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หน ีง่ภาค หน ีง่แผน หน ีง่ศนูยก์ลางเม อืง

หน ีง่ศนูยก์ลางเม อืง ค อื อะไร
หน ีง่ศนูยก์ลางเม อืง นำาพาชมุชนหลากหลาย กบั
ทศันคต ทิ ีแ่ตกตา่ง และ ผ ูร้ ว่มประกอบการมารวมกนั เพ ือ่
สร า้งสรรค ์ แผนประกอบการ 20ป ี ในการส บืสาน กระช บั
ความสมัพนัธ ์ และประสบการณร์ว่มกนัของ ชมุชนตา่ง ใๆน
ใจกลางเม อืงซ แีอตเต ิ ล้

ภ มู ภิาคของเราม กีารพฒันาอยา่งรวดเร ว็ การสญัจรไปมากก็ำาลงั
เปล ีย่นแปลง ในการวางแผนเพ ือ่อนาคตน ั น้ กรมการขนสง่มวลชนรถ
โดยสารเม อืงซ แีอตเต ิ ล้  กรมการรถไฟฟ า้มหานคร และ องคก์รใจกลาง
เม อืงซ แีอตเต ิ ล้ กำาลงัรว่มม อืกนั  

หน ีง่ศนูยก์ลางเม อืง จะสร า้งสรรค ์ แผนการดำาเน นิการระยะใกล ้ และ ทศันว สิยั 
20ป ี ท ีจ่ะปร บัปรงุ ความคลอ่งตวัของการจราจร และ ทางเล อืกในการคมนาคมท ี ่
เช ือ่ถ อืได ้ รวมไปถ งึ สถานท ีส่าธารณะส ำาหร บัทกุคน

ฤดหูนาว  2017

ศนูยก์ลางเม อืง ในอนาคต
เม อืงซ แีอตเต ิ ล้ กำาลงัเต บิโต ในอ กี20 ป ขี า้ง
หนา้ ตลาดงานและ จำานวนคร วัเร อืน ไดร้ บัการ
ประเม นิวา่จะยงัคงเต บิโตตอ่ไปอ กี  นอกจากน ี ้ 
การใช บ้ร กิารการขนสง่มวลชนกำาลงัเพ ิม่มาก
ข ึ น้ และ บร กิารรถไฟฟ า้สายใหม่ กำาลงัไดร้ บั
การพฒันา เพ ือ่เช ือ่มโยงการคมนาคมไปยงั
พ ื น้ท ี ใ่กลเ้ค ยีง เชน่ Northgate  (ประมาณป ี 
2021)    Lynwood และ Overlake (ประมาณ
ป ี 2023) อ กีท ั ง้ ใจกลางเม อืง Redmond 
(ประมาณป ี 2024)
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ศนูยก์ลางเม อืง ในวนัน ี ้
ศนูยก์ลางเม อืง รวม แหลง่ชมุชนท ีห่นาแนน่และ เต บิโตอยา่งรวดเร ว็ 10 ชมุชนดว้ยกนั

ประชากร กวา่ 
7หม ืน่คน

กวา่ 60โครงการ
ท ีอ่ย ูอ่าศยั 
และ ธรุก จิการ
คา้ กำาลงัอย ู่ 
ในระหวา่งการ
กอ่สร า้ง

2แสน 5หม ืน่ งาน

จำานวนคร วั
เร อืนกวา่ 2   
หม ืน่5พนั คร วั
เร อืน 

กวา่  5 หม ืน่ 
5พนั งาน

ในแตล่ะวนั ม ผี ูค้นกวา่แสน 2 
5หม ืน่ คน สญัจรไปมา ผา่น
ใจกลางเม อืง และขาออกท ั ง้ขา
เข า้
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ทำาอยา่งไรเพ ือ่ใหก้ารสญัจรไปมา
งา่ยข ึ น้ ในป จัจบุนั
โครงการกอ่สร า้งท ั ง้ฝา่ยร ฐั และ เอกชน ท ีก่ ำาลงัได ้
ร บัการดำาเน นิการอย ู่ จะสง่ผลกระทบตอ่ การสญัจร
ใน ใจกลางเม อืงเป น็เวลาหลายป ี ถา้หากวา่ ไมม่ ี
การวางแผนอยา่งเรง่ดว่น ก จ็ะทำาใหเ้ก ดิ ความลา่ช า้ 
และ ความแออดั มากย ิง่ข ึ น้

