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กรุ งเทพฯควรหยุดโตได้ หรื อยัง
ดร.สินีนารถ ศุกลรัตนเมธี หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 23 มิ.ย.62
กรุงเทพมหานคร กาลังเผชิญกับปั ญหานานัปการ และในทุกฤดูกาล บางปั ญหามาตามฤดูกาล สร้ างความ
เสียหายในระดับภัยพิบตั ิในช่วงสันๆ
้ เช่น ปั ญหาน ้าท่วม ฝุ่ น PM2.5 บางปั ญหาคงอยูท่ กุ ฤดูกาล สร้ างความเสียหายแบบ
เรื อ้ รังและบัน่ ทอน เช่น ปั ญหารถติด อากาศเสีย น ้าเสีย ขยะล้ นเมือง กายภาพของเมืองที่ขาดความเป็ นระเบียบ ทางเท้ าที่
ใช้ งานไม่ได้ และการขาดพื ้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ เราถามตัวเองว่า เราต้ องทนอยูก่ บั สภาพปั ญหาเหล่านี ้ไปอีกนาน
แค่ไหน หรื อตลอดไป ตราบเท่าที่เรายังต้ องการและจาเป็ นต้ องอาศัยอยูใ่ นเมืองมหานครแห่งนี ้ เพื่อพึง่ พาโอกาสจากความ
เป็ นเมืองศูนย์กลางในแทบจะทุกๆ ด้ านของประเทศ คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯหายไปไหน

สภาพหมอกควันพิษในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนมกราคม 2562 น ้าท่วมขังรอการระบาย หลังฝนถล่มกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7
(https://www.straitstimes.com/asia/seมิถนุ ายน 2562https://www.m2fnews.com/news/
asia/smog-continues-to-smother-thai-capital)
bkknews/34532)

สัญญาณเตือนภัย
1.

หน้ าร้ อน ร้ อนหนักมาก ช่วงหน้ าร้ อนในกรุงเทพฯอากาศร้ อนมาก มีการใช้ คาอธิบายว่า “ร้ อนทะลุปรอท” “ร้ อนแรงดัง่
ไฟแผดเผา” จากสถิติของกรมอุตนุ ิยมวิทยา วันที่ร้อนที่สดุ ในกรุงเทพฯในรอบสิบปี ที่ผ่านมา มีอณ
ุ หภูมิอยูร่ ะหว่าง
37.6-40.1 องศาเซลเซียส ไม่วา่ จะด้ วยสาเหตุที่เราเป็ นประเทศในเขตร้ อนหรื อปรากฏการณ์เอลนิโญก็ตาม สภาวะ
ความเป็ นเมืองหลวงที่หนาแน่น เต็มไปด้ วยอาคารบ้ านช่องผนังคอนกรี ต หรื อซ ้าร้ ายกรุกระจกที่เคลือบสารสะท้ อน
ความร้ อนออกจากตัวอาคาร พื ้นคอนกรี ตและพื ้นดาดแข็งอื่นๆ ที่อมความร้ อนสูง ในขณะที่พื ้นที่สีเขียวและต้ นไม้ ใน
เมืองที่ช่วยลดอุณหภูมิของเมืองด้ วยการดูดซับความร้ อนไว้ กลับเป็ นสิ่งขาดแคลน ทาให้ เกิดปรากฏการณ์ “เกาะ
ความร้ อน” (Urban Heat Island) หรื อภาวะที่อณ
ุ หภูมิในบางบริเวณของเมืองสูงกว่าบริเวณโดยรอบในช่วงเวลา
เดียวกันอย่างมีนยั ยิ่งร้ อนก็ยิ่งเปิ ดแอร์ ยิ่งเปิ ดแอร์ ก็ยิ่งเพิ่มความร้ อนที่ปล่อยจากการใช้ พลังงานเพื่อปรับอากาศ
งานวิจยั จานวนมากได้ ศกึ ษาพบว่าปรากฏการณ์เกาะความร้ อนนันสั
้ มพันธ์โดยตรงกับรูปทรง (Form) และความ
หนาแน่น (Density) ของเมือง ยิ่งเมืองมีความหนาแน่นสูง มีอาคารสูง ถนนแคบ ลักษณะคล้ ายหุบเขาในเมือง
(Street Canyon/ Urban Valley) จะยิ่งกักเก็บความร้ อนไว้ มาก และหากประกอบกับทิศทางการวางถนนที่ไม่
