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บทบาทของการเมืองในการออกแบบเมือง :
ส่ีบทเรียนจาก เมืองใหม่ผู่ต่ง ในเซ่ียงไฮ้

บทคัดย่อ

เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นหนึ่งเมืองที่มีอัตราการเติบโต
เร็วที่สุดของโลกในทศวรรษที่เก้าสิบ อันเนื่องมากจากการผลักดันจากภาคการเมือง
ของประเทศจีนที่มุ่งหวังให้เมืองเซี่ยงไฮ้กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก
ของศตวรรษที ่ยีสิ่บเอด็ ดงัน้ัน เมืองใหมผู่่ตง่ (Pudong) จงึถูกกำหนดและดำเนนิการ
ออกแบบ โดยมุ่งหวังให้ เป็น “สัญลักษณ์” (iconography) ของความเจริญและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษานี้นำเสนอบทวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเมือง
ที่เกิดขึ้นจากการผลของความพยายามในการสร้างสัญลักษณ์นั้น โดยวิเคราะห์ผ่าน
4 ประเด็นมุมมองคือ ในระดับโครงสร้างของเมือง ระดับกลุ่มอาคาร ระดับถนนและ
ทางสัญจร  และระดับการรับรู้ผ่านเส้นขอบฟ้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็น
จริงของเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการและบทบาทของการเมืองที่มุ่งเน้นการ
สร้างสัญลักษณ์ มากกว่าการให้ความสำคัญเกี่ยวกับความจำเป็นของการใช้งาน
ที่แท้จริงของเมือง ระเบียบวิธีการศึกษาจะเริ่มด้วยการนำเสนอความเป็นมา และ
ประวัติของขั้นตอนการออกแบบของเมืองใหม่ผู่ต่งนี้อย่างย่อ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ทำความเข้าใจถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองอันมีผลให้การดำเนินการ
ออกแบบเมืองใหม่ผู่ต่งเกิดขึ้นได้
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1. ความเป็นมาของการออกแบบเมืองเซ่ียงไฮ้

เมืองเซี่ยงไฮ้ (หรือ ซั่งไห่ ตามการออกเสียงภาษาจีนกลาง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เดิมในอดีตที่เป็นเมืองค้าขายขนาดกลาง
เนือ่งจากสถานทีต่ัง้ของเมอืงอยูต่ดิกบัแมน้่ำแยงซ ี(หรอืแมน้่ำเพร์ิล ตามทีค่นตะวนัตก
เรียกกัน) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญทั้งกับต่างชาติผ่านทางออกปากแม่น้ำแยงซี
เช่ือมต่อโดยตรงกับมหาสมุทรแปซิฟิก และผ่านแม่น้ำซูโจว เข้าสู่ตอนในของประเทศจนี
เมืองเซี ่ยงไฮ้ตั ้งอยู ่ถัดเข้ามาจากสามเหลี ่ยมปากแม่น้ำแยงซีโดยมีแม่น้ำหวงผู ่
(Huangpu River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายย่อยจากแม่น้ำแยงซีผ่ากั้นกลาง จึงทำให้เป็น
เส้นทางในการคมนาคมที ่สำคัญของทางภาคใต้ของจีน ในสมัยก่อนนั ้นมีการ
ตั้งถิ่นฐานเพียงแค่ในฝั่งซ้ายแม่น้ำหวงผู่ เท่านั้น โดยเรียกฝั่งซ้ายแม่น้ำหวงผู่ว่า
“ฝั่งผู่ซี” (Puxi)

ในป ีค.ศ. 1842 ไดร้บัผลกระทบอนัเนือ่งมาจากผลของสงครามฝิน่ครัง้ท่ี 2 ท่ีรฐับาล
ของราชวงศ์ฉิง หรือรัฐบาลของประเทศจีนพ่ายแพ้ต่อประเทศอังกฤษ รัฐบาลจีนจึง
ถูกรัฐบาลอังกฤษใช้กำลังทางทหารบีบบังคับให้ทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า
และการให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเพื่อเปิดน่านน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองท่า
ที่สำคัญอีกหลายแห่งให้กับประเทศของตนเพื่อประโชน์ทางการค้า และเนื่องจาก
เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีองค์ประกอบของความเป็นเมืองท่าที่ดีที่สุด จึงถูกชาวอังกฤษ
และต่อมาภายหลังคือฝรั่งเศสและอเมริกายึดเป็นชัยภูมิหลักในการทำการค้ากับ
เอเชียตะวันออกไกล แต่เพราะเหตุผลที่ว่าเซี ่ยงไฮ้เองไม่มีความสำคัญใดในหน้า
ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติของจีน เป็นเพียงเมืองค้าขายขนาดกลาง รัฐบาลของ
ราชวงศฉิ์ง จึงไม่ได้ใส่ใจถงึความเปน็ไปของเมอืงเซีย่งไฮม้ากนกัและยอมใหสิ้ทธิสภาพ
การปกครองเมืองแก่ชาวต่างชาติเปรียบเสมือนเมืองบริวารหนึ่งของชาวอังกฤษ
ชาวฝรั่งเศสและชาวอเมริกาโดยไม่มีแรงทัดทาน ซึ่งก็เพื่อความอยู่รอดของเมือง
สำคัญๆ อย่าง ปักกิ่ง และ หนานจิง ด้วยเป็นสำคัญ ทำให้มีการหลั่งไหลเข้ามาของ
คนต่างชาติและคนจีนที่ต้องการเข้ามาแสวงหาโอกาสการประกอบอาชีพ เป็นผลให้
เมืองเซี ่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที ่มีวัฒนธรรมทางการใช้ชีวิตการค้าที ่หลากหลาย
มีความเป็นอยู่แบบสากลและการใช้ชีวิตแบบสังคมโลก(Cosmopolitanism) โดยถูก
ขนามวา่วา่เปน็ “ราชนิแีหง่ตะวนัออกไกล” (The Queen of the Orient)
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เมืองเซี่ยงไฮ้ผ่านการปกครองโดยหลายรัฐบาลเนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็น คณะผู้ปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส (ค.ศ. 1842-1937) ร่วมกัน
กับรฐับาลกก๊มินตัง๋ ของ ประธานาธบิด ีซนุ ยดั เซน็ (ค.ศ. 1911-1937) รฐับาล
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ฮิโรฮิโตของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1937-1945) รัฐบาลของ
พรรคชาตนิยิม (Nationalist Government) ของ ประธานาธบิด ี เจยีง ไค เชค็ (ค.ศ.
1945-1949) และ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังปี ค.ศ. 1949 มาจนถึง
ปัจจุบัน โดยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด เซี ่ยงไฮ้ก็ถูกใช้เป็นเมืองท่าที ่สำคัญในการ
ประกอบกิจการการค้าขายและการเดินเรือผ่านทางวัฒนธรรมทางการค้าของ
ผู้ปกครองนั้นๆ ด้วยสาเหตุนี้เองเป็นผลให้ทั้งลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรม
ของเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับเพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานทาง
การค้าและนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลผู้ปกครองเมือง อีกทั้งเนื่องจากแต่ละ
รัฐบาลผู้ปกครองเมืองเข้าใจและตระหนักถึงช่วงเวลาอันน้อยนิดในการปกครองเมือง

รูปที่ 1:  เมืองเซี่ยงไฮ้ ราวปี 1930 ซึ่งมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด
ที่มา: Virtual Shanghai Project, National Research Agency, Republic of France
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บนความไม่สงบของยุคสงคราม ลักษณะการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเมืองเซี่ยงไฮ้
ในแต่ละครั้งจึงเป็นไปในลักษณะ การแสวงหาผลประโยชน์ มากกว่าการพัฒนาเพื่อ
ความเป็นปกติสุขของประชาชนและการปกครอง ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรไปจากการปกครอง
ของชาวตะวนัตกหลงัจากยคุสงครามฝิน่ ลักษณะของการใชป้ระโยชนจ์ากเมอืงเซีย่งไฮ้
ในลักษณะดังกล่าวเป็นเวลากว่าร้อยปี ส่งผลให้ภาพลักษณ์และความสำคัญของ
เมอืงเซีย่งไฮเ้ปน็ไปในลกัษณะของ เมอืงทีมี่หนา้ทีใ่นการรบัใชท้างเศรษฐกจิ มากกวา่
เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม อาจเรียกได้ว่าเซี่ยงไฮ้
เป็นเมืองท่ีสามารถมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมของสถานการณ์
และเพื่อประโยชน์ของประเทศจีน โดยเปรียบได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ถูกมองว่าเป็น
“ห่านที่มีไข่ทองคำ” ทำหน้าที่เพียงแค่ผลิตไข่ทองคำให้กับผู้ครอบครอง โดยไม่มี
ความสำคัญอื่นใดนอกเหนือจากนั้น

