแบบชุมชนเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หรือยุคสมัยใหม่
(Modernism) ได้วางวิสัยทัศน์ และจินตนาการเมืองที่มีถนนทางรถวิ่งเข้าเป็นองค์
ประกอบหลักส่วนหนึ่งของเมือง เช่น แนวความคิดเรื่องเมืองยุคจักรกล หรือเมือง
แนวตั้งของ Le Corbusier ซึ่งเสนอให้สร้างระบบถนนซ้อนชั้นกันทั้งในระดับบนดิน
และใต้ดินเพื่อเชื่อมโดยตรงเข้าสู่อาคารต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารสูงโดยเฉพาะ
อาคารในย่านธุรกิจ พื้นที่ของเมืองกว่า 85% ถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรของรถ และ
พื้นที่ว่างเพื่อการพักผ่อนของคนในเมือง โดยถนนที่ได้ออกแบบไว้มีลักษณะเป็น
ตาตารางเพื่อให้รถยนต์สามารถแล่นได้อย่างสะดวก แนวความคิด Garden City ของ
Ebenezer Howard1 ที ่เสนอแนวความคิดในการกระจายพื ้นที ่ของเมืองออกไป

1 “Garden Cities of To-Morrow” (London, 1902)
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สู่เขตพืน้ทีธ่รรมชาต ิ(หรอืเขตชนบท) โดยการแบง่เมืองออกเปน็ยา่นการใชป้ระโยชน์
ที่ดินต่างๆ และกำหนดให้มีขอบคาดสีเขียว (Green Belt) ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ล้อมรอบขอบเขตเมือง แบ่งเมืองต่างๆ ออกจากกันและเชื่อมต่อถึงกันด้วยระบบถนน
และเส้นทางรถไฟ

แนวความคิดการออกแบบเมืองทั้งสองแบบเป็นแนวความคิดที่มีมุมมองแตกต่างกัน
เกิดขึ ้นในยุคใกล้เคียงกัน ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การสัญจรและมีอิทธิพลต่อการออกแบบเมืองในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อถนนเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในเมืองมากยิ่งขึ้น ถนนได้กลายเป็นพื้นที่
ทางสังคม และในขณะเดียวกันก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหากับสังคม ทำให้
พื ้นที ่สาธารณะของเมืองหายไป และทำลายพื้นที ่ส่วนบุคคลของคนในสังคมไป
พร้อมๆ กันด้วย เมื่อเมืองเริ่มขยายตัวมากยิ่งขึ้น ถนนเข้ามามีอิทธิพลต่อแนวการ
ขยายตวัของเมอืง และเขา้มามบีทบาทตอ่รปูแบบทางกายภาพของเมอืงมากยิง่ข้ึน เช่น
การวางผังของอาคาร ขนาดและความสูงของอาคาร เป็นต้น

การใชป้ระโยชนท่ี์ดินและกจิกรรมตา่งๆของเมอืง ถูกแบง่แยกและขยายตวัออกไป เช่น
ย่านที่พักอาศัยและที่ทำงานมีระยะทางห่างกันมากยิ่งขึ ้น คนนิยมออกไป อยู่ใน
ย่านชานเมืองเนื ่องจากมีความแออัดน้อยกว่า และมีลักษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าในตัวเมือง

จากลักษณะของเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ ้นส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานในการเดินทาง
และก่อมลพิษเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม และกลายเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน (Global
Warming) ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลกในวงกว้าง

Pedestrian Pockets: เรียนรู้บทเรียนและแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา

นับตั้งแต่ช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาเผชิญหน้า
กับความเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากอิทธิพลจากแนวความคิดในการออกแบบ
ชุมชนเมืองซึ่งทำให้เกิดเมืองชุมชนย่อยเล็กๆ ในย่านชานเมือง (Suburbs) การใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบแบ่งย่าน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งมีผลต่อความต้องการ
ที่อยู่อาศัย เนื่องจากสังคมอเมริกามีลักษณะการเป็นครอบครัวเดี่ยว ทำให้ความ
ต้องการด้านที่อยู ่อาศัยมีมาก ประกอบกับราคาที่พักอาศัยในย่านใจกลางเมือง
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มีราคาแพง ทำให้คนนิยมออกมาอยู่ในย่านชานเมือง และเดินทางเข้าไปทำงาน
โดยการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรและปัญหาทางด้านมลพิษ
เป็นอย่างมาก และทิ้งให้ย่านพักอาศัยเป็นพื้นที่เงียบเหงาในช่วงกลางวัน