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สัมพันธ์หรื อขวางทางลม เมืองจะมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี (Poor Ventilation) ทาให้ ไม่สามารถระบายความร้ อน
ออกไปจากเมืองได้ กรุงเทพฯของเรา มีลกั ษณะดังกล่าวครบถ้ วน โดยเฉพาะในย่านใจกลางเมือง เช่น สีลม สุขมุ วิท
สยาม ที่มีอาคารสูงเรี ยงรายสองฟากถนน ซ ้าร้ ายกว่านัน้ เรายังมีโครงสร้ างรถไฟฟ้าช่วยขวางการระบายอากาศอีก
แรง เราเคยตระหนักถึงสภาวะแวดล้ อมอันเลวร้ ายเหล่านี ้หรื อไม่ ทุกครัง้ ที่เรายืนคอยรถเมล์อยูใ่ ต้ สถานีบีทีเอสสยาม
ไม่เพียงร้ อนดังไฟเผา แต่ยงั สูดดมมลพิษมากมายมหาศาลที่สะสมอยูใ่ นบริเวณนัน้
หน้ าฝน น ้ารอการระบาย เมื่อกรมอุตนุ ิยมวิทยาประกาศการเข้ าสูฤ่ ดูฝน แม้ จะแอบดีใจว่าคงคลายร้ อนไปได้ บ้าง แต่
ก็อดหวัน่ ใจไม่ได้ วา่ ถึงเวลาลุ้นอีกแล้ ว วิถีคนกรุงที่ต้องเตรี ยมพร้ อมเผชิญสภาวะ “น ้ารอการระบาย” เมื่อวันศุกร์ ที่ 7
มิถนุ ายน 2562 ที่ผ่านมา เพียงไม่ถงึ สามสัปดาห์หลังการประกาศเข้ าสูฤ่ ดูฝนอย่างเป็ นทางการ เกิดฝนตกอย่างหนัก
ราว 1-2 ชัว่ โมง ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน ้าท่วมกรุงเทพฯ รายงานว่าพื ้นที่กรุงเทพฯมีฝนปกคลุมเกือบทัว่ ทุกพื ้นที่
ปริมาณฝนสะสมสูงสุดวัดที่เขตปทุมวัน 125.5 มม. ส่งผลให้ เกิดน ้าท่วมขังถนนสายหลักกว่า 26 จุด การจราจรเป็ น
อัมพาตทัว่ กรุง น ้ารอการระบาย (ตามที่เรี ยกกัน) คือ น ้าท่วมขังที่เกิดจากน ้าฝนที่ไหลนองบนผิวดินและระบายออก
ไม่ทนั โดยปกติ เมื่อฝนตกลงมา น ้าฝนที่ตกลงบนดินจะมีทางระบาย 2 วิธี คือ การซึมลงสูด่ ิน (Infiltration) และไหล
นองไปตามผิวดิน (Overland Flow) หรื ออีกนัยหนึง่ ปริมาณน ้าฝนไหลนองตามผิวดินนี ้ คือปริมาณน ้าฝนที่เหลือ
ทังหมดที
้
่ไม่ได้ ซมึ ลงสูผ่ ิวดินใดๆ หากน ้าฝนซึมลงสูด่ ินได้ น้อย ปริมาณน ้าฝนไหลนองไปตามผิวดินก็จะมาก ในสภาพ
ความเป็ นเมืองเช่นกรุงเทพฯนี ้ โอกาสที่จะมีผิวดินให้ น ้าฝนไหลซึมกลับลงไปได้ มีน้อยมาก ดังนัน้ หากฝนตกหนักมาก
ในช่วงเวลาสันๆ
้ จะส่งผลให้ น ้านองผิวดินปริมาณมหาศาลจากทุกทิศทางไหลลงสูท่ างระบายน ้าพร้ อมๆ กัน หากเกิน
ความสามารถในการรองรับของท่อระบายน ้าและแหล่งน ้าปลายทาง จะเกิดสภาวะน ้าท่วมขังหรื อน ้ารอการระบาย
มากน้ อยตามลักษณะความสูงต่าและความสามารถในการระบายน ้าออกของแต่ละพื ้นที่ หลักการแก้ ปัญหามี 2 วิธี
หลักๆ คือ
2.1. การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า (เช่น การขยายขนาดท่อระบายน ้า การวางอุโมงค์ยกั ษ์ ) และการชะลอน ้า
(เช่น การขุดบ่อพักน ้า) ซึง่ เป็ นวิธีที่เราใช้ มาโดยตลอด
2.2. วิธีแก้ ปัญหาเชิงวิศวกรรมนี ้แม้ ว่าจะเป็ นวิธีแก้ ปัญหาที่ตรงจุดและมีการคานวณที่ชด
ั เจน แต่ก็พบว่า เราวิ่งไล่
ตามแก้ ปัญหาอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด เมื่อเราเร่งพัฒนาเศรษฐกิจด้ วยการก่อสร้ างอาคารและเพิ่มพื ้นผิวดาดแข็ง และ
