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การบูรณะฟ้ืนฟูเมืองด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการขนส่งและจราจรระดับภาค

การบูรณะฟื้นฟูเมืองมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพื้นที่เมืองที่เสื่อมโทรมลงให้กลับมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัย ซึ่งต้นเหตุสำคัญแห่งความ
เสื่อมโทรมของพื้นที่เมืองคือความล้าสมัยของโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบขนส่งและจราจร ทำให้เกิดการเข้าถึงพื้นที่และเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ของเมือง
การทีพ่ืน้ทีเ่ดมิเสือ่มโทรมลงมกัจะเกดิจากปญัหาการทีร่ะบบขนสง่และจราจรแบบเดมิ
ไม่สามารถรองรับรูปแบบการสัญจรแบบใหม่ที่ทันยุคทันสมัยได้ ทำให้กิจกรรมต่างๆ
ที่ควรจะตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องย้ายไปตั้งในพื้นที่อื่นที่มีโครงข่ายถนนที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า นอกจากนี้ถนนยังเป็นที่ตั้งของสาธารณูปโภคที่
จำเป็นต่อกิจกรรมเมือง เช่น ไฟฟ้า ประปา และระบบระบายน้ำเสีย เป็นต้น เมื่อ
โครงข่ายถนนล้าสมัย ระบบสาธารณูปโภคที่อยู่บนถนนเส้นนั้นก็มักจะล้าสมัยตาม
ไปด้วย การบูรณะฟื้นฟูเมืองจึงมุ่งไปที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
เหลา่นีใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของยคุสมยั เพือ่เปน็แรงดงึดดูตอ่กจิกรรมตา่ง ๆ
ของเอกชนให้หันกลับมาสนใจในพื้นที่เมืองที่เคยเสื่อมโทรมอีกครั้ง

วัฏจักรแห่งการบูรณะฟ้ืนฟูเมืองในแง่มุมของการขนส่งและจราจร

เมื ่อพิจารณาประเด็นของการบูรณะฟื้นฟูเมืองในแง่มุมของการขนส่งและจราจร
สามารถสร้างวัฏจักรของการบูรณะฟื้นฟูเมือง ซึ่งมีขั้นตอนเกี่ยวเนื่องกันดังแสดง
ในภาพ 1
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ภาพที่ 1:  วัฏจักรของการบูรณะฟื้นฟูเมืองในแง่มุมของการขนส่งและจราจร
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เมืองหรือพื้นที่มีโครงสร้างพื้นฐานไม่สอดคล้องกับความต้องการแห่งยุคสมัย เนื่องจาก
ถนนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ถนนขนาด 2 ช่องจราจร ในอดีตสามารถ
ตอบสนองกับย่านการค้าบริเวณศูนย์กลางของเมืองได้ เนื่องจากเมืองมีขนาดเล็ก
มีการสัญจรด้วยยานพาหนะขนาดเล็กและมีปริมาณการใช้ยานพาหนะไม่มากนักเป็นหลัก
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป วิถีแห่งความเป็นย่านการค้าบริเวณศูนย์กลางของ
เมืองจะต้องมีการเข้าถึงที ่ดีกว่าในอดีต ต้องสามารถรองรับปริมาณยานพาหนะ
จำนวนมาก และยานพาหนะก็มีขนาดใหญ่ขึ ้น ซึ่งถนนขนาด 2 ช่องจราจรเดิม
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของยุคสมัยได้อีกต่อไป ส่งผลให้กิจกรรมการค้า
บริการเดิมที่เคยคึกคักอยู่ที ่กลางเมือง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
พลเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลักของพื้นที่เมืองย้ายออกจากพื้นที่เมือง โดยไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบขนส่ง
และจราจรสอดคล้องกับความต้องการของกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณ
พื้นที่ตั ้งของกิจกรรมเดิมเหล่านั้นถูกละทิ้งไปเลย หรืออาจถูกแทนที่ด้วยกิจกรรม
บางประเภทที่มีมูลค่าและแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจต่ำกว่ากิจกรรมเดิม ซึ่งมักจะทำให้
คุณภาพชีวิตและความสามารถในเชิงธุรกิจของพื้นที่เมืองเดิมนั้นลดลง

