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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะเมืองน่าอยู่ของเมืองเชียงใหม่ โดยใช้เกณฑ์จากที่สอดคล้องกับการศึกษา

คุณลักษณะเมืองน่าอยู่ของ WHO ที่ได้ก�าหนดลักษณะของเมืองน่าอยู่ไว้ 10 ประการ ดังนีค้ือ 1) ระบบขนส่งสาธารณะแบบ

ประจ�าทางที่มีประสิทธิภาพ 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานและสอดคล้องกัน 3) ความหลากหลายของอาคารที่มี

ความกลมกลนืกนัทัง้อาคารเก่าและอาคารใหม่ 4) ย่านทีพ่กัอาศยักระจายตวัอยูท่ัว่เมอืง 5) ลานสาธารณะกระจายตวัอยูต่าม

ย่านส�าคัญ 6) มีเสน่ห์ดึงดูดจากผู้คนภายนอก  7) พื้นที่สีเขียว ต้นไม้ถนน สวนหลังคา 8) ระบบการสัญจรเชื่อมต่อจากเมือง

สู่ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ  9) แหล่งเพาะปลูกใกล้เมืองหรือในเมือง 10) ร้านค้าริมทางเดินเท้าและระบบการจอดรถที่มี

ระเบยีบ ซึง่การวเิคราะห์จะน�าคณุลกัษณะทัง้ 10 ประการนีใ้ห้ประชาชนของเมอืงเชยีงใหม่แสดงความคดิเหน็ว่าในปัจจบุนัเมอืง

เชียงใหม่มีคุณลักษณะของเมืองน่าอยู่เป็นอย่างไร เพื่อน�าความคิดเห็นจากประชาชนมาสรุปเป็นคุณลักษณะน่าอยู่ของเมือง

เชียงใหม่ต่อไป

Top Ten Characteristics of 
a Healthy City in Chiang Mai

Sudarat Auttarat
Social Research Institute, Chiang Mai University

Abstract 

The study has the main purpose to analyze the Characteristics of a Healthy City in Chiang Mai.  The basis of 

compliance with the Characteristics of a Healthy City by the WHO is the following 10 factors: 1) An effective public 

transport system; 2) Mixed and consistent usage of land; 3) A variety of buildings and harmony between old and 

new buildings; 4) Equally distribution of residential areas; 5) Public squares distributed along important areas; 6) 

Attractive for outsider; 7) Fill with street green area, street trees and rooftop gardens; 8) Effective transportation 

system connecting the city to the outside; 9) Increase urban farming adjacent to or  within city limits; 10) Organize 
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คุณลักษณะเมืองน่าอยู่ 10 ประการของเมืองเชียงใหม่

ความส�าคัญของงานวิจัย

ได้ด�าเนนิการริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนนุการสร้างเมืองสุข

ภาวะอย่างบูรณาการ โดยเลือกพื้นที่เมืองเชียงใหม่เป็น

โครงการน�าร่อง แนวความคิดหลักของโครงการคือ การ

รวบรวมให้ทกุภาคส่วนในพืน้ทีส่ามารถมาร่วมกนัในการคดิ 

แก้ไขปัญหา และก�าหนดทิศทางการพัฒนาของเมืองตนเอง

ได้โดยอยู่บนฐานของความรู้และวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่ในอนาคต

ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยมด้านผังเมือง โดยเครือข่ายนัก

ผังเมืองเชียงใหม่ จากงบสนับสนนุจากด�าเนนิการส�านกังาน

กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบ

ด้วย คณะนักวิจัยจากกลุ ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันวิ จั ยสั งคม มหาวิทยาลัย เชี ยง ใหม ่ ,  คณะ