องคก์รผ ูร้ ว่มประกอบการตา่งๆ กำาลงัรว่มกนัดำาเน นิ
งานกบัชมุชน เพ ือ่ แสวงหา กลยทุธแ์นวทางระยะส ั น้ 
ซ ึ ง่จะชว่ยให ้ ศนูยก์ลางเม อืงคงความคลอ่งตวั อนั
รวมไปถ งึ:

การใช้งานถนน: ถนนตา่งๆ ในศนูยก์ลางเม อืง 
อำานวยความสะดวกใหก้บัส ิง่ส ำาคญัมากมาย  
แผนการกลยทุธจ์ะชว่ยเพ ิม่ ความคลอ่งตวั โดยการ
เสร มิชอ่งทางเด นิรถ หร อื ปร บัปรงุ สญัญาณไฟ
จราจร

การปฏิรูป บริการการคมนาคมขนส่งมวลชน: ชอ่ง
ทางการเด นิรถเมลท์ ีม่ อีย ูป่ จัจบุนัในศนูยก์ลางเม อืง 
สามารถเช ือ่มตอ่กบัเคร อืขา่ยรถไฟฟ า้ ซ ึ ง่จะชว่ยให ้
ประชาชนยงัคงสญัจรโดยบร กิารขนสง่มวลชน และ
ใช ป้ระโยชน ์ จากการคมนาคมท ีว่างใจไดต้อ่ไป

การปรับปรุงทางเดินเท้าและสถานที่สาธารณะ: 
ทางเด นิร มิถนนและ บร เิวณสถานท ีร่อรถร มิทางเทา้ 
ควรจะไดร้ บัการปร บัปรงุ เพ ือ่อำานวยความสะดวก
ใหผ้ ู ้ใช บ้ร กิารในการสญัจรผา่นใจกลางเม อืงได ้
งา่ยดายข ึ น้ รวมท ั ง้ใหป้ระสบการณ ์ ท ีน่า่พ งึใจใน
การใช ร้ะบบขนสง่มวลชนอ กีดว้ย
การดำาเนินการเครือข่ายทางเดินรถจักรยานใน
ศูนย์กลางเมือง: ทางเด นิรถจกัรยานท ีป่ลอดภยั
สามารถสร า้งเพ ิม่บนถนนหลายสายกลางใจเม อืง 
เพ ือ่อำานวยความสะดวกปลอดภยัใหผ้ ูข้ บัข ีจ่กัรยาน
ผา่นตวัเม อืง
กลยุทธ์ทางการวางโปรแกรมและการจัดการ: 
กลยทุธต์า่งๆ ควรรวมไปถ งึการสง่เสร มิการลดจำานวน
การสญัจร การจดัการดา้นสถานท ีจ่อดรถและ ท ีจ่อด
ร มิทางเทา้ อ กีท ั ง้โปรแกรมตา่งๆท ีจ่ะชว่ยอำานวย
ความสะดวกปลอดภยัใหผ้ ู ้ใช บ้ร กิารขนสง่มวลชน 
และนกัทอ่งเท ีย่ว เพ ือ่ใหก้ารไปถ งึสถานท ีเ่ป า้หมาย
ม ปีระส ทิธ ภิาพมากข ึ น้ และยงั เป น็การชว่ยผ ู ้
ประกอบธรุก จิในการจดัขนสง่ส นิคา้อยา่งรวดเร ว็
งา่ยดายอ กีดว้ย

