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จััดทำำ�ขึ้้ �นโดยสำำ�นักง�นบริิห�ริและพัฒัน�องค์ค์์ว�มร้ิ �  
(องค์ก์�ริมห�ชน) เพ่ั�อสำริ��งแริงบันด�ลใจัในก�รินำ�
องค์์ค์ว�มร้ิ �ม�ผสำมผสำ�นกับค์ว�มค์ิดสำริ��งสำริริค์ ์
เพ่ั�อปริะโยชนด์��นก�ริเริียนร้ิ � ต่่อยอดธุุริกิจั เพิั�มมล้ค์่�
เศริษฐกิจัขึ้องปริะเทำศ

อนญุ�ต่ให�ใช�ได�ต่�มสำญัญ�อนญุ�ต่ค์ริเีอทีำฟค์อมมอนสำ ์
แสำดงทีำ�ม�-ไม่ใช�เพ่ั�อก�ริค์��-อนญุ�ต่แบบเดียวกนั 3.0 
ปริะเทำศไทำย

ด�วยจัำ�นวนปริะช�กริทีำ�เพิั�มขึ้้ �นทำำ�ให�ผ้�ค์นต่�องใช�ชีวติ่อย้ใ่นพ่ั �นทีำ�จั ำ�กดั  
หล�ยๆ เม่องใหญ่ทำั�วโลกจั้งใช�วิธีุสำริ��งพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวสำ�ธุ�ริณะสำำ�หริบั
ปริะช�ชนทีำ�มีปริะโยชนม์�กกว�่แค์พ่ักัผอ่นหยอ่นใจั แต่เ่ขึ้��ม�แก�ปัญห�
ในหล�ยๆ มิต่ ิอีกทำั�งยงัเป็นแหลง่เริยีนร้ิ �ในแงม่มุต่�่งๆ ทำั�งปริะวตั่ศิ�สำต่ริ ์
ธุริริมช�ต่ ิและสำริ��งวงจัริเศริษฐกิจัขึ้น�ดยอ่มสำำ�หริบัชมุชน 

"สำวนสำ�ธุ�ริณะ" แห่งแริกขึ้องโลกเกิดขึ้้ �นในปี พั.ศ. 2390  ในยุคุ์ 
อุต่สำ�หกริริมโดยปริะช�ชนค์นธุริริมด�หันม�เริียกริ�องพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยว 
เพ่ั�อค์ณุภ�พัชีวิต่ทีำ�ดีกว�่ จั�กนั�นก็พัฒัน�ไปสำ้ส่ำวนสำ�ธุ�ริณะอ่�นทำั�วโลก
สำริ��งอริริถปริะโยชน์ในหล�ยๆ แงม่มุ เชน่ Central Park ในนิวยอริก์
ทีำ�กล�ยเป็นสำัญลักษณ์สำ ำ�ค์ัญขึ้องเม่องและเป็นแหล่งริวมกิจักริริม 
หล�กหล�ยให�ผ้�ค์นม�ใช�ปริะโยชน ์Gardens by The Bay ในสำงิค์โปริ ์
พ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวทีำ�ใช�เทำค์โนโลยีทำนัสำมยัเพ่ั�อสำริ��งริะบบนิเวศภ�ยในให�ค์นได�
เริยีนร้ิ � และ Weiliu Wetland Park ในจีันทีำ�ทำ ำ�หน��ทีำ�ชบุชีวิต่ชมุชนริมินำ��
ให�กลบัม�มีสำีสำนัอีกค์ริั�ง เป็นต่�น 

สำ ำ�หริับในไทำยสำวนสำ�ธุ�ริณะแห่งใหม่อย่�งสำวนเบญจักิต่ ิ 
ก็ได�ริับก�ริออกแบบให�สำอดริับกับสำภ�พัดั�งเดิมขึ้องพ่ั �นทีำ�กรุิงเทำพัฯ  
และก�ริเล่อกพันัธุุไ์ม�ต่่�งๆ สำำ�หริบัสำริ��งริะบบนิเวศแบบพั้�งพั�ต่วัเอง  
ซึ่้�งนอกจั�กจัะเป็นพ่ั �นทีำ�สำนัทำน�ก�ริแห่งใหม่แล�วยงัริวมเอ�องค์ค์์ว�มร้ิ � 
ทีำ�น�่สำนใจัเอ�ไว�ในนั�นม�กม�ย 

The Knowledge ฉบบันี �จั้งหยิบเอ�ปริะเด็นเริ่�องสำวนสำ�ธุ�ริณะ 
ทีำ�เป็นม�กกว่�สำวน ทำั�งทีำ�ม�ทีำ�ไปในอดีต่ ก�ริพััฒน�สำวนสำ�ธุ�ริณะ 
ยุค์ปัจัจัุบัน และแนวคิ์ดทีำ�จัะเป็นไปในอน�ค์ต่ เพัริ�ะนอกจั�ก 
จัะเป็นพ่ั �นทีำ� ทีำ� เปริียบเสำม่อนปอดขึ้องเม่อง สำวนสำ�ธุ�ริณะยังให� 
อะไริม�กกว�่ทีำ�ค์ดิ 

OKMD Team
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จั�กค์ว�มเจัริญิและก�ริเพิั�มขึ้้ �นขึ้องปริะช�กริ ทำำ�ให�เม่องใหญ่ๆ ทำั�วโลกขึ้�ดแค์ลนพ่ั�นทีำ�สำ�ธุ�ริณะให�กบัปริะช�ชน  
ซึ่้�งนอกจั�กพ่ั�นทีำ�เหล�่นั�นจัะกล�ยเป็นสำถ�นทีำ�พักัผอ่นหยอ่นใจั ยงัสำ�ม�ริถใช�ปริะโยชนอ่์�นๆ ได�อีกม�กม�ย ทำำ�ให�
เม่องหล�ยๆ แหง่หนัม�พัฒัน�พ่ั�นทีำ�ริกริ��งให�กล�ยเป็นพ่ั �นทีำ�ขึ้องปริะช�ชน ริวมทำั�งพัฒัน�สำวนสำ�ธุ�ริณะทีำ�มีอย้เ่ดมิ
ให�เป็นม�กกว�่สำวนธุริริมด� แต่ช่ว่ยพัฒัน�ค์นและพัฒัน�เม่องไปพัริ�อมๆ กนั

พื้้�นที่่�สาธารณะ 
พื้ัฒนาคน พื้ัฒนาเมืือง5
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ทีำ�ม� : www.gardensbythebay.com.sg/en/about-us.html

GREEN HEART IN THE CITY DUBLIN 
เพื้่�มืสวนสาธารณะผสานเอกลัักษณ์ของเมืือง  

ดบัลนิ ไอริแ์ลนด ์ขึ้้ �นช่�อว�่เป็นเม่องแหง่วริริณกริริม และมีนกัเขีึ้ยนดงัๆ 
ริะดบัโลกเค์ยใช�ชีวติ่อย้ที่ำ�นี� ไมว่�่จัะเป็น James Joyce Oscar Wilde ฯลฯ  
เม่�อสำภ�เทำศบ�ลเม่องดบัลินมีแนวค์ิดจัะเพิั�มพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวใจักล�งเม่อง  
จัง้นำ�ช่�อนกัเขีึ้ยนดงัๆ ม�ต่ั�งเป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะแหง่ใหม่

ปัจัจับุนัดบัลนิมีสำวนสำ�ธุ�ริณะและพ่ั�นทีำ�สำนัทำน�ก�ริอย้ร่ิ�วๆ 300 แหง่  
โดยต่ั�งใจัให�มีพ่ั �นทีำ�สำนัทำน�ก�ริปริะม�ณ 36 ต่�ริ�งเมต่ริต่อ่ค์น แต่ใ่นย�่น
ใจักล�งเม่องมีเน่ �อทีำ�น�อยจั้งมีค์่�เฉลี�ยอย้่ทีำ� 5 ต่�ริ�งเมต่ริต่่อค์นเทำ่�นั�น  
เป็นทีำ�ม�ขึ้องแนวคิ์ดทีำ�จัะพัฒัน�พ่ั�นทีำ�ริกริ��งว�่งเปล�่ในต่วัเม่อง และเจัริจั�
ให�สำวนสำ�ธุ�ริณะทีำ�อย้่ในกริริมสำิทำธิุ�ขึ้องเอกชนกล�ยเป็นพ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ  
เพ่ั�อให�ผ้�อ�ศยัในเม่องทีำ�ไม่มีพ่ั �นทีำ�สำวนขึ้องต่วัเองได�เขึ้��ไปใช�ปริะโยชน ์
ได�ด�วย โดยสำวนสำ�ธุ�ริณะแห่งใหม่จัะนำ�ช่�อกวีและนกัเขีึ้ยนทีำ�มีช่�อเสำียง
อย่�ง Seamus Heaney Patrick Kavanagh Maeve Binchy และ  
Brendan Behan ม�ต่ั�งเป็นช่�อสำวนเพ่ั�อต่อกยำ��ค์ว�มเป็นเม่องแห่ง
วริริณกริริมขึ้องดบัลนิ

GARDENS BY THE BAY
ออกแบบเพื้้�อพื้ลัังงานหมืุนเวียนที่่�ยั�งยืน

Gardens by the Bay เกิดจั�กวิสำยัทำศันข์ึ้องค์ณะกริริมก�ริอทุำย�น
แหง่ช�ติ่สำงิค์โปริ ์ในก�ริสำริ��งเม่องในสำวนทีำ�มีสำภ�พัแวดล�อมสำมบร้ิณแ์บบ
สำำ�หริับก�ริอย้่อ�ศยัและก�ริทำำ�ง�น และทำำ�ให�สำิงค์โปริเ์ป็นเม่องชั�นนำ� 
แหง่ศต่วริริษทีำ� 21 ขึ้องโลกอย�่งแทำ�จัริงิ ซึ่้�งนอกจั�กจัะเป็นสำถ�นทีำ�พักัผอ่น
ยอดนิยมและเป็นแหล่งทำ่องเทีำ�ยวช่�อดงัขึ้องสำิงค์โปริแ์ล�ว ก�ริออกแบบ 
ยงัใช�องค์ค์์ว�มร้ิ �เพ่ั�อสำริ��งอ�ค์�ริทีำ�ใช�พัลงัง�นหมนุเวียนอย�่งยั�งย่นอีกด�วย  
ภ�ยใน Gardens by the Bay ปริะกอบด�วยอ�ค์�ริเริอ่นกริะจัก 2 แหง่  
ค่์อ Flower Dome และ Cloud Forest ออกแบบโดยใช�เทำค์โนโลยี 
ก�ริสำริ��งอ�ค์�ริอย�่งยั�งย่นและปริะหยดัพัลงัง�น ด�วยก�ริเค์ล่อบกริะจัก
ด�วยสำ�ริชนิดพิัเศษชว่ยให�พ่ัชได�ริบัแสำงทีำ�เหม�ะสำมทีำ�สำดุ แต่่ลดค์ว�มริ�อน 
จั�กแสำงอ�ทิำต่ยล์งได�ม�ก หลังค์�ยังต่ิดต่ั�งใบพััดทีำ�ทำ ำ�ง�นด�วยริะบบ
เซึ่็นเซึ่อริ ์ ช่วยให�ริม่เง�แก่ต่�นไม�เม่�ออ�ก�ศริ�อนเกินไป สำ่วนภ�ยในโดม 
ยงัให�ค์ว�มเยน็ผ�่นทำอ่หลอ่เยน็ทีำ�พ่ั �นด��นล�่ง ทำำ�ให�อ�ก�ศริ�อนถก้ริะบ�ย
ขึ้้ �นสำ้ที่ำ�สำง้ นอกจั�กนี�ทีำ�นี�ยงัใช�พัลงัง�นจั�กกงัหนัไอนำ��พัลงัค์ว�มริ�อนทีำ�ได� 
จั�กก�ริเผ�ชีวมวลจั�กไม� ซึ่�กพ่ัช และเศษใบไม�จั�กสำวนสำ�ธุ�ริณะ
ทำั�วสำิงค์โปริ ์ เพ่ั�อลดก�ริพั้�งพั�ไฟฟ��จั�กเช่ �อเพัลิงฟอสำซึ่ิล และอ�ก�ศ 
ใน Flower Dome จัะถ้กลดค์ว�มช่�นด�วยสำ�ริด้ดค์ว�มช่�นก่อน เพ่ั�อ 
ลดปริมิ�ณพัลงัง�นในกริะบวนก�ริทำำ�ค์ว�มเย็น ซึ่้�งสำ�ริดด้ค์ว�มช่�นทำำ�ขึ้้ �น
โดยใช�ค์ว�มริ�อนเหล่อทิำ �งจั�กก�ริเผ�ชีวมวลนั�นเอง

2
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ทีำ�ม� : - www.fermedurail.org
- www.stirworld.com/see-features-the-railway-farm-in-paris-explores-agro-
urbanism-within-a-social-welfare-fabric
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LA FERME DU RAIL
เปลั่�ยนที่่�รกร้างข้างรางรถไฟ
กลัายเป็นสวนเกษตรสาธารณะ

โค์ริงก�ริพััฒน�ทีำ�ดินริกริ��งว่�งเปล่�ริิมทำ�งริถไฟใน 
กรุิงป�ริสีำนี �เป็นผ้�ชนะโค์ริงก�ริ Réinventer Paris (Reinventing  
Paris) ในปี พั.ศ. 2560 โดยพัฒัน�พ่ั�นทีำ�อดีต่ทำ�งริถไฟเก่� 
ทีำ�ถก้ทิำ �งริ ��งเสำ่�อมโทำริมให�กล�ยเป็นสำวนเกษต่ริ และบ��นพักั 
สำงเค์ริ�ะหส์ำ ำ�หริบักลุม่เปริ�ะบ�งในสำงัค์ม โดยสำ�ม�ริถใช�พ่ั �นทีำ�
สำว่นกล�งในก�ริทำำ�ก�ริเกษต่ริเพั่�อเป็นอ�ห�ริ สำว่นผลผลิต่ 
ทีำ�เหล่อจัะนำ�ออกม�จัำ�หน่�ยเพ่ั�อสำริ��งเศริษฐกิจัหมนุเวียน
ทีำ�ยั�งย่นในชมุชน ภ�ยในยงัมีริ ��นอ�ห�ริเปิดบริิก�ริสำำ�หริบั
บุค์ค์ลทำั�วไปได�ชิมผลผลิต่จั�กฟ�ริม์ สำริ��งง�นสำริ��งอ�ชีพั
ให�กับค์นในชุมชนอีกทำอดหน้�ง นอกจั�กนี�ยังมีก�ริจััด 
เวริิก์ชอปและกิจักริริมต่�่งๆ เชน่ ก�ริทำำ�ปุ� ยหมกั ขึ้�อมล้เกี�ยวกบั 
ก�ริเกษต่ริแบบยั�งย่นหริอ่เกษต่ริอินทำริยี ์และก�ริแลกเปลี�ยน
แนวค์ิดเกี�ยวกบัริะบบนิเวศขึ้องเม่องอีกด�วย

YOYOGI PARK 
เป็นพื้้�นที่่�แห่งความืหลัากหลัาย
ใจกลัางกรุงโตเก่ยว

Yoyogi Park ต่ั�งอย้่ใกล�กับศ�ลเจั��เมจิั เป็นสำ่วนหน้�ง
ในปริะวตั่ิศ�สำต่ริก์�ริเปลี�ยนแปลงขึ้องญี�ปุ่ นหล�ยยุค์สำมยั  
ต่ั�งแต่ใ่ช�เป็นสำถ�นทีำ�สำวนสำน�ม และเป็นล�นบนิให�เค์ริ่�องบนิ
ลำ�แริกขึ้องญี�ปุ่ นต่ั�งแต่ปี่ พั.ศ. 2453 จันกริะทำั�งสำงค์ริ�มโลก
ค์ริั�งทีำ� 2 ก็เปลี�ยนทีำ�นี�เป็นทีำ�พักัในช่�อ Washington Heights 
ผ่�นไปอีก 20 ปี ก็ถ้กแปลงโฉมให�เป็นหม้่บ��นนักกีฬ�
โอลิมปิกในปี พั.ศ. 2507 ทีำ�ญี�ปุ่ นเป็นเจั��ภ�พั ซึ่้�งเป็น 
จัุดเปลี�ยนทีำ�ทำ ำ�ให�โลกได�ปริะจัักษ์ว่�ญี�ปุ่ นกลับม�ผง�ด
ได�อีกค์ริั�ง และปริบัให�เป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะในปี พั.ศ. 2510  
จั้งเริียกได�ว่�สำวนแห่งนี �เป็นบทำบันทำ้กทำั�งค์ว�มรุิ่งโริจัน ์ 
เสำ่�อมถอย และกลบัม�ย่นหยดัได�อีกค์ริั�งขึ้องญี�ปุ่ น

ปัจัจับุนั Yoyogi Park เป็นทำั�งสำถ�นทีำ�พักัผ่อนหย่อนใจั  
เล่นกีฬ� และเป็นล�นแสำดงค์ว�มสำ�ม�ริถขึ้องกลุ่มค์น 
ทำกุสำ�ขึ้�อ�ชีพั โดยเฉพั�ะในชว่งวนัหยดุจัะมีกลุม่วยัรุิน่และ
กลุม่วฒันธุริริมยอ่ยม�ริวมต่วักนั จันสำวนนี�กล�ยเป็นสำว่นหน้�ง
ทีำ�สำริ ��งสำริริค์ว์ฒันธุริริมกริะแสำนิยมอย่�งวฒันธุริริม Kawaii 
ขึ้องญี�ปุ่ นเลยก็ว�่ได� 

3
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ROYAL BOTANIC GARDEN SYDNEY 
รวมืความืร้้ด้้านพื้ฤกษศาสตร์

พ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวใจักล�งย่�นธุุริกิจัต่ั�งอย้่ริมิอ่�วซึ่ิดนียอ์นัเป็นทีำ�ต่ั�งขึ้องแลนดม์�ริก์สำำ�ค์ญัอย่�ง Sydney Harbour  
Bridge และ Opera House ซึ่้�งนอกจั�กเป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะทีำ�เปิดบริิก�ริฟริีแล�ว ยังเป็นทีำ�ต่ั�งขึ้องสำถ�บัน
พัฤกษศ�สำต่ริแ์ห่งช�ติ่ขึ้องออสำเต่ริเลีย ดังนั�น ทีำ�นี�จั้งมีองค์ค์์ว�มร้ิ �เกี�ยวกับพัฤกษศ�สำต่ริอ์ย้่ม�กม�ย โดยมี
ห�องสำมดุ Daniel Solander ทีำ�ก่อต่ั�งขึ้้ �นในปี พั.ศ. 2395 นบัเป็นห�องสำมดุวิจัยัทำ�งพัฤกษศ�สำต่ริที์ำ�เก่�แก่ทีำ�สำดุ 
ในออสำเต่ริเลีย ริวบริวมทำั�งหนังสำ่อ ว�ริสำ�ริ ภ�พัปริะกอบทำ�งพัฤกษศ�สำต่ริ ์ ภ�พัถ่�ยปริะวตั่ิศ�สำต่ริ ์ แผนทีำ�  
หอจัดหม�ยเหต่ ุฯลฯ ริวมทำั�งค์ว�มหล�กหล�ยขึ้องพัริริณไม�ต่�่งๆ ในพ่ั �นทีำ�ขึ้องสำวนก็กล�ยเป็นแหลง่เริยีนร้ิ �ทีำ�สำ ำ�ค์ญั  
ซึ่้�งทำ�งสำวนมีอ�สำ�สำมคั์ริพั�เดินชมโดยต่�องจัองล่วงหน��และเสีำยค์่�ธุริริมเนียมเพ่ั�อให�ได�ร้ิ �ริ�ยละเอียดเกี�ยวกบั 
พัริริณไม�แต่ล่ะชนิด 

Royal Botanic Garden Sydney ยงัเช่�อมโยงค์ว�มสำมัพันัธุข์ึ้องต่�นไม� ป่� และค์นเขึ้��ไว�ด�วยกนัด�วยกิจักริริม
พิัเศษ เชน่ Aboriginal Experience และ Aboriginal Bush Tucker Tour โดยไกดช์�วอะบอริจิิันจัะพั�ชมสำวน
เพ่ั�อแนะนำ�ก�ริใช�พ่ัชแต่่ละชนิดในก�ริดำ�ริงชีวิต่ขึ้องชนเผ่�โบริ�ณ และก�ริห�ขึ้องป่�ม�ทำำ�อ�ห�ริพ่ั �นเม่อง 
จันมีอิทำธิุพัลม�ถง้อ�ห�ริออสำเต่ริเลียในปัจัจัุบัน อีกทำั�งยงัมีก�ริเดินบำ�บดัด�วยธุริริมช�ต่ ิ(Nature Therapy Walk)  
ทีำ�ชว่ยลดริะดบัค์ว�มเค์ริยีดและค์ว�มดนัโลหิต่ เป็นต่�น นอกจั�กนี�ยงัมีศน้ยจ์ั ำ�หน�่ยพันัธุุพ่์ัชห�ย�กขึ้องออสำเต่ริเลยี
ทีำ�สำว่นหน้�งได�จั�กก�ริขึ้ย�ยพันัธุุจ์ั�กสำวนสำ�ธุ�ริณะนั�นเอง ซึ่้�งริ�ยได�นำ�ม�ใช�เพ่ั�อก�ริพัฒัน�และอดุหนนุง�นวิจัยั
ด��นพัฤกษศ�สำต่ริต์่อ่ไป

5
SCAN QR CODE
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“สวนเบญจกิติ” 
เปลั่�ยนตึกร้าง

เป็นสวนป่า

สำดุทำ��ยแล�วค์ำ�ว่� “บ��น” จั้งอ�จัไม่ได�หม�ยถ้งทีำ�อย้่อ�ศยัขึ้องมนษุยเ์ทำ่�นั�น แต่่บ��นค่์อสำถ�นทีำ�ทีำ�ธุริริมช�ติ่ 
อย้ไ่ด�ด�วยต่วัเอง มีพ่ัช สำตั่ว ์แมลงต่วัเลก็ต่วัน�อยอย้ร่ิว่มกนั ทำำ�ให�ริะบบนิเวศสำมบร้ิณ ์เพัริ�ะเม่�อพ่ัชและสำตั่วอ์ย้ร่ิอด 
มนษุยก็์จัะริอดปลอดภยัด�วยเชน่กนั

สำำ�นกัง�นบริิห�ริและพัฒัน�องค์ค์์ว�มร้ิ � (องค์ก์�ริ
มห�ชน) หริอ่ OKMD ริว่มกบั The Cloud จัดักิจักริริม
พิัเศษในหวัขึ้�อ Knowledge in the Park ริะบบนิเวศ 
พ่ั �นทีำ�ชุม่นำ��ทีำ�มีต่อ่เม่อง และก�ริออกแบบสำวนสำ�ธุ�ริณะ
ด�วยแนวค์ดิพ่ั �นทีำ�ชุม่นำ��

ยิ�งยง ปุณโณปถัมภ์ ต่ัวแทำนสำถ�ปนิกจั�กสำถ�บันอ�ศริมศิลป์ เล่�เบ่ �องหลังแนวค์ิดก�ริออกแบบ 
สำวนป่�เบญจักิต่ิทีำ�เปลี�ยนต่ก้ริ��งขึ้องโริงง�นย�สำบ้เดิมเป็นสำวนป่�ว่� ก�ริตี่ค์ว�มค์ำ�ว่�สำวนป่�ค่์อสำวนทีำ�ต่�นไม� 
อย้ไ่ด�ด�วยต่วัเอง เติ่บโต่ต่�มธุริริมช�ติ่ ไม่ต่�องริดนำ�� ดงันั�น สำวนป่�จัริงิๆ จัะให�ค์ว�มสำำ�ค์ญัแต่ต่่�นไม�อย่�งเดียว 
ไมไ่ด� แต่ต่่�องให�ค์ว�มสำำ�ค์ญักบันำ��ด�วย

ภ�ยในสำวนป่�เบญจักิต่ิจัะมีบ่อนำ��อย้่  4 แห่ง  
ทำำ�หน��ทีำ�ต่�่งกนัไป ค่์อ 

บ่อทีำ�หน้�ง บ่อทีำ�อย้่ใกล�ค์ลองไผ่สำิงโต่ เช่�อมกับ
ค์ลองเต่ยทีำ�ใกล�กับป�กแม่นำ��เจั��พัริะย� เป็นบอ่นำ��
กริอ่ย ต่�นไม�ในโซึ่นนี�เป็นไม�ป่�ช�ยเลน 

บอ่ทีำ�สำอง เป็นบง้ป่�นำ��จ่ัด 
บอ่ทีำ�สำ�ม เป็นบอ่ใหญ่ใจักล�งสำวน จัะมีต่�นไม�ใหญ่  

เชน่ ต่�นโพัธิุ� ต่�นไทำริ และต่�นจั�มจัรุิทีีำ�มีอย้เ่ดมิ 
บอ่สำดุทำ��ย เป็นโซึ่นสำวนป่�กินได�และสำวนเกษต่ริ 

ค์นเม่อง มีพ่ัชทีำ�เป็นทำั�งอ�ห�ริค์นและอ�ห�รินก อย่�ง
ต่ะขึ้บ มะกอกนำ�� และค์ล��นำ�� เพ่ั�อให�ทำั�งค์นและสำตั่ว ์
อย้ร่ิว่มกนัได�ในสำวนป่�กล�งเม่อง

นอกจั�กนี�โค์ริงสำริ��งต่่�งๆ ภ�ยในสำวนป่�ยังให� 
ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับต่�นไม�ภ�ยในสำวน อย่�งเสำ�ขึ้อง 
สำก�ยวอล์กจัะใช�โค์ริงสำริ��งทีำ� ไม่กริะทำบกริะเท่ำอน
ต่่อริ�กต่�นไม�เดิม หริ่อก�ริทีำ�สำวนป่�มีถนนผ่�กล�ง 

พื้ัฒนาพื้้�นฐาน
ที่างนิเวศของเมืือง

เป็นบล็อกสำี�เหลี�ยม เน่�องจั�กพ่ั�นทีำ�เดิมเป็นอ�ค์�ริแน่น
ทำุกบล็อก ห�กจัะริกัษ�ต่�นไม�เดิมบริิเวณแนวริิมถนน 
ก�ริทำบุถนนทิำ �งจัะทำำ�ให�ริ�กเสำียสำมดลุ เพ่ั�อริกัษ�ต่�นไม�
ไว�จัง้ปริบัถนนให�เลก็ลง แล�วเจั�ะค์ร้ิะบ�ยนำ��ต่ริงกล�ง
เพ่ั�อเป็นพ่ั �นทีำ�ริบันำ��เม่�อฝนต่ก

“เมื่ื�อพูด้ถึงึคำ�าว่าโคำรังสรั�างพูื�นฐาน (Infrastructure)  
หลายคำนจะนึกถึึงสาธารัณ้ปโภคำ ไฟฟ�า ปรัะปา  
ซึ�งการัออกแบบสวนน่�เรัานึกถึึงคำ�าว่า Ecological 
Infrastructure หรืัอโคำรังสรั�างพูื�นฐานที่างนิเวศ  
เรัาอยากให�สวนป่าเบญจกติเิป็นพูื�นฐานที่างนิเวศ
ของเมื่ือง เพูรัาะนิเวศแปลว่าบ�าน ซึ�งบ�านไม่ื่ใช่่
แค่ำพูื�นฐานคำอนกร่ัต แตห่มื่ายถึงึสิ�งมื่ช่่ว่ติที่กุอย่าง  
เรัาอยากให�โคำรังการัน่�สรั�างกรัอบคำิดใหม่ื่เก่�ยวกับ
คำนกับเมื่ือง ให�คำ�าว่าบ�านขยายออกไป เช่ื�อมื่โยง
กับธรัรัมื่ช่าตดิ�วย” สำถ�ปนิกจั�กสำถ�บนัอ�ศริมศิลป์
กล�่ว



ความืหมืายหลัายมืิติ

Knowledge
in

 the Park 

กัับกัารใช้้พื้้�นที่่�สาธารณะ

เพื้้�อการเรียนร้้
ค์ำ�ว่� Park ทำำ�ให�น้กถ้งอะไริ แล�วเป็นอะไริได�อีก นอกจั�กจัะหม�ยถ้งสำวนสำ�ธุ�ริณะ และถ��ไม่จั ำ�กัด

ฟังก์ชันจันเกินไป Park ยังหม�ยถ้งพ่ั �นทีำ�กล�งแจั�ง ทำำ�ขึ้้ �นเพ่ั�อวัต่ถุปริะสำงค์์บ�งอย่�ง เช่น สำน�มกีฬ� 
สำวนสำนกุ อทุำย�นก�ริเริยีนร้ิ � สำ้ไ่อเดียต่อ่ยอด ในค์อลมันนี์ �จัง้ขึ้อชวนม�ล�อมวงดแ้ละสำนกุกบัค์ว�มหม�ยขึ้อง Park 
ทีำ�เป็นม�กกว�่สำวนไปพัริ�อมกนั
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ร้ั�หรืัอไม่ื่ นอกจากสวนเป็นสิ�งที่่�
มื่นุษยส์รั�างหรืัอก�าหนดขึ�น ในอด่ต
สวนไม่ื่ใช่่พูื�นที่่�ที่่�ใคำรัสามื่ารัถึเข�าถึึง  

