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ส่วนผสมของการฟ้ืนฟูเมือง
ความหนาแน่นของเมืองและ

มหานครลุ่มแม่น้ำเซนน์
(ตอนล่างของมหานครปารีส)

1.  ความเป็นมา

การออกแบบชุมชนเมืองในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ส่วนผสมของ การฟื้นฟูเมือง
ความหนาแนน่ของเมอืง และมหานคร : ลุ่มแมน้่ำเซนน ์(ตอนลา่งของมหานครปารสี)
พื้นที่ตั้งแต่เมืองเจนวิลิเย่ร์ ถึง เมือง อาร์จองเตยล์” เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติด้านการวางแผนเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง ของ
มหาวทิยาลยั เซอรจ์ี ้– ปองตวัส ์ประเทศฝรัง่เศส (The International Workshop on
Planning and Urban Design, Cergy – Pontoise University, Ile-de-France, France)
ซึ ่งเป็นการรวบรวมนักผังเมืองและนักออกแบบชุมชนเมืองรุ ่นเยาว์ จาก 12
ประเทศทั่วโลก ได้แก่ บราซิล จีน ฝรั่งเศส อังกฤษ จอร์เจีย ญี่ปุ่น สวีเดน รัสเซีย
โรมาเนีย ตุรกี เวียตนาม และประเทศไทย รวมทั้งผู ้เชี ่ยวชาญด้านต่างๆ จาก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบชุมชนเมือง
ภายใต้หัวข้อที่กำหนดเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งในระหว่างนั้น คณะทำงานจะปรึกษา
หารือกัน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ จนกระทั่งได้ผลออกมาเป็น
งานออกแบบชุมชนเมืองที่สมบูรณ์
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2.  ความท้าทายของการปฏิบัติการวิจัย

การออกแบบชุมชนเมืองสำหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่เมือง
เจนวลิเิยร่ ์ ถึง เมือง อารจ์องเตยล ์ดว้ยสภาพพืน้ทีท่ี่มีความหลากหลายของศกัยภาพ
ปัญหา และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ทำให้คณะทำงานต้อง
เผชิญหน้ากับความท้าทายหลายต่อหลายครั้ง ได้แก่

- การสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในกลุ่ม
ประชากรและสภาพปัญหาสังคมที่หลากหลาย

- การจัดการกับโครงการที่พักอาศัยขนาดใหญ่ในพื้นที่ศึกษาซึ่งสร้างขึ้น
อย่างไร้การควบคุมในช่วงที่อุตสาหกรรมชานเมืองปารีสกำลังเฟื่องฟู

- การแก้ปัญหาของเมืองอันเนื ่องมาจากความไม่สอดคล้องของระบบ
การคมนาคมขนส่งที่สลับซับซ้อน และการทำให้โครงสร้างเมืองมีความ
ชัดเจนมากขึ้น

- ความต้องการใช้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเซนน์ทั้งสองฝั่ง เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมและโกดังเก็บสินค้าเพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางเรือ ซึ่ง
ขัดแย้ง กับแนวความคิดด้านภูมิสถาปัตยกรรมและเมืองน่าอยู่

- ความขัดแย้งของเมืองใหม่ที่ทันสมัยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 และ
เมืองเก่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับท่าเรือเจนวิลิเย่ร์

- การสร้างความสมดุลระหว่างท่าเรือขนาดใหญ่ซึ ่งมีระบบลอจิสติคที ่
เชื่อมโยงทั้งประเทศกับสภาพแวดล้อมของเมือง

- การสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค กับศูนย์กลางเมืองใหม่หลายเมือง
ได้แก่ ลาเดอฟร้องส์ ทางตอนใต้ แซงเดนีส์ ทางตะวันออก เซอร์จ้ี-ปองตัวส์
และมังโตวส์ ทางด้านเหนือ

3.  แนวความคดิหลกัในการวจัิย

กระบวนศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับการวางผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองมีทฤษฎี
ปรชัญา แนวความคดิ และความเคลือ่นไหว ท่ีไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางหลาย
ประการ แต่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เลือกแนวความ คิดหลักที่ใช้เป็นกรอบในการ
ออกแบบชมุชนเมอืง 4 ประเดน็ดว้ยกนั คือ หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวความ
คิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเคลื่อนไหวเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแนว
ความคิดการปฏิรูปที่ดิน
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4.  ข้ันตอนและกระบวนการศกึษา

