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ควกำมนกกำ
Smart Code ไดด้พพัฒนาขด้อกกาหนดประกอบการวางผพังและออกแบบเมมืองเพมืพื่อสรด้างความหนาแนน่นในพมืพื้นททพื่อนบุญาตใหด้
พพัฒนาตามประกาศบพังคพับใชด้ของผพังเมมืองรวมและผพังการออกแบบชบุมชนเมมืองประเภทตน่างๆ ทพัพื้งนทพื้เพมืพื่อใหด้ผพังเมมืองททพื่ประกาศ
ใชด้นพัพื้นสรด้างผลกระทบเชวิงบวกตน่อการพพัฒนาทางเศรษฐกวิจและเกวิดการใชด้ประโยชนน์ททพื่ดวินอยน่างประหยพัด คบุด้มคน่า และมท
ประสวิทธวิภาพ โดยขด้อกกาหนดททพื่ตราขขพื้นไดด้พพัฒนาจากเกณฑน์การเตวิบโตอยน่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles)
กฎหมายผพังเมมือง Form-Based Codes และเกณฑน์ความเปป็นผผด้นกาการออกแบบดด้านพลพังงานและสวิพื่งแวดลด้อมระดพับยน่าน
(LEED-ND) ซขพื่งขด้อกกาหนดการหด้ามความหนาแนน่นตกพื่าในพมืพื้นททพื่หนาแนน่นสผงเปป็นหนขพื่งในขด้อกกาหนดททพื่บพังคพับใหด้นพักผพังเมมืองและ
นพักออกแบบชบุมชนเมมืองถมือปฏวิบพัตวิในการวางผพังและตราขด้อกกาหนดเพมืพื่อนกาผพังและแผนลงสผน่การบพังคพับใชด้ โดยปปัจจบุบพัน
ประเทศในยบุโรป สหรพัฐอเมรวิกา ออสเตรเลทย และสวิงคโปรน์ไดด้นกาขด้อกกาหนดนทพื้ประยบุกตน์ใชด้ซขพื่งทกาใหด้เกวิดความสกาเรร็จในการสรด้าง
ความหนาแนน่นและสน่งเสรวิมเศรษฐกวิจ

ภาพตพัวอยน่างระดพับความสผงอาคารททพื่สพัมพพันธน์และไมน่สพัมพพันธน์กพับการผสมผสานกวิจกรรมการใชด้ประโยชนน์ททพื่ดวินในใจกลางยน่านพาณวิชยกรรม
ททพื่มา: บรวิษพัท พวิพวิธภพัณฑน์เอเซทย จกากพัด

ควกำมสกกำคผัญของขข้อกกกำหนด
ขด้อกกาหนดการหด้ามความหนาแนน่นตกพื่าในพมืพื้นททพื่หนาแนน่นสผงเปป็นเครมืพื่องมมือในการบพังคพับใหด้เกวิดการใชด้ททพื่ดวินใหด้มทความหนาแนน่น
และผสมผสานกวิจกรรมการใชด้ประโยชนน์เปป็นไปตามเกณฑน์การออกแบบพมืพื้นททพื่ใจกลางเมมืองและศผนยน์เศรษฐกวิจตามแผน