เมื่อเราพบว่าเราคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนได้ ยากขึ ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ข้ อจากัดของการแก้ ปัญหาโดยทางวิศวกรรมนี ้คือ เป็ นแนวทางที่มีความยืดหยุน
่ (Resilience) น้ อย
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ลงทุนสูงมาก และโดยมากมักมุ่งเน้ นแก้ ปัญหาเพียงด้ านเดียว สาหรับอุโมงค์ยกั ษ์ ของกรุงเทพฯ ที่ลงทุนก่อสร้ าง
หลายพันล้ านบาทและเป็ นความหวังในการแก้ ปัญหาน ้าท่วมขังรอการระบายนัน้ จะทางานได้ อย่างสมบูรณ์
จะต้ องมีระบบและโครงข่ายที่มีความพร้ อม ซึง่ ประกอบด้ วย ท่อระบายน ้า คลองรับน ้า และสถานีสบู น ้า สิ่งที่
เกิดขึ ้นคือ สถานีสบู น ้าบางแห่งไม่มีความพร้ อม คูคลองถูกรุกล ้าและเต็มไปด้ วยขยะกีดขวางการระบายน ้า และ
ท่อระบายน ้าที่วางระบบไว้ กว่า 20 ปี ที่แล้ ว ณ ปั จจุบนั นี ้ไม่สามารถรองรับปริ มาณการระบายน ้าได้ ทนั
จาเป็ นต้ องขยายขนาดให้ ใหญ่ขึ ้น1 ดูเหมือนว่าเรายังคงต้ องเผชิญกับน ้ารอการระบายต่อไป
หน้ าหนาว ฝุ่ น PM 2.5 ปั ญหาฝุ่ น PM2.5 (ฝุ่ นพิษขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) ของกรุงเทพฯ เกินค่ามาตรฐาน
ในช่วงหน้ าหนาวเมื่อต้ นปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ คนตื่นตัวต่อปั ญหานี ้เป็ นวงกว้ าง สร้ างความตื่นตระหนกแก่
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ประชาชน ผู้คนแห่ซื ้อหน้ ากากอนามัย N95 จนสินค้ าขาดตลาด มีรายงานว่ามีผ้ ปู ่ วยเข้ ามารับการรักษาโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจในเดือนมกราคม 2562 ร่วมหมื่นคน เพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อนหน้ าถึง 54%2 หมอกเหลืองๆ อมน ้าตาลที่
ปกคลุมท้ องฟ้าของกรุงเทพฯในยามเช้ า ปรากฏชัดในหน้ าหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขับรถอยู่บนทางด่วนหรื อทาง
ยกระดับจะยิ่งเห็นได้ ชดั หมอกนี ้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่อย่างใด มันคือมลพิษทางอากาศที่เรี ยกว่าหมอกควัน
(Smog) เกิดจากการทาปฏิกิริยาของควันพิษ ฝุ่ น (รวมทัง้ PM2.5) สารเคมีอื่นๆ ในอากาศ และโอโซน ในช่วงหน้ า
หนาว ที่ความกดอากาศสูง (อากาศเย็น) แผ่มาปกคลุมเหนือเมืองในยามค่าคืนและไม่ได้ เคลื่อนออกไปในยามเช้ า
เนื่องจากอากาศนิ่ง ลมสงบ เมื่อพระอาทิตย์ขึ ้น อากาศที่อนุ่ กว่าในยามเช้ าจึงปกคลุมชันอากาศเย็
้
นเหนือเมืองไว้
ส่งผลให้ เกิดภาวะผกผัน (Inversion) ที่ทาให้ อากาศเย็นบริเวณพื ้นผิวเมืองที่เต็มไปด้ วยสารมลพิษจากชัว่ โมงเร่งด่วน
ยามเย็นวันก่อนหน้ าและสะสมข้ ามคืน ไม่สามารถระบายขึ ้นไปได้ ตามกลไกการเคลื่อนที่ของอากาศตามธรรมชาติ
เปรี ยบเทียบง่ายๆ เหมือนเรากาลังถูกครอบอยูใ่ นโดมยักษ์ ที่อากาศภายในเต็มไปด้ วยหมอกควันและสารมลพิษ