สถาป ัตยกรรมศาสตร ์และการออกแบบสิ่งแวดล ้อม 

มหาวทิยาลยัแม่โจ้, คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาค

พายัพจังหวัดเชียงใหม่ และนกัวิชาการอิสระ ที่ได้รวมตัวกัน

เพือ่น�าความรูใ้นวชิาชพีทางด้านผงัเมอืงมาหาทางออกให้แก่

สังคม เพื่อเมืองเชียงใหม่ของเราพัฒนาไปในทิศทางที่ท�าให้

คนอยู่อาศัยอยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาวะดีทั้งด้านกาย จิต 

สังคม และจิตวิญญาณ ตามเจตนารมณ์ของผู้ที่อาศัยอยู่ใน

เมอืงเชยีงใหม่ ซึง่สอดคล้องกบัวธิคีดิขององค์การอนามยัโลก 

(World Health Organization หรือ WHO)

คุณลักษณะเมืองน่าอยู่ที่องค์การอนามัยโลก หรือ  WHO 

(World Health Organization) ก�าหนดไว้มีอยู่ 10 ประการ

ส�าคัญ ประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับการสัญจรทั้งภายใน

และภายนอกเมอืง คอื ระบบขนส่งสาธารณะแบบประจ�าทาง

ที่มีประสิทธิภาพ, ระบบการสัญจรเชื่อมต่อจากเมืองสู ่

ภายนอก และการมร้ีานค้ารมิทางเดนิเท้าและระบบการจอด

รถที่มีระเบียบ ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน การมีย่านที่พักอาศัย

กระจายอยู่ทั่วเมือง การมีลานสาธารณะและพื้นที่กิจกรรม

กระจายตวัอยูต่ามย่านส�าคญั การมแีหล่งเพาะปลกูใกล้เมอืง

หรือไกลเมือง และประเด็นเกี่ยวกับความสวยงามของเมือง 

ได้แก่ ความหลากหลายและกลมกลนืของอาคาร การมพีืน้ที่

สเีขยีว ต้นไม้ใหญ่ สวนหลงัคา และเสน่ห์ดงึดดูของเมอืงนัน้ๆ

ผู้วิจัยได้ประเมินสุขภาวะของเมืองเชียงใหม่ โดยให้ตัวแทน

ประชาชนชาวเชียงใหม่จ�านวน 200 คน ที่เข้าร่วมประชุม

งาน “ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมท�า น�าเมืองเชียงใหม่หื้อน่าอยู่” ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 และงานวันเปิดตัวปฎิบัติการ

เชียงใหม่เอี่ยม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 ณ ลาน

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยใช้วิธีติด

สติกเกอร์ในแต่ละประเด็นทั้ง 10 ประเด็น เป็นการให้

คะแนนว่าแต่ละประเด็นควรได้รับคะแนนเท่าไหร่ โดยให้

คะแนนจากน้อยคือ 0 ไปหามากคือ 10 คะแนน และร่วม

แสดงความคิดเห็นว่าในปัจจุบันเมืองเชียงใหม่มีคุณลักษณะ

ของเมืองน่าอยู ่เป ็นอย่างไร เพื่อน�าความคิดเห็นจาก

ประชาชนมาสรุปเป็นคุณลักษณะน่าอยู่ของเมืองเชียงใหม่ 

ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

ประเมินสุขภาวะของเมืองเชียงใหม ่ เพื่อน�ามาสรุป

คุณลักษณะน่าอยู่ของเมืองเชียงใหม่

ผลการวิจัย

จากผลการประเมินคะแนนจากตัวแทนของประชาชนชาว

เชียงใหม่เกี่ยวกับคุณลักษณะเมืองน่าอยู่ของเมืองเชียงใหม่ 

และความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันเมืองเชียงใหม่มี

คณุลกัษณะของเมอืงน่าอยูเ่ป็นอย่างไร มรีายละเอยีดดงันีค้อื

and limit existing street vendors and set up parking system.  These factors were  presented to people of this city to 

comment on how the current features of the city of Chiang Mai comply with the characteristics of a Healthy City. The 

comments from the public will then be summarized into the Characteristics of a Healthy City in Chiang Mai.
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สุดารัตน์  อุทธารัตน์ 

