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101 วิธงี่ายๆที่คุณสามารถท าให้เมืองดีข้ึนได้ ตอน 4 

Along Your Route 

ตามเส้นทางของคุณ 

39. ลดความเร็วลง การลดความเร็วรถลงเพียง 5 ไมล์ต่อชั่วโมง (8กิโลเมตรต่อชั่วโมง) อาจช่วยชีวิตใครบางคนได้ 

การศึกษาอุบัติเหตุจ านวน 422 ครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับคนเดินเท้า พบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง จากรถที่ขับขี่ด้วยความเร็ว 30 

ไมล์ต่อชั่วโมง (48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) มากกว่ารถที่ขับด้วยความเร็ว 25 ไมล์ต่อชั่วโมง (40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

ถึง 2 เท่า หากขอให้เมืองของคุณใช้มาตรการจ ากัดความเร็วเหลือ 20 ไมล์ต่อชั่วโมง (32 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ใน

เขตพื้นที่หนาแน่น จะมีอัตราการรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนจากความเร็วดังกล่าวถึง 98 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 

 

ภาพการรณรงค์ให้จ ากัดความขับรถในพื้นท่ีชุมชนเหลือ 20 ไมล์ต่อช่ัวโมง เพื่อลดการเสียชีวิตของคนเดินเท้า 

ที่มา http://www.20splenty.org/ 

40. แสดงเส้นทางไปสถานท่ีส าคัญต่าง ๆในเมืองของคุณ ด้วยภารกิจที่จะท าให้ “feet on the street” มีมากขึ้น 

โครงการ Walk Your City ได้ท าให้เกิดการพูดคุยกันในชุมชนมากขึ้น ชาวชุมชนสามารถเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์สร้าง

ชุดป้ายก ากับที่ก าหนดเอง (ด้วยข้อความเช่น "เดินไปห้องสมุด 2 นาที") ส่งถึงที่พร้อมติดตั้ง แนวคิดนี้เกิดขึ้นแล้ว

ในเมืองต่าง ๆ เช่น Mount Hope, West Virginia, และ Santa Fe, New Mexico 

 



2 
 

 

ที่มา https://www.walkyourcity.org/ 

41. ท าแผนที่การเดินเท้ารอบบ้านคุณใน 40 นาที วัดระยะทางและวาดวงกลมรัศมี 2 ไมล์รอบ ๆบ้านคุณที่ซึ่งคุณ

สามารถเดินไปถึงได้ง่าย จะท าให้คุณรู้ว่ามีสถานที่หลายที่ซึ่งใกล้บ้านมากกว่าที่คุณคิด คนส่วนมากสามารถเดินได้ 

2 ไมล์ในเวลา 40 นาที และคุณมีแนวโน้มท่ีจะเดินและอุดหนุนร้านค้าบริเวณบ้านมากขึ้นด้วย 
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ที่มา http://www.walkshed.org/ 

42. อย่าลืมพื้นท่ีชานเมืองเมื่อจะสร้างทางจักรยาน การสร้างย่านพักอาศัยของคุณให้ปลอดภัยส าหรับการปั่น

จักรยานเป็นสิ่งส าคัญ แต่การเปลี่ยนมาสู่พื้นที่ชุมชนชานเมืองจะเกิดความแตกต่างมากมายในเรื่องของความ

ปลอดภัยและรูปแบบระบบคมนาคมที่กว้างมากขึ้น การริเริ่มโปรแกรมอย่าง Family Friendly Bikeways ใน 

Chicago จะช่วยให้การเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานข้ามเขตเมืองกับนอกเมืองดีขึ้น 
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ที่มา http://activetrans.org/our-work/bicycling/family-friendly-bikeways 

43. พายเรือไปท างาน Bikeshare และการนั่งจักรยานไปด้วยกันได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้ว แต่การพายเรือ

ไปท างานเป็นแนวทางใหม่อีกอย่างหนึ่ง แนวคิดเรื่องการแบ่งปันเรือคายัคที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ในมินนิอาโปลิ