และมื่่ไว�ส�าหรัับช่นชั่�นส้งเที่่า นั�น  
ช่นชั่�นศักดินาจะใช่�เวลาว่างในสวน
เพูื�อพูักผู่้อนหย่อนใจและเพูื�อล่าสัตว ์ 
จนกรัะที่ั�งเรัาเดินที่างมื่าถึึงยุคำปฏิิวัติ
อุตสาหกรัรัมื่ที่่�เมื่อืงเตม็ื่ไปด�วยมื่ลพูษิ  
ฝุุ่่นคำวัน คำวามื่แออัด น�าไปส่้การัตอ่ส้� 
รัะหว่างช่นชั่�นเพูื�อให�ได� “สวนสาธารัณะ 
แห่งแรักในโลก” อย่าง Birkenhead 
Park ในอังกฤษเกิดขึ�นตามื่มื่า โดย
ในช่่วงแรักยังคำงมื่่เงื�อนไขและคำ่าเข�า
ใช่�บริัการั สะที่�อนถึงึคำวามื่เหลื�อมื่ล��า
ของการัเข�าถึงึธรัรัมื่ช่าตแิละคุำณภาพู
ช่ว่ติที่่�ด่

จากพูื�นฐานการัตอ่ส้�และเคำลื�อนไหว 
ที่างสังคำมื่ของกรัณ่ “Birkenhead Park” 
ไม่ื่น่าแปลกใจที่่�ต่อมื่าที่ั�วโลกได�ร้ั�จัก  
Hyde Park ในอังกฤษ ที่่�ได�ช่ื�อว่าเป็น
สวนแห่งเสร่ัภาพูการัพู้ด เพูรัาะมื่ ่
โซน Speakers’ Corner ที่่�เปิดโอกาส 
ให�ผู้้�คำนได�พู้ด เร่ัยกรั�อง และแสดง 
คำวามื่คำิดเหน็ในทีุ่กปรัะเดน็ ไม่ื่จ�ากัด
อย้่แค่ำการัเมื่อืง

พ่ั �นทีำ�ทีำ� เปิดให�ค์นทำั�วไปเขึ้��ม�เล่นกีฬ� เค์ล่�อนไหวเพ่ั�อ
สำขุึ้ภ�พั ออกกำ�ลงัก�ย ยกต่วัอย�่ง ไต่�หวนัมี Luodong Sports 
Park ทีำ�กล�ยม�เป็นหน้�งในสำถ�นทีำ�ทำ่องเทีำ�ยว เพัริ�ะมีพ่ั �นทีำ�
ทิำวทำศันส์ำวยง�ม และมีผ้�ม�ออกกำ�ลงัก�ยทำั�งกีฬ�ทำ�งบกและ
ทำ�งนำ��จัำ�นวนม�ก บนเน่ �อทีำ� 293 ไริ ่ในเวล�เดียวกนั Sports 
Park เป็นได�ต่ั�งแต่่พ่ั �นทีำ�สำน�มบ�สำเกต่บอลหริ่อสำเก็ต่บอริด์ 
ริมิทำ�งทีำ�ถก้จัดัเต่ริยีมพ่ั �นทีำ� 

ศน้ยเ์ย�วชนอย�่งสำน�มกีฬ�ไทำย-ญี�ปุ่ น ดนิแดง ศน้ยกี์ฬ�
ทำ�องถิ�น สำน�มกีฬ�แหง่ช�ต่ ิไปจันถง้ Smart National Sports 
Park ทีำ�อย้ใ่นริะหว�่งดำ�เนินก�ริปริบัโฉมสำน�มกีฬ�หวัหม�ก 
อีกภ�ริกิจัทีำ�จัะสำริ��งพ่ั �นทีำ�ทำ�งกีฬ�ให�ทำดัเทีำยมน�น�ช�ต่ิโดย 
ก�ริกีฬ�แหง่ปริะเทำศไทำย

พ่ั�นทีำ�ทีำ�ทำุกค์นสำ�ม�ริถเขึ้��ใช�บริิก�ริ เริียนร้ิ �ด�วยต่ัวเอง  
เพ่ั�อสำริ��งสำริริค์์สำังค์มก�ริเริียนร้ิ �ทีำ�ผลักดันให�ปริะช�ชนใช�
ปริะโยชนแ์ละสำ�ม�ริถก��วทำนัโลกได� ทีำ�ค์ุ�นเค์ยในบ��นเริ� ได�แก่ 
อทุำย�นก�ริเริยีนร้ิ � TK Park ทีำ�ไมไ่ด�มีจั ำ�กดัเฉพั�ะในกรุิงเทำพัฯ  
แต่่ยังกริะจั�ยไปสำ้่ทำ�องถิ�นทำั�วทำุกภ้มิภ�ค์ทีำ�สำ่งเสำริิมนิสำัยริัก 
ก�ริอ�่นและก�ริเริยีนร้ิ �อย�่งสำริ��งสำริริค์ต์่ลอดชีวติ่ขึ้องเย�วชน
และปริะช�ชน พัริ�อมนำ�นวตั่กริริมสำมยัใหมม่�ใช� 

อุทำย�นเริียนร้ิ �ป� วย 100 ปี มห�วิทำย�ลัยธุริริมศ�สำต่ริ ์ 
ปทำมุธุ�นี ทีำ�เม่�อเสำริจ็ัสำมบร้ิณจ์ัะสำ�ม�ริถให�บริิก�ริปริะช�ชน 
และสำริ��งปริะโยชนอ์ย่�งยั�งย่นต่�มแนวคิ์ดขึ้องอ�จั�ริยป์� วย   
อ้�งภ�กริณ ์ ทีำ�ได�แก่ ห�องสำมดุปริะช�ชน พ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ พ่ั �นทีำ�
สำริ ��งอ�ห�ริทีำ�สำ�ม�ริถปลก้ผกับนหลงัค์� (Urban Rooftop 
Farming) ก�รินำ�พัลงัง�นสำะอ�ดม�ใช� 

ต่�มม�ด�วยอทุำย�นธุริริมช�ต่วิทิำย�สำริิรุีิกขึ้ช�ต่ ิมห�วทิำย�ลยั
มหิดล สำวนอ��งอิงสำมนุไพัริและเค์ริ่�องย� ทีำ�เย�วชนและผ้�สำนใจั
สำ�ม�ริถเขึ้��ไปเริียนร้ิ � ทำั�งส่ำ�อภ�ยในอ�ค์�ริและสำวนสำมนุไพัริ  
ทีำ� ในอน�ค์ต่อันใกล�ยังสำ�ม�ริถทำัวริ ์อุทำย�นเสำม่อนด�วย
เทำค์โนโลยีอย�่ง VR 360 Tour

Park ที่่�เป็็นมากกว่่า
สว่นสาธารณะ“ชนชั�นส้ง-ชนชั�นสวน”

ส้่ “สวนสาธารณะ” 
ที่่�ใครก็เข้าถึง

ม�กกว่�สำวนสำ�ธุ�ริณะ ค์ำ�ว่� Park ยังถ้กนำ�ไปใช�ใน 
หล�กหล�ยมิต่ิ โดยมีสำิ�งหน้�งทีำ�เช่�อมโยงกนัค่์อ ก�ริเปิดพ่ั �นทีำ�
ทำ�งก�ยภ�พัเพ่ั�อให�ค์นเขึ้��ใช�บริิก�ริ เปิดปริะสำบก�ริณจ์ัริิง  
เริยีนร้ิ �จั�กสำิ�งทีำ�ทำ ำ� 

อุที่ยานการเรียนร้้ (Knowledge Park)

ศ้นย์ก่ฬา (Sports Park)
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เซ็็นที่รัลั พื้าร์ค (Central Park)
ในมืุมืเพื้้�อสุขภาพื้

ลองหลบัต่�น้กภ�พัว่� ถ��ห�กไม่มีเซึ่็นทำริลั พั�ริค์์  
สำวนสำ�ธุ�ริณะขึ้น�ด 2,132 ไริ่ ช�วนิวยอริก์จัะต่�อง 
เจัออะไริบ��ง ถ��ไมร่ิวมซีึ่นโริแมนติ่กในหนงัทีำ�จัะห�ยไป  
จัะไมมี่ววิสำเีขีึ้ยวให�ค์ล�ยเค์ริยีด ไมมี่พ่ั �นทีำ�ออกกำ�ลงัก�ย 
ไมมี่ปอดขึ้องเม่องใกล�บ��น

ในทำุกวันเซึ่็นทำริัล พั�ริค์์พัริ�อมทีำ�จัะผลิต่อ�ก�ศ
บริสิำทุำธิุ�จั�กต่�นไม�กว�่ 18,000 ต่�น เป็นทีำ�ออกกำ�ลงัก�ย  
ทำั�งเดิน วิ�ง โยค์ะ ขีึ้�จักัริย�น ทีำ�มีผลทำำ�ให�ค์นทีำ�ทำ ำ�ง�น 
หริ่ออ�ศัยริอบสำวนทำั�ง 4 ด��น เพิั�มโอก�สำลุกขึ้้ �นม� 
ออกกำ�ลงัก�ย และยงัเป็นพ่ั �นทีำ�พับปะผ้�ค์น หย่อนใจั  
หลงัชว่งเวล�ริบีเริง่เค์ริง่เค์ริยีดขึ้องวนั

สวนป่าโซ็ลั (Seoul Forest)
ในมืุมืเพื้้�อผ่อนคลัาย

ปักหมดุหน้�งเม่องทีำ�กำ�ลงัป๊อปทีำ�สำดุ และไมไ่ด�หยดุ
แค์ ่K-Pop อย�่งโซึ่ล เก�หลใีต่� ในเวล�เดียวกนัโซึ่ลเป็น
เม่องทีำ�เต่็มไปด�วยก�ริแขึ้่งขึ้นั เก�หลีใต่�เองก็มีอตั่ริ�
ก�ริฆ่่�ต่ัวต่�ยสำ้งเกิดต่ำ�� ผ้�ค์นจั้งต่�องก�ริพ่ั �นทีำ�เพ่ั�อ 
ผอ่นค์ล�ย สำวนป่�โซึ่ลทีำ�เปริยีบเหม่อนเซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์ 
ในนิวยอริก์ และไฮด ์ พั�ริค์์ขึ้องลอนดอน ทีำ�ต่ั�งอย้่
ใจักล�งเม่องใหญ่จัง้กล�ยเป็นสำิ�งจัำ�เป็น

  ห�กถ�มว�่ม�สำวนป่�โซึ่ล สำวนสำ�ธุ�ริณะทีำ�เค์ยเป็น
สำน�มแขึ้ง่ม��และเปิดใช�ในปี พั.ศ. 2548 ทำำ�อะไริได�บ��ง  
นอกจั�กเป็นสำถ�นทีำ�โปริดขึ้องเหล�่แมบ่��น ผ้�ใหญ่วยั
เกษียณแล�ว ผ้�ค์นยงัสำ�ม�ริถชมอทุำย�นวฒันธุริริมและ
ศลิปะ อทุำย�นก�ริเริยีนร้ิ � ให�อ�ห�ริกว�งในอทุำย�นป่�
เชิงนิเวศ เดนิเลน่สำวนริมิแมน่ำ��ฮนั ชมวิวหอค์อยและ
สำวนนมัซึ่�น แลนดม์�ริก์อีกฝั� ง ออกเดต่ริ�วค์้ห่นุม่สำ�ว 
ในซีึ่ริีสำ์ ไปจันถ้งเทีำ�ยวต่�มริอย K-Drama และ 
ภ�พัโปสำเต่อริ ์ อลับั�มวงบอยแบนด ์ BTS หริอ่เขึ้��ชม
อีเวนต่ที์ำ�จัดัเพ่ั�อเอนเต่อริเ์ทำนช�วเม่องโซึ่ล

ด�วยก�ริปกค์ริองริวมศน้ย ์ มีแต่ต่่ก้สำง้ เริ�จัะอย้อ่ย�่งไริถ��
เม่องใหญ่ไมมี่สำวนให�บริกิ�ริ ค์ำ�ต่อบเดียวก็ค่์อ ผ้�ค์นจัะยงัค์ง
โหยห�พ่ั�นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ ซึ่้�งฝ่�ยบริหิ�ริต่�องมีสำว่นริว่มออกแบบ
เม่องให�มีค์ณุภ�พั ช่วยป�องกนัปัญห�สำ�ธุ�ริณสำขุึ้และสำงัค์ม 
ไปจันถง้ชว่ยกริะตุ่�นเศริษฐกิจัขึ้องเม่อง

พื้้�นที่่�สาธารณะกับ
ป็ระโยชน์หลายมิติิ
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เริิ�มเปิดให�บริิก�ริปี พั.ศ. 2564 เม่�อถ�มว่�พ่ั �นทีำ� 
ปริะม�ณ 450 ไริ ่แบง่เป็นสำวนนำ�� 130 ไริ ่สำวนป่� 320 ไริ ่
ขึ้องสำวนป่�เบญจักิต่ิทำำ�อะไริได�บ��ง ทีำ�นี�เป็นสำถ�นทีำ� 
ออกกำ�ลังก�ยกล�งแจั�ง หย่อนใจัจั�กค์ว�มเค์ริียด  
ทีำ�บ�งโอก�สำจัดัให�มีดนต่ริใีนสำวน เป็นพ่ั �นทีำ�ทำ ำ�กิจักริริม 
นอกศ้นยก์�ริค์��ขึ้องค์ริอบค์ริวั เริียนร้ิ �ก�ริออกแบบ 
ด��นภมิ้สำถ�ปัต่ย ์ ก�ริออกแบบเพ่ั�อทำกุค์น (Universal 
Design) พ่ั �นทีำ�ศ้กษ�ค์ว�มหล�กหล�ยขึ้องพ่ัชพัันธุุ ์
ทีำ�จัะนำ�ไปสำ้่ค์ว�มหล�กหล�ยทำ�งชีวภ�พั ทำั�งยังเป็น
พ่ั �นทีำ�ริองริบันำ��และบำ�บดันำ��เสำียด�วยพ่ัชพันัธุุ์

ห�กม�เย่อนบ�ริเ์ซึ่โลน� สำเปน สำวนสำ�ธุ�ริณะ
ป�ริ์ค์ ก้เอล ค่์อ จัุดหม�ยปล�ยทำ�งขึ้องค์นริัก
สำถ�ปัต่ยกริริมและศิลปะ โดยเฉพั�ะผลง�นขึ้อง 
Antoni Gaudi สำถ�ปนิกช่�อก�องโลกทีำ�สำ�ย Art Nuveau  
ร้ิ �จักัดี ด�วยก�ริใช�เสำ�นโค์�งเหน่อจิันต่น�ก�ริ และต่กแต่ง่
ด�วยกริะเบ่ �องโมเสำกในสำไต่ลที์ำ�มีเอกลกัษณไ์มเ่หม่อนใค์ริ  
ม�จั�กไอเดียโค์ริงก�ริทีำ�อย้่อ�ศัยทีำ�สำริ ��งขึ้้ �นช่วง 
ปี พั.ศ. 2443-2457 และต่่อม�ได�ริบัก�ริขึ้้ �นทำะเบียน
ให�เ ป็นมริดกโลกอย่�งไม่ มีขึ้�อสำงสำัย กล�ยเป็น 
หน้�งจัุดทำ่องเทีำ�ยวทีำ�สำริ ��งริ�ยได�มห�ศ�ลให�กับสำเปน 
และแม�จัะมีโซึ่นให�เขึ้��ฟริ ีแนน่อนว�่เหล�่นกัทำอ่งเทีำ�ยว 
ต่่�งยินดีทีำ�จัะจัับจัองต่ั� วและซ่ึ่ �อทำัวริ ์ ยังไม่นับขึ้อง 
ทีำ�ริะลก้จั�กริ��นค์�� ทีำ�กินด่�มใกล�สำวน และอีกม�กม�ย 
ทีำ�เขึ้��ม�ชว่ยกริะตุ่�นเศริษฐกิจัขึ้องผ้�ค์นในชมุชน

สวนป่าเบญจกิติ

ปาร์ค ก้เอลั (Park Guell) 
ในมืุมืเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ชว่นเที่่�ยว่เล่�ยว่เข้้า
สว่นใหม่-ใกล้บ้าน

กลบัม�ทีำ�สำวนละแวกบ��น เริ�ใช�พ่ั �นทีำ�สำวนค์ุ�มแล�ว
หริอ่ยงั ถ��ยงัเริ�จัะชวนค์ณุไปเปิดอีกหล�ยกิจักริริม 
ทีำ�ทำ ำ�ได�ในพ่ั �นทีำ�สำวน ลองเริิ�มจั�กสำวนเปิดใหม่ใกล�บ��น 
ใกล�ทีำ�ทำ ำ�ง�น หริอ่สำวนเพ่ั�อนบ��นนอกพ่ั �นทีำ�ทีำ�มีหล�กหล�ย 
ปริะโยชน์
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เริิ�มเปิดให�บริกิ�ริปี พั.ศ. 2562 ใช�งบซ่ึ่ �อทีำ�ดนิ 
จั�กเงินบริจิั�ค์ขึ้องปริะช�ชน ริว่มกบัเงินก่อสำริ��ง 
ขึ้องริฐั 117 ล��นบ�ทำ เป็นแลนดม์�ริก์แหง่ใหม ่
และล�นสำ�ธุ�ริณะต่�นแม่นำ��เจั��พัริะย�ขึ้อง 
ช�วนค์ริสำวริริค์ ์ออกแบบริว่มสำมยั บอกค์ว�มหม�ย 
ขึ้องวิถีชีวิต่ขึ้องช�วต่�นนำ��เจั��พัริะย� จัุดริวม 
ขึ้องแม่นำ��ปิง วัง ยม น่�น สำริ��งม้ลค์่�ไม่ให� 
เม่องนค์ริสำวริริค์เ์ป็นแค์่เม่องทำ�งผ่�นเทำ่�นั�น  
แต่่ยงักล�ยเป็นหน้�งในจัุดหม�ยปล�ยทำ�งบน 
แนวค์ิดเศริษฐกิจัสำริ��งสำริริค์์ให�นักทำ่องเทีำ�ยว 
ม�เช็กอินและเทีำ�ยวชม ทำั�งยังออกแบบให� 
อย้่ริ่วมกันได�กับภยัธุริริมช�ต่ิ เป็นทำ�งลอดนำ��
และริบันำ��ในชว่งนำ��หล�กขึ้องเม่อง

พื้าสาน 

ค์ำ�ว่� Park หริ่อ สำวน ใกล�ชิดกับเริ�ในทำุกมิต่ิ ลองใช�เวล�สำักนิดไปสำัมผัสำปริะสำบก�ริณที์ำ�ม�กกว่�แค์่สำวน 
เปิดโลกก�ริเริยีนร้ิ �ทีำ�อย้ร่ิอบต่วัเริ�

นคำรัสวรัรัคำ ์

เริิ�มเปิดให�บริกิ�ริปี พั.ศ. 2564 สำวนสำ�ริพัดัปริะโยชน ์
แหง่นี �ต่ั�งอย้บ่นพ่ั �นทีำ�ชุม่นำ�� ทีำ�เดมิเค์ยเป็นหนองนำ��สำ�ธุ�ริณะ 
เก็บนำ��และป่�ริก เม่องศริสีำะเกษ ออกแบบให�เป็นสำถ�นทีำ� 
พักัผ่อนหย่อนใจั ทำ่องเทีำ�ยว ถ่�ยร้ิป และเช็กอิน ริวมทำั�ง 
ทำำ�กิจักริริมออกกำ�ลงัก�ยอย่�งวิ�งและขีึ้�จัักริย�นริอบบ้ง  
โดดเดน่ด�วยจัดุชมวิวอ�ค์�ริ 3 ชั�น ทีำ�กล�ยม�เป็นแลนดม์�ริก์ 
สำ ำ�ค์ญัแหง่ใหมข่ึ้องเม่อง

เริิ�มเปิดให�บริกิ�ริปี พั.ศ. 2563 สำวนสำ�ธุ�ริณะลอยฟ��
ทีำ�อย้่เหน่อแม่นำ��เจั��พัริะย�แห่งนี � เป็นสำวนเหน่อแม่นำ��
แห่งแริกในไทำย ออกแบบและปริบัปรุิงจั�กโค์ริงก�ริสำริ��ง
ริ�งริถไฟฟ��ล�ว�ลินทีำ�เค์ยถก้ปลอ่ยทิำ �งริ ��ง โดยต่ั�งอย้่ค์้ก่บั 
สำะพั�นพัริะปกเกล��เพั่�อให�บริิก�ริปริะช�ชนทำั�ง 2 ฝั� ง  
ทำั�งเพ่ั�อออกกำ�ลังก�ยเพ่ั�อสำุขึ้ภ�พั และชมทำัศนียภ�พั 
ขึ้องกรุิงเทำพัฯ โซึ่นแม่นำ��เจั��พัริะย�ทีำ�สำวยง�ม จันได�ริบั 
ก�ริแนะนำ�ให�เป็นอีกหน้�งจัดุชมวิวล�่สำดุห��มพัล�ดขึ้องทำั�ง 
ค์นกรุิงเทำพัฯ และนักทำ่องเทีำ�ยว โดยเฉพั�ะช่วงเวล�
พัริะอ�ทำิต่ยต์่กดิน อำ�นวยค์ว�มสำะดวกด�วยก�ริมีลิฟต่ ์
ให�บริกิ�ริผ้�สำง้อ�ยแุละผ้�ทีำ�ใช�วีลแชริ์

สวนลัอยฟ้าเจ้าพื้ระยา

สวนสาธารณะกุด้หวาย

ทีำ�ม� : Landprocess

ทีำ�ม� : ก�ริทำอ่งเทีำ�ยวแหง่ปริะเทำศไทำย (ทำทำทำ.)

ศร่ัสะเกษ

กรุังเที่พูฯ 

ทีำ�ม� : puu.nattaporn
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ก่อนจัะเป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะ
ทีำ� มี ช่� อ เ สำี ย ง แ ห่ ง ก รุิ ง
ลอนดอน ไฮด์ พั�ริ์ค์  
เค์ยเป็นสำถ�นทีำ�ล่�สำัต่ว ์
สำ่วนพัริะองค์ข์ึ้องพัริะเจั�� 
เฮนริี�ทีำ� 8 ม�ก่อน

Jim Morrison นักริ�อง 
นำ�วง The Doors ถก้ฝังอย้ ่ 
ณ สำสุำ�นแปริ ์ ล�แชสำ ใน 
กรุิงป�ริีสำ เช่นเดียวกับ 
ค์นดงัริะดบัโลกอีกหล�ยริ�ย

สำน�มบินหลงหัวเค์ยเป็น 
สำน�มบินพั�ณิชยก่์อนถก้ 
เปลี�ยนเป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะ 
แนวย�วทีำ� มีทำ�งเดินชม
สำวนดอกไม� ล้่ วิ� ง  และ 
เลนจักัริย�น

ปอดแหง่มห�นค์รินิวยอริก์ 
ต่�นแบบขึ้องสำวนสำ�ธุ�ริณะ 
อี ก ห ล � ย แ ห่ ง ทำั� ว โ ล ก  
เช่น Golden Gate Park  
สำหริฐัอเมริกิ� และ Ueno 
Park ญี�ปุ่ น

ต่ั�งอย้ใ่จักล�งเม่องนิโค์เซีึ่ย  
สำ�ธุ�ริณริฐัไซึ่ปริสัำ อดีต่เป็น
ค์น้ำ��เก่�ทีำ�แห�งสำนิทำ ก่อนทีำ�
จัะออกแบบให�กล�ยเป็น 
สำวนดีไซึ่นแ์ปลกต่�

สำวนสำ�ธุ�ริณะทีำ�มีลกัษณะ
เ ป็น เก�ะใจักล�งก รุิ ง
สำต่อกโฮลม์ สำวีเดน และ
มี พิั พิั ธุ ภัณ ฑ์์ใ ห� เ ริี ย น ร้ิ � 
เริ่�องริ�วต่�่งๆ ถง้ 22 แหง่

JIM MORRISON KING HENRY VIII LONGHUA AIRPORT

BIRKENHEAD PARK CENTRAL PARK

ELEFTHERIA SQUARE

DJURGARDEN

FLAGSTAFF HOUSE 
MUSEUM HEPING ISLAND PARK

IBIRAPUERA PARK

GLEISDREIECK

AL9AZHAR PARK

ก่อนจัะเป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะ 
แห่งกรุิงไค์โริ อียิปต่ ์ สำวน
อัลอ�ซึ่�ริ์เค์ยเป็นพ่ั �นทีำ� 
ทิำ �งขึ้ยะปริะจัำ�เม่องม�น�น
กว�่ศต่วริริษ

สำวนสำ�ธุ�ริณะไกริสำไ์ต่ริเอก็ 
ในกรุิงเบอริล์ิน เยอริมนี  
ต่ั�งอย้่กล�งเสำ�นทำ�งริถไฟ 
ทีำ�ต่ัดกันเป็นสำ�มเหลี�ยม
เป็นจัดุชมริถไฟยอดนิยม

พิัพิัธุภณัฑ์ป์ริะวตั่ิศ�สำต่ริ์
ก�นำ��ช� สำริ��งขึ้้ �นต่ั�งแต่่ปี  
พั.ศ. 2389 โดยต่ั�งอย้่ใน  
Hong Kong Park ขึ้อง
ฮอ่งกง

สำวนสำ�ธุ�ริณะทำ่�มกล�ง
ป่�ค์อนกริีต่แห่งบริ�ซึ่ิล  
ถ่อเป็นสำวนทีำ�มีผ้�ค์นม�เย่อน 
ม�กทีำ�สำุดในอเมริิก�ใต่�  
เป็นสำถ�นทีำ�จััดง�น Sao 
Paulo Fashion Week

พ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะบนเก�ะ 
เหอผิง ทำ�งต่อนเหน่อสำดุ
ขึ้องไต่�หวนั มีอทุำย�นทำ�ง
ธุริณีวิทำย�ทีำ�อุดมไปด�วย 
หินร้ิปริ�่งปริะหล�ด

A-Z Story Behind the Parks 
กว่�จัะม�เป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะแต่่ละแห่งทีำ�เปริียบเสำม่อนปอดใจักล�งเม่องต่่�งๆ ทำั�วโลก พ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวเหล่�นี � 

มีทีำ�ม�อย�่งไริ ทำำ�ไมใค์ริๆ ถง้อย�กไปพักัผอ่นในสำวนไมเ่ว�นแต่ล่ะวนั

เร่�องน่าร้้ของสวนสาธารณะในเมืืองใหญ่ที่ั�วโลัก

สำวนสำ�ธุ�ริณะแหง่แริกขึ้อง
โลกทีำ�สำริ��งจั�กเงินภ�ษี 
ขึ้องปริะช�ชน ถ่อกำ�เนิดขึ้้ �น 
ทีำ�อังกฤษ เปิดให�บริิก�ริ 
ในวนัทีำ� 5 เมษ�ยน พั.ศ. 2390
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กรุิงออสำโล เม่องหลวงขึ้อง 
นอริเ์วย ์ มีพ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ
สำี เ ขีึ้ ยวถ้ ง  68% เ ป็ น
เ ม่องหลวงสีำ เ ขีึ้ยวแห่ง 
ภมิ้ภ�ค์ยโุริป ปี พั.ศ. 2562

สำ ว น ค์ิ ว แ ห่ ง อั ง ก ฤ ษ  
มีต่�นไม�สำะสำมจั�กทำั�วโลก 
ม�กกว�่ 30,000 ชนิด และมี 
ลก้จั��งเป็นนกัวิทำย�ศ�สำต่ริ ์
ถง้ 650 ค์น

ล�นเดินขึ้น�ดจัำ�กดัเพีัยง  
500 เมต่ริกล�งกรุิงไทำเป  
เกิดจั�กก�ริเปลี�ยนพ่ั �นทีำ�
ไซึ่ต่์ก่อสำริ�� ง โค์ริงก�ริ
ริ ถ ไฟฟ� � ใ ต่�ดิ น ให� เ ป็ น
ริะเบียงสำเีขีึ้ยวปริะจัำ�เม่อง

แพัลต่ฟอริม์ทีำ�เป็นต่วักล�ง
ในก�ริพัฒัน�พ่ั�นทีำ�สำีเขีึ้ยว
ขึ้น�ดเลก็ในกรุิงเทำพัฯ โดย
ผลง�นแริก ได�แก่  สำวน 
วดัหวัลำ�โพังรุิกขึ้นิเวศน์

สำวนซึ่ิลเกอริเ์ปริียบเป็น
เ ห ม่ อ น ด ว ง อ � ทิำ ต่ ย์ ทีำ� 
ช�วเม่องเทำก็ซึ่สัำต่�่งพั�กนั
โค์จัริม�พัักผ่อนทีำ�นี�  ทีำ� มี 
ทำุกกิจักริริมกล�งแจั�งให� 
ทำำ�ค์ริบทำกุหมวดหม้่