ปรากฏการณ์ของกิจกรรมที่ย้ายออกไปก่อให้เกิดปัญหาเมืองในภาพรวม พื้นที่ศูนย์กลาง
ของเมืองซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถเดินทางจากทุกจุดในเมืองได้ในระยะทางที่สั้นที่สุด
กลับไม่ได้ถูกใช้งานให้เหมาะสมกับศักยภาพในการเข้าถึง แต่กิจกรรมที่ต้องการ
การเข้าถึงและโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพในด้านราคากลบัไปต้ังอยู่นอกเมืองใน
ลักษณะของการกระจายตัวของกิจกรรมอย่างไร้ระเบียบ (Urban Sprawl) ส่งผลให้
เกิดการเดินทางระยะไกลเกินกว่าความจำเป็น ต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานก็แพง
กว่าเมืองแบบกระจุกตัว และเกิดกิจกรรมแบบเมืองเข้าไปในพื้นที่ชนบทที่ควรอนุรักษ์
เมื่อสังคมมนุษย์มีความซับซ้อนสูงขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจระหว่างเมืองก็สูงขึ้นตาม
ไปด้วย ทำให้เมืองที่มีการกระจายตัวของกิจกรรมอย่างไร้ระเบียบมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันต่ำกว่าเมืองแบบกระจุกตัวและมีการใช้สอยพื้นที่กลางเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เกิดแรงผลักดันให้เกิดการบูรณะฟื้นฟูเมือง เพื่อแก้ปัญหาการกระจายตัวของกิจกรรม
อย่างไร้ระเบียบทำให้ต้นทุนของเมืองสูงขึ ้นจนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่ำกว่าพ้ืนท่ีท่ีเป็นคู่แข่ง ทำให้เกิดความพยายามทีจ่ะต่อสู้เพ่ือให้เมืองสามารถแขง่ขันได้
แนวทางของการบูรณะฟื ้นฟูเมืองจึงเป็นทางออกที ่ได้ร ับความนิยมในปัจจุบัน
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เนื่องจากเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กับพื้นที่เดิมของเมืองที่เสื่อมโทรมลงไปเนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานไม่สอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัย ดังนั้นภารกิจหลักของ
การบรูณะฟืน้ฟเูมืองมกัจะเปน็การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรม
ที่ควรจะอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมือง และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ
กิจกรรมเหลา่นัน้ และเมือ่เมอืงหรอืส่วนหนึง่ของเมอืงไดมี้โครงสรา้งพืน้ฐานสอดคลอ้ง
กับความต้องการแห่งยุคสมัยแล้ว กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับที่ตั้งก็จะกลับมาใช้
พื้นที่เมืองเดิมอีกครั้ง และวัฏจักรนี้ก็จะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง เมื่อความ
ต้องการของยุคสมัยเปลี ่ยนแปลงไปและความสามารถในการรองร ับของพื ้นที ่
เมืองนั้นๆ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื ่อเครื ่องมือสำคัญในการบูรณะฟื ้นฟูเมืองคือการปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐาน
องค์ประกอบที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือระบบขนส่งและจราจร เนื่องจากความ
สามารถในการเข้าถึง (Accessibility) คือปัจจัยที่สำคัญในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และ “ถนน” ก็ยังถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งของสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบสื่อสารแบบมีสาย ระบบระบายน้ำ และยังรวม
ไปถึงการให้บริการพื้นฐานต่างๆ เช่นการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยอีกด้วย เมือง
หรือพื้นที่ของเมืองเสื่อมโทรมลงก็เนื่องมาจากถนนและสาธารณูปโภคไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของยุคสมัยได้ ดังนั้น การบูรณะฟื้นฟูเมืองด้วยการปรับปรุง
ระบบถนนจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุของปัญหาอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการปรับปรุงระบบถนนเพื่อการบูรณะฟื้นฟูเมืองก็คือการ
จัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) ซึ่งนำเอาถนนที่ได้มาตรฐานกับความต้องการ
ของยุคสมัย เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดรูปร่างของที่ดินให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ของกิจกรรมในปัจจุบัน ซึ่งถนนที่ได้มาตรฐานดังกล่าวก็จะนำเอาสาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐานเข้ามาสู่แปลงที่ดินต่างๆ อีกด้วย ส่งผลให้พื้นที่เดิมที่เคยมีถนนที่อาจ
จะเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที ่ดินแบบหนึ่งในอดีตแต่ไม่เหมาะสมกับความ
ต้องการของยุคสมัยปัจจุบันแล้วกลับมาใช้งานได้อย่างสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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การบูรณะฟ้ืนฟูเมืองกับระบบการขนส่งและจราจร