จะมีข้อยกเว้นก็เพียงในช่วงที่ประธานาธิบดี เหมา เจ๋อตง (Mao Zedong) เป็นผู้นำ
(ค.ศ. 1949 -1976) ซึ่งใช้นโยบายมุ่งเน้นการประกอบอุตสาหกรรมหนักอันจะ
มานำซึ่งความพออยู่พอกินของส่วนรวมในแบบลัทธิคอมมิวนิสต์มากกว่าการค้าขาย
ซึ่งประธานาธิบดี เหมา เจ๋อ ตุง มองว่าเป็นการนำมาซึ่งความร่ำรวยของบุคคลเพียง
บางกลุ่มซึ่งจะทำให้ระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาชนล้มเหลว ซึ่งเซี่ยงไฮ้
ในขณะนัน้ก็ไม่ได้รับการยกเวน้ และถกูแปรสภาพใหก้ลายเปน็เมืองอตุสาหกรรมหนกั
อยา่งทลุกัทุเลและไมไ่ดผ้ลผลติใดๆดัง่ท่ีประธานาธบิด ีเหมา เจอ๋ ตงุ ตัง้ใจ ซำ้ยงัเปน็
การทำลายสาธารณูปโภคและระบบที่รองรับการดำเนินการทางธุรกิจ และทรัพยากร
มนุษย์ครั้งสำคัญของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. เมืองใหม่ผู่ต่ง: ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยุดเปิดม่านไม้ไผ่

ด้วยแรงผลักดันจากภาคการเมืองจากรัฐบาลกลางปักกิ่งโดยการนำของเลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน เติ้ง เสี่ยว ผิง (Deng Xiaoping) ผู้ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำ
สูงสุดของการปกครองระบบสาธารณรัฐประชาชนของจีน (ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
ประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ) แต่เป็นผู ้นำที ่แท้จริง (“De facto leader”)
ท่ีกำกับการดำเนนินโยบายสำคญัๆของประเทศ ในยคุ “เปดิมา่นไมไ้ผ่” (Open Door
Policy) หลังปี ค.ศ. 1978 รัฐบาลเมืองเซี่ยงไฮ้ได้รับนโยบายให้ผลักดันการพัฒนา
ต่อเพื่อการทำให้เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่ทำรายได้สำคัญให้กับประเทศจีนยุคใหม่
ดงัคำกลา่วของประธานาธบิด ี เติง้ เส่ียว ผิง ท่ีวา่ “ใหเ้มืองเซีย่งไฮ ้ เปน็หวัของมงักร”
ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในด้านของนโยบายการค้า
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และภาษี ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนจาก
ต่างประเทศ และทางด้านกายภาพของเมือง ที่จะต้องสามารถรองรับความเจริญ
เติบโตของหน่วยงานทางธุรกิจ การค้า และปริมาณของแรงงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
นโยบายสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกจิในเมืองเซ่ียงไฮ้ รวมไปถึงระบบสาธารณปูโภค
ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบคอมมิวนิสต์ (หมายความว่าภาครัฐยังคงควบคุม
ปัจจัยในการผลิตส่วนใหญ่ หรือมีมาตรการในการผ่อนปรนมากขึ ้นเพื ่อดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ) ในยุคเปิดม่านไม้ไผ่ของ เติ้ง เสี่ยว ผิง ทั้งนี้ด้วยความที่
เมืองเซี่ยงไฮ้เองในอดีตเป็นเมืองที่มี “ความพร้อม” เรื่องการพาณิชย์อยู่แล้ว ดังนั้น
การดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแรงทัดทานใดๆ
หนำซ้ำยังมีแรงสนับสนุนจากทุกภาคของสังคมเพื่อให้นำเซี่ยงไฮ้กลับมาเป็นเมืองที่
เจริญรุ่งเรื่องเหมือนในอดีต นายกเทศมนตรีของเมืองเซี่ยงไฮ้ในขณะนั้นหลายต่อ
หลายท่านก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านการลงทุน และการกู ้ยืมเงิน
จากตา่งประเทศในการสรา้งเมอืงใหมค่รัง้สำคญันี ้ตวัอยา่งสำคญัทีจ่ะตอ้งกลา่วถงึ คอื
อดีตนายกเทศมนตรี เจียง เจ๋อ มิน (Jiang Zemin) ผู้ซึ ่งได้วางรากฐานในการ
ดำเนินงานสำคัญๆ ไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเจริญเติบโตของเมืองใน
ระยะเวลาสิบปี การวางแผนการพัฒนาทางระบบสาธารณูปโภคสำคัญๆ บนพื้นที่
ฝั่งผู่ซี เช่น ระบบการขนส่งมวลชน ระบบถนนหนทาง รวมไปถึงสนามบินแห่งใหม่
ซึง่จะรองรบัเทีย่วบนิระหวา่งประเทศไดเ้พิม่ข้ึนเปน็ทวคีณูจนถงึหลายเทา่ตวั กอ่นทีจ่ะ
ได้รับความนิยมชมชอบและการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ขึ้นเป็น
เลขาธิการฯ และประธานาธบิดีของสาธารณรัฐประชาชนจนีในเวลาต่อมา อีกท่านหน่ึง
ที่จะกล่าวถึงคือ อดีตนายกเทศมนตรี จู หรงจี ซึ่งท่านนี้เป็นคนที่มีบทบาทมากที่สุด
ในการสร้างเมืองใหม่

วิสัยทัศน์ของอดีตนายกเทศมนตรี จู หรงจี (Zhu Rongji) มองไปไกลกว่าการพัฒนา
พื้นที่บนฝั่งผู ่ซี ที่มีระบบสาธารณูปโภคที่พอใช้ได้แล้ว หากแต่เล็งเห็นความคิด
ในการสร้างเมืองใหม่บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำหวงผู่  หรือฝั่ง “ผู่ต่ง” (Pudong) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ที่มีเพียงการตั้งถิ่นฐานแบบ กระจัดกระจายไม่มีแบบแผน
ของชนชั้นแรงงานที่ไม่มีความสามารถในการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินบนฝั่งผู่ซี
แผนการการลงทุนดังกล่าวจึงเป็นความทะเยอทะยานที่มีนัยยะอื่นนอกเหนือไปจาก
ความต้องการในการขยายขีดความสามารถของเมืองเซี ่ยงไฮ้ และยิ ่งไปกว่านั ้น
อดีตนายกเทศมนตรี จู หรงจี “ตั้งเป้า” ไว้ว่าการสร้างเมืองใหม่นี้จะต้องเกิดขึ้นบน
พื้นฐานของ “ความเป็นมหานครที่ไม่แตกต่างไปจาก นิวยอร์ค หรือ ลอนดอน”
ท้ังน้ีหากเราย้อนมาทำความเข้าใจในระบบแนวความคดิแบบจีน (Chinese Pragmatism)
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ที่มุ่งเน้นถึงการได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาหลังจากการลงทุน โดยต้องเป็นสิ่งที่
“จับต้อง” ได้ ความเข้าใจดังกล่าวจึงหาได้เป็นความเข้าใจเดียวกันกับนักออกแบบ
หรือนักผังเมืองไม่ หากแต่เป็นความเข้าใจแบบผิวเผินในสมการที่ว่า “ความเป็น
เมืองใหญ่ เท่ากับ เมืองที่มีอาคารสูงมากมาย” ซึ่งในที่นี้ วิสัยทัศน์ของอดีตนายก
เทศมนตรี จู หรงจี จึงหมายถึงการออกแบบที่มุ่งหวังผลเชิงการรับรู้ของคนมากกว่า
สภาพแวดล้อมเมืองนั่นเอง ทำอย่างไรให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่จะถูกรับรู้ว่าเป็นมหานคร
ที่ยิ่งใหญ่ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนั่นเอง