สำวนสำ�ธุ�ริณะแห่งกรุิง 
โต่ เ กียว เค์ยถ้กใช�เ ป็น 
หม้่บ��นนักกีฬ� ในกีฬ� 
โอลมิปิกฤดร้ิ �อน ปี พั.ศ. 2507  
และใช�โริงเริอ่นในสำวนเป็น
สำน�มแขึ้ง่บ�สำเกต่บอล

Nek Chand เป็นช�วป�กีสำถ�น 
ทีำ�อพัยพัม�อย้ใ่นอนิเดีย เขึ้�ทำยอย 
เก็บเศษอิฐ หิน กริะเบ่ �อง ฯลฯ  
ม�ปริะกอบเป็นปริะต่ิม�กริริม
หล�ยหม่�นต่วั

ศ้ น ย์ เ ริี ย น ร้ิ � ป่ � ใ น ก รุิ ง เ ป็ น 
ก�รินำ�พ่ั �นทีำ�ริกริ��งม�สำริ��งป่�  
โดยเน�นก�ริปลก้ป่�นิเวศเพ่ั�อให� 
มีสำภ�พัใกล�เ คี์ยงสำภ�พัป่�
ธุริริมช�ต่มิ�กทีำ�สำดุ

METRO FOREST PROJECT NEK CHAND’S ROCK GARDEN

ZILKER PARKYOYOGI PARK
XINZHONGSHAN 
LINEAR PARKWE! PARK

OSLO QING DYNASTY
ROYAL BOTANIC 
GARDENS, KEW

PEOPLE’S PARK 
MOVEMENT

SHENZHEN NANSHAN 
SKY PARK URBAN HEAT ISLAND VONDELPARKTRAFFIC PARKS

อ อ ก แ บ บ ด � ด ฟ� � ขึ้ อ ง
อ�ค์�ริซึ่่อมบำ�รุิงริถไฟฟ��
ค์ว�มย�ว 1.2 กิโลเมต่ริ
ขึ้องเม่องเซึ่ินเจิั �น ให�เป็น
สำวนสำ�ธุ�ริณะลอยฟ��ทีำ�
มองเหน็ได�ไกลถง้ฮอ่งกง

สำวนทีำ�ช�วอัมสำเต่อริ์ดัม 
นิยมม�อ�บแดดและทำำ� 
กิจักริริมกล�งแจั�งในฤดร้ิ �อน  
ต่ั�งช่�อต่�ม Joost van den 
Vondel กวีและนักเขีึ้ยน
บทำละค์ริช�วดตั่ชใ์นยคุ์นั�น

ในเม่องใหญ่ทีำ�ขึ้�ดแค์ลน
ริ่ ม เ ง � ต่� น ไ ม� มั ก เ กิ ด
ปริ�กฏก�ริณเ์ก�ะค์ว�มริ�อน 
ทีำ�ทำ ำ�ให�แสำงอ�ทิำต่ยส์ำะทำ�อน
ต่�มกริะจักขึ้องอ�ค์�ริ จันมี 
อณุหภมิ้สำง้

สำวนในชมุชนขึ้องญี�ปุ่ นมกั 
มีสำวนจัำ�ลองก�ริจัริ�จัริ
สำำ�หริับเด็ก เพ่ั�อให�เกิด 
ก�ริเริียนร้ิ �กฎจัริ�จัริ และ
เพ่ั�อลดจัำ�นวนผ้�เสีำยชีวิต่
จั�กอบุตั่เิหต่รุิถยนต่์

พั ริ ะ ริ � ช วั ง ฤ ด้ ริ �อ น ใ น 
ก รุิ ง ปั ก กิ� ง  เ ค์ ย เ ป็ น ทีำ�
ปริะทำบัขึ้องบริริด�กษัต่ริยิ์
ถ่อ เ ป็นอุทำย�นหลวงทีำ�
งดง�มทีำ�สำดุขึ้องจีัน

ขึ้บวนก�ริอุทำย�นเ พ่ั� อ
ปริะช�ชนโดยกลุ่มผ้�ใช� 
แริงง�นในองักฤษทีำ�ต่�องก�ริ 
ให�มีพ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะแก่
ปริะช�ชน



ถนนทำกุเสำ�นมุง่หน��ไปเซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์ เพัริ�ะทีำ�นี�มีต่�นไม�เขีึ้ยวค์ริ้ �มทีำ�เปริยีบเหม่อนปอดขึ้องเม่อง และเปริยีบเหม่อน 
โริงง�นผลิต่ออกซึ่ิเจันเป็นจัดุขึ้�ย ทีำ�นี�มีต่�นไม�เก่อบ 20,000 ต่�นทำั�งยงัช่วยบริริเทำ�อ�ก�ศริ�อนให�เย็นลงในช่วงทีำ�
นิวยอริก์ปริะสำบภยัค์ล่�นค์ว�มริ�อน (Heat Wave) ภยัเงียบจั�กภ�วะอ�ก�ศโลกทีำ�เปลี�ยนแปลง ทีำ�ไม่ได�สำ่งผลดี
เฉพั�ะแค์พ่่ั �นทีำ�สำวนเทำ�่นั�น แต่ย่งัริวมถง้ทำั�งเม่อง ในขึ้ณะทีำ�ชว่งฤดห้น�วก็มี 2 ล�นสำเก็ต่นำ��แขึ้็งหลกัให�ได�ลกุขึ้้ �นม�
ออกกำ�ลงัก�ย โดยมีฉ�กหลงัเป็นวิวเม่อง ทีำ�ได�แก่ Wollman Rink และ Lasker Rink 

นอกจั�กกีฬ�บนล�นนำ��แขึ้ง็ สำวนแหง่นี �ยงัมีทำั�งกิจักริริมทำ�งบก ทำ�งนำ�� และผจัญภยัให�ลอง ทีำ�ถ��ค์ณุเป็นจัอมหวด 
ลก้สำกัหล�ด ทีำ�นี�มีสำน�มเทำนนิสำถ้ง 30 ค์อริท์ำ ไม่นบัริวมสำน�มเบสำบอล ซึ่อฟต่บ์อล วอลเลยบ์อล และฟตุ่บอล 
กิจักริริมปีนผ� พั�ยเริอ่ ปั� นจักัริย�นทีำ�มีให�เช�่ โดยเฉพั�ะวิ�งทีำ�เป็นกิจักริริมสำดุฮิต่ขึ้องช�วเม่อง

สวนที่่�ที่ำาให้สุขภาพื้กายแข็งแรง1

ทำำ�ไมสำวนสำ�ธุ�ริณะใหญ่ทีำ�สำดุขึ้องโลกบนพ่ั�นทีำ�กว�่ 2,000 ไริ ่ในมห�นค์รินิวยอริก์
ถง้ดง้ดด้ผ้�เขึ้��ใช�ม�กกว�่ถง้ 42 ล��นค์นต่อ่ปี 

ไมใ่ชแ่ค์ข่ึ้น�ด แต่มี่ดีทีำ�บทำบ�ทำม�กกว�่ทีำ�เริ�ค์ดิ ในฐ�นะสำวนทีำ�อย้ใ่นวิถีชีวิต่ขึ้องผ้�ค์น 
จันกล�ยม�เป็นแมเ่หลก็ดง้ดด้นกัทำอ่งเทีำ�ยวทีำ�อย�กม�ดใ้ห�ร้ิ �ให�เหน็กบัต่�

 เซ็็นทรััล พารั์ค
ความืสำาเร็จของ 

แลันด้์มืาร์กสุด้โด้่งด้ังแลัะวิถ่ช่วิตคนเมืือง
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ไม่ใช่แค์่ช�วนิวยอริก์ทีำ�มีสำิทำธิุ�เป็นเจั��ขึ้องค์ุณภ�พัชีวิต่ทีำ�ดี  
สำตั่วเ์ลี �ยงก็สำมค์วริได�ริบัสำทิำธิุ�นั�น เพ่ั�อนทีำ�ดีทีำ�สำดุขึ้องมนษุยพ์ัริ�อมแล�ว 
ทีำ�จัะออกเดินทำ�งไปเซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์พัริ�อมกนั ขึ้อแค์ฉี่ดวคั์ซีึ่นค์ริบ  
มีสำ�ยจัง้ นิสำยัดี เขึ้��ใจัค์ำ�สำั�ง ก�ริไปเดินเล่นออกกำ�ลงัก�ยกบั
เจั��ขึ้องก็ไมใ่ชเ่ริ่�องย�กแต่อ่ย�่งใด

ห�่งไกลจั�กค์ำ�ว�่ “ห��ม” เซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์เป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะ
ทีำ�เช่ �อเชิญให�ช�วเม่องนำ�สำตั่วเ์ลี �ยงม�เดินเลน่ เหม่อนทีำ�เว็บไซึ่ต่ ์ 
centralpark.com บอกเองว่�เป็นสำถ�นทีำ�ชวนน�องหม�เทีำ�ยวทีำ�
ดีทีำ�สำดุ “Best Place to Bring Your Dog” เพัริ�ะร้ิ �ว�่สำตั่วเ์ลี �ยง  
ทีำ�แทำบจัะไมใ่ชส่ำตั่วเ์ลี �ยง แต่เ่ป็นสำม�ชิกในค์ริอบค์ริวั มีค์ว�มสำำ�ค์ญั 
กบัเจั��ขึ้อง โดยเฉพั�ะในยคุ์ปัจัจับุนัทีำ�ผ้�ค์นเล่อกดแ้ลสำตั่วเ์ลี �ยง
แทำนก�ริมีลก้ หริอ่ ทีำ�เริยีกว�่ The Fur Baby Trend โดยเฉพั�ะ
ในกลุม่ค์นรุิน่มิลเลนเนียมทีำ�สำว่นใหญ่เป็นเจันว�ย จั�กค์ว�มกงัวล
เริ่�องสำิ�งแวดล�อม เศริษฐกิจั และสำงัค์ม ในสำวนยงัมีริ�ยละเอียด 
ทีำ�บอกถง้ค์ว�มใสำใ่จั ไมว่�่จัะเป็นพ่ั �นทีำ�สำ ำ�หริบัวิ�ง ชว่งเวล�ถอดสำ�ยจัง้ 
ริวมถง้จัดุบริกิ�ริ 15 จัดุเพ่ั�อให�น�องหยดุกินนำ��

ในเม่องหมุนเริ็ว ค์ว�มเค์ริียดหลั�งไหลม�จั�กทำุกทิำศทำ�ง 
ทำำ�ให�ช�วเม่องต่�องก�ริธุริริมช�ต่ ิพ่ั �นทีำ�กว��ง และอ�ก�ศบริสิำทุำธิุ�
เพ่ั�อผอ่นค์ล�ยแล�วไปต่อ่ ใช�เวล�กบัค์ริอบค์ริวั สำงัสำริริค์ก์บัผ้�ค์น
กลุม่ใหม่ๆ ทำำ�กิจักริริมทีำ�ชอบ ทำั�งหมดมีให�ค์ริบและเป็นไปได�ทีำ�
เซึ่็นทำริลั พั�ริค์์ สำวนสำ�ธุ�ริณะทีำ�มุ่งมั�นเอนเต่อริเ์ทำนค์นเม่อง  
เริิ�มเยียวย�กนัต่ั�งแต่่ค์ว�มง�มขึ้องธุริริมช�ต่ิในแต่่ละฤดก้�ล
ทีำ�ดีต่่อใจั ทีำ�ได�แก่ พ่ั �นทีำ�ปลก้ต่�นเอลม์ ไม�ใหญ่ทีำ�เต่ริียมผลดัใบ
สำีสำ�มในฤด้ใบไม�ริ่วงบริิเวณสำองขึ้��งทำ�งเดิน และจัุดนัดพับ 
ทำำ�กิจักริริมอย�่ง The Mall จั�กค์ว�มต่ั�งใจัขึ้อง Federick Law  
Olmsted ภมิ้สำถ�ปนิก และ Carvert Vaux  สำถ�ปนิกผ้�ริว่ม 
ออกแบบสำวน ยังไม่ริวมสีำขึ้�วและชมพั้สำวยขึ้องซึ่�กุริะทีำ�  
Cherry Hill ในฤดใ้บไม�ผลทีิำ�กำ�ลงับ�น ใค์ริอย�กปิกนิก ผอ่นค์ล�ย  
มีอย่�งน�อย 7 จัุดให�ป้เสำ่�อริอนั�ง หน้�งในสำน�มหญ��แนะนำ� 
ต่�องมี Sheep Meadow ทีำ�สำ�ม�ริถอ�บแดดออ่นๆ เล่นโยค์ะ  
ทำั�งยงัเป็นโซึ่นปลอดเสำยีงดงั (Quiet Zone) ทีำ�ในยคุ์นี �ค์ว�มสำงบ 
กล�ยเป็นค์ว�มหร้ิหริ�เยียวย�จิัต่ใจัได�ดี สำ่วนใค์ริถนัดพักัใจั 
ด�วยดนต่ริ ีแนะนำ�ค์อนเสำริิต์่และเทำศก�ลดนต่ริทีีำ�สำลบัสำบัเปลี�ยนกนั 
ม�จัริริโลงใจั

 

สวนที่่�เย่ยวยาสุขภาพื้ใจให้ ไปต่อ

สวนที่่�เป็นมืิตรกับน้อง (หมืา) 
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เซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์เป็นสำวนทีำ�ทำ ำ�ให�ก�ริเริยีนร้ิ �เขึ้��ไปอย้ใ่นไลฟ์สำไต่ล ์ 
อย�กเริียนร้ิ �วิช�ไหน ก็แค์่เดินหริ่อขีึ้�จัักริย�นไปเริียนวิช�นั�น  
เพัริ�ะทีำ�สำวนแห่งนี � มีหล�ยจัุดเช็กอินให�เริ�ได�ไปเริียนร้ิ �ผ่�น
สำ�ริพัดักิจักริริม 

วชิ่าปรัะวัตศิาสตรั ์กบัแลนดม์�ริก์ทีำ�นกัทำอ่งเทีำ�ยวต่�องม�เย่อน
อย�่ง Strawberry Fields ทีำ�สำริ ��งขึ้้ �นเพ่ั�อริะลก้ถง้ John Lennon 
แหง่วง The Beatles ศิลปินและนกัริณริงค์เ์พ่ั�อสำนัต่ภิ�พั

วชิ่าปรัะวัตศิลิป์ ทีำ� Bethesda Fountain สำริะขึ้น�ดใหญ่ทีำ�
มีนำ��พัแุละร้ิปปั�น Angel of the Waters ง�นศลิปะชิ �นแริกและ 
ชิ �นสำำ�ค์ญัทีำ�มีผ้�หญิง Emma Stebbins เป็นปริะติ่ม�กริทีำ�ออกแบบ
และเปิดต่วัใน พั.ศ. 2411-2416 

วิช่าช่่ววิที่ยา จั�กต่�นไม� เต่่� เป็ด ปล� กริะริอก นก 
หล�กหล�ยชนิดและจั�ก Central Park Zoo ริวมถง้จั�กพิัพิัธุภณัฑ์์
ฝั�งต่ริงขึ้��มสำวน อย�่งพิัพิัธุภณัฑ์ป์ริะวตั่ศิ�สำต่ริธ์ุริริมช�ต่อิเมริกินั

วชิ่าการัละคำรั กบั Shakespeare in the Park ง�นแสำดง
ปริะจัำ�ปีมีดีทีำ�โปริดกัชนัทีำ�เขึ้��ชมฟริ ี แม�แต่ ่ Meryl Streep และ 
Al Pacino ก็เค์ยม�ริว่มแสำดง 

ห�กไปเย่อนค์ริั�งแริกแนะนำ�กิจักริริม Walking Tour 2 ชั�วโมง 
เริยีนร้ิ �จั�กกร้้ิปริะจัำ�สำวนให�สำ�ม�ริถซึ่กัถ�มสำิ�งทีำ�สำนใจัได�

 

บนพ่ั�นฐ�นขึ้องปริะช�ธิุปไต่ยและหลกัธุริริม�ภิบ�ล เซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์ 
ได�เริิ�มสำริ��งในปี พั.ศ. 2400-2419 จั�กแบบสำวนทีำ�ชนะก�ริแขึ้ง่ขึ้นั 
ขึ้อง Olmsted และ Vaux ปีเดียวกับก�ริก่อสำริ��งในปีแริก  
ทีำ�จันถง้วนันี �กว�่ 160 ปีแล�ว ไมว่�่จัะเป็นใค์ริ ภมิ้หลงัและสำถ�นะ
ทำ�งเศริษฐกิจัเป็นอย่�งไริก็สำ�ม�ริถเขึ้��ใช�สำวนแห่งนี �ได�ฟริ ี
เทำ่�เทีำยมกนั ต่�มค์ว�มต่ั�งใจัขึ้องผ้�ออกแบบและผ้�น ำ�ขึ้องเม่อง
ในยคุ์สำมยันั�น สำมกบัทีำ�ได�ริบัก�ริขึ้น�นน�มว�่ “สำวนสำ�ธุ�ริณะ
ขึ้องปริะช�ชน”

ปัจัจับุนัสำวนแหง่นี �บริหิ�ริโดย Central Park Conservancy 
องค์ก์ริเอกชนไมแ่สำวงห�ผลกำ�ไริ ภ�ยใต่�สำญัญ�กบั New York City 
Department of Parks and Recreation ทีำ�ช�วนิวยอริก์เองก็ 
สำ�ม�ริถเป็นสำปอนเซึ่อริร์ิว่มสำนบัสำนนุ ยิ�งทำำ�ให�สำวนแหง่นี �กล�ย
เป็นสำวนขึ้องทำกุค์นอย�่งแทำ�จัริงิ

ทำกุบทำบ�ทำ ทำกุองค์ป์ริะกอบ ริวมถง้ช�วเม่องและนกัทำอ่งเทีำ�ยว 
ผ้�ใช�สำวน ทำำ�ให�เซึ่็นทำริลั พั�ริค์์ ได�ริบัก�ริยกย่องให�เป็นสำวน
ขึ้วัญใจัมห�ชน ทีำ�กล่�วได�ว่�กล�ยเป็นแริงบันด�ลใจัทีำ�ดีใน 
ก�ริสำริ��งสำวนอย�่งสำริ��งสำริริค์ต์่อบโจัทำยชี์วิต่ผ้�ค์น

สวนที่่�ส่งเสริมืการเรียนร้้

สวนของประชาชนที่่�ทีุ่กคนเที่่าเที่่ยมื 
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งานออกแบบที่่�ใจกว�าง หนัหน�าเข�าหาผู้้�คำน
เ ม่� อสำวนต่ั�งอย้่บนแนวค์ิดปริะช�ธิุปไต่ย ทำำ�ให� 

ง�นออกแบบเซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์ เปิดกว��งและง�่ยทีำ�จัะให�ทำกุค์น 
ได�เขึ้��ถง้ เริ�จัง้ได�เหน็สำวนสำี�เหลี�ยมผ่นผ��ใจักล�งเม่องบน
ทำำ�เลเม่องแมนแฮต่ต่นัทีำ�เป็นศน้ยก์ล�งธุุริกิจั วฒันธุริริม  
และก�ริเงินสำำ�ค์ัญขึ้องโลก ทีำ�ห�กด้ต่�มแผนทีำ�สำวน
แห่งหน��จัะหนัหน��เขึ้��ห�ริวม 7 ย่�นขึ้องเม่อง ทีำ�ได�แก่  
ย�่น Harlem และย�่น Morningside Heights ทำ�งด��น
เหน่อ ย�่น Upper West Side (Manhattan Valley) และ
ย่�น Lincoln Square (West Side) ทำ�งด��นต่ะวนัต่ก  
ย�่น Midtown ทำ�งใต่� และสำดุทำ��ยย�่น East Harlem ย�่น 
Upper East Side และย�่น Lenox Hill ทำ�งด��นต่ะวนัออก
ขึ้องสำวน ขึ้ณะเดียวกนัย�่นอ่�นๆ และเม่องยอ่ยขึ้องนิวยอริก์ 
นอกแมนแฮต่ต่ันอีก 4 เม่องก็ยังสำ�ม�ริถม�ใช�สำวน 
ได�สำะดวกในวนัหยดุสำดุสำปัด�ห์

สวนสาธารัณะต�นแบบ
หลงัจั�กผลง�นริะดบัโลกในนิวยอริก์ Olmsted  

นักออกแบบม่อทำองก็ต่�มม�ด�วยผลง�น  
สำวน Prospect Park ในบร้ิค์ลนิ และมีสำว่นริว่มกบั
อีกหล�ยโปริเจักต่ ์จั�กชิค์�โกไปถง้บอสำต่นั และ
นบัแต่น่ั�นม�สำวนแหง่นี �ก็กล�ยเป็นแริงบนัด�ลใจั 
ให�เม่องและสำวนจัำ�นวนม�ก ริวมถ้งโค์ริงก�ริ
พัฒัน�ทีำ�อย้อ่�ศยั เชน่ Bahria Town เม่องนอก
ก�ริ�จีัในป�กีสำถ�น เพ่ั�อสำริ��งเม่องค์ุณภ�พั  
โอก�สำได�เดินกล�งผ่นหญ��ไปจันถ้งช่วยลด
อ�ชญ�กริริม

จากสวนตั�งต�นจนเป็นเซน็ที่รััล พูารัค์ำ
ก่อนจัะเป็นเซึ่็นทำริลั พั�ริค์์ บทำค์ว�ม The Park's 

That Made the Man Who Made Central Park โดย  
nytimes.com ทำำ�ให�เริ�ร้ิ �ว่�กว่�จัะกล�ยเป็นแปลน
สำวนเซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์ สำวนหริอ่สำถ�นทีำ�ใดบ��งทีำ� Olmsted 
ผ้�ได�ริบัยกยอ่งให�เป็นบดิ�ขึ้องภมิ้สำถ�ปัต่ยกริริมอเมริกินั 
และหน้�งในผ้�ออกแบบสำวนเซึ่น็ทำริลั พั�ริค์์ ได�เค์ยเริยีนร้ิ �  
ดง้�น ต่ริะเวนเดินทำวัริส์ำวน และจั�กบนัทำ้กเขึ้�ได�เค์ย
สำำ�ริวจัสำวนทำั�งในอเมริกิ� องักฤษ เวลสำ ์ และยโุริป ซึ่้�ง 
สำวนต่ั�งต่�นทีำ�มีอิทำธิุพัลกบัเขึ้�ม�กทีำ�สำดุ ได�แก่ Birkenhead 
Park สำวนสำ�ธุ�ริณะขึ้ององักฤษแหง่แริกทีำ�ม�จั�กภ�ษี
ขึ้องปริะช�ชนบนแนวทำ�งใกล�ชดิธุริริมช�ต่ทีิำ�บริสิำทุำธิุ�และ
แนวค์ดิปริะช�ธิุปไต่ย
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เมืื�อความืร้้

อย้่ในสวน

ทีำ�จัริงิแล�ว ค์ว�มร้ิ �นั�นอย้ท่ำกุหนทำกุแหง่ เพัริ�ะโดยนิย�มแล�ว ค์ว�มร้ิ �ก็ค่์อก�ริต่ริะหนกัถง้ 
สำิ�งต่่�งๆ ทีำ�ทำ ำ�ให�เริ�เขึ้��ใจัโลกริอบต่ัวขึ้องเริ�ม�กขึ้้ �น ไม่ว่�จัะในมิต่ิใดๆ ก็ต่�ม 
ค์ว�มร้ิ �จัง้ปริะกอบไปด�วยก�ริริบัร้ิ �ขึ้�อเทำจ็ัจัริงิ (Facts) ก�ริริบัร้ิ �ถง้ทำกัษะ (Skills) ใหม่ๆ  และ
ทำำ�ให�เริ�เกิดค์ว�มร้ิ �ค์ดิ (Cognition) ในแบบทีำ�เริ�ไมเ่ค์ยร้ิ �ม�ก่อน ไมว่�่สำิ�งนั�นจัะมีในต่วัเริ�
อย้แ่ล�วหริอ่ไมก็่ต่�ม ค์ว�มร้ิ �จัง้เป็นเริ่�องหล�กหล�ยและกริะจัดักริะจั�ยอย้ท่ำกุทีำ�

อย่�งไริก็ต่�ม ในสำมยัโบริ�ณ ค์ว�มร้ิ �มกัถ้กนำ�ไปผ้กโยงกับอำ�น�จั ต่�มวลีภ�ษ�
ละต่นิทีำ�ว�่ Scientia Potentia Est หริอ่ Knowledge is Power ซึ่้�งเช่�อว�่สำ่บทำอดม�ต่ั�งแต่ ่
พัริะค์มัภีริไ์บเบิล แต่่นอกจั�กค์ว�มร้ิ �จัะหม�ยถ้งอำ�น�จัในต่วัขึ้องมนัเองแล�ว ค์ว�มร้ิ � 
ยงัถก้จัดัก�ริโดยอำ�น�จัอีกด�วย เพัริ�ะผ้�มีอ ำ�น�จัมกัจัะเป็นผ้�ก ำ�หนดว่�สำิ�งใดค่์อค์ว�มร้ิ �  
สำิ�งใดไม่ใช่ค์ว�มร้ิ � ผลลพััธุข์ึ้องแนวค์ิดเหล�่นี �จัง้ทำำ�ให�สำงัค์มต่�่งๆ ในโลก มองว�่ค์ว�มร้ิ � 
ค่์อสำิ�งทีำ�สำถิต่อย้่ในโค์ริงสำริ��งด��นบนขึ้องสำังค์ม เป็นเริ่�องทีำ�ถ้กกำ�หนดโดยผ้�มีอ ำ�น�จั  
เม่�อมองอย�่งนี �ค์ว�มร้ิ �จั้งอ�จัไม่ได�อย้่ทำุกหนทำุกแห่ง แต่่อย้่เฉพั�ะในสำถ�บนัทำ�งสำงัค์ม 
บ�งสำถ�บนัเทำ�่นั�น เชน่ สำถ�บนัก�ริศก้ษ�

ที่่�จริิงแล้้ว ความืร้้นั�นอย้่ทีุ่กหนทีุ่กแห่ง 
เพริาะโดยนิิยามแล้้ว

ความืร้้ก็คือการตระหนักถึง
สิ�งต่างๆ ที่่�ที่ำาให้เราเข้าใจโลักรอบตัวของเรามืากข้�น 

ไม่ว่าจะในิมิติิใดๆ ก็็ติาม
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การเรียนร้้
ไม่ได้จำาก็ัดอย่่เฉพาะในิห้้องเริียนิ
อ่ก็ติ่อไป แต่ขยายกว้างออกมืา

ส้่พื้้�นที่่�สาธารณะในิสัังคม
ห้ล้าก็ริ่ปแบบด้วย

นอกจั�กนี� ยงัมีค์ว�มร้ิ �อีกหล�ยปริะเภทำทีำ�เกิดจั�ก
ก�ริสำริ��งกริะบวนก�ริเริียนร้ิ � (Learning Process)  
แบบใหม่ๆ  เชน่

คำวามื่ร้ั�ที่่�เกดิจากตวัตนของตวัเอง 
(Self Knowledge) 
เป็นค์ว�มร้ิ �ทีำ�เกิดจั�กก�ริต่ริะหนักถ้งผัสำสำะต่่�งๆ  

ในริ�่งก�ย หริอ่ค์ว�มร้ิ �ทีำ�เกิดจั�กก�ริสำริ��งสำถ�นก�ริณ ์

กรัะบวนการัเร่ัยนร้ั�ใหม่ื่ๆ หลายร้ัปแบบ 
(Situated Knowledge) 
ทำำ�ให�ก�ริเริียนร้ิ �ไม่ได�จั ำ�กัดอย้่เฉพั�ะในห�องเริียน 

อีกต่่อไป แต่่ขึ้ย�ยกว��งออกม�สำ้่พ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ 
ในสำงัค์มหล�กร้ิปแบบด�วย

โดยพ่ั�นทีำ�สำ�ธุ�ริณะแบบหน้�งทีำ�ผ้�ค์นมักใช�เพ่ั�อ 
ก�ริผอ่นค์ล�ยและสำนัทำน�ก�ริ แต่ส่ำ�ม�ริถนำ�ม�ใช�เป็น
พ่ั �นทีำ�สำ ำ�หริบัก�ริเริยีนร้ิ �ได�ก็ค่์อสำวนสำ�ธุ�ริณะ โดยเฉพั�ะ
สำวนสำ�ธุ�ริณะในเขึ้ต่เม่อง

ทีำ�จัริิงแล�วค์ำ�ว่�สำวนสำ�ธุ�ริณะนั�นมีค์ำ�สำองค์ำ�ม�
ปริะกอบกนันั�นค่์อ ค์ำ�ว�่ “สำวน” กบัค์ำ�ว�่ “สำ�ธุ�ริณะ”  
ซึ่้�งโดยปริะวตั่ศิ�สำต่ริแ์ล�ว สำองค์ำ�นี �ไมไ่ด�มีกำ�เนิดริว่มกนั

Descriptive Knowledge
ค์ว�มร้ิ �ทีำ�สำอนกนัในสำถ�บนั
ก�ริศก้ษ�มกัเป็นค์ว�มร้ิ �เชิงบริริย�ย

Propositional Knowledge 
ค์ว�มร้ิ �ในเชิงขึ้�อเทำจ็ัจัริงิ 
ทีำ�นกัปริชัญ�เริยีกว�่ค์ว�มร้ิ �เชิงปริะพัจัน์