ด้วยหัวข้อการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เป็นการผสมผสานระหว่างงานด้านการวางผังเมือง
และการออกแบบชุมชนเมือง ตลอดจนสภาพพื้นที่ศึกษาที่มีความหลากหลายของ
ศักยภาพ ปัญหาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้น คณะทำงานจึงเลือก
เอากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในกระบวนการวิจัย ซึ่งเริ ่มจากการทำ
ความเข้าใจกับหัวข้อในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ “ส่วนผสมของ การฟื้นฟูเมือง
ความหนาแน่นของเมือง และมหานคร” โดยการประชุมผู้เชี ่ยวชาญและกลุ่มนัก
ผังเมืองและนักออกแบบชุมชนเมืองรุ ่นเยาว์ เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญและให้คำ
จำกดัความของหวัขอ้วจิยัทีต่รงกนั หลงัจากนัน้จงึสำรวจพืน้ทีศ่กึษารวมทัง้ส้ิน 9 เมือง
และพื้นที่เชื่อมโยงโดยรอบ เพื่อศึกษาความลักษณะเฉพาะ ตลอดจนสภาพปัญหา
ด้านกายภาพ และสังคม ในแต่ละเมือง รวมทั้งร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของแต่ละ
เมืองเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบาย แผน และโครงการที่
มีอยู่แล้วในแต่ละเมือง หลังจากนั้นคณะทำงานจึงร่วมกันกำหนดทิศทางและกรอบ
ในการศึกษาวิจัย แล้วจึงวางแผนเพื่อสำรวจพื้นที่ระดับรายละเอียดในประเด็นต่างๆ
ท้ังลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกจิและสงัคมวฒันธรรม และการคน้ควา้ข้อมูลทุติยภูมิ
ทั้งนี้เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของกรอบการศึกษา

หลังจากสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ศึกษาแล้ว จึงรวบรวมประเด็นข้อค้นพบสำคัญ
(main finding) และแยกประเด็นออกเป็น ศักยภาพ ปัญหา และแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
และการวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT analysis) เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟู
เมือง เป้าหมายการพัฒนา และพันธกิจ และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที ่วางเอาไว้
คณะทำงานได้เลือกเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่เพื ่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหา 3 ประการ ได้แก่ สภาพภูมิทัศน์เมือง แม่น้ำเซนน์ และการสัญจรที่
คล่องตัว แล้วจึงสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
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5.  พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเซนน์ด้านตอนล่างของมหานครปารีส ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษา ตั้งอยู่ใน
บรเิวณชานเมอืงของมหานครปารสี ประกอบดว้ยเมอืง 9 เมืองดว้ยกนั คอื เจนวลิิเยร์่
(Gennevilliers) อารจ์องเตยล ์(Argenteuil) เบซองค ์(Bezons) โคลอมพ ์(Colombes)
ลาการ์เรนน์โคลอมพ์ (La-Garenne-Colombes) โบส์โคลอมพ์ (Bois-Colombes)
อาร์นิเย่ร์เชอเซนน์ (Asnieres-sur-Seine) วิเลเนิฟลาการ์เรนน์ (Villeneuve-la-
Garenne) และ เอลล์แซงเดนีส์ (L’Ile-Saint-Denis) สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็น
พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำค่อยๆ ลาดลงจากฝั่งตัวออกไปยังฝั่งตะวันตก ทางตอนเหนือ
บริเวณเมืองอาร์จองเตยล์และเมืองเบซองค์ เป็นที่ราบเชิงเขาต่อเนื่องเป็นภูเขาสูง
เรียกว่าเนินเขาอาร์จองเตยล์ (Argenteuil hill) ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ
ริมแม่น้ำทำให้พื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเซนน์เป็นพื้นที่ที ่น้ำท่วมถึง โดยเฉพาะใน
พืน้ทีเ่มือง เจนวลิเิยร่ ์ วเิลเนฟิลาการเ์รนน ์และ เอลลแ์ซงเดนส์ี
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เมืองเจนวิลิเย่ร์เป็นหนึ่งในเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซนน์ซึ่งเป็น
แม่น้ำสายหลักของประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นท่าเรื่อพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ใกล้มหานคร
ปารีสมากที่สุด ทำให้พื้นที่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก
เมืองเจนวิลิเย่ร์จึงถูกเรียกว่า นิคมอุตสาหกรรม (industrial pole) ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลให้พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และเกิดปัญหาการขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประชากรจึงไม่สูงนัก ยกเว้นในพื้นที่เมืองอาร์จองเตยล์และเมือง
เบซองค์ ซึ่งเป็นที่อยู ่อาศัยของผู้มีรายได้สูง ทำให้เกิดช่องว่างด้านเศรษฐกิจขึ ้น
ในด้านสังคมวัฒนธรรม พื้นที่ศึกษาทั้ง 9 เมืองมีระบบสาธารณูปการที่ครบครัน
ทั้งสถาบันการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา สนามกีฬาขนาดใหญ่ และสวัสดิการด้าน
สุขภาพที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ และด้วยความเก่าแก่ของเมืองท่าสำคัญในอดีตทำให้มี
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหลายแห่งโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวพันกับศาสนา
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6.  ศักยภาพ ปัญหา และแนวโนม้การเปลีย่นแปลง