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมว่าอดีตนายกเทศมนตรี จู หรงจี โดยบุคลิกเป็นคนที่มีความ
ทะเยอทะยานสูง และมีชื ่อเสียงในเรื ่องความแข็งกร้าวและเด็ดขาด ทั้งยังเป็น
นักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถเป็นเลิศ เป็นคนที่ทราบดีที่สุดถึงผลสำคัญทาง
การเมืองที่จะตามมาหากตัวเขาในฐานะของผู้ปกครองเมืองเซี่ยงไฮ้สามารถทำสิ่งที่
ตั ้งเป้าหมายไว้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ เนื่องจากแรงบันดาลใจที่ได้จากการเห็นการก้าว
ขึ้นไปรับตำแหน่งสูงที่สุดทางการเมืองของจีนของนายกเทศมนตรีคนก่อนหน้าของตน
หากแต่ว่าหากอดีตนายกเทศมนตรี จู หรงจี ต้องการผลทางการเมืองที่เด็ดขาด
เขาจะต้องทำให้ได้ “ดีกว่า” นั่นหมายถึงผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม หรือ “จับต้อง”
ได้มากกว่านั่นเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับในความสำเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน์และ
ความสามารถทางการเมืองของเขาที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่เดินในเส้นทางที่ อดีต
นายกเทศมนตรี เจียง เจ๋อ มิน ได้แผ้วถางไว้ โดยสามารถที่จะสร้างความเชื่อถือ
จากรฐับาลปกัก่ิงได ้ท้ังนีแ้ผนการสรา้งเมอืงใหมผู่่ตง่ ของอดตีนายกเทศมนตร ีจ ูหรงจี
นับได้ว่าเป็นแผนการทางการเมืองที ่สำคัญ ซึ ่งถือว่าเป็นนโยบายทางการเมือง
ที่สามารถหวังผลได้ทีเดียว ซึ่งภายหลัง จากความสำเร็จของเมืองใหม่ผู่ต่งนี้ อดีต
นายกเทศมนตรี จู หรงจี ได้รับความยอมรับจากพรรคคอมมิวนิสต์และได้รับการ
สนับสนุนให้ก้าวขึ ้นเป็น รองนายกรัฐมนตรี และ นายกรัฐมนตรีของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นลำดับก่อนจะเกษียณตัวเอง ทิ้งไว้ซึ่งหน้าประวัติศาสตร์
ที่สำคัญของการออกแบบเมืองเซี่ยงไฮ้ ต่อประเทศจีน และต่อโลก

3. บทบาทของการเมืองในการออกแบบเมืองใหม่ผู่ต่ง:
ศูนย์กลางทางธุรกิจลู่เจียจุ่ย (Luijiazui)

สิ่งที่อดีตนายกเทศมนตรี จู หลง จีทำเป็นสิ่งแรกคือการหา “แรงบันดาลใจ” ซึ่ง
นอกจากนิวยอร์คและลอนดอนจะเป็นสองเมืองใหญ่ในโลกที่ให้แรงบันดาลใจใน
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ลักษณะของภาพลักษณ์ของเมืองที่สำคัญแล้ว อดีตนายกเทศมนตรีจู หรงจี ยังให้
ความสนใจในแนวทางการปฏิบัติของประเทศสาธารณรัฐฝรั ่งเศสเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื ้นฟูเมืองครั ้งสำคัญในช่วงยุคทรรศวรรษที ่ 80 ของ
ประธานาธบิดฟีรงัซวัส ์ มิตเตอรอง (Fran�ois Mitterrand) โดยอดตีนายกเทศมนตรี
จู หลง จีได้เดินทางไปที่กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลายต่อหลายครั้ง
เพื่อศึกษาดูงาน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นความประทับใจ มากกว่าความชอบในระบบ
การวางผังเมืองของฝรั่งเศสที่ค่อยๆ ก่อเป็นรูปเป็นร่างในความคิดของอดีตนายก
เทศมนตรี จู หรงจี และเขาได้ดำเนินการขอคำปรึกษาด้านการเขียนโครงการ
การออกแบบเมืองจาก สถาบันการจัดการและการออกแบบภาคและเมืองแห่ง
มหานครปารีส ซึ่งผลที่ได้คือแผนการพัฒนาและโครงการในการออกแบบที่ค่อนข้าง
ยืดหยุ่น มุ่งเน้นที่การเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ 6,300 ตารางกิโลเมตร
เพื ่อให้เป็นเมืองใหม่ที ่มีศักยภาพในการเติบโตในด้านการพาณิชย์และการเงิน
สามารถรองรับประชากรได้ 14 ล้านคน โดยตั ้งเป้าค่าเฉลี ่ยรายได้ต่อหัวของ
ประชากรของเมืองใหม่ไว้ที่ 150,000 หยวน ต่อคน รวมไปถึงการนำเสนอให้จัด
การประกวดแบบการออกแบบเมืองใหม่ โดยทำการเชื้อเชิญสถาปนิก นักออกแบบ
เมืองที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มาเข้าร่วม ซึ่งอดีตนายกเทศมนตรี จู หลง จี ก็
ดำเนินการตามคำแนะนำของสถาบันฯ และจัดการประกวดแบบขึ้นในปี ค.ศ.1992
เป็นการประกวดแบบเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำหวงผู่ ในเขตผู่ต่ง
เพือ่ใหเ้ปน็ศนูยก์ลางทางธรุกจิแหง่ใหม ่หรอืเปน็ CBD (Central Business District)
ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่มีชื่อว่าย่าน “ลู่เจียจุ่ย” (Lujiazui) คำถามที่ตามมาก็คือ  อดีต
นายกเทศมนตรี จู หลง จีเองใช้ “ดัชนีอะไร” เป็นตัวกำหนดและคาดการณ์การ
เจรญิเตบิโต และอปุสงคข์องเมอืงเซีย่งไฮว่้าจะโตถงึ 14 ล้านคน และมคีวามตอ้งการ
พื้นที่ใช้สอยมหึมาถึงหกพันกว่าตารางกิโลเมตรนี้ ซึ่งก็คงต้องย้อนกลับไปถึงแรง
กระตุ้นทางการเมืองที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ การสร้างลู่เจียจุ่ยให้กลายเป็นเมืองใหม่
ที่สามารถมองเห็น และ จับต้องได้ในพริบตาจะสามารถสร้างผลงานให้กับตัวของ
อดีตนายกเทศมนตรี จู หรงจี และทำตนให้กลายเป็นจุดสนใจของรัฐบาลกลางได้
เป็นอย่างดี

โดยในการประกวดแบบย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยครั้งนี้ ทางคณะทำงานดำเนินการ
ประกวดแบบได้เชื ้อเชิญสถาปนิกที่มีชื ่อเสียงมากมายจากทั่วโลกมาร่วมกันเสนอ
ความคดิ และไดผ้ลงานทีผ่่านเขา้รอบสดุทา้ย 4 โครงการดว้ยกนั โดยทีโ่ครงการ ของ
สถาปนิกชาวอังกฤษ ริชาร์ด โรเจอร์ (Lord Richard Rogers) และของสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส คือ โดมินิก เพอรอลต์ (Dominique Perrault) ที่ได้รับการกล่าวถึงและ
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มีคำชมมากเป็นพิเศษ ก่อนทื่ทางคณะกรรมการจะตัดสินให้ทีมสถาปนิก จากสถาบัน
การออกแบบเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นทีมของจีนเอง ซึ่งได้นำเสนอแนวความคิดที่รวมเอา
ข้อดีของแต่ละแบบที่ส่งเข้าประกวด และนำเสนอภาพลักษณ์ของเมืองผ่านทาง
องค์ประกอบที่แสดงความยิ่งใหญ่ อย่างเช่น ตึกระฟ้า สะพานขนาดใหญ่ ถนนที่
กว้างมากๆ  เป็นทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแบบสุดท้ายที่จะถูกนำมาพัฒนาเป็น
แบบจริงที่ใช้ในการวางผังเมืองใหม่ผู่ต่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ทั้งนี้เมื่อการประกวดแบบ
จบลงโดยที่แบบที่ได้รับเลือกนั้นไม่ใช่แบบของสถาปนิกที่มีชื่อเสียงที่แสดงวิสัยทัศน์
การพัฒนาเมืองที่สำคัญ แต่กลับเป็นแบบของทีมสถาปนิกจีนที่เสนอแบบที่ค่อนข้าง
โบราณและไม่ได้แสดงแนวความคิดใหม่ใดๆ จึงมีคำครรหาถึงเรื่องของความยุติธรรม
ในการตัดสิน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะแง่มุมความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน หากมองความ
ยุติธรรมที่ว่าผ่านความเป็นจีนที่กล่าวถึงมาก่อนแล้ว และอ้างอิงไปถึง “จุดประสงค์ที่
แท้จริง” ของการจัดการประกวดแบบครั้งนี้ ซึ่งอาจไม่ใช่ทางตรงคือการได้มาซึ่ง
แบบเมืองใหม่ แต่เป็นทางอ้อมคือการสร้างภาพลักษณ์นักพัฒนาเมืองอย่างเต็ม
ขั้นของอดีตนายกเทศมนตรี จู หรงจี และเป็นการจัดเวทีเพื่อหาแนวความคิดใหม่ๆ
จากนักออกแบบที่มีประสบการณ์ชาวต่างประเทศ ซึ่งในที่สุดตนเองก็เลือกเพียง
บางแนวความคิดที่สนใจมาสร้างเป็นแนวทางการออกแบบวางผังเมืองใหม่ผู่ต่ง