1. ระบบขนส่งสาธารณะแบบประจ�าทางที่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบขนส่งสาธารณะแบบประจ�าทางที่มีประสิทธิภาพ โดย

เฉพาะระบบรางไม่ว่าจะเป็นรถโดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า จะ

ช่วยให้ผูค้นเดนิทางได้สะดวกรวดเรว็ ไม่ต้องใช้รถส่วนตวั ไม่

ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ ช่วยลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน 

ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และยังช่วยชี้น�า

ทิศทางการขยายตัวของเมืองได้ เนื่องจากเมืองมักจะเติบโต

รอบๆ สถานีผู้คนสามารถเดินเท้าต่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง

ได้ และการสัญจรทางเท้ายังจะช่วยสร้างบรรยากาศให้เมือง

มชีวีติชวีาจากการทีม่ผีูค้นเดนิไปมาตามท้องถนน เกดิธรุกจิ 

ร้านค้าริมทางเท้า (ที่ไม่กีดขวางทางสัญจร)

จากความเหน็ของประชาชนส่วนใหญ่ (55.32%) ให้คะแนน 

0 ถึง 2 นับ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดใน 10 

คุณลักษณะเมืองน่าอยู่ของเมืองเชียงใหม่ โดยประชาชนได้

ร่วมแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบขนส่งสาธารณะ

แบบประจ�าทางของเมืองเชียงใหม่ ดังนีค้ือ จังหวัดเชียงใหม่

มีระบบขนส่งสาธารณะน้อย และระบบขนส่งที่มีอยู ่ใน

ปัจจบุนัไม่ค่อยมปีระสทิธภิาพ เช่น การให้บรกิารของรถแดง

มีอัตราค่าบริการที่สูงและให้บริการที่ไม่ค่อยดี คือ ไม่

สามารถเข้าถึงสถานที่ที่ผู้ใช้บริการต้องการเดินทางไปได้

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน 

การใช้พื้นที่เมืองอย่างหลากหลาย มีสิ่งจ�าเป็นพื้นฐาน เช่น 

ทีพ่กัอาศยั ร้านค้า สถานทีร่าชการ ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั 

ซึ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เอื้อให้ผู้คนเดินออกจากบ้าน

ไปสถานที่ต่างๆ สามารถพัฒนาเมืองให้หนาแน่นได้โดยไม่

ต้องลดขนาดพื้นที่ใช้สอย (แต่ลดพื้นที่สัญจรโดยรถยนต์

แทน) ท�าให้เทศบาลมีรายได้จากภาษีกิจกรรมการค้า การ

บริการเพิ่มขึ้น เมื่อถนนที่จะต้องสร้าง หรือดูแลรักษาลดลง 

ก็สามารถไปเพิ่มประสิทธิภาพบริการสาธารณะอื่นๆ แทน

ได้ นอกจากนี้ การมีย่านที่พักอาศัยแบบปะปนกันหรือมี

ละแวกชุมชนที่มีรายได้ต่างกัน ยังช่วยสร้างความเคยชินใน

การอยู่ร่วมกัน เกิดความกลมกลืนในสังคม

จากความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ 

(70.75%) ให้คะแนน 3 ถึง 6 นับว่าเมืองเชียงใหม่มีการ

ใช้ที่ดินแบบผสมผสานอยู่ โดยประชาชนได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็นเพิ่มเติม ดังนีค้ือ ถ้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม

ผสานมากเกินไป อาจจะท�าให้ชาวบ้านเดือดร้อน เช่น การ

สร้างหอพกัโดยไม่ค�านงึถงึทีจ่อดรถ และผูอ้าศยัอยูใ่นหอพกั

ส่งเสียงดังในเวลากลางคืน ตัวอย่างเช่นย่านนิมมานเหมินท์

ระบบขนส่งสาธารณะแบบประจ�าทางที่มีประสิทธิภาพ
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3. ความหลากหลายของอาคาร 