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ Peter Calthorpe (1989) นำเสนอแนวความคิด ย่านถนน
เดินเท้า (Pedestrian Pockets) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการขยายตัวของกิจการ
และโรงงานเล็กๆ เข้าไปสู่ย่านชานเมืองที่มีราคาที่ดินต่ำ มีพื้นที่จอดรถ และแรงงาน
ที่มีราคาค่าจ้างต่ำจากเหล่าแม่บ้าน ซึ่งโรงงานต่างๆ อาศัยข้อได้เปรียบเหล่านี้
และการพัฒนาระบบการสื่อสารและคอมพิวเตอร์เพื ่อเชื ่อมต่อกับสำนักงานใหญ่
ซึ่งอาจตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง เข้ามาครอบครองพื้นที่บางส่วนในย่านชานเมือง
และเมื่อรวมกับห้างสรรพสินค้าของชุมชน โรงเรียนและย่านสาธารณูปโภคปการ
ส่วนบริการ? ของชุมชนเดิมทำให้เกิดเป็นศูนย์ธุรกิจชุมชนเล็กๆ กระจายตัวอยู่ใน
ย่านชานเมืองต่างๆ (มีลักษณะคล้ายคลึงกับศูนย์กลางเมืองที่มีการเชื่อมต่อกัน
อย่างเป็นระบบตามแนวความคิด Garden City ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการเกิดย่านถนนเดินเท้าในย่านชานเมือง (ไม่น่าจำกัดอยู่เฉพาะ
ย่านชานเมือง) โดยมีหลักการคร่าวๆ ดังนี้

ระบบของย่านถนนเดินเท้าเป็นการลดความเป็นศูนย์กลางของเมือง
โดยการเชื่อมต่อระหว่างย่านที่พักอาศัยหนาแน่นสูง ด้วยพื้นที่การค้า
เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง

ขนาดของย่านถนนเดินเท้า อยู่ในรัศมีการเดินเท้าในระยะเวลาประมาณ
5 นาที หรือประมาณ 400 เมตร โดยมีศูนย์กลางเป็นสถานีรถขนส่ง
มวลชน

ย่านถนนเดินเท้าต้องมีความสมดุลระหว่างปริมาณงานของคนในชุมชน
พ้ืนท่ีพักอาศยั และสว่นบรกิารชมุชน และมรีะบบขนสง่มวลชนทีมี่คุณภาพ
และปลอดภัย

ย่านถนนเดินเท้าต้องมีการใช้งานแบบผสมผสาน (Mixed-use) ซึ ่ง
ประกอบไปด้วยย่านที่พักอาศัย ย่านทำงาน ย่านร้านค้า สถานที่พักผ่อน
และสวนสาธารณะ โดยในย่านธุรกิจส่งเสริมให้การใช้งานอาคารในระดับ
พื้นดินเป็นร้านค้า และด้านบนเป็นพื้นที่สำนักงาน

คนในเมืองมีทางเลือกการเดินทาง เช่น สามารถเดินไปทำงานหรือซื้อของ
ที่ร้านค้าในรัศมีภายในหนึ่งช่วงสถานีของรถไฟฟ้า (หรือระบบขนส่ง
สาธารณะ) หรือสามารถใช้รถไฟฟ้าเพื่อไปทำงานใกล้สถานีอื่นๆ หรือ
ใช้ระบบรถร่วมเส้นทาง (Car pool) หรือรถยนต์ส่วนตัวก็ได้
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ระบบรถขนส่งมวลชน (ระดับรอง/ระดับย่อย) และระบบรถร่วมเส้นทาง
(Car pool) ควรมีความสัมพันธ์กับระบบรถไฟฟ้า พร้อมทั้งมีพื้นที่จอด
รถยนต์ส่วนตัว (Park-and-ride) ตามจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับคนทั่วไปในการเดินทาง และจูงใจให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง

