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ที่มา: การบรรยายเรื่อง พัฒนา “เมือง
ส�าหรับคน” อย่างไรในสังคมอายุยืน? โดย 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อ�านวยการวิจัย และ 
คุณณชิมน ทองพฒัน์ นักวจิยั ด้านนโยบาย
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัย
เพือ่การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดย
มี ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อ�านวยการ
ศนูย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เป็น
แขกรับเชิญ ในการสัมมนาวิชาการประจ�าปี 
2562 เรือ่ง “สงัคมอายยุนื: แข่งขนั และอยูดี่
มีสุขได้อย่างไร?” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มีโอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรบัมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู้อ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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พัฒนา “เมืองส�าหรับคน” 
อย่างไร ในสังคมอายุยืน

ในปัจจบัุน สงัคมไทยก�ำลังเผชญิกับควำมท้ำทำย

ที่ส�ำคัญคือ กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรในเขตเมือง โดย

เฉพำะกำรย้ำยถิ่นที่มำกขึ้นเพื่อหำโอกำสกำรท�ำงำนใน

เขตเมือง และอำยุที่เพิ่มขึ้นของคนที่อยู่ในเมือง โดยจำก

กำรคำดกำรณ์ของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) พบว่ำ ประเทศไทยจะมีจ�ำนวน

ประชำกรสูงวัยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 51 ในปี 2561 เป็น

ร้อยละ 60 ในอีก 30 ปีข้ำงหน้ำ1 นอกจำกนี้แนวโน้มของ

ผู้สูงวัยที่อยู่ในเมืองก็จะมำกกว่ำชนบท คือที่ 10.4 และ 

7.2 ล้ำนคนตำมล�ำดับในปี 2573 หรืออำจกล่ำวได้ว่ำใน

อนำคตประชำกรในเมืองจะมีอำยุเพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำร

ย้ำยถิ่นฐำนเข้ำสู่เมืองมำกข้ึน และเม่ืออำยุเพิ่มข้ึน จึง

กลำยเป็นกำรมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นในเขตเมือง

ในสังคมอำยุยืน เมืองจึงต้องตอบโจทย์ต่อคน

ทุกวัยและส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีพลัง (Active Aging) คือ

ต้องท�ำให้ผู ้สูงวัยมีสุขภำพแข็งแรง มีส่วนร่วมในกำร

ท�ำกิจกรรมตำมควำมสนใจ รวมถึงมีควำมม่ันคงและ

ปลอดภัยในกำรด�ำรงชีวิต ท้ังนี้ เมืองที่ช่วยให้ผู้สูงวัยมี

พลังจะต้องมีพืน้ทีส่ำธำรณะเหมำะสม ทัง้ด้ำนจ�ำนวนและ

ควำมง่ำยต่อกำรเข้ำถึง เพื่อสร้ำงศักยภำพของคน เช่น 

สวนสำธำรณะ สนำมกีฬำ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หอศิลป์ 

ลำนคนเมือง ถนนคนเดิน ฯลฯ ท่ีสำมำรถเอือ้ให้บุคคลท�ำ

กิจกรรมต่ำงๆ ได้หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งกำรเป็นพื้นท่ี

ส่งเสริมสุขภำพ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ตลอดจนสังคมและ

1 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2561. กำรคำด

ประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (2553).
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วฒันธรรม นอกจำกนี ้เมืองยังต้องให้คนสำมำรถเดินเท้ำ