ในช่วงห้าสบิปีทีผ่่านมา การปรบัปรงุเมอืงโดยการรือ้อาคาร

เก่าออกเพื่อสร้างอาคารใหม่ และการสร้างย่านที่พักอาศัย

ในแถบชานเมือง ได้ปรากฏผลแล้วว่าไม่สามารถสร้างเมือง

น่าอยู่ขึ้นมาได้ เมืองที่มีชีวิตชีวาย่อมมาจากย่านที่มีความ

หลากหลาย การผสมกันของอาคารที่มีอายุ สภาพกายภาพ 

และขนาดที่แตกต่างกัน ช่วยสร้างความน่าสนใจให้แก่เมือง 

อาคารเก่าสภาพทรดุโทรมจะเป็นทีก่่อให้เกดิการลงทนุใหม่ๆ 

ในอนาคต ในขณะทีอ่าคารใหม่จะเริม่ธรุกจิได้ทนัท ีนอกจาก

นี้ ยังท�าให้เกิดย่านเมืองที่หลากหลาย ผสมผสานกันในเชิง

เศรษฐศาสตร์ ที่ทุกคนสามารถใช้งานหรืออยู่อาศัยร่วมกัน

ได้

จากความเหน็ของประชาชนส่วนใหญ่ (86.83%) ให้คะแนน 

3 ถึง 8 และประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ดังนีค้ือ ในอดีตอาคารบ้านเรือนของคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่

ประกอบด้วยไม้เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ได้รับการอนุรักษ์เท่าที่

ควร จะมีเพียงวัดเท่านัน้ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ส่วนความ

หลากหลายของอาคารมาจากการทีค่นต่างถิน่เข้ามาซือ้ทีเ่พือ่

ประกอบธุรกิจ บางธุรกิจส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่

ท�าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานออกจากเมือง

ความหลากหลายของอาคาร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน 
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4. ย่านที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ทั่วเมือง 

การสร้างเมืองหรือปรับปรุงเมืองที่ผ่านมามักจะสร้างย่าน

ทีพ่กัอาศยัย่านการค้า และย่านการท�างาน แยกออกจากกนั

โดยเด็ดขาด ท�าให้ผู้คนต้องเดินทางไปมา พึ่งพารถยนต์ ใน

ช่วงเวลาเร่งด่วนเกิดปัญหาการจราจรติดขัด และบางช่วง

เวลามีผู้คนหนาแน่น บางช่วงเวลาแทบไม่มีคน เมืองน่าอยู่

ควรจะมีการใช้งานพื้นที่เมืองตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจาก

การมีย่านที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ทั่วไป จากนัน้ก็จะมีร้าน

ค้าต่างๆ ตามมา ส่วนย่านกลางเมืองที่มีชีวิตชีวาก็มาจาก

การมีแหล่งที่ท�างานปะปนกับบรรดาร้านค้าและที่พักอาศัย 

และจากความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ (70.20%) ให้

คะแนน 5 ถึง 8 

5. ลานสาธารณะ (ข่วง) กระจายตัวอยู่ตามย่าน
ส�าคัญ

เมืองน่าอยู่ควรมีพื้นที่สาธารณะหลากหลายขนาด กระจาย

ตัวอยู่ทั่วเมือง เป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ เข้ามาใช้

งานได้อย่างสะดวกใจเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาทีต้่องการ เป็น

แหล่งพบปะของผู้คนทุกระดับ ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ใช้

ชวีติเมอืงได้อย่างอสิระ เมือ่มผีูค้นออกมาใช้ชวีตินอกอาคาร

บ้านเรือนก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ มีการพบปะพูดคุยกันช่วยลด

