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Copenhagen Mastermind Jan Gehl Isn't Sold on 'Smart' Cities 

โคเปนเฮเกน ในความคิดของ Jan Gehl ไม่ได้มีไว้ขายบน 'Smart' Cities 

  

เมืองอ่ืน ๆ สามารถเป็นเหมือนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กได้หรือไม่? Bob Strong / Reuters 

 

สถาปนิกและนักวางแผน Jan Gehl มองย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เขาไดช้่วยเปลี่ยนเมือง Copenhagen ให้เป็นเมืองที่

มีชีวิตชีวาอันดับหนึ่งของโลก และพูดถึงวิธีที่ชาวเมืองสามารถยึดถนนคืนมาจากรถยนต์ได้ 

 

ผู้สนับสนุนให้มีเลนจักรยาน ผู้ที่ใช้ถนนร่วมกัน และผู้สนับสนุนเมืองแห่งการเดิน อาจใช้บทเรียนจากฝ่ายตรงข้าม 
หากพวกเขาต้องการสร้างชุมชนของคน (ไม่ใช่ชุมชนของรถ) เพ่ือให้ได้เป็นเจ้าของทางเท้า ให้เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายดูสิ ลองนับจ านวนคนเดินเท้า นักปั่นจักรยาน รถเข็นเด็ก และซุ้มคาเฟ่เคลื่อนที่ เหมือนกับท่ีนักวางผัง
จราจรไดน้ับจ านวนคนขับรถยนต์ในถนนมานานแล้ว การน าข้อมูลดิบมาเสนอเป็นวิธีเดียวที่รัฐบาลจะรับฟัง ตามที่ 
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Jan Gehl สถาปนิกชาวเดนมาร์กผู้บุกเบิก นักวางผัง และนักวางแผนที่ได้ช่วยให้เมือง Copenhagen ให้กลายเป็น
เมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ได้น าเสนอ 

 

ในการสนทนากับ Annette Becker และ Lessano Negussie ภัณฑารักษ์ของนิทรรศการใหม่ชื่อ " Ride a Bike! 
Reclaim the City " ขณะนี้เปิดที่ Deutsches Architekturmuseum (DAM) ในแฟรงค์เฟิร์ตเยอรมนี Gehl 
กล่าวถึงข้อสังเกตและปรัชญาของเขาเก่ียวกับวิธีที่เมืองต่างๆสามารถเป็นเมืองที่เหมาะส าหรับการใช้งานแบบเป็น
มิตรกับผู้คนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่ Copenhagen เป็นที่รู้จักกันด ี 

 

บทสัมภาษณ์นี้ได้รับการดัดแปลงมาจากหนังสือประกอบของ RIDE A BIKE! Reclaim the City และได้รับการ
แก้ไขเพ่ือให้กระชับและชัดเจนขึ้น CityLab เป็นพาร์ทเนอร์ด้านสื่อในงานนิทรรศการนี้ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 
กันยายน 2018 (และถ้าคุณอยู่ที่แฟรงค์เฟิร์ตในสัปดาห์นี้ Gehl จะบรรยายภาษาอังกฤษที่ DAM ในวันพฤหัสบดีที่ 
3 พฤษภาคมเวลา 19.00 น.) 

 

คุณปั่นจักรยานใน Copenhagen หรือไม่? ถ้าใช ่คุณใช้จักรยานของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อะไร 

ตอนนี้ผมอายุ 81 ปีและผมยังปั่นจักรยานอยู่แต่ในละแวกบ้านเท่านั้น ไม่ได้ปั่นไปไกลๆ ผมเคยเดินทางไปท างาน
หรือไปที่โรงเรียนสถาปัตยกรรมเมื่อผมยังเด็ก แต่ตอนนี้ผมขึ้นรถบัส รถไฟ หรือรถไฟใต้ดิน ผมปั่นจักรยานในแถว
ละแวกบ้านของผม – สโมสรเทนนิส ร้านขายของมุมถนน และไปช้อปปิ้ง 

 

คุณเดินทางไปทั่วโลก เมืองไหนท าให้คุณประหลาดใจมากที่สุดในแง่ของการวางแผนการขนส่งท่ีสมดุล? 

ผมประทับใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่พวกเขาได้ท าใน Moscow ในเวลาเพียง 5 ปีพวกเขาได้ท าความสะอาดเมือง มีการจัด
ระเบียบที่จอดรถ ท าทางเดินเท้ากว้างๆ เส้นทางจักรยาน และระบบจักรยานในเมือง พวกเขาให้ความส าคัญกับ
การสร้างเมืองที่น่าอยู่ส าหรับคนเดินเท้าและผู้ขี่รถจักรยาน และพวกเขาได้ท าปาฏิหาริย์ในระยะเวลาสั้น ๆ 
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อีกเมืองหนึ่งที่มีโครงการที่มีการจราจรที่สมดุลคือ นคร New York กรรมาธิการการจราจร Janette Sadik-Khan 
ได้รับมอบหมายให้ท าให้แน่ใจว่าถนนในนคร New York มีประสิทธิภาพส าหรับชาวนิวยอร์ก และเธอเพ่ิงจะนิยาม
ศัพท์ใหมข่องค าว่า "efficient/ประสิทธิภาพ" หมายถึง "complete/สมบูรณ์แบบ" และจากนั้นเธอก็เริ่มสร้างเลน
จักรยานและเลนรถประจ าทางขึ้น 

 

แน่นอนว่าหนึ่งในเมืองที่มีการวางแผนการคมนาคมขนส่งที่ดีมากที่สุดก็คือ Copenhagen ผมติดตามเรื่องนี้เป็น
เวลา 50 ปี และแปลกใจว่าเมืองนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในตอนนี้ เมื่อภรรยาและผมฉลองวันครบรอบ
แต่งงาน 45 ปีของเราในเดือนสิงหาคม และเราตัดสินใจที่จะไปที่ใจกลางเมืองเพื่อเฉลิมฉลองม้ือค่ า เราอยู่ห่างจาก
ศูนยก์ลางเมือง 8 กิโลเมตร ดังนั้นเราจึงขี่จักรยานของเราและเราขี่เคียงข้างกันบนเลนจักรยานที่ดี ในเวลานั้นเรา
แต่งงานตอนที่ทั้งคู่มีอายุประมาณ 70 ปี ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่น่าเป็นไปได้เลย 

 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะในโคเปนเฮเกนเกิดขึ้นไดอ้ย่างไร? 

ผมบอกไดว้่าพ้ืนที่สาธารณะในกรุงโคเปนเฮเกนนั้นก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอน ขั้นตอนแรกคือท าให้มันสามารถเดิน
ได้ นั่นคือช่วงเวลาของถนนคนเดิน "Fußgängerstraße" ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 1960 ถึง 1980 ระยะต่อมาคือระหว่างปี
1980 ถึงปี 2000 เป็นช่วงเวลาทีเ่น้นในเรื่องการมีทีน่ั่งและทีพั่กผ่อน ถึงเวลาแล้วที่จัตุรัสทั้งหลายนี้จะเป็นอิสระ
จากการเป็นที่จอดรถ และคาเฟ่ทั้งหลายบนทางเท้าก็เริ่มปรากฏขึ้นด้วยการขยายตัวของวัฒนธรรมคาปูชิโน่
(วัฒนธรรมการดื่มกาแฟ/ผู้แปล) ขณะเดียวกับการทีม่ีเวลาว่างมากขึ้น คุณไมต่้องเร่งรีบออกไปท างานหรือไปซื้อ
ของ วัฒนธรรมแบบนี้มีอยู่ในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่หลังจากทศวรรษที่ 1980 และ
ยุค 90 ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างแท้จริง ถัดมาก็คือระยะที่ 3 ไม่เก่ียวกับการเดินหรือนั่ง แต่การใช้งาน มันเป็น
เรื่องเก่ียวกับสถานที่ส าหรับการเล่นโรลเลอร์สเก็ต การวิ่ง ขี่จักรยาน หรือการว่ายน้ าในท่าเรือ  
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เมืองในเยอรมัน เช่น Dortmund อาจไมไ่ด้ใช้จักรยานเหมือนทีเ่ดนมาร์ก แต่วัฒนธรรมคาเฟ่ก็มีขนาดใหญ่โตทีเดียว (Ina 

Fassbender / Reuters) 

ระยะที ่4 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งที่พวกเขาก าลังท าคือการปรับโฉมถนนสี่เหลี่ยมและ
สวนสาธารณะเพ่ือให้สามารถรับปริมาณน้ าให้ได้มากท่ีสุด แผนใหม่ๆเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ในบางพ้ืนที่ของ
เมือง Copenhagen: การท าให้เขตต่างๆเป็นเหมือนกับฟองน้ าที่มีพืชพรรณและบึงมากมาย เหมาะกับสภาพ
ภูมิอากาศ และเหมาะกับชีวิตประจ าวัน เพราะจะท าให้อากาศสดชื่น และสถานที่เหล่านี้เป็นพ้ืนที่ที่ยอดเยี่ยม
ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและส าหรับเด็ก ๆ 

 