ได้และต้องมีระบบขนส่งสำธำรณะท่ีเอื้ออ�ำนวย เพื่อให้

เข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะเหล่ำนั้นได้เป็นอย่ำงดี 

กรณีตัวอย่างการออกแบบเมืองเพื่อคนทุกวัย
ในต่างประเทศ

การออกแบบเมืองต้องให้ความส�าคัญกับคน

กำรออกแบบเพือ่พฒันำเมืองให้ตอบโจทย์ต่อคน

ทกุวยัและเอือ้ให้คนสำมำรถใช้ชวีติได้อย่ำงมีพลัง รวมถึง

พัฒนำศักยภำพของตัวเองได้ จ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ

กับมิติมนุษย์ ดังกรณีเมืองบรำซีเลียในประเทศบรำซิล 

สะท้อนตัวอย่ำงของควำมขัดแย้งระหว่ำง “กำรออกแบบ

เมือง” และ “ควำมต้องกำรของคน” กล่ำวคอื กำรออกแบบ

เมืองไม่ได้เอื้อให้คนในเมืองสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ซึ่งแม้เป็นเมืองที่สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1956 

และได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 

ด้วยควำมสวยงำมของผังเมือง แต่กำรใช้ชีวิตของคนใน

เมืองกลับยำกล�ำบำก เนื่องจำกสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

และสถำนทีใ่นกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ อยู่ห่ำงไกลกัน ท�ำให้

ต้องอำศัยกำรเดนิทำงโดยรถเป็นหลัก อกีท้ังระบบขนส่ง

มวลชนก็ยังเข้ำถึงได้ยำก เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิต

จนเป็นเหตุให้ประชำชนต้องย้ำยออกไปอยู่นอกเมือง

การออกแบบพื้นที่สาธารณะส�าหรับคนทุกวัย

นอกจำกกำรออกแบบเมืองท่ีต้องให้ควำมส�ำคญั

กับกำรท�ำกิจกรรมที่จ�ำเป็นในชีวิตของผู้คนแล้ว เมืองยัง

ควรเอื้อให้คนสำมำรถท�ำกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพได้

เช่นกัน ดังกรณีกรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส ที่ได้พยำยำม

ลดพื้นที่ถนนส�ำหรับรถคืนให้เป็นพื้นท่ีสำธำรณะส�ำหรับ

ผู้คน เนื่องจำกร้อยละ 70 ของพื้นท่ีและเส้นทำงสัญจร

ในกรุงปำรีสเป็นกำรใช้งำนโดยรถ จึงมีกำรคืนพื้นที่ถนน

เลียบแม่น�้ำแซนให้เป็นพื้นที่สำธำรณะของผู้คน โดย

ปรับปรุงพื้นท่ีด้ำนล่ำงริมฝั่งแม่น�้ำให้เป็นพื้นที่ของถนน

คนเดินและลำนกิจกรรม อีกท้ังให้รถสัญจรได้เฉพำะ

ถนนด้ำนบน ท�ำให้ผู้คนมีพื้นท่ีในกำรท�ำกิจกรรมเพิ่ม

ขึ้น มลพิษจำกกำรใช้รถลดลง ส่งผลให้สภำพแวดล้อม

ของเมืองดีขึ้น 

กำรแก้ปัญหำรูปแบบนี้ท�ำให้คนมีคุณภำพชีวิต

ที่ดีข้ึนและส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมท่ีเพิ่มข้ึน 

อกีทัง้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในบำงคร้ัง เช่น

เดียวกับในกรงุโซล ประเทศเกำหลีใต้ ทีร่ื้อพื้นที่ทำงด่วน

เหนอืคลองชอนกเยชอง ระยะทำงประมำณ 5.8 กิโลเมตร 

ให้เป็นสวนสำธำรณะและแหล่งท่องเทีย่วส�ำหรับคนเมือง 

เปิดใช้งำนในปี ค.ศ. 2005 โดยจดัสรรพืน้ทีริ่มคลองให้คน

สำมำรถท�ำกิจกรรมได้ มีสะพำนข้ำมคลองเพื่อกำรเดินที่

สะดวก ปลูกต้นไม้ริมสองฝั่งคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ใจกลำงเมือง ท�ำให้คนในเมืองมีชีวิตชีวำมำกขึ้น ท้ังยัง