รูปที่ 2:  ผลงานการออกแบบย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยในเมืองใหม่ผู่ต่งของ สถาปนิกชาวอังกฤษ ริชาร์ด โรเจอร์ ที่
แสดงการวางองค์ประกอบอาคารที่ไม่สูงนักรายรอบพื้นที่ว่างสาธารณะตรงกลาง มีการลดทอนความใหญ่โตของ
กลุ่มอาคารด้วยการเล่นการซ้อนทับของมวลอาคาร เป็นแบบที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็น
แบบที่เน้นรูปทรงที่มีปริมาตรหนาแน่นและรุนแรง แต่สามารถทำได้จริงบนพื้นที่ลู่เจียจุ่ยซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่โล่งกว้าง
มีเพียงการตั้งถิ่นฐานของผู้มีรายได้น้อยกระจัดกระจายเท่านั้น
ที่มา: Shanghai Municipality, Shanghai, China
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รูปที่ 3:  ผลงานการออกแบบย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยในเมืองใหม่ผู่ต่งของ สถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดมินิก เพอรอลต์
ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์การออกแบบย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยให้เป็นเหมือน “หน้าด่าน หรือ เกตเวย์” แห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้
ด้วยการจัดเรียงแนวอาคารสูงเป็นกำแพงรายล้อมพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจที่ถูกจัดวางด้วยเส้นแกนที่เป็นธรรมชาติ
ลากมาจากเส้นถนนที่มีอยู่เดิม
ที่มา: Shanghai Municipality, Shanghai, China

รูปที่ 4:  ผลงานการออกแบบย่านเศรษฐกิจลู ่เจียจุ ่ยในเมืองใหม่ผู ่ต่งที ่ได้รับการคัดเลือกของ ทีมสถาปนิกจาก
สถาบันการออกแบบเซี ่ยงไฮ้ เป็นการนำเอาข้อดีของแบบของของ สถาปนิกชาวอังกฤษ ริชาร์ด โรเจอร์และของ
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดมินิก เพอรอลต์มารวมกันโดยมีองค์ประกอบที่แสดงความเป็น “สัญลักษณ์” ของเมืองเช่น
ถนนหนทางที่มีขนาดใหญ่ และอาคารที่สูงที่สุดในโลกหลายหลัง
ที่มา: Shanghai Municipality, Shanghai, China
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การศึกษานี้นำเสนอบทวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเมืองที่เกิดขึ้นจากผลการ
ออกแบบของทีมสถาปนิกจากสถาบันการออกแบบเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถูกนำมาพัฒนาเป็น
แบบจริงที่ใช้ในการวางผังเมืองใหม่ผู่ต่ง ในเซี่ยงไฮ้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพความ
เป็นจริงของเมือง ทั้งนี้เป็นผลมาจากกระบวนการและบทบาทของการเมืองที่เป็น
การปะติดปะต่อข้อดีของงานออกแบบหลายๆ งานเข้าด้วยกันโดยปราศจากความ
เข้าใจในการบริการจัดการพื้นที่สาธารณะของมวลชน และการมุ่งเน้นการสร้าง
สัญลักษณ์ในเมือง (Urban Iconography) มากกว่าการความจำเป็นของการใช้งาน
ที่แท้จริงของเมือง ผ่านทางการวิเคราะห์ 4 ประเด็นมุมมองคือ ในระดับโครงสร้าง
ของเมือง (urban structure) ระดับกลุ่มอาคาร (building and urban imagery)
ระดบัถนนและทางสญัจร (pedestrian) และระดบัการรบัรูผ่้านเสน้ขอบฟา้ (skyline)

4. มุมมองแรก: ระดับโครงสร้างของเมือง (Urban structure)

ในขณะที่ลักษณะเด่นของโครงสร้างของฝั่งผู่ซี ของเมืองเซี่ยงไฮ้หลังยุคเปิดม่านไม้ไผ่
คือ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยอาคารสงูสมัยใหมท่ี่ถูกสร้างแบบกระจายตวัข้ึนมาเปน็จดุๆ ท่ัวๆ
ไปอันเนื ่องมากจากความต้องการพื ้นที ่ เพื ่อกิจการพาณิชย์ตามนโยบายการ
ขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเร่งรัด โดยปะปนไปกับอาคารที่พักอาศัยเป็น
แถวๆ ขนาดเล็ก ที่มีชื่อเรียกว่า “หลี่ล่ง” (lilong) ซึ่งโดยมากเป็นอาคารที่ตกทอด
มาจากสมัยยุคที่เซี่ยงไฮ้เป็นอาณานิคมของชาวตะวันตก เมืองใหม่ผู่ต่งนั้นถูกวางผัง
ให้เป็นเมืองสำหรับอนาคตโดยสมบูรณ์โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแนวการออกแบบ
เพื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในเซี่ยงไฮ้

นอกจากจะมีองค์ประกอบของเมืองที่แสดงความยิ่งใหญ่เช่นตึกระฟ้า ซึ่งเซี่ยงไฮ้มี
ด้วยกันหลายหลัง และจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปในมุมมองที่ 2 เขตเศรษฐกิจ
ลู่เจียจุ่ยได้รับการออกแบบให้มี ถนนเซ็นจูร่ี (Century Avenue หรือ Century Boulevard
หรือ Shiji Avenue) ซึ่งเป็นถนนเส้นที่ยาวพาดทะแยงผ่าฝั่งผู่ต่งลงไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต้ โดยผ่ากลางพื้นที่เขตเศรษฐกิจลู่เจียจุ ่ยแบ่งออกเป็นด้านเหนือและ
ด้านใต้ ทอดยาวไปบรรจบกับสวนสาธารณะเซ็นจูรีป่าร์ค (Century Park) และศาลา
ว่าการกลางเมืองฝั่งผู่ต่ง ที่ฝั่งตะวันออกของเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นเขตย่านพักอาศัย
ระดับสูงของชาวต่างชาติ เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ซึ่งหากจะพิจารณาในทาง
เศรษฐศาสตร์การขนส่งแล้ว ถนนเส้นนี้ไม่ได้ให้ผลในทางการจัดการบริหารและ
เคลื่อนย้ายคนใดๆ เพราะเพียงแค่เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างย่านที่ไม่ได้มี
ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยทั้งสองย่าน  ในเบื้องต้นนั้น ถนนเซ็นจูรี ่ซึ ่งเป็น
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โครงสรัางหลักของเมืองใหม่ผู่ต่งนี้สร้างผลกระทบในแง่ลบหลายประการ เริ่มตั้งแต่
ในแง่ของการบริหารจัดการพื ้นที ่ เนื ่องจากสาเหตุที ่ว ่าโครงสร้างของเมืองเดิม
จะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เพื่ออาคารทุกหลังจะได้รับแสงอาทิตย์จากทางทิศใต้
เต็มที่ตามความเชื่อของคนจีน การพาดตัวเป็นแนวทะแยงของถนนเซ็นจูรี ่จึงเป็น
การวางตัวที่ขัดกับโครงสร้างของเมืองที่มีอยู่เดิม และก่อให้เกิดพื้นที่รูปร่างแปลก
ตามแนวที่ถนนพาดผ่านเนื่องจากการขัดกันดังกล่าว  ทำให้การใช้งานพื้นที่และ
การจัดสรรที่ดินเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก

นักออกแบบเมืองและสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบถนนสายนี้
คอื ชอง มารยี ์ชาเพนตเิอร ์ (Jean Marie Charpentier) ใหทั้ศนะวา่ “แนวความคดิ
ของการออกแบบถนนสายนี้คือการสร้างทัศนะและภาพลักษณ์ของเมืองที่มีความ
ยิ่งใหญ่ มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์และอนุสรณ์ (Monumentality) ของความเจริญ
เติบโตของเมืองใหญ่แห่งนี ้ ซึ่งถนนเซ็นจูรี ่เส้นนี้นั ้นกว้างกว่าถนน ชอม เอลิเซ่
(Champs Elys�es) ที่นครปารีส ที่ว่ากันว่าเป็นถนนที่สวยสง่าที่สุดในโลก” โจทย์

รูปที่ 5 :  แผนภาพแสดงแนวความคิดการออกแบบ ถนนเซ็นจูรี่ซึ่ง
ตัดผ่าย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยแบ่งเป็นสองส่วนคือเหนือและใต้ด้วย
ถนนขนาดใหญ่
ที่มา: Oxford University Press
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ที่สถาปนิกต้องทำความเข้าใจในที่นี้ไม่พ้นการสร้างความน่าสนใจให้กับถนนซึ่งไม่ได้
มีความสำคัญใดๆ ในระบบการสัญจรและขนส่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ความน่าสนใจของ
การออกแบบของชอง มารีย์ ชาเพนติเอร์ อยู่ที่การสร้างความหนาแน่นให้กับสอง
ข้างทางของถนนด้วยอาคารพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทาง
สังคมตลอดเวลา จากแบบนำเสนอจะเห็นว่าผู้ออกแบบได้ให้ความสำคัญกับกลุ่ม
อาคารที่ประกบถนนเซ็นจูรี่ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารสูงตลอดแนวตั้งแต่เขตลู่จ่าซุ่ยลงมา
จนถึงสวนสาธารณะเซ็นจูรี ่ปาร์ค และมีการเว้นระยะเพื ่อให้มีพื ้นที ่สำหรับการ
ตกแต่งถนนด้วยต้นไม้และการออกแบบบาทวิถีที ่อยู ่ใต้ร่มเงาส่วนยื่นของอาคาร
เพื่อให้เกิดการสอดรับกันระหว่างปริมาตรของพื้นที่ของอาคารและพื้นที่สาธารณะ
ภายนอกอาคาร เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นว่าแนวทางการออกแบบดังกล่าวมุ่งหวัง
ประโยชน์ในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์แบบฉาบฉวยจาก “หน้ากาก” ของถนนเซ็นจูรี่
นี้เท่านั้น เพราะหากทำการพิจารณาอย่างละเอียดถึงรอยต่อระหว่างถนนเส้นนี้กับ
ส่วนอื ่นๆ ในผังเมืองจะพบว่าไม่มีการกำหนดความชัดเจนใดๆ เกี ่ยวกับการใช้
ประโยชน์พื้นที่และการเอื้ออำนวยระบบการทำงานของการกระจายคนและความ
หนาแน่นจากถนนเซ็นจูรี่ถึงส่วนอื่นๆ ในเมืองใหม่ผู่ต่ง ทั้งนี้เนื่องจากระบบสายงาน
ของการดำเนินการออกแบบเมืองมีความซับซ้อนและไม่ลงตัวในประเด็นของขอบข่าย
ความรับผิดชอบ โดยหน่วยงานทั้ง 3 ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการ
รับแบบไปปฏิบัติคือ สำนักผังเมืองเซ่ียงไฮ้ (Shanghai Municipality Planning Bureau)
สำนกัควบคมุการจดัการผงัเมืองใหญ ่ (District Authority Control) หนว่ยงานควบคมุ
รายละเอียดของผังเมือง (Controlled Detail Planning Section) ไม่ได้ประสานงาน
ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่ มารีย์ ชาเพนติเอร์ ได้ออกแบบไว้
ถนนเซ็นจูรี่ในปัจจุบัน จึงไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผู้ออกแบบตั้งใจ โดยแนวอาคารพาณิชย์
สองฝ่ังถนนทีผู้่ออกแบบวางแผนไวใ้หเ้ปน็ส่วนทีจ่ะสรา้งพลวตัใหกั้บเมอืงนัน้ถูก ละเลย
ความสำคัญและกลายเป็นการสร้างอาคารพักอาศัยรูปแบบซ้ำๆ ตามแนวทาง
ของสำนักควบคุมการจัดการผังเมืองใหญ่ อีกทั้งยังมีการจัดสร้างบาทวิถีที่มีความ
กว้างเกินไปทำให้ปริมาณพื้นที่ต่อการใช้งานมีอัตราที่ต่ำ เป็นผลให้สองข้างทางมี
ลักษณะที่ค่อนข้างร้างและมีความไม่ปลอดภัย เป็นต้น

5. มุมมองท่ีสอง: ระดับกลุ่มอาคาร (Building and urban imagery)

สำหรับผู้ที่มาเดินทางมาเมืองใหม่ผู่ต่งในเมืองเซี่ยงไฮ้ในครั้งแรก สิ่งที่พบเห็นคือ
อาคารระฟา้/ตีกระฟา้ท่ีมีผิวสะทอ้นแสงมากมาย ซ่ึงอาจทำใหพ้าใหคิ้ดไปวา่ เมืองใหม่
ผู ่ต่งเป็นเมืองในอนาคตเหมือนดังที ่เห็นในภาพยนต์ที ่แสดงถึงจินตนาการทาง
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วิทยาศาสตร์ และอาจจะทำให้คิดต่อไปว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีมาก ซึ่งความคิดดังกล่าวนี้ถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น จริงอยู่ที่ว่าเซี่ยงไฮ้
อาจจะเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในจีน และมีการดำเนินการที่มุ่งเน้น
การพฒันาศกัยภาพทางดา้นการคา้กับต่างประเทศอยา่งหนักหน่วง แต่เหล่าอาคารสงู
ที่เห็นได้ทั่วไปในเมืองใหม่ผู่ต่ง โดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยนั้นไม่ได้เป็นผล
ผลิตที่เกิดขึ้นจากความมั่งมีของเมือง หรือเกิดขึ้นจากความต้องการใช้พื้นที่เนื่องจาก
ความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของเมืองเพราะอาคารส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นได้รับการ
ใช้งานไม่เต็มที่ทั้งสิ้น หากแต่ทำหน้าที่เป็นเพียง “หน้ากาก” ของเมืองอีกเช่นกัน
หมายความว่า อาคารสูงเหล่านั้นถูกกำหนดให้สร้าง และถูกสร้างขึ้นมา เพื่อผลทาง
การรับรู้ หรือเพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมืองเซี่ยงไฮ้
มีความพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวทางการค้าและเศรษฐกิจทุกรูปแบบนั่นเอง

รูปที่ 6:  ภาพแสดงทัศนียภาพของถนนเซ็นจูรี่ซึ่งสถาปนิก ชอง มารีย์
ชาเพนติเอร์ ออกแบบให้เป็นเหมือน ชอง เอรีเซ่ ของเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเน้น
ที่การสร้างความหนาแน่นแก่ถนนเส้นนี้ด้วยกลุ่มอาคารสองขนาบข้างถนน
ที่มา: Shanghai Municipality, Shanghai, China

