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Orlando Experiments with Temporary Road Diets 

เมือง Orlando ทดลองใชก้ารลดขนาดถนนชั่วคราว 

*** บทความเมื่อ มีนาคม 2018 

 

City of Orlando using temporary interventions to study long-term enhancements to pedestrian 

and bike infrastructure.  

เมือง Orlando ก ำลังทดลองใช้การแทรกแซงถนนชั่วคราว เพ่ือศึกษำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับคน

เดินเท้ำและจักรยำนในระยะยำว 
 

*** ออร์แลนโด เป็นเมืองในเคานต์ี้ออร์เรนจ์ รัฐฟลอรดิา ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ตอนกลางของรฐัฟลอริดา มเีขตเมืองใหญ่

เป็นอันดับที่สามของรัฐ รองจากไมแอมีและแทมปา ตัวเมืองมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 6 ของรัฐฟลอริดา และเป็นอันดับที่ 85 

ของสหรัฐอเมริกา /วิกิพีเดยี 
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ต้นเดือนที่ผ่ำนมำ (มีนำคม 2018) เจ้ำหน้ำที่ออร์แลนโดจะทดสอบแนวคิดเรื่อง “กำรลดขนำดถนน” ระยะทำง

ครึ่งไมล์ชั่วครำว ตำมถนน Curry Ford จำกถนน S. Bumby ไปทำงทิศตะวันออกจนถึงถนน S. Crystal Lake 

Drive กำรทดลองในยุทธวิธีนี้จะใช้เวลำสี่สัปดำห์ ในช่วงเวลำนั้นเจ้ำหน้ำที่ของเมืองจะท ำกำรวิเครำะห์ตำมทำงเดิน

เพ่ือหำกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยควำมหวังที่จะใช้ข้อมูลนี้เพ่ือกำรออกแบบรูปร่ำงถนนที่ถูกลดขนำด

ลงแบบถำวรในอนำคตอันใกล้นี้ ในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรนี้ เมือง Orlando จะเสนอให้ลดเลนทำงสัญจร

และเพ่ิมเลนจักรยำนในทั้งสองทิศทำงรวมทั้งกำรติดตั้งทำงข้ำมใหม่ด้วย 

 
Image: City of Orlando 

 

โครงกำรนี้เป็นผลมำจำกกำรมีส่วนร่วมของเมืองในโครงกำร Safe Streets Academy ของ Smart Growth 

America ซึ่งเป็นโครงกำรควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคท่ีรวบรวมวิศวกร นักผังเมือง และผู้เชี่ยวชำญที่เก่ียวข้องจำก

หลำยสำขำวิชำที่แตกต่ำงกัน เพ่ือศึกษำปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตำมถนนทีรุ่นแรงและกำรด ำเนินกำรเพ่ือลด

ผลกระทบดังกล่ำว นอกจำกนี้สถำบันกำรศึกษำยังมุ่งมั่นที่จะหำแนวทำงกำรแก้ไขและมำตรกำรกำรจัดวำง

ต ำแหน่งส่วนประกอบต่ำงๆของถนนเพ่ือจุดประสงค์ในกำรเพ่ิมควำมปลอดภัยส ำหรับคนเดินเท้ำและนักปั่น 
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โครงกำรสำธิตบนถนน Curry Ford จะน ำเสนอหลักกำรของถนนที่สมบูรณ์แบบและส่งเสริมควำมคิดริเริ่มด้ำน

ควำมปลอดภัยส ำหรับจักรยำนและคนเดินเท้ำผ่ำนกำรลองปรับปรุงถนนชั่วครำวครั้งนี้ ซึ่งจะเพ่ิมควำมปลอดภัย

และกำรเชื่อมต่อแบบหลำยรูปแบบตำมทำงเดิน ผลกำรวิจัยจำกโครงกำรจะใช้เป็นโมเดลส ำหรับ Smart Growth 

America เพ่ือแบ่งปันกับเมืองอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรหำทำงออกที่เป็นนวัตกรรมส ำหรับกำรขนส่งของพวกเขำที่ยังแย่อยู่ 

 

เจ้ำหน้ำที่ของเมืองมีควำมหวังว่ำกำรทดลองครั้งนี้จะแสดงผลลัพธ์ที่น่ำจะช่วยเพิ่มควำมพยำยำมในกำรจัดวำง

ต ำแหน่งองค์ประกอบของถนนต่ำงๆตำมจุดจัดถนนที่มีกำรสัญจรไปมำหนำแน่น Christopher Cairns ผู้จัดกำร

ฝ่ำยกำรขนส่งเมือง Orlando บอกกับ Orlando Sentinel (สื่อท้องถิ่น/ผู้แปล) ว่ำ "เป้ำหมำยคือกำรท ำให้ถนน

กลำยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและแทบจะไม่เป็นทำงหลวงอีกต่อไป" Billy Hattway ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขนส่งของ 

Orlando กล่ำวเสริมว่ำ “สิ่งที่คำดว่ำจะเห็นก็คือควำมเร็วในกำรเดินทำงลดลงตลอดเส้นทำง เรำคำดว่ำปริมำณ