เส้นทางเดินเท้าต้องมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ และให้เหมาะสม
กับการใช้งาน มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย

อาคารที่พักอาศัยในย่านใจกลางเมือง หรืออพาร์ทเมนต์ไม่ควรสูงเกิน
สี่ชั้นเพื่อให้คนสามารถเดินขึ้นได้ไม่ต้องใช้ลิฟท์

ในเมืองหนึ่งๆ อาจจะประกอบไปด้วยย่านดังกล่าวได้หลายจุด บางเมืองอาจมีได้ถึง
20 จดุ (อา้งองิจาก The City Reader; 474) โดยยา่นถนนเดนิเท้าจดุตา่งๆ จะเชือ่ม
ต่อกันดว้ยระบบขนสง่มวลชนแบบ Light Rail และคาดการณไ์ด้ว่าเมอืงท่ีมีการพฒันา
และฟื้นฟูตามลักษณะดังกล่าว จะสามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง
ได้กว่าครึ่งหนึ่ง

จากการศึกษาพบว่า แนวความคิด ย่านถนนเดินเท้า (Pedestrian Pockets) มี
ลักษณะใกล้เคียงกับแนวความคิด Garden City อยู่มากแต่มีการปรับประยุกต์เพื่อ
ให้เข้ากับลักษณะทางสังคมที่เปลี่ยนไป การนำแนวความคิดดังกล่าวไปใช้จะช่วยให้
สามารถรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติ ประหยัดพลังงานและทรัพยากร และส่งเสริมให้
คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางกายภาพและทางสังคม

เมืองยุคหลังการสันดาปของเช้ือเพลิง (ในบริบทเฉพาะของสังคมไทย)

The cities are allowed to change
But you are not allowed to change.

   Bertolt Brecht 2

จากการศึกษาแนวความคิด Pedestrian Pockets พบว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1950-1970 นั้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่
กรุงเทพมหานครกำลังประสบอยู่ในลักษณะเดียวกัน อันเนื่องมาจากการพัฒนา

2 Handbook for City-Dweller, 1928 อ้างอิงจาก Vidler, A. (1978) The Scene of the Street. MIT Press
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เมืองที่มีการขยายตัวตามเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และการเกิดขึ้นของหน่วยชุมชน
ในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ตามเขตชานเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้
พลังงานของเมือง และสร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างมากในปัจจุบัน
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยนำแนวความคิด Pedestrian Pockets
บางส่วนมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

เมืองยุคหลังการสันดาปของเชื้อเพลิง คือ เมืองที่ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง
ซึ ่งหมดไปกับรูปแบบการเดินทางที ่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีหัวใจสำคัญในการ
ออกแบบชุมชนเมือง คือการใช้พลังงาน (การใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน และการสันดาป
อยา่งไมส่มบรูณ)์ ใหน้อ้ยทีสุ่ด ซึง่ในปจัจบุนัภาครฐัและประชาชนทัว่ไปใหค้วามสนใจ
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
ระยะยาววิธีหนึ่ง ที่อยู่ในระบบบนสุด (โครงข่ายที่ใหญ่ที่สุด) ของการจัดการระบบ
การสัญจรของเมือง ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาระบบการสัญจรในระดับรองลงมา ที่มี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบวิถีชีวิต และกิจกรรมของคนในเมืองเช่นเดียวกัน โดยอยู่บน
พื้นฐานว่า

คนทุกคนต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางระดับ Door-to-
Door Services เพื่อจูงใจให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

การจัดระบบการสัญจรจำเป็นต้องคำนึงถึงรูปแบบวิถีชีวิต และวงจรการ
เดนิทาง (Mobility Trips) ของคนเมอืงในปจัจบุนั