ภาวะนี ้อาจคลี่คลายไปในตอนสายๆ หรื อเที่ยงๆ เมื่ออากาศในระดับพื ้นผิวร้ อนขึ ้น หรื ออาจคงอยู่ข้ามวันโดยไม่
คลี่คลายก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศที่มีลกั ษณะปิ ดล้ อม ทาให้ อากาศถ่ายไม่ดี
เช่น เมืองในหุบเขา (แบบแม่ฮ่องสอน) และหุบเขาเมือง (แบบกรุงเทพฯ) จะมีลกั ษณะเอื ้อต่อการเกิดภาวะผกผัน
ลักษณะของกรุงเทพฯ ที่เป็ นเมืองใหญ่และหนาแน่น ขาดพื ้นที่เปิ ดโล่งที่เหมาะสม ทาให้ การถ่ายเทของอากาศไม่ดี
เอื ้อต่อการเกิดภาวะผกผัน ดังนัน้ จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่าปริมาณฝุ่ น PM2.5 ที่วดั ได้ ในช่วงหน้ าหนาว มีคา่ สูงเกิน
กว่าค่ามาตรฐานไปหลายเท่าตัว แนวทางแก้ ปัญหาเร่งด่วน คือการให้ ข้อมูลและแจ้ งเตือนประชาชนในการปฏิบตั ิตวั
เพื่อลดความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงการอยูภ่ ายนอกอาคาร และใส่หน้ ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกัน นอกจากนี ้ ภาครัฐ
ยังได้ ใช้ วิธีการทาฝนหลวง และการฉีดน ้าเพื่อล้ างและดักจับฝุ่ น ทังหมดทั
้
งมวล
้
เป็ นมาตรการระยะสันที
้ ่ส้ กู บั ปั ญหา
ฝุ่ นแบบตังรั้ บ ที่นอกจากจะบรรเทาปั ญหาฝุ่ น PM2.5 ได้ ไม่ชดั เจนแล้ ว ยังไม่ใช่วิธีการที่ยงั่ ยืนแต่อย่างใด เพราะใน
ที่สดุ แล้ ว น ้าจานวนมากมายที่ใช้ ฉีดล้ างฝุ่ น ก็จะพาเอาสารพิษ เช่น แคดเมียม ปรอท และโลหะหนัก ที่อยูใ่ นฝุ่ น
PM2.5 ไหลลงสูแ่ หล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้าใต้ ดิน และเข้ าสูห
่ ว่ งโซ่อาหาร ที่มีมนุษย์เป็ นผู้บริโภคอันดับสุดท้ าย

ระบบนิเวศเมือง
ปั ญหาข้ างต้ น (รวมถึงปั ญหาอื่นๆ อีกมากมายที่เราทราบกันดี อาทิ น ้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู มลพิษทาง
เสียงและสายตา แผ่นดินทรุด การขาดแคลนพื ้นที่สีเขียว ตลอดจนปั ญหาความแออัดชารุดทรุดโทรมของสภาพแวดล้ อม
เมือง ปั ญหาการจราจร ปั ญหาการให้ บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปั ญหาทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจ) เป็ น
สัญญาณบ่งชี ้ถึงวิกฤตทางด้ านสภาพแวดล้ อมของเมือง เปรี ยบเสมือนร่างกายที่ไม่แข็งแรงและเจ็บป่ วย และอาจจะถึง
เวลาที่เราควรต้ องพิจารณากันอย่างจริงจังว่า ระบบนิเวศของเมือง ยังสามารถรองรับการเติบโตต่อไปเรื่ อยๆ แบบนี ้ได้ อีก
หรื อไม่ หรื อได้ อีกนานแค่ไหน กรุงเทพฯควรหยุดโตได้ หรื อยัง
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เมืองกรุงเทพฯที่เรารู้จกั ทุกวันนี ้ แทบไม่มีธรรมชาติหลงเหลืออยู่ให้ เห็น แม้ แต่องค์ประกอบทางธรรมชาติที่เด่นชัด
ที่สดุ คือ แม่น ้า คู คลอง ก็กลายเป็ นเพียงทางระบายน ้า บ้ างถูกทอดทิ ้งไปตามยถากรรม จานวนมากถูกถมทิ ้งเพื่อสร้ าง
ถนน พื ้นที่สีเขียวและต้ นไม้ มีน้อยมาก สิงสาราสัตว์แทบไม่ต้องพูดถึง แล้ วระบบนิเวศเมืองคืออะไร