โอกาสในการก่ออาชญากรรม โดยควรเป็นลานสาธารณะ 

หรือลานเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างสะดวกโดยการเดินเท้า 

และจากความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ (70.45%) ให้

คะแนน 1 ถึง 5 

ย่านที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ทั่วเมือง 

ลานสาธารณะ (ข่วง) กระจายตัวอยู่ตามย่านส�าคัญ
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6. มีเสน่ห์ดึงดูดจากผู้คนภายนอก

เมืองน่าอยู่ควรจะดึงดูดผู้คนจากที่อื่นเข้ามา ทั้งเพื่อท�างาน 

เรียนหนงัสือ หรือ อยู่อาศัย รวมทั้งการที่ผู้คนในเมือง เดิน

ทางออกไป ย้ายไปอยู่ที่อื่น ท�าให้มีการเคลื่อนย้ายของผู้คน 

เมืองมีการเคลื่อนไหว ตื่นตัว มีชีวิตชีวา ท�าให้มีความหลาก

หลาย เกดิการผสมผสาน เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั

จากความเหน็ของประชาชนส่วนใหญ่ (72.20%) ให้คะแนน 

8 ถึง 10 และประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ดังนีค้ือ เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่

หลากหลายและมศีลิปวฒันธรรมเก่าแก่ มเีอกลกัษณ์ล้านนา 

รวมถึงมีภาษาพูดที่ไพเราะ อ่อนหวาน ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส 

จึงท�าให้เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจคนภายนอกให้มาเที่ยวชม 

7. พื้นที่สีเขียว ต้นไม้ถนน สวนหลังคา 
 

สีเขียวช่วยสร้างบรรยากาศเมืองให้น่าอยู่ มีชีวิตชีวา ต้นไม้

และสวนจะช่วยประหยดัพลังงาน ดูดสารพษิ ผลติออกซิเจน 

ลดโลกร้อน สร้างความสมดุลของสภาพอากาศ สร้างความ

ร่มรื่น ส่งเสริมบรรยากาศเมืองให้รื่นรมย์ เป็นแหล่งอาศัย

ของนกและสตัว์อืน่ๆ สวนบนหลงัคาช่วยเป็นฉนวนกนัความ

ร้อน และยังสามารถเป็นที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานได้ 

จากความเหน็ของประชาชนส่วนใหญ่ (82.71%) ให้คะแนน 

มีเสน่ห์ดึงดูดจากผู้คนภายนอก

พื้นที่สีเขียว ต้นไม้ถนน สวนหลังคา 
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1 ถึง 3 และ 5 ถึง 7 และประชาชนได้ร่วมแสดงความคิด

เห็นเพิ่มเติม ดังนีค้ือ เชียงใหม่มีพื้นที่สีเขียวมากอยู่แล้วแต่

สิ่งที่ขาด คือ สวนสาธารณะเพื่อให้คนมาพักผ่อนและท�า

กิจกรรมต่างๆ ได้ และได้เสนอให้มีการปลูกดอกไม้รอบ

คูเมือง รวมถึงการปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพื่อ

เพิ่มเสน่ห์ให้เมืองเชียงใหม่

8. ระบบการสัญจรเชื่อมต่อจากเมืองสู่ภายนอกที่
มีประสิทธิภาพ

เมืองน่าอยู่ควรมีการสัญจรด้วยระบบราง หรืออย่างน้อยก็

ระบบขนส่งมวลชนแบบประจ�าทางเชือ่มต่อย่านใจกลางเมอืง

ไปยังสถานขีนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน ที่ท�าให้ผู้คนไม่ต้อง

ใช้รถยนต์ในการเดนิทาง เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบั

คนเมอืงลดการพึง่พายานพาหนะ มกีารเชือ่มต่อกนัของการ

เดินทางประเภทต่างๆ อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ การ

เดินทางระหว่างจังหวัดในระยะที่ไม่ไกลมากควรถูกแทนที่

ด้วยรถไฟความเร็วสูง

จากความเหน็ของประชาชนส่วนใหญ่ (41.67%) ให้คะแนน 

0 ถึง 3 และประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ดังนีค้ือ เชียงใหม่ยังไม่ระบบเชื่อมต่อการสัญจรอย่างเป็น