Explicit Knowledge 
จับัต่�องได�เหน็ได�ชดัเจัน 
ถ่�ยทำอดได�ง�่ย 

Procedural Knowledge
ค์ว�มร้ิ �ทีำ�เกิดขึ้้ �นจั�กก�ริลงม่อทำำ�
และค์ว�มค์ุ�นเค์ย

ในโลกยุคำใหม่ื่ เรัามื่ว่ธ่ิมื่องคำวามื่ร้ั�ที่่�หลากหลายมื่ากขึ�น 
คำวามื่ร้ั�ถึ้กแบง่ออกได�หลายร้ัปแบบ เช่่น
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คำ�าว่า “สวน” ที่ั�งในคำวามื่หมื่ายของ 
Garden และ Park เดมิทีำเดียวไมไ่ด�เกิดขึ้้ �น 
ในฐ�นะพ่ั�นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ แต่่มีปริะเด็น 
เ ริ่� อ งชนชั�น ในสำังค์มผสำมปนเปอย้่ ใน
อตั่ริ�สำว่นทีำ�เขึ้�มขึ้�นทีำเดียว

มื่โนที่ศัน ์ (Concept) เริ่�องสำวนนั�นถ่อเป็น
เริ่�องทีำ�ไม่ใหม่ม�กนกัในปริะวตั่ิศ�สำต่ริข์ึ้อง
มนุษยช�ต่ิ เพัริ�ะพ่ั �นทีำ�ขึ้องป่�ทีำ�มีนัยขึ้อง 
ค์ว�มเถ่�อนจั�กค์ำ�ว่� Wilderness นั�น  
มีอย้่ม�กม�ยริ�ยล�อมถิ�นฐ�นขึ้องมนุษย์
อย้แ่ล�ว

ในสำมยัโบริ�ณก�ริปลก้ต่�นไม�เป็นเริ่�องแปลก  
แต่ก่�ริแผ�วถ�งพ่ั �นทีำ�เพ่ั�อให�เกิดค์ว�มเตี่ยนโลง่ 
สำ ำ�หริับอย้่อ�ศัยต่่�งห�กทีำ�เป็นเริ่�องปกต่ ิ
พ่ั �นทีำ�ป่�มกัถก้มองว่�เป็นเขึ้ต่แดนอนัต่ริ�ย  
ค์นทีำ� เขึ้��ไปอย้่ในป่�ห�กไม่ใช่โจัริผ้�ริ ��ย  
ก็ค่์อผ้�ทีำ�สำละทำ�งโลกเขึ้��ไปฝ้กต่นในพ่ั�นทีำ�
ย�กลำ�บ�ก ป่�แทำบไม่ใช่พ่ั �นทีำ�สำ ำ�หริับ
สำนัทำน�ก�ริ ยกเว�นแต่ค่์นชั�นสำง้อย�่งกษัต่ริยิ์
เจั��ช�ย หริ่อขึุ้นน�ง ทีำ�ใช�เวล�ว่�งไปกับ 
ก�ริล่�สำัต่ว์ ในป่� โดยมีผ้�ต่ิดต่�มริับใช�
จั ำ�นวนม�กเพ่ั�อริกัษ�ค์ว�มปลอดภยัให�

กว่าจะมืาเป็นสวนสาธารณะ

จันถง้ริ�วยคุ์กล�ง เม่�อเม่องเริิ�มเจัริญิเต่บิโต่ ถง้ได�เกิดแนวค์ดิเริ่�องสำวนขึ้้ �นม�เป็นค์ริั�งแริก  โดยพ่ั �นทีำ�สำวนแบบแริกๆ  
ทีำ�ถ่อกำ�เนิดขึ้้ �น ก็ค่์อสำวนสำำ�หริบัล�่สำตั่วข์ึ้องค์นชั�นสำง้ในองักฤษยคุ์กล�ง เริยีกว�่ English Deer Parks ซึ่้�งมกัจัะอย้่
ใกล�กบัพ่ั �นทีำ�อย้่อ�ศยั และมกัจัะกั�นกำ�แพังหน�ทำ้บ ไม่ว่�จัะเป็นกำ�แพังหินหริ่อกำ�แพังต่�นไม�เพ่ั�อเก็บริกัษ�สำตั่ว ์
ทีำ�จัะถก้ล�่เอ�ไว�ในนั�น ถ่อเป็นพ่ั �นทีำ�สำว่นต่วั (Private Space) สำ ำ�หริบัค์นชั�นสำง้ บ�งแหง่ก็มีก�ริต่กแต่ง่ให�สำวยง�ม  
แต่ก็่ไมไ่ด�เปิดให�ค์นทำั�วไปเขึ้��ไปใช�ง�นได�

สำวนเพ่ั�อก�ริล�่สำตั่วเ์หล�่นี �ค์อ่ยๆ พัฒัน�ขึ้้ �นม�ในเริ่�องก�ริสำริ��งภมิ้ทำศัน ์ (Landscape) ในช่วงศต่วริริษทีำ� 16  
เป็นต่�นม� ทำำ�ให�เกิดทีำ�ดิน (Estate) ทีำ�สำวยง�มม�กขึ้้ �น และใช�เพ่ั�อแสำดงอำ�น�จั ฐ�นะทำ�งก�ริเงิน และสำถ�นะ 
ทำ�งสำงัค์มขึ้องผ้�เป็นเจั��ขึ้อง ทำั�งสำวนแบบองักฤษและสำวนแบบฝริั�งเศสำทีำ�มีก�ริต่กแต่ง่สำวยง�ม จันเม่�อมีปริะช�กริเม่อง 
หน�แน่นม�กเขึ้�� พ่ั �นทีำ�สำวนเหล่�นี �บ�งแห่งทีำ�มีขึ้น�ดใหญ่ม�กเกินกว่�จัะปิดล�อมได�หมดก็เริิ�มมีค์นรุิกลำ�� 
เขึ้��ม�ใช� และค์อ่ยๆ กล�ยเป็นพ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะไปในทีำ�สำดุ
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Garden 
สำวนอีกแบบหน้�ง ค่์อสำวนทีำ�มีขึ้น�ดเลก็กว�่ (Garden) 

แต่่ถ่อได�ว่�เป็นต่�นแบบขึ้องสำวนจัำ�นวนม�กในโลก 
และมีค์ว�มเก่�แก่กว่�สำวนแบบ Park ม�ก โดยมี
ก�ริศ้กษ�ปริะวัต่ิศ�สำต่ริข์ึ้องสำวนแบบนี�เอ�ไว�อย่�ง
ละเอียดในหนังสำ่อช่�อ Brothers Gardeners ขึ้อง  
Andrea Wulf
Botanical Garden 

สำวนแบบทีำ�เริยีกว�่ Garden นั�น มีลกัษณะสำำ�ค์ญัค่์อ
เป็นพ่ั �นทีำ�ทีำ�มีก�ริว�งแปลนเอ�ไว�อย�่งดี โดยมีเป��หม�ย
บ�งอย�่ง  เชน่ เพ่ั�อจัดัแสำดงพ่ัชพัริริณ เพ่ั�อเป็นสำถ�นทีำ� 
ด้แลริักษ�ต่�นไม�และธุริริมช�ต่ิในร้ิปแบบต่่�งๆ  
โดยสำิ�งสำ ำ�ค์ญัทีำ�เกิดขึ้้ �นกบัสำวนปริะเภทำนี �ก็ค่์อ ก�ริค์วบค์มุ 
(Control) ในแทำบทำกุแงม่มุ โดยเฉพั�ะกบัสำวนปริะเภทำ
ทีำ�เริยีกว�่ สำวนพัฤกษศ�สำต่ริ ์(Botanical Garden)

Garden is an exhibit
สำวนและสำวนพัฤกษศ�สำต่ริน์ั�น ถ่อกำ�เนิดม�ด�วย

วิธีุค์ิดแบบเดียวกับพิัพิัธุภัณฑ์ ์ นั�นค่์อเป็นสำวนทีำ�มีไว�
เพ่ั�อเก็บสำะสำมและจััดแสำดงพ่ัชพัริริณ แต่่ทีำ�ม�กกว่�
พิัพิัธุภณัฑ์ท์ำั�วไป ก็ค่์อมีเป��หม�ยทำ�งก�ริศ้กษ�เพ่ั�อ
ขึ้ย�ยพัันธุุ์พ่ัชด�วย สำวนปริะเภทำนี�มีปริะวัต่ิศ�สำต่ริ์
ย�วน�นทีำ�นกัปริะวตั่ิศ�สำต่ริค์์�ดว่�เก่�แก่ทีำ�สำดุ ก็ค่์อ 
สำวนลอยแหง่บ�บิโลน และสำวนอีกจัำ�นวนม�กทีำ�สำริ��งขึ้้ �น 
ในสำมยัขึ้องพัริะเจั��อเลก็ซึ่�นเดอริม์ห�ริ�ช เริ�จัะเหน็ได�ว�่ 
สำวนเหล�่นี �มีเป��หม�ยหล�ยอย�่ง แต่เ่ป��หม�ยสำำ�ค์ญั
ก็ค่์อ ก�ริแสำดงให�เห็นถ้งค์ว�มยิ�งใหญ่ขึ้องเม่องหริ่อ
ดินแดนนั�นๆ ในอันทีำ�จัะเก็บริกัษ�พ่ัชพัริริณห�ย�ก
และลำ��ค์�่ต่�่งๆ โดยมีก�ริออกแบบสำวนทีำ�เป็นริะเบียบ
เริยีบริ�อย เพ่ั�อให�แต่กต่�่งจั�กป่�อย�่งเดน่ชดั
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Private Collection 
ในหนงัสำ่อ Brothers Gardeners ผ้�เขีึ้ยนเล่�ถ้งช่วงเวล�สำำ�ค์ญัใน 

ก�ริก่อกำ�เนิดขึ้องสำวน นั�นค่์อชว่งศต่วริริษทีำ� 18 หลงัจั�กช�วยโุริปเดนิทำ�ง 
ไปถ้งทำวีปใหม่ค่์อทำวีปอเมริิก�แล�ว นักสำะสำมพ่ัชพัริริณช�วอังกฤษ 
ได�ว�่จั��งนกัผจัญภยั นกัเดินทำ�ง และเหล�่ช�วอ�ณ�นิค์ม ให�ต่ริะเวนเก็บ
พันัธุุพ่์ัชต่�่งๆ ทีำ�แปลกต่� ห�ย�ก และอ�จัจัะเลี �ยงย�ก เพ่ั�อนำ�กลบัม� 
ยงัองักฤษ แล�วสำะสำมเอ�ไว�ต่�มสำวนต่�่ง  ๆโดยมีเป��หม�ยหลกัเพ่ั�อก�ริศก้ษ�  
และเป��หม�ยริองเพ่ั�อแสำดงให�เห็นค์ว�มก��วหน��ทำ�งวิทำย�ก�ริ และ
ค์ว�มสำ�ม�ริถในก�ริเก็บริกัษ�พ่ัชพัริริณเหล�่นี � โดยบคุ์ค์ลทีำ�มีสำว่นริว่ม
ในก�ริแสำวงห�และเก็บริกัษ�พ่ัชพัริริณเหล�่นี �ทีำ�มีช่�อเสำยีง อ�ทิำ Benjamin 
Franklin และ Thomas Jefferson ริวมถ้งค์นอ่�นๆ อีกม�ก

สำวนในร้ิปแบบนี� ริวมถง้สำวนพัฤกษศ�สำต่ริใ์นริะยะแริก จัง้เป็นสำวนทีำ�มี 
ลักษณะสำ่วนต่ัวหริ่อเป็น (Private Collection) ม�กกว่�จัะเปิดให�
สำ�ธุ�ริณชนทำั�วไปได�เขึ้��เยี�ยมชม เน่�องจั�กก�ริเปิดให�ค์นทำั�วไปได�ชมอ�จั
สำริ��งค์ว�มเสำยีห�ยให�กบัพ่ัชพัริริณทีำ�เปริ�ะบ�งเหล�่นี �ได� ค์ ำ�ว�่ “สำวน” 
กบัค์ำ�ว�่ “สำ�ธุ�ริณะ” จัง้ยงัไมเ่กิดขึ้้ �น
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ค์ว�มเป็นสำ�ธุ�ริณะเป็นสำิ�งทีำ�อย้่ต่ริงกนัขึ้��มกบั
ค์ว�มเป็นสำ่วนต่วั (Privacy) โดยพ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ
ค่์ออ�ณ�บริิเวณทำั�วไปทีำ�เริ�มีปฏิสำัมพัันธุ์กับผ้�อ่�น  
แต่่พ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะไม่ได�แปลว่�ต่�องปริ�ศจั�ก
เจั��ขึ้องพ่ั �นทีำ� โดยเจั��ขึ้องหริอ่ผ้�ดแ้ลพ่ั �นทีำ�อ�จัเป็นริฐั  
หนว่ยง�นขึ้องริฐั หริอ่แม�แต่เ่อกชนก็ได� เชน่ ในกริณี
ขึ้องพ่ั �นทีำ�แบบ PPPS (Privately Owned Public 
Space) อย่�งเช่นจััตุ่ริัสำกล�งเม่องทีำ� เ กิดขึ้้ �น 
บนพ่ั�นทีำ�ขึ้องศน้ยก์�ริค์�� เป็นต่�น

เม่�อเวล�ผ�่นไป ผ้�ค์นเขึ้��ม�อย้ใ่นเม่องกนัม�กขึ้้ �น  
สำ ำ�น้กสำ�ธุ�ริณะก็เขึ้�มขึ้�นขึ้้ �น จั�กสำวนทำั�งแบบ  
Garden และ Park ทีำ�มีลกัษณะเป็นสำว่นต่วั หล�ยแหง่ 
เริิ�มเปิดให�ค์นทำั�วไปเขึ้��เยี�ยม และเริิ�มมีก�ริก่อสำริ��ง
สำวนเพ่ั�อให�บริิก�ริสำ�ธุ�ริณะโดยต่ริงม�กขึ้้ �น  
โดยสำ่วนใหญ่สำวนสำ�ธุ�ริณะมกัดแ้ลโดยหน่วยก�ริ 
ปกค์ริองสำว่นทำ�องถิ�น เช่น เทำศบ�ล องค์ก์�ริบริหิ�ริ
สำว่นจังัหวดัหริอ่ต่ำ�บล

ในอังกฤษมีก�ริเริียกริ�องพ่ั �นทีำ�สำวนสำ�ธุ�ริณะ 
อย่�งจัริิงจััง  ก่อเ กิดเป็นขึ้บวนก�ริทีำ� เริียกว่� 
People’s Parks Movement ทีำ�เริยีกริ�องให�ปริะช�ชน
สำ�ม�ริถเขึ้��ไปใช�ง�นพ่ั �นทีำ�สำวนต่่�งๆ ในเม่อง  

ทีำ�แต่่เดิมเค์ยด้แลโดยสำถ�บันทำ�งสำังค์มอ่�นๆ ได�  
ทำำ�ให�เกิดเป็น People’s Park ซึ่้�งต่่อม�ได�กล�ย
ม�เป็น Public Parks ในปัจัจัุบัน โดยถ่อกันว่� 
Birkenhead Park ในลเิวอริพ์ัล้ เป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะ
แห่งแริกขึ้องโลกทีำ�สำริ ��งด�วยเงินภ�ษีขึ้องปริะช�ชน  
กล�ยเป็นต่�นแบบให�เกิดสำวนสำ�ธุ�ริณะแพัริห่ล�ย
ไปทำั�วโลก

สำวนสำ�ธุ�ริณะริบัเอ�ร้ิปแบบก�ริจัดัสำวนทำั�งแบบ  
Garden และ Park ม�ปริะยกุต่ใ์ช� เริ�จัะเหน็ได�ว�่  
สำวนสำ�ธุ�ริณะบ�งแหง่มีก�ริออกแบบทีำ�เป็นริะเบียบ
เริยีบริ�อย หริอ่บ�งแหง่ก็มีพ่ั �นทีำ�เก็บริกัษ�พันัธุุไ์ม�ห�ย�ก  
ซึ่้�งเป็นไปต่�มแนวค์ดิขึ้องสำวนแบบสำวนพัฤกษศ�สำต่ริ ์
แต่ค่์ล�ยค์ว�มเค์ริง่ค์ริดัลง ต่�นไม�ทีำ�ปลก้ในสำวนแบบนี� 
อ�จัไมถ่ง้ขึ้ั�นเป็นต่�นไม�ห�ย�ก แต่จ่ัะมีก�ริจัดัแต่ง่โดย
แบง่เป็นหมวดหม้พ่ันัธุุไ์ม�ค์ล��ยกบัสำวนพัฤกษศ�สำต่ริ ์ 
เพ่ั�อให�เกิดก�ริเริียนร้ิ �เกี�ยวกับต่�นไม�ได� และใน 
บ�งแหง่ก็ปลอ่ยพ่ั �นทีำ�บ�งสำว่นให�มีลกัษณะเหม่อนป่� 
โดยเฉพั�ะสำวนขึ้น�ดใหญ่อย่�ง Central Park 
ในนิวยอริก์ เป็นก�ริผสำมผสำ�นริะหว่�งสำวนแบบ  
Garden เขึ้��กบัสำวนแบบ Park ทีำ�ในอดีต่เค์ยใช�เพ่ั�อ
ก�ริล�่สำตั่ว์

ว่าแต่ว่าความืเป็นสาธารณะคืออะไรกันแน่?
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โดยทำั�วไป สำวนสำ�ธุ�ริณะจัะเน�นหนกัเริ่�องกิจักริริมเพ่ั�อก�ริพักัผอ่นหยอ่นใจั (Passive Recreation) 
หริ่อก�ริออกกำ�ลงัก�ย (Active Recreation) เช่น ก�ริวิ�งหริ่อขีึ้�จักัริย�น ซึ่้�งต่�องก�ริก�ริออกแบบ 
ไมใ่ห�ก�รินนัทำน�ก�ริสำองปริะเภทำนี�ขึ้ดัแย�งหริอ่ปะทำะกนั ริวมไปถง้ต่�องออกแบบให�เกิดค์ว�มสำวยง�มด�วย

โดยในไทำย สำวนสำ�ธุ�ริณะแห่งแริกค่์อ สำวนลมุพิันี ทีำ�พัริะบ�ทำสำมเด็จัพัริะมงกุฎเกล��เจั��อย้่หวัฯ  
ริชัก�ลทีำ� 6 ได�พัริะริ�ชทำ�นทีำ�ดนิ 360 ไริ ่ในทำุง่ศ�ล�แดงให�เป็นพ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ เพ่ั�อปริะช�ชนจัะได�ใช�
พักัผอ่นเหม่อนในต่�่งปริะเทำศ

ต่อ่ม�ในภ�ยหลงั เริิ�มเกิดสำวนสำ�ธุ�ริณะอ่�นๆ ต่�มม� เชน่ สำวนธุนบรุิรีิมย ์สำวนสำริ�ญริมย ์แต่ที่ำ�สำ ำ�ค์ญั
ก็ค่์อในวนัทีำ� 20 กมุภ�พันัธุ ์พั.ศ. 2516 พัริะบ�ทำสำมเดจ็ัพัริะบริมชนก�ธิุเบศริฯ หริอ่ในหลวงริชัก�ลทีำ� 9 
ได�พัริะริ�ชทำ�นทำริพััยเ์พ่ั�อสำริ��งสำวนสำ�ธุ�ริณะในกรุิงเทำพัฯ โดยก�ริริถไฟแหง่ปริะเทำศไทำยได�ถว�ยทีำ�ดิน 
ในย่�นจัตุ่จัักริ ก่อเกิดเป็นสำวนจัตุ่จัักริขึ้้ �นม� จันอ�จักล่�วได�ว่� สำวนจัตุ่จัักริ ค่์อจัุดเริิ�มต่�นขึ้อง 
สำวนสำ�ธุ�ริณะสำมยัใหม่ในไทำย และเป็นแริงบนัด�ลใจัให�เกิดสำวนสำ�ธุ�ริณะอ่�นๆ ต่�มม�ทำั�วปริะเทำศ 
เชน่ สำวนหลวง ริ.9 สำวนริมณีน�ถ สำวนเบญจัสำริิ ิหริอ่สำวนเบญจักิต่ ิและอ่�นๆ

ในอดีต่ เริ�อ�จัสำริ��งกริะบวนก�ริเริยีนร้ิ �ในสำวนสำ�ธุ�ริณะในเริ่�องพ่ัชพัริริณเป็นหลกั แต่ใ่นปัจัจับุนั 
สำวนสำ�ธุ�ริณะถก้นำ�ม�ใช�เพ่ั�อก�ริเริยีนร้ิ �ได�ม�กม�ย โดยเฉพั�ะกริะบวนก�ริเริยีนร้ิ �ทีำ�เริยีกว�่ก�ริเริยีนร้ิ � 
แบบลงม่อปฏิบตั่ิ (Active Learning) ทีำ�มีกริะบวนก�ริย่ดหยุ่น มีก�ริปริบัต่วัให�เขึ้��กับพ่ั �นทีำ� และ 
มีก�รินำ�เทำค์โนโลยีต่�่งๆ ม�ใช�ริว่มกบักริะบวนก�ริเริยีนร้ิ �ด�วย

สวนหย่อมื่
ขนาดเล็ก

 (Pocket Park) 

ที่่�มื่พู่ื �นที่่�

ไม่ื่เกนิ 2 ไร่ั 

สวนสาธารัณะ
รัะดบัเมื่อืง 

(Metro Park) 

ที่่�มื่พู่ื �นที่่�มื่ากกว่า 
500 ไร่ัขึ�นไป

สวนสาธารัณะ
รัะดบัย่าน 

(District Park) 

มื่พู่ื�นที่่� 
125-500 ไร่ั 

สวนชุ่มื่ช่น
(Community 

Park) 

มื่พู่ื�นที่่� 
25-125 ไร่ั 

เรียนร้้ในสวน

สวนในละแวกบ�าน 
(Neighborhood

 Park) 

ที่่�มื่พู่ื �นที่่� 
2-25 ไร่ั 

สวนสาธารัณะนั�นสามื่ารัถึแบง่ออกเป็นขนาดตา่งๆ 
ได�หลากหลาย เช่่น
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พื้้�นที่่�สาธารณะ
กำาลัังมื่บที่บาที่สำาคัญ
ในิก็าริสัริ้างก็าริเริียนิริ่้
ให้้เกิ็ดข้ึ้�นิกั็บผู้่้คนิในิเมือง 

โด้ยเฉพื้าะ
สวนสาธารณะที่่�อย้่

ใจกลัางเมืือง 

ก�ริเริยีนร้ิ �ในสำวนสำ�ธุ�ริณะนั�น ทำำ�ให�เกิดค์ว�มร้ิ �ทีำ�แต่กต่�่งไปจั�ก
ก�ริเริยีนร้ิ �แบบมีแบบแผน โดยผ้�เริยีนร้ิ �สำ�ม�ริถเริยีนสำิ�งใหม่ๆ  ได�ใน
สำภ�วะทีำ�ผอ่นค์ล�ยเป็นก�ริเริยีนร้ิ �พัริ�อมกบักริะบวนก�ริสำนัทำน�ก�ริ  
ทำำ�ให�เกิดค์ว�มร้ิ �ฝังลก้แบบทีำ�เริยีกว�่ Tacit Knowledge ทีำ�จัะอย้ใ่น
ต่วัขึ้องผ้�เริยีนร้ิ �ได�ย�วน�น

ในหล�ยสำงัค์มมีก�ริใช�พ่ั �นทีำ�สำวนสำ�ธุ�ริณะและพ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะ
อ่�นๆ เพ่ั�อสำริ��งกริะบวนก�ริเริียนร้ิ �ม�กม�ย ซึ่้�งทำำ�ให�ได�ปริะโยชน์
หล�ยอย�่งทำั�วโลก พ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะกำ�ลงัมีบทำบ�ทำสำำ�ค์ญัในก�ริสำริ��ง
ก�ริเริียนร้ิ �ให�เกิดขึ้้ �นกบัผ้�ค์นในเม่อง โดยเฉพั�ะสำวนสำ�ธุ�ริณะทีำ�อย้่
ใจักล�งเม่อง เน่�องจั�กสำวนสำ�ธุ�ริณะมกัต่ั�งอย้ใ่นพ่ั �นทีำ�ใจักล�งเม่อง 
ปริะช�ชนจัง้เขึ้��ถง้ได�ง่�ย ทำั�งยงัมีปริะวตั่ิศ�สำต่ริที์ำ�เกี�ยวขึ้�องกบัเม่อง
และผ้�ค์น สำ�ม�ริถออกแบบให�เกิดก�ริเริียนร้ิ �ได�หล�ยด��น ต่ั�งแต่่
วิทำย�ศ�สำต่ริ ์ ริะบบนิเวศ พัฤกษศ�สำต่ริ ์ ไปจันถ้งค์ว�มร้ิ �เชิงสำงัค์ม  
วฒันธุริริม ปริะวตั่ิศ�สำต่ริ ์ และกริะชับค์ว�มสำมัพัันธุข์ึ้องผ้�ค์นใน
เม่อง ซึ่้�งทำั�งหมดนี�ก็ค่์อก�ริใช�พ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะเป็นต่วักล�ง (Medium)  
เพ่ั�อถ่�ยทำอดค์ว�มร้ิ �นั�นเอง

สำวนนั�นมีค์ว�มร้ิ �อย้แ่ล�ว แต่ก่�ริสำริ��งกริะบวนก�ริเริยีนร้ิ �ให�เกิดขึ้้ �น 
ในสำวน ริวมถ้งก�ริกริะตุ่�นค์ว�มใฝ่ร้ิ �ให�เกิดขึ้้ �นกับปริะช�ชนทำั�วไป  
เป็นอีกด��นหน้�งขึ้องก�ริสำริ��งสำวนให�เป็นพ่ั �นทีำ�แห่งก�ริเริียนร้ิ �  
ซึ่้�งจัะทำำ�ให�เม่องทีำ�เริ�อย้เ่ต่ม็ไปด�วยบริริย�ก�ศขึ้องก�ริเริยีนร้ิ � อนัเป็น
ริ�กฐ�นสำำ�ค์ญัในก�ริสำริ��งสำริริค์ส์ำงัค์มในทำกุๆ ด��นต่อ่ไป
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สำารวจตััวเลขกัารขยายตััวของพื้้�นที่่�ส่เขียวในกัรุงเที่พื้ฯ 
เที่่ยบกัับปอดในเมืืองใหญ่่อ่กัหลายแห่งที่ั�วโลกั  

แค่ไหน

กรุงเที่พื้ฯ

เมืื�อเที่่ยบกับพื้้�นที่่�สาธารณะในโลัก

ความห้นิาแนิ่นิ
ขึ้องพ้�นิที่่�สั่เขึ้ียวในิเมืองแที่มปา 

ริัฐฟล้อริิดา สัห้ริัฐอเมริิก็า 
ที่่�ถืือว่าสั่งที่่�สัุดในิโล้ก็

สหรัฐ
อเมืริกา

36.1%

ท่ี่�มา : www.urbancreature.co/city-tales-park

ที่�ม
า 

: W
or

ld
 E

co
no

m
ic

 F
or

um
 (W

EF
)

ติ่อ2.5
ไร่

ประชากร

800
คน

ติ่อ25
ไร่

ประชากร

1,000
คน

พื้้�นที่่�ส่เขียวในประเที่ศต่างๆ

พ้�นิที่่�สัำาห้ริับพื้ักผ่อนหย่อนใจ

พ้�นิที่่�สนามืเลั่นก่ฬาแลัะสนามืเด้็กเลั่น
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13.2 
ตร.มื./คน

ที่�ม
า 

: t
he

ur
ba

ni
s.

co
m

ที่�ม
า 

: w
w

w
.th

eu
rb

an
is

.c
om

/e
nv

iro
nm

en
t

305 

ลั้านด้อลัลัาร ์

พื้้�นที่่�ส่เขียว
ในิก็ริุงปาริีสั

ก็ริะเบื�องที่่�ถื่ก็ริ้�อที่ิ�ง ก็ริะเบื�องที่่�ถื่ก็ริ้�อที่ิ�ง

330 

แห่ง

ฝรั�งเศส

สิงคโปร์

47,942
แผ่น 

ในิเมืืองรอตเตอร์ด้ัมื

46,484
แผ่น 

ในิเมืืองอัมืสเตอร์ด้ัมื

ปี 2564 
ก็าริแข่งกันร่�อกระเบื�อง
ในิสัวนิสัาธาริณะที่ิ�งเพ้�อ
แที่นิที่่�ด้วยก็าริปล้่ก็ติ้นิไม้

เนเธอร์ 
แลันด้์

สัวนิสัาธาริณะพ้�นิที่่�สั่เขึ้ียว
ติ่อจำานิวนิปริะชาก็ริ

56
ตร.มื./คน

1.4
ลั้านต้น

ติ้นิไม้

พ้�นิที่่�สั่เขึ้ียว

10,000
ไร่

งบประมืาณในการเปลั่�ยน 
ถนนช็องเซ็ลั่เซ็ให้้ก็ล้ายเป็นิ
สัวนิแล้ะพ้�นิที่่�สั่เขึ้ียวขึ้นิาด
ให้ญ่่พิเศษก็ล้างก็ริุงปาริีสั
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ที่�ม
า 

: w
w

w
.u

sw
itc

h.
co

m
/g
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/s
tu

di
es

/b
ea

ut
ifu

l-g
re

en
-s

pa
ce

s

สวนสาธารณะที่่�ถ้กติด้                          10 #แฮชแที่็ก
มืากที่่�สุด้ ในิ

Central Park
นิิวยอริ์ก็ 

4.87แสน
#แฮชแที่็ก็

Golden Gate Park 
ซานิฟริานิซิสัโก็

 3.24 แสน
#แฮชแที่็ก็

Parque del Retiro 
มาดริิด

2.36 ลั้าน 
#แฮชแที่็ก็

Hyde Park
ล้อนิดอนิ

 3.17 แสน
#แฮชแที่็ก็

Bosque de
Chapultepec เม็ก็ซิโก็ซิต่ิ

7.5 แสน
#แฮชแที่็ก็

Hangang Park
โซล้

3.71 แสน
#แฮชแที่็ก็

Parque Ibirapuera 
เซาเปาล้่

4.9 แสน 
#แฮชแที่็ก็

Griffith Park
ล้อสัแอนิเจล้ิสั

3.51 แสน
#แฮชแที่็ก็

Shinjuku Gyoen 
National Garden โติเก็่ยว

54,253 
#แฮชแที่็ก็

สวนลัุมืพื้่น่ 
ก็ริุงเที่พฯ

32

4.31 แสน
#แฮชแที่็ก็

Park Guell
บาริ์เซโล้นิา

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8

7.96 ลั้าน 
#แฮชแที่็ก็
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พื้้�นที่่�ส่เขียวในกรุงเที่พื้ฯ

ที่�ม
า 

: w
w

w
.u

rb
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สัริ้างสัวนิลุ้มพินิ่ 
สัวนิสัาธาริณะแห้่งแริก็ขึ้องไที่ย

พ้�นิที่่�สั่เขึ้ียวติ่อจำานิวนิ
ปริะชาก็ริในิก็ริุงเที่พฯ

7.49
ตร.มื./คน 

7 สวนสาธารณะ 
ที่่�ใหญ่ที่่�สุด้ในกรุงเที่พื้ฯ

สัวนิห้ล้วง ริ.9 500 ไริ่

สัวนิวชิริเบญ่จที่ัศ 375 ไริ่

สัวนิลุ้มพินิ่ 360 ไริ่

สัวนิเสัริีไที่ย 350 ไริ่

สัวนิสัมเด็จพริะนิางเจ้าสัิริิก็ิติิ�ฯ 196 ไริ่

สัวนิจติุจัก็ริ 155 ไริ่

สัวนิเบญ่จก็ิติิ 450 ไริ่

1

2

3

4

5

6

7

ติ่อ

1.8
ไร่

ประชากร

1,000
คน

เป้าห้มายในิก็าริก็ำาห้นิดพื้้�นที่่�พื้ักผ่อน
โด้ยรวมืขึ้องก็ริุงเที่พฯ

ติ่อ10
ไร่

ประชากร

1,000
คน

พ้�นิที่่�พื้ักผ่อนขึ้องปริะชาก็ริ
ในิก็ริุงเที่พฯ ปัจจุบันิ

เที่่ยบเที่่าสวนลัุมืพื้่น่
ประมืาณ 2 สวน

พื้้�นที่่�ใตั้ที่างด่วน
ในกัรุงเที่พื้ฯ ที่่�มื่
กัารใช้้ประโยช้น์

เป็นพื้้�นที่่�ว่าง
ไมื่มื่กัารพื้ัฒนา

พื้.ศ.