สช่วยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้ผู้เดินทางระหว่างสถานีสองแห่งบนแม่น ้านี้ เนื่องจากบนท่าเทียบเรือจะเชื่อมต่อ

กับระบบ bikeshare ของเมือง จึงเป็นรูปแบบของการขนส่งในอนาคตที่ทอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไป

ท างานในตอนเช้าของคุณ 

 

http://www.curbed.com/2016/8/11/12421786/minneapolis-boat-share-sharing-economy-

kayak?platform=hootsuite 

44. ก าหนดวันปลอดรถยนต์ (car-free day) ในพื้นท่ี ทุก ๆวันที่ 22 กันยายน เมืองต่าง ๆทั่วโลกเข้าร่วมในวัน

ปลอดรถยนต์ (car-free day) ทั่วโลก น าเสนอความก้าวหน้า ความได้เปรียบของถนนที่มีโครงสร้างของทางเดิน

เท้าและเลนจักรยานที่สามารถท ากันได้ทุกพ้ืนที่ ยังไม่สายเกินไปที่จะเข้าร่วมการเฉลิมฉลองประจ าปีในปีนี้ – ทิ้ง

รถของคุณไว้ที่ท างานและเดินกลับบ้าน!ได้แล้ว - เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี 2017 ได้เลย 

หมายเหตุ - วันปลอดรถ หรือ Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี องค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะ

รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดปริมาณรถยนต์

ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลด

ปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน ้ามัน 

รวมทั้งช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง การรณรงค์จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน และทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล/ 
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45. ทาสีบนเลนจักรยานซะ แทนท่ีจะพูดถึงผลกระทบของเส้นทางจักรยานใหม่บน Macon, Georgia เครือข่าย

การสัญจรที่ Better Block ได้ด าเนินไปแล้วและได้น าวิสัยทัศน์ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยความช่วยเหลือของ 498 

cans of paint (และการสนับสนุนจากเมืองและ Knight Foundation) งานทาสีบนเลนจักรยานซึ่งได้เชื่อมโยง

เลนจักรยานที่มีอยู่เข้าด้วยกัน อาจเป็นแนวทางที่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานกับเส้นทางจักรยานของเมืองให้

เพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ- Better Block, Knight Foundation และ 498 cans of paint เป็นมลูนิธิ/องค์กรอิสระ ที่มีอาสาสมัครมาช่วย

ออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่เมืองให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น /ผู้แปล 

 

 



6 
 

46. ลองนั่งรถเมล์ " หลงเข้าไปในเมืองของคุณลองดู บ่อยครั้งที่เราหลีกเลี่ยงพื้นท่ีบางพื้นที่ อยู่แค่ภายในพื้นท่ี 

comfort zone ของเรา แต่ผู้อยู่อาศัยในเมืองที่แท้จริงควรพยายามเข้าถึงทุกพ้ืนที่ที่เราเรียกว่าบ้าน คุณจะ

ประหลาดใจที่พบว่า ความจริงแล้วมีหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยอ่านเจอ ทั้งเรื่องดีและไม่ดี " - Germane Barnes 

สถาปนิกนักออกแบบและนักวางแผนเมือง Opa-Locka มลรัฐฟลอริดา 

 

47. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร รถยนต์ที่ขับเข้าไปในเลนจักรยานหรือไม่ระวังคนที่ใช้รถสองล้อสมควรได้รับการ

กีดกันและออกใบสั่ง นักขี่จักรยานที่เพิกเฉยกับกฎไม่ได้ช่วยให้เกิดเลนจักรยานที่ดีและการบังคับใช้ที่ดีขึ้น คนเดิน

เท้าควรให้ความสนใจขณะข้ามถนนที่พลุพล่าน ทุกคน: ควรปฏิบัติตามกฎของถนน 

 

48. ขี่จักรยานไปยังส่วนอ่ืน ๆ ในเมืองของคุณ Slow Roll กลุ่มชุมชนจักรยานที่เริ่มต้นในดีทรอยต์ ได้รวบรวมนัก