กำรเดินทำงจะยังคงอยู่ในระดับเดิมเนื่องจำกมีควำมจุของรถยนต์บนถนนสำยนี้มำก และคำดว่ำจะมีกิจกรรมทำง

จักรยำนและกิจกรรมของคนเดินเท้ำที่เพ่ิมข้ึน " 
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โครงกำรสำธิตนำน 1 เดือน และประเมินค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรประมำณ 75,000 เหรียญ โดยแยกเงินสนับสนุน

จำกเมือง Orlando ,Orange County ,Smart Growth America และกระทรวงกำรขนส่งของรัฐบำล นี่ไม่ใช่

ประสบกำรณ์แรกของเมือง Orlando ในกำรทดสอบกำรเปลี่ยนรูปร่ำงของถนนใหม่ ซ่ึงไม่เป็นที่รู้จักมำกนัก แต่

ถนน Edgewater Drive ไดร้ับกำรปรับปรุงชั่วครำวแบบเดียวกันนี้มำเกือบสองทศวรรษแล้ว 
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ถนน Edgewater Drive ซึ่งเป็นถนนสำยหลักซึ่งอยู่ในย่ำนทีอ่ยู่อำศัย College Park ของเมือง Orlando รู้จักกัน

แพร่หลำยในฐำนะต้นแบบของถนนที่ถูกลดขนำดใน Florida เป็นถนน 4 เลนมีผู้ขับขี่รถยนต์มำกกว่ำ 20,000 คน

ต่อวันมีปัญหำกำรชนกันเกือบทุก 3 วัน และเกิดมีผู้บำดเจ็บทุกๆ 9 วัน ในปี 1999 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นได้

เริ่มด ำเนินกำรเพ่ือพยำยำมท ำให้ถนน Edgewater กลำยเป็นทำงสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังมีพ้ืนที่กว้ำง

พอส ำหรับคนเดินเท้ำและผู้ขี่รถจักรยำน ได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนโดยรอบ หน่วยงำนของรัฐ และเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่นได้วำงแผนที่จะลดขนำดถนนตำมแนวถนน Edgewater ระยะทำง 1.5 ไมล์ระหว่ำงถนน Par Street และ 

Lakeview Street ซึ่งสอดคล้องกับโครงกำรฟ้ืนฟูผิวจรำจรใหม่ในปี 2001  

 

FDOT (Florida Department of Transportation: กรมกำรขนส่งแห่งรัฐฟลอริดำ/ผู้แปล) ตกลงที่จะจ่ำยเงิน

ส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงของถนนร่วมกับโครงกำรปรบัเปลี่ยนช่องทำงสัญจรใหม่ ซึ่งถนนจะถูกโอนจำก FDOT 

ไปให้ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน เมื่อเมือง Orlando ได้รับถนน Edgewater Drive มำควบคุมดูแลแล้ว 

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นได้ทดลองใช้เทปจรำจรปรับเปลี่ยนช่องทำงสัญจรใหม่ชั่วครำวเพ่ือทดสอบควำมเร็วยำนพำหนะ 
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ปริมำณกำรจรำจรปริมำณกำรขี่จักรยำน และเวลำในเดินทำง ซึ่งผลเป็นที่น่ำพอใจ และท ำกำรติดตั้งแบบถำวรในปี 

2002 ท ำกำรเอำเลนสัญจรรถยนต์ 1 เลนออกไป (จำกถนน 4 เลนเหลือ 3 เลน) โดยให้เลนกลำงเป็นเลนส ำหรับ

เลี้ยวรถได้ทั้งสองฝั่ง และเพ่ิมเลนจักรยำนและที่จอดรถบนถนนไว้ด้วยกัน (แทน 1 เลนที่เอำออกไป/ผู้แปล) 

 
ภาพประกอบจาก https://www.pps.org/article/rightsizing-edgewater-drive-in-orlando-florida-for-safety-gains-and-

to-promote-alternative-transportation 

 

วันนี้ถนน Edgewater Drive ไดก้ลำยเป็นเส้นทำงพำณิชย์ที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองที่ยังท ำให้สุขภำพอนำมัยของคน

ในพ้ืนที่ดีขึน้อีกด้วย ปริมำณกำรชนกันของยำนพำหนะทั้งหมดลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ กำรบำดเจ็บลดลง 71 

เปอร์เซ็นต ์มีกำรเดินเท้ำเพ่ิมขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมปั่นจักรยำนเพ่ิมข้ึน 30 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว จำก

หลักเศรษฐศำสตร์ กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนร่วมกับกำรก ำหนดกำรจัดกำรที่วำงแผนไว้ ท ำให้เกิดกำรเติบโต

https://www.pps.org/article/rightsizing-edgewater-drive-in-orlando-florida-for-safety-gains-and-to-promote-alternative-transportation
https://www.pps.org/article/rightsizing-edgewater-drive-in-orlando-florida-for-safety-gains-and-to-promote-alternative-transportation
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ของธุรกิจตำมถนน Edgewater Drive และมูลค่ำทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่ำภำยในระยะทำงเพียงครึ่งไมล์บน

ถนน Eddewater Drive 

สุรเชษฐ์ ศรีใคร/แปล 

ที่มำ :https://www.moderncities.com/article/2018-mar-orlando-experiements-with-temporary-

road-diets 