เน้นกำรเข้ำถึงด้วยกำรเดินและขนส่งสำธำรณะ ส่งผลให้

สิ่งแวดล้อมดีขึ้นทั้งน�้ำในคลองและอำกำศ สร้ำงคุณภำพ

ชีวิตให้กับคนในเมือง และสำมำรถดึงดูดผู้มำเยือนได้ถึง

วันละประมำณ 64,000 คน

นอกจำกกำรสร้ำงพื้นท่ีสำธำรณะเพื่อคนทุกวัย

แล้ว เมืองที่มีผู ้สูงวัยจ�ำนวนมำกได้เร่ิมลงทุนในพื้นที่

สำธำรณะส�ำหรับผู้สูงวัยมำกขึ้น โดยลงทุนในพื้นที่ใกล้

บ้ำนให้สะดวกต่อกำรใช้งำน ดังกรณีของกรุงปักก่ิงที่

รัฐบำลกลำงก�ำหนดให้เมืองจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ใน

สวนสำธำรณะกว่ำ 4,000 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1995 เพื่อให้ผู้สูงวัยและคนในเมืองสำมำรถท�ำกิจกรรม

ได้อย่ำงหลำกหลำย หรือกรณีของฮ่องกง ที่แม้จะมี

ข้อจ�ำกัดด้ำนพื้นท่ี แต่ปัจจุบันรัฐบำลยังสนับสนุนให้มี

พื้นท่ีสำธำรณะรองรับสังคมสูงอำยุ เช่น กำรใช้พื้นท่ีใน

บริเวณลำนมหำวิทยำลัย เป็นต้น และในอนำคต รัฐบำล

ได้วำงแผนเมืองที่น่ำอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมหนำแน่นสูง 

(Planning for a Livable High-Density City) ในแผน

พัฒนำระยะยำวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2030 เป็นต้นไป โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อบูรณำกำรพื้นที่สำธำรณะใหม่ ให้มีสภำพ

แวดล้อมทำงกำยภำพของเมืองท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำพดี
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และใช้ชีวิตอย่ำงมีพลัง (Active Lives) ด้วยกำรท�ำให้คน

สำมำรถเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะที่ออกแบบอย่ำงเหมำะสม 

และมีปฏิสมัพนัธ์ทำงสงัคมทีแ่สดงถงึกำรมีชวิีตสำธำรณะ 

(Public Life)

การออกแบบเมืองให้คนทุกวัยเดินได้

เม่ือมีสถำนที่น่ำดึงดูดให้ท�ำกิจกรรมสำธำรณะ

แล้ว กำรเข้ำถึงพื้นที่เหล่ำนั้นด้วยกำรเดินเป็นสิ่งที่เมือง

ต้องให้ควำมส�ำคัญเช่นกัน องค์ประกอบของเมืองที่น่ำ

เดินมักจะมีสถำนที่อย่ำงเช่นท่ีตั้งบริกำรขนส่งสำธำรณะ 

แหล่งจับจ่ำยใช้สอย สถำนศึกษำ แหล่งท�ำงำน พื้นที่

นันทนำกำร และสถำนที่ให้บริกำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ ตั้ง