รูปที่ 7:  ความเป็นจริงของถนนเซ็นจูรี่ ซึ่งกว้างใหญ่เกินความ
จำเป็นและไม่มีกลุ ่มอาคารมาเสริมความหนาแน่น ให้กับการ
ใช้งานของบาทวิถีและถนน นอกจากนั้น การตัดผ่านที่เป็นแนว
ทแยงกับระบบถนนที่มีอยู่เดิมสร้างพื้นที่ สามเหลี่ยมที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้เต็มที่
ที่มา: Peter G. Rowe, Harvard University
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โดยปกติแล้วทฤษฎีการค้าอาคารสูงนั้นจะผูกติดอยู่กับคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์และ
ราคาของที่ดิน และการสร้างอาคารสูงไม่ได้จำเป็นว่าจะคุ้มค่าเสมอไป เพราะในกรณี
ส่วนใหญ่การลงทุนค่าโครงสร้างอาคารสูงมีราคาสูงกว่าการซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณ
ข้างเคียงและลดความสูงของอาคารลงสู่การก่อสร้างในแนวราบแทน ซึ่ง (ข้อยกเว้น
ที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็คือ มหานครนิวยอร์ค ที่ซึ่งการวางผังเมืองเป็นตารางบังคับ
ทำให้อาคารต้องขึ้นสูงอย่างเดียวเพราะไม่มีพื้นที่ให้ขยายในแนวราบ เนื่องจากถูก
ขนาบข้างด้วยถนนตารางที่มีขนาดเล็กพาดตลอดทั้งเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งในกรณีนั้น
อาคารมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นสูงในแนวดิ่งอย่างเดียวโดยไม่มีทางเลือก เพราะไม่มี
ค่าลงทุนเปรียบเทียบ) หากจะเปรียบเทียบกับกรณีของย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยนั้น
การวางผงัท่ีดนินัน้ตรงกนัขา้มกบั มหานครนวิยอรค์อยา่งสิน้เชงิ พดูงา่ยๆ วา่คอ่นขา้ง
หลวมและปล่อยที่ดินให้ว่างในแนวราบค่อนข้างเยอะ อีกทั้งไม่มีผังบังคับใช้พื้นที่
อาคารที่ชัดเจนที่จะกำหนดกรอบของการสร้าง ทำให้มีความจำเป็นต้องสร้างอาคาร
สูงเพื่อรองรับกรอบดังกล่าว จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งต่อการลงทุนก่อสร้าง
อาคารสูง ด้วยเหตุนี้เองทำให้สามารถสรุปได้ว่า การสร้างอาคารสูงในเมืองใหม่
ผู่ต่งนั้นเป็นเพียงการสร้าง “สัญลักษณ์” ในกรณีนี้จะขอยกอาคารระฟ้า 2 หลัง
มาเป็นกรณีศึกษาในมุมมองที่สองนี้

อาคารหลังแรกคือ อาคารจินเหมา (Jin-Mao Tower) เป็นอาคารที่เมื่อสร้างเสร็จ
ใหม่ๆ เคยเป็นอาคารที่มีความสูงมากที่สุดในโลก การออกแบบอาคารมีความชัดเจน
ในการสร้างให้อาคารหลังนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองในลักษณะเดียวกันกับหอคอย
ไอเฟลในนครปารีส โดยทีมสถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท สะกิดมอร์ โอวิงค์ แอนด์
เมอร์ริล (Skidmore, Owings, and Merrill: SOM) ได้เลียนแบบการออกแบบกรอบ
อาคารภายนอกมาจาก เจดยีไ์คเฟงิ (Kaifang Pagoda) ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของประเทศจีน ซึ่งเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมจากราชวงศ์จีนในศตวรรษที่ 11
สร้างจากอิฐที่มีความสูงและมีลักษณะสง่างาม ทั้งนี้ก็เพื ่อจุดมุ่งหมายที่จะแสดง
ความเป็น “จีน” และแสดงออกถึงอดีตของประเทศที่เคยยิ่งใหญ่ ต่อสายตาชาวโลก
ผ่านงานสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นอนุสรณ์ และมีขนาดใหญ่ ที่ไม่ว่าใครที่มา
เยี ่ยมเยือนเมืองเซี ่ยงไฮ้ก็ต้องเห็น เห็นได้จากพื้นที่ว่างในแนวราบมากมายรอบ
อาคารและผังบริเวณอาคารจินเหมา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพที่แปลก เพราะโดย
ปรกติอาคารที่มีโครงสร้างสูงจะถูกรายล้อมด้วยอาคารที่สูงเหมือนกันตามข้อบังคับ
ของราคาทีดิ่น จึงเห็นไดชั้ดเจนวา่อาคารสงูหลังน้ีไม่ได้มีความจำเปน็เชงิเศรษฐศาสตร์
อีกทั้งครึ่งบนของอาคารยังเป็นเพียงพื้นที่เปิดโล่ง เป็นโถงที่มีความสูงต่อเนื่องกัน 34
ชั้นของส่วนโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เซี่ยงไฮ้
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อาคารอีกหลังคือ อาคารศูนย์เศรษฐกิจการเงินของโลกที่เซี่ยงไฮ้ หรือ เซี่ยงไฮ้เวิร์ล
ไฟแนนเชี่ยลเซ็นเตอร์ (Shanghai World Financial Center) ออกแบบโดยบริษัท
สถาปนิกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของสหรัฐอเมริกา คือ บริษัท คอนห์ ปีเดอร์สัน แอนด์
ฟ็อกซ์ (Kohn Petersen and Fox: KPF) เป็นอาคารท่ีมีความสูงมากกว่าอาคารจินเหมา
และกำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันมีกำหนดเสร็จในปี ค.ศ. 2008 ได้รับการสนับสนุน
ด้านเงินทุนหลักในการออกแบบและสร้างโดย บริษัทโมริ (Mori Corporation) ของ
ประเทศญี่ปุ่น อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองเป้าหมายที่จะให้เป็นอาคารที่สูง
ที่สุดในโลก โดยมีการประชุมเพื่อเพิ่มเติมจำนวนชั้นของอาคารอยู่หลายต่อหลาย

รูปที่ 8 :  อาคารจินเหมา เปรียบเทียบกับเจดีย์ไคเฟิง
ที่มา: Shanghai Municipality, Shanghai, China
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ครั้งเพื่อให้ได้ผลความเป็นที่สุดดังกล่าว อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ช่องเปิดที่อยู่ส่วน
บนสุดของอาคาร ซึ่งเดิมทีผู้ออกแบบต้องการให้ช่องเปิดดังกล่าวนำเสนอความเป็น
“ประตูพระจันทร์” (Moon gate) แสดงถึงการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ระนาบพื้นดินและท้องฟ้าตามแนวความคิดของตะวันออก แต่สาเหตุที่ว่าประเทศ
ญี่ปุ ่นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับจีน โดยเฉพาะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมืองเซี่ยงไฮ้ที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดเมือง และทำทารุณกรรม
นานัปการกับประชาชนจีนในเมืองเซี่ยงไฮ้ จนไปถึงเหตุการณ์ในเมืองหนานจิงซึ่ง
เป็นสถานที่ที่เกิดการฆาตกรรมหมู่ที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์
มวลมนุษยชาติ ซึ่งการที่จะมีสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดตั้งสง่าอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้

รูปที่ 9 :  อาคารศูนย์เศรษฐกิจการเงินของโลกที่เซี่ยงไฮ้ ก่อน (ขวา) และหลังการเปลี่ยนแปลงวงเปิดด้านบนสุด
ของอาคารจากวงกลมพระจันทร์เป็นสี่เหลี่ยม (ซ้าย)
ที่มา: Shanghai Municipality, Shanghai, China
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ซึ่งสร้างโดยผู้ลงทุนชาวญี่ปุ่น และมีช่องเปิดบนส่วนบนสุดของอาคารที่มีลักษณะ
คล้ายกับสัญลักษณ์ของประเทศญี ่ปุ ่นนั ้นย่อมเป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั ้งปวง
ภายหลังผู้ออกแบบจึงเปลี่ยนช่องเปิดดังกล่าวเป็นวงเปิดรูปเหลี่ยมแทนเพื่อลดแรง
กดดันจากประเด็นดังกล่าว เพราะถ้าทั้งอาคารจะถูกระงับการสร้างไปเพราะเพียง
เหตุผลดังกล่าวย่อมไม่คุ้มค่าแม้แต่น้อย ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้เราเห็นได้ชัดเจน
ถึงการตีความและความสำคัญของอำนาจในการบอกเล่าเรื ่องราวของอาคารสูง
(Urban semiotics) ในการออกแบบเมืองและการรับรู้ของประชาชน

6. มุมมองท่ีสาม: ระดับถนนและทางสัญจร (Pedestrian)