2468

หากัมื่กัารพื้ัฒนาพื้้�นที่่�ใตั้ที่างด่วนในกัรุงเที่พื้ฯ

3.9  ไร่ 

พ้�นิที่่�สั่เขึ้ียว
ที่่�จะเพิ�มขึ้้�นิ

14.7 ไร่ 

พ้�นิที่่�นิันิที่นิาก็าริ
ที่่�จะเพิ�มขึ้้�นิ

ซ่�งม่ก็าริสัริ้างสัวนิสัาธาริณะ
เล้่ยบคล้องแห้่งแริก็ขึ้องไที่ย

คลัองช่องนนที่รี

1,577 ไร่
คือ พ้�นิที่่�ใติ้ที่างด่วนิ

ในิก็ริุงเที่พฯ 

40%

ท่ี่�มา : th.m.wikipedia.org/wiki/รายช่ื่�อสวนสาธารณะในกรุงเที่พมหานคร

พ้�นิที่่�สั่เขึ้ียว
ติ่อจำานิวนิ
ปริะชาก็ริ

9
ตร.มื./คน

โดยองค์ก็าริ
อนิามัยโล้ก็ 
(WHO)     . 

60%
กิโลัเมืตร 
เมืตร 15

9ยาว
กว้าง
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แผนก�ริก็ค่์อ สำวนป่�แห่งนี �จัะต่�องค์่อยๆ ผลัดเปลี�ยนไปทีำละนิด  
เริิ�มต่�นด�วยก�ริปล้กต่�นสำนแดงและสำนดำ�ก่อนเพ่ั�อให�เป็นต่�นไม�หลักให� 
ริม่เง�แก่ต่�นไม�ริอง เชน่ สำนซึ่ะวะริะ สำนไซึ่เปริสำ และสำนซีึ่ด�ริ ์โดยว�งแผน
เอ�ไว�ว�่ สำนแดงและสำนดำ�จัะมีอ�ยรุิ�ว 50 ปี จั�กนั�นก็จัะค์อ่ยๆ ห�ยไป  
ทำั�งป่�จัะกล�ยเป็นสำนต่่�งๆ ย�วน�นอีก 50 ปี ซึ่้�งก็ค่์อยคุ์สำมยัปัจัจับุนันี �
แล�วจั�กนี�ป่�ก็จัะเขึ้��สำ้ร่ิะยะทีำ�สำ�ม ค่์อต่�นไม�ย่นต่�นทีำ�มีใบกว��ง เชน่ ต่�นโอ๊ก  
ต่�นก�ริบร้ิ และต่�นไม�อ่�นๆ ทีำ�เป็นไม�พันัธุุพ่์ั �นเม่อง ซึ่้�งจัะมีลกัษณะเป็นป่�
โดยสำมบร้ิณ ์โดยเฉพั�ะในทำ�งริะบบนิเวศ แต่มี่ค์ว�มงดง�มเหม�ะสำมกบัเม่อง

ภ�พัทีำ�จัะเกิดขึ้้ �นอย่�งยั�งย่นต่ลอดไปก็ค่์อ ป่�ทีำ�มีต่�นไม�ใบเขีึ้ยวต่ลอดปี  
โดยมีต่�นโอ๊กและก�ริบ้ริเป็นไม�เด่นขึ้องป่�ทีำ�จัะทำำ�ให�ลดค์่�ด้แลลงได�
มห�ศ�ล เน่�องจั�กป่�เหล�่นี �มีริะบบนิเวศทีำ�สำมบร้ิณแ์บบในต่วัเอง

สำวนป่�เมจิัจั้งเป็นต่�นแบบขึ้องสำวนป่�ในเม่องทีำ�ทำริงค์ณุค์่� เน่�องจั�ก 
มีก�ริลงทำนุทำั�งค์ว�มค์ิด ค์ว�มร้ิ � ทำนุทำริพััย ์มีปริะช�ชนริว่มกนับริจิั�ค์ต่�นไม�  
แต่ที่ำ�สำ ำ�ค์ญัทีำ�สำดุ ก็ค่์อค์ว�มใจัเยน็ค์อ่ยๆ เฝ��ริอค์อยริะยะเวล�ให�ป่�เต่บิโต่
สำมบร้ิณก์ล�ยเป็นป่�ทีำ�ยั�งย่นในทีำ�สำดุ

ค์นทำั�วไปมักมีภ�พัจัำ�ขึ้องสำวนสำ�ธุ�ริณะว่�เป็นสำวนทีำ�มีก�ริจััดเริียงต่�นไม�เป็น
ริะเบียบ ไมเ่หม่อนป่�ทีำ�มีอย้ต่่�มธุริริมช�ต่ิทีำ�มกัริกเริ่ �อรุิงริงั

แต่ค่์ณุร้ิ �ไหมว�่ก�ริสำริ��งสำวนให�เหม่อนป่� หริอ่ทีำ�เริ�เริยีกว�่ Forest Park นั�นเป็น
สำิ�งทีำ�ย�กเย็นยิ�งกว�่ก�ริสำริ��งสำวนสำวยๆ เป็นริะเบียบเริยีบริ�อยเสำียอีก

ต่วัอย่�งขึ้องสำวนป่�ทีำ�ค์นทำั�งโลกยกย่องช่�นชมก็ค่์อ สำวนป่�เมจิั (Meiji Shrine  
Forest) ทีำ�ล�อมริอบศ�ลเจั��เมจิัใจักล�งกรุิงโต่เกียวนั�นเอง

ทีำ�นี�อย้ใ่กล�ย�่นฮ�ริ�จัก้ ุอนัเป็นย�่นก�ริค์��สำำ�ค์ญั เกิดขึ้้ �นหลงัจั�กพัริะจักัริพัริริดเิมจิั
สำวริริค์ต่ จัง้มีก�ริสำริ��งศ�ลเจั��ชินโต่ไว�ในกรุิงโต่เกียวเพ่ั�อริะลก้ถง้พัริะมห�กรุิณ�ธิุค์ณุ  
แต่่โดยธุริริมเนียมแล�ว ศ�ลเจั��สำำ�ค์ญัในญี�ปุ่ นจัะไม่อย้่โดดเดี�ยว ทำว่�ต่�องมี "ป่�"  
ม�ล�อมไว�

สำวนป่�แหง่นี �จัง้เกิดขึ้้ �นเม่�อริ�ว 100 ปีทีำ�แล�ว โดยมีก�ริว�งแผนย�วน�นถง้ 150 ปี  
มีก�ริปลก้ต่�นไม�ถง้กว�่แสำนต่�น หล�กหล�ยพ่ัชพันัธุุ ์แต่ไ่มใ่ชน่ก้จัะปลก้ป่�ก็ปลก้ได�เลย  
ทำว่�ต่�องมีก�ริทำำ�ง�นขึ้องผ้�เชี�ยวช�ญด��นป่�ไม� ทำั�งในด��นพัฤกษศ�สำต่ริแ์ละ 
ภมิ้สำถ�ปัต่ยม์�ทำำ�ง�นริว่มกนั

OPINION
เมืื�อสวนเป็นมืากกว่าสวน
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“
สำาคัญที่่�สุด้

ก็คือความืใจเย็น
ค่อยๆ เฝ้ารอคอย

ระยะเวลัาให้
ป่าเติบโตสมืบ้รณ์

กลัายเป็น
ป่าที่่�ยั�งยืนในที่่�สุด้

”
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สำวนป่�เบญจักิต่ิใจักล�งกรุิงเทำพัฯ ก็เกิดขึ้้ �นด�วย
แนวค์ิดนี �เชน่เดียวกนั OKMD ริว่มกบักรุิงเทำพัมห�นค์ริ  
The Cloud และม้ลนิธิุโลกสำีเขีึ้ยว จััดกิจักริริมเพ่ั�อ 
เริียนร้ิ �สำวน เริียกว่� Learning in the Park ขึ้้ �นม�  
เพ่ั�อเชิญชวนปริะช�ชนทำั�วไปเขึ้��เริยีนร้ิ �ถง้ลกัษณะพิัเศษ
ขึ้องสำวนป่�เบญจักิต่ิ สำวนใหม่ใจักล�งเม่อง ทีำ� ถ่อ 
กำ�เนิดขึ้้ �นจั�กแนวค์ิดก�ริออกแบบขึ้องอ�ศริมศิลป์  
ในอนัทีำ�จัะสำริ��งสำวนป่�ค์ล��ยค์ลง้กบัก�ริสำริ��งสำวนป่�เมจิั

ในบทำค์ว�มเริ่�อง "พ่ั �นทีำ�ชุ่มนำ��+ฝน" โดยเมธิุริ�  
เกษมสำันต่ ์ ทีำ�เผยแพัริ่ในเว็บไซึ่ต่ ์ The Cloud ยิ�งยง  
ปณุโณปถมัภ ์ ต่วัแทำนสำถ�ปนิกจั�กสำถ�บนัอ�ศริมศิลป์  
เล�่ถง้แนวค์ดิในก�ริออกแบบสำวนป่�แหง่นี �เอ�ไว�ว�่

“ก่อนออกแบบทีำมเริ�ค์ุยกันว่�สำวนป่�จัะตี่ค์ว�ม
อย�่งไริได�บ��ง ซึ่้�งในค์ว�มริบัร้ิ �ขึ้องเริ� สำวนป่�ค่์อต่�นไม�
ต่�องอย้ไ่ด�ด�วยต่วัเอง ไมต่่�องริดนำ�� เติ่บโต่ต่�มธุริริมช�ติ่"

“ในวนัทีำ�เริ�ม�เดนิสำำ�ริวจัพ่ั �นทีำ� จั ำ�ได�เลยว�่ริะดบันำ��
ในบ่อใหญ่ต่ำ��จันเห็นก�นบ่อ เพัริ�ะถ้กด้งม�ริดต่�นไม� 
ในสำวน ทำำ�ให�เริ�ค์ิดได�ว่� ต่่อให�เป็นสำวนป่�ทีำ�ต่�นไม� 
อย้่เองได� แต่่ช่วงแริกๆ ทีำ�ต่�นยงัเล็กอย้่ เริ�ก็ต่�องช่วย
ริดนำ�� แล�วจัะเอ�นำ��จั�กไหน ก็เลยคิ์ดได�ว่�ป่�จัริิงๆ 
ไมใ่ชต่่�นไม�อย�่งเดียว แต่ค่่์อนำ��ด�วย”

แนวค์ดินี �น ำ�ทำ�งเริ�ย�อนกลบัไปสำ้ก่รุิงเทำพัฯ ในแบบทีำ�
กรุิงเทำพัฯ เค์ยเป็นจัริงิๆ นั�นค่์อ เป็นพ่ั �นทีำ�ชุม่นำ�� (Wetland)  
อันเป็นดินแดนทีำ�เกิดจั�กก�ริทำับถมขึ้องดินต่ะกอนทีำ�
แมน่ำ��เจั��พัริะย�พัดัพั�ม� ดนิแดนแถบนี�ไมใ่ชที่ำ�ริ�บสำง้  
ไม่ใช่ทีำ�ภเ้ขึ้� แต่่เป็นทีำ�ริ�บทีำ�มีนำ��ล�นทำ�นเอ่อเป็นปริะจัำ�
ในทำกุๆ ปี ต่�มแต่ว่�่ปีไหนนำ��จัะม�กหริอ่น�อยต่�่งกนัไป  
ลกัษณะทำ�งภ้มิปริะเทำศและภ้มิอ�ก�ศจั้งเป็นต่วัก�ริ
กำ�หนดพ่ัชพัริริณ แล�วพ่ัชพัริริณก็ไปกำ�หนดสำริริพัชีวิต่
อีกต่อ่หน้�ง

ทำุกวันนี �เวล�ทีำ�เริ�มองด้กรุิงเทำพัฯ เริ�แทำบมอง 
ไม่เห็นถ้งเน่ �อดินทีำ�แทำ�จัริิงดั�งเดิมเลย เพัริ�ะกรุิงเทำพัฯ  
ถก้ปล้�ดไปด�วยพ่ั �นค์อนกริตี่แทำบทำกุต่�ริ�งนิ �วไปหมดแล�ว  
แต่่สำวนป่�เบญจักิต่ิ ค่์อพ่ั �นทีำ� เ ปิดขึ้น�ดใหญ่ทีำ�อย้ ่
ใจักล�งเม่อง ทำำ�ให�เริ�สำ�ม�ริถเริียนร้ิ �ได�ถ้งดินแดน 
บ��นเกิดขึ้องเริ�อย�่งลก้ซึ่้ �งได�ในหล�ยมิต่ิ

สำวนแหง่นี �เดมิทีำเค์ยอย้ใ่นก�ริดแ้ลขึ้องโริงง�นย�สำบ้  
แต่่ในปี พั.ศ. 2535 ค์ณะริัฐมนต่ริีมีมต่ิให�ย��ย
โริงง�นย�สำบ้ออกจั�กพ่ั�นทีำ�เพ่ั�อเปลี�ยนผ่นดิน 450 ไริ ่
ให�กล�ยเป็นพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวขึ้องเม่อง

สำ�มสำิบปีทีำ�ผ่�นม� พ่ั �นทีำ�แห่งนี �ค์่อยๆ เติ่บโต่และ
พัฒัน�ขึ้้ �นต่�มลำ�ดบั ต่วัโริงง�นค์อ่ยๆ ทำยอยปิดต่วัลง  
เกิดสำริะนำ��ขึ้น�ดใหญ่ขึ้��งศ้นยป์ริะชุมแห่งช�ต่ิสำิริิกิต่ิ�  

“

และสำวนเบญจักิต่ิในริะยะทีำ� 1 ทีำ�ยังมีลักษณะเป็น 
สำวนต่�มร้ิปแบบดั�งเดมิอย้่

สำวนในร้ิปแบบดั�งเดิมนั�นมีต่�นเค์��ม�จั�กสำวน
แบบองักฤษ ซึ่้�ง Andrea Wulf เล่�เอ�ไว�ในหนังสำ่อ  
The Brother Gardeners ว�่สำวนแบบนี�เริิ�มหยั�งริ�กลก้
จัริงิๆ ในชว่งหลงัค์�นพับทำวีปอเมริกิ�แล�วและค์นองักฤษ
ใช�ก�ริเดินเริ่อต่ริะเวนไปทำั�วโลกจันกล�ยเป็นจักัริวริริดิ
ยิ�งใหญ่ทีำ�พัริะอ�ทิำต่ย์ไม่เค์ยต่กดิน ค์ว�มยิ�งใหญ่ 
ขึ้องอังกฤษทำำ�ให�ค์นอังกฤษสำ�ม�ริถเก็บริวบริวม
พ่ัชพัันธุุ์สำิ�งมีชีวิต่ต่่�งๆ นำ�ม�ริวมไว�บนเก�ะอังกฤษ 
ได�ม�กม�ยมห�ศ�ล ริวมทำั�งมีก�ริแขึ้่งขึ้นักนัว�่จั��งค์น
ให�เสำ�ะห�พ่ัชพัริริณแปลกๆ ม� องักฤษจั้งกล�ยเป็น
ดินแดนทีำ�เต่็มไปด�วยพัริริณไม� โดยเฉพั�ะไม�ดอกและ
ไม�ทีำ�ให�นำ��หว�น หนังสำ่อ The Brother Gardeners  
เล่�ถ้งช่วงเวล�หัวเลี �ยวหัวต่่อทีำ�ทำ ำ�ให�อังกฤษกล�ย 
ม�เป็น A Nation of Gardeners ทีำ�ใค์ริๆ ก็ลกุขึ้้ �นม� 
ทำำ�สำวนกัน และทีำ�สำุดก็สำ่งผลให�สำวนแบบอังกฤษ 
กล�ยเป็นสำวนต่�นแบบขึ้้ �นม�

เ ดิ ม ทีำ เ ดี ย ว เ ก � ะ อั ง ก ฤ ษ ไ ม่ ไ ด� มี 
ค์ว�มหล�กหล�ยทำ�งชีวภ�พัม�กเทำ่�ไริ  
แต่เ่ม่�อมีก�ริริวบริวมพ่ัชพัริริณต่�่งๆ  เขึ้��ม�ไว� 
บนเก�ะ ก็เกิดค์ว�มหล�กหล�ยทำ�งชีวภ�พั 
ในสำวนม�กขึ้้ �นมห�ศ�ล Jennifer Owen  
ซึ่้�งเป็นอ�จั�ริย์สำอนนิเวศวิทำย� เค์ยสำำ�ริวจั 
สำวนหลงับ��นขึ้องต่วัเองในองักฤษ และพับว่�
สำวนหลงับ��นขึ้องเธุอมีค์ว�มหล�กหล�ยขึ้อง
สำ�ยพันัธุุผี์เสำ่ �อม�กกว�่ในแอฟริกิ�เสำียอีก ทำั�งทีำ�
โดยทำฤษฎีแล�ว แอฟริกิ�ทีำ�เป็นปริะเทำศเขึ้ต่ริ�อน  
ค์วริจัะมีค์ว�มหล�กหล�ยขึ้องผีเสำ่ �อม�กกว่� 
ทีำ�เป็นอย่�งนั�น เธุอต่ั�งสำมมตุ่ิฐ�นว่�เป็นเพัริ�ะ 
ก�ริริวบริวมพันัธุุพ่์ัชต่่�งๆ เขึ้��ไว�ด�วยกนันี�เอง  
ทีำ�ค์่อยๆ ด้งด้ดสำัต่ว์และแมลงเขึ้��ม� ทำำ�ให� 
ค์ว�มหล�กหล�ยทำ�งชีวภ�พับนเก�ะองักฤษ
ชุมนุมอย้่ใน "สำวน" ม�กกว่�อย้่ในสำภ�พั
ธุริริมช�ต่ิ

นั�นค่์อสำวนในร้ิปแบบดั�งเดิม แต่่ห�กเป็น  
"สำวนป่�" ค์�ดกนัว่�จัะยิ�งมีค์ว�มหล�กหล�ย
ทำ�งชีวภ�พัให�ศก้ษ�ม�กขึ้้ �นไปอีก
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สำวนป่�เบญจักิต่มีิจัดุเดน่อย้ต่่ริงบอ่นำ��และเนินสำง้ต่ำ��
ทีำ�มีดนิพัน้ขึ้้ �นม�ค์ล��ยเก�ะกริะจัดักริะจั�ย ทีำมออกแบบ
เริียกว่�หลมุขึ้นมค์ริกซึ่้�งเป็นก�ริเลียนแบบก�ริยกริอ่ง 
สำวนสำมยัก่อน ต่�นไม�ทีำ�อย้บ่นมน้ดนิจัะได�ไมถ่ก้นำ��ทำว่มบอ่ยๆ  
จันไมแ่ขึ้็งแริง ทำั�งยงัชว่ยให�ดแ้ลดนิได�ง�่ยขึ้้ �นอีกด�วย

ทีำ�สำ ำ�ค์ญัก็ค่์อ มีก�ริค์ดัเลอ่กพัริริณไม�ต่�่งๆ  อย�่งดี เชน่
ห�กเป็นเนินสำง้ก็จัะปลก้ต่�นไม�ทีำ�ริ�กไม่ต่�องก�รินำ��ม�ก  
สำว่นทีำ�ต่ ำ��จัะเป็นต่�นไม�ทีำ�ชอบนำ�� เชน่ มะกอกนำ�� ผกับุ�งไทำย  
ค์ล��นำ�� และอ่�นๆ อีกสำ�ริพัดั โดยต่�นไม�ทีำ�น ำ�ม�ปลก้ใหม่
ในสำวนมีม�กถ้ง 347 ชนิด ริวมจัำ�นวนแล�วม�กกว่�  
8,000 ต่�น

ผ้�ทีำ�ม�เป็นทีำ�ปริก้ษ�ในก�ริปลก้ต่�นไม� มีทำั�งอ�จั�ริย์
จัุลพัริ นันทำพั�นิช สำถ�ปนิกผ้�เชี�ยวช�ญด��นสำวนป่�
อ�จั�ริยม์ณฑ์�ทิำพัย ์ โสำมมีชัย จั�กค์ณะวนศ�สำต่ริ ์ 
มห�วิทำย�ลยัเกษต่ริศ�สำต่ริ ์และ อ�จั�ริยบ์ญุฤทำธิุ� ภร้ิยิ�กริ  
ผ้�เชี�ยวช�ญก�ริเพั�ะไม�ป่�ห�ย�ก

ห�กใค์ริได�เดินเล่นในสำวนป่�เบญจักิต่ิอ�จัได�ยิน
เสำียงขึ้องเขีึ้ยดบัวทีำ�ห�ฟังได�ไม่ง่�ยนักในเม่องใหญ่  
แต่เ่ขีึ้ยดชนิดนี�ม�อ�ศยัอย้ใ่นสำวนแหง่นี � ไมใ่ชแ่ค์เ่พัริ�ะ 
มีใบบวัและบ่อนำ��เทำ่�นั�น แต่่เพัริ�ะมีก�ริดแ้ลริกัษ�ให�
ขึ้อบบอ่มีลกัษณะเป็นต่ลิ�งทีำ�เหม�ะกบัก�ริอนบุ�ลสำตั่ว ์
และขึ้้ �นลงจั�กนำ��ได�ด�วย ห�กบ่อมีลักษณะทีำ�ชัน  
สำตั่วจ์ัะขึ้้ �นลงจั�กนำ��ไม่ได� สำุดทำ��ยก็อย้่ไม่ริอด ไม่ใช ่
เพีัยงเขีึ้ยดบวัเทำ�่นั�น แต่ร่ิวมไปถง้เต่�่และสำตั่วอ่์�นๆ ด�วย

ดริ. นณณ์ ผ�ณิต่วงศ ์ ผ้�เชี�ยวช�ญเริ่�องสำัต่วน์ ำ�� 
ทีำ�ม�ริว่มให�ค์ว�มร้ิ �เล�่ไว�ในบทำค์ว�มขึ้อง The Cloud ว�่

“ลองน้กย�อนไปสำมัยทีำ�เริ�เริียนวิทำย�ศ�สำต่ริเ์ริ่�อง 
ห่วงโซึ่อ่�ห�ริ พ่ัชค่์อจัดุเริิ�มต่�น ดงันั�น พ่ั �นทีำ�ช�ยนำ��ค่์อ
หัวใจัสำำ�ค์ัญทีำ�สำ่งถ่�ยแริ่ธุ�ตุ่จั�กดินทีำ�มีม�กกว่�สำ้่น ำ�� 
ซึ่้�งมีน�อยกว่� พัอมีพ่ัชในนำ��ก็จัะมีสำิ�งเล็กๆ ต่�มม�  
มีปล� กุ�ง หอยทีำ� กินพ่ัชเป็นอ�ห�ริ แต่่ถ��ขึ้อบบ่อ 
เป็นป้น พ่ัชก็ขึ้้ �นไม่ได� พัอไม่มีพ่ัชทีำ�เป็นผ้�ผลิต่เริิ�มต่�น 
ริะบบนิเวศก็ไมส่ำมบร้ิณ”์

“หล�ยค์นเขึ้��ใจัผิดว่�ก�ริฟ่� นฟ้แหล่งนำ��ค่์อต่�อง 
ขึ้ดุบอ่นำ��ลก้ๆ ให�มีนำ��ม�กๆ จัะได�มีปล�ม�ก แต่จ่ัริงิๆ  
แล�วไม่ ใช่  ริะบบนิเวศทีำ� สำมบ้ริณ์ค่์อริะบบนิเวศ 
ทีำ�มีทำั�งนำ��ต่่ �นและนำ��ลก้อย้ร่ิว่มกนั เพัริ�ะปล�แต่ล่ะชนิด 
ก็จัะชอบค์ว�มลก้ทีำ�ต่�่งกนั บ�งชนิดชอบอย้น่ ำ��ต่่ �นต่ลอด  
บ�งชนิดเลก็ๆ อย้น่ ำ��ต่่ �น พัอโต่ก็ไปนำ��ลก้ ถ��เริ�เค์ยไป 
พ่ั �นทีำ�ชุ่มนำ��ธุริริมช�ต่ิอย่�งบ้งบอริะเพั็ด จัะเห็นว่� 
ช�วบ��นทีำ�ย่นในนำ��ออกไปต่ั�งไกลเนี�ย นำ��ก็ยงัแค์เ่อว”

ลักษณะสำำ�ค์ัญขึ้องกรุิง เทำพัฯ สำมัย ก่อน ค่์อ 
ก�ริเป็น "ทำุง่นำ��ทำว่ม" ทำำ�ให�เกิดริะบบนิเวศทีำ�เปลี�ยนแปลง
ไปต่�มฤดก้�ล ในฤดน้ำ��หล�ก พ่ัชทีำ�ถก้นำ��ทำ่วมจัะเริิ�ม 
เน�่เป่�อย กล�ยเป็นอ�ห�ริขึ้องสำตั่วเ์ลก็ๆ แล�วกล�ยม�
เป็นอ�ห�ริขึ้องปล�อีกทีำหน้�ง ก�ริพัด้ว่� "ในนำ��มีปล�"  
จั้งเกี�ยวพันักับริะบบนิเวศดั�งเดิมขึ้องกรุิงเทำพัฯ อย่�ง
ลก้ซึ่้ �ง

“พ่ั �นทีำ�ริ�บลุม่แมน่ำ��ภ�ค์กล�งขึ้องเริ�ย�วไปถง้เก่อบ
นค์ริสำวริริค์”์ ดริ. นณณเ์ล่� “กรุิงเทำพัฯ เค์ยยิ�งใหญ่ 
ขึ้น�ดมีกว�งชนิดเดียวในโลกทีำ�พับทีำ�นี�เทำ่�นั�น แล�วก็
เป็นกว�งทีำ�เขึ้�สำวยทีำ�สำดุ ซึ่้�งก็ค่์อสำมนั”