ระบบ และการเชื่อมโยงสู่ภายนอกก็ยังมีประสิทธิภาพ ต้อง

มีการพัฒนาระบบการสัญจรของเมืองเชียงใหม่อีกมาก 

 ระบบการสัญจรเชื่อมต่อจากเมืองสู่ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ

 แหล่งเพาะปลูก ใกล้เมืองหรือในเมือง 
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9. แหล่งเพาะปลูก ใกล้เมืองหรือในเมือง 

แหล่งผลิตอาหารที่ตั้งอยู่ไกลจากเมืองหรือไกลจากผู้บรโิภค 

หมายถึงการเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งและท�าให้คุณค่า

อาหาร รสชาติ ความสดใหม่ลดลง การมีแหล่งเพาะปลูกใน

เมืองจะช่วยลดภาระเหล่านี้ ใช้พื้นที่ขนาดเล็กในเมืองเป็น

แหล่งเพาะปลกู แทนทีแ่หล่งขนาดใหญ่ นอกเมอืง จะช่วยส่ง

เสรมิธรุกจิขนาดย่อม สร้างความหลากหลายของผลผลติ คน

เมืองสามารถเข้าถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ปลอดภัย 

ราคาตามจรงิ ไม่ต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรอืผ่าน

พ่อค้าคนกลาง และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพ และสร้างพื้นที่สี

เขียวในเมืองด้วย 

จากความเหน็ของประชาชนส่วนใหญ่ (47.03%) ให้คะแนน 

3 ถึง 6 และประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ดงันีค้อื เชยีงใหม่ปัจจบุนัมแีหล่งปลกูข้าวน้อยน้อยลง เพราะ

พืน้ทีส่่วนใหญ่ถกูแปลสภาพไปเป็นบ้านจดัสรร จะมกีแ็ต่เพยีง

แหล่งเพาะปลกูเป็นพชืผกัในอ�าเภอสนัทรายทีอ่ยูห่่างจากใน

เมืองเชียงใหม่ประมาณ 20 กิโลเมตร 

10. ร้านค้าริมทางเดินเท้า และระบบการจอดรถ
ที่มีระเบียบ

เมืองที่มีการสัญจรทางเท้ามากขึ้นจะยิ่งท�าให้เมืองมีสุขภาพ

ดขีึน้ การมร้ีานค้าตัง้อยูร่มิทางเดนิเท้าโดยไม่เกะกะกดีขวาง

พืน้ทีท่างเดนิ จะช่วยดงึดดูให้ผูค้นเดนิเท้า เอือ้ให้ผูค้นพบปะ

กนั ในขณะทีร้่านค้าทีอ่ยูก่บัลานจอดรถขนาดใหญ่จะให้ความ

รู้สึกว่าอยู่ไกลจากพื้นที่เมือง และสร้างเงื่อนไขในการใช้

รถยนต์ ในส่วนของทีจ่อดรถนัน้ควรอยูใ่นบรเิวณทีไ่ม่โดดเด่น 

ไม่เน้นความส�าคัญ แทรกตัวอยู่ระหว่างอาคารสิ่งก่อสร้าง 

หรืออยู่ใต้ดิน และควรหลีกเลี่ยงลานจอดรถขนาดใหญ่ เพื่อ

ไม่ให้ไปแบ่งแยกพื้นที่เมือง หรือกีดขวางการสัญจรทางเท้า 

จากความเหน็ของประชาชนส่วนใหญ่ (63.92%) ให้คะแนน 

0 ถึง 3 และประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ดังนีค้ือ ควรมีการสร้างตึกส�าหรับจอดรถจะช่วยแก้ปัญหา