เมื่อจะนำเอาระบบขนส่งและจราจรมาเป็นเครื่องมือในการบูรณะฟื้นฟูเมืองในฐานะ
ของโครงสร้างพื้นฐานของการเข้าถึงพื้นที่ และเป็นที่ตั ้งของระบบสาธารณูปโภค
ซ่ึงจะต้องพิจารณาเลือกในรายละเอียดอย่างเหมาะสมว่าจะเลือกรูปแบบของถนนอย่างไร
วางตัวในแนวใด มีองค์ประกอบอะไรบ้างบนถนนไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค และ
อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) เข้าถึงพื้นที่ใดบ้าง ซึ่งหลักการในการ
พิจารณาวางแผนและออกแบบถนนจะต้องพิจารณ์อยู่ 2 กรอบ คือ กรอบของพื้นที่
และ กรอบของเมืองหรือภูมิภาค

กรอบของพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการบูรณะฟื้นฟูเมือง โดยพิจารณาจาก
ความสอดคลอ้งระหวา่ง “ระดบัของความสามารถในการเขา้ถึง” และ “ความสามารถ
ในการให้บริการของระบบสาธารณูปโภคที่อยู่บนถนน” กับ “การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละประเภท” มาเป็นหลักการสำคัญ ถนนจะถูกแบ่งออกโดยลำดบัศักย์ (Hierarchy)
และถ่ายทอดออกมาเปน็ลักษณะและองค์ประกอบของถนนตามลำดบัศักย์ท่ีแตกต่างกัน
(ดูภาพ 3) และกิจกรรมแต่ละประเภทก็จะถูกพิจารณาระดับการเข้าถึงซึ่งนำไปสู่

ภาพที่ 2:  แนวความคิดในการจัดรูปที่ดิน
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การเลือกลำดับศักย์ของถนนที่เหมาะสมต่อกิจกรรมในพื้นที่ต่อไป และถนนแต่ละ
ลำดับศักย์ก็จะรองรับขนาดของสาธารณูปโภคที่แตกต่างกันตามไปด้วย ดังนั ้น
การปรับปรุงระบบถนนหรือสร้างถนนใหม่ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการบูรณะฟื้นฟู
เมืองจึงต้องพิจารณาเลือกให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนด

กรอบของเมืองหรือภูมิภาค เนื่องจากพื้นที่ที่ต้องการบูรณะฟื้นฟูเมืองเป็นส่วนหนึ่ง
ของเมืองหรือภูมิภาค ระบบถนนและสาธารณูปโภคที่เข้ามารองรับความต้องการ
ของพื้นที่จึงไม่ได้มีผลต่อพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบกับเมืองทั้งเมือง
หรือภูมิภาคทั้งภูมิภาคอีกด้วย การออกแบบระบบถนนและสาธารณูปโภคจึงต้อง
ต่อเนื่องเป็นแนวทางเดียวกันกับเมืองหรือภูมิภาค ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการกำหนด
บทบาทของพื้นที่เป้าหมายในการ บูรณะฟื้นฟูเมืองในระดับเมืองหรือภูมิภาคเป็น
ลำดับแรก แล้ววางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนอง
กับบทบาทนั้นๆ โดยคำนึงถึงการสอดประสานของโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบถนน
และสาธารณูปโภคที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบของเมืองหรือภูมิภาค

ภาพที่ 3:  ถนนกับประสิทธิภาพในแง่มุมต่างๆ
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ดังนั ้น จึงสามารถสรุปได้ว่าการปรับปรุงระบบขนส่งและจราจรเพื ่อการบูรณะ
ฟื้นฟูเมืองไม่สามารถพิจารณาเพียงเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายได้ แต่ต้องพิจารณา
ในระดับเมืองหรือภาคมหานคร เพราะมีผลกระทบต่อเนื่องในระดับที่ใหญ่กว่าพื้นที่
เป้าหมายเสมอ จึงต้องมีการพิจารณาในขอบเขตระดับเมืองเป็นหลัก ตัวอย่างที่ดี
ในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ โครงการ Europa-Viertel เมืองแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธรัฐ
เยอรมนี ซ่ึงปรับปรุงพ้ืนท่ีสถานีรถไฟขนส่งสินค้าเดิมท่ีอยู่กลางเมือง ให้เป็นศูนย์กลาง
เมืองแห่งใหม่ที่มีอาคารสำนักงาน สถานบันเทิงและที่พักอาศัย โดยพิจารณาการ
เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินสาย A5 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของประเทศ และโครงข่าย
ของระบบขนส่งมวลชนในระดับเมืองเป็นสำคัญ และโครงการ Zentrum Z�rich Nord
เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส ที่นำเอาพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมที่เสื่อมโทรมมาบูรณะ
ฟื้นฟูให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทันสมัย สำนักงาน และที่พักอาศัยแห่งใหม่
ด้านทิศเหนือของเมือง โดยสามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักของประเทศและระบบ
ขนส่งมวลชนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ตัวอย่างของโครงการบูรณะฟ้ืนฟูเมืองในทวีปยุโรป

การบูรณะฟื ้นฟูเมืองในทวีปยุโรปใช้คำภาษาอังกฤษว่า Urban Regeneration
แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาที่ใช้คำว่า Urban Renewal (Wikipedia, 2007, online)
ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การใช้คำที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ในบริบทของการบูรณะฟื้นฟูเมือง
แล้วยังแตกต่างกันอีกด้วย การบูรณะฟื้นฟูเมืองในสหรัฐอเมริกาเน้นหนักไปที่การ
แก้ปัญหาการเป็นชุมชนแออัด ด้อยคุณภาพ และเต็มไปด้วยปัญหาทางสังคมใน
พื้นที่กลางเมือง ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางเมืองในลักษณะของอาคารแถว (Row House)
เสื่อมคุณภาพ จึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์อาคารเดิม โดยการปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น
โดยพยายามให้รื้ออาคารเดิมให้น้อยที่สุด แต่ทางทวีปยุโรป โครงการบูรณะฟื้นฟู
เมืองจะเป็นการเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม
ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการใช้งานไม่เหมาะสมกับยุคสมัย โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันได้ จึงต้องรื้อถอนอาคารเดิมและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่เกือบทั้งหมด เช่น การเปลี่ยนพื้นที่ย่านอุตสาหกรรม
เดิมที่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในเมืองอีกต่อไปแล้ว ให้เป็นกลุ่มอาคารสำนักงานซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของยุคปัจจุบันมากกว่าโรงงานขนาดใหญ่ที่เคยเหมาะสม
มาก่อนในอดีต
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ด้วยบริบทของการบูรณะฟื้นฟูเมืองแบบในทวีปยุโรป โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
เป้าหมายที่จะบูรณะฟื้นฟูเมืองจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลกระทบ
กับเมืองและภูมิภาคทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น กระบวนการวางแผนจึง
ต้องมีการพิจารณาผลกระทบและวางแผนในระดับเมืองและภาคเข้ามาเป็นประเด็น
สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการปรับปรุงระบบขนส่งและจราจร และ
สาธารณูปโภค ซึ่งมีตัวอย่างของโครงการบูรณะฟื้นฟูเมืองในสหพันธรัฐเยอรมนี
และสมาพันธรัฐสวิส ดังมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ Europa-Viertel (European Headquarters)