จากการสำรวจพื้นที่ศึกษา การปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารเมืองแต่ละเมือง และ
การทบทวนนโยบาย แผน และโครงการต่างๆ ทำให้ทราบว่าพื้นที่ศึกษามีศักยภาพ
ปัญหาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองหลาย
ประการ ไดแ้ก่

6.1 ศักยภาพ

- การเป็นเมืองท่าประวัติสาสตร์ที ่มีความสำคัญเมืองหนึ่งในทวีปยุโรป
ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

- คุณประโยชน์จากแม่น้ำเซนน์
- ระบบลอจิสติคของท่าเรือเจนวิลิเย่ร์ เป็นโอกาสที่ดีที่สามารถพัฒนา

ความเชื่อมโยงของระบบการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ศึกษา

6.2 ปัญหา

- ภูมิทัศน์ของเมืองไม่ดึงดูดใจเท่าที่ควรเนื่องจากโครงสร้างที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยขาดการควบคุม

- การเข้าถึงเพื่อใช้สาธารณประโยชน์จากแม่น้ำเซนน์ไม่สะดวก เพราะพื้นที่
ริมฝั่งแม่น้ำเซนน์ส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยภาคอุตสาหกรรม

- การขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนในท้องถิ่น
- ความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในพื้นที่เดียวกัน

(อุตสาหกรรม โครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่รกร้าง)

6.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

- พื้นที่ศึกษามีแนวโน้มจะกลายเป็นศูนย์กลางของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อ
รองรับแรงงานที่ทำงนในมหานครปารีส ซึ่งประกอบด้วยอาคารพักอาศัย
ขนาดใหญ่ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นอาคารสูง ประเภท คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์
และแมนชัน่

- พื้นที่ศึกษามีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมหลายประการ
เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของ
มหานครปารีส

- พื้นที่รกร้างขนาดต่างๆ ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ศึกษามีแนวโน้มจะถูก
เปลี่ยนเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ท่าเรือ และสำนักงาน
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- ในระดบัภูมิภาค พ้ืนท่ีรอบวงสเีขียว (greenbelt) ของมหานครปารสี จะไม่
ต่อเนื่องกันเป็นวงกลมเพราะจะถูกแทนที่ด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับพื้นที่ศึกษา

7.  การวิเคราะห์สภาวการณ์

การวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT analysis) ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญใน
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมือง โดยมุ่งเน้นที่จะค้นหา จุดแข็ง และจุดอ่อน
ซึ่งเป็นปัจจัยจากภายในพื้นที่ศึกษาและเป็นสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้น
โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยจากภายนอกเป็นสถานการ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในพื้นที่ศึกษา มีข้อ
ค้นพบที่สำคัญอันจะมีผลต่อการพัฒนาเมืองหลายประการซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