การจอดรถไม่เป็นระเบียบ และอยากให้เทศบาล ต�ารวจ

จราจรและเทศกิจร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทางเท้า 

การจอดรถไม่เป็นระเบียบ โดยก�าหนดข้อปฏิบัติและความ

รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาการเลี่ยงความรับผิดชอบ

ร้านค้าริมทางเดินเท้า และระบบการจอดรถที่มีระเบียบ
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สรุปผลการวิจัย

สรุปคุณลักษณะเมืองน่าอยู่ของเมืองเชียงใหม่ สามารถแบ่ง

กลุ่มหัวข้อเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังนีค้ือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มด้านการสัญจร 

ประชาชนแสดงคะแนนเมอืงเชยีงใหม่น้อยในประเดน็เหล่านี้ 

ได้แก่

1. ระบบขนส่งสาธารณะแบบประจ�าทางที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ (55.32%) ให้คะแนน 0 ถึง 2 นับเป็น

ปัญหาที่รุนแรงที่สุดใน 10 คุณลักษณะเมืองน่าอยู่ของเมือง

เชียงใหม่ เพราะเมืองนี้ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่มี

ประสทิธภิาพให้บรกิารประชาชนต้องเดนิทางโดยรถส่วนตวั

2. ระบบการสัญจรเชื่อมต่อจากเมืองสู ่ภายนอกที่มี

ประสิทธิภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ (41.67%) ให้คะแนน 0 

ถึง 3 แม้จะมีคะแนนสูงกว่าข้อแรกคือระบบขนส่งสาธารณะ

แบบประจ�าทางที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็แสดงให้เห็นว่า

ประสทิธภิาพของระบบสญัจรเชือ่มต่อจากเมอืงเชยีงใหม่เป็น

ปัญหาอย่างมากของเมืองเช่นกัน

3. มร้ีานค้ารมิทางเดนิเท้า และระบบการจอดรถทีม่รีะเบยีบ 

ประชาชนส่วนใหญ่ (63.92%) ให้คะแนน 0 ถึง 3 ระบบที่

จอดรถนับเป็นส่วนส�าคัญของปัญหาการจราจรในเมือง 

เนือ่งจากในปัจจบุนัในเชยีงใหม่ใช้พืน้ผวิการจราจรเป็นพืน้ที่

จอดรถ ไม่มรีะบบการจอดรถทีเ่ป็นระเบยีบ เมือ่พจิารณาการ

ออกความเห็นทั้ง 3 หัวข้อ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการสัญจร

ในเมืองเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุดในทัศนะของชาวเชียงใหม่

กลุ่มที่ 2 กลุ่มด้านการใช้ที่ดิน 

ประชาชนแสดงความเห็นให้คะแนนเมืองเชียงใหม่อยู่ใน

ระดับปานกลางถึงปานกลางค่อนข้างต�่า ในประเด็นเหล่านี้ 

1. การใช้ประโยชน์ทีด่นิแบบผสมผสาน ประชาชนส่วนใหญ่ 

(70.75%) ให้คะแนน 3 ถงึ 6 เมอืงเชยีงใหม่ยงันบัว่ามกีาร

ใช้ทีด่นิแบบผสมผสานอยู ่แม้ว่าเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่จะ

มีประชากรลดลงมีการย้ายออกจากพื้นที่มากขึ้นในช่วงกว่า

ยี่สิบปีที่ผ่านมา

2. ลานสาธารณะและพื้นที่กิจกรรมกระจายตัวอยู่ตามย่าน

ส�าคัญ ประชาชนส่วนใหญ่ (70.45%) ให้คะแนน 1 ถึง 5 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มด้านภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว 