โครงการนี้ตั้งอยู่ในกลางเมืองแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธรัฐเยอรมนี และเป็นโครงการ
บูรณะฟื้นฟูเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค South Hessen พื้นที่โครงการมีขนาด
๒๒๐ เอเคอร์ เคยใช้เป็นสถานีศูนย์กลางรถไฟสำหรับขนสินค้าในภาคใต้ของประเทศ
และมุ่งจะสร้างให้เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
การที ่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคาร
ของสหภาพยุโรป (European Union – EU) ซึ ่งโครงการนี ้จะประกอบไปด้วย
อาคารสำนักงาน ย่านการค้าและบริการระดับนานาชาติ และย่านพักอาศัยคุณภาพดี
สำหรับคนเมือง โดยรวมแล้วมีพื้นที่ 300,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณ 4.1
พนัลา้นเหรยีญยโูร (ประมาณ 2.5 แสนลา้นบาท) ในระยะเวลา 10 ป ี(Vivico Real
Estate, 2003, online)



47

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ภู่จินดา

ภาพที่ 4:  ตำแหน่งที่ตั้งและภาพรวมของโครงการ Europa-Viertel (Institut f�r St�dtebau und Landesplanung, 2007 online)

จุดสำคัญของโครงการได้แก่ถนนสายหลักซึ่งวิ่งผ่านตรงกลางของพื้นที่เป้าหมายจาก
ด้านตะวันออกไปตะวันตก มีความกว้างถึง 200 ฟุต ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นถนนสาย
ประธานของเมอืง เช่ือมโยงจากถนนสายหลกัของประเทศหมายเลข 5 (Autobahn 5)
และผ่านพื้นที่เข้าสู่ศูนย์กลางของเมือง ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวถูกกำหนดให้ทำหน้าที่
ทั ้งการเชื่อมโยงทางการสัญจรระหว่างประเทศกับเมือง และยังต้องทำหน้าที่เป็น
พื้นที่โล่งว่างที่มีคุณภาพดีของพื้นที่ เป็นที่ตั้งของร้านค้าและทางเท้าที่ดีในลักษณะ
Boulevard เช่นเดียวกับ Champs-Elysees ในมหานครปารีส โดยมีการจัดการให้มี
ถนนสำหรับการเดินทางผ่านพื้นที่โดยไม่แวะ (Through-Traffic) ซึ่งจะต้องเชื่อม
เมืองแฟรงก์เฟิร์ตกับทางหลวงระดับประเทศ และมีถนนสำหรับการเดินทางเข้าและ
ออกจากพื้นที ่โครงการโดยไม่เกี ่ยวข้องกับการเดินทางผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
พื้นที่พักอาศัยด้านตะวันตกของพื้นที่ ได้ถูกออกแบบให้มีทางลาดและอุโมงค์เพื่อ
แยกการสัญจรความเร็วสูงที ่มีเสียงดังและก่อมลพิษออกจากบรรยากาศของการ
พักอาศัย นอกจากนี้ยังจะจัดให้มีสถานีรถไฟระดับเมือง (S-Bahn) และรถไฟใต้ดิน
ภายในเมือง (U-Bahn) ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กับส่วนต่างๆ ของเมือง
ด้วยระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกด้วย (Pujinda, 2006)
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เมื่อมีการยอมรับว่าโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมต่อ
ระหว่างเมืองแฟรงก์เฟิร์ตกับทางหลวงสายสำคัญของประเทศ จึงมีการจัดตั้งองค์กร
เฉพาะเพื่อรับผิดชอบการวางแผนระบบการขนส่งและจราจรโดยคำนึงถึงการเข้าถึง
ทั ้งในระดับพื ้นที ่และภูมิภาค ภายใต้ชื ่อ Konsilium Aktionsplan Integrale
Verkehrskonzeption (Consilium Action Plan for Integrated Transportation
Concept) ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วางแผนระบบขนส่งและจราจร) กลุ่มองค์การการวางแผนพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเอกชนผู้รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ และกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบในการวางแผนพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งทั้งสี่กลุ่มนี้รวมตัวกันในรูปของคณะ
ทำงานโดยมเีปา้หมาย 3 ประการ (Pujinda, 2006) ไดแ้ก่