โดยมีแนวความคิดดังต่อไปนี้

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการสัญจร
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น ระบบรถไฟฟ้า ให้
ครอบคลุมพื้นที่ของเมืองทั้งหมด โดยพิจารณาให้ไปถึงในกลุ่มศูนย์กลาง
เมืองย่อยที่เป็นย่านพักอาศัยหนาแน่นสูงทั้งในเมืองและย่านชานเมือง
และเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่านธุรกิจใจกลางเมือง ซึ่งบางครั้งอาจต้องควบคุม
ปริมาณรถที่เข้าออกพื้นที่ดังกล่าว เช่นพื้นที่ย่านสีลม, สาธร และถนน
พระราม 1

พัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับรอง ได้แก่ รถประจำทาง, รถร่วมเส้นทาง
(Car pool)  ให้มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์กับโครงข่ายระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทั้งหันมาใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงาน
ทดแทน เชน่ ไฟฟา้ หรอืกา๊ซธรรมชาติ
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จัดระเบียบระบบขนส่งระดับย่อย เพื่อเสริมระบบโครงข่ายการสัญจรให้
สมบูรณ์ ซึ่งจากงานวิจัยในสารนิพนธ์เรื่อง หลักการจัดลำดับศักย์ของ
โครงข่ายทางเดินเท้าในเขตเมือง กรณีศึกษา พื้นที่ย่านสุขุมวิท (พีรียา
บุญชัยพฤกษ์, 2550)3 พบว่าการสัญจรด้วยการเดินเท้าของคนไทยมี
ลักษณะเป็นการเดินเพื่อเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางรูปแบบหนึ่งไปยัง
อีกรูปแบบหนึ ่ง ไม่ใช่การเดินทางไปสู ่จ ุดหมายปลายทาง กล่าวคือ
คนไทยจะเดินเท้าในระยะสั้นๆ  โดยเฉพาะไม่นิยมเดินเท้าจากจุดขึ้นลง
ระบบขนส่งมวลชนเข้าสู่ที่พักอาศัยหรือที่ทำงาน (จุดหมายปลายทาง)
แต่มักนิยมใช้ระบบขนส่งระดับย่อย เช่น รถรับจ้าง รถแท็กซี่ และรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อเข้าสู่จุดหมายปลายทางแทน แสดงให้เห็นว่า
ระบบดังกล่าวเป็นจุดข้อต่อสำคัญในระบบการสัญจรของเมือง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการแบบ Door-to- Door Services ของคนไทย ซึ่งหากมีการ
จัดระบบที่ดีจะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวได้

พัฒนาระบบโครงข่ายทางเดินเท้าให้สมบูรณ์ โดยในสารนิพนธ์ฉบับ
เดียวกันได้ศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์และการสำรวจ เปรียบเทียบระหว่าง
ปริมาณการใช้เส้นทางเดินเท้า กับการวิเคราะห์ศักยภาพในการเข้าถึง
(Potential of accessibility) ของโครงขา่ยการสญัจร และพืน้ท่ีว่างสาธารณะ
(Transport and public open space network)  ทั้งหมดในระดับพื้นดิน
โดยครอบคลมุถึงโครงขา่ยทีย่านพาหนะ และการเดนิเท้า สามารถเขา้ถึงได้
(ในพื้นที่สาธารณะ)โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Space Syntax
และสามารถแบ่งประเภทของทางเดินเท้าในเขตเมืองได้ออกเป็น 4 ระดับ
ได้แก่ ทางเท้าที่ขนาบไปกับถนนที่เชื่อมระหว่างถนนหลักและถนนหลัก
(A) ทางเท้าที ่ขนาบไปกับถนนที่เชื ่อมต่อโดยตรงจากถนนหลัก (B)
ทางเทา้ ท่ีขนาบไปกบัถนนทีเ่ชือ่มระหวา่งถนนภายใน Block ของพืน้ที ่(C)
และทางเท้าที่เข้าสู่จุดหมายปลายทาง ซึ่งมีลักษณะเป็นปลายตัน (D)
โดยพบว่าเส้นทางเดินเท้าที่ปัจจุบันยังขาดหายไปและมีผลให้โครงข่าย
การสัญจรไม่สมบูรณ์นั้น ได้แก่ ทางเท้าแบบ C ซึ่งมีความสำคัญในระดับ
ชุมชนและย่าน มีบทบาททางด้านสังคมระหว่างคนในพื้นที่ สอดคล้องกับ
การใช้ที ่ดินย่านพักอาศัยและการค้าระดับชุมชน ส่วนทางเท้าแบบ D
นั้นแม้ว่าจะมีปริมาณการใช้งานน้อยแต่มีความจำเป็นต่อโครงข่ายใน
ภาพรวม