ตั้งแต่ป ี2009 เป็นต้นมา สภาเมือง Copenhagen ได้มีการประกาศใช้กลยุทธ์ทีว่่า "เราจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดส าหรับ
ผู้คนในโลก" นั่นหมายความว่าทั้งเมืองควรได้รับการจัดระเบียบเพื่อให้สะดวกสบายและปลอดภัยส าหรับคนเดิน
เท้า และนี่ก็เป็นช่วงที่ 5 ในเขตด้านนอกเกือบทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงถนนเช่นนี้ ในกรณีท่ีเคยเป็นถนน 4 เลน 
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จะมีถนนส าหรับรถยนต์เพียง 2 เลน ซ่ึงเลนกลางจะส ารองไว้เพ่ือแยกการจราจร โดยจัดให้เป็น street trees ทาง
จักรยาน และทางเท้า 

 

  

ตัวอย่างภาพ street trees จาก Google/ผู้แปล 

 

การเคลื่อนไหวจากล่างสู่บนเป็นวิธีที่ดีในการท าให้รัฐบาลท้องถิ่นเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่? 

ผมคิดว่ามันส าคัญมาก นักการเมืองจ าเป็นต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ หนึ่งในเหตุผลที่ Copenhagen พัฒนาไปไกล
ด้วยการใช้พื้นที่สาธารณะและจักรยานกับโรงเรียนสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัย Copenhagen ซึ่งได้เริ่มศึกษา
ย้อนหลังไปในทศวรรษที่ 1960 ว่าผู้คนใช้เมืองนี้อย่างไร และเราก็กลายเป็นศูนย์กลางของโลกส าหรับการศึกษา
เรื่องนี้ และตลอดเวลาเราใช้โคเปนเฮเกนเป็นห้องปฏิบัติการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ออกไปสังเกต
และตรวจสอบว่าผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไร และเราได้เผยแพร่เรื่องเหล่านี้ออกไป ซ่ึงกลายเป็นการสนทนาโดยตรง
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ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชาวเมือง ประชาชน ชาวเมือง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: พวกเขาได้รับแจ้งผลส ารวจผ่านทาง
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และพวกเขาก็เริ่มบอกว่า "ใช่เลย ! เราต้องการแบบนี้อีก" 

 

ในความเห็นของคุณ พื้นที่สาธารณะคล้ายกับพื้นที่อาศัยในสังคมเมืองประชาธิปไตยมีความส าคัญอย่างไร?
ในขณะทีก่ารสื่อสารในสังคมดิจิตอลและการใช้ประโยชน์ public space เพิ่มข้ึน 

 

คุณมักจะได้ยินว่าขณะนี้เรามี cyberspace แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่สาธารณะอีกต่อไป แต่ความต้องการพ้ืนที่
สาธารณะกลับเป็นตรงกันข้าม คือ เพ่ิมข้ึน ผมคิดว่ามีหลายปัจจัยในสังคมมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
ขนาดเล็ก ในเมืองเช่น Copenhagen ทุกๆครัวเรือนถือเป็นคนเป็นหนึ่งคน และเราก าลังแยกตัวเองออกมามากข้ึน
เรื่อย ๆ เรามีพ้ืนที่ตารางเมตรต่อคนมากข้ึน ดังนั้นจึงมีคนไมม่ากพอในย่านที่อยู่อาศัยเหมือนที่เคยเป็นมา 

 

เรามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเมื่อคุณท าพ้ืนทีส่าธารณะและท าได้ดีแล้วพวกเขาจะมาใช้ Homo sapiens (มนุษย์/ผู้
แปล) เป็นสัตว์สังคม สิ่งที่น่าสนใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือคนอื่น ๆ และสิ่งที่จะท าให้เข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะของเรา
ก็คือการเข้าไปหาโดยตรง 

 

ในหลายประเทศก าลังพัฒนา การมีรถมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะ คุณมีวิธีที่สามารถป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นในประเทศเหล่านี้จากความผิดพลาดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปอย่างไร? 

 

นี่เป็นปัญหาใหญ่ เมืองเหล่านี้จะมีประชากร 2 พันล้านคนต่อไปในอนาคต ในประเทศจีนเคยมีนโยบายที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ทุกคนควรมีรถ ด้วยความทะยานอยากพวกเขาจึงเอาจักรยานออกจากเมืองปักก่ิงซึ่งเป็นเมืองจักรยาน
อยู่แล้ว ต่อมาจึงได้ความตระหนักว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดเลย ซ่ึงตอนนี้พวกเขาได้เริ่มสร้างรถไฟใต้ดินจ านวนมาก
และรื้อฟ้ืนการปั่นจักรยานขึ้นใหม่ 
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ภาพจาก Rebuilding the 'Kingdom of Bicycles' /ผู้แปล 

ที่มา https://www.citylab.com/transportation/2017/04/bikeshare-save-biking-in-china/521181/ 

 