สร้างการเชื่อมโยงที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้งในทางพื้นที่ (ระหว่างพื้นที่
โครงการและระดบัภูมิภาค) และในทางประเภทของยานพาหนะ (ระหวา่ง
ระบบทางเท้า ถนน และระบบราง)

จ ัดทำมาตรการควบค ุมการขนส ่งและจราจรภายในพ ื ้นท ี ่อย ่างม ี
ประสิทธิภาพ ทำให้พื้นที่โครงการมีการเข้าถึงที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตาราง 1  รายละเอียดของโครงการ Europa-Viertel (Pujinda, 2006)
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ไปพร้อมๆ กัน โดยให้ความสำคัญกับถนนในฐานะที่เป็นที่โล่งว่างที่มี
คุณภาพดีของเมืองมากขึ้น

ทำให้เกิดการเข้าถึงที่ดีสำหรับยานพาหนะส่วนบุคคลในพื้นที่โครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณย่านสำนักงาน การค้าบริการ และศูนย์กลาง
สถานบันเทิงระดับเมือง

ภาพที่ 5:  แนวความคิดการวางแผนระบบการขนส่งและจราจร ที่เชื่อมโยงพื้นที่โครงการกับเมืองและภาค โดย Konsilium Aktionsplan Integrale
Verkehrskonzeption (Institut f�r St�dtebau und Landesplanung, 2007 online)

โครงการ Zentrum Z�rich Nord (Zurich North Center)

โครงการนี้เป็นการเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
อีกต่อไปแล้วเนื่องจากมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการประกอบกิจการ
ไม่สอดคล้องกับที่ตั้งซึ่งเป็นพื้นที่กลางเมือง ให้กลายเป็นพื้นที่การใช้ที่ดินแบบผสม
ผสานและเป็นโครงการบูรณะฟื้นฟูเมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในสมาพันธรัฐสวิส
โดยมีที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟที่สำคัญที่สุดของประเทศ (Zurich-Oerlikon)
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โครงการนี้มีพื้นที่ 61 เอเคอร์ และสร้างให้เกิดพื้นที่พักอาศัยแบบเมืองสำหรับคน
จำนวน 5,100 คนและมกีารจา้งงานใหมอี่ก 11,600 ตำแหนง่ สำหรบัอตุสาหกรรม
ท่ีใช้เทคโนโลยสูีงและสำนกังาน มีศูนย์การคา้ระดบัเมืองอีก 1 แห่ง และพืน้ท่ีสาธารณะ
ขนาดใหญแ่ละพืน้ทีสี่เขียวระดบัเมอืง และมคีวามสำคญัทางทีต่ัง้คอืการตัง้อยูบ่น พืน้ที่
4 กิโลเมตรของแนวพื ้นที ่ทางเศรษฐกิจ (4-Kilometer Economic Corridor)
ซึ ่งเป็นโครงการพื ้นที ่เศรษฐกิจใหม่ทางด้านเหนือของมหานครซูร ิค ระหว่าง
ท่าอากาศยานนานาชาติซูริคและย่านธุรกิจ Zurich Nord/Oerlikon ซึ่งในอนาคต
แนวพื้นที่พิเศษนี้จะมีระบบรถไฟระหว่างเมืองและระบบรถรางระดับเมืองเพื่อสร้าง
การเข้าถึงที่ดีตลอดแนวระยะ 4 กิโลเมตรของโครงการ (G�ller G�ller architecture
urbanism, 2001)