อยู ่ในระยะที่สำมำรถเดินเท้ำถึงได้ และทำงเท้ำต้อง

มีคุณภำพ มีกำรออกแบบท่ีท�ำให้เดินได้สะดวกและ

ปลอดภยัส�ำหรับคนทกุวยั ดังกรณีประเทศทีมี่ควำมหนำ

แน่นของคนเดินเท้ำสูงอย่ำงญี่ปุ่นและฮ่องกง

ในกรณีของผู้สูงวัย นอกจำกเมืองต้องท�ำให้คน

เดินได้โดยสะดวกแล้ว ยังต้องเดินได้อย่ำงปลอดภัยด้วย 

ดังกรณปีระเทศสงิคโปร์ทีส่นบัสนนุให้ผู้สงูวยัมีสขุภำพท่ี

แข็งแรง มีควำมม่ันใจ และใช้ชีวิตได้อย่ำงอิสระในเมือง 

โดยรัฐบำลก�ำหนดให้พื้นที่ที่ผู้สูงวัยอำศัยอยู่หนำแน่น

เป็นเขต Silver Zone ซึ่งรถที่สัญจรในเขตดังกล่ำวจะ

ต้องใช้ควำมเร็วต�่ำ ท�ำให้ผู้ขับขี่รับรู้และค�ำนึงถึงคนเดิน

เท้ำ และเพิม่เวลำในกำรข้ำมถนนส�ำหรับคนเดินเท้ำ เพือ่

ให้ผู้สูงวัยเดินทำงได้ปลอดภัย ท้ังนี้ ผู้ขับขี่จะถูกปรับ

พฤติกรรมให้ลดควำมเร็วด้วยป้ำยเตือนจ�ำกัดควำมเร็ว

ไม่เกิน 40 กม./ชม. และกำรออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำน

ในกำรชะลอควำมเร็วของรถ ทั้งถนนโค้ง ถนนแคบ กำร

ติดตั้งตัวชะลอควำมเร็วบนถนน และเนินชะลอควำมเร็ว 

อีกทั้งยังออกแบบเกำะกลำงถนนให้ผู้สูงวัยได้หยุดพัก

ระหว่ำงกำรข้ำมถนน ซึง่มีพืน้ท่ีกว้ำงพอให้รถนัง่คนพกิำร

สำมำรถสวนทำงกนัได้ รวมถงึมีเคร่ืองหมำยเตอืนให้ระวงั

รถในกำรข้ำมถนน ผลของนโยบำยดังกล่ำวสำมำรถลด

อบัุตเิหตทุำงถนนลงถงึร้อยละ 75 จำกกำรก�ำหนด Silver 

Zone จ�ำนวน 15 โซนในปัจจุบัน (ณ มีนำคม ปี ค.ศ. 

2019) และวำงแผนที่จะเพิ่มพื้นที่ดังกล่ำวเป็น 50 โซน

ภำยในปี ค.ศ. 2023 

การออกแบบขนส่งสาธารณะทีเ่อ้ืออ�านวยต่อคนทกุวัย

นอกจำกกำรออกแบบให้เดนิเท้ำได้อย่ำงรำบรืน่

ปลอดภยัแล้ว เมืองยงัต้องจดับรกิำรขนส่งสำธำรณะทีเ่อือ้

อ�ำนวยให้คนทุกวัยเข้ำถึงบริกำรได้ โดยเฉพำะผู้สูงวัย 

ประเทศญีปุ่่นเป็นตวัอย่ำงของกำรช่วยให้คนสูงวัยเข้ำถงึ

ระบบขนส่งได้ โดยในอดีต ผูส้งูวยัมีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถงึ

พื้นที่สำธำรณะที่สร้ำงมำนำนซึ่งไม่ได้ออกแบบให้เข้ำใช้

พื้นที่ได้อย่ำงสะดวก ท�ำให้รัฐบำลก�ำหนดกฎหมำย Bar-

rier free ในปี ค.ศ. 2006 เพื่อก�ำหนดมำตรฐำนกำรเข้ำ

ถึงระบบขนส่งสำธำรณะ และก�ำหนดให้พื้นท่ีสำธำรณะ

สำมำรถเข้ำถึงโดยรถนั่งคนพิกำร (wheelchair) ได้ เช่น 

กำรก�ำหนดให้มีลิฟต์ทุกสถำนีขนส่งสำธำรณะ ที่จอดรถ

เฉพำะคนพกิำรและผูสู้งวยัท่ีต้องกำรพืน้ทีก่ว้ำงกว่ำปกติ 

และทำงลำดเข้ำอำคำรส�ำหรับรถนั่งคนพิกำร เป็นต้น 

ทัง้นี ้ทำงเข้ำของพืน้ทีส่ำธำรณะต่ำงๆ ต้องออกแบบให้มี

สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเหล่ำนี ้ไม่ว่ำจะเป็นกำรก่อสร้ำงท่ี