สำวนป่�เบญจักิต่ิไม่ได�มีเพีัยงสำวนเทำ่�นั�น แต่่ยังมีอ�ค์�ริขึ้น�ดใหญ่  
พ่ั �นทีำ�ม�กถง้ 40,000 ต่�ริ�งเมต่ริ ทีำ�เต่ริยีมก�ริเอ�ไว�เพ่ั�อเปิดเป็นแหลง่เริยีนร้ิ � 
แห่งใหม่ให�ช�วกรุิงเทำพัฯ อ�ค์�ริแห่งนี �ค่์อโริงง�นย�สำ้บเดิมทีำ�ได�ริับ 
ก�ริปริับปรุิงให�เ ช่�อมโยงกับสำวน มีก�ริเปิดหลังค์�ต่ริงกล�งออก  
สำริ��งสำวนแทำริกไว�ด��นใน มีก�ริเปิดกำ�แพังด��นขึ้��ง และทีำ�สำ ำ�ค์ญัได�เช่�อมโยง 
ทำ�งเดนิลอยฟ��เขึ้��ม�ในต่วัอ�ค์�ริโดยต่ริง โดยมีโค์ริงก�ริสำริ��งพิัพิัธุภณัฑ์์
สำวนป่�เบญจักิต่ิขึ้้ �นทีำ� นี�  ทำั�งเพ่ั�อเฉลิมพัริะเกียริต่ิสำมเด็จัพัริะน�งเจั��
สำิริิ กิต่ิ�  พัริะบริมริ�ชินีน�ถ พัริะบริมริ�ชชนนีพัันปีหลวง ซึ่้�งเค์ยมี 
พัริะริ�ชดำ�ริสัำเม่�อวนัทีำ� 20 ธุนัว�ค์ม พั.ศ. 2525 ณ บ��นถำ��ค์ิ �ว อ ำ�เภอลอ่งด�ว  
จัังหวัดสำกลนค์ริว่� “พัริะเจั��อย้่หัวเป็นนำ�� ฉันจัะเป็นป่� ป่�ทีำ�ถว�ย 
ค์ว�มจังริกัภกัดีต่อ่นำ�� พัริะเจั��อย้ห่วัสำริ��งอ�่งเก็บนำ�� ฉนัจัะสำริ��งป่�” จัง้เป็น 
ก�ริเริียนร้ิ �ถ้งริะบบนิเวศอนัซึ่บัซึ่�อน พัริ�อมกบัเดินต่�มริอยพัริะยคุ์ลบ�ทำ
โดยแทำ�

สำวนป่�เบญจักิต่จิัง้ไมไ่ด�เป็นสำวนในแบบทีำ�เริ�ค์ุ�นเค์ย แต่เ่ป็นสำวนแบบใหม ่ 
ทีำ�เต่็มไปด�วยเน่ �อห�และกริะบวนก�ริเริียนร้ิ � ในริะยะแริกสำวนนี�ต่�องก�ริ 
ก�ริดแ้ลจัดัก�ริอย่�งเขึ้��ใจัจั้งจัะเติ่บโต่ต่่อเน่�องไปกล�ยเป็นสำวนทีำ�ยั�งย่น
ถ�วริได�แบบเดียวกบัสำวนเมจิัขึ้องมห�นค์ริโต่เกียว

ก�ริเริยีนร้ิ �ในด��นต่�่งๆ ทีำ�เกิดขึ้้ �นในสำวนแหง่นี �จัง้ทำำ�ให�สำวนป่�เบญจักิต่ิ
เป็นสำวนทีำ�ม�กกว�่สำวน

เพัริ�ะได�กล�ยเป็นแหล่งเริียนร้ิ �สำ ำ�ค์ัญขึ้องช�วกรุิงเทำพัฯ ทำั�งในเริ่�อง 
ขึ้องอดีต่ ปัจัจับุนั และจัะนำ�ทำ�งเริ�ไปสำ้อ่น�ค์ต่ขึ้องพ่ั �นทีำ�สำ�ธุ�ริณะในเม่อง
ขึ้องปริะเทำศไทำยด�วย

“
พื้ระเจ้าอย้่หัวเป็นนำ�า 

ฉันจะเป็นป่า 
ป่าที่่�ถวาย

ความืจงรักภักด้่ต่อนำ�า 
พื้ระเจ้าอย้่หัว

สร้างอ่างเก็บนำ�า 
ฉันจะสร้างป่า

”
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กว�่ 70 ปีก่อนองค์ก์�ริอตุ่สำ�หกริริมทำำ�ไม�และบริษัิทำค์��ไม�จั�กต่�่งช�ต่ิ 
ได�เขึ้��ม�สำมัปทำ�นป่�ไม�ในไทำยและได�ปิดสำมัปทำ�นไปในปี พั.ศ. 2532  
เพีัยงเวล�ไม่กี�สำิบปีป่�ไม�หล�ยพ่ั �นทีำ�ในเม่องไทำยได�กล�ยสำภ�พัไปเป็น 
เขึ้�หัวโล�น ชุมชนปริะสำบปัญห�ทำั�งเริ่�องดินและนำ�� ค์ว�มอุดมสำมบ้ริณ ์
ซึ่้�งเค์ยเป็นแหล่งปัจัจััย 4 แทำบหมดไป ทำั�งยังขึ้�ดนำ��สำ ำ�หริบัก�ริเกษต่ริ  
ค์ว�มเด่อดริ�อนทีำ�เกิดขึ้้ �นทำำ�ให�หล�ยฝ่�ยได�ต่ริะหนกัว�่เป็นเพัริ�ะป่�ห�ยไป

 เก่อบ 30 ปีทีำ�ผ�่นม� ป่�ชมุชน (Community Forest) จัง้เป็นทำ�งเล่อก 
ในก�ริจััดก�ริทำริัพัย�กริริ่วมกันขึ้องชุมชน สำนับสำนุนและมอบอำ�น�จั 
ให�ปริะช�ชนได�มีสำว่นริว่มในก�ริปลก้ จัดัก�ริ ป�องกนั และเก็บห�ผลปริะโยชน์
จั�กป่�ไม�ภ�ยใต่�ริะบบก�ริจััดก�ริทีำ�ยั� งย่นโดยริวม ทำั�งป่�ทีำ�เป็นป่�บก  
ป่�ช�ยเลน ป่�พัรุิ ป่�บุง่ ป่�ทำ�ม ซึ่้�งปริะกอบด�วยต่�นไม� ทำุง่หญ�� พันัธุุพ่์ัช  
สำตั่วป่์� แหล่งนำ�� และริะบบนิเวศทำั�งหมด ในปัจัจัุบันไทำยมีก�ริจััดก�ริ 
นิเวศป่�ไม� ในร้ิปแบบป่�ชมุชนม�กกว�่ 10,000 ป่�ชมุชน

ป่าชุมืชน
แหลั่งเรียนร้้เพื้้�อพื้่�งพื้ากันแลัะกัน

ของคนแลัะป่า

สำงัค์มชนบทำไทำยในอดีต่อ�ศยัป่�เพ่ั�อเป็นแหลง่ปัจัจัยั 4 อนัได�แก่ อ�ห�ริ ทีำ�อย้่อ�ศยั ย�ริกัษ�โริค์ 
และเค์ริ่�องนุ่งห่ม นอกจั�กนี�เริ�ยังพั้�งพั�สำ�ยนำ��จั�กป่�เพ่ั�อก�ริเกษต่ริ และนำ�ผลผลิต่จั�กป่�ใช�
อ ำ�นวยค์ว�มสำะดวกในวิถีชีวติ่ เชน่ ผลติ่เป็นเฟอรินิ์เจัอริ ์เค์ริ่�องจักัสำ�น ใช�เป็นฟ่น เป็นต่�น
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ในปี พั.ศ. 2565 ค์ณะริฐัมนต่ริไีด�มีมต่ิกำ�หนดให�วนัทีำ� 24 พัฤษภ�ค์ม เป็นวนัป่�ชมุชนแหง่ช�ติ่ โดยเน�นยำ��ถง้
ค์ว�มสำำ�ค์ญัขึ้องป่�ชมุชน ซึ่้�งเป็นแหลง่เศริษฐกิจัฐ�นริ�กในก�ริแก�ไขึ้ปัญห�ค์ว�มย�กจัน และสำะทำ�อนให�เห็นถง้ 
ก�ริอย้ร่ิว่มกนัอย�่งเก่ �อกล้ริะหว�่งค์นกบัป่�

ป่าชุมืชนบ้านปง 
ต่ำ�บลชอ่แฮ อำ�เภอเม่องแพัริ ่แพัริ ่ 

ได�ริบัริ�งวลัชนะเลศิป่�ชมุชนต่วัอย�่งริะดบัปริะเทำศ
ปี พั.ศ. 2563 จั�กปัญห�ภยัแล�ง ซึ่้�งเป็นแริงผลกัดนั 
ให�ชมุชนริว่มม่อกนัพัลกิฟ่�นผ่นป่�ต่ั�งแต่ปี่ พั.ศ. 2548  
ปัจัจับุนัป่�ผ่นนี �ได�กล�ยเป็นป่�ต่�นนำ��ทีำ�มีค์ว�มหล�กหล�ย 
อุดมสำมบ้ริณ์ โดยก�ริใช�ริะบบหยดนำ��ทีำ�ทำ ำ�จั�ก
กริะบอกไม�ไผ่ ซึ่้�งเป็นภมิ้ปัญญ�ทำ�องถิ�นม�แก�ปัญห�
ป่�แล�ง มีก�ริจััดก�ริพััฒน�ป่�ชุมชนและแหล่งนำ��
อย่�งเป็นริะบบ สำ่งเสำริิมก�ริทำำ�เกษต่ริด�วยแนวค์ิด
ยกป่�ม�ไว�ในบ��น โดยให�ทำกุบ��นปลก้ไผ่ไว�กินหน่อ  
เลี �ยงหม้หลุมด�วยซึ่ังขึ้��วโพัดเพ่ั�อแก�ปัญห�ก�ริเผ� 
ซึ่งัขึ้��วโพัดทีำ�สำริ��งฝุ่ นค์วนั นอกจั�กชมุชนจัะมีริ�ยได�
เพิั�มจั�กก�ริจัำ�หน่�ยหมแ้ล�ว ยงัมีปุ� ยอินทำริียส์ำ ำ�หริบั 
ทำำ�ก�ริเกษต่ริและจัำ�หน�่ยด�วย

ป่ากินได้้

ป่าชุมืชนบ้านลัำาใน 
ต่ำ�บลบ��นน� อำ�เภอศรินีค์รินิทำริ ์พัทัำลงุ 

เป็นก�ริจััดก�ริป่�ริ่วมกันริะหว่�งทำ�องถิ�นและริฐั 
โดยก�ริจัดัโซึ่นป่� ค่์อ ป่�แก่หริอ่ป่�อนรุิกัษ ์ป่�กนัชน  
3 ชั�น ปริะกอบด�วยป่�อนรุิกัษด์ั�งเดิม หริอ่สำวนสำมริม  
และถัดม�ค่์อป่�ใช�สำอยชุมชน ซึ่้�งเป็นก�ริฟ่�นพ่ั �นทีำ�
เสำ่�อมโทำริมจั�กว�ต่ภยัให�กล�ยเป็นป่�ใช�สำอย ทำำ�ให�เกิด
อ�ชีพัปลก้พ่ัชผกัผลไม� เชน่ มงัค์ดุ ทำเุริยีน ลก้เนียง ฯลฯ  
มีก�ริต่ั�งกลุม่แปริร้ิปผลผลติ่พ่ัชพ่ั �นบ��น และขึ้ย�ยผล
ก�ริทำำ�ง�นไปอีก 7 หม้บ่ ��นริอบผ่นป่�

ป่าชุมืชนบ้านชัยคลั่ 
ต่ำ�บลหนองแก�ว อำ�เภอปริะจันัต่ค์�ม ปริ�จีันบรุิ ี

เป็นป่�ริอยต่อ่เขึ้ต่อทุำย�นแหง่ช�ติ่เขึ้�ใหญ่ ซึ่้�งได�ริบั 
ก�ริขึ้้ �นทำะเบียนเป็นป่�ชุมชนในปี พั.ศ. 2553 มี
ทำริพััย�กริพ่ัชอ�ห�ริทีำ�สำ ำ�ค์ญั ค่์อ  เหด็  ผกัแต่�ว  ผกัหว�นป่�  
ผกัชะมวง หน่อหว�ย ไขึ้่มดแดง ผลไม�ป่� มนัเทีำยน  
ปัจัจับุนัเป็นแหลง่อ�ห�ริและริ�ยได�หลกัขึ้องค์นในชมุชน
จัำ�นวนหล�ยหม่�นบ�ทำต่่อปีต่่อค์ริวัเริ่อน โดยเฉพั�ะ 
อย�่งยิ�งจั�กก�ริขึ้�ยเหด็โค์นในชว่งฤดฝ้น

ป่าชุมืชนบ้านหนอง 
ต่ำ�บลบ��นมว่ง อำ�เภอสำงัค์ม หนองค์�ย 

อย้ใ่นเขึ้ต่ป่�สำงวนแหง่ช�ต่พิั�นพัริ��วและป่�แก�งไก่  
ซึ่้�งค์นในชุมชนพั้�งพิังป่�แห่งนี �เ ป็นแหล่งอ�ห�ริ 
ม�ต่ั�งแต่่ในอดีต่ ต่่อม�จั้งได�ริว่มม่อกนัอนรุิกัษ์ ดแ้ล 
และฟ่�นฟ ้เพ่ั�อให�ป่�มีค์ว�มอดุมสำมบร้ิณ ์เกิดปริะโยชน์
กบัชมุชนได�อย�่งยั�งย่น จันได�ริบัริ�งวลัป่�ชมุชนดีเดน่
ริะดบัจังัหวดั จั�กโค์ริงก�ริค์นริกัษป่์� ป่�ริกัษช์มุชน  
ปริะจัำ�ปี พั.ศ. 2562



สำวนป่� ไม่เพีัยงมีค์ว�มสำวยง�มทีำ�ต่่�งกันต่�มช่วงเวล�ขึ้องวนัทีำ�เปลี�ยนไป แต่่องค์ค์์ว�มร้ิ �ทีำ�อย้่ในสำวนนั�น 
ยงัหล�กหล�ย เริยีนร้ิ �ได�ต่ั�งแต่เ่ช��จัริดค์ำ��

สำวนป่�เบญจักิต่ิเป็นโค์ริงก�ริสำวนสำ�ธุ�ริณะริะยะต่่อเน่�องจั�กสำวนเบญจักิต่ิเดิม โดยสำวนป่�นี �จัดัเป็นพ่ั �นทีำ� 
ชุม่นำ��ใจักล�งเม่อง ต่�่งจั�กสำวนสำ�ธุ�ริณะทำั�วไปทีำ�มกัเป็นสำน�มหญ��โลง่ริ�ยล�อมด�วยต่�นไม� แต่ส่ำวนป่�เบญจักิต่ิ
แหง่นี �เต่ม็ไปด�วยเนินดนิสำง้ต่ำ�� มีดนิพัน้ขึ้้ �นม�เป็นเก�ะเลก็ๆ กริะจัดักริะจั�ยริ�ยล�อมไปด�วยนำ�� ต่�นไม�โดยริอบเป็น
พ่ัชทีำ�เน�นให�เต่บิโต่ต่�มธุริริมช�ต่เิพ่ั�อค์งแนวค์ดิสำวนป่�ต่�มนิเวศธุริริมช�ต่เิดมิให�ได�ม�กทีำ�สำดุ

ด�วยค์ว�มเป็นสำวนป่�ทีำ�มีลกัษณะเป็นพ่ั �นทีำ�ชุ่มนำ��นี�เอง สำถ�นทีำ�แห่งนี �จั้งเต่็มไปด�วยเริ่�องริ�วน่�สำนใจัชวนให�
ค์�นห�องค์ค์์ว�มร้ิ �ทีำ�ซึ่อ่นอย้ใ่นธุริริมช�ต่ิริอบต่วัเริ�
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เช้าจรด้คำ�า ด้ื�มืด้ำ�าความืร้้
จากธรรมืชาติ

ในห้องเรียนที่่� ไมื่เคยหลัับใหลั
    ณ สวนป่ากลัางกรุง
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นอกจั�กก�ริขึ้ดุบอ่นำ�� ทำำ�ต่ลิ�งดนิเพ่ั�อให�ริะบบนิเวศสำมบร้ิณแ์ล�ว พ่ั �นทีำ�ชุม่นำ��ในสำวนป่�เบญจักิต่ยิงัทำำ�หน��ทีำ�เป็น
บอ่บำ�บดันำ��เสำียทีำ�ม�จั�กค์ลองไผส่ำงิโต่ด�วย เริยีกว�่เป็นกริะบวนก�ริธุริริมช�ติ่ช่วยธุริริมช�ติ่ ค่์อ นำ��ค์ณุภ�พัต่ำ�� 
จัะถก้ดด้ขึ้้ �นทีำ�สำง้และปลอ่ยลงม�เป็นนำ��ต่กสำ้ค่์ต่้่ �นๆ ทีำ�มีพ่ัชบำ�บดันำ�� ก�ริไหลขึ้องนำ��ทำำ�ให�นำ��มีพ่ั �นผิวทีำ�สำมัผสัำอ�ก�ศ
ม�กขึ้้ �นเป็นก�ริเพิั�มออกซึ่ิเจันในนำ�� และเม่�อพ่ัชดด้ออกซึ่ิเจัน ริ�กใต่�ดินก็จัะนำ�ออกซึ่ิเจันลงสำ้ด่ิน ทำำ�ให�ดินใต่�นำ�� 
มีปริมิ�ณออกซึ่ิเจันเพิั�มขึ้้ �น ดินจั้งไม่เกิดก�ริหมกัหมม และสำดุทำ��ยเม่�อพ่ัชดด้นำ��ไปเลี �ยงลำ�ต่�น ขึ้องเสำียจั�กนำ�� 
ก็จัะถ้กพ่ัชดด้ซึ่ม้ไปด�วย

นำ��ทีำ�ได�ริบัก�ริบำ�บดัด�วยกริะบวนก�ริธุริริมช�ติ่ช่วยธุริริมช�ติ่ในสำวนป่�เบญจักิต่ิจัะไหลม�สำ้บ่อ่นำ��น�อยใหญ่
บริิเวณริิมอฒัจัันทำริภ์�ยในสำวนป่� ให�ผ้�ทีำ�ม�นั�งพักัผ่อนค์ล�ยสำ�ม�ริถสำมัผสัำสำ�ยนำ��ใสำทีำ�ได�ริบัก�ริบำ�บดัจั�ก
ธุริริมช�ต่ไิด�

จัุด เด่นขึ้อง พ่ั �น ทีำ� ใ นสำ วน ป่�
เบญจักิต่ ิค่์อ เป็นเนินสำง้ต่ำ�� มีดนิพัน้ 
ขึ้้ �นม�เป็นเก�ะเลก็ๆ กริะจัดักริะจั�ย  
ริ�ยล�อมด�วยนำ��เลยีนแบบสำวนยกริอ่ง 
สำมยัโบริ�ณ ซึ่้�งเป็นภมิ้ปัญญ�ขึ้อง
ค์นไทำยสำมยัก่อนทีำ�ใช�แก�ปัญห�พ่ั�นทีำ�
ในกรุิงเทำพัฯ มีนำ��ใต่�ดนิสำง้ ทำำ�ให�ริ�ก
ขึ้องพ่ัชลงลก้ไม่ได� เพัริ�ะถก้จัำ�กดั
ด�วยนำ��ใต่�ดิน ทำำ�ให�ต่�นไม�เต่ิบโต่ 
ได�ไม่ดีเทำ่�ทีำ�ค์วริ ก�ริขึ้ดุดินยกริอ่ง
สำวนจั้งช่วยให�ริ�กขึ้องต่�นไม�ชอนไช
ลงใต่�ดนิได�ลก้ขึ้้ �น

ด�วยค์ว�มเป็นเนินสำง้ต่ำ��ริ�ยล�อม 

ระบบนิเวศของนำ�า
ในสวนป่ากลัางกรุง

ด�วยนำ�� ทำำ�ให�พ่ั �นทีำ�ช�ยนำ��ขึ้องสำวนป่� 
เบญจักิต่ิยังเป็นทีำ�อย้่ขึ้องพ่ัชริิมนำ��  
ซึ่้�งเป็นจัุดเริิ�มต่�นขึ้องห่วงโซึ่่อ�ห�ริ
ในริะบบนิเวศต่�มธุริริมช�ติ่ด�วย  
เพัริ�ะต่ลิ�งช�ยนำ��ขึ้องสำวนป่�แหง่นี � 
เป็นต่ลิ�งดินธุริริมช�ต่ิ พ่ั �นทีำ�ช�ยนำ�� 
ทำำ�หน��ทีำ�เป็นต่วักล�งนำ�สำ�ริอ�ห�ริ
จั�กดินทีำ� มีม�กกว่�ไปสำ้่น ำ��ซึ่้� ง มี 
สำ�ริอ�ห�ริน�อยกว�่ เม่�อมีพ่ัชในนำ��  
สำตั่วต์่ัวเล็กต่ัวน�อยทีำ�อ�ศัยพ่ัชเป็น 
ก็ดำ�ริงอย้ใ่นนำ��ได� ทำำ�ให�ริะบบนิเวศ
สำมบ้ริณ์ยิ�งขึ้้ �น

ร้ิปแบบขึ้องต่ลิ�งช�ยนำ��ในสำวนป่� 

เบญจักิต่ทิำ ำ�ให�เริ�ร้ิ �ว�่ ห�กต่�องก�ริ
ขึ้ดุบอ่เพ่ั�อฟ่�นฟแ้หลง่นำ�� บริเิวณต่ลิ�ง
ไม่ค์วริเป็นขึ้อบป้นหริ่อค์อนกริีต่ 
สำ้งชัน แต่่ค์วริทำำ�เป็นต่ลิ�งดินทีำ� มี 
สำ่วนขึ้องนำ��ต่่ �นปริะม�ณ 1 ใน 3 
ขึ้องบ่อ เพ่ั�อเป็นทีำ�เต่ิบโต่ขึ้องพ่ัชนำ��  
ริะบบนิเวศทีำ�สำมบ้ริณ์เกิดขึ้้ �นไม่ได� 
ในบ่อทีำ� มีนำ��ล้กเพีัยงอย่�งเดียว  
แต่ต่่�องมีทำั�งนำ��ต่่ �นและลก้อย้ร่ิว่มกนั  
เพัริ�ะปล�แต่่ละชนิดก็อ�ศัยอย้ ่
ในริะดบันำ��ทีำ�ต่่ �นลก้ต่�่งกนั พ่ัชริมินำ�� 
ซึ่้�งเป็นอ�ห�ริขึ้องสำตั่วน์ ำ��บ�งปริะเภทำ 
ก็เต่บิโต่ได�ดีบริเิวณริมิต่ลิ�งด�วย

SCAN QR CODE
เพือรับฟัง Audio Text่
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ด�ว ย ทำำ� เ ล ทีำ� ต่ั� ง อ ย้่ ใ จั ก ล � ง 
กรุิงเทำพัฯ ทำำ�ให�โค์ริงก�ริสำวนป่� 
เ บ ญ จั กิ ต่ิ  ถ้ ก ขึ้ น � น น � ม ว่ �  
“ป่�กล�งเม่อง” ทีำ�ไม่เพีัยงริักษ�
พัริริณไม�น�อยใหญ่หล�กหล�ย 
สำ�ยพัันธุุ์ทีำ� มีอย้่เดิมเอ�ไว� แต่่ยัง
มีพัริริณไม�ใหม่ๆ ต่ั�งแต่่ไม�ทำ�องถิ�น
ริิมบ้งนำ��จ่ัด พัริริณไม�ป่�ดิบลุ่มต่ำ��  
ป่�ดบิแล�ง ไปจันถง้พัริริณไม�ป่�ช�ยเลน 
ในบริเิวณทีำ�เป็นพ่ั �นทีำ�ชุม่นำ��ด�วย

ต่�นไม�ภ�ยในสำวนป่�เบญจักิต่ ิ 
มีทำั�งต่�นไม�ทีำ�น ำ�ม�ปล้กใหม่ และ 
ต่�นไม�ทีำ�มีอย้่เดิมจั�กพ่ั�นทีำ�โริงง�น 
ย�สำบ้ โดยอเุทำน ภมุรินิทำริ ์นกัสำ่�อสำ�ริ 

ธุริริมช�ต่แิละนกัชีววิทำย�เชิงอนรุิกัษ ์
จั�กกลุม่ Nature Play and Learn 
Club ทีำ�ริว่มสำำ�ริวจัสำวนป่�เบญจักิต่ ิ 
เล่�ว่� “ต่�นไม�ในสำวนป่�เบญจักิต่ิ
จัะมีต่�นไม�เดิมทีำ�ปล้กม�น�น เช่น  
ต่�นจั�มจัรุิหีริอ่ต่�นก��มปต้่�นใหญ่ม�ก  
ถ่อเป็นจัดุเดน่ขึ้องทีำ�นี� เพัริ�ะไมเ่พีัยง 
ให�ริม่เง� แต่่ยงัเป็นอ�ห�ริขึ้องสำตั่ว ์
ต่่�งๆ เพัริ�ะต่�นจั�มจัุริี เ ป็นพ่ัช
ต่ริะก้ลถั� ว  ทำำ� ให�มีสำ�ริอ�ห�ริ 
หล�ยชนิด  สำัต่ว์ทีำ� อ�ศัยอย้่ ใน 
สำวนป่�ก็จัะได�ปริะโยชนจ์ั�กฝักขึ้อง 
ต่�นจั�มจัรุิเีป็นอ�ห�ริ ขึ้ณะทีำ�มนษุย์
อ�ศยัริม่เง� สำ่วนใบขึ้องต่�นจั�มจัรุิ ี 

นอกจั�กพ่ัชพัริริณต่่�งๆ ทีำ�อย้่บนบกแล�ว อุเทำนยังได�เล่�ถ้งพัริริณไม�ทีำ�อย้่ในพ่ั �นทีำ�ชุ่มนำ��  
ซึ่้�งช่วยให�ริะบบนิเวศขึ้องสำวนป่�นี �สำมบ้ริณยิ์�งขึ้้ �นด�วย “บริิเวณพ่ั�นทีำ�ชุ่มนำ��ขึ้องสำวนป่�เบญจักิต่ิ 
จัะมีพ่ัชทำ�องน�หล�ยชนิด ทำั�งสำ�หริ�่ยขึ้��วเหนียว ทีำ�พัอเวล�นำ��ทำว่ม จัะลอยเป็นแพัมีดอกสีำเหลอ่งๆ  
มีกริะเป�ะขึ้น�ดเทำ่�เมล็ดถั�วแดง ค์อยดกัจับัแมลงต่วัเล็กต่วัน�อย หริ่อต่�นเทีำยนนำ��ทีำ�ล ำ�ต่�นโผล ่
เหน่อนำ�� ดอกสำชีมพั ้หริอ่พ่ัชต่ริะกล้บวั พ่ัชเหล�่นี �ทำ ำ�หน��ทีำ�บ ำ�บดันำ��เสำยีได� เม่�อนำ��เน�่เสำยีไหลผ�่น 
พ่ัชเหล�่นี �จัะดด้ซึ่บัสำ�ริเค์มีเขึ้��ไปในลำ�ต่�นขึ้องมนัเพ่ั�อชว่ยในก�ริเจัริญิเต่บิโต่ สำว่นนำ��ทีำ�ผ�่นออกม�
ก็จัะกล�ยเป็นนำ��สำะอ�ด ทีำ�สำ ำ�ค์ญัค่์อเม่�อพ่ัชบำ�บดันำ��เสีำยโต่เต่ม็ทีำ�ต่�องต่ดัทิำ �ง ไมเ่ช่นนั�นพ่ัชเหล�่นี � 
จัะต่�ยและกล�ยเป็นขึ้องเน่�เสำียในนำ�� ห�กเริ�เขึ้��ใจักริะบวนก�ริเหล่�นี � ก็จัะเริียนร้ิ �ว่�พ่ัช 
แต่ล่ะชนิดแม�แต่พ่่ัชพัริริณต่�นเลก็ต่�นน�อยก็มีหน��ทีำ�สำ ำ�ค์ญัชว่ยให�ริะบบนิเวศขึ้องสำวนป่�สำมบร้ิณ”์

นำ�ม�ทำำ�เป็นปุ� ยหมักโริยบริิเวณ 
โค์นต่�นไม�ทำำ�ให�เจัริญิเต่บิโต่ได�ดีด�วย

สำ่วนต่�นไม�ทีำ� เล่อกม�ปล้กใหม ่
มกัจัะเป็นต่�นไม�ต่�มถิ�นทีำ�เริ�ค์ุ�นเค์ย  
แล�วก็มีต่�นไม�โซึ่นเอเชียต่ะวนัออก
เฉียงใต่�ด�วย ทีำ�น่�สำนใจัค่์อต่�นไม� 
ทีำ�ให�ผล เพัริ�ะก�ริเป็นสำวนป่�ต่�อง 
อย้่ได�เองต่่�งจั�กสำวนจััดต่ั�งทีำ�ต่�อง
มีค์นดแ้ลต่ลอด ดงันั�นต่�นไม�ให�ผล 
จัะช่วยให�สำวนป่�อย้่ ได�เองต่�ม 
ธุริริมช�ต่ ิเพัริ�ะเม่�อให�ผลเป็นอ�ห�ริ 
กบัสำตั่วต์่�่งๆ  อย�่งนก กริะริอก กริะแต่  
กินแล�วก็ค์�ยมล้ ทำำ�ให�เกิดพ่ัชพัริริริณ 
อ่�นๆ เกิดขึ้้ �นได�เองต่�มธุริริมช�ต่”ิ