7.1 จุดแข็ง

- ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาซึ่งอยู่ใกล้กับมหานครปารีส และลาเดอฟร้องส์ (La
Defense) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในทวีปยุโรป

- ระบบลอจิสติคของท่าเรือเจนวิลิเย่ร์ ซึ ่งสนับสนุนการขยายโครงข่าย
การคมนาคมของพื้นที่ศึกษา

- โครงข่ายระบบสาธารณูปโภคซึ ่งเชื ่อมต่อกับมหานครปารีสซึ ่งเป็น
ศูนย์กลางบริการขั้นพื้นฐานของประเทศ

- พื้นที่ศึกษากำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล
ทุกระดับทำให้กลายเป็นศูนย์กลางของโครงการพัฒนาจากภาครัฐ

7.2 จุดอ่อน

- โครงสร้างของเมืองที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายยุคหลายสมัย อย่างไร้
การควบคุม

- มีปัญหาด้านสังคมท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขหลายปัญหาเน่ืองจาก ความหนาแน่น
ของประชากรและการเป็นศูนย์รวมของชุมชนแออัด

- มีปัญหาเรื ่องการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งเนื ่องจากเป็นจุดตัดของ
ทางหลวงแผ่นดินซึ่งมีการเข้าถึงที่จำกัด

- ไม่มีการประสานงาน ในการวางแผนแมบ่ทรว่มกนัของผูบ้รหิารเมอืงตา่งๆ
ท้ัง 9 เมือง
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- ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของการจ้างงาน

7.3 โอกาส
- ที่ตั ้งของพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ขยายตัวของศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศฝรั่งเศส อย่าง ลาเดอฟร้องส์ และแซงเดนีส์
- เป็นพื ้นที ่ต่อขยายนของมหานครปารีสซึ ่งอยู ่ในแผนที ่จะพัฒนาเป็น

ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค
- การพัฒนาระบบลอจิสติคในอนาคต
- ข้อได้เปรียบของการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซนน์ รวมถึงการภูมิทัศน์เมืองและ

ภูมิทัศน์ธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่
- โครงการพัฒนาระบบความเชื่อมโยง ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐบาลกลาง

7.4 อุปสรรค

- ความต้องการแรงงานที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมบางประเภททำให้
ขาดโอกาสการจ้างงานที่หลากหลาย

- การเปล่ียนแปลงประชากรอยา่งรวดเรว็ ซ่ึงอาจจะเกดิข้ึนหลังการฟ้ืนฟูเมือง
- รัฐบาลไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะสร้างเส้นทางคมนาคมสำหรับขนส่ง

สินค้าโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความขัดแย้งของการสัญจรส่วนบุคคลกับการ
ขนส่งสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

- การไม่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของเมือง
- ความเสี่ยงต่ออุทกภัยในช่วงฤดูฝน

8.  เป้าหมายการพฒันา

จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ศึกษาในปัจจุบันสามารถ
สรุปได้เป็น 2 ประเด็นใหญ่ คือ การพัฒนาที่ขาดการคำนึงถึงความยั่งยืนและการ
ขาดความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกๆ ประเด็น โดยจะเห็นได้จากการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และ
ทรพัยากรธรรมชาต ิดงันัน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ 3 ดา้นของการพฒันา
จึงมีน้อยมาก ในขณะที่การวางแผนพัฒนาของเมืองต่างๆ ทั้ง 9 เมืองในพื้นที่ศึกษา
กลับไม่มีโครงสร้างร่วมกัน ขาดเครือข่ายทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ดังน้ันเป้าหมายการพฒันาจงึมุ่งสร้างแผนพฒันาท่ีเช่ือมความสมัพันธ์ขององค์ประกอบ
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ของการพัฒนาท้ังสามด้านเข้าด้วยกันให้มากท่ีสุด รวมท้ังสร้างเครือข่ายขององค์ประกอบ
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมวันธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
อนาคต