แล้วเสร็จก่อนมีกฎหมำยหรือกำรก่อสร้ำงในอนำคต โดย

รัฐบำลเป็นผู้สนับสนุนในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

พร้อมทั้งก�ำหนดให้ทุกฝ่ำย ทั้งภำครัฐ เอกชนผู้ประกอบ

กำร เอกชนเจ้ำของอำคำร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอื่นๆ 

ต้องร่วมกันสร้ำงกำรเข้ำถึงพืน้ท่ีสำธำรณะตำมกฎหมำย

ก�ำหนด นอกจำกนี ้ญีปุ่่นยงัใช้เทคโนโลยเีพือ่จดัสรรระบบ

ขนส่งสำธำรณะให้ผู้สูงวัย ทั้งนี้ ระบบที่เอื้อให้ผู้สูงวัยเข้ำ

ถึงสถำนที่ได้ดีคือระบบขนส่งส่วนบุคคลหรือแท็กซี่แบบ 

Door to Door โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองชิงำ

ซำกิได้จ้ำงเอกชนเพื่อให้บริกำร Shared Taxi ผ่ำนแอป

พลิเคชันที่สำมำรถให้บริกำรรับ-ส่งผู้สูงวัยได้ตำมจุดที่

ต้องกำร ท�ำให้สำมำรถเดินทำงได้พร้อมกันในครำวเดียว 

ค่ำโดยสำรจึงถูกกว่ำกำรใช้บริกำรด้วยรถแท็กซี่ปกติ 
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เมืองของประเทศไทยเอื้อให้คนทุกวัยใช้
ศักยภาพได้เต็มที่เพียงใด?

ตัวอย่ำงของเมืองต่ำงๆ ข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ 

เมืองทีจ่ะช่วยให้ผู้สงูวยัมีพลงั คือ เมืองทีมี่พืน้ท่ีสำธำรณะ

เหมำะสม สำมำรถเดินเท้ำได้ และมีขนส่งสำธำรณะ

ท่ีเอื้ออ�ำนวย กรณีศึกษำของประเทศไทยคร้ังนี้ เลือก

กรุงเทพมหำนครเป็นกรณีศึกษำส�ำหรับเมืองใหญ่ในกำร

พิจำรณำประเด็นเหล่ำนี้ ซึ่งสำมำรถอนุมำนได้ว่ำปัญหำ

และอุปสรรคต่ำงๆ มีโอกำสเกิดขึ้นกับเมืองหลักในแต่ละ

ภูมิภำคของประเทศได้เช่นกัน 

กรณีศึกษำกรุงเทพมหำนคร พบว่ำเมืองยังไม่

สำมำรถตอบสนองต่อกำรเป็นสังคมอำยุยืน สังเกตได้

จำกกำรเข้ำถึงโรงพยำบำลที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมจ�ำเป็น