ยบุทธศาสตรน์เมมืองซขพื่งไดด้รพับการอนบุญาตโดยประชาชนและผผด้บรวิหารเมมือง สกำระสกกำคผัญไดข้กกกำหนดใหข้บงผั คผับควกำมหนกำแนน่น
ประชกำกรตกำมขข้อกกกำหนดในผผังเมพองรวมมริใหข้มจท กกำนวนตกตกำไปกวน่กำฐกำนททตใชข้สกกำหรผับกกำรออกแบบกกำรใชข้ประโยชนน
ททดต ริน ดพังตพัวอยน่าง ในพมืพื้นททพื่ใจกลางศผนยน์พาณวิชยกรรมซขพื่งมทพมืพื้นททพื่ขนาด xxxx ไรน่ นพักผพังเมมืองไดด้ประมาณการประชากรในอทก
20 ปปีขด้างหนด้าไวด้ททพื่ 50,000 คน ซขพื่งฐานประชากรนทพื้ใดด้นกามาใชด้สกาหรพับการออกแบบระบบขนสน่งมวลชน ระบบการสพัญจร
ภายในพมืพื้นททพื่ และการสพัญจรเชมืพื่อมตน่อระหวน่างศผนยน์พาณวิชยกรรม รวมทพังพื้ โครงสรด้างพมืพื้นฐานเขทยว และสาธารณผปโภค ผผด้บรวิหาร
เมมืองและสภาของเมมืองจะตด้องนกาผพังและแผนดพังกลน่าวไปกกาหนดรายละเอทยดการใชด้งบประมาณและแผนการลงทบุนกน่อสรด้าง
หรมือปรพับปรบุงฟฟฟื้นฟผโครงสรด้างพมืพื้นฐานเพมืพื่อรองรพับการเพวิพื่มขขพื้นของประชากรและกวิจกรรมทางเศรษฐกวิจตามททพื่ผพังไดด้วางไวด้ จาก
กรณทตพัวอยน่าง Smart Codes ไดด้ใหด้นพักผพังเมมืองนกาขด้อกกาหนดการหด้ามความหนาแนน่นตกพื่าในพมืพื้นททพื่หนาแนน่นสผงบพังคพับใชด้ในพมืพื้นททพื่
ดด้วยการตราขด้อกกาหนดอนบุญาตใหด้มทความสผงตกพื่าททสพื่ บุดของอาคารททพื่กน่อสรด้างใหมน่ เชน่น ความสผงไมน่นด้อยกวน่า 23 เมตรแตน่ไมน่เกวิน
45 เมตร (กรณทการควบคบุมความสผงททพื่สผงททพื่สบุดเพมืพื่อรพักษาทพัศนทยภาพในพมืพื้นททพื่นพัพื้นๆ) และกกาหนดประเภทอาคารสกาหรพับการ
กน่อสรด้างใหมน่ททพื่สามารถเพวิพื่มความหนาแนน่นตามแผนงานไดด้ ซขพื่งไดด้จากการดกาเนวินกวิจกรรมทางเศรษฐกวิจและการอยผน่อาศพัย
เชน่น อาคารคด้าปลทก อาคารศผนยน์การคด้า หรมืออาคารททพื่อยผน่อาศพัยรวมใหด้มทขนาดไมน่นด้อยกวน่า 10,000 ตารางเมตร (การออกขด้อ
กกาหนดในขด้อนทพื้ตด้องระบบุททพื่ตพัพื้งในระดพับแปลงททพื่ดวินหรมือภายในขอบเขตยน่านททพื่เปป็นใจกลางของศผนยน์เศรษฐกวิจใหด้มทความชพัดเจน)
โดยกกาหนดความหนาแนน่นตกพื่าสบุดไวด้ในขด้อกกาหนดยน่าน (Zoning Ordinance) ซขพื่งอาจจะจกาแนกเปป็นพมืพื้นททพื่ตาม The Transect
หรมือบพังคพับความหนาแนน่นโดยรวมทพัพื่วทพัพื้งบรวิเวณกร็ไดด้ ทพังพื้ นทพื้ ขขพื้นอยผน่กพับผลการรพับฟปังความควิดเหร็นจากประชาชน เจด้าของแปลง
ททพื่ดวิน ผผด้ประกอบการธบุรกวิจ และจากผลการศขกษาววิเคราะหน์ศพักยภาพเชวิงพมืพื้นททพื่

ภาพตพัวอยน่างขพัพื้นตอนการกกาหนดรผปแบบอาคารและยน่าน
ททพื่มา: http://groupmelvindesign.com/fbclessonlearne/