3 สารนิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนวความคิดด้านมาตรการทางผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-use) เพื่อสร้าง
ชีวิตชีวาให้กับเมือง และลดระยะทางในการเดินทางภายในเมือง

ปรับปรุงและพัฒนาลักษณะทางกายภาพของทางเดินเท้าในเขตเมือง
ให้มีความปลอดภยัและมคีวามสวยงาม ส่งเสริมให้เกิดเส้นทางถนนคนเดนิ
ในเขตเมอืงทีมี่ความแออดั เชน่ ยา่นการคา้ หรอื Shopping Street

ส่งเสริมให้สร้างตึกสูงในย่านธุรกิจ เพื ่อใช้พื ้นที ่ให้เต็มประสิทธิภาพ
โดยยังคงลักษณะการใช้งานแบบผสมผสาน (Mixed-use)
ภายในอาคารอยู่

ลดขนาดของ Block ของอาคารในพื้นที่เมือง (รัศมีไม่เกิน 500 เมตร)
และร่นระยะทางของถนนให้สั้นลง เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเดินเท้าจาก
ถนนด้านในออกมาสู่ถนนเส้นหลักได้

นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้นำเอาระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อลดการเดินทางออกนอกบ้าน และการขนส่งสินค้าที่ไม่จำเป็น เช่น การทำงาน
ผ่านระบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีติดตามสินค้าเป็นต้น

แนวความคิดในการออกแบบชุมชนเมืองข้างต้น มาจากพื้นฐานของแนวความคิด
Pedestrian Pockets และการออกแบบเมืองกระชับตามแนวทางของ New Urbanism
(น่าจะมีการกล่าวถึงมาก่อน) เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้พลังงานภายในเมือง
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักหนึ่งในปรากฏการณ์โลกร้อนในปัจจุบัน

นับจากมนุษย์ได้ประดิษฐ์รถยนต์ขึ ้น เป็นนวัตกรรมที่เปลี ่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน วันนี้เราอาจจะต้อง
รอการเปลี่ยนข้ามผ่านยุคของนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่นวัตกรรม
ท่ีสร้างความสะดวกสบายทีสุ่ดใหกั้บมนษุย์เหมือนดงัท่ีผ่านมา แตห่ากเปน็ส่ิงประดษิฐ์
ที ่พาเรารอดพ้นจากหายนะที่เราได้สร้างสะสมไว้มากว่าศตวรรษ และหาวิธีการ
ในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมที่มีเหลืออยู่อย่างรู้คุณค่าที่สุด

วลท่ีีวา่ “The cities are allowed to change. But you are not allowed to change.”
นั้นคงไม่สามารถทำให้เราเข้าข้างตนเองได้อีกต่อไป เพราะคงถึงเวลาแล้วที ่เรา
ต้องเปลี่ยนแปลง



75

นางสาวพีรียา  บุญชัยพฤกษ์

เอกสารอ้างอิง
พีรียา บุญชัยพฤกษ์. หลักการจัดลำดับศักย์ของโครงข่ายทางเดินเท้าในเขตเมือง กรณีศึกษา

พื้นที่ย่านสุขุมวิท, สารนิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2550.

Vidler, A. “The Scene of the Street”, In Anderson, S. (ed) On streets. Cambridge, MA: MIT Press. 1978.
pp. 29-112

Calthorpe, P. “Pedestrian Pocket”, In The City Reader. Legates and Stout (eds) New York, NY: Routledge.
1989. pp. 448-69



76

เมืองยุคหลังการสันดาป
ของเช้ือเพลิง