ปั่นเพื่อพบปะและส ารวจพื้นที่ใหม่ ๆ ของเมือง ส่งเสริมการขี่จักรยานในละแวกพื้นทีใ่กล้เคียงใหม่ ๆรวมทั้งการ

ขยายเส้นทางจักรยานและระบบ bikeshare ลงในพื้นที่ท่ียังไม่มีอีกด้วย 

 

49. สร้างย่านท่ีเป็นมิตรกับจักรยาน เมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียไม่เพียงแต่ต้องการสนับสนุนให้นักปั่นจักรยาน

เดินทางไปยังร้านค้าและร้านอาหารในท้องถิ่นได้บ่อยครั้งเท่าน้ัน แต่ต้องการพิสูจน์ว่าคนที่ปั่นจักรยานนั้นช่วย

ธุรกิจขนาดเล็ก ๆด้วย ย่านธุรกิจที่เป็นมิตรกับจักรยานจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้นักปั่นสองล้อ เช่นที่แขวน

จักรยาน มีส่วนลดให้ และเป็นศูนย์กลางส าหรับเครือข่ายจักรยานของเมืองที่ก าลังเติบโตด้วย 

 

ภาพประกอบจาก http://www.bikelongbeach.org/bike-programs/bicycle-friendly-business-district-program/...ผู้แปล 
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50. ปกป้องเลนจักรยานของคุณด้วยต้นไม้ เมืองแวนคูเวอร์ได้ท าการป้องกันเลนรถจักรยานไว้อีกขั้นหนึ่ง โดย

ปรับเปลี่ยนเส้นทางที่ทาสีแบบทั่วไปให้เข้าไปอยู่ในแปลงต้นไม้ การใช้แปลงปลูกต้นไมแ้ทนท่ีเครื่องมือจ าพวกที่กั้น

ไม่เพียงแต่ช่วยแยกจักรยานออกจากรถได้อย่างปลอดภัย แต่ยังช่วยเพิ่มภูมิทัศน์ให้กับผู้ใช้ทุกคน 

 

 

51. เปลี่ยนป้ายรถเมล์ของคุณ เรามีป้ายเรียบ ๆ และที่นั่งรออันทีน่่าเบื่อหน่ายเหมือนป้ายรถเมล์ในเมืองทั่วไป มี

โครงสร้างอ่อนปวกเปียกด้วยวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือไม?่ โครงสร้างพื้นฐานนี้จ าเป็นต้องได้รับการอัพเกรด โดยถูก

เรียกร้องให้ด าเนินการออกแบบใหม่อย่างเด่นชัดจากกลุ่ม Bus Stop Moves ใน Cleveland โดยครอบคลุม

หลังคาและผนังของป้ายรถเมล์ด้วยค าแนะน าด้านการออกก าลังกายหรือ Ride, Rally, Ride in Memphis ซึ่งจะ

เปลี่ยนจุดหยุดรถไปเป็นศูนย์กลางการขี่จักรยานอีกด้วย 
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ภาพจาก https://www.ioby.org/project/ride-rally-ride 

 

ภาพจาก https://www.ioby.org/project/bus-stop-moves 

 

  

https://www.ioby.org/project/ride-rally-ride
https://www.ioby.org/project/bus-stop-moves
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52. สร้างสะพานด้วยตัวคุณเอง ไม่มีใครแนะน าให้คุณพยายามท าตามแบบโรเบิร์ตโมเสสเพียงอย่างเดียว (นักปฎิ

รูปเมืองที่ถูกสื่อตั้งฉายาว่า “ผู้สร้างต้นแบบ”/ผู้แปล) แต่สิ่งเล็ก ๆ ก็สร้างความแตกต่างได้ ศิลปินชาวนิวยอร์ก 

(และหัวหน้าวิศวกร) Jason Eppink มักจะเดินผ่านท่อที่มีน ้ารั่วไหลท่วมบนทางเท้าเกิดบ่อน ้าสกปรกขนาดใหญ่ 