9.  วิสัยทศัน์การพฒันา

วิสัยทัศน์การพัฒนามุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเซนน์ตอนล่างของมหานคร
ปารีส ตั้งแต่เมืองเจนวิลิเย่ร์จนถึงเมืองอาร์จองเตยล์ เป็นศูนย์กลางของพื้นที่พัก
อาศัยแบบพึ่งพาตนเอง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฐานะส่วนหนึ่งของวงรอบสีเขียว
ของมหานครปารีส มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมและการกระจายรายได้สู ่ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่ที ่มีโครงข่าย
ของการคมนาคมขนส่ง สวน สาธารณะและสาธารณูปการที่เป็นระบบและครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และเพิ่มศักยภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ฝรั่งเศสในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับมหานครปารีสซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

10.  เครือ่งมือในการพฒันา

พื้นที่ลุ ่มแม่เซนน์ทางเหนือ เป็นพื้นที่ที่ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสูงมาก
เนื ่องจากที ่ตั ้งซึ ่งอยู ่ติดกับมหานครปารีส ทำให้พื ้นที ่จะต้องเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมาย
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ของความยั่งยืนได้เช่นกัน ซึ่งคณะทำงานมุ่งประเด็นไปที่การเลือกเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนา (development tools) 3 ประการได้แก่ ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของเมือง (landscape) แม่น้ำเซนน์ และการสัญจรที่คล่องตัว (mobility)
มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูเมืองในบริบทของความหนาแน่น
ของประชากรและมหานคร

10.1 ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของเมือง (landscape)

ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของเมืองสร้างความประทับใจแก่ผู ้พบเห็น
จำนวนมากเนื่องจากความหลากหลายทั้ง พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ เนินเขา
เตี้ยๆ ภูเขา เกาะกลางแม่น้ำ ป่าสนเขา ป่าดงดิบ และคลองน้อยใหญ่อีกหลายสาย
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ
เนินเขาอาร์จองเตยล์ ทางด้านเหนือของพื้นที่ศึกษาซึ่งจากยอดเขาสามารถมองเห็น
สถานท่ีสำคัญของมหานครปารีสได้ครบถ้วน ท้ังหอไอเฟล ประตูเมืองใหม่ (La Defense)
ประตชูยั ยอดเขามองคม์ารต์ (Montmartre) เปน็ตน้ โดยสามารถจำแนกการพฒันา
ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของเมือง ในด้านต่างได้ดังนี้

- การพัฒนาเครือข่ายสีเขียว โดยการสร้างพื้นที่สีเขียวใหม่เชื่อมต่อกับพื้นที่
สีเขียวซึ่งเป็นภูมิทัศน์ทางธรรมชาติเดิมของพื้นที่ศึกษาเพื่อรักษาวงรอบ
สีเขียว (greenbelt) ของเมืองหลวงเอาไว้ โดยพื้นที่สีเขียวที่สร้างขึ้นใหม่นี้
จะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กในรูปของ สวนหย่อม (compact park) บ้าน
สีเขียว (green housing) และสวนดาดฟา้ (roof garden)

- การสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพื้นที่ ซึ่งใช้ประโยชน์จากมุมมอง
บนเนินเขาอาร์จองเตยล์ซ่ึงสามารถมองเห็นสถานท่ีสำคัญของมหานครปารีสได้
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โดยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดชุมวิวและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยการสร้างหอชมวิว การพัฒนาบริการด้านการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาการเข้าถึงเนินเขาให้มีความหลากหลาย

- การเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นเครือข่ายระดบัภูมิภาค โดยพฒันาเครอืข่าย
พื้นที่สีเขียวของเมืองให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายพื้นที่สีเขียวของเมืองอื่นเพื่อ
ความเชื่อมโยงของพื้นที่สีเขียวระดับภูมิภาค