ดั้งนั้นจึงมีความหวังอยู่ ในหนังสือ Cities for People ของผม ไดอ้้างถึงตัวอย่างของเมือง Bogotá ซ่ึงมี
นายกเทศมนตรี Enrique Peñalosa ไดต้ระหนักว่า คนของเขา 80 เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถเข้าถึงรถยนต์ได้ ขณะที่
มีเพียงร้อยละ 20 ที่ท าได้ แต่การลงทุนทั้งหมดใช้ไป 20 เปอร์เซ็นต์ส าหรับระยะยาว เขาจึงกล่าวว่า ถ้าเศรษฐกิจ
ใน Bogotá ดีขึ้น เคล็ดลับก็คือคนร้อยละ 80 สามารถเดินทางได้มากขึ้นเพ่ือให้พวกเขาสามารถเดินทางไปได้ทั่ว
เมือง และสามารถหางานในส่วนอื่น ๆ ของเมืองได ้ดังนั้นเขาจึงสร้างระบบรถจักรยานและระบบรถโดยสารขนส่ง
มวลชนเร็ว (bus rapid transit) ขึ้น นั่นเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจว่า เราควรจะใช้เงินร้อยละ 20 นั้น หรือเราควรจะ
ใช้มันด้านอ่ืน? อะไรคือสิ่งทีด่ีที่สุดที่จะท าให้ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจในสังคมของเมืองนี้ นี่คือวิธีคิดของเขา 

 

โบโกตา ช่ือทางการคือ โบโกตาดสิตรโีตกาปตีัล และยังมีชื่อเรยีกว่า ซานตาเฟเดโบโกตา เป็นเมืองหลวงของประเทศโคลอมเบีย 
และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากท่ีสดุของประเทศ คือ 7,321,831 คน ส่วนเขตนครหลวง ซึ่งรวมเขตเทศบาลโซอาชา 
ไว้ด้วยนั้นมีประชากรประมาณ 7,881,156 คน ... วิกิพีเดีย 

https://www.citylab.com/transportation/2017/04/bikeshare-save-biking-in-china/521181/
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หนังสือของ Jan Gehl “Cities for People”/ผู้แปล  

https://islandpress.org/book/cities-for-people 

 

แนน่อนว่านั่นถือเป็นเป็นเกียรติประวัติด้วย การส่งเสริมให้แต่ละบุคคลได้เหล็กกล้าและล้อยาง 4 ล้อเป็นความคิดที่
ดีเมื่อหลายร้อยปีก่อน แต่มันไม่ใช่ความคิดที่ดีส าหรับเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ก็ยิ่งเป็นความคิดที่เลวร้ายเลย
ทีเดียว 

 

มีคนจ านวนมากพูดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ว่า "เมื่อเราได้รถยนต์ที่ชับเคลื่อนเองได้ ปัญหา
ทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข" แต่เท่าท่ีผมเห็นไม่มีปัญหาใดที่จะได้รับการแก้ไขได้ ยกเว้นปัญหาของอุตสาหกรรม
รถยนต์ – วิธีที่พวกเขาสามารถขายรถอีก 5 พันล้านคันได้อย่างไร ผมคิดว่ามันจะยอดเยี่ยมมากหากในอนาคตย่าน
ที่อยู่อาศัยทั้งหมดท าขึ้นเป็นย่านแห่งการเดินและการปั่นจักรยาน ผนวกกับระบบขนส่งมวลชนเร็วที่ฉลาด ซึ่งคุณ
สามารถน าจักรยานหรือวีลแชร์กับประเป๋าช็อปปิ้งไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ 

 

ผมคิดว่าเรายังไม่ได้คิดถึงความท้าทายด้วยการใช้เทคโนโลยีการขนส่งในเมืองเลย เราติดอยู่กับความคิดเดิมที่
เกิดข้ึนในช่วงเวลา 120 ปีก่อน ที่การยึดติดกับอุตสาหกรรมก าลังหมดอนาคตแล้ว ผมบอกนักเรียนว่า เมื่อใดก็
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ตามท่ีคุณได้ยินค าว่า " smart " จงระวัง! เพราะนั่นคือใครบางคนที่ต้องการจะขายกลไกใหม่ ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ และเขาไม่ใช่สิ่งจ าเป็นที่จะท าให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

 

Jan Gehl 

เกิดเม่ือ: 17 กันยายน 2479 (อายุ 81 ปี), โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก 

การศึกษา: Royal Danish Academy of Fine Arts 

รางวัลที่ได้รับ: Prince Eugen Medal 

 

ที่มาบทความ : https://www.citylab.com/design/2018/04/beware-smart-cities/559043/ 

สุรเชษฐ์ ศรีใคร/แปล 

https://www.citylab.com/design/2018/04/beware-smart-cities/559043/