เกณฑนกกำรออกแบบขข้อกกกำหนด
Smart Codes ไดด้อนบุญาตใหด้ผสมผสานเกณฑน์ดด้านตน่างๆ เพมืพื่อใหด้เกวิดความยมืดหยบุน่นในแตน่ละพมืพื้นททพื่ โดยเกณฑน์ททพื่นกามาประยบุกตน์
ใชด้สกาหรพับการออกขด้อกกาหนดประกอบดด้วย
1. เกณฑน์การเตวิบโตอยน่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) จกานวน 4 ขด้อประกอบดด้วย เกณฑน์การใชด้
ประโยชนน์ททพื่ดวินแบบผสมผสาน เกณฑน์การออกแบบอาคารแบบกลบุน่มและใหด้กระชพับ เกณฑน์การสน่งเสรวิมททพื่อยผน่อาศพัยทบุกระดพับ
รายไดด้ และเกณฑน์การสรด้างชบุมชนแหน่งการเดวิน

2. กฎหมายผพังเมมือง Form-Based codes ใชด้เกณฑน์ตาม Regulation Plan, Building Form Standard
และ Public Spaces Standard เปป็นขด้อกกาหนดประกอบในการออกแบบ
3. เกณฑน์ความเปป็นผผด้นกาการออกแบบดด้านพลพังงานและสวิพื่งแวดลด้อมระดพับยน่าน (LEED-ND) ใชด้เกณฑน์การออกแบบ
อาคารและโครงสรด้างพมืพื้นฐานเขทยว เกณฑน์รผปทรงของยน่านและการเชมืพื่อมตน่อททพื่ชาญฉลาด
4. The Transect ตาม Smart Codes ใชด้ในกรณทการจกาแนกพมืพื้นททพื่ตามบทบาทและศพักยภาพของเมมืองซขพื่งแบน่งเปป็น
พมืพื้นททพื่พวิเศษใจกลางเมมือง (SD-Special District) พมืพื้นททพื่ใจกลางเมมือง (T6-Urban Core) พมืพื้นททพื่ใจกลางยน่านพาณวิชยกรรม (T5Urban Center) และพมืพื้นททพื่ผสมผสานททพื่อยผน่อาศพัยและพาณวิชยกรรม (T4-General Urban)

ภาพตพัวอยน่างขด้อกกาหนดการหด้ามความหนาแนน่นตกพื่าในพมืพื้นททพื่หนาแนน่นสผงของเมมือง Knoxville ตามกฎหมาย Form-Based Codes
ททพื่มา: http://www.cityofknoxville.org/southwaterfront/

ผลประโยชนนจกำกกกำรตรกำขข้อกกกำหนด
ผลจากการบพังคพับใชด้ขด้อกกาหนดการหด้ามความหนาแนน่นตกพื่าในพมืพื้นททพื่หนาแนน่นสผงจะชน่วยใหด้เกวิดเมมืองททพื่มทรผปทรงชพัดเจน เกวิดการ
ใชด้ททพื่ดวินเปป็นไปตามแผนและผพังททกพื่ กาหนดไวด้ เกวิดความคบุด้มคน่าในการลงทบุนโครงสรด้างพมืพื้นฐานและระบบการสพัญจร ททพื่สกาคพัญคมือ
การเกวิดผลกระทบเชวิงบวกดด้านเศรษฐกวิจ กลน่าวโดยสรบุป ดพังนทพื้
1. สรด้างและปรพับปรบุงฟฟฟื้นฟผเมมืองและยน่านใหด้มทรผปทรงททพื่ชพัดเจน เมมืองมทลกาดพับชพัพื้นการพพัฒนา เมมืองมทขอบเขตททพื่ชพัดเจน
สามารถจกาแนกพมืพื้นททพื่เมมืองกพับพมืพื้นททพื่สงวนรพักษาไดด้
2. ลดการกระจพัดกระจายของเมมือง (Urban Sprawl) รบุกลกพื้าพมืพื้นททพื่เกษตรกรรมและพมืพื้นททพื่ธรรมชาตวิ สามารถวางผพัง
โครงสรด้างพมืพื้นฐานดด้านการระบายนกพื้า การจพัดการนกพื้าฝน และลดปปัญหาการเกวิดอบุทกภพัยไดด้