ของคนทุกวัย โดยเม่ือพิจำรณำต�ำแหน่งที่ตั้งของโรง

พยำบำลในพื้นทีก่รงุเทพฯ2 พบว่ำส่วนใหญ่กระจกุตวัอยู่

2 จำกชุดข้อมูลพ้ืนฐำนเชิงพื้นที่ด ้ำนเส ้นทำงคมนำคม (Transport  

Fundamental Geographic Data Set: Transport FGDS) ปี 2554

บริเวณใจกลำงเมือง และกระจำยตวัอย่ำงเบำบำงบริเวณ

ชำนเมืองโดยเฉพำะพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก (รูปที่ 

1) นอกจำกนี ้หำกพจิำรณำระยะเวลำเดินทำงด้วยรถยนต์

ในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็น โดยอ้ำงอิงจำกแบบจ�ำลอง

สภำพกำรจรำจรของ Google Maps ยังพบว่ำร้อยละ 22.5 

ของพืน้ทีก่รุงเทพฯ ต้องใช้เวลำเดินทำงไปยังโรงพยำบำล

ที่ใกล้ที่สุดเกินกว่ำคร่ึงชั่วโมง ซึ่งสะท้อนว่ำปัญหำกำร

จรำจรติดขัดเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรรักษำ

อย่ำงเร่งด่วนโดยเฉพำะที่อำศัยอยู่ชำนเมือง และต่อผู้สูง

วัยซึ่งจ�ำเป็นต้องเดินทำงไปโรงพยำบำลมำกกว่ำคนวัย

อื่น อีกทั้งยังสะท้อนภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้

ป่วยจำกระยะเวลำในกำรเดินทำงที่นำนขึ้นอีกด้วย

พื้นท่ีสีเขียวเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เมือง

เป็นมิตรกับคนทุกวัย ช่วยให้คุณภำพอำกำศดีข้ึน และ

ท�ำให้สุขภำพของคนดีขึ้น จำกกำรวิเครำะห์กำรเข้ำถึง

สวนสำธำรณะในพื้นท่ีกรุงเทพฯ3 พบว่ำมีเพียงร้อยละ 

3 วิเครำะห์ต�ำแหน่งสวนสำธำรณะและโครงข่ำยถนน ผ่ำนเครื่องมือจำกระบบ

สำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS)

รูปที่ 1 ระยะเวลาเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็น

ที่มำ: วิเครำะห์จำกข้อมูลพื้นฐำนเชิงพื้นที่ด้ำนเส้นทำงคมนำคม ปี 2554
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19.4 ของพื้นที่ทั้งหมดที่สำมำรถเข้ำถึงสวนสำธำรณะได้

ในระยะ 1,500 เมตร (รูปที่ 2) และเมื่อวิเครำะห์ร่วมกับ

ข้อมูลควำมหนำแน่นประชำกรในแต่ละพืน้ที ่พบว่ำพืน้ที่

ดังกล่ำวรองรับประชำกรเพียง 1.5 ล้ำนคน (ร้อยละ 28 

ของประชำกรทั้งหมด) และรองรับผู้สูงวัย 3.1 แสนคน 

(ร้อยละ 31 ของผูสู้งวัยในกรุงเทพฯ) จงึเหน็ได้ว่ำกำรเข้ำ

ถึงสวนสำธำรณะในบริเวณท่ีอยู่อำศัยยังเป็นสิ่งท่ีท�ำได้

ยำก และประชำกรส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ด้วย

กำรเดิน สอดคล้องกับผลกำรส�ำรวจโดยคณะผู้วิจัยเกี่ยว

กับสถำนท่ีประจ�ำในกำรท�ำกิจกรรมของผู้สูงวัยที่มีอำยุ

ในช่วง 60-80 ปี ท่ีพบว่ำเป็นห้ำงสรรพสินค้ำสูงถึงร้อย

ละ 43 ในขณะที่สวนสำธำรณะมีเพียงร้อยละ 8 อย่ำงไร

ก็ตำม แม้ปัจจัยด้ำนสภำพอำกำศมีส่วนท�ำให้คนเลือกท�ำ

กิจกรรมที่ห้ำงสรรพสินค้ำมำกกว่ำ แต่กำรส่งเสริมให้คน

หนัมำใช้สวนสำธำรณะในกำรออกก�ำลังกำยสร้ำงสุขภำพ

ที่ดีและไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย เป็นสิ่งที่ควรให้ควำมส�ำคัญ 