ตาราง 2 รายละเอียดของโครงการ Zentrum Z�rich Nord (Pujinda, 2006)
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ประเด็นด้านการขนส่งและจราจรสำหรับโครงการนี้คือจะต้องมีส่วนช่วยแก้ปัญหา
การจราจรของภาคมหานครด้วย ดังนั ้นการเดินทางที ่จะเกิดขึ ้นใหม่เนื ่องจาก
โครงการนี้จะต้องเป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือการเดินทางด้วย
ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์เป็นหลัก (การเดินเท้าและการขี่จักรยาน) ดังนั้น
โครงการนี้จึงมีองค์ประกอบด้านการขนส่งและจราจรเป็นรถประจำทางสายใหม่
จำนวน 3 สาย รถรางสายใหม่ 1 สาย โดยมีเป้าหมายที่จะลดการเดินทางด้วยยาน
พาหนะส่วนบุคคลจากร้อยละ 55 ให้เหลือร้อยละ 30 และเพิ่มการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งมวลชนจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 45 ส่วนการเดินทางด้วยการเดินเท้า
และการขีจ่กัรยานใหเ้พิม่ข้ึนจากรอ้ยละ 10 เปน็รอ้ยละ 25  (Scholz, 1997)

เพ่ือทำให้เป้าหมายด้านการขนส่งและจราจรดงักล่าวเป็นจริงตามเป้าหมายท่ีได้วางางไว้
จงึไดมี้การจดักลุม่ความรว่มมอืเพือ่การวางแผนพฒันาพืน้ทีโ่ครงการ ประกอบดว้ย 3
กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทเอกชนเจ้าของที่ดินในโครงการ กลุ่มผู้บริหารเมืองซูริค และ
กลุ่มการรถไฟของประเทศ (ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน) โดยกลุ่มความ
ร่วมมือนี้จะทำการวางแผนพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบ
การขนส่งและจราจร ระบบโครงสร้างพื ้นฐาน รวมไปถึงการวางแผนขั ้นตอน
การดำเนินการก่อสร้างโครงการอีกด้วย (Pujinda, 2006)

ภาพที่ 6:  ตำแหน่งที่ตั้งและผังของโครงการ Zentrum Z�rich Nord (Stadt Z�rich, 2007 online)
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บทส่งท้าย

การบรูณะฟืน้ฟเูมืองเกิดข้ึนจากความตอ้งการทีจ่ะทำใหส่้วนหนึง่ของเมืองท่ีเส่ือมโทรม
ลงไปเนื่องจากสาเหตุหลากหลายประการ ซึ่งสาเหตุหลักประการหนึ่งก็คือระบบ
ถนนและสาธารณปูโภคทีเ่คยใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งดใีนอดตีไมส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การวางแผนและ
ออกแบบระบบขนส่งและจราจรสำหรับโครงการบูรณะฟื้นฟูเมือง ไม่สามารถจะ
พิจารณาเพียงแค่การเข้าถึงเฉพาะภายในพื้นที่เป้าหมายได้ แต่พื้นที่เป้าหมายยังเป็น
ส่วนหนึ่งของเมืองที ่ต้องมีระบบการขนส่งและจราจรที่สอดประสานกับระบบใน
ภาพใหญไ่ด้อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ ตัวอยา่งของโครงการบรูณะฟืน้ฟ ูเมือง
๒ แห่งในทวีปยุโรปเป็นตัวอย่างที ่ดีของการวางแผนอย่างบูรณาการทั้งระหว่าง
การใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่กับระบบการขนส่งและจราจร และระหว่างองค์ประกอบ
ภายในโครงการกับองค์ประกอบของเมืองและภูมิภาค ซึ ่งบทเรียนจากทั ้งสอง
โครงการดังกล่าวน่าจะเป็นแนวทางที ่ดีในการวางแผนการบูรณะฟื ้นฟูเมืองใน
ประเทศไทยต่อไป
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