วิธีการเยาะเย้ยของเขาก็คือการท า Astoria Scum River Bridge ทางเดินไม้ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งได้รับเงินสนับสนุน

จากชาวบ้าน และในที่สุดกส็ามารถกระตุ้นเจ้าของโครงการให้เข้ามาซ่อมท่อน ้าได้ส าเร็จ 
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ภาพจาก https://jasoneppink.com/astoria-scum-river-bridge/ 

 

53. เป็นเจ้าภาพการประกวดการสร้างต้นแบบในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม Cyclehack ทั่วโลกซึ่ง

รวบรวมนักออกแบบและนักปั่นในเมืองต่าง ๆทั่วโลก เพื่อสร้างและทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับเทคโนโลยี

จักรยานที่ดีขึ้น Transportation Camp ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อหาทางแก้ปัญหาการจราจรที่ยากล าบากมากขึ้น 

 

ภาพประกอบจาก https://twitter.com/smarterthancar 

https://jasoneppink.com/astoria-scum-river-bridge/
https://twitter.com/smarterthancar
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54. เพียงแคป่ั่นจักรยานก็พอ ใช่แล้ว,การขี่จักรยานสามารถช่วยโลกได้จริง ๆ จากการศึกษาในปี ค. ศ. 2015 ของ

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส หากมีจ านวนการใช้จักรยานในการสัญจรทั้งโลกเพียง 14 เปอร์เซ็นต์จะช่วยลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมืองถึง 50 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกภายในปี พ. ศ. 2593 และดูเหมือนจะ

เป็นไปได้ หากพิจารณาว่าครึ่งหนึ่งของการสัญจรในเมืองทั้งหมดมีระยะไม่เกินหกไมล์ ซึ่งสามารถปั่นจักรยานไป

ได้ 

 

55. จัดท าระบบ park-and-pedal (จัดที่จอดรถฟรีให้กับผู้ที่น าจักรยานใส่รถยนต์ส่วนตัวมาท างาน) David 

Montague เจ้าของ บริษัท บอสตันที่ท าจักรยานแบบพับเก็บได้ต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการปั่นจักรยานใน

พื้นท่ีที่มีการเดินทางเป็นจ านวนมาก และต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไฮบริดอันชาญฉลาด: จัดระบบจักรยานและ

ระบบรถยนต์นั่งในเมือง ระบบ Park & Pedal ของเขาซึ่งใช้ที่จอดรถและเส้นทางต่างๆที่มีอยู่เพื่อกระตุ้นให้ผู้คน

เดินทางสลับระหว่างการปั่นจักรยานและการขับขี่ ขณะน้ีมีพื้นท่ี 19 แห่งในบริเวณเมืองบอสตัน 

  

ภาพจาก https://www.parkandpedal.org/ 

Park & Pedal เป็นระบบจอดรถฟรี (ส าหรับผู้ท่ีเอาจักรยานใส่รถเพ่ือใช้ปั่นมาท างานต่อ) ที่ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก

ในการขี่จักรยานจากศูนย์กลางการจ้างงานของเมืองท าให้คุณจอดรถได้ในจุดที่ก าหนดและปั่นจักรยานไปท างาน

เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด/ผู้แปล 

 

https://www.parkandpedal.org/
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56. การว่ายน ้าในแม่น ้า ทะเลสาบ และท่าเรือท้องถิ่นก าลังเติบโตขึ้นมาในอัตราที่น่าตกใจ การจัดกิจกรรมที่ผู้คน

สามารถใช้เส้นทางน ้าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้แม้เพียงวันเดียว – จะช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณ ในเมือง

บอสตันกิจกรรมว่ายน ้าประจ าปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Charles River Swimming Club ได้ท าให้เกิดการ

สนับสนุนการฟื้นฟูบูรณะแม่น ้าท่ีเต็มไปด้วยมลพิษในขณะนี้แล้ว 

 

ที่มา http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-placemaking 

-สุรเชษฐ์ ศรีใคร-แปล 

 

http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-placemaking