เนื่องจากโครงสร้างของเมืองใหม่ผู่ต่งถูกออกแบบให้เป็นเมืองใหญ่ที่สามารถรองรับ
ประชากรจำนวนมหาศาลตั้งแต่เริ่มต้นโดยปราศจากการคาดการณ์ของอุปสงค์ที่เป็น
รูปธรรม และการออกแบบเมืองที่ตามมานั้นไม่ได้มีส่วนประตุ้นให้เกิดการย้ายเข้า
มาอยู่อาศัยเลยแม้แต่น้อย ถนนหนทางในลู่เจียจุ่ยจึงค่อนข้างเงียบเหงา โดยเฉพาะ
ถนนเซ็นจูรี่ซึ่งมีความกว้างมาก ซึ่งนอกจากจะขัดกันกับนโยบายการส่งเสริมการใช้
ระบบขนส่งมวลชนของเมืองใหญ่ ยังเป็นถนนที่ไม่ค่อยจะมีการใช้งานตามธรรมชาติ
อันเนื่องมากจากเส้นทางที่ถนนนำไปนั้นไม่ได้นำไปสู่ย่านหรือแหล่งที่มีความสำคัญ
ทางธุรกิจใดๆ อีกทั้งประชากรทั่วไปของเมืองเซี ่ยงไฮ้ที ่อาศัยอยู่ในฝั่งผู ่ต่งนี ้เอง
ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับการครอบครองรถยนต์ซึ ่งในความเป็นจริงแล้ว
ตลอดเส้นทางของถนนมีรถไฟใต้ดินที่เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด เท่าที่ประชากร
ในเมืองเซี ่ยงไฮ้ทั ่วไปจะสามารถมีศักยภาพในการใช้บริการ ถนนเซ็นจูรี ่จึงเป็น
ถนนที่ทำหน้าที่เพียงแค่เป็น “สัญลักษณ์” อย่างแท้จริง

ส่วนของบาทวิถีทั้งสองข้างนั้นมีขนาดใหญ่เท่าๆ กันกับถนนที่ให้รถสัญจร เพราะ
นอกจากตัวบาทวิถีเองจะมีความกว้างถึง 20 เมตร ส่วนที่ขนาบข้างยังมีเส้นทางวิ่ง
ของรถจักรยานที่มีขนาดใหญ่เท่ากับถนนสำหรับรถทั่วไปอีกหนึ่งช่องจราจร ดังที่
กล่าวมาในข้างต้นว่าปริมาณความหนาแน่นของประชากรในผู่ต่งนั้นต่ำและโดยทั่วไป
จะอาศัยอยู่กระจัดกระจายกันไปตามสองฝั่งเหนือและใต้ที่ถูกผ่าขั้นกลางโดยถนน
เซ็นจูรี่ เมื่อมีบาทวิถีที่กว้างมากเช่นนี้ ภาพที่พบเห็นทั่วไปคือบาทวิถีที่ค่อนข้างร้าง
คนไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ทำให้มีความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกัน
กับถนนหนทางในฝั่งผู่ซีซึ ่งมีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงมาตลอดมาเป็นร้อยปี
จะพบว่ามีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่จะเน้นกิจกรรมการค้าขายที่เกิดขึ้นสองข้างถนนเป็น
เหมือนกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับถนน และสร้างความมีชีวิตชีวาที่พอเหมาะ
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กับความหนาแน่นของประชากร แสดงให้เห็นว่าการรองรับการสัญจรที่จะเกิดขึ้น
ด้วยการสร้างเส้นทางสัญจรที่ใหญ่กว่าปรกติไว้ก่อนนั้นไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมด
ก็เป็นเพราะความหนาแน่นของกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่ ชอง มารีย์ ชาเพนติเอร์ ได้
ออกแบบไว้นั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบนั่นเอง

ทั้งนี ้ทางเทศบาลเมืองเซี ่ยงไฮ้เองก็ได้พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขหลังจากมีการ
ใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งโดยการสร้างสวนสาธารณะขนาดเล็ก (Pocket Park) เป็น
เส้นแนวยาวบนบาทวิถีเพื่อให้ความกว้างของบาทวิถีลดลง ควบคุมเส้นทางการสัญจร
ของคนให้เล็กลงทำให้มีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้ผลดังที่คาด
การณ์ไว้นัก เนื ่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะหากความหนาแน่น
ของการอยู่อาศัยนั้นยังคงน้อยเช่นนี้ สวนสาธารณะขนาดเล็กเหล่านี้เองก็จะเป็น

รูปที่ 10 :  ความเป็นจริงของถนนเซ็นจูรี่ซึ่งแห้งแล้งผู้คน เนื่องจากการออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงการใช้งาน
ที่มา: Shanghai Municipality, Shanghai, China
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สถานที่ที ่มีความรกร้างเช่นเดียวกัน อันจะนำมาซึ่งย่านที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นบน
เส้นทางสัญจรหลักของฝั่งผู่ต่ง

7. มุมมองท่ีส่ี: ระดับการรับรู้ผ่านเส้นขอบฟ้า (Skyline)

สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของการมาเยี่ยมเมืองเซี่ยงไฮ้คือการได้เห็น เส้นขอบฟ้าของ
ฝั่งผู่ซีและผู่ต่งที่ต่อเนื่องกัน แสดงถึงความตระการตาของงานสถาปัตยกรรมในสอง
ยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขณะที่ฝั่งผู่ซีมี เดอะ บันด์ (The Bund) หรือ
กลุ่มอาคารสไตล์ยุโรปที่สร้างต่อเนื่องกันเป็นแนวยาวตลอดฝั่งผู่ซีที่ติดกับน้ำหวงผู่
ที ่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้มาแต่ครั้งเป็นเมืองในการปกครองของ
ชาวตะวันตก และทางฝั่งผู่ต่งก็มีเส้นขอบฟ้าที่แสดงทัศนียภาพของตึกระฟ้ามากมาย
หลายแบบของย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ย

แม้ว่าเส้นขอบฟ้าทั้งสองฝั่งจะเป็นวิวถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมพอๆกันสำหรับผู้มา
เยี่ยมเยือนเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบัน ในทางประวัติศาสตร์ เส้นขอบฟ้าทั้งสองนั้นมีความ
เป็นมาที่แตกต่างกัน เดอะ บันด์ นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทาง
การคา้ของชาวตะวนัตกในชว่ง ค.ศ. 1842-1937 โดยจะมอีาคารสถานทีท่ำการคา้ที่
ต่อเนื่องกันกับชายฝั่งที่รับส่งสินค้าผ่านทางแม่น้ำหวงผู่  ดังนั้นความต่อเนื่องของ
อาคารสไตล์ตะวันตกที่มีความยิ่งใหญ่จึงเป็นเหมือนสิ่งที่ตอบรับกับความต้องการ
ทางพาณิชย์ของผู้ประกอบการ และในขณะเดียวกันก็ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้วยกันให้ขยายอาณาเขตเป็นเส้นตรงออกไปทางเหนือสุดที่แม่น้ำ
ซูโจว และทางใต้สุดที่เขตอิทธิพลของอังกฤษ โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนหน้าด่าน หรือ
เกตเวย์ (Gateway) เพื่อเข้าสู่เซี่ยงไฮ้ ส่วนเส้นขอบฟ้าอาคารสูงของย่านเศรษฐกิจ
ลู่เจียจุ่ยนั้น หากพิจารณาจากประเด็นที่กล่าวมาแล้วคือเป็นหน้ากากที่ถูกสร้างขึ้น
ก่อนความต้องการเพื่อแสดงศักยภาพในการรองรับกิจกรรมทางธุรกิจของเมืองอย่าง
ผิวเผินเท่านั้น
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รูปที่ 11 :  เส้นขอบฟ้าของฝั่งผู่ต่งที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวของอาคารมากมายหลายรูปแบบที่ล้วนเป็นอาคารสูง
ที่มีลักษณะดังดูดความสนใจของผู้มาเยี่ยมเยือน
ที่มา: Shanghai Municipality, Shanghai, China

รูปที่ 12 :  ทัศนียภาพมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกันของเส้นขอบฟ้าผู่ต่งและย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ย
ที่มา: Sun Penghui, Tsinghua University