โดยเฉพำะเม่ือเข้ำสู่สังคมสูงวัย โดยควรจัดให้มีอุปกรณ์

และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมรองรับ เช่น ม้ำนั่ง 

เครื่องมือออกก�ำลังกำยส�ำหรับผู้สูงวัย ฯลฯ

นอกจำกพื้นที่สีเขียวแล้ว พื้นที่สำธำรณะอ่ืนๆ 

ที่ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงละคร 

ศูนย์แสดงสินค้ำ ฯลฯ ก็ยังกระจุกตัวอยู่ในใจกลำงเมือง

เช่นกัน โดยร้อยละ 78 ของสถำนที่ดังกล่ำวตั้งอยู่ภำยใน

พื้นท่ีวงแหวนรัชดำ ท�ำให้คนท่ีอยู่นอกวงแหวนรัชดำมี

โอกำสใช้งำนสถำนที่เหล่ำนี้ได้น้อย ในขณะท่ีห้ำงสรรพ

สินค้ำมีกำรกระจำยตัวไปตำมรอบเมืองมำกกว่ำ ทั้งนี้ มี

เพียงร้อยละ 31 ของห้ำงสรรพสินค้ำที่อยู่ภำยในพื้นที่

วงแหวนรัชดำ โดยเขตที่มีผู้สูงวัยอยู่หนำแน่นมีโอกำส

ใช้งำนได้ทุกพื้นที่ ข้อมูลดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งที่สำมำรถ

อธิบำยควำมนิยมในกำรท�ำกิจกรรมท่ีห้ำงสรรพสินค้ำ

ของคนทุกวัย 

นอกจำกอุปสรรคด้ำนที่ตั้งของสถำนท่ีในกำร

ท�ำกิจกรรมท่ีท�ำให้กำรเข้ำถึงท�ำได้ยำก โดยเฉพำะเม่ือ

สถำนท่ีเหล่ำนั้นไม่อยู่ในระยะท่ีเดินถึงได้ คุณภำพของ

ทำงเดินเท้ำก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคต่อกำรเดินของคนทุก

วยั เม่ือพจิำรณำข้อมูลคุณภำพทำงเท้ำ หรอื Walkability 

รูปที่ 2 การเข้าถึงสวนสาธารณะในระยะ 1,500 เมตร

ที่มำ: วิเครำะห์จำกข้อมูลพื้นฐำนเชิงพื้นที่ด้ำนเส้นทำงคมนำคม ปี 2554
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Score4 ท่ีจดัท�ำโดยศนูย์ออกแบบและพฒันำเมือง (Urban 

Design and Development Center: UddC) พบว่ำ ร้อยละ 

77 ของทำงเท้ำในกรุงเทพฯ มีคุณภำพปำนกลำงเท่ำนั้น 

คือได้คะแนนเฉลี่ย 18 จำกคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดย

ควำมปลอดภัยและกำรมีอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกมี

คะแนนต�่ำที่สุด

นอกจำกกำรเข้ำถึงด้วยกำรเดินเท้ำแล้ว กำร

เข้ำถึงสถำนที่ต่ำงๆ ด้วยระบบขนส่งสำธำรณะเป็นสิ่ง

ที่เมืองต้องให้ควำมส�ำคัญ จำกกำรวิเครำะห์กำรเข้ำถึง

ระบบขนส่งสำธำรณะ ท้ังระบบรถไฟฟ้ำและรถโดยสำร

ประจ�ำทำงในกรุงเทพฯ พบว่ำ มีเพียงร้อยละ 24 ของ

พื้นท่ีกรุงเทพฯ ที่สำมำรถเดินเท้ำไปยังระบบขนส่ง

สำธำรณะได้ในระยะ 500 เมตร และเมื่อพิจำรณำควำม

หนำแน่นของประชำกรในแต่ละพื้นที่พบว่ำ ระบบขนส่ง

สำธำรณะสำมำรถรองรับประชำกรได้เพียง 1.92 ล้ำน

คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นผู้สูงวัย 4.01 แสนคน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 39 ของประชำกรผู้สูงวัยทั้งหมดที่อำศัยอยู่ใน

พื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นอกจำกปัจจัยเชิงพื้นที่แล้ว ยังพบ