ความืร้้จากพื้้ชพื้รรณ
ริมืบึงถึงต้นไมื้ใหญ่



41INSIDE OKMD I

พ่ั �นทีำ� ขึ้องสำ่วนป่�ค์งสำมบ้ริณ ์
ไม่ได�ห�กมีแต่ส่ำวนพ่ัชพัริริณ ต่�นไม� 
แต่ป่ริ�ศจั�กสำตั่วต์่�่งๆ ดงันั�น ค์ว�มร้ิ � 
ในสำวนจั้งไม่ได�มีเพีัยงค์ว�มร้ิ �จั�ก
พัริริณไม�เทำ�่นั�น แต่ย่งัริวมถง้ค์ว�มร้ิ � 
ทีำ� จัะ ได�ริับจั�กก�ริสำัง เกต่ ชีวิ ต่ 
สำตั่วน์�อยใหญ่ภ�ยในสำวนด�วย

นอกจั�กบริิเวณพ่ั�นทีำ�ชุ่มนำ��ขึ้อง
สำวนป่�เบญจักิต่ิจัะทำำ�หน��ทีำ�เป็น
บอ่บำ�บดันำ��เสีำยและพ่ั �นทีำ�ริบันำ��แล�ว  
บริิ เวณเก�ะกล�งน�อยใหญ่ยัง
ทำำ�หน��ทีำ� เป็นทีำ�อย้่อ�ศัยขึ้องสำัต่ว ์
ต่�่งๆ  โดยเฉพั�ะนกและแมลง ขึ้ณะทีำ� 
ต่�นไม�ใหญ่ภ�ยในสำวนก็เป็นทีำ�พััก
อ�ศยัขึ้องนกและสำตั่วอ่์�นๆ

ภ�ยในสำวนป่� เบญจักิต่ิจัะ
สำ�ม�ริถพับเห็นนกเค์��ในเม่อง
ขึ้น�ดเล็กได� โดยชนิดทีำ�พับบ่อยค่์อ  
นกเค์��จัดุ นกเค์��โมงหริอ่นกเค์��แมว  
และนกเค์��ก้่หริ่อนกฮ้ก พับได� 
ต่�มต่�นไม�ใหญ่ อย่�งต่�นจั�มจัุริี
และต่�น โพั ธิุ�  ซึ่้� งนกเค์�� เหล่� นี �
จั ำ� เ ป็ น ต่�อ ง อ � ศั ย ต่�น ไ ม� ใ ห ญ่  
เพัริ�ะพัวกมนัต่�องก�ริโพัริงไว�เป็น

สวนกับสัตว์ พื้้�นที่่�เรียนร้้
สิ�งมื่ช่วิตหลัากหลัาย

ทีำ�พักั ทำำ�ริงั ว�งไขึ้ ่ถ��ไมมี่ต่�นไม�ใหญ่
นกเค์��ก็ไมส่ำ�ม�ริถอย้ไ่ด�

ก�ริมีอย้่ขึ้องนกเค์��ภ�ยในสำวน
หริ่อกริะทำั�งในเม่องมีปริะโยชนค่์์อ  
นกเค์��ทำำ�หน��ทีำ�ช่วยกำ�จัดัหน ้ และ
แมลงศตั่ร้ิพ่ัชต่่�งๆ ทำำ�ให�พ่ัชพัริริณ
เจัริิญเต่ิบโต่ได�เต่็มทีำ�  นอกจั�กนี� 
ใ น สำ ว น ยั ง มี แ ม ล ง ผ สำ ม เ ก สำ ริ  
(Pollinator) ซึ่้�งไม่ได�มีแค์่ผ้ �งหริ่อ
แมลงภ้่  แต่่ยังมีนกกินปลี ซึ่้�งจัะ
ค์ล��ยกับนกฮัมมิงเบิริ ์ด และทีำ� 
น�่สำนใจัค่์อ ค์��งค์�ว ทีำ�ชว่ยผสำมเกสำริ  
มี 2 กลุม่ ค่์อ ค์��งค์�วแมไ่ก่ต่วัใหญ่ 
ทีำ� กิ น ผ ล ไ ม�แ ล ะ ช่ ว ย ผ สำ ม เ ก สำ ริ  
อีกกลุ่มค่์อ ค์��งค์�วทีำ� กินแมลง  
กินผีเสำ่ �อ กินเพัลี �ยกริะโดด กินยุง  
เหล�่นี �ทำ ำ�หน��ทีำ�ชว่ยกำ�จัดัศตั่ร้ิพ่ัช

องค์์ค์ว�มร้ิ �สำ ำ�ค์ัญสำำ�หริับผ้�ทีำ�
สำนใจัเริ่�องสำัต่ว์ในสำวนสำ�ธุ�ริณะ
ค่์อก�ริ เขึ้�� ใจัว่� พ่ัชและสำัต่ว์มี
ค์ว�มสำัมพัันธุ์ต่่อกันในลักษณะ 
ทีำ�มีวิวัฒน�ก�ริขึ้น�นกันม� เป็น 
ก�ริแขึ้่งขึ้ันแบบค์้่ขึ้น�น เช่น สำตั่ว์
ทีำ� กินผลจั�กต่�นไม� ต่�นไม�ก็ต่�อง

วิวฒัน�ก�ริต่วัเองอย่�งไริเพ่ั�อไมใ่ห�
ถ้กกินขึ้ณะทีำ�ยังไม่โต่เต่็มทีำ� ต่�นไม�
บ�งปริะเภทำอ�จัทำำ�ให�ใบไม่อริ่อย  
มีสำ�ริแทำนนินทีำ� มีริสำฝ�ด อย่�ง
มะม่วงหริ่อมะขึ้�มทีำ�ยังดิบจัะมี 
ริสำเปริี �ยว เป็นเพัริ�ะยังไม่พัริ�อม
ทีำ�จัะถ้กกิน แต่่เม่�อสำุกพัริ�อมให�กิน
แล�วจัะมีริสำหว�นเพัริ�ะมีนำ��ต่�ล  
ก�ริทีำ�ต่�นไม�สำุกมีริสำหว�นก็เป็น
ผลพัลอยได�ขึ้องต่�นไม� ค่์อเม่�อสำตั่ว ์
ม�กินก็จัะค์�ยมล้ทิำ �งเมลด็แพัริพ่ันัธุ์ไุด�
ต่อ่ไป ห�กเขึ้��ใจัค์ว�มสำมัพันัธุร์ิะหว�่ง
สำัต่ว์กับต่�นไม�ต่่�งๆ ก�ริเดินเล่น 
ในสำวนก็จัะยิ�งน�่สำนใจัม�กขึ้้ �น
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สำำ�หริับมนุษย์ใ น เ ม่อง ใ หญ่  
แสำงสำว�่งอ�จัทำำ�ให�เริ�ร้ิ �สำก้ปลอดภยั 
แต่ส่ำ ำ�หริบัสำตั่วต์่�่งๆ อย�่งนก แมลง  
และผี เสำ่ �อกล�งค่์น  อ�จัได�ริับ 
ผลกริะทำบจั�กแสำงอย่�ง ทีำ� เ ริ� 
ค์�ดไมถ่ง้

ก�ริทีำ�มนษุยเ์ปิดไฟสำว�่งและแสำง
เหล่�นั�นฟุ�งกริะจั�ยอย้่บนน่�นฟ�� 
จััดเ ป็นมลพิัษทำ�งแสำง (L ight  
Pollution) ทำำ�ให�แมลงอย้่ได�ไม่ทำน  
หริ่อกริะทำั� งนกอพัยพับ�งชนิดจัะ
ใช�แสำงด�วนำ�ทำ�ง เม่�อมีแสำงไฟทีำ� 
ฟุ�งกริะจั�ยบนทำ�องฟ�� ทำำ�ให�นกหลง
ทิำศทำ�ง บ�งต่วัอ�จับินจันหมดแริง
ต่�ยได�

สวนยามืคำ�า
กับมืลัพื้่ษที่างแสง

สำำ�หริบัแมลงหล�ยชนิดทีำ�ว�งไขึ้่
ในแหล่งนำ��ธุริริมช�ต่ิ แมลงเหล่�นี �
จัะดแ้สำงสำะทำ�อนจั�กผิวนำ�� มลภ�วะ
ทำ�งแสำงทำำ�ให�แมลงสำบัสำนริะหว่�ง
แหลง่นำ��กบับริเิวณพ่ั�นอ่�นทีำ�สำะทำ�อน
แสำงไฟ เชน่ ถนน หริอ่นำ��ขึ้งั สำง่ผลต่อ่
จัำ�นวนปริะช�กริขึ้องแมลง

ภ�ยในสำวนป่�เบญจักิต่ิจั้งให�
ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับก�ริออกแบบแสำง 
โดยให�แสำงไฟซึ่อ่นอย้ใ่ต่�ริ�วทำ�งเดนิ  
ชว่ยให�มองเหน็ทำ�งชดัเจัน แต่ไ่มฟุ่�ง
กริะจั�ยขึ้้ �นฟ��เพ่ั�อไมใ่ห�กริะทำบวงจัริ
ชีวิต่ขึ้องสำตั่วใ์นริะบบนิเวศ ก�ริเดนิ
สำวนในย�มค์ำ��จั้งอ�จัทำำ�ให�เริ�พับ
สำตั่วห์ล�ยชนิดทีำ�พัริ�งต่วัอย้่ อย่�ง

ต่ั�กแต่นต่ำ�ขึ้��วทีำ�มกัพัริ�งต่วัอย้่กับ
กิ�งไม� หริ่อจัักจัั�น ทีำ�เวล�กล�งค่์น
จัะลอกค์ริ�บหริ่อทีำ�บ�งค์นเริียกว่� 
ถอดเกริ�ะ เป็นก�ริทีำ�จักัจัั�นต่�กปีก
ให�แห�งเพ่ั�อให�พัริ�อมเดินทำ�งต่่อไป  
ซึ่้�งจัะพับได�ง�่ยชว่งหวัค์ำ��ในหน��ริ �อน

นอกจั�กนี�ในสำวนป่�กล�งเม่อง
ย�มค์ำ��ค่์น เริ�ยงัอ�จัได�พับค์��งค์�ว
แม่ไก่ ทีำ�มักจัะบินผ่�นบริิเวณทำ�ง
เดนิริมินำ�� (Boardwalk) ต่ริงล�นหนิ
โป่งใจักล�งทีำ�บ ำ�บดันำ��เสำีย บริเิวณ
หวัค์ำ�� ค์��งค์�วแม่ไก่จัะบินเลียดนำ��
กินยงุ กินแมลงต่วัเลก็ๆ เป็นอ�ห�ริ
ให�เริ�ได�สำงัเกต่และเริียนร้ิ �ชีวิต่สำตั่ว์
ย�มค์ำ��ค่์นได�
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นอกจั�กริะบบนิเวศ ต่�นไม�  
สำริริพัสำตั่ว ์ และแสำงย�มค์ำ��ค่์นแล�ว  
ก็ยัง มีองค์์ค์ว�มร้ิ �ขึ้น�ดเล็ก จิั� ว 
ซึ่่อนต่ัวให�เริ�ค์�นห�และเริียนร้ิ � 
ได�ในสำวนกล�งเม่อง นั�นค่์อ ไลเค์น  
สำิ� ง มี ชีวิต่ทีำ�ด ำ�ริงชีวิต่แบบภ�วะ 
พั้�งพั�กันริะหว่�งสำ�หริ่�ยสำีเขีึ้ยว
และริ� พับได�ต่�มพ่ั�นป่� ล ำ�ต่�นขึ้อง
ต่�นไม� หริ่อวัต่ถุอ่�นๆ อย่�งกำ�แพัง  
ก�อนหิน หริ่อพ่ั �นถนน ไลเค์นไม่ใช่
ก�ฝ�ก เพัริ�ะถ้ งแม�จัะอ�ศัย 
พ่ั �นผิวอ่�นๆ เพ่ั�อย้ดเก�ะแต่่ไลเค์น 
ก็สำ�ม�ริถสำงัเค์ริ�ะหแ์สำงได�เอง

ไม่ง่�ยนักทีำ� เริ�จัะพับไลเค์น 
ในเม่องใหญ่ เพัริ�ะไลเค์นจัะเต่บิโต่
ได�ดีในบริิเวณทีำ�มีอ�ก�ศบริิสำุทำธิุ�  
ห�กสำภ�พัแวดล�อมเต่็มไปด�วย
มลพิัษ ไลเค์นจัะทำนไมไ่ด� เน่�องจั�ก
ไม่มีชั�นผิวป�องกันต่ัวจั�กมลพิัษ  

ไลัเคน สิ�งมื่ช่วิตเลั็กๆ
ในสวนกลัางเมืือง

องคำค์ำวามื่ร้ั�ที่่�ซ่อนอย้ใ่นสวนป่ากลางกรุังไม่ื่เพูย่งที่�าให�เรัาเข�าใจสิ�งมื่ช่่ว่ติที่่�เป็นเพูื�อนร่ัวมื่โลกมื่ากขึ�น 
แตย่งัที่�าให�มื่องเหน็ภาพูรัวมื่ของวฏัิจกัรัช่ว่ติที่่�ที่ั�งคำน สัตว ์และพูชื่ต�องพูึ�งพูาอาศัยกัน ซึ�งการัเร่ัยนร้ั�เรืั�องน่� 

เกดิขึ�นได�เพูย่งเรัาเปิดใจและใช่�เวลาดื�มื่ด��ากับธรัรัมื่ช่าต ิที่่�น่�…สวนป่ากลางกรุัง

ไลเคำนที่่�มื่คุ่ำณสมื่บตัชิ่่ �วัดคุำณภาพูอากาศ แบง่ได� 3 กลุ่มื่

สำ�ริพิัษจั้งเขึ้��ไปทำำ�ล�ยสำ�หริ่�ย 
โดยต่ริง ทำำ�ให�ไลเค์นต่�ยในเวล� 
ต่อ่ม�

ดงันั�น ไลเค์นจัง้ทำำ�หน��ทีำ�เสำม่อน
นกัสำ่บสำ�ยลม ให�เริ�ร้ิ �ว่�อ�ก�ศใน
บริเิวณนั�นสำะอ�ดม�กเพีัยงใด ทำั�งนี �
เพัริ�ะผิวขึ้องไลเค์นเป็นเสำ�นใยริ�
สำ�นกันแน่นๆ ทีำ�ซึ่ับค์ว�มช่ �นและ 
แริ่ธุ�ตุ่ เขึ้��ม�โดยต่ริง  มลพัิษ 
ในอ�ก�ศจั้งเขึ้��ไปสำะสำมในไลเค์น 
ได�ง่�ย ต่่�งจั�กใบไม�ทำั� วไปทีำ� มี 
ผิวค์ล��ยขีึ้ �ผ้ �งเค์ล่อบอย้่ ซึ่้�งไลเค์น
บ�งชนิดอ�จัทำนต่่อมลพิัษไม่ได� 
เลยต่�ยลงไป แต่ก็่มีไลเค์นชนิดอ่�นๆ  
ทีำ�ทำนมลพัิษในอ�ก�ศได� ต่ั�งแต่่ทำน 
ได�นิดหน่อยไปจันถ้งทำนทำ�นสำ้ง  
ซึ่้�งปริะเภทำขึ้องไลเค์นทีำ�ขึ้้ �นในบริเิวณ
ต่�่งๆ นี�เอง ทีำ�ชี �วดัว�่ค์ณุภ�พัอ�ก�ศ
ในบริเิวณนั�นเป็นอย�่งไริ

ต่�นไม�ในสำวนสำ�ธุ�ริณะในกรุิงเทำพัฯ ทีำ�พับไลเค์นได�บอ่ย ค่์อ ปริะด้ ่นนทำริ ีขึ้นนุ มะมว่ง ป�ลม์ขึ้วด หม�ก
 ต่�นค์ณ้ และพัญ�สำตั่บริริณ

3

ไลเคำนกลุ่มื่ที่นที่านส้ง 
ได�แก่ ค์ริสัำโต่สำ (Crustose) 

ลักษณะเป็นแผ่นแขึ้็งต่ิดอย้่
บนต่�นไม� เติ่บโต่ได�แม�อ�ก�ศ 
เต่็มไปด�วยมลพัิษ และทำนทำ�น
ต่อ่ค์ว�มแห�งแล�ง

1

ไลเคำนกลุ่มื่อากาศด่
ได�แก่ ฟร้ิต่ิโค์สำ (Fruticose) 

ลักษณะเป็นเสำ�นสำ�ย ค์ล��ย 
หนวดเค์ริ� มีลกัษณะห�อยลงม� 
ออ่นไหวม�ก และโฟลโิอสำ (Foliose)  
ลกัษณะค์ล��ยใบไม� ไมต่่ิดแน่น  
อ่อนไหว ชอบอ�ก�ศดี เต่ิบโต่
ได�ในบริเิวณทีำ�อ�ก�ศดีเทำ�่นั�น

2

ไลเคำนกลุ่มื่ที่นที่าน 
ได�แก่ สำแค์วม้โลสำ (Squa 

mulose) ลกัษณะเป็นเมด็ค์ล��ย
ล้ก หินต่ิดแน่นอย้่ กับต่�น ไม�  
ทำนทำ�นต่่อค์ว�มแห�งแล�ง และ
บริเิวณทีำ�มีมลภ�วะไมม่�กนกั
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ห�กลองถ�มค์ว�มค์ดิเหน็ขึ้องค์นสำว่นใหญ่ว�่ สำวนสำ�ธุ�ริณะมีไว�ทำ ำ�ไม ค์ำ�ต่อบทีำ�ได� 
น�่จัะหนีไมพ่ั�นก�ริเป็นสำถ�นทีำ�สำ ำ�หริบัพักัผอ่นหยอ่นใจั และเป็นแหลง่ออกกำ�ลงัก�ยชั�นดี 
เพัริ�ะริม่ริ่�นไปด�วยแมกไม�เขีึ้ยวค์ริ้ �มชวนให�ร้ิ �สำก้ผอ่นค์ล�ย

แต่่ม�กไปกว่�หน��ทีำ�หลกัดงักล่�ว สำวนสำ�ธุ�ริณะหล�ยแห่งยงัเป็นแหล่งเริียนร้ิ �  
บ�งแห่งมีพิัพิัธุภัณฑ์ ์ หล�ยแห่งมีสำวนพัฤกษศ�สำต่ริแ์ละสำวนสำ�ธุ�ริณะอีกม�กทีำ�มี 
สำวนสำตั่วอ์ย้่ในบริเิวณเดียวกนั หริอ่ต่อ่ให�ไม่ต่�องมีศน้ยก์�ริเริยีนร้ิ �ใดๆ สำวนสำ�ธุ�ริณะ
หล�ยแห่งในโลกก็เป็นแหล่งเริียนร้ิ �ในต่ัวเองจั�กปริะวัต่ิค์ว�มเป็นม�ขึ้องพ่ั�นทีำ�ว่�  
ก่อนจัะม�เป็นสำวนเขีึ้ยวสำำ�หริบัหยอ่นใจั ทีำ�ดนิต่ริงนั�นเค์ยเป็นอะไริม�ก่อน

เรียนลััด้ประวัติศาสตร์ชุมืชน
จากสวนสาธารณะในที่้องถิ�น

Weiliu Wetland Park เป็นหน้�งในสำวนสำ�ธุ�ริณะทีำ�
ทำ ำ�หน��ทีำ�เป็นค์ร้ิได�อย่�งดี เพัริ�ะสำวนสำวยริมิทีำ�ริ�บลุม่
แมน่ำ��เหวย่นอกเม่องเสำียนหย�งขึ้องจีัน ค่์อค์ำ�ต่อบขึ้อง
ก�ริฟ่�นฟ้และสำริ��งริะบบนิเวศทีำ�ริ�บนำ��ทำ่วมในทำ�องถิ�น
ได�แบบเบด็เสำริจ็ั

Weiliu Wetland Park ต่ั�งอย้่บนพ่ั �นทีำ�ริ�บนำ��ทำ่วม
ถ้งขึ้องแม่นำ��เหว่ยทีำ� มีปัญห�จั�กก�ริขึ้ย�ยต่ัวขึ้อง 
เม่องค์อนกริีต่ทีำ� รุิกค่์บม�ถ้งริิมฝั� งนำ�� ทำำ�ให�ภ้มิทำัศน์
เสำ่�อมโทำริมและค์ว�มหล�กหล�ยทำ�งธุริริมช�ต่ิขึ้อง 
สำตั่วแ์ละพันัธุุพ่์ัชแถบนี�ถก้ทำำ�ล�ยลง

ก�ริเปลี�ยนพ่ั �นทีำ�บริิเวณนี�ให�เป็น Weiliu Wetland 
Park จั้งเป็นโค์ริงก�ริเพ่ั�อฟ่�นฟ้และสำริ��งริะบบนิเวศ

เรียนร้้การจัด้การนำ�าที่่� Weiliu Wetland Park 
ทีำ� ริ�บนำ��ทำ่วมในทำ�องถิ�น ผ่�นก�ริค์วบค์ุมนำ��ทำ่วม 
แบบปริบัต่วั ก�ริจัดัก�รินำ��ฝน ก�ริปริบัปรุิงค์ณุภ�พันำ��  
ก�รินำ�นำ�� เสำี ยกลับม�ใช�ใหม่  ริวมถ้ งก�ริ ฟ่� นฟ ้
ค์ว�มหล�กหล�ยทำ�งชีวภ�พั วิถีชมุชน และธุริริมช�ต่ิ
ในพ่ั �นทีำ�ให�กลบัม�สำมบร้ิณด์งัเดมิ

ภ�ยในสำวนจั้งมีก�ริถ่�ยทำอดองค์์ปริะกอบทำ�ง 
ศิลปะผ่�นสำะพั�นหล�กสำีสำองแห่งในพ่ั �นทีำ�ชุ่มนำ��  
โ ค์ ริ ง สำ ริ�� ง ทีำ� เ ช่� อ ม โ ย ง กัน ทำั� ง สำ อ ง ไ ด�ย ก ขึ้้ �น แ ล ะ 
ลดริะดบัลงต่�มปริมิ�ณนำ��ในพ่ั �นทีำ� ก่อให�เกิดทำ�งเดิน 
ริิมทำะเล สำะพั�น และแทำ่นชมวิว ซึ่้�งเป็นสำัญลักษณ ์
ขึ้องก�ริผสำมผสำ�นขึ้องนำ��และวัฒนธุริริมทำ�องถิ�น 
ไปในต่วั
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จะเหน็ได�ว่าการัได�เข�าไปพูกัผู่้อนหรืัอออกก�าลังกายในสวนสาธารัณะที่ั�งสองแหง่น่� เป็นการัได�เร่ัยนร้ั� 
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Gas Works Park สำวนสำ�ธุ�ริณะหลกัขึ้องเม่อง 
ซีึ่แอต่เทิำล สำหริฐัอเมริกิ� ทีำ�โดดเดน่ด�วยเอกลกัษณข์ึ้อง
เนินเขึ้�สำเีขีึ้ยวริมินำ�� ทีำ�กลบัมีโค์ริงสำริ��งสำสีำนิมขึ้องโริงง�น
อตุ่สำ�หกริริมเก่�แก่ต่ั�งอย้ต่่ดิกนั ชวนให�เกิดค์ว�มสำงสำยั  
ต่�มม�ด�วยกริะบวนก�ริค์�นห�ค์ำ�ต่อบจันได�ค์ว�มว่�  
ก่อนจัะม�เป็น Gas Works Park พ่ั �นทีำ�แห่งนี �เค์ยเป็น 
ทีำ�ต่ั�งขึ้องโริงง�นผลติ่ก๊�ซึ่จั�กถ่�นหินทีำ�เปิดดำ�เนินกิจัก�ริ
ริะหว�่ง พั.ศ. 2449-2499

หลังเลิกกิจัก�ริสำภ�เม่องซีึ่แอต่เทิำลได�ซ่ึ่ �อพ่ั �นทีำ�
ทำั�งหมดเพ่ั�อปริบัปรุิงเป็นสำวนสำ�ธุ�ริณะปริะจัำ�เม่อง  
แต่่ต่ิดปัญห�ก็ต่ริงสำภ�พัขึ้องดินทีำ�ปนเป่�อนไปด�วย
สำ�ริพิัษ จั้งไม่สำ�ม�ริถปล้กต่�นไม�ได� ค์ริั�นจัะขึ้นดิน 
ทีำ�ปนเป่�อนไปไว�ทีำ�อ่�น ทำุกชุมชนในเม่องต่่�งก็ปฏิเสำธุ 
จัะริับดินทีำ� มีสำ�ริปนเป่�อนให�ม�ปะปนสำิ�งแวดล�อม 
ในชมุชนขึ้องต่น

Richard Haag ภ้มิสำถ�ปนิกและอ�จั�ริยป์ริะจัำ�  
University of Washington จัง้เสำนอแนวทำ�งในก�ริอนรุิกัษ ์
อ�ค์�ริโริงง�นผลิต่ก๊�ซึ่ถ่�นหินเอ�ไว� เพ่ั�อเป็นอนสุำริณ ์
ในก�ริยำ��เต่่อนค์นรุิ่นหลังไม่ให�ทำ ำ�ผิดซึ่ำ��ในก�ริสำริ��ง

Gas Works Park
โรงงานผลัิตก๊าซ็ถ่านหินส้่สวนสาธารณะ

โริงง�นอุต่สำ�หกริริมโดยไม่ค์ ำ�น้งถ้งผลกริะทำบต่่อ 
สำิ�งแวดล�อม

สำ่วนปัญห�เริ่�องดินทีำ�เต่็มไปด�วยสำ�ริปนเป่�อนก็ห�
ทำ�งแก�ด�วยวิธีุก�ริปริับปรุิงและริักษ�สำภ�พัดินด�วย
วิธีุทำ�งชีวภ�พั (Bioremediation) ด�วยก�ริโกยดินทีำ�
มีสำ�ริปนเป่�อนม�ริวมกันและสำริ��งเป็นเนินเขึ้�สำ้งทีำ�
มีค์ว�มล�ดชันม�กพัอ จั�กนั�นปล้กหญ��สีำเขีึ้ยวทีำ� 
ไริ �สำ�ริปนเป่�อนให�ปกค์ลมุทำั�งเนินเขึ้� เพ่ั�อทีำ�เวล�ฝนต่กลง
ม�จัะได�เกิดก�ริชะล��งสำ�ริปนเป่�อนทีำ�เป็นมลพัิษให� 
ซึ่ม้ลก้ลงไปในดนิ ไมเ่ออ่ล�นออกม�ทำ�งหน��ดนิ นอกจั�ก
นี�ยงัมีอีกหน้�งผลพัลอยได� ค่์อ เนินดินดงักล�่วสำ�ม�ริถ 
ใช�เป็นจัดุชมวิวเม่องซีึ่แอต่เทิำลได�อีกด�วย

เทำ่�กับว่�ก�ริแก�ปัญห�ขึ้อง Gas Works Park 
เป็นก�ริยิงป่นนดัเดียวได�นกหล�ยต่วั ค่์อ ได�ทำั�งบนัทำก้
ปริะวตั่ศิ�สำต่ริห์น��หน้�งขึ้องเม่องผ�่นก�ริเก็บโค์ริงสำริ��ง
ขึ้องโริงง�นผลติ่ก๊�ซึ่ถ่�นหินเอ�ไว� ทำั�งยงัเป็นก�ริอนรุิกัษ์
สำถ�ปัต่ยกริริมไปในต่ัว นอกจั�กนี�ยังได�ฟอกมลพิัษ 
ออกจั�กพ่ั�นทีำ� และเป็นแหล่งเริียนร้ิ �ขึ้องค์นยคุ์ปัจัจับุนั
ได�เป็นอย�่งดี
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สวนแห่งการเรียนร้้ที่ั�วโลัก
จะหน้าตาเป็นอย่างไร
ในอ่ก 10 ปีข้างหน้า

