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ในอดีต เลอ มาเร่ส์  เคยเป็นหนองน้ำเก่าแก่  
ซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่

เพาะปลูกในกรุงปารีสในศตวรรษที่ 13 ก่อนที่จะมีการสร้าง
พระราชวังหลวงของพระเจ้าอองรีที่ 4 (Henri IV) แห่งฝรั่งเศส 
ในศตวรรษที่ 17 (ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ก็ยังอยู่ และเป็น
ที่รู้จักกันในนาม Place Des Vosges) เป็นต้นแบบ ทำใหย้า่นนี้
ไดก้ลายเปน็ยา่นทีพ่กัอาศยัแสนเกข๋องขนุนางและชนชัน้สงูของ
ปารีสมาโดยตลอด โดยเฉพาะขุนนางและเศรษฐีที่นิยมสร้าง 
พาวิลเลี่ยน หรือที่พักขนาดเล็กถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ
จากบ้านใหญ่แสนหรูที่อยู่เป็นประจำทุกวัน 
 ต่อมาเมื่อขุนนางและราชวงศ์ฝรั่งเศสที่อาศัยในย่านนี้ย้าย
ที่พักออกไปยังแวร์ซายส์ และพระราชวังโฟบูรส์ แซงต์ แชร์
แมง (Le Faubourg Saint Germain) ที่อยู่นอกเมืองออกไปใน
ปลายศตวรรษที่ 17 และระหว่างศตวรรษที่ 18 นั้น เลอ มาเร่ส์
ก็ผันตัวกลายเป็นที่พักอาศัยให้แก่ชาวปารีสชั้นกลางธรรมดา
สามัญ ซึ่งต่อมาพื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดให้
สวยงามดังเดิมในยุคปี ค.ศ. 1960 ซึ่งทำให้ เลอ มาเรส่ ์นีเ้ปน็
ย่านที่มีความเก่าแก่และสวยที่สุด ด้วยสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
ก่อนยุคปฏิวัติฝรั่งเศส ที่ทำให้เป็นย่านเก๋ทั้งสำหรับนักท่อง
เที่ยว ชาวปารีสและคนที่ต้องการทั้งอาหารตาในความงาม 
ความสะดวกสบาย ซึ่งหมายถึงการเดินทางได้ด้วยเท้าไป
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในปารีส ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน และ
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินที่แน่นขนัดในย่านนี้ 
 หากจะพูดถึงอาณาบริเวณของย่านที่มีชื่อว่า เลอ มาเร่ส์ 
แลว้ กต็อ้งเริม่ตน้จากจตรุสัปลาซ เดส ์โวจส ์(Place Des Vosges) 
อดีตพระราชวังหลวงอันเก่าแก่ของพระเจ้าอองรีที่ 4 แห่ง
ฝรั่งเศส ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1605 ทำให้เป็นจตุรัสแบบยุโรป
ที่เก่าแก่ที่สุดของปารีส และเป็นต้นแบบของการวางผังเมือง
ของยุโรปต่อมาเรื่อยๆ  

เลอ มาเร่ส์...ย่านเก่าแตเ่ก๋
แห่งกรุงปารีส

ซ้าย : หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ของกรุงปารีสในยามเช้า 
ขวา : คนเล่นดนตรีบนสะพาน Louis Philippe
ใกล้ๆ กับมหาวิหารนอตเตอร์ดาม