ประชาชนแสดงความเห็นให้คะแนนเมืองเชียงใหม่อยู่ใน

ระดับปานกลางถึงปานกลางค่อนข้างสูง ในประเด็นเหล่านี้ 

1. มพีืน้ทีส่เีขยีว ต้นไม้ใหญ่ สวนหลงัคา ประชาชนส่วนใหญ่ 

(82.71%) ให้คะแนน 1 ถึง 3 และ 5 ถึง 7 แสดงว่า

ประชาชนเห็นว่าเมืองเชียงใหม่ยังไม่ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว

และมีจ�านวนต้นไม้ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

2. ย่านที่พักอาศัยกระจายอยู่ทั่วเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ 

(70.20%) ให้คะแนน 5 ถึง 8 แสดงให้เห็นว่าการผังเมือง

ไม่ได้ถกูแบ่งเป็นย่านการใช้ทีด่นิเฉพาะแต่ละประเทศเหมอืน

ในประเทศตะวันตก

3. มีแหล่งเพาะปลูกใกล้เมืองหรือในเมือง ประชาชนส่วน

ใหญ่ (47.03%) ให้คะแนน 3 ถงึ 6 แสดงให้เหน็ว่าเชยีงใหม่

ยังคงมีพื้นที่เกษตรกระจายอยู่รอบเมือง

กลุ่มที่ 4 กลุ่มความเห็นด้านบวกเกี่ยวกับเมือง 

ประชาชนแสดงความเห็นให้คะแนนเมืองเชียงใหม่อยู่ใน

ระดับค่อนข้างสูง ในประเด็นเหล่านี้ ได้แก่

1. มีเสน่ห์ดึงดูดจากผู้คนภายนอก ประชาชนส่วนใหญ่ 

(72.20%) ให้คะแนน 8 ถึง 10 และกลุ่มรองลงไปให้

คะแนน 5 ถึง 7 อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าแม้ชาวเชียงใหม่จะ

ประเมินปัญหาความน่าอยู่ของเมืองไว้สูง โดยเฉพาะปัญหา

การจราจร ระบบรถขนส่งสาธารณะ การตดิต่อระหว่างเมอืง 

ตลอดจนปัญหาทางเดินเท้าและที่จอดรถ แต่ก็ยังเห็นว่าใน

แง่ความมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนชื่นชอบเมืองแล้วเชียงใหม่ยังมี

อยู่ไม่เสื่อมคลาย

จากการให้คะแนนของประชาชนเกีย่วกบัคณุลกัษณะเมอืงน่า

อยู่ของเมืองเชียงใหม่ จากเกณฑ์การศึกษาคุณลักษณะเมือง

น่าอยู่ของ WHO ที่ได้ก�าหนดลักษณะของเมืองน่าอยู่ไว้ 10 

ประการนัน้ พบว่าปัญหาของเมืองเชียงใหม่ที่ต้องเร่งแก้ไข

โดยด่วนเพื่อให้เมืองเป็นเมืองน่าอยู่ หรือมีสุขภาวะที่ดีคือ 
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คุณลักษณะเมืองน่าอยู่ 10 ประการของเมืองเชียงใหม่

การสัญจร ทั้งระบบขนส่งสาธารณะแบบประจ�าทางที่มี

ประสิทธิภาพ ระบบการสัญจรเชื่อมต่อจากเมืองสู่ภายนอก

ที่มีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบทางเดินเท้า และระบบการ

จอดรถที่มีระเบียบ ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านการสัญจรส่งผลก

ระทบต่อเมืองมาก เช่น เกิดปัญหาการจราจรติดขัดจากการ

ใช้รถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ให้

บรกิารอย่างทัว่ถงึทกุพืน้ที ่และยงัผลส่งเชือ่มต่อไปยงัปัญหา

อืน่ๆอกีมากมาย ซึง่ปัญหาด้านการสญัจรจงึกลายเป็นปัญหา

ใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ ดังนัน้จึงควรร่วมกันกันแก้ไขปัญหา

นีจ้ากทุกภาคส่วน
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