เมืองคือระบบนิเวศที่มีความซับซ้ อนและมีหลากหลายมิติที่ผกู พันพึง่ พากันอยูอ่ ย่างชนิดที่แยกจากกันไม่ได้
ระบบนันประกอบไปด้
้
วยสิ่งมีชีวิตที่รวมถึงมนุษย์ด้วยและสิง่ ไม่มีชีวิตอื่นๆ มีกลไกและกระบวนการที่ขบั เคลื่อนระบบทัง้
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้ างขึ ้น (บ่อยครัง้ ที่เราฝื นกลไกธรรมชาติและพยายามแทนที่ด้วยกลไกที่เราสร้ างขึ ้น ด้ วยความ
มัน่ ใจว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า) ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ ้นและเปลี่ยนแปลงในระบบนี ้ ย่อมส่งผลกระทบต่อกันและกันเป็ น
ลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คล้ ายๆ ลงเรื อลาเดียวกัน (เรากับสิ่งแวดล้ อมเมือง) ถ้ าเรื อล่มก็จมไปด้ วยกัน
การเป็ นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ จาเป็ นต้ องเข้ าใจกระบวนการและวัฏจักรทางธรรมชาติในเมืองที่ดาเนินไปอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะเห็นหรื อไม่เห็น ใส่ใจหรื อเพิกเฉยก็ตาม วัฏจักรของน ้ายังคงดาเนินไปตามเดิม ฝนตกลงมาจาก
ท้ องฟ้า ไหลลงสูแ่ หล่งน ้า และระเหยกลับสูท่ ้ องฟ้า การเกิดลม ยังคงเป็ นไปตามกลไกอากาศร้ อนลอยตัวสูงขึ ้น และอากาศ
เย็นเคลื่อนที่เข้ ามาแทนที่ เมื่อเราพัฒนากายภาพของเมืองโดยไม่คานึงถึงระบบและกลไกทางธรรมชาติเหล่านี ้ เท่ากับเรา
กาลังฝื นธรรมชาติ ซึง่ นอกจากไม่ได้ ประโยชน์ถาวรแล้ ว ยังจะต้ องต่อสู้กบั ธรรมชาติไปตลอด เช่น การตัดถนนขวางทาง
ระบายน ้า การก่อสร้ างอาคารในพื ้นที่รับน ้า การสร้ างอาคารขนาดใหญ่กีดขวางทางลม เป็ นต้ น

ความสามารถในการรองรับของเมือง
เมื่อเมืองเป็ นระบบนิเวศ ก็ยอ่ มต้ องมีขอบเขตความสามารถที่ระบบจะรองรับได้ โดยไม่เสียความสมดุล เรานา
ทรัพยากรจานวนมากเข้ ามาใช้ ในระบบ ก็ย่อมต้ องสร้ างของเสียจานวนมากให้ แก่ระบบเช่นกัน หากเกินความสามารถที่
ระบบจะกาจัดได้ ก็จะเข้ าสูภ่ าวะเสียสมดุล ซึง่ จะทาลายและทาให้ คณ
ุ ภาพของสิ่งแวดล้ อมเสื่อมลง และส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยูอ่ าศัยในเมืองมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ความสามารถในการรองรับของเมือง (Urban Carrying Capacity) จึงหมายถึงขอบเขตของจานวนประชากร
การขยายตัวทางกายภาพของเมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ระบบของเมืองสามารถรองรับได้ โดยไม่ทาให้
ระบบเสื่อมลงและเสียหายอย่างถาวร3 ความสามารถในการรองรับของเมือง จึงเป็ นตัวชี ้วัดที่จะบอกว่า จุดที่ระบบจะ
รองรับได้ โดยไม่เสียสมดุลนันอยู
้ ่ตรงไหน โดยตัวชี ้วัดนี ้จะครอบคลุมความสามารถในการรองรับ 4 ด้ านหลัก คือ ด้ าน
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร โครงสร้ างพื ้นฐานและการให้ บริการของเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
การศึกษาความสามารถในการรองรับของเมือง จะช่วยบอกเราได้ วา่ เมืองและระบบต่างๆ ที่เป็ นอยู่ ยังสามารถ
รองรับประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ไหม และจะยังรองรับการขยายตัวของเมืองต่อไปอีกได้ ไหม ช่วยให้
เราเห็นภาพได้ ชดั เจนขึ ้นว่าความสามารถในการรองรับด้ านไหนที่กาลังวิกฤต เพื่อให้ นาไปเป็ นกรอบในการพัฒนาเมือง
อย่างสมดุลได้ ในทุกๆ ด้ าน โดยไม่มงุ่ พัฒนาเพียงบางด้ านและละเลยด้ านอื่นๆ เพราะหากขาดความสมดุลในบางด้ าน
ภาพรวมก็จะเสียสมดุลเช่นกัน เมื่อเรามีกรอบนี ้มาช่วยบ่งชี ้ ก็จะสามารถบอกได้ วา่ เราโตเกินไปแล้ วหรื อยังโตต่อไปได้ อีก
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โดยไม่ทาให้ สภาพแวดล้ อมที่เราอยูเ่ สื่อมลงและเสียหายอย่างถาวร และไม่เป็ นการทิ ้งปั ญหาและภาระไว้ ให้ ลกู หลานในวัน
ข้ างหน้ า

อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่ างเข้ าใจและยืดหยุ่นดีกว่ าไหม
หากเมืองที่ยงั่ ยืน หมายถึง เมืองที่เราสามารถใช้ ชีวิตอยูไ่ ด้ โดยมีสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่ดีและมี
คุณภาพ เป็ นเมืองที่มีความยืดหยุน่ รองรับความเปลี่ยนแปลงได้ และต้ องสามารถคงสภาพที่ยงั่ ยืนเช่นนี ้ต่อไปในวัน
ข้ างหน้ าให้ รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ “การอยูร่ ่วมกันโดยเข้ าใจวัฏจักรของธรรมชาติ อย่างมีความยืดหยุน่ และอยูภ่ ายใน
ขอบเขตที่เมืองสามารถรองรับได้ ” จึงน่าจะเป็ นแนวทางของกรุงเทพฯเพื่อความอยูร่ อดอย่างยัง่ ยืน
1.

2.

การวางแผนและผังเมืองที่สะท้ อนความสามารถในการรองรับของเมือง การวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง
รวม เป็ นการกาหนดทิศทางในอนาคตให้ แก่เมือง ทังในด้
้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้ างพื ้นฐาน และการ
ให้ บริการที่สาคัญของเมือง ซึง่ จาเป็ นต้ องสะท้ อนความสามารถในการรองรับของเมืองทัง้ 4 ด้ านอย่างสมดุลด้ วย เรา
คงไม่อาจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง ด้ วยการขยายพื ้นที่การพัฒนาและปรับเพิ่มความหนาแน่นในการพัฒนาเมือง
โดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมเมืองที่เราต่างตระหนักดีวา่ เข้ าใกล้ ภาวะวิกฤตมากเต็มที สิง่ แวดล้ อมที่เสื่อม
โทรมจะเป็ นราคา (Price) ที่เราทุกคนต้ องร่วมกันจ่ายไปจนถึงรุ่นลูกหลาน หัวใจของการศึกษาความสามารถในการ
รองรับของเมืองนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่รวบรวมข้ อมูล หากแต่จาเป็ นจะต้ องกาหนดค่ามาตรฐาน (Benchmark) ของแต่ละ
ตัวชี ้วัดที่เหมาะสมกับบริ บทและเป้าหมายความยัง่ ยืน ที่จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง เนื่องจากบริบททาง
สภาพแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ค่ามาตรฐานเหล่านี ้ บางส่วนอาจอ้ างอิงจากหลักเกณฑ์ทาง
วิชาการ แต่ที่สาคัญ จะต้ องนามาปรับให้ สามารถสะท้ อนเป้าหมายของเมืองที่ยงั่ ยืน เมืองที่น่าอยู่ ที่เราทุกคนอยาก