3. กกาหนดความหนาแนน่นประชากรในระดพับตกพื่าสบุดจกาแนกตามยน่านการใชด้ประโยชนน์ททพื่ดวินในผพังเมมืองรวมหรมือผพัง
การออกแบบในพมืพื้นททพื่เฉพาะเพมืพื่อเปป็นแนวทางในการควบคบุมทางผพังเมมืองและการบรวิหารจพัดการเมมือง
4. เกวิดความคบุด้มคน่าในการลงทบุนโครงสรด้างพมืพื้นฐานและโครงการคมนาคมและขนสน่งของภาครพัฐ เนมืพื่องจากสามารถ
ลงทบุนในพมืพื้นททพื่ททพื่ประชากรมทความหนาแนน่นซขพื่งจะมทการใชด้ประโยชนน์โครงสรด้างพมืพื้นฐานนพัพื้นอยน่างเตร็มประสวิทธวิภาพ
5. เกวิดความคบุด้มคน่าในการลงทบุนของภาคเอกชน ผผด้ประกอบการ เจด้าของแปลงททพื่ดวิน เนมืพื่องจากเมมืองมททวิศทางการ
พพัฒนาดด้านกายภาพททพื่ชพัดเจน มทจกานวนประชากร และมทอพัตราการขยายตพัวประชากรททพื่เกวิดความสอดคลด้องระหวน่างการผลวิต
การสรด้างงาน และการจด้างงาน
6. สรด้างมผลคน่าทรพัพยน์สวินและททพื่ดวิน กน่อใหด้เกวิดมผลคน่าเพวิพื่มในระบบเศรษฐกวิจ สรด้างรายไดด้และความมพัพื่งคพัพื่งในระยะยาว
แกน่ประชาชน
7. เมมืองสามารถคาดการณน์และสรด้างโมเดลจกาลองฐานภาษทในอนาคตไดด้ ซขพื่งจะเปป็นประโยชนน์ในการวางแผนดด้าน
การเงวิน การลงทบุน และการพพัฒนาโครงสรด้างพมืพื้นฐาน และสาธารปโภคสกาหรพับบรวิการประชาชนในอนาคต
8. ประชาชนมทโอกาสในการพพัฒนาคบุณภาพชทววิต และสรด้างสภาพความเปป็นอยผน่ในเมมืองซขพื่งประชาชนสามารถคาด
การณน์อนาคตไดด้

สรชุป
ขด้อกกาหนดการหด้ามความหนาแนน่นตกพื่าในพมืพื้นททพื่หนาแนน่นสผงมทคบุณประโยชนน์ตน่อการพพัฒนาเมมืองเปป็นอยน่างมาก โดยเฉพาะ
อยน่างยวิพื่งการใชด้ประโยชนน์ททพื่ดวินททพื่มทความคบุด้มคน่า และการสรด้างสรรคน์เศรษฐกวิจททพื่ดทใหด้กพับประชาชน แมด้ในขพัพื้นตอนการจพัดทกาขด้อ
กกาหนดจะมทความยบุน่งยากอยผน่บด้าง โดยเฉพาะอยน่างยวิพื่งในขพัพื้นตอนการวางผพังและออกแบบชบุมชนเมมือง และการรพับฟปังความควิด
เหร็นจากเจด้าของแปลงททพื่ดวินและผผด้ประกอบการ แตน่เมมืพื่อเททยบจากผลททพื่ไดด้รพับแลด้วกร็นพับวน่ามทความคบุด้มคน่า ซขพื่งเมมืองจะสามารถใชด้
เครมืพื่องมมือดพังกลน่าวนทพื้ในการบรวิหารจพัดการพมืพื้นททพื่ไดด้อยน่างมทประสวิทธวิภาพโดยผน่านกลไกการบพังคพับใชด้ตามกฎหมาย สน่วน
ประชาชนและผผด้ประกอบการจะมทโอกาสในการเพวิพื่มพผนมผลคน่าทรพัพยน์สวินและผลประโยชนน์ในทางธบุรกวิจ ซขพื่งจะนกาไปสผน่การสรด้าง
ความมพัพื่งคพัพื่งแกน่ยาน่ น เมมือง และประเทศในททพื่สบุด
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