ว่ำมีสถำนีรถไฟฟ้ำเพียงบำงแห่งเท่ำนั้นท่ีมีลิฟต์และมี

ทำงลำดทุกทำงขึ้น-ลงเพื่อรองรับผู้สูงวัยและผู้พิกำร รถ

โดยสำรชำนต�ำ่ทีมี่ทำงลำดส�ำหรับรถเขน็ก็มีสดัส่วนเพยีง

ร้อยละ 30 ของรถโดยสำรทั้งหมดที่ให้บริกำรในปัจจุบัน 

และป้ำยรถโดยสำรประจ�ำทำงส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถ

รองรับรถโดยสำรชำนต�่ำได้

เม่ือทำงเลือกในกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่ง

สำธำรณะยงัจ�ำกัดและมีอปุสรรค กำรเดินทำงด้วยรถยนต์

ส่วนบุคคลและรถจักรยำนยนต์จึงเป็นทำงเลือกท่ีจ�ำเป็น 

แต่กำรเดินทำงด้วยรูปแบบดังกล่ำวกลับเพิ่มควำมเสี่ยง

ต่อกำรเสียชีวิต โดยเฉพำะกับผู้สูงวัย จำกกำรวิเครำะห์

ข้อมูลกำรเสยีชวิีตจำกอบัุตเิหตทุำงถนนของไทยทีบู่รณำ

กำรโดยกรมควบคุมโรคและข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ พบว่ำ

สัดส่วนกำรเสียชีวิตต่อประชำกรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี 

4 ภำยใต้กำรศึกษำโครงกำร “เมืองเดินได้เมืองเดินดี” (Goodwalk) โดย 

UddC สนับสนุนโดยส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

โดยในปี 2554 สดัส่วนกำรเสยีชวีติต่อจ�ำนวนประชำกรอยู่

ทีร้่อยละ 9.4 และเพิม่สงูขึน้จนถึงร้อยละ 16.8 ในปี 2560 

โดยตัวเลขดังกล่ำวสูงกว่ำสัดส่วนผู้สูงวัยต่อประชำกร

ทั้งหมดซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 15.8 แสดงให้เห็นถึงควำมเส่ียง

จำกอุบัติเหตุทำงถนนที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงวัย โดยร้อยละ 

61.54 ของผู้สูงวัยที่เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนมี

สำเหตุเกี่ยวข้องกับกำรใช้รถจักรยำนยนต์

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

จะเห็นได้ว่ำกรุงเทพฯ ยังไม่สำมำรถตอบโจทย์

กำรใช้ชีวิตของคนทุกวัยและไม่ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีพลัง 

(Active Aging) ทั้งจำกพื้นที่สำธำรณะที่ยังไม่ครอบคลุม

และเข้ำถึงได้ยำก ทำงเท้ำทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรเดิน และ

ระบบขนส่งสำธำรณะที่ครอบคลุมเพียงบำงพื้นที่และไม่

เอือ้ให้คนทกุวยัสำมำรถใช้งำนได้ รฐับำลจงึควรสนบัสนนุ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรเพิ่มพื้นท่ีสำธำรณะ

และออกแบบกำรเข้ำถึง ทั้งด้วยกำรเดินเท้ำและระบบ

ขนส่งสำธำรณะที่เอื้อต่อผู้สูงวัยและผู้ใช้รถเข็น พร้อม

ทัง้ส่งเสริมกำรเดินเท้ำและลดบทบำทของรถยนต์ในย่ำน

ที่มีผู้สูงวัยพักอำศัย และจัดให้มีบริกำรขนส่งสำธำรณะ

ส�ำหรับผู้สูงวัย

นอกจำกนี้รัฐบำลควรผลักดันให้ทุกภำคส่วน

มีบทบำทในกำรเพิ่มพื้นที่สำธำรณะและเพิ่มกำรเข้ำ

ถึง พร้อมทั้งก�ำหนดให้ผู้ประกอบกำรรถไฟฟ้ำและรถ

โดยสำรประจ�ำทำง ตลอดจนเจ้ำของอำคำรและสถำนท่ี 

สร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้บริกำรให้กับ

ผู้สูงวัย สนับสนุนให้ภำคประชำสังคมผลักดันด้ำนสิทธิ

ในกำรมีพื้นท่ีสำธำรณะของประชำชน และส่งเสริมให้

เอกชนร่วมพัฒนำพื้นท่ีสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์ เพื่อให้

กรุงเทพมหำนครเข้ำใกล้กำรเป็นเมืองส�ำหรับสังคมอำยุ

ยืนมำกยิ่งขึ้น