แนวโน�มก�ริใช�พ่ั �นทีำ�ขึ้องปริะเทำศต่�่งๆ ทำั�วโลกเริิ�มมีก�ริเปลี�ยนแปลงอย�่งเห็นได�ชดัต่�มวิถีชีวิต่ทีำ�เปลี�ยนไป  
โดยเฉพั�ะเม่�อชีวติ่อ��งอิงอย้ก่บัดิจิัทำลัม�กขึ้้ �น หลงัสำถ�นก�ริณ ์Covid-19 ทีำ�เหม่อนว�่ชีวติ่ค์ริ้�งหน้�งอย้บ่นหน��จัอ 
วถีิก�ริเริยีนร้ิ � ก�ริใช�ชีวติ่กล�งแจั�งมีก�ริเปลี�ยนแปลงชดัเจัน มองปริ�กฏก�ริณที์ำ�จัะเกิดขึ้้ �นต่อ่ไปนี � พ่ั �นทีำ�ก�ริเริยีนร้ิ � 
และสำวนทำั�วโลกจัะเปลี�ยนแปลงไปอย่�งไริเป็นเริ่�องทีำ�ต่�องร้ิ �เพ่ั�อเต่ริยีมพัริ�อมเป็นพัลเม่องยคุ์ดิจิัทำลัทีำ�พ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยว
และก�ริพัฒัน�เพ่ั�อสำิ�งแวดล�อมอย�่งยั�งย่นจัะกล�ยเป็นค์ว�มสำำ�ค์ญัอนัดบัแริก

ค์ว�มสำำ�ค์ญัขึ้องสำวนหริ่อพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยว นอกจั�กเริ่�องสำิ�งแวดล�อมเป็นหลกั ยงัเป็นต่วัช่วยในก�ริลดมลพัิษ  
ฝุ่ นค์วนั ให�ริ่มเง� ลดอุณหภ้มิ ริองริบันำ��ต่�มธุริริมช�ต่ิ นอกจั�กนี�พ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวยงัช่วยเริ่�องขึ้องสำุขึ้ภ�พัจิัต่  
โดยเฉพั�ะสำำ�หริบัเดก็และค์นชริ� ขึ้ณะเดียวกนัก็เป็นพ่ั �นทีำ�ให�เกิดค์ว�มสำมัพันัธุข์ึ้องค์นในสำงัค์ม องค์ก์�ริอน�มยัโลก 
(World Health Organization-WHO) ได�ริะบุว่� ค์นทำุกค์นค์วริจัะมีพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวอย้่ภ�ยในริศัมี 500 เมต่ริ 
จั�กทีำ�พักัอ�ศยั

 Park in the Future จัะพั�ไปพับกบัแนวโน�มก�ริเพิั�มพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวให�กบัเม่อง ไมว่�่จัะเป็นป�ริสีำ เมลเบิริน์  
บ�ริเ์ซึ่โลน� โซึ่ล นิวยอริก์ ริวมถง้แผนก�ริพัฒัน�พ่ั�นทีำ�สำเีขีึ้ยวในไทำยว�่จัะปริบัต่�มพัฤติ่กริริมผ้�ค์นอย�่งไริได�บ��ง

Park in the Future
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ทีำ�ม� : freshkillspark.org



Freshkills Park
นิวยอร์ก, สหรัฐอเมืริกา

Freshkills Park ทีำ�ก ำ�ลังปริับโฉมหน��พ่ั �นทีำ� 
ฝังกลบขึ้ยะ 8.9 ต่�ริ�งกิโลเมต่ริ ให�กล�ยเป็นพ่ั �นทีำ� 
สำเีขีึ้ยวสำำ�หริบัก�ริเริยีนร้ิ �ทีำ�มีขึ้น�ดใหญ่กว�่ Central Park 
ถ้ง 3 เทำ่� นบัเป็นแผนก�ริสำริ��งสำวนทีำ�ยิ�งใหญ่ทีำ�สำดุ 
เทำ�่ทีำ�มห�นค์รินิวยอริก์เค์ยทำำ�ม�ในริอบ 100 ปี

ไม่ ใช่แค์่ค์ว�มน่�สำนใจัในก�ริพััฒน�พ่ั �นทีำ�
เทำ่�นั�น Freshkills Park ยงักล�ยเป็นสำถ�นทีำ�ทำ�ง
ปริะวตั่ศิ�สำต่ริข์ึ้องนค์รินิวยอริก์ทีำ�สำ ำ�ค์ญั เพัริ�ะสำำ�หริบั 
พ่ั �นทีำ�ขึ้อง Freshkills Park นั�นนบัว�่เป็นแหลง่ฝังกลบ
ขึ้ยะทีำ�ใหญ่ทีำ�สำดุในโลกช่วงเวล�นั�น ก่อนจัะปิดต่วัลง 
ใน พั.ศ. 2544 และนบัจั�กวนัทีำ�ปิดต่วัลงก็ได�มีก�ริ
ว�งแผนพัฒัน�พ่ั�นทีำ�ม�ต่ลอด ทำั�งก�ริลงพ่ั �นทีำ�ศก้ษ�
เริ่�องดิน แหลง่นำ�� ก�ริทำำ�ง�นริว่มกบัชมุชน และก�ริ
ว�งผงัโค์ริงสำริ��งพ่ั �นฐ�นเพ่ั�อปริบัให�บริิเวณโดยริวม 
กล�ยเป็นพ่ั �นทีำ�สำเีขีึ้ยวทีำ�อย้ข่ึ้องสำตั่วน์�น�ชนิด สำถ�นทีำ� 
พักัผอ่นหยอ่นใจั และสำริ��งก�ริเริยีนร้ิ �ริวมถง้ศลิปะ

ก�ริออกแบบและง�นสำริ��งย่นอย้่บนพ่ั �นฐ�น 
ก�ริพัฒัน�สำิ�งแวดล�อมอย�่งยั�งย่น และให�ค์ว�มสำำ�ค์ญั 
กบัค์ว�มเหน็ขึ้องสำ�ธุ�ริณะ

ค์อนเซึ่ปต่ข์ึ้องพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวไม่ได�จั ำ�กัดอย้่เพีัยง 
สำวนสำ�ธุ�ริณะ แต่่ในอน�ค์ต่ค่์อก�ริปริบัให�เม่อง 
ทำั�งเม่องกล�ยเป็นพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวทีำ�ผสำมผสำ�นริ่วมกัน  
กรุิงโซึ่ล เก�หลีใต่�ก็เช่นกัน มีก�ริลงทำุนม้ลค์่�กว่�  
1.8 แสำนล��นวอน (ริ�ว 5 พันัล��นบ�ทำ) เพั่�อสำริ��งทำ�งเดนิ 
กว่� 400 กิโลเมต่ริทำั�วเม่องทีำ�เช่�อมต่อ่สำวนและพ่ั �นทีำ� 
สำเีขีึ้ยวม�กกว�่ 1,600 ต่�ริ�งกิโลเมต่ริทีำ�มีอย้ท่ำั�วทำั�งโซึ่ล 
เพ่ั�อต่อบโจัทำย์ก�ริใช�ง�นริ่วมกันทำั�งทำ�งเดินเทำ��  
ทำ�งเดนิเลียบแมน่ำ�� และเสำ�นทำ�งในก�ริสำญัจัริต่�่งๆ

เน�นก�ริสำริ��งเสำ�นทำ�งศ้กษ�ธุริริมช�ติ่ใหม่ๆ  
ปริบัปรุิงพ่ั �นทีำ�ในแต่่ละชุมชนให�กล�ยเป็นสำวนและ
ทำ�งเดินชมทิำวทำศัน ์เพ่ั�อชว่ยให�พัลเม่องมีสำขุึ้ภ�พัก�ย 
และสำขุึ้ภ�พัใจัทีำ�ดี

ปริับปรุิงค์ุณภ�พัทำ�งเดินในสำวนสำ�ธุ�ริณะ 
ทีำ�มีอย้่เดิมให�ง่�ยต่่อก�ริเขึ้��ถ้ง ทำั�งทำ�งเดินทีำ�สำะดวก
ต่อ่ก�ริเดนิเทำ�� ทำ�งล�ด และก�ริบำ�รุิงริกัษ�

Green Path Project
โซ็ลั, เกาหลั่ใต้
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4 แห่งทีำ�ก ำ�ลงัอย้่ในริะหว่�งก�ริสำริ��ง ไล่ต่ั�งแต่่สำวนทีำ� 
King’s Dock Alexandra Nature Park Berlayer 
Creek Nature Park และ Keppel ซึ่้�งบริเิวณ Keppel 
เป็นก�ริสำริ��งสำวนค์วบค์้่ไปกับก�ริพัฒัน�ทีำ�อย้่อ�ศยั 
ในบริเิวณนั�นด�วย

 ก�ริสำริ��งสำวนทำั�ง 4 แห่งนี � นอกจั�กพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยว
ขึ้องสำิงค์โปริที์ำ�เพิั�มขึ้้ �น ยงัทำำ�ให�เกิดเสำ�นทำ�งเดินศก้ษ�
ธุริริมช�ต่ิ  และเช่�อมต่่อสำวนทำุกแห่งเขึ้��ด�วยกัน  
ริวมเป็นเสำ�นทำ�งย�ว 30 กิโลเมต่ริ นี�ค่์อค์ว�มน่�ทำ้�ง
ขึ้องปริะเทำศทีำ�ริกัในกิจักริริมกล�งแจั�ง แม�ว�่จัะมีพ่ั �นทีำ�
จั ำ�กดั แต่่ก็เล่อกปริบัให�เกิดปริะโยชนส์ำง้สำดุเพ่ั�อสำริ��ง
เม่องน�่อย้ ่ และยงัชว่ยเริ่�องปัญห�สำิ�งแวดล�อม ริกัษ�
พันัธุุพ่์ัช ริวมถ้งสำตั่วป่์� โดยเล่อกใช�เทำค์โนโลยีก�ริใช�
พัลงัง�นอย�่งยั�งย่น

ทีำ�ม� : www.straitstimes.com/singapore/environment/singapore-to-have-
4-new-eco-corridors-lower-seletar-reservoir-park-to-be-expanded
www.nparks.gov.sg/about-us/city-in-nature

Southern Ridges
สิงคโปร์

สำงิค์โปริ ์เม่องทีำ�มีขึ้น�ดริ�วๆ 917 ต่�ริ�งกิโลเมต่ริ  
แต่ค่์ว�มค์ดิในก�ริเป็นเม่อง Garden City มีม�ต่ั�งแต่ ่ 
พั.ศ. 2510 ขึ้�อมล้ใน พั.ศ. 2563 พับว�่ สำงิค์โปริเ์ป็น
ปริะเทำศทีำ�มีพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยวสำ้งถ้ง 46.5% นับเป็นเม่อง 
สำีเขีึ้ยวทีำ�สำดุอีกแหง่ขึ้องโลก

 วถีิชีวติ่ค์นรุิน่ใหมใ่นสำงิค์โปริค์์ลั�งไค์ล�กิจักริริมกล�งแจั�ง 
ทำั�งเริ่�องก�ริออกกำ�ลังก�ย ปีนเขึ้� วิ�งม�ริ�ธุอน  
เริ�จัง้ได�เหน็ก�ริจัดัสำริริพ่ั �นทีำ�ทีำ�มีจั ำ�กดัให�เกิดปริะโยชน์
สำง้สำดุ โดยเฉพั�ะก�ริสำริ��งพ่ั �นทีำ�สำีเขีึ้ยว พ่ั �นทีำ�สำวนเพ่ั�อ
ก�ริเริยีนร้ิ � และทำ�งเดินสำวยๆ จัำ�นวนม�กม�ยผดุขึ้้ �น
อย�่งต่อ่เน่�อง

 ไฮไลต่ที์ำ�กำ�ลงักล�ยเป็นจัริงิก็ค่์อ Labrador Nature 
Park เขึ้ต่อนุริกัษ์ธุริริมช�ติ่ทีำ�จัะทำำ�ให�พ่ั �นทีำ�เช่�อมต่่อ 
เขึ้��กบัย�่น Alexandra และ Labrador จัะทำำ�ให�ได�พ่ั �นทีำ�
สำีเขีึ้ยวเพิั�มขึ้้ �น 2 ต่�ริ�งกิโลเมต่ริ ริวมถ้งสำวนใหม่อีก  

ล ด ก � ริ ทำำ� ล � ย แ ล ะ ป ล่ อ ย ทิำ �ง พ่ั �น ทีำ� สำี เ ขีึ้ ย ว  
สำริ��งทำ�งเดนิเช่�อมต่่อในจัุดทีำ�ยงัมีปัญห� เพ่ั�อให�เกิด
ค์ว�มค์ลอ่งต่วัในก�ริเดนิเทำ�� และสำริ��งแริงจัง้ใจัในก�ริ
เดนิเทำ��ม�กยิ�งขึ้้ �น

นอกจั�กต่ัวเม่องชั�นใน โซึ่ลยังว�งเป��หม�ย
เป็นเม่องสำีเขีึ้ยว ด�วยก�ริพััฒน�พ่ั�นทีำ�ช�นกรุิงโซึ่ล 
ให�มีสำวนสำีเขีึ้ยวม�กขึ้้ �น และภ�ยใน พั.ศ. 2569 
เริ�น่�จัะได�เห็นสีำเขีึ้ยวปริ�กฏบนแผนทีำ�กรุิงโซึ่ล
ม�กกว่� 2,000 ต่�ริ�งกิโลเมต่ริ เพ่ั�อทีำ�ค์นในโซึ่ล 
จัะมีค์ว�มสำขุึ้กบักิจักริริมทีำ�หล�กหล�ย ไม่ว่�จัะเป็น 
ก�ริวิ�ง ปีนเขึ้� ขีึ้�จักัริย�น เดนิป่� หริอ่กิจักริริมพักัผอ่น
หยอ่นใจักล�งแจั�ง

ทีำ�ม� : english.seoul.go.kr/urban-green-space-to-be-connected-and-
extended-by-2000-km-network-of-green-paths



ปารีส, ฝรั�งเศส

เต่ริยีมพัริ�อมสำ้โ่อลมิปิก 2024 ด�วยก�ริพัฒัน�พ่ั�นทีำ�
หล�ยสำว่น และแม�จัะไมเ่กี�ยวกบัก�ริเป็นเจั��ภ�พักีฬ�
โอลิมปิก ป�ริีสำก็เดินหน��ก�ริเป็นเม่องสำีเขีึ้ยวแห่ง
ยุโริปไปล่วงหน��แล�ว ในช่วง 5 ปีทีำ�ผ่�นม�มีก�ริทำำ�
เลนจัักริย�นม�กกว่� 1,448 กิโลเมต่ริ และในช่วง 
2 ปีหลงัได�เริิ�มเปลี�ยนถนน 64 กิโลเมต่ริให�กล�ยเป็น 
เลนจักัริย�น ริวมถง้ถนนเสำ�นสำำ�ค์ญับ�งเสำ�นได�มีก�ริปิด 
ไมใ่ห�ริถยนต่เ์ขึ้��ออก เชน่ ถนน Qauis เลียบแมน่ำ��เซึ่น 
Rivoli ถนนทีำ�ต่ดิกบัพิัพิัธุภณัฑ์ล์ฟ้วริ ์และใน พั.ศ. 2573 
ริถยนต่ที์ำ�ใช�นำ��มนัทำกุชนิดจัะถก้ห��มวิ�งในป�ริสีำ

 สำวนค์นเม่องในป�ริีสำทีำ�จัะได�เห็นและริวมอย้่กับ
แลนดม์�ริก์สำำ�ค์ญัในเริว็ๆ นี � ได�แก่ The Hotel de Ville 
The Gare de Lyon และ The Opera Garnier  
ริวมถง้ก�ริปลก้ต่�นไม�ทำั�วเม่องเก่อบ 2 แสำนต่�น ซึ่้�งจัะ
ทำำ�ให�ป�ริสีำมีพ่ั �นทีำ�สำเีขีึ้ยว 50% ภ�ยใน พั.ศ. 2573 ทำั�งนี �
ก็เพ่ั�อเพิั�มชีวิต่ชีว�ให�กบัเม่อง และทำำ�ให�ก�ริใช�ชีวิต่อย้่
มีค์ว�มหม�ยม�กยิ�งขึ้้ �น

 เต่ริียมไปเทีำ�ยวหอไอเฟลทีำ�ม�พัริ�อมกับสำวน 
ก�ริเริยีนร้ิ � พัริ�อมชมกีฬ�โอลมิปิก ทีำ�มีก�ริสำริ��งศน้ยกี์ฬ� 
ทำ�งนำ�� Olympic Aquatic Center โดยสำริะสำำ�หริบั 
ก�ริแขึ้่งขึ้ันจัะใช�นำ��จั�กแม่นำ��เซึ่น และจัะเป็นกีฬ�
โอลมิปิกทีำ�เป็นมิต่ริกบัสำิ�งแวดล�อมสำง้สำดุ ทีำ�ม� : www.timeout.com/paris/en/things-to-do/paris-green-sustainable-city-plan-2030
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กรุงเที่พื้ฯ, ไที่ย

ศ้นยก์ารัปรัะชุ่มื่แหง่ช่าตสิิริักติิ�
Digital+Heritage ค่์อไอเดียหลักในก�ริปริบัเปลี�ยนโฉมหน��ใหม่ขึ้องศ้นยก์�ริปริะชุมแห่งช�ต่ิสำิริิกิต่ิ� 

ทีำ�อย้ค่์้ก่รุิงเทำพัฯ ม�น�นนบัสำบิๆ ปี
ศน้ยก์�ริปริะชมุแหง่ช�ต่สิำริิกิิต่ิ� ทีำ�ก ำ�ลงัจัะเปิดในชว่งปล�ยปีนี � เริยีกว�่เป็นเมกะโปริเจักต่ท์ำ�งด��นก�ริพัฒัน�พ่ั �นทีำ� 

ในเม่อง เพัริ�ะมีก�ริผนวกเอ�พ่ั �นทีำ�สำ ำ�หริบัง�นปริะชมุริะดบัน�น�ช�ต่เิขึ้��ไว�กบัพ่ั �นทีำ�ไลฟ์สำไต่ล ์ศลิปะแบบไทำย 
ผนวกกบัค์ว�มทำนัสำมยัและเป็นมิต่ริกบัสำิ�งแวดล�อม พ่ั �นทีำ�จัดัง�นใหญ่กว�่เดมิ 5 เทำ�่ ริ ��นค์�� ริ ��นอ�ห�ริ และทีำ�จัอดริถ 
ริวมถง้ก�ริเช่�อมต่อ่สำ้ส่ำวนสำีเขีึ้ยว สำวนป่�เบญจักิต่ิทีำ�สำ�ม�ริถเช่�อมต่อ่ไปยงัสำวนลมุพิันีได�ด�วย

 ง�นออกแบบต่กแต่่งภ�ยใน เล่อกใช�องค์ป์ริะกอบจั�กง�นผ��และวฒันธุริริมไทำยม�ปริะยกุต่ใ์ห�ริว่มสำมยั 
ใช�วสัำดรุิไีซึ่เค์ลิ ริว่มด�วยวสัำดหุลกัจั�กทำ�องถิ�นผสำมผสำ�นกบัวสัำดจุั�กต่�่งปริะเทำศ

สวนป่าเบญจกติิ
สำวนป่�เบญจักิต่ิ จั�กพ่ั �นทีำ�เดิมขึ้องโริงง�นย�สำ้บ  

พัริะริ�ม 4 ปริบัเปลี�ยนให�เป็นสำวนป่�พ่ั �นทีำ�กว�่ 450 ไริ ่ 
นบัเป็น Biological Infrastructure ทีำ�ม�พัริ�อมพ่ั�นทีำ�
กิจักริริมกล�งแจั�ง สำถ�นทีำ�ออกกำ�ลงัก�ย ชมธุริริมช�ต่ ิ 
พัริ�อมพันัธุุไ์ม�ธุริริมช�ต่มิ�กกว�่ 350 ชนิด โดยมีบง้นำ��
เพ่ั�อริองริบัปริมิ�ณนำ��กว�่ 100,000 ลก้บ�ศกเ์มต่ริ
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แม�มนษุยจ์ัะอ�ศยัอย้ใ่นเม่อง แต่เ่ริ�ยงัต่�องก�ริป่�  
เพัริ�ะป่�ค่์อบ��น ค่์อริ�กเหง��ขึ้องเริ� แต่่นิย�มขึ้อง 
ค์ำ�ว�่ป่�นั�นยอ่มแต่กต่�่งหล�กหล�ยกนัไป

สำำ�หริบักรุิงเทำพัฯ ป่� หริอ่ Wilderness ทีำ�เค์ยเป็น
ม�ในอดีต่ ค่์อพ่ั �นทีำ�ชุ่มนำ�� (Wetland) หริ่อทีำ�บ�งค์น 
เริียกว่�เป็นทำุ่งนำ��ทำ่วม ทีำ�มีริะบบนิเวศในแบบขึ้อง 
ต่วัเอง ผลดัเปลี�ยนเวียนไปต่�มฤดก้�ล ในฤดน้ำ��หล�ก  
นำ��จัะทำ่วมถ้ง พััดพั�ดินต่ะกอนอันอุดมสำมบ้ริณ ์
ม�ทำับถม พัริ�อมกันนั�นพ่ัชทีำ�จัมนำ��ก็จัะเริิ�มเน่�เป่� อย  
สำล�ยต่วักล�ยเป็นสำ�ริอ�ห�ริให�กบัสำตั่วจิ์ั�วทำั�งหล�ย  
แล�วสำตั่วจิ์ั�วต่่�งๆ ก็สำะพัริั�งบ�น จันกล�ยเป็นอ�ห�ริ
ให�กบัปล�

ค์ว�มอุดมสำมบ้ริณข์ึ้องกรุิงเทำพัฯ ค่์อค์ว�มอุดม
สำมบร้ิณที์ำ�เกิดจั�กริะบบนิเวศเช่นนี �ม�ช��น�นนบัริ�อย
นับพัันปี จันกริะทำั�งเม่�อมนุษยเ์ขึ้��ม�ต่ั�งหลักแหล่ง  
สำริ��งค์ว�มเป็นเม่องกันม�กขึ้้ �น เริ�ก็ค์่อยๆ หลงล่ม
ลกัษณะดั�งเดมิขึ้องเริ�ไป

ทำั� วโลกมีก�ริใช�ปริะโยชน์จั�กสำวนสำ�ธุ�ริณะ 
หล�กหล�ยร้ิปแบบ ไม่ใช่ เ พีัยงปริะโยชน์ทำ�ง
สำันทำน�ก�ริอย่�งก�ริออกกำ�ลังก�ยหริ่อพัักผ่อน
เทำ�่นั�น แต่ร่ิวมถง้ก�ริใช�สำวนเพ่ั�อเป็นแหลง่เริยีนร้ิ �ด�วย  
ต่ัวอย่�งเช่น ในนิวยอริ์กมีก�ริจััดทำัวริ ์ห�ขึ้องป่� 
ในสำวนขึ้น�ดยักษ์กล�ง เ ม่อง  หริ่อก�รินำ�ชม
ปริะวัต่ิศ�สำต่ริ์สำวนในด��นต่่�งๆ ทีำ� เ กี�ยวขึ้�องกับ 

โลกสำมยัใหม ่เชน่ ปริะวตั่ศิ�สำต่ริ ์LGBTQ ในสำวน หริอ่
สำวนสำ�ธุ�ริณะหล�ยแห่งในสำิงค์โปริ ์ มีก�ริจััดสำริ��ง  
สำริะแมลงปอ (Flying Dragon Pond) เพ่ั�อเพั�ะพันัธุุ ์
แมลงปอ อันเป็นแมลงทีำ�มีปริะโยชนต์่่อริะบบนิเวศ
หล�ยด��น ทำั�งยงัสำริ��งค์ว�มสำวยง�มให�พ่ั �นทีำ�อีกด�วย  
หริ่อในพัอริ์ต่แลนด์ ริัฐ โอ เริกอน มีก�ริสำริ��ง  
Food Forest สำวนอ�ห�ริทีำ�ผ้�ค์นสำ�ม�ริถเขึ้��ไปเก็บ 
พ่ัชพัริริณต่�่งๆ เพ่ั�อก�ริบริโิภค์ได�

เริ�อ�จัคิ์ดว่�สำวนสำ�ธุ�ริณะมีร้ิปแบบเดียว ค่์อ 
ร้ิปแบบขึ้องสำวนทีำ�จัดัเสำริจ็ัแล�ว ต่�นไม�ปลก้เริยีบริ�อยแล�ว  
แต่ที่ำ�จัริงิจิันต่น�ก�ริขึ้องสำวน อ�จัเป็นไปได�หล�กหล�ย  
ขึ้้ �นอย้่กับต่�นทำุนทำ�งค์ว�มร้ิ�ขึ้องสำังค์มนั�นๆ ว่�จัะ 
ผลักดันสำวนไปในทิำศทำ�งไหน และสำริ��งสำวนให�มี 
ค์ว�มสำ�ธุ�ริณะทีำ�แทำ�จัริิงได�ม�กเพีัยงใด เพ่ั�อจัะ
นำ�ทำ�งสำงัค์มไปสำ้ร่ิะบบเศริษฐกิจัค์ว�มร้ิ �ทีำ�ยั�งย่นต่อ่ไป 
ในทีำ�สำดุ

อน�ค์ต่ขึ้องสำวนป่�เบญจักิต่ิจั้งน่�สำนใจัอย่�งยิ�ง 
เพัริ�ะในขึ้ณะทีำ�ต่�นไม�เริิ�มเต่บิโต่ ค์ว�มหล�กหล�ยขึ้อง
พ่ัชพัริริณทำ�องถิ�นทีำ�เมลด็ปลวิม�ต่กเองเริิ�มเพิั�มทำวี และ
สำตั่วต์่่�งๆ เริิ�มมีจัำ�นวนและชนิดพัันธุุ์ทีำ�หล�กหล�ย 
ม�กขึ้้ �น เริ�จัะโอบอุ�มสำวนแห่งนี �และปล่อยให�สำวน 
ได�โอบอุ�มชีวิต่เม่องขึ้องเริ�อย�่งไริ

แม�จัะอีกย�วน�น แต่่ก็อย�กชวนค์ุณม�เฝ��มอง
อน�ค์ต่ขึ้องสำวนแหง่นี �ริว่มกนั
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การผลัักด้ันสวน
         พื้้�นที่่�การเรียนร้้ที่่�ยั�งยืน  ส่้



KNOWLEDGE
IN THE PARK

เตัิบโตัผ่านสวน : Life ลอง Learning

OKMD ร่วมืกัับ BASE Playhouse ช้วนทีุ่กัคนมืาเรียนรู้ตััวเองและ
เตัิบโตัไปพื้ร้อมืกัับสวนป่ากัลางกัรุง ณ สวนเบญ่จกัิตัิ กัรุงเที่พื้มืหานคร

ผ้้เข้าร่วมืกิจกรรมื : เส้นที่างละ 30 คน

เสาร์ที่่� 24 กัันยายน 2565     
อาที่ิตัย์ที่่� 25 กัันยายน 2565  

เสาร์ที่่� 1 ตัุลาคมื 2565 
อาที่ิตัย์ที่่� 2 ตัุลาคมื 2565

เส้นที่าง
1-4

เวลา
17.00 น.-19.00 น.

เพื้ราะช้่วิตัคือกัารเรียนรู้ และโลกัคือห้องเรียนของเรา
มืาร่วมืเตัิบโตัไปด้วยกััน

SERIES 2

ศึกัษาข้อมืูลเพื้ิ่มืเตัิมืเเละสมืัครเข้าร่วมืกัิจกัรรมืได้ที่่�
สำานักังานบริหารและพื้ัฒนาองค์ความืรู้ (OKMD)       OKMD และ www.okmd.or.th

เส้นที่างที่่� 1 : 
ใจเติบโตผ่านสวน 

เตัิบโตัผ่านกัระบวนกัาร
เรียนรู้เช้ิงเปรียบเที่่ยบ 

น�ำา-จิตัใจ

สำ�รวจว่�น้ำ�เสียผ่�น
ธรรมช�ติบำ�บัดให้ใส

ได้ด้วยวิธีใด แล้วจิตใจที่
ขุ่นเคืองจะเปลี่ยนกลับม�
สดใสอีกครั้งได้อย่�งไร

เส้นที่างที่่� 4 : 
สังคมืเติบโตผ่านสวน 

เตัิบโตัผ่านกัระบวนกัาร
เรียนรู้เช้ิงเปรียบเที่่ยบ 

ความืหลากัหลาย
ของสิ่งมื่ช้่วิตัในสวน 
-ความืหลากัหลาย
ที่่�เป็นไปได้ในสังคมื

เปิดต�มองคว�มสำ�คัญ
ของคว�มหล�กหล�ยของ

สิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศ
เปิดใจรับคว�มหล�กหล�ย

ในแง่มุมอื่นๆ

เส้นที่างที่่� 2 :
การฟังเติบโตผ่านสวน 

เตัิบโตัผ่านกัระบวนกัาร
เรียนรู้เช้ิงเปรียบเที่่ยบ

เส่ยงภายนอกั 
-เส่ยงภายใน

รับรู้ถึงพลังของเสียง 
แล้วเร�ตีคว�มและ
ให้คว�มหม�ยกับ

เสียงเหล่�นั้นอย่�งไร

เส้นที่างที่่� 3 : 
ความืฝันเติบโตผ่านสวน

เตัิบโตัผ่านกัระบวนกัาร
เรียนรู้เช้ิงเปรียบเที่่ยบ

เส้นที่างในสวน 
เส้นที่างช้่วิตั

เรียนรู้ชีวิตจ�กก�ร
ออกแบบท�งเดินและ

สิ่งแวดล้อมภ�ยในสวน
แลกเปลี่ยนเส้นท�ง
ฝั่งฝันของตนเอง
กับเพื่อนร่วมท�ง