ในเชงิการรบัรูข้องเมอืงแลว้ เส้นขอบฟา้เปน็สิง่ท่ีแสดงถงึ “ส่ิงท่ีใหผู้้คนรบัรูก่้อน (Pre-
conceived Imagery) เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองที่จะมีความชัดเจนขึ้น เมื่อ
ผู้คนได้รู ้สึกและสัมผัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วน (Scale) ของอาคารและ
พื้นที่ว่างเมื่อเดินเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นด้วยตนเอง” หากแต่เส้นขอบฟ้าของย่าน
เศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะดังกล่าว เพราะนอกจากการเรียงตัว
ของอาคารสูงบนพื้นที่ว่างของฝั่งผู่ต่งจะกระจัดกระจายทำให้ความเข้าใจถึงระยะห่าง
ระหว่างอาคารและพื้นที่ว่างในเมืองจะคลุมเครือแล้ว ลักษณะการวางผังที่กำหนด
ให้มีอาคารแค่สองลักษณะคือ อาคารสูง และอาคารเตี้ยซึ่งส่วนมากเป็นที่พักอาศัย
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นั้นไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนขององค์ประกอบในเมืองได้เลย
โดยพื้นที่ว่างส่วนใหญ่ในเมืองก็เป็นในลักษณะพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้สอยชัดเจน เช่น
สวนสาธารณะลู่เจียจุ่ย หรือ ถนนที่มีความใหญ่โต ทำให้การเดินสัญจรไปมาระหว่าง
ฝั่งถนนเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากและไม่เอื ้อประโยชน์ต่อการสัญจรทางเท้า
สิ่งที่สังเกตได้ชัดก็คือ หากเดินทางมายังฝั่งผู่ต่งด้วยรถไฟใต้ดิน ไม่ว่าจะขึ้นที่สถานีใด
ก็ตามในฝั่งผู่ต่งจะพบว่าระยะห่างระหว่างอาคารที่เห็นได้จากฝั่งถนนที่ขึ้นมานั้นมี
ความกว้างใหญ่กว่าที่คิดไว้จากการตีความของการเห็นเส้นขอบฟ้าของย่านเศรษฐกิจ
ลู่จายซ่วยเมื่ออยู่ฝั่งตรงกันข้าม

ซ่ึงหากยอ้นกลบัไปถงึแรงบนัดาลใจในการสรา้งเมืองใหมผู่่ต่งของอดตีนายกเทศมนตรี
ที่ว่า “ไม่แตกต่างไปจาก นิวยอร์ค หรือ ลอนดอน” การสร้างเส้นขอบฟ้าของย่าน
เศรษฐกิจลู่จายซ่วยอาจจะไม่แตกต่างไปจากนิวยอร์คตรงที่สามารถมองเห็นตึกระฟ้า
มากมาย โดยไม่ได้มองถึงปัจจัยในการสร้างพลวัตของเมืองที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้
การคงอยู่ของอาคารสูงเหล่านั้นเป็นไปตามหลักการที่ดีของความเป็นเมือง (Good
city form)

รูปที่ 13 :  ภาพถ่ายบริเวณวงเวียนศูนย์กลางของย่านเศรษฐกิจลู่เจียจุ่ยแสดงให้เห็นถึงความว่างเปล่าของพื้นที่และ
การกระจัดกระจาย ตัวของอาคารสูง
ที่มา: นน อัครประเสริฐกุล
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8. สรุปมุมมอง และความเข้าใจเมืองเซ่ียงไฮ้ในปัจจุบัน

แม้ว่าความจำเป็นหลักในการขยายตัวของเมืองเซี่ยงไฮ้คือเพื่อขยายขีดจำกัดในการ
รองรับปริมาณแรงงานและการพาณิชย์ข้ามชาติ จากแรงผลักดันของนโยบายการค้า
แบบเปดิมา่นไมไ้ผ่ ของประธานาธบิดเีติง้ เส่ียว ผิง ในชว่งตน้ทศวรรษที ่80 แตส่ิ่งท่ี
ทำให้เกิดปรากฏการณ์การสร้างเมืองใหม่ผู่ต่งแบบชนิดที่เรียกว่า “วันนี้อยากทำ
พรุ่งนี้ต้องได้สร้าง วันนี้สร้าง พรุ่งนี้ต้องเสร็จ” แท้จริงแล้วคือ พลังและอำนาจทาง
การเมือง ซึ่งเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความนิยมในตัวของนายก
เทศมนตรีเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางการเมืองระดับชาติ ทั้งนี้การออกแบบเมืองใหม่
เกิดขึ้นได้ก็เพราะตัวเมืองเซี่ยงไฮ้เองไม่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
เท่าใด จึงสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงมรดกทางวัฒนธรรม
รวมไปถึงความเข้าใจสภาวะแวดล้อมและการลงทุนแบบจีน (Chinese pragmatism)
อันเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติการสร้างเมืองที่รวดเร็วในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมคอมมิวนิสต์ และเน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ “จับต้องได้” เป็นสำคัญ

ทั้งนี้จากมุมมองการวิเคราะห์ประเด็นทั้งสี่ที่ทำการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ
ของเมืองใหม่ผู ่ต่งโดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจลู ่เจียจุ ่ยนั ้นมีความไม่เหมาะสม
สำหรับการอยู่อาศัยหลายประการ ซึ่งหากจะโทษผู้ออกแบบที่ไม่เข้าใจบริบทและ
วิถีทางในการออกแบบเมืองอย่างเดียวก็คงไม่ถูกต้องนัก เพราะอาจมีความเป็นไปได้
ในความผิดพลาดทั ้งหมดตั ้งแต่กระบวนการการจัดการและการนำนโยบายไป
ปฏิบัติโดยที่ไม่มีการประสานงานกันทั้งเรื่องของแนวความคิดหลักและรายละเอียด
เป็นผลให้เมืองใหม่ผู่ต่งนี้ขาดพลวัตทางวัฒนธรรมและเป็นเมืองที่ปราศจากผู้คนทั้งที่
มีประชากรอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้อาจสรุปสาเหตุได้อีกข้อนั่นคือ เมืองใหม่
ผู่ต่งนี้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นสัญลักษณ์สำหรับการมองเห็นมากกว่า
การสร้างเมืองที่จะอำนวยความสะดวกต่อการอยู่อาศัย ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏจึงเป็น
เมืองที่เต็มไปด้วยตึก ที่มีสัดส่วนขนาดใหญ่มากกว่าที่คนทั่วไปจะสามารถทำความ
เข้าใจและใชง้านได ้  และขาดผูค้นทีใ่ชง้านเมอืงนีอ้ยา่งมชีวีติชวีา เปน็ผลให ้ ท้ายทีสุ่ด
แล้วองค์ประกอบของเมืองใหม่ผู่ต่งนี้มีลักษณะขององค์ประกอบในเมืองและรูปทรง
ของเมืองที่แตกแยกไม่เป็นหนึ่งเดียว

ทั้งนี้อาจสรุปแนวทางที่สำคัญที่จะปฏิบัติต่อไป ซึ่งคงไม่ใช่การปรับแก้ หรือรื้อทิ้ง
เพราะการลงทุนทางสาธารณูปโภคที่ทำไปนั้นจำเป็นจะต้องถูกใช้งานเพื่อให้เกิด
ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ หากแต่เป็นการปรับใส่องค์ประกอบของเมืองที ่
ขาดหายไปตั้งแต่แรกเริ่ม (Urban Retrofitting) โดยอาจจะเริ่มจากการเพิ่มความ
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หนาแน่นบริเวณถนนเส้นแกนหลัก คือถนนเซ็นจูรี ่และบริเวณไกล้เคียง โดยใช้
นโยบายดงึดูดการยา้ยประชากร ธุรกิจจากฝ่ังผู่ซีซ่ึงมีความหนาแนน่สูงมาก ออกมายงั
ฝั่งผู่ต่งเพื่อสร้างบรรยากาศของการอยู่อาศัยผสมผสานกับการพาณิชย์ ทั้งนี้กลุ่ม
อาคารที่หนาแน่นมากขึ้นจะต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบการปรับใส่นี้ โดยอาจจะ
ไม่ไดเ้ปน็ไปตามแบบที ่ชอง มารยี ์ชาเพนตเิอร ์ออกแบบไว ้แตก็่น่าจะเปน็กลุม่อาคาร
ที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อลดทอนสัดส่วนของถนนเซ็นจูรี่ที่มีความกว้างมาก โดยใช้
ประโยชน์จากองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ฝั ่งผู่ต่งมีอยู่แล้ว เช่น สวนสาธารณะ
โรงละคร และลานกฬีา ซึง่จะเปน็องคป์ระกอบทีช่ว่ยในการสรา้งบรรยากาศความเปน็
เมืองไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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