ตารางเวลาของ หน ีง่ศนูยก์ลางเม อืง

ตารางเวลา
ของ หน ีง่
ศนูยก์ลาง
เม อืง

ย นืยนั 
ระบบการ
วดัความ
ส ำาเร จ็

ส ำาเร จ็แผนการ
ดำาเน นิงานหน ีง่
ศนูยก์ลางเม อืง

สร า้งสรรค ์ 
ทศันว สิยั20 

ป ี

พฒันาขอ้แนะนำาการดำาเน นิงาน 
ท ั ง้ส ำาหร บัระยะกลาง (2023)   

และ  ระยะยาว (2035)

แสวงหาโอกาส
อนัใกล ้ และ 
พฒันาขอ้เสนอ
แนะ

การต ดิตอ่สอบถาม
หากวา่ทา่นม คีำาถาม คำา
ว จิารณ ์ หร อื ถา้ทา่น
ตอ้งการใช บ้ร กิารการแปล
ทางภาษา หร อื บร กิารการ
อำานวยความสะดวกส ำาหร บั
ผ ูพ้ กิาร กรณุา ต ดิตอ่ทาง
อ เีมล ์ได ้ ท ี ่  

info@OneCenterCity.org

ส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่
เต มิ
เพ ือ่เร ยีนร ูเ้พ ิม่เต มิ เก ีย่ว
กบั หน ี ง่ศ นูยก์ลางเม อืง และ 
กลยทุธแ์นวทางระยะส ั น้ท ี เ่ป น็
ไปได ้ กรณุาเย ีย่มชมเว ป๊ไซต ์
ของเราไดท้ ี ่ 

OneCenterCity.org

องคก์รผ ูร้ ว่มประกอบการตา่งๆ 
กำาลงัรว่มกนัดำาเน นิงานกบับรรดา
ผ ูน้ ำาชมุชน เพ ือ่กล ั น่กรองความ
ค ดิเห น็ท ี ไ่ดร้ บัในดา้นกลยทุธ ์
ท ีเ่ป น็ไปได ้ในระยะใกล ้ ในป ตีอ่
ไปน ี ้ เขตอำาเภอค งิ และ Sound 
Transit จะทำาการ ประชาสมัพนัธ ์ 
เก ีย่วกบัแนวโนม้ความเปล ีย่นแปลง
ตา่งๆ ท ีก่ ำาลงัจะเก ดิข ึ น้ในเร ว็วนัน ี ้
ประมาณไวว้า่จะดำาเน นิงานภายใน
ฤดใูบไมร่ว่งของป 2ี518

ศนูยก์ลางเม อืง ใน
อนาคตจะเป น็อยา่งไรใน
อ กี20 ป ขี า้งหนา้
นอกเหน อืไปจาก การพฒันา
กลยทุธด์ า้นการปร บัปรงุความคลอ่ง
ตวั รอบๆ ตวัเม อืงในระยะใกลแ้ลว้ 
ทศันว สิยั 20ป ี ในการ ปร บัปรงุ
การคมนาคมธารณะและ สถานท ีส่า
ส ำาหร บัประชาชน ไมว่า่จะเป น็การ
เด นิทางเทา้ ทางจกัรยาน ทาง
รถยนตส์ว่นบคุคล หร อืทางขนสง่
มวลชน  

กรณุาเย ีย่มชมเว ป๊เพจของเราได ้ 
ส ำาหร บัรายละเอ ยีดเพ ิม่เต มิ รวมไป
ถ งึการเข า้ม สีว่นรว่มกบัเราในการ
ชว่ยวางแผนเพ ือ่อนาคต

ในอ กี20ป ี เราจะเป น็อยา่งไรใน
การ…

• สญัจรไปมาในและระหวา่งชมุชน
ตา่งๆ

• เช ือ่มตอ่กบัสว่นตา่งๆของตวั
เม อืงและ เขตใกลเ้ค ยีง

• ม ปีระสพการณบ์นถนนและ 
สถานท ีส่าธารณะ

• ขนสง่ส นิคา้ไปยงัท ีอ่ย ูอ่าศยั 
และธรุก จิตา่งๆ

• ใช เ้ทคโนโลย ี ในการโยกย า้ย 
และแสวงหาประสพการณ ์ใน
เม อืงของเรา