10.2 แม่น้ำเซนน ์

แม่น้ำเซนน์ถือเป็นจุดกำเนิดแห่งอารยธรรมของเมืองต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส
ประชาชนชาวฝรัง่เศสในอดตีใชแ้มน่ำ้เซนนใ์นการดำรงชวีติ แตใ่นปจัจบุนัแมน่ำ้เซนน์
มีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป แม่น้ำซึ่งเปรียบเมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส
แห่งนี ้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงสินค้าจากศูนย์กลางอุตสาหกรรมบริเวณ
ชานเมืองปารีส ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก และใช้เพื่อเป็นจุดขายในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในมหานครปารีส แต่ศักยภาพของแม่น้ำไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่นั้น
แม่น้ำเซนน์ควรถูกใช้ประโยชน์อย่างทะนุถนอมในด้านอื่นๆ ด้วยได้แก่

- การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ แม่น้ำเซนน์เป็นแม่น้ำที่ตัดผ่าน
กลางประเทศฝรัง่เศส เช่ือมตอ่หัวเมืองสำคญัหลายเมอืง ดังน้ันการพฒันา
การคมนาคมทางน้ำสามารถเพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่งให้กับ
ประชาชนได้มากขึ้น โดยการสร้างท่าเรือโดยสารในพื้นที่ศูนย์กลางที่อยู่
อาศัยและศูนย์กลาง การจ้างงาน และการขยายคลองแซงเดนีส์ ซึ่งเป็น
คลองที่สามารถลัดเข้าสู่มหานครปารีสโดยตรงไม่ต้องอ้อมโค้งแม่น้ำเซนน์

- การพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจ ในพื ้นที ่เมืองเจนวิลิเย่ร ์ และเมือง
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วิเลเนิฟลาการ์เรนน์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอยู่แล้ว
แต่จะเน้นความสำคัญทางเศรษฐกิจให้ชัดเจนมากขึ้นโดยการพัฒนาพื้นที่
รกรา้งและพืน้ท่ีโกดงัสินคา้เก่าใหเ้ป็นท่ีต้ังของสำนกังานของบรษัิทผู้ส่งออก
ขนาดใหญ่ และค่อยๆ ย้ายโรงงานอุตสาหกรรมหนักออกไป ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว (green industrial pole) รวมทั้งการ
พัฒนาท่าเรือเจนวิลิเย่ร์เป็นศูนย์รวมสำนักงานชั้นนำในการส่งออกสินค้า

- การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ปัจจุบันการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเซนน์
จะกระจุกตัวอยู่ในมหานครปารีส ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ ก็มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวไม่น้อยกว่ากัน การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำเริ ่มจาก
การเชื ่อมต่อการท่องเที ่ยวทางน้ำของพื ้นที ่ศึกษากับมหานครปารีส
การพฒันาศนูยก์ลางกฬีาทางนำ้ในเมอืง เอลลแ์ซงเดนส์ี ให้มีประสทิธภาพ
ระดับสากล รวมทั้งการสร้างท่าเรือท่องเที่ยวสำหรับเรือเอกชนในพื้นที่
สำคัญ 2 พื ้นที ่ คือ เชิงเขาอาร์จองเตยล์และ โค้งน้ำบริเวณเมือง
วิเลเนิฟลาการ์เรนน์ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบครอบครัว
ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยการจัดกิจกรรมริมแม่น้ำเซนน์ เช่น ภัตตาคารลอยนำ้
วงออเครสต้าลอยน้ำ และตลาดน้ำ เป็นต้น

10.3 ระบบการสัญจรที่คล่องตัว

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของเมืองหรือพื้นที่ที ่มีความหนาแน่นสูงได้แก่ปัญหา
การจราจร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยต่าง
ต้องไปทำงานในเมืองหลวงและศูนย์กลางการจ้างงานอื่นๆ ทั้งสิ้นทำให้เกิดการจราจร
ที่พลุกพล่านในชั่วโมงเร่งด่วน ดังนั้นการพัฒนาระบบจราจรที่คล่องตัวโดยการเพิ่ม
ทางเลือกในการคมนาคมขนส่งที ่หลากหลายให้กับประชาชน รวมทั ้งการเพิ ่ม
สวัสดิการเพือ่สนับสนุนและสง่เสริมให้ประชาชนหนัมาใชร้ะบบขนสง่มวลชนสาธารณะ
และใช้รถจักรยานและการเดินเท้าซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดและ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนแล้วยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศและช่วยลด
ภาวะโลกร้อนอีกด้วย