Le Marais

เลอ มาเร่ส์ (Le Marais) ย่านเก่าแก่เล็กๆ น่ารัก สไตล์ปารีเซียงไม่ได้เพิ่งมามีชื่อเสียง หากนิยมกันมานานนม 
ตั้งแต่ก่อนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 เสียอีก เพราะย่านบนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์ (Seine) นี ้
อยู่ตรงทิศเหนือของเกาะเซนต์หลุยส์ (Ile St-Louis)  
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Travel Info
 “ปลาซ เดส์ โวจส์” ประกอบด้วยตัวตึกล้อมรอบสวนสวยสี่
ด้านที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมเหมือนกันทุกประการ และชั้น
ล่างของตึกก็เป็นทางเดินแบบระเบียงที่มีหลังคาปิด ซึ่งปัจจุบัน
สว่นใหญเ่ปน็อารต์แกลลอรี ่รา้นอาหาร คาเฟ ่ทีส่ลบัหมนุเวยีน
กนัปดิและเปดิไมเ่หมอืนกนั ทำใหส้ามารถมาเดนิเลน่ตรงยา่นนี้
ได้ทั้งวัน นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบ
อ่านวรรณคดีคลาสสิก ของ วิกตอร์ อูโก (Victor Hugo) เจ้าของ
วรรณกรรมทีล่อืลัน่ อยา่ง Les Miserables หรอื The Hunchback 
of Notre Dame เพราะเขาเคยได้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 6 ใน
ปลาซ เดส ์โวจส ์แหง่นีใ้นชว่งชวีติประมาณป ีค.ศ. 1832 - 1848 
ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในสามแห่งของ  
นกัประพนัธท์า่นนี ้ซึง่เปดิใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ชม สว่นสวนสวย
ตรงกลางนั้นนอกจากมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่ง
ฝรัง่เศส ทรงมา้ตระหงา่นอยูต่รงกลาง พรอ้มกบัเครือ่งใชไ้มส้อย
โบราณ เชน่ กอ็กนำ้ และนำ้พโุบราณแลว้ ยงัเปน็สถานทีพ่กัผอ่น
และใช้ออกกำลังกายของชาวปารีสที่อยู่อาศัยในย่านดังกล่าว
ที่มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนสวยแห่งเล็กๆ ที่อยู่ใจกลางเมือง
แห่งนี้นั่นเอง 
 แต่ในความเป็นย่านเก่าที่มีชีวิตร่วมสมัยกับคนเก๋ๆ ใน
ปัจจุบันของปารีส เลอ มาเร่ส์ จึงเป็นจุดปักหมุดที่ดีสำหรับนัก
ท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวปารีสแบบสะดวก และรื่นรมย์ไปกับ
บรรยากาศทั้งเก๋และเก่าได้ในเวลาเดียวกัน โรงแรมที่อยู่ใน
ย่านนี้มีทั้งแบบสอง สาม และสี่ดาวให้เลือก ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมี
งบประมาณเท่าไรในกระเป๋า ก็น่าจะสามารถมาพักแถวนี้ได้
อย่างสะดวก ย่านนี้ยังมีความเงียบสงบ เพราะมีเพียงถนนเล็กๆ 
ตัดผ่าน และมีตรอกซอกซอยมากมาย จึงทำให้ไม่พลุกพล่าน
มากนัก โดยเฉพาะหากได้เลือกโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ กับปลาซ 
เดส์ โวจส์ หรือเลือกที่อยู่ในซอยหลบมุมก็จะนอนหลับสบาย 
แม้กระทั่งหน้าร้อนที่ห้องพักส่วนใหญ่จะไม่มีแอร์ ทำให้ต้อง
เปิดหน้าต่างรับลมเห็นวิวดีอยู่ไม่น้อย 
 นอกจากปลาซ เดส์ โวจส์ อันเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์
ของ เลอ มาเร่ส์แล้ว ย่านนี้ยังกินพื้นที่เรื่อยออกไปทางทั้งทิศ
ตะวันตกและตะวันออก ซึ่งครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ 
อีกมากมาย ที่ไม่ควรพลาดหากได้มาปารีส หากเดินจากปลาซ 
เดส์ โวจส์ ท่องหอศิลป์ ที่มีทั้งงานศิลปะแบบโบราณคลาสสิก 
ศิลปะสมัยใหม่ และร้านของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประดับแสน
เก๋ เรื่อยไปจนร้านขายหนังสือ ซีดี แผ่นเสียงเก่า เราก็จะมาพบ
กับจตุรัสปลาซ เดอ ลา บาสตีย์ ( Place de la Bastille) อันเป็น
พื้นที่สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสอีกแห่ง 
เพราะแม้คุณจะยืนมองไปรอบๆ แล้วไม่เห็นซากของคุกโบราณ 
แต่ตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของคุกบาสตีย์ที่ถูกบุกยึด (ทั้งๆ ที่คืนวัน
ที่ถูกบุกยึดนั้นมีนักโทษเพียง 7 คนเท่านั้น) โดยผู้ก่อการ

ปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 เพราะคุกแห่งนี้เป็นคุกที่อยู่ใน
เขตเมืองเก่า อันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและการปกครอง
แบบกษัตริย์ที่ผู้ก่อการปฏิวัติต้องการทำลายนั่นเอง  
 ปัจจุบันปลาซ เดอ ลา บาสตีย์ ไม่มีร่องรอยของความเป็น
คุกโบราณหลงเหลือ แต่เป็นย่านที่การจราจรชุกชุม หนวกหู 
แต่เนื่องจากเป็นย่านที่เลยออกมาตรงย่าน เลอ มาเร่ส์เล็กน้อย 
สนิคา้และอาหารตรงยา่นนีจ้งึมรีาคาถกูลงกวา่ใจกลาง เลอ มา-
เร่ส ์ ตรงนี้ร้านรวงอาจจะไม่เก๋เท่า แต่หากใครได้มาย่านนี้ใน
วันพฤหัสบดีหรือวันอาทิตย์เช้าๆ ก็จะได้เดินเล่นตลาดบาสตยี ์
(Marché Bastille) ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในปารสีเลย ใจกลางของ 
เลอ มาเร่ส์ จะเป็นด้านตะวันตกของปลาซ เดส์ โวจส์ ที่เตม็ไป
ดว้ยรา้นรวงเก๋ๆ  เลก็ๆ มากมายนบัไมถ่ว้น คนทีร่กัแฟชัน่ การ
แต่งบ้านด้วยของที่ออกแบบมาเป็นพิเศษต้องระวังกระเป๋ารั่ว
กันตรงนี้ เพราะย่านนี้ถือเป็นแหล่งรวมร้านค้าของดีไซเนอร์
อิสระที่ออกแบบของกระจุกกระจิก ของใช้ที่แสนน่ารัก แบบมี
ชิ้นเดียวก็มี แบบคอลเลคชั่นเล็กๆ ก็มี หรือหากใครกำลังมอง
หาเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำกับใคร ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชาย แว่นตา 
รองเท้า เครื่องหนัง กระเป๋า เครื่องประดับก็มีครบถ้วน แถมยัง
เก๋แปลกตาอีกด้วย โดยผู้ที่ทำธุรกิจในย่านนี้ก็มีการรวมตัวกัน
เพื่อส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน มีแผนที่แจก พร้อมปักหมุด
ร้านเก๋ๆ ไว้ให้เราสามารถหาได้ง่ายๆ อีกด้วย 

 หรือหากว่าใครต้องการเดินชมเมืองแบบเจาะลึก แน่นอน
ว่าเขามีการจัดทัวร์เดินตามสไตล์เมืองเก่าอื่นๆ ของยุโรป ซึ่ง
เราสามารถไปร่วมกับเขาได้ง่ายๆ โดยจองล่วงหน้าที่โรงแรม 
หรอืใหเ้ขาแนะนำใหก้ไ็ดว้า่การไปเดนิเทีย่วยา่นเกา่แบบนีเ้ปน็
ทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่อยากหลีกเลี่ยงการช็อปปิ้งตลอด
เวลา แต่หากใครไม่ชอบเดินตามคนอื่น โดยเฉพาะการเดิน
ตามคนเป็นกลุ่มๆ ตามแบบฉบับของการเที่ยวกับทัวร์ ทาง
เลือกก็คือกางแผนที่เดินเที่ยวเอง ซึ่งแน่นอนว่าสามารถเข้าไป
ชมทั้งโบสถ์เก่าและพิพิธภัณฑ์เล็กๆ เช่น พิพิธภัณฑ์การ์นา-
เวเล่ต ์ (Museé Carnavalet) อันเป็นอดีตโรงแรมเก่าแก่สมัย   
ศตวรรษที่ 16 ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องโบราณคดี 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของปารีส  
 นอกจากนั้นสำหรับท่านที่ชื่นชอบศิลปินปีกาสโซ่ เดินเรื่อย
ขึน้ไปทางเหนอืเลก็นอ้ย กจ็ะเจอกบัพพิธิภณัฑปี์กาสโซ ่(Musée 
Picasso) ซึ่งแน่นอนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศพื้นท่ีทั้งหมดให้
กับศิลปินดังท่านนี้ โดยได้จัดแสดงผลงานและประวัติของท่าน
ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1894 เรื่อยมาจนการเรียนศิลปะ และ
จนสุดท้ายของชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1972 ซึ่งหมายถึงคุณจะได้เข้า
ชมผลงานแท้ๆ ของปิกาสโซ่หลายพันชิ้นในครั้งเดียว ทำให้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญมากที่สุดในโลกของ
ศิลปะที่มีอยู่แห่งหนึ่งนั่นเอง 
 นอกจากประวัติศาสตร์และศิลปะที่ดูเหมือนจะกลมกลืน
เป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ เลอ มาเร่ส์ แล้ว ชีวิตของผู้คนที่ดำเนิน
ไปเรื่อยๆ ของกรุงปารีสก็ดูเหมือนจะเต้นแรงในเลอ มาเร่ส์ 
ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะวิถีชีวิตแบบคาเฟ่ของชาวปารีสที่คนทั่ว
โลกรู้จักดี คุณไม่ต้องห่วงว่าจะนั่งหย่อนพักขาได้ที่ไหนบ้าง 
เพราะคาเฟ่ที่นี่มีเยอะมากจนตาลาย ไม่ว่าคุณจะเดินอยู่มุม
ไหนของ เลอ มาเร่ส์ สิ่งที่คุณจะเห็นคือ คาเฟ่ หากเป็นวันที่
อากาศดี แน่นอนว่าโต๊ะเล็กๆ พร้อมเก้าอี้และพร้อมคนนั่งดู
บรรยากาศปารีสจำนวนมากย่อมจะเป็นสิ่งที่คุณเห็นได้ดาษดื่น 
พอๆ กับตึกรามบ้านช่องที่สวยงาม ทำให้เมืองนี้มากี่ครั้งก็ไม่
เบื่อ และทางที่ดีควรมากับคนที่เรารัก มารื่นรมย์กับชีวิต หรือ
ระลึกความหลังของชีวิตก็เป็นความสุขและความทรงจำที่ดีของ
วันหยุดได้ไม่รู้ลืม 