ให้ เป็ น ประชาชนจึงควรมีโอกาสร่วมกาหนดเป้าหมายเหล่านันด้
้ วย
การแก้ ปัญหาแบบเข้ าใจธรรมชาติและมีความยืดหยุน่ นอกจากต้ องระมัดระวังไม่พฒ
ั นาจนเกินขีดความสามารถใน
การรองรับของเมืองแล้ ว การวางผังและออกแบบเมืองยังควรต้ องพิจารณาให้ สอดคล้ องกับระบบและกลไกทาง
ธรรมชาติ การออกแบบที่เข้ าใจและสอดคล้ องไปกับธรรมชาติ จะเป็ นทางออกที่เกิดประสิทธิผลอย่างยัง่ ยืน
ตัวอย่างเช่น การวางผังพื ้นที่เปิ ดโล่งของเมืองให้ เป็ นโครงข่ายที่ตอ่ เนื่องกัน พื ้นที่เปิ ดโล่งของเมือง ไม่ได้ มีเพียงแค่
สวนสาธารณะ แต่ยงั รวมไปถึงแม่น ้า คู คลอง หรื อแม้ แต่ถนนกว้ างๆ ที่มีต้นไม้ ร่มครึม้ สองข้ างทาง หากได้ รับการ
วางแผนให้ เป็ นเส้ นทางสีเขียว (Green Corridor) ที่ตอ่ เชื่อมถึงกัน จะเกิดประโยชน์ได้ หลายด้ านในคราวเดียวกัน คือ
ทาหน้ าที่เป็ นเส้ นทางระบายและถ่ายเทอากาศของเมือง ช่วยฟอกอากาศและลดอุณหภูมิของเมือง เป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ เป็ นพื ้นที่ชะลอน ้าและระบายน ้าที่มีความยืดหยุน่ (Resilience) มากกว่าการพึง่ พาระบบท่อและอุโมงค์
ระบายน ้าเพียงอย่างเดียว และสามารถออกแบบให้ มีสวนซับน ้าฝน (Rain Garden) ตามแนวริมถนนไปตลอดทาง
เพื่อทาหน้ ารับน ้าฝนและช่วยชะลอน ้า บรรเทาปั ญหาน ้าท่วมได้ เป็ นการผสมผสานการใช้ ประโยชน์ของโครงสร้ าง
สาธารณะของเมืองกับประโยชน์เชิงนิเวศ ที่เรี ยกว่าโครงสร้ างพื ้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure) การปรับปรุง
และเชื่อมโครงข่ายพื ้นที่เปิ ดโล่งให้ เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานสีเขียวนี ้ เป็ นแนวทางที่สามารถสร้ างโดยบูรณาการลงไปบน
พื ้นที่เดิมได้ โดยไม่ลดทอนการใช้ ประโยชน์เดิมของที่ดิน นอกจากนี ้ ยังเป็ นแนวทางที่ต้องการการบารุงรักษาน้ อย
และสร้ างคุณค่าต่อจิตใจด้ วย
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Rose Fitzgerald Kennedy Greenway ในเมืองบอสตัน ที่เกิดจาก

การรื อ้ ทางด่วนทิ ้งและแทนที่ด้วยการสร้ างโครงข่ายพื ้นที่สีเขียว
(https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Fitzgerald_Kennedy_G
reenway)

ถ้ าเชื่อว่า เมืองมีชีวิต เพราะเมืองมีพลวัตและวิวฒ
ั นาการอยูเ่ สมอ เมืองจึงอาจหยุดเติบโตไม่ได้ แต่เมือง…หยุด
การขยายตัวได้ กายภาพของเมืองอาจจะไม่จาเป็ นต้ องใหญ่และหนาแน่นไปกว่าที่เป็ นอยู่ แต่ต้องเติบโตงอกงามในด้ าน
คุณภาพ ให้ เป็ นเมืองที่น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้ อมที่ดี และประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในเมือง เมืองที่ดี
ไม่ใช่เรื่ องเพ้ อฝัน มีตวั อย่างมากมายทัว่ โลก สิง่ ที่สาคัญคือการกาหนดเป้าหมายให้ ถกู ต้ องและลงมือทา
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