- การพฒันาระบบขนสง่สาธารณะในทอ้งถ่ิน เป็นการแกปั้ญหาระยะเรง่ด่วน
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันในแต่ละเมืองมีระบบขนส่งสาธารณะ
ภายในเมืองอยู่แล้ว แต่ยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างเมืองแต่ละเมือง การ
แก้ปัญหาเหล่านี้ทำได้ไม่ยากและประหยัดงบประมาณ โดยการพัฒนา
ระบบรถไฟระบบราง (tramway) ขนาดเล็กเชื่อมต่อศูนย์กลางการขนส่ง
ของเมืองแต่ละเมืองเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อการระบบขนส่งภูมิภาคของ
การรถไฟฝรั่งเศส ซึ่งมุ่งตรงเข้ามายังมหานครปารีส รวมทั้งการพัฒนา
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ความเชื่อมโยงของรถไฟรอบเมือง (metro) สาย 13 ต่อเนื่องเข้ามาใน
พื้นที่ท่าเรือเจนวิลิเย่ร์และท่าเรืออาร์จองเตยล์ ส่วนความเชื่อมโยงของ
การสัญจรของรถยนต์ส่วนตัวในระยะยาวเสนอให้เพิ ่มสะพานรถข้าม
บริเวณแนวแกนระหว่างเมืองอาร์จองเตยล์ เมืองเจนวิลิเย่ร์และมหานครปารีส
เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต

- การพัฒนาความเชื่อมต่อของระบบขนส่งระดับภูมิภาค โดยการเชื่อมต่อ
วงแหวนรอบในของมหานครปารีสให้ครบวง และการพัฒนาระบบรถไฟ
ชนบท RER สาย A และ C เพื่อเชื่อมโยงกับระบบลอจิสติคของท่าเรือ
เจนวิลิเย่ร์

- การพฒันาระบบสญัจรสเีขียว (green transport) เปน็การพฒันาสวสัดิการ
ของการสัญจรสีเขียวเพื่อกระตุ้นล่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบการ
คมนาคมที่ประหยัดพลังงาน โดยการสร้างเครือข่ายทางเดินเท้าและ
ทางจักรยานซึ่งเชื ่อมต่อกับเครือข่ายสีเขียวของเมืองการสร้างสะพาน
คนข้ามโดยใช้แนวความคิดสะพานสีเขียวการเพิ่มศูนย์บริการเช่าจักรยาน
เพิ่มพื้นที่จอดจักรยานบริเวณสถานีรถไฟ เพิ่มตู้โดยสารรถไฟที่สามารถ
นำรถจักรยานขึ้นไปได้

11. บทสรุป

ลุ่มแม่น้ำเซนน์ทางตอนล่างของมหานครปารีส พื้นที่ตั้งแต่เมืองเจนวิลิเย่ร์ถึงเมือง
อาร์จองเตยล์เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพหลายประการในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ได้
โดยอาศัยเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา 3 ประการ นั่นคือ ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของเมือง แม่น้ำเซนน์ และการสัญจรที่คล่องตัว ตอบสนองวิสัยทัศน์
ที ่วางเอาไว้ในการสร้างเครือข่ายต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน
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และนำพาเมืองไปสู่การพัฒนาอย่างยั ่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ แต่ผลพลอยได้ที ่
ตามมาคือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันเป็นผลจากการใช้ประโยชน์การ
ศักยภาพของพื้นที่อย่างเต็มที่และเหมาะสม ดังนั้นหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะเห็น
ไดว้า่ ภายใตเ้ครือ่งมอืทีส่ำคญัทัง้ 3 ประการ ส่ิงท่ีซอ่นอยูแ่ละเปน็เสมอืนสิง่ท่ีรอ้ยเรยีง
เครื่องมือทั้งสามเข้าด้วยกัน คือ การท่องเที่ยวนั่นเอง หรืออาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า
การพัฒนาการท่องเที่ยวจะเป็นโอกาสสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเมือง ใน
บริบทของความหนาแน่นของเมืองและมหานคร นั่นเอง