สถานที่ท่องเที่ยว
•เลอ มาเร่ส์ เป็นย่านที่อยู่ในเขต 3 และ 4 อันเป็นเขต
ใจกลางเมืองของปารีส จะไปไหนมาไหนก็สะดวก และ 
สถานีรถไฟที่ผ่านถนนเส้นหลักก็คือ สถานีแซงต์ ปอล  
(St. Paul) 
•สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถเดินไปได้จาก  
เลอ มาเร่ส์ ก็คือ เกาะอีล เดอ ลา ซิเต้ (Ile de la Cit)  
ที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์นอตเตอร์ดาม เดอ ปารีส (Notre 
Dame de Paris) ที่โด่งดัง คนแน่นขนัดตลอดเวลา  
โดยเฉพาะส่วนที่มีการเข้าคิวขึ้นไปชมวิวปารีสบนหอคอย 
(คนละ 8 ยูโร เด็กต่ำกว่า 18 ปีเข้าฟรี) แต่หากจะเข้าไปชม
ภายในโบสถ์เฉยๆ คิวก็ไม่มากนัก และไม่ต้องเสียสตางค์ 
•แม่น้ำแซนน์ (Seine) ของปารีสได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ 
โรแมนติกที่สุดสายหนึ่งของโลก ปารีสก็มีสะพานสวยๆ 
พาดข้ามแม่น้ำสายนี้ให้เราสามารถเดินเล่นได้อย่างมี 
ความสุข โดยเฉพาะวันที่มีวงดนตรีสดมาเล่นให้ฟังคนจะ
มุงดูเยอะมาก หากชอบผลงานของพวกเขาก็สามารถ
ซื้อซีดีกลับมาฟังต่อที่บ้านได้ด้วย 
•Maison de Victor Hugo เปิดให้เข้าฟรีทุกวันตั้งแต่ 
10.00 น.–18.00 น. 
www.hugo-online.org/Paris/maison.html 
•Musée Picasso เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)  
9.30 น.–17.30 น. ค่าเข้าชมคนละ 8.5 ยูโร  
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าฟรี  
www.musee-picasso.fr
•Musée Carnavalet เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) 
10.00 น.–17.30 น. ค่าเข้าชมคนละ 5.34 ยูโร 
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าฟรี 
www.paris.fr/musees/musee carnavalet

ซ้าย : มหาวิหารนอตเตอรด์ามด้านหน้า
ขวาบน:บรรยากาศคาเฟ่ยามเช้าที่เลอ มาเร่ส/์ 

ย่านพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ที่ทุกคนที่มาปารีสจะต้องมาเดินเล่น 
ขวาล่าง: บรรยากาศยามเช้าอันเงียบสงบของ Place Des Vosges 
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